
سحغئ طا غسمى بغعم اجاصقل لئظان والثي غخادف ٢٢ طظ حعر تحرغظ الباظغ/ظعشمئر، صال المضاإ اإلسقطغ 
لتجب الاترغر شغ وقغئ لئظان شغ بغان ختفغ: إظظا ق حك، ظفرح بجوال أي تسطط سسضري أو شضري، لضاشٍر طساسمر 
سظ أي بطٍث طظ بقد المسطمغظ، وق شرق سظثظا بغظ طساسمر شرظسغ أو برغطاظغ أو أطرغضغ غئسط ظفعذه سطى بقد 
المسطمغظ بحضٍض طئاحر أو غغر طئاحر. واجاثرك صائق: لضظظا طع ذلك ظظئه إلى أن اقجاصقل غسظغ سثم السماح 
لطمتاض بالاأبغر شغ أظزمئ تغاتظا، وبالاثصغص شغ افظزمئ المفروضئ سطغظا، ظةث أن تحضغض لئظان بعخفه دولًئ، 
وشخطه سظ أخطه، ضان طظ صئض افسثاء المتاطغظ، صئغض عثم الثقشئ السبماظغئ. وضثلك شإن أظزمئ التضط شغ 
لئظان المظئبصئ سظ الثجاعر، طأخعذة طظ دجاعر الةمععرغئ الفرظسغئ العضسغ. وتابع الئغان طآضثا: أن أبر اقتاقل 
البصاشغ طاشطشض شغ طظاعب الاسطغط، وتأبغر اقتاقل شغ الطئصئ السغاجغئ التاضمئ ق زال صعغاً، وضثلك جغر التغاة 
السغاجغئ واقصاخادغئ وتاى افطظغئ. أطا اقجاصقل التصغصغ شأوضح الئغان: أظه غاتصص تغظ ظصطع ظفعذ الشرب سظ 
بقدظا، شق ظسمح له بالاثخض شغ حآوظظا، وتتثغث خرغطئ بطثظا بثطعط رجمعا بغثغه، وشرض دجاعره السفظ 
سطغظا، وجسض بصاشاه أجاجاً شغ طظاعب تسطغمظا، وتغظ ظسعد إلى أخطظا، ججءًا طظ أطئ ضئغرة، وبعثا غضعن لئظان صطسًئ 
طظ طتغطه، غظةح شغ رساغئ حآون الظاس بشخ الظزر سظ الطائفئ والمثعإ، بظزرة واتثة طاساوغئ، ق شرق شغعا 
لسربغ سطى سةمغ إق بالاصعى. واخااط الئغان بالصعل: غاتصص اقجاصقل، تغظ ظثرك ضض ذلك، وظسمض فن غسعد لئظان 
إلى أخطه، بقد الحام، وتغظعا شصط جغظسط باقجاصرار والرخاء، شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
الظئعة، الاغ تتضط بحرع اهللا سج وجض، وتصطع دابر الفساد والمفسثغظ، وغعطؤث غفرح الظاس باقجاصقل سظ الشرب 

الضاشر المساسمر، وسظ أتئاسه الثغظ ظخئعط سطغظا تضاطاً وجاجًئ.

افول  ربغع   ١١ اقبظغظ،  العذظ،  (دظغا  طعصع  ظحر 
"باخرف  الاالغ  الثئر  ٢٠١٨/١١/١٩م)  ١٤٤٠عـ، 
بسغط": "أضث تاخام غععدي أطرغضغ، الغعم اقبظغظ، أن 
الثول الثطغةغئ تاظاشج سطى بظاء سقصات طع ضغان غععد.
سقصات  "جظرى  حظاغر:  طارك  افطرغضغ  التاخام  وصال 
دبطعطاجغئ رجمغئ بغظ (إجرائغض) وتطك الثول شغ أصرب 
وصئ طمضظ شغ سام ٢٠١٩". وأحار حظاغر وشص طا ظصطئ 
سظه ختغفئ (غثغسعت أتروظعت) إلى أن الفارة افخغرة، 
ودول  غععد  ضغان  بغظ  السقصات  شغ  تتسظاً  حعثت 
سطى  تاظاشج  خطغةغئ  دول  جئ  أن  إلى  قشااً  الثطغب، 
طظ جاضعن أول طظ تسطظ سقصاتعا طع الضغان، وإصاطئ 
سقصات دبطعطاجغئ طسه. وتسإ التاخام، شإن الاعثغث 
اإلغراظغ، عع طا غصش وراء الاشغغر شغ المعصش تةاه ضغان 
غععد، تغث إظعا طع دول الثطغب تعاجه الاعثغث العجعدي 
اإلغراظغ. وأضاف: "إذا صغض شغ الماضغ إن دول الثطغب 
جاضعن طساسثة إلصاطئ سقصات رجمغئ طع (إجرائغض) 
شصط بسث تتصغص السقم طع الفطسطغظغغظ، شإن صادة 
عثه الثول غصعلعن الغعم، إن طةرد سعدتعط إلى ذاولئ 

المفاوضات، غضفغ لاطئغع السقصات"."
الثطغب،  طظطصئ  شغ  الدرار  دوغقت  إن   :
السمغطئ الاغ خظسعا اقجاسمار وخاخئ برغطاظغا سطى 
سغظه عغ ُطظثرذئ شغ الثغاظئ وشغ أسمال الاطئغع 
طع ضغان غععد ُطظث زطٍظ بسغث، شعغ لغسئ جثغثة، 
ولضّظ الةثغث شغعا عع عثه الظصطئ الظعسغئ العصتئ 
الاطئغع  أسمال  أخئتئ  إذ  الاطئغع،  ُطساعى  شغ 
الةثغثة سطظغئ ورجمغئ وُطئاحرة وطظ دون تاجئ 
في تئرغر أو تأوغض. إّن تترك دوغقت الثطغب سمغطئ 
غثثم  حك  بق  عع  الاطئغع  طعضعع  شغ  برغطاظغا 
جغاجات برغطاظغا شغ الحرق افوجط، والاغ تسسى 
طظ خقل عثا الاطئغع فن غضعن لعا دور ُطعط إلى 
المظطصئ  صداغا  شغ  فطرغضا  الاابسئ  الثول  جاظإ 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  أن  إق  المعمئ. 
طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئاً بإذن اهللا تسالى لظ تثع 
طةاقً فطرغضا وبرغطاظغا وضغان غععد وجمغع الثول 
ُبصسٍئ  أي  شغ  دوٍر  أي  لعط  غضعن  بأّن  اقجاسمارغئ 
طظ بصاع الئقد اإلجقطغئ، وذلك باجاؤخال العجط 
السغاجغ السمغض لعثه الثول الُمساسمرة، وإجصاط 
طظ  افجظئغ  الظفعذ  وضظج  السمغطئ،  افظزمئ  عثه 
بقد المسطمغظ ضظساً ظعائغاً إلى غغر رجسئ. إن الظزرة 
خاخئ  ظزرة  تضعن  أن  غةإ  شطسطغظ  صدغئ  إلى 
طظ زاوغئ السصغثة اإلجقطغئ، شعغ أرض إجقطغئ 
وأصاطعا  غععد  اتاطعا   ، اهللا  رجعل  طسرى  وشغعا 
السربغئ  افظزمئ  بمساسثة  الطصغط،  ضغاظعط  سطغعا 
بالخطح  غضعن  ق  وتترغرعا  الضاشر،  الشرب  خظغسئ 
والاطئغع طع ضغان غععد وتمضغظه طظ الئقد والسئاد 
ه بأجئاب الئصاء،  وتسثغر بروات الئقد طظ أجض َطثِّ
أخئتئ  وصث  جثوره،  طظ  اجابابه  سطى  بالسمض  بض 
غععد  طع  جئغض  ق  بأن  العسغ  طظ  صثر  سطى  افطئ 
إق باتثاذ تالئ الترب طسه، وأظه ق جئغض إلى ذلك 
إق بسعدتعا إلى اجاؤظاف تغاتعا اإلجقطغئ بإصاطئ 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ غرسى 
الئقد  وغتفر  اإلجقم  بأتضام  افطئ  الثطغفئ  شغعا 
لطصداء  افطئ  وغصعد  أسثائعا،  أذماع  طظ  والسئاد 
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بصطط: افجااذ سطغ الئثري – السراق

جمغع  وطساظاة  بض  الحام  أعض  طساظاة  إظعاء  إن 
دولئ  اإلجقم  دولئ  بإصاطئ  إق  تضعن  لظ  المسطمغظ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ بحر بعا رجعل 
اهللا ؛ فن عثه المساظاة جئئعا التصغصغ عع إصخاء حرع 
اهللا سظ الثولئ والمةامع وتتضغط تحرغسات وضسغئ طا 
ْعرََض َقْن 

َ
أظجل اهللا بعا طظ جططان؛ صال تسالى: ﴿َوَمْن أ

ُ َمِعيَشًة َضْناكً﴾، شسارسعا أغعا المسطمعن  َ ذِْكرِي َفإِنَّ 
إلى طرضاة ربضط الثي بغثه المطك وعع سطى ضض حغء 
صثغر؛ بالسمض طع الساططغظ إلصاطئ الثقشئ الراحثة الاغ 
تطئص حرع اهللا، شئه وتثه التض الةثري لضض طساظاتضط؛ 

وبه سجضط وجسادتضط شغ الثظغا واآلخرة.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  ق خقح لتال طخر شغ ظض الرأجمالغئ والتضام السمقء ...٢

-  اإلضراب السام شغ تعظج اتاةاج طططئغ أم طظاورة جغاجغئ؟!  ...٢

-  التعار السعداظغ افطرغضغ وتعار الطرحان ...٣

-  أبظاؤظا بغظ العاصع المعجعد والعثف المظحعد ...٤

- ارتفاع ظسئئ الئطالئ شغ ترضغا بحضض صغاجغ: 

   أجئابعا وتثاسغاتعا ...٤
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ضطمئ السثد

سمطغئ  اظاعاء  سطى  أحعر  خمسئ  طظ  أضبر  طرور  بسث 
اقظاثابات الئرلماظغئ السراصغئ شغ ١٢ أغار/طاغع الماضغ 
وبسث خراع طرغر بغظ الضاض وافتجاب ولثْت التضعطئ 
السراصغئ المحععئ طظ َرتط طتاخخئ ذائفغئ ظالمئ 
بعقدة صغخرغئ شاحطئ لُغظّخإ سادل سئث المعثي رئغسًا 
لعا شغ البالث طظ تحرغظ افول/أضاعبر الماضغ، وطع 
تضطغش سئث المعثي لرئاجئ العزراء، ذفئ سطى السطح 
الثقشات بغظ الفرصاء السغاجغغظ شغ اخاغار الضابغظئ 
وُأّجض  وزغرًا،   ١٤ سطى  الاخّعغئ  تّط  تغث  العزارغئ 
الاخعّغئ سطى وزارات جغادغئ طظعا الثشاع والثاخطغئ، 
بسئإ الخراسات الاغ ظعرت إلى الَسطْظ، بغظ الصعائط 
طظعا،  ضاض  واظستاب  اظحصاق  حعثت  الاغ  الضئغرة، 
شصث شحطئ عثه افتجاب الطائفغئ التاضمئ، والصعائط 
سراصغئ،  تضعطئ  تحضغض  طعضعع  تسط  طظ  الضئغرة 
خارج ظزام المتاخخئ الطائفغئ، وإظصاذ السراق طظ 
عثه  شغه  غرصئ  الثي  والفساد  اإلداري  الفحض  وتض 
افتجاب، طظث اتاقل أطرغضا لطسراق ولتث اآلن، والثي 
شغ  دولئ  وأشسث  أشحض  لغضعن  السراق  وخض  بسئئه 
السالط، تسإ الاصارغر الثولغئ، فن عثه افتجاب الاغ 
جاء بعا اقتاقل الئشغخ، جاءت لظعإ وجرصئ بروات 
السراق لغج إقّ، ولط تأت لثثطئ السراق ضما تثسغ، 
وإظما جاءت بتبا سظ المضاجإ والمشاظط واقجاتعاذ 
سطى  اإلجعاز  شغ  تساسثعا  ضصعة  بالسططئ،  والافرد 
أععائعط  تسإ  بعا  والاتّضط  السراق  وجططئ  بروة 
وتثطغره.  الئطث  تفاغئ  شغ  اقتاقل  طحارغع  ولاظفغث 
شرئغج العزراء الثي اخاار أن غئثأ سعثه بثطعة تبغر 
الدتك واقجاغاء شغ العصئ ظفسه شصث دسا السراصغغظ 
لمظاخإ  الاصثغط  إلى  وزراء  غخئتعا  فن  الراغئغظ 
إن  تغظ  شغ  رجمغ،  إلضاروظغ  طعصع  سطى  العزراء 
الحثص السراصغ الئسغط شدقً سظ تمطئ الحعادات 
بأجر  الثولئ  دوائر  شغ  طعصساً  لعط  غةثون  ق  السطغا 
غعطغ غسث أبسط تاجاعط افجاجغئ بسث أن ُتخرت 
العظائش بغث صادة افتجاب والمطغحغات! وعثا الرئغج 
باظفخال  وغطالإ  السراق،  بعتثة  غآطظ  ق  الثي 
طظ  عثا  سطى  جأسمض  وغصعل  السراق،  سظ  ضردجاان 
خقل طظخئغ، سطغه صداغا شساد بافدلئ واقساراشات 
والعبائص شغ صدغئ بظك الجّوغئ وسصعد الظفط سظثطا 
جاء  الفساد،  ططفات  طظ  وغغرعا  لطظفط  وزغرا  ضان 
بغظعما  شغما  الماخارسئ  الماظّفثة  افتجاب  باعاشص 
ضتٍض  الةمغع،  سطى  شفرض  والمشاظط،  الظفعذ  سطى 
دجاعرغئ  اظاعاء  صئغض  افخغرة،  الطتزئ  شغ  تعاشصغ 
اقظاثابات، ظاعغك سظ الدشعط العائطئ والاعثغثات 
المئاحرة، لصاجط جطغماظغ فجظتاه شغ بشثاد لصئعل 
ترحته، إق أن السصثة الضئرى شغ الضابغظئ العزارغئ عغ 
داخض  اقتفاق  تط  أن  شئسث  والثاخطغئ،  الثشاع  وزارتا 
الثشاع،  لعزارة  الةئعري  جطغط  ترحغح  سطى  العذظغئ 
وزارة  لاسظط  الفغاض  شالح  ترشخ  "جائرون"  شإن 
سطغعا  اسارض  الاغ  المعاخفات  أن  سطما  الثاخطغئ، 
"جائرون" شغ شالح الفغاض عغ ظفسعا طعجعدة شغ 
التضمئ  تغار  سظ  الظائإ  ضحش  شصث  الةئعري.  جطغط 
سطغ الئثغري أن "عظاك ضشعذات سطى سئث المعثي 
قخاغار وزغري الثاخطغئ والثشاع، ولع لط غضظ عظاك 
ضشعذات لاّط تسط اخاغار العزراء طظث زطظ، وإق طا 
الثي غآخر تسمعا، وعثا دلغض واضح سطى أن الصرار 
لغج بغث رئغج العزراء، والسآال المظطصغ: عض غسصض 
سطى  صادرة  ضفاءات  سراصغ  ططغعن   ٣٥ بغظ  لغج  أظه 
ظاعصع  "ضظا  صال  بط  والثاخطغئ".  الثشاع  وزارتغ  إدارة 
طظ رئغج العزراء، الحةاسئ والصعة، وعع أطر لط ظةثه 
سظثه، تغث خدع لرغئات وذطئات صادة افتجاب شغ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

كل الدول الخليجية تتكالب 
لبناء عالقات مع مغتصب 

أرض اإلسراء والمعراج!

االستقالل يعني أن ال نسمح للمحتل بالتأثير في أنظمة حياتنا

عض افزطئ طصئطئ سطى اظفراجئ بني 
املاخارسني يف الغمظ؟

بصطط: افجااذ سئث المآطظ الجغطسغ*
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إن الظاظر شغ افتثاث والمساةثات سطى الساتئ الغمظغئ 
بغظ الماخارسغظ الثولغغظ أطرغضا وبرغطاظغا؛ الثولاغظ 
الطاغظ بغثعما صرار اجامرار الترب وإغصاشعا شغ الغمظ، 
غثرك أن عظاك تعاشصاً سطى جرسئ إظةاز التض السغاجغ 
تةسض  ق  صث  حائضئ  ططفات  عظاك  أن  إق  الغمظ،  شغ 
التض جعقً طغسعرًا سما صرغإ، شرغط طعاشصئ التعبغغظ 
سطى إحراف افطط الماتثة سطى طغظاء التثغثة خاخئ 
بسث الدشعط الاغ طارجعا سطغعط المعالعن لقظةطغج 
ضادوا  تغث  التثغثة  شغ  عادي)  وصعات  (اإلطارات 
لطتعبغغظ  الماتثة  افطط  إظصاذ  لعق  طظعط  غأخثوظعا 
بإغساز أطرغضغ وذعاب وشث أطمغ أطرغضغ إلى التثغثة 
طخاتئاً لطمئسعث الئرغطاظغ إلغصاف الترب عظاك، تغث 
إن أطرغضا ترغث لطتعبغغظ شغ الغمظ الئصاء والمحارضئ 
شعغ  صاضغئ،  لدربئ  تسرغدعط  ترغث  وق  التضط  شغ 
وسمغطاعا  التجم  لساخفئ  افخدر  الدعء  أسطئ  صث 
التعبغغظ  إلظصاذ  الغمظ  شغ  بترب  لطصغام  السسعدغئ 
طئادرة  وطا  السالط،  أطام  سطغعط  المزطعطغئ  وإضفاء 
جعن ضغري السابصئ الاغ ضاظئ تعاط بإحراك التعبغغظ 
شغ التضط والامضغظ لعط بتةئ أظعط جماسئ خشغرة إق 
أضئر دلغض سطى ذلك، وعا عط التعبغعن الثغظ غعافعن 
الماتثة  وأطمعا  فطرغضا  غةسطعن  فطرغضا"  بـ"المعت 
جئغقً سطى الغمظ وطغظاء التثغثة تغث لط ظسمع طظعط 
ترغث  الاغ  الماتثة  افطط  له  تثطط  لما  اجاظضار  أي 
الظصث  وخظثوق  الئظك  وجسض  الئقد  طصثرات  اجاقم 
الثولغغظ عما الماتضمغظ باصاخاد الئقد، طع أن افطط 
الماتثة والخظثوق والئظك الثولغغظ عما طظ أدوات 

أطرغضا، بض ظراعط طعاشصغظ سطى ذلك وبق تغاء!!
الرئغج  بحرسغئ  غسمى  طا  خاخئ  اإلظةطغج،  سمقء  إن 
عادي، غخرتعن أظعط ق غعاشصعن سطى تسطغط المغظاء 
التثغثة  طثغظئ  بصاء  طع  الماتثة  افطط  سطغه  لاحرف 
إن  عثا  سطى  غعاشصعن  وربما  التعبغغظ،  جغطرة  تتئ 
الحاطض  السغاجغ  التض  إذار  شغ  الثطعة  عثه  ضاظئ 
تغث غضعظعن طظ ضمظ التضعطئ الاعاشصغئ الاغ غسمض 
الدماظات  تمئ  تال  شغ  لاحضغطعا  افطمغ  المئسعث 
والاطمغظات لعط بثلك، أطا إن لط تضظ عثه الثطعة شغ 
إذار التض السغاجغ الحاطض شمظ المرجح سثم المعاشصئ 
تاى  المسطظئ  غغر  لطعثن  الثروصات  وجاسامر  سطغعا 
حرضاء  غةسطعط  جثغثًا  واصساً  واإلطارات  عادي  غفرض 
شغ  صعاتعط  سطى  واإلبصاء  المغظاء  إدارة  شغ  افصض  سطى 
المظاذص الاغ جغطروا سطغعا عظاك دون اظستاب وشرض 

حروذعط طظ طعصع صعة.
تطعل  عغ  افطمغئ  التطعل  شإن  أطر  طظ  غضظ  وطعما 
طاتغجة لخالح الثولئ الضئرى المآبرة شغ السالط، وإن 
ضان عظاك تض وجط شطظ غضعن شغه تض جثري بض عع 

طعثئات وطسضظات وتفثغت إلى تغظ...
جغثاطش الماخارسعن إن تخض تسطغط لطمغظاء إلحراف 
أطمغ سطى الئظك الثي تةئى إلغه واردات المغظاء عض عع 
بظك الحرسغئ شغ سثن أم بظك التعبغغظ شغ خظساء، 
الثولغغظ  الظصث  وخظثوق  الئظك  لةسض  جغصعد  وعثا 
وافطط الماتثة تسمض لثطئ تعتث شغعا الئظضغظ شغ ضض 
طظ سثن وخظساء والصغام بخرف الرواتإ وطساططئ ضض 
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ُغسائر "اقتتاد السام الاعظسغ لطحشض" طظ أصعى وأسرق 
المظزمات السمالغئ شغ الئقد السربغئ، وبالرغط طظ أظه 
افجاجغئ  طعماه  تةسض  الاغ  الظصابغئ  الخفئ  غتمض 
الثشاع سظ تصعق المظاسئغظ إلغه طظ زغادة شغ افجعر 
عثه  أن  إق  الاصاسث  وجراغئ  السمض  ظروف  وتتسغظ 
المظزمئ الظصابغئ ُسرشئ باثخطعا شغ الحأن السغاجغ 
المئاحر  السسضري  اقتاقل  زطظ  ظحأتعا  طظث  السام 
لاعظج ودورعا الرائث شغ طصاوطاه، لثلك شصث اسائرعا 
الضبغر طظ الماابسغظ طةازا "أضئر طظزمئ جغاجغئ" شغ 
تعظج صغاجا إلى السثد الضئغر لطمظثرذغظ شغعا وصثرتعا 

سطى الاأبغر شغ التغاة السغاجغئ واقصاخادغئ الغعطغئ.
الصعى  جسض  الثي  عع  الثفغ  السغاجغ  الثور  عثا 
السغاجغئ شغ الئقد بما شغعا السططئ تسسى إلى اتاعائه 
لقجاصعاء به شغ المسارك السغاجغئ. عضثا ضان لقتتاد 
السام الاعظسغ لطحشض دور ضئغر شغ إجصاط تضعطات 
سّثة زطظ العالك بعرصغئئ، وضان له دور شغ طا ُجّمغ 
"اقظاصال الثغمصراذغ" بسث البعرة الاعظسغئ وصث ُأجظثت 
له ظاغةئ لعثا الثور "جائجة ظعبض لطسقم" وق غجال دوره 

السغاجغ طاعاخق إلى عثه افغام.
واإلضراب السام الثي صاده اقتتاد السام الاعظسغ لطحشض 
غعم الثمغج ٢٢ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٨ عع تطصئ 
السغاجغ  تأبغره  طع  الظصابغ  دوره  تثاخض  طظ  أخرى 
وتصطإ طعاصفه تسإ افوضاع السغاجغئ. شئسث أن أخئح 

طظ افذراف المعصسئ سطى "وبغصئ صرذاج" الاغ حضطئ 
غعجش  بصغادة  العذظغئ"  العتثة  "تضعطئ  بمعجئعا 
الحاعث شغ حعر آب/أغسطج ٢٠١٦، وبسث تخرغح أطغظه 
السام ظعر الثغظ الطئعبغ بعجعب إسطاء عثه التضعطئ 
شرخئ، اظصطئئ طعاصش صغاداته شغ الفارة افخغرة وأخئح 
ضما  شغعا،  جثغثة  دطاء  وضت  تشغغرعا  بعجعب  غظادي 
أخئح غظاصث أداء التضعطئ بضعظعا ُتثار طظ الثارج شغ 
إحارة إلى خظثوق الظصث الثولغ، وضأظه غضاحش ذلك 
فول طرة رغط أن السقصئ افخغرة بعثا الخظثوق بثأت 
اإلظفاق  تصطغص  طظ  افخغرة  الحروط  وأن   ،٢٠١٣ شغ 
السمعطغئ  العظغفئ  شغ  اقظاثابات  وتةمغث  السمعطغ 
طظ  وشثا  وأن  شغ ٢٠١٦،  اسامادعا  بثأ  افجعر  وتةمغث 
اقتتاد جئص له أن الاصى بسبئ خظثوق الظصث الثولغ شغ 
طظاجئاغظ؛ افولى شغ ظغسان/أبرغض ٢٠١٧ والباظغئ شغ 

أغار/طاغع  ٢٠١٨ لطائاتث شغعا.
طظ  ضربا  تعظج  شغ  الغعطغئ  التغاة  أخئتئ  لصث 
شغ  والاسطغمغئ  الختغئ  الثثطات  وأخئتئ  المساظاة، 
أدظى طساعغاتعا طظث تثفغخ صغمئ الثغظار وطظث أن 
تط تتثغث اإلظفاق السمعطغ، وأخئح الخشغر والضئغر شغ 
تعظج غثرك أن عثا العضع عع ظاغةئ لثدعع التضعطئ 
لسغاجئ الاثاغظ الثارجغ المحروط طظ خظثوق الظصث 

الثولغ، لضظ دسعة اقتتاد السام الاعظسغ لطحشض افخغرة 
إلى اإلضراب السام والمطالئئ بالرشع شغ افجعر والاظثغث 
بسغاجئ خظثوق الظصث الثولغ لغج ظاتةا سظ اجافاصئ 
طظ  ججء  عع  بض  السغاجئ،  عثه  بثطر  طاأخرة  ولع 
اخطفاف جغاجغ لعثه المظزمئ الظصابغئ طع السئسغ 
وتجبه ظثاء تعظج وبسخ أتجاب الغسار ضث تضعطئ 
الحاعث الاغ أخئتئ طتسعبئ سطى ترضئ الظعدئ طظث 

دسط عثه افخغرة لعا.
واإلضرابات  اقتاةاجات  عثه  تسامر  أن  وُغاعصع 
طظ  ضض  شصث  أن  بسث  الصادطئ  الفارة  شغ  الةماعغرغئ 
تجب ظثاء تعظج واتتاد الحشض تأبغرعط شغ التضعطئ 
الةثغثة، وصث تضعن عثه اقتاةاجات شرخئ لطتضعطئ 
لقجافادة طظعا والثخعل شغ طفاوضات تظاعغ بإرضاء 
شغ  بجغادة  المادغئ  المضاجإ  بئسخ  الحشض  اتتاد 
الرواتإ طصابض التخعل سطى عثظئ طةامسغئ تساشطعا 
طع  والمسمص  الحاطض  الحراضئ  اتفاق  لامرغر  التضعطئ 
اقتتاد افوروبغ، وعع افجطعب ظفسه الثي اسامثه بظ 
سطغ صئض تمرغر اتفاق الحراضئ شغ المةال الخظاسغ جظئ 
١٩٩٥ والثي تط شغ خمئ تام طظ صغادة اقتتاد آظثاك.

لصث تئغظ أن خعت اقتتاد السام الاعظسغ لطحشض غسطع 
ضبغرا تغظ غاسطص افطر باظاصاد جغاجئ خظثوق الظصث 
الثولغ وبغان ذئغساعا اقجاسمارغئ بغظما ق ظقتر تطك 
التساجغئ طظ السغاجئ اقجاسمارغئ تغظ غاسطص افطر 

بثول اقتتاد افوروبغ، وصث جئص لفطغظ السام قتتاد 
الحشض أن اجاصئض شغ ظغسان/أبرغض ٢٠١٧ شغ طصره جفراء 
دول اقتتاد افوروبغ شغ إذار الاروغب قتفاق الحراضئ 
المسمص طع دوله، طع أن السغاجئ افوروبغئ تةاه تعظج 
ق تصض اظاعاضا لطسغادة واجاسمارا واجاشقق سظ جغاجئ 

خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ.
لط غضظ السمض الظصابغ شغ أي بطث وجغطئ لطاشغغر الةثري، 
وإذا تخض أن طّضظ أختابه طظ التخعل سطى بسخ 
المضاجإ المادغئ شعع ق غمضظعط طظ إتثاث الاشغغر 
وغالئا  الساطئ.  السقصات  شغ  تاتضط  الاغ  افظزمئ  شغ 
طا غامضظ السغاجغعن طظ اتاعاء الظصابات وتعجغععا 
ضاظئ  لثلك  والارعغإ،  الارغغإ  سئر  أععائعط  تسإ 
طعاصش الصغادات الظصابغئ طاشغرة وطاصطئئ بتسإ المخالح 
اآلظغئ وشاصثة في طئثأ غعجععا. ورغط خسعبئ العضع 
شإن  اإلجقطغئ  الئقد  وبصغئ  تعظج  شغ  اقصاخادي 
الصدغئ المخغرغئ لغسئ شغ الرصغ المادي رغط أعمغاه، 
اقجاسمار  طظ  والسغاجغ  الفضري  الاترر  شغ  عغ  بض 
الثارجغ طعما ضان طخثره، وعثا ق غضعن إق بالسمض 
السغاجغ سطى أجاس اإلجقم ق بالسمض الظصابغ طعما 

ضان طردوده المادي.
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج

تماغئ الظزام ودغمعطئ تطك التماغئ وشخطه وأرضاظه 
جثغثة  ساخمئ  بإظحاء  الظزام  غفسض  ضما  الظاس  سظ 
وإغةاد ذئصئ جثغثة دون باصغ الحسإ طظ رجال المال 
والحرذئ والةغح والصداء واإلسقم غشثق سطغعط طظ 
أطعال الئقد المظععبئ تاى غضعظعا سعظا له سطى باصغ 
الحسإ المضطعم، شظرى طظ غصمع وغصاض وغتضط سطى 
الظاس بما غراه الظزام، بط ظرى طظ غئرر لطظزام صئغح 
غغر  أو  طئاحرة  طسؤعلغئ  أي  الثولئ  سظ  وغظفغ  شساله 
طئاحرة سظ أزطات الئقد وغطالئعط بالخئر سطى الةعع 
والفصر والمرض تاى ق ظخئح طبض جعرغا ولغئغا والغمظ!!

غا أعض طخر! عثا عع واصع تضاطضط سطى تصغصاه؛ شعط 
طةرد وضقء لطشرب ظعاذغر سطى أبعاب بقدظا غسمعن 
أظفسعط ططعضا ورؤجاء وطا غصعطعن به عع لثثطاه 
ورساغئ طخالته شغ بقدظا ولع تططإ افطر أن تثوجظا 
طةظجرات وغصاطظا رخاص ظثشع بمظه طظ أصعاتظا، بغظما 
شغ  رساغئ  وتسظ  سغح  رغث  شغ  طخر  أعض  غا  ضظا 
ظض اإلجقم الثي ضاظئ طخر شغ سعثه درسا وطظارة 
الااار  جتصئ  أظعا  شغضفغظا  تطئغصه...  إجاءة  طع  تاى 
والخطغئغغظ وضاظئ درسا لفطئ، ولط ظر عثه افزطات 
وعثا الاحرذم وعثا الدسش وق الافرصئ بغظ المسطط 
وخارت  بالضطغئ  سظعا  اإلجقم  غاب  سظثطا  إق  وغغره 
وسثم  بظفسغاعا  وتاتضط  تتضط  الاغ  عغ  الرأجمالغئ 

طراساتعا لتقل اهللا وتراطه.
غا أعض طخر الضظاظئ! اسطمعا أن خقح تالضط طرععن 
بعتغ اهللا وتطئغصه شغ دولئ خقشئ راحثة سطى طظعاج 
الظئعة ضما ضان خقح بقدضط طظث الئثء سظثطا دخطعا 
سمرو بظ الساص شترر الصئط ورشع سظعط ظطط إخعاظعط 
الظخارى المثالفغظ لعط شغ المثعإ وأسطاعط تصعصعط 
ضاططئ، تاى رأغظاعط غرجطعن ذعاسغئ وباخاغارعط صاشطئ 
تطسط أعض المثغظئ ضما صغض أولعا شغ المثغظئ وآخرعا 
شغ طخر، ولط ظر أطعالعط تةئى َسظعة وتثعإ لثجائظ 
خطغفئ المسطمغظ سمر الثي لط غعّرث أوقده صخعرا وق 
ذعئا أو شدئ، بض ضان غربط التةر سطى بطظه وغصعل 
"صرصري أو ق تصرصري شعاهللا لظ أذوق الطتط تاى غحئع 
طظه أذفال المسطمغظ"، ورأغظا خقح الثغظ الثي شاح 
الصثس وأخرج الخطغئغغظ غمعت وطا شغ بغاه طا غضفغ 
الخطغئغغظ  صاعر  السططان  أظه  رغط  ودشظه،  لاضفغظه 
عط  وعــآقء  تارغثظا  عع  عثا  والحام،  طخر  جططان 
أجثادظا الثغظ تضمعا شسثلعا وظعدعا بالئقد شضاظئ 
دولئ اإلجقم وطخر ججء أخغض شغعا عغ الثولئ افولى 
جغثة الثظغا طرععبئ الةاظإ لما غصارب الـ١٣ صرظا طظ 
الجطان، وعثا طا ظثسعضط إلغه شغ تجب الاترغر؛ دولئ 
تتضمضط باإلجقم الثي غتغغضط وغظةغضط وغرضغ سظضط 
ربضط وغسغث لضط الثغرات الاغ جطئاعا طظضط الرأجمالغئ 
وغظعغ سععدعا إلى غغر رجسئ... الطعط اجسض غعم سج 

دغظك صرغئا واجسطظا طظ جظعده وحععده.
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شرق ضئغر بغظ طا غرغثه اإلجقم طظ أعض طخر وطا غتصصه 
لعط، وبغظ طا ترغثه الرأجمالغئ والشرب الثي غتمطعا، 
وعثا تعضته بحضض جطغ صرون ذعال ضاظئ طخر شغعا 
تتئ تضط اإلجقم لط ظسمع شغعا سظ أزطات تثضر إق 
طظ أبعاق الشرب المدئعسغظ الثغظ اجاصعا طسطعطاتعط 
سظ تارغت بقدظا طظ أشعاه أجاتثتعط طظ المساحرصغظ 
التاصثغظ... إق أن المثصص غرى وغثرك أن اإلجقم وتثه 
عع الثي أخطح تال أعض الضظاظئ وأظعط طا اظتثر بعط 
التال إق بسث غغابه وغغاب أتضاطه وتتعل إلى الرأجمالغئ 
الاغ أشسثت الئقد والسئاد وأذاصئ أعض طخر العغقت...

طخر شسطغا خارج إذار الثولئ اإلجقطغئ طظ بثاغئ تضط 
طتمث سطغ، وإن بصغئ حضق تابسئ لطثولئ السبماظغئ دولئ 
اإلجقم تغظعا، إق أظعا ضاظئ تثدع لظفعذ شرظسا بط 
لظفعذ برغطاظغا وأخغرا لظفعذ أطرغضا، وعثا ق غةسض شارة 
المطضغئ الاغ جئصئ بعرة غعلغع بما شغعا طظ شساد حاعثا 
سطى تضط اإلجقم رغط تطئغص اإلجقم ولع بحضض ججئغ 
ورغط أن شساد عآقء المطعك ق غصارن بفساد سسضر 
أطرغضا افترار ورأجمالغاعط الماعتحئ، تطك الاغ ضاظئ 
ضاربئ سطى أعض طخر بالحضض الثي جسض الئسخ غصعل 

لغئ غعم ٢٣ تمعز/غعلغع لط تططع له حمج!
ق  أجعأ،  إلى  جغأ  طظ  غظتثر  البعرة  بسث  التال  وظض 
غأتغ غعم أشدض طظ جابصه سطى أعض طخر بسث تضط 
الرأجمالغئ بحضطعا الخرغح طع الظزام الةمععري الثي 
أتى به سئث الظاخر وزطرته، شئسث أن ضان لطةظغه المخري 
صرحًا   ٩٧ غساوي  الثعئغ  الةظغه  وضان  ذعئغ  غطاء 
تصرغئا، اظاعى ارتئاط الةظغه بالثعإ وتشغر التال تاى 
الـ٥٠٠٠  سطى  غجغث  طا  إلى  اآلن  الثعئغ  الةظغه  وخض 
جظغه طخري، رغط اضاحاف الئارول والشاز وتأطغط صظاة 
السعغج ووجعد الثعإ وغغره طظ المسادن والبروات!! 
طما غسظغ أن دخض الثولئ صث زاد باذراد سما ضاظئ سطغه 
أغام المطك الفاجث الثي باروا سطغه تسإ زسمعط، رغط 
سطمظا ذئسا أظعا لط تضظ إق بعرة لاشغغر الظفعذ لخالح 
جغث جثغث، شثرجئ برغطاظغا ودخطئ أطرغضا ولط غائثل 
التال، شأخض المحضطئ الاغ تعاجه طخر وتمظع اإلخقح 
شغعا لغج شغ المعارد؛ شمخر سطى طثار تارغثعا طظ أغظى 
جاغضج  (تثود  شصط  الصطرغئ  بتثودعا  السالط  دول 
بغضع المجسعطئ) وبما تمطضه شغعا طظ بروات، بض ربما طا 
تط اضاحاشه اآلن غفعق طا اضُاحش شغعا سطى طثار الاارغت، 
وغضفغظا أن طخر بجراسئ الصمح شصط أذسمئ الثظغا ضطعا 
واجاشظئ سظعا ضما غحعث الصرآن أغام ظئغ اهللا غعجش 
سطغه وسطى ظئغظا أشدض الخقة والسقم، شالحاعث عظا 
سطغه السقم عع طظ غثغر البروات  غعجش  وشغ صخئ 
وضغش غثغرعا؟ شظئغ اهللا غعجش ضان غثغرعا بعتغ اهللا 
الثي سطمه ضغش غثخر البمار تاى تئصى جظعات دون 
تطش... واآلن ضض طتاوقت إلخقح طخر ق تاثث وتغ 
اهللا سطى ظئغه  صاسثة وأجاجا عغ طتاوقت شاحطئ تاى 
وإن ضاظئ خادصئ طثطخئ، ظاعغك سظ طتاوقت السمقء 
الاغ تخإ أخق شغ خالح الشرب ورأجماله وق تةر سطى 
أعطظا شغ الضظاظئ إق العغقت، شطط ظر لعط سمق أخق غاط 
طظ باب رساغئ الحؤعن وق الظععض بمخر إق طظ باب 
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اإلضراب السام يف تعظج
اتاةاج طططئغ أم طظاورة جغاجغئ؟!
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"داشع  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/١١/٢٢م)  ١٤٤٠عـ،  افول  ربغع   ١٤ الثمغج،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
اغاغال  جرغمئ  طظ  بالرغط  السسعدغئ،  طع  السقصئ  بحأن  طعصفه  سظ  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ  الرئغج 
طعصفه  سظ  تراطإ  وداشع  ضئغرة.  ورذئ  شغ  غععد  ضغان  لضان  السسعدغئ  لعق  إظه  وصال  خاحصةغ،  جمال 
السسعدغئ  "لعق  إظه  شصال  خاحصةغ،  اغاغال  جرغمئ  طظ  بالرغط  السسعدغئ،  طع  وبغصئ  بسقصئ  المامسك 
لضاظئ (إجرائغض) شغ ورذئ ضئغرة". وصال "التصغصئ عغ أن السسعدغئ طفغثة جثا لظا شغ الحرق افوجط، 
السسعدغئ  بثون  (إجرائغض)  إلى  ظزرت  وإذا  ضثمئ،  صاسثة  لثغظا  ضاظئ  لما  السسعدغئ  لثغظا  غضظ  لط  لع 
شساضعن شغ ورذئ ضئغرة. طاذا غسظغ عثا؟ عض سطى (إجرائغض) أن ترتض؟ عض ترغثون رتغض (إجرائغض)؟" 
ضاظعا  أن  بسث  (اإلرعاب)  لمضاشتئ  ذائطئ  أطعاق  تظفص  السسعدغئ  إن  تراطإ  صال  قتصئ،  تخرغتات  وشغ 

تسئغره. تسإ  (اإلرعاب)،  طظ  ضئغرا  ججءا 

لوال مملكة آل سعود لكان كيان يهود في ورطة كبيرة
تتئ السظعان أسقه أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ جعرغا بغاظا ختفغا تثر شغه: طظ أن بظعد اتفاق 
جعتحغ الثغاظغ ق زالئ تدغِّص الثظاَق سطى بعرة الحام تتئ طسمغات سثة؛ ظاعرعا الرتمئ؛ وباذظعا طظ صئطعا 
شغ تدطغض أعض الحام؛ لغسعض تمرغر طثرجاته، وصال: لسض بظث شاح الطرصات ق غصض خطعرة  السثاب، إطساظاً 
سظ غغره طظ الئظعد؛ وغتمض شغ ذغاته طثاذر سزغمئ، أعمعا: الامعغث لطتض السغاجغ افطرغضغ، وجسض شضرة 
إجصاط ظزام اإلجرام طظ الماضغ، إضاشئ إلى إسطاء الظزام الحرسغئ وطضاجإ جغاجغئ ضئغرة واسائار البعار 
ضاظاعظات (إرعابغئ) غةإ تروغخ أعطعا إلسادتعط إلى تزغرة الظزام. سقوة سطى تصطغع المظاذص المتررة إلى 
أوخال تسعض الثروصات افطظغئ المتامطئ بحضض أضئر، طما جغجغث شغ سمطغئ الاخفغات لطمثطخغظ طظ أبظائظا 
أطرغضا  رأجه  وسطى  الضاشر  الشرب  أن  الحام:  شغ  لطمسطمغظ  الئغان  وأضث  قتصا.  سطغعا  صئض السغطرة  وإخعتظا، 
غمضرون ببعرتضط لغض ظعار؛ طساثثطغظ أدواتعط طظ التضام السمقء؛ طساثفغظ بحسارات إظساظغئ جعشاء وعط 
أبسث طا غضعظعن سظعا؛ وافتثاث حاعثة سطى ذلك، شق تظثثسعا بحساراتعط؛ ﴿َوَق َتْرَضُظعا ِإَلى الَِّثغَظ َظَطُمعا 
ُضُط الظَّاُر َوَطا َلُضْط ِطْظ ُدوِن اهللاَِّ ِطْظ َأْوِلَغاَء ُبطَّ َق ُتْظَخُروَن﴾ شعط السثو الثي أطرظا ربظا أن ظتثره وق ظثدع  َشَاَمسَّ
لتطعله وطضره، ولظسارع لطسمض طع المثطخغظ العاسغظ طظ أبظائظا وإخعتظا إلجصاط طآتمر جعتحغ الثغاظغ؛ 
ورشخ ضض طصرراته الصاتطئ، ولظتثر الاظازل سظ أعط بعابئ بعرتظا المامبطئ بإجصاط ظزام اإلجرام، وإصاطئ تضط 

اإلجقم سطى أظصاضه خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة؛ شفغ ذلك سج الثظغا وشقح اآلخرة.

فتح الطرقات مكسب كبير لطاغية الشام ومكر جديد بثوارها



 السثد ٢١٠  ٣افربساء ٢٠ طظ ربغع افّول  ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٢٨ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٨ طـ 

ضحفئ  بغظما  ضئغرة".  طخغئئ  وعغ  العزراء،  اخاغار 
سدع "ائاقف الظخر"، ظثى حاضر، شغ تخرغح، افتث، 
سئث  سادل  العزراء  رئغج  أن   ،٢٠١٨ الباظغ  تحرغظ   ١١
المعثي أخئرعط (بضض وضعح) أن "جائرون" و"الئظاء" 
عما طظ حّضق التضعطئ وأظه لط غثار إق خمسئ وزراء. 
العزراء  رئغج  أن  غئثو  "ضما  أظه  إلى  حاضر،  ولفائ 
تثرج  جسطعا  طا  وعثا  التضعطئ  حضض  طظ  عع  لغج 
عظالك  وزغرا،   ١٤ أول  شغ  طثٍج  بحضض  بثاغاتعا  شغ 
بسغثون  وافغطإ  واإلرعاب،  بالفساد  طاعمعن  أربسئ 
الخثر  طصاثى  السغث  أطا  والثئرة".  الاثخص  سظ 
الثي ذضر بأن "لثغه أدلئ تادمظ تسةغقت خعتغئ 
جغاجغغظ  طع  الماعرذعن  تئادلعا  عاتفغئ  ورجائض 
بثخعص بغع تصائإ وزارغئ بغظعا الثاخطغئ والثشاع 
والاربغئ"، وخص شغ الاخرغتات ظفسعا تطغفه زسغط 
ضاطئ الفاح "بالاعرط شغ خفصات بغع تصائإ وزارغئ 
الثوقرات"،  طظ  المقغغظ  سحرات  طصابض  وطظاخإ 
المعثي  سئث  سادل  التضعطئ  رئغج  أجئر  الثي  افطر 
سطى إسقن تسعثه "بالاترك خقل جاسات إذا تخض 
المظاخإ  وحراء  بغع  سظ  طآضثة  طسطعطات  سطى 
جغةري  الفدائح  عثه  أن  إق  العزارغئ".  والتصائإ 
التضعطات  ضسادة  غضظ  لط  حغؤا  وضأن  سطغعا  الاسار 
السابصئ وق غشغر طظ عثه التصغصئ تصثغط ضئح شثاء 

اتافاق بئراءة جمغع الماعمغظ. 
الئرلماظغئ  والمصاسث  العزراء  وحراء  بغع  سمطغئ  إن 
التضعطات  لةعئ  جثغثة  لغسئ  السطغا،  والمظاخإ 
السابصئ، لضظ الفرق عثه المرة أن الحععد طظ أعض 
عثا  لغج  والخعرة.  بالخعت  سطظغئ  وبطرغصئ  الئغئ 
آخرغظ،  حععدًا  غعم  ضض  وظرى  ظسمع  وإظما  شتسإ، 
وطظ أعض الئغئ أغدا، غآضثون سطى ذائفغئ التضعطئ 

وشساد السثغث طظ أسدائعا.
إن أي طاابع بسغط لطحأن السراصغ غساطغع العصعف 
اقدساءات  وسطى  الةثغثة،  التضعطئ  تصغصئ  سطى 
الفارغئ وافضاذغإ المضررة، شعغ صث شدتئ ظفسعا 
بظفسعا، خاخئ شغما غاسطص بالعسعد والاسعثات الاغ 
صطسعا سادل سئث المعثي سطى ظفسه، تعل تحضغض 
"تضعطئ طساصطئ ظجغعئ بسغثة سظ الطائفغئ وبسغثة 
سظ الفاجثغظ والمتاخخئ". وطسروف طا تثث، تغث 
المسطتئ  المطغحغات  بصثرة  وسعده  سظ  الرجض  تراجع 
الضاض  أطام  واجسا  المةال  وشسح  اإلغراظغ،  والاثخض 
وافتجاب الطائفغئ، لاظال ١١ وزغرا طظ بغظ ١٤ وزغرا تط 
الاخعغئ سطغعط، واضافى بمظخإ سرغش التفض لةطسئ 
لغج  إذ  لطتضعطئ.  البصئ  لمظح  المثخخئ  الئرلمان 
بإطضان سادل سئث المعثي وق غغره الامرد سطى ظزام 
تثوغر  تاى  أو  بالتخص،  الاقسإ  أو  المتاخخئ، 
بتغث  الطائفغئ،  وافتجاب  الضاض  بغظ  شغما  العزارات 
أخئح طظخإ رئغج الةمععرغئ طسةق باجط "الضرد" 
ورئاجئ طةطج الظعاب باجط "السظئ" ورئغج التضعطئ 
باجط "الحغسئ"، وتاى العزارات خارت طحمعلئ أغدا 

ألط غأتضط بسث ظئأ طا غسث لضط؟ ألط تثرضعا بسث أظضط لفجش جطسئ رخغخئ ُغااجر بعا بأبثج افبمان؟ ألط 
تثرضعا بسث أن دطاءضط وتدتغاتضط ُتصثم صرابغظ لمحارغع خغاظغئ تتاك لبعرة الحام؟ ألط تعصظعا أن أصعالضط 
بثظغاعط  آخرتعط  باسعا  صث  أحثاص  أوعام  إلرضاء  عغ  إظما  السالمغظ،  رب  إرضاء  طظعا  غرتةى  ق  وأشسالضط 
إلرضاء داسمغعط وحغاذغظعط؟ أق ترون أن الةئعات صث جمِّثت وأن المظاذص تئاع واتثة تطع افخرى، وطسعا 
تئاع الثطاء والادتغات؟ أق ترون أظه لط غئص إق صطئ صطغطئ تاضطط سظ إجصاط الظزام، بغظما تاه الئسخ لغخئح 
جض عمه إتضام السغطرة سطى طسابر الثوقر؟ أق ترون ضض عثا الادغغص سطى أعطضط والاتضط بأصعاتعط طظ 
خقل الدرائإ وافتاوات؟ ألط غثضرضط طا غةري شغ جةعن وأطظّغات الفخائض بأشرع الظزام؟ ألط تثرضعا بسث 
طظ أوخطظا إلى عثه التال؟ ألط تجضط أظعَشضط بسث رائتُئ الثغاظئ الصثرة لعآقء الصادة وحرسغغعط والاغ شاصئ 
رائتئ ضغماوي الظزام وبارود ذغراظه؟ اسطمعا أظضط أظاط بغدئ الصئان شغ عثه المرتطئ طظ البعرة، واسطمعا 
أظضط إن تظفّدعا طظ تعل الصادة شإنَّ جعأتعط جازعر دون أن غئصى حغء غسارعا! واسطمعا أظعط لظ غثودوا 
خارجغئ غساةثون بعا  إطقءات  اآلخرة شعط إطا سمقء طأجعرون غظفثون  سظضط بحغء ق شغ الثظغا وق شغ 
خروا أي وجغطئ تثثم  الرضا وبسخ اقطاغازات الثظغعغئ، وإطا أظاس أسمئ أبخاَرعط وبخائرعط افطعاُل شطط غثَّ
جحسعط ولع ضاظئ سطى تساب الثغظ وافطئ، وإطا أظاس خاظعا البعرة بشئائعط وعط غزظعن أظعط غتسظعن 
خظساً. أغعا الحرشاء: لصث آن افوان فن تئرؤوا إلى اهللا طظ عآقء الصادة وأشسالعط، لصث آن اآلوان فن تترروا 
أظفسضط وتساصعا رصابضط طظ طحارغع ق ترضغ اهللا ورجعله، لصث آن اآلوان فن تطاجطعا جادة التص وبثلك 
تسغثون فعطضط افطض وتتغعن البعرة وأعثاشعا وبعاباعا شغ صطعبعط، شغطافعن تعلضط وغضعظعن جغفضط الثي 

تدربعن به أسثاءضط، وصاؤث تظاخرون وإن تارباضط افطط وضاد لضط حغاذغظ اإلظج والةظ. 

والثاخطغئ  لطسظئ  الثشاع  شعزغر  المصغئ،  الظزام  بعثا 
لطحغسئ والمالغئ لطضرد. عثه المتاخخئ الاغ اباضرتعا 
السراق  شغ  المةامع  لاصسغط  السر  ضطمئ  عغ  أطرغضا، 
ظفسه،  العصئ  شغ  وعغ  السراق،  لاصسغط  تمعغثا 
التخظ المظغع فدوات اقتاقل، طظ افتجاب والضاض 
أغدا  حمطئ  بض  المسطتئ،  والمطغحغات  الطائفغئ 
السخابات والماشغات الاغ اظاحرت شغ اآلوظئ افخغرة 

بحضض واجع.
المعاخفات  وبعثه  الماساصئئ  التضعطات  عثه 
آلغئ  افطرغضغ،  لطمتاض  بالظسئئ  تمبض،  السرذاظغئ، 
جغاجغئ، لتضط الئقد بطرغصئ طئاحرة وغغر طئاحرة، 
السسضري  التاضط  سئر  الئقد  تضط  شغ  شحطه  بسث 
اظثقع  جراء  برغمر،  بعل  المثظغ  والتاضط  ضارظر  جغ 
السسضرغئ  اقتاقل  صعات  وتضئغث  السراصغئ  المصاوطئ 

خسائر جسغمئ.
عثه التالئ المجرغئ الاغ وخطئ إلغعا عثه التضعطئ 
الةثغثة، عغ ذاتعا الاغ طرت بعا التضعطات السابصئ، 
ضعظعا ظاغةئ لطسئإ ظفسه الثي لط غاشغر. والمصخعد 
عظا اقظاثابات المجورة وصاظعظعا المسعج، الثي أحرف 
سطى تخمغمه التاضط المثظغ لطسراق تغظعا بعل برغمر، 
تغث اسامث عثا الصاظعن سطى ظزام الامبغض الظسئغ، 
وظزام الثوائر سطى سثد المتاشزات وتعزغع المظاخإ 
تاما  غآدي  الثي  افطر  وسرصغئ،  ذائفغئ  أجج  سطى 
إلى آلغئ سمض تساظث إلى جرصئ بروات الئقد وإحاسئ 
الفساد المالغ واإلداري، وارتضاب الةرائط بضض أظعاسعا. 
تحضض  أن  طساشربا  أو  غرغئا  لغج  شإظه  آخر،  بمسظى 
التضعطئ الةثغثة اطاثادا لطتضعطات السابصئ، بخرف 
الظزر سظ لئاس العاسزغظ أو الحغاذغظ الثي ترتثغه 
المطشط  الثجاعر  سظ  شدقً  تثة.  سطى  تضعطئ  ضض 
لطمتاض  رعغظئ  الئطث  تةسض  الاغ  والصعاظغظ  بالمعاد 
أعض  إن  الثغرات.  وظعإ  لطفساد  وطرتساً  افطرغضغ 
السراق صث اطافت صطئععط صغتا وخثروعط غغزا طظ 
عآقء التضام المةرطغظ وطا أتثبعه شغ الئطث طظ دطار 
وخراب وشساد تاى أخئح السراق الرصط افول طظ بغظ 

الئطثان شغ اقظتطاط والاثطش والفصر والفساد...
بقد  طظ  بطٍث  أي  شغ  غتّض  وطا  بالسراق  تّض  طا  إن 
المسطمغظ طظ اتاقل وجغطرة وتتّضط لطضفار ق غمضظ 
أن غضعن لعق رضا التضام وجضعتعط، أو تآطرعط طسعط 
سطى المسطمغظ، وطا صئعلعط بالثخثخئ واقجابمار 
دلغض  إق  بقدظا  شغ  الطائفغئ  والمتاخخئ  افجظئغ 
صرغإ سطى ذلك، ودلغض واضح بّغظ سطى طحارضاعط 
شغ عثا المثطط الحظغع الثي أتضط تثطغطه وتظفغثه 
ولغتضط  وخغراتعا،  افطئ  بروات  لظعإ  المتاض  الضاشر 
صئداه سطغعا. شق غظئشغ أن غاعصع أتث طظ الظاس أن 
غأتغه خغٌر طظ عآقء التضام وتضعطاتعط الزالمئ، وق 
طظ عآقء الضفار، أسثاء اهللا ورجعله، بض وغةإ سطغظا 
بقدظا  طظ  وإخراجه  المتاض،  الضاشر  عثا  دشع  جمغساً 

 وضاشئ بقد المسطمغظ

تامئ: عض افزطئ طصئطئ سطى اظفراجئ بغظ الماخارسغظ شغ الغمظ؟

ظزط تجب الاترغر/ وقغئ تعظج افتث، ١٠ ربغع افول ١٤٤٠عـ المعاشص ١٨ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٨م ظثوة 
بسظعان «أتغعا جظاه.. بإصاطئ دولاه» بمصر التجب بأرغاظئ تعظج. تغث ألصى الضطمئ افولى افجااذ طتمث الستئاظغ 
وضاظئ تعل طعضعع طعلث الظئغ افطغظ  وأطاظئ التضط ضماظات دجاعر دولئ الثقشئ... وتطرق المتاضر إلى 
الاظاصخ الخارخ الثي غسسى التضام الروغئدات شغ السالط اإلجقطغ إلى ترجغثه شغ الظاس طظ خقل رخث 
الازاعرات والمتاضرات السظعغئ لقتافال الفطضطعري بمعلث الظئغ  واإلخرار سطى تةظإ الاطرق إلى الظاتغئ 
السغاجغئ وعع التضط بما أظجل اهللا ضظزام جغاجغ لفطئ ولغج ذلك إق لطمتاشزئ سطى سروحعط بثاغئ، وطظ أجض 
إرضاء الشرب باظغا، ضما تسرض المتاضر إلى الدماظات السغاجغئ شغ دجاعر دولئ الثقشئ وأبرزعا السصغثة اإلجقطغئ 
وطا غظئبص سظعا طظ ظزام. بط ضاظئ ضطمئ المعظثس وجام افذرش بسظعان "ضغش ظتغغ جظاه إلصاطئ دولاه" تغث 
تسرض المتاضر إلى الفعط الحرسغ لمسظى السظئ، أي ذرغصئ اإلجقم شغ السغح وضغش أن تطئغص السظئ شغ التضط 
ضان جغرة الثطفاء الراحثغظ ودغثظعط، وبغظ المتاضر وجعب السمض بالسظئ الظئعغئ شغ إغخال اإلجقم إلى التضط 
وأن ذلك تاج الفروض طظ أجض اجاسادة وتثة المسطمغظ وصطع ظفعذ الضفار المساسمرغظ وأذظابعط طظ بقدظا. وأحار 
المعظثس وجام افذرش إلى تمطئ افظزمئ المسسعرة سطى تمطئ الثسعة اإلجقطغئ، وأظعا تمطئ طفطسئ لظ تجغث 

. حئاب تجب الاترغر إق إخرارا سطى تتصغص عثشعط والسمض الةاد قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ اصاثاء برجعل اهللا

حزب التحرير/ والية تونس
ندوة بعنوان «أحيوا سنته.. بإقامة دولته»

صرخة وبيان 
إلى عناصر الفصائل في المناطق المحررة

طظ حرسغئ عادي والتعبغغظ سطى تث جعاء، تغث جغاط 
تتةغط الحرسغئ المعالغئ لقظةطغج وطساواتعا بالتعبغغظ 
المثسعطغظ أطرغضغاً، والقشئ أن الرئغج عادي ق زال شغ 
أطرغضا بتةئ الفتعخات الطئغئ وربما ضان لجوطه عظاك 
لاعغؤئ افجعاء إلجراء المفاوضات وإظةاح التض السغاجغ 
طظخإ  سطى  أغداً  المفاوضئ  غرغثون  التعبغغظ  ضعن 
الرئاجئ، شاط تتةغط دور عادي وإبصاؤه شغ أطرغضا بسغثًا 
سظ افضعاء وإبصاؤه رئغساً رطجغا وذلك إلرضاء التعبغغظ 

الثغظ غرشدعن حرسغاه وتفزاً لماء وجععط.
إن التض شغ الغمظ خسإ المظال لاسثد القسئغظ المتطغغظ 
واإلصطغمغغظ وتحابك المخالح طتطغاً وإصطغمغاً لطثولاغظ 
الماخارساغظ أطرغضا وبرغطاظغا؛ شئغظما ترغث برغطاظغا 
الدشط سطى السسعدغئ سمغطئ أطرغضا شغ ططش الترب شغ 
الغمظ شعغ شغ العصئ ظفسه ق ترغث أن غئصى التعبغعن 
ضصعة طآبرة شغ الغمظ تعثد طخالتعا، وضثلك أطرغضا 
المظطصئ  شغ  إغران  دور  تتةغط  ترغث  ضاظئ  وإن  شعغ 
وأعمعا الغمظ لضظعا ترغث تروغخ التعبغغظ لصئعل الثور 
السسعدي الثي ترغثه والتفاظ سطى طاء وجه سمقئعا 
طظ آل جسعد، وطع ذلك ضطه شعغ أغدا تثحى إن ذالئ 

الترب شغ الغمظ أن غثرج سمقؤعا طظعضغظ وتخئح 
اإلطارات سمغطئ اإلظةطغج عغ المسغطرة سطى ططش الغمظ 
تصغصغاً بما لعا طظ صعة ظفعذ جغاجغ أو سسضري سطى 
أرض العاصع، طما غةسض برغطاظغا عغ خاتئئ الظخغإ 

افضئر إن ذالئ الترب شغ الغمظ.
إن العضع اقصاخادي الثي بثأ الرغال الغمظغ غاساشى شغه 
طع زغارة المئسعث افطمغ بشرض تعغؤئ افجعاء لطتض 
السغاجغ وإظةاح طعمئ المئسعث الئرغطاظغ غبئئ ختئ 
طا صطظاه طرارًا طظ أن الترب اقصاخادغئ عغ ترب طفاسطئ 
والعضع  اقصاخادي  الاثععر  بتةئ  افزطئ  قخاراق 
اإلظساظغ، وإن لط غتخض اقتفاق شسغضاعي أعض الغمظ 
بترب اصاخادغئ طةثدًا تضعن أحث وذأة سطغعط طظ 
الغمظ  أعض  غضعن  وعضثا  المثطرة،  السسضرغئ  الترب 
شغ جمغع افتعال عط الثاجر العتغث، وإن الثقص ضض 
الثقص طما عط شغه ق غضعن إق شغ ظض تضط اإلجقم 
ودولاه دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ 
ظثسععط إلى السمض طسظا إلصاطاعا إرضاًء لثالصعط وإبراًء 
 لثطاعط وإظصاذًا لعط طما عط شغه طظ بآس وحصاء

* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ

تامئ ضطمئ السثد: وقدة صغخرغئ طحععئ لتضعطئ سراصغئ شاحطئ

التضعطئ  جاعجغئ  سظ  السعداظغئ  الثارجغئ  أسطظئ 
لقظثراط شغ طسارات المرتطئ الباظغئ، وخعقً لفعثاف 
المرجعة... وصالئ شغ بغان لعا (إن طرتطئ التعار الباظغئ 
خممئ لاعجغع الاساون البظائغ بغظ الثرذعم وواحظطظ 
وتتصغص طجغث طظ الاصثم شغ سثد طظ المةاقت ذات 
اقعامام المحارك). عثا طظ جاظإ، وطظ الةاظإ اآلخر 
أضثت طخادر شغ واحظطظ لطةجغرة ظئ شدطئ سثم 
ذضر اجمعا، أن صرار رشع اجط السعدان طظ صائمئ الثول 
الراسغئ (لقرعاب) بات بغث التضعطئ السعداظغئ، ورعظا 
باصغثعا باظفغث الاجام خاص بسظ صاظعن لتماغئ ترغئ 
افدغان ووصش عثم الضظائج، شدقً سظ إجراء تسعغئ 
واحظطظ  أسطظئ  وصث  المسطتئ.  الترضات  طع  جغاجغئ 
السعداء  الصائمئ  طظ  السعدان  اجط  لرشع  اجاسثادعا 
واحارذئ لثلك صغام الثرذعم بمجغث طظ اإلخقتات 

والعشاء بالمساغغر الصاظعظغئ ذات الخطئ.
إن التعار الثي غةري بغظ تضعطئ السعدان والتضعطئ 
افطرغضغئ، عع تعار أحئه بصخئ تعار الطرحان! شأطرغضا 
جعى  حغء  جماع  طظ  غمّضظعا  ق  ساٍل  بخعت  تاضطط 
أن  تزظ  طا  تظفث  السعدان  وتضعطئ  خعتعا،  خثى 
أطرغضا ترغثه. لضظ التصغصئ عغ أن أطرغضا ق ترغث أن 
تسمع ططالإ السعدان وق أن تسطط تضعطئ السعدان 
طا ترطغ إلغه أطرغضا، تماطا ضما شغ صخئ تعار الطرحان 
غغر  (افذرش  ذرش  أحثاص  "أربسئ  أن  تتضغ  الاغ 
افبضط شعع غسمع بخسعبئ بالشئ وغاضطط، سضج افبضط 
الثي ق غسمع وق غاضطط إق باإلحارة) شعط راعٍ وطجارع 
وبائع ططح طاةعل وصاٍض لطصرغئ، جاء الراسغ لطمجارع 
وجأله عض رأغئ صطغع غظمغ شصال المجارع إن السةعز 
الثي تسأل سظه وراء تطك الاطئ شصال له الراسغ إن وجثت 
وجث  وتغظما  خروف،  ق  تمقً  جأسطغك  عظاك  الصطغع 
الصطغع رجع إلى المجارع وصال له جأسطغك تمقً، شصال 
المجارع أظا لط أجرق الصطغع وارتفسئ أخعاتعط شةاء بائع 
المطح شئادر بالحضعى إلغه شصال لعط ترغثان ضغج المطح 
ضطه، ق لغج عثا طا اتفصظا سطغه وزاد الحةار شثعئعا 
إلى صاضغ الصرغئ وصث تخادف أن وجثوا الصاضغ شغ 
تالئ حةار طع زوجاه وصال لعا اذعئغ إلى أعطك شطما 

اتاضمعا إلغه صال لعط طساتغض أن أدسعا ترجع شعغ 
اطرأة ساخغئ ق تسمع الضقم".

والتضعطئ  السعدان  تضعطئ  بغظ  غثور  طا  تماطاً  عثا 
افطرغضغئ؛ شصث قتزظا أن صرار رشع التخار اقصاخادي 
التضعطاغظ،  بغظ  ططعل  تعار  بسث  تط  السعدان  سظ 
أن  وصئض  افطرغضغ  الصرار  طثاد  غةش  أن  صئض  ولضظ 
باإلظةاز  أجماه  بما  السعدان  تضعطئ  شرتئ  تضامض 
اإلسةاز لطثبطعطاجغئ السعداظغئ، صئض أن غاط ذلك رشسئ 
فظعا  السعدان  طع  الاساطض  تمظع  تمراء  إحارة  أطرغضا 
ضمظ صائمئ الثول الراسغئ (لقرعاب)، ولضظ التضعطئ 
بالفعز  غراودعا  التطط  ظض  بض  تغأس  لط  السعداظغئ 
برضا أطرغضا إلى أن شازت بةعلئ جثغثة لطتعار. ولضظ 
صئض أجئعع طظ اقتفاق سطى تفاخغض الةعلئ الةثغثة، 
إذ بالرئغج افطرغضغ تراطإ غخثر صرار تمثغث تالئ 
الطعارئ العذظغئ افطرغضغئ تةاه السعدان والثي وخش 
تعثغثًا  تحضض  زالئ  طا  بأظعا  السعدان  تضعطئ  شغه 
اجابظائغا وغغر سادي لفطظ الصعطغ والسغاجئ الثارجغئ 
فطرغضا، طا غسظغ أن ق شائثة طظ التعار تاى لع أدى إلى 
رشع السعدان طظ الصائمئ السعداء، شعع غصع تتئ ذائطئ 

صاظعن الطعارئ افطرغضغ.
 إن أطرغضا ق تفعط طظ لشئ الاظازل إق المجغث طظ الططئات، 
أطا الطشئ المظاجئئ لطتعار طسعا شعغ الطشئ الاغ اخاارعا 
غعجش صرة طاظطغ والغ الثولئ السبماظغئ شغ الةجائر وأطغر 
بترغاه تمغثو الثي اجاسان بالطاصئ اإلجقطغئ الماعشرة 
السبماظغئ  والثولئ  والةجائر  ولغئغا  تعظج  طظ  تعله 
وأوصع عجغمئ ضئغرة بافجطعل افطرغضغ بط بسث ذلك 
دخض طع أطرغضا شغ طفاوضات أجئرتعا سطى الاعصغع سطى 
اتفاصغئ طثلئ دشسئ بمعجئعا ضرغئئ طداسفئ وتسعغدا 
سظ ضض جظثي صاض طظ الةغح اإلجقطغ. وشعق ذلك 
ُأجئرت أطرغضا سطى أن تعصع سطى تطك اقتفاصغئ الاغ لط 
تضاإ بالطشئ اإلظةطغجغئ وذلك فول طرة شغ تارغثعا. 
عثه عغ الطشئ الاغ تفعمعا أطرغضا والاغ ق ظساطغع 
الاساطض بعا، وظتظ المسطمغظ، سطى طا ظتظ سطغه طظ 
شرصئ وحاات إق باجاؤظاف السخعر الثعئغئ لطمسطمغظ 

 سخر الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة

التعار السعداظغ افطرغضغ وتعار الطرحان
ـــــــــ ــــــــــ المعظثس/ تسإ اهللا الظعر - الثرذعمـ 

اخاامئ ضاطئ العسغ اإلذار الطقبغ لتجب الاترغر شغ جاطسئ الئعلغاضظك غعم اقبظغظ ٢٠١٨/١١/١٩ طسرضا 
لطخعر تتئ حسار (أطئ اإلجقم أطئ اجائاعا اهللا لثغظه وغةإ سطغعا تخثر افطط شغ الخظاسات واقخاراسات) وجط 
تدعر طمغج طظ رئغج الةاطسئ وسثد طظ أسداء العغؤئ اقدارغئ وافجاتثة وإصئال قشئ طظ ذقب الةاطسئ. اجامر 
المسرض لمثة غعطغظ واحامض سطى زواغا سثغثة، لطضاإ والخعر والفغثغع، سرض شغعا سثد طظ خعر السطماء وأعط 
اخاراساتعط، ضثلك سرضئ لعتات تئغظ الثاشع وراء اقخاراسات الاغ صام بعا سطماء المسطمغظ والاغ ضاظئ السصغثة 
اإلجقطغئ أجاجا لعا، وزاوغئ سظ سطماء المسطمغظ المساخرغظ تعضح أن افطئ اإلجقطغئ ق زال شغعا سطماء ضئار إق 
أظعط غفاصثون لطثولئ الاغ تتادظعط وترساعط، ولعتئ أخرى تئغظ أن أجاس الخظاسات واقخاراسات عط سطماء 
المسطمغظ الثغظ ضاظعا جئئا شغ اقخاراسات التثغبئ. ضما احامض المسرض سطى طةسط سطى حضض طبمظ سرض طظ 
خقله اإلجطرقب وسثد طظ خعر السطماء، وتط تعزغع ططعغئ سطى الطقب تظاولئ ططثخا سظ أشضار المسرض ورجالئ 
ضاطئ العسغ لططقب الاغ تئغظ أظظا ظمطك طصعطات الظععض شغ دغظظا وسصغثتظا وبقدظا وطصثراتظا وأن طا أخاب افطئ 
اإلجقطغئ الغعم عع ضئعة جاظعخ طظعا بضض صعة واصاثار لاصعم بأداء افطاظئ الاغ أطرعا اهللا بتمطعا وعغ تمض 
اإلجقم رجالئ خغر وعثى إلخراج الظاس طظ ظطمات الضفر والدقل إلى ظعر اإلجقم وسثله. عثا وصث أبثى الجوار 

إسةابعط بالمسرض طظ تغث الحضض والمتاعى.

كتلة الوعي تختتم معرضا للصور 
في جامعة بوليتكنك فلسطين



افربساء٢٠ طظ ربغع افّول  ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٢٨ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٨ طـ ٤     السثد ٢١٠

ارتفاع ظسئئ الئطالئ يف ترضغا بحضض 
صغاجغ: أجئابعا وتثاسغاتعا

أسطظ طضاإ اإلتخاء الارضغ غعم ٢٠١٨/١١/١٥ "ارتفاع 
ظسئئ الئطالئ إلى ١٣,٢٪ شغ الفارة المماثة طا بغظ 
حعر تمعز إلى أغطعل طظ السام الةاري"، بغظما تصعل 
ظسئئ  وأطا   .٪١٨ تاةاوز  أظعا  رجمغئ  غغر  جةقت 
 .٪٢٠ إلى  ارتفسئ  شصث  الجراسغ  المةال  شغ  الئطالئ 
الةاطسات  خرغةغ  بغظ  السمض  سظ  الساذطغظ  وظسئئ 

بطشئ ١٢,٢٪.
السمض،  طضاإ  لثى  المراجسغظ  الظسإ  عثه  وتحمض 
 ٢,٥ طظ  أضبر  عظاك  أن  تثضر  اإلتخائغات  ولضظ 
ططغعن حثص ساذض سظ السمض طظ غغر المراجسغظ 

والثاخطغظ شغ عثا اإلتخاء الرجمغ.
أن  غعم ٢٠١٨/١١/٩  لطاخظغش  وضالئ "طعدغج"  وذضرت 
المتطغ  الظاتب  وأن  ترضغا،  غظازر  اآلقم  طظ  "سالما 
المصئض،  السام  خقل   ٪٢ بظسئئ  جغظضمح  اإلجمالغ 
وطظ المرجح أن غظال الادثط المرتفع واقرتفاع التاد 
شغ اقصاراض وتصطص اإلصراض المخرشغ طظ الصعة 

الحرائغئ لفجر واقجاعقك الثاص واقجابمار".
وصال خظثوق الظصث الثولغ "إن ظمع اقصاخاد الارضغ 
صث غظثفخ إلى ٠,٤٪ خقل سام ٢٠١٩ طظ ٣,٥٪ عثا 
تضالغش  وارتفاع  الدسغفئ  لطغرة  وجغضعن  السام. 

اقصاراض اظسضاس سطى اقجابمار واقجاعقك".
 ٪١٤ شفصثت   ٢٠١٨/٨/١٠ غعم  الطغرة  ععت  أن  وتثث 
السام،  بثاغئ  طظث   ٪٢١ اظثفدئ  بسثطا  صغماعا  طظ 

شئطشئ صغمئ العئعط ٣٥٪.
وتثث أن رشع الئظك المرضجي الارضغ غعم ٢٠١٨/٩/١٣ 
حراء  إسادة  إلى ٢٤٪  طظ ١٧,٧٥٪  الربعي  السائث  ظسئئ 
"الرغئع" لمثة أجئعع. والعثف طظ رشع ظسئئ الربا عع 
التث طظ اظثفاض صغمئ الطغرة، إذ غصئض المسابمرون سطى 
الئظعك لغدسعا أطعالعط لاربع شغ أطعال الظاس بالئاذض 
طتصصغظ بثلك أرباتا طترطئ بصغمئ ٢٤٪. شسظثئث تاثشص 
افطعال سطى الئظعك شاعصش سمطغئ الظجغش الةارغئ شغ 
الطغرة، ولضظ ذلك غضعن طآصاا ولغج دائمغا، شاسعد 

الطغرة لقظثفاض لعحاحئ اقصاخاد الارضغ.
الئطالئ  ظسئئ  شإن  ذلك  طبض  غتثث  سظثطا  ولضظ 
جارتفع وعثا طا تعصسظاه، فظه جغصض المصئطعن سطى 
اقصاراض طظ الئظعك لطصغام بالمحارغع بسئإ ارتفاع 
ظسئئ الربا، وبالاالغ جعف ق غصعم أختاب المحارغع 
وبالاالغ  طحارغسعط،  غةمثوا  أو  جثغثة  بأسمال 
شإن جعق السمض جعف تحعث عئعذا شغ الاحشغض، 
تعشر  سثم  بسئإ  والحراء  الئغع  سمطغئ  وجاظثفخ 
الظصث لثى الظاس سظثطا ق غتخطعن سطى سمض، طما 
شغدطرون  الاةارغئ  المتقت  أختاب  سطى  غآبر 
لاصطغض سثد السمال لاثفغش المخارغش والظفصات، شطط 
غسث لعط تاجئ لطسمال لسثم إصئال الظاس سطى الحراء.
وصث تسرض الصطاع السصاري لحطض أضبر طظ ظخفغ، 
شاعصفئ سمطغات الئظاء وحراء الئغعت تصرغئا، بض أسطظ 
الثاخئ.  الئظاء  أسمال  طةمعع  طظ   ٪٧٠ تعصش  سظ 
الفارة،  عثه  شغ  الئظاء  طحارغع  طظ  الضبغر  شةمثت 
السضظغئ  الحصص  بغع  إلى  المحارغع  أختاب  واضطر 
المظازل  سثد  تدثط  طع  الاضطفئ  جسر  طظ  بأصض 
طظجل.  ططغعظغ  ظتع  إلى  الئغع  تظازر  الاغ  الماراضمئ 
اقصاخاد  شغ  ضئغرا  ججءا  غمبض  الصطاع  عثا  وضان 
شصاسئ  شضاظئ  العظائش،  طقغغظ  غعشر  تغث  الارضغ 
السصارات شغ ترضغا أحئه بفصاسئ السصارات شغ أطرغضا 
الاغ شّةرت افزطئ المالغئ سام ٢٠٠٨. وضظا طظث جظعات 
ظتثر الظاس طظ ذلك وأن غظائععا، شالثي غتخض شغ 

ترضغا عع سئارة سظ شصاسئ وصث اظفةرت.
 شئسثطا ضان عثا الصطاع ظحطا شغ السظعات الماضغئ 
حةسئ  الصروض،  سطى  الربا  ظسئئ  اظثفاض  بسئإ 

والثي  الئقد؛  شغ  ظمعا  لازعر  الصطاع  عثا  الثولئ 
غصاس بترضئ الئغع والحراء وجعق السمض أي تحشغض 
فردوغان  تصص  طا  شثلك  الئطالئ.  باظثفاض  السمال 
حسئغئ وأن تةربئ ترضغا ظاجتئ! شثثع به الضبغرغظ 

سظ غغر وسغ وإدراك طظعط.
والعثف اآلخر طظ رشع ظسئئ السائث الربعي عع وصش 
ضان  ترضغا  عثف  أن  سطما   ،٪١٧ بطس  الثي  الادثط 
لاارحح  افوروبغئ  المساغغر  لغعاشص   ٪٥ إلى  خفده 
شغ  ذرغع  شحض  شتخض  افوروبغ،  اقتتاد  لثخعل 
غعم  الارضغ  المرضجي  الئظك  واسارف  المدمار.  عثا 
٢٠١٨/١٠/٣١ باجامرار أزطئ الادثط، شصال رئغج الئظك 
طراد تحاغظ صاغا خقل إسقظه لطاصرغر الرابع لطادثط 
عثا السام: "إظه غاعصع وخعل ظسئئ الادثط طع ظعاغئ 
السام الةاري إلى ٢٣,٤٪"، لغئطس أسطى طساعغاته الاغ 
تةاوزت بضبغر طا ضاظئ سطغه شغ زطظ تضعطئ أجاوغث 
ولعق   .٢٠٠٢ سام  المالغئ  افزطئ  بسئإ  اظعارت  الاغ 

الثسط افطرغضغ فردوغان لسصط طظث شارة.
جثا؛  سمغصئ  ترضغا  شغ  اقصاخادغئ  المحضطئ  إن 
شالمثغعظغئ شغ تدثط دائط، إذ أسطظئ وزارة الثجاظئ 
الارضغئ غعم ٢٠١٨/٦/٢٩ أن إجمالغ الثغعن الثارجغئ 
طعرغان"  بغ  "جغه  وصثرت  دوقر،  ططغار   ٤٦٦,٦٧ بطس 
تاى  ترضغا  سطى  الساجطئ  الثشع  طساتصات  افطرغضغئ 
الاةاري  والسةج  ططغار.   ١٧٩ بمصثار   ٢٠١٩ تمعز  حعر 
وسةج  دوقر.  ططغار   ٨٥ بطس  تغث  طسامر  تجاغث  شغ 
المغجاظغئ شغ ارتفاع ق غاعصش؛ شأسطظئ وزارة المالغئ 
غعم ٢٠١٨/١١/١٥ ارتفاع السةج شغ المغجاظغئ تةمه ٥,٤ 

ططغار لغرة أي طا غسادل ططغار دوقر تصرغئا.
الارضغ  اقصاخاد  سظ  السصعبات  أطرغضا  رشسئ  وصث   
الثي  افطرغضغ  الصج  جطط  بسثطا  أردوغان،  لثسط 
ضان غرشخ تسطغمه صائق: "لظ أجطمه طا دطئ تغا". 
ترضات  وتحئه  تراطإ،  جغثه  فواطر  اظخاع  ولضظه 
أردوغان ترضات الثغظ غظفحعن أظفسعط وغعثدون 
غظضمحعن  بط  وطظ  طظعط  أضئر  ضقطا  وغصعلعن 
سطغعط  غططص  طا  غفسض  طبطما  الثطر،  غرون  سظثطا 
وبغؤئ  طظطصئ  شغ  ظحأ  صث  وأردوغان  "الصئداغات"! 
طحععرة بثلك. شالئغؤئ أبرت سطى جطعضه الثي غزعر 
شغ ضض صدغئ، شضما صال لظ ظسمح بتماة باظغئ.. شضض 
ضقطه تئثر. بض سمض السضج؛ إذ طضظ أسثاء اإلجقم 
غسغطروا  بأن  السعري  والظزام  روجغا  والمسطمغظ 
وترضغا  المظاذص،  طظ  وغغرعما  والشعذئ  تطإ  سطى 
سما  الئخر  غدئ  الاخسغث  لثفخ  الداطظئ  الثولئ 
تفسطه روجغا طظ خرق اقتفاق طع الظزام إذ لط غطاجطا 
به، بغظما الاجم به الثغظ وصسعا تتئ تأبغر أردوغان 
شارتضئعا الثغاظات، وغاضرر السغظارغع شغ إدلإ تسإ 
وخثغصه  أردوغان  بغظ  المحآوم  جعتحغ  اتفاق 

السجغج بعتغظ ضما غخفه أردوغان ظفسه.
ظابسئ  الئطثان  باصغ  طحضطئ  عغ  ضما  ترضغا  شمحطضئ 
عثه  غسئإ  الثي  الرأجمالغ  لطظزام  تطئغصعا  طظ 
شإذا  وغغرعا.  فطرغضا  خدعسعا  وغسئإ  المحضقت 
إلى  جاساظث  السمطئ  شإن  اإلجقطغ  الظزام  ذئص 
الثعإ والفدئ، شق تظثفخ وتئصى بابائ، وأختاب 
جعق  شغظحط  أطعالعط،  سطى  غثاشعن  ق  المحارغع 
السمض شق تتخض بطالئ، وتساصر افجسار شق غتخض 
تدثط، والثغعن ق تادثط شالربا طترم. وق تدطر 
فن  الثارجغئ،  الثغعن  تثشع  تاى  دوقرات  لحراء 
سمطاعا طبطعا طبض الثوقر إذا شرض سطغه أن غخئح 
ذعئا أو شدئ وإق ق غاساطض به. ولعثا وجإ إجصاط 
الظزام الرأجمالغ الةائر وإصاطئ ظزام اإلجقم السادل 

 طاةسثا شغ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ  الِِميَن إَِالّ َيَباراً﴾ وأّظه  َولِلُْمْؤِمنِيَن وَالُْمْؤِمَناِت َوَال تَزِدِ الَظّ
طظ  وطفاعغمه  بصاشاه  غسامّث  أن  طسطط  ضّض  سطى 
اإلجقم وتثه وق غرجع لشغره طظ الّبصاشات افخرى فّظه 

ق تعجث طفاعغط أخطح وأشدض طّما جاء به حرع رّبظا.
اقلاجام  المسطمغظ  سطى  وتسالى  جئتاظه  اهللا  أوجإ 
ظعى  لثلك  إلغه...  والّثسعة  تمطه  وضثلك  باإلجقم 
سظ الّاصعصع سطى الّظفج وافعض وعةر اآلخرغظ وسثم 
 ُ اقعامام بعط غصعل سطغه الخقة والسقم: «َال ُيْؤِم
ِه». شمظ غفعط  ِ ْف ِلَ بُّ  ِ ُ ِه َما  ِألَِخ بَّ  ِ ُ َحَّى   ْ َأَحُدُك
وخارجه شعع  الئغئ  به داخض  غاصّغث  سطغه أن  اإلجقم 
دغظ الةماسئ ق افظا، دغظ غةسض اإلظسان راصغا طتّئا 
دغظه  بأتضام  طسعط  وغسمض  شغعط  غثوب  لفخرغظ 
رّبعط  وغرضعا  الّظار  طظ  وإّغاعط  غظةع  تّاى  السزغط 
لتغاة  الّسطغمئ  الئغؤئ  تاعّشر  بعثا  بةّظاه.  وغفعزوا 
اقضطراب  تغاة  وأبظاءظا  شاةّظئظا  اإلجقم  أجاجعا 
والّاظاصخ الاغ ظسغحعا شغ ظّض عثا الّظزام الّرأجمالّغ 
شظتغا  تغاتظا  سظ  دغظظا  إلصخاء  غسسى  الثي  الّزالط 
بسغثغظ سظه. وضغش غمضظ لطمسطط أن غتغا بسغثا سظ 
نَاْ 

َ
أ َعلَى بَِصيَرةٍ   ِ ْدُعو إِلَى اّبَ

َ
َسبِيلِي أ رّبه؟! ﴿قُْل َهـِذهِ 

نَاْ ِمَن الُْمْشِركِيَن﴾.
َ
ِ َوَما أ َبَعنِي وَُسْبَحاَن اّبَ َوَمِن اّيَ

شغعا  رّبعا  أتضام  تطئغص  وغغاب  دولاعا  جصعط  طظث 
شغعا  تظّفث  ضفر  دغار  شغ  تتغا  اإلجقطّغئ  افّطئ  خارت 
ضّض  حمطئ  الاغ  العضسّغئ  وأتضاطه  الشرب  جغاجات 
بمفاعغط  غسغحعن  المسطمعن  شخار  التغاة،  طغادغظ 
الضفر الاغ ق ترسى شردا وق أجرة وق طةامسا! طفاعغط 
أجاجعا الّظفسغئ شخار العلث غرطغ بعالثغه شغ طأوى 
غغر  طاثّطفئ  وتسائرعا  والثتعا  الفااة  وتسّظش  السّةج، 
طظ  اآلباء  بسخ  غساظغه  طا  طآجش  لطسخر!!  طعاضئئ 
سصعق أبظائعط الثغظ تحّئسعا بمفاعغط الشرب وتقحئ 
الفاجثة  تدارته  غغعم  شغ  شحغؤا  حغؤا  دغظعط  صغط 
المفسثة وظسعا أطر اآلخرة... غاب سظعط طا لطمساططئ 
التسظئ لعالثغعط طظ أجر سزغط، غصعل سطغه الّخقة 
 ْ َل: َم َ َأْنُفُه». ِق َّ َرِغ َ َأْنُفُه ُث َّ َرِغ َ َأْنُفُه ُث الّسقم: «َرِغ
ا  َ َِِر َأَحَدُه َد اْل ِه ِعْ ْ َأْدَرَك َواِلَدْ َل اللَِّه؟ َقاَل: «َم َا َرُس

ََّة». (طسطط). َ ْ َيْدُخْل اْل َّ َل ا ُث َ ِه َلْ َأْو ِ
خمر  المسطمغظ:  أبظاء  خفعف  شغ  المظضرات  اظاحرت 
وطثّثرات وطغسر وزظا وحثوذ... باحةغع طظ صعاظغظ 
عثا الّظزام وتّرّغاته الاغ رشع حساراتعا الئاذطئ شغ ضّض 
سطى خرف  تجم الشرب أطره  وصث  ق  ضغش  المظاجئات. 
المسطمغظ سظ دغظعط وخعرعط بمفاعغمه السطماظّغئ 
لارصى  إجقطغئ  تربغئ  أبظائعط  تربغئ  طظ  اآلباء  وطظع 
طفاعغط  ظصاء  ظصّغئ  تربغئ  رّبعط!  سظعط  وترضغ  بعط 

اإلجقم وخفاءعا.
ربطئ  صعّغئ  سقصات  بمفاعغمه الّراصغئ  اإلجقم  أوجث 
المعّدة  أجاس  سطى  تصعم  وجسطاعا  افجرة  أشراد 
واقتارام والّبصئ والسظاغئ المائادلئ بغظ اآلباء وافبظاء 
ظحر  سطى  غسمض  ظاعدا  طاماجضا  المةامع  غةسض  طا 
عثا الثغر بغظ المةامسات افخرى لاتغا ططمؤّظئ بعثه 
الّرتمئ الاغ بسث اهللا بعا رجعله . شطصث أودع اهللا 
شغ صطعب اآلباء تّئا وتظاظا ورتمئ ورأشئ تّاى غئثلعا 
صخارى جععدعط لغرّبعا أبظاءعط تربغئ خالتئ جطغمئ 
وتّاى غدسععط سطى الّثرب الثي غرضغ رّبعط شغسمطعا 
سطى  افبظاء  وتّث  طةامساتعط.  شغ  شاسطغظ  وغضعظعا 
بالسطش  وأطرعط  واتاراطعط  وبّرعط  آبائعط  ذاسئ 
إِيَّاهُ  إِالَّ  َيْعُبُدواْ  الَّ 

َ
أ َرّبَُك  ﴿َوَقَضى  الضئر،  سظث  سطغعط 

ْو 
َ
َحُدُهَما أ

َ
ا َفْبلَُغّنَ ِعنَدَك الِْكَبَر أ َوبِالْوَالَِديِْن إِْحَسانًا إِّمَ

َقْوالً  لَُّهَما  َوقُل  َيْنَهْرُهَما  َوالَ  ّفٍ 
ُ
أ لَُّهَمآ  َيُقل  َفالَ  كِالَُهَما 

ّلِ ِمَن الرَّْحَمِة َوقُل ّرَّبِ 
َكِريًما * وَاْخِفْض لَُهَما َجَناَح الّذُ

ارَْحْمُهَما َكَما َرّبََيانِي َصِغيرًا﴾.
تغظ ظاأّطض تال أّطئ اإلجقم خغر أّطئ أخرجئ لطّظاس 
وطا آلئ إلغه ظاغّصظ أّن ذلك طرّده أّظعا بسثت سظ دغظعا 
وشّرذئ شغ طخثر سّجعا وطةثعا؛ "ظتظ صعم أسّجظا اهللا 
باإلجقم شإن اباشغظا السّجة بشغره أذّلظا اهللا"، وسطى اآلباء 
تعضغح ذلك لفبظاء وجسطعط غسعن صدّغاعط المخغرّغئ 
الاغ ق بّث أن غتّطععا وأن غسمطعا دون ضطض وق ططض 
تّاى غظالعا المئاشى وغتّصصعا العثف المظحعد "خقشئ 
سطى طظعاج الظئّعة"، غعطؤث تتّض طحاضطعط وغامّضظعن 
غسغحعن  حثخّغاتعط؛  شغ  اظفخام  دون  السغح  طظ 
بمفاعغط طظئبصئ سظ سصغثتعط الاغ اساظصععا جسثاء 

بما وسثعط اهللا طظ ظخر وتمضغظ...
َولِرَُسولِِه َولِلُْمْؤِمنِيَن َولَِكَنّ الُْمَنافِِقيَن َال  ةُ  الِْعَزّ  ِ ﴿َوِبَّ

 ﴾َفْعلَُموَن

أخئتئ  المسطمغظ  بقد  شغ  الشربّغئ  التدارة  باعّغض 
التغاة افجرّغئ طئظّغئ سطى خطغط طظ الصغط الماداربئ 
والماسارضئ طا أّدى إلى ظحأة افبظاء ظحأة طدطربئ 
اإلجقطّغئ  صغمعط  بغظ  طثبثبغظ  غتغعن  جسطاعط 
الاغ ترّبعا سطغعا شغ أجرعط وبغظ الّاصالغث والسادات 
غغر اإلجقطّغئ الاغ شرضعا واصسعط الثي تسغطر سطغه 

التدارة الشربّغئ بمفاعغمعا السطماظّغئ.
غظحأ أبظاؤظا الغعم شغ ظّض أتضام الّرأجمالّغئ بحثخّغاغظ 
طادارباغظ؛ شغارّبى الضبغر طظعط سطى أّن أتضام اإلجقم 
إّظما عغ سادات وتصالغث، وق غرّجت شغعط اآلباء السصغثة 
ترجغثا سصطّغا طئظّغا سطى التةب والئراعغظ لاضعن لعط 
صاسثة شضرّغئ ترتضج سطغعا طفاعغمعط... صغادة غعاثون 
بعا شغ أشسالعط وتضعن لعط الئعخطئ الاغ ترحثعط 
إلى  غفاصرون  وعط  افبظاء  ترّبى  الصعغط.  الّطرغص  إلى 
شعط دغظعط شعما ختغتا؛ طا جسطعط سرضئ لسعائص 
وخسعبات غتسئعن أن اإلجقم وأتضاطه جئئا شغعا! 
وبثل أن تضعن صغط اإلجقم السزغط طخثر اساجازعط 

واشاثارعط خارت لفجش جئئا لثةطعط واتاصارعط!
غرّبعن  تغظ  اآلباء  به  غصعم  طا  وخطغر  شادح  خطأ 
أبظاءعط بق صاسثة شضرّغئ ختغتئ غئظعن سطغعا جمغع 
تتّثد  صاسثة  وجعدعط،  طظ  الشاغئ  وغفعمعن  افشضار 
حثخّغات  لغضعظعا  التغاة  شغ  ظزرعط  وجعئ  لعط 
الشربّغئ  التدارة  رغاح  تعّجعا  ق  بابائ  صعّغئ  إجقطغئ 
الساتغئ شغصفعا أطاطعا ورؤوجعط حاطثئ طساّجغظ بما 
طفاعغط  أّغئ  تداعغعا  ق  راصغئ  طفاعغط  طظ  لثغعط 
طظ  أّظعط  طاغّصظغظ  ببئات  ذرغصعط  غحّصعن  أخرى. 
إّق  أسّجاء  غضعظعا  لظ  وأّظعط  لطّظاس  أخرجئ  أّطئ  خغر 
باإلجقم، وأّن أتضاطه شصط عغ الخالتئ لظعداعط 

وتسغغر تغاتعط.
غاسّرض أبظاؤظا إلى تمطئ حرجئ حّظعا سطغعط الشرب 
الضاشر بتدارته الفاجثة الاغ طا شاؤئ تسمض لخرشعط 
سظ دغظعط وطفاعغمه، شسّثر لثلك ضّض العجائض تّاى 
غةاّبعط طظ جثورعط وغثخطعط جتر الّدّإ خاغرغظ. 
أتاعط طظ ضّض جاظإ: أشسث طظاعب الّاسطغط بسطماظّغاه 
بغظعط،  الفاتحئ  وظحر  تفضغرعط  وحّعش  السفظئ 
الثئغبئ...  أغراضه  لثثطئ  بأظعاسه  اإلسقم  ووّظش 
اخاططئ المفاعغط سطى أبظائظا شخاروا تائعغظ ضائسغظ 
الثي  الّختغح  العظغء  لطسغح  الّسئغض  غسرشعن  ق 
تّغار  بعط  غصثف  والّطمأظغظئ..  الّراتئ  شغه  غطمسعن 
السطماظّغئ وجط أطعاج بتر جارف خطر وعط غتاولعن 
جاعثغظ الّامّسك بأتضام دغظعط ججسغظ خائفغظ أن 
غثسروا رضعان رّبعط ضما سّطمعط آباؤعط. غخارسعن 
وغاخارسعن طع واصع غثشسعط سظ دغظعط وغةثبعط 
السظان  تططص  الاغ  "التغعاظّغئ"  الّطغئرالّغئ  التغاة  إلى 

لطشرائج.
أبظاءظا  تساعثف  الاغ  الّدروس  الترب  عثه  أطام 
الّحرجئ  العةمئ  عثه  لخّث  السمض  اآلباء  سطى  غاتّاط 
لعا  عثشا  أضئادظا  وشطثات  أبظائظا  طظ  تةسض  الاغ 
ولمثّططاتعا، وسطغعط طداسفئ الةععد لاظحؤئ افبظاء 
سطى أجج طاغظئ صعّغئ تعجث شغ أظفسعط وسغا وبصئ 
ضئغرغظ بخّتئ اإلجقم وبأّظه عع ذعق الّظةاة وجئغض 
بالّطمأظغظئ  غحسروا  تّاى  خالصعط  برضعان  الفعز 
وافطان شغتغعا طامّسضغظ باإلجقم وأتضاطه وغسمطعا 
سطى أن غضعظعا ذوي حثخّغات إجقطّغئ تسسى لظخرة 
الّبمرة  سطى  ظتخض  شتّاى  ضطماه.  وإسقء  الّثغظ  عثا 
ق بّث طظ رساغئ الّظئائ واقعامام بعا وطّثعا بضّض طا 
تتااجه ودشع الّدرر سظعا وق ظضافغ بافرض الّخالتئ 
الظحأة  لاظحؤاعط  جسغظا  ورغط  أبظاؤظا  وضثا  شتسإ! 
ظتمغعط  أن  سطغظا  شإّن  اإلجقم  صغط  سطى  الخالتئ 
وظتّخظعط  خقتعط  تاعّثد  الاغ  المثاذر  وظةّظئعط 
بمفاعغط دغظعط تّاى غاخّثوا لتمقت تشرغئعط وطظ 
السمض  وجعب  وسظ  تغاتعط  أطعر  سظ  تشغغئعط  بّط 

لاشغغر واصسعط الفاجث.
والسظاغئ  واقعامام  بالّرساغئ  افبظاء  افعض  غتغط  أن 
غرس  سطى  صائمئ  ختغتئ  جطغمئ  ظحأة  وغظحؤععط 
غمظح عآقء الّبصئ  طا  المفاعغط اإلجقطّغئ شغعط شعع 
شغ الّظفج واقساجاز بثغظعط. ضما أّن تسطغمعط جغرة 
ظئّغعط وطا شغعا طظ صغط رشغسئ لغصاثوا به وبما دأب 
شسطى  أزرعط...  وغحّث  غصّعغعط  الضرام  ختاباه  سطغه 
سطى  تصعم  الاغ  التغاة  أّن  افبظاء  شغ  غبّئاعا  أن  اآلباء 
جئغض  وعغ  ظةاتعط  ذعق  عغ  وصغمه  اإلجقم  طئثأ 
ظةاتعط ﴿َرّبِ اْغِفْر لِي َولِوَالَِدّيَ َولَِمْن َدَخَل بَيْتَِي ُمْؤِمناً 

أبظاؤظا بني العاصع املعجعد والعثف املظحعد
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة زغظئ الخاطئـ 

ظزمعا  إدلإ  طثغظئ  شغ  طزاعرة  خرجئ  لطظزام"  وتصعغئ  البعرة  سطى  تآطر  الثولغئ  الطرق  سظعان "شاح  تتئ 
الةمسئ حئاب تجب الاترغر، وطزاعرة أخرى شغ تض الضراطئ برغش إدلإ الحمالغ. وصالئ الحسارات والقشاات 
المرشعسئ بالسربغئ والارضغئ: "ق ظرغث جعتحغ"، "غسصط جعتحغ"، "جعتحغ تطصئ طظ تطصات الاآطر الثولغ"، 

و"ضض طظ وصع جعتحغ ورضغ به وجضئ سظه حرغك باإلبط"، "جعتحغ أعثر دطاءظا وتمى أسثاءظا".
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