
ٌأصام تجب الاترغر/ وقغئ السعدان سثدًا طظ افظحطئ 
١١ غعم  افجئعع  بثأ  تغث  الماضغ  افجئعع  شغ 

أغطعل/جئامئر ٢٠٢٠م بمثاذئئ تاحثة بُأم درطان 
غسظغ..  السطماظغئ  "إصرار  بسظعان:  وضاظئ  حمال 
تخفغئ طا تئصى طظ أتضام اإلجقم وصاض طحاسر 
المسطمغظ"، تتثث شغعا افجااذ الرضغ طتمث سدع 
تجب الاترغر، ضما أصغمئ طثاذئئ بأم درطان البعرة 
افجااذ  شغعا  وتتثث  ظفسه،  بالسظعان  وجاءت   ١٧
طةاعث آدم وتفاسض طسعا التدعر بحضض صعي تغث 
داخض أتث التدعر وصال: ظتظ طسطمعن ولظ ظصئض 
بأن تطئص سطغظا السطماظغئ، وإن اإلجقم سظثطا ذئص 
جاء بالسثل لطظاس، ولظ تساطغع التضعطئ أن تحعه 

اإلجقم شغ سصعلظا طعما شسطئ.
شصث  ٢٠٢٠م  أغطعل/جئامئر   ١٥ البقباء  غعم  أطا 
بقل  بمسةث  الثخغظات  بمتطغئ  طتاضرة  أصغمئ 
وطتغاي  خقتغ وظسضغ  إن  "صض  رباح بسظعان:  بظ 
وطماتغ هللا رب السالمغظ" تتثث شغعا افجااذ سئث 
اهللا تسغظ المظسص لطةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب 
بمتطغئ  طثاذئئ  وأصغمئ  السعدان،  وقغئ  الاترغر/ 
سئاس  سطغ  الثضاعر  شغعا  تتثث  بالثروحاب  بتري 
الثغظ  "شخض  بسظعان:  وضاظئ  الاترغر،  تجب  سدع 
وضثلك  ورجعله"،  اهللا  سطى  ترب  الثولئ..  سظ 
أغطعل/جئامئر   ١٧ الثمغج  غعم  طتاضرة  أصغمئ 
وسئر"  دروس  الظئعغئ..  "العةرة  بسظعان:  ٢٠٢٠م 
افجااذ  شغعا  تتثث  الااجسئ،  التارة  البعرة  بمسةث 
شدض اهللا سطغ سدع تجب الاترغر، وشغ الغعم ظفسه 
أصغمئ طثاذئئ بمتطغئ الضقضطئ بسظعان: "السطماظغئ 
بغظ التصغصئ والادطغض" صثطعا افجااذ سئث الصادر 
لتجب  المرضجغئ  اقتخاقت  لةظئ  سدع  الرتغط  سئث 
الاترغر/ وقغئ السعدان وضان الافاسض طسعا طماازًا، 
وبحضض طاعاٍز وشغ الغعم ظفسه أصغمئ طثاذئئ بسعق 
الضقضطئ الطفئ تتثث شغعا افجااذ الفاتح طتمث سدع 
تجب الاترغر، وضاظئ بسظعان: "السطماظغئ ظزام غثالش 

سصغثة أعض السعدان".
وضثلك تط تعزغع ظحرة بسظعان: "عثا الغعم، ُتعصع 
اإلطارات والئترغظ طع دولئ غععد اتفاصغئ الثغاظئ 
وطسراجه  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  طسرى  لفطسطغظ  السزمى 
والمآطظغظ"،  ورجعله  اهللا  طظ  خحغئ  دون  ملسو هيلع هللا ىلص... 
المثن  إلى  باإلضاشئ  الساخمئ  طتطغات  ضض  شغ 
افخرى وتفاسض طسعا الظاس بحضض سةغإ، واتخض 
الظاس سطى التجب بافرصام المضاعبئ أجفض الظحرة 
بالسحرات طضئرغظ طعططغظ، وبسدعط ذطإ تسةغض 
أجمائعط شغ جغح الثقشئ الراحثة الصادطئ لطجتش 
لاترغر بغئ المصثس وأظعط سطى اجاسثاد لطادتغئ 
سثد  تفاسض  ضما  ذلك،  جئغض  شغ  والمال  بالظفج 
طظ الظاس أبظاء الاعزغع بالاضئغر والبظاء سطى التجب 
تضام  باع  أن  بسث  به  غصعم  الثي  المعط  والثور 

المسطمغظ صدغئ بغئ المصثس.
السعدان  بحرق  الصدارف  طثغظئ  تضظ  لط  ضثلك 
طثاذئئ  أصغمئ  شصث  الظحاط؛  عثا  سظ  بسغثة 
جماعغرغئ تاحثة رشسئ شغعا راغات السصاب وافلعغئ 
الئغداء وجط تحث طظ الظاس؛ تغث خاذإ التدعر 
وضان  الاترغر،  تجب  سدع  طعاجر  سعض  افجااذ 
والتطعل"  افجئاب  افجسار  "غقء  المثاذئئ:  سظعان 
إغةابغ  بحضض  وسطصعا  طماازًا  التدعر  تفاسض  وضان 

سطى المثاذئئ.
أغطعل/جئامئر   ١٨ الةمسئ  غعم  افجئعع  خاام  وشغ 
حمال  درطان  أم  بمتطغئ  طثاذئئ  أصغمئ  ٢٠٢٠م 
التضعطئ  وشحض  الةظغه  "اظعغار  بسظعان:  وضاظئ 
شغعا  تتثث  الثوقر"،  شغدان  ضئح  شغ  اقظاصالغئ 
افجااذ أتمث أبضر سدع تجب الاترغر تغث بغظ أجئاب 
وذلك  الئقد  بروات  بدغاع  الماسطصئ  الثوقر  اظعغار 
الثعإ  طبض  وذلك  افجظئغئ  الحرضات  طظ  بظعئعا 
والخمس السربغ، بط بغظ التض الةثري وعع السعدة إلى 

صاسثة الثعإ والفدئ والاثطص طظ جغطرة الثوقر.

صال  المسطمغظ"  جغعش  تترررعا  "شطسطغظ  بسظعان: 
شغعا: "إّن ضض اقتفاصغات والمساعثات والاطئغع تتئ 
أصثام افطئ اإلجقطغئ وق وزن لعا، شاطئغع ضغان غععد 
طع افظزمئ ق غسظغ حغؤاً، شعع ضمظ غصغط جقطاً طع 
ظفسه، وضغان غععد والثعظئ غثرضعن ذلك، شعط ضمظ 

غخاشح جغثه أو وضغض جغثه، وافطئ طظعط براء".
طظ  الصخص  أتمث  لفجااذ  ضاظئ  الباظغئ  الضطمئ   -
لئظان بسظعان: "شحض الشرب شغ إصظاع المسطمغظ بضغان 
غععد" صال شغعا: "ظظ الشرب شغ الصرن السحرغظ أن 
افطئ اإلجقطغئ صث صدغ سطغعا وأظعا صث تطصئ الدربئ 
الظةقء الاغ لظ تسعد بسثعا لطتغاة أبثًا، ولضظه تفاجأ 
بسث ذلك أن اإلجقم أخئح المترك افول بض العتغث 
لعثه افطئ شغ طعاجعئ اقتاقل وشغ طعاجعئ الشجو 
الاغ  المآاطرات  ضض  طعاجعئ  وشغ  والفضري  البصاشغ 

تتاك لعثه افطئ".
طظ  تسعظئ  أتمث  لطثضاعر  ضاظئ  البالبئ  الضطمئ   -
الاعلغ  أو  واإلصئال  اقجاصاطئ  "إّطا  بسظعان:  افردن 
بعا  تمر  الاغ  العغقت  "إن  شغعا:  صال  واقجائثال" 
افطئ اإلجقطغئ عغ ظاغةئ تامغئ لارك الئقد لتضام 
شغ  الاصخغر  أن  حك  ق  اهللا،  أظجل  طا  بشغر  غتضمعن 
طثساة  لعع  افطئ  طظ  الحرسغئ  افتضام  شغ  الاطئج 
سطغعا  ظاعر  وعع  السغح  وضظك  اهللا،  طظ  لطسصعبئ 
َويُثَبِّْت  ُكْم  يَنرُصْ  ََّ اهللا وا  تَنرُصُ إِن  آَمُنوا  ِيَن  َّ ا فَُّها 

َ
ك ﴿يَا 

ْقَداَمُكْم﴾.
َ
أ

طظ  رضا  ظاخر  لطحغت  شضاظئ  الرابسئ  الضطمئ  أطا   -
غا  الاطئغع  ججغئ  تثشسعا  أن  "تثار  بسظعان:  السعدان 
أعض السعدان" صال شغعا: "إن خرذعم القءات البقث 
ظفج  عغ   ١٩٦٩ أغطعل/جئامئر  شغ  اظططصئ  الاغ 

تتئ عثا السظعان: صالئ جرغثة الاترغر الاغ غخثرعا تجب الاترغر شغ تعظج: صث ظتااج طةطثات لسرد خغاظات طظ 
ظخئعط أسثاء افطئ تضاطا، المحارك بغظعط عع السمض إلظعاء طا اخططح سطغه بالخراع (السربغ-اإلجرائغطغ). وأحارت 
الاترغر إلى أن الماابع غقتر تسارسا غغر طسئعق لمتاولئ إغقق ططفات طثاطش الخراسات شغ الئطثان اإلجقطغئ، 
وغرى شغعا ضطعا عثشا واتثا طا بغظ "السقم السالمغ" و"ظعاغئ افغثغعلعجغات" أو "تعار التدارات"، وتساءلئ: عض 
غمضظ أن غاتصص جقم شغ ظض عغمظئ غربغئ تصاض الحسعب وتساظجف خغراتعا، وشغ ظض وجعد ضغان غععد؟ وطظ 
غخثق أن افطط الماتثة تسسى شسق إلى تتصغص السقم السالمغ؟ وعض غصئض المسطمعن بتض الثولاغظ؟ وعط 
ُواْ َما  ُترَبِّ ِ ةٍ َو َل َمرَّ وَّ

َ
َْدُخلُواْ الَْمْسِجَد َكَما َدَخلُوهُ أ ِ غاطعن صعل اهللا تسالى ﴿َفإَِذا َجاَء وَْعُد اآلِخَرةِ لِيَُسوُؤواْ وُُجوَهُكْم َو

اَعُة  َعلَوْا تَتْبرِياً﴾؟! وسظ أي جقم سالمغ غاتثث عآقء؟ وصث بحرظا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بصاال غععد، شصال: «َال َيُقوُم السَّ
ِ َفاْقُتلُْه». وخامئ الاترغر طآضثة:  : يَا ُمْسلُِم، َهَذا َفُهودِيٌّ َورَا َُهودِيُّ ْ ََجُر َورَاَءهُ ا َّ َفُقوَل احلْ َُهوَد، َح ْ َّ ُيَقاتِلُوا ا َح
بغظما الخثام والمعاجعئ بغظ الرأجمالغئ والثقشئ أطر تامغ، غظثشع شغه الشرب طحتعظا بطاصئ التصث الخطغئغ 
وبثطفغئ اجاسمارغئ، غسائر بسخ المافرجغظ أن الاططع لطثقشئ عع طةرد اظثشاع حسعري لطعروب طظ العاصع المآلط، 
وغاةاعطعن أن السمض لعا شرض حرسغ، وبحرى رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص الثي ق غظطص سظ الععى، الثي خاط تثغبه الطعغض 

ِة، ثُمَّ َسكََت». بصعله: «...ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفٌة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

ظتظ املثرز ق السني 
الاغ تثحاه
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: افجااذ ظاخر حغت سئث التغ*
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عض جغثرك المثثوسعن برئغج ترضغا أردوغان، 
وغطئص  طحارغسعا  غظفث  فطرغضا  سمغض  أظه  اآلن 
خططعا وغتصص طخالتعا شغ جعرغا ولغئغا والسراق 
وغغرعا طظ بقد المسطمغظ؛ شغاصعا حره وغسمطعا 
وإصاطئ  ظزاطه  وطظ  طظه  لطثقص  الساططغظ  طع 
تضط اهللا، أم جغظازرون ربما بقبغظ جظئ أخرى 
بسث طعته لغثرضعا ذلك، ضما تخض طع جمال سئث 
 ِ مَّن َفْم

َ
ْهَدى أ

َ
ِ ُمِكّباً بَلَ وَْجِهِه أ َفَمن َفْم

َ
الظاخر؟! ﴿أ

ْسَتِقيٍم﴾. َسِوّياً بَلَ رِصَاٍط مُّ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  أتثاث أطرغضا وتأبغرعا شغ المعصش الثولغ 

   التطصئ البالبئ ...٢
-  عّئئ جثغثة شغ طخر وتراك له بإذن اهللا طا بسثه ...٢

- تثخغص ٤٠٪ لطظساء شغ الئرلمان السعداظغ إسادة 
   تثوغر لثور المرأة شغ افظزمئ العضسغئ الزالمئ ...٣

- تطئغع السعدان طع ضغان غععد طا عع البمظ 
   وعض غعازي الثغاظئ؟!  ...٤

- الظزام افردظغ غاسعل دسما أوروبغا شغ ظض 
   العغمظئ افطرغضغئ ...٤
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ضطمئ السثد

• طظث اظطقق بعرة الحام سام ٢٠١١م، أدرضئ أطرغضا، 
تاطغئ سمغطعا ظزام أجث، أظعا بعرة طامغجة سظ باصغ 
بعرات المظطصئ. وإلدراضعا حثة خطرعا إْن عغ بصغئ 
إلى  لطعخعل  الختغح  والمسار  ظفسه  بالجخط  جائرة 
طئاشاعا، سمثت أطرغضا إلى ضض طا تساطغع طظ أجالغإ 
طسارعا  سظ  وترشعا  البعرة  إلغصاف  حغطاظغئ  إجرام 
أسثاء  صسمئ  أن  شضان  صعتعا.  طضاطظ  طظ  وإشراغعا 
البعرة إلى أسثاء غئطحعن بظا و"أخثصاء" غمضرون بظا، 
إلغخالظا إلى تالئ طظ الغأس والصظعط إق طما غمطى 

سطغظا طظ تطعل اجاسقطغئ صاتطئ غسمعظعا "جغاجغئ".
وضان طظ أصثر أجالغإ أطرغضا، سئر أدواتعا، لمتاربئ 
طتاولاعا  عع  المّاصث  بعرتعط  وظئخ  الحام  أعض 
المسامرة تةرغث افطئ طظ جططاظعا وصرارعا، لُافصثعا 
حثخغاعا وُتزعرعا سطى أظعا أطئ ضائسئ ق ععغئ لعا 
وق إرادة وق صرار. شضان أن جططئ سطغعا خظائع طاسثدة 
طعماعا ربط طخغر البعرة وأعطعا بافظزمئ الماآطرة 
صادات  طظ  الثاخض  شغ  وأذظابعط  بأطرغضا  المرتئطئ 
روح  وأد  عثشعا  طأجعرة  وأبعاق  وتضعطات  وشخائض 
البعرة والةعاد شغ ظفعس الظاس الماسطحغظ لااعغب 

الادتغات بما غرضغ اهللا جئتاظه ورجعله ملسو هيلع هللا ىلص.
• وراح صسٌط طظ المظعجطغظ، جعقً، أو سظ جئص إخرار 
أسثاء  غرغثعا  حغطاظغئ  ولشاغات  وترّخث،  وتخمغط 
اإلجقم وأسثاء أعض الحام، غحغسعن أن "سغظ البعرة لط 

تسث تساطغع طصاوطئ طثرز الظزام"!
• وتُّص لظا عا عظا أن ظاساءل: "َطظ السغظ وطظ المثرز"؟!

• ألغج الصعل إن "التص غسطع وق غسطى سطغه" عع سظثظا 
دغظ وسصغثة؟!

• ألسظا أسجاَء بثغظظا أصعغاء بربظا؟!
نُتُم 

َ
َْزنُوا وَأ • أولط غصض جئتاظه شغ ضاابه: ﴿َوالَ تَِهُنوا َوالَ حتَ

ْؤِمننَِي﴾؟! وصال تسالى: ﴿بَْل َغْقِذُف  ْعلَْوَن إِن ُكنُتم مُّ
َ
األ

َقِّ بَلَ اْكَاِطِل َفَيْدَمُغُه َفإَِذا ُهَو زَاِهٌق﴾؟! وصال سج وجض:  بِاحلْ
َقَّ َويُْبِطَل اْكَاِطَل َولَْو َكرِهَ الُْمْجرُِموَن﴾؟! ُِحقَّ احلْ ِ ﴿

ُ به بإذظه ضضَّ باذض.
ظتظ المثرُز الثي جُغجِعص اهللا

طرجفغظ  الحام،  بعرة  به  اباطغئ  طا  أخطر  ِطظ  إن   •
طةرطغظ ذوي أجظثات، غحغسعن شغ افطئ أن بعرتعا 
لعا  غسث  لط  وأظه  اظاخر،  صث  سثوعا  وأن  اظاعئ،  صث 
إظما  بأغثغعا  غسث  لط  خقخعا  وأن  حغؤاً،  أطرعا  طظ 
ر  المترَّ شغ  افخطئعذغئ  أذرسعا  زرسئ  دول  بأغثي 
الثي  البعرة  جسث  شغ  المسمعطئ  أظغابعا  وغرجئ 
غرغثون إظعاضه بالةراح، وأدوات طةرطئ لعثه الثول 
شغ الثاخض، غرجطعن الثطإ لُمسَاطغ المظابر، لاثثغض 
الظاس وجطثعط وتتمغطعط طسآولغئ طآجغعط، وظحر 
والمعاظئ!  والافرغط  والمعادظئ  اقجادساف  (شصه) 
رغط أن ضض طصعطات إجصاط الظزام المعطعض لااعغب 
الادتغات بتضط اإلجقم صائمئ: سصغثة راجثئ، وعمط 
سالغئ، وظفعس سزغمئ تعاصئ لطمةث، وتةّثر واضح لروح 
البعرة شغ ظفعس أبظائعا، ورأي سام سطى غاغئ البعرة، 
وأن ق أظخاف تطعل طع المةرطغظ، وأن ق خقص لظا 
إق باجاؤخال ظزام اإلجرام طظ جثوره وتثطغص الظاس 
طظ حروره، وخئرة ذعغطئ طظ جظعات البعرة الاغ أبئائ 
ضمغئ اإلبثاع المعجعدة سظث الظاس رغط صسعة الزروف، 
وصثرة ضئغرة سطى البئات والاتمض والخمعد، وذاصات 
طمغجة،  وجغاجغئ  جشراشغئ  وطصعطات  عائطئ،  بحرغئ 
تتااج شصط إلى تعجغث افطر فعطه جغاجغاً وسسضرغاً. 

وإق، شإظظا، تصغصًئ، ظتظ وبعرتظا شغ خطر سزغط.
فسثاء  إجماع  غصابطه  طصعطات  طظ  جئص  طا  ضض  إن   •
البعرة سطى تربعا لعأدعا وإجعاضعا صئض أن تظعخ 
وتاساشى طظ جثغث، لما تحضطه إن اظاخرت طظ خطر 
سزغط سطى أطرغضا وأظزماعا السمغطئ شغ المظطصئ، والاغ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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سصث المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر طآتمرًا 
العاصغئ  تطفجغعن  طع  بالاساون  اإلظارظئ  سئر  طعجساً 
اإلطارات  بعا  صاطئ  الاغ  السزمى  الثغاظئ  تعل 
والئترغظ بسظعان: "براءة طظ الثغاظئ السزمى"، غعم 
أغطعل/  ١٩ المعاشص   ١٤٤٢ الثغر  خفر   ٠٢ السئئ 

جئامئر ٢٠٢٠م. طآتمر ظجل خئر اظسصاده ضالخاسصئ 
سطى رؤوس الثي غتادون اهللا ورجعله؛ شئمةرد اباثاء 
المآتمر أسماله صاطئ إدارة الفغسئعك بتةإ خفتئ 
المضاإ اإلسقطغ المرضجي سظ الساطئ، شصث أتثث عثا 
المآتمر صئض سصثه بفدض اهللا ضةئ صعغئ، شُعّجت به 
الاغ  وأجغادعا  السروش  عثه  لطسصعط،  آغطئ  سروٌش 
وخطئ  أغظ  لاسطط  السزغط  التجب  عثا  أسمال  تراصإ 
اجائحرت  شصث  آطظعا  الثغظ  أطا  ووسغعا،  افطئ  ترارة 
صطعبعط واظفرجئ أجارغرعط، وعط غسمسعن طا جطره 

التجب طظ طعصش تعل خغاظئ الاطئغع.
وصث ضان لعثا المآتمر المعجع طجغاان:

الةادة  بالضطمئ  غخثع  جاء  تغث  إسقطغئ  افولى: 
الخادصئ شغ التثغث سظ الئراءة طظ الثغاظئ السزمى 
شغ  غثحى  أن  دون  شطسطغظ،  صدغئ  غثص  شغما 
اهللا لعطئ قئط، ضطمئ التص جقته، جقح أطدى طظ 

السغش شغ وجه الزالمغظ.
والباظغئ: سالمغئ المحارضئ، شصث جمع المآتمر السربغ 
ولضظعط  طثاطفئ،  وألسظاعط  ألعاظعط  وافسةمغ، 
المئارضئ  افرض  بأن  التص،  حعادة  طسا  غحعثون 
ططضًا  لغسئ  شعغ  جمساء  اإلجقطغئ  افطئ  ططك  عغ 
لطفطسطغظغغظ أو لطسرب وتثعط، وعغ آغئ طظ ضااب 

اهللا ق غمضظ الافرغط بعا وق بغسعا...
وطظ أبرز طا صغض شغ عثا المآتمر:

- الضطمئ افولى وضاظئ لطثضاعر طخسإ أبع سرصعب 

تجب الاترغر/ وقغئ السعدان
بسخ شسالغات الحعر الةاري

بصطط: افجااذة روق إبراعغط

کذبۀ السالم لتأجیل الصدام والمواجهۀ الحتمیۀ 
بین الرأسمالیۀ والخالفۀ
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أضث الثضاعر افجسث السةغطغ، رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج أن صدغئ شطسطغظ أسصث 
صدغئ حعثعا السالط، شعغ أضئر طظ أعطعا وطظ ضغان غععد وطظ افطط الماتثة وطظ الثول الضئرى، وق غمطك 
تطعا إق طسطمعن اتئسعا حرع اهللا التظغش، تغث تثد الصرآن الضرغط والسظئ الظئعغئ طسالط الخراع، وسطى غث طظ، 
ولمظ، جاضعن الشطئئ. جاء ذلك شغ دراجئ ططعلئ، ظحرتعا افربساء جرغثة الاترغر سطى طعصسعا اإللضاروظغ، 
أحار شغعا السةغطغ إلى: أظه بسث طةغء تراطإ واتاصاره لتضام المظطصئ واسائارعط طةرد أبصار غاط ذبتعا سظثطا 
غةش ضرسعا، سمض سطى تفسغض طحروع الاطئغع الضاطض والصاضغ بأن تخظع أطرغضا دوغطئ شطسطغظغئ تسغح سطى 
الائرسات، وتظاجع طصابض ذلك خضاً ظعائغاً وبحضض حئه جماسغ باقساراف بضغان غععد. بمظ شغعط تضام تعظج، 
تغث اسائر الرئغج صغج جسغث خاتإ طصعلئ الاطئغع خغاظئ سزمى، أن طا أصثطئ سطغه اإلطارات حأن داخطغ، 
لغسصط ضما جصط أصراظه طظ صئُض سئث الظاخر والسادات وغغرعما. وخطخئ الثراجئ إلى الصعل: إن الاطئغع طع 
ضغان غععد جرغمئ بدماظات طظ الثول الضئرى، تةسض إسقن الترب سطى ضغان غععد إسقظاً لطترب سطى عغؤئ 
افطط، لثلك ضان لجاطاً سطى افطئ أن تسمض سطى إتئاط المآاطرات الاغ غثبرعا الضاشر المساسمر وأن تسمض سطى 

بصاء تالئ الترب لاظاصض إلى ترب شسطغئ تاى غصدى سطى عثا الضغان طظ الةثور.

صررت جططئ طتمعد سئاس الاثطغ سظ تصعا شغ رئاجئ طةطج الةاطسئ السربغئ لطثورة التالغئ، وصال وزغر خارجغئ 
السططئ رغاض المالضغ، إن عثا الصرار جاء بسث اتثاذ افطاظئ الساطئ لطةاطسئ طعصفاً داسماً لقطارات والئترغظ. وشغ 
رجالئ وجععا إلى أطغظ سام الةاطسئ السربغئ، صال المالضغ إن الةاطسئ أدارت الزعر لما تثث ولضظه أوضح أن 
السططئ "لظ تاظازل سظ طصسثعا شغ الةاطسئ فن ذلك جغثطص شراغاً غمضظ أن غعلث جغظارغععات طثاطفئ ظتظ شغ 
غظى سظعا شغ عثه المرتطئ التساجئ". طظ جاظئه وشغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعصسه صال المضاإ اإلسقطغ لتجب 
الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ: إن تحئث طظزمئ الاترغر وجططاعا الثلغطئ بةاطسئ الثول السربغئ وطئادرة 
الحآم السربغئ وطحروع الثولاغظ افطرغضغ، رغط الخفسات الاغ تطصاعا طظ أطرغضا وجاطسئ الثول السربغئ وخعظئ 
السرب، عع تمسك بالثغاظئ والسمالئ، وعع طعصش غزعر طثى خظعع وخدعع طظزمئ الاترغر، وأن إسقظعا الاثطغ 
سظ رئاجئ طةطج الةاطسئ لطثورة التالغئ طع الامسك بمصسثعا عع ذر لطرطاد شغ السغعن وطتاولئ لتفر طاء العجه. 
شمظزمئ الاترغر بمعاصفعا تئغظ أظعا غارصئ شغ جضرتعا وخغاظاعا رغط خفسات افجغاد لعا سطى أدبارعا، وأظعا بثل 
أن ترشع غثعا وأذاعا سظ صدغئ شطسطغظ شإظعا طا زالئ طظشمسئ شغ السمض سطى تخفغئ الصدغئ، وتتاول تشغغر 

بعبعا وتةثغث ظفسعا وتامسك بالمحارغع الشربغئ وأدواتعط وسطى رأجعا جاطسئ الثول السربغئ!

وطاشغرا،  جثغثا  بعرغا  تراضا  افغام  عثه  طخر  تحعث 
سفعغا وغغر طظزط غماث طظ حمال طخر لةظعبعا لط 
غئثأ اجاةابئ لثسعات أتث بض ضان ظاتةا ذئغسغا لطشدإ 
جغاجات  شةرته  والثي  الظاس  ظفعس  داخض  المضئعت 
الظزام الضاربغئ وغطزاه شغ تظفغث صراراته وخاخئ تطك 
افخغرة المامبطئ شغ عثم المساجث والمظازل بثسعى أظعا 

طثالفئ ولط تعشص أوضاسعا.
صرارات العثم افخغرة أخابئ شؤات طظ الظاس، ربما ق 
تضعن  ربما  بض  المسارضئ،  صظعات  وق  الةجغرة  تحاعث 

طمظ غاطصى طظ صظعات الظزام وإسقطه. واآلن خارت 
شغ طعاجعئ التثث وخارت تثرك ضثب الظزام إن لط 
تضظ تثرك طظ صئض، وترى بسغظغعا ظاغةئ صراراته الاغ 
تدع الظاس جمغسا شغ أزطئ تصغصغئ ق طفر طظعا، تاى 
عط  سطغه  والمترضغظ  التراك  وراء  طظ  بأن  الثساغئ 
اإلخعان لط تفطح ولط تةث خثى، شالظاس شغ الحعارع 
غطالئعن اإلخعان بالظجول وتاى شغما تسرب طظ الاصارغر 
الاغ ظسئئ لطمثابرات أصرت بأن اإلخعان لط غحارضعا 

وتثعشئ طظ طحارضاعط.
تاى طتاوقت إسقم الظزام تةاعض افتثاث ضما شسض 
طفدعتئ  طتاوقت  عغ  غظاغر  بعرة  بثاغئ  شغ  جابصا 
بحضض  ولع  صراراته  بسخ  سظ  الظزام  تراجع  شدتعا 
اطاخاص  لمتاولئ  تظفغثعا  شارات  وطث  ظاعري، 
غدإ الحارع، ولضظ ضغش بمظ عثطئ بغعتعط شعق 
رؤوجعط وضغش بالمساجث المشطصئ أو تطك الاغ عثطئ 
وصث بظاعا الظاس أغدا بةععدعط، لصث خرج أعض طخر 
بعااف جثغث (ق إله إق اهللا السغسغ سثو اهللا)، ورأغظا 
السغسغ،  خعرة  سطغعا  قشاات  غمجصعن  خشار  خئغئ 
شغ تسئغر واضح سما تتمطه ظفعس الظاس تةاه الظزام 
الثي غاساطض طسعط وطع صداغاعط وطحاضطعط بسخاه 
طظ  بضض  طظضق  حفصئ،  أو  بعط  رتمئ  دون  الشطغزئ 
شعق  تتض  الاغ  طخائئه  بض  صراراته  سطى  غسارض 
رؤوجعط، طسعق سطى الثعف الثي زرسه شغ الظفعس 
بآلاه الصمسغئ، إق أن افطعر شغ طخر ضاربغئ أو تظثر 
بضاربئ تصغصغئ ربما غظاب سظعا شراغ جغاجغ، شالحسإ 
لظ غصئض بأي تطعل وجغرتفع جصش ططالئه خاخئ طع 
طا تسرض له الظاس طظ إذقل سطى غث زباظغئ الظزام، 
وغصغظعط أن الظزام ضاذب ق غفغ بعسعده الجائفئ وطا 
تراجع إق خعشا طظ تراضعط، ولع تراجسعا شطظ غرتمعط 
ضما شسض جابصا بض جاجغث تثة صراراته الضاربغئ، ولثا 
بطغ  صث  البعب  فن  تةثي  لظ  الارصغع  طتاوقت  شضض 
تماطا، وسظثطا غئطى البعب شق طفر طظ تشغغره، وضض 
بض  تةثي  لظ  تشغغرات  أو  ترصغع  صرارات  أو  الافاف 
جغضعن طردودعا أجعأ وسعاصئعا أحث تاى لع اجامر 
تتئ الرطاد  العضع والتراك البائر لسظعات، شسائصى 

ظار وجاحاسض غعطا لاترق أغثغعط صئض البعب ظفسه.
البعب الئالغ عظا عع الرأجمالغئ الاغ تتضط طخر طظث 
سصعد خطئ أضطئ شغعا افخدر والغابج ولط تئص فعض 
طخر حغؤا، بض أورباعط صروضا غاتمطعن أسئاءعا، شق 
تمطك تطعق لمحضقت وق سقجا فزطات بض عغ السئإ 
الرئغج شغ ضض طا تساظغه الئقد طظ شصر وجعع وطرض، 
وخار لجاطا سطى ظزام الةئاغئ إشراغ جغعب الظاس طما 
تئصى لطظاس طظ طثخرات تاى غسثد شعاتغر الثغعن 
والربا المفروض سطغعا، بغظما غاثطى وبشرابئ حثغثة 
تطك  سطغعا  أظفص  سمقصئ  طحارغع  سظ  الشرب  لحرضات 

وعثه الاعصسات تاعاشص طع وضالئ طعدغج، إذ ذضر طارك 
لط  "إذا  طعدغج:  وضالئ  شغ  اقصاخادغغظ  ضئغر  زاظثي 
تساأظش الحرضات (شغ أطرغضا) سمطعا الطئغسغ المسااد 
ظعاغئ الخغش شإن طا غخض إلى ٣٠٪ طظ  تطعل  صئض 
طصارضغ الصروض السصارغئ، أي تعالغ ١٥ ططغعن أجرة، 
جغاعصفعن سظ تسثغث الصروض وجغثسرون السصارات"، 
وذضر زاظثي أن العضع الغعم أحث جثغئ وخطعرة طظ 
أزطئ جعق الرعظ السصاري افطرغضغ الاغ تفةرت صئض 
١٢ ساطا أي سام ٢٠٠٨ وأدت إلى اظعغار طالغ سالمغ 
جعزان  الئروشغسعر  وصالئ  ذعغض".  اصاخادي  ورضعد 
بةاطسئ  لفسمال"  "وارتــعن  ضطغئ  شغ  افجااذة  واحئ 
بظسطفاظغا افطرغضغئ إن تةط دغعن الرعظ السصاري شغ 
العصئ التالغ أسطى بضبغر طما ضاظئ سطغه شغ سام ٢٠٠٨
"لصث زادت صغماعا شصط شغ سام ٢٠١٩ بمصثار ٤٣٣
ططغار دوقر، لاخض إلى ٩,٥٦ ترغطغعن دوقر" (ظعشساغ 

الروجغئ).
ولعثا تثر ضبغر طظ المسآولغظ والمفضرغظ السغاجغغظ 
الرئغج  شصال  أطرغضا.  لعا  تاسرض  الاغ  المثاذر  طظ 
افطرغضغ تراطإ "إن أزطئ شغروس ضعروظا أجعأ طظ بغرل 
عاربر (العةعم الغاباظغ سام ١٩٤١)، إظعا أجعأ طظ طرضج 
الاةارة السالمغ (تط تفةغره غعم ١١ أغطعل سام ٢٠١١). 
طا ضان غظئشغ لثلك أن غتخض". (أ ف ب ٢٠٢٠/٥/٧) 
شغ  ضغسظةر  عظري  السابص  أطرغضا  خارجغئ  وزغر  وصال 
طصالئ له شغ جعرظال وول جارغئ افطرغضغئ ظحرت غعم 
٢٠٢٠/٤/٤ "إن جائتئ ضعروظا جاشغر الظزام السالمغ 
جعرج  الحعغر  افطرغضغ  افسمال  رجض  وصال  لفبث". 
جعروس "إن وباء ضعروظا غعثد تدارتظا. وإظعا أضئر 
أزطئ حعثعا شغ تغاته. وعثا بالاأضغث طحضطئ ضئغرة 
جثا. لظ ظسعد إلى تغث ضظا سظثطا بثأ العباء. عثا أطر 
طآضث. ولضظ عثا عع الحغء العتغث المآضث. ضض حغء 
أتثا  أن  أساصث  ق  والخراع.  لطظصاش  سرضئ  جغضعن 
ختغفئ  الرأجمالغئ". (طصابطئ طع  جااطعر  ضغش  غسرف 
اإلظثبظثظئ الئرغطاغظئ ظحرت غعم ٢٠٢٠/٥/١٢) وتثر 
المثغر السابص لمراضج طضاشتئ افطراض تعم شرغثطان 
غعم ٢٠٢٠/٥/٦ شغ حعادته أطام الضعظشرس طظ أن 
"سطى أطرغضا أن تضعن طساسثة لمسرضئ ذعغطئ وخسئئ 
ضث شغروس ضعروظا المساةث". وصال "إن سطى التضعطئ 
الثي  المرض  لعجم  أشدض  بحضض  طساسثة  تضعن  أن 
ألتص ضررا ضئغرا بالعقغات الماتثة والسالط.. وإلى أن 
غضعن لثغظا لصاح شسال وإذا لط غتخض حغء غغر طاعصع 
شإن سثوظا الفغروجغ جغضعن طعجعدا طسظا لسثة أحعر 
أو جظعات.. وإن تربظا سطى ضعشغث-١٩ جاضعن ذعغطئ 

وخسئئ".
الفعز  سطى  وترخعا  افتــجاب  اظصسام  طسألئ  وعظاك 
البمظ  ضان  طعما  الفعز  سطى  أغدا  طرحتعا  وترص 
بالرئاجئ لطعقغئ افولى أو لطعقغئ الباظغئ ضما تثث طع 
تراطإ الثي ذطإ تثخض أوضراظغا لاساسثه ضث خخمه 
شغ  لثسمه  الخغظ  تثخض  ذطئه  وضثلك  الثغمصراذغ 
اقظاثابات طصابض أن غشخ الئخر سظ اظاعاضاتعا لتصعق 
المسطمغظ اإلغشعر، وظعر سثم اظسةام الضبغر طع الرئغج 
طمظ غسغظعط شغ طظاخإ طعمئ بط غصعم باجائثالعط 
والاعةط سطغعط. وطظ بط غعاجمعظه وغاعمعظه بأظه ق 
غخطح لمظخإ الرئاجئ وآخرعط طساحاره لفطظ الصعطغ 
السابص جعن بعلاعن الثي ظحر ضاابا غفدح شغه رئغسه 
تراطإ. ضض ذلك أجصط أطرغضا طظ سغعن الظاس، وصث 

 أخئح سظثعط أزطئ شغ رجال الثولئ

الصروض الاغ ُغتّمض الظاس أسئاءعا.
تضعن  ولظ  افولى  عغ  لغسئ  الحسئغئ  العّئئ  عثه 
تضط  شغ  وأدواتعا  الرأجمالغئ  بصغئ  ذالما  افخغرة 
طخر، شئعجعدعط تئصى افزطات وتافاصط، والحسإ لط 
غسث لثغه طا غمّضظه طظ الخئر لسصعد صادطئ طع العسعد 
وتاى  وطثخراته  لبرواته  المسامر  والظعإ  الجائفئ 
جععده؛ ولعثا شعثه العئئ جاسامر وجغضعن لعا طا 
الثي  التداري  المحروع  تتمض  لط  وإن  تاى  بسثعا 
تتااجه والئثغض لعثا الظزام، شسائصى بعرة تاظصض بغظ 

طراتض العسغ تاى تثرك جئغض الظةاة وتدع غثعا سطى 
الئثغض التصغصغ والعتغث.

إن السقج التصغصغ لمحضقت طخر جعض طغسعر؛ شما 
واجسئ  وطساتات  وذاصات  وبروات  طعارد  طظ  تمطضه 
صابطئ لقسمار واإلتغاء غآعطعا فن تضعن دولئ ضئرى إن 
لط تضظ افولى، لضظ عثا غغر طمضظ شغ ظض الرأجمالغئ 
تسائر  والاغ  تتضط،  الاغ  الةظراقت  وسخابئ  وأدواتعا 
طعماعا عغ تسطغط بروات الئقد لطشرب ورساغئ طخالته 
شغ طخر والمظطصئ طعما ضطش افطر طصابض الئصاء شغ 
عثا  باصاقع  غضعن  أن  غةإ  تشغغر  شأي  ولعثا  التضط، 
الظزام وأدواته ورطعزه وغةإ أن غمطك طحروسا بثغق 
لطرأجمالغئ غادمظ تخعرا واضتا لضغفغئ إدارة المعارد 

وإظااج البروة طظعا وإسادة تعزغسعا سطى الظاس بالسثل.
تطئغص  عع  الظاس  غتااجه  الثي  التصغصغ  الئثغض  إن 
اإلجقم ضاطق حاطق وعع بغظ أغثغعط وإن لط غثرضعه، 
وعع وتثه الثي غتفر ضراطاعط الاغ أعثرعا الظزام، 
وعع وتثه الضفغض بسقج ضض طحضقت طخر والتفاظ 
سطى برواتعا، ظزام أجاجه العتغ المظجل سطى ظئغظا ملسو هيلع هللا ىلص 
ق غظصخه غغر ظخرة خادصئ طثطخئ طظ جغح الضظاظئ 
تمضظ المثطخغظ العاسغظ سطغه طظ تطئغصه وجغاجئ 

الظاس ورساغئ طخالتعط به سطى الفعر.
أغعا المثطخعن شغ جغح الضظاظئ: إظضط أطام بعرة أطئ 
لظ تعثأ ولظ تساضغظ تاى ترى راغئ اإلجقم خفاصئ 
ودولاه صائمئ وحرسه ططئصا، شتثدوا أولعغاتضط واظزروا 
لمظ جغضعن اظتغازضط؛ فطاضط ودغظضط، أم لثائظ غئغع 
طساجثضط  وغعثم  دغظضط  وغسادي  وبقدضط  أطاضط 
وبغعتضط؟ وتغظ غأتغ المعت والتساب لظ غظفسضط بض 
أَ الَِّثغَظ اتُِّئُسعا ِطَظ الَِّثغَظ اتََّئُسعا َوَرَأُوا  جغائرأ طظضط ﴿ِإْذ َتَئرَّ
اْلَسَثاَب َوَتَصطََّسْئ ِبِعُط اَفْجَئاُب * َوَصاَل الَِّثغَظ اتََّئُسعا َلْع 
ُءوا ِطظَّا َضَثِلَك ُغِرغِعُط اهللاَُّ  أَ ِطْظُعْط َضَما َتَئرَّ ًة َشَظَاَئرَّ َأنَّ َلَظا َضرَّ
َأْسَماَلُعْط َتَسَراٍت َسَطْغِعْط َوَطا ُعْط ِبَثاِرِجغَظ ِطَظ الظَّاِر﴾، وطا 
غسطغضط الظزام وغمظتضط طظ رواتإ وبروات وطمغجات 
سطى جئغض الرحعة غحاري بعا خماضط سطى جرطه، عع 
ظجر غسغر طظ بسخ تصعصضط الاغ ضفطعا اإلجقم لضط 
شغ دولاه، شق تأخثوا تصضط طظ ترام وق تطعبعا خئجضط 
بثطاء أعطضط المصععرغظ شغ أرض الضظاظئ، وإظه ق ظةاة 
لضط إق باظتغازضط فطاضط ودغظضط وظخرة المثطخغظ 
الساططغظ لاطئغصه، ظخرًة خادصئ رغئئ شغ إسقء ضطمئ 
اهللا وذمسا شغ طشفرته سسى اهللا أن غاصئض طظضط وغفاح 
خقشئ  وأعطه  اإلجقم  تسج  الاغ  الثولئ  شاضعن  سطغضط 
راحثة سطى طظعاج الظئعة، الطعط سةض بعا واجسض طخر 

تاضرتعا واجسطظا طظ جظعدعا وحععدعا.
ِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما  ِيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ ِهللا َّ فَُّها ا

َ
﴿يَا ك

 ﴾حُيْيِيُكْم
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

أتثاث أطرغضا وتأبريعا يف املعصش الثولغ
التطصئ البالبئ

أطرغضا  واصع  لافدح  ضعروظا  شغروس  أزطئ  وجاءت   ...
المعارئ، شطط تساطع أن تثغر عثه افزطئ، وتاولئ أن 
تطصغ المسآولغئ سطى الخغظ بسئإ سةجعا سظ إدارتعا 
وطعاجعاعا ولاثفغ سعراتعا، طع أظه ضاظئ طسعا شرخئ 
أضبر طظ حعرغظ سظثطا جمسئ باظاحاره شغ الخغظ، 
شاجاثفئ به ولط تثرك طثى خطعرته وضغفغئ طةابعاه 
حئاط  بثاغئ  شغ  إخابئ  أول  شسةطئ  الاثابغر،  واتثاذ 
الئقد  تشطص  وبثأت  شغعا،  غظاحر  العباء  وبثأ   ٢٠٢٠
طظث طظاخش الحعر البالث طظ السظئ الةارغئ ٢٠٢٠، 
وظعر سةجعا شغ الظاتغئ الطئغئ وظصص المسثات الطئغئ 
طما  الطئغئ  افجعجة  سطى  افخرى  الثول  طع  وخراسعا 
عج البصئ بعا. وبثأت تاثئط شأغطصئ الئقد شادررت 
اصاخادغا وتفاصمئ أزطاتعا اقصاخادغئ الاغ تساظغ طظعا 
بسئإ  تسعض  ق  طادغئ  خسائر  تضئثت  وصث  أخــق... 
اإلغقق ولط تظصث ظفسعا وضاظئ أضبر دولئ شغ أسثاد 
المرضى، إذ بطس تسثاد اإلخابات طا غجغث سظ ططغعظغظ 
عظاك  أن  ظفسعا  أطرغضا  طظ  الاصارغر  وتثضر  وظخش، 
وضثلك  ُتْتَص،  لط  أطرغضا  شغ  اإلخابات  طظ  طقغغظ 
ضاظئ افضبر أسثادا شغ العشغات إذ وخض الرصط تاى غعم 
٢٠٢٠/٦/٢٦ أضبر طظ ١٢٦ ألفا. وعثا ضطه غجسجع البصئ 
بصثرات أطرغضا ضثولئ أولى شغ السالط طظ المفارض أن 

تضعن افولى شغ ضض حغء وافصض ضررا شغ ضض حغء.
وصث ارتفع سثد الساذطغظ سظ السمض شغعا ارتفاسا ق طبغض 
له، إذ اصاربئ ظسئئ الئطالئ غعم ٢٠٢٠/٥/٧ طظ ٢٠٪، 
وضان  أزطئ ٢٠٠٨،  خقل  الئقد  حعثته  طا  ضسش  أي 
تراطإ غحغث صئض تفحغ العباء باراجع ظسئئ الئطالئ إلى 
ططغعن  خسارة ٢٨  اقصاخادغغظ  بسخ  وغصثر   .٪٣,٥
ولطمصارظئ  بأطرغضا.  الماضغ  ظغسان  حعر  شغ  وظغفئ 
سظ  أجفرت   ٢٠٠٨ سام  السالمغئ  المالغئ  افزطئ  شإن 
إلى  واجاظادا  أطرغضا،  شغ  وظغفئ  ططغعن   ٨,٦ خسارة 
عثه افرصام لط تسث افزطئ المالغئ الاغ تحضض طرجسا 
لطمصارظئ إذ تثطاعا أرصام ٢٠٢٠ بحضض ضئغر وغاعجإ 
السعدة إلى أرصام ضساد البقبغظات. وصث خفدئ ظسئئ 
شغ  رشساعا  بسثطا  تصرغئا  الخفر  إلى  الربعغئ  الفائثة 
طظ  تساشغعا  لازعر  شعق ٢٪  طا  إلى  الماضغئ  افسعام 
أزطئ ٢٠٠٨ تغث اضطرت إلى خفدعا تغظعا إلى الخفر 
تصرغئا شرجسئ إلى المربع افول. وصث ازدادت ظسئئ الفصر 
تاى بطس تسثاد الثغظ غسغحعن تتئ خط الفصر إلى ٤٣

ططغعظاً تاى غعم ٢٠٢٠/٥/٢٤ وذلك ضسش طا ضان سطغه 
صئض ٥٠ ساطا. وذضرت صظاة "جغ إن بغ جغ" افطرغضغئ 
بأن "إجمالغ دغعن الحرضات غغر المالغئ افطرغضغئ بطس 
٦,٦ ترغطغعن دوقر بظعاغئ سام ٢٠١٩ بجغادة ٧٨٪ طظث 
طظاخش سام ٢٠٠٩"، وذضرت طعدغج أن "شغروس ضعروظا 
(سربغ٢١،  لقصاخاد".  طسئعصئ  غغر  خثطئ  جغسئإ 
٢٠٢٠/٣/٣١). ضض ذلك غثل سطى أن افزطئ اقصاخادغئ 
شغ أطرغضا سمغصئ جثا، وأظعا لط تاثطص طظعا طظث أن 
بثأت سام ٢٠٠٨ واطاثت وتسمصئ سئر السظعات الاغ 
طرت ولط تساطع الثولئ افطرغضغئ أن تظصث اصاخادعا 
ذلك  وطع  الطائطئ،  لفطعال  ضثعا  رغط  الماعاوي 
المحضطئ تفاصمئ، وصث صفجت دغعن أطرغضا خقل سعث 
أوباطا طظ ١٠ ترغطغعظات إلى ظتع ٢٠ ترغطغعن دوقر 
وطا زالئ المثغعظغئ شغ ارتفاع. وتئطس طثغعظغاعا اآلن 
٢٧ ترغطغعن دوقر، أي أضبر طظ خمسئ أضساف المئطس 
سام ٢٠٠٨ المالغئ  افزطئ  ذروة  سظث  السابص  الفخطغ 
وجط إظفاق طتمعم لطاثفغش طظ تثة جائتئ شغروس 
ضعروظا" (جرغثة السرب اقصاخادغئ الثولغئ ٢٠٢٠/٥/٦). 
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أي  ترشخ  الاغ   ٢٠٢٠ أغطعل/جئامئر  شغ  الثرذعم 
وإّن  والصاال،  الترب  سقصئ  إقّ  غععد  ضغان  طع  سقصئ 
الاترغر  تجب  تعزغع  سِصإ  السعدان  شغ  افطئ  حئاب 
لظحرته الاغ اجاظضر شغعا عثه افسمال الثغاظغئ وعثه 
اقتفاصغات الثلغطئ الاغ وصسعا تضام اإلطارات والئترغظ، 
اتخطعا بالتجب لضغ ُغسّةطعا أجماءعط لغظثرذعا شغ 
الةغح الجاتش قجاؤخال ضغان غععد، عضثا عط أعض 

السعدان".
- وأطا الضطمئ الثاطسئ شضاظئ لفجااذ جسغث شدض 
شغ  الضظاظئ  طخر  "أعمغئ  بسظعان:  الضظاظئ  طخر  طظ 
صدغئ شطسطغظ" صال شغعا: "إن عثا الضغان المست عع 
خظةٌر طسمعٌم شغ خاخرة افطئ، وحعضٌئ شغ تطصعا إّطا 
أن تطفزعا افطئ أو تمعت، وأّطئ اإلجقم غغر طآعطئ 
لطمعت، وجاطفر عثا الضغان تاماً ق طتالئ، ولظ غمتع 
آن  الظئعة،  طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  إق  الضغان  عثا 
آواظعا وأذّض زطاظعا، وصرغئاً ظسطظعا وظترك بعا جغعش 
افطئ وسطى رأجعا جغح الضظاظئ لظترر ضاطض شطسطغظ 
وتثخض الثقشئ إلى بغئ المصثس شغضعن سصر دارعا".

- الضطمئ السادجئ ضاظئ لفجااذ سئث اهللا إطام أوغطع طظ 
ترضغا بسظعان: "شطسطغظ لغسئ صدغئ سربغئ بض صدغئ 
اإلجقم" صال شغعا: "إظظا ظحعث اهللا سطى أظظا لظ ظضعن 
طظ الساضاغظ سطى لسئئ الثغاظئ عثه، شغا أغعا المسطمعن 
أن  تسطمعن  إظضط  الصثس،  طع  صطعبضط  تظئخ  الثغظ 
صدغئ الصثس لغسئ جثغثة شالمسةث افصخى والصثس 
صدغئ  أن  وتسطمعن  جظئ،  جئسغظ  طظث  اقتاقل  تتئ 
شطسطغظ لغسئ صدغئ الحسإ الفطسطغظغ وق صدغئ 
أرض  عغ  إجقطغئ،  صدغئ  عغ  بض  وتثعط،  السرب 
اإلجراء والمسراج وذلك بابئ شغ ضااب اهللا، وعغ صئطئ 

المسطمغظ افولى ووخغئ رجعل اهللا.
أغعا المسطمعن، عض غمضظ لتضام ترضغا الثغظ ضاظعا 
غصعلعن  والثغظ  غععد  بضغان  اسارف  طظ  أوائض  طظ 
الحرق  شغ  إلغه  بتاجئ  إظظا  الشاخإ  غععد  ضغان  سظ 
السقصات  إلصاطئ  شرخئ  ضض  وغشاظمعن  افوجط، 
التمغمئ طسه، عض غمضظ أن غثاشسعا سظ شطسطغظ؟!".

- والضطمئ السابسئ ضاظئ لطحغت غعجش طثارزة طظ 
شطسطغظ بسظعان: "جغرة تضام السعء" صال شغعا: "واهللا 
السزغط الثي ق إله غغره إن تضام المسطمغظ غخثرون 
سظ طعصش واتث؛ ضطعط ططئسعن وضطعط ُسّحاق غععد، 
بمثطخغظ  لغسعا  واهللا  ق  طثطخعن،  أظعط  غجسمعن 
بض عط أذظاب، غمبطعن دورًا سطى افطئ وغجسمعن أن 
تطئغسعط لغج ضاطئغع غغرعط. إن طا غخظسعظه طدى 
سقصئ  سطى  إظعط  بض  الاطئغع،  بسث  وطا  الاطئغع  شعق 

ذئغسغئ طع الغععد".
- أطا الضطمئ الباطظئ شضاظئ لطمعظثس أجاطئ البعغظغ 
رشخ  غععد  ضغان  "رشخ  بسظعان:  الضعغئ  طظ 
لضض  دسعة  "عثه  شغعا:  صال  ورساغاه"  ظحأته  لسعاطض 
رة  طترَّ غراعا  أن  غتإ  طظ  ولضض  شطسطغظ  غتإ  طظ 
لضض  دسعة  اإلجقم،  وتضط  المسطمغظ  بزض  تسازض 
طظ غرشخ الاطئغع طع ضغان غععد أن غضعن رشده 
شساقً وطظاةاً وطسامرًا، أن غضعن رشخ الاطئغع رشدًا 
دول  طع  لطاظسغص  ورشداً  الثولغئ  الحرسغئ  لمصررات 
الضفر الضئرى وسطى رأجعا أطرغضا، وتةاوزًا لفظزمئ شغ 
بقد المسطمغظ الاغ ق تعل لعا وق صعة إقّ سطى أبظاء 
المسطمغظ، وبسث الظعاغئ طعاجعئ طتاور الحر البقبئ 

طظ تخمغط الئحر، شعع اشاراء... شصث أتضط اهللا تسالى 
تعزغع المسآولغات بغظ الرجض والمرأة، باحرغع غعاشص 
لضض  غسطغ  وإظخاشاً  الاعاشص،  تص  طظعما  ضض  ذئغسئ 
طظعما تةمه ودوره الطئغسغ شغ التغاة. ذلك أن اهللا 
جئتاظه ضطش المرأة والرجض، وجسض ججاء افسمال بالبعاب 
والسصاب لمظ غسمض طبصال ذّرة طظ خغر أو طبصال ذّرة 
طظ حّر، وطظ عظا ضان افخض شغ أسمال اإلظسان المسطط 
بالمفاعغط  اقلاجام  وضان  الحرع،  بأتضام  الاصّغث  عع 
اإلجقطغئ وافتضام الحرسغئ طظ طظططص اإلغمان بأتصّغئ 
اهللا جئتاظه شغ الاحرغع والرضا بأتضاطه سظ صظاسئ تاطئ 
وتسطغط، بعخفعا عغ التص والثغر والسثل وطا سثاعا عع 
الدقل. واإلجقم غترم المحارضئ السغاجغئ شغ افظزمئ 
العضسغئ الاغ تةسض برلماظاتعا ظثًا لرب السالمغظ غحرع 

بافغطئغئ شغترطعن التقل وغتططعن الترام!
وغةإ أن ق غثطط بغظ سمض الئرلمان الثي عع تحرغسغ 
ضممارجئ  افطئ  طةطج  شغ  المرأة  وجعد  وبغظ  بتئ 
جغاجغئ أجازعا الحرع، شاإلجقم أجاز لطمرأة أن تارحح 
سظ افطئ شغ المتاجئئ  لمةطج افطئ باسائاره وضغقً 
والحعرى، فن الحعرى تٌص لطمرأة والرجض سطى السعاء، 
والمتاجئئ واجئئ سطى ضطغعما، ولطمرأة حرساً أن تضعن 
وضغقً لشغرعا أو تعضَض غغرعا شغ الرأي. وصث تةطى دوُر 
المرأة المسطمئ شغ الحعرى لما أطر الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص الختابئ 
بسث سصث خطحِ التثغئغئ أن غصعطعا شغظتروا عثغعط... 
شطما لط غصط طظعط أتث، صام ملسو هيلع هللا ىلص شثخض سطى أم جطمئ، 
ُه ذلك وحصَّ سطغه  شثضر لعا طا لصَغ طظ الظاِس وصث أعمَّ
َغْغِر  شِفغ  والمحعرة؛  السثغث  الرأي  ظسط  شأسطاه  ملسو هيلع هللا ىلص 
ِرَواَغِئ اْبِظ إْجَتاَق ِطْظ الّخِتغحِ َأّظُه َسَطْغِه الخقة الّسَقُم 
َدَخَض َسَطى ُأّم َجَطَمَئ َوَحَضا إَلْغَعا َطا َلِصَغ ِطَظ الّظاِس ِتغَظ 
ِطْظ  ِبِعْط  ِلَما  َغْفَسُطعا  َشَطْط  َوَغْظَتُروا،  َغْتِطُصعا  َأْن  َأَطَرُعْط 
اْلَشْغِر، َشَصاَلْئ: َغا َرُجعَل اِهللا، اْخُرْج إَلْغِعْط َشَق ُتَضّطْمُعْط 
َتّاى َتْتِطَص َوَتْظَتَر، َشِإّظُعْط إَذا َرَأْوك َصْث َشَسْطئ َذِلَك َلْط 

ُغَثاِلُفعك. َشَفَسَض ملسو هيلع هللا ىلص َوَشَسَض الّظاُس.
أطا طتاجئئ التضام شصث صاطئ بعا الختابغات وطارجظعا 
الثقشئ  سمر  تعلى  شتغَظ  الختابئ،  طظ  إظضار  دون 
ظاختئ:  له  وصالئ  بسطئئ  بظئ  خعلئ  ذرغصه  اسارضئ 
"ضظا ظسرشك ُسَعْغمرا بط أخئتئ سمَر بظ الثطاب أطغرا 
غا سمر شغما أظئ طساثطش شغه"،  لطمآطظغظ، شاّتِص اهللاَ 
سمر  سطى  افجثغئ  َظِعغٍك  بظئ  جمراء  أظضرت  وضثلك 
ظعغه أن غجغث الظاس شغ المععر سطى أربسمائئ درعط، 
شصالئ له: "لغج عثا لك غا سمر: أطا جمسئ صعَل اِهللا 
جئتاظه ﴿وآتَيُْتْم إْحداُهّنَ قِْنَطاراً فال تَأُخذوا ِمْنُه َشيْئا﴾؟" 

شصال: (أصابَْت امرأة وأخطأ ُعَمر).
أطا أم عاظأ بظئ أبغ ذالإ سظثطا اجاةار بعا رجض طظ 
المحرضغظ (وعع طا غسرف الغعم بططإ التماغئ)، وأراد 
سطغ بظ أبغ ذالإ رضغ اهللا سظه أن غصاطه شصئض رجعل 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص تماغاعا لطرجض، وصال: «َقْد أََجْرنَا َمْن أََجْرِت يَا أُمَّ 
َهانٍِئ». لعثا غةإ أن تضعن طحارضئ المرأة السغاجغئ 
سطى أجاس اإلجقم وأتضاطه شامارس المسطمئ تصعصعا 
السغاجغئ الحرسغئ وأن ق تصئض بإسادة تثوغر افظزمئ 
العضسغئ الفاجثة، وأن تسمض سطى الاشغغر التصغصغ، أق 
وعع إصاطئ دولئ السثل واإلظخاف دولئ الثقشئ الراحثة 
 الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شاظةع وتفعز بثغري الثظغا واآلخرة طحروع  عع  المحروع  وعثا  بسجغج،  اهللا  سطى 

سطى طظعاج الظئعة ق غغر، إذ به وتثه تةامع طصعطات 
الظخر، وسطغه وتثه غةامع رجال اإلجقم الماسطحعن 
لتضط اإلجقم، وبه وتثه ظئطس المةث وظاعج الادتغات 
شظسصط ظزام الضفر والصعر والةعر وظصغط تضط اهللا شغ 
افرض شغ ظقل دولئ وجغح دولئ، آن أواظعا وأذض 

زطاظعا بإذن اهللا.
• جظئصى ظمحغ سطى الةمر تاى غمظ اهللا سطغظا بما 
غحفغ به خثورظا، بظخره وابصغظ وبتئطه طسامسضغظ. 
شإطا بئات تاى الظخر وبطعغ المراد، وإطا تدتغئ شغ 
جئغطه، ضغ ظطصى اهللا وعع سظا بإذظه راض. صال تسالى: 
وصال  َعِزيٌز﴾.  لََقوِيٌّ   ََّ اهللا إِنَّ  يَنرُصُهُ  َمن   َُّ اهللا نَّ  َنرُصَ َ ﴿َو
جئتاظه شغ طتضط تظجغطه: ﴿َوَمَكُروا َمْكراً َوَمَكْرنَا َمْكراً 
ْرنَاُهْم  نَّا َدمَّ

َ
وَُهْم َال يَْشُعُروَن َفانُظْر َكْيَف اَكَن َخقَِبُة َمْكرِِهْم ك

مْجَِعنَي َفتِلَْك ُنُيوُيُهْم َخاوِيًَة بَِما َظلَُموا إِنَّ يِف َذلَِك 
َ
َوَقْوَمُهْم أ

 ﴾ِيَن آَمُنوا َواَكنُوا َفتَُّقوَن َّ جنَْيَنا ا
َ
َآليًَة لَِّقوٍْم َفْعلَُموَن * وَأ

* سدع لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر 
   شغ وقغئ جعرغا

عثه ق غضعن إقّ ببقبغئ الثغر؛ حرع اإلجقم والةعاد 
ودولئ الثقشئ".

- والضطمئ الااجسئ ضاظئ لفخئ رظا طخطفى (أم سئث 
اهللا) طظ لئظان بسظعان: "رد الترائر سطى الثغاظئ السزمى 
فرض المسرى" صالئ شغعا: "إن تضام الئقد اإلجقطغئ 
صاطعا بالاظازل سظ القءات بمةمعسعا وطتاعاعا درجئ 
درجئ لاخئح شغ ظعاغئ افطر (ظسط)، وتتعلئ الصدغئ 
دوغطئ  طحروع  أو  شطسطغظغئ  جططئ  طحروع  إلى 
شطسطغظغئ دغمصراذغئ سطماظغئ تاى وخض دساتعا إلى 
أجفض السطط وأتّط الثرجات وطا ُسثظا ظسمع بالقءات 
بق لطثمار، ق لطصعاطئ، ق لطاسخإ، ق لقرعاب، ق  إقّ 
وطا  بظاته،  سطى  افب  لسططئ  ق  الثضعري،  لطمةامع 
ظسمسه طظ صعاظغظ جغثاو الاغ ترغث السئث شغ أتضام 

الظزام اقجاماسغ شغ اإلجقم شغ شطسطغظ".
- أطا الضطمئ الساحرة شضاظئ لطحغت سخام سمغرة طظ 
شطسطغظ بسظعان: "أعض شطسطغظ باباعن سطى افطاظئ" 
صال شغعا: "أغعا المسطمعن إن شطسطغظ لغسئ ططضًا 
لعآقء التضام الثعظئ وق الصثس صثجعط وق افصخى 
أصخاعط بض إظعط ق غماعن لفطئ بخطئ شعط لغسعا 
جغضرطعط  طمظ  غضعظعا  ولظ  طظعط،  ولغسئ  طظعا 
اهللا باترغرعا، ولظ غظالعا حرف الاضئغر طع المضئرغظ 

المتررغظ، ولغثسأ المطّئسعن".
- أطا الضطمئ التادغئ سحرة شضاظئ لفجااذ طظثر سئث 
اهللا طظ الثظمارك بسظعان: "الاردي شغ افداء السغاجغ 
سظث الشرب" صال شغعا: "إن الشرب الضاشر غتاول إسادة 
افطئ،  أحقء  سطى  أصاطعا  الاغ  المظزعطئ  تطك  تأعغض 
سطغعا  وتمردت  الُصطرغئ  الثولئ  سعرة  اظضحفئ  شصث 
الحسعب وتعاوت سروش الطشاة وترظح المطك الةئري 
دون  لغتعل  وجئروته  بةغعحه  الشرب  شساد  اآلبط 

جصعط طظزعطاه الفاجثة".
- أطا الضطمئ الباظغئ سحرة شضاظئ لفجااذ أتمث بظ 
تسغظ طظ تعظج بسظعان: "ظخٌر بالحئاب" صال شغعا 
طظ المظزمئ  جماسغاً  التضام: "لغساصغطعا أوقً  طثاذئاً 
الثولغئ الاغ اسارشئ بـثولئ غععد وصالئ إظعا طتئئ 
لطسقم، وباظغاً أن غئططعا ضض الصرارات المظئبصئ سظعا، 
بالباً أن غتّطعا ضض افتجاب والةمسغات وضض طظ تساذش 
طع عثا الضغان، أو ضض طظ غاردد طبض التال شغ تعظج 
شغ أن غرشخ الاطئغع، رابساً أن غسّثوا التثود قغغًئ، 
أن غساظفروا الصعات والدئاط شغ جغعحعط،  خاطساً 
تغظعا شصط تظزر افطئ شغ حأظعط عض تسفعا سظعط 
أو ق، تغظعا شصط ربما تثفش سظعط الثقشئ السصعبئ 
الحثغثة وغسةطعن ظصطئ بغداء شغ جةطعط افجعد".

اإلسقطغ  المضاإ  لمثغر  شضاظئ  الثاام  ضطمئ  أطا   -
المرضجي لتجب الاترغر المعظثس خقح الثغظ سداضئ 
بسظعان: "رجالئ تجب الاترغر شغ عثا المعصش المرغر" 
رجالئ  شغعا  أبرق  الاغ  التجب  ظحرة  إلى  شغعا  تطرق 
ُتعصع  الغعم،  "عثا  سظعان:  تتئ  اإلجقطغئ  افطئ  إلى 
اإلطارات والئترغظ طع دولئ غععد اتفاصغئ الثغاظئ 
وطسراجه  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  طسرى  لفطسطغظ  السزمى 

ملسو هيلع هللا ىلص... دون خحغئ طظ اهللا ورجعله والمآطظغظ".
ظسأل اهللا جئتاظه أن غضعن طعصش تجب الاترغر تةاه 
صدغئ شطسطغظ والصداغا اإلصطغمغئ والثولغئ الساخظئ 
سعظاً لطمثطخغظ طظ أبظاء عثه افطئ لمسرشئ المحضطئ 

 وجئئعا وطسرشئ السقج وضغفغئ تظفغثه

أ / حأ ب ب ّ ث
تامئ: طعصش تجب الاترغر تةاه شطسطغظ شغ طآتمره "براءة طظ الثغاظئ السزمى"...

جاطئ الظاس جعء السثاب لسصعد ذعغطئ، وتاربئ سعدة 
وظعئئ  صعة،  طظ  أوتغئ  طا  بضض  التضط  إلى  اإلجقم 
تماغئ  طصابض  المساسمر  لطضاشر  خثطًئ  الئقد  خغرات 
سروحعا الصائمئ سطى عالٍئ طظ الصئدئ افطظغئ والئطح 
تاى  الظاس  إشصار  سطى  وسمطئ  الممظعب،  واإلجرام 
غحشطععط بطصمئ السغح سظ طتاجئئ التضام وأذرعط 
اآلجظئ  جثورعط  طظ  واصاقسعط  بض  أذرًا،  التص  سطى 
بسئإ إخرارعط سطى شةعرعط وطتارباعط لضض طتاولئ 

تشغغر تصغصغ سطى أجاس اإلجقم.
• لصث أدرك الظاس أن ق طةال لطاراجع أو اقجاسقم، فظه 
العقك بسغظه، وفن أظخاف البعرات صاتطئ، وأن تةارب 
سطى  ودلغض  حاعث  خغر  والغمظ  ولغئغا  وتعظج  طخر 
ذلك، وأن سصغثتظا تتّاط سطغظا إضمال طا بثأظاه، ولضظ 
ضمظ خطئ طتضمئ وطحروع خقٍص واضح غضعن طظ 
خمغط سصغثتظا غةامع سطغه الظاس (ق طحروساً سطماظغًا 
اجاسقطغاً غفرضه سطغظا أسثاء اإلجقم المارّبخعن بظا 
وببعرتظا)، طحروٌع غرجط لظا خط السغر وغئغظ لظا طسالط 
الطرغص لاترغر دطحص وضض الحام بإذن اهللا، وطا ذلك 

تامئ ضطمئ السثد: ظتظ المثرز ق السغظ الاغ تثحاه

تدرة، لـ"جعدان  أتمث  صال سدع المةطج المرضجي، 
سطى  "اتفصظا  ٢٠٢٠م:  أغطعل/جئامئر   ١٦ تربغعن" 
تثخغص ٤٠٪ طظ طصاسث المةطج الاحرغسغ اقظاصالغ 
لطظساء وأحار إلى أن ضض ضاض الترغئ والاشغغر جاثخص 
٤٠٪ طظ ظخغئعا شغ الئرلمان لطسظخر الظسائغ، وغحمض 
الترضات المسطتئ والةعات الاغ جاحارك  ذلك أغداً 

بممبطغظ شغ الئرلمان طبض لةان المصاوطئ...
طصاسث  طةمعع  طظ   ٪٦٧ الثجاعرغئ  العبغصئ  طظتئ 
المةطج الاحرغسغ لصعى إسقن الترغئ والاشغغر، شغما 
تثعإ الـ٣٣٪ المائصغئ إلى الصعى المآغثة لطبعرة ولط 
تعصع سطى طغباق الترغئ والاشغغر، غحارك شغ اخاغارعا 
التسئئ  عثه  إن  السغادة.  بمةطج  السسضري  المضعن 
تآجج السمض السغاجغ لطمرأة سطى أجاس السطماظغئ 
وشخض الثغظ سظ التغاة فن الصعى السغاجغئ اآلظفئ الثضر 
تسطظ سطماظغاعا وق تثفغعا شغخئح دور المرأة السغاجغ 
عع ططغئ تاسطص شعصعا وباجمعا أشضار الثغمصراذغئ 
الرأجمالغئ لاطصط طظخئا أو طصسثا شغ الئرلمان الثي غحرع 
بأععاء الرجال شغزطط المرأة والتةر والحةر شاضعن عثه 
لطعراء،  التصئئ عغ اطاثادًا لفظزمئ العضسغئ، ورجعساً 
وردة شغ الاطعر التداري لطمسطمئ غرجسعا إلى الصرون 
العجطى بسث أن طّظ اهللا سطى المرأة بالاضرغط والرشسئ 

باحرغع رب الئحر.
طاذا تفسض المرأة شغ السعدان بمصاسث الئرلمان وعغ 
الصعى  شغه  تاخارع  الثي  العصئ  شفغ  لطمساظاة!  طبال 
شغ  المرأة  تال  ظةث  الئرلمان  طصاسث  سطى  السغاجغئ 
السعدان تثاخره طساظاة الفغدان عثه افغام، وصث ظصطئ 
ختغفئ السعداظغ طساظاة أعض الظغض افبغخ تغث وبصئ 
لـ(الراضعبئ) وعغ ظعع طظ الماوي طخظعسئ طظ جغصان 
افحةار الصثغمئ.. طساتاعا ٣ أطاار وسرضعا ٤ أطاار.. 
جطسعا  الثاطسئ،  دون  ذفقً  و٣٤  اطرأة   ٢٦ بثاخطعا 
شغعا لاظةغعط طظ عةغر الحمج، لضظ خابئ تعصساتعظ 
شأحساعا التارصئ تاسرب إلى الراضعبئ رغط أظعظ وضسظ 
جئسغظغئ  اطرأة  تمثدت  شغما  طعارئئ،  صماش  صطع 
رغط  أرجطه،  إتثى  تآضطئ  جرغر  سطى  الظتغض  بةسثعا 
ضةغب المضان إق أظعا غارصئ شغ ظعطعا، ذلك المحعث 
سعض اهللا الاغ  بصرغئ صعز  افبغخ  بعقغئ الظغض  ضان 
دطرتعا السغعل الحعر الماضغ... طع ضض عثه المساظاة 
غئحرون المرأة بجغادة طصاسث الئرلمان! شعض لع أسطغئ 
المرأة ضض طصاسث الئرلمان جاتثث تقً لما تساظغه المرأة 
الاغ  الرأجمالغئ  التضط  أظزمئ  ظض  شغ  السعدان  شغ 
تضافغ بالمحارضئ الخعرغئ لطمرأة شغ التغاة السغاجغئ؟

لصث أجج اإلجقم دور المرأة شغ السمض السغاجغ سطى 
شغ  طحارضاعا  سطى  وأضث  الحرسغئ  وافتضام  السصغثة 
السمض السغاجغ، شضاظئ المرأة تمارس تصعا شغ افطعر 
الساطئ شغ الثولئ اإلجقطغئ سطى أوجع ظطاق؛ لصث ضاظئ 
تئاغع ولغ افطر، وتراجسه شغما غرغث اتثاذه طظ جغاجئ 
رأغعا،  سظث  ظجوق  رأغه  سظ  غسثل  وصث  تةاعا،  وتصثم 
السغاجغئ،  المرأة  بمحارضئ  تاشض  اإلجقطغ  والاارغت 
عغ  لطمرأة  اإلجقم  ضفطعا  الاغ  السغاجغئ  شالمحارضئ 

أتضام حرسغئ تساظث إلى سصغثة اإلجقم.
أطا طا تئبه الظسعغات طظ عدط تصعق المرأة السغاجغئ 
شغ اإلجقم لاةر المرأة لطسمض السغاجغ بتصعق وواجئات 

تثخغص ٤٠٪ لطظساء يف الربملان السعداظغ
إسادة تثوغر لثور املرأة يف افظزمئ العضسغئ الزاملئ

ـــــــــ بصطط: افجااذة غادة سئث الةئار (أم أواب) - الثرذعمـ  ــــــــــ

الاابسئ  لطئارول"  "وتث  حرضئ  أسطظئ 
لـ"عغؤئ تترغر الحام" الثمغج، سظ رشع 
إدلإ،  طتاشزئ  شغ  المتروصات  أجسار 
الثوقر  خرف  جسر  بارتفاع  طاثرسئ 
طصابض الطغرة الارضغئ. وغأتغ ذلك لطمرة 
أن  جئص  تغث  حعرغظ  خقل  الثاطسئ 
أسطظئ الحرضئ سئر طسرشاعا سطى طعاصع 
شغ  المتروصات  أجسار  رشع  الاعاخض 
طاضررة.  باتئ  فجئاب  إدلإ،  طتاشزئ 
"الئظجغظ"  طظ  ضًق  افجسار  رشع  وحمض 
ترضغئ،  لغرة   ٤,٦٠ إلى  وخض  الثي 

وضثلك "المازوت" ٤,٥٠ لغرة ترضغئ، وتطصئ جّرة الشاز المظجلغ شغ ارتفاع جثغث تغث جةطئ جسر ٦٥ لغرة 
ترضغئ، افطر الثي غجغث تفاصط العضع المسغحغ الماثععر.

: إن تقسإ حرضئ وتث، الاابسئ لما تسمى تضعطئ اإلظصاذ بأجسار المتروصات وغغرعا غآضث المآضث 
صعت  شغ  وطتارباعط  الظاس  سطى  لطدشط  وتخمغط،  إخرار  جئص  سظ  وجئاغئ  تسطط  تضعطات  أظعا  طظ 
غعطعط، بأواطر الثاسمغظ، لطصئعل بالسعدة إلى تدظ الظزام السعري سئر بعابئ التض السغاجغ افطرغضغ. 
عثا وصث عاجط الصغادي السابص شغ عغؤئ تترغر الحام، أبع السئث أحثاء، صادة العغؤئ وذالئعط بإخقح 
خعرتعط أطام التاضظئ الحسئغئ ولغج أطام الشرب. وصال أحثاء شغ تسةغض ظحره سئر صظاته شغ "تطشرام" 
افربساء الفائئ: إن سطى "صادة عغؤئ تترغر الحام أن غسسعا إلى تئغغخ خعرتعط أطام تاضظاعط الحسئغئ 
"الرتمئ  العغؤئ  صادة  سطى  غةإ  أظه  وأضاف  الشرب".  أطام  خعرتعط  تئغغخ  طظ  أعط  وعثا  المترر،  شغ 
والاعاضع والحعرى" وسثم تتغغث الظاس سظ ذرغص البعرة بـ"المزالط الاغ تدر وق تظفع وتفسث وق تخطح". 
وذالإ صادة العغؤئ بـ"إخقح الصداء شغ المظطصئ سئر تسطغمه لسططئ صدائغئ وإسطائه خقتغات ضاططئ ق 

غاثخض بعا أتث، وإخداع السةعن لطمتاضط والمراصئئ".

تالعب شرکۀ وتد التابعۀ لحکومۀ اإلنقاذ بأسعار المحروقات
یؤکد أنها حکومات تسلط وجبایۀ عن سبق إصرار

أضث رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ جعرغا أتمث سئث الععاب: أن الةمغع غطمع شغ الاثطص طظ 
الظزام المةرم؛ والسعدة إلى تغاة ضرغمئ طساصرة؛ بسغثا سظ تغاة الثل والسئعدغئ تتئ ظض ذاغغئ الحام. شغةإ 
أن غسطمعا أن ذاغغئ الحام عع سمغض أطرغضا؛ لاطئغص أتضام الضفر سطغعط والمتاشزئ سطغعا؛ وطتاربئ ضض طظ 
غثسع لاطئغص اإلجقم، وطظ أجض إذقلعط وظطمعط واجاسئادعط وظعإ برواتعط. سظثطا خرج أعض الحام سطغه؛ 
أسطاه الشرب الضاشر الدعء افخدر لغمارس إجراطه طظ صاض وتثطغر وتعةغر. شضغش جغضعن حضض السعدة شغ 
ظض عثا العاصع المآلط؟! لظ غسمتعا فتث بالسعدة؛ إق بسث أن غاعجض إلغعط؛ وغبئئ أظه سئث ططغع؛ وطساسث 
لغسغح تغاة الثل والسئعدغئ عع وأبظاؤه طظ بسثه، وأظه لظ غسعد لطبعرة سطى سمغطعط طظ جثغث، وصاعا شصط 

ربما غصئطعن تعباه! وعثا أتث أعثاف جرغمئ التض السغاجغ افطرغضغ.

من أهداف جریمۀ الحل السیاسی األمریکی
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وألماظغا  وشرظسا  وطخر  افردن  خارجغئ  وزراء  سصث 
طظ   ،٢٠٢٠/٩/٢٤ الثمغج  غعم  سّمان  شغ  اجاماسا 
أجض اجاضمال تظسغصعط وتحاورعط تعل جئض دسط 
تتصغص  بعثف  افوجط  الحرق  شغ  السقم  سمطغئ 
تخرغتعط،  تسإ  والثائط  والحاطض  السادل  السقم 
افوروبغ  لقتتاد  الثاص  الممبض  اقجاماع  وتدر 
لسمطغئ السقم، وشص طا جاء شغ بغان خااطغ وطآتمر 
ختفغ تتثث شغه العزراء تعل طثرجات عثا اقجاماع.

سظ  الخفثي،  أغمظ  افردظغ  الثارجغئ  وزغر  وأسرب 
الفطسطغظغغظ  بغظ  المئاتبات  آشاق  اظسثاد  طظ  صطصه 
وغععد، وبغظ أن "اقجاماع جاء شغ لتزئ شارصئ شغ 
طا  بضض  ظسمض  أن  سطى  ترخظا  وغسضج  المظطصئ، 
ظساطغع طظ أجض إغةاد آشاق تصغصغئ لاتصغص السقم 
وسطى  الثولاغظ  تض  أجاس  سطى  والسادل  الحاطض 
بما  المسامثة،  والمرجسغات  الثولغ  الصاظعن  أجاس 

شغعا طئادرة السقم السربغئ".
"اإلذار  حضري:  جاطح  المخري  الثارجغئ  وزغر  وصال 
جععد  إذار  شغ  تسبر  وعظاك  طسثود  السغاجغ 
الاسعغئ واظصطاع لطاعاخض شغما بغظ السططئ والةاظإ 
(اإلجرائغطغ) والحرضاء اآلخرغظ المسظغغظ شغ الصدغئ 
الفطسطغظغئ وسطى رأجعط العقغات الماتثة وعثا طا 

ظسمض طظ أجض تةاوزه".
شرغط أن أطرغضا باتئ تعغمظ سطى التطعل اقجاسقطغئ 
وتخفغئ صدغئ شطسطغظ طظ خقل طا غسمى بخفصئ 
الصرن، وطا اصاداه طظ تظفغث وسعدعا لضغان غععد لسث 
المجسعطئ  السقم  لسمطغات  المماظسئ  افطظغئ  ذرائسه 
افخغرة  التطصئ  إلى  وخطئ  لضظعا  السصعد،  طر  سطى 
المفاوضات  وعغ  افطرغضغئ،  الرؤغئ  إجراءات  طظ 
بغظ السططئ الفطسطغظغئ وضغان غععد، الاغ تسائرعا 
حرذاً طسئصاً لمجغث طظ المضاجإ غسسى ضغان غععد 
والعغمظئ  الشربغئ  الدفئ  أراضغ  ضط  طبض  لاتصغصعا 
سطى افغعار، شصام بعطئغع وزغر خارجغئ أطرغضا بجغارة 
لضغان غععد سحغئ تحضغض اقئاقف التضعطغ وطظسه 
أطرغضا  إن  صائق:  بثلك  ظاظغاعع  وخرح  الدط،  طظ 

طظساظغ طظ الدط.
أطا تض الثولاغظ الثي أخئح طفرغاً طظ واصسه بعجعد 
والثي  العاصع،  أرض  سطى  وطساتغق  المساعذظات 
أخئتئ طساتاه ق تحضض أضبر طظ ٢٠٪ طظ طساتئ 
شطسطغظ، شما زالئ أوروبا وخاخئ برغطاظغا وأتئاسعا 
طظ التضام السرب وسطى رأجعط الظزام افردظغ تاحئث 
به وترضج سطى تتصغصه وتطعح به شغ عثا العصئ تتثغثًا 
صئض بثء اقظاثابات افطرغضغئ، وذلك شغ طسسى طظ 
شغ  السغاجغ  الظفعذ  طظ  ظخغإ  لاتخغض  أوروبا 
المظطصئ شغ المفاوضات الاغ تسسى قجاؤظاشعا بغظ 
تض  أجاس  سطى  غععد،  وضغان  الفطسطغظغئ  السططئ 
شرظسا  خارجغئ  وزغر  خرح  شصث  تثسغ.  ضما  الثولاغظ 
"إن  الظجاع:  تض  تعل  سمان  اجاماع  بسث  لعدرغان 
تتصغص ذلك غاططإ أطرغظ: طظ جعئ أن غضعن تسطغص 
السططات (اإلجرائغطغئ) لدط افراضغ الفطسطغظغئ صرارا 
(اإلجرائغطغعن)  غساأظش  أن  أخرى  جعئ  وطظ  ظعائغا، 
والفطسطغظغعن التعار وشعرا شغ المرتطئ التالغئ". أطا 
أن  خرح  شصث  طاس  عاغضع  افلماظغ  الثارجغئ  وزغر 
بقده تثسط تض الثولاغظ إلظعاء الخراع الفطسطغظغ، 

طسئرا سظ أططه شغ تتصغص خطعات بعثا اقتةاه.
أن  "ظآضث  سمان  قجاماع  الثااطغ  الئغان  شغ  وجاء 
تض الخراع الفطسطغظغ-(اإلجرائغطغ) سطى أجاس تض 
الفطسطغظغئ  الثولئ  تةسغث  غدمظ  الثي  الثولاغظ، 
طظ  الرابع  خطعط  سطى  لطتغاة  والصابطئ  المساصطئ 
تجغران ١٩٦٧، لاسغح جظئاً إلى جظإ (إجرائغض) بأطظ 

سطى تةاوز الفارة اقظاصالغئ بتضعطئ طثظغئ طساصرة، 
ضث  الدتاغا  بعا  تصثم  الاغ  اإلرعاب  دساوى  وتض 
غاط  أن  الخفصئ  وتحارط  المسجول،  الرئغج  ظزام 
الاأضث طظ أن التضعطئ الةثغثة شغ السعدان جاثشع 
طئطس ٣٣٥ ططغعن دوقر، وشغ المصابض جاجغض واحظطظ 
له  وتسغث  لقرعاب،  راسغئ  ضثولئ  السعدان  تخظغش 
التخاظئ السغادغئ طظ أي تئسات إضاشغئ شغ المتاضط 
افطرغضغئ، ووشصاً لاصرغر ختغفئ وول جارغئ جعرظال 
شإن الةمععرغغظ، والسثغث طظ افسداء الثغمصراذغغظ 
الاغ  الخفصئ  غآغثون  والحغعخ  الظعاب  طةطسغ  شغ 
غاسغظ سطى الضعظشرس المعاشصئ سطغعا، غغر أن زسغط 
لةظئ  ورئغج  حعطر،  تحاك  الثغمصراذغئ  افصطغئ 
السقصات الثارجغئ، السغظاتعر روبرت طغظغظثغج غسرصطعن 

جععد عثه الخفصئ.
طر  غععد  وضغان  السعدان  بغظ  الاطئغع  ططش  إن 
الاصى  تغظما  المتطات  أولى  شضاظئ  سثة؛  بمتطات 
ضغان  رئغج  السعداظغ،  السغادة  طةطج  رئغج 
بط  شغ ٢٠٢٠/٠٢/٠٣،  افوغظثغئ  سظاغئغ  شغ  غععد 
بسث ذلك شاح افجعاء السعداظغئ لسئعر ذائرات ضغان 
افرجظاغظ  طظ  صادطئ  ذائرة  أول  سئرت  وصث  غععد، 
وذلك  السعداظغ،  الةعي  المةال  سابرة  أبغإ  تض  إلى 
شغ ٢٠٢٠/٠٦/٠٥م، وشغ آب/أغسطج خرح السفغر 
وزارة  باجط  الرجمغ  الظاذص  خادق،  بثوي  تغثر 
إلصاطئ  السعدان  جسغ  سظ  له  تخرغح  شغ  الثارجغئ 
سقصات طع ضغان غععد ضطفه طظخئه شغ العزارة، وشغ 
المصابض أضث بثوي خئر إصالاه، ضما أضث لعجائض إسقم 
جعداظغئ ختئ الرجالئ المظسعبئ إلغه، والاغ صال شغعا: 
(أصعل لطرئغسغظ، طةطج السغادة سئث الفااح الئرعان، 
حسئضط،  اتارطعا  تمثوك،  اهللا  سئث  العزراء  ورئغج 
طع  السقصئ  بحأن  الثفاء  شغ  غثور  طا  لعط  واضحفعا 

ضغان غععد).
وشغ المتطئ صئض افخغرة لصطار الاطئغع صالئ طخادر 
جفارة  لثى  بافسمال  الصائط  إن  اإلخئارغئ  السغظ 
السعدان السفغر أطغرة سصارب حارضئ شغ تفض تعصغع 
اإلطارات  وشغ  غععد،  طع  الئترغظغ  اإلطاراتغ  السقم 
السططئ  عرم  شغ  الصمئ  رأس  طع  الاطئغع  بتث  جرى 
شغ السعدان رئغج طةطج السغادة الئرعان طظ غغر 
طعاربئ، وباخرغتات بسغثة سظ الطشئ الثبطعطاجغئ شغ 
خطعة سثعا الضبغر طظ المراصئغظ الثطعة صئض افخغرة 

لطاطئغع طع ضغان غععد.
شغه  غمر  وصئ  شغ  الاطئغسغئ  الثطعة  عثه  جاءت  لصث 
السعدان بأزطات ذاتظئ تأخث بسدعا برصاب بسخ؛ أزطئ 
شغ الثئج، وأزطئ شغ العصعد، وأخرى شغ غاز الطعغ، طع 
تثععر طرغع شغ صغمئ السمطئ السعداظغئ، وتدثط بطشئ 
ظسئاه ١٦٦٪، ضض ذلك طظ أجض ترضغع السعدان وحسئه 
لطصئعل بعثه الةرغمئ الحظغسئ، واإلصرار بضغان غععد، 
وتسطغمه افرض المصثجئ الاغ بارك اهللا تعلعا، وأولى 

الصئطاغظ، وبالث الترطغظ الحرغفغظ.
وبالرغط طظ أن الحسإ شغ السعدان شغ طةمطه غرشخ 
ظفسه  لاسعغص  الئرعان  جسغ  أن  إق  الاطئغع،  طسار 
السعدان  شغ  الصادطئ  المرتطئ  رجض  لغضعن  فطرغضا، 
لطدشعط  لقجاةابئ  سالغاً  لثغه  اقجاسثاد  غةسض 
افطرغضغئ، خاخئ وأن تراطإ غسائر طعضعع الاطئغع 
عع الضرت الرابح، والعرصئ افخغرة الاغ غرغث أن غثخض 

 بعا اقظاثابات الرئاجغئ الصادطئ شغ أطرغضا

إلشاء  تعثغث  تتئ  غععد  لضغان  والاةارغئ  السغاجغئ  المخالح  تثسط  أن  ضغظغا  طظ  افطرغضغئ  اإلدارة  ذطئئ 
اتفاصغئ الاةارة الترة بغظ أطرغضا وضغظغا. ضما ذطئئ واحظطظ طظ ضغظغا، أن تبئط اإلجراءات الاغ تدر افسمال 
ضغظغا  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  لطممبض  ختفغ  بغان  اسائر  جاظئه  طظ  غععد.  وضغان  أطرغضا  بغظ  الاةارغئ 
افجااذ حسئان طسطط: أن تخرغح أطرغضا الماشطرس غحغر إلى ضغفغئ دسمعا ورساغاعا لطةرائط الفزغسئ ضث 
المسطمغظ شغ أرض شطسطغظ المئارضئ، وأظه ق بث أن تاثخض السغاجئ الثارجغئ افطرغضغئ شغ الثول افخرى 
شغ جمغع أظتاء السالط وتمطغ سطغعا جغاجاتعا الثارجغئ. وأضاف الئغان: أن عثا الططإ غأتغ بسث أغام صطغطئ 
طظ تعصغع اإلطارات والئترغظ طع ضغان غععد اتفاصغئ الثغاظئ السزمى فرض شطسطغظ المئارضئ شغ الساخمئ 
الفطسطغظغئ،  الصدغئ  لاخفغئ  الفّسال  والمثغر  المعظثس  عغ  أطرغضا  أّن  إلى  غحغر  ضما  واحظطظ.  السعداء 
وعغ سازطئ سطى رؤغئ افطئ اإلجقطغئ تساظغ. وخاط الئغان بالصعل: إن ضغان غععد صائط سطى أرض إجقطغئ، 
ولغج له وجعد بثون عثه افرض أو بثون عثا اقتاقل، وعع طشاخإ لفرض المئارضئ الاغ تدط المسةث 
جعف  غععد  ضغان  طع  الاةارغئ  المخالح  أو  الثولغئ  السقصات  أحضال  طظ  حضض  أي  شإن  وبالاالغ،  افصخى، 
غمظته الحرسغئ المتّرطئ والممظعسئ شغ دغظظا. وإن صدغئ شطسطغظ عغ صدغئ إجقطغئ، ولثلك شإظظا ظرشخ 
أي تض غغر إجقطغ لعا، وأعط طا غةإ أن ظسمض طظ أجطه بق ضطض عع سعدة تضط اإلجقم إلى بقد المسطمغظ 
شغ ظض الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ جاعتث جغعش المسطمغظ لاترغر شطسطغظ وجمغع بقد 

المسطمغظ المتاطئ.

ساد رئغج طةطج السغادة اقظاصالغ بالسعدان؛ سئث 
الساخمئ  إلى  الماضغ  افربساء  غعم  الئرعان  الفااح 
السعداظغئ الثرذعم، بسث زغارة إلى اإلطارات اجاشرصئ 
أطرغضغغظ  طسؤعلغظ  خقلعا  الاصى  أغام،  بقبئ 
(جعظا)  لفظئاء  السعدان  وضالئ  وذضرت  وإطاراتغغظ، 
أن طئاتبات الئرعان تظاولئ دور السعدان شغ تتصغص 
السقم السربغ طع ضغان غععد، طدغفئ (أظعا ظاصحئ 
وسطى  المحارك،  اقعامام  ذات  الصداغا  طظ  سثدًا 
الثول  صائمئ  طظ  السعدان  اجط  رشع  صدغئ  رأجعا 
الراسغئ لقرعاب)، وأضاف الئرعان أن ظاائب المتادبات 
سطى  جاسرض  ظئغ  أبع  شغ  افطرغضغ  العشث  طع 
الحسإ  تص  سطى  طآضثًا  اقظاصالغ،  التضط  طآجسات 
الفطسطغظغ شغ ظغض تصعصه وشص تض الثولاغظ. وصث 
تعخض  السعدان  أن  افوجط  الحرق  ختغفئ  ذضرت 
اجط  تثف  غادمظ  افطرغضغ  العشث  طع  قتفاق 
الثرذعم طظ قئتئ الثول الثاسمئ لقرعاب صث غسطظ 
دسط  تصثغط  سطى  لقتفاق  إضاشئ  أغام،  خقل  سظه 
أطرغضغ لطسعدان صثره جئسئ ططغارات دوقر، وذضرت 
طخادر ختفغئ أن السعدان واشص طئثئغا سطى تطئغع 
سقصاه طع ضغان غععد طحارذاً تظفغث تجطئ المطالإ 
إلى  إضاشئ  ظئغ،  أبع  طتادبات  شغ  بعا  تصثم  الاغ 
طقتصئ  سثم  غدمظ  تحرغع  إخثار  سطى  الافاوض 

الثرذعم شغ أي صداغا أخرى!
خقل  أجرى  افطرغضغ  الفرغص  أن  المخادر  وأوضتئ 
جعقت المفاوضات أضبر طظ اتخال بضض طظ الرئغج 
ضعحظر،  جارغث  وطساحاره  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ 
السعدان  تضعطئ  تثشع  أن  الختغفئ  بتسإ  وغاعصع 
إس  افطرغضغئ  المثطرة  تفةغرات  ضتاغا  تسعغدات 
وضتاغا تفةغرات جفارتغ  إس ضعل شغ خطغب سثن، 
غاط  طحارك  تساب  شغ  وتظجاظغا  ضغظغا  شغ  أطرغضا 
الخرف طظه تال إضمال بظعد اقتفاق، وصث أضث السفغر 
السعداظغ شغ أطرغضا أن المئطس جاعج اآلن. عثا وصث 
الترغئ  (صعى  التاضط  الاتالش  أتجاب  بسخ  أبثت 
والاشغغر) وأبرزعا تجب افطئ بجساطئ الخادق المعثي، 
والتجب الحغعسغ، والئسث، وأتجاب صعطغئ أخرى، أبثت 

اساراضعا سطى الاطئغع طع ضغان غععد.
الثارجغئ  وزغر  وجععا  رجالئ  وشغ  آخر  جاظإ  وطظ 
افطرغضغ إلى الضعظشرس، جاء شغعا، تسإ لظثن سربغ 
(تث وزغر الثارجغئ افطرغضغ طاغك بعطئغع الضعظشرس 
الثول  قئتئ  طظ  السعدان  حطإ  اجاسةال  سطى 
تثطخئ  الثرذعم  أن  إلى  طحغرًا  لقرعاب،  الثاسمئ 
رجالئ  شغ  وذلك  اإلجقطغئ)،  الثضااتعرغئ  طظ  أخغرًا 
افغطئغئ  زسغط  افطرغضغ؛  الحغعخ  طةطج  رئغج  إلى 
شغ  بعطئغع  واسائر  طاضعظغض.  طغاحض  الةمععرغئ 
عثه الرجالئ الاغ اذطسئ سطغعا سربغ ٢١ أن الئقد 
غاط  أن  لدمان  واتثة  طرة  إق  تأتغ  ق  شرخئ  لثغعا 
أخغرًا تصثغط تسعغخ لدتاغا اقساثاءغظ اإلرعابغغظ 
أطرغضا  جفارتغ  ضث  السام ١٩٩٨م  شغ  وصسا  الطثغظ 
شرغثة  ظاشثة  (لثغظا  أغداً  وأضاف  وتظجاظغا.  ضغظغا  شغ 
وضغصئ لثسط التضعطئ اقظاصالغئ بصغادة طثظغغظ شغ 
السعدان). وذالإ بعطئغع الضعظشرس بالاخعغئ سطى 
الثاسمئ  الثول  صائمئ  طظ  السعدان  غحطإ  صاظعن 
لقرعاب، وغثخض تغج الاظفغث طظاخش تحرغظ افول/
أضاعبر ضأصخى تث لدمان دشع الاسعغدات لطدتاغا 
شغ أصرب وصئ، شغ وجط تصارغر تتثبئ سظ اجاسثاد 
طع  الاطئغع  شغ  صثطاً  لطمدغ  المصابض  شغ  الثرذعم 
بعطئغع  رجالئ  والئترغظ.  اإلطارات  رشصئ  غععد  ضغان 
خثرت باارغت ٢٠٢٠/٠٩/١٦، أي صئض أغام صطغطئ طظ 
المتادبات الاغ جرت شغ أبع ظئغ بغظ العشث افطرغضغ 

ورئغج طةطج السغادة السعداظغ (الئرعان).
وسطى خسغث طاخض صالئ ختغفئ وول جارغئ جعرظال، 
إن خقشاً بغظ الثغمصراذغغظ شغ طةطج الحغعخ غعثد 
السعدان  لمساسثة  أطرغضغئ  بعجاذئ  خفصئ  بسرصطئ 
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وحدها الخالفۀ الراشدة على منهاج النبوة
هی التی ستنهی تنّمر أمریکا وتحرر فلسطین

والثائط  الحاطض  السقم  لاتصغص  السئغض  عع  وجقم، 
إلغه  غسسى  طما  الئغان  غثض  ولط  اإلصطغمغ".  وافطظ 
الظزام شغ افردن شغ المتاشزئ سطى دور طا، غئصغه شغ 
دائرة تض الصدغئ الفطسطغظغئ، خعشا طظ إصخائه ظعائغا 
رغط جغره شغ تظفغث طحارغع رؤغئ تراطإ سطى أرض 
العاصع، شصث جاء شغه: "ظآضث أعمغئ التفاظ سطى العضع 
الاارغثغ والصاظعظغ الصائط شغ افطاضظ المصثجئ شغ 
العاحمغئ  والعخاغئ  لفردن  العام  والثور  الصثس، 
سطى تطك افطاضظ المصثجئ". غغر أن الشاغئ الرئغسغئ 
طظ اقجاماع صث سئر سظعا الئغان الثااطغ بصعله: "إن 
افولعغئ عغ الاشطإ سطى الةمعد شغ طفاوضات السقم 
وخطص أشص جغاجغ طعبعق به وإسادة إتغاء افطض طظ 
خقل التعار. غةإ اجاؤظاف المفاوضات بحضض ساجض 
المساغغر  وضمظ  الثولغ  الصاظعن  أجاس  سطى  وجثي 
اقجاماع  بسث  المحارك  الئغان  وصال  سطغعا"؛  المافص 
اتارام  والفطسطغظغغظ  (اإلجرائغطغغظ)  سطى  "غةإ 
اقتفاصات السابصئ واجاؤظاف التعار المعبعق به سطى 

عثا افجاس".
واضح أن عظاك تئاغظا ضئغرا بغظ الفرصاء الفاسطغظ شغ 
صدغئ شطسطغظ جعاء أضاظئ أطرغضا الاغ باتئ تساأبر 
بالعغمظئ سطى صدغئ شطسطغظ طظ خقل رؤغئ تراطإ، 
شغ  دولغ  دور  سظ  لظفسعا  تئتث  الاغ  أوروبا  أم 
ططش الصدغئ الفطسطغظغئ، ولضظ طظ المآضث احاراك 
الطرشغظ شغ الاثطغط لاخفغئ صدغئ شطسطغظ، ضما 
أن طظ المآضث أن الطرشغظ ق غمطضان تخعرا لظةاح 
طحارغسعما شغ تض صدغئ شطسطغظ، شصث صال تراطإ 
شغ خطاب له إظه غظزر لتض الثولاغظ أو الثولئ العاتثة 
إذا ضاظئ (إجرائغض) والفطسطغظغعن جسثاء بثلك، ولضظه 
أسرب شغ العصئ ظفسه أن خطاه صث تفحض، وغتاول 
اقتتاد افوروبغ بسث خروج برغطاظغا طظه، الئتث سظ 
له  أطرغضا  وطظاوأة  وإصخائه،  تعمغحه  ظض  شغ  دور 
اصاخادغا وجغاجغا، شطغج عظاك أغئ رؤغئ واضتئ سظ 
طاعغئ الثولئ الفطسطغظغئ المجسعطئ؛ أعغ دولئ سطى 
جغاق الدفئ الشربغئ، أم تضط  العرق أم طضان خارج 
طظ  بصغئ  طظ  تئصى  شغما  شطسطغظغ  اصاخادي  ذاتغ 
افراضغ الفطسطغظغئ؟ طما غةسض أوروبا تسسى لطاأبغر 
وطئاحرة المتادبات بغظ السططئ الفطسطغظغئ وضغان 
غععد، الاغ باتئ وحغضئ شغ ظض الاعغؤئ الفطسطغظغئ 

طظ طخالتئ بغظ تماس وشاح وإجراء اقظاثابات.
غطرتعا  الاغ  التطعل  طحارغع  طاابسئ  طظ  غقتر 
غاسطص  شغما  المظطصئ  شغ  الضاشر  الشربغ  المساسمر 
عثه  سصط  الجطظ،  طظ  سصعد  طظث  شطسطغظ  بصدغئ 
التطعل الاغ لظ غضاإ لعا الظةاح، واخطثاطعا برشخ 
افطئ الماظاطغ في طظ عثه التطعل لجرع ضغان غععد 
شغ جسث عثه افطئ الاغ تسائر صدغئ شطسطغظ صدغئ 
وتططسعا  ودغظعا  بسصغثتعا  ترتئط  باطاغاز  إجقطغئ 
المست  الضغان  عثا  اجاؤخال  وعع  لعا  العتغث  لطتض 
الثي طث بتئٍض طظ الظاس، وعع تئض أطرغضا وأوروبا 
شصث  السرب،  التضام  طظ  أتئاسعما  طع  الماآطرتغظ 
اجاظفثت سقجات تبئغط رشخ افطئ لعثا الضغان غغر 
ظفسعا  تفرض  أن  إلى  أصرب  افطئ  وباتئ  الطئغسغ، 
ذرشاً شغ الخراع طع عثا المساسمر وسمقئه طظ تضام 
المسطمغظ، لفرض التض الحرسغ العتغث الثي تتامه 
سطغعا سصغثتعا ودغظعا بصاال غععد وإخراجعط افبثي 
طظ افرض المئارضئ، الثي غساثسغ بالدرورة إصخاء 
إلى  إق  حرسغاعط  شغ  غساظثون  ق  الثغظ  تضاطعا 
صال  رجسئ،  غغر  إلى  افوروبغ  أو  افطرغضغ  المساسمر 
اَسُئ َتاَّى ُغَصاِتَض اْلُمْسِطُمعَن اْلَغُععَد  ملسو هيلع هللا ىلص: «َق َتُصعُم السَّ

 «...َشَغْصُاطُعْط اْلُمْسِطُمعَن
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تجب  حئاب  طظ  وجمغسعط  داغر،  ورطجي  تاطث  أبع  وبحار  زغظ  الةطغض  سئث  طظ  ضض  اساصال  السططئ  طثدت 
الاترغر ضاظعا صث اساصطعا جراء ظحاذعط السغاجغ وسصإ تعزغع التجب لظحرة راشدئ قتفاصغئ الاطئغع اإلطاراتغئ 
الئترغظغئ طع ضغان غععد، وجراء رشدعط قتفاصغئ جغثاو المحآوطئ. تغث اساصطئ أجعجة السططئ الصمسغئ 
الحاب سئث الةطغض زغظ طظ غطا غعم الثمغج ٢٠٢٠/٩/١٧ بأجطعب السخابات سئر خطفه طظ الحارع السام، 
واساصطئ الحاب بحار أبع تاطث باارغت ٢٠٢٠/٩/١٦ طظ صطصغطغئ طظ طتطه الاةاري سصإ تعزغع التجب لظحرة 
تثغظ الاطئغع، واساصطئ باارغت ٢٠٢٠/٩/١٥ الحاب رطجي داغر، الثي غساظغ طظ وسضئ ختغئ، جراء اظاصاده 
اقساصاقت،  عثه  تأتغ  لسغثاو.  الراشخ  الةماعغري  التراك  وصفئ  بصمع  المامبض  المحغظ  السططئ  لسطعك 
وصرارات المتاضط الةائرة بامثغث شارات اقساصال، شغ وصئ تجسط شغه السططئ ضاذبئ وصش اقساصاقت السغاجغئ 
شغ الدفئ، ضما تجسط رشخ اتفاصغات الاطئغع، لاآضث عثه الاخرشات ضثب السططئ وخغاظاعا، وأظعا لط تعصش 
اقساصاقت السغاجغئ، وأظعا لط تضظ غعطا ضث ضغان غععد وق ضث سصث اقتفاصغات طسه، بض عغ تاتسر سطى 
تةاوز أطرغضا لعا ولرجاقتعا شغ عثه اقتفاصغات الثغاظغئ. إن عثه السغاجات الصمسغئ تآضث تصغصئ السططئ 
وأطعالعط  وطصثجاتعط  أبظائعط  وسطى  سطغعط  ترب  عغ  بض  شطسطغظ  أعض  جظج  طظ  غعطا  تضظ  لط  وأظعا 

وأسراضعط، وأظعا ق تألع أعض شطسطغظ خئاقً وتضغث بعط خئاح طساء.

السلطۀ بإصرارها على اعتقال شباب حزب التحریر
تؤکد کذبها بوقف االعتقال السیاسی ومعاداتها ألهل فلسطین
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