
أخثر رئغج المةطج السسضري اقظاصالغ، سئث الفااح 
الئرعان، لغض البقباء ٢٠١٩/٠٨/١٩م طرجعطاً دجاعرغًا 
الاشغغر  صعى  اخاارت  وصث  السغادة.  طةطج  باحضغض 
الئائث  الظزام  ظعب  سطى  السغادة  طةطج  شغ  طمبطغعا 
ظفسه شغ المتاخخات الةععغئ ضما تعاشصعا طع السسضر 

سطى اخاغار الحثخغئ التادغئ سحرة اطرأة طظ افصئاط.
لطعبغصئ  والسغاجغئ  الفضرغئ  المرجسغئ  أن  وبما 
اإلجقطغئ،  السصغثة  أجاس  سطى  تضظ  لط  الثجاعرغئ 
ضان طظ الطئغسغ أن غضعن ضض طا ُبظغ سطغعا طثالفًا 
فتضام اإلجقم جمطئ وتفخغًق؛ شإن المضاإ اإلسقطغ 
لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان، أخثر بغاظا بغظ شغما 
المةطج  عثا  تضعغظ  شغ  الحرسغئ  المثالفات  غأتغ 

السغادي، جاء شغه:
وعع  الثولئ  رأس  غمبض  السغادي  المةطج  إن  "أوق: 
اإلجقم  غثالش  وعثا  حثخاً،  سحر  أتث  طظ  طضعن 
وعع  المسطمغظ،  خطغفئ  وعع  واتث؛  التاضط  أن  شغ 
الثي غظعب سظ افطئ شغ السططان، وشغ تظفغث أتضام 
: «إذا  الحرع، وق غةعز أن غضعن أضبر طظ واتث لصعله

بُِويَع لَِخلِيَفَتنْي َفاْقُتلُوا اآلِخَر منهام».
باظغا: ق غضعن التاضط خطغفئ إق إذا تمئ بغساه بغسئ 
حرسغئ، فن الثقشئ سصث طراضاة بغظ التاضط وافطئ، 
وطةطج السغادة لط ُتسصث في طظعط بغسئ طظ افطئ، 

شعجعدعط شغ السططئ باذض حرساً.
بالبا: ق غةعز أن غاعلى التضط غغر المسطط، وق اطرأة، 
شغحارط شغ الثطغفئ وضض طظ غاعلى أطرًا طظ أطعر 
التضط أن غضعن رجق، طسطما، ترا، ساصق، بالشا، صادرًا 
طظ أعض الضفاغئ، والمةطج السغادي بغظعط اطرأتان 
إتثاعما غغر طسطمئ، شعع بثلك طثالش فتضام الحرع، 

 «لَْن يُْفلَِح َقْوٌم َولَّْوا أَْمَرُهْم اْمَرأًَة». لصعله
السغادي  المةطج  غمطضعا  الاغ  السططئ  إن  رابساً: 
وعثا  ضاططئ،  التضط  خقتغات  لعط  شطغج  طظصعخئ، 
غمطك  اإلجقم  شغ  التاضط  إن  إذ  لقجقم  طثالش 
خقتغات التضط ضاططئ، وق غحارضه شغعا أتث، شثطغفئ 

المسطمغظ غمطك الخقتغات الاالغئ:
لرساغئ  القزطئ  الحرسغئ  افتضام  غائظى  الثي  عع   أ- 
ضااب  طظ  ختغح  باجاعاد  المساظئطئ  افطئ،  حآون 
اهللا وجظئ رجعله  لاخئح صعاظغظ تةإ ذاساعا وق 

غةعز طثالفاعا.
الثاخطغئ  الثولئ  جغاجئ  سظ  المسآول  عع   ب- 
والثارجغئ طساً، وعع الثي غاعلى صغادة الةغح، وله 
خقتغئ إسقن الترب، وسصث الخطح والعثظئ، وجائر 

المساعثات.
ورشدعط،  افجاظإ  السفراء  صئعل  له  الثي  عع   ج- 

وتسغغظ السفراء المسطمغظ وسجلعط.
وعط  والعقة،  المساوظغظ،  وغسجل  غسغظ  الثي  عع   د- 

جمغساً طسآولعن أطام طةطج افطئ.
والصداة،  الصداة،  صاضغ  وغسجل  غسغظ  الثي  عع   ه- 
باجابظاء صاضغ المزالط شغ تال ظزره شغ صدغئ سطى 
الثطغفئ أو طساوظغه أو صاضغ صداته، والثطغفئ عع الثي 
الةغح،  وصعاد  الثوائر،  طثغري  ضثلك  وغسجل  غسغظ 
ولغسعا  أطاطه  طسآولعن  جمغساً  وعط  ألعغاه،  وأطراء 

طسآولغظ أطام طةطج افطئ.
تعضع  الاغ  الحرسغئ  افتضام  غائظى  الثي  عع   و- 
شخعل  غصرر  الثي  وعع  الثولئ،  طغجاظغئ  بمعجئعا 
المغجاظغئ، والمئالس الاغ تطجم لضض جعئ، جعاء أضان 

ذلك طاسطصاً بالعاردات أو الظفصات".
واخااط الئغان طآضثا "لثلك ضان لجاطا سطى المسطمغظ 
شغ عثا الئطث الطغإ أعطه أن غسمطعا طع الساططغظ طظ 
أجض اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ الراحثة 
سطى طظعاج الظئعة تاى تساصغط تغاتعط سطى أطر اهللا 
﴿إِغََّما اَكَن َقْوَل الُْمْؤِمننَِي إَِذا ُدُعوا  جئتاظه. صال تسالى:
َطْعَنا 

َ
ْن َفُقولُوا َسِمْعَنا وَأ

َ
َْحُكَم بَيَْنُهْم أ ِ  ِ ِ َورَُسو  َِّ إىَِل اهللا

وَحَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن﴾."
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وغاثارجعن  غائاتبعن  المساسمرغظ  الضفار  إن 
التطعل بسفك دطاء المسطمغظ بط غةطسعن تعل 
لمخالتعط...  المظاجإ  التض  قخاغار  الثطاء  تطك 
والتضام وأسعاظعط شغ بقد المسطمغظ شغ غغعط 
واق  العاق  بقد  شغ  عع  غتثث  طا  ضأن  غسمععن، 
ولغج شغ بقد المسطمغظ! إن تسطغمعط صداغاظا 
شغ  إلغعط  والرضعن  لغتطععا  المساسمرغظ  لطضفار 
ذلك، لعع جرغمئ ضئرى غئعء طرتضئعا بالثجي شغ 
ِيَن  َّ ا ﴿َسُيِصيُب  اآلخرة.  شغ  افلغط  والسثاب  الثظغا 
َِّ وََعَذاٌب َشِديٌد بَِما اَكنُوا َفْمُكُروَن﴾. ْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد اهللا

َ
أ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  زورا أجمعه شرح السعدان! ولظ تضعن شرتاظا 

   إق بثقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة..  ...٢
- سمطغئ السقم عغ إلضساف وتصسغط ذالئان، 

   ولغج لعصش الترب!...٢
- خعن المةامع طظ الفساد والرذغطئ أولى طظ إرضاء 

   الشرب وجمسغاته  ...٤
- الحغثئ تسغظئ تسجز طظ عغمظئ العظث سطى 

   بظشقدش وأعطعا ...٤
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ضطمئ السثد

خئاح عغ العقغئ الباظغئ شغ طالغجغا الاغ أخثرت شاعى 
ضث تجب الاترغر، بسث جغقظةعر. تط ظحر الفاعى شغ 
٢٠١٧/٠٩/٠٧ والاغ ضاظئ طةرد "ظست ولخص" طظ 
الفعاخض  شغ  تاى  تشغغر  أي  دون  جغقظةعر  شاعى 
والظصاط. تط الرد سطى الفاعى المطغؤئ باقشاراء والاطفغص 
والاحعغه ضث تجب الاترغر طظ خقل ضاغإ اساراض 
طآرخ شغ ٢٠١٧/١١/٠٨ وتط تسطغمه إلى طفاغ خئاح 
غعم ٢٠١٧/١١/١٣. تةثر اإلحارة إلى أن المفاغ أو 
بافترى إدارة المفاغ بأضمطعا وطةطج شاعى خئاح صث 
شحطعا شغ اإلجابئ سطى ضاغإ اقساراض، وبإرادة اهللا 

جئتاظه وتسالى جغسامرون شغ الفحض.
بظاًء سطى تطك الفاعى الاحعغرغئ وغغرعا طظ الفااوى 
الخادرة شغ خئاح شغما غاسطص بالمثاعإ المظترشئ، صال 
وزغر الصاظعن والحآون المتطغئ شغ خئاح، سغثي طثاار، 
سظث ذرح طحروع صاظعن شغ الةمسغئ الاحرغسغئ لطعقغئ 
شغ  طظترشا  طثعئا  عظاك ٢٥  باارغت ٢٠١٩/٠٨/٠٦، 
خئاح اسائارًا طظ سام ٢٠١٧. وصال أغداً إن طظ بغظعا 
غتمطعن  الثغظ  والحغسئ  الاترغر  وتجب  إبراعغط  ططئ 
التضام  سطى  ترب  حظ  إلى  تطةأ  صث  طاطرشئ  جثورا 
والتضعطات الثغظ ق غآطظعن بأشضارعط أو غاماحعن 
طع تسالغمعط. وصال "إن وجعد تسالغط طظترشئ، خاخئ 
تطك الماطرشئ، ق غآدي شصط إلى إتثاث تأبغر جطئغ 
سطى جقطئ المسطمغظ ولضظ أغداً سطى جضان آخرغظ 

بشخ الظزر سظ السرق والثغظ".
بسث اقتفاق سطغه باإلجماع طظ جمغع أسداء الةمسغئ 
الاحرغسغئ، أصر طحروع الصاظعن لاسثغض صاظعن الةرائط 
وأعض  لقجقم  تسارغش  بإضاشئ  لسام ١٩٩٥  الةظائغئ 
السظئ والةماسئ، باإلضاشئ إلى جسض الةطث أتث السصعبات 
المفروضئ سطى تثرغج أي طثعإ أو أداء أي تفض أو 
سمض غاسطص باإلجقم غاسارض طع الحرغسئ اإلجقطغئ 

أو أي شاعى تطئص شغ الثولئ.
غتمض  الاترغر  تجب  بأن  الاحعغر  سظ  الظزر  بخرف 
تسالغط طظترشئ، تظص شاعى خئاح طظ بغظ أطعر أخرى 
سطى أن تجب الاترغر صث وخش التضعطئ والئرلماظغغظ 
والسطماء سطى أظعط ضفار، وأظه غظئشغ حظ الترب سطغعط 
لصئعلعط ظزام الضفر. عثه الفاعى المطفصئ والاحعغرغئ 
غاط إتدارعا اآلن إلى المةطج الاحرغسغ لعقغئ خئاح، 
وطرة أخرى، دون أي تتصص أو تئغظ سطى اإلذقق! ضغش 
غمضظ أن غحغر أسداء طةطج الثولئ إلى الفاعى دون 
ظزر، وغئثو أظعط شصثوا سصعلعط وتضماعط وذضاءعط 
عآقء  درس  عض  الاترغر.  بتجب  افطر  غاسطص  سظثطا 
افسداء أي شضرة طظ أشضار تجب الاترغر؟ شغ العاصع 
لط غفسطعا ذلك! عض جمسعا شغ أي طضان شغ خئاح، أو 
تاى شغ السالط بأجره أن تجب الاترغر غصعل إن التضام 
أو التضعطات ضفار لصئعلعط ظزام الضفر؟ عض حعثوا 
شغ أي طضان شغ السالط أن الترب صث حظئ سطى أي 
تاضط أو تضعطئ واتثة طظ تجب الاترغر؟ طظث إظحاء 
تجب الاترغر شغ سام ١٩٥٣ ودخعله إلى طالغجغا شغ 
أواخر الاسسغظات، عض حاعثوا صطرة دم واتثة جفضعا 

تجب الاترغر؟ أي ظعع طظ الضثابغظ عط؟!
ضما ادسى أسداء طةطج الثولئ شغ وقغئ خئاح بأن 
تجب الاترغر له تأبغر جطئغ لغج شصط سطى جقطئ 
المسطمغظ ولضظ أغداً سطى غغرعط. إذا ضاظئ لثغعط 
سغعن شصط، شصث رأوا بالاأضغث ضغش أظصث تجب الاترغر 
السثغث طظ افجغال الحابئ طظ عثه افطئ طظ خقل 
التغاة؛  طظ  الشرض  طسرشئ  إلى  الةعض  طظ  إغصاظعط 
أخقصعط؛  بظاء  إسادة  خقل  طظ  باإلجقم؛  بابصغفعط 
خقل  طظ  وتسالى؛  جئتاظه  هللا  ططغسغظ  بةسطعط 
الصرآن  طظ  واتثة  ضطمئ  طسرشئ  سثم  طظ  تتعغطعط 
طظ  إظصاذعط  ذرغص  سظ  لطصرآن؛  تراجاً  لغضعظعا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

طا وراء إلشاء العظث 
العضع الثاص بضحمري

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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 الةعاب: لضغ غادح الةعاب ظساسرض افطعر الاالغئ:
١- طظ بغظ جمغع طظاذص السالط، تسث طظطصئ أوراجغا عغ 
افعط بالظسئئ لمثططغ السغاجئ الثارجغئ افطرغضغئ، 
وأطرغضا تئثل العجع شغ أن ق غئرز أي طظاشج لعا شغ 
تطك المظطصئ، وعظاك أربسئ طظ المظاشسغظ المتامطغظ: 
روجغا والخغظ وألماظغا والثقشئ... ولضظعا ترى المظاشج 
الفسطغ اآلن عع الخغظ، شمظث جصعط اقتتاد السعشغاغ 
غظزر اقجاراتغةغعن افطرغضغعن إلى الخغظ باسائارعا 
أضئر تعثغث لطمخالح افطرغضغئ. وسمطغاً، شصث اجاثثم 
اقجاراتغةغعن افطرغضغعن دول آجغا والمتغط العادئ 
حئه  ووظفعا  بترغئ،  ضصعة  الخغظ  ظععض  لاثرغإ 
الصارة العظثغئ لمعاجعئ خسعد الخغظ ضصعة طعغمظئ 
شغ أوراجغا... وبغظما ضاظئ أطرغضا تسجز طظ صثراتعا شغ 
طظطصئ آجغا والمتغط العادئ طظ خقل سثد ضئغر طظ 
الاتالفات طع تاغعان وتاغقظث وشغاظام والفطئغظ والغابان 
وإظثوظغسغا وأجارالغا، شإظه لط غتثث أي تتالش ضئغر 
جاء  تاى  العظث -  وخاخئ  العظثغئ -  الصارة  حئه  شغ 
شاجئاغغ وترأس التضعطئ شغ أواخر الاسسغظات، وبطشئ 
ذروة اجاشقل العظث بسث زغارة الرئغج ضطغظاعن شغ سام 
٢٠٠٠، وبسث شارة وجغجة طظ أتثاث ١١ أغطعل/جئامئر 
ظسئئ  وضاظئ  العظث،  سطى  بعش  إدارة  رضجت   ،٢٠٠١
ضئغرة طظ اإلجراءات افطرغضغئ طعجعئ ظتع جث الفةعة 
السسضرغئ بغظ العظث والخغظ وشص الئراطب افطرغضغئ... 

وطظ عثه اإلجراءات اتفاق أطرغضا الظعوي طع العظث...

بغظ  ضحمغر  بحأن  الاعترات  أن  أطرغضا  رأت  لصث   -٢
العظث وباضساان تآبر شغ إضساف طعاجعئ حئه الصارة 
الاعترات،  عثه  سطى  ولطاشطإ  الخغظ...  ضث  العظثغئ 
العظث  بغظ  الاطئغع  بسمطغئ  الماتثة  العقغات  بثأت 
وباضساان، وضان العثف طظ الاطئغع عع تتغغث الصعات 
بسئإ  بسداً  بسدعا  صاال  طظ  والئاضسااظغئ  العظثغئ 
العقغات  طع  الاساون  ظتع  الةععد  وتعجغه  ضحمغر، 
الخغظ.  خسعد  لاصغغث  المطاف  ظعاغئ  شغ  الماتثة 
وضشط  لطعظث  ضحمغر  ضط  أن  أطرغضا  تزظ  وضاظئ 
إرجاسعا  طظ  لمظسه  باضساان  شغ  الظزام  سطى  أطرغضا 
سسضرغاً وظصض المعضعع لطتعار جغمغئ الصدغئ وغمظع 
الظجاع السسضري بغظعما ضما عع تال جططئ سئاس شغ 
شطسطغظ والثول السربغئ تعلعا دون ظجاع سسضري طع 
دولئ غععد شغ العصئ الثي عط شغه غتاطعن وغدمعن 
بثطئ  طعدي  بثأ  وعضثا  شطسطغظ!...  طظ  حاءوا  طا 
بط  وطظ  شغعا  السضاظغ  والاشغغر  وضحمغر  جاطع  ضط 
بإلشاء   ٢٠١٩/٨/٥ شغ  طعدي  اتثثه  الثي  الصرار  ضان 
المادة ٣٧٠ طظ دجاعرعط الماسطص بضحمغر. وضاظئ 
عثه المادة تمظح اإلصطغط صثرًا ضئغرًا طظ التضط الثاتغ، 
إذ تسمح بأن غضعن لضحمغر دجاعرعا الثاص وسطط 
طظفخض واجاصقل شغ ضبغر طظ افطعر طا سثا الحآون 
خثر  اإللشاء  وصرار  واقتخاقت.  والثشاسغئ  الثارجغئ 
تتئ اجط صاظعن "إسادة الاظزغط" وعع غصسط ضحمغر 

السآال: (صال الئغئ افبغخ شغ بغان أن الرئغج افطرغضغ تراطإ صال لرئغج العزراء الئاضسااظغ سمران خان 
شغ اتخال عاتفغ الةمسئ، إن طظ المعط أن تسسى العظث وباضساان لثفخ تثة الاعتر شغ جاطع وضحمغر 
سئر التعار البظائغ. عسئرغج - روغارز شغ ٢٠١٩/٨/١٧) اظاعى... غصعل تراطإ ذلك شغ العصئ الثي غافاخر 
شغه طعدي بدط ضحمغر رجمغاً ولط تسث طاظازساً سطغعا بغظ العظث وباضساان (صال طعدي رئغج وزراء العظث 
شغ ٢٠١٩/٨/١٥ شغ خطاب له بمظاجئئ سغث اجاصقل العظث "إن تضعطاه تمضظئ طظ إظةاز طا شحطئ شغه 
ضض التضعطات العظثغئ السابصئ..." الحرق افوجط شغ ٢٠١٩/٨/١٦)! والسآال: طا شائثة التعار وصث ضمئ 
العظث ضحمغر رجمغًا؟ ولماذا لط تاثث الئاضساان اإلجراء الختغح لاترغر ضحمغر بالةعاد وخاخئ أظعا صادرة 

سطى ذلك بةغحعا؟ بط عض فطرغضا دور شغ ذلك؟ وججاك اهللا خغرا.

على نهج النظام السابق نفسه
محاصصات جهویۀ 
فی مجلس السیادة

ظزط حئاب تجب الاترغر طزاعرة بسظعان الشدإ فجض البعرة سصإ خقة الةمسئ شغ طثغمات أذمئ - برغش إدلإ 
الحمالغ. وخاذئئ قشااتعا، أعض البعرة شأضثت: "أظاط بثأتمععا والصادة باسععا وآن لضط أن تساسغثوعا"، وجاءلئ 
الحسارات المرشعسئ المةاعثغظ المثطخغظ: "أطا آن لضط أن تةامسعا سطى صائث غاصغ اهللا شغ تدتغاتضط؟"، وأضثت 
إتثى القشاات أن: "طظ باع حرشه ورعظ صراره لظ غاعاظى سظ بغع دطائظا وأسراضظا لظزام أجث"، وصالئ أخرى: "طظ 
عاظئ سطغه أسراض وطشاخئات شغ السةعن عاظئ سطغه خان حغثعن ورغش تماة". أطا إلى الحرق طظ طثغظئ إدلإ 
شصث حارك أترار تفاظاز أعالغ صرغئ حطت شغ طزاعرة تاحثة، أضثت قشااتعا المرشعسئ أن ضاطظظا العتغث عع اهللا 
تسالى وأبظاؤظا المثطخعن غغر المرتئطغظ، وأضثت سطى أن أبظاءظا المةاعثغظ ظعسغئ شرغثة صادرة سطى صطإ الطاولئ 
سطى الظزام وطظ خطفه، ضما أضثت سطى أن اجاسادة المظاذص ق غضعن إق بصادة طثطخغظ غصطسعن تئال الثاسمغظ 
وغطةأون لتئض اهللا الماغظ، طحثدة سطى أن جصعط رغش تماة وخان حغثعن ظاغةئ قجامرار المظزعطئ ظفسعا الاغ 

تثاذلئ سظ ظخرة دارغا طرورا بثرسا والشعذئ وتمص وتاى الغعم.

حزب التحریر/ والیۀ سوریا
مظاهرة بعنوان "الغضب ألجل الثورة"
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تتخى  ق  جرائط  شغ  وصسعا  الظزام  أحثاص  وشاجثا، 
تشغغرًا  المجسعم  الاشغغر  عثا  شضان  السصعبئ،  تساتص 

لفحثاص طع بصاء الظزام.
سطى  غظص  العبغصئ  طحروع  طظ  ــى  افول الفصرة  شغ 
وأن  بالاظعع  وتسارف  دغمصراذغئ...  وذظغئ  الثولئ  أن 
الضقم  عثا  إن  والعاجئات..  لطتصعق  أجاس  المعاذظئ 
المظخعص سطغه شغ عثه الفصرة غئغظ أن الثولئ لغج 
أجاجعا اإلجقم بض المعاذظئ الاغ تسارف بالاظعع، وعغ 
سغظعا السطماظغئ الاغ تصخغ اإلجقم سظ التغاة، شالفضر 
الشربغ غسغ تماطا سزمئ اإلجقم ودصئ أتضاطه الاغ ق 
تسمح إق أن غضعن اإلجقم وتثه عع أجاس التصعق 
المصخعد  بالاظعع  غسارف  ق  اإلجقم  وأن  والعاجئات، 
شغ الثجاتغر، وعغ تسظغ اجاعاء ضض افدغان شغ الفضر 
والغععدغئ  والظخراظغئ  شاإلجقم  السطماظغ،  الرأجمالغ 
بسخ،  سطى  لئسدعا  شدض  وق  جعاء  ضطعا  والعبظغئ 
شئالاالغ غةإ إصخاؤعا جمغسا طظ التضط وشغ الظزر إلى 
جائر افطعر وافتضام... عثا طع أن اهللا سج وجض غصعل: 
ِْسَالُم﴾، وغصعل جئتاظه: ﴿َوَمْن 

ْ
اإل يَن ِعْنَد اهللاَِّ  ﴿إِّنَ الّدِ

ِْسَالِم دِيناً َفلَْن ُفْقَبَل ِمْنُه وَُهَو فِي اْآلِخَرةِ ِمَن 
ْ

يَبَْتِغ َلْيَر اإل
واقتاضام  واجإ،  اإلجقم  إلى  شاقتاضام  الَْخاِسرِيَن﴾ 
إلى الاسثد والاظعع عع شخض الثغظ سظ التغاة الاغ ذطعا 
َفُحْكَم الَْجاِهلِّيَِة َفْبُغوَن 

َ
المعلى جئتاظه بصعله تسالى ﴿أ

ْحَسُن ِمَن اهللاَِّ ُحْكماً لَِقوٍْم يُوقُِنوَن﴾.
َ
َوَمْن أ

وجعاز  افدغــان  ضض  بختئ  اقساراف  غسظغ  الاظعع  إن 
وظحر  اإلجقم  ترك  شغ  وترغاه  وظحرعا  لعا  الثسعة 
اإللتاد، بض اقساراف بالحعاذ جظسغا! لثلك ق ظساشرب 
إن جاء غعم شغ السعدان وغططإ شغه ضما شغ أوروبا أن 
تضفض تصعق لطحعاذ جظسغا والمطتثغظ، وأن تضعن لعط 
عع  عثا  الثولئ..  رساغئ  تتئ  وأسمال  وجمسغات  راغات 
الاظعع الثي غةسض السغادة لقظسان والاغ ظص سطغعا 

بالسغادة لطحسإ شغ الفخض افول المادة (٤).
بثجاعر  السمض  غطشى  (أ)   ٢ المادة  افول  الفخض  شغ 
ودجاتغر  لسظئ ٢٠٠٥م  اقظاصالغ  السعدان  جمععرغئ 
بمعجئعا  الخادرة  الصعاظغظ  تزض  أن  سطى  العقغات، 
جارغئ المفسعل طا لط تطس أو تسثل. وعثا غسظغ أن الظزام 
جغزض  الةئاغات  سطى  غصعم  الثي  الزالط  اقصاخادي 
طسامرًا، طظ جمارك طترطئ وضرائإ غغر طئاحرة سطى 
طةاظغئ  وأن  الشقء،  إلى  أدت  والاغ  والثثطات،  السطع 
الاسطغط والسقج لظ تضعن، وعغ سغظعا اجامرار لطظزام 

الرأجمالغ الزالط.
عظاك دساغئ واجسئ أن طظ غساطغ طظخإ رئاجئ العزراء 
ووزارة المالغئ لعط سقصات واجسئ بمآجسات الامعغض 
الثولغئ!! ألغسئ عثه المآجسات المالغئ الثولغئ عغ 
الاغ أحصئ حسعب طا غسمى بالسالط البالث؟ ألط غعصسعا 
السعدان شغ طخغثة الثغعن الربعغئ؟ ألط غسغطروا سطى 
اصاخاد السعدان بض أتثبعا شغه ضررًا عغضطغا؟ ألط غحعث 
جعن بغرضظج وعع طظعط شغ ضاابه اقغاغال اقصاخادي 
لفطط ضغش لعثه المآجسات طظ دور شغ اغاغال افطط 
اصاخادغا؟ إن عثا لعع إظثار حآم بالفساد اقصاخادي 

والحثخغ لطاشغغر المجسعم الثي لط غاط أخق.
عثه ججئغات شغ ظصخ عثه العبغصئ وغضفغظا افجاس 
الئاذض الثي بظغئ سطغه. وبالاالغ شإن شرتظا لظ غضامض 
إق باشغغر عثا الظزام العضسغ الثي غحرف سطغه الضاشر 
المساسمر، وإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 

 الظئعة، وغعطؤث غفرح المآطظعن
* سدع طةطج تجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

تعجه وشث طظ تجب الاترغر شغ برغطاظغا البقباء، ١٩ ذو التةئ ١٤٤٠عـ، المعاشص ٢٠ آب/أغسطج ٢٠١٩م، 
إلى المفعضغئ السطغا لئاضساان شغ الساخمئ الئرغطاظغئ لظثن، وذلك إلغخال رجالئ التجب لطظزام الئاضسااظغ 
التصغصغ  الفسض  إلى  شعرا  واظاصطعا  أعطعا،  سظ  والزطط  الدغط  غرشع  ولظ  ضحمغر  غترر  لظ  ضقطا  ضفاضط  بأن 
المةثي؛ بأن تسطظعا الةعاد شغ جئغض اهللا وتترضعا الةغح الئاضسااظغ المسطط لاترغر ضاطض ضحمغر المتاطئ 

طظ الثولئ العظثوجغئ المةرطئ.

خقل طآتمر بعن افول شغ سام ٢٠٠١، والثي ُدسغ 
المساصئض  لاحضغض  أششاظغئ  أتجاب  أربسئ  أبرز  شغه 
التثث  عثا  سظ  أطرغضا  ظّتئ  فششاظساان،  السغاجغ 
جئعاغظ جغاجغاغظ رئغسغاغظ، عما التجب اإلجقطغ 
شغ أششاظساان وترضئ ذالئان. أراد طبض عثا السغظارغع 
أششاظساان.  داخض  طتامطئ  صعغئ  ترب  إبارة  خراتئ 
وسطى الرغط طظ أن بسخ صادة ذالئان ضاظعا غثسعن 
وبسثعا،  افولى  افطرغضغئ  الشارات  خقل  السقم،  إلى 
شصث ُرشدئ دسعاتعط تماطاً. ضان ذلك الرشخ بحضض 
اإلجقم  ضث  الماطرشئ  ظزرتعط  بسئإ  أجاجغ 
والمسطمغظ، تتئ جاار الترب سطى (اإلرعاب). وبمسظى 
اقتاقل  ضث  غضاشح  طسطط  أي  باظازار  غضظ  لط  آخر، 
باغرام  شغ  التئج  أو  المعت  جعى  أششاظساان  شغ 
، ساحئ ترضئ ذالئان ظروشا  أو غعاظااظاطع. وطظ بطَّ

ضثرة لطشاغئ وتتمطئ الضبغر طظ الدشعط فن صغادتعا 
سطى  التفاظ  وعع  واتث  خغار  جعى  لثغعا  غضظ  لط 

أرواتعط.
ساطغ ٢٠٠٥ بغظ  الفارة  شغ  عثا  أطرغضا  طعصش  أدى 

ضث  ذالئان  عةمات  طظ  صعغئ  طعجئ  إلى  و٢٠٠٧ 
والتضعطئ  أطرغضا  اضطرت  لثلك،  وظاغةئ  صعاتعا. 
افششاظغئ السمغطئ لعا - إلى جاظإ أسمالعا السسضرغئ - 
إلى الثعاب إلى براطب طبض لةظئ بظاء السقم، وإظحاء 
جغرغا (الةمسغئ) لفطظ اإلصطغمغ، وتأجغج المةطج 
افسطى لطسقم وأسمال أخرى طمابطئ اجُاتِثبئ خخغخا 
لاحةغع ذالئان سطى إلصاء أجطتاعا واقساراف بالسقم. 
وطع ذلك، لط تتصص أي طظ الاثابغر المثضعرة أسقه أي 
تصثم ططمعس، وبالاالغ، لط غحعث ظطاق الصاال زغادة 
ضئغرة شتسإ، بض حةع أغداً روح الصاال افششاظغئ ضث 

الصعات افطرغضغئ.
السقم  طتادبات  وخطئ  عثه،  طبض  خسئئ  بغؤئ  شغ 
الاغ صثطاعا أطرغضا إلى زخط اضاسإ اعامام ذالئان 
أغداً. لثلك، وبالاساون الضاطض طظ أطرغضا، تط إظحاء 
شغ   ٢٠١٣ سام  شغ  لطالئان  جغاجغ  تمبغطغ  طضاإ 
فضبر  طتثد  سظعان  تعشغر  أجض  طظ  صطر  شغ  الثوتئ 

المةمعسات المسطتئ تسصغثًا شغ السخر التالغ.
تصغصئ  طسامر  وبحضض  الاارغثغئ  السةقت  أظعرت 
أبظاء خعضعا  أن ظةاح الةماسات المسطتئ ضان دائماً 
عثه  طبض  تصئض  إن  طا  لثلك،  السغاجئ.  ق  لطترب، 
سطى  تفصث  تاى  الماظاشسئ،  الصعى  سرض  الةماسات 
ذاولئ المفاوضات ضض طضاسئاتعا الاغ تصصاعا بحص 
بالاالغ  وتساسطط  السسضرغئ،  المسارك  شغ  افظفج 
لطصغط الاغ لطالما ظاضطئ ضثعا. لصث حعثظا بمرارة 
لتضماغار  اإلجقطغ  التجب  طع  المتجن  العاصع  عثا 
الاغ  المضاجإ  طظ  ساطاً   ١٨ بسث  اجاسطمعا  سظثطا 
الصغط  لخالح  المسرضئ  طغثان  شغ  بخسعبئ  تتصصئ 
الثغمصراذغئ والتضعطئ افششاظغئ السمغطئ سطى ذاولئ 
المفاوضات. وبالاالغ بسث عثا الظةاح، صثطئ أطرغضا 
زلماي خطغض زاد ضممبض خاص لعا لاتصغص المخالتئ 
شغ أششاظساان، والثي - إلى جاظإ طمبطغظ سظ ذالئان 
زسط  المئاحرة  المتادبات  طظ  جعقت  بماظغ  بسث   -
وبافاؤل أن الةعقت تصصئ تصثطاً، وأظعط سطى وحك 

الاعخض إلى اتفاق جقم.
طآاطرة  عغ  افطرغضغئ  السقم  سمطغئ  إن  العاصع،  شغ 
وإضساشعا  ذالئان  ترضئ  تفاغئ  إلى  تعثف  جغاجغئ 
عجغمئ  طظ  جغةسض  ظاتغئ،  طظ  عثا،  واجاسقطعا. 
أطرغضا، شغ أذعل ترب لعا شغ الاارغت شغ أششاظساان، 
سطى  التالغئ  افطرغضغئ  وجغساسث اإلدارة  لعا  اظاخارا 
وشغ   .٢٠٢٠ سام  شغ  جثغث  طظ  اظاثابعا  إسادة 
سطى  السغطرة  بسط  أطرغضا  جاعاخض  ظفسه،  العصئ 
طةال  لامثغث  اجاراتغةغ  جشراشغ  ضمعصع  أششاظساان 

ظفعذعا ضث الخغظ وروجغا وشغ باضساان وإغران سطى 
المثى الطعغض.

الشربغئ  السغاجات  تاشغر  لط  ذلك،  إلى  وباإلضاشئ 
وافطرغضغئ ضث أششاظساان طططصا ذلك أن أششاظساان 
طعصسعا  بسئإ  الضاشرغظ  لطمساسمرغظ  طعمئ  لغسئ 
طخثر  أغداً  ولضظعا  شتسإ،  اقجاراتغةغ  الةشراشغ 
طساشطئ  غغر  طسثظغئ  طعارد  طظ  تماطضه  بما  طعط 
وضثلك إظااج افشغعن. ولعثا السئإ أسطظ المسآولعن 
افطرغضغعن طرارًا وتضرارًا سظ إبصاء أجعجة المسطعطات 
شغ  سال  طساعى  وسطى  افطرغضغئ  اقجاثئاراتغئ 

أششاظساان، تاى لع اظستئئ صعاتعط جمغسعا.
تصغصئ  عع  لطتجن  إبارة  افضبر  افطر  شإن  ذلك،  وطع 
ضث  الصاال  سظ  المسطتئ  اإلجقطغئ  الةماسات  تعصش 
شغ  خخعطعا،  طع  الافاوض  باب  وشاتعا  اقتاقل 

سزام  ذصطصئ  شغه  جمسئ  الثي  بالثات،  العصئ  عثا 
الترب  خعضعط  طظ  وبثقً  طضان.  ضض  شغ  المتاطغظ 
ظراعط غسغرون بخئر سطى ذرغص جئعات لغسئ لثغعط 
شغعا خئرة جابصئ! وبغظما تسسى أطرغضا بثأب لطتخعل 
وخاخئ  اإلصطغمغئ،  اقجاثئارات  وضاقت  خثطات  سطى 
طظ تضعطئ سمران خان شغما غاسطص بمتادبات السقم 
بغظ أطرغضا وترضئ ذالئان، ضاظئ صث جسئ لطتخعل 
سطى  لطصداء  طحرف  تضعطئ  طظ  ضاطض  تساون  سطى 
إطارة ذالئان شغ سام ٢٠٠١. وطا تسث أطرغضا باصثغمه 
لئاضساان شغ المصابض عع تبئغئ افجعار الحائضئ سطى 
ذعل خط دوراظث، ودطب المظاذص الصئطغئ طع التضعطئ 
الفغثرالغئ لئاضساان، وإلتاق جغح تترغر بطعحساان 
طظ  السضج  وسطى  لضظ  افطرغضغئ.  (اإلرعاب)  بصائمئ 
خطعات  شغ  جرأة  ازدادت  صث  العظث  أن  غئثو  ذلك، 

اجاغقئعا سطى ضحمغر.
سقوة سطى ذلك، وضةجء طظ الخفصئ، جادمظ ذالئان 
ضث  لسغطرتعا  الثاضسئ  افراضغ  اجاثثام  سثم 
أطرغضا وتطفائعا. جغضعن عثا شغ طصابض صئعل روجغا 
والخغظ ضداطظ لضق الةاظئغظ، بغظما غثعض الئطثان 
والمسطمغظ.  اإلجقم  ضث  ضروجا  تربا  العاصع  شغ 
تاتمض  ضئرى  أخطاء  المئثئغئ  افخطاء  عثه  جاضعن 
أن  ذلك  واآلخرة.  الثظغا  شغ  ذالئان  ترضئ  سعاصئعا 
ضث  جعادعا  سظ  تثطئ  صث  جاضعن  ذالئان  ترضئ 
إلى  تتعلئ  المصابض  وشغ  والخغظ،  وروجغا  أطرغضا 
خخط طساد لطةماسات اإلجقطغئ المسطتئ افخرى شغ 

المظاذص الثاضسئ لسغطرتعا.
بغظ  طا  طاضر  بفخض  أطرغضا  صاطئ  ذلك،  إلى  إضاشئ 
اتفاصعا طع ذالئان والتعار طع باصغ افششان. لظ غضعن 
عثا جئئا شغ ظجاع تاد بغظ ذالئان والفخائض افششاظغئ 
شرخئ  أغداً  فطرغضا  جغعشر  وإظما  شتسإ،  افخرى 
ذالئان  ترضئ  وبغظ  بغظعا  السقم  اتفاق  طظ  الاظخض 
طا غسظغ طعاخطئ اتاقلعا فششاظساان بمةرد تصسغط 

ذالئان وإضساشعا.
لثلك، شإن أي حضض طظ أحضال العجعد افطرغضغ شغ 
أششاظساان غحئه إلى تث ضئغر العرم السرذاظغ الثي 
غةإ اجاؤخاله. ولظ غضعن ذلك طمضظاً بحضض ق لئج 
صاالعط  الخادصعن  افطئ  طةاعثو  واخض  إذا  إق  شغه 
ضث المتاطغظ، شغ العصئ الثي غصغط شغه ظحطاء افطئ 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  والسغاجغعن  المفضرون 
الظئعة طظ خقل جسغعط إلى أخث الظخرة شغ أتث الئقد 
اإلجقطغئ. وبثلك شصط جغتاحث جغح الثقشئ ضطه 
الخادصغظ،  افششان  المةاعثغظ  خفعف  إلى  وغظدط 
طا جغطتص العجغمئ لغج بمتاطغ أششاظساان شتسإ 

 وإظما بضض طظ اتاض أرضا طظ بقد المسطمغظ
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ أششاظساان

زورا أجمعه شرح السعدان! 
ولظ تضعن شرتاظا إق بثقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة..

تجغران/غعظغع  شغ ٣٠  السططئ  الئحغر  اغاخإ  سظثطا 
١٩٨٩م أجمى ظزاطه بظزام اإلظصاذ زورًا وبعااظاً، شما 
ضان ظزاطه إق إلظصاذ المحروع اقجاسماري افطرغضغ، 
لقجامرار شغ جطإ خغرات السعدان، وبالطئع لط تظج 

سخاباه ظخغئعا طظ عثا السطإ الصغمغ والمادي.
وغعم السئئ ١٧ آب/أغسطج ٢٠١٩م وّصع الشرغمان 
المةطج السسضري الثي اجاطإ السططئ، وصعى إسقن 
الترغئ والاشغغر سطى العبغصاغظ الثجاعرغئ والسغاجغئ، 
وصث جمغ عثا الاعصغع ظعائغا تغث تاحضض به أجعجة 
التضط وظزام التضط وظعسه شغ شارة اظاصالغئ تماث لمثة 
٣٩ حعرا غاصاجط شغعا المةطج السسضري وصعى الاشغغر 

السغطرة سطى التضط ٢١ و١٨ سطى الارتغإ.
لصث حعث عثا الاعصغع لفغٌش طظ صغادات إصطغمغئ ودولغئ، 
وبثساغئ واجسئ لثرجئ أن جمغ عثا الغعم بالاارغثغ، 
وأظه غعم (شرح السعدان)! شعض شسقً عثا الاعصغع غتصص 
ذمعتات حسإ السعدان المسطط، الثي ُتِرم طظ سثل 
اإلجقم طظث طةغء اقجاسمار وترم طظ تطئغص اإلجقم 
لبقبغظ جظئ طظ تضط اإلظصاذ الزالط؟ عض غغاب اإلجقم 
سظ تغاته غفرح حسإ السعدان وغةسض ذلك الغعم غعم 
شرح فن السثل صث بثأ لغرشع الزطط به؟ أم أن الثي تط 
عع شصط تشغغر أحثاص طع بصاء الظزام الزالط؟ بمسظى 

أن الظزام التالغ عع اطاثاد لطظزام السابص؟
ظسط إظه بضض تأضغث أن غعم السابع سحر طظ آب/أغسطج 
عع غعم تجن! فن المحروع اقجاسماري إلصخاء اإلجقم 
سظ التغاة لعع ظخر شغ طحروسه شغ ذلك الغعم؛ شضما 
خثع اإلظصاذ أعض السعدان بقبغظ جظئ برساغئ أطرغضا، 
وأصخى اإلجقم سظ التغاة بالسطماظغئ المطاتغئ عا عغ 
ذي السطماظغئ غغر المطاتغئ تاصطث طصالغث التضط وتاربع 
شغه بضطضطعا وتععط الحئاب وطظ تشظى لعا بأظعا الفرح 

والظخر، وطا عغ إق أغام صقئض وتائثى شغعا الثثغسئ.
شغ السابع سحر طظ تمعز/غعلغع ضان الاعصغع بافترف 
افطرغضغ  السفراء  غاابع  أخرى  غرشئ  شغ  وضان  افولى 
الظصاش  طةرغات  والسسعدي  واإلطاراتغ  والئرغطاظغ 
والاعصغع بافترف افولى سطى العبغصئ الثجاعرغئ، الاغ تط 
الاعصغع الظعائغ سطغعا بسث حعر. إن الطرشغظ الثولغغظ 
خاتئغ المحروع اقجاسماري ترخا ضض الترص أن ق 
غاشغر ظزام اإلظصاذ السطماظغ واجاثثطا شغ جئغض تتصغص 

ذلك ضض افدوات المااتئ.
إن الخراع سطى الظفعذ بغظ أطرغضا وبرغطاظغا شغ السعدان 
طسطعم، وأن أطرغضا وصفئ طع المةطج السسضري طظ أول 
غعم طسطعم، وأن ظفعذعا شغ السعدان غمر سئر صغادات 
سسضرغئ ضالئحغر طبق ق غثفى، وأن برغطاظغا تخارع 
طظ أجض صطع عثا الظفعذ سئر صعى إسقن الترغئ والاشغغر 

واضح طظ تخرغتاتعا وأسمالعا صئض التراك وأبظاءه.
ولضظ أعط طا ترغثه أطرغضا عع المتاشزئ سطى سطماظغئ 
الثجاعر، وطا تمثخ سظه طظ ظزام والسمض سطى إلشاء 
ضض الصعاظغظ الاغ تاسارض طع شخض الثغظ سظ التغاة. 
ولسض طما ق غثع طةاق لطحك أن العبغصئ الثجاعرغئ الاغ 
تط الاعصغع سطغعا تضرس تاى لطمضاسئات اقجاسمارغئ 
التضط  ضفضرة  السعدان  سطى  أطرغضا  أدخطاعا  الاغ 
القطرضجي (الفثرالغئ) الاغ ضسئئ طظعا ضسئا اجاسمارغا 

أصطه شخض جظعب السعدان.
إن الافضغر السغاجغ السعي لطاشغغر إظما غضعن بالظزر 
إلى الظزام عض عع شاجث، عض عع باذض، أم عع ختغح؟ 
وطظ بط غضعن الاشغغر لطظزام وافحثاص أو لفحثاص 
شصط وذلك سظث خقح الظزام. شظزام اإلظصاذ ضان باذق 

سمطغئ السقم عغ إلضساف وتصسغط ذالئان، 
ولغج لعصش الترب!

ــــــــــ بصطط: افجااذ جغش اهللا طساظغر* ــــــــــ
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وفد من حزب التحریر فی بریطانیا
یزور المفوضیۀ العلیا لباکستان نصرة لکشمیر



 السثد ٢٤٩  ٣افربساء ٢٧ طظ ذي التّةئ ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٢٨  آب/أغسطج ٢٠١٩ طـ 

ظحر طعصع (روجغا الغعم، الةمسئ، ٢٢ ذو التةئ ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٨/٢٣م) خئرا صال شغه: "أضث رئغج المةطج اقتاغاذغ الفثرالغ افطرغضغ، جغروم باول، الةمسئ، أن الئظك 
جغاثث الثطعات المقئمئ لدمان اجامرار تعجع اقصاخاد افطرغضغ رغط "المثاذر الضئغرة" لائاذآ الظمع السالمغ. وبغظ أن "الاعصسات لطظمع السالمغ تاثععر طظث طظاخش 

السام الماضغ، وغئثو أن الشمعض بحأن السغاجئ الاةارغئ غطسإ دورا شغ الائاذآ السالمغ وشغ ضسش الاخظغع وإظفاق رأس المال شغ العقغات الماتثة"."
: غعاجه اقصاخاد السالمغ سمعطا وافطرغضغ وافوروبغ خخعخا تتثغات ضئغرة طظ المرجح أن تآدي إلى تالئ طظ الرضعد السمغص صث غائسه اظعغار شغ افجعاق 

م

المالغئ وتسبر شغ سمطغات الئظعك الاةارغئ. وغحغر ضبغر طظ اقصاخادغغظ والمتططغظ أن اقصاخاد السالمغ لط غاساف تصغصئ طظث أن طر شغ أزطئ الرعظ السصاري 
واقظعغار المالغ بغظ ساطغ ٢٠٠٨-٢٠١٠. وإن ضان الئسخ غحغر إلى اظاضاجئ دورغئ غمر بعا اقصاخاد الرأجمالغ ضض ١٠-١٥ جظئ. ولضظ الراجح عع أن اقصاخاد لط 
غاساف تصغصئ وإظما طرد ارتفاع صغمئ افجعاق المالغئ غسعد إلى الاعجع شغ الصروض وزغادة المثغعظغئ بحضض عائض تغث وخض الثغظ السام افطرغضغ إلى أضبر طظ 
٢٢ ترغطغعن دوقر. وطظ المسطعم أن اقصاخاد شغ الثول الرأجمالغئ الضئرى تغظ غساظغ طظ طحاضض ضئغرة تثشسه إلى الائاذآ شإظه غتااج سادة إلى أزطات جغاجغئ 
لطضحش سظ تصغصئ المحاضض اقصاخادغئ والاغ تثشع بثورعا إلى ظععر اقصاخاد المالغ سطى تصغصاه، طا غآدي إلى اظعغارات جمئ شغ افجعاق المالغئ، وإغقق حرضات 
وبظعك، وتسرغح طعظفغظ، وارتفاع أجسار وغغرعا طظ طزاعر اقظعغار. والتاخض أن عثا اقصاخاد وطا غائسه طظ أظزمئ طالغئ وتةارغئ صث دخض شغ غرشئ اإلظساش طظث 
شارة، وغئصعن سطى تغاته بحضض آلغ طخطظع غعطا بغعم، وتصعم الئظعك المرضجغئ والتضعطات باشثغاه بحضض صسري إلى أن تخئح جمغع افدوات ساججة سظ اإلبصاء سطى 
وجعده ضما ألمح إلى ذلك جغروطغ باول طثغر الئظك الفغثرالغ افطرغضغ. ولط غسث لطسالط والئحرغئ جمساء طظ خغار أطام شحض الرأجمالغئ الثرغع إق الاعجه أخغرا ظتع 

ظزام ق غأتغه الئاذض طظ بغظ غثغه وق طظ خطفه، طظ لثن تضغط سطغط، غتفر لقظسان ضراطاه وطاله.

ذطئئ  الاغ  أطرغضا  فواطر  الظزام  غظخاع  بض  العظث، 
سثم الاخسغث شغ تادبئ إجصاط الطائرتغظ، شصث ظصطئ 
افظئاء أن ("وزغر خارجغئ أطرغضا بعطئغع تتثث عاتفغا طع 
ظزغرغه العظثي والئاضسااظغ سصإ الشارة العظثغئ سطى 
طسسضر جماسئ جغح طتمث وأخثر بغاظا تخ الطرشغظ 
سطى الاعثئئ، وتةظإ أي تترك طظ حأظه تخسغث الثطر 
وزغادته بحثة". بض وصفئ بةاظإ العظث سظثطا أضاف 
افطرغضغ صائق "إن الدربات الةعغئ العظثغئ ضاظئ أسماقً 
لمضاشتئ اإلرعاب، وتخ باضساان سطى الاترك بحضض 
جثي ضث الةماسات اإلرعابغئ الاغ تسمض سطى أراضغعا"... 
أ ف ب، روغارز ٢٠١٩/٢/٢٨) وغزعر طظ عثا الاخرغح 
طثى اظتغاز أطرغضا إلى جاظإ العظث وتأغغثعا لما تصعم 
به ضما تفسض شغ شطسطغظ تغث تظتاز دائما إلى ضغان 
غععد وتآغثه شغ ضض طا غصعم به ضث المسطمغظ الثغظ 
وطع  تترغرعا...  سطى  وغسمطعن  بقدعط  سظ  غثاشسعن 
ذلك شإن الئاضساان ضسططئ سئاس وافظزمئ السربغئ 
لط تظفك سظ سادتعا بالطةعء إلى أطرغضا وتظازر طظعا 
الاثخض لاتض لعا المحضطئ، وعغ تثرك أظعا تصش بةاظإ 
العظث. شصث خرح جفغر باضساان لثى واحظطظ طةغث 
خان غعم ٢٠١٩/٢/٢٧ أن (الئغان "بغان وزغر خارجغئ 
ر وُشعط سطى أظه تأغغث لطمعصش العظثي وعثا  أطرغضا" ُشسِّ
طا حةسعط "العظعد" أضبر) وصال: "ربما لغج عظاك بطث 
آخر شغ وضع أشدض طظ العقغات الماتثة لطصغام بثور 
طا"... أ ف ب ٢٠١٩/٢/٢٨) أي طع أظه غسارف بأن بغان 
الثارجغئ افطرغضغئ تأغغث لطمعصش العظثي إق أظه غرى أن 
أطرغضا عغ المآعطئ لطصغام بالثور! وعع ضسادة أطرغضا 
إحشالعط بمةطج افطظ وافطط الماتثة... وعثا طا ضان 
طظ الظزام الئاضسااظغ شأسطظ أظه ق غرغث تعترًا وتخسغثًا 
طع العظث، وأظه جعف غصثم اتاةاجاً رجمغاً لثى افطط 
الماتثة ضث ظغعدلعغ ق أضبر وق أصض. بض أسطظ الظزام 
أظه جغسطط الطغار العظثي الصاتض لطعظث وجطمه شسق 
ضئادرة جقم تسإ زسمه... وعضثا شغما بسث سظث ضط 
ضحمغر شصث دسئ باضساان إلى (جطسئ خاخئ لمةطج 
افطظ الثولغ بحأن العضع شغ إصطغط ضحمغر وراء أبعاب 
لقصطغط...  الثاتغ  التضط  إلشاء  العظث  صرار  بسث  طشطصئ 
ورتئئ المظثوبئ الئاضسااظغئ لثى افطط الماتثة ططغتئ 
لعدعغ بصرار طةطج افطظ طظاصحئ صدغئ ضحمغر خقل 
جطسئ خاخئ، صائطئ إن صدغئ ضحمغر بثأت ُتطرح سالمغًا 
وإظعا تاضرة لطتض طع العظث سئر التعار. السربغ الةثغث 

شغ ٢٠١٩/٨/١٦)!
٥- شعثا المعصش غثل سطى أن الظزام الئاضسااظغ لظ 
بأي  غصعم  ولظ  العظث  لردع  سسضرغئ  خطعات  غاثث 
العضع  بإلشاء  العظث  صرار  غرجت  طما  ضثعا  جاد  سمض 
سمران  أن  سطما  اقتاقل.  وغرجت  لضحمغر  الثاص 
خان شغ زغارته فطرغضا غعم ٢٠١٩/٧/٢١ برشصئ صائث 
الةغح الئاضسااظغ جاوغث باجعا والمثغر السام لةعاز 
اقجاثئارات وافطظ الثاخطغ شاغج تمغث، وخقل اجاماسه 
طع تراطإ ذطإ طظه أن غطسإ دورا لتساب أطرغضا شغ 
أششاظساان بصعله "إظه غأطض بأن تصعم الئاضساان وتساسث 
شغ الاعجط لطاعخض إلى تسعغئ جغاجغئ إلظعاء الترب 
شاظخاع  أششاظساان"،  شغ  جظئ   ١٨ طظث  المسامرة 
سمران خان سطى الفعر فواطر تراطإ صائق: ("جألاصغ طع 
ذالئان وجأبثل صخارى جعثي إلصظاسعط بالثخعل شغ 
طتادبات طع التضعطئ افششاظغئ". وطظ بط تفاخر بثغاظئ 

تامئ: طا وراء إلشاء العظث العضع الثاص بضحمغر
المتاطئ إلى طظطصاغظ: طظطصئ جاطع وضحمغر وطظطصئ 
اقتتادغئ  بالتضعطئ  المظطصاغظ  إدارة  وغربط  قداخ 
العظثي  بالئرلمان  السطغا  الشرشئ  وأصرت  ظغعدلعغ.  شغ 
"طةطج العقغات" شغ الغعم الاالغ ٢٠١٩/٨/٦ طحروع 
الصاظعن بمعاشصئ ١٢٥ طصابض اساراض ٦١ آخرغظ، وتط 
إلشاء المادة ٣٥ إغه والاغ تتزر سطى غغر الضحمغرغغظ 
حراء السصارات وافراضغ شغ ضحمغر، طما جغاغح المةال 
إلى  لطصثوم  العقغات  باصغ  شغ  اآلخرغظ  العظعد  أطام 
ضحمغر وحراء سصارات وأراض شغعا والاصثم لطعظائش 
شغ  وبصاشغاً  جضاظغاً  تشغغرًا  غسئإ  طما  شغعا  التضعطغئ 
المظطصئ ذات افغطئغئ المسطمئ... أي بما غحئه إجراءات 
طا  أن  شضما  شطسطغظ!  شغ  الدط  بأسمال  غععد  دولئ 
غفسطه ظاظغاعع عع بمعاشصئ أطرغضا وبدعء أخدر طظعا 
شضثلك عع طعدي بمعاشصئ أطرغضا وبدعء أخدر طظعا... 
أي أن طعدي صام باجاظساخ ظعب ظاظغاعع شغ شطسطغظ 

بمعاشصئ أطرغضا ودسمعا.
٣- وسظثطا أسطظئ العظث سظ صرارعا افخغر بإلشاء العضع 
أغدًا  الثاص بضحمغر ضان طعصش الئاضساان طاثاذقً 
شطط غاسثَّ الاظثغث لرشع الساإ، شصث أخثرت الثارجغئ 
بحثة  الئاضساان  "تظثد  شغه:  صالئ  بغاظا  الئاضسااظغئ 
 (٢٠١٩/٨/٥) اإلبظغظ  غعم  الخادر  اإلسقن  وترشخ 
طظ ظغعدلعغ، وأظه ق غمضظ في إجراء أتادي الةاظإ 
سطغه  الماظازع  العضع  غشغر  أن  العظثغئ  التضعطئ  طظ 
ضض  الئاضساان  جافسض  الثولغ  الظجاع  عثا  طظ  وضةجء 
طا بعجسعا لطاخثي لقجراءات غغر الحرسغئ". (أ ف ب 
طعجضع  لثى  الئاضسااظغ  السفغر  وصال   ،(٢٠١٩/٨/٥
صاضغ خطغض اهللا "السططات الئاضسااظغئ ترضج تالغا سطى 
تتدغر ردود أشسال دبطعطاجغئ وجغاجغئ وصاظعظغئ سطى 
اإلجراءات العظثغئ افخغرة شغ ضحمغر، وصث تط تحضغض 
لةظئ خاخئ جاصثم إلى التضعطئ تعخغات بعثا الحأن" 
أي تماطاً ضما تفسض جططئ سئاس والثول السربغئ تعلعا 
غععد  دولئ  اظاعاضات  سطى  وغتاةعن  غظثدون  تغث 
لفرض المئارضئ شطسطغظ دون تترغك الةغعش لطصاال، 
وباضساان تضرر الثور ظفسه شاظثد دون تترغك الةغح 
لطصاال! وشعق ذلك غطةأون لفطط الماتثة وفطرغضا لتض 

صداغاعط طع أظعط عط السثو شاتثرعط!
٤- وطما غآغث ذلك إذقق رئغج العزراء الئاضسااظغ 
تعغار  سطى  تشرغثات   ٢٠١٩/٨/١١ غعم  خان  سمران 
غخش خطعة العظث بأظعا جاآدي إلى "صمع المسطمغظ شغ 
العظث وجافدغ شغما بسث إلى اجاعثاف باضساان وعغ 
طتاولئ لاشغغر العضع السضاظغ شغ ضحمغر سئر تطعغر 
الاثخض  الثولغ  بالمةامع  غسمى  طما  وغططإ  سرصغ" 
وأن عثا المةامع الثولغ لثغه الصعة شغ ردع العظث! 
وعثا  العظث...  لردع  صعة  لثغعا  أن  باضساان  وتظسى 
أطر طحععد شصث أسطظئ العظث غعم ٢٠١٩/٢/٢٦ سظ 
تظفغث ضربئ جعغئ سطى طسسضرات لطةماسات الضحمغرغئ 
وأظعا "صاطئ سثدا ضئغرا شغ عثه المسسضرات". وذلك 
بسثطا أسطظ سظ صغام جماسات ضحمغرغئ باظفغث سمطغئ 
ضث الةغح العظثي المتاض لضحمغر شصاطعا ٤١ سسضرغا 
شغ  الئاضساان  أسطظئ  وصث   .٢٠١٩/٢/١٤ غعم  عظثغا 
أجصطئ  أظعا  العظثي  العةعم  ذلك  طظ  الاالغ  الغعم 
ذائرتغظ عظثغاغظ، وأجرت ذغارا وصاطئ ابظغظ... وعثا 
غثل سطى صثرة الةغح سطى ردع العظث وعجغماعا ولضظ 
الظزام الئاضسااظغ غغر جاد شغ اتثاذ أغئ خطعات لردع 

الظزام الئاضسااظغ وتصثغمه الثثطات فطرغضا شصال: "إن 
اقجاثئارات الئاضسااظغئ صثطئ المسطعطات الاغ جمتئ 
"لفطرغضغغظ" باتثغث طضان أجاطئ بظ قدن"... روغارز 
٢٠١٩/٧/٢٢)، ضض عثا غصثطه لفطرغضغغظ شغ العصئ 
باضساان!  تساب  سطى  العظث  غثسمعن  شغه  عط  الثي 
شسظثطا جاء إسقن العظث بإلشاء العضع الثاص بضحمغر، 
"ظعاخض  شغه:  ورد  بغاظاً  افطرغضغئ  الثارجغئ  أخثرت 
دسط التعار المئاحر بغظ العظث وباضساان بحأن ضحمغر 
والصداغا افخرى المبغرة لطصطص"... (روغارز ٢٠١٩/٨/٧) 
تثالش  إظعا  وتصعل  العظث  خطعة  أطرغضا  تساظضر  شطط 
بالتعار  صالئ  بض  ضحمغر،  بحأن  الثولغئ  الصرارات 
اجاثفاشاً بسمران وظزاطه، شأي تعار والعظث تسطظ ضط 
ضحمغر رجمغاً؟! إن عثا غثل سطى طعاشصئ أطرغضا سطى 
عثه الثطعة، بض غثل سطى سطط أطرغضا طسئصا بعا فظه 
ق غمضظ أن تاثث العظث طبض عثه الثطعة صئض أن تحاور 

أطرغضا بعا وتأخث الدعء افخدر طظعا...
٦- لصث ورد شغ ضاابظا "صداغا جغاجغئ - بقد المسطمغظ 
المتاطئ" الخادر غعم ٢٠٠٤/٥/٢١ تعل صدغئ ضحمغر 
طا غطغ (ولثلك شإن أطرغضا وصث أخئتئ الثولاان العظث 
والئاضساان تتئ ظفعذعا شإظعا خارت تةثُّ شغ إغةاد 
ظزرتعا  طظ  وغّغرت  ضحمغر.  تعل  بغظعما  الافاعط 
ترغث  الئثاغئ  شغ  ضاظئ  تغث  الصدغئ  لتض  افجاجغئ 
تثوغض الصدغئ وخارت اآلن تتث الطرشغظ سطى تطعا 
اآلن  أخئح  التض  عثا  شغ  أطرغضا  ورأي  بظائغا.  بغظعما 
غادمظ تصسغط ضحمغر، بتغث تضعن ضحمغر المتررة 
لئاضساان، وضحمغر الاغ تتئ جغطرة العظث لطعظث".) 
شإن طا غتثث اآلن طعاشص لما ورد شغ ضاابظا. شإن العظث 
صاطئ بعثه الثطعة وأوجثت أطرًا واصساً جثغثًا ُغضرِّس 

اقتاقل العظثي لضحمغر.
٧- اجاظضرت الخغظ خطعة العظث، شصث خثر صرار اإللشاء 
لطمادة ٣٧٠ تتئ اجط صاظعن "إسادة الاظزغط" شصسط 
ضحمغر المتاطئ إلى طظطصاغظ: طظطصئ جاطع وضحمغر، 
بالتضعطئ  المظطصاغظ  إدارة  وغربط  قداخ،  وطظطصئ 
اقتتادغئ شغ ظغعدلعغ... وبثاخئ وأن قداخ الاغ شغ 
إصطغط ضحمغر تصع سطى عدئئ الائئ الصرغئئ طظ الخغظ، 
ولط تاحاور العظث طع الخغظ صئض عثا الصاظعن، ولثلك 
خرتئ ععا تحعن غظب، الماتثبئ باجط وزارة الثارجغئ 
الخغظغئ "أن الةاظإ العظثي شغ اآلوظئ افخغرة واخض 
تشغغر  خقل  طظ  لطخغظ  اإلصطغمغئ  السغاجئ  تصعغخ 
صعاظغظعا المتطغئ الماسطصئ بالتثود دون الرجعع لئضغظ 
وأن الخغظ ق غمضظ أن تصئض عثه الممارجات... جاءت 
تخرغتات غظب ردًا سطى صرار ظغعدلعغ اإلبظغظ الماضغ 
بإسقن أن قداخ إصطغط طعتَّث والاغ تدط طظ ضمظ 
طساتاعا الةجء الشربغ طظ التثود الخغظغئ العظثغئ، 
وأضثت تحعن غظب أن الخغظ ُتسارض دائماً إدراج العظث 
تتئ  التثود  طظ  الشربغ  الةجء  شغ  الخغظغئ  لفراضغ 
طسمى وقغئ عظثغئ إدارغئ..." (الئغان شغ ٢٠١٩/٨/٨).

٨- ظثطص طما جئص إلى افطعر الاالغئ:
أ- إلشاء المادة ٣٧٠ وطظ بط إجراءات الدط الاغ صام 
وغصعم بعا طعدي عغ بدعء أخدر طظ أطرغضا وبثسمعا 
ظظاً طظعا أن الدط جغظسغ المسطمغظ ضحمغر وتخئح 
اسائار  سطى  بغظعما  طحاضض  دوظما  وباضساان  العظث 
شغ الثط افطرغضغ...  أن الظزاطغظ غسغران طسا تالغاً 
وظسغئ أطرغضا أو تظاجئ عغ والعظث أن ضحمغر عغ شغ 

اإلجقم  طمارجئ  إلى  المثطرة  الشربغئ  افغثغعلعجغئ 
شغ  الثولئ  طةطج  أسداء  أن  لع  لتغاتعط.  ضطرغصئ 
خئاح لثغعط سغعن شصط، لضاظعا صث رأوا بالاأضغث أن 
حئاب تجب الاترغر وخاخئ شغ خئاح صث صاطعا بالضبغر 
طظ سمض الثغر شغ المةامع وضان عظاك غغر المسطمغظ 
شغ خئاح الثغظ اساظصعا اإلجقم لما رأوا جمال اإلجقم 

بسث طظاصحاعط طع حئاب تجب الاترغر.
شغ العصئ الثي غاعط شغه أسداء طةطج وقغئ خئاح 
تجب الاترغر بإتثاث تأبغر جطئغ سطى المةامع، شإظعط 
شحطعا شغ إدراك أن طا غفسطعظه شسق عع الئخص إلى 
السماء وسعدة الئخاق إلى وجعععط! غسرف جمغع أعض 
جغئه.  شغ  وغدسعا  برواتعط  غسطإ  الثي  طظ  خئاح 
غسرف جمغع أعض خئاح طظ الثي تسئإ لعط شغ السغح 
شغ بآس وخسعبئ وظصص شغ الاسطغط والاظمغئ لسحرات 
السظغظ؛ غسرف جمغع أعض خئاح طظ الثغظ شحطعا شغ 
طظتعط الةظسغئ سطى الرغط طظ أظعط ضاظعا غسغحعن 
شغ خئاح فجغال؛ غسرف جمغع أعض خئاح أن خئاح عغ 
طظ بغظ أغظى العقغات شغ طالغجغا، لضظ أعطعا عط افضبر 
شصرًا بغظ المالغجغغظ! شغ واصع افطر، غسرف جمغع أعض 
خئاح طظ الثي غتثث شسطغاً تأبغرًا جطئغاً سطى جضاظعا! 
ضان غظئشغ سطى أسداء طةطج وقغئ خئاح الظزر إلى 

أظفسعط شغ المرآة صئض الاحعغر بتجب الاترغر!
أخغرًا، شحض أسداء طةطج الثولئ شغ خئاح شغ إدراك 
لغج  خغر،  أي  غتصص  ق  الاترغر  تجب  ضث  اقشاراء  أن 
لتجب الاترغر بض لعط أظفسعط، لغج شصط شغ عثه 

الثظغا، ولضظ أغداً شغ اآلخرة!
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ طالغجغا

تامئ ضطمئ السثد: اقشاراء سطى تجب 
الاترغر شغ وقغئ خئاح – طالغجغا

صطإ المسطمغظ شغ باضساان وشغ ضض طضان، حأظعا شغ 
ذلك حأن أي بطث إجقطغ طتاض...

سظ  جضعته  أو  باضساان  شغ  الظزام  طعاشصئ  إن  ب-   
ضط العظث لضحمغر ق غسظغ بتال جضعت المسطمغظ شغ 
باضساان وق جضعت جغعحعط... وضربات عثا الةغح 
تثرضعا العظث وطا إجصاط الطائرتغظ سظ العظث بئسغث... 
وضربات الةغح عثه تاط وظزام سمران غمظع الةغح 
طظ العةعم لاترغر ضحمغر، بض شصط طسمعح له بالثشاع 
وتاى عثه بصغعد! شضغش لع اجاظفروا لطصاال؟ وإذن لرأى 

السثو طظعط طا شغه عقضه!
ج- اجاظضرت الخغظ خطعة العظث، شأخثرت الثارجغئ 
الخغظغئ بغاظا صالئ شغه: "إن صرار العظث أتادي وغظسضج 
بحضض جطئغ سطى السغادة اإلصطغمغئ لطخغظ وغظاعك 
اقتفاصات الثولغئ. إن بضغظ لظ تعاشص سطى صرار العظث 
افتادي الماسطص باشغغر العضع الصاظعظغ إلصطغط ضحمغر 
وإن الصرار غغر طصئعل" (افظاضعل ٢٠١٩/٨/٦). شالخغظ 
المظطصئ،  شغ  العظث  طعصش  طظ  غسجز  ذلك  أن  تثرك 
اإلصطغمغئ  الصعة  وتخئح  الخغظ  تظاشج  العظث  وغةسض 
المعازغئ لعا، وعثا طا تعثف إلغه أطرغضا لمعاجعئ صعة 
الخغظ اإلصطغمغئ... وبثاخئ وأن قداخ الاغ شغ إصطغط 
ضحمغر تصع سطى عدئئ الائئ الصرغئئ طظ الخغظ، وطع 
أن سثد جضاظعا صطغض ظتع (٢٧٠٠٠٠ ظسمئ) إق أن تض 
صدغئ ضحمغر بعثا الحضض والاسرض إلى طظطصئ قداخ 
سطى التثود الخغظغئ العظثغئ دون الاحاور طع الخغظ 
شغ ذلك صث أبار اظاصادات طظ الخغظ. وإذا اجاطاسئ 
السغاجغ  وسغعا  وتظّمغ  خطعاتعا  ُتتضط  أن  الخغظ 
لاساشض وضع قداخ لخالتعا شصث تصطإ الطاولئ سطى 
طثططات أطرغضا، شئثل أن تضعن قداخ صاسثة سمطغات 
أطاطغئ لطصعات افطرغضغئ ضث الخغظ ضما تثطط أطرغضا، 
شغمضظ أن تضعن طظجلصاً لاطك الصعات تصع شغه وق تثرج 

طظه!
٩- وأخغرًا إن طخغئاظا عغ شغ التضام شغ بقد المسطمغظ، 
شإن طصعطات الصعة لثغظا ضاشغئ بض شعق الضفاغئ إلسادة 
غخاتئه تاى صئره!  تصعصظا بسجة وتطصغظ السثو درجاً 
والمآطظغظ  ورجعله  اهللا  خاظعا  الثغظ  التضام  ولضظ 
غرضسعن لسادتعط طظ الضفار المساسمرغظ شعق شعق طا 
غرضسعن هللا رب السالمغظ، شغمظسعن الةغعش طظ صاال 
غساةثي  بط  بقدعط...  طظ  المتاض  لاترغر  أسثائعط 
عآقء التضام بالثل والمعاظئ حغؤاً طظ شاات شغ دعالغج 
سطى  تخطعا  وطةطج افطظ... عثا إن  افطط الماتثة 
الفاات!... ولضظ طع ضض عثه المآجغ شإن بقد المسطمغظ 
أرض  بعرطا  إلى  ضحمغر  إلى  شطسطغظ  طظ  المتاطئ 
الروعغظةا، بط ترضساان الحرصغئ، والصعصاز والحغحان 
وطا تعلعا والصرم وضض أرض ضئَّر شغعا المآذن واتاطعا 
أسثاء اإلجقم...ضطعا جاسعد بإذن اهللا إلى دار اإلجقم 
الُةظَّئ...  اإلطام  غسغثعا  اإلجقم...  راغئ  شعصعا  تثفص 
اإلجقم  جغح  غسغثعا  الراحث...  الثطغفئ  غسغثعا 
المةاعث... شمظ أتإ السجة شغ الثظغا والفردوس افسطى 
الساططغظ  طع  ولغسمض  جاسثه  سظ  ر  شطغحمِّ اآلخرة  شغ 
إلصاطئ الثقشئ، ولغْسِر عثا السمض شغ دطه وصطئه وسطى 
جعارته بخثق وإخقص... ﴿إِنَّ َهَذا لَُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم * 

 ﴾لِِمْثِل َهَذا َفلَْيْعَمِل الَْعاِملُوَن
السابع سحر طظ ذي التةئ ١٤٤٠عـ

٢٠١٩/٨/١٨م

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، الةمسئ، ١٥ ذو التةئ ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٨/١٦م) خئرا جاء شغه: "أضثت طتضمئ اجاؤظاف أطرغضغئ أن الشثاء المظاجإ والخابعن وطسةعن افجظان 
ججء طظ حروط "السقطئ والسظاغئ الختغئ" الاغ غفارض أن غدمظعا الصاظعن لفذفال المعاجرغظ شغ طراضج اتاةازعط، شغ رد سطى ذطإ ذسظ تصثطئ به التضعطئ 
لصرار تعل حروط اجاصئال عآقء الصاخرغظ. وضاظئ وزارتا الثاخطغئ والسثل افطرغضغاان رأتا شغ طراشسات اقجاؤظاف أن واجإ ضمان "السقطئ والسظاغئ الختغئ" المثرج 

بصاظعن خثر شغ ١٩٩٧، ق غحمض بالدرورة حروط ظعم الصاخرغظ المتاةجغظ وق تأطغظ طسثات لطسظاغئ الختغئ لعط، فن الظص ق غاتثث سظ ذلك بحضض واضح".
: عثا عع العجه التصغصغ لطرأجمالغئ الماعتحئ الاغ ق تظزر لقظسان إق وشص الظزرة المادغئ الظفسغئ المةردة طظ اإلظساظغئ، شإذا رأت تطك الثول ظفسًا 
طظ إغعاء القجؤغظ شسطئ، وإن رأت غغر ذلك ترطاعط طظ الشثاء والخابعن والظعم وترضاعط شرغسئ لطةعع والئرد والمرض والشرق، وعع ضثلك العجه التصغصغ 
فطرغضا الاغ تاحثق بتصعق اإلظسان وعغ أول طظ غظاعضعا بأصثاطعا شاصفض التثود شغ وجه حسعب حردتعط أظزمئ طةرطئ تابسئ لعا، شغعطك طظ عطك سطى 
التثود وطظ أشطئ واجاازعا شادسه شغ جةعن تسمى طراضج إغعاء لغج شغعا ظعم وق غثاء وق دواء. تاى المعاجرون الحرسغعن شصث صررت إدارة تراطإ بثءًا طظ 
طظاخش تحرغظ افول/أضاعبر الصادم تطئغص صعاسث جثغثة طظ حأظعا رشخ طظح بطاصات اإلصاطئ الثائمئ لطمعاجرغظ الحرسغغظ الثغظ غساثثطعن اإلساظات الطئغئ 

أو بطاصات الطسام أو السضظ المثسعم أو غغر ذلك طظ أحضال المساسثة التضعطغئ.

من ثمار الحضارة الرأسمالیۀ
المهاجرون فی مراکز االحتجاز األمریکیۀ یعانون ظروفا غیر إنسانیۀ

االقتصاد العالمی لم یتعاَف تماما ومؤشراته قاتمۀ



افربساء ٢٧ طظ ذي التّةئ ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٢٨  آب/أغسطج ٢٠١٩ طـ٤     السثد ٢٤٩

الحغثئ تسغظئ تسجز طظ عغمظئ العظث سطى بظشقدش وأعطعا

أّضث تجب الاترغر/ وقغئ لئظان أن الثولئ الطئظاظغئ، بضض وزاراتعا وضض ظعابعا، طا زالئ تزعر سمص اجاعاارعا 
شغ الاساطض طع الظفاغات، شغ ططاطر المعت شغ ذرابطج، وعع طظ  بالظاس شاساثثم أضبر افجالغإ تثطفاً 
بإذن اهللا،  واجإ الثول الاغ تامبض رساغئ حآون أشرادعا ق جئاغئ وظعإ جغعبعط، وعثا طا جغضعن صرغئاً 
شغ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، تغث جاسمض سطى ضبغر طما غجخر به اإلجقم طظ تطعٍل سمطغـٍئ 
تتااج لسططـٍئ تظفغثغـٍئ طثطخـٍئ خادصـٍئ تمبض دغظ الظاس وتططساتعط. وصال تجب الاترغر/ وقغئ لئظان شغ 
ظحرة أخثرعا الةمسئ، ١٦ آب/أغسطج الةاري، إظا طثرضعن لسمص شساد السططئ، والضغان بأخطه، الثي أصاطه 
الشرب الضاشر المساسمر، وَظَخَإ سطغه زطرًة طظ الفاجثغظ، غثثطعن طخالح أجغادعط، بط جغعبعط وتساباتعط 
المخرشغئ، شق غاماعى طع عثه السططئ وغاساغح طسعا إق طظ ضان طظ جظسعا، وسطى شسادعا! لضظظا طا زلظا 
ظرى بارصئ افطض شغ الظاس، ضأطبال الثغظ لئعا ظثاء اقساخاطات شغ الفعار وُتربض، شسعَّصعا تظفغث طحارغع المعت 
وطظع  اقساخاطات،  اجامرار  إلى  الظحرة  ودسئ  السططئ،  به  ُتعثد  طا  غثغفظضط  شق  طظاذصعط...  شغ  والثطار 
حاتظات الظفاغات طظ العخعل إلى المظاذص الاغ غراد جسطعا طضئاٍت وططاطر، وشدح السغاجغغظ الثغظ خثسعا 

الظاس، بفاح الطرصات وزسط إلشاء المضإ!

خعن املةامع طظ الفساد والرذغطئ 
أوىل طظ إرضاء الشرب وجمسغاته

ذاصط  طع  بالحراضئ  الثغرغئ  السطاء  جمسغئ  "ظفثت 
حآون المرأة، وبامعغض طظ طآجسئ "طغضا" وطصرعا 
برغطاظغا طئادرة "الرغاضئ طظ أجض شاغات شطسطغظ" 
شغ بطثة بغئ تاظعن والاغ عغ افولى طظ ظعسعا بشجة، 
ساطاً،  و١٥   ١٢ بغظ  أسمارعظ  شاغات  شغعا  وحارضئ 
عثشعا تسطغط الدعء سطى تصعق الفااة الفطسطغظغئ 
المظاذص المعمحئ شغ صطاع غجة، إضاشئ  وخخعخاً 

إلى طا تتمطه طظ رجائض دسط لطصدغئ الفطسطغظغئ".
الاغ  الظسعغئ  والةمسغات  الترضات  أن  العاضح  طظ 
اظاحرت شغ الئقد اإلجقطغئ وطظعا السربغئ بحضض ضئغر 
طظ  عغ  طثاطفئ  وأجالغإ  أجماء  واتثثت  وططتعظ 
أجالغإ الترب ضث المرأة المسطمئ!! ولع ألصغظا ظزرة 
أسمالعا  وبراطب  الةمسغات  عثه  أعثاف  سطى  شاتخئ 
لائغظ لظا أظعا أجطعب طظ أجالغإ ترب افشضار، وأن 
الثور الثي تطسئه عع دور طحئعه وخطغر. شعغ تابسئ 
السمض  شغ  غسامغئ  الثي  الضاشر  الشرب  طظ  وطمعَّلئ 

لطتغطعلئ دون سعدة اإلجقم إلى واصع التغاة.
خثطات  تصثغط  سطى  وجعدعا  بثاغئ  شغ  ترضج  شعغ 
الرساغئ لطفصراء طظ تعشغٍر لطتاجات افجاجغئ والختئ 
ضعارث  تثوث  سظث  لطمساسثات  وتصثغٍط  والاسطغط 
ذئغسغئ ضالفغداظات والمةاسات والتروب وطا غظاب سظعا 
طظ أسثاد ضئغرة طظ القجؤغظ، وسطى طّر الجطظ ازدادت 
وبراطةعا  أدوارعا  وتظعسئ  بضبرة  المظزمات  عثه 
أجظثات  لاظفغث  بافطعال  الثول  وأطّثتعا  وأظحطاعا، 
تثرغئغئ شغ بقد المسطمغظ، شأخئتئ تعاط بصداغا 
أخرى ضالئغؤئ والسثالئ (اقجاماسغئ) والمرأة والحئاب 

والطفض وتصعق اإلظسان والثغمصراذغئ والسظش... الت.
وسادة تئثأ عثه المراضج طحعارعا بئراطب ترشغعغئ ق 
وتاجات  غثائغئ  طعاد  تعزغع  غطتصعا  وأتغاظا  شضرغئ، 
أخرى سطى افجر المتااجئ وافغاام، وإذا طا اذمأظئ 
عثه  ضحفئ  المضان  غرتثن  وأخئتظ  إلغعا  الظساء 
تئث  وبثأت  الماضرة  خططعا  سظ  الثئغبئ  المراضج 
الئراطب  طع  بالاجاطظ  ظسائظا  سصعل  شغ  جمعطعا 
والثورات الرغاضغئ والطغاصئ والطئت وافحشال الغثوغئ 
بالمراضج  غطتص  طا  وضبغرًا  الظساء،  سطى  ربتا  ُتِثرُّ  الاغ 
رغاض أذفال ودورات طساسثة لثراجاعط وطثغمات 
خغفغئ وأطاضظ لعع وترشغه، ضض ذلك تحةغسا لطمرأة 
سطى التدعر إلى المراضج وعغ ططمؤظئ سطى ظفسعا 

وأذفالعا!
وضان لفطسطغظ ظخغإ واشر طظ تطك الةمسغات، وطظث 
الاعصغع سطى اتفاق أوجطع شغ السام ١٩٩٣ وبسث صثوم 
السططئ إلى شطسطغظ بثأت وتغرة الظحاط الظسعي شغ 
الاجاغث بحضض ضئغر جثا تغث اظاحرت لاحمض طثاطش 
المثن والصرى والمثغمات الفطسطغظغئ، بمثاطش أظعاع 
افظحطئ الختغئ والبصاشغئ واإلظساظغئ، وغئطس سثدعا 
ولع  جثغ.  ودولّغ  أوروبّغ  دسط  ولعا  اآلقف.  اآلن 
تائسظا عثه المظزمات الظسعغئ وطحارغسعا لعجثظاعا 
ق تثدع إق لرصابئ الةعئ الماظتئ الساعرة سطى تظفغث 
تسعغص  طبق  غرغثون  الممعلعن  ضان  شإن  أعثاشعا! 
طفععم الثغمصراذغئ تحضَّطئ سحرات الةمسغات طظعا، 
وإن ضاظعا غرغثون جمسغات تاسطص بالمرأة أو بالطفض 
تحضض ضط ضئغر طظعا! وإن رغئعا بالارضغج سطى السظش 
تاحضض السثغث طظعا تئتث شغه، وغضعن عثا شغ إذار 
طظمص طظ الئراطب الارشغعغئ أو اإلغابغئ الثثطاتغئ أو 
أخئح  تاى  الظساء،  لةثب  والفظغئ  الرغاضغئ  الثورات 
حاى  شغ  والةمسغات  المراضج  عثه  طظ  اآلقف  لثغظا 
المعاضغع، تائع أجظثة طظ غمعلعا طظ الةعات الماظتئ 
والعضالئ  الثولغ  والئظك  افوروبغ  اقتتاد  خخعخا 

افطرغضغئ لطاظمغئ USAID وغغرعا طظ طآجسات.
وطما غظئشغ ذضره أن افذر الظسعغئ عثه تفاصر أجاجًا 

إلى براطب سمطغئ تصغصغئ تاساطض طع صداغا الظساء شغ 
المةامع الفطسطغظغ، تغث ترضج عثه المآجسات سطى 
صداغا حضطغئ ضالسظش، والجواج المئضر والمساواة وغغرعا 
طظ الصداغا الاغ لغسئ عغ شسق المحاضض الاغ تآبر 
سطى تغاة افغطئغئ السزمى طظ الظساء. وسمطئ سطـى 
وضـع براطب لعا سقصئ بظعع الةظج "الةظثرة" طرضجة 
سطى تترر المـرأة وظغض تصعصعا تسإ المفععم الشربغ 
الةظسغظ،  بغظ  المساواة  تتصغص  طبض  التصعق  لاطك 
خقل  طظ  بتصعصعظ  المطالئئ  سطى  الظساء  وتحةغع 
زغادة براطب الاعسغئ والاثرغإ الاغ تضسئعظ المعارة 
والثئرة الاغ تسـاسثعظ سطـى اقجاصقلغئ والاثطص 

طظ صعاطئ الرجض ورساغاه.
وق غصاخر عثا العاصع سطى الدفئ الشربغئ بض وشغ غجة 
الظسعغئ  والةمسغات  المراضج  طظ  السحرات  ظةث  أغدا 
خغرا  ترغث  ق  الاغ  وطآجساته  الشرب  طظ  الممعلئ 
لطمسطمغظ وق تثثطعط إق لشاغات شغ ظفسعا. طظعا 
سطى جئغض المبال ق التخر اتتاد المرأة الفطسطغظغئ، 
لطاظمغئ،  الظسعغئ  الثراجات  وجمسغئ  المرأة،  ولةان 
الاغ  الثغرغئ  السطاء  وجمسغئ  المرأة،  حآون  وطرضج 
تئثو  الاغ  الرغاضغئ  المئادرة  عثه  سطى  أحرشئ 
ظاعرغا أظعا لطارشغه والاثفغش والافرغس الظفسغ لعآقء 
خطاعا  طظ  ججء  عغ  تصغصاعا  شغ  ولضظ  الفاغات، 
وتروغب  دسط  وعغ  المئارضئ،  افرض  شاغات  إلشساد 
لطبصاشئ الشربغئ الفاجثة، وضرب لطمفاعغط اإلجقطغئ 
وافتضام الحرسغئ وطتاولئ لضسر تعاجج التغاء والثةض 
سظث الفاغات، طبض المارابعظات وطسابصات الرصص أو طا 
والمعجغصى  والشظاء  الحسئغئ"  "الثبضئ  سطغه  غططصعن 
وسرض افزغاء بتةئ التفاظ سطى الاراث الفطسطغظغ 
السالط  إلى  وإغخالعا  الفطسطغظغئ  الصدغئ  ودسط 

بطرغصئ "تدارغئ" خالغئ طظ السظش!!
طع السطط أن الرغاضئ وافظحطئ لطفاغات والظساء لغسئ 
طثالفئ لطحرع بتث ذاتعا، بض تخئح ضثلك إن خاتئعا 
اخاقط أو إظعار سعرات ق غصئطه الحرع.. غسظغ الشظاء 
أو الثبضئ لطخئاغا، أو جئاصات الرضخ والمارابعظات أو 
المئارغات إن ضاظئ شغ أطاضظ طثخخئ لطظساء وطع 
الظساء شعثا ق غاسارض أبثا طع الحرع.. شطماذا غةإ 

أن ظصرن "ترغئ المرأة" بمثالفاعا لطحرع؟!
وغمضظ لطمرأة أن تاسطط وتسمض وتااجر وتثغر حرضات 
والبصاشغئ  الثثطاتغئ  التغاة  شغ  وتحارك  وطآجسات، 
واقصاخادغئ لضظ ضمظ ضعابط حرسغئ وضسعا رب 
السجة ولغج الئحر.. شاإلجقم ق غاساطض طع المرأة بحضض 
جاطث أو ظالط.. شطعا أن تمارس ععاغاتعا ورغاضاعا 
وطقبسعا  جمالعا  تساسرض  أن  وتاى  بأظعاسعا 
وزغظاعا، لضظ طع ظساء وبغظعظ.. أم أن عثا ق غضعن 
طصئعق وظاجتا إق إن ضان عظاك ذضعر؟!! شالحرع لضض 
زطان وطضان، وق غضعن الاطعر والتدارة شغ طثالفاه، 

بض تثّطفظا وسثظا إلى الثطش بسئإ طثالفاه.
وعظا ظاساءل: ألط غضظ طظ العاجإ سطى طظ غاعلى أطر 
الظاس شغ صطاع غجة وعع صث رأى بسغظغه طا اصارشاه 
تطك الةمسغات طظ إشساد وتثرغإ شغ الدفئ الشربغئ 
شخعن  غجة؟!  صطاع  شغ  ظحاذات  عضثا  غمظع  أن 
المةامع طظ الفساد والرذغطئ أولى طظ إرضاء الشرب 
والترضات  المظزمات  عثه  شإن  وأطعاله..  وجمسغاته 
والةمسغات الظسعغئ وطا تثفغه طظ أعثاف وطا تصعم 
الثي غسسى  الُمَمعِّل  ذلك  إق  تثثم  ق  براطب  طظ  به 
إلشساد افطئ اإلجقطغئ وغجسجع ضغاظعا وغفضك افواخر 
لغتعل  وتحرذطعط  أشرادعا  تفرق  لغجداد  المةامسغئ 
ذلك دون وتثتعا وظعداعا وسعدة دولاعا اإلجقطغئ 
المامبطئ بالثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، جسطظا اهللا 

 طظ حععدعا صرغئا بإذن اهللا

ظحر طعصع (وضالئ وشا، اقبظغظ، ١٨ ذو 
٢٠١٩/٠٨/١٩م)  ١٤٤٠عـ،  التةئ 
صداة  صاضغ  "رتإ  شغه:  ورد  خئرا 
بفاعى  العئاش،  طتمعد  شطسطغظ 
لسطماء  السالمغ  اقتتاد  رئغج 
لترضئ  السابص  الرئغج  المسطمغظ، 
الحغت  المشربغئ  واإلخقح  الاعتغث 
أتمث الرغسعظغ، الاغ صال شغعا "لغج 
ولعثا  ططئسا..  الصثس  زار  طظ  ضض 
طا  بسئإ  الفطسطغظغغظ"،  طظ  أساثر 
جماه "تصخغر" المسطمغظ شغ دسمعط 
إلخعاظعط بالئغئ المصثس، طسائرا أن 
وصال  تطئغسا.  لغسئ  شطسطغظ  زغارة 

العئاش، شغ بغان ختفغ، الغعم اقبظغظ، إن الثسعة إلى زغارة الصثس واقذقع سطى طساظاة أعطعا جراء اقتاقل 
وجرائمه بتص المصثجغغظ والترم الصثجغ الحرغش عغ واجئئ سطى ضض طسطط صادر سطى العخعل إلغعا، فن الصثس 
ساخمئ روتغئ لضض المسطمغظ ولغسئ لطفطسطغظغغظ وتثعط، وعغ شرغدئ دغظغئ وضرورة جغاجغئ شغ ظض 

المثططات الراطغئ لاععغثعا وتعةغر جضاظعا طظ صئض دولئ اقتاقل".
: العئاش ضما صال جابصا "طظ غأضض طظ طشرشئ السططان غدرب بسخاته"، وعع غأضض طظ طشرشئ 
سئاس وبالاالغ شعع غدرب بسخاته، وسئاس طسارف بضغان غععد، وعع غارق شغ الاطئغع والاظسغص افطظغ 
طسه تاى أذظغه، شالعئاش إذًا طبطه، وسطغه شق غساأعض الثعض شغ تخرغته أضبر طظ ذلك. وظأتغ اآلن إلى 
الحغت أتمث الرغسعظغ، شعض غثفى سطى الرغسعظغ (رئغج اقتتاد السالمغ لسطماء المسطمغظ) تصاً وجعب 
تترك الةغعش شغ بقد المسطمغظ لاترغر افرض المئارضئ شطسطغظ، تاى غشفطه شغ شاعاه وغظئري لاسعغس 
زغارة افصخى تتئ تراب اقتاقل؟! ألغج ترّغاً به أن غساثر فعض شطسطغظ ولطمسطمغظ بض هللا ولرجعله 
بسئإ ترك بغئ المصثس تتئ اقتاقل إلى اآلن بثل اقساثار سظ زغارته سئر جفارات غععد؟! بط عض زغارة 

افصخى تتئ تراب اقتاقل طع الصثرة سطى تترغره تسائر دسما أم خثقظًا؟!

هل یخفى على الریسونی الحکم الشرعی فی حق فلسطین
لیفتی بزیارتها تحت حراب االحتالل؟!

ـــــــــ شغ العصئ الثي تاخاسث شغه تثة الخراع بغظ الثولئ ــــــــــ بصطط: افجااذة طسطمئ الحاطغ (أم خعغإ)ـ 
جئعات  إتثى  سطى  اإلجقطغئ  وافطئ  العظثوجغئ 
المعاجعئ بغظ الطرشغظ شغ ضحمغر، بسث إلشاء العظث 
غاةاعض  العصئ  عثا  شغ  ضحمغر،  شغ  الثاخئ  التالئ 
تضام المسطمغظ عثه الةئعئ الساخظئ والةرح الثاطغ 
ولرجعله  هللا  جثغثة،  خغاظات  سطى  وغصثطعن  لفطئ 
أضبر  طثار  سطى  أظعارا  جالئ  الاغ  المسطمغظ  ولثطاء 
ابظ  شثلك  ضحمغر،  شغ  الجطظ  طظ  سصعد  جئسئ  طظ 
زاغث غضّرم ججار غعجرات (طعدي) بعجام إطاراتغ رشغع، 
ظخئعا  الاغ  اإلطارات  تضعطئ  أن  سطى  طظه  تأضغث  شغ 
اقجاسمار اإلظةطغجي، عغ ططئ واتثة طع سئثة الئصر شغ 
العظث لعجعد المحارك العاتث، وعع السغث اإلظةطغجي، 
وشغ طتاولئ طظه لرحعة طعدي وتجبه "بعارتغا جاظاتا" 

الثي اجامالاه أطرغضا لخفعا.
وطبال آخر سطى خغاظئ تضام المسطمغظ لثطاء المسطمغظ 
شغ ضحمغر، طعاشصئ تضعطئ تسغظئ الثائظئ سطى السماح 
افراضغ  شغ  العظثي  أجارتاق  ططار  باعجغع  لطعظث 
عثا  الئظشالغئ  الثارجغئ  وزارة  صئطئ  تغث  الئظشالغئ. 
اقصاراح العظثي "بحضض إغةابغ"، وتظسص العزارة اآلن 
طع العظث ذرغصئ الاظفغث. ولائرغر عثه الثغاظئ الاغ ق 
تثفى تاى سطى رطعز الظزام الئظشالغ ظفسه، برر وزغر 
الثارجغئ الئظشالغ حعغث التص، الثي ضان غسمض ضأظه 
بعق عظثي، صال "إن ططار جظغش الثولغ غصع ججءا طظه 
شغ جعغسرا والةجء اآلخر شغ شرظسا!" وعثا الاخرغح 
غسضج تصغصئ الاجام تضاطظا الثعظئ بأظعط ططاجطعن 
بالفسض بالاظازل سظ بقدظا فضبر الثول سثاوة لقجقم 
والمسطمغظ، وعط غتاولعن تئرغر ذلك طظ خقل بسخ 

المرتحغظ طظ السغاجغغظ.
ولطمفارصئ شإظه سظثطا تعاجه بظشقدش شغداظات طثطرة 
لطمتاخغض الجراسغئ والئغعت، بسئإ تثشص المغاه طظ 
افظعار العظثغئ سئر السثود الاغ تصغمعا العظث سطغعا 
وتصعم بفاتعا ضطما زاد طظسعب المغاه شغعا، شاتثث 
تسغظئ  تضعطئ  تاةاعض  بظشقدش،  شغ  شغداظات 
عثه الضاربئ وتضاشأ العظث باسطغط أراضغ افطئ إلى 
الثغاظئ  لغسئ  وعثه  الضاشرة،  المحرضئ  الثولئ  عثه 
شغ  الثعظئ  ظعب  عع  بض  بظشقدش،  لتضام  العتغثة 
الصغادة السغاجغئ شغ خغاظئ المسطمغظ شغ بظشقدش 
طظ خقل السمض طع العظث، وعغ الثولئ المتاربئ الاغ 
سطى  الضاططئ  عغمظاعا  لفرض  جعثعا  صخارى  تئثل 
المعارد  صطاسات  سطى  العغمظئ  خقل  طظ  بظشقدش، 
الثشاع  وصطاسات  والمعاظأ  الطاصئ  طبض  اقجاراتغةغئ 
التغعغئ واقصاخادغئ والسسضرغئ، وتسسى لثلك طظ 
خقل الاساون العبغص طع تضعطئ تسغظئ وإبرام السصعد 
الفاجثة المةتفئ بتص بظشقدش وأعطعا لخالح العظث 
ولخالح شرض جغطرتعا وعغمظاعا سطى عثه الصطاسات 
المعمئ، وصث ضفض ظزام الئغع عثا تشطشقً عظثغاً سمغصًا 
وجغطرة له سطغظا، وعع دائماً ترغص سطى تدطغض أعض 
بظشقدش بسرض خغاظاته وخثطاه لطمخالح العظثغئ 

بأظعا "طخطتئ وذظغئ" لئظشقدش!
طظ  صادم  أجارتاق  ططار  تعجغع  طحروع  خطعرة  إّن 

زاوغاغظ؛ افولى وعغ أن الاساون والاعاون طع الثول 
جئتاظه  اهللا  طظ  غدإ  ذلك  وشغ  غةعز  ق  المتاربئ 
بغظ  طساعثات  أو  اتفاصات  أي  سصث  غةعز  شق  وتسالى، 
افطئ اإلجقطغئ والثول المتاربئ إق طا ضاظئ سطى جئغض 
افدظى،  بتثعا  تةعز  شإظعا  تغظعا،  وتاى  اقضطرار، 
التث الثي غمظع السثو طظ الظغض طظ افطئ بطرغصئ أو 
طساعثات  إبرام  غةعز  ق  شإظه  أولى  باب  وطظ  بأخرى، 
والمساعثات  الفاخطئ  التثود  واتارام  جعار  تسظ 
طجغثا  السثو  بمظح  شضغش  والبصاشغئ...الت،  السسضرغئ 
طظ افراضغ اإلجقطغئ لغصغط سطغعا ططارا غاصعى به 
الثول  طع  اإلجقطغئ  افطئ  سقصئ  شغ  شافخض  سطغظا؟! 
المتاربئ عع وجعد تالئ الترب والةعاد، صال تسالى: 
غِظ َوَلْط  ﴿َق َغْظَعاُضُط اهللاَُّ َسِظ الَِّثغَظ َلْط ُغَصاِتُطعُضْط ِشغ الثِّ
ِإَلْغِعْط  َوُتْصِسُطعا  وُعْط  َتَئرُّ َأْن  ِدَغاِرُضْط  ِطْظ  ُغْثِرُجعُضْط 
ِإنَّ اهللاََّ ُغِتإُّ اْلُمْصِسِطغَظ * ِإظََّما َغْظَعاُضُط اهللاَُّ َسِظ الَِّثغَظ 
غِظ َوَأْخَرُجعُضْط ِطْظ ِدَغاِرُضْط َوَظاَعُروا  َصاَتُطعُضْط ِشغ الثِّ
ُعُط  َشُأوَلِؤَك  َغَاَعلَُّعْط  َوَطْظ  َتَعلَّْعُعْط  َأْن  ِإْخَراِجُضْط  َسَطى 
الزَّاِلُمعَن﴾، والجاوغئ الباظغئ وعغ أن المطارات تسائر 
ظصاذاً أطظغئ تساجئ وعغ صعاسث سسضرغئ تساثثطعا 
الثول سظث التاجئ ضمطارات وصعاسث سسضرغئ تظططص 
طظعا الطائرات التربغئ طاعجعئ إلى السثو، وشغ عثه 
التالئ شإن تعجغع ططار أجارتاق شغ افراضغ الئظشالغئ 
عع غئاء جغاجغ وسصط شغ الافضغر اقجاراتغةغ سظث 
ولضظ  تسغظئ،  تضعطئ  وسظث  بظشقدش  شغ  الظزام 
الافسغر العتغث لعثا السصط شغ الافضغر عع طا ذضرظاه 
آظفا، طظ أن تضعطئ تسغظئ والظزام العظثي طظئاعما 
ظفسغعما  غسائران  ق  وعما  العاتث،  اإلظةطغجي  الةتر 
أسثاء، بض سثوعط المحارك العتغث عع افطئ اإلجقطغئ 
وعما غسمقن طسا لستص افطئ والعغمظئ سطغعا، شالظزام 
أولغاء  دضا  شغ  السطماظغ  والظزام  دلعغ  شغ  المحرك 
تَُكْن  َاُء َنْعٍض إِالَّ َيْفَعلُوهُ  ِ ْو

َ
ِيَن َكَفُروا َنْعُضُهْم أ َّ ﴿وَا

ْرِض َوَفَساٌد َكبرٌِي﴾.
َ ْ
فِْتَنٌة يِف األ

إن أعض بظشقدش لظ غصئطعا أبثًا بعثه الخفصئ المثطرة 
طع العظث، ضما لط غصئطعا أبثًا بأي طظ الخفصات السابصئ 
طع عثه الثولئ المحرضئ، ولظ غظسعا أبثًا التروب الاغ 
حظاعا العظث ضث المسطمغظ سطى جئعات سثغثة فضبر 
طظ خمسغظ ساطاً، ضما أظعط غثرضعن جغثًا تارغت عثا 
تربئ  الاغ  تسغظئ،  الحغثئ  ورأجه  الئظشالغ  الظزام 
ورضسئ طظ تطغإ الضره العظثي بسث ظفغعا إلغعا شغ 
أسصاب طصاض أبغعا طةغإ الرتمظ واقظصقب سطغه، ولظ 
غظسى أعض بظشقدش سمطغات الصاض الاغ تصعم بعا صعات 
ترس التثود العظثغئ شغ المظاذص التثودغئ، وتثطغر 
أظعارظا وجئض سغحظا بعاجطئ جثود شاراضا وتغمغمعخ 
العظثغئ، واقتاقل العتحغ لضحمغر وطثبتئ غعجارات، 
شعثه الةرائط وغغرعا تآضث لطمسطمغظ المآضث سظثعط 
اجَّاِس  َشدَّ 

َ
أ ﴿حَكَِجَدنَّ   : اهللا  بصعل  المامبض  سصائثغا، 

ُكوا﴾. لثلك شإن عثه  رْشَ
َ
ِيَن أ َّ َُهوَد وَا ْ ِيَن آَمُنوا ا َعَداَوةً لِثَّ

الخفصئ غغر صابطئ لطافاوض، وعغ طترطئ، وعغ تةسض 
 َُّ ﴿َولَْن جَيَْعَل اهللا  : اهللا  غصعل  جئغق،  سطغظا  لطضاشرغظ 

 ﴾ًلِلْاَكفِرِيَن بَلَ الُْمْؤِمننَِي َسبِيال

الدولۀ اللبنانیۀ تظهر عمق استهتارها بالناس
والدلیل مطامر الموت فی طرابلس
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