
افولى  جمادى   -  ٤١٢ (السثد  العسغ  طةطئ  ظحرت 
الاالغ:  الثئر  ٢٠٢٠م)  افول  ضاظعن  ١٤٤١عـ، 
بسظعان:  "أخثرت الضاتئئ والمآرخئ روزي بحغر ضااباً 
"تروب افرحغش: جغاجئ الاأرغت شغ الممطضئ السربغئ 
الاغ  المظزمئ  لفجالغإ  الضااب  وغسرض  السسعدغئ" 
اظاعةاعا الثولئ السربغئ السسعدغئ، والاغ تأجسئ سام 
والمااتش  الاسطغط  طظاعب  شغ  الئاب  إلغقق  ١٩٣٢م، 
لاارغت  الثولئ  تآغثعا  ق  الاغ  الرواغئ  سطى  وافرحغش 
عثه المظطصئ، ولاظفخ سظ ظفسعا ضض طا ق غظسةط 
طا  وخاخئ  لثاتعا،  رجمعا  ترغث  الاغ  الخعرة  طع 
غاسطص بالمعروث الاارغثغ لطثولئ السبماظغئ، أو غاسطص 
طظ  وردوا  سربغئ  غغر  أخعل  طظ  وطفضرغظ  بظحطاء 
جظعب آجغا وطظ إظثوظغسغا وأبَّروا شغ طثاطش جعاظإ 
التغاة اقجاماسغئ والبصاشغئ والفضرغئ شغ تصئئ أواخر 
طضئ،  شغ  السسعدي  السعث  وطططع  السبماظغ  السعث 
والظحاط  الاارغت  ذات  الخعلاغئ  المثرجئ  ضثرغةغ 
البصاشغ اإلجقطغ وغغرعا طظ المثارس، وتتثبئ سظ 
جعاظإ طثطَّرة لاارغت السسعدغئ البصاشغ البري، بما شغ 
ذلك إرث طضئ المضرطئ وطظطصئ التةاز. وذضرت أظه 
إلى  الثولئ  ذعئئ   ،١٩٩٠-١٩٩١ الثطغب  ترب  بسث 
أبسث طثى شغ جئغض إظااج وأرحفئ وتثطغث واجاشقل 
جردغئ أضبر سطماظغئ لاارغت آل جسعد، وسمطئ جاعثة 
سطى الاأجغج لخظاسئ ترابغئ ضطفئ ططغارات سثة طظ 
افرحفئ  وطراضج  المااتش  سطى  واحامطئ  الثوقرات، 
الفسال  الاثطغر  سطى  ورضجت  الاارغثغئ،  والمعاصع 
بسغظعا  تارغثغئ  وأطاضظ  لمعاصع  الماسمث  واإلعمال 
الممطضئ.  لاارغت  الرجمغئ  الرواغئ  تظاصخ  فظعا  ظزرًا 
وصالئ الضاتئئ إن السحرغئ افولى طظ افلفغئ التالغئ 
والاارغثغئ  المصثجئ  لطمعاصع  طاسارساً  عثطاً  حعثت 
إلى  تسعد  الاغ  لادارغسعا  واجائثاقً  طضئ  صطإ  شغ 
طظ  طعغمظئ  جتاب  بظاذتات  سام  ألش  سظ  غجغث  طا 
وجط  ضان  السحرغئ  تطك  وبظعاغئ  والججاج.  الفعقذ 
الئطثة أحئه بمعصع بظاء طاعاخض؛ شضاظئ السحرات طظ 
المئاظغ ذات اقجاثثاطات الماسثدة صغث اإلظحاء شغ 
طتغط المسةث، وضادت الراشسات تسث افشص شغ جماء 
طعث اإلجقم بغظما أذئص الدئاب الثخاظغ بغثغه سطى 
المسةث الترام، وغثت طعاصع اإلظحاء وطسثات التفر 
البصغطئ ججءًا طظ المحعث السام لطمثغظئ، ظاعغك سما 
الةاظإ  وشغ  غطاق.  ق  وضةغب  تطعث  طظ  به  اباطغئ 
تئطس  طساتئ  سطى  تماث  سمغصئ  تفرة  تصئع  الةظعبغ 
جغصام  الثي  المعصع  إظعا  طربسئ،  ضغطعطارات  بقبئ 
الثي  المعصع  بالدئط  وعع  الحاطغئ،  طحروع  شغه 
إلى  افخطغئ  الخعلاغئ  المثرجئ  طرة  فول  شغه  بظغئ 
جاظإ طحروع جئض سمر… عثه السمطغات تظفث بثصئ 
بالشئ إلظااج وتفر تارغت وإرث آل جسعد شغ طثغظئ 

الرغاض، سطى تساب الاارغت اإلجقطغ".
: إن تضام آل جسعد عط سطماظغعن بسصال سربغ 
ضاذب وسئاءة إجقطغئ طجغفئ، شعط سمقء باطاغاز وق 
جثال، وعا صث دارت افغام وجاء الغعم الثي شدتعط 
أطام افطئ اإلجقطغئ سطى رؤوس افحعاد شغ عثه 
التغاة الثظغا، وجغرشع لعط لعاء الشثر غعم الصغاطئ 
لغفدتعط أطام الثقئص طظ لثن آدم سطغه السقم إلى 
غعم الثغظ طخثاصا لصعله ملسو هيلع هللا ىلص شغما رواه سئث اهللا بظ 
طسسعد رضغ اهللا سظه «ِلُضضِّ َغاِدٍر ِلَعاٌء َغْعَم اْلِصَغاَطِئ، 
ُغَصاُل: َعِثِه َغْثَرُة ُشَقٍن». صال ابظ بطال: (وعثه طئالشئ 
شغ السصعبئ وحثة الحعرة والفدغتئ). وغئصى الساإ 
لطظاس  وزغظعا  شأذاسععط  دغظعط  باسعا  سطماء  سطى 
خغاظاعط، وتثطعا سظ طغباق ربعط الثي أخثه سطغعط 

أن ق غصعلعا سطى اهللا إق التص، شسصطعا طسعط.

تشغغر  لسئئ  شغ  تظتخر  الئعطعاظغئ  الممارجات  تطك 
التضعطات الاغ ق تمطك جططئ اتثاذ الصرارات السغاجغئ 
الةرغؤئ، شااتعل أسمالعا السغاجغئ إلى طا غحئه افسمال 
الاعظسغ  لطئرلمان  ُغسمح  شغما  الاخرغفغئ،  اإلدارغئ 
تظتخر  لطحسارات  خراساً  ُتزعر  طمطئ  لسئئ  بممارجئ 
شغ سمعطغات المغض ظتع الثضااتعرغئ أو الثغمصراذغئ، 
اقظضماش  وذأة  تتئ  الاعظسغ  اقصاخاد  غرزح  بغظما 
واظسثام اإلظااج طع بطالئ تجغث سظ ١٨٪، شغما غسامر 
الرئغج بأداء الثطابات الضقطغئ بعخفه ظاعرة خعتغئ 
ق تسضج أي سمض جغاجغ تصغصغ سطى افرض، وأّطا 
افسمال  بأجعأ  غصعم  شاةثه  طتسعس  بسمض  صام  إن 
أجعأ  شغ  لئارغج  ضجغارته  اإلذقق،  سطى  السغاجغئ 
اإلجقم  سطى  تاصث  زسغط  طع  الخعر  شغطاصط  تعصغئ، 

غظفث جمعطه جعارًا ظعارًا ضث رجعلظا الضرغط ملسو هيلع هللا ىلص.
وشغ الغمظ تئثو الترب شغعا وضأّظعا صثر ق ظعاغئ له، 
اقظفخال  ُتضّرس  والةظعب  الحمال  بغظ  واقظصساطات 
الثائط، وأّطا اقظصساطات بغظ الةظعبغغظ أظفسعط شعغ 
افطرغضغئ  اقجاثئارات  دوائر  ُتشثغعا  دائمئ،  حئه 
وشغما  واإلطارات،  السسعدغئ  وُتظفثعا  والئرغطاظغئ، 
غاعاشص الساجئ شغ الثولاغظ طآخرًا سطى تحضغض تضعطئ 
المساظاة  تسامر  لعا،  شاسطغئ  بق  لطةظعب  طتاخخئ 
التصغصغئ بغظ الغمظغغظ، وغشرق ٨٠٪ طظ السضان شغ 

تربًا تثعض  الفطسطغظغئ  السططئ  أن  شطسطغظ:  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أضث 
طسطظئ سطى أعض شطسطغظ ودغظعط، وتساظفر حئغتاعا قساصال وصمع المخطغظ وإغقق المساجث وطظع خقة
السططئ أن  ختفغ:  بغان  شغ  المضاإ  وأحار  وحسائره،  وأولغائه  اهللا  بغعت  سطى  جاشرة  ترب  شغ  الةمسئ 
اجاظفرت صعاتعا وترضئ حئغتاعا وأجعجتعا افطظغئ، لمظع إصاطئ خقة الةمسئ، شحظئ تمطئ اساصاقت لغطغئ
طسئصئ لتمطئ الثسعة شغ صطصغطغئ وذعلضرم وبغئ لتط سطى إبر دسعات لفاح المساجث وإصاطئ خقة الةمسئ،
وحرسئ خئاتا شغ إغقق المساجث وتتعغض بسدعا إلى بضظات أطظغئ، ولط تضاش بثلك بض تشعلئ بالعراوات
وإذقق صظابض الشاز سطى الظاس الثغظ رشدعا الثدعع لزطمعا وذشغاظعا وأصاطعا خقة الةمسئ شغ المساجث
والساتات، شغ طتاولئ طظعا لبظغعط سظ خقتعط أو سصابعط سطى إصاطاعا، ضما اساصطئ السثغث طظ المخطغظ
بسث الخقة. واسائر الئغان: أن السططئ ترتضإ عثه الةرائط شغ تمطئ طسسعرة لمظع إصاطئ حسغرة طظ حسائر
وسطى أعض شطسطغظ، وذلك بسث بغعت اهللا  وسطى  واضتئ سطى اإلجقم  ترب  اهللا، وعغ خقة الةمسئ، شغ 
أن اجاظفثت الضبغر طظ ذاصاتعا شغ تثطغر اقصاخاد والاسطغط وترضغع الظاس وتةعغسعط بتةئ طعاجعئ وباء
ضعروظا الثي بصغ طصخعرا سظث السططئ سطى المثارس والمساجث بسث شاح الئظعك وافجعاق والمآجسات.
والساتات، المساجث  الضبغر طظ  وخقتعط شغ  المئارضئ،  الئغان الاترك الصعي المئارك فعض افرض  وبّمظ 
طسائرًا أظه إبئات لشغرتعط سطى دغظعط وترخعط سطى الثشاع سظ طساجثعط وحسائرعط، ضغش ق، وعط أعض
والمسةث افصخى  المسةث  شغ  غععد  لضغان  غاخثون  الثغظ  وعط  اهللا،  رجعل  سطغعط  أبظى  الثغظ  الرباط 
ظطمعا شغ  تمادت  صث  السططئ  أن  إلى  الئغان  واظاعى  تغظ.  ضض  وشغ  وصئ  ضض  شغ  الثطغض  شغ  اإلبراعغمغ 
وذشغاظعا وعثا أطر طرتسه وخغط، وأن عثه اقساثاءات واقساصاقت بتص المخطغظ طظ أعض شطسطغظ عغ
إطسان شغ الزطط والطشغان الطثغظ جغضعظان العصعد الثي غحسض افطئ تةاه الزالمغظ، وجغأتغ الغعم الثي
لظ تةث شغه السططئ طظ غثاشع سظعا أو غرأف بعا، وإن وجثت اآلن طظ غتمغعا طظ غدإ افطئ، شطظ تةث
طظ غتمغعا طظ غدإ اهللا وجثطه آجق أم ساجق، ولظ غةث أشراد السططئ الثغظ غظفثون أواطرعا بمتاربئ

.دغظ اهللا وطعاجمئ بغعته طظ غثاشع سظعط أطام المظاصط الةئار

ظزام السغسغ 
ظطمات بسدعا شعق بسخ
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بصطط: افجااذ جسغث شدض*
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وغصعل  الثغر  إلى  غثسع  الاترغر  تجب  إن 
الثغر، وغأطر الظاس بالثغر، وق خقص لفطئ 
الضرغط  رجعلظا  به  جاء  شغما  إق  لعا  خغر  وق 
سطغه أشدض الخقة وأتط الاسطغط، واقلاجام 

بما جاء به ضما صال تسالى: 
ُموَك فِيَما َشَجَر  َّ حُيَكِّ ﴿َفَال َوَربَِّك َال يُْؤِمُنوَن َح
ا َقَضْيَت  ْغُفِسِهْم َحرَجاً ِممَّ

َ
بَيَْنُهْم ُعمَّ َال جَيُِدوا يِف أ

َويَُسلُِّموا تَْسلِيماً﴾.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  طسةث وطصام الظئغ طعجى غساظخر افطئ ...٢

-  عض تساطغع التضعطئ الةثغثة شغ سثن تتصغص 

   طا أظغط بعا؟  ...٢

- بماظغئ طفاعغط خطغرة غةإ الّاخثي لعا شغ 

   اتفاصغئ إجطظئعل (الةجء الباظغ وافخغر) ...٣

- طسطمع الروعغظةا.. المساظاة المساةثة المسامرة ...٤

- بالثقشئ ظتمغ طسطمغ جرغقظضا أتغاء وأطعاتا ...٤
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ضطمئ السثد

شغ ظض ظزام ق غرسى حؤعن أبظاء حسئه وغمظ سطغعط 
أظفسعط  غضفطعن  وغارضعط  تصعصعط،  طظ  بفاات 
بأظفسعط، بض وغاتمطعن أسئاء خطاغا وأوزار الظزام 
ظفسه، غصعم الظزام المخري وبصرار خادم لمقغغظ 
الفصراء شغ الئقد أن غصاخر الثسط المصثم لطئطاصات 
الامعغظغئ سطى ذفطغظ لضض أجرة بتث أصخى، بتةئ 
السمض سطى "طعاجعئ الجغادة السضاظغئ"، وطظ المصرر 
أن غسطظ رئغج العزراء الصرار رجمغا، الحعر المصئض، 
بتسإ تخرغتات طاطفجة لعزغرة الاداطظ اقجاماسغ، 
ظغفغظ الصئاج، اقبظغظ، طحغرة إلى أن تطئغص الصرار بثأ 
بالفسض شغ إذار برظاطب الثسط المالغ "تضاشض وضراطئ" 

الثاص بثسط افجر الفصغرة.
ظفسه رئغج العزراء الثي خرج سطغظا صئض أغام لغطصغ 
الطعم سطى الجغادة السضاظغئ طسائرا إغاعا السئإ شغما 
غطسط  طظ  عع  وضأظه  طحضقت  طظ  طخر  تساظغه 
الاغ  الةظغعات  تطك  لسض  أو  غثه  ضث  طظ  افذفال 
وتطسمعط  تضفطعط  الاغ  عغ  سظعط  طظسعا  غساجم 
وتضسععط وربما غةعسعن دوظعا، وضأن الظزام غصثم 
لطظاس أسطى طساعى طظ الرساغئ وغعثدعط بمظسعا! 
بغظما سطى التصغصئ ق غتخض أعض طخر شغ ظض عثا 
الظزام سطى أي ظعع طظ الرساغئ، بض تظعإ تصعصعط 
وبرواتعط وتعثر ضراطاعط لصاء شاات غطصى لعط عع 

ججء غسغر طظ بسخ تصعصعط.
بحرغئ  ذاصئ  السضاظغئ  الجغادة  غسائر  ضطه  السالط 
التخر  ق  المبال  جئغض  سطى  سطغعا،  وغحةع  طظاةئ 
الثسط الحعري المثخص لفذفال شغ ألماظغا غرتفع 
الثي  افخغر  الصاظعظغ  الاسثغض  وبمعجإ  باجامرار. 
ذفض  لضض  الثولئ  جاثشع  افلماظغ،  الئرلمان  أصره 
١٠ غعرو إضاشغئ، لغضعن المئطس الحعري ٢٠٤ غعرو 
تمعز/ طظ  افول  طظ  اباثاء  والباظغ،  افول  لططفض 
٢١٠ سطى  شغتخض  البالث  الطفض  أطا   ،٢٠١٩ غعلغع 
غعرو، واباثاء طظ الطفض الرابع ٢٣٥ غعرو، أطا شرظسا 
سطى الرغط طظ أظعا تتزى بأسطى طسثل لطعقدات شغ 
أوروبا إق أظعا تصثم سثدا طظ المجاغا والمساسثات، بما 
شغ ذلك "طظتئ العقدة" والاغ تخض لتعالغ ١٠٠٠
دوقر، ضما وتتخض افجر سطى سثد طظ المثخخات 
الثخض  ضرغئئ  شغ  لاثفغدات  باإلضاشئ  الحعرغئ 
(جئعتظغك  التضعطئ.  طظ  المثسعطئ  الرساغئ  وطراضج 
سطى  أبظاءه  غحةع  الشرب  ٢٠١٩/١١/٢٨م)،  سربغ 
زغادة اإلظةاب لغجغث طظ ذاصاه الئحرغئ وغضبر جعاد 
حسعبه بغظما غترص تضاطظا سطى تتثغث الظسض وطظع 
اإلظةاب لمتاولئ تصطغض أسثاد المسطمغظ أبظاء افطئ، 
والمقتر عظا أن طا غمظح لفذفال شغ ألماظغا وطظتئ 
العقدة شغ شرظسا غسث بروة بالظسئئ فعض طخر الثغظ 
غدظ سطغعط الظزام بةظغعات طسثودة بغظما غتمطعط 
سإء جغاجاته الضاربغئ رغما سظعط، عثا ولط غصض أبثا 
إن الجغادة السضاظغئ تةعخ الاظمغئ وتسئإ الفصر إق 
تضام بقدظا الروغئدات، بغظما عغ شغ تصغصاعا ذاصئ 

ق غسططعظعا شصط بض غسمطعن سطى تثطغرعا.
تثدع  وق  جغاجاتعا  ترعظ  ق  التصغصغئ  افظزمئ 
صعاظغظعا وصراراتعا إلطقءات الثول الضئرى وق الثول 
وق  أخق  لطصروض  تطةأ  ق  بض  لطصروض  الماظتئ 
في  تطةأ  وق  اقصاخادغئ،  لمحضقتعا  تق  تسائرعا 
أو  تصعصعط  تدغع  أو  بحسعبعا  تدر  صث  جغاجات 
تماعظ ضراطاعط، أطا شغ ظض افظزمئ السمغطئ الاغ 
تتضط بقدظا شتثث وق ترج أظزمئ جئاغئ، طةمعسئ 
طظ الطخعص والسراق ق غسظغعط إق طا غساصطسعن 
طظ أصعات الظاس وطا غظعئعن طظ بروتعط وطا غعضع 
شغ أرخثتعط شغ بظعك جعغسرا، ولع ضان سطى جبث 
حسعبعط، وعثا واصع تسغحه طخر طظث تساصإ اقتاقل 
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طع طرور سحر جظعات ُطدظغئ سطى اظثقع البعرات السربغئ 
غةث الماابع الترغص فتثابعا ظفسه وضأّظه ُططجطاً سطى 
الصغام باصغغط طعضعسغ لطظاائب الدئابغئ لعثه البعرات، 
إغةابغئ طرجعة غمضظ  ظاائب  وإلطضاظغئ التخعل سطى 
الاشغغر  إلتثاث  السئض  بضاشئ  وتطعغرعا  سطغعا،  الئظاء 

المططعب طظعا.
افخغر  السصث  لاةربئ  الزاعرغئ  الظاائب  ضاظئ  وإن  إّظه 
طظ عثه البعرات تئثو عجغطئ بفسض البعرات المدادة، 
إق أّظعا صث زرسئ بثرة السمض لطاشغغر الةاد، شالةماعغر 
السربغئ وبفسض تطك البعرات ق حك أّظعا اضاسئئ خئرات 
جثغثة، وأخئتئ تظازر الفرخئ المعاتغئ لقظصداض 
سطى التضام، ُطاةاوزة تطك افخطاء الصاتطئ الاغ وصسئ 
بعا، وأعمعا تشغغإ المحروع اإلجقطغ، والرضعن إلى 

بسخ افظزمئ الاغ ضان ُغزظُّ بعا خغرًا.
ولع اجاسرضظا طا آلئ إلغه افوضاع السغاجغئ شغ الثول 
السربغئ الاغ ظحئئ شغعا البعرات لعجثظاعا بق حك ُطثّغئئ 
لفطال؛ شفغ تعظج ُطئاثأ عثه البعرات وُططعماعا، ظةث 
صغج  رئغسعا  شعثا  جثًا،  صاتمئ  السغاجغئ  أوضاسعا 
جسّغث غاساطض طع السغاجئ وضأّظعا ُطةرد أداء أضادغمغ 
غفاصر إلى اإلجراءات السغاجغئ الفاسطئ، شُغطصغ الثطابات 
وغاةظإ  الئروتعضعلغئ،  الةعاظإ  سطى  وُغرّضج  الةعشاء، 
الثعض شغ السمض السغاجغ التصغصغ، تارضاً لطتضعطات 
الاعظسغئ الفاحطئ الساججة ذلك السمض الثطغر، وظاائب 

تضام آل جسعد
ترٌب سطى اإلجقم

بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغ

السلطۀ الفلسطینیۀ تخوض حربًا معلنۀ 
على أهل فلسطین ودینهم
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٢٠٢٠/١٢/١٨م  الةمسئ  غعم  الرغاض  شغ  أسطظ 
طسغظ  برئاجئ  لطغمظ  جثغثة  تضعطئ  تحضغض  سظ 
اتفاق  بتسإ  تصغئئ،   ٢٤ طظ  طضعظئ  المطك،  سئث 
بغظ  طظاخفئ  ٢٠١٩/١١/٠٥م،  شغ  المعصع  الرغاض 
الحمال والةظعب؛ خمج تصائإ طظعا ظخغإ المةطج 
السغادغئ؛  بالعزارات  عادي  شغعا  اتافر  اقظاصالغ، 
طظ  وضان  والمالغئ.  والثارجغئ  والثاخطغئ  الثشاع 
سثن  إلى  الرغاض  طشادرة  التضعطئ  فسداء  المصرر 
ربه  سئث  أطام  الغمغظ  فداء  الرغاض  اتفاق  بتسإ 
طظخعر عادي، شغ طتاولئ لطفضاك طظ أجر الرغاض 
الثي وضساه شغه، لضظ الرغاض تثارضئ افطر، وأتمئ 
طراجغط الغمغظ لثغعا. اجاطاسئ الرغاض أن تفرض 
غثعا شغ الاحضغض التضعطغ بالتفاظ سطى طسغظ سئث 
أبظى  بثوره  الثي  الةثغثة  لطتضعطئ  رئغساً  المطك 
سطغعا سصإ إسقن الاحضغض التضعطغ بصعله "وابصعن 

الصعى  وطحارضئ  بثسط  الةثغثة  التضعطئ  بأن 
افحصاء  وإجظاد  والمةامسغئ،  السغاجغئ  والمضعظات 
السربغئ  الممطضئ  بصغادة  الحرسغئ  دسط  تتالش  شغ 
المةطج  العزاري  الاحضغض  سظ  وغاب  السسعدغئ". 
افسطى لطتراك البعري الةظعبغ جظاح باسعم، وأزغح طظ 
الاحضغض العزاري المغسري والةئعاظغ، ضما أزغح أغدًا 
حقل حائع طظ إدارة أطظ سثن، وسغظ ططتصاً سسضرغًا 

لثى أبع ظئغ.
عادي  تث  جطمان  بظ  خالث  السسعدي  الثشاع  وزغر 
التضعطئ،  تحضغض  جرسئ  سطى  ٢٠٢٠/١١/٢٦م  شغ 
الةابر  طتمث  الغمظ  لثى  الرغاض  جفغر  واجائص 
السسضرغئ  الارتغئات  إضمال  سظ  بأجئعع  الاحضغض 
عادي  صعات  وجتإ  الرغاض،  باتفاق  الماسطصئ 
أن  طع  أبغظ،  شغ  الصاال  جئعات  طظ  واقظاصالغ 
اظستاب الصعات ضان حضطغاً، ولط غاط حغء طظ عثا 
إسقطعا  شغ  الرغاض  وعططئ  سثن.  شغ  اقظستاب 
واإلسقم الاابع لعا لاحضغض التضعطئ، الاغ ضان طظ 
المفارض تحضغطعا صئض اظصداء السام ٢٠١٩م بتسإ 

اتفاق الرغاض.
طا إن تطئ الطائرة الاغ تصض التضعطئ الةثغثة شغ 
ططار سثن ظعر افربساء ٢٠٢٠/١٢/٣٠م تاى دوت 
بقبئ اظفةارات داخض المطار. لط غخإ أتث طظ أسداء 
التضعطئ بأذى، وغادرت التضعطئ إلى الصخر الرئاجغ 
شغ طساحغص، طما غسصث إظةازعا المعام المطصاة سطى 

ساتصعا، ودشسعا باتةاه السعدة طظ تغث أتئ.
لصث وضسئ أطام التضعطئ الةثغثة طسعصات ضئغرة سظ 
طمارجئ أسمالعا بالاعثغث افطظغ، وصث رد سطى عثا 
رئغج العزراء المسغظ طسغظ سئث المطك بضطمئ صخغرة 
طخعرة سصإ تفةغرات المطار تغث صال: "التضعطئ شغ 
سثن لائصى وتمارس ضض طعاطعا وأسمالعا.."، وأضاف 
"لظ تبظغظا أغادي اإلرعاب والشثر سظ طعمئ اجاضمال 
تعتغث الخش العذظغ لمعاجعئ اإلرعاب والشثر تاى 
الظخر.."،  غغر  ظصئض  ولظ  المسرضئ  عثه  شغ  ظظاخر 

لغدع أسداء تضعطاه شغ تتثٍّ أطظغ ضئغر.
سثن  شغ  الئصاء  الةثغثة  التضعطئ  أطام  غئصى   
عادي  حرسغئ  لثسط  الاتالش  صغادة  تتئ  واقظدعاء 
تتئ  السسضرغئ  الصعات  دطب  وإسادة  المفصعدة، 
جغطرة وزارة الثشاع، والصعات افطظغئ طظ ذرف وزارة 
الثاخطغئ طظ بسث تحزغعما إلى شرغصغظ؛ واتث طظعما 
ووصش  اقظاصالغ،  المةطج  غائع  واآلخر  عادي  غائع 
التمقت اإلسقطغئ الثاسغئ قظفخال جظعب الغمظ سظ 

حماله الاغ غظادي بعا المةطج اقظاصالغ.
أطظغاً؛ طسالةئ اقظفقت افطظغ الضئغر الثي تاسرض له 
الئقد، وتسرض تغاة الظاس لطمثاذر واقغاغاقت الاغ 
اجاحرت، وأخئتئ لط تسث تغاتعط آطظئ طظ أذراف 
اقغاغاقت  تمارس  الاغ  والسخابات  المتطغئ  الخراع 

المئارضئ طظ ضض الئقد اإلجقطغئ، لااضحش طسآولغئ 
السططئ الفطسطغظغئ المئاحرة سظ عثه الةرغمئ سئر 
تعصغسعا اتفاصغئ طع خظثوق اإلظماء الثولغ واقتتاد 
لمضان  وأروصاه  والمصام  المسةث  لاتعغض  افوروبــغ 
جغاتغ وغرف شظثصغئ وطراشص جغاتغئ وتأجغر المصام 
المئارضئ  افرض  أعض  شعإ  غربغئ،  جغاتغئ  لحرضئ 
طساظضرغظ عثه الةرغمئ الئحسئ الاغ تدغفعا السططئ 
المساسمرغظ  خطط  تظفغث  شغ  اإلجراطغ  لسةطعا 
الشربغغظ إلشساد أعض افرض المئارضئ سئر ظحر البصاشئ 
المظاعب  شغ  الثئغبئ  جغثاو  اتفاصغئ  وطصررات  الشربغئ 
والظحاذات والةاطسات ووضع الاحرغسات الاغ تسطت 
لغسعض  وطساصثاعط  بصاشاعط  سظ  شطسطغظ  أعض 
تطعغسعط وصئعلعط بضغان غععد الشاخإ، طثططات 

صابطعا أعض شطسطغظ بالرشخ واقجاظضار.
رشخ واجاظضار ارتفسئ وتغرته شغ ظض طظع السططئ 
لطمساجث وإصاطئ الةمع بثرائع واعغئ تظاصخ تخرشاتعا 
الاراخغص  خقلعا  طظ  أسطئ  الاغ  وظحاذاتعا 
لقتافاقت والفسالغات، لاضعن التفطئ الاغ رخخئ لعا 
السططئ شغ طصام وطسةث الظئغ طعجى ظمعذجا خارخا 
لاساذغعا طع حسائر المسطمغظ وطصثجاتعط وبصاشاعط، 
شالسططئ جسطئ طظ طصثجات افطئ لععا ولسئا وتسطظعا 
تربا خرغتئ سطى بصاشئ افطئ وطصثجاتعا سئر تظفغثعا 
لثطط المساسمرغظ وتعصغسعا لقتفاصغات الاغ تتعل 
أداة  والمظاعب  وطةعن،  رصص  لساتات  المساجث 
اتفاصغئ  لحرسظئ  ضعجغطئ  والصعاظغظ  افجغال،  لسطمظئ 

جغثاو وطصرراتعا الثئغبئ شغ افرض المئارضئ.
أرض طئارضئ تأبى اإلشساد عإ أعطعا لظخرة طساجثعط 
وطصاطاتعط ذات الرجالئ العاضتئ، شاصاذر أعض افرض 
المئارضئ شغ تحعد صض طبغطعا لخقة الةمسئ شغ طسةث 
الظئغ طعجى سطغه السقم لغئرصعا رجالئ رشخ لسغاجات 
السططئ وغسطظعا اجاظضارعط لطتادبئ اإلجراطغئ شغ أروصئ 
المصام وغسغثوا لطمصام ذعره ودوره شغ غعم سق شغه 
اجاساد  الثي  والمصام  المسةث  شغ  والاعطغض  الاضئغر 

ظدارته وججءا طظ روظصه.
سطغه  طعجى  الظئغ  وطصام  طسةث  غساسغثه  لظ  روظص 
رأجعا  وسطى  والمساجث  المصاطات  طظ  وغغره  السقم 
ضغان  دظج  طظ  باترغرعا  إق  ضاطق  افصخى  المسةث 
غععد الشاخإ، شأعض افرض المئارضئ لئعا ظثاء المسةث 
أظعا  اإلجقطغئ  لفطئ  واضتئ  رجالئ  شغ  والمصام 
صادرة سطى الاشغغر، وأن الطعر غسعد لفرض المئارضئ 
وطصثجاتعا وطساجثعا بالاترك الفاسض والفعري، شافطئ 
صادرة سطى إزالئ الطعاغغئ وإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج 
الظئعة لاترر افرض المئارضئ وتصاطع ضغان غععد وضض 

المفسثغظ شغعا طرة وإلى افبث.
الظئغ  وطسةث  المتررغظ،  غظازر  افصخى  شالمسةث 
تساظعخ  المئارضئ  افرض  شغ  والمصاطات  طعجى 
ذلك  ترصإ  زالئ  طا  وعغ  وتساظخرعط،  المسطمغظ 
المسطمغظ  بةغعش  وتجدتط  شغه  تسب  الثي  الغعم 
الصادطغظ لاترغرعا لغسعد لفرض ذعرعا ولطمساجث 

 والمصاطات دورعا
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ شطسطغظ

الاةارغئ  والمتقت  الئظعك  سطى  المسطح  والسطع 
وتروغب المثثرات.

السمطئ  سطى  بالتفاظ  اقصاخادغئ  الاتثغات  أطا 
الخسئئ،  السمقت  أطام  الاثععر  طظ  الرغال  المتطغئ 
الثي أخابعا جراء ذئع أوراق جثغثة لفؤئ ألش رغال، 
ق تاثاول شغ المظاذص الاغ غسغطر سطغعا التعبغعن، 
جسر  وارتفاع  الصثغمئ،  السمطئ  أطام  صغماعا  وعئعط 
الثوقر إلى صرابئ افلش رغال لطثوقر العاتث، واظثفاضه 
بسث إسقن الاحضغض التضعطغ إلى طساعاه الطئغسغ، 
طظ  المائصغ  وإدارة  الظفط  تصعل  سطى  الغث  ووضع 
السام  الصطاع  طعظفغ  رواتإ  خرف  وضثا  طعاردعا، 

باظازام بسث تسرضعا لقظصطاع.
طعمئ  الةثغثة  المطك  سئث  طسغظ  تضعطئ  أطام  تصش 
طع  الافاوض  بإضمال  الغمظ  شغ  الترب  ططش  إغقق 
صال  شصث  ٢٠١٥م،  ظعاغئ  شغ  أذطص  الثي  التعبغغظ 

المئسعث افطمغ إلى الغمظ طارتظ غرغفغث سصإ إسقن 
غرتإ  افطمغ  "المئسعث  الةثغث  التضعطغ  الاحضغض 
السغاجغ"،  التض  اتةاه  شغ  خطعة  وغسثه  بالاحضغض، 
غععد  ضغان  طع  الاطئغع  خطعات  شغ  صثطاً  والمدغ 
الاغ تصعدعا اإلطارات وتثسمعا الرغاض، الاغ بثأعا 
عاظغ بظ برغك شغ تجغران/غعظغع ٢٠٢٠م الثي سئر 

سظ رغئاه شغ زغارة الصثس تتئ تراب غععد.
إن ططالإ اتفاق الرغاض المعصع شغ ٢٠١٩/١١/٠٥م 
عادي  تحر  أطرغضا  أرادت  شصث  خرشئ،  أطرغضغئ  عغ 
شغ  غاصاجماظه  واتث  ضرجغ  شغ  اقظاصالغ  والمةطج 
ضرجغ  سطى  التعبغغظ  إصساد  وضثلك  المفاوضات، 
التضط شغ خظساء وتظاجغ الثغمصراذغئ الماشظى بعا 
لسصعد وإشساح أطرغضا المةال لسمقئعا وطساسثتعط 
لطعخعل إلى التضط ضغفما اجاطاسعا، وتصسغط الغمظ 
الةظعبغ  البعري  التراك  وإسادة  وجظعب،  حمال  إلى 
جظاح باسعم والمحارضئ شغ التضط سظ ذرغص "تحضغض 
الغمظ  شغ  الحرسغئ  دسط  تتالش  إحراف  تتئ  لةظئ 
بماابسئ  تثاص  السسعدغئ  السربغئ  الممطضئ  بصغادة 
بتسإ  وططتصاته"  اقتفاق  أتضام  وتتصغص  وتظفغث 
شغ  افرض  سطى  غاتصص  بعثا  الرغاض.  اتفاق  ظص 
زطظ جطمان بظ سئث السجغج وولغ سعثه طتمث زبثة 
شغ  افطرغضغئ  الثراجات  طراضج  دراجات  ذضرته  طا 
إلى  افطرغضغ  الثخعل  بأن  ٢٠٠٩-٢٠١٠م  افسعام 
الغمظ والسغطرة سطغه ق غاط إق سظ ذرغص السسعدغئ. 
طظ  فضبر  الرغاض  اتفاق  سرصطئ  إق  برغطاظغا  تر  ولط 

سام، تاى غاط لعا تتصغص طا ترغث.
إن تضعطئ طسغظ سئث المطك الةثغثة، ضسابصاتعا طظ 
بغضع،  جاغضج  تثود  ظض  شغ  الماساصئئ  التضعطات 
شحطئ شغ إجساد الظاس، وأضاسئ أطظعط، وأشصثتعط 
شغ  ذعغطئ  صروظًا  بعا  عظؤعا  الاغ  الضرغمئ  التغاة 
الظفعذ  أطام  المةال  وأشستئ  باإلجقم،  التضط  ظض 
الغمظ.  شغ  اقجاسمارغئ  لطثول  السغاجغئ  والسغطرة 
الرأجمالغ  اقصاخادي  الظزام  اصاخادغًا  تئسئ  ضما 
طظ  الرزاغا  الغمظ  بأعض  وتطئ  بتثاشغره  الماعتح 
تساطض خرغح بالربا، وسثم الاشطغئ الثعئغئ لطسمطئ، 
وإضاسئ بروات الغمظ طظ ظفط وغاز وغغرعما، وشاح 
أعض  وجسطئ  اقجاسمارغئ.  الثول  لمظاةات  أجعاصه 
الغمظ غطعبعن وراء تطئغص الصاظعن الثولغ واجائاتئ 
أرضعط تتئ سظعاظه، وغدسعن فتضام الطاغعت بثقً 
التضعطئ  عثه  صثطئ  شماذا  السالمغظ.  رب  تضط  طظ 

فعض الغمظ؟
الثول  تخارع  طظ  حئسعا  صث  الغمظ  أعض  إن 
اقجاسمارغئ سطغعط، وق غرغثون جعى السعدة لتغاة 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  ظض  شغ  اإلجقم 
شةرعا  بجوغ  واصارب  أواظعا  آن  الاغ  الظئعة  طظعاج 

 بإذن اهللا

طسةث وطصام الظئغ طعجى 
غساظخر افطئ

غصش طسةث وطصام الظئغ طعجى سطغه السقم سطى تطئ 
بغظ الصثس والئتر المغئ، شاراه حاطثا غظازر جمعع 
الظئغ  وطسرى  المئارضئ  افرض  لاترغر  المسطمغظ 
ملسو هيلع هللا ىلص، ضما شسطئ أغام الخطغئغغظ والمشعل، وصث ظصح 
سطى تةر تأجغسه أن السططان المزفر بغئرس "طئغث 
صث  الضفار"،  أغثى  طظ  الصقع  وطصاطع  والااار  اإلشرظب 

أجسه لغضعن طسةثا غصام شغه ذضر اهللا.
الاغ  والمصاطات  المساجث  طظ  ضإخعته  المسةث  غصش 
الصرن  بثاغئ  طع  اإلجقطغ  الفاح  طةغء  طع  أصغمئ 
السابع المغقدي وتترغر افرض المئارضئ طظ اقتاقل 
والةئال  الاقل  طظ  الثطفاء  اتثث  شصث  الئغجظطغ، 
لطتراجئ واإلظثار المئضر،  المحرشئ سطى المثن ظصاذاً 
باطك  لاصعم  والمصاطات  المساجث  سطغعا  شأصاطعا 
وجسطعا  المئارضئ،  افرض  تراجئ  السزغمئ  العظغفئ 
لطمسطمغظ  تةمع  طراضج  الثغظ  خقح  المزفر  الصائث 
لطثشاع سظ افرض المئارضئ تساصئض جمعع المسطمغظ 

طظ السالط لاضعن درسا لفرض المئارضئ سطى الثوام.
شصث اباثع الصائث خقح الثغظ افغعبغ فول طرة شغ 
تارغت شطسطغظ ظاعرة "المعاجط" ضما غعبص المآرخ 
جطغط المئغخ "طعزساً إغاعا تعزغساً جشراشغاً، جاسقً لضض 
بعا غةمع أبظاءعا وأبظاء  خاخاً  طثغظئ رئغسئ طعجماً 
شطسطغظ  أرض  ُتشطغ  بتغث  الصرى،  طظ  تعلعا  طظ 
آذار/ حعر  أواخر  بغظ  غصع  طتثد  زطان  شغ  بضاططعا 

ضض  طظ  ظغسان/أبرغض  حعر  ظعاغئ  وتاى  طــارس 
سام، وعغ شارة صثوم الفرظةئ المسغتغغظ طظ خارج 
شطسطغظ لجغارة افطاضظ المصثجئ لضغ غةثوا الئقد 
شغ تالئ اجاظفار ضاطض صث اتاحثوا جمغساً بضض صعاعط 
غائارون وغائارز شرجاظعط شغ عثا المعجط، تاى إذا 
عإ  لطسثوان،  زغارتعط  اجاشقل  شغ  الفرظةئ  شضر  طا 
الشاغئ  ضاظئ  وتطك  ضثعط،  بالمعاجط  المتافطعن 
السسضرغئ شغ ذعظ خقح الثغظ طظ عثه المعاجط".

شضان طعجط الظئغ طعجى لمثغظئ الصثس وطا تعلعا 
بسث تترغرعا سام ١١٨٧م، وطعجط الظئغ خالح خاص 
بمثغظئ الرططئ وصراعا، وطعجط آخر صاسثته طثغظئ غاشا، 
شغ تغظ جسض لئثو الظصإ وحرق غجة "طعجط المظطار" 
وخص طثغظئ غجة الفعصغئ بمعجط خاص بعا أذطص 
سطغه "طعجط دغر الروم" غتافض به أبظاء غجة بالصرب 
طظ بابعا الةظعبغ "باب دغر الروم" الثي غططص سطغه 

ساطئ الحسإ "طعجط الثاروم".
تغث  التجغظئ  المئارضئ  افرض  لغالغ  طظ  لغطئ  وشغ 
اظازار  شغ  وصاه  طعجى  الظئغ  وطصام  طسةث  غمدى 
جمعع المسطمغظ لاطئغئ الظثاء وغاحعق وأعض افرض 
لطمسةث  ظخرة  المجطةرة  الةغعش  لخثإ  المئارضئ 
الحعق  صادعط  حئاب  طر  المئارضئ،  وافرض  افصخى 
سطى  ترصص  بتفظئ  لغافاجأوا  المسةث  شغ  لطخقة 
أظشام طعجغصى خاخئئ تمف المضان الطاعر، شاترضئ 
طحاسرعط الةغاحئ وتدرت طضاظئ المسةث والمصام 
ودوره شغ ظفعجعط شعئعا إلخراج تطك الفرصئ وتطعغر 

المصام والمسةث طظ دظج طا غصارشعن شغه.
تسضظعط  الاغ  المئارضئ  افرض  أعض  عجت  جرغمئ 
الحعثاء  ودطاء  المتررغظ  وبطعقت  الفاتتغظ  أطةاد 
افرض  لظخرة  عئعا  الثغظ  والمسطمغظ  الختابئ  طظ 

عض تساطغع التضعطئ الةثغثة يف سثن 
تتصغص طا أظغط بعا؟

ـــــــــ بصطط: المعظثس حفغص خمغجـ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ بصطط: الثضاعر طخسإ أبع سرصعب*ـ  ـ 

حزب التحریر/ کینیا
حملۀ "کل واحد منا راع"

اخااط تجب الاترغر شغ ضغظغا بظةاح تمطاه الاغ ضاظئ تتئ حسار: "ضض واتث طظا راع"، الاغ اظططصئ شغ ٢٥
٢٠٢٠، تغث تظاولئ التمطئ افجئاب الةثرغئ  آب/أغسطج ٢٠٢٠ واظاعئ شغ ٣١ ضاظعن افول/دغسمئر 
لافحغ الممارجات الةظسغئ وتاقت تمض المراعصات بغظ أذفال المثارس شغ ضغظغا خقل إغقق المثارس 
بسئإ جائتئ ضعشغث-١٩. وضان التجب صث صام خقل التمطئ، باظزغط ظصاحات ساطئ شغ المساجث، وطسغرات 
شغ الحعارع، وظصاحات تغئ بعثف ضحش إجرام المئثأ الرأجمالغ وسصغثته السطماظغئ الثاذؤئ، وضغش أظعا لط 
ُتظسإ شصط إلى أزطئ اجاماسغئ، بض إلى ضض افزطات شغ ضض جاظإ طظ جعاظإ التغاة. ضما تط تثضغر افطئ 
اإلجقطغئ بحضض سام بمسآولغاعا افجاجغئ شغ تماغئ افذفال طظ صثارة واظتطاط البصاشئ الشربغئ وضثلك 

غجوعا طظ خقل ضمان ترجغت الععغئ اإلجقطغئ شغ أذفالعط.



 السثد ٣٢٠  ٣ افربساء ٢٢ طظ جمادى افولى ١٤٤٢عـ المعاشص ٦ ضاظعن الباظغ/ غظاغر ٢٠٢١ طـ  

الدرورغئ،  الاثابغر  طظ  غغرعا  أو  الاحرغسغئ،  الاثابغر 
لدمان اقساراف بالسظش ضث المرأة الصائط سطى الظعع 
باسائاره حضق طظ أحضال اقضطعاد بالمسظى العارد 
بعضع  الماسطصئ   ١٩٥١ اتفاصغئ  طظ   ١ المادة  شغ 
لتماغئ  الماططإ  الثطغر  الدرر  طظ  وظعسا  القجؤغظ، 

إضاشغئ.".
سطى  والظساء  الفاغات  طظ  الحعاذ  تحةع  المادة  عثه 
طحابعئ  طرتئئ  بإسطائعط  وذلك  واقظتراف  الّرذغطئ 
ذلك  الرأي،  وأختاب  السغاجغ  الطةعء  ذالئغ  لمرتئئ 
أّن تصثغط ذطإ الطةعء أطر غاططإ جمطئ طظ اإلجراءات 
اإلدارغئ الاغ غبئئ شغعا ذالإ الطةعء حثوذه وظعسه 

بسث أن غمّر بأخخائّغ ظفسغ.
طرشعصئ  الطةعء  ذالئئ  شاضعن  الصاخر  تالئ  شغ  أّطا 
بعخّغ راحث، ضّض ذلك شغ إذار سمطغئ طمظعةئ لجرع 
سطى  لطامّرد  بعط  والثشع  الظاحؤئ  افجغال  شغ  الفساد 
غظحرعا  وحععات  ظجوات  إحئاع  أجض  طظ  والثغعط 

الشرب طظ خقل إسقطه ووجائطه الثئغبئ.
جقح  المفاعح  المةامع  طظزمات  الباطظ:  المفععم 

لمخادرة إرادة الظاس:
ورد شغ المادة الباطظئ طظ اقتفاصغئ: "تثخص افذراف 
المقئط  الاطئغص  طع  تاظاجإ  وبحرغئ  طالغئ  طعارد 
إلى  العادشئ  والئراطب  والاثابغر  الماضاططئ  لطسغاجات 
بظطاق  المحمعلئ  السظش  أحضال  ضاشئ  طظ  العصاغئ 
تطئغص عثه اقتفاصغئ وطضاشتاعا، بما شغعا السغاجات 
والاثابغر والئراطب الثاخئ بالمظزمات غغر التضعطغئ 

والمةامع المثظغ.".
ضما ورد شغ المادة الااجسئ طظعا "تصر افذراف وتحةع 
وتثسط، سطى جمغع المساعغات، سمض المظزمات غغر 
التضعطغئ ذات الخطئ والمةامع المثظغ الاغ تظحط 
شغ طتاربئ السظش ضث المرأة وإصاطئ تساون شسال طع 

عثه المظزمات.".
عثه المعاد جّث خطغرة فظعا تدع طظزمات المةامع 
التصعصغئ  والمظزمات  الظسعغئ  ضالةمسغات  المثظغ 

ضحرغك شغ التضط بض وتفرض سطى الثولئ تمعغطعا.
بالثغمصراذغئ  ُغسمى  طا  تطئغص  إذار  شغ  عثا  ضض 
الاحارضغئ الاغ تعمض دور افتجاب الطغئرالغئ باسائارعا 
الحارع  سطى  السغطرة  سظ  وساججة  شاحطئ  أخئتئ 
وتعجغه الرأي السام، لافسح المةال لمظزمات المةامع 
المثظغ الاغ تثخخئ شغ السثغث طظ المةاقت تاى 
والئرلمان  العزارات  أروصئ  شغ  غخعلعا  أن  غمضظعط 
وضض  وافضادغمغغظ  الصداة  وطضاتإ  التضعطئ  وصخر 
الظثإ السغاجغئ لاآبر شغعط وتمارس الدشط بالاساون 
طع بسخ وجائض اإلسقم الاغ تاةظث لاضعن بعصا لصّطٍئ 
 طةرطئ وعع طا غآدي لامرغر طحارغع الشرب وبراطةه

* الظاذصئ الرجمغئ لطصسط الظسائغ لتجب الاترغر 
   شغ وقغئ تعظج

سطغعا طظ برغطاظغا تتئ تضط المطك بط أطرغضا تتئ 
تضط السسضر السمقء، وإن ضان تسارع اقظتثار صث زاد 

شغ ظض سسضر أطرغضا.
بجغادة  له  سقصئ  ق  أزطات  طظ  طخر  تساظغه  طا  إن 
زغادة  تضعن  صث  بض  بسغث،  وق  صرغإ  طظ  السضان 
العجه  سطى  اجاشقلعا  تط  لع  التض  طظ  ججءًا  السضان 
الختغح، وافزطئ التصغصغئ والمرض السدال الثي غظثر 
الظزام  عثا  عع  حسئعا  سطى  وغصاات  طخر  جسث  شغ 
الرأجمالغ الثي غتضمعا وأدوات تظفغثه طظ التضام 
السمقء، وذالما بصغ عثا الظزام الثي غسث الظاس الفصر 
جعءًا  التال  شسغجداد  الضظاظئ  أعض  خثور  سطى  جابما 

وبحضض ططرد.
أخض  باصاقع  غئثأ  طخر  تساظغه  لما  العتغث  التض  إن 
طظ  عثا  الرأجمالغ  السطماظغ  الةئاغئ  ظزام  الثاء 
التضام  طظ  وطظفثغه  ورطعزه  أدواته  بضض  جثوره 
وبصاشاه،  بالشرب  المدئعسغظ  طظ  وأتئاسعط  السمقء 
أعض  سظ  غسئر  بعط  تصغصغ  رساغئ  ظزام  واجائثال 
غطمتعن  طا  وغتصص  سصغثتعط  طع  وغظسةط  طخر 
إلغه طظ ضراطئ ورغث سغح، ولظ غاتصص عثا إق شغ 

ظحر طعصع (روجغا الغعم، الةمسئ، ١٧ جمادى افولى ١٤٤٢عـ، ٢٠٢١/٠١/٠١م) خئرا جاء شغه: "أضث الماتثث 
باجط الثارجغئ اإلغراظغئ جسغث خطغإ زاده شغ تخرغح لعضالئ "شارس" غعم الةمسئ، أن رد ذعران جغضعن 
جاتصا سطى ضض طظ غصارب طظ الثطعط التمراء الاغ رجماعا بقده. وصال: "ظتظ وابصعن طظ الرد سطى أي 
إجراء أطرغضغ وطساسثون في جغظارغع". وأضاف أن (إجرائغض) تثرك أن إغران جارد بحضض جاتص شغ تال 
اصارابعا طظ خطعذعا التمراء. ولفئ إلى وجعد طآحرات سطى تترضات أطرغضغئ حغطاظغئ شغ المظطصئ، طتمق 
إغاعا سعاصإ أي طشاطرة جثغثة. وصال إن إغران لظ تئادر إلى أي تترك لضظ ردعا سطى أي اساثاء جغضعن 

تامغا وتازطا".
: إن الظزام اإلغراظغ طظث بعرة الثمغظغ سام ١٩٧٩م وعع غثور شغ شطك أطرغضا لط غثرج سظه غعطا، 
وضان دوطا خادطاً وشغاً لمخالح أطرغضا شغ المظطصئ، وطظ افدلئ سطى ذلك أن ططغحغاته شغ جعرغا تاسرض 
لمجغث طظ الدربات الةعغئ طظ ضغان غععد ربغإ أطرغضا ولط تصط بأي رد، جعى الردود والاخرغتات الةعشاء 
المعجعئ لطثاخض اإلغراظغ، وإن ضان عظاك عةعم أطرغضغ سطى إغران شعع جغضعن لرشع أجعط ظزام المقلغ 

ولغج إلجصاذه، شعغ طسرتغات اساثظا سطغعا بغظ أطرغضا وأدواتعا شغ المظطصئ.

أضث تجب الاترغر/ وقغئ تعظج سئر بغان ختفغ أخثره شغ الثضرى الساحرة لبعرة أعض تعظج؛ أّن العاصع لط غاشغر 
والظزام لط غسصط رغط زوال بسخ العجعه، واإلتغان بعجعه ق تصض سظعا إجراطاً وصئتاً! ولفئ الئغان إلى أن المساسمر 
الثي ضان غثغر الئقد بعاجطئ بعرصغئئ وبظ سطغ، طا زال غاتّضط شغ الئقد بض ازدادت جغطرته؛ تثطغطا وتحرغسا 
وتظفغثا. وذضر الئغان أعض تعظج الثدراء بأّن صدّغاظا واتثة؛ عغ صدّغئ اإلجقم وتطئغصه ضما أطرظا اهللا جئتاظه 
وتسالى، ولضّظ الضاشر المساسمر غسمض سطى إبصائظا طفّرصغظ ضسفاء شغ ضغاظات عجغطئ جّماعا دوقً ووضع سطغعا سمقء 
جّماعط تّضاطا، وغسمض سطى التغطعلئ دون سعدة دولئ اإلجقم، وذلك طظ خقل: الاروغب لطّثغمصراذّغئ وإصخاء 
اإلجقم، وتةجئئ الصداغا وتفاغاعا، واشاسال المحاضض بّط شرض تطعله، وإظعاك المتاةغظ بالمطالإ الةجئغئ الاغ 
تطعغعط بأسراض المحضطئ دون جععرعا، والمخالتئ العذظغئ وإسادة الترس الصثغط، إلغقق ططش البعرة ظعائّغا 
بإسقن طخالتئ غجسمعظعا تارغثغئ. وخاط الئغان طحثدا: أّن الصدغئ الرئغسغئ الغعم عغ ضاشر طساسمر غاتضط شغ 
الئقد، غثثطه وجط جغاجغ سطماظغ ق ُغتسظ إق اقظئطاح وبغع الئقد، والصدغئ الغعم عغ صدغئ ظزام التضط الثي 
لظ غضعن سادق إق باإلجقم، لثلك غةإ أن تاعتث الةععد وراء صغادة طثطخئ لربعا طامسضئ بحرسه، طثرضئ فخض 
الصدغئ، تسرف السثّو وأتابغطه، وأن ظطرد السثو الةابط سطى خثورظا، وظصطع أغادي تثخطه الساببئ بئطثظا وطخغرظا، 

وأن ظصغط دولئ التّص دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

لغئغا بحضٍض دائط إلى حرق برصئ وغرب ذرابطج ُغمّبطه 
تفار والسّراج، شغما ُغداف شغه إلى القسئغظ افخطغغظ 
روجغا  وبالثات  جثد  قسئعن  وأوروبا  أطرغضا  وعما 
الثطعط  وتعضع  الخراع،  تسصغثات  شاجداد  وترضغا، 
التمراء الفاخطئ، بغظما غسامر رجال السغاجئ واإلسقم 
المتطغعن شغ الظصاش بق ذائض تعل طعاضغع جصغمئ 
تثور تعل اقظتغاز لطسسضر أو لطثغمصراذغئ، وُغسائسث 

اإلجقم طظ الساتئ بتةئ أّن اإلجقم عع الترغئ.
طظ  طثسعطاً  شغعا  السغسغ  شغسامر  طخر  وأطا 
المثابرات افطرغضغئ باحثغث صئداه سطى أعض طخر، 
وضاط أظفاجعط، واقظتغاز الساشر لضض أسثائعط، وذلك 
العصئ  وشغ  اإلجقطغغظ،  طع  وعمغئ  طسارك  باشاسال 
طخر  شغ  صعغئ  دولئ  بظاء  سطى  بالسمض  غصعم  ظفسه 
الةماعغر  غدإ  طظ  جاتّخظه  أّظعا  غاععط  لطسسضر، 
وبعرتعط شغ صابض افغام، ولضّظعا بالاأضغث لظ تضعن 

جعى بغئ واعظ ضئغئ السظضئعت.
عثه  شغ  السربغئ  لطبعرات  السغاجغئ  الظاائب  عثه  إّن 
الئطثان الاغ اظثلسئ شغعا البعرات تئثو شغ ظاعرعا 
وضأّظعا أسادت الحسعب إلى المربع افول، وأسادتعا شغ 
سمطغئ الاشغغر إلى طا دون الخفر، لضظ عثه الثول طا 
زالئ تاطمج الرطاد الثي بثأت ترارته ُغساحسر بعا 
صادطئ  الةثغثة  الاشغغر  شساخفئ  افصثام،  تتئ  طظ 
أوضاع  ُطسالةئ  شغ  افظزمئ الزاعر  وشحض  طتالئ،  ق 
الظاس السغاجغئ طا عع إق العصعد الةاعج لافةغر بعرات 
طئثأ  أجاس  سطى  المرة  عثه  جاضعن  والاغ  جثغثة، 
اإلجقم الصعغط، والمامبض بمحروسه السزغط أق وعع 
ربظا  وسث  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ 

 جئتاظه وبحرى رجعله ملسو هيلع هللا ىلص

تالئ طظ المةاسئ والفصر المثصع وحزش السغح.
بإخقء  أعثاشه  الارضغ  الاثخض  ُغضمض  جعرغا  وشغ 
لظزام  وتسطغمعا  ظصطئ  بسث  ظصطئ  السسضرغئ  ظصاذه 
بحار المةرم، وغسامر طع عثا اإلخقء الظضث بالعسعد 
الاغ ضاظئ ُتططصعا ترضغا طبض حسار: غةإ إرجاع افجث 
إلى طا بسث طعرك، وغغرعا طظ العسعد الضاذبئ، بغظما 
الساتطغ،  الحرغط  سطى  السغطرة  طظ  روجغا  ُتمّضظ 
وُتمّضظ أطرغضا طظ السغطرة سطى ظفط حرق جعرغا، 
شغما تسامر ظضئئ السعرغغظ وتحرغثعط شغ المثغمات 
وتسطغمعا  بعرتعط،  وتخفغئ  وإظعاضعط  وافطخار، 

لطفخائض المحئععئ.
طع  بالاطئغع  السمقء  تضاطه  صام  الثي  السعدان  وشغ 
ضغان غععد ُطصابض رشع اجط السعدان سظ صائمئ الثول 
الراسغئ (لقرعاب)، غاط تمضغظ تضاطه طظ السسضر طبض 
الئرعان وتمغثتغ طظ السغطرة سطى الصرار السغاجغ 
وترطان المثظغغظ المظاشسغظ طظ الافرد بأي صرار دون 
الرجعع إلى السسضر، وذلك طظ خقل تحضغض طا ُغسّمى 
تأبغر  إلبساد  وذلك  اقظاصالغئ،  الفارة  حرضاء  بمةطج 
التراك الةماعغري، ولاتةغط دور سمقء برغطاظغا شغ 
التضعطئ، بّط تطصغ أطرغضا لسمقئعا بالفاات طبض طظح 
السعدان طظتئ بصغمئ ٢٠ ططغعن دوقر لحراء الصمح، 
بالاثععر،  لطسضان  اقصاخادغئ  افوضاع  تسامر  بغظما 
طع بطالئ تجغث سظ ١٣٪، شغما غسامر إصتام السعدان 
اتاطئ  الاغ  إبغعبغا  طع  جثغثة  جغاجغئ  بمحاضض 
ططغحغاتعا أراضغ جعداظغئ تثودغئ، والاغ صث ُتعغأ 

لطثخعل شغ ترب جثغثة ربما تطعل.
وشغ لغئغا شإّن الخراع المتاثم بغظ الصعى اقجاسمارغئ 
شغ  تصسغط الظفعذ  ُغضّرس  غضاد  وافوروبغئ  افطرغضغئ 

تامئ: تخاد سحر جظعات لطبعرات السربغئ

تامئ ضطمئ السثد: ظزام السغسغ ظطمات بسدعا شعق بسخ

حاطق  ضاطق  الظاس  سطى  اإلجقم  غطئص  ظزام  ظض 
شغ دولاه الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، تسرشه 
افطئ وساحئ شغ ظطه صروظا ضاظئ شغه جغثة الثظغا بق 
طظازع وضاظئ ضض بقد اإلجقم دولئ واتثة بثغراتعا 
وبرواتعا وذاصاتعا، وتاما جاسعد ضما ضاظئ، وسث طظ 
اهللا جئتاظه وبحرى طظ ظئغه ملسو هيلع هللا ىلص، صاطئ سطى تتصغصه 
بطئ واسغئ طظ أبظاء افطئ ق غظصخعط غغر أظخار طظ 
أعض الصعة المثطخغظ شغ جغعش افطئ غصغمعن بعط 
شغ  جططاظه  وتسغث  وأعطه  اإلجقم  تسج  الاغ  الثولئ 
افرض لغرجغ دسائط السثل المفصعد وغظصث الئحرغئ 
بسمعطعا طظ تطك الرأجمالغئ الاغ تشرق وتشرق السالط 
افطج  ضأظخار  أظخارا  لفطئ  عغأ  شالطعط  طسعا، 
غسغثون جغرتعط وغصغمعن دولاعط خقشئ راحثة طظ 
جثغث. الطعط سةض بعا واجسض طخر تاضرتعا واجسض 

جظث طخر أظخارعا الطعط آطغظ.
بََراَكٍت  َعلَْيِهْم  لََفَتْحَنا  وَايََّقوْا  آَمُنوا  الُْقَرى  ْهَل 

َ
أ نَّ 

َ
أ ﴿َولَْو 

اَكنُوا  بَِما  َخْذنَاُهْم 
َ
َفأ بُوا  َكذَّ َولَِكْن  ْرِض 

َ ْ
وَاأل َماءِ  السَّ ِمَن 
  ﴾يَْكِسُبوَن

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

المفععم الثاطج: الاأبغر سطى ظزام الاسطغط لخظاسئ 
ظمعذج طةامسغ جثغث ُغطّئع طع الحثوذ:

تغبما  ورد شغ المادة ١٤ الفصرة ١: "تاثث افذراف، 
طعاد  إلدراج  الدرورغئ  الثطعات  طظاجئا،  ذلك  ضان 
ضاشئ  وسطى  الرجمغئ  الثراجغئ  الئراطب  شغ  تسطغمغئ 
طساعغات الاسطغط، تضعن طاضغفئ طع صثرة الماسطمغظ 
سطى الاطعر، وتاظاول طعاضغع ضالمساواة بغظ المرأة 
واقتارام  لطةظسغظ،  الظمطغئ  غغر  وافدوار  والرجض، 
بغظ  السقصات  شغ  الظجاسات  وتسعغئ  المائادل، 
افحثاص بحضض غغر سظغش، والسظش ضث المرأة الصائط 

سطى الظعع، والتص شغ السقطئ الحثخغئ.".
ُتسّث عثه المادة أخطر طادة أبارت جثق ورشدا تاى 
سظث المعصسغظ ضارضغا وبعلظثا، وصث وخفاعا تضعطئ 
الةظسغئ  الاربغئ  تثرغج  تفرض  طادة  بأظعا  بعلظثا 
أظه  افذفال  لغصئض  الحعاذ  أجظثة  وتثرغج  لفذفال 
ظعسًا   ٥٤" بض  شصط  ورجض  اطرأة  الضعن  شغ  غعجث  ق 
اجاماسغاً" ضما أظعا تسمض سطى تةرغث افذفال طظ الصغط 
لعا  سقصئ  ق  جظسغئ  بربرة  سظ  سئارة  وعغ  وافخقق 
بتماغئ الظساء طظ السظش بض تساشض المرأة لطثخعل شغ 

ترب أغثغعلعجغئ تثثم أجظثة الحعاذ.
شغ  تحرغسغئ  تشغغرات  شرض  السادس:  المفععم 

طظزعطئ الصداء لافضغك افجرة وزرع الحصاق:
ورد شغ المادة ١٨ الفصرة ٤ طظ اقتفاصغئ أظه: "غةإ 
أق غضعن تعشغر الثثطات طاعصفاً سطى رغئئ الدتاغا شغ 
الاصثم بثسعى أطام الصداء أو الحعادة شغ المتضمئ 

ضث أي جان.".
ضما ورد شغ المادة ٤٥ الفصرة ٢ طظعا أن: "الترطان 
الفدطى  المخطتئ  اصادئ  إذا  العالثغظ  تصعق  طظ 

لططفض ذلك.".
آلغات  تظحأ  اقتفاصغئ  عثه  أن  ذلك  طظ  غاتختص 
وافذفال  المرأة  ضث  سظش  بتاقت  لطاسّعث  جثغثة 
الّجوج  ضان  وإن  ضان  أّي  ذرف  طظ  طسعا  المصغمغظ 
بض  لثلك،  الثاخئ  الختاشئ  تةّظث  أظعا  ضما  وافب، 
وترشع الّسر المعظغ سظ افذئاء وغغرعط طظ المعظغغظ 
المتطفغظ بإلجاطعط بعاجإ اإلحسار بمةّرد احائاععط 
باسرض الظساء لطسظش المظجلغ أبظاء طمارجئ طعظاعط، 
وغجداد افطر خطعرة سظثطا ظائغظ أن الاثاسغات غمضظ 
أن تضعن اشاضاك افبظاء طظ آبائعط شدق سظ اإلبساد 
غاعاشص  ق  طا  وعع  وزوجاه،  أبظائه  سظ  لفب  الصسري 
طع صغط الئّر بالعالثغظ والمعّدة والرتمئ بغظ افزواج 

الممّغجة لفجرة المسطمئ.
وبظاء سطى طا جئص شإن عاتغظ المادتغظ تثطصان خراسا 

طةامسغا رعغئا غفضك افجرة وغجرع الفاظئ والدشغظئ.
المفععم السابع: الاحةغع سطى الحثوذ باقساراف به 

وإسطاء طرتضئغه تص الطةعء:
افذراف  "تاثث  اقتفاصغئ:  طظ   ٦١ المادة  شغ  ورد 

بماظغئ طفاعغط خطرية غةإ الّاخثي لعا يف اتفاصغئ إجطظئعل
(الةجء الباظغ وافخري)

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة تظان الثمغري*ـ 

أّیها األهل فی تونس
َِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكْم لَِما حُيْيِيُكْم﴾ ﴿اْسَتِجيُبوا ِهللا تهدیدات إیران ألمریکا هی فقاعات صابون لالستهالك المحلی

غا أعض الحام الخابرغظ: عض تظازرون وسعد أردوغان الثي ضثبضط طرات وطرات؟!
أم تظازرون تض أطرغضا السغاجغ الثي جغسغثضط إلى تدظ الظزام خاغرغظ طثلعلغظ طضسعرغظ؟!

أم أظضط تظازرون الشرب الضاشر ضغ غتظع صطئه سطغضط وغثرج لضط تطعقً سطى طصاجه ولاتصغص طخالته؟!
صعا وسث ربضط ووسث رجعله ملسو هيلع هللا ىلص وتةّثوا بالسمض لاتصغصه؟! ألغج افولى بضط أن ُتخثِّ

عا خفعشضط، وتسمطعا قجارجاع  ألغج افولى أن تسارجسعا صرارضط المسطعب، وتصطسعا أغثي الثاسمغظ، وترخُّ
المظاذص الاغ تررتمععا طظ الظزام بثطائضط، طظ أغثي الثاسمغظ والداطظغظ وأدواتعط طظ شخائض وجماسات؟!

واسطمعا أن اجارجاسضط لطمظاذص الاغ جطئئ طظضط غسئصعا اجارجاسضط لصرارضط، وسظثعا جارون ضغش أن اهللا تسالى 
جغفاح سطغضط الئقد بطعلعا وسرضعا، شاسصطعا الظزام السمغض وتصغمعا تضط اإلجقم، وتسازطعا بزض الثقشئ 

الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

یا أهل الشام! استرجاعکم للمناطق 
یسبقه استرجاعکم لقرارکم



 افربساء  ٢٢ طظ جمادى افولى ١٤٤٢عـ المعاشص ٦ ضاظعن الباظغ/ غظاغر ٢٠٢١ طـ  ٤     السثد ٣٢٠

أخطارًا غعطغئ، بما شغ ذلك اظاحار افطراض المسثغئ 
طظ صئغض شغروس ضعروظا.

آذار/ طظث  الماعاضسئ  الاسطغط  طراشص  ُأغطصئ  وضثلك 
طما  الئطث،  أظتاء  جائر  شغ  التال  عغ  ضما  طارس، 
ترم تعالغ ٣١٥,٠٠٠ ذفض طظ القجؤغظ الروعغظةا 
طظ الاسطغط، تغث ق طةال لطاسطط سظ بسث أو الاسطط 

اإللضاروظغ.
طتاوقت  إلى  وغغرعا  الزروف  عثه  ضض  أدت  وصث 
المثغمات  عثه  طظ  الروعغظةا  طظ  السثغث  عةرة 
طالغجغا  إلى  خاخئ  الئتر  سئر  الاعرغإ  بطرغصئ 
المتاوقت  تطك  أبظاء  السثغث  غرق  وصث  وإظثوظغسغا، 
الئتر  شغ  ُشصث  طظ  وطظعط  إظصاذعط  تط  طظ  طظعط 
ضاظعا  وطسزمعط  جببعط،  اظاحال  تط  طظ  وطظعط 
المفعضغئ  إتخائغئ  وتسإ  وافذفال.  الظساء  طظ 
الساطغئ لفطط الماتثة لحآون القجؤغظ، غساصث أن 
أضبر طظ ٢٠٠ قجأ طظ الروعغظةا طاتعا أو ُشصثوا شغ 
الئتر طظث بثاغئ ٢٠٢٠ بتبًا سظ تغاة أشدض، وتصعل 
إن أضبر طظ بطث أولؤك الثغظ صاطعا برتقت طتفعشئ 
إلى  بظشقدش  شغ  القجؤغظ  طثغمات  طظ  بالمثاذر 

طالغجغا وإظثوظغسغا ضاظعا طظ افذفال.
لقجؤغظ  المساسثة  تصثغط  شإن  دوطا  واضح  ضما عع 
غضعن  الروعغظةا  وطظعط  السالط،  شغ  طضان  ضض  شغ 
ولغج  طآصائ  بخعرة  جثرغا،  ولغج  ترصغسغ  بحضض 
الماتثة،  افطط  طبض  سالمغئ  طظزمات  ضصغام  دائمئ، 
أو طظزمات إظساظغئ أو جععد شرغثة طظ طاطعسغظ، 
والثغط  والطئغئ  الشثائغئ  المساسثات  بسخ  باصثغط 
لطمساسثة  شمبق  واإلطثادات.  الثثطات  وبسخ 
طثغمات  شغ  ضعشغث-١٩  اظاحار  طظ  التث  شغ 
إطثادات  وحرضاؤعا  الغعظغسش  وشرت  الروعغظةا 
المغاه والخابعن، وتسمض سطى تخعلعط سطى بسخ 
اإلرحادات والمسطعطات بحأن تماغئ أظفسعط وأعطعط 
وبث  اإلذاسغ  الئث  سئر  وذلك  ضعروظا،  شغروس  طظ 
طثغمات  شغ  خثطئ  ظصاط  شغ  طاترضئ  رجعم  أشقم 
القجؤغظ وسئر المتطات الاطفجغعظغئ شغ المةامسات 
المتطغئ المدغفئ. ولضظ شسطغا عط ساججون سظ التض، 
لتصعق  الماتثة  افطط  طفّعضئ  باحغطغئ  صالئ  وضما 
اإلظسان "إن وضع طؤات اآلقف طظ القجؤغظ الروعغظةا 
والظازتغظ داخطغا ق غجال بثون تض، بسث طرور بقث 
والاغ  اإلظسان  لتصعق  المروسئ  افزطئ  سطى  جظعات 

جئئاعا السمطغات السسضرغئ شغ راخغظ".
المسامرة  والمآجغ  المجرغئ  افوضاع  عثه  ضض 
بتص  المرتضئئ  الئعذغغظ  طظ  العتحغئ  والفزائع 
جادرغظ  المسطمغظ  تضام  وظرى  الروعغظةا،  طسطمغ 
طساصئئ  أو  ظخرتعط  سظ  وتثاذلعط  غّغعط  شغ 
أن  لمسظا  وضثلك  شزائسعط...  سطى  الئعذغغظ 
غساطغسعن  ق  وافشراد  والمآجسات  المظزمات 
أظه  طةثدا  غآضث  طما  لشغرعط،  أو  لعط  التض  تصثغط 
اإلجقم  دولئ  إق  ضاظعا  أغظما  لطمسطمغظ  ظاخر  ق 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  اإلجقم،  وجغح 
طظعاج الظئعة الاغ جاساظفر جغعحعا لقظاصام طمظ 
الروعغظةا  طسطمغ  صمع  شغ  الفزائع  تطك  غرتئضعن 
تغاتعط  وتسرغخ  لطعةرة  غدطرون  شق  وغغرعط، 
 لطثطر، بض غاماسعن بالتماغئ والرساغئ طظ الثولئ

أذفاٌل وأطعاٌت وحغعٌخ غمعتعن شغ جرغقظضا، وصداء 
اهللا وصثره ظاشث، لضظ طرارة ترصعط غاةرسعا أعالغعط 
وغثشسعن بمظ المخغئئ طظ أطعالعط، وق غمتع طرارة 

عثه العتحغئ طظ صطعبعط المظضسرة حغء.
اهللا  صثر  غظفثون  الثغظ  المثطخعن  اهللا  سئاد  شأغظ 
صال  المزطعطغظ؟  تصعق  شغسغثون  الزالمغظ  سطى 
"اتفص  افربسئ":  المثاعإ  سطى  "الفصه  شغ  الةجغري 
افئمئ رتمعط اهللا تسالى سطى أن اإلطاطئ شرض وأظه 
ق بث لطمسطمغظ طظ إطام غصغط حسائر الثغظ وغظخش 

المزطعطغظ طظ الزالمغظ.
(سظ سعن بظ سئث اهللا، صال: طضَّ أختاب رجعل اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص طّطًئ، شصالعا: غا رجعل اهللا تثبظا! شأظـجل اهللا سج 

الجطر:  [جعرة  اْلَتِثغِث﴾  َأْتَسَظ  َل  َظـجَّ ﴿اهللاَُّ  وجض: 
٢٣]. بط ططعا ططًَّئ أخرى شصالعا: غا رجعل اهللا تثبظا 
شعق التثغث ودون الصرآن! غسظعن الصَخص، شأظـجل 
اهللا: ﴿الر ِتْطَك آَغاُت اْلِضَااِب اْلُمِئغِظ * ِإظَّا َأْظـَجْلَظاُه ُصْرآظًا 
َأْتَسَظ  َسَطْغَك  َظُصصُّ  َظْتُظ   * َتْسِصُطعَن  َلَسطَُّضْط  َسَرِبّغًا 
ِطْظ  ُضْظَئ  َوِإْن  اْلُصْرآَن  َعَثا  ِإَلْغَك  َأْوَتْغَظا  ِبَما  اْلَصَخِص 
سطى  لعط  شثَّ التثغث  شأرادوا  اْلَشاِشِطغَظ﴾،  َلِمَظ  َصْئِطِه 
أتسظ التثغث، وأرادوا الصخَص شثلعط سطى أتسظ 

الصخص). تفسغر الطئري.
شاهللا سج وجض صث أظسط سطى المسطمغظ أن جسض لعط 
طظ صخص جطفعط طظ افطط سئرة، وأظجل إلغظا طظ 
الخراط  جطعك  سطى  غسغظ  الثي  الغصغظ  أخئارعط 
ظةث  ولثلك  بشغره.  اتسر  طظ  شالساصض  المساصغط، 
الصرآن غظعع شغ الصخص شغثئر سظ اباقءات افظئغاء 
السابصغظ وبئاتعط شغ الثسعة هللا، واطاتان أصعاطعط 
وطا تسرضعا له طظ الئقء شغبظغ سطى طظ بئئ وغتثر 
طمظ اظاضج؛ والثرس لعثه افطئ المتمثغئ: سطغضط 
بعثي الخابرغظ الباباغظ وق تضعظعا طمظ ضض وبّثل 
وغدإ اهللا سطغعط. وشغ صخص السابصغظ طما غآضث 
طمظ  واتساظعا  وغصزاعا  افطئ  تظئه  ضرورة  سطى 
سطى  ظجولعط  بسث  صرغزئ  بظغ  صاض  تادبئ  جئصعا 
أورد  سظه.  اهللا  رضغ  طساذ  بظ  جسث  جغثظا  تضط 
بظع  "شتئسئ  المثاعم:  الرتغص  شغ  المئارضفعري 
الظةار،  بظغ  طظ  اطرأة  التارث  بظئ  دار  شغ  صرغزئ 
وتفرت لعط خظادق شغ جعق المثغظئ، بط أطر بعط، 
شةسض غثعإ بعط إلى الثظادق أرجاقً أرجاقً، وتدرب 
شغ  بسث  ضان  طظ  شصال  أسظاصعط.  الثظادق  تطك  شغ 
التئج لرئغسعط ضسإ بظ أجث: طا تراه غخظع بظا؟ 
شصال: أشغ ضض طعذظ ق تسصطعن؟ أطا ترون الثاسغ ق 

غظجع؟ والثاعإ طظضط ق غرجع؟"
الصخص الصرآظغ أخئرظا سظ أختاب افخثود وطاحطئ 
بظئ شرسعن، ورجعل اهللا تّثبظا سمظ ضان صئطظا غآخث 
بأطحاط التثغث طا بغظ سزمه ولتمه طا غردسه ذلك 
سظ دغظه. وعثه الصخص تاضرر الغعم بشغاب جططان 
شق  جرغقظضا،  طسطمغ  جباطغظ  ُتترق  تغث  اإلجقم 
غئصى طظعط ق سزط وق لتط تاى لغثشظه أتئاؤعط. 
وسث  ضما  خئرعط  سطى  الةظئ  لعط  ظرجع  إذ  وإظظا 
لسثوعط  وظرجع  الظسغط،  بةظات  افخثود  حعثاء  اهللا 
أن  غةإ  ضثلك  شإظظا  الترغص،  وسثاب  جعظط  سثاب 
طظ  غرغثه  شغما  الصرآظغ  الظعب  بالاجام  أظفسظا  ظطجم 

بشغاب الثولئ الراسغئ واإلطام الُةّظئ لفطئ اإلجقطغئ 
وظطط  ضظك  شغ  طضان  ضض  شغ  المسطمعن  غسغح 
وذل. وإن طساظاة طسطمغ الروعغظةا شغ طغاظمار طبال 
الماةثدة  الصثغمئ  المسامرة،  المساظاة  لعثه  خارخ 

ضض تغظ.
اقجاسمار  شارة  إلى  تسعد  الروعغظةا  أزطئ  شإن 
الئرغطاظغ الثي صام باترغخ الئعذغغظ سطى صاطعط 
طسامرة  زالئ  طا  فزطئ  بثلك  وأجج  وتسثغئعط، 
صام  الاترغخ  لعثا  وظاغةئ  الجطظ،  طظ  سصعد  طظث 
بالسقح  الئرغطاظغعن  أطثعط  أن  بسث  الئعذغعن 
شاضعا   ١٩٤٢ سام  المسطمغظ  بتص  طثبتئ  بارتضاب 

خقلعا باآلقف.
وسام ١٩٧٤ ُجّرد الروعغظةا طظ ععغاعط، وخظفاعط 
أدى  طما  بعط  الاظضغض  وزاد  "أجاظإ"،  بأظعط  الثولئ 
المةاورة  الئطثان  إلى  طظعط  ضئغرة  أسثاد  شرار  إلى 
صاظعن  ُجظ   ١٩٨٢ وسام  ضثعط.  السظش  طظ  عربا 
الةظسغئ  سطى  التخعل  طظ  ترطعط  الثي  المعاذظئ 
الثولئ،  شغ  بالسغح  التص  طظ  ترطاظعط  وبالاالغ 
السةعن،  تحئه  طثغمات  شغ  السغح  سطى  وإجئارعط 
وُشرضئ سطغعط ضرائإ باعزئ، وُطظسعا طظ طعاخطئ 
الاسطغط السالغ، إضاشئ إلى تضئغطعط بصغعد تتث طظ 
افذفال  سثد  وتاى  وزواجعط،  وجفرعط  تظصطعط 

المسمعح لعط إظةابعط.
وحعثت أزطئ الروعغظةا طظسطفا ضئغرا سام ٢٠١٦-

تمطئ  الئعذغئ  طغاظمار  تضعطئ  حّظئ  تغث   ٢٠١٧
سسضرغئ سطغعط شغ وقغئ راخغظ (أراضان) شغ المظطصئ 
الحمالغئ الشربغئ لطئقد بتةئ عةعم طسطتغظ طظعط 
شغعا  ارتضئئ  والاغ  التثودغئ،  الحرذئ  ظصاط  سطى 
طظ  المسطمغظ  ضث  بحسئ  شزغسئ  جرائط  التضعطئ 
وتسثغإ  بغعت  وترق  وافذفال،  الظساء  خاخئ  صاض 
إلى  أدى  طما  جماسغ،  واغاخاب  أحثاص،  وترق 
المةاورة  الثول  إلى  طظعط  ضئغرة  أسثاد  ظجوح 
ضقجؤغظ، تغث رشدئ تطك الثول اجاصئالعط. شعشصا 
لاصارغر افطط الماتثة شصث شر أضبر طظ ٧٠٠٠٠٠ طظ 
بات  والغعم،  راخغظ.  وقغئ  طظ  ذردوا  أو  الروعغظةا 
سثد ضئغر طظعط غسغحعن خارج طغاظمار، أغطئعط شغ 
قجؤغظ  طثغمات  شغ  وطالغجغا،  وباضساان  بظشقدش 
شغ ظروف بائسئ وازدتام خطغر، واشاصار إلى الرساغئ 
افضئر  افذفال  أطا  الخشار،  افذفال  خاخئ  الختغئ 
الاسطط  شرص  طظ  طتروطعن  شعط  والغاشسعن  جظًا 
تصغصغ  لثطر  طسرضعن  شعط  السغح،  ضسإ  أو 
أو  بالئحر  لطمااجرغظ  جعطئ  وشرغسئ  الدغاع،  شغ 
وتعاجه  أخرى.  غاغات  أو  جغاجغئ  لشاغات  اقجاشقل 
لطسظش  الاسرض  خطر  خاخئ  بخفئ  والظساء  الفاغات 
الةظسغ وغغره طما غآدي إلى ترطاظعظ طظ الثراجئ 

إذ غصرر أعالغعظ إبصاءعظ شغ الئغعت خعشا سطغعظ.
والغعم وبسث طدغ بقث جظعات سطى شرار طؤات آقف 
غعاجه  طغاظمار،  شغ  واقضطعاد  السظش  طظ  افشراد 
تتثغات  بظشقدش  شغ  القجؤعن  وافجر  افذفال 
جثغثة، بما شغ ذلك تعثغث جائتئ ضعشغث-١٩ والاغ 
الثغظ  القجؤغظ  لعآقء  جثغثة  باعثغثات  تسئئئ 
طاثاسغئ  أضعاخ  وشغ  طجدتمئ،  أطاضظ  شغ  غسغحعن 
طخظعسئ طظ الصخإ والصماش المحّمع، وغعاجععن 

ظزط حئاب تجب الاترغر طسغرة بسث خقة الةمسئ، شغ طثغظئ افتارب برغش تطإ الشربغ، تتئ سظعان: "الصرار 
٢٢٥٤ إجعاض لطبعرة وتبئغئ لطظزام"، وتمض المحارضعن شغ المسغرة قشاات أضثوا شغعا أن: (التض السغاجغ 
افطرغضغ عع إسادة إلظااج الظزام بعجه جثغث)، و(التض السغاجغ افطرغضغ عع اجائثال سمغض بسمغض)، و(التض 
السغاجغ افطرغضغ عع إظعاء لطبعرة وتخفغئ لطمثطخغظ الثغظ باروا شغ وجه الظزام). وشغ السغاق خرج أعالغ 
إدلإ شغ طزاعرة جابئ حعارع المثغظئ، تتئ سظعان "الصخاص طططئظا"، وذلك لطمطالئئ بالصخاص طظ سظاخر 
أطظغئ عغؤئ تترغر الحام، الاغ صاطئ حابغظ طظ أبظاء المثغظئ دون أي طئرر، وعاش المازاعرون ضث عغؤئ تترغر 
الحام وزسغمعا الةعقظغ، وذالئعا بثروج العغؤئ طظ إدلإ، وتسرضئ المزاعرة شغ بثاغاعا لمداغصات طظ 
افطظغغظ سئر إذقق الرخاص، شغ طتاولئ لافرغصعا، إق أن افسثاد الضئغرة الاغ اظدمئ لطمزاعرة سصإ ذلك 

والاغ وخفئ افطظغغظ بالحئغتئ، جسطئ المزاعرة تضمض ذرغصعا لاةعب سثدا طظ حعارع إدلإ.

طسطمع الروعغظةا.. املساظاة املساةثة املسامرة
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة طسطمئ الحاطغ (أم خعغإ)ـ 

حزب التحریر/ والیۀ سوریا
مسیرة "القرار ٢٢٥٤ إجهاض للثورة وتثبیت للنظام"

شغ إذار تمطئ "افجرة المسطمئ طتّخظئ ق تتااج قّتفاصغات تّثسغ الثغر وتظحر الثراب" الاغ غصعم بعا الصسط 
الّظسائغ لتجب الّاترغر شغ وقغئ تعظج، وسطى وصع افتثاث افخغرة بالئرلمان سطى إبر طثاخطئ لطّظائإ طتمث 
المحئععئ  الّظسعغئ  المظّزمات  صغام  إبر  وسطى  افجرة،  طةال  شغ  اإلجقم  أتضام  بئسخ  شغعا  ذّضر  السّفاس 
السظش،  طظاعدئ  بسظعان  المثضعرة  المثاخطئ  خطفغئ  سطى  الّظعاب  طةطج  أطام  بعصفات  السمغطئ  وافتجاب 
وبمدمعن رشخ أتضام اإلجقم الماسّطصئ بالمرأة وافجرة والّاةغغح ضّثعا، وبسث أن شاتئ لعط المةالج 
والمظابر اإلسقطّغئ، شصث ظّزط الصسط الّظسائغ لتجب الّاترغر شغ وقغئ تعظج وصفئ صاطئ خقلعا الّحابات برشع 
حسارات تئّغظ تمّسك المرأة المسطمئ بثغظعا وأّظعا ترى شغ أتضام رّبعا جّظاعا وأّظعا ترشخ أتضام السطماظغئ 
بضطمئ لطّظاذصئ الّرجمّغئ  اخاامئ العصفئ  وتحرغع الئحر الثي تسائره جئإ الّحصاء الثي تسغحه الغعم. وصث 
الّحاّبات  إبرعا  سطى  عافئ  الثمغري  تظان  افجااذة  تعظج  وقغئ  شغ  الّاترغر  لتجب  الّظسائغ  الصسط  باجط 

بحسارات طظّثدة بافظزمئ السطماظّغئ وتحرغساتعا.

القسم النسائی لحزب التحریر فی والیۀ تونس 
األسرة المسلمۀ محّصنۀ ال تحتاج الّتفاقیات تّدعی الخیر

 وتنشر الخراب

صص أخئار السابصغظ: أن غضعن المآطظ ضغِّسًا شِطظًا 
شق ُغطثغ طظ جتر واتث طرتغظ.

طظ غراجع الاارغت غساططع المساصئض، وطظ غصرأ السغرة 
غساظئأ بالصادم... وُسرى اإلجقم ُظصدئ العاتثة تطع 
سروة  بضض  رجعلظا  ظّئأظا  ضما  الظاس  وتمسك  افخرى 
طظ  لطمسطمغظ  الغعم  غئص  ولط  أخاعا،  ُتظصخ  تاى 
دغظعط حغؤاً؛ شالخقة طمظعسئ شق ُجمع شغ شطسطغظ 
وق جظازات شغ جرغقظضا... وطا غةمع جرغقظضا حرصا 
دولاه،  عثطئ  الثي  الثغظ  عثا  إق  غربا  بفطسطغظ 

وغرغث الضفار ذمج أتضاطه.
لطالما سمض الشرب سطى تمجغصظا لغسعد، وأحشطظا بالةروح 
ق  ضغ  افظثلج  إلى  الخغظ  طظ  المماث  جسثظا  شغ 

ظسعد، ولضظ المرغخ ق غظحشض افذئاء بضسعر أذراشه 
وخثوش وجعه إذا طا اساض صطئه وأوحك سطى الاعصش.

لعط  غسّثه  طا  غسصطعا  لط  الثغظ  صرغزئ  بظغ  وصعم 
وخطئ  لثغاظاعط،  ظضاقً  الصاض  طظ  المسطمعن 
غدربظا  ضربئ  أول  طظ  ظسصض  ضغما  إلغظا  صخخعط 
إغاعا سثوظا شق ُغطمج سطى سصعلظا. طظ صاض طسطمغ 
ضحمغر شسطط سطغعط العظثوس، وطظ جطط غععد 
الروعغظةا  سطى  تسطط  وطظ  شطسطغظ،  أعض  سطى 
واإلغشعر لظ غرصإ شغ طسطمغ جرغقظضا إّقً وق ذطئ. 
والدربئ الصاضغئ الاغ تطّصاعا أطاظا شغ صطئعا الظابخ 
اظفخال  وق  شطسطغظ  اتاقل  تضظ  لط  تغاتعا  وجر 
وطخثر  جططاظعا  سطى  الصداء  ضاظئ  بض  ضحمغر، 

جغادتعا الثقشئ.
أجض، إن عثم الثقشئ ضان عع الدربئ الاغ أخابئ 
الدئاع  تظعحعا  طثثرة  شةسطاعا  اإلجقطغئ  افطئ 
ضغفما تحاء، شق تساطغع الرد سطى اتاقل أراضغعا، 
أبظائعا  وصاض  برواتعا،  ظعإ  سطى  جاضظًا  تترك  وق 

أتغاء وترصعط أطعاتًا.
خفاصئ  وأي  السقم،  طّثسغ  بالئعذغغظ  بطس  تصث  أي 
بطشئ بظزام جرغقظضا طّثسغ السثالئ ضثبًا، لغاةرؤوا 

سطى الاظضغض بمعتى المسطمغظ؟!
لما  الثقشئ  غغاب  لعق  أظه  تثرك  أن  لفطئ  آن  أطا 
اتاطئ شطسطغظ وضحمغر ولما اظاعضئ ترطئ المعتى 

المسطمغظ شغ جرغقظضا؟!
 أطا آن افوان لغثرك السطماء والمآبرون شغ افطئ أن 
جععدعط غةإ أن تخإ شغ خثطئ الصدغئ المخغرغئ 
وعغ  صداغاعط  ضاشئ  بسثعا  تتض  الاغ  لطمسطمغظ 

اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ؟!
لط  الثي  الرائث  عع  السطماء  أغعا  الاترغر،  تجب  إن 
عثا  لفطئ  لغئغظ  بظعاره  لغطه  غخض  غعطًا،  غضثبضط 
الفرض الدائع بض تاج الفروض، شمظ ذا الثي غظاصط 
الثقشئ؟  إق  طساظاتعط  وغعصش  جرغقظضا  لمسطمغ 
ضما  الحرق  شغ  الئعذغغظ  تةئر  غعصش  الثي  ذا  وطظ 
وطظ  الثقشئ؟  إق  جابصًا  المشعل  تةئر  سطى  صدى 
غعصش حقل الثم الظازف طظ جسث افطئ إق الثقشئ 
لطةعاد  الةغعش  خفعف  وترص  الحمض  تعتث  الاغ 

شاصطع دابر الثغظ ضفروا؟
َوَما   َِّ اهللا ِْكِر  ِ قُلُوُبُهْم  َْشَع  ختَ ن 

َ
أ آَمُنوا  يَن  ِ لِثَّ ِن 

ْ
يَأ لَْم 

َ
﴿أ

 ﴾ َقِّ نََزَل ِمَن احلْ
* سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

بالثقشئ ظتمغ طسطمغ جرغقظضا أتغاء وأطعاتا
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