
سصإ صغام طةعسئ طظ الصعات الثاخئ شغ ضغان غععد 
حعثاء  ضاائإ  سظاخر  طظ  بقبئ  باغاغال  الشاخإ 
افصخى شغ طثغظئ ظابطج غعم البقباء ٢٠٢٢/٢/٨، 
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أخثر 
بحسئ  جرغمئ  شغ  شغه:  صال  بغاظا  شطسطغظ  المئارضئ 
ق تصض بحاسئ سظ وجه ضغان غععد المست، أصثطئ 
بقبئ  اغاغال  سطى  اقتاقل  جغح  طظ  خاخئ  صعة 
طظ  بعابض  أططرتعط  تغث  ظابطج  طثغظئ  شغ  حئان 
رخاص التصث تاى صدعا جمغسا إلى رتمئ اهللا بإذن 
وأن  الةظان  غسضظعط  أن  وجض  سج  اهللا  ظسأل  اهللا، 
اقتاقل  جرغمئ  إن  وتابع:  الحعثاء.  طظازل  غظجلعط 
عثه سطى بحاساعا لغسئ شرغثة شغ جظسعا وق عغ 
الغعطغئ  اإلجراطغئ  اقتاقل  طمارجات  سظ  طظفخطئ 
بتص أعض شطسطغظ، شالصاض وعثم الئغعت واقساصال 
عع  اقصاخادي  والثظص  الغعطغ  والاظضغض  وافجر، 
العاصع الخارخ المآضث غعطغا لمسظى اقتاقل، ضما أن 
جرغمئ اقتاقل عثه تأتغ لاظجع ضض اّدساء بالسغادة 
غععد  ضغان  لعا  ُغئص  لط  بتغث  لطسططئ،  المعععطئ 
تصغصئ  ولاسّري  خثطاتعا،  لصاء  العجه  طاء  طظ  صطرة 
وسظ  شطسطغظ.  أبظاء  أطام  عغ  ضما  السططئ  عثه 
وجرائط  الةرغمئ  عثه  أطام  وتثاذلعا  السططئ  دور 
ضغان غععد المةرم، واجاثثائعا سطى سائات الثول 
الختفغ:  الئغان  صال  اقجاسمارغئ،  والمظزمات 
دون  وإجراطه  صاطه  سطى  غععد  ضغان  غخر  وبغظما 
اجاثثائعا  شغ  اقجامرار  سطى  السططئ  تخر  رادع، 
وخشارعا شغ الفسض والصعل؛ أطا شغ الفسض شصث دخطئ 
شرصئ الصاض طظ السثو بضض اذمؤظان وصاطئ بفسطاعا 
شسض  دون  وجقجئ  بعثوء  بضض  ضثلك  خرجئ  بط 
المسطتئ،  "افطظغئ!"  السططئ  أجعجة  طظ  شسض  رد  أو 
الاغ  "افجعجة"  طظ  تتثغر  أو  خئر  أو  سطط  ودون 
ترخث أظفاس الظاس وضطمات التص وسئارات المظابر، 
لاآضث أن أجعجتعا خارج المسادلئ سظثطا غاسطص افطر 
"الاظسغص  طسادلئ  صطإ  وشغ  شطسطغظ  أعض  بأطظ 
بالصعل  وأطا  الضغان.  أطظ  تفر  أجض  طظ  المصثس" 
شإن المعاصش الخادرة طظ صغادات السططئ ضمططإ 
الةرغمئ"،  شغ  دولغ  "باتصغص  وزرائعا  طةطج 
اقغاغال"  "أدان  الثي  خارجغاعا  وزغر  وتخرغح 
طسآولغاتعا"  باتمض  الثولغئ  "الةظائغئ  وذالإ 
اقغاغال  سمطغئ  سطى  الرد  "إن  أتثعط  صعل  وضثلك 
لسظا  شظتظ  الحسئغئ  بالمصاوطئ  غضعن  أن  غةإ 
المآضث  لاآضث  عثه  الظساج  تخرغتات  إن  بظساج"، 
طظ  ججءًا  باتئ  الروتغظغئ  الاخرغتات  عثه  أن  طظ 
المحعث شغ ضض جرغمئ لقتاقل، ورجالئ ضمظغئ له 
"لظ  الحعثاء  دطاء  وأن  "حسئغئ"  عغ  طصاوطاظا  بأن 
شطسطغظ  أعض  لثى  غرابئ  وق  صدغئ"،  لطعد  تفسث 
بثلك، شصث اساادوا سطى أن تطك السططئ ق تظضأ سثوا 
وق تةطإ أطظا أو تدئط شطااظًا سعضا سظ أن تتمغ 
وأظعا  غصاطعط  تظسغصعا  وأن  أرضا،  تترر  أو  أتثا 
الروغئدات  تال  شسظ  وخااطا  رعصا.  إق  تجغثعط  ق 
صال  السمغطئ  الثائظئ  وأظزماعط  المسطمغظ  تضام 
الئغان: إن جرغمئ ضغان غععد الغعم ضما عغ جرائمه 
التضام  أسظاق  شغ  ضثلك  وجرغمئ  وزر  عغ  بافطج 
الثغظ  شعط  الاثاذل،  وأظزمئ  السار  تضعطات  شغ 
غفسض  طا  غفسض  أن  سطى  الةئان  الضغان  عثا  جرؤوا 
الثطاء  عثه  وإن  وتطئغسعط،  وتآطرعط  بثثقظعط 
افطئ  أبظاء  طظ  الصادرغظ  أسظاق  شغ  وزر  أغدا  عغ 
الةغعش  وأرضان  والمظسئ  الصعة  أعض  طظ  اإلجقطغئ 
تماطا  الصغاطئ،  غعم  خثقظعا  سظ  اهللا  وجغسألعط 
طبطما جاضعن شغ أسظاصعط ضض الثطاء الاغ جاسفك 
طساصئق طا لط غاترضعا وطسعط أطئ اإلجقم لغصاطسعا 
طرة  لةرائمه  تثا  وغدسعا  جثوره  طظ  الضغان  عثا 
طسعط  واهللا  صادرون  ذلك  سطى  وعط  ولفبث،  واتثة 
هللا. الظغئ  وأخطخعا  السجم  سصثوا  إن  وظاخرعط 

اصرأ شغ عثا السثد:

- طثلعقت تسغغظ أطرغضا جفغرًا لعا شغ السعدان ...٢
- خراع افدوات وتامغئ الثروج طظ افزطئ ...٢

- اجاماع المسارضئ السعرغئ شغ الثوتئ 
   طتاوقٌت بائسئ لظفت الروح شغ جسث طغئ ...٣

- أغظ جغظاعغ المطاف بأششاظساان بثون اإلجقم؟ ...٤
- المسةث افصخى وطحروع الاععغث

  طا عع واجإ المسطمغظ؟! (التطصئ الساحرة) ...٤

طظاتغ  ضض  شغ  ظطعا  تتئ  الزاعر  السالط  حصاء   .١
التغاة، وظععر شساد تثبغرعا اقصاخادي واقجاماسغ 

وذلك بسئإ شساد تثبغرعا السغاجغ.
لطساططغظ  أي  السغاجغ،  لقجقم  السثاء  احاثاد   .٢
باساراشعط  غحغ  طا  الثقشئ،  ودولئ  الثغظ  إلصاطئ 

بصرب صغاطعا.
٣. سةج الرأجمالغئ الفاضح سظ إدارة افزطات ورساغئ 

حآون حسعب السالط شدًق سظ حسعبعا.
بسثم  شغعا  الفضر  أجاذغظ  بسخ  اساراشات   .٤
الثولئ  ظض  شغ  السغح  غفدطعن  وأظعط  خقتغاعا 

اإلجقطغئ.
الثول  ضئرغات  بغظ  التادة  الاظاشسات  بروز   .٥
أطرغضا  طظ  وضض  شرظسا  بغظ  تخض  ضما  الرأجمالغئ، 
أطرغضا  بغظ  اآلن  غتخض  وطا  وأجارالغا،  وبرغطاظغا 

وأوروبا طظ جعئ والخغظ وروجغا طظ جعئ أخرى.
اإلجقم  طع  المعاجعئ  جغاجئ  إلى  الشرب  لةعء   .٦
والمسطمغظ شعثا غثل دقلئ واضتئ سطى شحض الشرب 
شغ ضض جغاجاته الاغ اتئسعا ضث اإلجقم والمسطمغظ 

طظ جغاجئ اقتاعاء إلى جغاجئ الامغغع والاةمغث.
وأطا طآحرات صرب ظععر الثقشئ:

الاغ  الظئعغئ  وافتادغث  الصرآظغئ  اآلغات  وجعد   .١
تئحر بسعدتعا، وتسث المسطمغظ المآطظغظ الساططغظ 

إلصاطاعا باقجاثقف والظخر والامضغظ وافطظ.

وجعاء افطئ
والثور املظعط بعط

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ ساطر السالط

الثضرى ١٠١ لعثم الثقشئ 
طصثطئ إلسادة بظائعا

تسعدوا  لظ  عع  إق  إله  ق  الثي  واِهللا  المسطمعن:  أغعا 
جاسث  سظ  تحمروا  أن  دون  لطظاس  أخرجْئ  أطئ  خغر 
عع  إق  إله  ق  الثي  واِهللا  إظه  الثقشئ،  وتصغمعا  الةث 
إذا  إق  ورجعله  اهللا  غتئعا  الاغ  المضاظئ  تظالعا  لظ 
أظفسضط  شغ  تةثون  ق  بط  جئتاظه  لحرسه  اتاضماط 
عع  إق  إله  ق  الثي  واِهللا  إظه  تسطغمًا،  وتسطمعا  ترجًا 
بتص  الثظغا  جادة  وتخئتعا  سظضط  الثل  غجول  لظ 
عن  تسدُّ رجعله،  وجظئ  اهللا  بضااب  تمسضاط  إذا  إق 
ترتطعن. وتغث  تططاط  تغث  بالظعاجث  سطغعما 
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ضطمئ السثد

وشغ  خاخغئ  حغء  لضض  وجسض  الثطص  اهللا  خطص  لصث 
ضض حغء جّظئ ضعظغئ ق ُتثرق إق بمسةجات أغث اهللا 
بعا رجطه إلبئات ظئعتعط. وصث ضاظئ تادبئ اإلجراء 
طضئ  طحرضغ  أسةجت  الاغ  الثعارق  طظ  والمسراج 

وضاظئ دلغًق سطى ظئعة جغثظا طتمث ملسو هيلع هللا ىلص.
غضظ  شطط  المثغظئ  شغ  دولئ  إلصاطئ  ملسو هيلع هللا ىلص  جسغه  أطا 
سحرة  بقث  اجامر  لما  وإق  الثعارق،  طظ  خارصًا 
ضما  ذلك  دون  أو  واتثة  لغطئ  شغ  ذلك  وَلَاطَّ  جظئ 
تخض شغ اإلجراء والمسراج. ولضظه سمض سطى السظظ 
الضعظغئ شغ إجصاط دول وإصاطئ دول سطى أظصاضعا، 
تغث صام ملسو هيلع هللا ىلص بثطعات سمطغئ تبغبئ طظ غغر تعاٍن وق 
وتائسعا خطعات،  ادخار جعث، خطعة تاطععا خطعة 
شسطه،  غةإ  طا  بغظ  تعزسْئ  دقلئ  لعا  خطعة  وضض 
وضاظئ ججءًا طظ الطرغصئ، أي الضغفغئ المطجطئ، وبغظ 
طا غمضظ الاشغغر شغه تسإ العاصع والجطان والمضان، 

شضاظئ عثه عغ العجائض وافجالغإ.
وصث تتّمض ملسو هيلع هللا ىلص شغ ذرغصه المحاق والخساب، لغأتغ 
طظ غأتغ بسثه جائرًا سطى طظعةه خابرًا شغ ذرغصه، 
إلى  شسغخض  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  جئغض  جطك  إن  أظه  غسطط 
طا وخض إلغه بةعث بحري وبسمض طادي بسث الاعضض 

الضاطض سطى اهللا جئتاظه وتسالى.
غسغر  أن  الثول  إصاطئ  شغ  الضعظغئ  السظظ  وطظ 
خاتإ المحروع بمظ غظصاد له طظ العجعاء والثغظ 
غسغر  خطفعط،  الظاس  وغسغر  أصعاطعط  غاصثطعن 
إن  إذ  المظحعد،  والعثف  المرجعة  الشاغئ  ظتع  بعط 
لطعجعاء دورًا طعمًا شغ ضض زطان وطضان. والمصخعد 
الصعم.  وِسْطغئ  وافحراف  السادة  عط  عظا  بالعجعاء 
والاتثث  وتمبغطعط  الظاس  تصثم  شغ  دور  لعط 

باجمعط وتعجغععط.
وصث لفئ الصرآن الضرغط الظزر وأحار إلغعط شغ أضبر 
طظ جغاق، شصث ذضرعط باجط المف تغظًا شصال: ﴿َوَقاَل 
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ِإْسَراِئيَل﴾، وصث ظةثه ذضرعط بشغر طسمى تغظا آخر 
يَقاِتَنا﴾. وصال:  ِ ِ

ّ
َن َرُجًال مل َ َقْوَمُھ َسْبِع شصال: ﴿َواْخَتاَر ُمو
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َنِقيًبا﴾. والظصغإ سظث أعض الطشئ والافسغر عع السرغش 
سطى صعطه، غغر أظه شعق السرغش وعع افطغظ الداطظ 
اَن ِمَن  َ والحاعث سطى صعطه، وظةثه صث صال: ﴿َفَلْوَال 
ْرِض﴾، 

َ
ْوَن َعِن اْلَفَساِد ِ األ َ ْ ٍة َي ْوُلوْا َبِقيَّ

ُ
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أي أختاب شعط وسصض ودغظ وبخغرة، تاى رجعل 
طظى  شغ  لئغساه  جاء  طظ  خاذإ  صث  ضان  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا 
بصعله: «أَْخِرُجوا إَِىل ِمْنكُُم اثَْنْي َعَرشَ نَِقيباً يَكُونُوَن َعَىل َقْوِمِهْم 

مِبَا ِفيِهْم» أي طظ غمبطعظضط.
وصث ضان لطعجعاء ظخغإ واشر شغما سمطه ملسو هيلع هللا ىلص طظث بثء 
المعاصش  أعط  أتث  شفغ  دولاه.  إصاطئ  وتاى  دسعته 
أبظاء ذطإ الظخرة اجافاد طظ طغجات أبغ بضر الخثغص 
رضغ اهللا سظه، والثي قزم رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغ الثسعة 
رضغ  ضان  وصث  التضط،  لسثة  اإلجقم  إغخال  إلى 
اهللا سظه غسطط بافظساب وأحراف الصئائض، وعثا طّضظ 
الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص طظ تثّغر الصئائض الاغ غمضظ اقتخال بعا 
لقجقم  طظعا  الظخرة  وذطإ  سطغعا  اإلجقم  وسرض 
طظ أجض إصاطئ الثولئ اإلجقطغئ، شغاصخث وجعه عثه 
الصئائض. شصث ُروي سظ سطغ بظ أبغ ذالإ رضغ اهللا 
سظه صعله: "لما أطر اهللا رجعله ملسو هيلع هللا ىلص أن غسرض ظفسه 
سطى صئائض السرب، خرج وأظا طسه، وأبع بضر إلى طظى 
تاى دشسظا إلى طةطج طظ طةالج السرب، شاصثم أبع 
بضر رضغ اهللا سظه شسطط، وضان أبع بضر طصثطاً شغ ضض 
خغر، وضان رجق ظسابئ - أي غسرف شغ أظساب الصئائض 
- بط اظاعغظا إلى طةطج سطغه السضغظئ والعصار، وإذا 
طحاغت لعط أصثار وعغؤات، شاصثم أبع بضر شسطط"، صال 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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سطى  طدى  صث  غضعن   ١٤٤٣ العةري  السام  بتطعل 
ذاق  الاغ  السةاف  السظعات  طظ   ١٠١ الثقشئ  عثم 
شغ  والمساظاة  افلط  أظعاع  أصسى  خقلعا  المسطمعن 
تارغثعط، ولظا شغ عثا الرصط ١٠١ بحرى أضادغمغئ 
وشص طا عع طسامث شغ الثراجات الةاطسغئ بأن عثا 
المسغظئ،  المادة  شغ  الثراجئ  بثاغئ  إلى  غرطج  الرصط 
تائسعا  تسطغمغئ  خطعة  الاصثم  غسظغ  بسثعا  طا  وأن 
خطعة أخرى تاى خاام الثراجئ بظغض الثرجئ الةاطسغئ 
افولى (الئضالعرغعس). وظتظ الغعم ظصرن عثا الرصط 
١٠١ بالسمض الةاد لئظاء دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ 
سطى طظعاج الظئعة بالاجاطظ طع جمطئ طظ المآحرات 
السالمغئ بصرب اظعغار الرأجمالغئ ضمئثأ غتضط السالط 
الغعم، وظععر طآحرات صعغئ شغ أوجاط المسطمغظ 
سطى ضرورة إصاطئ الثقشئ وصرب ظععرعا، شمظث أن 
شغ  السغاجغئ  الضفر  أظزمئ  وذئصئ  الثقشئ  عثطئ 
الئقد اإلجقطغئ، اظاعى اإلجقم طظ ضعظه جغاجغًا، 
سظ  المظئبص  الشربغ  السغاجغ  الفضر  طتطه  وتضَّ 
سظ  الثغظ  شخض  سصغثة  الرأجمالغ،  المئثأ  سصغثة 
أن  اإلجقطغئ،  افطئ  تثرضه  أن  غةإ  وطما  التغاة، 
الثقشئ  بثولئ  إقّ  تضعن  ق  باإلجقم  حآوظعا  رساغئ 
التغاة  سظ  السغاجغ  اإلجقم  شخض  وأن  الراحثة، 
وأتضاطه،  وأظزماه  لقجقم  وأد  عع  الثغظ،  وسظ 

وجتص لفطئ وصغمعا وتدارتعا ورجالاعا.
أطا طآحرات اظعغار الرأجمالغئ شعغ:

یهود والسلطۀ وأنظمۀ العار
شرکاء فی جریمۀ نابلس

وّجه تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ الةمسئ ظثاء إلى أعض افرض المئارضئ ساطئ وخطغض الرتمظ 
افرض  طدةع  أصدئ  صث  والترطات،  المماطضات  سطى  واساثاء  اصااال  طظ  الثطغض،  أتثاث  إن  وصال:  خاخئ، 
المئارضئ ضطعا، وأضث أن طثغظئ الثطغض برطغض بارود غضاد غظفةر شغخغإ شطسطغظ ضطعا، وأحار الظثاء إلى: 
دور أعض الثطغض شغ الاخثي لمحروع الدمان اقجاماسغ، والعصعف شغ وجه اتفاصغئ جغثاو، وتماغئ وصش 
تمغط طظ الاسرغإ، وطظع بظاء طثارس الائحغر والاظخغر، طحغرا إلى: إن الظار الماأجةئ الغعم بغظ سائقت 
الثطغض، صث أوصثعا ضغان غععد إلتراق الئطث وتثطغرعا وتعةغر أعطعا، والسططئ الغعم طاعاذؤئ شغما غتثث، 
وعثا ُطحاعث وغسرشه وغحعث سطغه طظ غاابسعن تالئ الفطاان شغ الثطغض. وتعجه الظثاء إلى افعض شغ افرض 
المئارضئ ساطئ وشغ بطث خطغض الرتمظ خاخئ بالصعل: إن تجب الاترغر طظضط وطسضط وغسسى شغ صداغاضط، 
وشغ افتثاث ضان تاضرًا بغظضط طع رجال اإلخقح ولظ غارضضط، وصث بغظا لضط طظ غاآطر سطغضط وظتثرضط طرة 
أخرى تتثغر الظاخح افطغظ أن السططئ الغعم تسمض طع سثوضط سطى إبصاء الئطث طحاسًق تظفغثًا لثطئ سثوضط 
شغ تعةغرضط، وعغ تاآطر سطى دطائضط وأرضضط وأسراضضط وأبظائضط. شثثوا سطى أغثغعط واساخمعا بتئض 
وآل  الةسئري  آل  الضرغماغظ  السائطاغظ  إلى  وظاعجه  المثغظئ،  لترق  وصعدًا  تضعظعا  وق  تفرصعا،  وق  جمغسًا  اهللا 
السعغعي وأولغاء الثم لغاةاوبعا طع جععد الثغرغظ شغ إخقح ذات الئغظ وغفعتعا الفرخئ سطى ضض الماربخغظ 
الظعر  ولغضظ  الماآطرغظ،  وجه  شغ  بصعة  ووصعشضط  وتثتضط  عع  أسثاءضط  غشغر  شما  المئارك،  الئطث  بعثا 
َن﴾. َ َوَرُسوَلُھ ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِن َّ ِطيُعوا 

َ
ِنُكْم َوأ ْ وا َذاَت َب ُ ِ ْص

َ
َ  َوأ َّ ُقوا  الثي تعاثون به عع صعل اهللا تسالى: ﴿َفاتَّ

حزب التحریر فی األرض المبارکۀ
یوجه نداء ألهل فلسطین عامۀ والخلیل خاصۀ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة روق إبراعغطـ 



 افربساء ١٥ طظ رجإ ١٤٤٣عـ المعاشص ١٦ حئاط/شئراغر ٢٠٢٢ طـ٢     السثد ٣٧٨

أضث الممبض اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ تظجاظغا افجااذ طسسعد طسطط شغ بغان ختفغ: أن الصداء خثل طرًة 
أخرى إخعاظظا البقبئ أوجئ رطدان طعحغ ضاضعجع ٤٥ ساطاً، وزغري طضالغاغاظثا ٣٧ ساطاً، وسمر جالعم بعطئع 
٥٥ ساطاً: افسداء شغ تجب الاترغر شغ تظجاظغا، تغث تط اخاطاشعط واتعاطعط زورًا بارتضاب (اإلرعاب) واتاةازعط 
لمثة أربع جظعات وظخش بثرغسئ (الاتصغص جار) طا غسظغ سثم وجعد دلغض! وأضاف الئغان: إن أي حثص ساصض 
غحك شغ الضغفغئ الاغ غاط بعا الاساطض طع طسزط صداغا اإلرعاب شغ تظجاظغا. وتزعر افجؤطئ افجاجغئ، طبض: 
لماذا ق غاط اجاظااج افدلئ أطام المتضمئ؟ لماذا ق ُغمظح المساصطعن التص شغ المتاضمئ شغ وصئ طسصعل؟ لماذا 
ق ُغفرج بضفالئ سظ المساصطغظ الثغظ ُغفارض أظعط أبرغاء؟ لماذا غعجث حسعر واضح بالارعغإ والمداغصئ شغ 
عثه التاقت؟ وافعط طظ ذلك، لماذا غاط الصئخ سطى افحثاص واتاةازعط لسظعات بغظما غسارف اقدساء 
ظفسه خراتئ شغ المتضمئ بأن الاتصغصات ق تجال جارغئ؟ وخطص الئغان إلى الصعل: اقجاظااج العتغث عع وجعد 
أجظثة صمسغئ بثرغسئ طضاشتئ اإلرعاب. إظظا شغ تجب الاترغر/ تظجاظغا ظطالإ طرة أخرى جمغع المآجسات الاغ 
تاساطض طع تتصغص السثل شغ تظجاظغا باقطابال لقجراءات الصدائغئ المظاجئئ إطا سظ ذرغص: اإلشراج الفعري دون 
صغث أو حرط، أو إذقق جراتعط بضفالئ أبظاء اجامرار الاتصغصات الئطغؤئ طا لط غامضظعا طظ تصثغط أي دلغض.

سصإ ظحعب ترغص طثّطر شغ طرضج لسقج تاقت اإلخابئ بضعشغث-١٩ شغ طثّغط ضعضج بازار شغ بظشقدش لقجؤغظ 
الّروعغظةا الفارغظ طظ طغاظمار أضئر طثغط لقجؤغظ شغ السالط إذ غدط طا غصرب طظ ٩٠٠ ألش قجأ، صال بغان 
ختفغ أخثره الصسط الّظسائّغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجّي لتجب الّاترغر: شر إخعتظا الروعغظةا آططغظ شغ الظةاة 
والسغح شغ أطظ، طظ ظطط طةرطغ طغاظمار تغث غاسرضعن إلى تطعغر سرصغ بترق صراعط وتصاغطعط والاظضغض 
بعط. لضظ تضعطئ بظشقدش لط تآطظ لعط ذلك شخاروا ضالمساةغر طظ الرطداء بالظار! وأضاف الئغان: إن تال 
القجؤغظ طظ المسطمغظ شغ بظشقدش وغغرعا غضحش تآطر التضعطات الصائمئ سطى بقد المسطمغظ طع أسثائعط؛ 
شعآقء القجؤعن شروا طظ بقدعط خحغئ المعت طاعمغظ بالاطرف واإلرعاب لغسغحعا تغاة الّثل والصعر شغ الئقد 
الاغ غطةآون إلغعا، شّروا بأظفسعط سّطعط غةثون ضاّلاعط سظث عثه التضعطات ولضظ خابئ آطالعط شطتصاعط 
الترائص الاغ شروا طظعا ولتصعط الثعف واإلعمال والمعت. وعض بمبض عآقء ُغسَاةار؟! إظعط سمقء غسغرون سطى 
ضقل المةرطغظ وظعةعط وغسمطعن طسعط سطى صعر المسطمغظ وطتاربئ دغظعط. إّظظا شغ الصسط الظسائغ شغ 
المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر ظثسع ضض طثطص طظ أعض الصعة والمظسئ أن غظخر دسعتظا إلسادة التضط 
بما أظجل اهللا، وبإسادة دولئ الثقشئ الاغ بعا وتثعا غرد الزطط سظ ضض طسطط وطسطمئ وسظ ضض طظ غتغا شغ ظطعا.

تفضغك  سظ  جغاعصش  جسغث  صغج  الرئغج  غئثو  ق 
الباظغ/غظاغر  ضاظعن   ١٤ بسث  تضمئ  الاغ  المظزعطئ 
شغ  الثجاعر  طظ   ٨٠ الفخض  تفسغض  شئسث   ،٢٠١١
وتض  الئرلمان  سمض  وتةمغث   ٢٠٢١ تمعز/غعلغع   ٢٥
التضعطئ المظئبصئ سظه وتمثغث اإلجراءات اقجابظائغئ 
شغ ٢٢ أغطعل/جئامئر طظ خقل المرجعم ١١٧ ووضع 
شغ  بالمراجغط  الئقد  وتضط  لطسططات  طآصئ  ظزام 
السمض  طعاخطئ  طع   ٢٠١٤ لثجاعر  واضح  تسطغض 
بالئابغظ افول والباظغ طظه وبةمغع افتضام الثجاعرغئ 
إلى  إضاشئ  اقجابظائغئ،  تثابغره  طع  تاسارض  ق  الاغ 
شغ  الصعاظغظ،  دجاعرغئ  لمراصئئ  العصاغئ  العغؤئ  إلشاء 
جغطرة طططصئ سطى السططاغظ الاحرغسغئ والاظفغثغئ، 
المةطج  تض  إلى  سمث  بض  بثلك  الرئغج  غضاش  لط 
افسطى لطصداء شغ ضطمئ طظ طصر وزارة الثاخطغئ افتث 
٦ حئاط/شئراغر أسطظ شغعا أن "المةطج افسطى لطصداء 
أخئح شغ سثاد الماضغ" شغ خطعة جرسان طا أضثعا 
١٠ الثمغج  غعم  اظسصث  الثي  العزاري  المةطج  شغ 

حئاط/شئراغر ٢٠٢٢ بط بإخثار طرجعم غعم السئئ 
١٢ حئاط/شئراغر لعضع عغؤئ وصاغئ صدائغئ لاتعغض 
المةطج طظ جططئ طظاثئئ إلى طةطج طسغظ، دون 
صئغض  الثجاعرغئ  المتضمئ  إظحاء  تسطغطه  ظظسى  أن 

إجراءات ٢٥ تمعز/غعلغع بأحعر.
بعثه الثطعة غضعن الرئغج صغج جسغث صث جغطر 
سطى السططات البقث لغمدغ صثطا ظتع طحروع الئظاء 
الصاسثي بسثطا أذطص خارذئ ذرغص تئثأ باقجاحارة 
الباظغ/ ضاظعن   ١٥ طظ  وتماث  اإللضاروظغئ  العذظغئ 

غظاغر إلى ٢٠ آذار/طارس ٢٠٢٢، بط تظزغط اجافااء 
الثجاعر  تسثغض  بحأن  المصئض  تمعز/غعلغع   ٢٥ شغ 
افول/ ضاظعن   ١٧ شغ  تحرغسغئ  اظاثابات  وإجراء 

دغسمئر ٢٠٢٢.

وبالرغط طظ أن صغج جسغث صث اظصطإ سطى خخعطه 
بثسط شرظسغ واضح إق أن تئسغاه لعا لغسئ تصطغثغئ، 
شئالرغط طظ أن صغج جسغث صث أذاح بسمقء برغطاظغا 
الاغ  الرضائج  وضرب  الظعدئ  ترضئ  رأجعط  وسطى 
ضاظئ تسامث سطغعا شغ ربط الئقد بظفعذعا ضاةمغث 
المتضمئ  وتسطغض  المتطغ  التضط  وضرب  الئرلمان 
واإلذاتئ  الثاخطغئ  وزارة  ضعادر  وتشغغر  الثجاعرغئ 
شإن  ذلك  طظ  بالرغط  لطصداء،  افسطى  بالمةطج 
تسئما  الثاص  لتسابه  ضثلك  غسمض  جسغث  الرئغج 
القطرضجغئ  طحروع  لاتصغص  الزروف  به  تسمح 
السططئ  لاحضغض  المتطغئ  المةالج  سئر  غمر  الثي 
الاحرغسغئ والرصابغئ طظ المتطغ ظتع المرضجي، وعع 
سئر  إق  تطئغصه  غمضظ  ق  طارضسغ  احاراضغ  طحروع 
الصعة الصاعرة. وعع طا دشع بسمقء شرظسا الاصطغثغغظ 
وغغرعط  الثغمصراذغ  والاضاض  تعظج  آشاق  ضتجب 
طثغرة  إصالئ  أو  اجاصالئ  وربما  سظه،  اقظفداض  إلى 
المثطإ  تمبض  الاغ  سضاحئ  ظادغئ  الرئاجغ،  الثغعان 
بغظ  السقصئ  بأن  غعتغ  صرذاج  صخر  شغ  الفرظسغ 

صغج جسغث وشرظسا لغسئ سطى طا غرام
لصث جاءت صرارات الرئغج جسغث افخغرة وتعظج تساظغ 
جائتئ  تثاسغات  جعءا  زادتعا  خاظصئ  اصاخادغئ  أزطئ 
ضعروظا الاغ تدرب الئقد طع تتثغرات طظ سثم صثرة 
اظعغار  وإطضاظغئ  المعظفغظ  أجعر  دشع  سطى  التضعطئ 
خاخئ  سطغه،  عغ  طا  سطى  افطعر  اجامرت  إذا  الثولئ 
وأن الدشعط افوروبغئ وخاخئ افطرغضغئ سطى جسغث 
سطى  ضشط  الثي  الثولغ  الظصث  خظثوق  سئر  تاساظط 
بصروض  تعظج  طث  بسثم  المالغئ  المآجسات  جمغع 

طظ  أطرغضا  ترشع  أن  إلى  غاططسعن  الئائث  الظزام 
طظ  له  لما  السعدان  شغ  الثبطعطاجغ  الامبغض  درجئ 
الثي  السالط  جغث  سظث  لعط  طضاظئ  وجعد  سطى  دقلئ 
بئسخ  لغضرطعط  سظثه  سئغثا  غضعظعا  أن  غاحرشعن 
غضظ  لط  لفجش  ولضظ  السئغث،  بصغئ  بغظ  الاحرغش 
لطسسضرغغظ  الحرف  عثا  غسطى  وسظثطا  ذلك،  لعط 
اقظصقبغغظ اآلن شعثا غسظغ رضا أطرغضا الاام سظ عثا 
المسارضئ  لطصعى  إتئاذا  غسئإ  الثي  افطر  الظزام 
لعط والاغ ضاظئ تطمع شغ جظث أطرغضا شغ إرجاسعط 

إلى وضع الحراضئ الثي ضان صائما صئض اقظصقب.
أطا سظ جئإ الخراع بغظ عثه الثول سطى السغادة شغ 
السعدان شثلك غسعد لططئغسئ الرأجمالغئ لعثه الثول 
اقجاسمارغئ. تغث برغطاظغا ترى أتصغاعا شغ السعدان 
فظعا عغ المساسمر افول له بغظما أطرغضا ترى ظفسعا 

عغ افصعى وافتص بالتعز سطى السعدان وبرواته.
طظ  السعدان  به  غمااز  لما  الخراع  ذلك  وأجئاب 
المعصع الةشراشغ المطض سطى الئتر افتمر، زغادة سطى 
لما  باإلضاشئ  أشرغصغا.  وغرب  حرق  لثول  طثخض  أظه 
غماطضه السعدان طظ البروات العائطئ طظ جطسطئ جئال 
الاحادغئ  افراضغ  إلى  غربه  طظ  المماثة  الغعراظغعم 
الشظغئ  وافرض  بالثعإ  الشظغئ  لطةئال  باإلضاشئ 
الغعراظغعم  خخعبئ  ظسئئ  إن  تغث  افخرى  بالمسادن 
طظ  أضبر  شعغ  سالمغا  سطغعا  الماسارف  الظسئئ  تفعق 
المسادن  طظ  لشغره  باإلضاشئ  عثا  المؤئ،  شغ   ٦-٩

والمغجات طبض افظعار وافرض المسطتئ و...
شغ  ضئغر  دور  المئثئغ  السصثي  ولطةاظإ  عثا  لضض 
ضــرورة  سطى  طافصعن  شالةمغع  الــخــراع،  اتاثام 
تصسغط السعدان إلى دوغقت خشغرة ق تعل لعا وق 
صعة تاى غأطظعا طظ خطعرة صغام دولئ لقجقم شغه 
وخخعخا أن افغطئغئ السزمى طظ أعض الئطث غثغظعن 

بثغظ اإلجقم.
فجض ذلك اخاارت اإلدارة افطرغضغئ السفغر المئسعث 
لطسعدان سطى سغظ بخغرة شعع غعدغفري الماثخص 
شغ حعؤن طتاربئ اإلجقم شغ الئقد اإلجقطغئ تغث 
بطث  سثا  المسطمغظ  بقد  شغ  وخئرته  سمطه  جض  ضان 
واتث طظ تسسئ بقد سمض شغعا وعغ شرظسا الاغ لط 
تطض إصاطاه شغعا، أطا بقد المسطمغظ الاغ سمض شغعا 
شعغ ترضماظساان، ولغئغا أغام أزطئ لعضربغ، ولئظان، 

والسراق، وجعرغا، وتعظج.
إن الثول المتاربئ شسًق ضأطرغضا غةإ أن تاثث طسعا 
ضأظظا  وتساطض  الاخرشات  لضاشئ  أجاجًا  الترب  تالئ 
وإغاعا شغ ترب شسطغئ جعاء أضاظئ بغظظا وبغظعا عثظئ 
أم ق. وغمظع جمغع رساغاعا طظ دخعل الئقد. وغةإ 
ولغج  المسطمغظ  بقد  ضاشئ  شغ  جفاراتعا  إغقق 
طا  وعع  شغعا،  السفراء  وتةثغث  وجعدعا،  تعجغع 
جافسطه دولئ الثقشئ الاغ تمر الثضرى ١٠١ لعثطعا 
سطى  راحثة  قجاسادتعا  الثطا  شطظشث  افغــام،  عثه 

 طظعاج الظئعة لاظسط الئحرغئ بتغاة ضرغمئ

دغظار  ططغار   ١٠,٤ بطس  الثي  المغجاظغئ  سةج  لاشطغئ 
(٣,٧٢ ططغار دوقر) جظئ ٢٠٢١.

أطا خخعم صغج جسغث وبثاخئ ترضئ الظعدئ وطظ 
ظض  شغ  أغثغعط  شغ  ُأْجِصط  شصث  برغطاظغا،  ورائعا 
الشدإ الحسئغ طظ الطئصئ السغاجغئ، لثلك شإظعط 
تساصر  لظ  افطعر  أن  وسطى  العصئ  سطى  غراعظعن 
لصغج جسغث شغ ظض الخسعبات اقصاخادغئ الاغ صث 
تفةر الشدإ الحسئغ طظ جثغث، وسطى تمطمض بسخ 
الظاشثغظ طظ رجال افسمال وتطفائعط شغ الثاخض طظ 
الصعى  طراضج  تسثد  وسطى  وظعاغاه،  الرئغج  تعجعات 
شغ الثولئ وسثم اظسةاطعا، والمراعظئ سطى أظعا صث 

تشغر طعازغظ الصعى شغ الحارع.
لصث اباطغ أعطظا شغ تعظج بةجء ضئغر طظ السغاجغغظ 
(تضاطا وطسارضئ) غسزمعن الشرب وغصرون بعغمظاه 
سطى الئقد، جغاجغعن ق غرون غداضئ شغ اقجاساظئ 
جغاجغا  اظاتارا  غمبض  ذلك  أن  طظ  بالرغط  بافجظئغ، 
ِخِذ  وخغاظئ لفطئ وطثالفئ خرغتئ لصعله تسالى: ﴿الَّ َيتَّ
ِلَك 

ٰ
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ْ
ْوِلَياَء ِمن ُدوِن امل

َ
َن أ اِفِر َ ُْؤِمُنوَن اْل

ْ
امل

ٍء﴾. ْ َ   ِ ِ َّ َس ِمَن  ْ َفَل
شرظسغ  بثسط  جسغث  صغج  الرئغج  أذاح  شئسثطا 
بأتئاع برغطاظغا شغ التضعطئ والئرلمان، ازدادت تمى 
طاضرون  تأضغث  شئسث  تعظج،  شغ  افجظئغئ  الاثخقت 
لصغج جسغث بأظه: غمضظ لاعظج اقساماد سطى دسط 
طساحار  برئاجئ  افطرغضغ  العشث  وزغارة  شرظسا، 
والاثخض  افوجط،  والحرق  أشرغصغا  لحمال  باغثن 
برغطاظغا  جفغر  وتترضات  افوروبغ،  لقتتاد  الساشر 
الئرلمان،  شغ  وخخعطعط  الرئاجئ  طمبطغ  بغظ 
بالرئغج  ولصائه  افطرغضغ  الضعظشرس  وشث  وزغارة 
جسغث وأسداء طظ الئرلمان الاعظسغ، عا عع الممبض 
الساطغ لقتتاد افوروبغ المضّطش بالحآون الثارجغئ 

صطصه  سظ  غسئر  بعرغض،  جعزغش  افطظغئ،  والسغاجئ 
جسغث  الرئغج  حئاط/شئراغر   ٧ اقبظغظ  غعم  وغثسع 
لطفخض بغظ السططات، لاخئح تعظج طرتسا لطاثخقت 

الثارجغئ وطسرتا لطخراسات الثولغئ.
طثة  شئسث  جسغث،  صغج  لطرئغج  افطعر  تساصر  لظ 
جعءًا،  ازدادت  تاله  أن  الاعظسغ  الحسإ  جغثرك 
شتةط الثغظ الثارجغ بطس أضبر طظ طائئ ططغار دغظار 
طصثرات  طظ  تئصى  طا  قلاعام  الثارجغئ  والدشعط 
الرئغج  وتضعطئ  تسامر،  جعف  الاعظسغ  الحسإ 
الرأجمالغئ  المظزعطئ  لاطئغص  أداة  جعى  لغسئ 
الشربغئ الاغ لظ غةظغ الظاس طظعا إق الئآس والحصاء. 
باإلضاشئ إلى تأطغظ طخالح الشرب وحرضاته الظاعئئ، 
سظثعا جعف غاراضط الشدإ وصث غثشع ذلك لطسغظارغع 
افجعأ لمظع اقظفةار، وذلك باترك (جغسغ) تعظسغ 
غاط إسثاده سطى ظار عادئئ طظ إتثى الصعى افجظئغئ.

غعاثي  أن  الرجاء  وطتط  المدغؤئ  الحمسئ  وتئصى 
باإلجقم  إق  له  خقص  ق  أظه  إلى  الاعظسغ  الحسإ 
وأدواته  الشرب  سطى  الطاولئ  شغصطإ  اإلجقم،  وتضط 
شغسارجع  والمظسئ،  الصعة  بأعض  طساسغظا  المتطغئ، 
جططاظه وغمضظ المثطخغظ طظ أبظائه لاأجغج تضط 
راحث سطى أجاس اإلجقم شغ ظض خقشئ راحثة سطى 
طظعاج الظئعة، تترر المظطصئ طظ الظفعذ الشربغ وتةمع 
طظ ذاصات افطئ وصعاعا طا غمضظعا طظ العصعف شغ 

 وجه أساى الثول
َقْد  ْمِرِه 

َ
أ َباِلُغ   َ َّ ِإنَّ  َحْسُبُھ  َو  ُ َف  ِ َّ  َ َع ْل  َّ َيَتَو ﴿َوَمن 

ٍء َقْدرًا﴾ ْ َ ّلِ 
ُ ُ ِل َّ َجَعَل 

* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج

طثلعقت تسغني أطرغضا جفرياً لعا
يف السعدان

بالظزر لعاصع الظفعذ افطرغضغ شغ السعدان ظساظاب أن 
أطرغضا لغسئ بتاجئ لاسغغظ جفغر لعا شغ السعدان 
تاى تساطغع أن تسغر طخالتعا شغه، شصث اجاطاسئ 
غضعن  أن  غغر  طظ  دولاغظ  إلى  السعدان  تفخض  أن 
وأن  بافسمال،  الصائط  بعجعد  اضافئ  بض  جفغر،  لعا 
تثطغر  بسث  أظحؤئ  السعدان  شغ  افطرغضغئ  السفارة 
تظزغط الصاسثة لطسفارة افطرغضغئ شغ ظغروبغ بضغظغا 
السفارة  إظحاء  جاء  ضأظما  السعدان  طظ  اظطقصًا 
السفارة  عثه  بأن  سطمًا  السعدان  لتضعطئ  ضسصعبئ 
افوجط،  الحرق  شغ  أطرغضغئ  جفارة  أضئر  باظغ  عغ 
وافضئر شغ أشرغصغا. وأن الممسك بالسططئ اآلن شغ 

السعدان عط السسضر المعالعن فطرغضا.
طظ ضض عثا وغغره ظساظاب أن تسغغظ السفغر افطرغضغ 
الخراع  لعاصع  وبالظزر  آخر.  لشرض  جاء  السعدان  شغ 
تعل السططئ شغ السعدان اآلن ظةث أن الخراع غصعم 
بغظ قسئغظ ابظغظ عما أطرغضا وبرغطاظغا، ولضض واتث 
طظعما أدواته شغ الخراع، شما غسمى بالمضعن المثظغ 
عع أداة الخراع اإلظةطغجغئ، والثي غمبض الطرف الباظغ 
شغ الخراع عط السسضر، وضاظئ بغظعما حراضئ جغاجغئ 
لقظةطغج  المعالغئ  الصعى  اجاطاسئ  تغث  التضط  شغ 
أن ترغط السسضر سطى إحراضعط شغ السططئ بدشط 
طظ الحارع خخعخا بسث ططغعظغئ ٣٠ تجغران/غعظغع 
شغ  الحراضئ  لصئعل  الةغح  اضطر  تغث  ٢٠١٩م، 
افول/ تحرغظ   ٢٥ غعم  وشغ  المثظغغظ.  طع  السططئ 

أضاعبر ٢٠٢١م اظصطإ الةغح سطى المثظغغظ وأسطظ 
الئرعان تض طةطج العزراء وضان بمبابئ اظصقب سطى 

اقتفاق السابص الثي ضان غسظثه ضشط الحارع.
شصث  الطرشغظ،  طظ  ضض  سمقء  بغظ  الخراع  واجامر 
وظطعا  باقظصقب  تــثث  طا  برغطاظغا  سمقء  وخــش 
غدشطعن سطى السسضر باجاثثام الحارع والةماعغر 
السالط  طظ  الئرعان  سجل  وطتاولئ  لعط،  المآغثة 
تثث  طا  افوروبغعن  الصادة  بسخ  ووخش  الثارجغ، 
بالصعل  أطرغضا  اضافئ  بغظما  باقظصقب  السعدان  شغ 

إظعا تئثي صطصعا طظ افوضاع شغ السعدان.
إرجال  طسألئ  أن  ظفعط  أن  غةإ  السغاق  عثا  شغ 
الراعظ  العصئ  شغ  السعدان  إلى  لعا  جفغرًا  أطرغضا 
غمبض ضربئ صعغئ لئرغطاظغا وسمقئعا شغ السعدان، 
تغث ضاظعا غسعلعن سطى سجل السسضرغغظ طظ المةامع 
الثولغ شغأتغ عثا الاسغغظ لطسفغر افطرغضغ ضاساراف 
خرغح طظ أطرغضا بحرسغئ العضع شغ السعدان، وصث 
خخعخا  اقظصقب،  طظ  بثق  أوضاع  باختغح  أجماه 
وأن أطرغضا لغج لعا سمقء طثظغعن شغ السعدان، أو 
أظعا ق تسعل سطغعط ضبغرًا بالرغط طظ ضسش سمقئعا 
طظ السسضر شغ السغطرة سطى افوضاع، إق أظعا لظ 
خخعخًا  الراعظ  العصئ  شغ  طظعط  أشدض  خغارًا  تةث 
وصث بثأت طسعط، وبصعة، طحروع الاطئغع طع ضغان 
شغ  فطرغضا  جفغر  تسغغظ  طعضعع  شغةغء  غععد، 
جاجئ  ضان  تغث  ساطا   ٢٦ دام  غغاب  بسث  السعدان 

خراع افدوات وتامغئ الثروج طظ افزطئ
ـــــــــ بصطط: الثضاعر افجسث السةغطغ*ـ  ــــــــــ
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القضاء التنزانی سادر فی خذالن 
شباب حزب التحریر المعتقلین

مسلمو الروهینجا من نار إلى نار
ولن ُتنقذهم منها إال دولۀ الخالفۀ



   السثد ٣٧٨   ٣   افربساء ١٥ طظ رجإ ١٤٤٣عـ المعاشص ١٦ حئاط/شئراغر ٢٠٢٢ طـ

اظاحر شغثغع إلتثى ترائر المسطمغظ طظ وقغئ ضارظاتاضا شغ الثولئ العظثوجغئ شغ غدعن جاسات، وظعرت شغه 
وعغ تعاجه سثدًا ضئغرًا طظ الئططةغئ العظثوس، وصث أجرت حةاساعا وبئاتعا سطى اإلجقم صطعب افطئ جمساء، 
وشغ عثا الخثد، صال بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان: إّن حشش الخمعد شغ 
عثه افطئ عع الثي غخظع أبطاقً غصفعن أطام الثولئ العظثوجغئ. ولضظ أغظ طظ غةإ سطغعط تماغئ بظاتظا جعاء 
شغ ضارظاتاضا أو ضحمغر أو الصثس؟! طظ الثي غةإ أن غثاشع سظ بظاتظا؟ أغظ دولئ اإلجقم الاغ تةغِّح الةغعش 
لتماغئ أرواح وطماطضات وحرف وترطئ بظاتظا؟ وعض تسمح لظا الثطعط الاغ رجمعا اقجاسمار الئرغطاظغ، بظخرة 
الظساء المسطمات؟ وذّضر الئغان: برشخ ظزام باجعا/ سمران الروغئدئ تحث الصعات الئاضسااظغئ الماأعئئ لطصاال. 
طآضثا: ق غمضظ تعصع تماغئ ترائر المسطمغظ طظ المااجرغظ بترطات الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص، فظه ق غمضظ ظخرتعظ إق سطى 
َا اِإلَماُم ُجنٌَّة يَُقاتَُل ِمْن َوَرائِِه َويُتََّقى ِبِه» ولع رضغ طتمث بظ الصاجط بمةّرد  غث الثطغفئ الراحث، شسظ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إمِنَّ
تصثغط "الثسط المسظعي والثبطعطاجغ" لطمسطمغظ المدطعثغظ شغ حئه الصارة العظثغئ، لضظا الغعم ظحرب بعل 
الئصر وظسةث لفخظام! وخاط الئغان طثاذئا الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ: طظ طظضط طظ أتفاد طتمث بظ الصاجط 
لغضسر ظعر العظثوس ضما شسض جثه، أذغتعا بعثه الصغادة الةئاظئ الاغ تاربع سطى التضط طظ خقل إسطائضط 
الظخرة اآلن لتجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شاسطع أخعات الاضئغر وترتسث شرائص افسثاء خعشاً.

تامئ: الثضرى ١٠١ لعثم الثقشئ طصثطئ إلسادة بظائعا

اإلجقم طضاظه، إلى ظزاٍم سطماظغ طست ودجاعٍر غرجت 
سطى  الترب  وغسطظ  والطشغان  والزطط  الضفر  تضط 
ضطمات  وضاظئ  البائرغظ.  وتدتغات  اإلجقم  أتضام 
رغاض تةاب ضاشغئ إلبئات عثه التصغصئ، سظثطا صال 
"لاتصغص  افخطاء"...  "تختغح  عع  الظثوة  عثف  إن 
أضبر  تدتغات  وضأن  طعتثة".  ترة  دغمصراذغئ  دولئ 
طظ ططغعن حعغث ضاظئ إلرضاء تةاب وأجغاده، الثغظ 
ضاظئ إتثى تعخغاتعط شغ الظثوة السمض "لظئث اإلرعاب 

والاطرف"، أي لضض طا له خطئ باإلجقم والتضط به.
واقجاماسات  الطصاءات  طظ  وأطبالعا  الظثوات  عثه  إن 
طظ  وتطصئ  خطئ،  شغ  خطعة  عغ  إظما  والمآتمرات 
صرار  ورعظ  الحام  بعرة  لعأد  والاآطر،  المضر  جطسطئ 
البائرغظ وتعجغث أطرعط إلى أسثائعط وأذظاب أسثائعط، 
الثولغئ  التطعل  غساةثي  طظ  إلى  طخغرعط  ورعظ 
وافطمغئ الاغ شدتئ جمعَطعا ألسظُئ طئسعبغ افطط 
الماتثة الماقتصغظ إلى جعرغا، وآخرعا صعل بغثرجعن 
طصابض  "خطعة  الةثغثة  خطاه  سظ  تثغبه  جغاق  شغ 
أسداء  طع  لصائه  خقل  تخض  إظه  أغام،  صئض  خطعة" 
طةطج افطظ، سطى "دسط خطإ" طظ المةطج لطمدّغ 
الثولغ  الصرار  تطئغص  إلى  وخعقً  خطاه..  شغ  صثطاً 
٢٢٥٤. وأن أطرغضا تثّطئ سظ جغاجئ "تشغغر الظزام" 
طا  وعع  الظزام".  جطعك  "تشغغر  إلى  وتسسى  السعري، 
السابصعن  أطرغضا  طئسعبع  بعصاتئ  به  تتثث  أن  جئص 
طع  شعرد.  وروبرت  جغفري  جغمج  أطبال  جعرغا  إلى 
اظاعئ  صث  البعرة  أن  تعتغ  طظعط  خئغبئ  تخرغتات 
وأن ظزام أجث سمغض أطرغضا صث اظاخر، لطمج تصغصئ 
تعالك الظزام وتآضطه وتخثسه. سطماً أن أطرغضا عغ طظ 
دسمئ ظزام اإلجرام سطى الثوام وطثته بأجئاب التغاة، 

وبةععد افسثاء و"افخثصاء"، لطتغطعلئ دون جصعذه.
طاسطصئ  تسرغئات  تعل  تثغث  طع  غظسةط  وعثا 
بمسعدة الظزام الثاخطغ الةثغث لـ"اقئاقف السعري"، 
بأن المادة الباظغئ طظ الظسثئ الةثغثة تتمض دسعة 
اقئاقف إلى "تشغغر" الظزام، بسث أن ضاظعا غثادسعن 

الظاس جابصاً بالثسعة إلجصاذه.
وغضفغ تدعر ظائإ طساسث وزغر الثارجغئ افطرغضغ، 
إغبان غعلثرغاح، لاأضغث تصغصئ طضر أطرغضا وخطعرة 
"عثه  غعلثرغاح:  صال  شصث  أعثاشعا.  وخئث  دورعا 
الظثوة وطبغقتعا طعمئ جثًا شغ تتصغص الاعاشص وشغ 
وغصخث  بسعرغا".  الماسطصئ  افطمغئ  الصرارات  تظفغث 
الصاتض  السغاجغ  تطعا  لفرض  الثؤوب  أطرغضا  جسغ 
البائرغظ  إلسادة  وغمعث  الظزام  أرضان  غبئئ  الثي 
لصعره وبطحه، أطرغضا الاغ تسسى لاسعغط الظزام سئر 

سمقئعا وأدواتعا شغ المظطصئ.
وبشخ الظزر سظ أدوات تظفغثه، شإن طظ أخطر أعثاف 
افطرغضغ  السغاجغ  بالتض  المطالئئ  جسض  عع  الظثوة 
أطرًا   ،٢٢٥٤ افطمغ  الصرار  جظغش،  طآتمر  وطصررات 
بثغعغاً سظث الظاس سطى أظه المثرج والثقص، رغط أظه 
غتمض المعت الجؤام فعض الحام. وعثا طا غآضثه الئظث 

التادي سحر طظ الاعخغات.
وسطغه، ضان لجاطاً سطغظا أن ظثرك غصغظاً أن خقخظا بأغثغظا 
ق بأغثي طظ غاربخعن بظا الثوائر، وأن أظخاف البعرات 
صاتطئ، وأن تسطغط صداغاظا لشغرظا والئتث سظ تطعل طظ 

أسثائظا الماثبرغظ ببعب أطمغ عع اظاتار جغاجغ.
وأذغاف  وافبتاث  الثراجات  طراضج  طحارضئ  أن  ضما 
المسادي  المثظغ،  والمةامع  السطماظغ  الفضر  وتغارات 
لقجقم ضظزام تغاة، شغ عثه الظثوة، لاآضث تصغصئ 
خطرعا وخطر طا تئبه طظ جمعم لجسجسئ بصئ البائرغظ 
لطصظعط  ودشسعط  الظزام  إجصاط  سطى  بصثرتعط 
وإن  تطعل.  طظ  أسثاؤظا  سطغظا  غمطغه  لما  واقجاسقم 
اجاماسعط لائادل الثئرات وافشضار تتئ طسمى "السخش 
الثعظغ" غآضث تصغصئ الخراع أظه خراع طئادئ وطفاعغط 

غسسى الشرب فن تضعن له الشطئئ شغه وأّظى له ذلك؟!
وخااطاً، شإظظا ظآضث أن وسغ أعض الحام جغئطض بإذن 
اهللا جتر المةرطغظ الماآطرغظ سطى بعرتظا، شضطعط لظا 
أسثاء وصطعبعط جعداء، عثشعط وأد بعرتظا، طعما بثلعا 

 جطعدعط وغغروا ظسثعط وأغطفاعط وتسمغاتعط
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

بتدعر ظائإ طساسث وزغر الثارجغئ افطرغضغ، إغبان 
غعلثرغاح، اخاامئ غعم افتث ٢٠٢٢/٢/٦م شسالغات 
ظثوة أصاطاعا "المسارضئ السعرغئ" الثارجغئ، المخظسئ 
سطى سغظ أطرغضا، شغ الساخمئ الصطرغئ الثوتئ، تتئ 
السعري  المطش  "لمظاصحئ  أغظ"،  إلى  "جعرغا  سظعان: 
والثروج باعخغات"، بثسعة طظ رئغج العزراء السعري 
الاغ  الظثوة  ترأس  الثي  تةاب،  رغاض  افجئص، 
حثخغئ   ٨٠ ظتع  بمحارضئ  غعطغظ،  لمثة  اجامرت 
طمبطئ لئسخ طآجسات "المسارضئ السعرغئ" وطراضج 
سثدًا  ضمئ  ضما  المثظغ،  المةامع  وطظزمات  الفضر 
إلى  باإلضاشئ  "المساصطئ".  السعرغئ  الحثخغات  طظ 
طمبطغظ سظ الةالغئ السعرغئ، وجط تدعر دبطعطاجغ 
جطسات  بسخ  ترأس  وصث  وأطرغضغ.  وترضغ  صطري 
الظثوة رئغج اقئاقف، جالط المسطط، ورئغج عغؤئ 
لطةظئ  المحارك  والرئغج  السئثة،  أظج  الافاوض، 

الثجاعرغئ، عادي الئترة.
وصث أخثرت الظثوة، شغ خاام أسمالعا، الاغ صسمئ 
سطى بماظغ جطسات، ١٧ تعخغئ ساطئ طسَطظئ طع تثغث 
الاعخغات  وتدمظئ  طسطظئ.  غغر  خاخئ  تعخغات  سظ 
١٧ بظثًا، افول طظعا، تتثث سظ "الاعاشص سطى جمطئ 
البعرة  صعى  أذراف  جمغع  تسمض  الاغ  المئادئ  طظ 
ظزام  "تأجغج  وطظعا  طزطاعا"،  تتئ  والمسارضئ 
الماساوغئ  المعاذظئ  صغط:  سطى  غصعم  دغمصراذغ 
طظ  طظاخ  شغ  السططئ  تثاول  وسطى  والاسثدغئ، 
الترغات الساطئ، واتارام تصعق اإلظسان، والفخض بغظ 
وشص  اإلدارغئ  القطرضجغئ  ظزام  واساماد  السططات، 

جغاجات وذظغئ تتصص الاظمغئ المساثاطئ".
البعرة  صعى  طآجسات  عغضطئ  "إسادة  الاعخغات  وطظ 
ضاشئ  وتعظغش  وتظمغئ  بأدائعا،  واقرتصاء  والمسارضئ، 
الثئرات المااتئ شغ الثاخض السعري وخارجه، واقجافادة 

طظ اقجاحارات الاغ تصثطعا طراضج الفضر العذظغئ".
خطاب  خغاغئ  سطى  "السمض  الاعخغات  تدمظئ  ضما 
طآجسات  تئثلعا  الاغ  الةععد  ودسط  جاطع،  وذظغ 
خطاب  طتاربئ  شغ  غسعط  شغما  السعرغئ  اإلسقم 

الضراعغئ والامغغج".
إضاشًئ إلى "تضبغش جععد الاعسغئ باقظاعاضات والةرائط 
الاغ غرتضئعا ظزام أجث.. ورشع الصداغا شغ المتاضط 
الثولغئ". و"تعتغث الةععد لاتصغص اقظاصال السغاجغ 
السغاجغئ  بالسمطغئ  و"اقلاجام  افطمغئ".  الصرارات  وشص 
افطمغئ  الصرارات  بمرجسغئ  والامسك  جظغش،  بغان  سئر 
والصرارات   ٢٢٥٤ افطظ  طةطج  وصرار  الخطئ...  ذات 
السعري  الحسإ  ططالإ  لاتصغص  تثسع  الاغ  القتصئ 

واتارام رغئاه شغ اقظاصال السغاجغ".
الةععد  و"تضبغش  والاطرف"،  اإلرعاب  لـ"ظئث  إضاشئ 
البعرة  صعى  جغطرة  طظاذص  لاظمغئ  المئثولئ 
افراضغ  جائر  اجاسادة  ولتغظ  طرتطغاً،  والمسارضئ، 
اقظاصال  وتتصغص  اقجائثاد  طظ  وتترغرعا،  السعرغئ 
ذرغص  خارذئ  ووضع  المعتثة،  جعرغا  شغ  السغاجغ 
واإلدارغئ،  اقصاخادغئ  الخسث  سطى  بعا  لطظععض 
وتتصغص اقجاصرار شغعا بما غجغث طظ اقساماد الثاتغ 
وغفّسض  شغعا،  السمض  شرص  وغعشر  المظاذص،  تطك  شغ 

المآجسات الاظفغثغئ لطتضعطئ المآصائ..".
ولظا شغ السطعر الصادطئ وصفات طع عثه الظثوة وتاضرغعا 
وأجئاب اظسصادعا وظروف اظسصادعا وطا تمثخ سظعا 

طظ بظعد وتعخغات خئغبئ تظدح بسمعطعا.
تأتغ عثه الظثوة شغ ظض اشاداح سةج وارتئاط ضض طظ 
غجسمعن ظفاصاً تمبغض أسزط بعرة شغ الاارغت المساخر، 
أن  بسث  الحام  أعض  أسغظ  طظ  المثّوي  وجصعذعط 
لطةمغع  واضتاً  وبات  افظعف،  طضرعط  رائتئ  أزضمئ 
أظعط العجه اآلخر لطظزام، وطسعل عثٍم بغث أسثائظا ضث 
بعرتظا تاولعا تظخغئه رأجاً لعثه البعرة المئارضئ وصغادة 
جغاجغئ لعا تصعدعا إلى تافعا، تمعغثًا لطاخالح طع 

ظزام اإلجرام، أي السعدة لتدظه وصعره وبطحه.
عع  الظثوة  عثه  سظه  تمثدئ  طا  أخطر  لمظ  وإظه 
جسغ المآتمرغظ لسضج التصائص وشرض رؤغئ أطرغضا 
وتخعرعا لطتض شغ جعرغا، طظ جطت لععغئ البائرغظ 
اإلجقطغئ وجسغعط إلجصاط ظزام الضفر وإصاطئ تضط 

اجاماع املسارضئ السعرغئ يف الثوتئ 
طتاوقٌت بائسئ لظفت الروح يف جسث طغئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ ظاخر حغت سئث التغ*ـ 

٢. وجعد تجب الاترغر الثي غسمض بةثغئ وبالطرغصئ 
راصغًا  شعمًا  اإلجقم  شعط  شالتجب  إلصاطاعا،  الحرسغئ 
ضائه  شغ  وأتضاطًا  سصغثة  اإلجقم  شئطعر  وسزغمًا، 
وظحراته، وبطعر افشضار الاغ تآدي إلى الظعدئ وإبراز 
اإلجقم ضفضر سالمغ، والاجم بطرغصئ الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص شغ 
وظحراته،  ضائه  شغ  الطرغصئ  عثه  وبطعر  الثولئ  بظاء 
المظاةئ  العجائض  واتئع  وافجالغإ  الثطط  ورجط 
شعع  الثولئ  بظاء  شغ  سمطه  طراتض  طظ  طرتطئ  لضض 

جثغر بالسمض طسه واتاداظه.
بسث  سطغعط  اهللا  حرع  لاطئغص  المسطمغظ  حعق   .٣

ذعل غغاب، واضاعائعط بظار الئسث سظه.
لفضرة  والمظسئ  الصعة  أعض  طظ  المآغثغظ  تراضط   .٤
الثقشئ واجاسثادعط لظخرة الثاسغظ لعا شغ العصئ 

المظاجإ.
الفسطاذغظ،  تحضض  بثء  سطى  تثل  سقطات  بروز   .٥

شسطاط المآطظغظ وشسطاط (الضاشرغظ والمظاشصغظ).
وبعثه المظاجئئ، شإظظا ظحث سطى أغثي الساططغظ طظ 
سطى  تمطعا  الثغظ  طظ  وحاباتعط  المسطمغظ  حئاب 
إلى  المفدغئ  السزغمئ  الثسعة  أسمال  سإء  أضااشعط 
إصاطئ الثقشئ، وظصعل لعط: أظاط أطض عثه افطئ بسث 
اهللا سج وجض، شاجامروا شغ سمطضط، واسطمعا أن الظخر 
لطمسطمغظ  وظصعل  غسرا.  السسر  طع  وأن  الخئر  طع 
سمعطا وفعض الصعة والمظسئ شغعط خخعخا: لصث آن 
افوان لضط أن تظثرذعا شغ عثا السمض السزغط الثي 
شغه طرضاة اهللا وظخرة أطئ ق إله إق اهللا، ولسطعا تضعن 
بط  اقتافاء  لظئثأ  اظعثم،  طا  شغعا  ظتغغ  ذضرى  آخر 
اقتافال بما جُغئظى، ولغضظ حسار (الثقشئ ١٠١) شغ 
عثه المظاجئئ، غسمض ضض طسطط لاتصغصه، إطا اجاظساخا 
 لطثاسغ طخسإ بظ سمغر، أو لطظاخر جسث بظ طساذ
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شضان ق بث، تاى تسعد افطعر إلى ظخابعا وتسعد البعرة 
جغرتعا افولى خالخئ هللا، صائثعا جغثظا طتمث ملسو هيلع هللا ىلص، طظ 
أن غسعد ضئار الصعم لطعاجعئ وغأخثوا دورعط المظعط 
بعط شغ صغادة الظاس، تحثًا لططاصات وجمساً لطفرصئ، 
عثغه،  سطى  جائرغظ  اهللا،  رجعل  بختابئ  طساظغرغظ 
ضض  تتمض  وطثطخئ  واسغئ  جغاجغئ  صغادة  طاثثغظ 
طصعطات الظةاح. وعا عع تجب الاترغر شعع أعض لصغادة 
افطئ لضض خغر، باسائاره بفدض اهللا الةعئ الاغ تمطك 
طحروسا ضاطقً وطفخقً طساظئطاً طظ ضااب اهللا وجظئ 
رجعله وطا أرحثا إلغه طظ إجماع ختابئ وصغاس طسائر. 
سظثعا تضامض التطصئ المفصعدة شغ بعرتظا، وظاابع المسغر 
إلجصاط الظزام وإصاطئ تضط اإلجقم شاثاخر الادتغات 
وتظاعغ المآجغ وغآخث بالبارات وُغظاصط لفسراض الاغ 
ولغج  السالط،  وغظسط  أعرصئ،  الاغ  والثطاء  اظاعضئ 
شصط المسطمعن، شغ ظض الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 

طظعاج الظئعة بظسمئ السغح تتئ ظض أتضام اإلجقم.
المآطظغظ  تطغش  شالظخر  الةث،  والةث  السمض  شالسمض 

 والساصئئ لطماصغظ، واهللا ق غدغع أجر الساططغظ

لعط  شصال  خغر،  ضض  شغ  طصثطاً  بضر  أبع  "وضان  سطغ: 
أبع بضر: طمظ الصعم؟ صالعا: طظ بظغ حغئان بظ بسطئئ، 
شالافئ إلى رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شصال: "بأبغ أظئ وأطغ لغج 

بسث عآقء طظ سج شغ صعطعط".
وعثا أبع ذر الشفاري أجطمئ بإجقطه غفار.

وطعصش آخر شسطه طخسإ بظ سمغر رضغ اهللا سظه جفغر 
المثغظئ،  أسغان  لطثسعة  ضسإ  تغظ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل 
ضأجغث بظ تدغر وجسث بظ طساذ والثي أجطط بإجقطه 

بظع سئث افحعض طظ بظغ افوس. وعضثا...
خرجئ  الاغ  المئارضئ،  الحام  بعرة  إلى  وباقظاصال 
صث  ضان  والثي  الئحرغئ  سرشاه  ظزام  أساى  سطى 
شغ  ضئغرًا  غئِص  ولط  صئض،  طظ  الصعم  رؤوس  ضغع 
دار،  تغث  طسه  غثورون  إّطسات  لظفسه  وخظع  صعطه، 
صاطئ البعرة ودخطئ أظزمئ الضفر سطى خط جغرعا، 
وأغرصععا بالمال الصثر وخظسعا صغادات تأتمر بأطرعا 
الصعم  ضئاَر  صادُتعا  ظّتى  وشخائض  بسغرعا،  وتسغر 
وخار افطر لخشارعط بض لخشرائعط، شأوخطعا البعرة 
لمساظصسات الثل والمعاظئ وألئسععا بعب الثسران.

تامئ ضطمئ السثد: وجعاء افطئ والثور المظعط بعط

ظزط تجب الاترغر شغ وقغئ ترضغا تطصئ ظصاحغئ شغ طثغظئ ضعرطان طرش ضةجء طظ تمطاه بسظعان "التض اإلجقطغ 
لفزطئ اقصاخادغئ"، والاغ تصثم تطعقً إجقطغئ جثرغئ لفزطئ اقصاخادغئ التالغئ شغ ترضغا، طظ خقل الاعاخض 
طع المظزمات غغر التضعطغئ وطمبطغ افتجاب والمآجسات اإلسقطغئ المتطغئ والرد سطى أجؤطاعا. شغ إذار "التض 
اإلجقطغ الةثري لفزطئ اقصاخادغئ" اجامع طمبطع افتجاب السغاجغئ والمظزمات غغر التضعطغئ وطمبطع وجائض 
اإلسقم المتطغئ والمربعن شغ طثغظئ ضعرطان طرش. واجامرت المتادبئ، الاغ بثأت بالثطاب اقشاااتغ لفجااذ 
أتمث جابا، بإلصاء ضطمئ افجااذ طتمث تظفغ غشمعر. بسث السرض، بثأت طرتطئ افجؤطئ وافجعبئ وصثم بسخ 
المحارضغظ طساعمات صغمئ بأجؤطاعط والئسخ اآلخر بآرائعط وتسطغصاتعط. أجاب ضض طظ افجاتثة تصغ إرغظ 
وسئث اهللا إطام أوغطع وطعجى باي أوغطع وطتمث تظفغ غشمعر سطى افجؤطئ المطروتئ. تط الاأضغث شغ اقجاماع 
سطى ضرورة ذرح تطعل وأتضام اإلجقم شغ ضض طةال سطى جثول افسمال، وأن اإلجقم لثغه تطعل طفخطئ 
وأخغطئ شغ اإلدارة واقصاخاد والاسطغط والمةاقت اقجاماسغئ، وتط الاأضغث سطى وجعب الاسئغر سظعا شغ ضض طظخئ.

حزب التحریر/ والیۀ ترکیا
حلقۀ نقاشیۀ لبحث الحل اإلسالمی لألزمۀ االقتصادیۀ

أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان شغ بغان ختفغ: أظه جعاء أضان افطر غاسطص بإصرار 
صاظعن تسثغض بظك الثولئ الئاضسااظغ، أو بالمغجاظغئ المخّشرة الاغ غمطغعا خظثوق الظصث الثولغ، أو بالاحرغع 
الثي تترضه طةمعسئ السمض المالغ أو الصاظعن الثي غمظح تص اقجاؤظاف إلى سمقء العظث، شمظ العاضح اآلن 
ططاجطعن  جمغسا  شإظعط  المسارضئ،  شغ  أو  التضط  شغ  طظعط  ضان  طظ  جعاء  الثغمصراذغئ،  الصغادات  جمغع  أن 
تسمتعن  تزطعن  طاى  إلى  والمظسئ:  الصعة  أختاب  الئغان  وخاذإ  السالمغ.  اقجاسمار  بمطالإ  بالعشاء 
باجامرار عثه السئعدغئ الئشغدئ؟! وخاذإ الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ بالصعل: بسث أضبر طظ صرن عةري طظ 
الزقم والئآس واإلذقل، تان العصئ قصاقع ظزام الضفر. شغا أغاعا الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ: إن صعاظغظ 
وجغاجات الظزام التالغ عغ الاغ تدمظ بصاءظا شرغسئ جعطئ لقجاسمار الضاشر، شاصثطعا إلى افطام وأسطعا 
ظخرتضط إلى تجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ جاضسر صغعد السئعدغئ لطمساسمر الشربغ.

مشروع قانون تعدیل بنک الدولۀ الباکستانی 
خدمۀ للمصالح االستعماریۀ

ضمظ تمطاه لطعسغ سطى طثاذر اقظثراط شغ طظزعطئ خظثوق الظصث الثولغ، وترجغط التثود المفدغ إلى 
الاطئغع طع ضغان غععد، زار وشث طظ تجب الاترغر/ وقغئ لئظان الثمغج، برئاجئ سدع لةظئ اقتخاقت المرضجغئ 
جسث  أجاطئ  الثضاعر  خغثا  طثغظئ  سظ  والظائإ  الظاخري،  الحسئغ  الاظزغط  سام  أطغظ  زغثان،  بقل  المعظثس 
شغ طضائه شغ المثغظئ. وذئص بغان أخثره الثمغج، المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ لئظان شصث ضان 
عظاك تعاشٌص سطى: المثاذر الاغ تثعضعا السططئ الطئظاظغئ بإخرارعا سطى الافاوض واقجاثاظئ طظ خظثوق 
الظصث الثولغ، وأنَّ المسآولغئ تاتمطعا السططئ الفاجثة شغما غارتإ سطى الثخعل شغ عثه المظزعطئ أو ترجغط 
التثود المفدغ لطاطئغع طع ضغان غععد، أو إجراء اقظاثابات طظ سثطعا، أو جطإ تص الظاس شغ اخاغار طظ 
غمبطعط. وشغ عثا الئاب أضث الظائإ أجاطئ جسث: أن خغارعط شغ عثه المرتطئ عع سثم الاتالش طع أي أتث 
السططئ  وجه  شغ  الخعت  رشع  غسامر  أن  سطى  الئغان:  شغ  ورد  ضما  الطصاء  ورضج  التاضمئ،  السططئ  أصطاب  طظ 
السغاجغئ الصائمئ، ورشع طساعى وسغ الظاس سطى المثاذر المتثصئ بعط، وصث أوضح وشث التجب التض الةثري 
الثي غةمع الظاس سطى طحروع اإلجقم الةاطع شغ ضعء الاةربئ الرائثة الاغ اطاثت لما غجغث سطى ١٣٠٠ ساٍم 
شغ تضط المسطمغظ وغغر المسطمغظ بالسثل واإلظخاف. وصث صثم وشث التجب شغ خاام زغارته ورصًئ طظ سمض 
الطئظاظغئ  التضعطئ  طحروع  تعضح  لئظان،  وقغئ  الاترغر/  تجب  شغ  الفسالغات  ولةان  المرضجغئ  اقتخاقت  لةظئ 
طظه. لطاثطص  المصارتئ  التطعل  وبسخ  وتئساته  وطثاذره  الثولغ  الظصث  خظثوق  صدغئ  سطى  وترضج  التالغئ، 

وفد من حزب التحریر/ والیۀ لبنان 
یزور النائب عن مدینۀ صیدا الدکتور أسامۀ سعد

أین دولۀ اإلسالم التی تجیِّش الجیوش لحمایۀ حرائرنا؟



 افربساء ١٥ طظ رجإ ١٤٤٣عـ المعاشص ١٦ حئاط/شئراغر ٢٠٢٢ طـ٤     السثد ٣٧٨

أرجض الظزام الئظشالغ الثائظ جغح الئقد لقظدمام إلى طظاورات بترغئ واجسئ بصغادة أطرغضا إلى جاظإ ضغان 
غععد الشاخإ، دون أي تشطغئ إخئارغئ طتطغئ لعثا افطر. وشغ عثا الخثد، صال بغان ختفغ أخثره المضاإ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ بظشقدش: غسغر ظزام الروغئدئ الدسغش والساجج شغ بظشقدش سطى خطا الثعظئ 
اآلخرغظ شغ الاطئغع والاتالش طع ضغان غععد. قشاا إلى: أن تسغظئ بثغاظاعا هللا ولرجعله والمآطظغظ وتئظغعا 
جغاجئ اجارضاء أطرغضا، شإظعا لظ تظةع طظ المثططات افطرغضغئ لاشغغر الظزام. وصث حعثظا ضغش تاول رئغج 
السعدان السابص سمر الئحغر أغداً أن غخادق ضغان غععد شغ طتاولئ طظه لطئصاء شغ السططئ، ولضظ جغثته أطرغضا 
تئرأت طظه وأزالاه بالصعة طظ السططئ سام ٢٠١٩. وخاذإ الئغان الدئاط المثطخغظ شغ الصعات المسطتئ: إن 
الثغاظئ والظفاق عما حرغان تغاة التضام السطماظغغظ شغ بظشقدش، وعع طا غةسض دطاءظا تشطغ شغ السروق بسئإ 
اجاثثاطضط شغ طحارغسعط، وأن إرجالضط جرًا إلى الاثرغئات الئترغئ المحارضئ طع ضغان غععد عع طثطط آخر 
لاسعغثظا سطى صئعل عثه الةرائط والثغاظات بئطء، وإذا اخارتط اقظتغاز فسثاء اإلجقم والمسطمغظ، شساضعظعن 
أغداً ججءًا طظ عثه الثغاظئ الضئرى وجغططإ طظضط بسث ذلك طعاقة دولئ غععد سقظغئ. وخاط الئغان طآضثا: عثا عع 
العصئ المظاجإ قصاقع الظزام المظاشص، شصث اظفدح أطره تماطا سظث الظاس. وتجب الاترغر غططإ ظخرتضط إلصاطئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شعغ وتثعا الاغ جاسغث طةث المسطمغظ الدائع شغ طسرى رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.

لمظزمئ  المرضجي  المةطج  صرر 
افربساء  الفطسطغظغئ،  الاترغر 
بضغان  اقساراف  تسطغص  الماضغ، 
اقتفاصغات  ضاشئ  وإظعاء  غععد 
بثولئ  اساراشه  تغظ  إلى  طسه، 
الصثس  وساخماعا  شطسطغظغئ، 
الخثد  عثا  وشغ  الحرصغئ. 
غعم  أخثره  ختفغ  بغان  صال 
لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  الةمسئ 
المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر 
الصرارات  عثه  إن  شطسطغظ: 
جطت  سطى  لاآضث  أخرى  طرة  جاءت 

اقجاسمارغئ.  الثولغئ  والصرارات  لطشرب  المظزمئ  وارتعان  اإلجقطغئ،  وافطئ  اإلجقم  سظ  شطسطغظ  صدغئ 
طع  "المصثس"  افطظغ  الاظسغص  واصع  سطى  تآبر  وق  العاصع،  أرض  سطى  لعا  ترجمئ  وق  صغمئ  ق  صرارات  وعغ 
شغه!  ُأصرت  الثي  اقجاماع  تئغسئ  بصغئ  ولضظعا  ذاتعا  الصرارات  اتثاذ  تط  جظعات  بقث  شصئض  غععد،  ضغان 
غععد  لضغان  السططئ  طحارضئ  جرغمئ  سطى  لطاشطغئ  إسقطغئ  جسةسات  طةرد  عغ  صرارات  الئغان:  وأضاف 
الصثر  افطظغ  الاظسغص  بمار  إتثى  ضاظئ  ظابطج الاغ  جرغمئ  شغ  تخض  ضما  شطسطغظ،  أعض  دطاء  جفك  شغ 
السططئ  ووجعد  شالسقم  افرض،  سطى  وجعد  لعا  لغج  السقم  أضثوبئ  أن  إلى:  قشاا  غععد.  ضغان  طع 
جرغمئ  سظ  افول  والمسآول  وأعطعا،  شطسطغظ  بتص  اإلجراطغئ  جغاجاته  لاظفغث  غععد  لضغان  غطاء  طةرد 
الاظسغص افطظغ عع طظزمئ الاترغر الاغ أشرزت السططئ، وعغ الاغ تثرف الغعم دطعع الاماجغح وتامسك 
عغ  شما  الصرارات  عثه  تشرظضط  ق  شطسطغظ:  أعض  طثاذئا  الئغان  وخاط  سظه،  تصطع  أن  بثل  الثغاظغ  بإربعا 
بض  الثعظئ،  غظاله  لظ  حرف  وذلك  غععد،  ضغان  باجاباث  إق  لصدغاضط  تض  ق  أظه  وتأضثوا  خادع،  جراب  إق 
اهللا. بإذن  صرغئًا  ذلك  تتصص  ظرى  وإظا  الاعتغث،  راغئ  تتئ  الفاح  جغعش  شغ  المظدعون  المثطخعن  غظاله 

وغغر  لطاتصغص  صابطئ  غغر  الرؤغئ  عثه  طبض  لطّثولئ 
سمطغئ بحضض حفاف. والسئإ الرئغسغ لثلك عع سثم 
وضعح عغضض التضط اإلجقطغ شغ المظاعب الاسطغمغئ 
والعظث،  وباضساان  أششاظساان  جغاق  شغ  بالمثرجئ 
إدارة  أن  الفضرة  عثه  بمبض  الماأبرون  غاخعر  تغث 
دون  صادرة  غغر  إجقطغ  طظزعر  طظ  الظاس  حآون 
الصعطغئ.  لطثول  التالغ  بالعاصع  اقساراف  وعع  ذلك، 
لثلك، شإن طسالةئ المحضطئ بعثه الطرغصئ لظ تضعن 
الاغ  الادتغات  جاعّثد  بض  شتسإ،  لطعصئ  طدغسئ 

ُبثلئ لخّث اقتاقل وترجغت اإلجقم.
سقوًة سطى ذلك، شإن سثم وجعد شعط واضح لطثثطات 
الساّطئ لثى اإلطارة اإلجقطغئ، وإدارة الحآون الساطئ 
والئغروصراذغئ عع طحضطئ رئغسغئ أخرى بغظ الةماسات 
فن  طسالةئ،  إلى  تتااج  والاغ  المثاطفئ  اإلجقطغئ 
التغاة  طةاقت  جمغع  شغ  اإلجقطغئ  الّثولئ  حآون 
شغ  تاّط  لطسالط  اإلجقطغئ  الظزرة  سطى  تصعم  الاغ 
عغاضض شرغثة لطظزام اإلجقطغ، لثلك ق غمضظ جسض 
اإلجقم صابقً لطاضغش طع عغضض الةمععرغئ الاغ تصعم 
أن  غئثو  لثلك،  لطسالط.  الشرب  ظزرة  أجاس  سطى 
ظزرة اإلطارة اإلجقطغئ إلى تطئغص الحرغسئ تحئه طا 
غسمى بالممارجات اإلجقطغئ الاغ اتثثتعا السسعدغئ 
وإغران، والاغ بثورعا جاتّطط طرًة أخرى آطال افطئ 

المسطصئ بفاح اإلطارة اإلجقطغئ.
ولفجش شإن السغاجئ الثارجغئ لقطارة اإلجقطغئ تصعم 
سطى شضرة وأجالغإ الثولئ الصعطغئ، تغث إن الحشض 
المخالح  طاابسئ  عع  لعا  الثارجغئ  لطسغاجئ  الحاغض 
الماتثة  افطط  طظ  بعا  اقساراف  وضثلك  العذظغئ 
السطماظغئ؛  الثبطعطاجغئ  وطمارجئ  افخرى،  والثول 
بغظما تصعم السغاجئ الثارجغئ لطثولئ اإلجقطغئ سطى 
شضرة تمض اإلجقم إلى السالط بالثسعة والةعاد، وق 
غمضظ تصغغث الثولئ اإلجقطغئ داخض التثود العذظغئ.

بالظزر إلى السعاطض المثضعرة أسقه، جاصع أششاظساان 
طرًة أخرى تثرغةغاً شغ أغثي الضفرة إذا لط غاّط تطئغص 
اإلجقم بالضاطض، بغظما تماطك افطئ اإلجقطغئ الصثرة 
سطى تتثغث ضض طظ عثه المحاضض بثّصئ وطسالةاعا 
بظاًء سطى الظزرة السالمغئ لقجقم. شغ عثا الخثد، صام 
وجغاجغئ  شضرغئ  صغادة  أسزط  بخفاه  الاترغر،  تجب 
لفّطئ بما غصرب طظ ٧٠ ساطاً طظ الثئرة شغ الظدال طظ 
أجض اإلجقم، بخغاغئ دجاعر غاضعن طظ ١٩١ طادة 
والصغاس  الختابئ  وإجماع  والسظئ  الصرآن  سطى  صائماً 

الحرسغ وغعثف إلى طسالةئ حآون افطئ الةارغئ.
فسداء  السغاجغئ  الصثرة  جاظإ  إلى  الثجاعر  عثا   
تجب الاترغر ووخعلعط إلى المعارد شغ جمغع أظتاء 
الظزام  تظزغط  سطى  الصثرة  لثغه  اإلجقطغئ  افطئ 
الةثغث تتئ صغادة الثولئ اإلجقطغئ داخض طآجسات 
الثقشئ لمعاجعئ حآون افطئ شغ المةاقت السغاجغئ 
والخظاسغئ  والاسطغمغئ  واقجاماسغئ  واقصاخادغئ 
وضثلك السغاجئ الثارجغئ الصائمئ سطى اإلجقم. لثلك 
الثقشئ  إصاطئ  بحأن  الاترغر  تجب  لظثاء  اجاةغئعا 
الراحثة الباظغئ قجاسادة دولئ افطئ السزغمئ باعتغث 

 أششاظساان وجظعب ووجط آجغا
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج   *

أششاظساان

غععد  ضغان  أسمال  سظ  السابصئ  التطصئ  شغ  تتثبظا 
اإلجراطغئ؛ لطمج طسالط طثغظئ الصثس، وطا تعلعا 
التثغث  ظضمض  التطصئ  عثه  وشغ  طئارضئ،  أرض  طظ 
افصخى  المسةث  لاععغث  اإلجراطغئ؛  أسمالعط  سظ 
تمبطئ  وصث  تعله.  طظ  طسالمه  وذمج  المئارك، 
بأضمطه  الخطغئغ  السالط  وطسعط  الغععد  طتاوقت 
والسغطرة  افصخى،  تععغث  شغ  المسطمغظ  وتضام 
المسةث  لعثا  اغاخابعط  طظث  ضبغرة  بأسمال  سطغه 
جظئ ١٩٦٧، وعثه افسمال تسغر بالاعازي طع تععغث 

المثغظئ المصثجئ، وطظ عثه افسمال:
وافطاضظ  الصثس،  بثخعص  الثولغئ  الصرارات   -١
الثغظغئ شغ المثغظئ وطظعا افصخى. شصث خثر أول صرار 
سظ عغؤئ افطط الماتثة شغ ظض اقظاثاب الئرغطاظغ 
بثخعص تصسغط شطسطغظ إلى بقبئ ضغاظات، وإصرار 
ضاظئ  وصث   .١٩٤٧/١١/٢٩ طظعا  ججء  سطى  الغععد 
وتسطغط  اقظاثاب،  إظعاء  عغ:  الصرار  لعثا  المسرتغئ 
وافطاضظ  الصثس  لمثغظئ  وضان  فعطعا.  شطسطغظ 
الثغظغئ شغ المثغظئ ظخغإ طظ عثا الصرار؛ تغث ضان 
وافطاضظ  بالصثس  غاسطص  طا  البقبئ  الضغاظات  أتث 
شطسطغظ،  "تصسغط  سطى:  الصرار  ظّص  وصث  الثغظغئ، 
دولاغظ  إلى  سطغعا،  الئرغطاظغ  اقظاثاب  إظعاء  بسث 
طساصطاغظ تةمسعما وتثة اصاخادغئ، سطى أن تضعن 
الصثس وافطاضظ المصثجئ شغعا تتئ وخاغئ دولغئ"!! 
شعثا الصرار سثا سظ اساراشه بتص غععد شغ شطسطغظ 
شإظه ُغصّثم لطمج ععغئ الصثس وافطاضظ اإلجقطغئ 
شغعا ضمصثطئ لاععغثعا طساصئق؛ فن افطاضظ الثغظغئ 
أو افطاضظ المصثجئ ضما سئر سظعا الصرار تحمض افصخى 

وطا تعله طظ جاتئ الئراق.
٢- السغطرة سطى ججء طظ افصخى تتئ ذرغسئ ضاذبئ 
ططفصئ؛ بأظه طضان دغظغ لطغععد. وعثا الةجء عع تائط 
الئراق طظ الةعئ الشربغئ لطمسةث بةاظإ تغ المشاربئ 
عثا  شغ  دغظغ  تص  أي  لعط  لغج  شالغععد  المثطر. 
التائط ضما غثسعن، إظما عع ججٌء ق غاةجأ طظ المسةث 
افصخى المئارك، وصث صاطئ بعرة ضئغرة سطى أبر اتاقل 
ببعرة  آظثاك  جمغئ  وتععغثه،  التائط  لعثا  الغععد 
شطسطغظ.  ضض  لاحمض  واطاثت  ١٩٢٩م،  جظئ  الئراق 
وصث تحضطئ لةظئ دولغئ بقبغئ خادرة سظ سخئئ افطط 
وجعغسرا  السعغث  طظ  أسداء  تدط  ١٩٣٠/١/١٤م 
وإظثوظغسغا. وصث ضان الصرار الثي خثر سظ عثه الطةظئ 
أوخى  تغث  لطغععد؛  الئراق  تائط  لاععغث  طصثطئ 
الاصرغر بأتصغئ الغععد شغ أداء الخقة شغه شغ جمغع 

افوصات، طع طراساة حروط طسغظئ لغسئ ذات صغمئ.
٣- بسث ترب جظئ ٦٧ صام الغععد بالسغطرة سطى تائط 
الئراق بالضاطض، وتثطغر تغ المشاربئ، وتعةغر أعطه طظه 
بالضاطض. شغ الساحر طظ حعر ٦ تجغران؛ أي بسث ترب 
٦٧ طئاحرة، تغث ضاظئ تسضظ شغ عثا التغ تعالغ 
١٥٠ سائطئ، جاءوا طظ بقد المشرب طع الفاح الخقتغ 
الثغظ  خقح  أضرطعط  وصث  ١١٨٧م.  الصثس  لمثغظئ 
رتمه اهللا بفدض طساعماعط بالةعاد ضث الخطغئغغظ، 
شأجضظعط بةعار افصخى طظ الةعئ الشربغئ المقخصئ 
لساتئ الئراق. تغث صاطئ جراشات ضغان غععد بعثم 
التغ بالضاطض وضاظئ شغه تعالغ ١٣٠ سائطئ، وصث دشظئ 
بسخ السائقت تتئ الردم سظثطا رشدئ اإلخقء، وصثر 
سثد طظ رتطعا طظ ذلك التغ بتعالغ جئسمائئ حثص، 
وضاظئ شغه أربسئ طساجث طظعا طسةث الئراق. لصث أخثر 
طآجج ضغان غععد بظ غعرغعن أواطره بعثم التغ، 
المثخص  المضان  تعجغع  بط  وطظ  أعطه،  وترتغض 
الغععد  ضرب  وصث  الئراق.  جاتئ  شغ  لطخقة  لطغععد 
خاخئ  السابصئ،  الثولغئ  الصرارات  بضض  التائط  سرض 
وصاطعا   ،١٩٣٠ جظئ  افطط  سخئئ  سظ  الخادر  الصرار 

باشغغر ضض طسالط جاتئ الئراق وتغ المشاربئ المةاور.
طظ  افصخى  بعابات  سطى  بالسغطرة  الغععد  صام   -٤
دخعل  أبظاء  طحثدة  تراجات  ووضع  الةعات،  جمغع 
المخطغظ وخروجعط طظ المسةث افصخى. وعثا افطر 

املسةث افصخى وطحروع الاععغث
طا عع واجإ املسطمني؟! (التطصئ الساحرة)
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طظعا: تتثغث  غعثف إلى أضبر طظ عثف لثى غععد، 
أسثاد المخطغظ داخض المسةث، وإشساح المةال أطام 
صطسان الغععد لثخعل المسةث؛ سئر تساغط إسقطغ سطى 
افطر، وذلك فداء الخقة شغه وطظع أي اساثاء سطغعط 
إحسار  عع  البالث:  وافطر  المسطمغظ.  المخطغظ  طظ 
المسطمغظ شغ داخض شطسطغظ وخارجعا أن السغطرة 
سطى المسةث عغ لةغح غععد، ولغج فغئ عغؤئ أو 
طآجسئ داخطغئ أو خارجغئ. وعظاك أطعر بسغثة المثى 
غرجمعا غععد؛ وعغ تصسغط المسةث زطاظغا، ضمصثطئ 
بالاةعال  لةغحه  الضغان  جمح  وصث  طضاظغا.  لاصسغمه 
لغق وظعارا شغ باتات المسةث، تاى شغ أوصات الخقة؛ 
بتةئ المتاشزئ سطى الظاتغئ افطظغئ وسطى طا غسمى 
طداغصات  بالفسض  الغععد  طارس  وصث  الئراق.  بتائط 
ضبغرة لطرجال ولطظساء؛ بالافاغح لطثاخض والثارج طظ 
عع  المسةث  وضأن  افطظغئ،  الظعاتغ  بتةئ  المسةث، 

طضان طصثس لطغععد ولغج لطمسطمغظ!
٥- صاطئ تضعطئ اقتاقل باجاخثار صرارات سثة تةغج 
لطغععد الخقة داخض ترم وجاتات المسةث افصخى، 
وذلك ضمصثطات لاصسغمه زطاظغا وطضاظغا، وطظ عثه 
دوث  الصاضغئ  صررت   ١٩٧٦/١/٢٨ باارغت  الصرارات: 
أود: "أن لطغععد التص شغ الخقة داخض الترم". وباارغت 
الغععد  لطماطرشغظ  الحرذئ  جمتئ   ١٩٨٥/٨/٢١
بأداء الطصعس شغ المسةث افصخى، إذا ذطإ سحرة 
الحرذئ  جمتئ   ١٩٨٩/٨/٩ وباارغت  ذلك.  طظعط 
الترم  أبعاب  سطى  الغععد  لطماثغظغظ  خطعات  بإصاطئ 
الصثجغ الحرغش، وذلك لطمرة افولى رجمغاً. وباارغت 
لطتضعطئ  الصدائغ  المساحار  أخثر   ١٩٩٧/٣/١١
صرارًا غسمح لطغععد بالخقة شغ المسةث افصخى، بسث 
الاظسغص طع الحرذئ. وباارغت ١٩٩٩/٧/٢١ أخثرت 
جئض  "بأطظاء  غسمى  لما  غسمح  صرارًا  السطغا  المتضمئ 
العغضض" بالثخعل إلى الترم الصثجغ الحرغش... وعثه 
الصرارات وغغرعا عغ طصثطات لاععغث المسةث افصخى 
المئارك، وتصسغمه طساصئق، والسغطرة سطى أججاء طظ 
الئراق،  جاتئ  شغ  صئض  طظ  جرى  ضما  تماطا  جاتاته؛ 
وضما جرى شغ المسةث اإلبراعغمغ شغ طثغظئ الثطغض.

بأسمال  رجمغ  وغغر  رجمغ  بحضض  الغععد  غصعم   -٦
اإلرعاب والاظضغض بالمخطغظ والادغغص سطغعط داخض 
أسثاد،  لاتثغث  ضمصثطات  وذلك  وخارجه؛  المسةث 
ولئث الثعف شغ ظفعس الظاس ضغ ق غحثوا الرتال 
ذضرظا  ضما  طصثطات  عغ  ذلك  وضض  المسةث.  إلى 
لاععغث المسةث وتصسغمه. وطظ أبرز أسمال اإلرعاب 
الاغ شسطعا غععد: إتراق المسةث باارغت ١٩٦٩/٨/٢١؛ 
تغث صام دغظغج دوعان بإضرام الظار شغ داخض ترم 
المسةث الثاخطغ، وصث أتئ الظغران سطى أججاء ضئغرة طظ 
المسةث؛ وطظ ضمظعا طظئر خقح الثغظ!! وصث تثبئ 
اساثاءات ضبغرة وسمطغات صاض لطمخطغظ داخض المسةث 
١٩٩٠م؛  جظئ  تخطئ  الاغ  المثبتئ  أحعرعا  ضاظئ 
بةماسئ  غسمى  لما  التضعطئ  جمتئ  سظثطا  وذلك 
أطظاء جئض العغضض بالثخعل إلى المسةث وتاولعا وضع 
وسطى  المضثوب.  بالعغضض  غسمى  لما  افجاس  تةر 
أبر ذلك تخثى المسطمعن لعط؛ طا أدى إلى تثوث 
طةجرة داخض جاتات الترم اجاحعث شغعا ٢١ طخطغا، 
وجرح تعالغ ٢٠٠ طظ المخطغظ، وطظ تطك افسمال 
اإلجراطغئ أغدا طتاولئ عثم المسةث شعق المخطغظ 
طظ  أشراد  تسطص  تغث   ١٩٨٤ جظئ  الةمسئ  غعم  شغ 
سخابئ (لفاا) الخعغعظغئ السعر، وطسعط ضمغئ ضئغرة 

طظ المافةرات لجرسعا داخض المسةث لغطئ الةمسئ.
المسةث  تععغث  طحروع  شغ  غععد  أسمال  وطظ   -٧
بأطظاء  تسمى  خعغعظغئ  طاطرشئ  جماسئ  تأجغج 

جئض العغضض.
عثه بسخ افطعر الاغ غائسعا غععد لاععغث المسةث 
افصخى المئارك. شما عع واجإ أطئ اإلجقم تةاه عثا 
اإلجرام وعثا الحر الضئغر المساطغر؟! عثا طا جظاتثث 

 ...سظه شغ التطصئ الصادطئ بإذظه تسالى.   غائع

طظث أن جغطرت ترضئ ذالئان سطى السططئ، والسحرات 
تصعق  وطراصئع  الئتعث،  وطراضج  اإلسقم،  وجائض  طظ 
اإلظسان وتصعق المرأة، وطظزمات دولغئ أخرى، بما شغ 
ذلك افطط الماتثة، تاداشر جععدعط لاخعغر العضع 

اإلظساظغ شغ أششاظساان سطى أظه خطغر لطشاغئ وترج.
شغ  أجعأ  أششاظساان  شغ  اإلظساظغ  العضع  ضان  بغظما 
طسزط طةاقت التغاة تتئ تضط الةمععرغئ طما عع 
سطغه الغعم. وشغ افغام افخغرة طظ الةمععرغئ، ُصاض 
٥٠٠ إلى   ٣٠٠ بغظ  (غاراوح  افششان  طظ  ضئغر  سثد 
وطع  الئقد.  أظتاء  جمغع  شغ  غعطغ  بحضض  حثص) 
ذلك، شإن ذغفاً طتّثدًا طظ افحثاص، الثغظ ارتئطئ 
طخالتعط بحضض طئاحر أو غغر طئاحر بعجعد اقتاقل، 
اساادوا أن غاماسعا بعضع اصاخادي أشدض، لط ُغحاعث 
طبض عثا العضع إقّ شغ بسخ السعاخط الرئغسغئ شغ 
الاغ  الدثمئ  افطعال  شإن  العاصع،  شغ  أششاظساان. 
افذطسغ  حمال  وتطش  افطرغضغئ  الترب  آلئ  ضّثاعا 
بسث  تماطاً  اخافى  لفششان  وعمغاً  اصاخادًا  خطصئ  صث 
اظستاب اقتاقل، طا جسض الظاس غرون سعدة اقصاخاد 
اقصاخادي  لطعضع  غضظ  لط  بغظما  التصغصغ.  افششاظغ 
شغ  الرغفغئ  المظاذص  شغ  غسغحعن  الثغظ  لفحثاص 
أششاظساان تأبغر ضئغر. وطع ذلك، خقل شارة الةمععرغئ، 
ضاظعا غساظعن بحضض ضئغر طظ الترب والفساد واظسثام 

افطظ واإلضراه أضبر طما غساظعن طظه الغعم.
ضان السئإ الرئغسغ لمبض عثه الثساغئ، طظ ظاتغئ، 
عع اقظاصام الثي أرادت أطرغضا أن تظاعةه طظ حسإ 
وطظ  شغعا،  السسضرغئ  عجغماعا  لمةرد  أششاظساان 
ظاتغئ أخرى، شإن الصعة الظاسمئ فطرغضا والشرب عغ 
بالفسض لاشغغر جطعك اإلطارة اإلجقطغئ وشصًا لطمخالح 
الشربغئ. عثه الصعة الظاسمئ، الاغ ُتماَرس بمساسثة 
المرأة  وتصعق  اإلظسان  وتصعق  اإلسقم  وجائض 
المثظغئ،  والمةامسات  افصطغات،  تصعق  وطآجسات 
وافطط الماتثة، وطا إلى ذلك، تتاول تسعغض سعدة 
لعثا  طثاطفئ.  بطرغصئ  أششاظساان  إلى  اقجاسمار 
السئإ جمثت أطرغضا ١٠ ططغارات دوقر طظ افخعل 
الحسإ  سطى  طثاطفئ  سصعبات  وشرضئ  افششاظغئ 
الشرب  حّظ  لثلك  أششاظساان.  شغ  الةثغث  والظزام 
تربًا جثغثة سطى الحسإ افششاظغ طظ خقل طصاربات 
ظاسمئ شغ المةاقت السغاجغئ واقصاخادغئ والبصاشغئ 

والظفسغئ واقجاثئاراتغئ.
وإدراضاً لثلك، شصث طدى أضبر طظ خمسئ أحعر سطى 
لضظعا  التضط،  حآون  إدارة  اإلجقطغئ  اإلطارة  تعّلغ 
تاى اآلن لط تظاجع "الئغسئ" طظ الظاس إلسطاء جططاعا 
الطرغصئ  سطى  الصائمئ  والسرشغئ  الصاظعظغئ  الحرسغئ 
وسطى  اإلجقم.  شغ  السططئ  أخث  العتغثة،  الحرسغئ 
له  غتااجعن  الثي  الثجاعر  شإن  ذلك،  طظ  السضج 
لاظزغط حآون الظاس وإصاطئ سقصات طع الّثول افخرى 
ق غجال شغ تالئ طظ الشمعض، بغظما ضض الطئصات شغ 
الحرغسئ.  وتطئغص  لقجقم  ترّوج  اإلجقطغئ  اإلطارة 
اساراف  لمةرد  الحرغسئ  تطئغص  تأّخر  شصث  ذلك،  وطع 

افطط الماتثة ودول أخرى باإلطارة.
لفجش، ق تجال اإلطارة اإلجقطغئ تتضمعا سطى أجاس 
الةمععرغئ  شارة  خطفاعا  الاغ  والمآجسات  العغاضض 
اإلداري  الظزام  ضمظ  اإلجقم  تطئغص  تساجم  بغظما 

أغظ جغظاعغ املطاف بأششاظساان
بثون اإلجقم؟
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