
طاعة القادة المفرطين
أم طاعة رب العالمين؟!

لتجب  اإلسقطغ  لطمضاإ  اإللضاروظغ  المعصع  بتسإ 
تترغر  "عغؤئ  أخثرت  شصث  جعرغا،  وقغئ  الاترغر/ 
الحام" بغاظا غصدغ بمظع تحضغض أي شخغض خارج إرادة 
الثاسط، طسطظئ طتاربئ ضض طظ غصعم بثلك، طاأجغظ 
خطعات طظ جئصعط ضةغح اإلجقم، لطمتاشزئ سطى 
طظ  وغغرعا  جعتحغ  بظعد  وتظفغث  الظزام  جئعات 

المآتمرات العادشئ لطصداء سطى بعرة الحام.
: إن بعرة افطئ شغ الحام خرجئ غعم خرجئ 
طظ المساجث طضئرة طعططئ، وضان طظ حساراتعا الاغ 
تضاإ بماء الثعإ، "عغ هللا ق لطمظخإ وق لطةاه"، 
و"صائثظا لفبث جغثظا طتمث". وأسطظئ أن عثشعا عع 
إجصاط ظزام اإلجرام بضاشئ أرضاظه ورطعزه، وإصاطئ 
تضط اإلجقم خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة سطى 
طظ  أواطر  تظفغث  أجض  طظ  أبثا  تضظ  ولط  أظصاضه، 
غسمعن زورا وبعااظا بالثاسمغظ وغرشعط المحئععئ، 
وجععا  شغ  وصش  ولثلك  البعرة؛  سطى  الماآطرة  بض 
واخطش ضثعا الشرُب الضاشر المساسمر برطاه وسطى 
الروغئدات  وسمقؤعط  الخطغئغئ،  أطرغضا  رأجعط 
تضام المسطمغظ، وجسعا جمغسعط تبغبا - صاتطعط اهللا 
- لترشعا سظ طسارعا، ق بض إلجعاضعا والصداء سطغعا 
تماطا. وذلك ضطه ضان خعشاً طظ اظاخارعا سطى ظزام 
اإلجقم  تضط  وإصاطئ  أطرغضا،  سمغض  المةرم  الئسث 
طامبق بالثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة 
سطى أظصاضه، شسمثت رأس الضفر وإطاطه أطرغضا طظ 
خقل تطفائعا وأحغاسعا وسمقئعا، ضما أجطفظا، إلى 
التصائص  ذمج  وضثلك  طسارعا،  سظ  البعرة  ترف 
سظ أعض الحام، شاجاثثطئ طظ جمطئ طا اجاثثطئ 
ظزام ترضغا أردوغان، الثي صام بثور تضئغض الفخائض 
السسضرغئ الاابسئ له، وطظسعا طظ شاح المسارك طع 
الظزام الئسبغ المةرم، بض وشعق ذلك جسطعا تسطمه 
أغطإ المظاذص المتررة، تاى خارت عثه الفخائض 
تمظع تحضغض أي شخغض خارج جغطرتعا، ضغ ق غتخض 
دوظعا،  بالساتئ  واقجافراد  صراراتعا  طظ  الافطئ 
تشدإ  بأسمال  الفخغض  عثا  غصعم  أن  طظ  وخعشاً 
ترضغا أردوغان أو تثالش أجظثتعا، الاغ عغ بالاالغ 
أجظثة أطرغضا اقجاسمارغئ. وإظظا أطام عثه الثطعات 
الماضرة لعغؤئ تترغر الحام إذ ظثق ظاصعس الثطر 
ضث  غتاك  طا  خطعرة  الحام  أعض  جمغع  غثرك  ضغ 
بعرتعط المئارضئ، شإظظا ظاعجه بالظخغتئ المثطخئ 
البعرة  أبظاء  طظ  المثطخغظ  جمغع  إلى  الخادصئ 
وخاخئ المةاعثغظ شغ الفخائض وظصعل لعط: لصث 
وظخرة  وتسالى،  جئتاظه  ربضط  ضطمئ  إلسقء  خرجاط 
وق  صائثضط،  ضطمئ  إلسقء  ولغج  السزغط،  إجقطضط 
خغارغظ  أطام  اآلن  وإظضط  تجب،  أو  شخغض  لظخرة 
وأعطضط  دغظضط  إلى  تظتازوا  أن  إطا  لعما:  بالث  ق 
وأطاضط وتضعظعا طسعط وشغ شسطاذعط شاظفخطعا 
سظ صادتضط المرتئطغظ، وتساسغثوا صرارضط لطثشاع 
سما تئصى طظ المظاذص المتررة، وصطإ الطاولئ سطى 
أسثائضط وضسر الثطعط التمراء، واقظاصال طظ طعصش 
الماثاذل والمثاشع إلى العةعم سطى الظزام المةرم 
طحروع  وتثحغظ  إلجصاذه،  تصغصغئ  طسارك  شغ 
اإلجقم السزغط، الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
الظئعة؛ وسث ربضط جئتاظه، وبحرى رجعلضط خطى اهللا 
سطغه وآله وجطط، شافعزوا بثغري الثظغا واآلخرة، وإطا 
أن تئصعا طع صادتضط المفرذغظ شغ شسطاط أسثاء 
اهللا سج وجض وأسثائضط، ضث أعطضط وأطاضط ودغظضط 
وآخرتضط،  دظغاضط  خسرتط  صث  شاضعظعا  وأسراضضط، 
وجاظثطعن جاسئ ق غظفع الظثم، ﴿يَْوَم ُيَقلَُّب وُُجوُهُهْم 
  الرَُّسوال  َطْعَنا 

َ
وَأ  َ ابَّ َطْعَنا 

َ
أ ْتََنا  َ يَا  َفُقولُوَن  اجَّارِ  يِف 

بِيال﴾. َضلُّونَا السَّ
َ
َطْعَنا َساَدَيَنا َوُكرَبَاءنَا َفأ

َ
َوَقالُوا َربََّنا إِنَّا أ

سصث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ تعظج خئغتئ غعم الثمغج ٢ تمعز/غعلغع ٢٠٢٠م ظثوة ختفغئ 
جضرة-أرغاظئ  بمفارق  الضائظ  بمصره  وذلك  افزطات"  ظزام  طظ  تعظج  إخراج  سطى  الصادر  "المحروع  بسظعان 
بالساخمئ. وصث اشااح الظثوة افجااذ خئغإ ضرباضئ بضطمئ تظاول شغعا أزطئ التضط الاغ تسغحعا تعظج تغث 
بّغظ أن العخاغئ اقجاسمارغئ عغ أس ضض بقء وأن افطر غاةاوز ضض افحثاص وق غظتخر شغ أتثعط، وأن 
الئطث خارت تاصاذشه افجظثات افجظئغئ الماثاشسئ والمآجسات المالغئ الثولغئ سطى غرار الئظك وخظثوق الظصث 
الثولغغظ، وأن لطسفارة الئرغطاظغئ الغث الطعلى شغ عثا المسار الاآطري، تاى إن رئغج التضعطئ التالغ إلغاس 
الفثفاخ لط غساطع أن غثفغ طساءلاه المئاحرة طظ المصغمئ الساطئ الئرغطاظغئ. ضما أحار افجااذ ضرباضئ إلى أن 
افزطئ تاسمص بعجعد وجط جغاجغ ق غفضر خارج افذر الفضرغئ والسغاجغئ الاغ غدسعا الشرب، وق غرى طثرجا 
إلظصاذ الئقد اصاخادغا إق بمجغث اقصاراض واقرتعان لفجظئغ، طا غآبث تالئ اقجاسمار والائسغئ وغةسض ضاطض 
العجط السغاجغ طحارضا بالدرورة شغ تماغئ ظزام افزطات. بط تتثث رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
شغ وقغئ تعظج الثضاعر افجسث السةغطغ، سظ وجعه خدعع تضام تعظج لقجاسمار، جعاء طظ جاظإ التضعطئ 
الاغ غخر رئغسعا سطى جغاجئ الاثاغظ، أم طظ الئرلمان الثي ق غرى ترجا شغ المخادصئ سطى إتثاث شرع 
لمظزمئ الفرظضعشعظغئ شغ تعظج، أم طظ رئغج الثولئ الثي جاء بإتثى الضئر تغظ اسائر اقجاسمار الفرظسغ 
خغار اإلجقم  "تماغئ" واسائر ذلك جطرا طثةق شغ تارغت تعظج! عثا وصث دسا الثضاعر السةغطغ إلى تئظغ 
ضأجاس لطاشغغر وبثغض سظ افظزمئ التالغئ وإلى وضسه طعضع الاطئغص والاظفغث ضمظ طحروع تداري غظعغ 
ظزام افزطات وذلك بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة بإذن اهللا، طآضثا أن تجب الاترغر غارشع سظ الاظزغر والظصث 
لمةرد الظصث، إظما عع غحثص المرض وغسطغ السقج، ولثلك شعع غرى أن المحروع العتغث الصادر سطى إخراج 

المسطمغظ، وطظعط أعض تعظج، طظ طثطفات اقجاسمار، عع طحروع دولئ الثقشئ الثي غتمطه تجب الاترغر.

صاظعن صغخر ذعق ظةاة لطمةرطني 
وإتضاٌم لصئدئ أطرغضا سطى جعرغا

ــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ أتمث طساز

أغعا المسطمعن: ظثسعضط أن تاثثوا اإلجقم سصغثة 
وإرضاًء  تغاتضط  طحاضض  ضض  لتض  وتضما  وطظعةا 
الثي  الرائث  وجظئصى  زلظا  وق  وتسالى،  جئتاظه  هللا 
المساسمر  أجظثات  طظ  ظتثرضط  شإظظا  غضثبضط،  ق 
وظساظعخ  التاضمئ،  افظزمئ  طظ  وأتئاسه  الضاشر 
باقجاثقف  اهللا  وسث  لاتصغص  طسظا  لطسمض  عممضط 
الصادم صرغئا بإذظه تسالى، وتتصغص بحرى رجعله ملسو هيلع هللا ىلص 

بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة. 
ُ وَالُْمْؤِمُنوَن﴾ ُ ُ َقَملَُكْم َورَُسو ﴿َوقُِل اْقَملُوا َفَسرَيَى ابَّ

اصرأ شغ عثا السثد:

-  اجامرار اقجاشقل اقجاسماري شغ أشرغصغا ...٢
-  أطرغضا تعاخض جتص صقع برغطاظغا شغ الغمظ ...٢

-  إطئراذعرغئ السسضر اقصاخادغئ ... ٣
-  تصعق المرأة شغ العبغصئ الثجاعرغئ 

    بغظ اإلجقم والاشرغإ!! ...٤
-  افردن إلى أغظ؟! الةجء ٢٥ ...٤
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ضطمئ السثد

وشغ  السالط  شغ  السغاجغئ  افتثاث  غاابع  طظ  ضض 
المظطصئ السربغئ سطى وجه الثخعص غثرك ترص 
اإلدارة افطرغضغئ سطى ظزام أجث شغ جعرغا، وعثا 
طظ  عع  أجث  شتاشر  بالطرشغظ؛  تاسطص  أجئاب  له 
بّئئ ظفعذ أطرغضا شغ جعرغا، وأزال الظفعذ اإلظةطغجي 
المعط  اقجاراتغةغ  جعرغا  لمعصع  باإلضاشئ  طظعا، 
شغ صطإ الئقد اإلجقطغئ، الثي غسطغ أطرغضا ورصئ 

طعمئ شغ السالط.
إن السغاجئ افطرغضغئ طظث خسعدعا ودخعلعا جاتئ 
الخراع الثولغ بسث اظاخارعا طع التطفاء شغ الترب 
السالمغئ الباظغئ، وتفردعا قتصًا بسث جصعط اقتتاد 
السعشغاغ بمرضج الثولئ افولى شغ السالط بثون أي 
طظاشسئ، تائع جغاجئ إدارة افزطات، أي أظعا سظثطا 
تعاجه طحضطئ أو أزطئ بأي حأن طظ حآوظعا وشغ أي 
طظطصئ طظ طظاذص ظفعذعا شغ السالط، شإظعا ق تسمض 
وإظما  وطسالةاعا،  افزطئ  أو  المحضطئ  عثه  تض  سطى 
واقجافادة  وإدارتعا  واطاطائعا  باجابمارعا  تصعم 
عثه  تسئإ  سما  الظزر  بشخ  صثر،  بأضئر  طظعا 

المحضطئ طظ طخائإ وضتاغا وظضئات.
وعثا طا تخض وغتخض شغ صدغئ جعرغا.

اجاسراض  سطغظا  غةإ  لمعضعسظا  الثخعل  وصئض 
اإلدارة  طسعا  تساططئ  وضغش  المتطات،  بسخ 
لطظزر  وقشائ  طاصاربئ  أتثاث  شعظاك  افطرغضغئ، 
غةإ أق تشغإ سظ أذعاظظا، وأن ظاثضرعا ضغ ظسطط 
خئث الثور افطرغضغ شغ إدارة جرائط سمغطعا أجث، 
تثدع  صداغا  إلى  وتتعغطعا  تمغغسعا  تط  وضغش 
الثول  تفرضعا  فجئاب  شاسطئ،  غغر  دولغئ  لصعاظغظ 

الماتضمئ شغ عثه المتاضط والمتاشض الثولغئ.
وأولى عثه الةرائط عغ جرغمئ طصاض رشغص الترغري 
أطرغضا  سمثت  تغث  افجئص  لئظان  وزراء  رئغج 
وبمحارضئ طظ دول أخرى إلى إظحاء طتضمئ دولغئ 
الثولئ  عغ  أطرغضا  وضاظئ  الةرغمئ،  بثخعص 
افضبر ظفعذا شغ تطك المتضمئ، فظعا تتمطئ أسئاء 
تمعغض إظحاء المتضمئ، وبالاالغ أخئتئ الماخرف 
طظ  سمغطعا  أخرجئ  أن  إلى  المتاضمئ  طةرغات  شغ 
دطاء،  طظ  به  تططت  طما  تظزغفه  وأسادت  الاعمئ، 
شغ  ظفعذعا  وتبئغئ  طخالتعا  خثطئ  شغ  لغسامر 
أعط طظطصئ جغاجغئ شغ الئقد اإلجقطغئ، وإسادته 
تضام  طظ  سمقئعا  باصغ  سئر  اإلصطغمغئ  لطمظزعطئ 

المظطصئ، وقتصا لطمظزعطئ الثولغئ.
الاغ  الضغماوي  جرغمئ  عغ  الةرائط  عثه  وباظغئ 
وشغ  الشعذئ  شغ  طرة  طظ  أضبر  أجث  ظزام  ارتضئعا 
الثظغا  بعا  ضةئ  والاغ  إدلإ،  برغش  حغثعن  خان 
طساصئئ  وتئظئ  أطرغضا  شسارسئ  تصسث،  ولط  وصاطئ 
حسر  تاى  وتعثد  وتجبث  ترسث  وبثأت  الفاسض، 
الةمغع بأن الظزام اظاعى، ووضض أطر المساصئئ إلى 
أوضض  الضغماوي  ططش  بأن  حسرت  أن  وبسث  أطرغضا، 
سظ  المسآولئ  عغ  وأخئتئ  ضاطض  بحضض  لعا 
الفاسض  بمطالئئ  تضافغ  بعا  وإذ  الفاسض،  طساصئئ 
باسطغط أدوات الةرغمئ، شغ رجالئ واضتئ أظعا لظ 
أشزع  ارتضئعا  ولع  المثطخغظ  سمقئعا  سظ  تاثطى 

وأحظسعا. الةرائط 
بمطش  طاسطصئ  جثغثة  طسرتغئ  ظحعث  والغعم 
المساصطغظ الثغظ بطس سثدعط طؤات اآلقف وأغطئعط 
ضما غسطط الةمغع تط صاطعط شغ جةعن ظزام المةرم 
تسسى  أن  سطغعا  لجاطا  أطرغضا  وجثت  لثلك  أجث، 
إلظصاذ الظزام طظ عثه العرذئ بطرغصئ خئغبئ تحئه 
إلغقق  طظه  تسافغث  ظفسه  العصئ  وشغ  جئصعا،  طا 
شطةأت  جابصاتعا،  سظ  خئبا  تصض  ق  أخرى،  ططفات 
عع  الثي  صغخر)  (صاظعن  روطاظسغ  شغطط  اشاسال  إلى 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

افرض  لضاطض  المتاض  غععد  ضغان  بثأ  أن  طظث 
طظ  أججاء  ضط  ظغاه  سظ  التثغث  شطسطغظ  المئارضئ 
شغ  خاخئ  ١٩٦٧م  سام  طظث  المتاطئ  الشربغئ  الدفئ 
طظطصئ افغعار، والسططئ تعاخض تراضعا وخطاباتعا 
لطدط  رشخ  أظه  سطى  غزعر  طا  ظتع  وطعرجاظاتعا 
وتمسضعا  السططئ  تأضغث  رغط  تأجغطه،  أو  إلشحاله 
بحرسغئ ضغان غععد وحرسغئ اتاقله ٧٨٪ طظ أراضغ 
ضمه  غععد  غظعي  شغما  الخراع  وتخر  شطسطغظ، 
"جغاجغا" والئالس ٨٪ طظ طساتئ شطسطغظ، وضأن طا 
لضغان  جائس  تقل  السططئ  سظث  شطسطغظ  طظ  تئصى 
الثاضسئ  افراضغ  تاى  أو  شطسطغظ  ضأن  أو  غععد! 
عغ  السقم  اتفاصغات  بمعجإ  الفطسطغظغئ  لطسططئ 

طتررة ولغسئ تتئ جغادة ضغان غععد!
إّن طا تصعم به السططئ طآخرا غآضث تآطرعا سطى صدغئ 
تخفغاعا  ظتع  التبغث  السسغ  وطعاخطاعا  شطسطغظ 
لخالح اقتاقل المةرم، إذ باتئ حرسغئ اقتاقل لثى 
افراضغ  وباتئ  ظصاش،  طتض  لغسئ  طسألئ  السططئ 
المتاطئ سام ٤٨ والاغ تئطس ٧٨٪ طظ طساتئ شطسطغظ 
وضثلك  غععد،  ضغان  طع  لثغعا  خقف  طتض  لغسئ 
الدفئ  شغ  الضئرى  وخاخئ  الصائمئ  المساعذظات 
الشربغئ لط تسث تحضض طحضطئ طرضجغئ لثى السططئ 

شغ ظض افخئار الاغ رحتئ سظ صئعلعا لفضرة تئادل 
وعغ  الصائمئ،  المساعذظات  طحضطئ  لتض  افراضغ 
و(أولمرت  سئاس)  (بغطغظ  تفاعمات  بتسإ  ضثلك 
أخق  جعطئ  طظ  عغ  السططئ  أّن  وخاخئ  سئاس)، 
تسرغإ  تسعغض  خقل  طظ  المساعذظات  تطك  تعجع 
افراضغ بالئغع طظ السماجرة وتةار افرض وصغادات 
والةسةسات  اإلسقطغ  الخراع  شتخر  السططئ،  شغ 
شغما تئصى طظ شاات عع أخق تتئ جغادة اقتاقل 
شسطغا، وإغعام الظاس بأّن الخراع العتغث المائصغ عع 
عثا الخراع، عع تآطر وتدطغض طصخعد طظ السططئ، 
صدغئ  سطى  العتغثة  المآاطرة  لغج  الدط  شمحروع 
طظث  تاعصش  لط  لمآاطرات  اطاثاد  عع  بض  شطسطغظ، 
افرض  ضاطض  غتاض  غععد  شضغان  شطسطغظ؛  اتاقل 
سظ  جاسئ  أو  غعطا  غاعصش  ولط  شطسطغظ،  المئارضئ 

بظاء المساعذظات وتعجغسعا.
لطمات  طظ  أطرغضا  لصظاعا  طا  ضض  رغط  والسططئ 
وخفسات، والاغ ضاظئ تسائرعا صئطاعا الاغ تتب إلغعا 
وتاسطص بأجاارعا وتتاضط إلى إرادتعا، وخفسات صادة 
اقتاقل الثي ذالما اسائرته حرغضا لطسقم؛ إق أّظعا لط 
تاثض غعطا سظ التثغث سظ المفاوضات واقتفاصغات 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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غحضض الةظاح الصئطغ شغ الغمظ رصما طعما شغ الاأبغر 
سطى التضط، وصث ارتئط طع اإلظةطغج بسئإ وجعدعط 
باضرًا شغ المظطصئ بحضض سام، وضاظعا غتاطعن جظعب 
الغمظ، وبالاالغ أخئح رجال الصئائض عط غث اإلظةطغج 
شغ السغطرة سطى الغمظ شربطاعط بعا ربطًا طخطتغًا 
وخثام  جسعد  آل  طظ  لسمقئعا  وأوضطئ  بالمال 
عثا  وظض  المال،  المحاغت  إسطاء  والصثاشغ  تسغظ 
العجط إظةطغجغًا خالخًا وطظ حث طظعط غاط إصخاؤه، 
وضان تأبغر الصئائض سطى الثولئ ضئغرًا فن المظاخإ 
طظ  ضاظعا  والمثابرات  وافطظ  الةغح  شغ  المعمئ 
صئغطئ تاحث أوق وبضغض باظغًا، إضاشئ إلى أن الئصغئ 
شغ  طةظثون  عط  الصئغطاغظ  عاتغظ  أبظاء  طظ  الئاصغئ 
الةغح، وصث أدرضئ أطرغضا تماطًا عثا افطر وأوضطئ 
لسمقئعا شغ الثاخض؛ التعبغغظ باخفغئ عثا العجط، 
ولسمقئعا شغ الثارج وبالثات السسعدغئ الاغ رضجت 
شغ ساخفاعا سطى الصداء سطى عثا العجط شظسفئ 
عثه  أبظاء  صئدئ  شغ  ضاظئ  الاغ  المسسضرات  ضض 
الصئائض وصدئ سطى ضبغر طظ الصغادات، شسطى جئغض 
 ٥١٨ شغعا  ُصاض  لعتثعا  الضئرى  الخالئ  ضربئ  المبال 
إظساظًا طظعط صغادات سسضرغئ طظ الخش افول طظ 

العجط اإلظةطغجي الفّسال.

عثا  لاخفغئ  تادبئ  آخر  طظ  عظا  ظئثأ  وجعف 
حرارتعا  بثأت  الاغ  الئغداء  تادبئ  وعغ  العجط 
بسغطرة  ٢٠٢٠/٦/١٩م  شغ  واظاعئ  ٢٠٢٠/٤/٢٧م  شغ 
التعبغغظ وعروب الحغت الصئطغ وسدع طةطج الظعاب 
وافطغظ السام المساسث لتجب المآتمر - تجب العالك 
السعاضغ  جالط  أتمث  غاجر  الحغت   - خالح  سطغ 
التمطئ  غصعد  ضان  الثي  اإلظةطغج  رجال  طظ  وعع 
ظغسان/أبرغض   ٢٧ إلى  غسعد  والسئإ  التعبغغظ،  ضث 
واجسئ  أطظغئ  تمطئ  التعبغعن  ظّفث  تغظ  الماضغ، 
وجط  الئغداء  طتاشزئ  شغ  الطفئ  طثغرغئ  سطى 
بـ"الثواسح"  غخفعظعط  طظ  سطى  لطصئخ  الغمظ 
ذرف  بضض  إلخاصعا  الةماسئ  اساادت  تعمئ  وعغ   -
غظاعدعا - شصث أصثطئ صعات تعبغئ بمتاخرة طظجل 
طظ  تمضظ  أظه  إق  اساصاله،  بعثف  افخئتغ،  تسغظ 
إذقق  تعصش  بسث  المظجل  التعبغعن  لغثاعط  الفرار، 
جاساعا  الظار وغصعطعا بافاغحه، لط غضظ شغ المظجل 
أتث  زوج  وعغ  افخئتغ،  جعاد  ُتثسى  اطرأة  جعى 
أبظاء خاتإ المظجل، شصاطععا سطى الفعر. ولةأ أعالغ 
باسائاره  السعاضغ،  غاجر  الصئطغ  الجسغط  إلى  الدتغئ 
حغثًا لئطثة "آل سعاض" شغ طثغرغئ ردطان، ذالئغظ 
إلى  افخئتغ  جعاد  دطاء  بسثعا  وتتعلئ  التماغئ، 
صدغئ رأي سام، وطظ عظاك تعّسث التعبغغظ بصاالعط 
الصئائض  ودسا  أغام   ٣ خقل  طسطتغعط  غرشسعا  لط  إذا 
لطظفغر لصاال التعبغغظ واحارط سطى التعبغغظ تسطغط 
الصاطئ، وتتحثت صئائض طظ طتاشزات طأرب والةعف 
سعاض  آل  صئائض  لمساظثة  وأبغظ،  وحئعة  والئغداء 

تطئغئ "ظثاء الظابغ والظضش الصئطغ".
عثه  طبض  طع  الاساطض  شغ  الةماسئ  سادة  وسطى 
لاعثئئ  بثاغئ  المضر  شغعا  غزعر  تغث  الصداغا 
الظفعس بط تساثثم الصعة، شئثأت ترجض وجاذات 
تثطط  ضاظئ  ظفسه  العصئ  وشغ  المعصش  قتاعاء 
لافرغص  العصئ  وتضسإ  العقءات  وتحاري  لطمسرضئ 
الاةمع الصئطغ وشسًق ظةتئ، وبسث ٦ أجابغع اظططصئ 
لخالتعا  العصئ  ضسئئ  بسثطا  المعاجعات  حرارة 
طظجل  ودخعل  المثغرغئ  سطى  بالسغطرة  واظاعئ 
تضعن  وبعثا  طأرب،  طتاشزئ  إلى  وشراره  السعاضغ 
المعالغئ  الصئائض  طظ  ضئغرًا  ججءًا  جتصئ  صث  أطرغضا 

لقظةطغج سظ ذرغص التعبغغظ.
شصث  تةئ،  شغ  تةعر  صئائض  جتصئ  شصث  ولطاثضغر 
بثأت المسارك شغ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٩م واظاعئ 
بصاض المحاغت الثغظ صادوا المسارك وتفةغر طظازلعط 
ظغسان/أبرغض  شغ  وبسثعا  ٢٠١٩م،  آذار/طارس  شغ 
الصئطغ  الحغت  طصاض  بسث  سمران  صئائض  ُأذلئ  ٢٠١٩م 
وسدع  المتطغ،  المةطج  سدع  السضظغ  جالط  أتمث 
بسقته  ُصاض  تغث  المآتمر  لتجب  الثائمئ  الطةظئ 
طظزر  شغ  التعبغغظ  المحرشغظ  أتث  طظ  الحثخغ 
طعغظ وطسغإ، واتاحثت صئائض سمران وصئائض خظساء 
تطالإ  لمثة  وظطئ  الصاض،  طضان  شغ  فغام  وخغمئ 
بالصاتض واظفرط الاةمع ولط ُغسّطط الصاتض، وصئطعا شغ 
ططغحغا  دخعل  سظث  ٢٠١٤م  افول/دغسمئر  ضاظعن   ٢١
التعبغ خظساء بثأت بحغت طحاغت تاحث بغئ افتمر 

اإلطئراذعرغئ  سظ  اقجاصقل  اخاغار  غغظغا  صــررت 
حارل  تضعطئ  جتئئ  ١٩٥٨م،  سام  شغ  الفرظسغئ 
دغشعل أضبر طظ ٤٠٠٠ طظ طعظفغ الثثطئ المثظغئ 
وأوسجت  والفظغغظ،  وافذئاء  والمسطمغظ  والصداة 
إلغعط باثرغإ ضض طا ترضعه وراءعط. واجاعلعا سطى 
وحمض  ظصطه،  غمضظ  ق  حغء  أي  ودطروا  طماطضاتعط 
ذلك المثارس ودور التداظئ وطئاظغ اإلدارة الساطئ 
والئتعث.  الطإ  طسعث  وأدوات  والضاإ  والسغارات 
طثى  لطمساسمرات  اإلظعار  بعثف  ذلك  تط  وصث 

ارتفاع سعاصإ السسغ إلى اقجاصقل.
دشع  الثول  تضام  رشخ  إذا  بأّظه  تفغث  تصارغر  عظاك 
ذرغص  سظ  اغاغالعط  غاط  شإظه  اقجاسمار  ضرغئئ 
خقل  شإظه  لطاصارغر،  ووشصا  الفرظسغ.  افجظئغ  الفغطص 
 ٦٧ طةمعسه  طا  تثث  الماضغئ،  ـــ٥٠  ال السظعات 
اظصقبا شغ ٢٦ بطثا شغ أشرغصغا، ١٦ طظ تطك الئطثان 
عغ طساسمرات شرظسغئ جابصئ، طا غسظغ أن ٦١٪ طظ 

اقظصقبات وصسئ شغ أشرغصغا الفرظضعشعظغئ.
افشرغصغ  الفرظك  سطى  التفاظ  أجض  طظ  بأظه  وغصال 
شإن شرظسا لط تاردد صط شغ الاثطغ سظ رؤجاء الثول 
الثغظ غمغطعن إلى اقظستاب طظ الظزام. وصث ُأصغض 
أضبر  صادة  لخالح  ُصاطعا  أو  طظاخئعط  طظ  طسزمعط 
دول  شغ  واضح  عع  ضما  بالسططئ،  غاحئبعن  اطاباقً 

المةمعسئ اقصاخادغئ لثول وجط أشرغصغا وتعغع.
المرتئطئ  الثشاع"  غسمى "اتفاصات  طا  لثغعا  أن  ضما 
شغعا  لفرظسا  ضــان  الاغ  اقجاسماري،  بالمغباق 
الئطثان  شغ  سسضرغا  الاثخض  شغ  الصاظعظغ  التص 
شغ  دائط  بحضض  الصعات  ظحر  شغ  وضثلك  افشرغصغئ، 
غثغرعا  الئطثان،  تطك  شغ  سسضرغئ  وطراشص  صعاسث 
تصرغر  بإرجال  الاجام  وعظاك  بالضاطض.  الفرظسغعن 
وبثون  شرظسا،  إلى  واقتاغاذغ  الرخغث  سظ  جظعي 
الاصرغر، ق غعجث طال. وبخرف الظزر سظ ذلك، شإن 
المعجعدة  الطئغسغئ  المعارد  شغ  افول  التص  لفرظسا 
لطثول  غسمح  وق  السابصئ.  طساسمراتعا  أرض  شغ 
تضظ  لط  إذا  إق  آخرغظ  حرضاء  سظ  بالئتث  افشرغصغئ 

شرظسا طعامئ بالمعارد.
المغباق  عثا  أن  العاضح  طظ  ــئ،  افدل إلى  بالظزر 
لخالح  ولغج  الفرظسغغظ  لخالح  ضان  اقجاسماري 

افشارصئ.
شغ آذار/طارس ٢٠٠٨، صال الرئغج الفرظسغ السابص 
جاك حغراك: "بثون أشرغصغا، جاظجلص شرظسا إلى طرتئئ 
السالط البالث". لصث ُولثت السمطئ طظ "تاجئ شرظسا إلى 
تسجغج الاضاطض اقصاخادي بغظ المساسمرات الثاضسئ 
وعغاضطعا  طعاردعا  سطى  السغطرة  وبالاالغ  إلدارتعا، 
ذلك  سطى  والثلغض  السغاجغئ".  وظزمعا  اقصاخادغئ 
عع الغأس الثي أظعرته شرظسا سظث الاساطض طع الثول 

المساسمرة وططالئاعا باقجاصقل.
افشرغصغئ  الظثإ  أن  سطى  أدلئ  عظاك  إن  تغظ  وشغ 
تسافغث طظ الثغارات وبالاالغ تثسط طظطصئ الفرظك 
ضثلك.  لغسئ  شغعا  والحسعب  افطط  شإن  افشرغصغ، 
المغباق  سطى  وصسئ  الاغ  الـ١٤  الثول  أن  والعاصع 
اقجاسماري عغ طظ بغظ الئطثان الاغ لثغعا "تظمغئ 

بحرغئ طظثفدئ" وعغ ضسغفئ اصاخادغًا.
وشغ تغظ غافص طآغثو طظطصئ الفرظك افشرغصغ سطى 
غصعل  الظصثي،  اقجاصرار  طظ  صثرا  تعشر  السمطئ  أن 
الثجاظئ  تصثطعا  الاغ  الدماظات  طصابض  إظه  آخرون 
إلى  أطعاق  تعجه  افشرغصغئ  الئطثان  شإن  الفرظسغئ، 
تاطعر  ولضغ  المسعظئ.  طظ  تاطصاه  طما  أضبر  شرظسا 
الثول اصاخادغًا، شإظعا تتااج إلى الاثطص طظ عثه 
السمطئ. وشصًا لمصال لئروضظةج، "غحضض الفرظك افشرغصغ 
سائصًا أطام الاخظغع والاتعل العغضطغ، وق غسمض سطى 
تتفغج الاضاطض الاةاري بغظ الثول الاغ تساثثطه، وق 
لاسجغج اإلصراض المخرشغ قصاخاداتعا". ضما غحةع 

سطى تثشصات عائطئ طظ رؤوس افطعال إلى الثارج.
لصث اظاعئ الصعة اقجاسمارغئ، ولط غتثث ذلك، ولظ 

غأتغ الاشغغر دون تشغغر الظزام الشربغ بأضمطه.
تصعل الثول الشربغئ إن التصئئ اقجاسمارغئ صث اظاعئ، 
واجاشقل المساسمرات عع حغء طظ الماضغ. ولضظ 
عثا المبال غئغظ أن عثا أبسث طا غضعن سظ التصغصئ، 
اآلن،  بسث  رجمغئ  إطئراذعرغئ  تضعن  ق  صث  شفرظسا 
ولضظعا تاشزئ سطى السغطرة سطى الثول وضمان أن 

تسافغث سطى تساب الحسعب افشرغصغئ.
المتاضط  وإظحاء  التضام،  وإزالئ  الصعاظغظ،  تشغغر  إن 
العضع  غشغر  لظ  الثغمصراذغئ  الئطثان  شغ  اإلجقطغئ 
غسمح  طما  صائمًا،  جغئصى  الرأجمالغ  الظزام  فن 
السغاجغئ  بافظزمئ  بالاقسإ  وظثئعا  الصعغئ  لطثول 

واقصاخادغئ والصاظعظغئ لخالتعا.
الظزام،  تشغغر  إلى  بتاجئ  شإظظا  افوضــاع  ولاشغغر 
وعثا غسظغ إزالئ المئثأ الرأجمالغ طظ طعصع التضط 
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* سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

الثغظ عربعا إلى خارج الئقد، بط حغت طحاغت بضغض 
بط  وطظ  افتمر،  بئغئ  لتصعا  الثغظ  لتعم  أبع  بغئ 
أو  تاحث  طظ  جعاء  المحاغت  بصغئ  وإذقل  جتص  تط 
بضغض، وُأجر طظعط طظ ُأجر وعرب طظ عرب واسُاصض 
بسدعط وصاض آخرون، وضاظئ أتثاث ٢ ضاظعن افول/
دغسمئر ٢٠١٧م الاغ حعثت طصاض المةرم خالح عغ 
الصاخمئ لطضبغر طظ العجط الصئطغ المعالغ لقظةطغج.

ق  الاغ  خعقن  صئائض  جعى  التعبغغظ  أطام  غئص  لط 
التعبغغظ  ولضظ  لطتعبغغظ  السثاء  وُتضظ  صعغئ  زالئ 
الفرخئ  تتغظ  تاى  المسرضئ  عثه  غآجطعن  جعف 
الغمظ  شغ  الصئطغ  العجط  ضض  سطى  لطصداء  الساظتئ 
وطظ بط تسائثل بعط المحرشغظ افطظغغظ الاابسغظ 
لعا والثغظ غظصادون اظصغادًا أسمى لسغثعط التعبغ.

الئقد  شغ  أشسثوا  الصئائض  عثه  حغعخ  أن  السطط  طع 
أغما إشساد؛ شصث جرصعا افطعال، واظاعضعا الترطات، 
وظاخروا الشرب الضاشر وضاظعا طسعل عثم بغثه طصابض 

تفظئ طظ المال المطعث.
تصرر  أطرغضا  جسطئ  الاغ  بالمعاصش  تثضغر  وعثا 
الاثطص طظ الةظاح الصئطغ المعالغ لقظةطغج وبالثات 

صئائض تاحث وبضغض ولط تفضر شغ حرائعط.
الظاخر  سئث  جمال  أطرغضا  رجض  صام  ١٩٦٢م  شغ   -١

الممطضئ  سطى  لطصداء  طخر  طظ  صعات  باترغك 
تتضط  ضاظئ  الاغ  الثغظ)  تمغث  (أجرة  الماعضطغئ 
الغمظ  جظعب  طتاطغظ  اإلظةطغج  وضان  الغمظ  حمال 
سظعا  وتط الصداء سطى الممطضئ الماعضطغئ وتض بثقً 
بغظ  الخراع  بثأ  وعظا  السطماظغ،  الةمععري  الظزام 
طخر  ذرغص  سظ  فطرغضا  المعالغئ  السسضرغئ  الصعات 
الصئائض  طحاغت  طصثطاعط  وشغ  اإلظةطغج  سمقء  وبغظ 
سظ  بعا  برغطاظغا  ربطاعط  الثغظ  وبضغض  تاحث  طظ 
ذرغص طمطضئ آل جسعد وبالاالغ ظةتئ برغطاظغا شغ 

السغطرة وأصخغ سمقء أطرغضا.
٢- تظفغث سمقء أطرغضا اظصقبا سام ١٩٧٤م سظ ذرغص 
واجاطط  المخرغئ  الصعات  درباعط  الثغظ  السساضر 
التضط إبراعغط التمثي ولضظه اغاغض لغطئ ١١ تحرغظ 
وشغ  اإلظةطغج  سمقء  غث  سطى   ١٩٧٧ افول/أضاعبر 
التمثي  أصخاعط  الثغظ  الصئائض  طحاغت  طصثطاعط 

شغ شارة تضمه.
٣- شغ سام ١٩٩٤م اجامالئ أطرغضا ظائإ الرئغج سطغ 
اإلظةطغج  سمقء  ولضظ  اقظفخال  وأسطظ  الئغخ  جالط 
طسزط  الاغ  وبضغض  تاحث  صئائض  طصثطاعط  وشغ 
صغادات الةغح طظ أبظائعا والثغظ ضان غسامث سطغعط 
العالك سطغ خالح شغ تضمئ اظاخروا شغ عثه الترب.

تفةغر  تط  ٢٠٠٠م  افول/أضاعبر  تحرغظ   ١٢ شغ   -٤
المثطرة افطرغضغئ غع إس إس ضعل بغظما ضاظئ ترجع 
الغمظ  لثخعل  تثطط  أطرغضا  وضاظئ  سثن  طغظاء  شغ 
شعجثت  طئرر  أي  تتئ  طئاحرة  صعاتعا  ذرغص  سظ 
أطاطعا صعة ضاربئ شغ طصثطاعا تاحث وبضغض، شفغ ١ 
تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٠٠م طظسئ السططات افطظغئ 
سثن،  ططار  شغ  أطرغضغئ  سمعدغئ  ذائرات  عئعط 
المطار  جططات  طظسئ  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ٦ وشغ 
طروتغئ سسضرغئ أطرغضغئ طظ العئعط شغ باظغ تادث 
طظ ظعسه خقل أجئعع، وجئص لطغمظ أن أخثر إظثارا 
لططائرات التربغئ افطرغضغئ شغ افجئعع الثي جئصه 
طسادغئ،  أعثاشا  جاضعن  فظعا  أجعائه  دخعل  بسثم 
الحعاذأ  صرب  بالاتطغص  المروتغات  إتثى  صغام  بسث 
خمج  وبسث  المطارات.  أتث  شغ  العئعط  وطتاولاعا 
جظعات صال الرئغج العالك سمغض اإلظةطغج سطغ خالح 
شغ ١ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠٠٥ (إن العقغات الماتثة 
الغمظغئ،  سثن  طثغظئ  اتاقل  تظعي  ضاظئ  افطرغضغئ، 
إبر اجاعثاف طثطرتعا "غع إس إس ضعل، إق أظه تط 

طظسعا بالعجائض الثبطعطاجغئ).
خثطئ  المسطمغظ  دطاء  تسغض  أن  المآجش  طظ  إظه 
جعض،  سظ  أو  ودراغئ  سطط  سظ  إطا  الضاشر  لطشرب 
المسطمغظ  سطى  شغةإ  واتث،  العاصع  سطى  شمردعما 
رباظغا  تاضما  بعط  غسائثلعا  وأن  السمقء  ظئث  ساطئ 
الثطاء  وغتفر  رجعله  وجظئ  اهللا  بضااب  غتضط 
الضاشر،  الشرب  ظتع  افطئ  وغعجه  الترطات  وغخعن 
وإن تجب الاترغر غسمض لصغادة افطئ ظتع إغةاد عثا 
 التاضط شظثسعضط لطسمض طسه لعثا الفرض السزغط

إَِذا  َولِلّرَُسوِل   ِ َ ِبّ اْسَتِجيُبوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  ّفَُها 
َ
ك ﴿يَا 

َنْيَن  يَُحوُل   َ اّبَ ّنَ 
َ
أ َواْعلَُموا  يُْحيِيُكْم  لَِما  َدَعاُكْم 

نَُّه إِلَْيِه تُْحَشُروَن﴾
َ
الَْمْرءِ َوَقلْبِِه َوك

اجامرار اقجاشقل اقجاسماري يف أشرغصغا

رئغج  ظائإ  طاغع،  دي  لعغةغ  صال   ،٢٠١٩ سام  شغ 
إن  التالغ  الثارجغئ  ووزغر  السابص  اإلغطالغ  العزراء 
خقل  طظ  الاغ  الثول  تطك  طظ  واتثة  عغ  "شرظسا 
تظمغاعا  تمظع  أشرغصغئ  دولــئ  لـــ١٤  الظصعد  ذئاسئ 
اقصاخادغئ وتساعط شغ تصغصئ أن القجؤغظ غشادرون 
بط غمعتعن شغ الئتر أو غخطعن إلى جعاتطظا". وضان 

عثا اقظاصاد الحثغث طعجعًا إلى الفرظك افشرغصغ.
لصث تأجج الفرظك افشرغصغ شغ سام ١٩٤٥م، وعع اجط 
لسمطاغظ، عما شرظك غرب أشرغصغا، المساثثم شغ بماظغ 
دول شغ غرب أشرغصغا، وشرظك وجط أشرغصغا، المساثثم 
السمطاغظ  ضطاا  أشرغصغا.  وجــط  شغ  دول  جئ  شغ 
طدمعظاان طظ وزارة الثجاظئ الفرظسغئ. وظاغةئ لثلك، 
باقتاغاذغ  غتافر  الفرظسغ  المرضجي  الئظك  ضان 
المساعمئ  سطى  وُغةئرعا  أشرغصغئ  دولئ  لـ١٤  العذظغ 
"بـ٥٠٠ ططغار دوقر جظعغاً" شغ الثجاظئ الفرظسغئ ضثشسئ 
طصابض "دغعظعا اقجاسمارغئ". وصث اضطرت عثه الثول 
شرظسا  "أطعال  قجاثثام  اجاسماري  طغباق  خقل  طظ 
افجظئغئ  اتاغاذغاتعا  طظ   ٪٨٥ ووضع  اقجاسمارغئ" 

تتئ جغطرة وزغر المالغئ الفرظسغ.
وشغ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٩، أسطظئ شرظسا أن 
دول غرب أشرغصغا البمان الاابسئ لقتتاد اقصاخادي 
شرظضعا  تسمغئ  جاسغث  أشرغصغا  لشرب  والظصثي 
افشرغصغ لغخئح "إغضع". وصث تط وضع عثا سطى أظه 
إخقح رئغسغ لطسمطئ، والثي طظ حأظه أن غتث طظ 
لط  تغث  أشرغصغا،  سطى  لفرظسا  ضاظئ  الاغ  السغطرة 
تسث تتافر بظخش اتاغاذغاتعا افجظئغئ شغ شرظسا، 
ق  أظه  ضما  الئساذئ،  سظ  غضعن  طا  أبسث  العضع  شإن 

غترر المظطصئ طظ السغطرة الفرظسغئ.
عثه  شإن  جعرظال  جارغئ  وول  ختغفئ  وبتسإ 
لطدشعط  "خدسئ  شرظسا  أن  أظــعــرت  الثطعة 
اجط  إلشاء  سطى  بمعاشصاعا  أشرغصغا  غرب  شغ  الحسئغئ 
الفرظك افشرغصغ وتثفغش إحراشعا سطى اتتاد السمطئ 
شغ العصئ الثي تسسى شغه بارغج إلى إسادة تحضغض 
وطع  السابصئ".  افشرغصغئ  طساسمراتعا  طع  السقصات 
ذلك، "ق تجال شرظسا تاماع بصعة ضئغرة شغ المظطصئ 
السسضري  وجعدعا  خــقل  وطــظ  السمطئ  خــقل  طظ 

العاجع عظاك".
وتةثر اإلحارة أغدا إلى أن دول وجط أشرغصغا السئ 

ق تجال ططاجطئ بالمساعثة وحروذعا.
الفرظك افشرغصغ:

إلى  بالعخعل  افشرغصغ  الفرظك  لثول  شرظسا  تسمح 
١٥٪ شصط طظ المال شغ أي جظئ طسغظئ، وإذا اتااجعا 
افطعال  غصارضعا  أن  شسطغعط  ذلك،  طظ  أضبر  إلى 
الثجاظئ  طظ  أطعالعط  طظ  ـــ٦٥٪  ال طظ  اإلضاشغئ 
الفرظسغئ بأجسار تةارغئ. وتفرض شرظسا تثا أصخى 
سطى تةط افطعال الاغ غمضظ لاطك الثول اصاراضعا 
طظ اقتاغاذغ. وتط تتثغث التث افصخى بـ٢٠٪ طظ 
إغراداتعا الساطئ شغ السام السابص. وإذا ضاظئ بتاجئ 
إلى اصاراض أضبر طظ ٢٠٪ طظ أطعالعا الثاخئ، شإن 

شرظسا تاماع بتص الظصخ.
إن عثا غسظغ أن ١٤ دولئ أشرغصغئ لغج لثغعا جغاجئ 
ضمغئ  تفاخغض  تتثغث  لعا  غتص  وق  طساصطئ،  ظصثغئ 
السمطئ الاغ غةإ ضثعا شغ اصاخادعا أو إسادة تصغغط 
سمطاعا طاى حاءت، بض غاط الاتضط شغ جمغع الصرارات 
الماسطصئ بالسغاجئ الظصثغئ طظ بارغج. ضما أن عثه 
افجظئغئ  اتاغاذغاتعا  طظ   ٪٦٥ بإغثاع  ططجطئ  الثول 
غمضظعا  ق  ذلك،  وشعق  الفرظسغ.  المرضجي  الئظك  شغ 
إذا  العاصع،  شغ  بإرادتعا.  افطعال  عثه  إلى  العخعل 
 ،٪٦٥ الـ  عثه  طظ   ٪٢٠ طظ  أضبر  إلى  بتاجئ  ضاظئ 

شإظعا تأخثه ضصرض طظ شرظسا بسسر السعق السائث.
اإلغضع:

طرتئطئ  سمطئ  وعغ  لقغضع  ضاطظئ  شرظسا  تجال  ق 
لط  جعرظال،  جارغئ  وول  لختغفئ  ووشصا  بالغعرو. 
العاضح  طظ  ولضظ  الافاخغض  طظ  اقظاعاء  بسث  غاط 
أن الثول جعف تئصى تائادل المسطعطات الغعطغئ طع 
طساصًق  سدعًا  ترحح  أن  لفرظسا  غمضظ  ضما  بارغج. 
شغ لةظئ السغاجئ الظصثغئ سطى الرغط طظ أن المرحح 
وإذا  إبقغغ.  دور  له  غضعن  ولظ  شرظسا  غمبض  لظ 
طساعى  دون  طا  إلى  الــثول  اتاغاذغات  اظثفدئ 
طسغظ، شإن شرظسا غمضظ أن تططإ إسادة طمبطعا إلى 
طظخئه طع الاأضغث سطى أن تئادل المسطعطات الغعطغئ 
طع بارغج جغسامر شغ لةظئ إغضع لطسغاجئ الظصثغئ.

لظ تدطر الثول البمان إلى وضع ظخش اتاغاذغاتعا 
طظ  العاضح  طظ  ذلك،  وطع  الفرظسغئ.  الثجاظئ  شغ 
جغطرتعا  سظ  تاثض  لط  شرظسا  أن  افخرى  الحروط 

المظطصئ. سطى 
سطى  جغطرتعا  سطى  تاشزئ  شرظسا  أن  عغ  المسألئ 

طساسمراتعا، تاى بمةرد طشادرتعا.
الثي  اقجاسماري،  المغباق  طظ  ججءًا  السمطئ  ضاظئ 
تعصغسه  إلى  افشرغصغئ  المساسمرات  الفرظسغعن  دسا 
أشرغصغا  أن  شرظسا  وتثسغ  باقجاصقل.  ذالئئ  سظثطا 
اجاسمارعط  جطئه  لما  اجاسماري"  بـ"دغظ  لعا  طثغظئ 
سظثطا  أظه  تصغصئ  خقل  طظ  عثا  وغزعر  شعائث!  طظ 
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لتزئ  تاتثث  ولط  شطسطغظ،  لصدغئ  ضتض  الثغاظغئ 
سظ رد الصدغئ إلى سمصعا اإلجقطغ وططالئئ افطئ 
طاحئبئ  بصغئ  بض  لاترغرعا،  بالاترك  وجغعحعا 
بالتطعل السطمغئ الثغاظغئ، طظئطتئ سطى أبعاب الثول 
وروجغا  وبرغطاظغا  أطرغضا  طبض  طظ  اقجاسمارغئ 
السعدة  سطى  غععد  إجئار  ترجععا  وأوروبا،  والخغظ 
إلى المفاوضات والتطعل اقجاسقطغئ. وعا عغ عثه 
أن  ترجععط  وبرغطاظغا  أوروبا  بأجاار  تاسطص  افغام 
غسغثوا غععد إلى طفاوضات التض الظعائغ وشص رؤغئ 

تض الثولاغظ الثغاظغ.
دورعط  تصغصئ  غثرضعن  وصادتعا  السططئ  أّن  ورغط 
ضثراع أطظغ لقتاقل وطخطتئ اجاراتغةغئ له وخادم 
ظفسه  سئاس  باخرغح  اقتاقل  ضرغئئ  طظ  غرغته 
الصماطئ  بةمع  السططئ  طعمئ  وخش  الثي  وسرغصات 
بالسططئ  طاحئبعن  أظعط  إق  اقتاقل،  سظ  ظغابئ 
وبثورعط المثجي، ذالما أظعط باصعن شغ طظاخئعط 
وغصااتعن طظ طحروع السططئ الثي تعلاه صغاداتعا 
إلى طحروع اجابماري باطاغاز باسعا طظ أجطه افرض 
السططئ  تصغصئ  غثرك  غععد  وضغان  والسرض، 
وافظزمئ السمغطئ ولثلك عع طسامر شغ تبئغئ ضغاظه 

شغ افرض المئارضئ.
وعغ  إخرار،  بضض  الادطغض  سمطغئ  تمارس  شالسططئ 
ضأطر  باقتاقل  غسطمعا  أن  شطسطغظ  أعض  طظ  ترغث 
وجعدغا  خقشا  لغج  طسه  الثقف  غاخعروا  وأّن  واصع 
الظاس  تثشع  وعغ  وتفاخغض،  تثود  سطى  خقف  بض 
تساطض  وغطرجاه  اقتاقل  سظةعغئ  طع  غاساططعا  فن 

عثا  وشغ  صعة،  وق  له  تعل  ق  الثي  الغاغط  الدسغش 
طسالةئ  شغ  افخغرة  السططئ  إجراءات  تأتغ  السغاق 
طخالتعط  شغ  الظاس  سطى  والدشط  ضعروظا  وباء 
لقتاقل  لغساسطمعا  الظاس  لاثشع  الرواتإ  وطسألئ 
غئسثعط  أطر  شغ  الظاس  بثلك  ولاحشض  وطثططاته، 
شطسطغظ  صدغئ  تةاه  المططعب  الةاد  المعصش  سظ 
إلصاطئ  وجغعحعا  افطئ  اجاظخار  سطى  الصائط  وعع 

الثقشئ وتترغر افرض المئارضئ.
لثر  شعغ  الحضطغئ  وتترضاتعا  السططئ  جسةسات  أطا 
الرطاد شغ السغعن، ولترف افظزار سظ أخض الخراع 
اقتاقل ظفسه،  وتصغصئ طعصش السططئ المثجي طظ 
أطام  المظئطتئ  طعاصفعا  سطى  الاسمغئ  ترغث  وعغ 
اقتاقل، وتصخغرعا الحثغث شغ رساغئ حؤعن الظاس 

شغ ظض جائتئ ضعروظا.
شسطى طظ ضان جادا شغ رشخ اقتاقل أن غسطظعا خرغتئ 
غشاخئعا  إجقطغئ  أرض  ضطعا  شطسطغظ  بأن  طثوغئ 
واتث  حئر  سظ  الاظازل  أو  لطافاوض  جئغض  وق  غععد، 
طظعا، ق شرق بغظ أراضغ ١٩٤٨م وأراضغ ١٩٦٧م، وق 
شرق بغظ افراضغ الصائمئ سطغعا طساعذظات أو الثالغئ 
باظازار أن ُغصام سطغعا، وسطغه أن غثاذإ جغعش افطئ 
وغطالئعا بالاترك الفعري لاترغر ضاطض تراب شطسطغظ، 
ق أن غئصى طظئطتا سطى أسااب افطط الماتثة وطةطج 
افطظ ودول اقجاسمار الاغ ضاظئ وطا زالئ السئإ وراء 

 وجعد وبصاء ضغان غععد الشاخإ
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

المئارضئ شطسطغظ

تامئ: شطسطغظ ضطعا أرض طتاطئ صئض الدط أو بسثه

المأزق، وصث غساشرب  جُغثرج الظزام طظ عثا  شسطغًا 
الصارئ عثا الضقم، ولضظ سظثطا غاثضر صارئظا السجغج 
تمئ  وضغش  الترغري،  اغاغال  ططش  إغقق  تط  ضغش 
السغطرة سطى ططش الضغماوي، جغسطط أن طا غةري طظ 
تفسغض لصاظعن صغخر عع طضر أطرغضغ جثغث، جُغثرج 
الظزام طظ تتئ الاسطط الروجغ الثي اظاعى دوره 
وجغرشع  جعرغا،  طظ  إخراجه  سطى  السمض  أوان  وآن 
أظعئ  صث  إغران  فن  الظزام،  سظ  اإلغراظغئ  العخاغئ 
أوان  وآن  سسضرغًا،  الظزام  إجصاط  طظع  شغ  طعماعا 
صئداعا  أطرغضا  ُتتضط  وبثلك  افخرى،  عغ  خروجعا 
السغاجغئ والسسضرغئ سطى جعرغا طرة أخرى، ولغئصى 
والاطعغح  لطسطظ  إخراجه  غةإ  الثي  المساصطغظ،  ططش 
بمساصئئ الظزام سطى جرغمئ صاطعط، طع طا غراشص ذلك 
طظ دجض وضثب إسقطغ، وتطئغض وتثثغر، وصث بثأ 
ذلك طظ خقل تسرغإ الخعر وأظعط صاطعا وأخئتعا 
طظ الثاضرة، وسظثطا تطمؤظ أطرغضا أن المطش أخئح 
اجابمرت  صث  تضعن  أن  بسث  بإغقصه  جاصعم  بغثعا، 
المةرطئ  أطرغضا  عغ  شعثه  المساطاع،  صثر  شغه 
جفضعا  الاغ  أبظائظا  ودطاء  طساظاتظا  شغ  تسابمر  الاغ 
أبظاء  بسخ  زال  ق  شغما  المةرم،  وظزاطه  سمغطعا 
ولتطعا  فطرغضا  غطئطعن  سطغعا  والمتسعبغظ  البعرة 

السغاجغ وغسائروظعا المثّطص!
الطرق  عغ  وعثه  افطرغضغئ  السغاجئ  عغ  عثه 
ظفعذعا  سطى  لطمتاشزئ  تساسمطعا  الاغ  وافجالغإ 
وتماغئ ظزاطعا السمغض شغ جعرغا رغط ضض جرائمه 

سطى  تاسطط  والثاظغ،  الصاخغ  غسرشعا  أخئح  الاغ 
وتضثب  والمةرطغظ  الطشاة  وتثسط  الةمغع  رصاب 
شغ  وطظزعطاه  الثولغ  الظزام  وتساسمض  وتتاال 
سمغطعا  عع  وعثا  ظفعذعا،  وتفر  طحارغسعا  خثطئ 
أو  طظعا  ُغططإ  أن  السثاجئ  طظ  الثي  المثلض، 
ُغسامث  أن  الععان  وطظ  تتاجئه،  أن  طظعا  ُغظازر 
الرجمغ  الراسغ  عغ  شأطرغضا  طساصئاه،  شغ  سطغعا 
ضما  طساصطغظا  بثطاء  طططثئ  وأغثغعا  الةرائط  لعثه 

عع تال السخابئ افجثغئ.
أخغرًا أسزط اهللا أجرضط غا أعطظا شغ الحام وأساظضط اهللا 
أن  السزغط  اهللا  وأجأل  حعثاءضط،  وتصئض  وخئرضط 
غظاصط طمظ أجرم بتص أبظائضط حر اظاصام، وأذضرضط 
اَسَة  ِفَ ا  «اتَُّق شغه:  صال  الثي    اهللا  رجعل  بتثغث 
ِ»، تاى تسطمعا أن سثوضط  َّ ِر  ُُ ِبُ ، َفِإنَُّه َيْ ِ ِم ْ ُ اْل
غضغث ضغثًا سزغمًا، وغساسمض لثلك الادطغض والثثاع، 
شاظزروا بظعر اهللا إلى طا غتاك لضط، وق تضعظعا ضمظ 
وق  افقسغإ،  لضحش  الفراجئ  تظصخضط  شق  جئصضط، 
تصسعا شرغسئ الثساغئ المشرضئ والاخرغتات اإلسقطغئ 
وصغخرعا  أطرغضا  تخثصعن  تةسطضط  الاغ  المثادسئ، 
اهللا  رجعل  تثغث  وتثضروا  وطظزعطاتعا،  وصعاظغظعا 
شق   ،« َينْيِ َمرَّ َواِحٍد  ُجْحٍر  ِمْن  الُْمْؤِمُن  ُغ  يُْتَ «َال   :
تسطصعا صطعبضط إق باهللا المظاصط الةئار الثي جغسغظضط 
شغ  المةرطغظ  وسمقئعا  أطرغضا  جئروت  إظعاء  سطى 
الثظغا وغظاصط طظعا وطظ أزقطعا شغ اآلخرة... ﴿يَْوَم 

 ﴾َغْبِطُش اْكَْطَشَة الُْكرْبَى إِنَّا ُمنَتِقُموَن

تامئ ضطمئ السثد: صاظعن صغخر ذعق ظةاة لطمةرطغظ ...

وضسعا  العزارة  رجثئ  الفائائ  الصطغطئ  السظعات  طر 
الصرار  السغسغ  أخثر  تاى  أضئر،  بحضض  اقصاخادي 
رصط ٢٤٤ لسظئ ٢٠١٨م باسائار العزارة (طظ الةعات ذات 
الصغادغئ  وظائفعا  سطى  تسري  وق  الثاخئ)،  الطئغسئ 
وإدارتعا أتضام المادتغظ ١٧ و٢٠ طظ صاظعن الثثطئ 
المثظغئ، الطاغظ تثاخان بالاسغغظ شغ المظاخإ سئر 
إجراء طسابصات وسظ ذرغص لةان طتاغثة، وبعجعب 

تتثغث طثة طسغظئ لحشض أي طظخإ تضعطغ.
بظغئ  باخشغر  السغسغ  سعث  شغ  العزارة  تضاش  لط 
الخظاسات السسضرغئ الاارغثغئ لتثودعا افدظى طصابض 
تعجع ضثط شغ إظااج الئدائع اقجاعقضغئ، بض أظحأت 
تط  ضما  خالخئ،  طثظغئ  ذئغسئ  ذات  جثغثة  حرضات 
دسط الحرضات السسضرغئ طظ خقل المخارف الممطعضئ 
طظ الثولئ، وتعزغع السصعد المرغعب شغعا سطى حرضات 

الدئاط الماصاسثغظ بافطر المئاحر.
غظطعي  الثي  المةال  الاتاغئ  الئظغئ  طحارغع  تئصى 
لةأ  شصث  الةغح؛  لمحارضئ  الضئرى  اإلطضاظغات  سطى 
السغسغ إلى العغؤئ العظثجغئ لطصعات المسطتئ، الاغ 
السعغج  لصظاة  الةثغث  الفرع  سطى  باإلحراف  ضطفعا 
لمتثودي  السضظغئ  العتثات  طؤات  إظحاء  وسطى 
لطساخمئ  افجاجغئ  الئظغئ  باظفغث  ضطفعا  ضما  الثخض، 
تسمض  الاغ  الحرضات  سظ  ظاعغك  الةثغثة.  اإلدارغئ 
والمغاه  المسضروظئ  إظااج  أبرزعا  سثة  طةاقت  شغ 
المسثظغئ وطتطات وصعد السغارات والطرق والةسعر. 
باعجغع  غصدغ  التضعطئ،  سظ  طرجعم  خثر  وصث 
صثرة العزراء سطى تعصغع السصعد أتادغئ المخثر، طما 
أّدى إلى اظاصال أججاء ضثمئ طظ اقجابمار السام إلى 
أغدًا  ُطِظتعا  الثغظ  وحرضائعا،  السسضرغئ  الحرضات 
ذعغطئ  اطاغازات  ذلك  شغ  بما  طعمئ،  خثطات  سصعد 
افطث لاحشغض بسخ أضبر الطرق السرغسئ ازدتاطًا شغ 

طخر وتتخغض رجعم اجاثثاطعا.
ضما أخئح اظاحار الصادة السسضرغغظ ضئغرًا جّثًا شغ أروصئ 
التضط. شسئسئ سحر طتاشزاً طظ أخض جئسئ وسحرغظ 
عط جظراقت سسضرغعن باإلضاشئ إلى ضابَطغ حرذئ 
طظ الرتئئ ظفسعا، وجائر التّضام المثظغغظ غاحارضعن 
التضط طع ٢٤ لعاًء شغ طظاخإ ظائإ المتاشر، وافطغظ 

السام، وطساسث افطغظ السام.
بثأت عغمظئ السسضر سطى صطاع الختئ شغ طخر بحضض 
طرضج أبظاء أزطئ ألئان افذفال سام ٢٠١٦م، إذ صام الةغح 
تطغإ  سئعة  ططغعن   ٣٠ غصارب  طا  باجاغراد  المخري 
طثسغاً رغئاه شغ بغسعا بأجسار أصض طظ السعق. ضما تط 
تسغغظ الصغادات السسضرغئ الماصاسثة ضمساسثغظ لعزغر 
الحؤعن المالغئ واإلدارغئ بالاتثغث، أي تمئ السغطرة 
شغ  والاتضط  الختئ  وزارة  طعارد  وضض  المعازظئ  سطى 

المحروسات والمظاصخات واإلظفاق.
المآجسات  شغ  السسضر  وجعد  أن  شغه  حك  ق  وطما 
المثظغئ غآبر جطئاً سطى وضع المعظفغظ طظ الساطئ، إذ 
غصطض ظسئئ تخعلعط سطى ترصغئ أو تصثطعط شغ السطط 
العظغفغ وغحسرعط بأظعط طعظفعن طظ طرتئئ طاثظغئ 
ولغج لعط التص شغ اإلدارة أو تتمض المسآولغئ، ضما 
أن اإلدارة المئاحرة لعثه الةعات تفرض حضقً واتثًا 
بثون  افواطر  إلصاء  وعغ  السمض  تسغغر  ذرغصئ  طظ 
طظاصحئ، وترضغجعط سطى الةعاظإ الاظزغمغئ شصط، عثا 
طا أدى بالساططغظ شغ الصطاع الختغ إلى حسعر بأظعط 
أداء  سطى  وطةئرغظ  سسضرغئ،  بضظئ  داخض  غسمطعن 
طعاطعط طظ دون رغئئ تصغصغئ ظابسئ طظ إتساجعط 

بالعاجإ، طما سجز حسعرعط باقغاراب المعظغ.
إن طجاتمئ إطئراذعرغئ الدئاط اقصاخادغئ لطصطاع 
الثاص وذردعا اقجابمارات افجظئغئ، وعثر بروات 
الحرغفئ،  المظاشسئ  وغغاب  الساطئ،  وافطعال  الئقد 
غأخث  المخرغئ  والضفاءات  الضعادر  وتعمغح 
باقصاخاد المخري إلى التدغخ، ضما أظه غتث طظ 
طظ  لغسئ  بأطعر  وإحشاله  لطةغح  الصاالغئ  الضفاءة 

 طعاطه الاغ غسرشعا الةمغع

طظث أن اجاعلى الةغح شغ طخر سطى السططئ شغ ٢٣ 
تمعز/غعلغع ١٩٥٢م، وتاى عثه الطتزئ لط غضش رجال 
السططئ (الةغح) سظ تظازع البروات الاغ تتزى بعا 
غثه  الةغح  وضع  شصث  طسامرا،  ظعئا  وظعئعا  الئقد 
بعثوء سطى اقصاخاد وأخئتظا ظرى طظزعطئ اصاخادغئ 
طاضاططئ غثغرعا الةغح بمسجل سظ الثولئ وق غسرف 
سظعا أتث حغؤا وغغر خاضسئ في ظعع طظ المراصئئ ق 
طظ الةعاز المرضجي لطمتاجئات وق طظ طةطج الحسإ. 
تغث تظاصح طغجاظغئ الةغح طظ خقل طةطج دشاع 
وذظغ غدط ضئار طسآولغ الثولئ وطظ بغظعط الرئغج 
ورئغج العزراء ووزغر الثشاع. وق غظص الثجاعر سطى 
طظ له جططئ المعاشصئ سطى المغجاظغئ. بض تط تعثغث 
ضض غث تماث إلى تطك المظزعطئ بالئار إن عغ شضرت 
طظ  غئص  ولط  المظزعطئ.  تطك  حأن  شغ  الاثخض  شغ 
طظاشج لعا جعى تفظئ طظ رجال افسمال، ق غعمعط 
جعى تضثغج افطعال شغ خجائظعط، والثي صث غضعن 
طئررا لعط لسسغعط الثؤوب إطا لاظازع تطك البروات طع 
رجال السسضر، أو ضسإ رضا السططئ السسضرغئ سطعط 
غزفرون بحغء طظ الفاات، وشغ التالاغظ الثاجر عط 

الظاس الثغظ غساظعن الفصر والترطان.
سخر  اظاعى  غععد  ضغان  طع  السقم  اتفاصغئ  باعصغع 
السسضري  الاخظغع  غسث  ولط  الظزام،  سرف  شغ  الترب 
السسضري  الاخظغع  أن  برغط  الرئغج،  الثولئ  عثف 
ذرغص  شعع  الترب،  بتالئ  غرتئط  أن  بالدرورة  لغج 
لصعة الثول طظ الظاتغئ الخظاسغئ اقصاخادغئ، وسظعان 
لظعداعا. وصث تجاطظ السجوف سظ الاخظغع السسضري 
بثأعا  الاغ  اقصاخادي  اقظفااح  براطب  طع  التصغصغ 
الرئغج افجئص طتمث أظعر السادات وأضمطعا الرئغج 
المثطعع طتمث تسظغ طئارك. ودخض الةغح المخري 
طدمار المظاشسئ شغ اقصاخاد المثظغ بحضض رجمغ 
جعاز  إظحاء  بحأن   ١٩٧٩ لسظئ   ٣٢ رصط  الصرار  سئر 

طحروسات الثثطئ العذظغئ.
ذاتغ  اضافاء  تتصغص  بشرض  الصرار  خثر  الئثاغئ  شغ 
وعع  والمثظغئ،  الشثائغئ  السطع  طظ  المسطتئ  لطصعات 
وطسه  طئارك  سعث  شغ  تتعل  ولضظه  به،  بأس  ق  أطر 
وزارة اإلظااج التربغ الاغ اطاطضئ حرضاتعا وطخاظسعا 
ضض حغء، سثا الخظاسات السسضرغئ،  الثاخئ تثرغةغاً 
أن  بسث  الثاخئ  لطحرضات  صعي  طظاشج  إلى  تتعل 
الاغ  الساطئ  الحرضات  خخثخئ  جغاجئ  طعجئ  بثأت 
المخري،  السام  الصطاع  طظ  السزمى  الشالئغئ  ذالئ 
الاغ  الةثغثة  التربغ  اإلظااج  إطئراذعرغئ  ظةئ  بغظما 
تماطك أضبر طظ ٢٠ حرضئ وطخظساً، لائثأ جطعر صخئ 
طثاطفئ تماطاً، حعثت اظاصال صطاع ضاطض طظ خظاسات 
طاثٍن  لمساعى  الخعارغت  ضخظاسئ  طاصثطئ  سسضرغئ 
لط غسئص له طبغض. بغظما رأغظا شغ المصابض تشعقً تاطًا 
وجغطرة ضاططئ لطةغح شغ الخظاسات المثظغئ، طع طغجة 
ضئغرة تفصثعا الحرضات المثظغئ المظاشسئ، تامبض شغ 
اإلسفاءات الدرغئغئ وأغث ساططئ رخغخئ طمبطئ شغ صطاع 

ضئغر طظ المةظثغظ الثغظ غاطصعن رواتإ طاثظغئ.
اسائرت شارة طا بسث اظصقب البالث طظ تمعز/غعلغع سام 
٢٠١٣م شارة ذعئغئ شغ تارغت الحرضات الساططئ شغ تصض 
اإلظااج المثظغ الاابسئ لطةغح المخري، وعغ حرضات 
ضاظئ تساظغ طظ اظثفاض اإلغرادات شغ شارات جابصئ، 
إق أظه وبسث اقظصقب السسضري تعجسئ العزارة بحضض 
غغر طسئعق لاخض تعصسات إغرادات تحشغض حرضاتعا 
لصرابئ ١٥ ططغار جظغه طخري شغ ٢٠١٨م، وعع طا ُغَسّث 
خمسئ أضساف طا ضاظئ سطغه شغ سام ٢٠١٣م صئض خسعد 

سئث الفااح السغسغ لطتضط.
اساماد  جغاجئ  بثأ  التضط  السغسغ  تعلى  سظثطا 
أرضان  أبرز  ضأتث  التربغ  اإلظااج  وزارة  سطى  حاططئ 
بةاظإ  المخرغئ،  السسضرغئ  اقصاخاد  إطئراذعرغئ 
الثثطئ  طحروسات  وجعاز  لطاخظغع  السربغئ  العغؤئ 
المثارة  والمحروسات  الثشاع  لعزارة  الاابع  العذظغئ 
طظ جاظإ العغؤئ العظثجغئ لطصعات المسطتئ، وسطى 

إطرباذعرغئ السسضر اقصاخادغئ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تاطث سئث السجغجـ 

خقل تعار ختفغ سطى صظاة شراظج٢٤، وشغ رده سطى طا إذا ضان سطى شرظسا اقساثار سطى جرائمعا شغ تعظج 
زطظ اقجاسمار، صال الرئغج الاعظسغ صغج جسّغث: "ضما غصعل المبض الفرظسغ، طظ غساثر غثغظ ظفسه"، طدغفا 
أّن "تعظج ضاظئ تتئ ظزام التماغئ ولغج اتاقق طئاحرا طبطما تثث بالةجائر"، بط اجاثرك صائق: "واقساثار 
طظ افشدض أن غضعن سئر تسعغدات طالغئ أو بسث طحارغع شغ الئقد"، طسائرا قئتئ اساثار شرظسا الاغ أجصطعا 
الئرلمان لط تضظ برغؤئ فظعا تمئ بسث ٦٠ جظئ. عثا وصث اجاظضر بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ 
وقغئ تعظج تخرغتات جسغث بحثة، طاسائق: أق غسطط الرئغج جسّغث أن طساعثة التماغئ الاغ أطداعا طتمث 
الخادق باي جظئ ١٨٨١م تّمئ تتئ تعثغث الةغح الفرظسغ الثي اصاتط الساخمئ صادطاً طظ الةجائر المتاطئ، 
وأن المساعثة جّردت الئقد طظ جغادتعا تغث أخئح المفعض السام الفرظسغ عع التاضط الفسطغ لطئقد؟! وعض 
غمضظ أن تسعض افطعال دطاء الحعثاء وأسراض الترائر والزطط والصعر الثي ساحه أجثادظا؟! وعض عضثا تسارد 
التصعق؟! وخاط الئغان بالصعل: إن تخرغح الرئغج صغج جسغث جغضعن جطرًا طثةقً شغ تارغت تعظج، لظ غمتعه 
إقّ تتعغض تعظج إلى ظصطئ ارتضاز لثولئ الثقشئ الاغ لظ تصئض جغعحعا الةقء واقساثار بض جاقتص جغعَش 
الشاخئغظ إلى سصر دارعط بارغج لاظسغعط وجاوس الحغطان، وإظه لضائظ بإذن اهللا زطظ الثقشئ الراحثة 

الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ جظصغمعا بإذن اهللا سطى أظصاض تضط الروغئدات شغ جائر بقد المسطمغظ.

إذا لم يكن وجود فرنسا في تونس احتالال
فما هو االحتالل في نظر رئيس تونس؟

السططئ  شغ  اقجاماسغئ  الاظمغئ  وزغر  صال 
"المآجسئ  أجماه  طا  إن  الفطسطغظغئ، 
سطى  تتفر  أي  تئِث  لط  الثغظغئ"  الرجمغئ 
الظسثئ افخغرة طظ صاظعن تماغئ افجرة طظ 
إصرار  طظ  تظستإ  لظ  التضعطئ  وأن  السظش، 
عثا الصاظعن وجامدغ ظتع تطئغصه! وأضاف 
خقل تثغث سئر شدائغئ طسا أّن عثا الصاظعن 
إذار  شغ  افجرة  لتماغئ  وجث  بافجاس 
وافجرة.  المةامع  اتاغاجات  وتطئغئ  صاظعظغ 
وبظاء سطغه شصث اسائر المضاإ اإلسقطغ لتجب 
شغ  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر 

تسطغص ختفغ ظحره سطى طعصسه: أن الئاسث والمتّفج إلصرار الظسثئ افخغرة لصاظعن طا غسمى "تماغئ افجرة 
الظسعغئ،  الةمسغات  طظ  وأدواتعا  الشربغئ "الماظتئ!"  الثول  إرضاء  عع  الفطسطغظغئ  السططئ  سظث  السظش"  طظ 
وطا غخثر سظ السططئ ورجاقتعا طظ الاثرع بالترص سطى الظاس عغ ادساءات ضاذبئ، ق تظططغ سطى أعض 
شطسطغظ الثغظ خئروا جععر السططئ؛ وتفاظغعا شغ تظفغث طثططات الشرب، الاغ تعثف لظحر بصاشئ الشرب 
وتفضغك افجرة المسطمئ إلظحاء جغض طفضك ق غصعى سطى العصعف شغ وجه ضغان غععد. ولفئ الاسطغص إلى 
أن طثالفئ صاظعن "تماغئ افجرة طظ السظش" لقجقم وطتارباه لبصاشئ افطئ وتتّثغه لطظخعص الحرسغئ باتئ 
طسروشئ لضض أعض شطسطغظ، شعض غتااج طسطط لمآجسئ رجمغئ "دغظغئ" لائرر اجاغراد الحرائع الشربغئ؟! وحثد 
الاسطغص سطى أن أعض افرض المئارضئ باتعا غثرضعن أظعط بغدئ الصئان، شعط طظ وصش شغ وجه صاظعن الدمان 
شأشحطه، وعط طظ وصش شغ وجه صرار تمطغك الروس أرض الختابغ تمغط الثاري رضغ اهللا سظه شأتئطه، وعط 
بسعن اهللا وتعشغصه صادرون سطى العصعف شغ وجه السططئ وطظسعا طظ تمرغر صاظعن تماغئ افجرة وأحئاعه 
طظ طثرجات جغثاو المعطضئ. وخاط الاسطغص بالصعل: إن أعض افرض المئارضئ وطسعط تجب الاترغر جغئصعن 
ظاعرغظ سطى التص، غاخثون لضض طاآطر، وإن ضاظئ السططئ تزظ إن جغرعا شغ رضاب أسثاء اإلجقم جغظةغعا 
طظ غدإ اهللا وغدإ المسطمغظ شعغ واعمئ؛ فن سةطئ اإلجقم دائرة، ولغزعرن اهللا دغظه وغظخرن أولغاءه.

أهل فلسطين قادرون على الوقوف في وجه السلطة
ومنعها من تمرير قانون حماية األسرة



افربساء ١٧ طظ ذي الصسثة ١٤٤١ عـ/ المعاشص ٨ تمعز/غعلغع ٢٠٢٠ طـ٤     السثد ٢٩٤

ظحر طعصع (وضالئ افظاضعل، الةمسئ، ٥ ذو الصسثة ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٦/٢٦م) خئرا جاء شغه: "وخض آشغ 
برغضعشغاح، طئسعث الرئغج افطرغضغ، الةمسئ إلى تض أبغإ، صئض أغام طظ طعسث الدط (اإلجرائغطغ) الماعصع 
فججاء طظ الدفئ الشربغئ. وصال برغضعشغاح، شغ تشرغثة بالطشئ السئرغئ سئر تسابه سطى تعغار: "أظا جسغث 
لعجعدي شغ (إجرائغض)". وغراشص برغضعشغاح، شغ زغارته، سدع لةظئ رجط الثرائط (اإلجرائغطغئ) ـ افطرغضغئ 
جضعت شغث، بتسإ طا ذضرت ختغفئ "غسرائغض عغعم" السئرغئ (خاخئ). وظصطئ الختغفئ، سظ طخادر بالئغئ 
افبغخ، صعلعا إن "وخعل العشث إلى (إجرائغض) غحغر أن التضعطئ افطرغضغئ ترغث تظفغث وسثعا لاض أبغإ 
ظاظغاعع،  بظغاطغظ  العزراء  رئغج  طع  المتادبات  جغعاخض  افطرغضغ  العشث  بأن  وأشادت  السغادة".  وتطئغص 

ووزغر دشاسه بغظغ غاظاج "بحأن الثطعط السرغدئ المثاطفئ، واجاؤظاف سمض لةظئ رجط الثرائط"."
: عثه الطشئ الماسةرشئ تآضث أن طا غحةع أطرغضا سطى تظفغث طثططاتعا عع وجعد أظزمئ سمغطئ 
تتعل دون أي رد شسض تصغصغ سطى تطك المثططات، تغث لط غتخض حغء غعثد أطظ ضغان غععد أو 
تثعا  سظث  أطرغضا  غعصش  لظ  إظه  لطمسطمغظ.  المئارك  وأصخاعا  الصثس  تمبطه  طا  رغط  أطرغضا  طخالح 
افظزمئ  طظ  والمدئعط  المثروس  الفسض  رد  إذار  سظ  غثرج  تصغصغ  تترك  إق  طثططاتعا  وغفحض 
السمغطئ شغ الئقد اإلجقطغئ لاظفغج طحاسر المسطمغظ لغج أضبر، وعثا الاترك التصغصغ لظ غضعن طظ 
التضام السمقء وإظما غةإ أن غضعن طظ افطئ وجغعحعا شغضسروا حعضئ أطرغضا وغفحطعا طثططاتعا 

وغصاطسعا ضغان غععد طظ جثوره وغئغظعا لطسالط طخغر طظ غساثي سطى أطئ اإلجقم وغساثش بعا.

ذو   ٥ الةمسئ  التثث،  (ترضغا  طعصع  سطى  خئر  شغ 
الاخرغح  ورد  ٢٠٢٠/٠٦/٢٦م)  ١٤٤١عـ،  الصسثة 
غاووز  الارضغ،  الثارجغئ  وزغر  ظائإ  "أضث  الاالغ: 
الاراث  تماغئ  جاعاخض  ترضغا  أن  ضغران،  جطغط 
البصاشغ والثغظغ شغ الئقد، وأن أي صرار تعل "آغا 
خعشغا" عع صرار داخطغ ترضغ. جاء ذلك شغ تشرغثة 
جفغر  براوظئاك  جام  تخرغح  سطى  ردا  الةمسئ،  له 
تعل  افطرغضغئ  الثارجغئ  بعزارة  الثغظغئ  الترغات 
"آغا خعشغا". وصال ضغران "ق تصطص براوظئاك، ترضغا 
جاعاخض تماغئ ترابعا البصاشغ والثغظغ. وأي صرار 
تعل آغا خعشغا عع صرار داخطغ ترضغ". وجئص أن 

خرح براوظئاك، أن آغا خعشغا لعا أعمغئ روتغئ وبصاشغئ لمطغارات المآطظغظ بمساصثات طثاطفئ تعل السالط، داسغا 
التضعطئ الارضغئ إلى التفاظ سطى وضع آغا خعشغا ضماتش إلطضاظغئ العخعل إلغعا طظ صئض الةمغع".

بسث  إجئاظغا  شغ  المساجث  آلقف  التماغئ  طظ  ظعع  بأي  أطرغضا  شغه  تطالإ  ق  الثي  العصئ  شغ   :
خمسئ  صرابئ  صئض  المسطمغظ  ضث  اإلجئان  الصعطغعن  طارجعا  الاغ  والافاغح  والاعثغط  الصاض  تمقت 
صرون، إق أن ططالئاعا لارضغا بثخعص آغا خعشغا ق تجال صائمئ تاى الغعم. عثا ضطه بسئإ الدسش 
الضاشر  الشرب  دول  طظ  وغغرعا  أطرغضا  سمقء  الروغئدات،  سخر  شغ  اإلجقطغئ  الئقد  غةااح  الثي 
تةااح  الاغ  الشطغان  درجئ  تسطط  ق  وضأظعا  العصتئ  وططالئاتعا  بشطرجاعا  أطرغضا  تسامر  المساسمر. 

افطئ اإلجقطغئ لطاثطص طظ تضاطعا السمقء، وبالاالغ الاثطص طظ الائسغئ فطرغضا والشرب.

تصعق املرأة يف العبغصئ الثجاعرغئ
بني اإلجقم والاشرغإ!!

المسطمعن وعَع شعُط دغظعط وتسغغر تغاتعط بمعجِئه، 
لط غسث تاضرًا شغ تغاتعط، طما غّسر أن غماطأ الفراغ 
بما غااح وعع الفضر الشربغ الرأجمالغ، تثشُع به دوٌل 
ضاشرة طساسمرة غعمعا أن تجرع شغ ظفعس المسطمغظ 

ضض طا غئصغعا طساسمرة لسصعلعط وبقدعط.
الثي  وعع  العجعد،  سظ  المسطمغظ  جططان  وبجوال 
ضان غصغط دغظ اهللا شغ افرض، ضان ق بث طظ تغسغر 
لضظ  اهللا،  أتضام  طظ  وظساًء  رجاقً  الظاس  اظفقت 
الظاس طآطظعن طعّتثون، شق بث إذن طظ اجاثثام 
المرأة  أن  خئغث  بأجطعب  وإغعاطعط  طسعط،  التغطئ 
الرجال  طظ  تعلعا  طظ  وضض  الرجض  لزطط  تثدع 
طع  طساتضمئ  خخعطئ  لعا  شالمرأة  لعا!  خخعم 
زوجعا وأبغعا وأخغعا بض وأّطعا الاغ تعد خغاظاعا، 
صاظعن  سئر  ضطه  ذلك  طظ  المرأة  لثقص  بث  وق 
والاسثي  الزطط  عثا  طظ  ترغَاعا  وغتمغ  غتمغعا 

شضاظئ شضرة "صاظعن تصعق المرأة".
المسطمغظ  بقد  شغ  تئّصى  طا  غتارب  أن  الضاشر  شأراد 
تمظع  وطعابغص  دجاعر  طظ  بث  ق  ولثلك  شدغطئ  طظ 
المرأة طظ أن تضعن حرغضًا شغ إصاطئ تثود اهللا طع 
زوجعا شضاظئ عثه المعابغص الزالمئ الاغ غاعابصعن 
وسثواظًا وشسعصًا سظ أطر اهللا، باشاراض  ظطمًا  سطغعا 
وأبغعا  المرأة  بغظ  طفارضئ  وترب  طّثساة،  خخعطئ 
وعط  أسثاؤعا  جمغسًا  عآقء  فن  وذوغعا  وزوجعا 

الثغظ غظاصخعن ترغاعا!!
وعثه  الثخعطئ  عثه  المسطمغظ  بقد  شغ  تضظ  ولط 
السقصئ الاغ تساعجإ بعرة ظسعغئ صال تسالى: ﴿َوَمْن 
ولَئَِك 

ُ
ْغَثى وَُهَو ُمْؤِمٌن َفأ

ُ
ْو أ

َ
الَِحاِت ِمْن َذَكٍر أ َفْعَمْل ِمَن الّصَ

يَْدُخلُوَن الَْجّنََة َوَال ُفْظلَُموَن نَِقيراً﴾.
إن واشثة الظساء سطى رجعل اهللا  شعمئ وأشعمئ 
الظساء طا أراده اهللا لطمرأة طظ طضاظئ سزغمئ ق تاططع 
شغعا لمساواة الرجض طسعا بض وق تاى طفاضطئ بغظعما 
َرِضغ  َسئَّاٍس،  اْبِظ  َسِظ  السالمغظ؛  رب  تحرغع  فظه 
َشَصاَلْئ:    الظَِّئّغ  ِإَلى  اْطَرَأٌة  َجاَءِت  َصاَل:  َسْظُعَما،   

َُّ
اهللا

اْلِةَعاُد  َعَثا  ِإَلْغَك،  الظَِّساِء  َواِشَثُة  ِإظِّغ  اِهللا،  َرجعَل  َغا 
ُصِاُطعا  َوإن  ُأِجُروا،  َظِخُئعا  َشِإْن  الرَِّجاِل  َسَطى   

َُّ
اهللا َضَاَئُه 

َضاُظعا َأْتَغاًء ِسْظَث َربِِّعْط ُغْرَزُصعَن، َوَظْتُظ َطَساِحَر الظَِّساِء 
 : َظُصعُم َسَطْغِعْط، َشَما َلَظا ِطْظ َذِلَك؟ َصاَل: َشَصاَل الظَِّئّغ
افًا  ْوِج َواْعَِ َاَعَة الَّ اِء َأنَّ  َ َ الِّ ِ ِم ْ َلِق «َأْبِلِغي َم
ْفَعُلُه» شاظططصئ تعطض  َ ْ َّ َم ُ ٌل ِمْ َ َوَقِل ُل َذِل قِِّه َْعِ َ ِ

وتضئر وتتمث اهللا سج وجض اجائحارا.
الاحرغع؛  أطام  المسطمئ  المرأة  خعرة  ضاظئ  عضثا 
تصعم  اطرأة  لثورعا  وخقتغاعا  خخعخغاعا  تثرك 
بعاجئعا ضعظعا الجوج وافم والراسغئ شغ الئغئ، لضظعا 
ق ترى شغ ذلك ضغرًا فن عثه عغ تصغصئ وظغفاعا 
الاغ تاظاجإ طسعا، لضظ طا غآرصعا عع طظجلاعا سظث 
اهللا عض عغ طاأخرة سظ الرجض فجض ضعظعا ق تسمض 
ذائسئ  خالتئ  زوجئ  وظغفاعا  أن  شُئحرت  أسماله، 

تسثل ضض أبعاب الثغر الاغ شاتئ لطرجض.
إق أن الضاشر ق غرغث لمبض عثا الاخعر الصعغط، وعثه 
السقصئ السطغمئ أن تظةح، شفرض سئر المعابغص الثولغئ 
تادمظ  وعغ  جغثاو  وطظعا  بالرجض  المرأة  لمساواة 
طساواة المرأة بالرجض شغ ضض المةاقت وتشغغر ظمط 
الباطظئ  بسث  إق  الفاغات  زواج  وطظع  الاصطغثغئ  افجرة 
طظ  وغغرعا  الاسثد  وتمظع  افظساب  واخاقط  سحرة 

المفاعغط الماسارضئ طع حرع اهللا التظغش.
وأظعباعا  بأطعطاعا  غاخض  طعمًا  دورًا  لطمرأة  أن  طع 
تماطًا  الرجض  غفسض  طا  تفسض  أن  غسمح  ق  وزوجغاعا 
فجض خخعخغاعا، وعثه صدغئ غسطط بعا ضض ساصض 
أو  طرضسئ  تضعن  أن  تساطغع  المرأة  شعض  طئخر، 
طربغئ فذفالعا الخشار الثغظ غتااجعظعا ضض لتزئ 
تسمض  ذاته  العصئ  شغ  وعغ  الجوجغئ  لئغئ  وراسغئ 
أذراف  شغ  جظثغئ  الةغح  طع  خارجئ  أو  بثواطغظ؟! 
افرض؟! المرأة شغ وضسعا الطئغسغ صث تضعن تئطى 
أو تاضظئ أو طربغئ شضغش جاةث الطرغص لامدغ جظئًا 

إلى جظإ طع الرجض شغ ضض طغثان؟!!
لثلك طاى طا أذطصئ ضطمئ تصعق المرأة وتترغرعا، 
شعغ آلئ شساد وإشساد تظططص شغ بقد المسطمغظ، 
ولظ  المسطمئ،  المرأة  تشرغُإ  خقلعا  طظ  لغساضمض 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  إق  المثططات  عثه  غعصش 
الاغ جاثطص المسطمات طظ طفععم تصعق المرأة 

 الفاجث  الشربغ 

افردن إىل أغظ؟!
الةجء ٢٥
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لعا  افردن  أخث  أطرغضا  طتاولئ  سظ  وتتثبظا  جئص 
طظ الظفعذ اإلظةطغجي وأخفصئ آظثاك بسئإ سعاطض 
سثة عغ: اظحشال أطرغضا بمطفات أخرى أضبر أعمغئ، 
افردن  شغ  اإلظةطغجي  السغاجغ  العجط  وصــعة 
سمقء  وصعة  اإلظةطغج،  خقل  طظ  طئاحرة  وتضمه 
الةثغث  المساسمر  وضعن  المظطصئ  شغ  برغطاظغا 
جغاجغئ  أسمال  افردن  شغ  تتثث  ولــط  ذارئا، 

داخطغئ، وذئغسئ تضعغظ الظاس شغ افردن...
لعثه افجئاب وصث غضعن لشغرعا أخفصئ أطرغضا شغ 
افطر آظثاك بط أسادت افطر بسث عئئ ظغسان وضسش 
الظزام شغ افردن لضظه طع ذلك اجاطاع طظ خقل 

افدوات اتاعاء الشدإ شغ طمارجات سثة.
طظ  افردن  شغ  تسمض  أطرغضا  أخثت  ضطه  عثا  وبسث 
خقل تضعغظ أتجاب تثغظ لعا بالعقء والائسغئ بسث 
التضعطئ  شضرة  الظزام  سطى  تفرض  أن  تاولئ  أن 
ذعغق،  الفضرة  عــثه  سطى  شسمطئ  الئرلماظغئ، 
السغاجغئ  الحثخغات  بسخ  أخــث  واجاطاسئ 
الظزام  وإلدراك  المةامسغئ،  الحثخغات  وبسخ 
سطى  غسمض  وأخث  لعا  رأجه  ذأذأ  المرتطئ  خطعرة 
صاظعن  تحرغع  طبض  طظ  طتاعاعا  طظ  افطعر  تفرغس 
والاسثغقت  الثجاعرغئ،  المطضغئ  وشضرة  افتــجاب، 
تضطغش  وطتاولئ  سطغعا،  واقظصقب  الثجاعر  سطى 
حثخغات طصربئ طظ أطرغضا وق أصعل سمقء لعا؛ فن 
الظزام طظث ظحأته وعع غمارس البظائغئ شغ العظغفئ 
غمضظ  ق  الةعار  دول  أو  الماسثد  العقء  سظ  بسغثا 
سظ  شدق  برلماظغئ  تضعطات  تحضغض  خقله  طظ 
سطى  ولطاأضغث  وافدوات...  السغاجغ  والمال  الفساد 
الحثخغات  أعط  فتث  تخرغتا  ظعرد  الفضرة  عثه 
الئرلماظغئ  التضعطئ  شضرة  سطى  سمطئ  الاغ  افردظغئ 
لضظه أدرك ذئغسئ صاظعن افتجاب ودوره شغ إتئاط 
جغاجغئ،  لثواشع  أظعا  وافعط  الثغمصراذغئ  السمطغئ 

وعع سئث العادي المةالغ:
أن  المةالغ  أضث  التالغ،  اقظاثابات  صاظعن  "وتعل 
عثا الصاظعن غمبض الافاشا سطى صاظعن الخعت العاتث 
تالئ  إلى  غفدغ  وق  بخطئ،  لطثغمصراذغئ  غمئ  وق 
تأجغسغئ جثغئ لطتضعطات الئرلماظغئ، إضاشئ إلى طا 
لطثجاعر،  طثالفات  طظ  اقظاثابات  صاظعن  غادمظه 

وق جغما شغما غاسطص بمظح التضعطئ خقتغئ تعزغع 
لطظعاب  طصسثا   ١٣٠ تعزغع  ورعظ  اقظاثابغئ  الثوائر 
أن  إلى  إضاشئ  الاظفغثغئ،  السططئ  بغث  ظزام  بإصرار 
طحروع الصاظعن بحضطه التالغ طظ حأظه أن غسعض 
سمطغات الاجوغر شغ اقظاثابات، ق جغما شغما غاسطص 
بآلغئ اتاساب افخعات والصعائط. وأضث المةالغ أن 
اظاثاٍب  صاظعن  غاططإ  الئرلماظغئ  التضعطات  تتصص 
ُط طظ صغمِئ الُضاِض والاضاقِت التجبغِئ السغاجغِئ  ُغَسزِّ

والئراطةغئ.
واسائر المةالغ أنَّ الفردغََّئ شغ الئرلماِن ق ُتظِاُب تضعطًئ 
الاحرغسّغِ  افداِء  ترّدي  شغ  السئُإ  وأظعا  برلماظغًئ 
أداُء  ُغتَضط  أْن  المفارض  "افخض  طدغفا:  والرصابغ، 
الظائِإ بئرظاَطبٍ غآبر، بض غاتضَّط شغ جطعِضِه وطعاصِفِه 
وُغتِثث  شساقً  غضعَن  ضغ  الئرظاَطُب  وعثا  واتةاعاِته، 
الفرَق المأطعَل غتااُج إلى ضاطٍئ تتِمُطه، والضاطُئ ضغ 
طسغََّسئ،  تضعَن  أن  بث  ق  وصــادرًة  طاماجضًئ  تضعَن 

والاسغغُج ق تاغُتُه إقّ التجبغئ".
شغ  المشربغئ  بالاةربئ  افخث  إلى  المةالغ  ودسا 
الئرلماظغئ،  والتضعطات  السغاجغ  اإلخقح  طةال 
لفردن؛  افصرب  عغ  المشربغئ  الاةربئ  أن  طسائرًا 
تغث اسامثت المشرب ظزاطا برلماظغا غمظُح التجبغَئ 
تضعغظ  بــطَّ  وِطــظ  لطمظاشسئ،  الضاشغئ،  شرخَاعا 
برلماظغٍئ  تضعطاٍت  تحضغض  لعا  ُأتغَح  تجبغٍئ  تضاقٍت 
الظاِس  وبمصثوِر  ضاططئ،  طسآولغاِتعا  تاتمُض 
طتاجئاعا، وبط طساصئاعا وشصا آللغاٍت دغمصراذغئ".

ولسض صاظعن افتجاب طظ أخطر الصعاظغظ الاغ غعاط 
إلرادتعط  الظاس  أخث  طسظى  غثرك  فظه  الظزام  بعا 
بماططئات  جاطاجم  الاغ  الثاخطغ  السام  الرأي  وصعة 
الظةاح اقظاثابغ شغ الئرظاطب اقظاثابغئ والظةاح سطى 
أجج طاططئات حسئغئ ولغسئ إرادة ططضغئ باضطغش 
اقظاثابغئ  المةالج  دور  وغضعن  إصالاه  بط  حثص 

حاعث زور وطحارضًا لطظزام بما غرغث.
عثه ظاتغئ طظ ظعاتغ الخراع شغ افردن طظ خقل 
طتاولئ شرض أجظثات وأشضار جغاجغئ تآعض افردن 
لاشغغر داخطغ طظ خقل تجطئ صعاظغظ داخطغئ وجتإ 
دجاعرغئ...  ططضغئ  لغضعن  الظزام  غث  طظ  الئساط 
 وعثه جغضعن لظا طسعا وصفئ الةجء الصادم بإذن اهللا

شغ العصئ الثي أضثت شغه العبغصئ الثجاعرغئ لطفارة 
المرأة،  تصعق  ضمان  سطى  ٢٠١٩م  لسظئ  اقظاصالغئ 
وإصرارًا بثورعا واجاةابئ لاططسات الحسإ السعداظغ 
وشصًا  التثغبئ  الثغمصراذغئ  العذظغئ  الثولئ  لئظاء 
الاسثدغئ  لمئثأ  وإرجــاًء  طاضاطض  ظعدعي  لمحروع 
السغاجغئ وتأجغج دولئ الصاظعن الاغ تسارف بالاظعع 
وترتضج سطى المعاذظئ أجاجاً لطتصعق والعاجئات وتسطغ 
طظ  بالرغط  اإلظسان،  وتصعق  والمساواة  السثالئ  صغط 
لعبغصئ  ضاطقً  شخقً  أشردت  العبغصئ  أن  إقّ  ذلك  ضض 
التصعق والترغات. وطظ جمطئ ٧٠ طادة بالعبغصئ جاءت 
٢٦ طادة طظعا لارجت التصعق والعاجئات، واجاسرضئ 
الثولئ  إن  وصالئ  المرأة،  تصعق  الثجاعرغئ  العبغصئ 
تتمغ تصعق المرأة ضما وردت شغ اقتفاصغات الثولغئ 
واإلصطغمغئ الاغ خادق سطغعا السعدان وتضفض الثولئ 
بضض  الاماع  شغ  الماساوي  التص  والظساء  لطرجال 
والبصاشغئ  واقجاماسغئ  والسغاجغئ  المثظغئ  التصعق 
واقصاخادغئ، وتدمظ الثولئ تصعق المرأة شغ جمغع 
المةاقت وتسجزعا طظ خقل الامغغج اإلغةابغ، وتسمض 
الثولئ سطى طتاربئ السادات والاصالغث الدارة الاغ تصطض 
الرساغئ  الثولئ  وتعشر  ووضسغاعا،  المرأة  ضراطئ  طظ 

الختغئ المةاظغئ لفطعطئ والطفعلئ ولطتعاطض.
وشغ السغاق ظفسه أسطظ وزغر السثل السعداظغ ظخر 
الثغظ سئث الئاري شعر تسطمه طظخئه، تخثغص بقده 
طحثدًا  الثولغئ،  اقتفاصغات  جمغع  إلى  واظدماطعا 
الظزام  صاظعن  بإلشاء  اقظاصالغئ  التضعطئ  الاجام  سطى 
طظزمات  طظ  طثضرة  الئاري،  سئث  وتسطط  السام، 
ظسعغئ بالثرذعم، خقل طحارضاه شغ تفض تثحغظ 
وطئادرة  المرأة،  ضث  السظش  صداغا  بغاظات  صاسثة 
اإلخقح الصاظعظغ لعغؤئ طتاطغ دارشعر، وطرضج "طسا" 
البصاشغ، وطسعثي "السقم" افطرغضغ و"تظمغئ تصعق 
اإلظسان" افشرغصغ، ورشسئ المحارضات قشاات تطالإ 
باظدمام السعدان إلى اتفاصغئ افطط الماتثة لطصداء 
سطى جمغع أحضال الامغغج ضث المرأة "جغثاو"، وإلشاء 
الحثخغئ،  وافتــعال  السام،  الظزام  صاظعن  طظ  ضض 
وصال سئث الئاري، إن رئغج العزراء وّجه "بالمخادصئ 
واقظدمام إلى ضض اقتفاصغات الثولغئ، جظصعم خقل 
الصاظعن  سطى  ججئغئ  تسثغقت  بإجراء  المصئطئ  الفارة 
وأضاف:  حاطض"،  إخقح  إجــراء  تغظ  إلى  الةظائغ، 
"ظتظ شغ وزارة السثل ططاجطعن بإظعاء ضض الصعاظغظ 
صاظعن  إلشاء  سطى  وجظسمض  المرأة،  تدطعث  الاغ 
الظزام السام، وإجراء الاسثغقت شغ الصعاظغظ الاغ ق 

تاماحى طع المعابغص واقتفاصغات الثولغئ".
إن تسئغر "تصعق المرأة" الثي تضرر سثة طرات لط غضظ 
طخادشئ تضراره، ولط غرشع عثا الحسار اجاردادًا لتص 
طظ ضان،  شصثته المرأة طظ الرجض، أو طظ أتث ضائظاً 
اهللا،  أتضام  سطى  الامرد  طزاعر  طظ  طزعرًا  ضان  بض 
شحغؤا، تمعغثًا فن  واقظسااق طظ عثه افتضام حغؤاً 
الصغط الاغ  طظزعطئ  طظ  المسطمئ  عثه المرأة  تظثطع 
الاغ  المرأة  لمحضطئ  ترتغض  أظه  ضما  تغاتعا.  تظازط 
بسخر  جمغ  طا  صئض  الشرب  تغاة  شغ  واصسئ  ضاظئ 
الخراع  طحضطئ  إلغظا  رّتطعا  ضما  شعط  ظعداعط. 
السظغش بغظ الثغظ والسطط الاغ ساحععا شغ تارغثعط، 
رّتطعا إلغظا طحضطئ المرأة، اجاظساخاً لمحاضطعط تاى 
ظاصمص تارغثعط وظسغحه وظسغر سطى عثاعط ووشص 
ضأن  واصاثاًء.  وتحئعاً  واتئاساً  لعط  تصطغثًا  طسساعط 
تارغثعط غمبض ذفعلئ ق بث أن غسغحعا ضض السالط طع 
ضض اقخاقشات شغ المساصثات والمصاغغج والصظاسات!!

طظ  المساسمرغظ  الضفار  تمّضظ  جّراء  طظ  ضان  ولصث 
صطعب  طظ  الضفر  لامضغظ  وجسغعط  المسطمغظ  بقد 
المسطمغظ وترجغثه شغ سقصاتعط، وضثلك، طظ جّراء 
اجاتضام سصثة الظصص سظث شؤات طظعط، وحسعِرعط 
سظثه  طعجعد  فطر  إق  سطغعط،  غافعق  لط  الشرب  بأن 
تفضغره  وظمط  سغحه  ذراز  وعع  سظثظا،  طعجعد  غغر 
الاأجغ  إلى  أشدى  طما  التغاة،  لظزام  وتسغغره 
بافجظئغ وتصطغثه، شغ ظض عثه افجعاء ظحأ طفععم 

"تترغر المرأة" و"تصعق المرأة".
لفجظئغ  بمغطعط  سرشعا  طظ  الصدغئ  عثه  تئظى  ولصث 
أو اشاااظعط بمظاعةه، أو الاطصغ سظه أو الاأبر به، شغ 
غةسطعا تحسر  العصئ الثي ضاظئ افطئ ضسغفئ ضسفاً 
ضاشئ  شغ  وتصثِطه  سطغعا،  الضاشر  بافعق  سمغصاً  حسعرًا 
به  غاصثم  الــثي  الامغج  طئسث  فن  التغاة،  طزاعر 

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

أمريكا تدعو تركيا للحفاظ على وضع مسجد آيا صوفيا كمتحف

لوال خيانة حكام المسلمين
لما تعجرفت أمريكا وربيبتها على المسلمين


