
لصث أبئائ روجغا المةرطئ طرارًا وتضرارًا ضرععا لقجقم 
والمسطمغظ، وأظعا تحظ ترباً وتحغئ ضث المسطمغظ 
الثي  العصئ  شغ  عغ  وعا  وخارجعا.  أراضغعا  سطى 
ذلك  ظض  وشغ  الئقد،  سطى  ضعروظا  وباء  شغه  غثغط 
غمرض الظاس وغمعتعن، وغئصعن شغ طظازلعط بسئإ 
تفرضه  الثي  الختغ  والتةر  العباء،  عثا  طظ  الثعف 
المةرطئ  السططات  عثه  أن  إق  الروجغئ،  السططات 
تعاخض اضطعادعا لطمسطمغظ وخاخئ تمطئ الثسعة 
سمطغات  تةري  تغث  الاترغر،  تجب  حئاب  المثطخغظ 
الافاغح واقساصال لطمسطمغظ شغ حئه ججغرة الصرم 
باظازام، وتخثر أتضام المتاضمات شغ طظاذص أخرى 
طظ روجغا. إن أضبر طظ ظخش السةظاء السغاجغغظ شغ 
تط  اآلن،  شتاى  الاترغر.  تجب  طظ  حئاب  عط  روجغا 
ضسةظاء جغاجغغظ شغ صعائط  اقساراف بـ١٩٢ طسطماً 
تسرضعا  والثغظ  اإلظسان،  لتصعق  طغمعرغال  طرضج 
وشغ  الاترغر.  تجب  إلى  اقظاماء  باعمئ  لقضطعاد 
اآلوظئ افخغرة، تط تدمغظ أجماء ١٩ حابا آخرغظ شغ 
الصعائط. ١٠ حئاب طظ جاظئ بطرجئرغ وعط: ضرغط 
أخغمعف،  وطاغعطث  رطداظعف،  وإلثر  إبراعغمعف، 
طتمثوف،  وإلثر  أتمثوف،  وأرتعر  أتمثوف،  وإجقم 
ظعرطاتعف،  وشرععد  طغرزوحارغئعف،  وطغرزوباروت 
وطضسغط تسفغاضعف، وسجغج غعجفعف، و٣ حئاب طظ 
أوولع،  والاغظمعك  ضرغمعف،  خااطجون  وعط:  طعجضع 
المتاطئ  الصرم  ججغرة  حئه  طظ  و٦  ضاطعلعف،  وسئثو 
وعط: أضرطجون سئث اهللا، وآغثر دحاباروف، وظغماتجون 
وإظفر  سمروف،  وإظفغر  سمروف،  ورضا  إغجروغطعف، 
جغاسماظعف. وإظه سطى الرغط طظ أن تجب الاترغر ق 
غسسى إلصاطئ الثقشئ شغ روجغا اباثاء، وق غصاتض طظ 
أجض السططئ، شإن حئابه غساصطعن وغسثبعن وُغتضط 
سطغعط بالسةظ لفارات ذعغطئ، وضثلك شإن السططات 
تاى  وأخثصاءعط.  أصاربعط  تدطعث  الروجغئ 
السةظاء السغاجغعن أسداء المسارضئ شغ التضعطئ، ق 
غساططعن بمبض عثه المساططئ العتحغئ وق غاسرضعن 
لقضطعاد، الثي غاسرض له المسطمعن تمطئ الثسعة.

ترتسث  الخطغئغئ  روجغا  أن  العاضح  طظ  بات  لصث 
تصعم  سظثطا  المتاعم،  المساصئض  طظ  خعشاً  شرائخعا 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، طا جغسرض 
روجغا لطمساءلئ والمتاجئئ سطى جرائمعا ضث اإلجقم 
اإلجقم  سعدة  طظ  عثا  روجغا  خعف  والمسطمغظ. 
ودولاه الثقشئ الراحثة إلى المسرح الثولغ غثشسعا 
إلى تاشئ الةظعن، شعغ تتاول سئبا طظ خقل جرائمعا 
ضض  أن  إق  المسطمغظ،  وظعدئ  اإلجقم  سعدة  تأخغر 
طتاوقتعا بفدض اهللا صث باءت بالفحض، شعا عط حئاب 
دسعتعط  غعاخطعن  والمظئ  التمث  وهللا  الاترغر  تجب 
جظئ   ١٩ الصمع.  ضض  رغط  اإلجقطغئ  التغاة  قجاؤظاف 
روجغا،  طسطمغ  تثغش  ق  السةظ  طظ  جظئ   ٢٤ أو 
الثغظ رغط سطمعط أظعط جغدطعثون طظ السططات 
اإلجراطغئ، ق زالعا غظدمعن إلى السمض طع تجب الاترغر 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  إصاطئ  أجض  طظ 
وبحرى  وتسالى  جئتاظه  اهللا  وسث  الاغ  الظئعة  طظعاج 
ثُمَّ  تَكُوَن  أَْن  اللَُّه  َشاَء  َما  ِفيكُْم  ُة  النُُّبوَّ «تَكُوُن  ملسو هيلع هللا ىلص:  رجعله 
ِة  يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفٌة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
َفَتكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء اللَُّه أَْن يَْرَفَعَها 
َفَيكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن يَكُوَن ثُمَّ يَْرَفُعَها  ثُمَّ تَكُوُن ُملْكاً َعاّضاً 
إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها ثُمَّ تَكُوُن ُملْكاً َجْربِيًَّة َفَتكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن 
تَكُوَن ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة َعَىل ِمْنَهاجِ 

ِة ثُمَّ َسكََت» رواه أتمث. النُُّبوَّ

طظ غغر أن غأذن والث افذفال.
شغ تثغبه سظ عثه الاسثغقت تسعث رئغج العزراء 
والاسثغقت  المراجسات  باجامرار  تمثوك،  اهللا  سئث 
الصاظعظغئ، تاى تسالب الاحععات شغ الظزط الصاظعظغئ 

شغ السعدان ضاشئ.
دصغص؛  بحضض  العاصع  تخش  السئارة  عثه  أن  حك  ق 
طسالةئ الاحععات شغ الظزط الصاظعظغئ، شعغ ضطمئ 
طثالفئ  جعئ  طظ  آت  شالاحعه  باذض،  بعا  أرغث  تص 
الثجاعرغئ،  العبغصئ  افجاس؛  لطصاظعن  المعاد  عثه 
والاغ عغ صاظعن وضسغ غصعم سطى أجاس تدارة 
الشرب الضاشر؛ أي شضرة شخض الثغظ سظ التغاة، أطا 
أتضام  شعغ  تسثغطعا  أو  إلشاؤعا  تط  الاغ  المعاد 
طبض  اإلجقم،  سصغثة  أجاس  سطى  تصعم  حرسغئ، 
تسرغش الئالس، أو الةطث تسجغرًا، أو الصاض لطمثان بفسض 
صعم لعط، أو صاض المرتث، أو وقغئ الرجض سطى المرأة 
الاحعه  عثا  أوجث  تظاصخ  غعجث  لثلك  وغغرعا... 
وتصعق  الثولغئ،  المعابغص  غادمظ  الثي  شالثجاعر 
اإلظسان، والترغات الساطئ، وطساواة المرأة بالرجض، 
غصئض  ق  بض  حرسغئ،  أتضام  سظه  تظئبص  أن  غمضظ  ق 
بغظ  الةمع  باب  طظ  إق  الحرسغئ،  افتضام  بعثه 

الظصغدغظ.
غضعن  أن  عع  الئقء،  وأس  الثاء  رأس  ضان  لثلك 
الثغظ  غفخض  باذًق،  وضسغًا  دجاعرًا  الثولئ  أجاس 
سطى  التغاة  طعاظع  أتحائه  شغ  وغتمض  التغاة،  سظ 
وعغ:  أشضار  بقبئ  بثلك  وأصخث  اإلجقم،  أجاس 
المرأة  وطساواة  اإلظسان،  وتصعق  الساطئ،  الترغات 
بالرجض. عثه افشضار الاغ اضاسئئ زخمًا وبرغصًا أسمى 
افبخار، تاى أخئتئ طظ المسطمات الاغ ق غاخعر 

الاترغر  لتجب  اظامائعّظ  شغ  اقحائاه  بسئإ  صرغغججاان،  شغ  ظساء  جئ  الصعطغ،  افطظ  لةظئ  طعظفع  اساصض 
المتزعر. وتط وضع المساصقت شغ طرضج اقساصال المآصئ بمثغظئ ظارغظ.

باجط  سثغثة  جظعات  طظث  والمسطمغظ  اإلجقم  سطى  تربعا  أسطظئ  صث  صرغغججاان  تضعطئ  : إّن 
(طتاربئ اإلرعاب)، وعغ ق تاعاظى سظ اساصال الظساء. إّن اساصال الظساء باعمئ اقظاماء لتجب الاترغر 
سطى  روجغا  شغ  أجغادعا  أواطر  تائع  التضعطئ  أّن  غآضث  طما  ضئغرة،  طثادسئ  عع  باإلرعاب  ذلك  وربط 
أسطى طساعى. إّن تجب الاترغر غظحر بغاظاته سطى طعاصسه الرجمغئ وشغعا أشضاره وبرظاطةه. باإلضاشئ 
وغطاجم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  طظعب  أجاس  سطى  غصعم  أظه  وضائه  طظحعراته  جمغع  شغ  ُغآضث  شإظه  ذلك،  إلى 
التجب  أسداء  طقتصئ  سطى  غخرون  العجطى  آجغا  دول  شغ  الثطى  التضام  شإن  ذلك،  وطع  دائما.  به 
وطتاضماعط بأدلئ ضاذبئ وباعط جاعجة طفئرضئ. إن دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة صائمئ صرغئا بإذن 
اهللا، وجاتاجإ عآقء الثعظئ سطى جرائمعط. وتغظعا لظ غامضظ أجغادعط طظ طبض بعتغظ وتراطإ طظ 

إظصاذعط فظعط جغضعظعن طظحشطغظ بإظصاذ أظفسعط.

لئظان: عض العةرة 
عغ الثغار العتغث؟!

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: المعظثس طةثي سطغ
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بمظاجئئ سغث افضتى المئارك الثي غخادف بسث 
الراغئ  جرغثة  تترغر  أجرة  شغ  شإظظا  الةمسئ  غث  غعم 
سطاء  الةطغض  السالط  الاترغر  تجب  أطغر  طظ  ظاصثم 
الاترغر  تجب  حئاب  جمغع  وطظ  الرحائ،  أبع  خطغض  بظ 
وأظخاره، وطظ المسطمغظ سمعطا؛ بأتر الاعاظغ، جائطغظ 
اهللا تسالى أن غةسطه سغث خغر وبرضئ سطغظا جمغسا. ضما 
ظثص بالاعظؤئ أولؤك الصطئ الصطغطئ الثغظ أضرطعط اهللا 
جسعد  آل  تضام  طظع  أن  بسث  الترام  بغاه  بتب  تسالى 
ضما  ضعروظا.  وباء  طظ  اقتاراز  بتةئ  غغرعط  المقغغظ 
ظسأله تسالى أن ظتب صابض خطش خطغفئ المسطمغظ، وصث 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  بإصاطئ  اهللا  ُأسجظا 

طظعاج الظئعة، إن ذلك سطى اهللا غسغر.

اصرأ شغ عثا السثد:
- أردوغان غسسى لظست سمطغئ غخظ الجغاعن شغ طأرب 

   لاسعغض جصعذعا بغث التعبغغظ  ...٢
- أزطئ طخر تضمظ شغ تضمعا  ...٢

- افردن إلى أغظ؟ الةجء السادس والسحرون ...٣
- أطرغضا وسعاطض الافضك الماسثدة والماةثدة 

   التطصئ الباظغئ ...٤
- أبر طساسثات وضالئ الاظمغئ افطرغضغئ شغ 

   ظضئئ الغمظ ...٤
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ضطمئ السثد

طائئ جظٍئ جامر طظث إظحاء الضغان الطئظاظغ، طظث بثأت 
الثول افوروبغئ - وشغ طصثطاعا شرظسا - تمث ظفعذعا 
داخض دار اإلجقم، الثقشئ... تاى بطس تثخض عثه الثول 
ادسائعا  خقل  طظ  الثقشئ،  حآون  شغ  سزغماً  طئطشاً 
تماغئ (افصطغات) داخض الثولئ، ق جغما شغ طظطصئ جئض 
جظئ  أغطعل  طظ  افول  شغ  شرظسا  أصثطئ  تاى  لئظان. 

١٩٢٠م سطى إسقن دولئ طا غسمى لئظان.
ولغج  ضغاظاً  شضان   ، ذائفغٍّ بحضضٍّ  الضغان  عثا  ُرضإ 
طةامساً بمسظاه التصغصغ، أي المةامع المارابط بظسغب 
طظ افشضار والمحاسر الماضاططئ الماظاغمئ الاغ ُغَضمِّض 
بسدعا بسداً، والاغ تظاب جططًئ طظ جظج عثا الظسغب، 
ترسى حآون الظاس بافظزمئ والاحرغسات، الاغ غاعاشص 
سطغعا الظاس وطظ غرساعط. شطئظان سئارٌة سظ طةمعسات 
سثة، ضض طظعا غحضض تةمساً طامغجًا، بتغث إن السرف 
السائث شغ عثه المةمعسئ غثاطش سظ السرف السائث 
شغ جائر المةمعسات افخرى، الاغ تضعظئ بالسخئغات 
الطائفغئ؛ شالطعائش عغ العتثات الةاطسئ لطظاس شغ 
عثا الضغان المخطظع. تاى عثه الطعائش شإظعا ق تربط 
شغما  غرتئطعن  بض  تصغصغ،  طةامسغ  برباط  أبظاءعا 
بغظعط حسعرغاً، وغظفخطعن سظ جائر الطعائش حسعرغًا 

أغداً، شعغ إذًا سخئغئ أحئه بالصئطغئ.
تصغصغًا  ظزاطاً  وق  لئظان،  شغ  تصغصغاً  طةامع  شق  إذن، 
غظئبص طظ الظاس لغرسى حآوظعا، بض أتجاٌب وجماساٌت 
طئظغٌئ سطى أجاس ذائفغ ِخرف، وتغظ تصع أي طحضطٍئ 
تصسط  بض  الظاظئ،  وذائفغاه  سخئغاه  إلى  ضٌض  غظتاز 
طآجسات عثا الضغان وطعظفععا سطى أجاس الطائفئ؛ 
واإلسمار  اإلظماء  وطةطج  لطثروز،  طعةرغظ  شخظثوق 
لطسظئ، وطةطج الةظعب لطحغسئ، والضازغظع لطمعارظئ... 
وعضثا، وطظ عظا تخئح الثولئ والسططئ ظعئاً وغظغمًئ، 
ُغبرى بعا الجسماء وبطاظاعط سطى تساب الظاس، دون أي 

اسائار لمخطتئ اإلظسان، طططص إظسان، بعخفه إظساظاً!
وعثا طا أشصث الظاس أشرادًا وسائقت، أجاجغات سغحعط 
الاغ تةسطعط غئصعن شغ بطٍث عثه خفاه، ولسض تثغث 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص غثاخر طحعث لئظان المآلط، الثي ُغثشع 
أبظاؤه دشساً ظتع العةرة، غصعل رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن أَْصَبَح 
َا  ِبِه، ُمَعاًىف ِيف َجَسِدِه، ِعْنَدُه ُقوُت يَْوِمِه، َفكَأمَنَّ ِمْنكُْم آِمناً ِيف ِرسْ

نَْيا». ِحيَزْت لَُه الدُّ
أو  تتمغه،  لسخئغئ  غظتج  لط  إن  لئظان  شغ  شاإلظسان 
ذائفٍئ تعظفه، شق أطان له شغ طتغطه، وق سقج له 
شغ طرضه، وطا زاد الطغظ ِبطئ أزطٌئ اصاخادغٌئ خاظصٌئ 
تمبطئ طآخرًا باظعغار جسر خرف الطغرة الطئظاظغئ أطام 
الثوقر، لافصث السمطئ ضض صغماعا تصرغئاً، تاى أخئح 
غعطعط،  صعت  تأطغظ  سظ  ساججغظ  الظاس  طظ  ضبغٌر 
وطا تاقت اقظاتار الماضررة، وتاقت السطإ والظعإ 
الاغ باتئ بارزة شغ اآلوظئ افخغرة، إق تسئغر سظ عثا 
التال، إذن شق أطان، وق ساشغئ، وق صعت غعٍم. تاى 
طظ وضع بسخ طثخراته شغ الئظعك الربعغئ، طعثٌد 
تقسإ  ظاغةئ  أطعاله،  بثسارة  جثي  بحضضٍّ  الغعم 
الثولئ، طمبطًئ بمخرشعا المرضجي بعدائع الظاس، سطى 
دغٍظ  تتئ  غرزح  الئطث  جسطئ  ذعغطٍئ،  جظعاٍت  طثى 
صارب المائئ ططغار دوقر، طا غةسض أجغاقً طظ الحئاب 
واصسئ تتئ ظغر عثا الّثغظ وجثاده طظ صعت غعطعط 
وطثخراتعط، بض إن الثولئ جاسغٌئ لقرتئاط بخظثوق 
الظصث الثولغ، افطر الثي غزعر سمص أزطئ لئظان، بض 

سمص أزطئ أجغاٍل صادطٍئ، إن بصغ عثا الظزام.
شثغئئ افطض لثى أعض لئظان ضئغرة؛ شأغاً ضان طساعى 
تسطغمعط، شإن العظائش غغر طاعشرة، وتاى الرواتإ ق 
تآطظ اتاغاجاتعط، إضاشئ لطاراجع الحثغث شغ طساعى 
المسغحئ وافوضاع المالغئ واقصاخادغئ، والاثععر الئالس 
والظفاغات  شغ الثثطات الساطئ، طبض الضعرباء والمغاه 
....... الاامئ سطى الخفح ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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وصع رئغج طةطج السغادة سئث الفااح الئرعان غعم 
الاسثغقت  صاظعن  سطى  ٢٠٢٠/٧/١٠م  الثمغج 
لطترغات)  المصغثة  افتضام  وتسثغض  (إلشاء  الماظعسئ 
الرجمغئ  الةرغثة  سطى  وباقذقع  ٢٠٢٠م،  لسظئ 
أن  ظةث  بـ٢٠٢٠/٧/١٣م  المآرخ   (١٩٠٤) السثد 
الةظائغ تعالغ  بالصاظعن  الماسطصئ  الاسثغقت  أغطئغئ 
الةظائغئ  اإلجراءات  صاظعن  إلى  باإلضاشئ  طادة،   ٣٥
واتثة،  طادة  افتجاب  وصاظعن  طعاد،   ٣ تعالغ 
وصاظعن افطظ العذظغ ٥ طعاد، وصاظعن المرور طادة 
طعاد،   ٣ والعةرة  السفر  جعازات  وصاظعن  واتثة، 
طضاشتئ  وصاظعن  طادتان،  الساطئ  الظغابئ  وصاظعن 
إخثار  إلى  باإلضاشئ  طادة،   ٣٤ المسطعطاتغئ  جرائط 
صاظعن طفعضغئ إخقح المظزعطئ التصعصغئ والسثلغئ 

لسظئ ٢٠٢٠م.
أطا تصغصئ عثه الاسثغقت شعغ؛ إلشاء لطمادة ١٢٦

أضمض  طظ  بعخفه  الئالس  تسرغش  وإسادة  الردة،  تث 
التثغئ  غغر  الةطث  لسصعبئ  وتائع  جظئ،  سحرة  بماظغ 
جمغع  طظ  وإلشائعا  الممغج)  الخئغ  بتص  (تاى 
وإجصاط  وغغرعا،  المرور  وصاظعن  الةظائغ  الصعاظغظ؛ 
وصخر  السارق،  غث  ولصطع  لطثغئ،  الحرسغ  المسغار 
والخظع  والحراء  الئغع  الثمر؛  شغ  الاساطض  سصعبات 
والتغازة والظصض، سطى المسطمغظ شصط، وإلشاء اإلسثام 
وجسض  البالبئ،  لطمرة  لعط  صعم  بفسض  المثان  سطى 
الثاخئ  افطاضظ  شغ  تخرًا  الثسارة  بةرغمئ  اإلداظئ 
بعا... أطا تصغصئ تسثغقت صاظعن اإلجراءات الةظائغئ 
الثولئ  رساغا  طظ  الماعمغظ  باسطغط  السماح  شعغ؛ 
لمآجسات الاصاضغ السالمغئ طبض المتضمئ الةظائغئ 
افبرز  الاسثغض  الةعازات  لصاظعن  وبالظسئئ  الثولغئ، 
بأذفالعا  تساشر  أن  شغ  بالرجض  المرأة  طساواة  عع؛ 

رغط الصمع الروجغ
تجب الاترغر غعاخض دسعته

بصطط: المتاطغ تاتط جسفر *
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تمر طخر عثه افغام بأزطئ اصاخادغئ خاظصئ، سَضسعا 
تسارع ظسئئ الادثط الثي وخض إلى ٦٪ خقل تجغران/

غعظغع الماضغ، خسعدا طظ ٥٪ شغ أغار/طاغع الماضغ. 
ظسإ  تضاشأ  المرتئات  شغ  زغادات  وجعد  سثم  طع 
الفصراء  ظسئئ  ارتفسئ  وصث  افجسار،  وارتفاع  الادثط 
شغ طخر إلى أرصام غغر طسئعصئ بثخعل ظتع ٥ طقغغظ 
طخري جثد تتئ خط الفصر خقل بقث جظعات شصط، 
٣٠ طظ  أضبر  الفصر  خط  تتئ  المخرغغظ  سثد  لغئطس 

ططغعن حثص، تغث ارتفسئ ظسإ الفصر الرجمغئ وشصا 
لطمرضج الصعطغ لطاسئؤئ واإلتخاء إلى ٣٢,٥٪.

طسثقت  لجغادة  السعاطض  طظ  الضبغر  تداشرت  وصث 
الادثط خقل الفارة الماضغئ وطظعا:

المعازظئ  سةج  لامعغض  الظصعد  ذئع  شغ  اإلشراط   -١
الساطئ لطثولئ.

٢- تسعغط الةظغه شغ ٢٠١٦م، وعع الصرار الثي جاعط 
بخعرة أجاجغئ شغ رشع طسثقت الادثط، والثي ضان 

حرذا أجاجغا إلتمام اتفاق خظثوق الظصث الثولغ.
سطى  بظاء  والضعرباء  المتروصات  سظ  الثسط  رشع   -٣
بالائسغئ  أبر  طا  وعع  الثولغ،  الظصث  خظثوق  أواطر 
تثخض  الاغ  جغما  ق  الظعائغئ  المظاةات  أجسار  سطى 
زغادة  سئر  أو  إظااجعا،  طساطجطات  شغ  المتروصات 

تضطفئ الظصض لمساطجطات اإلظااج أو المظاب الظعائغ.
٤- شرض ضرغئئ الصغمئ المداشئ والثي تط طع ظعاغئ 
آب/أغسطج ٢٠١٦م، والاغ تسئئئ بجغادة طسثقت 

الادثط بظسئئ تاراوح بغظ ٢,٣ و٢,٦٪.
٥- زغادة الةمارك، تغث خثر الصرار الةمععري رصط 
سطى  الةمرضغئ  الاسرغفئ  بجغادة   ،٢٠١٨ لسظئ   ٤١٩
المؤات طظ السطع الشثائغئ، وتطغإ افذفال، وافجعجة 
الضعربائغئ، واآلقت والمسثات، بظسإ تخض إلى ٤٠٪ 

شغ الماعجط.
المجغث  شغ  الساطئ  المعاخقت  أجسار  رشع  جاعط   -٦
رجعم  جاعمئ  ضما  الادثط.  لمسثقت  اقرتفاع  طظ 
تطك  اظفقت  شغ  الةثغثة  والضئاري  الطرق  سئعر 
وافظفاق  الطرق  سئعر  رجعم  إلى  باإلضاشئ  افجسار، 
لاصثغر  تثدع  والاغ  الةغح،  سطغعا  غسغطر  الاغ 
واجسًا  بابًا  غفاح  طما  المظصعل،  لظعسغئ  الدئاط، 
قجاشقل الظاس، وعع طا غاتمطه المساعطك الظعائغ 

شغ حضض ارتفاع شغ طسثل الادثط.
لصث ابُاطغظا شغ طخر بتضعطات طاساصئئ، لغج لثغعا 
ضما  الئقد،  بعا  تمر  أزطئ  أي  طسالةئ  سطى  الصثرة 
طسالةئ  سطى  اإلجقم  بصثرة  البصئ  لثغعا  لغج  أظعا 
بمثظغئ  قظئعارعا  باقصاخاد  الماسطصئ  المسائض 
السطمغ،  وتصثطه  الخظاسغئ  ببعرته  المامبطئ  الشرب 
وارتعاظعط فطرغضا. شالضض غرى التض شغ اتئاع جظظ 

الشرب الضاشر حئرا بحئر وذراسا بثراع.
شق ظسمع طظعط إق سظ اقصاراض طظ عظا وعظاك، وق 
ظسمع إق سظ طفاوضات طع خظثوق الظصث الثولغ، الثي 
ُغمطغ سطغظا حروذا تمج تغاة الحرغتئ افشصر شغ الئقد، 
وترعظ طخغر الئقد والسئاد بغث أسثاء افطئ. لغرتفع تةط 
الثغعن الثارجغئ المساتصئ سطى طخر إلى ظتع ١١٢,٦٧

سام  طظ  افول/دغسمئر  ضاظعن  بظعاغئ  دوقر  ططغار 
٢٠١٩. وطعما تاول الظزام اقخائاء وراء افزطئ السالمغئ 
الاغ تدرب السالط طظ وراء أزطئ وباء ضعروظا شطظ غفطح 

لصث طر طا غصرب طظ بقث جظعات سطى اخاطاف أسداء تجب الاترغر/ تظجاظغا البقبئ: افجااذ رطدان طعجى (٤١
ساطاً) ووزغر جطغمان (٣٣ ساطاً) وسمر جطعم بعطئع (٥١ ساطاً)، واتعاطعط زورًا باعمئ "الاآطر قرتضاب اإلرعاب" 
و"ارتضاب أسمال إرعابغئ". وإزاء ذلك أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ تظجاظغا بغاظا ختفغا صال شغه: "إظظا 
شغ تجب الاترغر/ تظجاظغا ظآضث بحثة أن أسداءظا أبرغاء بق حك، ولعثا السئإ وتاى اآلن عظاك اظسثام لطبصئ، 
وسثم اجاسثاد لئثء جطسئ طتاضماعط. إن أسداءظا وغغرعط الضبغرغظ طمظ وردت اإلحارة إلغعط شغ وبغصئ 
طةطج افئمئ افخغرة (ص ١٧-٢٥) عط شصط ضتاغا لصاظعن طاتغج لصاظعن طضاشتئ اإلرعاب الثي شرضاه الثول 
الصعغئ وُغساثثم لطصمع والارعغإ والاسثغإ واقخاطاف...إلت. إظظا شغ تجب الاترغر/ تظجاظغا ظطالإ طرًة أخرى 
جمغع افجعجة الاغ تاساطض طع تتصغص السثل شغ تظجاظغا باقطابال لطسمطغئ الصدائغئ المظاجئئ طظ خقل تصثغط 
افدلئ أطام المتضمئ لاضعن جاعجًة لمتاضمئ المساصطغظ إذا ضان لثغعط دلغض واتث... غةإ اإلشراج سظ المساصطغظ 

البقبئ بضفالئ، أو إذقق جراتعط شعرًا".

شغ جتإ بسخ المصاتطغظ إلى لغئغا لطصاال ضمظ صعات 
ترضغا إلى جاظإ تضعطئ العشاق بتةئ دسط إخعان لغئغا 
الثغظ غصاتطعن إلى جاظإ سمغض برغطاظغا شاغج السراج 
ضث سمغض أطرغضا خطغفئ تفار لغسعض فطرغضا اخاراق 

خفعف سمقء اإلظةطغج شغ لغئغا؛ السراج وتضعطاه.
وإذا تمئ خطثطئ الةئعات شغ طأرب غاط إرباضعط وشصثان 
بعخطاعط شادسش جئعاتعط بط تافضك شغسعض سطى 
غصعطعن  بط  وإجصاذعا  اصاتاطعا  ذلك  سظث  التعبغغظ 
بالسئث بثطاء أبظائعا والسطع سطى طماطضاتعط وتفةغر 

طظازلعط إللصاء الرسإ شغ صطعب أعطعا.
ولبعرتعط  الحام  فعض  خثغص  أظه  تزاعر  شأردوغان 
طظ   ٪٧٠ سطى  غسغطرون  البعار  ضان  وصث  المئارضئ، 
أرض جعرغا - طع الفارق الضئغر بغظ أعض الحام وبغظ 
سمقء اإلظةطغج شغ طأرب، شفغ طأرب تجب اإلخقح سمقء 
لقظةطغج سطماظغعن -، شطما تمضظ طظ صغاداتعط وأخئح 
غصعد شخائطعط جّرعط إلى المفاوضات والاظازقت وشاح 
السغاجغ  التض  شغ  أسثائعط  سطى  واقساماد  الطرصات 
شاثطعا سظ بعابئ البعرة وخثصعا ضثبه شفصثوا جعرغا 
ضطعا شسادت السغطرة طظ جثغث لطمةرم بحار بثسط 
جتإ  تطإ  جصعط  وسظث  الضفار.  وأجغادعط  السمقء 
المصاتطغظ طظعا إلى جئعات أخرى شسعض سطى الظزام 
السعري وإغران وروجغا إجصاذعا وجفضعا دطاء أعطعا 
وشسطعا المعبصات شغعا. وضثلك شغ سمطغئ غخظ الجغاعن 
شصث جتإ أردوغان ٢٥٠٠٠ طصاتض إلى جئعات أخرى 
بسععلئ  المةرم  الظزام  بغث  ضطعا  الشعذئ  شسصطئ 
وغسر، وعع الغعم غسسى لضغ غساظست تطك السمطغات 
اإلجراطغئ شغ طأرب طع الفارق أظه لظ غرجض جغحاً ترضّغًا 
غامضظ  تاى  المصاتطغظ  جتإ  سطى  غسامث  بض  إلغعا 
التعبغعن طظ إجصاذعا شارضى سظه جغثته أطرغضا! شعع 
غئتث سظ رضاعا وق غئتث سظ رضا اهللا تسالى! شصث 
تصص طا ترغثه أطرغضا شغ جعرغا، وعا عع الغعم غسسى 
لاتصغص أجظثتعا شغ لغئغا بثسط تفار لغامضظ طظ دخعل 
ذرابطج ولضظه ق غازاعر بثلك بض أسطظ أظه طع تضعطئ 
غسسى  وضما  الحام،  بعار  خثع  ضما  لغثثسعط  السراج 
إلى خثاع تضعطئ السراج أظه طسعا شغ صاال تفار تاى 
إذا تمضظ طظ إتراز بسخ اقظاخارات لاعلغث البصئ شغ 
ظفعجعط لغصئطعا بالتض السغاجغ افطرغضغ شغتصص لتفار 
جغاجغا طا سةج سظ تتصغصه سسضرغا. وضثلك جغسمض 
جاعثا شغ جتإ المصاتطغظ طظ طأرب لطصاال شغ لغئغا 
بثل أن غثعإ بعط وبالةغح الارضغ لصاال غععد شغ 

شطسطغظ وتترغرعا طظ دظسعط.
أظاط  الثي  الدظك  طظ  غثرجضط  لظ  الغمظ:  أعض  غا 
شغه إق تمسضضط بتئض اهللا وتثه وصطع جمغع التئال 
لطتغاة وظئث  افخرى، والامسك باإلجقم وتثه ظزاطاً 
الاترغر  تجب  حئاب  إخعاظضط  طع  والسسغ  جعاه،  طا 
الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  وذلك  ربضط؛  حرع  إلصاطئ 
طحاضض  جمغع  جاتض  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ 
الفطرة  غعاشص  ختغتا  تق  بأجره  والسالط  المسطمغظ 

وغصظع السصض شغمف الصطإ ذمأظغظئ والسصض صظاسئ.
شاسمطعا طسظا إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
تجب الاترغر صائثا لضط شصث أبئئ أظه  واتثثوا  الظئعة 
غماطك  الثي  المظصث  وعع  أعطه،  غضثب  ق  الثي  الرائث 
طظ  افطئ  به  تظعخ  الثي  التصغصغ  اإلجقم  طحروع 

 جثغث، وشغ ذلك شطغاظاشج الماظاشسعن

شغ إخفاء السئإ التصغصغ وراء افزطات الاغ تساظغ طظعا 
طخر، وعع شساد الظزام السغاجغ برطاه الثي غاسربض 
بالسطماظغئ وغفخض الثغظ سظ التغاة والثولئ والمةامع.

إن طا غتااجه أعض طخر عع ظزام تصغصغ غظئع طظ سصغثة 
افطئ وعع ظزام الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الثي 
غعاط باإلظسان بعخفه إظساظا صئض أن غعاط بالتةر، 
غسالب طحضقته السقج الظاجع، غصعم ظزاطه اقصاخادي 
سطى ضمان إحئاع التاجات افجاجغئ لةمغع افشراد شردا 
شردا إحئاسا ضطغا، وغدمظ تمضغظ ضض شرد طظعط طظ 
طساطاع،  طساعى  أرشع  سطى  الضمالغئ  التاجات  إحئاع 
شمظ أعط طسآولغات الثولئ سظ الرسغئ ضمان إحئاع 
التاجات افجاجغئ لعط. وإن طظ طسآولغئ الثولئ تعشغر 
الظفصئ لطفصغر، لصعله ملسو هيلع هللا ىلص: «َوَطْظ َتَرَك ِضَغاساً َشإَِلْغَظا َوَسَطْغَظا» 
َوُعَع َطْسُآوٌل  أي سطى الثولئ، ولصعله ملسو هيلع هللا ىلص: «اِإلَطاُم َراعٍ 

َسْظ َرِسغَِّاِه». شعض صاطئ الثولئ باعلغ طسآولغاعا تةاه 
رسغاعا؟ أم أظعا تمظ سطغعط ضض غعم أظعا وشرت لعط 
رغغش خئج طثسعم وبسخ المعاد الامعغظغئ، بط ترضئ 

الفصغر غجداد شصرا، وجاسثت الشظغ لغجداد غظى؟!
بمحروسات  الاشظغ  جعى  الصائط  الظزام  تصص  شماذا 
جماعا صعطغئ وطا عغ إق طحارغع دسائغئ ق ذائض طظ 
ورائعا، وق غرى الظاس جعى ظعإ البروات وضغاع الئقد 
والسئاد، واقرتعان والائسغئ لطشرب الضاشر؟ عض اجاطاع 
عثا الظزام أن غتثث ظعدئ؟ أو غتمغ أرضاً أو غمظع 
وعض  افطئ؟  طصثجات  طظ  طصثس  تثظغج  طظ  سثوًا 
تعصش سظ اجاةثاء التطعل لمحاضطظا سطى أسااب أسثاء 

افطئ الثغظ ق غرغثون أن تصعم لعا صائمئ؟
إن التض لضض المحاضض اقصاخادغئ الاغ تساظغ طظعا 
طخر، غضمظ شغ تطئغص اإلجقم وأتضاطه ضاططئ غغر 
وتضعن  وغغرعما،  واقصاخاد،  التضط،  شغ  طظصعخئ، 
ظض  شغ  اإلجقم  أتضام  سئر  التالغئ  افزطئ  طسالةئ 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، ولثلك ق بث 

طظ الصغام بما غطغ:
١- الاعصش سظ اقصاراض بالربا، وإغصاف دشع الربا شعرًا 
واقتفاق طع أختاب الثغعن سطى دشع أخض الثغظ شصط.

بالثوقر  ولغج  بالثعإ  الةظغه  ربط  طظ  بث  ق   -٢
الثي عع أداة أطرغضا الصعغئ شغ العغمظئ سطى السالط، 
بغث  لمخغرظا  ربٌط  عع  بالثوقر  الةظغه  ربط  أن  ضما 

سثوظا، وإضاسئ لةععد وأطعال الظاس.
٣- غةإ إلشاء الةمارك والرجعم والدرائإ غغر المئاحرة 
سطى السطع والثثطات لترطئ ذلك، غصعل الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص: «ق 
َغْثُخُض اْلَةظََّئ َخاِتُإ َطْضٍج»، وطظع اتاضار الثولئ فغئ 
وغضعن  بغظعط،  والمظاشسئ  لطاةار  افطر  وترك  جطسئ، 

تثّخض الثولئ طظ أجض إتسان الرساغئ ولغج الةئاغئ.
والثعإ  والشاز  ضالظفط  الساطئ  المطضغات  طال  إن   -٤
جمغع  بعا  غظافع  أن  إطا  الِسّث،  المسادن  طظ  وغغرعا 
سطى  رغُسعا  غعزع  أو  ساطئ،  خثطات  حضض  شغ  الظاس 

جمغع الظاس بالاساوي تاى غرشع سظعط الفصر والسعز.
٥- ق بث طظ بظاء صاسثة خظاسغئ جثغثة تصعم سطى 
الخظاسات البصغطئ، الاغ تدع طخر سطى صثم المساواة 

طع الثول الخظاسغئ الضئرى.
طظث  افطئ  أطام  وطسروض  طعجعد  الةثري  التض  إن 
الظاجع  السقج  وتثه  وعع  اإلجقم،  ظزام  وعع  سصعد، 

 والعاصغ والتاطغ طظ تثوث افزطات

أردوغان غسسى لظست سمطغئ غخظ الجغاعن يف طأرب 
لاسعغض جصعذعا بغث التعبغني

طظ  طصاتض  أن ٢٠٠  اإلخئارغئ  المعاصع  بسخ  تظاصطئ 
تجب اإلخقح شغ الغمظ وخطعا إلى لغئغا برساغئ ترضغا 
أردوغان لطصاال إلى جاظإ الصعات الارضغئ طع تضعطئ 
العشاق لثسط شاغج السراج ضث خطغفئ تفار الثي غسسى 

إلى دخعل ذرابطج إلجصاط تضعطئ السراج.
دشسئ  أن  واجاثئاراتغئ  سسضرغئ  طخادر  ضحفئ  شصث 
طصاتطغظ طظ تجب اإلخقح (إخعان الغمظ) تدط ٢٠٠
العشاق  تضعطئ  جاظإ  إلى  لطصاال  لغئغا  وخطئ  طصاتض 
الطغئغئ المثسعطئ طظ ترضغا ضث الةغح العذظغ الطغئغ 

وشص (طغثل إغسئ طعظغاعر).
وظصض طعصع ختغفئ ٤ طاغع اإللضاروظغئ أن صعات الةغح 
العذظغ الطغئغ أجرت سثدا طظ المصاتطغظ الغمظغغظ طظ 
تجب اإلخقح الثغظ غصاتطعن شغ خفعف تضعطئ العشاق.

رساغئ  سظ  افوجــط  الحرق  ختغفئ  ضحفئ  ضما 
اقجاثئارات الارضغئ لظصض سظاخر وطةظثغظ طظ تجب 
اإلخقح الغمظغ إلى لغئغا سحغئ اقجاسثادات الةارغئ 
تجب  سظاخر  تعاشث  أن  إلى  طحغرة  جــرت،  لمسرضئ 
شغ  المسطمغظ  لقخعان  السغاجغ  (الةظاح  اإلخــقح 
الغمظ) "غأتغ شغ ظض جسغ دائط طظ الرئغج الارضغ 
اإلخعان  تظزغط  شغ  لقجابمار  أردوغــان  ذغإ  رجإ 
السغاجغئ  الاشغرات  طساشق  السربغئ  افصطار  بةمغع 
الاغ واضئئ بعرات الربغع السربغ لطمحارضئ شغ رجط 

خرغطئ المظطصئ سطى الظتع الثي غثثم أظصرة".
عثه  ضراوته  تحاث  الثي  أطرغضغ  افظةطع  الخراع  إن 
افغام شغ جئعئ طأرب الظفطغئ الثي ُغتضط تجب اإلخقح 
بجساطئ سمغض اإلظةطغج سطغ طتسظ افتمر صئداه سطغعا 
وغسامغئ شغ الثشاع سظعا ضث سمقء أطرغضا التعبغغظ، 
وظزرا فن طأرب طرضج البصض لتجب اإلخقح شغ الغمظ 
شعط غثاشسعن سظعا بدراوة افطر الثي غةسض جصعذعا 
بغث التعبغغظ طظ دون طساظثتعط طظ جاظإ أطرغضا 
وسمقئعا اآلخرغظ خسإ المظال، شأطرغضا تسسى بةثغئ 
طظ خقل سمقئعا جطمان وروتاظغ وأردوغان إلجصاذعا 

بغث التعبغغظ لسثة أجئاب طظعا:
سطى  عائطئ  أطــعاقً  جاثر  ظفطغئ  طظطصئ  طأرب  إن   -١
التعبغغظ لاضعن دسما طالغا ضئغرا لعط شغ تضط حمال 
الغمظ إلى جاظإ الرئئ الاغ غاظفسعن بعا (طغظاء التثغثة).

٢- بسصعط طأرب غخئح حمال الغمظ ضطه شغ أغثغعط 
وإق  جغطرتعط  طظاذص  ضمظ  وطظ  صئداعط  وتتئ 

جغئصى حعضئ شغ تطعصعط.
التض  شغ  رخغثعط  جغرشع  بأغثغعط  جصعذعا   -٣
سطى  بالصعة  أطرغضا  جافرضه  الثي  الحاطض  السغاجغ 
برغطاظغا وسمقئعا إلى ٥٠٪ أو أضبر خاخئ وعغ تتاول 
سظ ذرغص اتفاق الرغاض أن تثطب الحرسغئ واقظاصالغ 
شغ ضغان واتث سظ ذرغص السسعدغئ لاصطغص رخغثعط 

شغ التض السغاجغ إلى ٥٠٪ أو أصض طظ ذلك.
ولعثا شأطرغضا تعزع افدوار بغظ سمقئعا البقبئ الضئار 
بالاسطغح  التعبغغظ  غمث  شروتاظغ  جصعذعا؛  لدمان 
الطائفغئ،  بالبصاشئ  والابصغش  والاثرغإ  والاثطغط 
غثثلعط  بط  (اإلخــقح)  طسعط  أظه  غازاعر  وجطمان 
وصئ الططإ إلى جاظإ ضرباته الثاذؤئ الاغ تخغئعط 
شغ طصاض، وأطا البسطإ الماضر أردوغان شغصعم بثطثطئ 
وتفضغك جئعاتعط الماراخئ الاغ عغ ضالئظغان والاغ 
غخسإ سطى ططغحغات التعبغ وتثعا اخاراصه أو عثطه، 
شسمض أردوغان عع اجاشقل بصئ اإلخقح المفرذئ شغه 

أزطئ طخر تضمظ يف تضمعا
ـــــــــ بصطط: افجااذ تاطث سئث السجغجـ  ــــــــــ

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ حاغش الحرادي – الغمظـ  ـ 

حزب التحریر/ تنزانیا
قدموا شبابنا للمحاکمۀ أو أطلقوا سراحهم فورا

أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ تعظج غعم الةمسئ الماضغ، بغاظا ختفغا بسظعان: "أّغعا افعض شغ 
تعظج، إلى طاى الّسضعت سطى عثا السئث الّثغمصراذغ...؟"، وباحر حئابه تعزغسه بضباشئ شغ ضاطض أرجاء الئقد، 

وشغ أبظاء تعزغسه وبسثه، اخاطفئ افجعجة افطظغئ سثدا طظ حئاب تجب الاترغر.
: إّن اساصال حئاب غعزسعن بغاظا جغاجغا عع شدغتئ دولئ تآضث تعاشئ الصائمغظ سطغعا وتفدح 

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

زغش ادسائعط اقلاجام بالدعابط الثجاعرغئ والصاظعظغئ الاغ وضسععا بأغثغعط. ولضظ غئثو أن الئغان 
أزسب جاضظغ السفارات، شأوسجوا لططئصئ التاضمئ شترضعا بسخ افجعجة افطظّغئ، قساصال الحئاب لطاحعغح 
سطى التجب وخفخ خعته أو إجضاته. إّظعط غرغثون طظع تجب الاترغر طظ الضقم فن بغاظه شدح خدعع 
الطئصئ السغاجغئ لطمساسمر، وفن تجب الاترغر غثسع إلى إزالئ ظزام دغمصراذغ شاجث عع جئإ الفعضى 
السغاجغئ الاغ تسغحعا تعظج. أق شطغسطمعا أّن طقتصاتعط الزالمئ وطتاضماتعط السغاجغئ لظ تمظع حئاب 
تجب الاترغر طظ الخثع بالتص، ولظ غسضاعا سظ اقجاسمار وعع غةعس خقل دغارعط تاى غصطسعه صطسا 
عع وأذظابه وغطئصعا أتضام اإلجقم. ولغثضر طظ ُوضع شغ تضط تعظج بأن تجب الاترغر غرصإ تترضاتعط 
وغصش سطى طآاطراتعط وغتفزعا شغ ذاضرته وجغعاجععط بعا صرغئا بإذن اهللا. ولغسطط طظ ُوضع شغ التضط 
والّسفارات الاغ تصش وراءعط: أّن تجب الّاترغر ضاربئ جثوره شغ افرض طظ صئض أن تعلث عثه الّثوغطئ 
العجغطئ، ولط تامضظ أساى الثول طظ إغصاشه أو الاحعغح سطغه. شضغش لسططئ عجغطئ سطغطئ "وزراؤعا" طةّرد 

خثام غاطصعن الّاسطغمات طظ السفارات اقجاسمارّغئ أن تظاذح التجب؟!

األجهزة األمنیۀ فی تونس تختطف عددا من شباب حزب التحریر



 السثد ٢٩٧  ٣ افربساء ٨ طظ ذي التةئ ١٤٤١عـ المعاشص ٢٩ تمعز/غعلغع٢٠٢٠ طـ 

لطثاخطغئ أو لعزارة حضطغئ ق تمطك طظ أطرعا حغؤا.
تضعطئ  اصاراب  سظ  افردن  شغ  الظزام  تثغث  إن 
برلماظغئ ق غسظغ المئاحرة التالغئ لعا فظه بئساذئ 
رأجعا  وسطى  الئرلماظغئ  لطتضعطئ  طاططئات  عظاك 
تشغغره  غاططإ  وعثا  التالغ،  افتجاب  صاظعن  تشغغر 
غسائسث  وق  شرضًا،  جثغث  صاظعن  ُشرض  إذا  إق  وصاا 
عثا. عثا طظ ظاتغئ، وطظ ظاتغئ أخرى غاططإ وجعد 
بغؤئ تجبغئ تصغصغئ، وتحةغع افتجاب، وإلشاء السصطغئ 
افطظغئ والاساطض طع الثاخطغئ، وترغئ تحضغض أتجاب 
والسثد  الاحضغض  شغ  الاثخض  سظ  بسغثا  تصغصغئ 
والامعغض وافجظثات وحروط اإلساصئ، وضثلك تشغغر 
خقل  طظ  افحثاص  وتعغؤئ  اقظاثابات،  صاظعن 
صاظعن اظاثاب سخري، ذئسا ضمظ المفععم الشربغ، 
طةطج  بسمض  لعط  سقصئ  ق  أحثاص  ترحح  بثل 
الظعاب تتئ تةئ خخعخغئ المةامع افردظغ! لثرجئ 
الصراءة  غسرشعن  ق  أحثاص  الئرلمان  شغ  وجث  أظه 
طةالج  الظعاب  طةطج  جطسات  وضاظئ  الضاابئ،  وق 
الثغطان:  شعث  الختفغ  صال  تاى  تدروا!  إن  ظعم 
طاماجضئ،  ضاض  تأجغج  شغ  غفحطعن  لظعاب  "ضغش 
أن ظاعصع طظعط تطعغر ظزام داخطغ جثغث لطمةطج، 
وُغمأجج  المططعب،  والثور  الحرسغئ  الضاض  غمظح 
صثرة  أن  "ظثرك  وغدغش  ولةاظه؟"،  المةطج  سمض 
الضاض الاغ ولثت تثغبا، وبثون جاطع جغاجغ غةمع 
تتثث  أن  طاعصسا  وضان  لطشاغئ.  طتثودة  طضعظاتعا، 
طسئعصئ  غغر  سمطغئ  شغ  خاخئ  اإلحضالغات،  بسخ 
المساعى  عثا  إلى  لغج  لضظ  وزراء،  رئغج  ضاخاغار 
ذئسا  لطظزام  غئرر  وعع  ظحعثه".  الثي  اقظعغار  طظ 

سثم اإلصرار التالغ لتضعطئ برلماظغئ.
لثا شغما غئثو أن المرتطئ الصادطئ عغ طرتطئ تعغؤئ 
شغ  الظزر  وإسادة  اظاثاب،  وصاظعن  أتجاب  لصاظعن 
بغظ  جغاجغئ  خفصئ  طصابض  الثجاعرغئ  الاسثغقت 
الظزام (برغطاظغا) وبغظ أطرغضا لمرتطئ صادطئ غاتثد 
لظ  خطرة  طرتطئ  وعغ  ودوره،  افردن  طخغر  شغعا 
لطسغح  وضظك  وطداغصات  لطظاس  إرعاب  طظ  تثطع 
ضعروظا...  بتةئ  بصائه  أو  الطعارئ  صاظعن  وتفسغض 

 ولطتثغث بصغئ

شغ إغطالغا وإجئاظغا وأطرغضا وبرغطاظغا... لضظ الافضغر 
داخض الخظثوق غةسض أشص التض سظث الظاس - ق جغما 

الحئاب طظعط وعط افضبر عةرًة - طسثودًا.
لثا شإن الثسعة لطافضغر خارج خظثوق عثا الضغان، عغ 
الئقد  خمغط  طظ  صطسئ  شطئظان  وبثاغاه،  التض  أخض 
واجاماسغ  وبحري  ذئغسغ  اطاثاٌد  وعع  اإلجقطغئ، 
لطمظطصئ بتطععا وطّرعا، شما غمر به لئظان، غمر به أبظاء 
اظسثام  طظ  غربعا؛  إلى  حرصعا  طظ  اإلجقطغئ  الئقد 
افطظ بضض أحضاله، وبالاالغ شإن الظاس شغ عثا الئطث، 
طظ  ضطعا  المظطصئ  بثروج  طسظغغظ  غضعظعا  أن  غةإ 
اإلجقطغئ،  الئقد  ظعدئ  شإذا  واظتطاذعا،  أزطاتعا 
عثه  الظعدئ؛  عثه  شغ  ضئغٌر  جعٌط  لطئظان  شسغضعن 
الظعدئ الاغ لظ تةسض لئظان طمر طآاطرات، أو طتطئ 
خراسات، ضما ضان وطا زال تاى الغعم، وجاسغث لئظان 
شعق  واجاماسغاً،  وجغاجغاً  تدارغاً  ججءًا  أخطه،  إلى 
غتغط  الثي  السالط  طظ  وذئغسغاً،  جشراشغاً  ججءًا  ضعظه 
به، وتغظعا شصط غثرج لئظان طظ أزطاته بضض أحضالعا، 
افوجع الثي غماث بغظ  سئر ضعظه ججءًا طظ المةامع 
المتغطغظ العادئ وافذطسغ، والثي غاأعإ لاتطغط 
اإلجقطغئ،  التغاة  واجاؤظاف  المخطظسئ،  التثود 
واجاسادة الععغئ وذرغصئ السغح، الاغ تضفض فبظائعا 
شغ لئظان وغغره السغح اآلطظ الرغغث شغ الثظغا، ورضا 

اهللا جئتاظه شغ اآلخرة.
طثاخر الصعل: لئظان طظث طائئ جظئ غسغر طظ شحٍض إلى 
شحض طظث اظفخاله سظ أخطه الثقشئ، ولظ غسعد إلى 
السغر الختغح إلى بصغام افخض؛ الثقشئ سطى طظعاج 

 الظئعة، وسعدة لئظان إلغه

ساود الرئغج الاعظسغ صغج جسّغث تردغث أصعال جغثظا 
سمر بظ الثطاب رضغ اهللا سظه، زاسما أظه ُصثوة له شغ 
التضط، وصث ضان آخرعا غعم افربساء صئض الماضغ خقل 
تثغبه سظ أتث أوجه الفساد شغ المتاضط الاعظسغئ. طظ 
وقغئ  جاظئه اسائر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ 
أشسال  طظ  الظصغخ  سطى  عغ  جسغث  أشسال  أن  تعظج: 
سمر الفاروق رضغ اهللا سظه، وأضاف طعضتا شغ بغان 
الترص  حثغث  سظه  اهللا  رضغ  سمر  ضان  لصث  ختفغ: 
صغج  الرئغج  أطا  ظئغه،  وجظئ  اهللا  حرع  تطئغص  سطى 
جسّغث شعع ترغص سطى التضط بشغر طا أظجل اهللا، وصث 
لثجاعر  وضاطظ  وترغص  ططاجم  أظه  سطى  طرارا  أضث 
شغطثطان!  ظعح  الغععدي  سطغه  أحرف  الثي  الاأجغسغ 
ضما أن الفاروق رضغ اهللا سظه ضان ترغخا سطى اإلجقم 
والثقشئ، شضان أول المئاغسغظ فبغ بضر رضغ اهللا سظه 

بالثقشئ، وصث صال ضطماه الحعغرة: "ق إجقم بق جماسئ وق جماسئ بق إطارة وق إطارة بق ذاسئ"، أطا شغ سعث 
الرئغج جسّغث شُغصخى اإلجقم طظ التضط وغتارب تمطئ دسعته وُغساصض حئاب تجب الاترغر وُغتاضمعن باعمئ 
السمض إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة! وتساءل الئغان: أغظ الرئغج جسّغث طظ عثا الزطط؟! أق غسطط أن سمر 
بظ الثطاب ضان ظخغرا لثسعة اإلجقم ضث أسثائعا، تغث صال شغ ذلك سئث اهللا بظ طسسعد: "طا زلظا أسجة طظث 
أن أجطط سمر"؟! وخاط الئغان طحثدا: إّن جغرة الثطغفئ سمر بظ الثطاب رضغ اهللا سظه طسطعطئ غغر طةععلئ، 
شعع لط غتضط الظاس بحرغسئ الضفر ولط غثاعظ افسثاء أو غططإ رضاعط، ولط غفاح بقدظا وطغاعظا وأجعاءظا 
وغظابغع خغراتظا فسثائظا، بض ضان ظخغرا لقجقم ولطثقشئ ولطساططغظ لعا، وإّن أول خطعة سطى الرئغج جسّغث 
أن غفسطعا لطاأجغ بالفاروق سمر عغ ظخرة طحروع الثقشئ، وذلك باسطغط التضط لتجب الاترغر لغصغط الثقشئ 

وغطئص اإلجقم وغظصث الئقد طظ السئث الثغمصراذغ والظفعذ افجظئغ.

أضث ططك الظزام افردظغ خقل لصائه بعزغر الثارجغئ 
السقم  تتصغص  ضرورة  سطى  حضري  جاطح  المخري 
الثي  الثولاغظ،  تض  أجاس  سطى  والسادل  الحاطض 
سطى  المساصطئ  الفطسطغظغئ  الثولئ  إصاطئ  غدمظ 
وساخماعا   ١٩٦٧ سام  تجغران  طظ  الرابع  خطعط 
الصثس الحرصغئ. أطا رئغج العزراء افردظغ سمر الرزاز 
الئرغطاظغئ،  الشاردغان  ختغفئ  طع  طصابطئ  شغ  شصال 
إن افردن صث غثسط إصاطئ دولئ واتثة (إجرائغطغئ)- 
شطسطغظغئ، وأن بقده تظزر إلى عثه الثطعة بحضض 
إغةابغ حرغطئ أن تضعن الثولئ الاغ جغاط إظحاؤعا 
دغمصراذغئ، وأن الحسئغظ غاماسان بتصعق طاساوغئ. 
شغ  ودولغئ  سربغئ  إسقم  لعجائض  باٍن  تخرغح  وشغ 

رئاجئ العزراء أحار الرزاز إلى أن أي تثغث آخر غغر تض الثولاغظ لظ غآدي إلى جقم حاطض. وإزاء ذلك صال 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ شغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعصسه: إن تخرغتات سئث اهللا 
المحارغع  وشص  الصدغئ  تخفغئ  وعغ  شطسطغظ،  لصدغئ  افردظغ  الظزام  ظزرة  خرغح  بحضض  تعضح  والرزاز 
الشربغئ جعاء وشص التض افطرغضغ - طحروع الثولاغظ - وذلك جغرًا ضمظ جغاجئ أطرغضا شغ المظطصئ، أو 
وشص التض اإلظةطغجي الصثغط - طحروع الثولئ العاتثة - الثي غثاسإ أتقم برغطاظغا جغثة الظزام افردظغ 
وطتاولئ إتغاء طحروسعا بسث أن تقحى تأبغرعا شغ المظطصئ. ولفئ الاسطغص إلى أن تطك السصطغات الاغ تتضط 
افردن ق تساطغع تثغض تٍض لصدغئ شطسطغظ جعى وشص المحارغع الشربغئ، جعاء طحروع الثولاغظ أو طحروع 
الثولئ العاتثة! وق تساطغع تطك السصطغات الاغ خاغعا الشرب أن تساعسإ أن المسطمغظ أطئ واتثة طظ دون 
الظاس، وأن بقدعط واتثة ق تصسمعا تثود جاغضج بغضع وق المسمغات العذظغئ! وخاط الاسطغص طحثدا أن 
التض لصدغئ شطسطغظ ق غضعن باجائثال طحروع اجاسماري بآخر، وإظما غضعن بالاثطغ سظ المحارغع الشربغئ 
بمثاطش طحاربعا والاترك وشص التض الحرسغ لصدغئ شطسطغظ والصاضغ باترغك الةغعش لاترغرعا ضاططئ 

واصاقع ضغان غععد طظ جثوره.

اإلذقق  سطى  طخثرعا  غضظ  ولط  الحسإ)،  (طمبطغ 
دجاعر  خاخئ  الثجاتغر  جمغع  ضاظئ  بض  العتغ، 
تادمظ  ٢٠١٩م  الثجاعرغئ  والعبغصئ  ٢٠٠٥م، 
وطساواة  اإلظسان،  وتصعق  الساطئ،  الترغات  وبغصئ 
المرأة بالرجض، وعثا غسظغ بئساذئ الاأجغج لتغاة 
تصغط  وق  المسخغئ،  أجاس  سطى  تصعم  إجقطغئ  غغر 

وزظًا لفتضام الحرسغئ وق لمصغاس التقل والترام.
الضاشر؛  الشرب  تدارة  شغ  الاحرغع  أجاس  عع  عثا 
بالرجض،  المرأة  وطساواة  اإلظسان،  وتصعق  الترغات 
وعع  الثجاعر،  شغ  افشضار  عثه  وجعد  شإن  لثلك 
الصاظعن افجاس، في بطث طظ بقد المسطمغظ، غمظع 
وضع أي تضط حرسغ شغ أي صاظعن ججئغ آخر، وغسث 
ذلك تحععًا، شمبًق الجظا غسائر ترغئ حثخغئ، والردة 
تسائر ترغئ طساصث، ورطغ المتخظات الشاشقت وجإ 
ضض  ملسو هيلع هللا ىلص...  الظئغ  طصام  سطى  والاطاول  اإللعغئ  الثات 
ذلك غسائر ترغئ رأي، وحرب الثمر والحثوذ الةظسغ 
غسائران ترغئ حثخغئ، وأن غضعن لطثضر طبض تر 
افظبغغظ وتسثد الجوجات والصعاطئ والعقغئ ضض ذلك 

غظاصخ شضرة طساوة المرأة بالرجض.
إن طا ضاظئ تفسطه تضعطئ اإلظصاذ بأظعا ضاظئ تظاشص 
المسطمغظ بحسارات اإلجقم وبسخ افتضام الةجئغئ 
شغه  تظاشص  الثي  العصئ  شغ  وغغرعا  السصعبات  شغ 
أو  ١٩٩٨م  لطسام  الثولئ  دجاتغر  بالظص شغ  الشرب 
اإلظسان  وتصعق  الترغات  أشضار  سطى  ٢٠٠٥م  لطسام 
طظ  تالئ  أوجث  العاصع  عثا  بالرجض؛  المرأة  وطساواة 

الاظاصخ المجري وعع تحعغه فتضام اإلجقم.
تغث  شصط،  سصعبات  ظزام  طةرد  لغج  اإلجقم  إن 
تطئص تدارة الشرب الضاشر، اآلجظئ سطى الظاس، بط 
طظ غثالش طظعط ظزام الشرب الضاشر وحرساه، غساصإ 
بعخفه  ضاطًق  اإلجقم  تطئغص  غةإ  بض  باإلجقم، 
غساصإ  اإلجقم  أظزمئ  غثالش  وطظ  لطتغاة،  ظزاطًا 
بأتضام اإلجقم، وإن عثا العاصع لضائظ شغ الصرغإ 
الساجض، شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة، شعغ وتثعا 
الاغ جعف تأتغ سطى أظزمئ الشرب الضاشر وتحرغساته 
صاسًا  وتثرعا  ظسفا،  الغط  شغ  شاظسفعا  وتدارته، 
بقد  شغ  زاعغئ  إجقطغئ  لتغاة  وتآجج  خفخفا، 

  المسطمغظ، وتتمض عثا الثغر إلى السالط
* سدع طةطج العقغئ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

دجاتغرعط  شغ  بعجعدعا  إق  الضرغط  السغح  الظاس 
وتغاتعط الساطئ، شما عغ تصغصئ عثه افشضار وطا عع 

طخثرعا وطظحآعا؟
خاخئ  تارغثغئ  تصئئ  وعغ  العجطى،  السخعر  شغ 
بالصارة السةعز أوروبا، اجاسئث المطعك، بسططان طظ 
خسش  وجاطععا  افوروبغئ  الحسعب  الثغظ،  رجال 
السثاب، بتةئ التص اإللعغ، شبار المفضرون والحسعب 
وبسث  الترغئ،  غططئعن  واقجاسئاد  الزطط  عثا  سطى 
شخض  وعع؛  أق  وجط  تض  إلى  تعخطعا  دطعي  خراع 
الثغظ سظ التغاة، وجسطعا الترغات الساطئ عغ أجاس 
التغاة لثلك تط إسقء صغمئ الترغات واضاسئئ زخماً، 
لضظ ق تعجث ترغئ طططصئ بمسظى اقظفقت طظ ضض 
صغث، لثلك غةإ أن تصغث الترغات شاتفصعا سطى تصغغث 
الترغات بالصعاظغظ والاحرغسات العضسغئ الاغ غدسعا 
طخثر  الحسإ  بعخش  الظاس،  سظ  ظغابئ  المحرسعن 
التضعطات  تشعل  سثم  ضمان  أجض  وطظ  السططات، 
اإلظسان  بتصعق  تسمى  طا  وضسئ  الترغات  سطى 
لتصعق  الماتثة  افطط  تسرغش  شغ  ورد  ضدماظئ. 
لتماغئ  سالمغئ  صاظعظغئ  (ضماظات  بأظعا:  اإلظسان 
الاغ  التضعطات  إجراءات  طظ  والةماسات  افشراد 
اإلظساظغئ). والضراطئ  افجاجغئ  الترغات  تمج 

وخثر شغ ١٥ ضاظعن افول/دغسمئر ١٩٤٨م اإلسقن 
بط  سالمغئ،  حرسئ  لغضعن  اإلظسان  لتصعق  السالمغ 
تسغحه  ضاظئ  الثي  والامغغج  المجري،  لطعضع  ظزروا 
المرأة شغ المةامسات الشربغئ، ولطتاجئ إلى المرأة ضغٍث 
ساططئ بسث طعت الرجال شغ التربغظ السالمغاغظ، ضض 
شضرة  ضاظئ  لثلك  بالرجض،  المرأة  طساواة  تاط  ذلك 
تصعق اإلظسان وطساواة المرأة بالرجض؛ عما الدمان 
لفضرة الترغات، خاخئ وأن التاضط سظثعط عع أجغر 
سظث الحسإ، لثلك ضان ق بث طظ وضع ضماظات ضاشغئ 

لسصث اإلجارة تاى ق تظاصص الترغات المجسعطئ.
إن أجاس الاحرغسات شغ الشرب عع شخض الثغظ سظ 
الثجاعر  أي  افجاس  غدئط  الثي  والمغجان  التغاة، 
وتصعق  الترغات،  أشضار  عع  الصعاظغظ  أي  بالئظاء 

اإلظسان وطساواة المرأة بالرجض.
وبالظزر إلى جمغع الثجاتغر الاغ تضمئ بعا السعدان، 
ظةث أظعا ضاظئ شغ أجاجعا تصعم سطى شخض الثغظ 
أغطئغئ  إطا  بافغطئغئ؛  تسظ  ضاظئ  لثلك  التغاة،  سظ 
الظعاب  أغطئغئ  أو  اقجافااء،  ذرغص  سظ  الحسإ 

تامئ: صاظعن الاسثغقت الماظعسئ ...

والرساغئ الختغئ والدمان (اقجاماسغ). تاى إن الثولئ 
طظث تعالغ الحعر ق تساطغع تأطغظ الاشثغئ الضعربائغئ 
فضبر طظ جاساغظ غعطغا! بتغث أخئتئ طحضطئ الضعرباء 
الظصث  خظثوق  طظ  واباجاز  دولغ  تظثٍر  طثار  لئظان  شغ 
الثولغ، الثي إن دخطئ لئظان شغ طظزعطاه، شإن ذلك 
غسظغ الثعاب لسمص العاوغئ، طع الحروط الاغ جغفرضعا 
سظ  الثسط  ورشع  الخرف،  جسر  تترغر  طظ  الخظثوق؛ 
السطع افجاجغئ، وخخثخئ وبغع أخعل الثولئ، ورشع 

الدرائإ، وتصطغص وظائش الصطاع السام.
الصائط  العضع  عثا  طظ  والعروب  العةرة،  ضاظئ  لثا 
سطى  لئظان،  أبظاء  ظزر  شغ  "التض"  طفااح  عغ  تالغاً، 
شصط  طاسطصاً  افطر  غسث  ولط  تصسغماتعط،  اخاقف 
أختاب  تاى  بض  والمساضغظ،  الظاس  طظ  بالفصراء 
افتعال الماعجطئ بض المغسعرغظ، بسئإ طا آل إلغه 
والسغاجغ  الحثخغ  افطظ  اظسثام  طظ  الئطث،  تال 
اقجاصرار.  طفااح  عع  الثي  واقصاخادي،  واقجاماسغ 
وتسإ بسخ اإلتخاءات شإن العةرة ارتفسئ بظسئئ 
٤٢٪، شمظث طظاخش ضاظعن الباظغ وطظاخش تحرغظ 
طصارظئ   ٦١,٩٢٤ تعالغ  لئظان  غادر   ،٢٠١٩ الباظغ 

بـ٤١,٧٦٦ خقل المّثة سغظعا طظ ٢٠١٨.
أطا السآال (عض العةرة عغ الثغار العتغث؟!)، شإظظا ظآضث 
بالفط المفن، أن العةرة لط تسث خغارًا، وإظعا وإن ضاظئ 
طظ الجطان، شإظعا شغ أغاطظا عثه أضتئ  ضثلك ردتاً 
تظاطغ  طظ  ظراه  طا  طع  والسائقت،  افشراد  سطى  خطرًا 
السظخرغئ شغ تطك الئقد، وطا ظراه طظ اظضحاف سعرة 
افظزمئ الرأجمالغئ عظاك لظعاتغ الرساغئ، وبثاخٍئ طع 
ظععر جائتئ ضعروظا، الاغ ضربئ أظزمئ ختغئ بأضمطعا 

تامئ ضطمئ السثد: لئظان: عض العةرة عغ الثغار العتغث؟!

تشغغر  أطرغضا  طتاولئ  سظ  السابص  المصال  شغ  تتثبظا 
أتجاب  إغةاد  لمتاولئ  افردن  شغ  افتجاب  صاظعن 
تثغظ لعا بالعقء وتساطغع تحضغض تضعطئ برلماظغئ 
ولغج  شسق  التضط  تمارس  تصغصئ  خقتغات  ذات 
رأس  خقتغات  تصطغص  خقل  طظ  وذلك  حضق، 
الضئغرة  الخقتغات  طظ  ضبغر  سظ  غثه  ورشع  الظزام 
تتئ  جغاجغئ  أسمال  طةمعسئ  ضمظ  غمطضعا  الاغ 

الارعغإ والارغغإ...
تحضغض  شضرة  تعل  افطر؛  عثا  تعل  الغعم  وظضمض 
سطى  طصئض  افردن  وأن  خاخئ  برلماظغئ،  تضعطئ 
اظاثابات برلماظغئ غئثو شغعا أظه تظازل لفضرة أطرغضا 
الصادطئ،  اقظاثابات  شغ  برلماظغئ  تضعطئ  باحضغض 
المرتطئ  عثه  وشغ  اآلن  وارد  افطر  عثا  عض  ولضظ 
لمرتطئ طاصثطئ صادطئ، أم عع ظعع طظ تدغغع العصئ 
لتصغصئ  أطرغضا  إدراك  طظ  بالرغط  الةععد  وبسبرة 
وطتاولاه  الئرلماظغئ  التضعطئ  طظ  الظزام  طعصش 
أطرغضا  تتاول  جابصا؟  طظه  تثث  ضما  طظعا  الافطئ 
طظعا  صعغئ  ووجائض  بأجالغإ  افردن  سطى  الدشط 
وصثرته  وصراراته،  وحروذه  الثولغ  الظصث  خظثوق 
واقصاخادغئ،  السسضرغئ  والمسعظات  اقجاثاظئ  سطى 
شدق سظ وجعد إدارة ق تتامض الاأخغر، وسظ الرشخ 

والسقصئ طع الةعار الثي أخئح بغث أطرغضا.
تضعطئ  وجعد  غاخعر  ق  أظه  جابصا  ذضرظا  لصث 
وصاظعن  صعغئ  تجبغئ  أرضغئ  وجعد  بثون  برلماظغئ 
بسغثا  الشربغ  المفععم  ضمظ  تصغصغ  سخري  أتجاب 
المسعظات  وربط  والاحرغسغئ  افطظغئ  المسعصات  سظ 
رشع  تساطغع  ق  أتجاب  طسمى  لاحضغض  بالثاخطغئ 
ضض  دور  لاتثغث  عاتفغئ  طضالمئ  بسث  إق  اإلخئع 
(دغضعر)،  طسارضئ  المسماة  افتجاب  شغ  جعاء  طظعا 
التجبغئ  طظ  الظاس  ترعغإ  سظ  شدق  المعاقة،  أو 
والمطالئات افطظغئ والاعصغش الثي ذال تاى افتجاب 
المرخخئ صاظعظغا، وطظعا اساصال جسغث ذغاب لاخرغح 
له ضمظ السصش (أوصش طثسغ سام سمان أطغظ سام 
تجب العتثة الحسئغئ الثضاعر جسغث ذغاب، شغ جةظ 
الئطصاء وذلك إبر طصال تظاول طعصفه الراشخ لطائسغئ 
افتجاب  تئسغئ  وسثم  واقصاخادغئ)،  السغاجغئ 
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شغ  ٢٠٢٠/٧/٢٤م  باارغت  جمسئ  خقة  أول  أصغمئ 
تغث  جظئ،   ٩٠ طظث  إغقصه  بسث  خعشغا  آغا  طسةث 
أغطصه طخطفى ضمال لسظه اهللا سام ١٩٣٠م بثرغسئ 
١٩٣٤م  سام  أسطظ  بط  وطظ  شغه،  إخقتات  إجراء 
سظ تتعغطه إلى طاتش تغث تط اشاااته لطسغاح غعم 
طظ  تعله  وطا  المسةث  اطاف  وصث  ١٩٣٥/٢/١م. 
جاتات بآقف المخطغظ، وتئسئ أظفاس المسطمغظ 
التثث  غاابسعن  وعط  جغاحئ  طحاسر  شغ  ترضغا  شغ 
طما غثل سطى طثى سمص اإلجقم شغ صطعبعط الثي 
لط غساطع الشرب صطسه طظ صطعبعط بعاجطئ سمغطعط 

طخطفى ضمال وطظ أتى طظ بسثه طظ تضام ترضغا. وعثا التثث وتئساته غحتث عمط الساططغظ المثطخغظ 
لثغظ اهللا بأظعط جغامضظعن طظ إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، إذ إن الحسإ الارضغ المسطط أضبر حسإ 
جرى تشرغئه وطتاولئ إبساده سظ اإلجقم وجسطه غظسى أطةاده وطاضغه السرغص شغ خثطئ اإلجقم وتمض راغاه، 
ولضظه طا إن غتثث أي تثث غطمج شغه سعدة لقجقم شإظه غافاسض طسه بسرسئ. وعظاك تجب الاترغر إذ غسمض 
طظث خمسغظات الصرن الماضغ شغ ترضغا، شصث ترك تأبغرا سمغصا شغ صطعب الظاس لغسغث أطةادعط ودائما غثضرعط 
بالثقشئ وغثسععط إلصاطاعا وإجصاط الةمععرغئ والسطماظغئ. شاسمص عثا التجب وتةثر بغظعط، تاى أخئح 
شاسق ظحطا شغ الساتئ غتسإ له تساب، وغسمض سطى إغةاد الرأي السام لطثقشئ ولضض صداغا المسطمغظ. وبثأ 

المسطمعن غاطعفعن إلصاطئ أول خقة جمسئ وراء خطغفاعط بسث أن ترطعا طظ إصاطاعا طظث سام ١٩٢٤م.

طا جرى عثا السام سطى إبر صاض الرجض افجعد جعرج 
أخقصغئ،  ق  بطرغصئ  طغظغابعلغج؛  طثغظئ  شغ  شطعغث؛ 
وق إظساظغئ، وتثلض شغ العصئ ظفسه سطى اقجاعاار 

بأرواح السعد، وسثم طساططاعط طساططئ إظساظغئ.
بغخ  حرذئ  رجال  تعصغش  أدى  ١٩٦٥م  جظئ  وشغ 
لحاب أجمر الئحرة غثسى طارضغئ شراي؛ خقل سمطغئ 
تثصغص طرتئطئ بترضئ السغر، بط طحاجرة طع أصربائه، 
أظةطعس،  لعس  شغ  واتج  جغاع  طسجل  شغ  تمرد  إلى 
وتتعل عثا التغ الفصغر سطى طثى جائ أغام، إلى جاتئ 
المسطتئ  العذظغ  الترس  دورغات  شغه  تصعم  صاال 
وُشِرض  جغإ،  جغارات  شغ  بثورغات  بصغطئ،  برحاحات 
طظع لطاةعل. ضاظئ تخغطئ عثه التعادث ضئغرة إذ بطشئ 
٣٤ صاغق بغظما تط تعصغش أربسئ آقف حثص وجةطئ 
جظئ  وشغ  الثوقرات.  طظ  المقغغظ  بسحرات  أضرار 
١٩٦٨م وسطى إبر اغاغال الصج طارتظ لعبر ضغظب؛ شغ 
طمفغج بعقغئ تغظغسغ شغ الرابع طظ ظغسان، اظفةر 
السظش شغ ١٢٥ طثغظئ طما أدى إلى جصعط ٤٦ صاغق 
سطى افصض و٢٦٠٠ جرغح. وشغ جظئ ١٩٨٠م صاض خقل 
بقبئ أغام طظ أسمال السظش ١٨ حثخا وجرح أضبر طظ 
٤٠٠ شغ تغ السعد لغئرتغ جغاغ شغ طغاطغ بعقغئ 
شغ  تمئ  بسثطا  عثه  السظش  أسمال  واظثلسئ  شطعرغثا. 
طقتصغظ  بغخ  حرذغغظ  أربسئ  تئرئئ  تاطئا؛  طثغظئ 
تةاوز  أشرغصغ،  أخض  طظ  ظارغئ  دراجئ  جائص  لصاطعط 
إحارة المرور. وشغ جظئ ١٩٩٢م أحسطئ تئرئئ أربسئ 
حرذغغظ بغخ شغ ٢٩ ظغسان تمئ طتاضماعط لصاطعط 
رودظغ ضغظس؛ جائص جغارة طظ أخض أشرغصغ شغ آذار 
شراظسغسضع  جان  إلى  اقضطرابات  واطاثت  ١٩٩١م، 
وقس شغشاس وأتقظاا وظغعغعرك؛ وأجفرت سظ طصاض 
٥٩ حثخا وجرح ٢٣٢٨ آخرغظ. وشغ جظئ ١٩٩١م؛ 
ضةئ العقغات الماتثة باقتاةاجات وأسمال الحشإ؛ 
لعس  حرذئ  لدئاط  افطرغضغئ  المتاضط  تئرئئ  بسث 
أظةطعس؛ الثغظ أبرتعا رجقً أجعد ضرباً دون وجه تص.
بالصاض  شصط  تاسئإ  ق  والسرصغئ  السظخرغئ  والظزرة 
واقساثاء بض أغدا تاسئإ بالترطان والفصر والئطالئ 
والاعمغح؛ إذ غسغح ٢٤,٧٪ طظ السعد تتئ خط 
الصعطغ  المساعى  سطى   ٪١٢,٧ ظسئاه  طا  أي  الفصر، 

افطرغضغ.
ألشئ  صث  أظعا  تثسغ  الاغ  الصعاظغظ  وجعد  ورغط 
السظخرغئ شغ أطرغضا وتررت السئغث؛ إق أن عظاك ظزرة 
الفخض والامغغج طعجعدة تاى شغ الصعاظغظ افطرغضغئ، 
وترجت عثه الظزرة شغ المةامع. غصعل الضاتإ المخري 
رضا عقل؛ شغ ضاابه "تفضغك أطرغضا"؛ وضان غصغط شغ 
المتضمئ  وأتضام  الثجاعرغئ  الاسثغقت  (إن  أطرغضا: 
السعد  بغظ  المساواة  اجاعثشئ  أطرغضا  شغ  السطغا 
والئغخ، لضظ العثف ظض عع المساواة طع الفخض، طا 
ظعر بعضعح شغ أتضام المتضمئ السطغا افطرغضغئ سام 
١٨٩٦م، الاغ تضمئ بأن السعد والئغخ غظئشغ أن 
غضعظعا طظفخطغظ ولضظ طاساوغظ، وصث اجامر افطر 
إلشاء  حعث  الثي  ١٩٥٤م  سام  تاى  الظتع  عثا  سطى 
الامغغج السظخري شغ المثارس... لط غظِه صرار المتضمئ 
طزاعر  المثارس،  شغ  السظخري  الفخض  بإلشاء  السطغا 
الامغغج السظخري افخرى السائثة شغ ضض طضان، إذ ظض 
شغ التاشقت والمطاسط والتاظات، وشغ  الفخض صائماً 
عثا السغاق، تثبئ الضبغر طظ المعاصش المثلئ تسرض 
لعا المعاذظعن السعد؛ وسطى إبرعا اظططصئ اتاةاجات 
ترضئ التصعق المثظغئ بصغادة طارتظ لعبر ضغظب، الاغ 
التصعق  صاظعن  خثور  إلى  أدت  تاى  تاخاسث  ظطئ 
المثظغئ افطرغضغئ شغ سام ١٩٦٨م، وعع السام ظفسه 

الثي حعث طخرع ضغظب إبر تادث اغاغال...).
الصعاظغظ  وجعد  رغط  أطرغضا؛  شغ  الظزرة  عثه  وظطئ 
السثغثة والمآجسات الضبغرة عظا وعظاك؛ الاغ تثسع 
إلى المساواة. وظطئ آبارعا تدرب بسمص شغ ترضغئئ 
الحسإ افطرغضغ العحئ، وتاسئإ بغظ الفغظئ وافخرى 
عثه  بغظ  غربط  الثي  الرابط  تثطثض  وزقزل؛  بعجات 
بض  العاتثة،  العقغئ  أوخال  بغظ  وتاى  العقغات، 
ساطض  الظزرة  وعثه  العاتث..  والتغ  العاتثة  المثغظئ 
السغاجغ  الرابط  وضرب  اقجاصرار،  زسجسئ  شغ  صعي 

والعغضطغ؛ الثي غربط المةامع شغ أطرغضا.
العقغات،  بغظ  اقصاخادي  المساعى  شغ  الافاوت   -٢

وتأبغر عثا افطر سطى الظجسئ اقظفخالغئ.
غائع شغ التطصئ الصادطئ..

تتثبظا شغ التطصئ السابصئ سظ طصعطات الثول، وسظ 
سطى  وصثرتعا  وبصائعا،  واجامرارغاعا  صعتعا  أجئاب 
سظ  ضثلك  وتتثبظا  العجات.  أطام  والاتمض  الخمعد 
تارغت تأجغج أطرغضا، وسظ بسخ المراتض الاارغثغئ؛ 
اقتتاد  اظعغار  بسث  طا  طرتطئ  تاى  بعا،  طرت  الاغ 

السعشغاغ، وحئه الافرد والعغمظئ افطرغضغئ.
أجاس  سطى  تصعم  ق  الاغ  الثول  أن  ضثلك  وذضرظا 
شارة  خقل  وتسغح  ذعغق،  تخمث  ق  شإظعا  ختغح؛ 
والاصطئات،  والظضئات  العجات  طظ  دواطئ  شغ  بصائعا 
وق تعثأ وق تساصر أبثا. وإذا اظعار أجاجعا، وأرضان 
إلى  أخرى  طرة  تسعد  ق  شإظعا  أرضا؛  وجصطئ  بظائعا 

واصع التغاة؛ بض تظثبر وتفظى أبثا.
وجظاتثث شغ عثه التطصئ طظ خقل الظزرة شغ تارغت 
جغاجغا  التالغ؛  واصسعا  خقل  وطظ  أطرغضا،  ظحعء 
سظ  والسضاظغئ،  اقتتادغئ  وترضغئاعا  واصاخادغا، 
السعاطض الاغ تدرب ضغاظعا وتعجعا، وتثطثض أرضان 
وقغات  إلى  وتفااعا  تسصطعا،  أن  وتعحك  بظائعا، 

طمجصئ وطافرصئ، وربما طاثاخمئ وطاظاترة.
شإظعا  أوخالعا؛  تظثر  الاغ  والسعاطض  أطرغضا  واصع  أطا 
وذلك  السظضئعت؛  بغئ  طظ  أوعى  اتتاد  التصغصئ  شغ 
الاغ  الاارغثغئ  وافجعاء  السغاجغ،  طاضغه  تغث  طظ 
بغظ  غربط  الثي  الرابط  تغث  وطظ  ظطعا،  شغ  ظحأ 
الارضغئئ  أي  افسراق؛  وذئغسئ  الثمسغظ،  وقغاته 
الثغمعغراشغئ، والثغاظات الماظعسئ الاغ تصطظه، وطظ 
العقغات  جضان  شغ  الماتضمئ  المادغئ  الظزرة  تغث 
بحضض سام، والافاوت اقصاخادي شغ طساعى السغح 
تظثر  الاغ  السعاطض  أبرز  سظث  وجظصش  العقغات.  بغظ 
غةمسه،  الثي  الرابط  وتدسش  اقتتاد،  عثا  أوخال 
وتثشع باتةاه تفضضه وجصعذه وتحرذطه سما صرغإ 

بإذظه تسالى:
اقتتاد،  عثا  ظطه  شغ  ظحأ  الثي  الثطعي  الاارغت   -١
وتسثد افسراق والثغاظات، والظزرة السظخرغئ المرتئطئ 

بثلك، وتأبغر ذلك سطى سعاطض الافضك والاحرذم.
الشغر،  وأطقك  أطعال  جرصئ  سطى  صاطئ  شأطرغضا 
وخاخئ  بقدعط،  طظ  وذردعط  وإبادتعط  وصاطعط 
العظعد التمر. وصاطئ ضثلك سطى طرتطئ طظ السئعدغئ 
واقجارصاق. وساحئ عثه المفاعغط شغ أذعان الحسإ 
افطرغضغ جظعات ذعغطئ؛ صئض طرتطئ تترر السئغث. لضظ 
آبارعا طا زالئ طارجثئ شغ ظفعس وسصعل الضبغر طظ 
افطرغضغغظ؛ وعغ طا تسمى بالظزرة السظخرغئ لطسعد. 
الحمال  بغظ  ذاتظئ  تروبا  ضثلك  أطرغضا  وساحئ 
ورجثئ  جظعات،  خمج  تعالغ  اجامرت  والةظعب 
عثه التروب الظزرة الصعطغئ والسظخرغئ بغظ الحسإ 
ذلك  إلى  أضش  والةظعب،  الحمال  ووقغات  افطرغضغ 
الظزرة السرصغئ والسظخرغئ طا بغظ السضان افخطغغظ 
الةثد،  المعاجرغظ  وبغظ  افوائض،  المعاجرغظ  طظ 
وق ظظسى أن أطرغضا غصطظعا أضبر طظ سرق تاى طظ 
سرصغ؛  خطغط  سظ  سئارة  أظعا  أي  افخطغغظ؛  السضان 
غغر طامغج، وق غمضظ أن غخعرعا إق سصغثة أصعى طظ 
طاسثدة  دغاظات  عظاك  أن  إلى  إضاشئ  افسراق،  عثه 
تسإ المظاذص الاغ وشث طظعا السضان؛ شفغعا الظخارى 
والغععد، وشغعا المسطمعن وشغعا العظثوس والسغت، 
عثا  غئصى  لثلك  وطاسثدة؛  ضبغرة  دغاظات  وشغعا 
الساطض (الاسثد السرصغ والثغظغ، والاظاشر بغظ افجظاس 
والعقغات)؛ طظ أصعى السعاطض الاغ تعثد عثا اقتتاد 
بالاحرذم والامجق واقظتقل. وتجداد عثه الظزرة ضض 
برطاه،  افطرغضغ  لطحسإ  وافرق  الصطص  وُتسئإ  غعم 
افتثاث  (تضحش  ععل:  جعن  افطرغضغ  الئاتث  غصعل 
ضما  طةامسعط،  بعحاحئ  غحسرون  افطرغضغغظ  أن 
تسعده الاظاصدات واقضطرابات الِسرصغئ وافخقصغئ، 
افخغر  اقساراف  غآضثه  طا  وعثا  الُسظخرغئ).  وجغادة 
الثي خرح به وزغر الثشاع افطرغضغ طارك إجئر، تغث 
صال: (إن الامغغج السظخري ظاعرة تصغصغئ شغ العقغات 
الماتثة). وغحغر اجاطقع لطرأي، أجرته وضالئ روغارز 
طع طآجسئ أبسعس جظئ ٢٠١٤، (إلى أن صرابئ ربع 
شضرة  غآغثون  افطرغضغئ؛  الماتثة  العقغات  جضان 
وبغظ  افطرغضغ.  اقتتاد  سظ  بعقغاتعط  اقظفخال 
اقجاطقع أن الةمععرغغظ وجضان العقغات الجراسغئ 

الشربغئ أضبر تصئقً لطفضرة).
غغر  العابطئ  السظخرغئ  الظزرة  عثه  جئئئ  لصث   
آخرعا  ضان  أطرغضا؛  شغ  ضبغرة  اضطرابات  اإلظساظغئ 

جسض  صث  اإلجقطغئ  افطئ  اظعغار  أن  شغه  حك  ق  طما 
المساسمرغظ غاساصئعن سطغعا أوروبغاً شغ عغؤئ اقجاسمار 
شغ عغؤئ اقجاسمار الةثغث، الثي  الصثغط، بط أطرغضغاً 
اجائثل بعجائض اقجاسمار الصثغط (اقتاقل السسضري 
والتروب)، وجائض أخرى تتصص غاغئ السغطرة بسغثًا سظ 

دوي المثاشع وأزغج الرخاص.
تاول اقجاسمار الةثغث طرات وطرات الثخعل إلى الغمظ، 
طظث رساغاه لطظزام الةمععري شغ ١٩٦٢م واساراشه به 
بسث طدغ بقبئ أحعر سطى صغاطه وطساظثته له لثمج 
وجه الصعات الئرغطاظغئ  جظعات بالصعات المخرغئ شغ 
ذلك،  سطغه  شخسإ  المتاض،  جظعبه  طظ  له  المعاجمئ 
شاجاثثم أدواته الةثغثة؛ أذرسه اقصاخادغئ شغ بسط 
ظفعذه سطغه تغظ أرجطعا لاسمض طساً سطى تتصغص ربصئ 

اقجاسمار.
طارابط  بحضض  افطرغضغئ  اقصاخادغئ  افذرع  تسمض 
الظصث  وخظثوق  الئظك  الامعغض؛  طخادر  سئر  طاضاطض 
تصثم  الاغ  افطرغضغئ  الاظمغئ  وضالئ  وبظك  الثولغغظ 
الصروض الضئغرة المثطرة لقصاخاد بمطغارات الثوقرات 
بغث وحرضاتعا الظفطغئ واظرون وعالغئرتعن والعظثجغئ 
بالغث  برباعا  الصروض  تسغث  الاغ  جاعن  طاغظ،  بضاض، 
افخرى، والاغ تصعد شغ الظعاغئ لطسغطرة الضاططئ سطى 
وسسضرغاً. شاصثغط الصروض  واصاخادغاً  جغاجغاً  الئقد 
الاتاغئ  بالئظى  أجمعه  طا  سطى  تثعإ  الاغ  الدثمئ 
والصخث طظعا إظفاق أطعال ذائطئ لمحارغع خثطغئ غاحثق 
بعا التضام، ولغسئ إظااجغئ ضئظاء المخاظع، وبظاء السثود 
بشغئ إظحاء طتطات الضعرباء، وبظاء الطرصات والمطارات 
وجضك التثغث وتسمغص المعاظأ وتعجغع رصسئ افرض 

الجراسغئ وتفر آبار المغاه.
لصث تعصفئ أسمال العضالئ افطرغضغئ لطاظمغئ شغ الغمظ 
بئراطب  وتطتص  لاسعد  ١٩٧٤-١٩٧٧م،  افسعام  بسث 
خقل  وضاظئ  ١٩٩٥م،  شغ  بثأت  الاغ  الثولغ  الئظك 
السام ٢٠٠٦م تغظ شرضئ أسمالعا سطى بقث وزارات؛ 
لارضج  وافوصاف؛  واإلرحاد  واإلسقم،  والسضان،  الختئ 
شغ الختئ والسضان سطى براطب تظزغط وتتثغث الظسض، 
وتساشض وزارة اإلسقم شغ الاروغب إلسقظات تطك الئراطب، 
وضثلك طحاغت وزارة افوصاف أبعاق شااوى طظ سطى طظابر 
وحاحات الفدائغات، تاى إظعا اجاصثطئ بسداً طظعط 
فطرغضا بتةئ سصث دورات لعط لمجغث طظ الابصغش. بط 
تمثدت أسمال العضالئ افطرغضغئ لطاظمغئ لاحمض وزارتغ 

الاسطغط والاسطغط السالغ ووزارة الجراسئ.
إن سعام الظاس شغ الغمظ ق غثرضعن طثى خطعرة تصثغط 
طساسثات عثه العضالئ لعط، بض إن بساذاعط تتثبعط 
بأظعط غظمعا المساسثات الاغ تصثطعا أطرغضا لعط. أطا 
التضام وحرغتئ طمظ عط تعلعط شعط غثرضعن خطعرة 
طا غفسطعن، لضظعط شغ المصابض غائةتعن بئظاء الطرصات 
وإظحاء الةسعر، وتسغغر أطعر التضط سطى المثى المظزعر، 

وغارضعن افجغال الصادطئ تعاجه طا سئبئ به أغثغعط.
طفاجأة التعبغغظ عغ أن أسمال العضالئ افطرغضغئ لطاظمغئ 
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أبر طساسثات وضالئ الاظمغئ افطرغضغئ يف ظضئئ الغمظ
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تشطغ شغ وجعدعط جمغع المتاشزات الاغ غسغطرون 
-٢٠١٦ الفارة  شغ  أظفصئ  أظعا  أسطظئ  والاغ  سطغعا، 

وجظعب  حمال  تحمض  دوقر  ططغعن   ١٤,٤٦ ٢٠١٩م 
الغمظ. لضظ أخعاتعا طظ المظزمات الختغئ واإلظساظغئ 
صث شاصاعا شغ تصثغط افطعال بتغث بطس طةمعع طا تصثطه 

تطك المظزمات ٣٧٠ ططغعن دوقر جظعغاً.
وعظا طضمظ الثطر سطى الغمظ، شالمظزمات إظما تصثم 
صروضا، وإن صثطئ عئات شعغ تاماً تعذؤئ تآول إلى 
طخر  تال  إلى  لظظزر  أطبطئ  وإلسطاء  صروض.  تصثغط 
الغعم وصث بثأت بالتخعل سطى المساسثات افطرغضغئ 
طظث خمسغظات الصرن الماضغ، وتثشع الغعم ٢٠٪ طظ 
طغجاظغاعا الساطئ لسثاد ربا الصروض الاغ تخطئ سطغعا، 
وعغ الغعم تصثم سطى بغع أخعلعا لاسثغث طا سطغعا 
طظ صروض، ولامرغ أطرغضا وجععا شغ الاراب أضبر طما 
صث طرغ. واإلضعادور الاغ تسث الظمعذج اآلجغعي الثي 
رضجت أطرغضا سطغه شغ أطرغضا الةظعبغئ؛ شتغظ دخطاعا 
ارتفسئ ظسئئ الفصر طظ تسثاد السضان طظ ٥٠٪ إلى 
طظ  السام  والثغظ  إلى ٧٠٪  طظ ١٥٪  والئطالئ   ٪٧٠
غسع  شطط  دوقر،  ططغار   ١٦ إلى  دوقر  ططغعن   ٢٤٠
اإلضعادور جعى دشع ٥٠٪ طظ طغجاظغاعا لسثاد أصساط 
ربا الصروض، ولط غخئح أطاطعا خغار جعى بغع غاباتعا 
الاغ تتاعي سطى طثجون ظفطغ ضثط لحرضات الظفط 
افطرغضغئ، واظثفدئ تخئ الطئصات الفصغرة طظ ٢٠٪ 
إلى ٦٪ طظ المغجاظغئ، وأخئتئ ق تتخض جعى سطى 
أصض طظ بقبئ دوقرات طظ ضض طؤئ دوقر طظ بغع ظفطعا 
الثي تتخض الحرضات الظفطغئ سطى ٧٥ دوقر طظه وأضبر 
طظ ٢٠ دوقرا لسثاد الصروض. وضثلك إظثوظغسغا الاغ 
وذؤاعا أصثام أطرغضا طظث ١٩٦٠م، وبظما وجعاتغماق 

وضعلعطئغا وأخرغات...
شضغش باهللا سطغضط غضعن تال بقدظا جغاجغاً واصاخادغًا 
وسسضرغاً إق طرععظاً بأغثي أطرغضا الاغ صثطئ المسعظات 
بط أتئساعا بالصروض بط غائسعا بغع أخعل طعاد الثام؟ 
شعض غفصه التعبغعن الثغظ شاتعا الغمظ أطام العضالئ 
الثولغغظ،  الظصث  وخظثوق  والئظك  لطاظمغئ  افطرغضغئ 
الظصث  خظثوق  طع  تحاوروا  بأظعط  طآخرًا  وشاخروا 
غثرك  وعض  وظغسان/أبرغض؟  آذار/طارس  حعري  ذعال 
أعض الغمظ أظعط خرجعا طظ تتئ جغطرة اجاسمارغئ 
جغطرتعا  تتئ  لادسعط  أطرغضغئ  بمسعظئ  برغطاظغئ 
اقجاسمار  أحضال  ضض  غظئثوا  أن  إق  سطغعط  شما  عغ؟ 
وغضعظعا ضافولغظ طظ أجثادعط افظخار والمعاجرغظ 
الثغظ ظخروا اهللا ورجعله شظالعا حرف الثظغا واآلخرة 
دارعط  سصر  شغ  افولى  اإلجقم  لثولئ  باتاداظعط 
إلصاطئ  المثغظئ المظعرة، وغضعن أتفادعط الغعم سعظاً 
دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ 
ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم  َّ َُّ ا وسثظا اهللا جئتاظه بعا: ﴿وََعَد اهللا
ْرِض َكَما اْسَتْخلََف 

َ ْ
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف األ وََعِملُوا الصَّ

ِيَن ِمن َقْبلِِهْم﴾ وبحرظا بعا رجعله ملسو هيلع هللا ىلص شصال: «ثُمَّ تَكُوُن  َّ ا
 «ِة ِخَالَفٌة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

أول صالة جمعۀ فی مسجد آیا صوفیا بعد إغالقه مدة ٩٠ سنۀ!


