
تاى غضعن المرء جغاجغاً، ق بث طظ أن تضعن لثغه 
وعع  وباحرعا،  السغاجئ  ساش  جعاء  جغاجغئ،  تةربئ 
السغاجغ الثي غساتص عثا الطصإ أو عثا اقجط. أو لط 
غئاحرعا، وعع السغاجغ الظزري، وفجض أن تضعن لثى 
المرء الاةربئ السغاجغئ، ق بث طظ أن تاعشر لثغه بقبئ 

أطعر عاطئ:
أولعا: المسطعطات السغاجغئ.

وباظغعا: الثوام سطى طسرشئ افخئار السغاجغئ الةارغئ.
وبالبعا: تسظ اقخاغار لفخئار السغاجغئ.

الاارغثغئ،  المسطعطات  شعغ  السغاجغئ:  المسطعطات  أطا 
التعادث،  سظ  وطسطعطات  الاارغت.  تصائص  جغما 
والاخرشات، وافحثاص، الماسطصئ بعط طظ تغث العجه 
السغاجغ. وطسطعطات سظ السقصات السغاجغئ، جعاء بغظ 
افشراد، أو الثول أو افشضار. شعثه المسطعطات عغ الاغ 
تضحش طسظى الفضر السغاجغ، جعاء أضان خئرًا، أم سمًق 
أم صاسثة: سصغثة ضاظئ أو تضماً. وبثون عثه المسطعطات 
ق غساطغع المرء شعط الفضر السغاجغ، طعما أوتغ طظ 
ذضاء وسئصرغئ. فن المسألئ طسألئ شعط ق طسألئ سصض.

وأطا طسرشئ افخئار الةارغئ: وق جغما افخئار السغاجغئ، 
شفظعا طسطعطات، وفظعا أخئار سظ تعادث جارغئ، وفظعا 
عغ طتض الفعط، وطتض الئتث، لثلك ق بث طظ طسرشاعا. 
ولما ضاظئ تعادث التغاة تاشغر صطساً، وتاةثد، وتثاطش، 
وتاظاصخ، شق بث طظ تائسعا، تاى غزض سطى سطط بعا، 
أي تاى غزض واصفاً سطى طتطئ الصطار الاغ غمر طظعا 
الصطار شسقً، وق غزض واصفاً شغ طتطئ ق غمر طظعا الصطار 
وخار  تشغرت،  بط  جاسئ  صئض  طظعا  غمر  ضان  بض  اآلن، 
غمر شغ طتطئ أخرى. لثلك ق بث طظ دوام تائع افخئار 
أضان  جعاء  خئر،  غفعته  ق  بتغث  وطااابع  قزم  بحضض 
طعماً أم تاشعاً، بض غةإ أن غاتمض سظاء الئتث شغ ضعطئ 
تئظ طظ أجض تئئ صمح وصث ق غةثعا، فظه ق غسرف طاى 
غأتغ الثئر المعط، وطاى ق غأتغ، طظ أجض ذلك ق بث 
طظ أن غزض سطى تائع لفخئار ضطعا، جعاء الاغ تعمه أو 
الاغ ق تعمه، فظعا تطصات طرتئطئ بسدعا بئسخ، شإذا 
ضاسئ تطصئ شضئ السطسطئ، وخسإ سطغه طسرشئ افطر. 
وغربط العاصع بثئر أو بفضر  خطأ،  بض صث غفعط افطر 
اظاعى وذعإ ولط غسث صائماً. لعثا ق بث طظ تائع افخئار 
بحضض طااابع تاى غاسظى شعط السغاجئ. وأطا تسظ 
اخاغار افخئار شإظما غتخض بأخثعا، ق بمةرد جماسعا 
شالسغاجغ ق غأخث إقّ الثئر العام، إذ غةإ أن غمغج بغظ 
طا غآخث وطا ق غآخث، وإن ضان غسمع افخئار ضطعا، فن 
افخث إظما غضعن لفخئار الاغ شغ أخثعا شائثة، وق غضعن 
لشغرعا ولع ضاظئ صث تحضض طسطعطات. وعثا عع الاائع 

لفخث، ق لمةرد السماع.
سظ ضااب أشضار جغاجغئ لتجب الاترغر
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بصطط: افجااذ تاتط جسفر (أبع أواب)

إن طخغئاظا عغ شغ التضام شغ بقد المسطمغظ، شإن 
طصعطات الصعة لثغظا ضاشغئ بض شعق الضفاغئ إلسادة 
تصعصظا بسجة وتطصغظ السثو درجاً غخاتئه تاى صئره! 
ولضظ التضام الثغظ خاظعا اهللا ورجعله والمآطظغظ 
غرضسعن لسادتعط طظ الضفار المساسمرغظ شعق طا 
غرضسعن هللا رب السالمغظ، شغمظسعن الةغعش طظ 
بط  بقدعط...  طظ  المتاض  لاترغر  أسثائعط  صاال 
طظ  غساةثي عآقء التضام بالثل والمعاظئ حغؤاً 
شاات شغ دعالغج افطط الماتثة وطةطج افطظ... 

عثا إن تخطعا سطى الفاات!

اصرأ شغ عثا السثد:
-  اظاثابات تعظج ٢٠١٩ جئاق طتمعم لاضرغج 

   الظزام ظفسه   ...٢
- برغطاظغا تاقسإ بثطاء افبرغاء شغ الغمظ بغظ 

   رئغج عجغض طأجعر وطةطج اظفخالغ طمصعت ...٢
- بعرة الحام وإسادة ترتغإ افوراق ...٤

- تضعطئ السعدان؛ ضفاءات ترضغ ربعا وتثثم حسئعا
   أم ضفاءات تثثم المساسمر؟!  ...٤
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ضطمئ السثد

سئث  اقظاصالغئ،  التضعطئ  وزراء  رئغج  تضعطئ 
طظ  بثقً  وزغرًا   ١٨ طظ  المحّضطئ  تمثوك،  اهللا 
افتث  غعم  الثجاعرغئ،  الغمغظ  أدت  وزغرا،   ٢٠
طعاطعا،  طئاحرة  شغ  وحرسئ  ٢٠١٩/٠٩/٠٨م، 
فعض  لطظةاة  ذعصًا  تحضض  التضعطئ  عثه  شعض 
السعدان طظ الئآس والحصاء والفصر وضظك السغح؟ 
رئغج  صال  الئائث؟  الظزام  لسغاجات  اطاثاد  عغ  أم 
العزراء بأظه اسامث أربسئ طساغغر أجاجغئ شغ اخاغار 
والامبغض  افصالغط،  وتمبغض  الضفاءة،  عغ  تضعطاه، 
السادل لطظساء، وتمبغض الحئاب. شما عغ تصغصئ عثه 
العزراء  عآقء  تصغصئ  طسرشئ  أن  حك  ق  المساغغر؟ 

جعف تضحش سظ تصغصئ عثه المساغغر.
افضادغمغئ،  الثرجات  بعا  شغصخث  الضفاءة،  أطا 
الثئرة  إلى  باإلضاشئ  الشرب،  جاطسات  شغ  والاتدغر 
الشرب،  جاطسات  إن  الثولغئ.  المظزمات  شغ  السمطغئ 
تثّرس  المسطمغظ،  بقد  شغ  الةاطسات  وتاى 
التغاة  سظ  الشربغئ  الظزر  ووجعئ  الشربغئ  التدارة 

شغ التضط واقصاخاد والاحرغع وغغرعا.
سطى  والاثرغإ  السمطغ  الاطئغص  شاسظغ  الثئرة،  أطا 
لثلك  التغاة،  واصع  شغ  اآلجظئ  التدارة  عثه  إظجال 
شسظثطا ظثرس السغرة الثاتغئ لطاصط التضط الةثغث، 
ظةث أن أرضاظه عط طظ طعظفغ المظزمات الثولغئ؛ 
الثولغغظ،  الظصث  وخظثوق  والئظك  الماتثة  افطط 
طئظغئ  المحاضض  وسقج  لطتضط  ظزرتعط  شإن  لثلك 
المسالةات  وتسّعل  الشربغئ،  الظزر  وجعئ  سطى 
وعغ  دولغئ،  المسماة  المظزمات  أبعاب  سطى 
ترضاتعا  شغ  الضاشر  الشرب  طخالح  باتصغص  المسظغئ 
بعآقء  وغظاعغ  المطاف  غئثأ  لثلك  وجضظاتعا، 
الةثد بإرضاء الشرب الضاشر لسطه غرشع السعدان طظ 
صائمئ اإلرعاب افطرغضغئ، أو غطشعن دغعن السعدان 
غةمسعن  أو  العغئك،  طئادرة  بمعجإ  الثارجغئ 
العزراء  رئغج  غتااجعا  الاغ  دوقر  ططغار   ٨ طئطس 
الاطئغع  أو  اقصاخادغئ،  المحضطئ  لسقج  (تمثوك) 
طع الئظك الثولغ فخث طجغث طظ الصروض الربعغئ، 
لارتع  الدثمئ  الرأجمالغئ  لطحرضات  الئقد  شاح  أو 
شغ بروات الئقد الئضر... عثا عع تفضغر طظ غسمعن 
بالضفاءات، وعع ظفسه تفضغر رجاقت الظزام الئائث، 
بض عع تفضغر العجط السغاجغ العذظغ الثي خظسه 
الضاشر المساسمر سطى سغظ بخغرة، وصث جظى الظاس 
طظ عثه السصطغات بآس التغاة وضظك السغح! صال 
طتادبات طع أطرغضا لرشع السعدان  تمثوك: (بثأظا 
خظثوق  وطع  لقرعاب  الثاسمئ  الثول  صائمئ  طظ 
(صظاة  الثغعن)  عغضطئ  إسادة  لمظاصحئ  الثولغ  الظصث 
خظثوق  (سطى  وتابع:  ٢٠١٩/٠٨/٢٤م)،  السربغئ 
سئر  السعداظغغظ  طساسثة  الثولغغظ  والئظك  الظصث 
بعزارة  ضئغر  طسآول  وذضر  أولعغاتعط).  تفعط 
الثارجغئ افطرغضغئ شغ تخرغح لطختفغغظ طحارذا 
سثم ظحر اجمه أن رئغج العزراء السعداظغ الةثغث 
جغضعن ظصطئ اقتخال الرئغسغئ،  تمثوك  سئث اهللا 
وصال: (أظعرت عثه التضعطئ الةثغثة اقلاجام تاى 
اآلن. وجظعاخض اخائار عثا اقلاجام) (السربغ الةثغث 

٢٠١٩/٠٨/٠٧م).
أطا شغما غاسطص بامبغض ضض افصالغط، شصث صال تمثوك 
شغ طآتمره الختفغ الثمغج ٢٠١٩/٠٩/٠٥م: (إظه 
أراد تحضغض طةطج وزراء غرى شغه ضض السعداظغغظ 
بالترب)،  الماأبرة  المظاذص  شغ  خخعخًا  أظفسعط، 
والئظى  التغعاظغئ  البروة  وزغري  تسمغئ  أّجض  لثلك 
الاتاغئ بتبًا سظ طمبطغظ طظ حرق السعدان والظغض 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

أزطئ الشاز حرق املاعجط
طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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 الةعاب: ظسط إن الضمغات ضئغرة بثرجئ طآبرة وذات 
أعمغئ بسئإ طظطصئ الحرق افوجط الاغ تصع عثه 
الضمغات شغعا، والخراع تعلعا لغج بغظ عثه الثول 
بض  وطخر)  افوروبغ  اقتتاد  صئرص،  (ترضغا،  افربع 
المشاخئئ  غععد  ودولئ  وروجغا  أطرغضا  عظاك  ضثلك 
الضئرى  الثول  أن  ضما  شطسطغظ...  المئارضئ  لفرض 
اصاخادغًا  خراسعا  شغ  الشاز  تساشض  دولغاً  المآبرة 

وجغاجغاً... ولاعضغح ذلك ظساسرض طا غطغ:
أوقً: اضاحاف غاز حرق الماعجط وأعمغاه:

الئتر  حرق  طظطصئ  شغ  الشاز  تصعل  اضاحاف   -١
الماعجط:

بثأ عثا اقضاحاف سام ٢٠٠٠، سظثطا اضاحفئ حرضئ 
"برغاح غاز"، الاابسئ لحرضئ "برغاح بارولغعم"، تصض 
"غجة طارغظ" سطى طساشئ ٣٦ ضط طظ حعاذأ صطاع 
غجة، تغث غصثر إجمالغ المثجون اقتاغاذغ لطتصض بما 
ضاظعن  وشغ  الشاز...  طظ  طضسئئ  صثم  ترغطغعن  غصارب 
الثي  "تمارا"،  تصض  اضاحاف  تط   ،٢٠٠٩ الباظغ/غظاغر 
لطمسعح  وشصا  به،  اقتاغاذغ  المثجون  إجمالغ  غئطس 
طضسئئ،  صثم  ترغطغعظات   ١٠ غصارب  طا  الةغعلعجغئ، 
وغصع التصض سطى طساشئ ٩٠ ضط طظ حعاذأ حمالغ 

تتئ  طارًا   ١٦٥٠ طساشئ  وسطى  المتاطئ،  شطسطغظ 
تصض  اضاحاف  ذاته،  السام  حعث  ضما  الئتر...  جطح 
"أشرودغئ" سطى بسث ١٨٠ ضط طظ الحاذأ الةظعبغ 
الشربغ لصئرص، وبسمص ١٧٠٠ طار تتئ جطح الئتر، 
بما  لـ"أشرودغئ"  اقتاغاذغ  المثجون  إجمالغ  وغصثر 
غصارب ٩ ترغطغعظات صثم طضسئئ طظ الشاز الطئغسغ... 
شغ سام ٢٠١٢، تط اضاحاف تصض "لغفغابان" الثي بطس 
وغصع  طضسئئ،  صثم  ترغطغعن   ١٧ شغه  الشاز  اتاغاذغ 
سطى طساشئ ١٣٥ ضط طظ حعاذأ حمالغ شطسطغظ 
المتاطئ بالصرب طظ طثغظئ تغفا، وذلك بسمص ١٦٠٠

طار تتئ جطح الئتر.
وشغ سام ٢٠١٥، تط اضاحاف تصض "ظعر" صرب السعاتض 
المخرغئ، الثي اضاحفاه حرضئ "إغظغ" اإلغطالغئ والثي 
غسث أضئر تصض غاز شغ الئتر الماعجط. وغئسث التصض 
سظ حعاذأ طثغظئ بعر جسغث المخرغئ ظتع ٢٠٠ ضط، 
وغئطس اقتاغاذغ المآضث شغه ٣٠ ترغطغعن صثم طضسإ 
طظ الشاز. وذئصاً لاصثغرات "إغظغ"، شإظعا جعف تساثرج 
٢,٥ ططغار صثم طضسئئ بالسظئ شغ السام التالغ ٢٠١٩، 
جغحضض ظتع ٤٠٪ طظ إظااج طخر طظ  وعثا اإلظااج 

السآال: ظحر طعصع طخر السربغ شغ ٢٠١٩/٨/٢٨: (أسمال المسح والاظصغإ جارغئ بعتغرة سالغئ، لغج بإطضان 
أتث أن غسغص سمطظا تاضرًا وطساصئقً... عضثا صال الرئغج الارضغ رجإ ذغإ أردوغان طظث غعطغظ سظ أسمال 
الاظصغإ سظ الشاز حرق الئتر الماعجط شغ تتثٍّ جثغث لضض طظ طخر وصئرص وسصعبات اقتتاد افوروبغ.)، 
شعض غسظغ عثا أن عظاك خراساً سطى غاز الئتر الماعجط بغظ عثه الثول افربع؟ وعض ضمغات الشاز شغ حرق 

الماعجط ضئغرة لثرجئ تثوث خراع بغظ الثول طظ أجطعا؟ وججاك اهللا خغرا.

التجربۀ السیاسیۀ

سصإ صمع افجعجة افطظغئ افردظغئ، لمسطمغظ تاولعا تظفغث اساخام أطام طصر رئاجئ التضعطئ، لطمطالئئ باتسغظ 
أوضاسعط المسغحغئ. أضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ افردن: أن صمع المسطمغظ الحرشاء 
دلغض إشقس الظزام، طدغفا: أن التراضات تسضج رشخ افطئ لطفساد المساحري شغ الئقد جعاء أضان شغ 
طظزعطئ التضط السطماظغ واقظخغاع والائسغئ السغاجغئ فسثاء افطئ شغ صداغاعا المخغرغئ، أم ضان شغ الاصخغر 
شغ رساغئ حآون افطئ رساغئ تصغصغئ تتصص لعط السغح الضرغط. وأردف الئغان: ق حك أن طسالةئ افوضاع 
الاغ تصعد الئقد والسئاد طظ تدغخ إلى تدغخ سئر سصعد طظ الجطظ تساتص طظ افطئ أن تظزر ظزرة 
جادة إلى افجئاب الاغ أدت وطا زالئ تآدي لعثا العاصع الفاجث، الصائط سطى إصخاء اإلجقم سظ التضط وشخض 
الثغظ سظ التغاة، وتابع الئغان طاسائق: عض جصعط تضعطئ غشغر أو غّغر طظ العاصع حغؤًا؟ وعض المحضطئ تصًا 
تتض بالتخعل سطى سقوات غسغرة ق تسمظ وق تشظغ طظ جعع؟! وخاذإ الئغان المسطمغظ بالصعل: إن تثوغر 
التضعطات الاغ غأتغ بعا الظزام، لظ غضش غثعا الصمسغئ واساثاءاتعا العتحغئ سطغضط أغا ضان اجط رئغسعا، وأظاط 
طظارات الاسطغط والابصغش فبظاء افطئ الاغ تسعل سطغضط شغ الظععض طظ ضئعتعا، بأن تةسطعا اإلجقم وطئثأه 
أجاس تفضغرضط وسقجضط فوضاسضط وأوضاع افطئ الماردغئ، باتضغط الحرع شغ تربغئ افجغال وتظحؤاعط 
سطى جسطعط حثخغات إجقطغئ ورجال دولئ ضالختابئ رضعان اهللا سطغعط. وخاط الئغان طثاذئا المسطمغظ شغ 
افردن بالصعل: لصث آن لضط أن تةسطعا دغظضط عع طعضع تفضغرضط العتغث سظثطا تاترضعن طظ أجض رشساضط 
ورشع الزطط سظضط واجاسادة سجتضط الاغ ضاسئ بدغاع دولئ اإلجقم، وق بث أن تةسطعا أعثاشضط الاغ ترغثون 
تتصغصعا تصعم سطى ظعال رضعان اهللا جئتاظه والسغر سطى طظعاج الظئعة سظ وسغ وتفضر، شالثولئ اإلجقطغئ سطى 
طظعاج الظئعة، عغ الضفغطئ وتثعا باتصغص سجتضط وضراطاضط وتتصغص السثل بغظضط باطئغص حرع اهللا وعغ الاغ 

تساأخض جغطرة الشرب الضاشر المساسمر سطى بقدظا وتمظع ظعئه لبرواتظا وشرضه أتضام الضفر سطى سقصاتظا.

أیها المعلمون فی األردن!
اجعلوا اإلسالم هو أساس تفکیرکم وعالجکم ألوضاعکم المتردیۀ

العةرة  وذضرى  جثغث  عةري  سام  صثوم  بمظاجئئ 
الظئعغئ، ظزط حئاب تجب الاترغر شغ جغطئ التاربغئ - 
جظغظ طتاضرة بعثا الخثد، تاضر شغعا الحغت جمال 
سثة  طتاور  ضطماه  شغ  المتاضر  تظاول  السجغج.  سئث 
تطصات  طظ  تطصئ  عغ  الظئعغئ  العةرة  أعمعا: -  طظ 
الخراع بغظ التص والئاذض المماثة زطظغا طظث بثاغئ 
لط  الظئعغئ  العةرة   - الساسئ.  صغام  وإلى  الئحرغئ 
تضظ شرارا طظ بطث إلى بطث آخر وإظما ضاظئ بأطر طظ 
اهللا إلصاطئ أول دولئ لطمسطمغظ بسث أن تعشرت شغ 
المثغظئ طصعطات الثولئ وظخرة أعض الصعة والمظسئ. 
- العةرة الظئعغئ تسجز البصئ بعسث اهللا وتجغث اإلغمان 
تثطى  لع  تاى  الخالتغظ  لسئاده  اهللا  ظخر  بتامغئ 
سظعط الظاس جمغسا. - العةرة الظئعغئ ق بث أن تمبض 
تاشجا لطمسطمغظ لطسمض قجاسادة دار اإلجقم بإصاطئ 
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الاغ جغمبض صغاطعا ظصطئ 
شاخطئ شغ تغاة الئحرغئ طظ الزطمات إلى الظعر وطظ 

الزطط إلى السثل.

شباب حزب التحریر فی سیلۀ 
الحارثیۀ ینظمون محاضرة فی 

ذکرى الهجرة النبویۀ
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غعم  لاعظج  الثولغئ  لطاظمغئ  افطرغضغئ  العضالئ 
الظزام  تعذغث  أجض  طظ   ،٢٠١٩ آب/أغسطج   ٢٨
السفارة  طعصع  سطى  ورد  ضما  بطثظا  شغ  الثغمصراذغ 
تث  إلى  لغخض  ذلك  تسثى  بض  باعظج،  افطرغضغئ 
أجظئغئ  طظزمئ  وإحــراف  اقصاراع  خظادغص  اجاغراد 
جاء  ضما  اقظاثابغ  لطتئر  اقظاثابات  عغؤئ  طظح  سطى 

سطى لسان رئغج العغؤئ ظئغض بعشعن!
وطا  صراره،  دوائر  شغ  الشرب  غظسةه  طا  ضعء  وسطى 
الساجئ  غسغر  ورجطه،  بثغطه  وضقئه  سطى  غةطئه 
والتضام جغر السئغث، لغسغثوا اجاظساخ الظزام الصثغط 
ظفسه ولضظ بمزعر جثغث، شغدغفعن بسخ طساتغص 
الاةمغض سطى الثغمصراذغئ شغ تعظج، سّطعط غظسعن 
جرطعا وظطمعا، وغععمعن الظاس بأظه سعث الاشغغر، 
المحروخئ  افجطعاظئ  تضرار  غاةاوز  ق  افطر  أن  طع 
صئطه  وطظ  سطغ  بظ  لاظخغإ  اجاسمطئ  الاغ  ظفسعا 

بعرصغئئ، باإلخراج الرديء ذاته.
بطس  الثغظ  الرئاجغئ  اقظاثابات  طرحتغ  سظ  أطا 
سطى  برظاطةه  غصعم  طظ  شئغظ  طارحتا،   ٢٦ سثدعط 
رئغج  بثلك  خثع  ضما  السغاجغ  اإلجــقم  إصخاء 
الةئئ  غطئج  وطظ  جمسئ،  طعثي  افجئص  التضعطئ 
له  سقصئ  ق  طثظغا  جغاجغا  تجبا  غمبض  أظه  وغسطظ 
الظعدئ  ترضئ  طرحح  حاضطئ  سطى  بافغثغعلعجغا 
الةمغع  شإن  طعرو،  الفااح  سئث  لقجقم)  (المظسعبئ 
التغاة  "بعابئ  أجمعه  طا  سطى  وباإلجماع  طافص 
السغاجغئ" شغ تعظج، وعغ أن تضعن تعظج دولئ 
تفخض  وإظما  وبالصرآن،  بالثغظ  لعا  سقصئ  ق  طثظغئ 
وسطعغئ  الثجاعر  طئادئ  وشص  شغعا  الظاس  حآون 
دسائط  غضرس  بما  الئرلمان،  غسظه  الثي  الصاظعن 
وغبئئ الثغمصراذغئ شغ  الظزام الةمععري السطماظغ 
أن  طع  اقصاخاد،  شغ  الطغئرالغئ  والرأجمالغئ  التضط 

ذلك عع رأس الئقء وجئإ الحصاء!
ترتغق  تضعن  أن  تسثو  ق  شعغ  الئراطب،  بصغئ  أطا 
افجظئغئ  السفارات  وتغ  طظ  عــآقء  سطى  ظجل  لما 
"شدض"  إق  ذلك  سظ  غجغثون  ق  ظفسعا  بالمفردات 
الارجمئ، شمظ اجاضمال المتضمئ الثجاعرغئ وجائر 
المتطغ،  التضط  ترضغج  إلى  الثجاعرغئ،  العغؤات 
وغغرعا،  والسغاجغئ  اإلدارغــئ  القطرضجغئ  وتضرغج 
جطره  سما  تثرج  ق  والــرؤى  الاخعرات  جمغع  شإن 
الضاشر المساسمر، ق غتغثون سظ ذلك صغث أظمطئ، بض 
إن تةثغث اإلغمان بالثغمصراذغئ بسث أن ضفرت بعا 
طا سظث عآقء سطى تسئغث الطرصات  الحسعب، خار طصثَّ
الاغ  الصماطئ  طحضطئ  وتض  الاتاغئ  الئظغئ  وتتسغظ 
ذالما تحثق بعا المارحتعن أظفسعط شغ تمقتعط 

اقظاثابغئ السابصئ.
تجسمه  وإن  الاعظسغ  الظمعذج  شــإن  ذلــك،  وسطى 
الظفاق  زسماء  إلسقظه  و"اظئعر"  الةثد،  اإلجقطغعن 
بض  اجابظاء،  وق  ظمعذجا  غضعن  لظ  شإظه  الثولغ، 
إلى  ظزرة  وتضفغظا  الشفطئ،  جعق  شغ  لطععط  بغع  عع 
وخعل  أن  لظثرك  ترضغا،  ظمعذجا  الئسخ  اسائره  طا 
حغؤا،  افطر  طظ  غشغر  ق  اإلجــقم  دون  اإلجقطغغظ 
تطثذ  لما  وإق  والدغط،  التغش  طرارة  طظ  غجغث  بض 
أردوغان بـ"اآلغج ضرغط" طع بعتغظ حرغضه شغ إراصئ 

دطاء أعض الحام!
إن الترب المسطظئ سطى اإلجقم والمسطمغظ طظ سئاد 
تعصفعا  لظ  وطشاربعا،  افرض  طحارق  شغ  الخطغإ 
إلى  الظاس  تصعد  ضاذبئ  خاذؤئ  اظاثابات  طسرتغئ 
السراب شغ بطث غراد جطثه سظ أخطه وشخطه، وسظ 
دولئ  اهللا  بــإذن  صرغئا  جاعصفعا  بض  ودغظه،  أطاه 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، وطا ذلك 

سطى اهللا بسجغج.
بِِقيَعٍة  َكَسَراٍب  ْقَمالُُهْم 

َ
أ َكَفُروا  ﴿َوالَِّذيَن  تسالى:  صال 

ْمآُن َماًء َحَتّٰى إَِذا َجاَءهُ لَْم يَِجْدهُ َشيْئاً َووََجَد  يَْحَسُبُه الَظّ
 ﴾َسِريُع الِْحَساِب َُّ ََّ ِعنَدهُ َفَوَفّاهُ ِحَسابَُه َواهللا اهللا

لصث ضان اإلظةطغج غسعلعن ضبغرًا سطى حرسغئ عادي شغ 
التعبغغظ  جغطرة  أن  إق  الغمظ،  إلى  ظفعذعط  إسادة 
الثي  بعادي  السسعدغئ  وإطساك  الغمظ  حمال  سطى 
إلبصاء  غثططعن  جسطعط  صئداعط؛  شغ  أجغرًا  أخئح 
اإلطارات  أن  ورغط  الغمظ،  جظعب  سطى  جغطرتعط 
واجسئ  طظاذص  سطى  جغطرتعا  تفرض  لعط  المعالغئ 
تساصر  لظ  أظعا  أدرضئ  برغطاظغا  لضظ  الةظعب  شغ 
شغ الةظعب طا داطئ أطرغضا تقتصعا وتدشط سطغعا 
تترغك  سئر  سمقئعا  ذرغص  سظ  الغمظ  طظ  لطثروج 
أن  أدرضئ  ضما  والةظعب.  الحمال  شغ  طسغراتعط 
عادي أخئح طأجعرا شغ السسعدغئ وق غساطغع تظفغث 
طثططاتعا شصررت أن تسث له الئثغض لاضعن الصعة شغ 
الةظعب تتئ جغطرته شق تساطغع السسعدغئ إجئاره 
السعغث  اتفاصغئ  ضاظفغث  أطرغضا  طثططات  تظفغث  سطى 
ولضظ  التثغثة،  شغ  التعبغغظ  بصاء  سطى  ظخئ  الاغ 

رغط عثا ق تجال تسعل سطى عادي شغ خطئ "أ".

اقظاصالغ  المةطج  إبراز  سطى  برغطاظغا  سمطئ  وصث 
تئظى  شصث  الةظعب  فعض  الحرسغ  الممبض  أظه  سطى 
أغطإ  سطى  طسغطرا  بثلك  شأخئح  لقظفخال،  الثسعة 
تسظ  أتئاع  بسخ  وطظعط  الةظعبغ  التراك  أتئاع 
باسعم المعالغ فطرغضا شأخئح لطمةطج الغث الطعلى 
آب/ حعر  بثاغئ  شغ  برغطاظغا  شصاطئ  الةظعب،  شغ 

بإحسال  وذلك  خطاعا  باظفغث  الماضغ  أغسطج 
التماغئ  ألعغئ  لاسطغط  عجلغئ  وطسرتغئ  سئبغئ  ترب 
لاخئح  اقظاصالغ،  لطمةطج  لعادي  الاابسئ  الرئاجغئ 
صعة اإلظةطغج غغر صابطئ لقخاراق، تسارسئ افتثاث شغ 
اقظاصالغ،  المةطج  وصعات  الحرسغئ  صعات  بغظ  سثن 
تاى  أغام  أربسئ  لمثة  بغظعط  الترب  احاسطئ  شصث 
السئئ  غعم  شغ  سثن  سطى  اقظاصالغ  المةطج  جغطر 
٢٠١٩/٨/١٠م، وصث جعض له ذلك افطر ضعن عادي 
وتضعطاه طظ المعالغظ لئرغطاظغا طما جاعط شغ جرسئ 
التسط لخالح المةطج اقظاصالغ شصث (أسطظ المةطج 
السغطرة  السئئ  طساء  بالغمظ  الةظعبغ  اقظاصالغ 
سطى صخر طساحغص الرئاجغ شغ سثن بسث أربسئ أغام 
افخرى  المسسضرات  جصطئ  وضثلك  المعاجعات  طظ 
والثوائر،ضما أسطظ صائث الصعات الثاخئ شغ التضعطئ 
٢٠١٩/٨/١٠م  السئئ  باسح  شدض  الطعاء  الغمظغئ 

اظحصاصه واظدماطه إلى صعات المةطج اقظاصالغ).
اظجسةئ الصعات السسعدغئ طظ ذلك ضبغرًا ودسئ جمغع 
المةطج  صعات  ذلك  شغ  بما  السسضرغئ  الاحضغقت 

اقظاصالغ إلى السعدة الفعرغئ إلى طعاصسعا السابصئ.
خاخئ  عادي  صعات  السسعدغئ  دسمئ  أغام  وبسث 
جثغث  طظ  سثن  سطى  لطسغطرة  لطسسعدغئ  المعالغئ 
وبثأت صعات عادي بالاصثم طظ حئعة إلى أبغظ إلى 
صخر  سطى  السغطرة  وأسطظئ  صغاجغئ  جرسئ  شغ  سثن 
المساحغص الرئاجغ شغ ٢٠١٩/٨/٢٨ إق أن المةطج 
اقظاصالغ ساد وجغطر سطى سثن طرة باظغئ شغ ٨/٢٩
طسسضرات  صعاتعا  ضربئ  الاغ  اإلطارات  طظ  بثسط 
أن  ورغط  والةرتى،  الصاطى  طؤات  وأوصسئ  الحرسغئ 
السسعدغئ تسسى إلى السغطرة سطى المةطج اقظاصالغ 
ضما جغطرت سطى عادي إق أظعا ق تساطغع ذلك فن 
سغثروس الجبغثي شغ سثن وعع شغ تماغئ اإلطارات 
أطرغضا،  سمقء  صئدئ  شغ  السسعدغئ  شغ  عادي  بغظما 
والظاغةئ طظ عثه الطسئئ عغ جغطرة سمقء اإلظةطغج 
وترغث  عادي،  صعات  أو  اقظاصالغ  جعاء  الةظعب  سطى 
عادي  سطى  الدشط  السسعدغئ  ذرغص  سظ  أطرغضا 
صئدئ  شغ  عادي  وصعع  طساشطًئ  اقظاصالغ  لدرب 
السسعدغئ لاامضظ السسعدغئ بسث ذلك طظ الظفاذ إلى 
بسخ الصادة الثغظ شغ خش عادي وأخثعط، وبالاالغ 

التخعل سطى ظخغإ شغ جظعب الغمظ وبالاالغ خثطئ 
أطرغضا شغ جظعب الغمظ.

اجامرت  جعاء  الحاطض  السغاجغ  التض  عع  والمرجح 
افتثاث شغ الضر والفر أو تعصفئ سطى طا عغ سطغه اآلن 

وغرجع ذلك لفجئاب الاالغئ:
الطرشغظ  فتث  السسضري  التسط  غسث  لط   -١
الماخارسغظ (أطرغضا برغطاظغا) طمضظا شصث أخئح ذلك 

حئه طساتغض.
والثروج  السغاجغ  لطتض  طئادرة  أطرغضا  ذرتئ   -٢
طظ افزطئ سصإ جغطرة المةطج اقظاصالغ سطى سثن 

لطمرة الباظغئ شغ ٨/٢٨.
إلى  شغسئعك  خفتاه  سطى  الئثغاغ  طتمث  دسا   -٣
الةطعس سطى ذاولئ التعار إلظعاء الترب سصإ جغطرة 
شغ  افولى  المرة  شغ  سثن  سطى  اقظاصالغ  المةطج 
لطتعار  افذراف  السسعدغئ  دسعة  طع  تجاطظا   ٨/١٠
المضعظات  وبافخص  السغاجغئ  المضعظات  (ظثسع 

وتجب  المآتمر  وتجب  اهللا  بأظخار  طمبطئ  الرئغسغئ 
ذاولئ  سطى  بالةطعس  اقظاصالغ  والمةطج  اإلخقح 
جططئ  تحضغض  سطى  واقتفاق  الترب  إلظعاء  التعار 
سطى  الاعاشص  بط  وطظ  الةمغع  تمبض  جثغثة  اظاصالغئ 

طحروع المخالتئ).
٤- تخار التعبغغظ بمسغئ الصئائض لطعاء الفاح المثسعم 
طظ السسعدغئ شغ ضااف بخسثة تغث ذضرت المخادر 
(أن أضبر طظ ٢٠٠ جظثي طظ لعاء الفاح تط صاطعط طظ 
صئض المطغحغا بسث تعغطعط شغ ضااف، شغ وصئ ضاظئ 
الحرسغئ والممطضئ اتفصئ طع الصئائض بسثم الثخعل إلى 
طظاذصعط وتةظغئعا الترب، لضظ بمةرد تعغض افشراد، 
لاعجغعات الصغادة، غدئئ الصئائض شالافئ سطى  وشصاً 
وجرى  التعبغئ،  المطغحغا  بمسغئ  وتاخرتعط  الةظعد 
صاض الضبغر طظعط شغ طةجرة لط تحعث الغمظ طبطعا شغ 
تارغت الترب بغظ الحرسغئ والمطغحغا شغ وصئ تمضظئ 
المطغحغا بمساسثة الصئائض طظ أجر طا غجغث سظ ١٠٠

جظثي طظ ذات الطعاء، شغما سثد ضئغر طظ افشراد طا 
غجال طخغرعط طةععقً) (ظغعز غمظ). وبالاالغ لط تسمض 
السسعدغئ أي حغء إلظصاذه بض ترضاه لصمئ جائشئ لعط 

طظ أجض تسرغع التض السغاجغ.
رئغج  المحاط   ٠٨/٣١ السئئ  غعم  أخثر   -٥
١٥٥ رصط  صرار  لطتعبغغظ  افسطى  السغاجغ  المةطج 

وعع  والمثابرات  افطظ  جعاز  بإظحاء  ٢٠١٩م  لسظئ 
لفطظ  المرضجي  والةعاز  الصعطغ  افطظ  لةعازي  دطب 
السغاجغ، تتسئاً لطتض السغاجغ الحاطض وصث سغظ سئث 
التضغط عاحط الثغعاظغ رئغسا له وسئث الصادر صاجط 

الحاطغ ظائئاً له. (صظاة السالط).
إن تصاجط السططئ شغ الغمظ لظ تخض إلغه افذراف 
الماخارسئ إق بسث بتر طظ دطاء المسطمغظ افبرغاء، 
شعا عغ ترب سثن وعغ تمبغطغئ بغظ سمقء اإلظةطغج 
عادي والجبغثي غثعإ ضتغاعا طؤات الصاطى والةرتى 
 والرجعل  صغمئ  وق  وزن  لعا  لغج  دطاءعط  وضأن 

غصعل «كُلُّ الُْمْسلِِم َعَىل الُْمْسلِِم َحَراٌم َدُمُه َوَمالُُه َوِعْرُضُه» رواه 
طسطط

بآقف  الادتغئ  غعمعط  ق  الماخارسغظ  السمقء  إن 
طخالتعط  سطى  التفاظ  جئغض  شغ  المسطمغظ 
بصاشاعط  وظحر  الضفار  أجغادعط  وخثطئ  وضراجغعط 
اإلجقم  وترب  الظاظئ  بسطماظغاعط  والتضط  الفاجثة 
وطظع سعدة دولاه تربا ق ععادة شغعا، شق بث أن غسغ 
أعض الغمظ أن المثرج العتغث الختغح طظ ضض افزطات 
عع الاثطغ سظ عآقء السمقء والسمض طع تجب الاترغر 
سطى إجصاذعط وإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة سطى 

 أظصاض تضمعط

اظاثابات تعظج ٢٠١٩
جئاق طتمعم لاضرغج الظزام ظفسه

تعظج  شغ  الرئاجئ  طرحتغ  بغظ  المظاشسئ  تساسر 
بالاجاطظ طع اصاراب تارغت اقجاتصاق اقظاثابغ المصرر 
المرحتعن  بثأ  تغظ  شغ  التالغ،  الحعر  طظاخش 
باجاسراض براطةعط شغما غثص إدارة الحأن المتطغ 
والثولغ تال وخعلعط إلى ضرجغ الرئاجئ. (الةجغرة 

ظئ)
وسطى  تعظج،  شغ  السغاجغئ  افتجاب  تساسث  عضثا، 
رأجعا افتجاب التاضمئ، لثخعل "طاراتعن" اقظاثابات 
الرئاجغئ والاحرغسغئ، شغ طتاولئ جثغثة إلغعام أعض 
تعظج أن عثه المظاجئئ لظ تضعن ضسابصاتعا، وأظعا 
السظعات  طرارة  الظاس  غظسغ  تصغصغا  تشغغرا  جافرز 

السةاف الاغ أسصئئ عروب بظ سطغ.
ظزرة  شإن  طصثطاتعا،  طظ  تسرف  افطــعر  أن  وبما 
جرغسئ سطى واصع التغاة السغاجغئ شغ تعظج ضاشغئ 
لفعط وإدراك تصغصئ عثا المسار الثي ق غجال الشرب 

طاتضما شغ ظاائةه.
 ،٢٠١٩ تمعز/غعلغع   ٢٥ غعم  السئسغ  عقك  شإبر 
تفعغخ  إلى  الحاعث  غعجش  التضعطئ  رئغج  جارع 
طرجان  ضمال  وعع  السابص  الظزام  رجاقت  أبرز  أتث 
وتظزغط  التضعطئ  أسمال  تسغغر  شغ  سظه  لغظعب 
اقظاثابات، ولغظدط إلى صاشطئ الماسابصغظ سطى إظصاذ 
تتادر  لثغمصراذغئ  اظاخارا  الماعاوي  الظزام  بصاغا 

شغ بقد الشرب.
"اإلظثبظثظئ"  ختغفئ  سطى  غرغئا  غضظ  لط  ولثلك، 
تمعز/غعلغع   ٢٨ باارغت  طصاق  تظحر  أن  الئرغطاظغئ، 
شغ  خشغر  ضئطث  تعظج  سظ  شغه  تاتثث   ،٢٠١٩
الثغمصراذغئ  شغ  بثرس  السالط  أبعر  أشرغصغا  حمال 
خقل تحغغع جظازة الرئغج، وعغ طصعلئ تضالئئ سطى 

تردغثعا أبعاق اقجاسمار شغ الثاخض وق تجال.
ضما أحاد المصال باقظاصال السطج لطسططئ، تغث سّثه 
واضتا  ضان  الثي   ٢٠١٤ دجاعر  إلى  ظسئه  "إظةازا" 
برئاجئ  وصاغا  التضط  طصالغث  الئرلمان  رئغج  باسطط 
المطضغات  ظزام  اظاصاد  بسث  الضاتإ  ذالإ  بط  الئقد. 
شغ الثطغب، بأن تضعن تعظج طتض تئةغض طظ السالط 
باسائار أظعا حمسئ طدغؤئ شغ ظطمئ الثغضااتعرغات 
جردغئ  تعظج  دتدئ  "لصث  بالصعل:  طردشا  السربغئ 
الشرب بأن الثغمصراذغئ ق غمضظ أن تظمع شغ الاربئ 

السربغئ وأبئائ سضج ذلك".
ترضئ  رئغج  باخرغح  طئاحرة  غثضرظا  المصال،  عثا 
اإلرعابغئ  السمطغئ  سحغئ  الشظعحغ  راحث  الظعدئ 
الاغ تجاطظئ طع خئر تسرض الرئغج السئسغ لعسضئ 
"ترب  طظ  تثر  تغث  وشاته،  طظ  حعر  صئض  ختغئ 
تثحى  الاغ  الثطغب،  بطثان  بسخ  تصعدعا  إسقطغئ" 
اضطرابات  إلتثاث  وتعثف  الاعظسغئ،  الاةربئ  ظةاح 
غعم  أم"  أف  "طعزاغغك  إلذاسئ  خرح  شصث  الئقد.  شغ 
"تثاف  الئطثان  عثه  بأن   ٢٠١٩ تجغران/غعظغع   ٢٨
الااعغب  إلى  غاةه  الثي  الاعظسغ  الظمعذج  ظةاح  طظ 
طظ  "المساعثف  أن  طدغفا  الصادطئ"،  باقظاثابات 
غمبض  ــثي  ال الاعظسغ  الظمعذج  عع  الترب  عــثه 
عثه  سطى  الختغح  الةعاب  وأن  بالغئ  فظزمئ  تتثغا 
المثططات الضغثغئ عع الاعجه إلى إجراء اقظاثابات 

شغ طعسثعا".
أجماه  طا  خظاسئ  إلــى  الشرب  غسسى  إذن،  عضثا 
الئسخ بـ"الظمعذج الاعظسغ" أو "اقجابظاء الاعظسغ" 
صسط  أو  جغاجغا  طثائرا  تعظج  طظ  غةسض  الــثي 
إظساش لطثغمصراذغئ، صث غةري تسمغمه سطى الئطثان 
المةاورة الاغ ق تجال تسغح سطى وصع بعرات الحسعب 

ضث أظزماعا جسغا إلى ضظج اقجاسمار وسمقئه.
أطا أداة الشرب شغ خظاسئ عثا الظمعذج، شعغ جرغمئ 
طظ  وتدت  تعظج،  أعض  لعا  ُغساق  الاغ  اقظاثابات 
اقجاسمارغئ  الصعى  وتثسمعا  الطائطئ  افطعال  أجطعا 
افلش  تــثود  سظث  غصش  لط  افطــر  إن  تاى  الضئرى. 
طظتاعا  الاغ  دوقر)  ططغعن   ٣٥٠) دغظار  ططغعن 

برغطاظغا تاقسإ بثطاء افبرغاء يف الغمظ 
بني رئغج عجغض طأجعر وطةطج اظفخالغ طمصعت
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أجئاب ذلك عع ظجاسعا طع الغعظان شغ بتر إغةه. إن 
الاغ  الثالخئ  اقصاخادغئ  المظطصئ  أن  تسائر  ترضغا 
الصاري  الةرف  طع  تاثاخض  الغعظاظغئ  صئرص  تثدتعا 
الارضغ وطع المظطصئ اقصاخادغئ الثالخئ الاابسئ لعا 
إلى  واجاظادا  رجمغا...  سظعا  اإلسقن  غاط  لط  أظه  طع 
عثه المطالإ، ق تسارف ترضغا باقتفاصات الاغ أصاطاعا 
اقصاخادغئ  طظطصاعا  لارجغط  (الغعظاظغئ)  صئرص 
الثالخئ طع ضض طظ طخر ودولئ غععد ولئظان، وترى 
لطئتث  افجظئغئ  الحرضات  سطى  المظاصخات  إرجاء  أن 
صاظعظغ،  غغر  المظطصئ  عثه  شغ  الشاز  سطى  والاظصغإ 
فظه غظاعك تصعق أظصرة... وصث صال أردوغان شغ ضطمئ 
وجععا فظخار تجب السثالئ والاظمغئ التاضط شغ ترضغا 
والثي غاجسمه شغ إذار شسالغات الثضرى السظعغئ الـ١٨
لاأجغسه المصاطئ شغ الساخمئ أظصرة ("ظتظ طعجعدون 
والصعات  الارضغئ  السفظ  سئر  الماعجط  حرق  شغ 
سطى  أردوغان  وحثد  السفظ"  تطك  تتمغ  الئترغئ 
طعاخطئ ترضغا أظحطئ الاظصغإ شغ المظطصئ "المرخص 
خعت  الارضغئ"...  صئرص  حمال  جمععرغئ  طظ  لعا 

اإلطارات شغ ٢٠١٩/٨/٢٤).
تساسث  لفطسطغظ:  المشاخئئ  غععد  دولئ  د- 
اقضاحاشات الماجاغثة لطشاز ضغان الغععد سطى اقظسااق 
تسث  ضما  طخر  سطى  صائما  ضان  الثي  اقساماد  طظ 
شةعة ضئغرة شغ صطاع الطاصئ لثغعا، وق تضافغ بثلك 
شصط، شالشاز شغ التسابات اقتاقلغئ تتعل إلى راشسئ 
جغاجغئ وأطظغئ، وجقح جغاجغ شسال لطاطئغع طع سثد 
طظ الثول السربغئ شغ الةعار اإلصطغمغ وق جغما طخر 
ولئظان والسططئ الفطسطغظغئ وافردن. وأغداً (تعخطئ 
"إجرائغض" إلى اتفاق طع الغعظان وصئرص وإغطالغا لمث 
ططغار   "٦,٨" غعرو  ططغارات  جائ  باضطفئ  أظابغإ  خط 
البقث...  الثول  إلى  "إجرائغض"  طظ  الشاز  لظصض  دوقر 
فن  ذلك  وضض   ،(٢٠١٨/١١/٢٥ شغ  ظغعز  الحروق 

أوروبا تسسى إلى تظعغع طخادر الطاصئ لثغعا.
عـ- طخر: ق غتمض الشاز صغمئ اصاخادغئ شصط بالظسئئ 
طظ  أداة  غسائر  أظه  افعط  بض  المخري،  الظزام  إلى 
الحرسغئ  سطى  والتخعل  التضط  ظزام  تبئغئ  أدوات 
حرسغئ  غغاب  ظض  شغ  المططعبئ  والثولغئ  اإلصطغمغئ 
المبطى  اقجافادة  المخري  لطحسإ  تاغح  داخطغئ 
ضض  السظئ  عثه  أوائض  أسطظئ  وصث  الئقد.  بروات  طظ 
وإغطالغا  والغعظان  وصئرص  غععد  ودولئ  طخر  طظ 
الماعجط"،  حرق  غاز  "طظاثى  وشطسطغظ،  وافردن 
"وإجرائغض"  طخر  طظ  ضض  أسطظئ  الةاري  غظاغر  (وشغ 
طظ  وشطسطغظ  وافردن  وإغطالغا  والغعظان  وصئرص 
الصاعرة إظحاء طا غسرف بـ"طظاثى غاز حرق الماعجط"، 
واجابظى المظاثى دول ترضغا ولئظان وجعرغا وحمال 
أظعا  رغط  إظحائه،  سظث  سدعغاه  طظ  الارضغئ  صئرص 
دول تطض سطى تعض حرق الئتر الماعجط... الثطغب 

أون قغظ شغ ٢٠١٩/١/١٥).
ولضظعا  الماعجط  لطئتر  طحاذؤئ  دول  وعظاك  و- 
لغسئ ذات أبر أو تأبغر (جعرغا شغ العضع التالغ... 
شرظسغئ  حرضات  طع  اتفاصغات  وصسئ  أظعا  طع  لئظان 
وإغطالغئ وروجغئ ولضظ لط تئثأ بسث وصث غاأخر بثؤعا 

بسئإ تثخض دولئ غععد... بط السططئ!)
٢- الثول غغر المحاذؤئ لطماعجط

أوجع  إذار  خقل  طظ  المظطصئ  إلى  تظزر  أطرغضا:  أ- 
غالئا  وترتئط  افوجط  الحرق  شغ  بأولعغاتعا  غاسطص 
بدمان تثشص الطاصئ وتماغئ ضغان غععد. إن العقغات 

جابئ طا ق غصض سظ ٥٠ طثغظئ شغ إظثوظغسغا طسغراُت اتافاء بالسام العةري الةثغث ١٤٤١عـ تتئ سظعان "العةرة 
ظتع الحرغسئ اإلجقطغئ"، وذلك غعم افتث ٢٠١٩/٩/١م. خرجئ طعاضإ الةماعغر شغ الحعارع وعط غطعتعن 

بالراغات وافلعغئ.
لصث آن أوان تتعل الظاس طظ ظزام الرأجمالغئ إلى الظزام المئارك الثي أظجله اهللا جئتاظه وتسالى. وصث خرح افجااذ 
شعزي أتث الماضطمغظ صائق: "العةرة التصغصغئ شغ العصئ التالغ تسظغ الاترك ظتع تطئغص الحرغسئ، فن عثه ضاظئ 
الثطعة الاغ صام بعا رجعل اهللا ، وعغ العةرة طظ طضئ الاغ غتضمعا ظزام الةاعطغئ إلى دولئ المثغظئ الاغ 

غتضمعا ظزام اإلجقم".
وأضاف: "بسث وشاة رجعل اهللا ، أي خقل شارة الثقشئ الراحثة، زتفئ صعة اإلجقم باضطراد خارج تثود حئه 
الةجغرة السربغئ، بط سط جططان اإلجقم طا غصرب طظ بطبغ السالط. لط غتضط اإلجقم حئه الةجغرة السربغئ وجمغع 
أظتاء الحرق افوجط شتسإ، بض اطاث إلى أشرغصغا وآجغا العجطى أغداً، وتشطشض شغ صطإ أوروبا، وشعق ذلك ترضج 

جططان اإلجقم شغ افظثلج بإجئاظغا".
وأوضح صائق: "شغ ذلك العصئ، أخئتئ الثقشئ صعة سزمى ضاظئ صادرة سطى تةسغث اإلجقم سطى أظه ظسمئ لطضعن 
(رتمئ لطسالمغظ) طظ خقل تطئغص أتضام الحرغسئ شغ الاسطغط، واقصاخاد، والسغاجئ، وافتضام اقجاماسغئ، والصداء، 

والسقصات الثارجغئ، والثسعة، والةعاد، وغغر ذلك".
شغ الغعم السابص، تةمسئ الةماعغر شغ جاضرتا وباظثوظب وجعلع وجغماراظب وجعجا وجعراباغا وطغثان وسحرات 
المثن افخرى شغ طساجث طثاطفئ لتدعر الاةمع الثغظغ الضئغر الثي تتثث تعل المعضعع ظفسه. وخقل ذلك، 

صاطئ التحعد باتمغض خعر الفسالغات طع العاحااغات الاالغئ:
#HijrahMenujuSyariahKaffah
#HijrahSelamatkanIndonesia
#WeAreTheWorldKHILAFAH

وبفدض اهللا جئتاظه شصث تخثرت عثه العاحااغات البقبئ الارظث شغ إظثوظغسغا، والتمث هللا رب السالمغظ.

تامئ: أزطئ الشاز حرق الماعجط
اإلغطالغئ  إغظغ  حرضئ  أسطظئ  ظعر،  تصض  وبسث  الشاز. 
شغ بثاغات السام التالغ، سظ اضاحاف غازي جثغث صرب 
السعاتض المخرغئ، وعع تصض "ظعر"، الثي غصع شغ الئتر 
الماعجط سطى بسث تعالغ ٥٠ ضغطع طارا حمال جغظاء. 
الةغعلعجغ  المسح  عغؤئ  تصثغر  وشص  شإظه  وضثلك 
افطرغضغئ شغ سام ٢٠١٠ شإن عظاك اتامال وجعد طا 
غصرب طظ ١٢٢ ترغطغعن م٣ (طار طضسإ) طظ طخادر 
الشاز غغر المضاحفئ شغ تعض حرق الماعجط صئالئ 
وصئرص،  وطخر  غععد  وضغان  ولئظان  جعرغا  جعاتض 
باإلضاشئ إلى طا غصارب ١٠٧ ططغارات برطغض طظ الظفط 

الصابض لقجاثراج.
وضما ترى شإن البروة عغ ضئغرة شسقً.

٢- أعمغئ البروة الشازغَّئ شغ حرق الماعجط:
إن عثه افعمغئ لغسئ آتغئ طظ أعمغئ اضاحاف الشاز 
شتسإ بض ضثلك طظ افعمغئ الةغعبعلغاغضغئ لطمظطصئ 
افوجط  الحرق  طظطصئ  وعغ  شغعا  غصع  الاغ  افوجع 
و٤١٪  الظفط  اتاغاذغ  طظ   ٪٤٧ تعالغ  تدط  الاغ 
طظ اتاغاذغ الشاز شغ السالط. وزاد طظ أعمغاعا اظفااح 
وأشرغصغا،  وأوروبا  آجغا  تصاذع  سطى  الماعجط  الئتر 
واتخاله بطرق الاةارة السالمغئ سئر طدائص السعغج 
والئعجفعر وجئض ذارق. وطع تعالغ اقضاحاشات، شصث 
رشسئ عثه الاصثغرات آطال دول حرق الئتر الماعجط، 
وشاتئ حعغئ حرضات الظفط والشاز، وألعئئ الاظاشج 
الثولغئ  الصعى  اظائاه  وجثبئ  المعارد،  سطى  اإلصطغمغ 

إلى بروة إضاشغئ وبآرة خراع طتامطئ.
باظغاً: الثول الماخارسئ تعل غاز حرق الماعجط:

١- الثول المحاذؤئ لطماعجط
صئرص  تسائر  الغعظاظغئ:  الارضغئ-صئرص  صئرص  أ- 
أبظائعا،  لةمغع  ططك  عغ  الةجغرة  بروات  أن  الارضغئ 
لضظ  اآلخر،  الطرف  سظ  بمسجل  اجاشقلعا  غةعز  وق 
باقظاعاء  وصاطئ  افطر  عثا  تةاعطئ  الغعظاظغئ  صئرص 
لعا  خالخئ  اصاخادغئ  طظطصئ  تثود  ترجغط  طظ 
طظ  طضظاعا   (Exclusive Economic Zone EEZ)
٢٠١٠ السام  شغ  أتادي  بحضض  الشاز  بروة  اجاشقل 

طما دشع صئرص الارضغئ لطرد بثطعة طمابطئ، شصاطئ 
باتثغث تثودعا الئترغئ، (وصسئ ترضغا اتفاصا لارجغط 
 ...٢٠١١/٩/١٥ شغ  صئرص  حمال  طع  الصاري  الةرف 
لعثه  وظاغةئ   (٢٠١٨/١١/٨ شغ  ترضغئ  أتعال  طعصع 
اإلجراءات، أخئح عظاك تثاخض بغظ المظاذص المتثدة 
والغعظاظغ".  "الارضغ  الصئرخغغظ  الطرشغظ  صئض  طظ 
شغ  بتصعا  صئرص  حمال  جمععرغئ  تطالإ  (ولثلك 
سام  بارجغمعا  الغعظاظغئ  صئرص  صاطئ  سثة  طظاذص 

٢٠١٠... ترك برس شغ ٢٠١٩/٧/١١)
ب- اقتتاد افوروبغ: أولعغاه تسجغج أطظ الطاصئ لاظعغع 
طخادر العاردات وضثلك تظعغع ذرق الاعرغث ق جغما 
طع تثععر السقصات افوروبغئ-الروجغئ وتتئ ضشعط 
وشغ  افخغرة.  السظعات  خقل  افطرغضغئ  السصعبات 
تتصغص  شغ  الماعجط  حرق  غاز  غسعط  السغاق،  عثا 
سطى  الضطغ  حئه  اقساماد  طظ  وغثفش  المسادلئ  عثه 
الشاز الروجغ ق جغما بالظسئئ إلى دول حرق وجظعب 
أوروبا... وعضثا شإن اقتتاد افوروبغ غئثو تاضرا شغ 
المسادلئ طظ خقل بسخ الثول الاغ تظامغ إلغه طبض 
صئرص الغعظاظغئ والغعظان، وطظ خقل حرضات الاظصغإ 

سظ الظفط والشاز.
ج- ترضغا: ترضغا لغسئ سدعا شغ طساعثة افطط الماتثة 
لصاظعن الئتار الاغ تاغح تتثغث المظاذص الئترغئ، وأتث 

الماتثة تاضرة شغ طظطصئ حرق الئتر الماعجط طظ 
خقل حرضاتعا وطظ خقل سمقئعا شغ المظطصئ. ضما 
شغ  آخثة  أوروبا  إلى  المسال  الشاز  طظ  خادراتعا  أن 
اقزدغاد، وصث غآبِّر ذلك شغ ظزرتعا إلى غاز المظطصئ 

طساصئقً.
ب- روجغا: بالرغط طظ أن الشاز شغ حرق الئتر الماعجط 
أن  إق  غجاتمه،  وق  الروجغ  الشاز  سظ  بثغق  غحضض  ق 
افوروبغئ  السعق  اتاضارعا  تدمظ  أن  ترغث  طعجضع 
طظ خقل تدعرعا أغداً شغ أي طحارغع غاز طضمطئ أو 
بثغطئ بتغث ق غآبر ذلك جطئا سطغعا، وعثا عع طا تفسطه 
بالاتثغث... إن طعجضع تاضرة شغ الخراع سطى الشاز 
الاظصغإ  حرضات  خقل  طظ  الماعجط  الئتر  حرق  شغ 
سظ الشاز (تالئ لئظان)، وطظ خقل الامعغض المالغ (تالئ 
صئرص الغعظاظغئ والغعظان)، وطظ خقل العجعد السسضري 

واقتفاصات البظائغئ (تالئ جعرغا).
المآبرة  الثول  بغظ  الخراع  شغ  الشاز  اجاشقل  بالباً: 

اصاخادغا وجغاجغًا
افول/ ضاظعن   ٢٠ شغ  افوروبغ:  لقتتاد  بالظسئئ   -١

وضغان غععد  دغسمئر ٢٠١٨ أسطظئ الغعظان وصئرص 
خط  طحروع  شغ  صثطا  لطمدغ  اجاسثاد  سطى  أظعط 
الطئغسغ  الشاز  لظصض  الماتثة  العقغات  تثسمه  أظابغإ 
الثط  عثا  إن  أوروبا.  إلى  الماعجط  الئتر  حرق  طظ 
شطسطغظ  بغظ  الئتر  طظ  الشاز  جغظصض   (EastMed)
المتاطئ وبغظ صئرص إلى أجعاق اقتتاد افوروبغ سئر 
ططغارات   ١٠ تعالغ  غظصض  أن  الماعصع  وطظ  الغعظان. 
طار طضسإ طظ الشاز الطئغسغ إلى اقتتاد افوروبغ سئر 
الغعظان وإغطالغا. إن غرض اقتتاد افوروبغ طظ ذلك 
الشاز  سظ  بسغثًا  الطئغسغ  الشاز  طظ  وارداته  تظعغع  عع 
الروجغ، وجعف غطئغ طحروع EastMed طا غصرب طظ 
١٠-١٥٪ طظ اتاغاجات اقتتاد افوروبغ الماعصسئ طظ 
الشاز الطئغسغ، وطظ بط غامضظ اقتتاد افوروبغ طظ 
الماسطص  ظفعذعا  روجغا  وتفصث  الطاصئ،  طخادر  تظعغع 
بأجسار الشاز سطى اقتتاد افوروبغ... وطظ المتامض أن 
غتاول اقتتاد افوروبغ خفخ أجسار السعق لطشاز الثي 

ارتفع بحضض ططرد خقل السظعات الصطغطئ الماضغئ...
٢- عثا طظ جعئ أوروبا، أطا طظ جعئ أطرغضا شصث صاطئ 
العقغات الماتثة بالدشط سطى روجغا طظ خقل شرض 
سصعبات سطغعا وسطى تطفائعا بافخص ألماظغا إلغصاف 
خط أظابغإ ظعرد جارغط-٢، زاسمئ أن عثا المحروع 
طظ حأظه أن غثشع الشاز الروجغ إلى سمص أوروبا الشربغئ 
السغاجئ  سطى  أضئر  ظفعذ  شرض  طظ  روجغا  وغمّضظ 
الطاصئ  اجاثثام  طظ  غمضظعا  طا  افوروبغئ،  الثارجغئ 
العقغات  تسمض  وسطغه  دولئ،  أي  سطى  لطدشط  ضأداة 
الماتثة جاعثة سطى دشع دول اقتتاد افوروبغ لحراء 
طظ  الشاز الطئغسغ المسال طظ العقغات الماتثة بثقً 
روجغا باسائاره وجغطئ لاظعغع وتأطغظ إطثادات الطاصئ، 
طحروع  شغ  غآبر  حك  ق  وعثا  تظاشسغ،  طظاخ  وخطص 
٢" (الاغار الحمالغ-٢): (الثي غادمظ  Nord Stream"
إظحاء خطغظ لطشاز سئر بتر الئططغص إلى ألماظغا بطاصئ 
إجمالغئ تئطس ٥٥ ططغار طار طضسإ طظ الشاز جظعغا، شغ 
العصئ الثي تصش شغه سثد طظ الثول المسارضئ لعثا 
افطرغضغئ...  الماتثة  والعقغات  ضأوضراظغا  المحروع 

جئعتظغك ظغعز شغ ٢٠١٩/٤/١).
٣- تجاغثت المظاشسئ والخراع بغظ العقغات الماتثة 
اقتتاد  وفن  الطئغسغ،  الشاز  إطثادات  بحأن  وروجغا 
افوروبغ ضصعة سزمى طضعظئ طظ ٢٨ دولئ بإجمالغ 
غسث  شإظه  ظسمئ،  ططغعن   ٥١٢ ظتع  غئطس  جضان  سثد 
جعصا طعماً فضئر طخثري الطاصئ شغ السالط، ق جغما 
سظثطا غاسطص افطر بالشاز الطئغسغ. لعثا اعامئ روجغا 

الةععغئ  المتاخخئ  سغظه  عع  العاصع  عثا  افزرق! 
شارة  خقل  بصعة  السغاجغ  المسرح  سطى  دخطئ  الاغ 
صدغئ  عع  المتاخخات  عثه  وأس  الئائث،  الظزام 
طظ  لغتعز  (ضغضئ)،  طشظما  بعخفه  التضط  إلى  الظزر 
خقلعا التاضط سطى السططئ والبروة، وغسسى إلرضاء 
وعثه  افطر،  له  لغسااإ  المآبرغظ  طظ  سثد  أضئر 
طزاعر  إتثى  وعغ  لطتضط،  الضاشر  الشرب  ظزرة  عغ 
الصثغط  المظعب  وعع  السغاجغ،  العجط  اظتطاط 
الاغ  التضعطئ  إن  السعدان.  أعض  لفزه  الثي  ظفسه 
تصعم  الاغ  تطك  عغ  أظفسعط،  الظاس  ضض  شغعا  غرى 
سطى  تصعم  الئاذض،  سطى  ولغج  التص،  الفضر  سطى 
افجاجغئ،  تاجاتعط  إحئاع  شادمظ  الظاس،  سصغثة 
طظ طأضض وططئج وطسضظ، وتعشر بالمةان الاسطغط 
تغاة  الظاس  شغسغح  لطةمغع،  وافطظ  والختئ 
السعدان  حرق  شغ  شاإلظسان  اهللا،  ذاسئ  شغ  ضرغمئ 
غضعن  أن  تصغصئ  غسظغه  ق  غغرعما  شغ  أو  دارشعر  أو 
التاضط طظ طظطصاه أو طظ طظطصئ غغرعا. شطط غثرج 
الظاس بائرغظ فن الئحغر وذاصمه الئائث لغسعا طظ 
طظاذصعط! إظه الادطغض والافضغر بسصطغئ الظزام الئائث 
المةرب،  وتةرغإ  المحارك،  الصاجط  وعع  ظفسه، 

وتامًا جعف تظاعغ إلى الظاائب الضاربغئ ظفسعا.
لطظساء،  السادل  الامبغض  وعع  البالث،  المسغار  أطا 
سظ  غسئران  شإظعما  الحئاب،  تمبغض  الرابع،  والمسغار 

تامئ ضطمئ السثد: تضعطئ تمثوك وجعه جثغثة ...

المعغمظ  والمعرد  المخثر  عغ  شضاظئ  زطظ  طظث  به 
دخطئ  واآلن  افوروبغئ،  السعق  إلى  الطئغسغ  لطشاز 
أطرغضا سطى الثط شأخئتئ تاططع إلى تتثي روجغا 
طظ خقل زغادة خادراتعا طظ الشاز الطئغسغ المسال 
شغ  أطاظا  وأضبر  أجعض  باسائاره   (LNG) افطرغضغ 
باعر  غسث  أخرى  ظاتغئ  طظ  ولضظه  والظصض،  الاثجغظ 
الاضطفئ بسئإ الةعث المططعب لاسغغطه وظصطه طصارظئ 
الطاصئ  وطخادر  افظابغإ  خطعط  شغ  المظصعل  بالشاز 
تظاشسغ،  أجاس  سطى  تسسغره  تط  إذا  ولضظ  افخرى. 
الشاز  إطثادات  شغ  طاجاغثا  دورا  غطسإ  أن  شغمضظه 

لقتتاد افوروبغ، وعع  
طا غحضض خطرا طتامق سطى روجغا... وصث بثأت أطرغضا 
بثلك، شصث بطس تةط الشاز الطئغسغ المسال الثي تط 
افوروبغ  اقتتاد  إلى  الماتثة  العقغات  طظ  تعرغثه 
ظتع ٢٤٪ طظ إجمالغ إظااج الشاز المسال افطرغضغ شغ 
تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٨، وذلك طصارظئ بظتع ١٠٪ 
لقتتاد  ذعئئ  الاغ  الماتثة  العقغات  خادرات  طظ 
افوروبغ شغ سام ٢٠١٧. وعع السام الثي بثأت أطرغضا 
افحعر  وخقل  طرة.  فول  لطشاز  ضمخثر  بالزععر  شغه 
افولى طظ سام ٢٠١٩، بطشئ واردات اقتتاد افوروبغ 
طظ الشاز افطرغضغ ظتع ١٣٪ لاخئح بثلك بالث أضئر 
طعرد لقتتاد افوروبغ. وغرجع ذلك إلى زغادة اإلظااج 

طظ تصعل الخثر الجغاغ شغ أطرغضا.
٤- باخاخار شإظه طع عغمظئ روجغا سطى إطثادات الشاز 
لقتتاد افوروبغ واقساماد سطغعا بحضض ضئغر، تاجاغث 
اقتتاد  غترص  ولثلك  الطاصئ  طخادر  تظعغع  ضرورة 
افوروبغ سطى دسط المحروع EastMed وتظعغع وارداته 
الثاضع  الروجغ  الشاز  سظ  بسغثًا  الطئغسغ  الشاز  طظ 
لطسصعبات الحثغثة افطرغضغئ وبثاخئ بسث تراجع إظااج 
ترغث  أطرغضا  شإن  ظفسه  العصئ  وشغ  الحمال.  بتر  غاز 
اقتتاد  دول  بثشع  افوروبغئ  السعق  سطى  السغطرة 
العقغات  طظ  المسال  الطئغسغ  الشاز  لحراء  افوروبغ 
الماتثة بثقً طظ روجغا ولثلك تسرصض طئاحرة طحروع 
غربط  الثي  الحمالغ-٢)  (الاغار   "٢ Nord Stream"

روجغا بأوروبا سئر بتر الئططغص.
شغ  وعغ  افوجط،  الحرق  طظطصئ  شإن  وعضثا   -٥
بالبروات  اهللا  تئاعا  صث  إجقطغئ،  طظطصئ  افجاس 
العائطئ طظ الئارول والشاز والمسادن...إلت ولضظ الثي 
وطسعط  المساسمرون  الضفار  عط  بعا  وغاظسط  غظعئعا 
شطسطغظ...  المئارضئ  لفرض  المشاخئئ  غععد  دولئ 
وضض عآقء ُغبرون به اصاخادعط، وغترضعن طخاظسعط 
سمقئعط  لطتضام  طظه  حغء  وغخض  وأجعاصعط... 
لعط طع أن عثه البروة ططك سام  خاخاً  غةسطعظه طاقً 
لطظاس أختاِبه ولغج لمشاخئغه! إن العاجإ سطى افطئ 
أن تاترك لاشغغر عآقء التضام الزطمئ الثغظ غمضظعن 
الضفار المساسمرغظ طظ ظعإ برواتظا... وطظ بط تئصى 
وعغ  ببروتعا  تظافع  ق  السغح  طظ  ضظك  شغ  افطئ 
طتغطئ بعا: ضالسغج شغ الئغثاء غصاطعا الزما والماء 

شعق ظععرعا طتمعل.
تشغغره  سطى  السمض  وسثم  الزالط  سطى  السضعت  إن 
بإخقٍص هللا وخثٍق طع رجعل اهللا ، عثا السضعت 
ق ُغظةغ الساضئ طظ ساصئئ الزطط بض تخغإ الزالط 
َظلَُموا  ِيَن  َّ ا تُِصينَبَّ  َال  فِْتَنًة  ﴿وَايَُّقوا  سطغه  والساضئ 
ََّ َشِديُد الِْعَقاِب﴾، شاخغإ  نَّ اهللا

َ
ًة وَاْعلَُموا أ ِمْنُكْم َخاصَّ

الزالط بزطمه وتخغإ اآلخرغظ بسضعتعط سطى الزالط 
وسثم السمض سطى تشغغره...

 ﴾إِنَّ يِف َهَذا َكََالذلً لَِقْوٍم َخبِِديَن﴿
٢ طترم ١٤٤١عـ
٢٠١٩/٩/١م حزب التحریر/ إندونیسیا: 

الدعوة إلى الهجرة للشریعۀ اإلسالمیۀ
ورفرفۀ الرایۀ واللواء فی ٥٠ مدینۀ

شضرة  إلى  غفاصر  الثي  العاصسغ  السغاجغ  الظفاق 
لثلك  المحضقت،  سقج  سطى  صادرة  طئثئغئ  جغاجغئ 
غظخرف السغاجغعن إلرضاء عثه الفؤئ أو تطك، ضما 
الضاشر  الشرب  غظاشصعن  الثساوى  عثه  أختاب  أن 
إذقق  المرأة  طزطعطغئ  غثسغ  الثي  افبغط،  افشاك 
التضط،  سطى ضراجغ  غةطسعا المرأة  تاى  لطمسطمغظ 
السالمغظ  رب  أتضام  الحرسغئ،  افتضام  سظ  وغاثطعا 
َصْعٌم  ُغْفِطَح  الصائض: «َلْظ  وعع   ، الظئغ  بعا  جاء  الاغ 
َولَّْعا َأْطَرُعْط ِاْطَرَأًة»، وعضثا ضان غفسض الظزام الئائث، 
غمجج بغظ ظفاق صطاسات الحسإ وذاسئ الشرب الضاشر.

ظفسعا،  الصثغمئ  التضعطئ  عغ  تمثوك  تضعطئ  إن 
شغعا  ولغج  التضط،  إلى  وظزرتعا  بمساغغرعا، 
السعدان  أعض  أن  حك  وق  العجعه،  جعى  جثغث 
تغاة  غطامسعن  خرجعا  بض  العجعه،  فجض  غبعروا  لط 
ضرغمئ شغ ظض تضط رحغث. وإن التغاة الضرغمئ لظ 
أتضام  ظض  شغ  إق  المسمعرة  أرجاء  شغ  الظاس  غراعا 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ  تطئصعا  اإلجقم، 
الاغ غسمض فجطعا تجب الاترغر، وغساظفر لعا ذاصات 
المسطمغظ، شأروا اهللا، أغعا المسطمعن، طظ أظفسضط 
الطغض  غخض  الثي  التجب  عثا  طع  الةاد  بالسمض  خغرًا 
بالظعار إلصاطاعا، شعغ الاشغغر التصغصغ الثي غظحثه 
وغمثدضط  الضاشر،  الشرب  تئال  غصطع  الثي  الظاس، 

 بسئإ إلى السماء
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تضعطئ السعدان؛ ضفاءات ترضغ ربعا وتثثم حسئعا
 أم ضفاءات تثثم املساسمر؟!

بعرة الحام وإسادة ترتغإ افوراق

بمئ طظسطفات خطغرة تمر بعا بعرة الحام؛ تجغث طظ 
طساظاة أعطعا؛ وتدغص الثظاق تعل رصابعط حغؤا شحغؤا، 
غضعن  وربما  واتث  طاظفج  جعى  لعط  غسث  لط  تاى 

الماظفج افخغر غظئسث ععاه طظ الحمال السعري.
إلى  أدت  الاغ  افجئاب  سظ  طدى  شغما  ضبغرا  تضطمظا 
عثه التال؛ والطرغص الثي جطضه الشرب إلغخال أعض 
الحام إلى طا وخطعا إلغه، شق تاجئ إلسادة التثغث سظعا 
بحضض طفخض؛ شصث أخئتئ واضتئ لطسغان وبثغعئ شغ 
افذعان، وق تاجئ لظا لطعصعف سطى افذقل؛ واجاثساء 
الماضغ وطا غتمطه طظ ذضرغات جمغطئ أو ألغمئ؛ شق 

زلظا ظسغح تفاخغطه وظساظغ تثاسغاته.
والثي غعمظا الغعم شغ الثرجئ افولى؛ عع تاضرظا الثي 
وطساصئض  لمساصئطظا  غآجج  جعف  والثي  ظسغحه، 

أوقدظا وأتفادظا.
لصث حاعث الظاس بثععل طا تخض سطى أرض الحام 
بسث الطصاء افخغر الثي جمع الرئغج الارضغ أردوغان؛ 
بظزغره الروجغ بعتغظ، عثا الطصاء الثي جسض الاصثم 
افخغر لطاغغئ الحام وطا حعثته المظاذص طظ صخش 

سظغش ترجمئ سمطغئ لما اتفصا سطغه.
شصث تصثم الظزام المثسعم دولغا ولغج شصط روجغا؛ 
وجغطر سطى طظاذص واجسئ شغ طثة صغاجغئ؛ ودون 
طصاوطئ تثضر، تاى جغطر سطى طثغظئ خان حغثعن؛ 
وطظ بط جصطئ باصغ المظاذص تئاسا؛ ضمثغظئ الططاطظئ 
الاغ  والئطثات  الصرى  طظ  وغغرعا  وطعرك  وضفرزغاا 
تماطك رطجغئ ضئغرة سظث أعض الحام، شضاظئ السغطرة 
سطى عثه المظاذص ضالخاسصئ الاغ ظجلئ سطى رؤوس 
أعض الحام؛ لاثطر ججءًا ق غساعان به طما تئصى لعط 
طظ آطال شغ اجاسادة البعرة زطام المئادرة، وطما زاد 
طظ حثة العاصسئ، وجعد ظصطئ لطةغح الارضغ ضمظ 
المظاذص الاغ جصطئ والاغ جغطر سطغعا الظزام طآخرا؛ 
وخاخئ بسث أن ضان صسط ضئغر طظ الظاس غسعل سطى 
لغضاحش  افول،  دشاسه  خط  وغسائرعا  الظصاط؛  عثه 
قتصا أظه الثط الثشاسغ افخغر؛ وأن عثه الظصاط لط 
تضظ جعى وعٍط ساحه شارة طظ الجطظ؛ لغساغصر سطى 
الةسث  طظ  جثغثة  أسداء  صطع  شغ  جاعط  ضابعس 

المبصض بالةراح.
ضض عثا وإن ضان غحضض خثطئ صعغئ؛ لضظعا جاضعن 
خثطئ اإلظساش بإذن اهللا، لاسامر التغاة وتسامر البعرة 
تاى إجصاط الظزام المةرم، وإصاطئ تضط اإلجقم سطى 
أظصاضه، شأن تساغصر طاأخرا خغر لك طظ أق تساغصر 
أبثا، شطربما تثرك طا شاتك صئض شعات افوان، ﴿َوَسَسى 
َأْن َتْضَرُععا َحْغؤاً َوُعَع َخْغٌر َلُضْط َوَسَسى َأْن ُتِتئُّعا َحْغؤًا 

َوُعَع َحرٌّ َلُضْط َواهللاَُّ َغْسَطُط َوَأْظُاْط َق َتْسَطُمعَن﴾.
خقل  الحام  أعض  تطصاعا  الاغ  السمطغئ  الثروس  إن 
جظعات البعرة؛ ضاشغئ لاتخظعط طظ جمغع المآاطرات، 
ولاةظئعط جمغع الفثاخ؛ ولاضسئعط طظاسئ ضث جمغع 
الثولغ  المةامع  وعط  طظ  اجاغصزعا  شصث  افطراض، 
تصعق  طظزمئ  رأجعا  وسطى  التصعصغئ؛  وطظزماته 
(الخثغصئ)  الثول  وعط  طظ  واجاغصزعا  اإلظسان، 
ودسمعا المجسعم، وظصاذعا الثادسئ، وطالعا السغاجغ 
الصثر، وتةطئ أولى ترضات اقجاغصاظ عثه بالمزاعرات 
ترجمئ  والاغ  الارضغ،  الظزام  سطى  الشاضئئ  السارطئ 
غدئعا بمتاولئ اصاتام جثار الفخض السظخري الثي 
بظاه سطى ذعل التثود الارضغئ السعرغئ؛ وترق خعرة 
أردوغان، واجاغصزعا طظ وعط العثن الصاتطئ المثثرة، 
الاغ جاعمئ شغ صطع أسداء طظاذصعط طرة بسث طرة، 
واجاغصزعا طظ وعط صغادات الفخائض، الاغ أبئائ أظعا 
لط تضظ جعى أدوات لاظفغث طثططات أجغادعا، وتةطئ 
بعثه  البصئ  شصثان  شغ  اقجاغصاظ  عثا  ترضات  أولى 
والسمض  وإجصاذعا؛  سطغعا  لطثروج  والثسعة  الصغادات 
سطى إغةاد تحضغقت جثغثة بسغثة سظعط؛ طساصطئ غغر 

طرتئطئ بثول طعما ضاظئ افجئاب.
إن عثه الثروس ضفغطئ إلسادة ترتغإ افوراق بحضض 
سظ  البعرة  ترف  شغ  جئئا  ضان  طا  شظافادى  ختغح؛ 

طسارعا ضالمال السغاجغ الصثر والعثن والمفاوضات 
الفاجثة،  الصغادات  وظئث  لطزالمغظ  الرضعن  وسثم 
وضفغطئ لظسابمر طا شغ أغثغظا طظ ذاصات بسث الاعضض 
سطى اهللا وتثه واقساخام بتئطه الماغظ، شالمثطخعن 
غغر  طساصطئ  صغادة  خطش  الاعتث  غطجطعط  لضظ  ضبر 
طرتئطئ؛ طثطخئ وواسغئ، وعثا ضفغض قتادان الظاس 
لعط؛ ودسمعط بما غساطغسعن، تاى غساطغسعا ضسر 
الطعق الثي شرض سطغعط؛ وغظططصعا طعططغظ طضئرغظ 

وطسائحرغظ بظخر اهللا جئتاظه وتسالى.
الاغ  وافعثاف  الثطط  طسرشئ  طظ  بث  ق  ذلك  وصئض 
غسسى لاتصغصعا الشرب الضاشر، وعغ شغ التصغصئ باتئ 
طسروشئ لطةمغع، ولضظ ضشط الزروف وضبرة الافاخغض 
خظسئ غماطئ أتاذئ بعا طظ ضض جاظإ؛ شاعارت سظ 
افظزار واظخرشئ سظ افذعان. أضش إلى ذلك أن ُبسث 
خطر عثه الثطط بالظسئئ لطثطر الغعطغ الصرغإ؛ غةسض 
اإلتساس بعا أضسش ظسئغا، وبالاالغ إدراك أبسادعا 
وأخطارعا والافضغر بإشحالعا بسغثًا سظ افذعان بسخ 
الحغء، شضان ق بث طظ وضع العثف الرئغج لطشرب 
الضاشر ووضع طراتض الاظفغث سطى ذاولئ الئتث لاتفغج 
اإلتساس سظث الظاس بثطرعا شغ طصثطئ إلدراك عثا 

الثطر والسمض سطى تفادغه.
أعض  إسادة  عع  الضاشر؛  لطشرب  الرئغج  العثف  إن 
الحام إلى تزغرة سمغطه ذاغغئ الحام بأي حضض طظ 
افحضال، وطعما ضطفئ الظاائب، شعثا العثف غةإ أن 
أسمال  ضض  تفسغر  وغةإ  أبثا؛  افذعان  سظ  غشغإ  ق 
الشرب الضاشر الماسطصئ ببعرة الحام؛ وأسمال أدواته طظ 
التضام السمقء سطى عثا افجاس، وعثا العثف واضح 
طظ أجالغئه وضغفغئ تساططه طع بعرة الحام؛ وضغفغئ 

تساططه طع سمغطه المةرم ذاغغئ الحام.
لصث أضث الشرب الضاشر طرارا وتضرارا أن التض شغ جعرغا 
عع تض جغاجغ، وأسطى لتطه خئشئ دولغئ لغضسئه 
وظخإ  والثثاع  المضر  غمارس  أخث  بط  (الحرسغئ)، 
الفثاخ واقتاعاء؛ تاى وخطظا إلى طا ظتظ سطغه الغعم، 
وعع جعف غاابع السغر شغ ذرغصه تاى تتصغص عثشه 
إن اجاطاع، شعع غسمض سطى شرض وصش إلذقق الظار 
طظطصئ  وإغةاد  المترر؛  طظاذص  طظ  طظطصئ  آخر  شغ 
غسمض  ضما  المظاذص،  عثه  تعل  ذعصا  تدرب  سازلئ 
سطى شاح الطرصات الثولغئ - وعثه طرتطئ طظ المراتض 
تخض اقتفاق سطغعا شغ طآتمر جعتحغ - بط بسث ذلك 
غسمض سطى تئرغث المظاذص سظ ذرغص شرض واصع جثغث 
تتمغعا  حضطغئ  طسغظئ  تضعطات  تتئ  اقجاصرار  طظ 
شخائض تمطك الظفعذ والسغطرة، بط غسمض سطى خغاغئ 
دجاعر جثغث لطئقد؛ وذلك بسث اجاضمال لةظئ خغاغئ 
صاتطعا  طع  طخالتئ  شغ  الئقد  تثخض  بط  الثجاعر، 
وطظاعك أسراضعا، وتثخض شغ تسعغئ طع جقدعا تتئ 
طسمغات سثة ولضظ عثه المرة بثون باخات خدراء، 
شاسعد الئقد والسئاد إلى تزغرة الةقد طظ جثغث ولع 
بعجعه جثغثة شغضعن بثلك صث تصص عثشه وأجعخ 

البعرة وأضاع الادتغات.
ظسط عثا طا غعثف له الشرب الضاشر؛ ولضظ فعض الحام 
عثشعط المثاطش؛ شعط خرجعا إلجصاط الظزام المةرم، 
اإلجقم،  تضط  لعا  شأضاشعا  ططالئعط  تئطعرت  بط 
ضض  ورغط  والظفغج،  الشالغ  ذلك  جئغض  شغ  وصثطعا 
افسمال الاغ صام بعا الشرب الضاشر؛ والاغ اجاعثشئ 
روتعط المسظعغئ لبظغعط سظ طاابسئ ذرغصعط ودشسعط 
لقجاسقم لطتطعل الشربغئ؛ إق أن ظعرا طظ افطض ق زال 
غدغء شغ آخر الظفص؛ وبعرة جثغثة لاختغح المسار 
تطعح شغ افشص، وعثا واضح طظ اقظفةارات الماسثدة 
عظا وعظاك والاغ تآذن باقظفةار الضئغر لئرضان بائر، 
وغحص  وسمغض،  طاآطر  ضض  المطاعئئ  بتممه  غخعر 
ذرغصه لطعخعل إلى عثشه المظحعد وطا ذلك سطى اهللا 

 بسجغج
 * رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

    شغ وقغئ جعرغا

طع دسعة الظزام الئاضسااظغ، لطثروج ظخش جاسئ ضض أجئعع، لطاسئغر سظ الاداطظ طع أعض ضحمغر  إزاء تعذغث برابظ 
اتاقل الثولئ العظثوجغئ، أضث بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان، أن تضام 
باضساان غتغطعن بضض جئظ، صدغئ ضحمغر إلى افطط الماتثة الاغ أسطئ الترغئ ضاططئ في ظالط غسسى إلى تصطغع 
جسث افطئ، وغطالئعن أن تمارس صعاتظا المسطتئ جغاجئ ضئط الظفج، وصال الئغان: سطى الرغط طظ أن اهللا جض وسق 
َُّ لِلْاَكفِرِيَن بَلَ الُْمْؤِمننَِي َسبِيالً﴾ غئتث التضام التالغعن سظ الضراطئ سظث المساسمرغظ الشربغغظ،  غصعل: ﴿َولَن جَيَْعَل اهللا
الثغظ غآذون المآطظغظ وغتمطعن ضراعغئ ضئغرة لثغظظا وشصاً لطئغساعط الخطغئغئ، وغاثطى تضاطظا سظ الةعاد رغط 
أن رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص غصعل: «َطا َتَرَك َصْعٌم اْلِةَعاَد إقّ ُذّلعا». وخطص الئغان إلى الصعل: لثلك ضطه، غةإ سطى ضض طظ غرغث 
أن غدع تثا لطصمع واإلذقل الثي ظسغحه، أن غسمض اآلن طظ أجض إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة. شالثقشئ وتثعا 
عغ الاغ جائث الرسإ شغ خثور أسثائظا، بثقً طظ الاترغخ سطى الثعف طظعط، والثقشئ وتثعا عغ الاغ جاترضظا 
سطى دسط الصعات المسطتئ بضض طا ظمطك، بثقً طظ الاتةب بالثواشع اقصاخادغئ لطاثطغ سظ واجئظا الحرسغ تةاه 
المدطعثغظ، والثقشئ وتثعا عغ الاغ جاتحث أجعد صعاتظا المسطتئ شغ طسرضئ الظخر والامضغظ لرشع راغئ رجعل 

اهللاملسو هيلع هللا ىلص سطى جئال جرغظاجار، شعغ الاغ جاحفغ صطعبظا المضسعرة وتثاوي جراتظا الظازشئ.

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث سئث الععاب*ـ 

العبغصئ  شغ  جاء  طا  تسإ  وسطى  المفارض  طظ  ضان 
د.  السعدان  وزراء  رئغج  غسطظ  أن  الثجاعرغئ، 
افربساء  غعم  تضعطاه،  وزراء  أجماء  سظ  تمثوك 
المدروب  المعسث  وجاء  ٢٠١٩/٠٨/٢٨م،  الماضغ 
دون أن ُغسطظ سظ الاحضغض العزاري، تغث رحح شغ 
اتفصعا  والاشغغر  الترغئ  وصعى  تمثوك  أن  افخئار 
٤٨ لمثة  اقظاصالغئ  التضعطئ  إسقن  تأجغض  سطى 
ختفغ  تسمغط  شغ  تمثوك  طضاإ  وأشاد  جاسئ، 
صعائط  لمراجسئ  الاأجغض  سطى  اتفصا  الطرشغظ،  بأن 
المرحتغظ والمرحتات لطمظاخإ العزارغئ، والمةالج 
طتثود.  زطظغ  جثول  وشص  وذلك  الماثخخئ، 
شغ  طتمعم  خراع  سظ  السغاجغئ  افوجاط  وتاتثث 
أوجاط الترغئ والاشغغر تعل صعائط المرحتغظ الثغظ 
وتتثبئ  طساصطئ،  وذظغئ  ضفاءات  إظعط  جابصًا  صغض 
أتجاب صعى الترغئ والاشغغر سظ أظعا لظ تحارك شغ 
الاحضغض العزاري، إظما شصط جاحغر إلى طظ عط أعض 
عع  التثغث  عثا  أن  وغئثو  سدعغاعا.  خارج  لطعزارة 
لقجاعقك السغاجغ، وطتاولئ لثر الرطاد شغ السغعن، 
تغث إن عثه الصعى اتفصئ شغ السابص سطى أن غضعن 
التجبغئ،  غغر  الضفاءات  طظ  السغادي  المةطج  أسداء 
شغ  المسألئ  وتمئ  صالعه،  بما  غطاجطعا  لط  أظعط  إق 
السغادي الثي ق غجغث سثد المثظغغظ الثغظ تتثدعط 
أجاس  سطى  تمئ  خمسئ،  سظ  والاشغغر  الترغئ  صعى 
المتاخخئ التجبغئ والمظاذصغئ، وبار تعل المعضعع 
شغ  المططعب  والسثد  افطر  غضعن  شضغش  ضبغش،  غئار 
طةطج العزراء والمةالج الماثخخئ غفعق السحرغظ 
سطى  وغثاطفعا  غاحاضسعا  أن  الطئغسغ  شمظ  طصسثًا؟! 

تصسغط الشظائط، وضغضئ السططئ.
طع  غافاوضعن  ضاظعا  سظثطا  أظعط  افطر  شغ  والشرغإ 
الترغئ  طضعظات  طظ  ججء  عغ  والاغ  البعرغئ،  الةئعئ 
الةئعئ  عغ  وعا  بالمتاخخئ،  اتعمععا  والاشغغر، 
البعرغئ تسعد وتاعمعط بالاعمئ ظفسعا الاغ رطععا 
بغاظًا  البعرغئ  الةئعئ  أخثرت  تغث  جابصاً،  بعا 
سقصئ  لعا  لغسئ  إظعا  شغه  صالئ  الماضغ،  الةمسئ 
باضعغظ أجعجة التضط اقظاصالغ بالثرذعم، واسائرت 
بطرغصئ  والمعاذظئ  السقم  لصداغا  تشغغإ  بأظه  افطر 
وأضثت  بالتضط،  الظثإ  اظفراد  أجض  طظ  طاسمثة، 
الةئعئ رشدعا لما أجماه تعظغش تةارب الظثإ شغ 
وأوضح  التضط.  إلى  لطعخعل  البعرات  سطى  اقجاغقء 
الئغان الممععر باعصغع ضض طظ طالك سصار، وأرضع طظغ 
طظاوي، أن طا غتثث تالغاً بالسعدان طتاولئ لقجاغقء 
وظاحث  الحسإ،  ظدال  طظ  ساطاً  بقبغظ  تخاد  سطى 
الئغان رئغج العزراء سئث اهللا تمثوك برشخ صعائط 
المرحتغظ والمرحتات لطمظاخإ العزارغئ والمةالج 
ذرف  أظعا  سطى  البعرغئ  بغان  ظئه  ضما  الماثخخئ. 
أخغض وطآجج لصعى الترغئ والاشغغر، طحغرة إلى أن 

طا غتثث طتاخخئ وبخعرة صئغتئ...
طظ  السابص  شغ  جرى  وطا  السعدان،  شغ  غةري  طا 
غآضث  بالسططئ،  لقجاؤبار  السغاجغئ  الصعى  تسابص 
الئائث،  السعث  شغ  الئقد  تثغر  ضاظئ  الاغ  السصطغئ  أن 
عغ ظفسعا سصطغئ السغاجغغظ الةثد، شضما ضان ظزام 
المثطعع الئحغر غثاار العزراء وتضام العقغات وغغرعط 
سطى أجاس الةععغئ والصئطغئ، سئر افتجاب السغاجغئ 
الترغئ  صعى  شإن  التضط،  شغ  طحارضئ  ضاظئ  الاغ 
والاشغغر الاغ اخاطفئ بعرة حئاب ق غظامغ طسزمعط 
إلى أي تغار جغاجغ، شإظعا - أي صعى الاشغغر - تسغر 
طتاخخات  طظ  ظفسه،  السابص  الظزام  طظعب  شغ 
واضتئ  رؤغئ  عظاك  تضعن  أن  دون  وتجبغئ،  جععغئ 
لضغفغئ تضط السعدان، عثا الئطث المعبعء بسغاجغغظ 
بط  المساسمر،  الضاشر  إرضاء  عع  عمعط  اظاعازغغظ 
الحسإ  لعثا  غصثطعا  أن  دون  السططئ،  بفاات  الرضا 
غاسطص برساغئ حؤعظه، شفغ  المشطعب سطى أطره حغؤاً 
تعل  الاشغغر  صعى  طضعظات  شغه  تاخارع  الثي  العصئ 
أزطات  الئقد  تسغح  والشظائط،  والمضاجإ  المظاخإ 
طاقتصئ غأخث بسدعا برصاب بسخ، شما غجال الظاس 
المعاخقت،  شغ  ذاتظئ  أزطئ  غسغحعن  حععر  طظث 
تاى خار طظزر طؤات بض آقف الظاس وعط غظازرون 
ق  المعاخقت لساسات ذعال، خار عثا طظزرًا طألعشاً 
غترك الساجئ الماحاضسغظ، إضاشئ إلى أزطات العصعد 

والثئج شغ الساخمئ، وبخعرة أحث شغ افصالغط.
بط ضاظئ الطاطئ... طا تثث طظ اصااال صئطغ شغ طثغظئ 
وجرغح،  صاغض  بغظ  المؤات  ضتغاه  راح  بعرتسعدان، 
دون أن غضعن عظاك تض جثري لطمحضطئ، أضش إلى 
سطى  أبرت  الاغ  والفغداظات،  وافططار  السغعل  ذلك 
سحرات المثن والصرى، وتحردت آقف افجر، وجسطاعط 

شغ السراء، ق طسغظ لعط إق اهللا بط بسخ الثغرغغظ!
إن الثي غثرج السعدان، بض والسالط بأجره طظ تتضط 
الرأجمالغئ الئشغدئ، عع ظزام غصعم سطى أجاس طئثأ 
وغمف  اإلظسان،  شطرة  وغعاشص  السصض،  غصظع  ختغح، 
الصطإ ذمأظغظئ، وغعجث رجاقً سطى أجاس المئثأ ظفسه، 
المئثأ،  أتضام  وغطئصعن  جئتاظه،  اهللا  لرضا  غسسعن 
شاسسث الئحرغئ بعط، إظه طئثأ اإلجقم السزغط، الثي 
إلى  غتااج  إظساظاً  باسائاره  اإلظسان  طحاضض  غسالب 
غططصعا،  ق  بظزام  وغرائجه،  السدعغئ  تاجاته  إحئاع 
وق غضئاعا، شغطمؤظ شغ تغاته، شاإلجقم طئثأ غصعم 
بثلك سئر دولاه الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، 
أطاعا،  وتثثم  ربعا،  ترضغ  ضفاءات  تضاطعا  دولئ 
بقد  شغ  العضسغئ  افظزمئ  ضفاءات  تال  عع  ضما  ق 
المسطمغظ الغعم، الاغ تثثم الضاشر المساسمر باطئغص 
شاشدإ  واقصاخاد،  والسغاجئ  التضط  شغ  أظزماه 

 !ربعا، وتزطط ظفسعا وأطاعا سطى السعاء
 * الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

حزب التحریر/ والیۀ تونس
مؤتمر "الهجرة النبویۀ... والدولۀ التی یجب إعادة بنائها"

ــــــــــ بصطط: افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض)* ــــــــــ

العةرة  ذضرى  بمظاجئئ 
الاترغر/  تجب  سصث  الظئعغئ، 
بسظعان:  طآتمرا  تعظج،  وقغئ 
والثولئ  الظئعغئ...  "العةرة 
بظائعا"،  إسادة  غةإ  الاغ 
طترم   ٨ السئئ  غعم  وذلك 
لـ٧ المعاشص  عةري،   ١٤٤١

وصث  ٢٠١٩م.  أغطعل/جئامئر 
آغات  باقوة  المآتمر  اجاعض 
بضطمئ  بط  الضرغط،  الصرآن  طظ 
ألصاعا افجااذ شرغث جسث تعل 
تغث  ودققتعا،  العةرة  وصائع 
 المخطفى  عةرة  أن  بغظ 

سطغعط  اهللا  رضعان  وأختابه 
تاجما  تارغثغا  طظسطفا  تمبض 
جسض  طما  الاارغت،  طةرى  غّغر 
الثطغفئ الباظغ سمر بظ الثطاب 
اإلجقطغ  الاأرغت  بثاغئ  غتثد 
اهللا  رضغ  سظعا  صال  تغث  بعا 

سظه: (العةرة شرصئ بغظ التص والئاذض شأّرخعا بعا)، بط اجاسرض المتاضر طا جئص العةرة طظ بغسئ افظخار 
لطرجعل الضرغط  وطا تثططعا طظ طعاصش وسئر تضاإ بماء الثعإ، ضما اجاسرض طا ترتإ سظعا طظ تتعل المثغظئ 
إلى دار إجقم وظعاة لطثولئ اإلجقطغئ افولى، وطا شسطه الرجعل الضرغط  طظ جسض السصغثة اإلجقطغئ أجاجا 
لطثولئ ودجاعرعا وأجعجتعا... أطا الضطمئ الباظغئ شضاظئ لفجااذ بائر جقطئ الثي بغظ أن دور افطئ اإلجقطغئ 
الصغادي شغ السالط ق غضعن إق بثولئ ضالثولئ الاغ أجسعا الرجعل  تغظ عاجر إلى المثغظئ المظّعرة، داسغا 
إلى ضرورة الاتام الثسعة بالمظسئ إلصاطئ الثولئ... وصث ألصى ضطمئ الثاام افجااذ طتمث الظاخر حعغثئ بسظعان 
''الثولئ الاغ غةإ إسادة بظائعا''، تغث دسا طظ خقلعا إلى بظاء دولئ تصغصغئ تساظث شغ صرارعا وجغاجاعا إلى 
جغادة الحرع وجططان افطئ دون غغرعما، داسغا إلى تفسغض صعى افطئ التصغصغئ بسثطا تط تعمغح وتعحغط 
صعى افطئ افخرى، ذالئا طظ أعض الصعة والمظسئ أن غظتازوا إلى صداغا أطاعط وأن غظخروا اإلجقم وتمطئ دسعته 

بثل طظاخرة اقجاسمار ووضقئه شغ التضط.

عندما یدعو نظام باکستان لالحتجاج تعبیرا عن التضامن مع أهل کشمیر
ماذا یفعل العجزة؟!


