
ظحر طعصع (طةطئ العسغ السثد ٤١١ - السظئ الثاطسئ 
الباظغ  تحرغظ  ١٤٤٢عـ،  الباظغ  ربغع   - والبقبعن 
تصرغر  "أضث  بسغط":  "باخرف  الاالغ  الثئر  ٢٠٢٠م) 
صطصًا  عظاك  أن  الئرغطاظغ  آي"  إغسئ  "طغثل  لمعصع 
طاجاغثًا طظ أن الصرارات الاغ تاثثعا حرضات وجائض 
وتعغار،  وشغسئعك،  (جعجض،  اإللضاروظغ  الاعاخض 
التماصئ  وطظ  تغاتظا،  سطى  ضار  تأبغر  لعا  وغعتغعب) 
إظعا  والصعل  جغاجغًا،  طتاغثة  طظخات  اسائارعا 
وتثر  اإلذقق.  سطى  ختغتئ  لغسئ  ربتغئ  حئضات 
السغطغضعن  وادي  شغ  جابصعن  تظفغثغعن  طعظفعن 
الحئضات.  عثه  بسئإ  لطئحرغئ  بائج  طساصئض  طظ 
تثرك  أن  صئض  أدرضئ  غععد  دولئ  أن  الاصرغر  وأضث 
طسزط الثول افخرى أعمغاعا شغ الاقسإ بالمعاصش 
٢٠٠٨م،  سام  طظث  أظه  شثضر  الحسئغئ،  والاخعرات 
ظعر أن طةمعسئ الدشط اإلسقطغئ المآغثة لـضغان 
غععد ضاظئ تظسص جععدًا جرغئ لطاسطض إلى طعجعسئ 
و"إسادة  المثخقت  لاترغر  اإلظارظئ  سطى  وغضغئغثغا 
سام  شغ  غععد.  لضغان  طآاتغئ  بطرق  الاارغت"  ضاابئ 
الاعاخض  وجائض  غععد  ضغان  جغح  أسطظ  ٢٠١١م، 
سام  اإللضاروظغ "جاتئ طسرضئ" جثغثة. وضثلك شغ 
غععد  ضغان  شغ  الثارجغئ  وزارة  أظحأت  ٢٠١٥م، 
لصغادة  جابصغظ  جظعد  لاةظغث  إضاشغًا  صغادة  طرضج 
تةسسغئ؛  حرضات  وتأجغج  اإلظارظئ،  سئر  المسرضئ 
تغث أخئتئ ججءًا ق غاةجأ طظ سمض وجائض الاعاخض 
تطئغص  إذقق  تط  ٢٠١٧م  سام  وشغ  اإللضاروظغ. 
المثابرات  أجعجة  غععد  ضغان  أظخار  وتحث   Act.IL
وذطإ  به  العبغص  لقتخال  المست  الضغان  عثا  شغ 
طصاذع  ذلك  شغ  بما  المتاعى،  إزالئ  شغ  المساسثة 
(السثل)  وزارة  تفاخرت  ٢٠١٦م،  سام  وشغ  الفغثغع. 
وغعتغعب  وجعجض  شغسئعك  بأن  غععد  ضغان  شغ 
"تمابض لما غخض إلى ٩٥٪ طظ الططئات (اإلجرائغطغئ) 
الاحعغر،  طضاشتئ  رابطئ  وأظحأت  المتاعى".  لتثف 
تارغت  لعا  غععد  لضغان  طآغثة  ضشط  جماسئ  وعغ 
شغ تحعغه جمسئ المظزمات الفطسطغظغئ والةماسات 
شغ  صغادة"  "طرضج  غععد  لضغان  المظاصثة  الغععدغئ 
وادي السغطغضعن شغ سام ٢٠١٧م لمراصئئ طا أجماه 
"خطاب الضراعغئ سئر اإلظارظئ". وشغ السام ظفسه، تط 
تسغغظعا "ُطثئرًا طعبعصًا به" لمعصع غعتغعب، طما غسظغ 
أن إبقغعا سظ المتاعى إلزالاه ضان له افولعغئ. وشغ 
الةثغث  الرصابئ  طةطج  أن  شغسئعك  أسطظ  أغار/طاغع، 
جغدط إغمغ بالمعر، أتث طعظثجغ جغاجئ الصمع شغ 
ضغان غععد سطى اإلظارظئ ضث الفطسطغظغغظ. وبتطعل 
الفطسطغظغغظ  جمععر  غدإ  ازداد  ٢٠١٨م،  سام 
بأظه  طاعمغظه  شغسئعك  لمصاذسئ  دسعات  وأذطصئ 

"وجه آخر لقتاقل".
اإللضاروظغ  الاعاخض  حئضات  خطعرة  إن   :
عثه المحئععئ ق تصاخر شصط سطى ضغان غععد، بض 
عغ تاسثى ذلك إلى أن تضعن طظ أعط أدوات الشرب 
اإلجقم  سطى  تربعط  شغ  وأذظابه  المساسمر  الضاشر 
وافطئ اإلجقطغئ. وعغ تسسى لشجو سصعل المسطمغظ 
تحضغض  شغ  والاتضط  طسمعطئ  وطفاعغط  بأشضار 
آرائعط وطعاصفعط شغ صداغاعط المخغرغئ بسغثًا سظ 
دغظعط اإلجقم السزغط. وعثا السقح ق غمضظ تقشغ 
الثقشئ  اإلجقم،  دولئ  خقل  طظ  إق  ظعائغًا  خطره 
العصئ  شغ  أطا  الظئعة.  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 
الراعظ شغمضظ تقشغ بسخ عثه افخطار سظ ذرغص 
تساضث المسطمغظ طع بسدعط بسدا تعل صداغاعط 
وبظاء  الحرسغئ  الظخعص  إلى  والرجعع  المخغرغئ 
الةعادغئ  المعاصش  وإتغاء  أجاجعا،  سطى  طعاصفعط 
أعمغئ  سطى  والارضغج  الظفعس،  تتغغ  الاغ  الئطعلغئ 
تغاة  شغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ  وجعد 
اْقَملُواْ  ﴿َوقُِل  وطساصئًق،  وتاضرًا  طاضغًا  المسطمغظ 
إىَِل  وََسرُتَدُّوَن  وَالُْمْؤِمُنوَن   ُ ُ َورَُسو َقَملَُكْم   َُّ اهللا َفَسرَيَى 

َهاَدةِ َفُينَبُِّئُكم بَِما ُكنُتْم َيْعَملُوَن﴾. َخلِِم الَْغْيِب وَالشَّ

والمفسثة، َشَمظ خطصظا صث جسض لظا ظزام تغاة ظسغر 
طظ  أضبر  غخطتظا  وبما  بمخطتاظا  أسطط  وعع  سطغه، 
أظفسظا، شغظئشغ أن تثور طخالتظا وسقصاتظا وطةامساتظا 
طظ  غتاول  ضما  السضج،  ولغج  الحرع،  دار  تغبما 
َخلََق  َمْن  َفْعلَُم  َال 

َ
﴿أ تسالى:  صال  الصعل،  بعثا  غاشطى 
َبرُِي﴾ [المطك: ١٤]. 

ْ
َوُهَو اللَِّطيُف اخل

وحرغساه  اإلجقم  سظ  لطثشاع  اظئروا  الثغظ  بسخ  إن 
أخطاء  شغ  وصسعا  صث  الضبغرة،  الضفار  عةمات  أطام 
طاعما،  اإلجقم  غضعن  أن  صئعلعط  أحظسعا  جسغمئ، 
شرددوا  سصإ.  سطى  رأجاً  افطعر  غصطئعن  جسطعط  طما 
اباثاع  وإلى  الئسغث،  الاأوغض  إلى  ولةأوا  المصعلئ  تطك 
السطض السصطغئ لطظخعص الحرسغئ تمعغثًا إللشاء سمض 
بسخ الظخعص. شأباح بسدعط المحارضئ شغ افظزمئ 
الصائمئ، وأباح بسدعط الربا، وأباح بسدعط اقجاساظئ 
بالضفار لصاال المسطمغظ، بض وجسطعا السصض تضما سطى 
طظ  أطام  طخراسغه  سطى  الئاب  بثلك  شفاتعا  الحرع، 
غرغث اقظتراف بالمسطمغظ تتئ تةئ المخطتئ وتشغر 
الجطان وطةاراة السخر. وبرغط طا أخاب دساة اإلجقم 
العجطغ المساثل طظ وغقت ظاغةئ جغرعط شغ عثا 
الطرغص، والثي تئغظ لطصاخغ والثاظغ شحطه وطثالفاه 
لطرغصئ الاشغغر الختغتئ، إق أن أختاب عثا المظعب 
طا زالعا غخرون سطى المدغ صثطا شغ ذرغصعط، وطا 
لسئاه  شغ  غصئطعط  سطه  لطشرب  الاعدد  غتاولعن  زالعا 
الثغمصراذغئ، ولظا شغما أصثم سطغه تجب السثالئ والاظمغئ 
رشخ  سطى  أدبغاته  شغ  أضث  لطالما  الثي  المشربغ 
الاطئغع طع ضغان غععد، واسائاره شسق طثاظا، خغر طبال 
سطى تالئ الاردي واقظتطاط الاغ وخض إلغعا أختاب 
عثا المظعب، شصث شاق شغ تئرغره لطاطئغع طع ضغان غععد 
أحث الترضات وافتجاب سطماظغئ، شئأي طخطتئ غاتةب 

عآقء وعط حرضاء جعء وحععد زور فظزمئ السار؟!

أذطص الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر الةمسئ، ١٠ جمادى افولى ١٤٤٢عـ المعاشص 
٢٥ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠٢٠م، تمطئ واجسئ لرشع العسغ السالمغ بالمزالط الةسغمئ واقظاعاضات الاغ 
غاسرض لعا المسطمعن شغ جرغقظضا، وططالئئ جرغقظضا بإظعاء جغاجاعا المحغظئ المامبطئ شغ الترق اإلجئاري 
لةبث ضتاغا ضعشغث-١٩ المسطمغظ شغ الئقد. شمظث ظغسان/أبرغض طظ عثا السام، تط ترق جباطغظ سحرات 
المسطمغظ الثغظ بئائ إخاباعط بفغروس ضعروظا شغ اظاعاك شاضح لمساصثاتعط اإلجقطغئ. لصث واجه المسطمعن 
شغ جرغقظضا الامغغج والحغطظئ والسظش لسظعات سثغثة بسئإ خسعد الصعطغئ الئعذغئ الماطرشئ شغ الئقد. ضما 
عع طاعصع، شصث تثاذلئ دول السالط، بما شغعا افظزمئ الةئرغئ الصائمئ شغ بقد المسطمغظ، سظ طساسثة طسطمغ 
جرغقظضا، وطع ذلك، شظتظ أطئ اإلجقم لظ ظاثطى سظ إخعاظظا وأخعاتظا المسطمغظ شغ جرغقظضا، صال جئتاظه 

يِن َفَعلَْيُكُم اجَّرْصُ﴾. ِّ وُكْم يِف ا وتسالى: ﴿َوإِِن اْستَنرَصُ
طاابسئ التمطئ سطى الروابط الاالغئ:

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-campaigns/72352.html
https://www.facebook.com/WomenandShariaAR

طاذا غسظغ تثف السعدان 
طظ الصائمئ السعداء 
لطترغات الثغظغئ؟

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذ سئث اهللا تسغظ*
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عغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إن 
الظاس،  حآون  رساغئ  سطى  الصادرة  وتثعا 
وإغةاد التغاة الضرغمئ العاظؤئ المطمؤظئ لعط، 
فظعا تأخث طسالةاتعا طظ ضااب رب السالمغظ، 
وعثي الظئغ الضرغط ملسو هيلع هللا ىلص، شاسمطعا إلغةادعا أغعا 
المسطمعن، تاى ترضعا ربضط، وغسسث سغحضط 
َِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكْم  ِيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِهللا َّ فَُّها ا

َ
﴿يَا ك

لَِما حُيْيِيُكْم﴾.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  أطرغضا تاسرض لعةعم جغئراظغ غغر طسئعق 

   عض عثه ظثر ترب باردة؟ ...٢
-  أجئاب اظثفاض جسر خرف الثوقر  ...٢

- بماظغئ طفاعغط خطغرة غةإ الّاخثي لعا شغ 
   اتفاصغئ إجطظئعل ...٣

- سصعبات أطرغضا سطى ترضغا بسئإ طظزعطئ إس٤٠٠!
   عض جااظازل ترضغا لرشسعا؟ ...٤

- تعظج افزطئ الماعاربئ – الةجء الباظغ ...٤

http://www.alraiah.net :الرائث الثي ق غضثب أعطه                                 السثد: ٣١٩ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ  افربساء ١٥ طظ جمادى افولى ١٤٤٢عـ المعاشص ٣٠ ضاظعن افول/دغسمئر٢٠٢٠ طـ                                 

ضطمئ السثد

الصائمئ  سطى  ١٩٩٩م  سام  السعدان  أطرغضا  أدرجئ 
طظ  طةمعسئ  ضمظ  الثغظغئ  الترغات  تعل  السعداء 
أول/دغسمئر  ضاظعن   ٢٠ شغ  تظصطعا  أن  صئض  الثول، 
بحضض  أزالاعا  بط  المراصئئ.  صائمئ  إلى  ٢٠١٩م، 
ظعائغ، بسث أن صاطئ التضعطئ اقظاصالغئ بصغادة رئغج 
وتسثغقت  تشغغرات  بسثة  تمثوك  اهللا  سئث  وزرائعا 

صاظعظغئ، طظعا تثف صاظعن الردة.
جام  أسطظ السفغر افطرغضغ لحآون الترغات الثغظغئ 
براوظغاك أن السعدان عع أول بطث شغ السخر التالغ غطشغ 
صاظعن الردة! واطاثح السفغر الثطعات الاغ اتثثتعا ضض 
طظ السعدان وأوزبغضساان شغ طةال الترغات الثغظغئ، 
طما أدى إلى رشسعما طظ صائمئ المراصئئ، بسث وضسعما 
أسطظ  اقبظغظ ٢٠٢٠/١٢/٦م  غعم  وشغ  جابصاً.  سطغعا 
وزغر الثارجغئ افطرغضغ طاغك بعطئغع شغ تشرغثة سطى 
تعغار، أظه تط تثف السعدان وأوزبغضساان طظ صائمئ 
المراصئئ الثاخئ، بظاء سطى الاصثم الضئغر والمطمعس، 
الثي تصصاه تضعطاا الئطثغظ خقل السام الماضغ. وشغ 
غعم البقباء ٢٠٢٠/١٢/٧م رتإ السعدان بصرار اإلدارة 
المراصئئ  صائمئ  طظ  اجمه  بحطإ  الصاضغ  افطرغضغئ 
سئر  تثوغظئ  شغ  ذلك  جاء  الثغظغئ،  بالترغات  الثاخئ 
شغسئعك ضائعا وزغر الحآون الثغظغئ ظخر الثغظ طفرح 
"جسثت ضبغرًا بحطإ اجط بقدي طظ صائمئ المراصئئ 
الثاخئ بالترغات الثغظغئ بظاء سطى الاصثم الثي أترزظاه 
شغ طةال الترغات"، وأضاف، "إظعا الصائمئ الاغ تمبض 
وخمئ سار ضائعا الظزام الئائث شغ ختغفاه السعداء شغ 
بطث الاظعع الثغظغ والبصاشغ واإلبظغ لاداف إلى جةطه 
المزطط"، وأضث طفرح أن "الترغات الثغظغئ طئثأ دغظغ 
وصغمغ والاجام تضعطاظا تةاه حسئعا صئض أن غضعن أتث 
أجئاب حطئظا طظ صائمئ الثول ذات الصطص شغ الترغات".
شما عغ تصغصئ صاظعن الترغات الثغظغئ افطرغضغ، الثي 

تسمض أطرغضا سطى شرضه سطى الثول؟
رجمغ  أطرغضغ  باترك  الصغام  شضرة  اظططصئ  لصث 
واجسئ  بتمطئ  السالط  شغ  الثغظغئ  بالترغات  لقعامام 
طظ أجض طا جمغ إظصاذ ظخارى السالط طظ اقضطعاد، 
الثغاظئ  غععدي  الةظسغئ  أطرغضغ  المتاطغ  وأذطصعا 
طاغضض ععرشغاج، الثي ضان غحشض طظخئاً رشغساً شغ سعث 
الرئغج افطرغضغ روظالث رغشان، خقل طصالئ له ظحرت 
شغ وول جارغئ جعرظال باارغت ٥ تمعز/غعلغع ١٩٩٥م 
بسظعان: "الاسخإ الةثغث بغظ الخطغإ والعقل". وصث 
أدت جععد المروجغظ لمجاسط اقضطعاد الثغظغ إلى 
تترك وزارة الثارجغئ افطرغضغئ، وضان الرئغج ضطغظاعن 
ضرجاعشر  وارن  خارجغاه  وزغر  إلى  أوسج  الثي  ظفسه 
باحضغض لةظئ أذطص سطغعا اجط لةظئ الحرغط افزرق، 
لحآون  الثارجغئ  وزغر  طساسث  حاتعك  جعن  برئاجئ 
تحرغظ  شغ  وذلك  اإلظسان،  وتصعق  الثغمصراذغئ 
١٦ شغ  ضطغظاعن  أسطظ  بط  ١٩٩٦م،  الباظغ/ظعشمئر 

ضاظعن الباظغ/غظاغر ١٩٩٧م طا جمغ بـ"الغعم العذظغ 
لطترغات الثغظغئ" تغث صال إن إدارته جعف تدع صدغئ 
تص طمارجئ الترغات الثغظغئ ضأتث المساغغر الاغ تتضط 
صث  وضاظئ  افخرى،  بالثول  الماتثة  العقغات  سقصات 
بثأت الثارجغئ افطرغضغئ شغ إخثار تصرغر ظخش جظعي 
تعل أوضاع الترغات الثغظغئ شغ السالط، وُأخثر بالفسض 
تصرغران شغ ٣٠ ضاظعن الباظغ/غظاغر ١٩٩٧م والباظغ 
شغ ٢٢ تمعز/غعلغع طظ السام ظفسه، وصث أبمرت التمطئ 
الغععدغئ، وبسخ الطعائش الئروتسااظاغئ الماسخئئ، 
شغ الدشط سطى اإلدارة افطرغضغئ، وبثأت طرتطئ أخرى 
عغ المرتطئ الاحرغسغئ! وعثه المرتطئ حعثت بقبئ 

طحارغع:
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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ارتدئ بسخ الترضات اإلجقطغئ اقظثراط شغ افظزمئ 
الصائمئ الاغ تتضط بشغر اإلجقم، والاغ تاتضط شغعا 
بغظ  وأحاسئ  لقجقم،  طسادغئ  ودولغئ  طتطغئ  صعى 
المسطمغظ اجاظاد طحروسعط إلى رؤغئ تسامث اإلخقح 
طع  الخثام  غاةظإ  طاثرج،  لغظ  طظعب  شغ  الةجئغ 
أتمال  طظ  وغاثفش  شغه،  المآبرة  الصعى  أو  المةامع 
خقل  طظ  التاجئ  سظث  باأوغطعا  الحرسغئ  الظخعص 
الاصرغإ بغظ العاصع والظخعص طساغرة لطزروف شغما 
سرف بفصه العاصع وشصه المخالح، بض طظعط طظ اظشمج 

شغ العاصع تاى خار العاصع دغظه ودغثظه.
وصث تئظى عثا الاغار، المطصإ بـ(العجطغ أو المساثل) 
عآقء  ششاغئ  المطاتغ،  بحضطعا  لضظ  السطماظغئ  سمطغاً 
إجقطغئ  حسارات  خقل  طظ  طحروسعط  تصثغط  عغ 
حسار  وعع  التض)،  عع  (اإلجقم  طبض  طظ  براصئ، 
التضط  إلى  وخطعا  سظثطا  رشسعه  طظ  أسطظ  شدفاض 
أظه ضان طةرد حسار ساذفغ لحتظ الةماعغر، ولثلك 
شصث تثطعا سظه سظثطا وخطعا لطتضط، شعط غرون أظه 
ضاطض،  بحضض  الحرغسئ  تطئغص  سظ  لطتثغث  داسغ  ق 
بض ق بث طظ الاثرج شغ تطئغصعا. وعثا غسظغ وبحضض 
واضح أظه ق طحضطئ لثغعط شغ تطئغص أتضام الضفر، 
ورغط أن اظشماجعط الئحع شغ العاصع بضض طا شغه طظ 
ُبسث سظ أتضام اإلجقم، وتظازلعط سظ طئثأ اإلجقم، 
لط غحفع لعط سظث الشرب وأذظابه، إق أظعط طا زالعا 

غرشسعن حسار المرتطغئ والعجطغئ واقساثال!
وطما ق حك شغه أن الصعل أغظما تضعن المخطتئ شبط 
حرع اهللا صث تزغ سظث جماسات اإلجقم المساثل أو 
العجطغ بمضاظئ خاخئ وتط طظ خقله تةاوز الضبغر 
صعقً  ضعظه  وضعح  برغط  الحرسغئ  الظخعص  طظ 
طشطعذاً، شالبابئ سظ أضبر أعض السطط أظه: (أغظما غضعن 
الحرع شبمئ المخطتئ) ذلك أنَّ الحرع وتثه عع الثي 
المخطتئ  غتثد  الثي  وعع  وطضان  زطان  لضض  غخطح 

ضغان غععد غاقسإ
بعجائض الاعاخض اإللضرتوظغ

بصطط: افجااذ تاطث سئث السجغج

المکتب المرکزي: القسم النسائی
حملۀ "مسلمو سریالنکا ُینّکل بهم أحیاء وأمواتًا!"
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شغ  الاشغر  إلى  المآدغئ  افجئاب  طظ  السثغث  عظاك 
أجسار خرف السمقت خسعدًا وظجوق، ق جغما شغ ظض 
غطاء  سطى  شغه  السمقت  تسامث  ق  سالمغ  ظصثي  ظزام 
طسثظغ طظ ذعإ أو شدئ، وغاقسإ شغه السغاجغعن 
واقصاخادغعن بسسر السمقت وشصاً لطمخالح اقصاخادغئ 

والاةارغئ الثاخئ لضض بطث.
وتثاطش السمقت الخسئئ سظ غغرعا طظ السمقت افخرى 
بسئإ بصئ السالط بعا، إذ سادة طا غضعن عاطح الاشغر 
شغعا أصض طظ جائر السمقت، لثلك تتزى عثه السمقت 
طرغعبئ  سمقت  تةسطعا  بخعرة  بعا  المثخرغظ  ببصئ 
وجاذبئ، ضعظعا تتاشر سطى بئات صغمعا بحضض أشدض 

طظ غغرعا.
لضظ وطع ذلك شإّن عثه السمقت الخسئئ تاسرض بغظ 
الفغظئ وافخرى لتاقت طظ الاشغرات التادة شغ أجسار 
خرشعا خاخئ سظثطا تمر الئقد بأزطات اصاخادغئ تآدي 
الثول  طظ  الضبغر  غةااح  الثي  اقصاخادي  الرضعد  إلى 
افطراض  اظاحار  بسئإ  أو  اصاخادغئ  لعجات  ظاغةئ 

المسثغئ طبض شغروس ضعروظا.
وبالظسئئ لطثوقر افطرغضغ وبالرغط طظ أّظه سمطئ سالمغئ 

أولى إق أّظه صث ذرأ سطى جسر خرشه اظثفاض تاد شغ 
افحعر افخغرة، أبار تالئ طظ الصطص الحثغث لثى الضبغر 
طظ الماساططغظ به والمثخرغظ له، والسآال الثي غطرح 
ظفسه بحثة شغ عثه المرتطئ غالئاً طا غاسطص بماعغئ 

أجئاب ذلك اقظثفاض؟
ظساطغع تخر أعط أجئاب اظثفاض جسر خرف الثوقر 

شغ عثه المرتطئ بافجئاب افربسئ الاالغئ:
١- ارتفاع ظسئئ الادثط لمساعى ٢٪:

المرضجي  (الئظك  الفغثرالغ  اقتاغاط  طةطج  صرر 
ظسئئ  بارتفاع  السماح   ٢٠٢٠/٨/٢٧ شغ  افطرغضغ) 
الرضعد  بمعاجعئ  ذلك  ُطسطقً   ٪٢ لمساعى  الادثط 
الظاحأ سظ ضعروظا لامضغظ اقصاخاد طظ إغةاد شرص 
اقظضماش ٣١,٧ ظسئئ  بطشئ  أْن  بسث  لطساذطغظ  سمض 

تسإ إسقن وزارة الاةارة افطرغضغئ.
وصال جغروم باول رئغج طةطج اقتاغاط: "إّن جعق 
سمض صعغئ ق ُغمضظ التفاظ سطغعا دون الاسّئإ شغ زغادة 
الادثط غغر المرتإ بعا"، شعع غسارف خراتئ بأّن زغادة 
الادثط عع إجراء غغر طرتإ به، فّظه طظ المسطعم أّظه 
غآدي إلى خفخ صغمئ السمطئ وإضساف الصعة الحرائغئ 

لعا، وبالاالغ ُغصطض طظ الثخض التصغصغ لطساططغظ.
السمطئ،  خرف  طظ  ُغثّفخ  أْن  حأظه  طظ  شالادثط 
واصاخادات الثول الصعغئ سادة ق تطةأ إلى الادثط بظسئئ 
تجغث سظ الظخش بالمائئ لمسالةئ جعق السمض شغعا، لضّظ 
أطرغضا لةأت إلغه بسئإ ترعض اصاخادعا خاخئ شغ ظض 

عثا الرضعد اقصاخادي.
٢– اإلبصاء سطى الظسئئ الربعغئ سطى الثوقر شغ ظطاق 

الخفر:
صّرر طةطج اقتاغاط الفغثرالغ شغ ٢٠٢٠/١١/٦ إبصاء 
ظسئئ الربا سطى الثوقر افطرغضغ بما ق غجغث سظ ٠,٢٥٪ 
أي شغ ظطاق الخفر، وعثا غسعط شغ تثفغخ صغمئ 
الثوقر، إذ غةسض المسابمرغظ ق غامسضعن بالثوقر، وق 
غعدسعظه شغ الئظعك، وذلك قظسثام افرباح طظ إغثاسه 

بأن  تعتغ  روجغئ  ولغسئ  خغظغئ  عغ  السغئراظغئ 
ولضظ  الخغظ،  بثل  روجغا  إلى  تعجه  اآلن  الئعخطئ 
لطشرض ظفسه خاخئ أن أطرغضا ضما بغظ برغةغظسضغ 
ذرف  وجعد  دون  السالط  سطى  تعغمظ  أن  غمضظ  ق 
تاثثه سثوا، وإن ضان باتفاق طسئص ضما تخض شغ 

الترب الئاردة طع اقتتاد السعشغاغ.
الترب  لسئئ  شغ  روجغا  إدراج  أطرغضا  تساود  شعض 
الئاردة لطامضظ طظ اجامرارعا بالعغمظئ سطى السالط؟ 
بظغاعا  بظاء  إلســادة  بةث  سمطئ  روجغا  وأن  خاخئ 
المسرح  إلى  السعدة  بعا  تتاول  بطرغصئ  الاتاغئ 
السالمغ؟ شصث صفجت طظ المرتئئ ٢٢ إلى المرتئئ ١١

بغظ أضئر اقصاخادات شغ السالط، ضما أبثت اعاماطًا 
بافزطئ شغ جعرغا ولغئغا بالاظسغص طع أطرغضا.

والاغ  افخغرة  السغئراظغ  افطظ  عةمات  إلى  ظسعد 
الطرغصئ  وإلى  وراءعا،  روجغا  وصعف  إلى  بصعة  تحغر 
طع  تاسارض  والاغ  أطرغضا  بعا  تاساطض  الاغ  السطظغئ 
جمغع صعاسث الاةسج والسمطغات السرغئ، والاغ سادة 
ولضظ  الثفاء.  شغ  طظعا  واقظاصام  طعاجعاعا  غاط  طا 
الاتاغئ  بظغاعا  بأن  سالغا  خعتعا  ترشع  الغعم  أطرغضا 
تسرضئ  صث  تساجغئ  افضبر  والظعوغئ  السسضرغئ 
وأن  خعرتعا،  غحعه  عثا  أن  طظ  بالرغط  لطثطر 
صغادتعا لطسالط صث غخغئعا اظاضاس ضئغر. إن الحغء 
صدغئ  تخّسث  أطرغضا  أن  عع  تالغا  المآضث  العتغث 
عةمات افطظ السغئراظغ، وتجغث طظ خعف السالط طظ 

اقظاصام وطظ اخطثام بغظ أصعى دولاغظ ظعوغاغظ.
الخعارغت  أزطئ  طا  تث  إلى  تحئه  التالئ  عثه  إن   
صادة  اظثرط  خقلعا  طظ  والاغ   ١٩٦٢ سام  الضعبغئ 
جغاجغئ  طعاجعئ  شغ  السعشغاغ  واقتتاد  أطرغضا 
تحرغظ  شغ  غعطًا   ١٣ اجامرت  طاعترة  وسسضرغئ 
افول/أضاعبر ١٩٦٢ بسئإ ترضغإ خعارغت جعشغاغئ 
جعن  أطرغضا  رئغج  وضان  ضعبا.  شغ  ظعوغًا  طسطتئ 
ضغظغثي صث صرر شرض تخار بتري تعل ضعبا وأوضح 
أن بقده طساسثة قجاثثام الصعة السسضرغئ إذا لجم 
الصعطغ،  فطظعا  الماخعر  الاعثغث  عثا  لاتغغث  افطر 
ترب  حفا  سطى  السالط  غضعن  أن  الضبغر  خحغ  وسطغه 
تصئئ  الضعبغئ  الخعارغت  أزطئ  أحسطئ  لصث  ظعوغئ. 
الترب الئاردة بغظ أطرغضا واقتتاد السعشغاغ ضمظ 
صعاسث وأعثاف واتفاصغات طتثدة جغثًا، أخئح السالط 
واقتتاد  أجاجغ  بحضض  أطرغضا  طزطئ  تتئ  بسثعا 

السعشغاغ بحضض أصض.
شعض غمضظ أن غآدي اإلسقن الخاخإ سظ العةعم 
باتثغث  تظاعغ  خاظصئ  أزطئ  إتثاث  إلى  السغئراظغ 
بغظ  باردة  ترب  تتضمه  جثغث  سالمغ  ظزام  طسالط 
أطرغضا وروجغا؟ عثا غسامث سطى السثغث طظ السعاطض؛ 
جغظارغععات  تضرار  سطى  وصثرتعا  روجغا  رغئئ  أوقً 
صثرة  باظغًا،  السعشغاغ.  اقتتاد  اظعغار  شغ  جاعمئ 
الرئغج  وأجطعب  بضارغجطا  الطسئئ  إتصان  سطى  باغثن 
اقظضماش  تةظإ  سطى  أطرغضا  صثرة  بالبًا،  ضغظثي. 
طظث  بابعا  غطرق  زال  طا  الثي  واقصاخادي،  المالغ 
طعاصش  رابسًا،  ضعروظا.  جائتئ  صئض  وتاى  ذعغض  أطث 
غمضظ  لثطئ  خدعسعط  وإطضاظغئ  والخغظ  أوروبا 
تأبغر خطغر سطى اجاصرارعط وظمععط  لعا  غضعن  أن 
ورشاععط. أخغرًا  ظععر دولئ طئثئغئ تحضض تعثغثًا 
خطغرًا لطظزام السالمغ التالغ برطاه ضما عع طاعصع 
سظث صغام دولئ الثقشئ، الثي بات وحغضًا بإذن اهللا، 
الظزام  اجاصرار  لجسجسئ  اتامالغئ  افضبر  الساطض  وعع 
الاترر  شغ  المائصغ  العتغث  وافطض  التالغ،  السالمغ 
التالغئ  لطعغمظئ  والــضــعارث  الفزائع  طظ  الضاطض 

فطرغضا وأظزماعا السالمغئ.
ْمُر ِمن َقْبُل َوِمن َنْعُد َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن 

َ ْ
﴿ِهللاَِّ األ

 الرَِّحيُم  الَْعِزيُز  َوُهَو  يََشاء  َمن  يَنُصُر  اهللاَِّ  بَِنْصِر   
ْكَثَر الّنَاِس َال 

َ
َُ َوْعَدهُ َولَِكّنَ أ ّ َال يُْخلُِف اهللا َوْعَد اهللاَِّ 

 ﴾َفْعلَُموَن

بسئإ سثم وجعد ظسئئ ربا سالغئ تجغث طظ أرباتعط، 
أو ُتحةسعط سطى اقتافاظ بثوقراتعط شغ الئظعك، طما 

غآدي إلى صطئ الططإ سطى الثوقر واظثفاض جسره.
ختغح أّن تثفغخ ظسئئ الربا صث ُغظسح اقصاخاد وغجغث 
شغ ظمعه، لضظ ذلك سادة طا غضعن سطى تساب السمطئ 
الاغ تثسر طظ صغماعا بسئإ سثم وجعد غطاء طسثظغ 

لعا.
٣– شارة صرب اظاعاء وقغئ رئغج واظازار صثوم رئغج 

جثغث:
تراطإ،  وقغئ  شارة  تظاعغ  تغث  الفارة  عثه  طبض  شغ 
وُتظازر شارة رئاجغئ جثغثة لةع باغثن سادة طا تاعصش 
الثول،  بعا  تصعم  الاغ  الضئرى  اقصاخادغئ  السمطغات 
شأسمال  ضثمئ،  شق تعجث خفصات ضئغرة وق طحارغع 
الاخثغر الضئرى تضعن شغ تالئ اظازار وترصإ، وعع طا 
غاسّئإ باظثفاض الططإ سطى الثوقر طّما ُغآدي إلى 

اظثفاض جسره.
٤– ازدغاد صعة السمطئ افوروبغئ (الغعرو):

الثول  وتعاشص  افوروبغئ،  الظصثغئ  العتثة  تماجك  إّن 
طظزعطئ  شغ  المظدعغئ  والسحرغظ  السئع  افوروبغئ 

الغعرو، وإجظادعا له بصعة، والاجام عثه الثول بابئغئ 
جسر خرشه، وصغاطعا بدت المطغارات طظه شغ المحارغع 
الدثمئ ضمحروع اقتفاق افخدر الثي ُرخث له أضبر 
طظ ترغطغعن غعرو، لطتفاظ سطى الئغؤئ الظزغفئ الثالغئ 
الطاصئ  شغ  العاجع  واقجابمار  الضربعن،  اظئسابات  طظ 
الماةثدة والاضظعلعجغا الماطّعرة، ضض ذلك جاعط شغ 
تصعغئ طضاظئ الغعرو بالظسئئ لطثوقر ولطسمقت الخسئئ 
افخرى بعخفه سمطئ خسئئ طثسعطئ طظ ضاطئ أوروبغئ 

ضئغرة، وعع طا جاعط شغ اظثفاض صغمئ الثوقر.
صعته  قّن  لطثوقر،  ُطظاشج  أصعى  عع  تالغاً  الغعرو  إّن 
المةمعسئ  اصاخاد  صعة  سطى  تسامث  إذ  تصغصغئ،  حئه 
جغاجغئ  صعة  تماطك  ق  ضاظئ  وإْن  الاغ  افوروبغئ 
جعصًا  تماطك  لضّظعا  الدثط،  تةمعا  طع  تاظاجإ 
داخطغاً ضئغرًا وُطعتثًا غحمض خمسمائئ ططغعن ظسمئ، 
وتظدعي بثاخطه دول غظغئ وُطاطّعرة ضألماظغا وشرظسا 
وإغطالغا وععلظثا وبطةغضا وغغرعا، لثلك ضاظئ سمطئ 
شغ صعة الثوقر أضبر طظ  الغعرو تآّبر تأبغرًا طتسعجاً 
وق  اقصاخادغئ  دولعا  صعة  سطى  تسامث  فّظعا  غغرعا، 
تسامث سطى صعة الثوقر، بغظما عظاك الضبغر طظ سمقت 
اصاخادعما  زال  شما  وروجغا  ضالخغظ  الضئرى  الثول 

وتئادقتعما الاةارغئ غسامثان سطى الثوقر.
لثلك ضطه ضان جسر خرف الثوقر غاأبر إغةاباً وجطئاً باشغر 
وبئات جسر خرف الغعرو، بغظما ق غاأبر خرف الثوقر عثا 

بأي سمطئ أخرى غغر الغعرو طظ السمقت الخسئئ.
جسر  اظثفاض  لمظع  العتغث  التض  إّن  والثقخئ: 
ذاتغئ  صعة  تماطك  جسطعا  شغ  شصط  غضمظ  السمقت 
طظ الثعإ والفدئ ضما عع التال شغ دولئ اإلجقم، 
وبثلك  والفدئ،  بالثعإ  بالضاطض  ُطشطاة  جسطعا  أي 
اقصاخاد،  سظ  تماطًا  ُطظفخطئ  السمطئ  تضعن  شصط 
وسظ السغاجئ، وق تاأّبر بعما بااتًا، فّن صعتعا ذاتغئ، 
لاقسإ  وق  ضسفعا،  أو  الثول  لصعة  تابسئ  ولغسئ 

 الثئراء وق فطججئ السغاجغغظ

أطرغضا تاسرض لعةعم جغرباظغ غري طسئعق 
عض عثه ظثر ترب باردة؟

افول/ ضاظعن   ١٤ طظث  اإلســقم  وجائض  تظاصطئ 
طسئعق  غغر  اخاراق  سظ  أظئاء  ٢٠٢٠م،  دغسمئر 
فجعجة وأظزمئ المسطعطات الاابسئ لمآجسات أطظغئ 
وأسطظئ  الماتثة  العقغات  شغ  طثاطفئ  وتضعطغئ 
سظ اتامال وخعل اقخاراق إلدارة ترجاظئ افجطتئ 

الظعوغئ.
العةمات  سظ  اإلسقن  شغ  الظزر  غطفئ  طا  أعط  لسض 
طآجسات  أعط  واخاراق  أطرغضا  سطى  السغئراظغئ 
والثارجغئ  الثشاع  وزارات  شغعا  بما  شغعا  التضط 

والمالغئ وإدارة افجطتئ الظعوغئ عع افطعر الاالغئ:
عثه  وراء  تصش  روجغا  بــأن  السرغع  اإلســقن   .١
الةاد  بالسمض  المظاثإ  الرئغج  وططالئئ  العةمات، 
سطى طةابعئ روجغا وسثم الاساعض طسعا، لثرجئ أن 
وحثغثة  رادسئ  سصعبات  جغاثث  بأظه  خرح  باغثن 

سطى روجغا طظث الطتزئ افولى قجاقطه التضط.
افطرغضغئ  لفظزمئ  الروجغ  اقخاراق  أن  اإلسقن   .٢
أن  صئض  حععر   ٩ لمثة  أي  آذار/طارس  طظث  طسامر 
غسطظ سظه. طا غعتغ بأن تعصغاه وظصطه إسقطغا بعثه 

الخعرة عع طصخعد.
٣. تشرغثة تراطإ بأن اتعام روجغا ق طئرر له وعع 
افظزار  وأن  الضاذب  اإلسقم  طظ  طصخعد  تدثغط 

غةإ أن تاةه لطخغظ بثق طظ روجغا.
غعم  ختفغ  طآتمر  ــقل  خ بــاغــثن  تخرغح   .٤
٢٠٢٠/١٢/٢٢ بأظه ق غةثر به التثغث سطظا سظ رد 
ضث  ظعوي  جقح  اجاثثام  طساعى  سطى  صاس  شسض 

روجغا بسئإ العةمات افخغرة.
تامضظ  لط  افطرغضغ  الرخث  أجعجة  بأن  اقدساء   .٥
وق  اآلن  تاى  السغئراظغئ  العةمات  ووصش  رخث  طظ 
تأبغر  تتئ  افوروبغئ  الــثول  وبسخ  أطرغضا  تجال 

العةمات السغئراظغئ.
أن  بث  ق  جمغسعا  المسطغات  بعثه  الاثصغص  إن 
لعثه  أطرغضا  بــإدارة  تامبض  طعمئ  لظاغةئ  غثطص 
افزطئ بحضض غثثم اإلدارة افطرغضغئ الةثغثة. شمظ 
أطظغًا  اخاراصًا  أن  الاخعر  غمضظ  ق  الاصظغئ  الظاتغئ 
شغ  ضحفه  دون  حععر   ٩ طظ  أضبر  غثوم  إلضاروظغًا 
دولئ ضأطرغضا لثغعا طظ الاصظغئ طا غفعق صثرة روجغا 
والخغظ والغابان. وافرجح أن غضعن صث تط اجاثراج 
ضّثط  أو  طا،  لشرض  الروجغئ  اقجاثئارات  أجعجة 
التثث لشاغئ شغ ظفج خاتئعا ضما أسرب سظ ذلك 
تراطإ شغ تشرغثته الغاغمئ تعل السمطغئ. إضاشئ إلى 
أن تراطإ خرح بأظه لثغه طسطعطات ضاشغئ وأن افطر 

ضطه تتئ السغطرة.
وطع ذلك شإن الاخرغح سظ أطر بعثا التةط عع جث 
خطغر. شمةرد إسقن أطرغضا أن ترجاظاعا الظعوغئ صث 
أسخابه  سطى  السالط  غصش  أن  غسظغ  سثو،  لعا  وخض 
تمضظ  لع  شماذا  وأخــطــر.  أسزط  عع  طما  خحغئ 
الظعوغئ؟  افجطتئ  سطى  السغطرة  طظ  المثارصعن 
إلى  وتعجغععا  اجاثثاطعا  سطى  سمطعا  لع  وطــاذا 
افسثاء وافخثصاء، وإحسال تروب سةجت سظعا شارة 
الترب الئاردة بغظ أطرغضا واقتتاد السعشغاغ جابصا؟

ظفسعا  تفرض  الاساؤقت  عــثه  طبض  أن  حك  ق 
وخاخئ  السالط  غظزر  أن  بث  وق  برطاه.  السالط  سطى 
وسثم  لتماغاعط  الضاشغئ  بالمسآولغئ  أطرغضا  تطفاء 
ازدغاد  افزطئ  تثة  طظ  غجغث  وطا  لثطر.  تسرضعط 
والاغ  أطرغضا  شغ  ضئار  طسآولغظ  طظ  الاخرغتات 
تطمح وأتغاظا تخرح بأن طا صاطئ به روجغا غرصى إلى 
تالئ ترب أو إسقن ترب طظ ذرف واتث.  ولسض عثا 
عع سغظ طا تسسى له أطرغضا طظ خقل إدارتعا فزطئ 
دون  تراطإ  رئاجئ  اظاعئ  شصث  السغئراظغ.  العةعم 
تتصغص اخاراق شغ سمطغئ إسادة خغاغئ ظزام سالمغ 
جثغث خاخئ بسث رشخ الخغظ الصاذع لضض طتاوقته 
وضشعذه، وشحطئ جمغع المتاوقت لةر الخغظ إلى 
العةمات  بأن  تراطإ  تخرغح  ولسض  ــاردة.  ب ترب 

أجئاب اظثفاض جسر خرف الثوقر
ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ــــــــــ

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: الثضاعر طتمث جغقظغـ  ـ 

وترتغئاتعا  غمظغئ،  تضعطئ  تحضغض  ختفغ  بغان  سئر  الغمظ  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  شّظث 
لطسعدة إلى سثن، قشاا إلى أظه ظعر بعضعح جسغ الرغاض التبغث لاحضغض التضعطئ، وصث تمسضئ بمسغظ 
سئث المطك رئغسًا لعا. وخاذإ الئغان الثغظ صاتطعا بافطج طع عادي والمةطج اقظاصالغ بصعله: ق تتسئعا 
أظعط أوصفعا الصاال ترخًا طظعط سطى أق ُتسفك دطاؤضط! شعغ رخغخئ سظثعط ق ترطئ لعا، وأضاف الئغان: 
أطرغضا،  لخالح  الغمظ  شغ  غسمقن  سعثه  وولغ  السجغج  سئث  بظ  شسطمان  أجطضط،  طظ  لغج  الترب  وصش  أن 
شغما غسمض طتمث بظ زاغث لخالح برغطاظغا، لثلك لظ تروا طظعط خغرًا، فظعط لغسعا جعى بغادق سطى رصسئ 
الحطرظب، وذّضر الئغان: بما ظحره تجب الاترغر طظ إخثارات بحأن الغمظ؛ تئّخر أعطه بالقسئغظ الثولغغظ 
المئادرة  زطام  أخث  إلى  وترحث  المتطغغظ،  السغاجغغظ  زغش  وتضحش  الغمظ؛  سطى  الماخارسغظ  التصغصغغظ 

بالسمض إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

حکومۀ معین عبد الملک الجدیدة 
لن تقدم ألهل الیمن شیئًا أو تؤخر



 السثد ٣١٩  ٣ افربساء ١٥ طظ جمادى افولى ١٤٤٢عـ المعاشص ٣٠ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠٢٠ طـ  

والامغغج ضثعا، وترطان الظساء طظ اقظسااق الضاطض".
غتخر عثا المفععم سقصئ الرجض بالمرأة طظ طظزعر 
الخراع ق غغر أي أن جض طفاعغمعا وطظططصاتعا تصعم 
سطى ظزرة ترى أن عظاك تظاشسا تارغثغا بغظ الظساء 
تارغثغا  اظاخارا  عظاك  وأن  الاسّطط  سطى  والرجال 

لطرجض سطى المرأة.
طع  دغظ  عع  طا  ضّض  سطى  "تارغثغ"  لفر  غتغطظا  وعظا 
بالظسئئ  شمبق  خاص،  بحضض  اإلجقم  سطى  الارضغج 
لطسالط اإلجقطغ ُغصخث بمعازغظ الصعى غغر الماضاشؤئ 

تارغثغا: أتضام اإلجقم.
المةغث  سئث  ضااب  شغ  إلغه  اظاعغظا  لما  تأغغثا  وظةث 
الحرشغ "اإلجقم والتثابئ" ص ٢٢٥ إذ جاء شغه ترشغا:

شغ  الثوظغئ  المرأة  طظجلئ  اسائار  شغ  الحائسئ  "افشضار 
المةامسات اإلجقطغئ سمعطا والمةامسات السربغئ سطى 
وجه الثخعص، تسعد إلى طا اخاص به اإلجقم طظ 
تسالغط وأتضام سططئ طساعماعا شغ التغاة اقجاماسغئ 
وجسطاعا تتئ جططئ الرجض أبا ضان أم زوجا تئسعا شغ 

الئغئ لاضعن أداة طاسئ وإظةاب وخثطئ".
عثا الصعل لغج إق تردغثا لما صاله المفضرون السطماظغعن 
المثاض  المغجان  أن  عآقء  ضض  غرى  تغث  الشرب  شغ 
تارغثغا بغظ الظساء والرجال جئئه افجاجغ عع الثغظ 
والسادات والممارجات اقجاماسغئ الاارغثغئ الاغ تآخض 

لثوظغئ الظساء وسئعدغاعظ. 
إجطظئعل  اتفاصغئ  تصعم  الفاجث  افجاس  عثا  وسطى 
الاغ تسسى الظثإ السغاجغئ وافضادغمغئ السمغطئ شغ 
تعظج لامرغرعا لمجغث طظ تأخغض المفاعغط السطماظغئ 

شغ المةامع.
طتاضط  لاظخغإ  الثولئ  تسطغط  الرابع:  المفععم 

الافاغح شغ سصائث المسطمغظ:
ورد شغ المادة ١٢ الفصرة ١ و٥ طظ اتفاصغئ إجطظئعل 
أظه "بالاشغغر شغ أظماط السطعك اقجاماسغئ والبصاشغئ 
لطثشع  الدرورغئ  الاثابغر  افذراف  تاثث  الظساء  سظث 
والسادات  المسئصئ  اآلراء  اجاؤخال  أجض  طظ  والرجال 
والاصالغث وضض طمارجئ أخرى صائمئ سطى شضرة دوظغئ 

المرأة أو سطى دور ظمطغ لطظساء والرجال...
...الفصرة ٥: غدمظ افذراف أن البصاشئ أو السادات أو 
الثغظ أو الاصالغث أو طا غسّمى "الحرف" ق تسائر طئررا 

فسمال السظش الاغ غحمطعا ظطاق عثه اقتفاصغئ.".
غادح طظ عثه الماّدة أّن اقتفاصغئ تةّظث الثولئ لاضعن 
خادطئ لمحروع سطمظئ المةامع وظحر الحثوذ شغه وإن 

ضان الئطث طسطما ضما عع افطر بالظسئئ لاعظج.
خثوم  جظثي  إلى  الّثولئ  ُتتّعل  اقتفاصغئ  عثه  إّن 
طاةّض  ترجغت  شغ  اإلجقم  أتضام  غتارب  لمحروسعا 
أن  غّثسغ  الثي  الرأجمالغ  الّثغمصراذغ  الفضر  لتصغصئ 
الثولئ غةإ أن تضعن طتاغثة سظ أي أجظثة أغثغعلعجغئ 
وتصش طعصفا طتاغثا طظ جمغع افذراف لاتاشر سطى 
الثولئ  طظ  اقتفاصغئ  عثه  لاةسض  والترغات،  التصعق 

طسادغئ بخفئ خرغتئ لطثغظ وسطى رأجه اإلجقم.
الئحرغئ  اقتفاصغئ  عثه  تدطعث  الثولئ  ذرغص  شسظ 
ظتع  صسرا  لاعجععا  الفطرغئ  تاجاتعا  وتصمع  جمساء 
طةامع جثغث وظزام جثغث عع ظزام الحثوذ والحعاذ، 
طما غئغظ اقظعغار والسصعط افخقصغ لعثه المظزعطئ 

 الفضرغئ الثي تترضه صعى السعلمئ اقجاسمارغئ
* الظاذصئ الرجمغئ لطصسط الظسائغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ تعظج

١- طحروع صاظعن شراظك وولش.
٢- طحروع آرلغظ جئضاعر.

٣- طحروع دون ظغضطج.
وضان وزغر الثارجغئ افطرغضغ صث أظحأ سام ١٩٩٨م 
طضاإ الترغات الثغظغئ الثولغئ، بظاء سطى تعخغئ لةظئ 
جاء  بط  الثغظغئ،  الترغات  لحآون  اقجاحارغئ  العزغر 
إظحاء  سطى  شعاشص  الثولغئ  الثغظغئ  الترغات  صاظعن 
عثا المضاإ الثي غرأجه جفغر دون جفارة، وأظغطئ 
بالمضاإ طسآولغئ إخثار الاصرغر السظعي تعل وضع 
الترغات الثغظغئ، واقضطعاد الثغظغ، شغ ضاشئ دول 
وتتثد  سام،  ضض  طظ  أغطعل/جئامئر  حعر  شغ  السالط 
وزارة الثارجغئ سطى أجاس الاصرغر طا تسمغه بالثول 
وطسامرة،  طظعةغئ،  اظاعاضات  بسئإ  صطصاً  تبغر  الاغ 
لسصعبات  تاسرض  والاغ  الثغظغئ،  لطترغات  وشاضتئ 

أطرغضغئ طظ ضمظعا سصعبات اصاخادغئ.
إذًا عثا عع صاظعن الترغات الثغظغئ الثي تساثثطه أطرغضا 
جغفاً طسططاً سطى الثول لااثخض شغ حآوظعا الثاخطغئ، 
وبسط ظفعذعا، وبثاخئ شغ بقد المسطمغظ، تغث غأخث 
بسثًا آخر عع رّدظا سظ سصغثتظا اإلجقطغئ! وواضح طظ 
اجاسراض تطعر عثا الصاظعن، بأظه غأخث خئشئ دغظغئ 
ظخراظغئ غععدغئ، وبالاالغ شعع صاظعن غحةع اقرتثاد 
المرتثغظ  وغتمغ  اإلجقطغئ،  الئقد  شغ  اإلجقم  سظ 
طظ أبظاء المسطمغظ بإزالئ صاظعن الردة الثي غآدي إلى 
 َّ صاض المرتثغظ، صال تسالى: ﴿َوَال يَزَالُوَن ُفَقاتِلُونَُكْم َح
ِمْنُكْم  يَْرتَِدْد  َوَمْن  اْسَتَطاُعوا  إِِن  دِينُِكْم  َقْن  يَرُدُّوُكْم 
يِف  ْقَمالُُهْم 

َ
أ َحبَِطْت  وَحَِك 

ُ
َفأ اَكفٌِر  وَُهَو  َفَيُمْت  دِينِِه  َقْن 

ُوَن﴾  ِ ُهْم فِيَها َخا ْصَحاُب اجَّارِ 
َ
وَحَِك أ

ُ
وَأ ْغَيا وَاْآلِخَرةِ  ُّ ا

وصال تسالى: ﴿وَدُّوا لَْو تَْكُفُروَن َكَما َكَفُروا َفَتُكونُوَن 
ْهِل الِْكَتاِب 

َ
َسوَاًء﴾، وصال جئتاظه: ﴿َوَقالَْت َطائَِفٌة ِمْن أ

ِيَن آَمُنوا وَْجَه اجََّهارِ وَاْكُفُروا آِخرَهُ  َّ نْزَِل بَلَ ا
ُ
ِي أ َّ آِمُنوا بِا

لََعلَُّهْم يَرِْجُعوَن﴾.

بغاظًا  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة  إخثار  سطى  تسصغئا 
تعل (إلشاء تخظغش السعدان ضثولئ راسغئ لقرعاب)، 
بحصغعا  اقظاصالغئ  التضعطئ  طظ  العساغري  والفرح 
السسضري والمثظغ، وضأظعط أترزوا ظخرًا طآزرًا ضث 
لتجب  اإلسقطغ  لطمضاإ  ختفغ  بغان  صال  أطرغضا، 
المجسعم  الفرح  عثا  إن  السعدان:  وقغئ  شغ  الاترغر 
المدطض،  وإسقطعا  اقظاصالغئ  التضعطئ  جاظإ  طظ 
لغثل سطى طثى الععان، والثل، الثي وخطظا إلغه، فن 
طعما  لشغرعا  تثظع  وق  تساةثي،  ق  المتارطئ  الثول 

ضاظئ صعة تطك الثولئ أو طضاظاعا، وق تعاج لرضاعا أو غدئعا، شالثولئ المئثئغئ عغ تطك الاغ تساطض غغرعا 
بالمبض، ق أن تثدع لسصعبات شرضئ سطغعا بط تفرح سظثطا ُتجال سظعا عثه السصعبات، بسث أن دشسئ بمظًا 
زطظ  شغ  لضظظا  الثوقرات،  طقغغظ  ودشع  غععد،  ضغان  طع  والاطئغع  اإلجقم،  طتاربئ  شغ  غامبض  له،  باعزًا 
الروغئدات طظ التضام وأحئاه الثول! وأضاف الئغان أن الصرار افطرغضغ، الثي أوجث عثا الفرح العساغري، 
عع صرار ظاصص، وعع ق ُغثرج السعدان طظ الصائمئ السعداء طا دام الضعظشرس افطرغضغ لط غسط التخاظئ 
طظ المقتصئ الصاظعظغئ طساصئًق شغ أي وصئ. ولفئ الئغان: بأن عثا الجخط لصرار طظصعص وطسغإ طظ الظاتغئ 
الصاظعظغئ، صخثت به التضعطئ الاشطغئ سطى شحطعا شغ حاى طظاتغ التغاة. وخاط الئغان طتثرا افطئ، طظ 
العصعع شغ حراك الادطغض بأن عثا الصرار افطرغضغ جغعجث التغاة الضرغمئ، فن التغاة الضرغمئ لظ تضعن إق 
شغ ظض أتضام اهللا جئتاظه، تطئصعا دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ غةإ أن ظسمض لعا 

جمغسًا تاى ظثرج طما ظتظ شغه طظ ذل وععان.

اآلخرة  جمادى   ١٠ الةمسئ،   ،٢٤ (شراظج  طعصع  ظحر 
"خرح  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢٠/١٢/٢٥م)  ١٤٤٢عـ، 
الرئغج الارضغ أردوغان الةمسئ أن بقده ترغث إصاطئ 
سقصات أشدض طع (إجرائغض) لضظه اظاصث جغاجئ (إجرائغض) 
وصال  طصئعلئ".  "غغر  أظعا  طسائرا  الفطسطغظغغظ  تةاه 
أردوغان لطختفغغظ شغ إجطظئعل بسث خقة الةمسئ إن 
ترضغا لثغعا طحاضض "طع حثخغات سطى أسطى طساعى" 
شغ (إجرائغض) وإن عثه السقصات طظ الممضظ أن تضعن 
"طثاطفئ تماطا" لع لط تضظ تطك الصداغا طعجعدة. وأضاف 

أردوغان أن المتادبات سطى المساعى اقجاثئاراتغ اجاآظفئ بغظ الةاظئغظ. وتابع أردوغان "السغاجئ تةاه شطسطغظ 
خط أتمر بالظسئئ لظا. طظ المساتغض أن ظصئض السغاجئ (اإلجرائغطغئ) تةاه شطسطغظ. تخرشاتعط الاغ تفاصر إلى 
الرتمئ عظاك غغر طصئعلئ". وطدى غصعل "لع لط تضظ عظاك صداغا سطى أسطى المساعغات لضاظئ سقصاتظا طثاطفئ 

تماطا... ظرغث أن ظخض بسقصاتظا إلى ظصطئ أشدض".". 
: لط تخض السقصات بغظ الظزام الارضغ السطماظغ وضغان غععد الشاخإ، المصاطئ طظث سام ١٩٤٩م، 
إلى طا وخطئ إلغه شغ سعث أردوغان، وغطمح أردوغان شغ تطعغر عثه السقصات ضما صال لفشدض سطى المثى 
الصرغإ. وجئص أن سئر رئغج وزاء ضغان غععد ظاظغاعع سظ جسادته وارتغاته الحثغثغظ قزدعار السقصات 
بغظ ترضغا وبغظ ضغاظه شغ سعث أردوغان، تغث خرح لختغفئ جغروزالغط بعجئ شغ حئاط/شئراغر الماضغ 
السقصات  أن  إق  بأظه "عاطر"  السابص  شغ  له  وتسمغاه  الارضغئ،  لطتضعطئ  السطظغ  الثطاب  رغط  إظه  بصعله: 
ُطجدعرة بغظ الثولاغظ. إن العاجإ سطى المسطمغظ بساطئ أن غائرؤوا طظ جغاجئ أردوغان الثغاظغئ، ضما 
غةإ سطى المسطمغظ شغ ترضغا خاخئ أن غطغتعا بعثا الظزام السطماظغ المعالغ لغععد وأطرغضا، وأن غسغثوا 
جغرة أجثادعط افخغار ضالسططان طتمث الفاتح والسططان سئث التمغث الباظغ وغغرعما؛ الثغظ تضمعا السالط 
باإلجقم وزلجلعا ضغاظات الضفار، وإظه بمصثور شرصئ واتثة طظ جغح ترضغا الغعم تترغر شطسطغظ ضاططئ إن 

وجثت صغادة إجقطغئ تتضط باإلجقم، وعط أعض لثلك.

صغعدًا لغسئ طظ الحرغسئ، شعثا ق غصره اإلجقم وق 
غرضى به. وسطغه شإظه طظ الثطأ الفادح أن غصرر بسخ 
بض  غسر.  الثغظ  أن  اسائار  سطى  افغسر  اخاغار  السطماء 
وبسث  به  تضط الحرغسئ واقلاجام  الختغح عع طسرشئ 
ذلك ظصرر أن عثا التضط عع الغسر. وشغ عثا السغاق 
غمضظ شعط التثغث الثي روته سائحئ َرِضَغ اهللاَُّ َسظعا: 
ُهاَم، َما  َ َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بنَْيَ أَْمَريِْن َقطُّ إِالَّ أََخَذ أَيَْرسَ «َما ُخريِّ
لَْم يَكُْن إمِْثًا، َفإِْن كَاَن إمِْثًا كَاَن أَبَْعَد النَّاِس ِمْنُه، َوَما انَْتَقَم َرُسوُل 
ٍء َقطُّ إِالَّ أَْن تُْنَتَهَك ُحْرَمُة اللَِّه َفَيْنَتِقَم  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص لَِنْفِسِه ِيف َيشْ
ِبَها لِلَِّه». ُطاََّفٌص َسَطغِه، شالاثغغر بغظ غسرغظ غضعن بغظ 

طئاتغظ بثلغض "طا لط غضظ إبما".
ضاظئ  وإن  المخطتئ  غتصص  طا  عع  الحرسغ  شالتضط 
شغ  المخطتئ  وجه  إدراك  سظ  ساججة  الئحرغئ  رؤغاظا 
ذلك التضط. شالمفععم اإلجقطغ الختغح أن المسطط 
طأطعر باقلاجام بأطر اهللا، وسطغه أق غتغث سظه، وأظه إذا 
الاجطه ضان شغ ذلك الخقح والمخطتئ وغاتصص بثلك 
الغسر والرتمئ. وق غدغر شغ ذلك أن غسةج اإلظسان أغًا 
ضان سظ إدراك المخطتئ شغ ذلك، َصاَل َتَساَلى: ﴿ِوَطا 
َضاِن ِلُمْآِطْظ َوَقَ ُطْآِطَظِئ ِإَذاِ َصَدى اهللاََّ َوَرُجعِلُه َأْطْرا َأَن 
َغضعن ًلُعْط اْلِثَغَرًة ِطظ َأْطرعط﴾ [افتجاب: ٣٦]. ولغج 
لطمةاعث أن غثاار لظا تضماً بظاء سطى طا غراه طخطتئ، 
شعثا عع التضط بالاحعغ، بض غساظئط التضط طظ بغان 

 الحرغسئ الاغ عغ تئغان لضض حغء

غتاب عآقء بأن عظاك أحغاء وردت شغ الصرآن الضرغط ق 
ظساطغع أن ظسمض بعا اآلن؛ فن السمض بعا ضار بمخطتئ 
المسطمغظ ولط غسث طقئماً لعثا السخر، ولط غئص له طا 
ُغسعغه، شعط غجسمعن أنَّ طا أطرت به الحرغسئ طظ صطع 
غث السارق لغج شغه طخطتئ؛ بض خار طفسثة وجئَّئ 

سطغظا، وخار الشرب غظاصثظا.
وتمضظئ  اإلجقم،  غفعمعا  لط  أظعط  عآقء  وطحضطئ 
العجغمئ الظفسغئ أطام الشرب طظعط، وصئطعا أن غضعن 
اإلجقم طاعما، شاظئروا غتططعن وغترطعن سطى ععاعط 
بتةئ المخطتئ وتشغر افتضام باشغر الجطان والمضان. 
ذرغصئ  عغ  الافضغر  شغ  الطرغصئ  عثه  أن  والتصغصئ 
طثالفئ لقجقم، شعغ تةسض العاصع طخثرًا لطتضط، بغظما 

المخثر عع طا بئئ حرساً أظه طخثر.
وطخادر الحرغسئ اإلجقطغئ عغ الصرآن والسظئ لغج 
غغر، وأطا أدلاعا شفغ الصرآن والسظئ وإجماع الختابئ 
غصثم  أظزماه  خقل  طظ  واإلجقم  الحرسغ.  والصغاس 
تخعرًا طسغظاً لما غةإ أن غضعن سطغه العاصع، ولضغفغئ 
المساطقت والمسالةات والسقصات. وتغظ الظزر شغ العاصع 
العاصع  بظاء  ظسغث  لضغ  اإلجقم  أتضام  إلى  ظرجع  شإظظا 
وشغعا  الرتمئ  وتثعا  شعغ  أجاجعا،  سطى  والمةامع 
المخطتئ. أطا أن ظظزر إلى العاصع سطى سقته وظرضى 
به بظاء سطى سصطغات بحرغئ رأت أظه طخطتئ وُغْسر، بط 
ظطةأ إلى الظخعص الحرسغئ شظطعي أسظاصعا وظدع لعا 

تامئ: أي طخطتئ وأي حرع شغ ظض أظزمئ السار؟!

تامئ ضطمئ السثد: طاذا غسظغ تثف السعدان طظ الصائمئ السعداء ...

العقغات  وطظعا  جمغسعا،  اقجاسمارغئ  الثول  شأسمال 
والسئض،  العجائض  بحاى  اإلجقم  طتع  عغ  الماتثة، 
التروب  بحظ  سسضرغئ  تمقت  خحظئ؛  أضاظئ  جعاء 
وإغةاد الثطار الثي تصعم به عثه الثول سئر اقتاقل 
بةغعحعا، أو ظاسمئ طامبطئ بالشجو الفضري، والبصاشغ، 
افتضام  وتصظغظ  الحرسغئ،  افتضام  وإزالئ  والسغاجغ، 
العضسغئ، وعثا السمض عع شغ تصغصاه ضث طخالح افطئ 
التغعغئ شغ التفاظ سطى سصغثتعا، وععغاعا، وتدارتعا، 
ظخر  الثغظغئ السعداظغ  ظصعل لعزغر الحآون  وبالاالغ 
تجسط  ضما  افطئ  غفرح  ق  السمض  عثا  إن  طفرح،  الثغظ 
ضثباً بأظه طططعب الحسإ والبعرة شغ السعدان، بض إظه 
غشدإ أعض السعدان، فظه غشدإ رب السئاد لمثالفاه 
َل ِديَنُه، َفاْقُتلُوُه» وظصده فتضام اإلجقم، صال ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن بَدَّ

اللَُّه  إِالَّ  إِلََه  َال  أَْن  يَْشَهُد  ُمْسلٍِم  اْمِرٍئ  َدُم  يَِحلُّ  «َال  ملسو هيلع هللا ىلص:  وصال 
ايِن، َوالنَّْفُس ِبالنَّْفِس،  َوأيَنِّ َرُسوُل اللَِّه، إِالَّ ِبإِْحَدى ثـََالٍث: الثَّيُِّب الزَّ

َوالتَّاِرُك لِِديِنِه الُْمَفاِرُق لِلَْجاَمَعِة» أخرجه الئثاري.
وبالاالغ شإن عثه التضعطئ اقظاصالغئ بحصغعا المثظغ 
المئشخ  الضاشر  الشرب  إرضاء  شغ  جائرة  والسسضري، 
بحاى  اإلجقم  لثغظ  والمتارب  والمسطمغظ،  لقجقم 
السئض والعجائض، والمظفث لضض جغاجات الشرب الضاربغئ، 
طظ تمجغص لطئقد وإبارة الظسرات الصئطغئ والسخئغئ، وإشصار 
اتفاصغئ  إصرار  سئر  افجر  وتثطغر  البروات،  بظعإ  الئقد 
جغثاو، وصاظعن الطفض افشرغصغ، واآلن إصرار الردة لصطع 

السصغثة والثغظ طظ صطعب أعض السعدان.
إظه ق طثرج لفطئ وافعض شغ السعدان إق ببعرة سطى 
وإجصاذه،  والمثظغ،  السسضري  بحصغه  الظزام  عثا 
وإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ تتمغ 
الئقد والسئاد، وتتصص الضفاغئ، وتتاشر سطى ععغئ افطئ 

 ﴾وسصغثتعا، ﴿لِِمْثِل َهَذا َفلَْيْعَمْل الَْعاِملُوَن
* طظسص لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

المفععم افّول: الةظثر أو الظعع (اقجاماسغ):
ورد شغ الفصرتغظ "ج" و"د" طظ المادة ٣ طظ اقتفاصغئ: 
والاخرشات  افدوار  إلى  "الظعع"  طخططح  غحغر   ..."
والاغ  اجاماسغاً  المئظغئ  واقخاخاخات  وافظحطئ 

غسائرعا طةامع طسّغظ طظاجئئ لطظساء والرجال".
الفصرة "د": "غحغر تسئغر "السظش ضث المرأة الصائط سطى 
الظعع" إلى ضض سظش غمارس ضث المرأة فظعا اطرأة أو 

غطال الظساء بضغفغئ غغر طاظاجئئ...".
تعثف اتفاصغئ إجطظئعل إلى طضاشتئ طا ُتسّمغه "السظش 
الصائط سطى الّظعع اقجاماسغ" الثي تاسرض له الظساء 

شعغ طرتئطئ ارتئاذاً وبغصاً بظزرغئ الظعع اقجاماسغ.
غرتئط  ق  "الةظثر"  أن  سطى  الّظزرّغئ  عثه  تصعم 
بالةظج الئغعلعجغ أي بظائغئ الثضر وافظبى بض غةإ 
ترك ُترغئ اقخاغار لفشراد لاتثغث جظسعط وطغعلعط 

دون ضعابط.
ضما ترى عثه الظزرغئ المظترشئ أن الععّغئ الةظسّغئ ق 
أو  ذضرا  ولث  الحثص  ضعن  بالعقدة  تاتثد  أن  غةإ 
أظبى، واسائرت أظه ق تعلث الفااة شااة وق العلث ولثا بض 
غخئتان ضثلك بإجئار طظ المةامع والبصاشئ السائثة، 
وعع طا تسائره اقتفاصغئ اظشقصا ورشدا لقخاقف خاخئ 

شغ ترغئ اخاغار اإلظسان لةظسه.
ذئغسغ  ظااج  عع  المدطرب  الفاجث  الافضغر  عثا  إن 
تدارة  أطا  التغاة،  سظ  الثغظ  تفخض  طادغئ  لتدارة 
طظ  طفاعغمعا  تساصغ  رباظغئ  تدارة  شعغ  اإلجقم 
صرآظعا الثي أخئرعا سظ طاعّغئ الفطرة الئحرغئ والاغ 
فَُّها اجَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكْم ِمْن 

َ
تئسطعا اآلغئ الضرغمئ: ﴿يَا ك

ْكَرَمُكْم 
َ
َ وََجَعلَْناُكْم ُشُعوباً وََقَبائَِل حِكََعاَرفُوا إِنَّ أ ْغ

ُ
َذَكٍر وَأ

ََّ َعلِيٌم َخبرٌِي﴾ [التةرات: ١٣]. ْيَقاُكْم إِنَّ اهللا
َ
َِّ أ ِعْنَد اهللا

المفععم الباظغ: المشالطئ بالربط الثئغث بغظ السظش 
ضث الظساء وسثم المساواة بغظ الرجض والمرأة:

ورد شغ دغئاجئ اقتفاصغئ: "وإذ تصر أن الطئغسئ الئظغعغئ 
ضث  السظش  وأن  الظعع،  سطى  صائمئ  المرأة  ضث  لطسظش 
المرأة آلغئ طظ اآللغات الاغ تسائصى بعاجطاعا الظساء 

شغ وضسغئ خدعع لطرجال؛ اقجاماسغئ والسغاجغئ".
تسائر اتفاصغئ إجطظئعل أن ذئغسئ السظش الثي تاسرض 
أو  افخ...  أو  ضالجوج  الئغئ  شغ  الثضعر  طظ  المرأة  له 
شغ الفداء السام عع ظاغةئ لسصطغئ وظفسغئ طئظغئ سظث 
قساصاد  شثلك  ُغسّظفعا  تغظ  أظه  أجاس  سطى  الرجض 
دشغظ سظثه بأظعا ق تفعط إق باطك الطرغصئ وأظه غتص 

له ذلك فظه ذضر وعغ أظبى.
ق حّك أّن عثا المفععم المظترف خطغر جثا فظه غفاح 
شغ  جعاء  وافظبى  الثضر  بغظ  واقصااال  لطخراع  الئاب 
السائطئ أو شغ التغاة الساطئ، طما غحص سخا المةامع 
وغفائ الةماسئ والاساون بغظ الظساء والرجال شغ التغاة 
لَُكْم  َخلََق  ْن 

َ
أ آيَاتِِه  ﴿َوِمْن  تسالى:  اهللا  غصعل  الساطئ. 

ةً  َْها وََجَعَل بَيَْنُكْم َموَدَّ َ ِ ْزوَاجاً لِتَْسُكُنوا إ
َ
ْغُفِسُكْم أ

َ
ِمْن أ

ُروَن﴾ [الروم: ٢١]. َورمَْحًَة إِنَّ يِف َذلَِك آليَاٍت لَِقوٍْم َفَتَفكَّ
إّن افخض عع أن الثضر غتظع إلى السضغظئ والمعدة سظث 
افظبى والسضج ختغح، وبالاالغ جسض اقتفاصغئ افخض 
عع التصث واقجاخشار والضراعغئ غاظاشى وطا أخئرظا به 

اهللا جئتاظه وتسالى سظ الفطرة الئحرغئ وذئغساعا.
المفععم البالث: تةرغط افدغان واجاعثاف اإلجقم:

ورد شغ دغئاجئ اقتفاصغئ: "وإذ تصر أن السظش ضث المرأة 
تةض لمعازغظ الصعى غغر الماضاشؤئ تارغثغا بغظ المرأة 
المرأة  سطى  الرجض  جغطرة  إلى  أدت  والاغ  والرجض، 

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

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة تظان الثمغري*ـ 

أردوغان یرید إقامۀ عالقات أفضل مع کیان یهود

الحکومۀ االنتقالیۀ فی السودان
تغطی فشلها بفرح هستیري بقرار أمریکی منقوص



 افربساء ١٥ طظ جمادى افولى ١٤٤٢عـ المعاشص ٣٠ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠٢٠ طـ  ٤     السثد ٣١٩

طعضعع  بسئإ  روجغا  سطى  سصعبات  تفرض  وأظعا 
أوضراظغا وضط الصرم، ولطادغغص سطغعا وجسطعا تاظازل 
شغ عثا المعضعع وغغره طظ المعاضغع. وشغ العصئ 
ظفسه غسعض سطغعا اجاثثام روجغا الاغ تاععط أن 
ضما  الثثطات  لعا  صثطئ  إذا  طسعا  جااساعض  أطرغضا 
تخض شغ جعرغا، شتاشزئ سطى الظزام السعري الاابع 
فطرغضا، ولع أظعا ضاظئ تسصض وضان سظثعا بسث ظزر، 
لارضئ أطرغضا تشرق شغ المساظصع، لاسظح لعا شرخئ 

لطئروز سالمغا بصعة وتاتثى أطرغضا.
أي  لطتعار  طساسث  أظه  أردوغان  تخرغتات  طظ  ظفعط 
اقجاسثاد لطاظازل تاى ترشع السصعبات ضما تخض شغ 
وزارة  بغان  ذلك  وغآغث  افطرغضغ،  الصج  طعضعع 
خارجغاه بالصعل: "ظثسع أطرغضا إلى إسادة الظزر شغ عثا 
الصرار غغر المظخش وظضرر اجاسثادظا لئتث الصدغئ سئر 
طما  الاتالش".  روح  طع  اظسةاطا  والثبطعطاجغئ  التعار 
غآضث اجاسثاد ترضغا لاصثغط الاظازقت فطرغضا، طبض سثم 
الارضغ  الثشاع  وزغر  أبثى  وصث  لطمظزعطئ.  اجاسمالعا 
فطرغضا  الفظغئ  المثاوف  لائثغث  ترضغا  "اجاسثاد  أضار 
باعاشص طظزعطئ إس٤٠٠ طع طصاتقت إف٣٥"، وصال: 
"طبطما غساثثم بسخ أسداء الظاتع (الغعظان) إس٣٠٠
داخض التطش جاساثثم ترضغا طظزعطئ إس٤٠٠ بظفج 
الحضض"، أي سثم اجاسمالعا طغثاظغا، شالغعظان وضسئ 

عثه الخعارغت شغ المثازن وق تساسمطعا.
ذطئات  تضاطعا  غطئغ  ضالسسعدغئ،  الاابسئ  الثولئ  إن 
ضراجغعط  سطى  المتاشزئ  طصابض  الضئرى  الثول 
وغثثطعن طخالتعا ولع سطى تساب طخالح بقدعط، 
دوقر  ططغار   ٥٠٠ ظتع  تصثغط  وابظه  جطمان  شأسطظ 
فطرغضا دسما قصاخادعا سطى تساب اصاخاد بقدعط، 
غئصى  ق  السسعدي  الظزام  بأن  تراطإ  وعثدعط 
المطك  والعالك  افطرغضغئ.  التماغئ  بثون  أجئعسان 
الصثس  شغعا  بما  الشربغئ  الدفئ  سظ  تظازل  تسغظ 
وجطمعا لغععد بظاء سطى ذطئات جغثته برغطاظغا، ولط 
غعاط بمخالح افردن، وابظه سئث اهللا غسغر سطى ظعةه 
التضط.  شغ  غئصى  تاى  لغععد  الاظازقت  تصثغط  شغ 
التضط  شغ  لطئصاء  السعدان  جظعب  سظ  تظازل  والئحغر 
ولرشع السصعبات، وخطفه تضام السعدان الةثد جالضغظ 
بضغان  اسارشعا  وأخغرا  والثغاظئ،  الاظازل  شغ  طسطضه 
غععد... وعضثا شغ ضض ظزام تابع، شمخغره وطخغر 

الصائمغظ سطغه طرتئط بالمساسمر.
وأطا الثولئ الاغ تسغر شغ الفطك شإظعا تصاطر بمخغرعا، 
إذ تربط تتصغص طخالتعا بثولئ ضئرى تئثأ بالاتضط 
شغعا والاقسإ بعا وتةسطعا تتئ الدشط والاعثغث، 
وعثا طا تخض طع إغران شثثطئ أطرغضا شغ أششاظساان 
طا  وتخض  أظفسعط،  تضاطعا  باساراف  وذلك  والسراق 
تخض طسعا عظاك، وطظ بط شغ جعرغا وبثأت تدشط 
وتقسئئ  باظعغا،  دورا  وتسطغعا  طظعا  لاثرجعا  سطغعا 

بعا شغ طعضعع اقتفاق الظعوي.
وترضغا ضثلك طا اظفضئ سظ تصثغط الثثطات فطرغضا 
ضعرغا  ترب  شغ  بمساسثتعا  أردوغان  باساراف 
غساسثعا  زال  وطا  أششاظساان  وشغ  ضعبا  أزطئ  وشغ 
غعم  تفعغخ  طثضرة  شصثم  عظاك،  طخالتعا  وغثثم 
٢٠٢٠/١٢/١٦ لطئرلمان لامثغث طعمئ الصعات الارضغئ 
شغ أششاظساان ١٨ حعرا اسائارا طظ ٢٠٢١/١/٦ خثطئ 

لطمخالح افطرغضغئ عظاك.
ولعثا وجإ سطى المسطمغظ إجصاط ضض عثه افظزمئ، 
دغظعط،  طظ  ظابسئ  ضطعط،  تةمسعط  دولئ  وإصاطئ 
خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، ق تائع دولئ ضئرى 
وق تثور شغ شطضعا، بض ترسى حآوظعط تص الرساغئ، 
افجطتئ  خظاسئ  وتصغط  ضاططئ،  طخالتعط  وتتصص 
البصغطئ والماصثطئ بغثعا، شق تسامث سطى اقجاغراد، 
وق تدع طخغرعا تتئ الاعثغث، شق تةسض لطضاشرغظ 

 سطغعا جئغق

تتثبظا شغ الةجء افول سظ أخض افزطئ تارغثغا وضغش 
ضان الئاغات سمعطا طع اخاقف شغ صعة وضسش العقء 
ولطئاب السالغ طع طا لعط طظ ظعازع اجاصقلغئ وطغعل 
أوروبغئ خاخئ لع ظزرظا شغ المعضعع وراسغظا السغاق 
افبخار  أبعرت  أوروبغئ  خظاسغئ  بعرة  جغاق  وعع 
غرغث  الثي  السبماظغ  السمقق  سطى  ارتئاضا  وأدخطئ 
شغ  الاةثر  بغظ  أو  والعاصسغئ  المئثئغئ  بغظ  الةمع 
سطى  المتاشزئ  بغظ  أو  والسخرظئ  وافخالئ  الععغئ 
الثولئ  إن  تغث  طظ  اإلجقطغئ  والمداطغظ  الخفئ 
السالط  شغ  لطمسطمغظ  العتغث  الممبض  عغ  السبماظغئ 
ضضغان جغاجغ وبغظ أخث ظخغإ طظ البعرة الخظاسغئ 
المعصش  شغ  وتاتضط  تاخثر  بثولئ  غطغص  بحضض 

الثولغ.
عثا  طع  الاساطض  شغ  وظاعرا  واضتا  اقرتئاك  ضان 
المساةث خاخئ طع الدسش الاحرغسغ وتسرب الدسش 
ُغخئس  وغربغ  دخغض  حغء  ضض  ضان  بتغث  الفضري 
بخئشئ اإلجقم شغعصع سطغه حغت اإلجقم بتغث "طا 
طفععطا  شضان  اإلجقم"،  طظ  شعع  اإلجقم  غثالش  ق 
باإلخقح  غسمى  طا  عاجج  الئاغات  سطى  غسغطر  أن 
والسخرظئ والاظاشج سطى إتثاث بعرة إخقتغئ طظ 
تغث المزاعر المثظغئ بسصطغئ تسعغض رساغئ حآون 
غمغطعا  أن  طئررا  وق  طصئعق  غضظ  لط  ولضظ  الظاس 
ضض المغض إلى تث أخث صعاظغظ غربغئ طآحرة بطابع 
وألمان  برغطاظغغظ  طظ  الطاطسغظ  وإسطاء  إجقطغ 
إجقل  طتض  غضعظعا  وأن  بصئ  وإغطالغغظ  وشرظسغغظ 
طظ  تساجئ  صطاسات  سطى  غحرشعن  بتغث  وإضئار 
تضعغظ سسضرغغظ وأجاتثة وطسطمغظ وإدارغغظ، وضّض 
ذلك طا ضان لغضعن لع ضان اإلجقم طفععطا بحضض 
طظ  غآخث  طا  بغظ  الافرغص  تغث  طظ  وجطغط  ختغح 

الشرب وطا غرد.
تاى ق ظساشرق شغ صراءة العاصع صراءة ظصثغئ ظسعد 
لظعاخض طظ تغث اظاعغظا شغ المصالئ السابصئ لطتثغث 
سظ أزطئ تعظج الماعاربئ الاغ غتاول الفاسطعن شغ 
المحاضض  وجسض  تسطغتعا  الغعم  السغاجغ  المحعث 
تصظغئ وإدارغئ ولضظ الةثور سمغصئ طاعاربئ، والغعم 
ظأتغ سطى شارة طعمئ طظ تارغت الئاغات والاغ شغعا 
افطان  دجاعر  وإتثاث  دولغئ  طالغئ  لةظئ  إتثاث 
ذرغص  سظ  افجاظإ  وتمضغظ  تدارغا  الئقد  وتشرغإ 
ضاظئ  بدرائإ  الئطث  أعض  إرعاق  طع  ضئغرة  اطاغازات 
طصثطئ لتراك وبعرة سطغ بظ غثاعط وضض ذلك ضان 
طعجعدًا شغ سعث الئاي طتمث وأتمث باي ولضظ تئطعر 
خغر  ووزغره  باي  الخادق  طتمث  سعث  شغ  وتثجار 

الثغظ الاعظسغ أو خغر الثغظ باحا.
طتمث الخادق باي ( ١٨٥٩ – ١٨٨٢):

أبرز طا طّغج شارة عثا الئاي الثي طثته الضبغر واظاصثه 
١٨٦١ جظئ  افطان  سعث  لثجاعر  إسقظه  عع  آخرون 

وعع الثجاعر الثي طبض طست الععغئ اإلجقطغئ لطئطث 
شضان  الاعظسغئ  اإلغالئ  فعالغ  لسغظئ  تشرغإ  وبثاغئ 
البقبئ  بظعده  اتاعت  تغث  افوروبغئ  الصغط  ترجغت 
والدرائإ  الحثخغئ  الترغات  دجارة  سطى  افولى 
وافدغان  افحثاص  بغظ  تمغغج  دون  المةتفئ 
السصارغئ  افراضغ  اطاقك  بترغئ  لفجاظإ  والسماح 
المسادن  طثاطش  سظ  الاظصغإ  اطاغازات  إلى  باإلضاشئ 
وإغطالغا  شرظسا  ظخغإ  طظ  طسزمعا  ضان  تغث 
عثا  أزطئ  سظ  الشرابئ  غجغض  طا  وعثا  وبرغطاظغا، 
شغعا  شرط  والاغ  المظععبئ  ببرواته  سقصاه  شغ  الئطث 
الئاغات ولط تئال بعا دولئ طا غسمى اقجاصقل، وتط 
أن  أجض  طظ  السغاجغئ  واقغاغاقت  اإلرعاب  اجاثساء 
غزض عثا الئطث طتروطا طظ برواته طتضعطا بثجاعر ق 
غثاطش إق شغ حضطغات سظ دجاعر افطان تغث ظطئ 
١٩٥٩ شثجاعر   ١٨٦١ افطان  دجاعر  طظ  الثجاتغر 

سطى  سصعبات   ٢٠٢٠/١٢/١٤ غعم  أطرغضا  شرضئ 
اصاظاء  أظصرة  صرار  بسئإ  الارضغئ؛  السسضرغئ  الخظاسئ 
طظزعطئ الثشاع الةعي الروجغئ "إس٤٠٠"، وأدرجئ 
وأربسئ  الارضغئ  الثشاسغئ  الخظاسات  طآجسئ  رئغج 
وصال  السصعبات.  صائمئ  إلى  المآجسئ  شغ  طسآولغظ 
الصاظعن  جاطئص  "أطرغضا  بعطئغع  خارجغاعا  وزغر 
افطرغضغ بحضض ضاطض ولظ تاساعض تغال أي خفصات 

ضئغرة طع صطاسغ الثشاع واقجاثئارات الروجغغظ".
٢٠٢٠/١٢/١٦ غعم  أردوغان  الارضغ  الرئغج  شرد 

صائق: "إظعا المرة افولى الاغ غاط شغعا شرض سصعبات 
شغ  سدع  دولئ  سطى  افطرغضغ  ضاتسا  صاظعن  وشص 
الظاتع، شالسصعبات افطرغضغئ تمبض عةعطا خارخا سطى 
التصعق السغادغئ الارضغئ. طظث الئثاغئ اصارتئ ترضغا 
تحضغض طةمعسئ سمض شظغئ وإغةاد تض لطمحضطئ سظ 
طثاوف  وجعد  تال  شغ  والثبطعطاجغئ  التعار  ذرغص 

بحأن حراء أظصرة إس٤٠٠".
لارضغا،  وتسثغرعا  فطرغضا  غسعد  المسألئ  أخض  إن 
روجغا  تشري  تاى  المظزعطئ  عثه  لحراء  دشساعا  إذ 
لطتفاظ  الثثطات  تصثغط  لاعاخض  جعرغا  شغ  بالئصاء 
إذا  روجغا  أن  ورأت  عظاك،  افطرغضغ  الظفعذ  سطى 
ذالئ الترب وضاق المساظصع سطغعا صث تصعم بأسمال 
تساسةض التسط سطى غغر طا غعاشص تساباتعا، شأوسجت 
إلى ترضغا لاصغط طا غحئه الاتالش طع روجغا لادئط 
إلى  إدلإ  شغ  تحرت  الاغ  المسارضئ  سطى  عةماتعا 
أن تامضظ طظ تطئغص التض السغاجغ. وضاظئ روجغا 
سام ٢٠١٧ تاتفج لطعةعم سطى إدلإ وإظعاء المسارضئ 
تاى تثرج طظ طأزصعا، شصاطئ ترضغا شغ أغطعل ٢٠١٧
بمئطس  إس٤٠٠  طظزعطئ  حراء  روجغا  سطى  وسرضئ 
٢,٥ ططغار دوقر، وعع بمظ طشر لروجغا، وضاظئ تمر 
أطرغضغئ  سصعبات  سطغعا  وتطئص  اصاخادغئ  أزطئ  شغ 
المظزعطئ  لحراء  التاجئ  أردوغان  وبرر  وأوروبغئ. 
بسثم وجعد سثد ضاف طظ الطغارغظ لصغادة ذائرات 
إف١٦ بسثطا جرح أو اساصض الضبغر طظعط سصإ طتاولئ 
اقظصقب الفاحطئ سام ٢٠١٦. شطط تئث أطرغضا اساراضا 
حئه  وبثأ  الخفصئ.  سطى  تتفزعا  أسطظئ  وإن  غثضر 
اتفاق  تخض  تاى  بالسمض  الروجغ  الارضغ  الاتالش 
شأسطظئ  إدلإ،  تعل   ٢٠١٨/٩/١٧ غعم  جعتحغ 
أطرغضا تأغغثعا ودسمعا لقتفاق، تاى صال تراطإ إظه 
روجغ  عةعم  حظ  اتامال  شثعإ  سصثه.  وراء  ضان 
سطى  العضع  بصاء  أطرغضا  وضمظئ  إدلإ  سطى  ضاجح 
التالئ الاغ ترغثعا، تاى تساعي الطئثئ، وتامضظ طظ 
وبثأت  الخفصئ  سطى  تمطاعا  شخسثت  تطعا.  تطئغص 
تطعح بالسصعبات وضان أولعا وصش طحارضئ ترضغا شغ 

إظااج صطع لطائرة إف٣٥.
إن ترضغا دولئ تثور شغ شطك أطرغضا تظفث طحارغسعا 
وطثططاتعا لاتصص بسخ طخالتعا ولغتخض رئغسعا 
أردوغان سطى الثسط افطرغضغ تاى غئصى شغ التضط. 
ولعثا شإذا تةاوز التث أو تطضأ شغ تطئغئ ططالئعا شإظعا 
تصعم وتفرض سطغه سصعبات تاى غطئغ طا ترغث. وعثا 
طا تثث شغ طعضعع الصج افطرغضغ برظسعن الثي 
افطرغضغ  الرئغج  شطالئه  الاةسج،  باعمئ  جةظ 
تراطإ سام ٢٠١٨ بإذقق جراته بسثطا صال أردوغان 
وأسطظ  تراطإ  شصام  تغا".  دطئ  طا  جراته  أذطص  "لظ 
سصعبات اصاخادغئ سطى ترضغا أوجساعا، شما ضان طظ 
أردوغان إق أن تراجع وأذطص جراته بسث بقبئ أحعر، 

شرشسئ السصعبات.
إس٤٠٠،  طظزعطئ  لغحاري  إلغه  أوسجت  وصث  عثا 
وسظثطا تصصئ أعثاشعا ضما ذضرظا شغ طعضعع جعرغا، 
ذطئئ طظه أن غعصش إتمام الخفصئ، وصث دشع بمظعا 
بالتطش  تدر  أظعا  بثسعى  ترج،  وضع  شغ  شأخئح 
الاابسئ  الرادارات  فن  لروجغا،  وتضحفه  افذطسغ 
جغما  افطرغضغئ.  الطائرات  سطى  جااسرف  لطمظزعطئ 

أسطظئ الثارجغئ الئاضسااظغئ، أظعا بّغظئ لقطارات طعصفعا الراشخ لقساراف بضغان غععد إلى تغظ الاعخض إلى 
"تسعغئ دائمئ وططمعجئ" لطصدغئ الفطسطغظغئ. جاء ذلك شغ تخرغح لعزغر الثارجغئ الئاضسااظغ حاه طتمعد 
خارجغئ  لعزغر  صرغحغ: "بّغظئ  وصال  الئقد.  حرصغ  حمال  طعلاان  طثغظئ  شغ  ختاشغ،  طآتمر  خقل  صرغحغ، 
اإلطارات بحضض صاذع طعصش باضساان، وأظظا لط ولظ ظساطغع إصاطئ سقصئ تاى غاط الاعخض إلى تض ططمعس 

ودائط لطصدغئ الفطسطغظغئ".
: غتمض عثا الاخرغح اساراشا بضغان غععد وأتصغاه شغ العجعد، شرشخ اقساراف والاطئغع لغج 

ط

طئثئغا سظث ظزام باضساان سمغض أطرغضا سثوة اإلجقم والمسطمغظ، شالصدغئ سظثه طاسطصئ شصط شغ 
ذلك التض "المطمعس والثائط لطصدغئ الفطسطغظغئ"، شإن وجث ذلك التض شق طاظع سظث الظزام الئاضسااظغ 
طظ اقساراف بضغان غععد الشاخإ والاطئغع طسه. شالبابئ سظث الظزام الئاضسااظغ السمغض الماآطر سطى 
افطئ عع ضغان غععد، ولغج واردًا لثغه التض الحرسغ لصدغئ افرض وعع اصاقع ذلك الضغان الشاخإ 

لمسرى رجعل اهللا طظ جثوره تاى ق غئصى له أبر.

سصعبات أطرغضا سطى ترضغا بسئإ طظزعطئ إس٤٠٠!
عض جااظازل ترضغا لرشسعا؟
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النظام الباکستانی 
تخثى أعالغ صرغئ دغر أبع طحسض، صداء رام اهللا، طساء الثمغج الماضغ، لصعات السططئ افطظغئ الاغ تدرت یدندن حول االعتراف بکیان یهود

إلى الصرغئ بالاظسغص طع صعات اقتاقل قساصال أتث حئاب الئطثة باعمئ خقة الةمسئ، وعع طا أبار تفغزئ 
أعالغ الئطثة الثغظ طف صطعبعط الشغر واقتاصان طما تصعم به السططئ شغ تربعا سطى اإلجقم وطظسعا لخقة 
الةمسئ وخطعات الةماسئ والادغغص سطى الظاس بثرغسئ طعاجعئ ضعروظا. ضما اجافج جطعك افجعجة افطظغئ الاغ 
صثطئ بصعات ضئغرة بالاظسغص طع صعات اقتاقل قساصال أتث وجعاء وخطئاء الئطث المسروشغظ بالاصعى وتسظ 
الثطص، وعع أتث حئاب تجب الاترغر، وضثلك غطرجئ أشراد افجعجة افطظغئ سطى أعالغ الئطثة، تاى تفعه أتث 
صادة افجعجة الصادطغظ قساصال الحاب بالصعل: "بصاطه وبططع طا سظثي طحضطئ"، شغ إحارة إلى الحاب الثي تال 
الظاس بغظ السططئ وبغظ اساصاله. عثا وصاطئ صعات افجعجة افطظغئ بمتاولئ السربثة سطى أعالغ الئطثة، بإذقق 
الشاز وافسغرة الظارغئ، والاعثغث، طما دشع أعالغ الئطثة إلى الاخثي لعمةغاعط ورحص جغارتعط بالتةارة وصطع 
الطرق سطغعط. إّن عثه التادبئ تبئئ تةط اقتاصان الثي أوخطئ السططئ الظاس إلغه لما رأوه طظ جرأتعا 
وتربعا سطى اإلجقم وحسائره، واجاعاارعا بأرواح الظاس وسئادتعط وطخالتعط، وطتاولئ الشطرجئ والسربثة 
سطى أعض شطسطغظ باقجاساظئ بصعات اقتاقل الشاحط. وضما تآضث التادبئ سطى أّن الظاس باتعا صاب صعجغظ أو 

أدظى طظ اقظفةار شغ وجه السططئ الثئغبئ وشغ وجه إجراءاتعا الاسسفغئ وجغاجاتعا الرسظاء.

أهالی دیر أبو مشعل فی مدینۀ رام اهللا
یتصدون لغطرسۀ السلطۀ الفلسطینیۀ وأجهزتها األمنیۀ

تاى دجاعر ٢٠١٤ ضّطعا ق تراسغ إق حغؤا واتثا وعع: 
طخالح المساسمرغظ وخثطعط طظ السغاجغغظ ورجال 
وخاغئ  تتئ  الئطث  عثا  غئصى  تاى  وافسمال  المال 

المساسمرغظ، شأخئتظا ضصعل الحاسر:
شعق  والماء   *** الزمأ  غصاطعا  الئغثاء  شغ  ضالسغج 

ظععرعا طتمعل
باي  الخادق  طتمث  الئاي  سعث  شغ  تثث  أبرز  عثا 
الثي ضان تاعغةاً لمصثطات أتمث طتمث باي إذ ضرس 
دجاعر افطان الحثخغئ الشربغئ التدارغئ لطئطث شغ 
طتاولئ طظ الئاغات شغ ظصخ سروة اقظاماء اإلجقطغ 
لطثولئ السبماظغئ وطتاضاة لفوروبغغظ وخاخئ العزغر 
خغر الثغظ باحا المطصإ بثغر الثغظ الاعظسغ الثي ضان 
غئثو سطغه طتاولئ لطةمع بغظ افخالئ والمعاضئئ شغ 
غحث  ق  الاأخغض الحرسغ الثي  تفاصث  تعشغصغئ  ظزرة 
سظ الاعجه السبماظغ ضضض، تغث ضان غسسى عثا العزغر 
إلى تعبغص الخطئ طع الئاب السالغ وشغ العصئ ظفسه 
ضان طظئعرا بالبصاشئ افوروبغئ، وعثا واضح تغث أصام 
عثا العزغر ظزاطا برلماظغا وأجج لمةطج تحرغسغ له 
جططئ واجسئ طظعا الاحرغع وتاى خطع افطغر إذا خالش 
الثجاعر، ضما أن خغر الثغظ باحا عع طآجج طثرجئ 
الخادصغئ الاغ صعبطئ باجاغاء ضئغر وواجع شغ الحسإ 
تغث اسائرت طتاضظ تضعغظ المبصفغظ بصاشئ أوروبغئ 

تضّعن أسثاء طساصئطّغغظ لطئطث.
أسمى  الثي  واقظئعار  الضئغر  الاثئط  عثا  ضان  ظسط 
ضعظه  طظ  المحضض  أخض  سضج  شغ  جئئا  افبخار 
غغر  طجغش  طحضض  إلى  لقجقم  ختغح  شعط  طحضض 
واصسغ وعع دجاعر لطئطث ضما لفوروبغغظ دجاتغر تاى 

ظعاضإ السخر وظاطعر ضما تطعروا.
جظئ  غثاعط  بظ  سطغ  لبعرة  طصثطئ  عثا  ضّض  شضان 
الئطث  الئاي  بغع  بسئإ  تسامض  ضاظئ  الاغ   ١٨٦٤
صعاظغظ  وإدخال  الئطث  تشرغإ  وطتاولئ  لفوروبغغظ 
بالدرائإ  الظاس  ضاعض  إبصال  زائث  الئطث  سطى  ضفر 
شضاظئ  طةامسغئ  ذئصئ  أو  شارق  في  طراساة  دون 
وغععد  وشقتغظ  وذطئئ  وسسضر  سطماء  الةمغع  تطال 
سطى  ضرائإ  تضعن  ق  أن  سعض  الظاس  ضض  تاضرة 
الاغ  الطرق  طظ  ولغسئ  حرسا  طترطئ  فظعا  الحسإ 
غسمح بعا اإلجقم تغث غةغج اإلجقم شصط ضرائإ 
سطى افغظغاء وشغ أزطات طسغظئ وبصثر طسغظ وبحروط 
طسغظئ شغ تالئ حشعر خجغظئ الثولئ طما غضفغ. شضاظئ 
طسّمما  لغمعت  غثاعط  بظ  سطغ  بسةظ  اظاعئ  بعرة 
المسروف  خجظثار  طخطفى  ظةح  وتغث  اقساصال  شغ 
والسروحغئ  الصئطغئ  الفاظئ  بجرع  لطئطث  ورعظه  بفساده 
وجط البعار شأشحض البعرة ودسط رضائج دجاعر افطان.

الاغ  الئاي  الخادق  تضط  شارة  إن  الصعل  وخقخئ 
باشغغر  تاسط  ضاظئ  المئاحر  اقجاسمار  شارة  جئصئ 
طقطح الئطث وتعغؤاعا لفك ارتئاذعا طع الئاب السالغ 
وتمضغظ افجاظإ خاخئ الفرظسغغظ طظعا وطظ برواتعا 
شغ  غثدسعن  بتغث  بعط  خاخئ  طتاضط  وإظحاء 
بسخ الصداغا إلى أتضام صظاخطعط سعضا سظ التضط 
تتئ  تعظج  لعضع  تعغؤئ  ضاظئ  وبالاالغ  السبماظغ، 
وخاغئ المساسمرغظ الثغظ تشطشطعا شغ الئطث إلى تّث 
ظاعارث  الطتزئ  تاى  وتغث  بض  افجطر  عثه  ضاابئ 
الئاغات  طظث  وطتضعطغظ  تضاطا  والضض  افزطئ  عثه 
وتاى دولئ طا بسث اقجاصقل بض تاى طا بسث البعرة 
- إق طظ رتط اهللا - أصخى طا غفسطه التضام والعجط 
السغاجغ عع شصط تتسغظ حروط السئعدغئ وتشغغر 
خسغث المسرضئ طظ طسرضئ ضث اقجاسمار قجارجاع 
تعظج طظعط إلى خفخ السصش لاضعن طسرضئ ضث 
الثضااتعرغئ إلرجاء ظزام برلماظغ عع ظفسه طا أرجاه 

الئاغات صئض التماغئ واقجاسمار...
 !وطا أحئه الغعم بافطج

تعظج افزطئ املاعاربئ 
الةجء الباظغ
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