
تسامر افجعجة افطظغئ اإلجراطغئ الصمسغئ لطظزام شغ افردن بظعةعا شغ طتاربئ اإلجقم ودساته طظ حئاب 
تجب الاترغر طظث ظحأة تجب الاترغر، شصث صاطئ صعة طظ عثه افجعجة الصمسغئ باساصال المعظثس طتمعد 
جرادات شغ جظح ظقم لغطئ اقبظغظ٢٠١٩/٠١/٢١، واصاادته إلى جعئ غغر طسطعطئ. وصاطئ صعة أخرى أضبر 
عمةغئ ق تراسغ ترطات اهللا وق ترطات المسطمغظ شغ افردن وشغ تتث جاشر واساثاء سطى بغعت اهللا وطجغث 
طظ الصمع والاظضغض بتمطئ الثسعة طظ حئاب تجب الاترغر باساصال افجااذ طتمث أبع العغةاء أبظاء وجعده 
طراساة  دون  بأتثغاعط  لطمسةث  بالثخعل  شصاطعا  الفةر،  خقة  صئغض  شغه  الخقة  اسااد  الثي  المسةث  شغ 
لترطئ بغئ اهللا وصاطعا باساصاله وسظثطا ذطإ طظعط اقظازار تاى غآدي خقة الفةر، رشدعا وصاطعا بستئه 
أجماء طظ  وذطإ  جقته شغ المسةث  بإحعار  أتث أشراد الصعة  صام  المخطغظ  باصغ  اتابَّ  وسظثطا  بعمةغئ، 
اتابَّ سطى ذرغصئ اقساصال، شغ طجغث طظ الاروغع واإلرعاب. لغج لثغظا حك أن عثه اإلجراءات الصمسغئ عغ 
طتاولئ بائسئ لطتغطعلئ والتث طظ السمض قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الاغ غسمض 
التمقت  عثه  احاثت  شضطما  جمساء،  افطئ  طع  الثظغا  وأصاخغ  المسطمغظ  بقد  شغ  الاترغر  تجب  أجطعا  طظ 
الشرب  صعى  خطفعا  وطظ  الظزام  أطظ  أجعجة  طظ  المسطمغظ  بقد  طظ  غغرعا  وشغ  افردن  شغ  المسسعرة 
المساسمر الضاشر، أغصّظا أن الثقشئ باتئ بحائرعا تطعح بافشص، وجغجغثظا ذلك تخمغمًا وسجطا وتدتغئ سطى 
المدغ صثطا بطرغصئ الرجعل  بالسمض السغاجغ والفضري تاى إصاطئ الثولئ اإلجقطغئ سطى طظعاج الظئعة. 

ِ ُهُم الَْغاِكُوَن﴾. ِيَن آَمُنوا َفإِنَّ ِحْزَب ابَّ َّ ُ َوا َ َ َوَرُسو ﴿َوَمن َفَتَولَّ ابَّ

غعم  الاترغر  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ  أذطص 
الةمسئ، ١٩ جمادى افولى ١٤٤٠عـ المعاشص ٢٥ ضاظعن 
الباظغ/غظاغر ٢٠١٩م، تمطئ واجسئ لاسطغط الدعء سطى 
تصغصئ الخراع بغظ الخغظ والمسطمغظ شغ ترضساان 
الخغظغئ  المثابح  طظ  لتمقت  تاسرض  الاغ  الحرصغئ 
طظث سام ١٨٦٣م، شصث صاض طظ اإلغشعر المسطمغظ أضبر 
طظ ططغعن طسطط شغ المعاجعات الاغ تمئ شغ سام 
١٩٤٩م سظثطا اجاعلى الظزام الحغعسغ الخغظغ بصغادة 
وجرى  اإلصطغط،  اجاصقل  ألشى  تغث  تعظب؛  تسغ  طاو 
اإلصطغط  تفرغس  جرى  ضما  الخغظ،  لةمععرغئ  ضمه 
طظ جضاظه المسطمغظ وتعزغسعط سطى أصالغط داخطغئ 
شغ الخغظ. ولضظ المسطمغظ اإلغشعر صعغغ الحضغمئ 
لط غساسطمعا لطخغظغغظ، شضاظئ بعراتعط جظئ ١٩٣٣ 
ضث  اإلصطغط  شغ  المسامرة  واقظافاضات  و١٩٤٤، 
اإلجقم  إن  ٢٠٠٩م.  جظئ  ضان  ضما  الخغظغ  اقتاقل 
سطى  الخغظغغظ  تصث  لحثغث  الرئغسغ  السئإ  عع 
الاغ  الئآر  عغ  المساجث  شضاظئ  المسطمغظ،  اإلغشعر 
تظفث شغعا الخغظ تصثعا سطى اإلجقم، شصث عثطئ 
طا غصثر بـ(٢٥ ألش) طسةث جظئ ١٩٤٩م، ولط غئص شغ 
والغعم  طسةث.   ٥٠٠ تعالغ  إق  الحاجع  اإلصطغط  عثا 
وبسث تظخض الخغظ طظ ظخش حغعسغاعا "اقصاخاد" 
خاخئ  الاثغظ،  طزاعر  طظ  طزعر  أي  طقتصئ  أن  إق 
لثى الحئاب اإلغشعر، ظطئ عغ السغاجئ الفسطغئ الاغ 
تمارجعا الخغظ شغ اإلصطغط. وسطى الرغط طظ ضض ذلك 
شصث اجامرت تغعغئ المسطمغظ شغ ترضساان الحرصغئ 
لطتغاة  اإلجقطغئ  المزاعر  إسادة  طظ  طّضظ  بحضض 
تسخش  اقضطرابات  واجامرت  افرغاف،  شغ  خاخئ 
باإلصطغط بغظ التغظ واآلخر، وتةسطه إصطغماً طمغجًا بسثم 
اقجاصرار بسئإ الافةغرات وأسمال السظش ضث الثولئ 
شضان  الخغظ،  سظ  لقظفخال  الاعجه  وبئات  المتاطئ 
المصابض  وشغ  الثاخض.  طظ  لطثولئ  افضسش  الثاخرة 
اإلغشعر،  لطمسطمغظ  التغاة  تفاخغض  الخغظ  تراصإ 
وتمظع اإلسقم طظ رخث سمطغات اإلسثام واقساصاقت 
سطى  صسرًا  تفرضعا  ظطمئ  شغ  تظفثعا  الاغ  العتحغئ 
اإلصطغط، وتاسصإ المسطمغظ اإلغشعر الثغظ شروا طظعا 
وأخئح لعط خعت شغ الثارج، وتتئ ذرائع (اإلرعاب) 
الصظعات  سئر  طظعط  الضبغر  اساصال  طظ  تمضظئ  شصث 
العجطى  آجغا  بطثان  طظ  جغما  ق  الثولغئ،  افطظغئ 
وباضساان. إن المآلط عع أن عثه افسمال العتحغئ 
الخغظغئ ضث المسطمغظ اإلغشعر تاط سطى طرأى وطسمع 
طقغغظ المسطمغظ شغ السالط دون أن غآبروا شغ رشع 
عثه افسمال العتحغئ، وذلك فن طقغغظ المسطمغظ 
طاظابرون ق تةمسعط دولئ افطئ، دولئ اإلجقم، دولئ 
الثقشئ الراحثة المفصعدة الاغ غةإ سطى ضض طسطط 
اإلطام،  الثطغفئ،  إغةاد  بط  وطظ  إلسادتعا،  غسمض  أن 
الثي غرسى الحؤعن بتصعا، غاصى به وغصاتض طظ ورائه 
ضما جاء شغ ختغح الئثاري سظ أبغ عرغرة رضغ اهللا 
َُقاَتُل  ُجٌَّة  اِإلَماُم  ا  َ «َوِإنَّ  : اهللا  رجعل  صال  صال:  سظه 
وق  الخغظ  تةرؤ  لظ  وتغظثاك  ِِه»،  ََّقى  َوُ َوَراِئِه   ْ ِم
الخاع  أن  تثرك  فظعا  طسطماً  تآذي  أن  الخغظ  غغر 
جغضال لعا خاسغظ، واهللا صعي سجغج. أغعا المسطمعن؛ 
حارضعظا شغ تمطاظا عثه واظحروا طعادعا سطى أوجع 
ظطاق طمضظ، سضَّ دوي ظثائظا غخض آلذان بطئ خادصئ 
طظ أبظائظا أعض الصعة والمظسئ، شغطئعا ظثاء الثاسغ إلى 
اهللا، وغظخروا دغظه بإصاطئ دولئ التص، دولئ الثقشئ 

الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

;ÏËÕÖç’\;‡]iâ—Öh;ÏŸÜ^
Øë’\;ÏËq⁄·;◊Ω;∫

ــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ بقل المعاجر - باضساان

أغعا المسطمعن: ق تخمعا آذاظضط سظ اجاشابات 
الحرصغئ،  ترضساان  شغ  اإلغشعر  طسطمغ  إخعاظضط 
وق تارضععط وتثعط تاى لع أسرض سظعط السالط 
ضطه، وتاجئعا تضاطضط سطى تعاذؤعط طع الخغظ. 
المسطمغظ  لظخرة  أظاط  لااترضعا  افوان  آن  لصث 
شغ ترضساان الحرصغئ؛ شحمروا سظ جعاسث الةث 
دولئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  اجاؤظاف  أجض  طظ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ جاعصش 
عثه المزالط، وتتاجإ الزالمغظ، واسطمعا أن اهللا 

تسالى عع الظاخر وعع المسغظ.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  طاذا غتثث شغ شظجوغق؟ وبماذا تسظغظا؟ 

   وطا سقصئ أطرغضا بعا؟ ...٢
-  أغظ وخطئ اظافاضئ السعدان؟؟ ...٢

-  طحارضئ المرأة اتاةاجات السعدان وإطضاظغئ 
   الاعجغه الختغح ...٤

- الظزام المخري غساظفر أبعاصه لغسامر شغ التضط 
   طثى التغاة...٤
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ضطمئ السثد

جرغمئ  وق  ضئغرًة  المطتثة  الخغظ  تضعطئ  ُتئِص  لط 
اإلغشعر،  المسطمغظ  أعطظا  بتص  واصارشاعا  إق  إظساظغئ 
شغ  الحرصغئ"  "ترضساان  إلصطغط  الخغظ  اتاقل  شمظث 
سام ١١٧٤ه/١٧٦٠م، صاطئ طظعط أضبر طظ ططغعن طسطط، 
شغ جرائط تظأى سظعا وتعش الشاب، ولشاغئ غعطظا عثه، 
دولئ  بأظعا  الخغظ  شغه  تائةح  الثي  العصئ  شغ  تاى 
تثغبئ وطاصثطئ تظاشج أطرغضا شغ المعصش الثولغ، لط 
تثاطش عثه الثولئ "التثغبئ" سظ أجثادعا المةرطغظ 
الثغظ صاطعا المطغعن طسطط، بض وأضاشعا إلى الصاض شاظئ 
وخقل  َشدُّ ِمَن الَْقْتِل﴾، 

َ
﴿وَالِْفْتَنُة أ دغظعط  سظ  الظاس 

السصعد الماضغئ، وخخعخا شغ افسعام افخغرة، أصثطئ 
التضعطئ الخغظغئ سطى تثطغ جمغع الثطعط التمر شغ 
طتاربئ دغظ اهللا والاسثي سطى المسطمغظ وتصعصعط، 
وظضران جمغطعط سطغعا، تغث أصثطئ سطى اصاراف جرائط 
سثة بتص إخعتظا المسطمغظ شغ الخغظ، وخخعخا شغ 
(ترضساان الحرصغئ)، وافدعى وافطر أظعا صاطئ باةرغط 

المسطمغظ بسّظ صعاظغظ؛ طظعا:
١- طظع المسطمغظ طظ أداء شرغدئ الخغام شغ حعر 

رطدان.
٢- تزر إذقق الطتى لطرجال، وارتثاء الظصاب لطظساء شغ 

إصطغط (ترضساان الحرصغئ).
٣- تزر المسطمغظ طظ تسمغئ أبظائعط طظ المعالغث 
الةثد بأجماء ذات خطئ بثغظعط وسصغثتعط، طظ طبض: 

اجط ظئغظا "طتمث" ، واجط "جعاد"، و"طةاعث"...
٤- جةظ ضض طظ "غحّةع" أبظاءه سطى الصغام بحسائر 

اإلجقم، طظ خقة وخغام وتسظ خطص.
المثارس  إلى  أذفالعط  بإرجال  افطعر  وقة  إلجام   -٥
الاغ  افجرة  "تظزغط"  لسغاجات  واقطابال  التضعطغئ، 
غصخث طظعا إشظاء المسطمغظ، وتزر الجواج طظ خقل 

اإلجراءات الثغظغئ شصط.
٦- أطر جضان إصطغط ترضساان الحرصغئ باسطغط جعازات 
جفرعط، لطتّث طظ تظصطعط وجفرعط دون سطط السططات.

٧- زرع جعاجغج شغ بغعت المسطمغظ لظصض طمارجات 
جطعك  أي  سطى  لمتاجئاعط  بغعتعط،  شغ  المسطمغظ 

غمئ لطرغصئ سغح المسطمغظ المتاشزئ بخطئ.
واظاعاضات أخرى بتص المسطمغظ شغ الخغظ سمعطا، 

وشغ (ترضساان الحرصغئ) خخعخا.
إّن المسطمغظ الثغظ ُغتاَربعن عط أختاب رجالئ إلعغئ 
وتدارة راصغئ، خصطئ حثخغاتعط لاضعن حثخغات 
خّغرة جماعا افطاظئ والخثق والسفئ والرتمئ، شعط 
ق ُغتاربعن فظعط أحرار ضما تّثسغ الخغظ، بض فظعط 
خغر الظاس طظ خغر أطئ ُأخرجئ لطظاس، وتالعط ضتال 
ِمْن  ْخرُِجوُهْم 

َ
﴿أ صالعا  الثغظ  السقم  سطغه  لعط  صعم 

غتسثوظعط  وعط  ُروَن﴾،  َفَتَطهَّ نَاٌس 
ُ
أ إِغَُّهْم  َقْريَتُِكْم 

سطى دغظعط وخثصعط وسفاعط.
إّن اجاصعاء التضعطئ الخغظغئ المطتثة سطى المسطمغظ 
لغج فظعط "إرعابغعن" ضما تّثسغ، بض عع اظسغاق طع 
التمطئ الخطغئغئ السالمغئ سطى اإلجقم والمسطمغظ الاغ 
أِطظعا  فظعط  إق  ذلك  وطا  أطرغضا،  الحر  رأس  تصعدعا 
السصاب. شسطى الرغط طظ أّن أخعل أعطظا شغ ترضساان 
ضرعًا  غصطعن  ق  ترضغا  تضام  أّن  إق  ترضغئ،  الحرصغئ 
وسثاًء لقجقم سظ تضام الخغظ، وعط طع رأس الحر 
أطرغضا شغ تربعط سطى اإلجقم وأعطه، ولع ضان لثى 
تضام ترضغا حغء طظ العقء لقجقم أو تاى التمغئ 
السرصغئ لمّضظعا فعض ترضغا وجغحعا طظ ظخرة أعطغعط 
اتارام  سطى  الخغظ  وفجئروا  الحرصغئ،  ترضساان  شغ 
اإلجقم والمسطمغظ، بض وفلجطععط بثشع الةجغئ لعط 
ضما شسطعه طظ صئض. وبالرغط طظ طااخمئ تثود الخغظ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

المكتب اإلعالمي المركزي 
التحرير لحزب 

حملة "تغّول الصين على 
تركستان الشرقية لن ينهيه 

إال دولة الخالفة الراشدة"

تصغصئ اقجافااء الربغطاظغ 
سطى طحروع الربغضسئ!

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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النظام األردني يعتقل شابين من حزب التحرير 
في جنح الظالم وقبل الفجر
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السآال: خعَّت الئرلمان الئرغطاظغ شغ ٢٠١٩/١/١٦ سطى البصئ بتضعطئ طاي شفازت ولط تسصط: (تفادت 
رئغسئ العزراء الئرغطاظغئ تغرغجا طاي افربساء العجغمئ شغ طةطج السمعم إبر شحض طثضرة تةإ البصئ سظ 
تضعطاعا الاغ صثطاعا المسارضئ السمالغئ تغث شازت بالبصئ بأغطئغئ ٣٢٥ خعتاً طصابض ٣٠٦ أخعات... وتئغظ 
طظ تجب المتاشزغظ الثغظ ضاظعا خعتعا البقباء ضث  طظ ظاغةئ الاخعغئ افربساء أن المؤئ ظائإ تصرغئاً 
اقتفاق تعل الئرغضسئ سادوا افربساء وخعتعا ضث تةإ البصئ سظ التضعطئ... شراظج برس ٢٠١٩/١/١٦) 
شضغش ظفعط عثا؟ ظتع طؤئ طظ تجب طاي غخعتعن ضث طحروسعا الئرغضسئ شغرجتعن ضفئ المسارضغظ 
شغفحض طحروع طاي بأغطئغئ ٤٣٢ ضث ٢٠٢... بط غسعد عآقء المؤئ شغخعتعن ضث خخعم طاي شغرجتعن 
شعز طاي بالبصئ وضأن افطر تعزغع أدوار! بط طا تفسغر المعاشصئ السابصئ شغ ٢٠١٦ سطى برغضسئ واآلن صئض 

تظفغثه بظتع حعرغظ غاط رشده؟! وججاك اهللا خغرًا.

والثعاء، وشغ  برغطاظغا طاعرة شغ الثئث  الةعاب: إن 
غائغظ  وتاى  أعثاشعا...  لاتصغص  والمماذطئ  المظاورة 

الةعاب ظساسرض افطعر الاالغئ:
أوقً: ظسغث سطغضط بسخ طا ذضرظاه شغ إخثارظا المآرخ 
جظاغظ  ظتع  صئض  أي  اجافااء ٢٠١٦/٦/٢٣  بسث   ٢٠١٦/٧/٥
وظخش تغث ضظا ظاعصع طا تثث شغ اجافااء برغطاظغا 

التالغ ٢٠١٩/١/١٥، شصث جاء شغ إخثارظا المحار إلغه:
تعل   ٢٠١٦/٦/٢٣ غعم  برغطاظغا  شغ  اجافااء  جرى   -١]
شضاظئ  طظه،  الثروج  أو  افوروبغ  اقتتاد  شغ  الئصاء 
أسطظ  ذلك  إبر  شسطى  الثروج،  ظتع  تعالغ ٥٢٪  الظاغةئ 
أن  سطى  اجاصالاه  ضاطغرون  الئرغطاظغ  العزراء  رئغج 
تئصى تضعطاه طثة بقبئ أحعر... وصث ضان ضاطغرون 
شغ تمطاه اقظاثابغئ صث وسث شغ تال ظةاته باظاثابات 
٢٠١٥ بأظه جغصعم بإجراء عثا اقجافااء جرغاً سطى سادة 
برغطاظغا شغ الاطعغح باقجافااء لاتصغص اطاغازات خاخئ، 
وذلك بإخاشئ اقتتاد افوروبغ والثول افسداء افخرى 

طظ الفعضى السغاجغئ واقصاخادغئ الاغ غعجثعا صرار 
اقجافااء بثروج برغطاظغا طظ اقتتاد!

لاتصغص  باقجافااء  بالاعثغث  برغطاظغا  جغاجئ  إن   -٢
طضاجإ طظ اقتتاد لغسئ جثغثة بض عغ طظث السظعات 
افولى لثخعل برغطاظغا شغ طضعظات اقتتاد، شئرغطاظغا 
صث أخئتئ سدعًا شغ المةمعسئ اقصاخادغئ افوروبغئ 
بسمطاعا  اتافاظعا  وضان   ،١٩٧٣ الباظغ  ضاظعن  طظث 
"الحظشظ"  طظطصئ  خارج  وبصاؤعا  اإلجارلغظغ"  "الةظغه 
حسارغظ لطعضع الثاص الثي ظطئ برغطاظغا تاماع به 
رغط سدعغاعا شغ اقتتاد افوروبغ، وضاظئ تساثثم 
ضعجغطئ  اقتتاد  شغ  بصائعا  سطى  "اقجافااء"  شضرة 
قباجاز الثول افوروبغئ، لاتصغص طجغث طظ الثخعخغئ 
لئرغطاظغا داخض اقتتاد، شصث أجرت اجافااًء جظئ ١٩٧٥ 
خعت  والثي  اقتتاد،  شغ  بصائعا  حروط  لاتسغظ 
الئرغطاظغعن شغه لخالح الئصاء شغ المةمعسئ اقصاخادغئ 
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وافتغاء،  والصرى  المثن  شغ  السعدان  أعض  اظافخ 
والطشغان،  لطزطط  رشدعط  سظ  جطمغئ تسئر  اظافاضئ 
لسغاجات  وباطئغصه  بالظزام،  تظثد  عااشات  غرددون 
شغ  وتردٍّ  والحصاء،  والئآس  الفصر  طظ  زادت  شاحطئ، 
وشرض  وغغرعا  والختغئ،  الاسطغمغئ  الثثطات  ضاشئ 
تاى  الشقء  ظغران  احاسال  إلى  أدت  باعزئ  جئاغات 

أخئتئ التغاة جتغماً ق غطاق.
ضاظئ ظصطئ الئثاغئ لعثا التراك المئارك عغ تفاصط 
المعارد،  إدارة  وجعء  واإلعمال،  اقصاخادي،  اقظعغار 
تاى بطس افطر إلى اجاغراد البعم طظ الخغظ شغ بطث 
إبان  أظه  ذلك  سطى  وزد  السالط".  غثاء  بـ"جطئ  غسرف 
بطث  بفصثان  السعدان  وتثة  اظفرذئ  "اإلظصاذ"  سعث 
أراضغه، وشصثان ٧٥٪ طظ باروله. ولط تصثم التضعطئ 
الحطض  لعثا  اقصاخادي  العضع  قظاحال  جغاجات  أي 
الثي أخاب الئقد ظاغةئ لاراضط الزطط والفساد، وتضرار 
جغاجات الفحض شطط غر أعض السعدان طظ الظزام الثي 
الاغ  السخا"  "رصخئ  غغر  المرغسئ  الععة  لعثه  صاده 
والاثئط  طدئ،  خرغفاً  بقبغظ  خقل  الئحغر  غاصظعا 

السغاجغ الثي أوخض الئقد إلى طا ظتظ شغه.
الدائصئ  عثه  بعجعد  تسارف  والتضعطئ  عثا  ضض 
وبالعضع  الثاذؤئ،  وبالممارجات  الثاظصئ،  المسغحغئ 
وسطى  طظسعبغعا  لسان  سطى  الماردي،  اقصاخادي 
تصثغط  طظ  التضعطئ  جسئئ  خطع  رغط  الئحغر  رأجعط 
أي تطعل، أو رؤى اصاخادغئ تسمض سطى اظاحال العضع 
السغح،  وعظاءة  الضراطئ  طظ  حغؤاً  وتتصص  المظعار، 

رغط ذلك شعغ ترشخ الازاعر السطمغ، واقتاةاجات 
وتصابطعط  الزطط،  بظغران  المضاعغظ  الحئاب  طظ 
لطثطعع،  المسغض  الشاز  شاططص  الصمسغئ،  بمطغحغاتعا 
تةاه المازاعرغظ، بض أضبر طظ ذلك إذقق الرخاص 
التغ سطى خثور المازاعرغظ السجل، شغسصط الصاغض 
تطع الصاغض، وشغ بسخ افتغان دعساً بالسغارات، ضما 
تخض شغ طظطصئ الختاشئ الثمغج ٢٤ ضاظعن الباظغ/

غظاغر، تاى شاق سثد الصاطى الثمسغظ صاغق.
السادس،  أجئعسعا  اقتاةاجات  طعجئ  دخعل  وطع 
شعثا  وتظزغماً،  بئاتاً  وتجداد  جطمغئ  تجال  ق  شعغ 
تغث  طظ  جابصئ  غمبض  الماخاسث  اقتاةاجغ  التراك 

ذئغساه واطاثاده.
سظ  السعدان  شغ  العضع  طةرغات  غراصإ  طظ  إن 
ضبإ غادح له بالفسض أن عثا التراك السطمغ السارم 
غمضظ أن غحضض حرارة تشغغر... وذلك طا غمغجه طظ 
بالشاز  الصمع  رغط  لطازاعرات  الحئاب  اجاةابئ  تغث 
المسغض لطثطعع، بض والرخاص التغ، إذ ظرى خمعد 
الحئاب بخثورعط السارغئ غعاجععن الرخاص التغ، 
غغر آبعغظ بمآقت افطعر، شعثه إحارة إغةابغئ تئحر 

باظضسار تاجج الثعف، والاططع إلى الاشغغر.
عثا الخمعد جسض الصعى السغاجغئ تاترك، تغث ألصى 
الصعطغ،  افطئ  تجب  زسغط  المعثي،  الخادق  السغث 
ببصطه خطش التراك الثي تحعثه الئقد طظث أضبر طظ 
حعر، وأسطظ تأغغثه غغر المحروط له، وذالإ باضعغظ 
"تضعطئ اظاصالغئ" تثرج الئقد طظ أزطاتعا، أبظاء خطئئ 
الةمسئ ٢٥ ضاظعن الباظغ/غظاغر الاغ صثطعا بسث خغام 
الحعر  شغ  الئقد،  وخعله  طظث  الطعغض  الخمئ  طظ 
الفائئ، شضأظه غرغث أن غضعن له دور شغ عثا التراك، 
تغث أسطظ المعثي أن اقساخاطات بالثاخض والثارج 
طحغرًا  تظزغماته  بضض  الظزام  غرتض  أن  إلى  طسامرة 
إلى أن التضعطئ تاتمض ضض طا تثث، وشصاً لما ذضره 
الصعطغ  افطئ  تجب  تعصغع  إلى  وأحار  خطئاه.  شغ 
المعظغغظ  تةمع  أذطصه  الثي  والاشغغر  الترغئ  لمغباق 

السعداظغغظ.
أطا سطى الخسغث الثولغ شصث خرجئ واحظطظ وبارغج 
وغغرعما طظ سعاخط الصرار، سظ خماعا وأداظئ الصمع 
التضعطغ  الاساطض  أبار  ضما  السعدان.  شغ  المساحري 
تصعصغئ  طظزمات  اظاصادات  الازاعرات  طع  اإلجراطغ 
طثغر  طساسثة  جاضسعن  جارة  صالئ  شصث  دولغئ، 
حرق  لمظطصئ  التضعطغئ  غغر  الثولغئ  السفع  طظزمئ 
افطظ  صعات  تعاخض  أن  "طأجاة  إظعا  الةمسئ  أشرغصغا 
الممغائ ضث المازاعرغظ  السعداظغئ اجاثثام الصعة 
وضثلك  افذئاء".  طبض  الرئغسغئ  الثثطات  وطصثطغ 
تضعطئ  غثسع  المسطمغظ  لسطماء  السالمغ  اقتتاد 
سربغ  (طعصع  السطمغ  الاسئغر  تص  لتماغئ  السعدان 
باقجاثثام  وخفاه  طا  برغطاظغا  اظاصثت  أغداً   .(٢١
ضث  افطظ  صعات  طظ  الصاتطئ  لطصعة  المصئعل"  "غغر 
سظ  المسآولغظ  طتاجئئ  إلى  ودسئ  المازاعرغظ، 
سطى  الثرذعم  أطرغضا  تبئ  ضما  المازاعرغظ،  صاض 
اتارام ترغئ الاسئغر، ودسئ إلى اإلشراج سظ طتاةغظ 
باجط  الماتثث  أسطظ  ضما   .(٢٤ (شراظج  وظاحطغظ. 
افربساء،  باقدغظع،  روبرت  افطرغضغئ،  الثارجغئ  وزارة 
أن بقده تآغث "المطالإ الصاظعظغئ" لطمازاعرغظ شغ 
السعدان. وصال باقدغظع لطختفغغظ "العقغات الماتثة 
طظجسةئ بسئإ ازدغاد اقساصاقت واقتاةازات، وأغدا 
العقغات  السعدان..  شغ  والصاطى  المخابغظ  أسثاد 
الاةمعر  شغ  السعداظغ  الحسإ  تص  تآغث  الماتثة 
السطمغ والمطالئئ باإلخقح السغاجغ واقصاخادي". 

وصالئ الماتثبئ باجط الثارجغئ الفرظسغئ آظغغج شعن 
ضض  اتثاذ  إلى  السعداظغئ  السططات  "ظثسع  طعل:  در 
الاثابغر الدرورغئ لعضع تث لطسظش ضث المازاعرغظ 
عثه".  السظش  أسمال  طرتضئغ  وطقتصئ  المسالمغظ 

(طعصع السعدان الغعم اإللضاروظغ).
ووجط عثا التراك المحاسض شةأة جاشر الئحغر غعم 
غسطظ  لط  زغارة  شغ  طخر  إلى  الباظغ/غظاغر  ضاظعن   ٢٧
سظعا طسئصاَ، وطظ صئض إلى صطر، شعظاك اجافعاطات 

جاضحش سظعا افغام الصادطئ.
إن عثا التراك غئحر بثغر ضبغر، وشغه دققت سطى أن 
الروح الظدالغئ لثى الحئاب سالغئ والرغئئ شغ الاشغغر 
ضسر  سطى  دقلئ  الصمسغئ  الصعة  أطام  والبئات  جاطتئ، 

تاجج الثعف، شغ جئغض تتصغص الاشغغر.
الئعخطئ  تعجغه  إلى  المزاعرات  عثه  تتااج  شصط 
عظثجغ  طثطعط  وشص  الختغح،  اقتةاه  شغ  لاسغر 
واضح غئغظ ضغفغئ المثرج شغ تخعر دصغص سظ الظزام 
الئثغض، بسث أن أخئح جصعط الظزام شغ السعدان صاب 
صعجغظ أو أدظى، شما عع الظزام الئثغض؟ إن الثطعة 
تظصاد  ق  تاى  وتجم،  وشعط  وسغ  إلى  تتااج  الصادطئ 
الئقد إلى ظفج الاةارب الصثغمئ الفاحطئ الاغ زادت 
طظ الثطار واقظعغار المرغع واظسغاق الئقد واظجقصعا 
لطظزط  ارتعان  عغ  الاغ  الشربغئ  افظزمئ  ععة  شغ 
الرأجمالغئ اقجاسمارغئ.. شغةإ العسغ سطى الئثغض فن 
البائرغظ،  سصغثة  أجاس  سطى  غضعن  أن  غةإ  الظزام 
وطظ ورائعط أعض الصعة والمظسئ، الثغظ غةإ سطغعط 
اهللا  أطام  لطثطئ  المئرئ  السصثي  المحروع  طساظثة 
جئتاظه غعم الصغاطئ، شق دغمصراذغئ وق جمععرغئ وق 
وطحاعث  طةرب  شعثا  طحضطاظا،  تتض  وضسغئ  أظزمئ 
بالتج، وباذض بالحرع، شالعاجإ عع إسادة حرع اهللا 
وظزام اإلجقم شغ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
اإلجقم  لئغدئ  التاشزئ  اهللا  لحرع  المطئصئ  الظئعة، 

 ًوالمسطمغظ. الطعط اجسض ذلك صرغئا
* سدع طةطج تجب الاترغر / وقغئ السعدان

الرئغج  ظائإ  وصــام  ضعبا.  طع  وقتصا  شظجوغق،  طع 
باغثن بجغارة السثغث طظ دولعا، شصال وعع شغ زغارته 
تأطر  الثي  الجطظ  غعم ٢٠٠٩/٣/٢٨: "اظاعى  لاحغطغ 
تعار  وإجراء  تساوظا  ترغث  إظعا  الماتثة،  العقغات  شغه 
طع أطرغضا القتغظغئ". وصث أرادت تعصغع اتفاصغئ إلصاطئ 
طظطصئ تةارغئ ترة بغظ افطرغضغاغظ سطى سعث بعش 
طغاطغ  شغ  سصثت  الاغ  افطرغضغاغظ  صمئ  شغ  اقبظ 
بأطرغضا سام ٢٠٠٣ شفحطئ. وصث وخفعا غعطؤث تحاشغج 
بأظعا أداة لقجاسمار، واتعط أطرغضا بأظعا تةئر الثول 
افطرغضغئ سطى تعصغع اتفاصغئ إصاطئ طظطصئ تةارغئ ترة 
أي  إتراز  دون  الصمئ  تطك  واظاعئ  افطرغضغاغظ.  بغظ 
تصثم وتةمثت السقصات بغظ افطرغضغاغظ. ولط تساطع 
أطرغضا طرة أخرى أن تصظع دول أطرغضا القتغظغئ بسصث طبض 
عثه اقتفاصغئ بغظ الطرشغظ، تغث تاولئ طرة أخرى شغ 
صمئ افطرغضغاغظ الاغ سصثت شغ افرجظاغظ سام ٢٠٠٥ 
شفحطئ. شمظ أعثاف أطرغضا شغ الصارة الةظعبغئ جسطعا 
طظطصئ تةارغئ ترة لاعاخض ظعإ خغراتعا برضاعا تتئ 
ولائصغعا  شغعا،  طظاعجاتعا  ولاخرف  اتفاصغئ  طسمى 
شغ  ظةتئ  ضما  شغعا  تاتضط  تسططعا  وتتئ  شصغرة 
ربصئ  طظ  اظسااصعا  دون  وتتعل  المضسغك،  طع  ذلك 
باشغغر  ذلك  شرض  أوباطا  إدارة  وتاولئ  اجاسمارعا. 
افجطعب واقجط بثسعتعا إلى إصاطئ "حراضئ طاضاشؤئ". 
وسظثطا جاء تراطإ بثأ باجاثثام أجطعبه العمةغ بأن 
غفرض جغاجئ أطرغضا اقجاسمارغئ سطغعا بخعرة سطظغئ 
وشزئ شغاثخض شغ ضض دولئ وغعغظ تضاطعا ولع ضاظعا 
أتئاسا طبطما أعان تضام المضسغك والسسعدغئ وترضغا، 

وأسطظ تربه سطى طادورو.
ضث  ولضظه  أطرغضا  ضث  لغج  ــه  "إظ طـــادورو  ــال  وص
اقجاسمار، وإظه لط غصطع السقصات طع الحسإ افطرغضغ 
الئطاذا  لئغع  طساسث  وإظــه  تراطإ،  تضعطئ  طع  بض 
والظفط والئخض والثجاج فطرغضا". سطما أظه صال سصإ 
تأدغاه الغمغظ لغئثأ وقغاه الباظغئ غعم ٢٠١٩/١/١٠: 
الظزط  شغه  تاتضط  أن  غرشخ  جثغث  سالط  ظعر  "لصث 
تثور  بئطثان  أو  واتثة  بثولئ  المعغمظئ  اقجاسمارغئ 
شغ شطضعا". شعاصسه اآلن ترج تغث الدشعط سطغه طظ 
الثاخض والثارج رغط تأغغث الةغح له تاى اآلن. وتأغغث 
روجغا والخغظ لغج طآبرا شغ داخض شظجوغق. شأطرغضا 
عغ المآبرة شغعا، وعغ اآلن تعثد بالاثخض تغث صال 
رئغسعا تراطإ: "ضض الثغارات ططروتئ"، ودول أوروبا 
تاولئ  اجاسمارغئ  دول  وعغ  عظاك،  وجعد  لعا  لغج 
اتثاذ طعصش طشاغر شأسطظئ أظعا جاسارف بشعاغثو إذا لط 
تةِر اظاثابات خقل بماظغئ أغام. واجاسث طادورو لطتعار 
تأبغرعا.  صعة  غثرك  وعع  أطرغضا  وطع  المسارضئ  طع 

ولغج طظ المسائسث أن تةري اظاثابات جثغثة.
وتسظغظا شظجوغق وأطرغضا القتغظغئ بأن حسعبعا تساظغ 
الفصر والاثطش وتسغح شغ حصاء وضقل، وعغ واصسئ 
تاثطص  أن  وترغث  افطرغضغ  اقجاسمار  ربصئ  تتئ 
لثغعا  ولغج  شاجثة،  وأظزماعا  تساطغع،  شق  طظه 
شضر غظصثعا. شخار تاما سطغظا وظتظ خغر أطئ أخرجئ 
لطظاس أن ظصعم لظثطص عثه الحسعب والئحرغئ جمساء 
طظ اقجاسمار وعغمظئ دوله وتسططعا سطى الحسعب 
الثاضسئ  الزالمئ  أظزماعا  طظ  وظثطخعا  الدسغفئ 
لطمساسمر، وصث تان وصئ جصعط أطرغضا، ولصث أخئتئ 
لظ  وعــثا  السالط.  حسعب  لثى  وطضروعئ  طفدعتئ 
غاتصص إق بظا، وظتظ ظتمض المئثأ التص المثطص، شتص 
سطغظا أن ظسرع الثطا لظصغط دولئ الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة؛ لظثرج تطك الحسعب والئحرغئ جمساء طظ 

 جعر اقجاسمار إلى سثل اإلجقم
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أسطظ غعاغثو رئغج الئرلمان الفظجوغطغ ظفسه رئغسا 
أظخاره  طظ  تحث  أطام  الغمغظ  وأصسط  لطئقد  طآصاا 
اظصقبا  ذلك  الةغح  اسائر  بغظما   !٢٠١٩/١/٢٣ غعم 
سطى المآجسات والثغمصراذغئ والثجاعر وأسطظ تأغغثه 
طبض  السطغا  المتضمئ  أسطظئ  وضثلك  طادورو.  لطرئغج 
تراطإ  رئغسعا  لسان  سطى  أطرغضا  أسطظئ  بغظما  ذلك. 
اساراشعا بشعاغثو رئغسا لفظجوغق وذالإ وزغر خارجغاعا 
لطحآون  خاخا  طئسعبا  وسغظ  غعاغثو  بتماغئ  بعطئغع 
إلى  وتصثطئ  عظاك،  باقتخاقت  لغصعم  الفظجوغطغئ 
طةطج افطظ غعم ٢٠١٩/١/٢٦ لااثث صرارا دولغا غثسط 
اساراشعا ولضظ روجغا والخغظ رشداا بتث المعضعع 
واسائرتا ذلك اغاخابا لطسططئ وتثخق خارجغا. وأسطظ 
أطرغضا..  طع  الثبطعطاجغئ  بقده  سقصات  صطع  طادورو 
واسارشئ ١١ دولئ شغ المظطصئ بشعاغثو وعظأه رئغج 
طظزمئ الثول افطرغضغئ وضثلك برغطاظغا. بغظما أظثرت 
أوروبا أظه إذا لط تةر اظاثابات خقل بماظغئ أغام شإظعا 
تفاصط  طظ  الماتثة  افطط  وتثرت  بشعاغثو.  جاسارف 
العضع وخروجه سظ السغطرة وإجراء طتادبات شعرغئ 

لظجع شاغض افجعاء التارصئ الماجاغثة.
ضض ذلك جئإ تثوث شعضى شغ شظجوغق، واظصساطات 
خاتئئ  أطرغضا  طظ  خاخئ  خارجغاً  وتثخقً  داخطغئ 
العغمظئ شغ أطرغضا القتغظغئ والاغ تسائرعا تثغصاعا 
الثطفغئ، سطما أن أطرغضا أضئر طساعرد لطظفط الفظجوغطغ 
خادراتعا  سطى  سصعبات  شرضئ  وإذا   ٪٣٩ بظسئئ 
الظفطغئ جغضعن له تثاسغات ضاربغئ سطى شظجوغق، إق أن 
آبارعا السطئغئ جاظسضج سطى أطرغضا ظفسعا إذ جارتفع 
افجسار شغعا، شق تفسطه إذن. وصث شرضئ سطغعا بسخ 
السصعبات طظعا سثم حراء الثعإ الفظجوغطغ. وغسامث 
 ٪٩٠ بظسئئ  الظفط  سائثات  سطى  شظجوغق  اصاخاد 
وضاظئ تسغح شغ وضع جغث سظثطا وخض جسر الئرطغض 
١٠٠ دوقر وضاظئ الثاجر افضئر سظث عئعذه واظعارت 
سمطاعا وزاد الادثط إلى ١٤٧٠٠٠٪. وأضتئ أجسار 
سطى  المسارضئ  جغطرت  ولعثا  جثا،  باعزئ  السطع 
٦٥٪ شغ اقظاثابات الئرلماظغئ طما جسض التجب التاضط 
شغ ورذئ تصغصغئ، وعاجر أضبر طظ ٣ طقغغظ شظجوغطغ 
إلى  عح  شاصاخادعا  الماتثة.  افطط  تصارغر  تسإ 

أبسث التثود وواصع تتئ تسطط أطرغضا.
سام  حاشغج  جطفه  طعت  بسث  التضط  اجاطط  ــادورو  ط
واتعماه   ٢٠١٨/٥/٢٠ غعم  اظاثابه  وأسغث   ٢٠١٣
واحظطظ باجوغر اقظاثابات. وجرت له طتاولئ اغاغال 
وعع  الةغح.  داخض  تمرد  وطتاولئ   ٢٠١٨/٨/٥ غعم 
غائع جغاجئ حاشغج بمتاولئ إزالئ العغمظئ افطرغضغئ أو 
تثفغفعا سظ شظجوغق، سطما أن أطرغضا القتغظغئ ضطعا واصسئ 
تتئ الظفعذ افطرغضغ الثي غتعل دون تتررعا. وصث 
دبرت اظصقبا ضث حاشغج سام ٢٠٠٢، إق أظه تمضظ طظ 
الرجعع إلى السططئ. وأجصطئ رئغج عاغاغ المظاثإ 
أرجاغث سام ٢٠٠٤. شأطرغضا اسامثت جغاجئ اقظصقبات 
شغ أطرغضا القتغظغئ لائصغعا تتئ ظفعذعا بةاظإ الاثخض 
السسضري المئاحر تغث تثخطئ شغ السثغث طظ دولعا 
واتاطئ ظخش المضسغك وضماعا إلغعا. وصث اسائرت 
أطرغضا القتغظغئ طظطصئ ظفعذ لعا طظث طئثأ طعظرو سام 
١٨٢٣ الثي تثر أوروبا طظ أن أي تثخض شغعا غسائر 
تثخق ضث أطرغضا ظفسعا. شخارت افسمال السغاجغئ 
شغ المظطصئ تضرا سطى أطرغضا وتثخقتعا، شاأتغ بمظ 
تحاء وتسصط طظ تحاء تاى ق غثرج أتث سظ ذاساعا. 

شأخئتئ طفدعتئ وطضروعئ لثى عثه الحسعب.
ولعثا تاولئ أطرغضا سطى سعث أوباطا أن تاخالح طع 
عثه الحسعب وتتسظ خعرتعا لثغعا شأسادت السقصات 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ  ـ 

أغظ وخطئ اظافاضئ السعدان؟؟
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ جطغمان الثجغج (أبع سابث*)ـ 
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ظزط تجب الاترغر/ طالغجغا غعم الةمسئ ٠٥ جمادى افولى ١٤٤٠عـ، المعاشص ١١ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٩م، 
جطسطئ طظ الفسالغات العاجسئ ظخرة إلخعاظظا المسطمغظ اإلغشعر المسادسفغظ شغ ترضساان الحرصغئ، الثغظ تحظ 

سطغعط الخغظ ترب إبادة إلجئارعط سطى ترك إجقطعط السزغط.

حزب التحرير/ ماليزيا
فعاليات نصرة إلخواننا المسلمين اإليغور المستضعفين 

في تركستان الشرقية
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تامئ: تصغصئ اقجافااء الئرغطاظغ سطى طحروع الئرغضسئ!

حزب التحرير/ والية السودان
يوجه نداء لرواد المساجد، بيوت اهللا في األرض بالخرطوم

افوروبغئ... وعضثا شإن اقجافااءات الئرغطاظغئ لاتصغص 
أغراضعا جغاجئ طائسئ شغ طبض عثه التاقت تاى لع 
ضاظئ أغراضاً خئغبئ! وصث جار تجب المتاشزغظ بثعاء 
شغ اجافااء ٢٠١٦، شأدار رجال التجب تمطاغ الئصاء شغ 

اقتتاد والثروج طظه شغ آن!!...
٣- إن إظسام الظزر شغ جغاجئ تجب المتاشزغظ التاضط 
الثي غصعده ضاطغرون شغ طعضعع اقجافااء المثضعر 
الظاائب  تضعن  أن  غاعصع  ضان  ضاطغرون  أن  سطى  غثل 
غغر تاجمئ ضأن تضعن طاساوغئ شاضعن بغظ أخث ورد 
لاضعن طةاقً لقسادة أو تاثث عثه الظاائب غغر التاجمئ 
ضان  ولعثا  اقتتاد،  طع  جثغث  طظ  لطافاوض  طةاقً 
تجب المتاشزغظ ظفسه غثغر تمطئ الئصاء شغ اقتتاد 
وتمطئ الثروج طظه... ولط تضظ أي طظ التمطاغظ جادة 
شسقً شغ الئصاء أو الثروج بصثر طا ضاظاا جادتغظ شغ أن 
غضعن اقجافااء ذرغصاً إلى تتصغص تظازقت إضاشغئ طظ 
اقتتاد... ولثلك شإظه طظ الماعصع أن تماذض برغطاظغا 
بصعة شغ تظفغث الثروج شغ شارة صرغئئ بض صث تطعل إلى 
جظعات، عثا إذا خرجئ وعغ طاعرة شغ الثئث والثثاع... 
وجائض  تظاصطاه  وطا  تخرغتات...  طظ  وبان  ظعر  وطا 
اإلسقم طظ تسطغصات... ضض ذلك ُغرجِّح عثه المماذطئ شغ 
تظفغث اقجافااء بض أضبر طظ ذلك طبض الطش والثوران 
 - ١٤٣٧عـ  رطدان  طظ   ٣٠) ظفسه...  اقجافااء  تعل 
٢٠١٦/٠٧/٠٥م )  اظاعى اقصائاس طظ إخثارظا المثضعر].

باظغاً: وطا غتثث اآلن غضاد غظطص بما ذضرظاه طظ صئض 
طظ تغث "لسئئ اقجافااءات" والمماذطئ والطش والثوران 
حرغرة  ضاظئ  وإن  تاى  الئرغطاظغئ  المخالح  لاتصغص 

وغاأضث ذلك باثبر افطعر الاالغئ:
١- ضاظئ طاي صث تطصئ عجغمئ ضئغرة شغ طةطج السمعم، 
بسث أن (ُرشخ اتفاق الثروج الثي تعخطئ إلغه طع اقتتاد 
افوروبغ بأغطئغئ ضئغرة، شغ أضئر عجغمئ برلماظغئ تاطصاعا 
ظائئا   ٤٣٢ افربساء  وخعت  الئقد...  تارغت  شغ  تضعطئ 
برشخ اقتفاق، طصابض طعاشصئ ٢٠٢ شصط سطغه... بغ بغ 
جغ ٢٠١٩/١/١٦)، وغسظغ عثا سثم تطئغص اقتفاق الثي 
ضان غسث لثروج برغطاظغا طظ الضاطئ افوروبغئ شغ ٢٩ 
آذار/طارس المصئض... ولط تائع طظاصحات الثروج خطعط 
تجب المتاشزغظ التاضط الاصطغثغئ، بض خعت تعالغ ١١٨ 
طظ المتاشزغظ شغ الئرلمان ضث اتفاق رئغسئ العزراء، 
واظدمعا إلى أتجاب المسارضئ. (وعثه أضئر خسارة شغ 
الئرلمان الئرغطاظغ طظث سام ١٩٢٤... وتسث الظاغةئ أجعأ 
عجغمئ برلماظغئ لتضعطئ برغطاظغئ شغ السخر التثغث... 

جغ إن إن بالسربغئ ٢٠١٩/١/١٥).
٢- أسطظ زسغط تجب السمال المسارض الئرغطاظغ ضعربغظ، 
بسث رشخ الئرلمان خفصئ خروج الممطضئ طظ اقتتاد 
تضعطئ  سظ  البصئ  تةإ  طعضعع  ذرح  أظه  افوروبغ، 
تغرغجا طاي لطمظاصحئ... وصال ضعربغظ: "لصث شصثت عثه 
السغث  أغعا  سطما،  أتغطضط  المةطج...  بصئ  التضعطئ 
تةإ  طعضعع  ذرتئ  بأظظغ  السمعم،  طةطج  رئغج 
جغظاصح  المصارح  عثا  أن  وغسرظغ  لطمظاصحئ...  البصئ 
غعم الشث"... آر تغ سربغ شغ ٢٠١٩/١/١٥)، ولضظ ظاغةئ 
الاخعغئ ضاظئ لخالح طاي فن ظعاب تجب المتاشزغظ 
ضث  المتاشزغظ  تجب  طع  لطاخعغئ  سادوا  الـ"١١٨" 
المسارضئ شتالعا دون تةإ البصئ سظ طاي وعضثا (تفادت 
رئغسئ العزراء الئرغطاظغئ تغرغجا طاي افربساء "٢٠١٩/١/١٦" 
تةإ  طثضرة  شحض  إبر  السمعم  طةطج  شغ  العجغمئ 
السمالغئ،  المسارضئ  صثطاعا  الاغ  تضعطاعا  سظ  البصئ 
غثاة عجغماعا بحأن اتفاق برغضسئ... إق أن تضعطاعا 
طصابض ٣٠٦ أخعات، طا  شازت بالبصئ بأغطئغئ ٣٢٥ خعتاً 
أدى إلى تفادي إجراء اظاثابات ساطئ جثغثة. وعغ المرة 

افولى الاغ تطرح البصئ بتضعطئ داخض طةطج السمعم 
طظث ٢٦ ساطا... ضما دسئ زسماء المسارضئ لطصائعا إلجراء 
طتادبات تعل برغضسئ سطى الفعر واباثاًء طظ افربساء... 
وتئغظ طظ ظاغةئ تخعغئ افربساء أن المؤئ ظائإ تصرغئا 
طظ تجب المتاشزغظ الثغظ ضاظعا خعتعا البقباء ضث 
ضّث  وخعتعا  افربساء  سادوا  الئرغضسئ،  تعل  اقتفاق 
برس  شراظج  وضالئ  حئضئ  التضعطئ.  سظ  البصئ  تةإ 
شغ ٢٠١٩/١/١٦) وبعثا شإن أطاطعا شرخئ تاى اقبظغظ 
أطاطعا  أن  ضما  بثغطئ"،  "خطئ  (لاسرض   "٢٠١٩/١/٢١"
سثدا طظ الثغارات، طبض الاسعث بالسعدة لطافاوض شغ 
بروضسض، أو ذطإ تأجغض طعسث برغضسئ، والمصرر جطفًا 
شغ ٢٩ آذار/طارس المصئض، أو الثروج بثون اتفاق! وصال 
رئغج المفعضغئ افوروبغئ: "أدسع برغطاظغا إلى تعضغح 
ظعاغاعا شغ أجرع وصئ طمضظ. لط غسث عظاك الضبغر طظ 

العصئ"... طعصع افظئاء شغ ٢٠١٩/١/١٧)
٣- وعضثا تئثو لسئئ اقجافااءات الئرغطاظغئ واضتئ جطغئ 
طظ تةإ البصئ سظ طاي شغ اجافااء ٢٠١٩/١/١٦  شئثقً 
اجافااء  شغ  جصط  صث  الئرغضسئ  شغ  طحروسعا  فن 
٢٠١٩/١/١٥، بثقً طظ ذلك شازت طاي بالبصئ طع أن جصعط 
طحروع طاي وشعزعا بالبصئ أطران طاظاصدان! ولضظ إذا 
سرف السئإ ق ظصعل بطض السةإ بض زاد السةإ!! شصث 
خعت ١١٨ طظ تجب طاي ضث طحروع طاي شرجَّتعا ضفئ 
المسارضئ شسصط طحروع طاي! ولضظ عآقء الـ١١٨ طظ 
تجب طاي سادوا شخعتعا ضث المسارضئ أي ضّث تةإ 
تسصط  ولط  بالبصئ  طاي  شازت  وعضثا  طاي  سظ  البصئ 

بسصعط طحروسعا!
٤- وطظ تثبُّر طا جئص غائغظ أن المصخعد طظ اجافااء 
٢٠١٦ ضان إلغةاد طئرر لئرغطاظغا لاتسغظ حروط السقصئ 
طاي  جمتئ  ولعثا  افوروبغ،  اقتتاد  طع  الةثغثة 
إلى ذلك السثد (١١٨) طظ تجبعا لطاخعغئ ضثعا طع 
المسارضئ وذلك لارجغح ضفئ المسارضئ شافحض طحروع 
طاي لطئرغضسئ! ولع أرادت أن غئصى اجافااء ٢٠١٦ باباًا 
لما جمتئ لعثه افسثاد طظ تجبعا أن تخعت ضثعا... 
ولضظ سظث تةإ البصئ جسطئ تطك افسثاد أن تخعت 
أجض  طظ  وذلك  طاي!  تسصط  ق  تاى  المسارضئ  ضث 
أن تسامر طاي باباجاز اقتتاد افوروبغ بالتخعل سطى 
اطاغازات وتتصغص طخالح ووضع حروط لسقصئ جثغثة 
الظعائغ  اقظفضاك  تساطغع  ق  شئرغطاظغا  أوروبا...  طع 
لقتتاد،  التالغئ  بالصعاظغظ  شغعا  الئصاء  وق  أوروبا  طظ 
شغ تماجك حسعب  شالثروج الظعائغ ُغتثث أبرًا بالشاً 
برغطاظغا ظفسعا، وبثاخئ حسإ اجضاطظثا وضثلك أغرلظثا 
بحروذعا،  ولضظ  الئصاء  ترغث  عغ  ولثلك  الحمالغئ... 
أو إذا لط غضظ طةال إق الثروج شغضعن بئصاء اطاغازات 

تتخض سطغعا سطى تساب اقتتاد!
٥- بثوره، تث اقتتاد افوروبغ الممطضئ الماتثة سطى 
("تعضغح ظعاغاعا" بحأن خطط خروج برغطاظغا طظ اقتتاد 
افوروبغ "شغ أصرب وصئ طمضظ..." وأضاف طتثرًا طظ 
خطر الثروج غغر المظزط طع عثا الاخعغئ". جغ إن إن 
بالسربغئ شغ ٢٠١٩/١/١٥) اظاعى، وصث جئص أن ذضرظا شغ 
إخثارظا المحار إلغه بسث اجافااء ٢٠١٦ [وغئثو أن اقتتاد 
افوروبغ أخئح غثرك أقسغإ برغطاظغا، شعغ ترغث إبرام 
اتفاق غغر رجمغ لتماغئ طخالتعا سطى أجاس الظمعذج 
الظروغةغ والسعغثي صئض الطةعء إلى السمض بالمادة "٥٠" 
طظ طساعثة لحئعظئ لئثء إجراءات اقظفخال. ولضظ سطى 
العخعل  ترغث  برغطاظغا  شإن  والسعغث،  الظروغب  سضج 
إلى السعق افوروبغئ وتسارض ترغئ تظصض افحثاص، 
الئرغطاظغغظ،  الظاخئغظ  بغظ  رئغسغئ  صدغئ  عغ  الاغ 
أن  ضما  صاذع،  بحضض  ذلك  طغرضض  اجائسثت  وصث 

الاغ  الترغات  طظ  واتثة  عغ  افحثاص  تظصض  ترغئ 
غصثجعا اقتتاد افوروبغ، إلى جاظإ ترغئ تئادل السطع 
والثثطات ورأس المال. وغثرك اقتتاد افوروبغ الثعاء 
الئرغطاظغ، شطط غرشخ عثه الفضرة شتسإ، بض وتزر 
أغداً أغئ طتادبات جرغئ بغظ أي طظ الثول افسداء الـ 
(جان  افوروبغئ  المفعضغئ  رئغج  شصال  وبرغطاظغا،   ٢٧
ضطعد غعظضر): "دسعظغ أضعن واضتاً جثًا، ق غمضظ إجراء 
طتاوقت جرغئ طع التضعطئ الئرغطاظغئ"، وصث جسض افطر 
واضتاً جثًا لةمغع طعظفغ المفعضغئ والطةان، شصال: "ق 
ُغسمح بسصث طفاوضات جرغئ... ق ُغسمح بسصث طفاوضات 
جرغئ" (Evening standard، ٢٠١٦/٠٦/٢٨)... وصث وجعئ 
لظثن  إلى  واضتئ  رجالئ  طغرضض  افلماظغئ  المساحارة 
صائطئ: "إن برغطاظغا ق غمضظعا بسث اجافااء الثروج اظاصاء 
اقتافاظ باطاغازاتعا وشغ العصئ ظفسه الاثطغ سظ ضض 

واجئاتعا"... د ب أ، ٢٠١٦/٦/٢٨] اظاعى.
٦- وطع ذلك ق تسئأ برغطاظغا بمسرشئ اقتتاد افوروبغ 
ظعاغا برغطاظغا بض تسامر شغ لسئئ اقجافااءات افخغرة 
١/١٥، ٢٠١٩/١/١٦ شُغطشى اجافااء ٢٠١٦ الماسطص بمحروع 
خاتئئ  طاي  سظ  البصئ  ُتتةإ  ق  ولضظ  الئرغضسئ 
جثغث  بمحروع  لائثأ  البصئ  لعا  ُغةثد  بض  المحروع، 
وخطئ بثغطئ! وخاخئ لمسالةئ صدغئ أغرلظثا جعاء أضان 
وجائض  ظصطئ  شصث  ضان،  وعضثا  الثروج  أم  الئصاء  شغ 

اإلسقم سظ خطط طاي شغ عثا السئغض:
أ- ضحفئ رئغسئ العزراء الئرغطاظغئ تغرغجا طاي، لطئرلمان، 
الغعم اقبظغظ ٢٠١٩/١/٢١ (خطاعا "الئثغطئ"، بسثطا رشخ 
الظعاب اقتفاق الثي تعّخطئ إلغه طع اقتتاد افوروبغ، 
بحأن "برغضسئ" وجاشادر برغطاظغا اقتتاد افوروبغ، 
شغ ٢٩ آذار/طارس، بثون اتفاق، إذا لط غامّضظ الظعاب 
طظ تأجغض تارغت اقظستاب، أو الاعّخض إلى خطئ بثغطئ 
ترضغ المفعضغئ افوروبغئ ضثلك... وبسث تتثغث طاي 
الظعاب  جغطرح  صثطاً،  المدغ  ذرغصئ  بحأن  لثططعا 
جطسطئ تسثغقت، لغاط الاخعغئ سطغعا، شغ ٢٩ ضاظعن 
شغ  خقشغئ  افضبر  الظصاط  وطظ  التالغ...  الباظغ/غظاغر 
اقتفاق الثي رشده الئرلمان، بظث "حئضئ افطان"؛ وعع 
ضمان صاظعظغ باجامرار ترغئ الترضئ سطى التثود طع 
طع  اقتفاق  طظ  برغطاظغا  تامّضظ  لط  تال  شغ  أغرلظثا، 
لطاةارة  افطث  ذعغطئ  طساعثة  سطى  افوروبغ  اقتتاد 
الترة، وذضرت ختغفئ "خظثاي تاغمج"، أّن طاي جاصارح 
الاعخض إلى ترتغئات طظفخطئ طع دبطظ... طعصع طخراوي 

ظصقً سظ (أ ف ب) شغ ٢٠١٩/١/٢١) اظاعى
ب- وذضرت ختغفئ تطشراف ظصقً سظ طخادر دبطعطاجغئ 
باقتتاد افوروبغ لط تسمعا، (إّن ططالإ طاي ق تجال 
غاسّطص  شغما  صاظعظاً  ططجم  زطظغ  إذار  وضع  بغظ  تراوح 
تص  لئرغطاظغا  غسطغ  طا  وعع  افغرلظثغئ  بالتثود 
اتفاق  بإبرام  اقلاجام  أو  واتث،  جاظإ  طظ  اقظستاب 
تةاري صئض سام ٢٠٢١ بما غتعل دون دخعل الارتغئات 
الثاخئ بصدغئ تثود أغرلظثا تغِّج الاظفغث... أخئار لغئغا 

شغ ٢٠١٩/١/٢١) اظاعى
ج- وأسطظئ طاي اقبظغظ ٢٠١٩/١/٢١ (أظعا تظعي السعدة إلى 
بروضسض لطئتث شغ تسثغقت سطى اقتفاق الثي تعخطئ 
إلغه طع الصادة افوروبغغظ الحعر الماضغ، بحأن طسألئ 
"حئضئ افطان"، الاغ غفارض أن تةظإ السعدة إلى إصاطئ 
تثود شسطغئ بغظ افغرلظثغاغظ بسث برغضسئ. وصالئ طاي 
بغظعط  افجئعع -  عثا  زطقئغ  طع  الطصاءات  "جأواخض 
المسآولعن شغ التجب العتثوي الثغمصراذغ شغ أغرلظثا 
الحمالغئ - لظرى ضغش غمضظظا اقلاجام بعاجئاتظا"، بغظعا 
تةظإ سعدة التثود، "بطرغصئ تآطِّظ التخعل سطى أضئر 
"جأسرض  وتابسئ  السمعم.  طةطج  شغ  طمضظ"  دسط 

أصام تجب الاترغر/ وقغئ السعدان، وصفئ بالمغثان العاصع حرق طسةث الظعر - 
بالرغاض بالثرذعم، وذلك سصإ خقة الةمسئ غعم ٢٠١٩/٠١/٢٥م، أّطه جمٌع غفغر 
طظ المخطغظ، وحئاب تجب الاترغر، الثغظ رشسعا قشاات (بظرات) ضائئ سطغعا 

سئارات:
١/ شطظرشع أخعاتظا سالغًئ لطمطالئئ باطئغص حرع اهللا بإصاطئ الثقشئ الراحثة.

٢/ تطئغص الحرغسئ بإصاطئ الثقشئ الراحثة عع الاشغغر المظحعد.
٣/ الاشغغر التصغصغ (الثقشئ) عع شرض ربضط، وبحرى رجعلضط  وطئسث سجضط.
٤/ غا طظ حعث اهللا لضط باإلغمان، ضعظعا روادًا لطاشغغر التصغصغ، باطئغص أظزمئ 

اإلجقم.
طرددغظ عااشات تظادي بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، ضما 
خثع الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان، افجااذ إبراعغط سبمان 
(أبع خطغض) بظثاء خادر طظ تجب الاترغر/ وقغئ السعدان بسظعان: (ظثاء طظ تجب 

الاترغر/ وقغئ السعدان إلى رواد المساجث؛ بغعت اهللا شغ افرض)، تث شغه رواد المساجث بأن غرشسعا أخعاتعط 
سالغئ، لطمطالئئ باطئغص أظزمئ اإلجقم وحرغساه، وأن غضعظعا شغ طصثطئ خفعف الساططغظ لطاشغغر التصغصغ، والثي 

إظما غاتصص بالثروج طظ ربصئ التضط الةئري، والثخعل شغ تضط اإلجقم؛ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
بط خاط برجالئ خاخئ فعض الصعة والمظسئ طظ رواد المساجث، بغعت اهللا شغ افرض، جاء شغعا: [غا أعض الصعة والمظسئ؛ 
طظ رواد المساجث، بغعت اهللا شغ افرض: إن العاجإ شغ تصضط، والثي غرشع اإلبط سظ أسظاصضط، لغج طةرد رشع 
الخعت، والمطالئئ باطئغص اإلجقم، وق تسّطط اإلجقم وتسطغمه، بض العاجإ شغ تصضط عع ظخرة دغظ اهللا وحرغساه، 
بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، وتمضغظ المثطخغظ طظ تطئغص أظزمئ اإلجقم، شافعزوا بطصإ 
َبُعوُهْم  ِيَن ايَّ َّ نَْصارِ وَا

َ
لُوَن ِمَن الُْمَهاِجرِيَن وَاأل وَّ

َ
ابُِقوَن األ افظخار، وسزغط أجرعط، الثغظ طثتعط اهللا بصعله: ﴿وَالسَّ

بَداً َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيُم﴾، شُاثّطثوا 
َ
ِيَن فِيَها أ ِ ْغَهاُر َخا

َ
َْتَها األ

َ
ْرِي حت َعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت جتَ

َ
ُ َقْنُهْم َوَرُضوا َقْنُه وَأ َ ابَّ ِ بِإِْحَساٍن َر

شغ ختائش الاارغت، بمثاد طظ ظعر، شأظِسط به طظ حرف، وضراطئ، وصربئ إلى اهللا. ﴿لِِمْثِل َهَذا َفلَْيْعَمِل الَْعاِملُوَن﴾].

ُخقخات عثه المئاتبات سطى اقتتاد افوروبغ". وتراصإ 
دول اقتتاد افوروبغ الـ ٢٧ افخرى سظ ضبإ الثطعة 
المصئطئ الاغ جااثثعا طاي... شراظج ٢٤/ أ ف ب شغ 

٢٠١٩/١/٢١) اظاعى
د- (وضحفئ طاي سظ بسخ الاشغرات شغ طعصفعا بحأن 
"برغضسئ"، تغث تسعثت رئغسئ العزراء بإبثاء "طجغث 
طظ المروظئ" شغ المئاتبات طع الئرلمان، وتطئغئ ططالإ 
السمال  تصعق  ضمان  بحأن  المسارض  السمال  تجب 
الئرغطاظغغظ وتئثغث ضض المثاوف بحأن سعدة اإلجراءات 
الةمرضغئ الخارطئ سطى التثود بغظ أغرلظثا الحمالغئ 
وجمععرغئ أغرلظثا... عثا، وطظ المصرر أن تصثم تغرغجا 
حروط  بحأن  جثغثة  خطئ  الئرغطاظغ  لطئرلمان  طاي 
اظستاب الممطضئ الماتثة طظ اقتتاد افوروبغ، وذلك 
بسث أن رشخ الئرلمان غعم ١٥ ضاظعن الباظغ/غظاغر الةاري 
الثطئ افولى المافص سطغعا بغظ تضعطئ طاي وبروضسض، 
وطظ المصرر أن غخعت الئرلمان الئرغطاظغ سطى الثطئ 
الةثغثة شغ٢٩ ضاظعن الباظغ/غظاغر الةاري. آر تغ سربغ 

.(٢٠١٩/١/٢١
٧- والثقخئ عغ أن برغطاظغا لغج سظثعا الاجام بأي 
اتفاق بض ُتشغِّر وتئثل بطسئئ اقجافااءات وعغ طاعرة 
شغ دعائعا وخئبعا شغ عثه المسألئ لاتصغص طخالتعا 
طحروع  الئرغطاظغ  اقجافااء  أصر  شئافطج  الحرغرة، 
إجصاط  الئرغطاظغ  اقجافااء  أصر  والغعم  الئرغضسئ 
افوروبغ  اقتتاد  قباجاز  وذلك  الئرغضسئ!  طحروع 
باتصغص تسثغقت سطى المحروع سطى تساب اقتتاد... 
وطع أن الشرب الرأجمالغ ضطه ق صغط بابائ لثغه لضظ 
برغطاظغا باارغثعا اقجاسماري الصثغط صث أضسئعا خئبًا 
ودعاًء أضبر طظ غغرعا... إن برغطاظغا ق ترغث اقظفضاك 
الظعائغ طظ اقتتاد بض ترغث خغشئ أخرى ق عغ بالثروج 
العصئ  وشغ  اقتتاد  طظ  تثرج  أن  أي  بالئصاء!  عغ  وق 
ظفسه تئصى شغه! شاسامر شغ اقجافادة طظ السقصات 
اقتتادغئ دون أن تطاجم بصعاظغظ اقتتاد بض شصط بما عع 
شغ خالتعا، وضما ذضرظا جابصاً شصث وجعئ المساحارة 
افلماظغئ طغرضض بسث اقجافااء افول وظععر المماذطئ 
الئرغطاظغئ رجالئ واضتئ إلى لظثن صائطئ: (إن برغطاظغا ق 
غمضظعا بسث اجافااء الثروج اظاصاء اقتافاظ باطاغازاتعا 
أ  ب  د  واجئاتعا...  ضض  سظ  الاثطغ  ظفسه  العصئ  وشغ 
٢٠١٦/٦/٢٨). إن اقتتاد افوروبغ غمضظه جسض برغطاظغا 
تثوق وبال أطرعا إذا بصغ ُطخرًا سطى طحروع الئرغضسئ 
افول دون تسثغض أيٍّ طظ بظعده شإطا أن تصئطه برغطاظغا 
وتظفثه أو تثرج طظ اقتتاد... شعع إن شسض ذلك تضعن 
برغطاظغا صث وصسئ شغ حّر أسمالعا، أطا إن صئطئ تسثغقت 
برغطاظغا شسارضإ برغطاظغا ظعره دون أن تظجل سظه 

تاى تعصسه عع شغ حرِّ غفطاه!
إن عثا حأن افطط الاغ تائظى سطماظغئ الثولئ والمئثأ 
الرأجمالغ شعط غتفرون ُتَفرًا لئسدعط بسداً شغععي 
شرغص طظعا أو ضض الفرصاء إلى طضان جتغص داخطعا، شعط 
لغسئ لعط صغط تردسعط أو طروءة تمظسعط، بض بأجعط 
ق  الثغظ  افخرى  افطط  طظ  ضأحغاسعط  حثغث  بغظعط 
غطاجطعن بحرع اهللا: ﴿َبْأُجُعْط َبْغَظُعْط َحِثغٌث َتْتَسُئُعْط 
َجِمغساً َوُصُطعُبُعْط َحاَّى َذِلَك ِبأَظَُّعْط َصْعٌم َق َغْسِصُطعَن﴾. شق 
غخطح حأن عثا السالط وغظاعغ حصاؤه الثي غطفه طظ 
جمئ رأجه إلى أخمص صثطغه إق إذا ُتضِّط حرع اهللا 
بإصاطئ الثقشئ الراحثة، شعغ ق تظحر السثل والثغر شغ 
جظئاتعا شتسإ، بض ضثلك غخض أبر عثا السثل والثغر 

 ﴾هُ َنْعَد ِحنٍي
َ
ربعع السالط بإذن اهللا ﴿َوحَكَْعلَُمنَّ َغَبأ
الااجع سحر طظ جمادى افولى ١٤٤٠عـ

٢٠١٩/١/٢٥م

تامئ ضطمئ السثد: أزطئ ترضساان الحرصغئ شغ ظض عمةغئ الخغظ

لئاضساان الثولئ الظعوغئ، إق أّن تضام باضساان غسّثون 
تال أعطظا شغ ترضساان حأظاً داخطغاً! وضطعط "بصئ" بما 
تصعم به التضعطئ الخغظغئ الةائرة، ضما جاء سطى لسان 
رئغج باضساان طآخرا، ضما غخّمعن آذاظعط وأبخارعط 
سّما تصعم به الخغظ طظ اظاعاك لتصعق أخعة اإلجقم 
والةعار، ضغش ق وصث باسعا صدغئ ضحمغر طظ صئض بثون 
بمظ، لمظ عط أتط طظ الخغظ صثرا وأضسش جظثا، شأّظى 
فطبال عآقء التضام أن غردسعا الخغظ سظ ظطمعط وعط 

طبض الخغظ شغ الزطط؟!
ق غشرظضط غا تضام الخغظ تال تضام المسطمغظ السمقء 
الةئظاء لاامادوا شغ غّغضط، شتال افطئ اإلجقطغئ، أطئ 
المطغارغظ، لغج ضتال تضاطعا، شالثغر شغ افطئ اإلجقطغئ 
عع السائث شغعا، طظ أجض ذلك حّظئ صعى الضفر الشربغئ 
وجّغحئ  ضثعا،  الحسعاء  تربعا  أطرغضا  رأجعا  وسطى 
تضام المسطمغظ الروغئدات طسعا، واظسصاط أظاط طع 
عثه الترب سطى خغر أطئ أخرجئ لطظاس، جعق وغئاء 
جغاجغاً، وشصثتط الئعخطئ الاغ ق تثور باتةاه طخالتضط 
أو  بصخث  وتةاعطاط  الئسغث،  أو  الماعجط  المثى  سطى 
بثوظه أعثاف أطرغضا، السثو التصغصغ الثي غاربص بضط 
وغمضر بضط خئاح طساء وغةغح افجاذغض لاتةغمضط 
وترضغسضط، بض واجاسئادضط بالسمض له طصابض أوراصعا 
الثدراء الاغ ق تساوي التئر الثي ذئسئ به، شعض أظاط 
رجال وجاجئ تساتصعن أن تزطعا شغ ضراجغضط، وأظاط 

تساصعون سطى الدسغش وتثلعن أطام البسطإ الماضر؟! 
أشق ترسعون؟!

اسطمعا غا تضام الخغظ أن الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 
طظعاج الظئعة صائمئ صرغئا بإذن اهللا، وعغ جاتاجئضط 
سرض  أو  أجطامععا،  طسطط  دم  صطرة  ضض  سطى 
اظاعضامعه، شاثارضعا أطرضط صئض شعات افوان وضفعا 
سظ اقساثاء سطى المسطمغظ، شالثقشئ لظ تصعل لضط 
إق ضما صال ظئغظا طتمث رجعل اهللا  لمطعك افرض 
"أجطمعا تسطمعا" شإن أبغاط شإّن سطغضط إبمضط وإبط 
ساصئئ  طظ  ظتثرضط  إظظا  الشاوغظ.  طظ  تئسضط  طظ 
أطرضط، شصث ضاظئ جرغمئ واتثة شصط طظ طبض عثه 
الةرائط ضاشغئ لحّظ ترب ضروس بغظ افطئ اإلجقطغئ 
والمساثغظ سطى دغظ افطئ وسرضعا، ولضط شغ تارغت 
المسطمغظ سئرة، شصث شاح خطغفاظا المساخط سمعرغئ 
بسث أن تظاعى إلى أجماسه خرخئ اطرأة طسطمئ وصسئ 
شغ أجر الروم "وا طساخماه"، وصث أرجض الثطغفئ العلغث 
بظ سئث المطك الصائث طتمث بظ الصاجط البصفغ لفاح 
"الثغئض"  طظ  السظث  صراخظئ  اجاغقء  سطى  ردا  السظث 
بسطط طظ ططضعط "داعر" شغ سام ٩٠عـ سطى ١٨ جفغظئ 
بضض طا شغعا طظ العثاغا والئتارة والظساء المسطمات، 
وعض غاب سظضط صائثظا صاغئئ بظ طسطط الئاعطغ الثي 
أجئرضط سطى أن تئروا بغمغظه، شثاط ططعضضط بثاتمه 

 !ووذأ براضط ودشساط له الةجغئ خاغرغظ؟
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طحارضئ املرأة يف اتاةاجات السعدان 
وإطضاظغئ الاعجغه الختغح

لظ غظسى أتٌث طحاعث الظساء القتغ تةمسظ شغ الحعارع 
والساتات الساطئ شغ الئقد اإلجقطغئ، غطالئظ باإلذاتئ 
بافظزمئ الصمسغئ. وضاظئ تطك المحاعث إحارة طعمئ 
إلى أن المةامع شغ بقد المسطمغظ غسغر ظتع العسغ 
وإن لط غخض لطعسغ الفاسض الثي غعجث الاشغغر التصغصغ.

وصث خثطئ المحارضئ العاجسئ لطمرأة شغ اتاةاجات 
السعدان افظزمئ الصمسغئ الاغ ضاظئ تاعصع أن تزض 
المرأة تثرة وأن ق تحارك شغ طزاعرات ساطئ غمضظ 
أن تحضض طثاذر سطغعظ. وصث أربضئ طحارضئ الظساء 
أجعجة الصمع، تغث أظعرت طثى الرشخ الحسئغ لعثه 
افظزمئ. ضما ضحفئ سظ الثور المعط الثي غمضظ أن 
السغاجغئ  الظثإ  تاى  تاعصع  ولط  الاشغغر،  شغ  تطسئه 
والبصاشغئ أن تحارك المرأة بعثا الجخط، خاخئ وأن طا 
تثث شغ طخر المةاورة طظ اساصاقت وتسثغإ لطظساء 
ضان بمبابئ جغظارغع طرسإ غئسث المرأة سظ أي خطعة 
تةاه السمض السغاجغ، رغط ذلك حارضئ المرأة شغ ضض 
اقتاةاجات طا غسظغ أن تاجج الثعف صث ُضسر ولط غئص 

إق الاجود بالعسغ القزم إلظةاح الاشغغر التصغصغ.
ظسط إن طحارضئ المرأة شغ السعدان تئثو قشائ شغ 
عثه اقتاةاجات الاغ بثأت بسفعغئ، رشدا لفوضاع 
وخقل  لطظساء،  ضئغرة  بمحارضئ  الخسئئ،  المسغحغئ 
طحارضاعظ تسرضظ لقساصال والدرب والسظش الطفزغ 
شغ طثن سثة طظث ١٩ ضاظعن افول/دغسمئر الماضغ... 
إن طحارضئ الظساء شغ اقتاةاجات التالغئ تئثو أضبر 
زخما طصارظئ باقتاةاجات السابصئ، ضما أن الطالئات 
وخرغةات الةاطسات الطعاتغ ق غظامغظ فتجاب جغاجغئ 
طجغفئ  طحارضئ  تعل  ووسغاً  طحارضئ  أضبر  أخئتظ 
لمظسعبات التجب التاضط، والئرلماظغات القتغ جسطظ 
افطعر تراوح طضاظعا، وعع طا غسث تطعرا طعما رغط سثم 
اضامال عثا العسغ لضظ المحارضئ شغ تث ذاتعا درجئ 
شغ ذرغص العسغ التصغصغ الئظاء الثي ق بث طظ العخعل 
إلغه شغ ظعاغئ المطاف، طما غطصغ سطى ضاعض العاسغات 
جغاجغا الاترك فخث زطام المئادرة لمحروع اإلجقم 
الثي جغمظح المرأة تصعصا ق تصش سظث تث لصمئ السغح 

الضرغمئ بض عغ تصعق شرضعا السطغط التضغط.
ذئغئات  طساصقت،  زلظ  طا  الظساء  طظ  سثد  وعظاك 
غعاجعظ  وعظ  ضئغرا  تخمغما  أبثغظ  وطتاطغات 
اقجافجازات شغ المساصض، وسادة ق غئصغ جعاز افطظ 
الظساء لفارة ذعغطئ شغ اقساصال إق ظادرا، وذلك شغ 
الشالإ لافادي الترج وجط المةامع الثي إن زاد وسغه 
شطظ غسامر عثا الظزام المارظح بض جغسصط جرغسا... 
ولتث ضئغر أخئح اقساصال ق غحضض وخمئ طةامسغئ 
لطئظات بالظزر لعسغ اآلباء وافطعات والزطط العاصع سطى 
غغر اقتاةاج، تاى  الظاس الثي لط غارك لعط طةاقً 
إن ربات الئغعت شغ افتغاء الاغ دائما طا ضان غتامغ 
بعا المتاةعن شغ أتغاء بري والثظاصطئ والحسئغئ، صمظ 
صعات  طظ  المطاردغظ  الحئاب  إلغعاء  بغعتعظ  بفاح 
افطظ، ضما أخرجظ المغاه والطسام لطمازاعرغظ ضظعع 

طظ المحارضئ ولغج لطاداطظ شصط...
وبالاأضغث شإن عثه المحارضئ عغ اظسضاس لما تثوصاه 
المرأة طظ ظزام اإلظصاذ الثي ق غرسى الحآون وق غصغط 
والمسشئئ  الفصر  ظض  شغ  أظعظ  وغضفغ  طضاظئ  لعظ 
وارتفاع افجسار وتراجع الصعة الحرائغئ لطةظغه، خرجظ 
(شراحات)  غسمطظ  سمض  أي  شغ  غسمطظ  بغعتعظ  طظ 
وطحرشات سطى ترتغض الاقطغث وبائسات حاي وطأضعقت 
وخادطات شغ أتغان أخرى، وعغ أسمال طتثودة الثخض 
طع السظاء الحثغث الثي تقصغه المرأة وعغ تسعد لمظجلعا 
وصث  السغارات،  طعاصش  اضازاظ  تساظغ  الغعم  ظعاغئ 

تمضث إلى الطغض لاسعد لمظجلعا وتصعم بأسمال المظجل... 
عثه افوضاع تساعجإ السمض لطاشغغر.

غغر  الثطعة  باطك  السعدان  شغ  المرأة  صاطئ  لماذا 
ضض  حأن  ذلك  شغ  حأظعظ  فظعظ،  ربما  الماعصسئ؟ 
طضعظات المةامع بض الظساء عظ أضبر تدررا، إذ إظعظ 
شغ  أخفصئ  الاغ  الفاجثة  افظزمئ  تطك  ضتاغا  أضئر 
اتارام الضراطئ اإلظساظغئ وشحطئ شغ أن تعشر لعظ لصمئ 
، شعظ المسافغثات الرئغسغات  السغح الضرغمئ. وطظ َبطَّ
طظ الاشغغر إن تثث تشغغر تصغصغ، غسغث لطمرأة طضاظاعا 
وضراطاعا المسطعبئ، وق غضعن ذلك إق بسعدة اإلجقم 

لطتضط ظزاطاً ضاطقً لطتغاة.
التغاة  شغ  تصاً  والمرأة  لطرجض  أن  حرسا  والمسروف 
السغاجغئ، شصث ضان رجعل اهللا ، غططإ طظ أختابه 
أن غصثطعا إلغه المحعرة والظخغتئ، شغصعل أحغروا سطغ 
أغعا الظاس، وطعصش السغثة أم جطمئ "أم المآطظغظ"، 
المرأة  وضاظئ  ودلغض،  حاعث  خغر  التثغئغئ  خطح  طظ 
تمارس تصعا شغ افطعر الساطئ شغ الثولئ اإلجقطغئ 
سطى أوجع ظطاق، لصث ضاظئ تئاغع ولغ افطر، وتراجسه 
شغما غرغث اتثاذه طظ جغاجئ، وصث غسثل سظ رأغه ظجوق 
بمحارضئ  ططغء  اإلجقطى  والاارغت  المرأة،  رأي  سطى 
ضفطعا  الاغ  السغاجغئ  شالمحارضئ  السغاجغئ،  المرأة 
اهللا  صعل  طردعا  حرسغئ  أتضام  عغ  لطمرأة  اإلجقم 
ّفَُها الّنَبِّيُ إَِذا َجاَءَك الُْمْؤِمَناُت ُفَبايِْعَنَك َعلَى 

َ
تسالى: ﴿يَا ك

ِ َشيْئاً َوال يَْسرِْقَن َوال يَْزغِيَن َوال َفْقُتلَْن  َن بِاّبَ
ْ
ن ال يُْشرِك

َ
أ

رُْجلِِهّنَ 
َ
يِْديِهّنَ وَأ

َ
يِيَن بُِبْهَتاٍن َفْفَتِريَنُه َنْيَن أ

ْ
ْوالَدُهّنَ َوال يَأ

َ
أ

َ إِّنَ  َوال َفْعِصيَنَك في َمْعُروٍف َفَبايِْعُهّنَ وَاْسَتْغِفْر لَُهّنَ اّبَ
بظص  وردت  الاغ  المئاغسئ  شعثه  َ َلُفوٌر رَِّحيٌم﴾،  اّبَ
الممارجات  شغ  المرأة  دور  طظ  غةسض  وخرغح  واضح 
السغاجغئ تصغصئ واصسئ شغ سعث الظئعة، وعع طا ذئص 
سمطغا شغ سعث الرجعل ، وبرعان ذلك طئاغسئ المرأة 
لطرجعل  شغ بغسئ السصئئ الباظغئ، الاغ ضاظئ بمظجلئ 
سصث جغاجغ طعث لظحأة الثولئ اإلجقطغئ افولى شغ 
افظخار  بغظ  طظ  ضان  أظه  وطسطعم  المظعرة،  المثغظئ 
الثغظ باغسعا الرجعل  سطى العقء والظخرة، اطرأتان 
حارضظ شغ وضع تةر افجاس شغ الثولئ اإلجقطغئ 
افولى، ضما أن الظساء خرجظ شغ طضئ سام الفاح، غئاغسظ 
الظئغ ، سطى الطاسئ، شغ المظحط والمضره، ولعثا شإن 
الظئغ، ، جطج شغ خغمئ غئاغع عآقء الظسعة، وطئاغسئ 
ولغ افطر عغ طظ أخص خخعخغات السغاجئ الساطئ 
لطثولئ. وشغ سعث سمر بظ الثطاب رضعان اهللا سطغه، 
أراد أن غدع تثا أسطى لطمععر، شق غجاد سطغه، وخطإ 
شغ الظاس، وصال: أق ق تشالعا شغ طععر الظساء، شإظعا لع 
 ، ضاظئ طضرطئ شغ الثظغا لضان أوقضط بعا رجعل اهللا
شصاطئ إلغه اطرأة طظ خفعف الظساء وصالئ له: (لغج 
عثا إلغك غا سمر) ضغش تصعل عثا واهللا جئتاظه وتسالى 
ُخُذوا 

ْ
غصعل شغ ضاابه، ﴿َوآتَيُْتْم إِْحَداُهّنَ قِْنَطاراً َفَال تَأ

ِمْنُه َشيْئاً﴾ شصال سمر: أخطأ سمر وأخابئ اطرأة، وعثا 
ظعع طظ المحارضئ شغ جغاجئ أطعر الثولئ، شق أصض 
طظ أن تحارك المرأة الغعم شغ تشغغر غعجث اإلجقم 
تحارك  أن  المرأة  تص  شمظ  ولثا  التضط،  جثة  شغ 
عع  باإلجقم  التضط  غضعن  أن  سطى  اقتاةاجات  شغ 

صدغاعا المخغرغئ.
طتخظئ  واسغئ  المرأة  طحارضئ  تضعن  أن  غةإ  لعثا 
بمسرشئ تصعصعا السغاجغئ الحرسغئ وأن ق تصئض بإسادة 
تثوغر افظزمئ الفاجثة الاغ أرعصاعا وظطماعا، وأن 
الثي  اإلجقم  سصغثة  أجاس  سطى  الاشغغر  سطى  تسمض 
دولئ  واإلظخاف  السثل  دولئ  إصاطئ  وعع  أق  تساظصه، 

 الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة
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ظحر طعصع (دظغا العذظ، البقباء، ١٦ جمادى افولى ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠١/٢٢م) خئرا صال شغه: "حثد وزغر 
الاربغئ والاسطغط السالغ خئري خغثم، سطى رشخ العزارة اقتعاطات واقدساءات، الاغ غططصعا اقتاقل ضث 
طةطج  شغ  خغثم  العزغر  سصثه  اجاماع  خقل  ذلك،  جاء  بالمترضئ.  ووخفعا  الفطسطغظغئ،  العذظغئ  المظاعب 
السمعم الئرغطاظغ طع الظائإ السمالغ جاغفظ تعغب، وجثد خغثم، الاأضغث سطى أن أبعاب وزارة الاربغئ طفاعتئ 
أطام الةمغع لقذقع سطى طداطغظ المظاعب الاسطغمغئ الفطسطغظغئ، والاأضث طظ أن ادساءات اقتاقل تعل عثه 

المظاعب بأظعا ُطترضئ؛ إظما عغ طتخ اشاراء".
: إن طا صاله وحثد سطغه وزغر الاربغئ والاسطغط السالغ شغ جططئ رام اهللا خئري خغثم، غآضث أن 

ب

العثف طظ تشغغر المظاعب الفطسطغظغئ صئض ساطغظ، لط غضظ ضما صال عع ظفسه شغ تغظه إظه "طظ باب 
السسغ لاتسغظ ظعسغئ الاسطغط"، وإظما ضان تشغغر المظاعب فعثاف جغاجغئ خئغبئ طظعا تثرغب جغض طظ أعض 
شطسطغظ غتمض شضرا تخالتغا طع اقتاقل، جغض غتمض سصطغئ السططئ وغصئض بتطعل اقجاسقم الصاضغئ 
باصاجط افرض طع غععد، وإزالئ شضرة المطالئئ باترغر ضاطض شطسطغظ واصاقع ضغان غععد طظ جثوره طظ 

ذعظ الةغض الصادم.

تارجا  بقدضط،  شغ  لمخالتعط  راسغا  افبغخ،  الئغئ 
أي  دون  ظعارا  جعارا  بروتضط  طظ  غظعئعن  لما  أطغظا 
تثوجضط  أن  ذلك  تططإ  ولع  طظضط،  اساراض  بادرة 
بمظه  تثشسعن  الثي  الرخاص  وغصاطضط  المةظجرات 
طع  الظزام  وغفسض  شسض  طا  رأغاط  وصث  أصعاتضط،  طظ 

المسارضغظ والمظاشسغظ له شغ تضط الئقد.
شغ  لغسئ  التصغصغئ  المحضطئ  إن  الضظاظئ!  أعض  غا 
شغ  وإظما  التاضط  لُغطئج  وتفخغطه  الثجاعر  تسثغض 
دجاعرا  ولضعظه  وطظحؤه  أخطه  طظ  الثجاعر  عثا 
شثجاعرضط  طسطمغظ،  ضاظعا  لع  تاى  الئحر  وضسه 
 ، غةإ أن غضعن طخثره وتغ اهللا المظجل سطى ظئغه
الثولئ  وأجاس  وأجاجه  والسظئ  الضااب  طخثره  أي 
غةإ أن غضعن سصغثتضط اإلجقطغئ الاغ تساصثوظعا 

وتآطظعن بعا.
لط  تضمه  وطثة  التاضط  حثص  إن  الضظاظئ!  أعض  غا 
تضظ طحضطئ سطى طثار الاارغت وإظما المحضطئ التصغصغئ 
شغ الظزام الثي غتضط به؛ شسمر بظ الثطاب تضط طا 
غصارب السحر جظغظ طف شغعط افرض سثق، وسمر بظ 
سئث السجغج تضط طا غجغث سظ الساطغظ بصطغض بطس سثله 
طظاعاه تاى ذال الطغر والحةر والتةر، وق غخطح لضط 
وق غخطح تالضط إق طا تضط به الُسَمران؛ خقشئ راحثة 
ق  الثي  باإلجقم  الظاس  تتضط  الظئعة،  طظعاج  سطى 
تساعي إجاءة تطئغصه طعما بطشئ طع إتسان تطئغص 
الرأجمالغئ شاطئغص اإلجقم عع السثل المتخ وتطئغص 
الرأجمالغئ ظطط طعما أتسظعا تطئغصعا، شأخض دائعا 
أعض  غا  شطالئعا  المظاظئ،  المصغائ  ظفسغاعا  وشغ  شغعا 
الضظاظئ بما شغه خقتضط وخقح بقدضط، ذالئعا طظ 
غتضط إطا أن غتضمضط باإلجقم وإق شطغرتض ولغارك 
غغر  حاطق  ضاطق  باإلجقم  غتضمضط  لمظ  التضط 
طظصعص شغ دولاه الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

أغعا الدئاط والةظعد شغ جغح الضظاظئ! إن طا تساظغه 
طخر لغج بسغثا سظ أسغظضط وطا غظعإ طظ برواتعا 
سج  اهللا  أطام  طسؤعلعن  وإظضط  سطغضط،  خاشغا  لغج 
طظ  غدغع  وطا  ترطات  طظ  غظاعك  طا  ضض  سظ  وجض 
بروات، شةعجوا أظفسضط لسآال اهللا سج وجض، اظفدعا 
الثعظئ  التضام  لضط  ألئسه  الثي  الثظعع  بعب  سظضط 
واصطسعا تئالعط طظ أسظاصضط وخطععا باهللا سج وجض 
دولاه،  وإصاطئ  حرسه  لاطئغص  الساططغظ  والمثطخغظ 
الثغظ  افظخار  بمظجلئ  وتفعزوا  بغسضط  غربح  تغظعا 
افولى،  دولاه  الظئغ  طع  وأصاطعا  ورجعله  اهللا  ظخروا 
شاشسطعا سسى اهللا أن غضاإ الثغر بضط شاضعن الثولئ 
راحثة  خقشئ  ربضط  سظضط  وترضغ  دغظضط  تسج  الاغ 
سطى طظعاج الظئعة، الطعط ساجق غغر آجض، الطعط اجسطظا 

طظ جظعدعا وحععدعا... الطعط آطغظ.
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* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

تسثغض  سظ  اآلن  ظسمسعا  الاغ  الثسعات  عثه  إن 
لمثد  والارحح  بالئصاء  لطسغسغ  لغسمح  الثجاعر 
شصث  جابصا؛  جمسظاعا  شصث  جثغثة  لغسئ  صادطئ، 
تسمح  الثجاعر  شغ  طادة  بعضع  غطالإ  طظ  جمسظا 
له بالئصاء شغ تضط طخر طثى التغاة، واآلن تاخاسث 
العتغرة وتثخض تغج السمض اجائاصا لقظاثابات الصادطئ 
شغ  لغج  العضع  تئصغ  الاغ  الارتغئات  جمغع  شاعضع 
غث الظزام وتسإ بض شغ غث حثص السغسغ الثي 
غثحى صطسا خروجه طظ السططئ شغاطصفعا طظاشسعه 
وتظاعغ جطعته وجططاظه وغخغر ضشغره طمظ ترضعا 
السططئ بق صعة تتمغه وغاط الاساطض طسه ضما شسض 

عع طع جاطغ سظان وغغره طبق.
رغط أظظا ق تسظغظا طثة الرئاجئ جعاء أربسا أو جاا أو 

تاى طثى التغاة إق أظظا ظسطص عظا سطى بقبئ أطعر:
عط  اإلسقطغئ  وأبعاصه  عع  ظفسه  السغسغ  أن  افول 
طظ وخفعا جابصغعط طظ اإلخعان أظعط غطمسعن شغ 
صائق  ذلك  سطى  السغسغ  وسطص  التغاة،  طثى  التضط 
عضثا  شعق)  طساعط  السطط  غاخثوا  (ساغجغظ  بأظعط 
أتث  غساطغع  وعض  اآلن،  السطط  عع  شأغظ  بالترف، 
اقصاراب طظه طعما بطشئ صعته وجططاه شغ الثولئ؟

افطر الباظغ وعع ضعن عثا الثجاعر طظ وضع الئحر 
بضض طا شغه، غصئض الارصغع والاسثغض تاى غخئح ضما 
طظ  التخاظئ  وبطاظاعط  وغمظتعط  التضام،  غرغث 
المعاد  وضع  وغساطغسعن  المساءلئ،  وتاى  السصاب 
الاغ غثثسعن بعا الحسعب تارة وغضئطعظعا تارة أخرى، 
شغ  ُتساتثث  طعاد  السظعات  طثار  سطى  رأغظا  وصث 
الثجاعر والصاظعن تسطغ التخاظئ فحثاص طاظفثغظ 
لاضمغط  أخرى  تارة  ُتسظ  وصعاظغظ  تارة  الظزام  شغ 
عثا  الزالمئ،  الظزام  صرارات  غسارض  طظ  ضض  أشعاه 
ضطه طمضظ التثوث شصط شغ الثجاتغر العضسغئ الاغ 

غخعغعا الئحر بسصعلعط الساججة الظاصخئ.
وافطر البالث عع طثة الرئاجئ أو التضط والاغ ق غسظغظا 
ذعلعا وصخرعا، بض ظصعل إن اإلحضالغئ التصغصغئ لغسئ 
الثي  الرأجمالغ  الظزام  شغ  ولضظ  الرئاجئ  طثة  شغ 
غتضط الئقد والثي عع أخض الئقء الثي تسغحه الضظاظئ 
سطى التصغصئ، وطظ غغر الماعصع أن ترى طخر أي خقح 
أو إخقح شغ ظطه ولع تضط به طظ تضط ولع بصغ شغ 
السططئ طا بصغ، شالمحضطئ لغسئ شغ طثة التضط بض 
سطى  صثرته  وطثى  التاضط  جغطئصه  الثي  الظزام  شغ 
بشغر  طمضظ  غغر  وعثا  ضئعتعا،  طظ  بالئقد  الظععض 
اإلجقم شغ دولاه الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 
والاغ لغج شغعا طثة طتثدة لطتاضط ذالما عع صائط 
بعاجئاته الحرسغئ ططئصا لقجقم سطى الرسغئ، ولضظ 
غعجإ  طا  الئعاح  الضفر  طظ  أظعر  أو  الحرع  خالش  إذا 
خطسه شق غئصى شغ التضط لغطئ واتثة بض غثطع وغئاغع 

غغره لغصعم باطئغص اإلجقم بحضطه الختغح.
غا أعض الضظاظئ! طا غرغثه تاضط طخر لغج طةرد الئصاء 
شغ  لطسادة  خادطا  التضط  شغ  الئصاء  وإظما  التضط  شغ 

الظزام املخري غساظفر أبعاصه 
لغسامر يف التضط طثى التغاة
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث اهللا سئث الرتمظ*ـ 

ظحر طعصع (وضالئ افظاضعل، افتث، ١٤ جمادى افولى، ٢٠١٩/٠١/٢٠م) خئرا جاء شغه: "ذالئئ الصمئ السربغئ 
الاظمعغئ اقصاخادغئ شغ بغروت، افتث، باثفغش طساظاة الظازتغظ والقجؤغظ، وأسربئ سظ تمسضعا بعضع طثغظئ 
الصثس الحرصغئ المتاطئ، ورشخ إظعاء دور وضالئ افطط الماتثة لشعث وتحشغض القجؤغظ الفطسطغظغغظ (أوظروا). 
وصال افطغظ السام المساسث لةاطسئ الثول السربغئ، السفغر تسام زضغ، شغ خاام الصمئ، إن المحارضغظ شغ الصمئ 
اتفصعا، شغ بغاظعط الثااطغ، سطى أعمغئ "تضاتش جمغع الةعات الماظتئ والخظادغص السربغئ لطاثفغش طظ طساظاة 
الظازتغظ، وتمعغض طحارغع تظمعغئ شغ الثول المدغفئ؛ طا طظ حأظه دسط الثطط الاظمعغئ والاثفغش طظ اآلبار 

اقصاخادغئ واقجاماسغئ شغ الئطثان المدغفئ"."
: إن عثه الصمئ العجغطئ لغسئ جعى طآاطرة أخرى غصخث طظعا الادطغض والثغاظئ، وخرف أظزار المسطمغظ 
إلى أن صدغه قجؤغ شطسطغظ وجعرغا عغ صدغئ إظساظغئ بتاجئ إلى دواء وذتغظ، شعثه افظزمئ المةرطئ 
الصائمئ شغ بقد المسطمغظ عغ آخر طظ غاتثث سظ اإلظساظغئ، وصث رأغظا أتعال قجؤغ شطسطغظ سطى طر سصعد 
ورأغظا أطاضظ جضظاعط المجرغئ وجعء طساططاعط، وضثلك حاعثظا شغ بث تغ وطئاحر طساظاة أعض الحام وضغش 
ترضعا شرغسئ لطئرد الصارس والةعع والسغعل الةارشئ شغ طثغمات المعت والصعر دون أدظى ظعع طظ اإلظساظغئ، 
وضغش أن الضبغرغظ طظعط أجئروا سطى السعدة إلى تدظ الظزام المةرم دون حفصئ أو رتمئ، وشغ ظعاغئ المطاف 
غمظعن سطغعط وغحاضعن طظ بصض الِتمض سطى ظععرعط. إن ظخرة القجؤغظ وظخرة الصثس لظ تضعن إق بالاترك 
الةاد والفعري طظ جغعش افطئ اإلجقطغئ إلجصاط عثه افظزمئ المةرطئ، بط اقظطقق قصاقع ضغان غععد طظ 
جثوره لاسعد شطسطغظ والصثس إلى تغاض المسطمغظ وغسعد أعطعا طضرطغظ أسجاء، وضثلك اقظطقق لثسط بعرة 
افطئ شغ الحام إلجصاط الظزام السعري السمغض المةرم وإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة شغسعد المحردون طظ 
طثغمات المعت والثل إلى طثظعط وبغعتعط أسجاء طظاخرغظ شرتغظ بظخر اهللا، غظخر طظ غحاء وعع الصعي السجغج.
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