
افطئ اإلجقطغئ وجغعحعا 
عط السئغض لعضع تث لسثوان غععد 

وتترغر شطسطني

صال رجعل اهللا : «َسَتكُوُن أَُمَراُء َفَتْعِرُفوَن َوتُْنِكُروَن، َفَمْن 
َوتَابََع"  َرِيضَ  َمْن  َولَِكْن  َسلَِم،  َفَقْد  أَنْكََر  َوَمْن  بَِرئَ،  َفَقْد  َعَرَف 
َصلَّْوا».  َما  ال،  َقاَل:  اِهللا؟  َرُجعَل  َغا  ُظَصاِتُطُعْط  َأَشق  َصاُلعا: 
ِعْنَد ِذي ُسلْطَاٍن َجائٍِر،  الِْجَهاِد كَلَِمُة َحٍق تَُقاُل  وصال: «أَْفَضُل 
َهَداِء َحْمَزُة بُْن َعْبِد الُْمطَّلِِب  وصال: «َسيُِّد الشُّ َجائٍِر»  أَْو أَِمريٍ 
سئادة  وسظ  َفَقَتلَُه»  َونََهاُه  َفأََمَرُه  َجائٍِر  إَِماٍم  إَِىل  َقاَم  َوَرُجٌل 
َفَبايَْعَناُه، َفكَاَن ِفياَم أََخَذ   بظ الخاطئ صال: «َدَعانَا النَِّبيُّ
نَا  ْمعِ َوالطَّاَعِة ِيف َمْنَشِطَنا َوَمكَْرِهَنا، َوُعْرسِ َعلَْيَنا: أَْن بَايََعَنا َعَىل السَّ
نَا، َوأَثََرًة َعلَْيَنا، َوأَْن َال نَُناِزَع اْألَْمَر أَْهلَُه إِالَّ أَْن تََرْوا كُْفراً بََواحاً  َويُْرسِ
ُغلَِبِت   ِعْنَدكُْم ِمَن اللَِّه ِفيِه بُْرَهاٌن». وصال تسالى: ﴿الم
 ْرِض وَُهم مِّن َنْعِد َغلَبِِهْم َسَيْغلُِبوَن

َ
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َ
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ْمُر ِمن َقْبُل َوِمن َنْعُد َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح 
َ
َِّ األ يِف بِْضِع ِسننَِي ِهللا

الُْمْؤِمُنوَن﴾. شعثه افتادغث واآلغئ الضرغمئ دلغض سطى 
أن اقحاشال بالسغاجئ شرض. وذلك أن السغاجئ شغ 
بالمسطمغظ  واقعامام  الحآون".  "رساغئ  عغ  الطشئ 
بحآوظعط  واقعامام  بحآوظعط،  اقعامام  عع  إظما 
غسظغ رساغاعا، وطسرشئ طا غسعس به التاضط الظاس. 
واإلظضار سطى التاضط عع احاشال بالسغاجئ، واعامام 
بأطر المسطمغظ، وأطر اإلطام الةائر وظعغه عع اعامام 
بأطر المسطمغظ ورساغئ حآوظعط، وطظازسئ ولّغ افطر 

إظما عع اعامام بأطر المسطمغظ ورساغئ حآوظعط...
واقحاشال بالسغاجئ، أي اقعامام بأطر المسطمغظ إظما 
عع دشع افذى سظعط طظ التاضط، ودشع افذى سظعط 
طظ السثو. لثلك لط تصاخر افتادغث سطى دشع افذى 
غسظغ  وعثا  اقبظغظ...  حمطئ  بض  التاضط،  طظ  سظعط 
اقحاشال بالسغاجئ الثاخطغئ شغ طسرشئ طا سطغه التضام 
طظ جغاجئ الرسغئ طظ أجض طتاجئاعط سطى أسمالعط، 
اقحاشال بالسغاجئ الثارجغئ شغ طسرشئ  وغسظغ أغداً 
طا ُتئغِّاه الثول الضاشرة طظ طضائث لطمسطمغظ لضحفعا 
لعط، والسمض سطى اتصائعا، ودشع أذاعا. شغضعن الفرض 
لغج اقحاشال بالسغاجئ الثاخطغئ شتسإ، بض عع أغدًا 
اقحاشال بالسغاجئ الثارجغئ، إذ الفرض عع اقحاشال 
أم  داخطغئ  جغاجئ  أضاظئ  جعاء  طططصاً،  بالسغاجئ 
خارجغئ... وإذا أضغش إلى ذلك أن افطئ تتمض الثسعة 
اإلجقطغئ إلى السالط، وق غاغسر لعا تمض الثسعة إلى 
الثول  تضعطات  لسغاجئ  سارشئ  ضاظئ  إذا  إقّ  السالط 
افخرى، وعثا طسظاه أن طسرشئ جغاجئ السالط بحضض 
سام، وجغاجئ ضض دولئ ترغث تمض الثسعة إلى حسئعا، 
فن  المسطمغظ،  سطى  ضفاغئ  شرض  سظا،  ضغثعا  رد  أو 
تمض الثسعة شرض، ودشع ضغث افسثاء سظ افطئ شرض، 
وعثا ق غمضظ العخعل إلغه إقّ بمسرشئ جغاجئ السالط، 
وجغاجئ الثول الاغ ظسظى بسقصاتعا لثسعة حسئعا، أو 
رد ضغثعا. والصاسثة الحرسغئ تصعل: "َطا َق َغِاطُّ اْلَعاِجُإ 
بالسغاجئ  اقحاشال  ضان  لثلك  َواِجٌإ"  َشُعَع  ِبِه  إقَّ 
الثولغئ شرض ضفاغئ سطى المسطمغظ. ولما ضاظئ افطئ 
إلى  اإلجقطغئ  الثسعة  بتمض  حرساً  طضطفئ  اإلجقطغئ 
غاخطعا  أن  المسطمغظ  سطى  شرضاً  ضان  ضاشئ  الظاس 
سالمًا  لمحاضطه،  طثرضاً  فتعاله،  واسغاً  اتخاقً  بالسالط 
بثواشع دوله وحسعبه، طاائساً افسمال السغاجغئ الاغ 
تةري شغ السالط، طقتزاً الثطط السغاجغئ لطثول شغ 
بئسخ،  بسدعا  سقصئ  ضغفغئ  وشغ  تظفغثعا،  أجالغإ 
وشغ المظاورات السغاجغئ الاغ تصعم بعا عثه الثول. 
جعاء  بالسغاجئ  اقحاشال  أن  غائغظ  ضطه  عثا  وطظ 
السغاجئ الثاخطغئ أو السغاجئ الثارجغئ شرض ضفاغئ 

سطى المسطمغظ جمغساً إن لط غصعطعا به أبمعا.
سظ ضااب أشضار جغاجغئ لتجب الاترغر
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بصطط: افجااذ أجسث طظخعر

أغعا المثطخعن شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، أغاعا 
الفخائض: اهللا اهللا شغ دغظضط وأطاضط، واخثسعا بالتص 
السغاجغ  المال  وارشدعا  ربضط،  غرضغ  طعصفاً  وصفعا 
الصثر، وق تةربعا المةرب شاسدعا أخابع الظثم. اظئثوا 
تضام المسطمغظ الثعظئ شعط أدوات اقجاسمار، ق شرق 
بغظ تضام طخر وإغران وق تضام صطر وجعرغا وق تضام 
افردن وترضغا، وق جئغض لاترغر شطسطغظ إق باجاظخار 
افطئ اإلجقطغئ وجغعحعا إلصاطئ الثقشئ وتترغر افرض 
لظخرة  وجغعحعا  أطاضط  إلى  بالظثاء  شاعجععا  المئارضئ، 
وق  الضاشرغظ  إلى  ترضظعا  وق  الئقد،  وتترغر  اإلجقم 
شعط  طسعط،  خقتضط  ضض  واصطسعا  الثائظغظ،  التضام 
ظسط  وعع  طعقضط،  عع  تسالى  اهللا  سطى  وتعضطعا  السثو، 
المعلى وظسط الظخغر. الطعط بطس سظا عثا الثغر لطمسطمغظ 

واحرح خثورعط له وبه.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  لئظان، َتراٌك طسامٌر... وأوراٌق خاجرٌة لططئصئ 

   السغاجغئ الفاجثة!  ...٢

- الئاصعرة والشمر... اجاسادة أرض أم شصثان جغادة؟! ...٢

- أجالغإ الصمع لط تبظ الحئاب الشاضإ شغ السراق سظ 

   سجطه إجصاط زطرة شساد رجح حرعا وبان سعارعا  ...٤

- جرائط الظزام شغ تص طخر وأعطعا ق تظاعغ  ...٤
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ضطمئ السثد

الثضرى   ٢٠١٩/١١/١٠ غعم  الارضغئ  الثولئ  أتغئ 
رئغج  شصام  ضمال،  طخطفى  لعقك  الـ٨١  السظعغئ 
الةمععرغئ أردوغان بإتغاء الثضرى راضسا أطام صئره 
طماثتا إغاه بأظه "صائث ترب الاترغر وباظغ الةمععرغئ 
وأظه أتث أعط الصغط لطحسإ". وصال "جظعاخض السمض 
بضض صعتظا طظ أجض أن تتغا جمععرغاظا الاغ ترضعا 
وتصعغاعا،  وتطعغرعا  افبث  إلى  أسظاصظا  شغ  أطاظئ 

شطاعظأ إلى افبث".
طخطفى ضمال صام بارتضاب أسزط خغاظئ وجرغمئ شغ 
تارغت اإلجقم والمسطمغظ. خان الثطغفئ سظثطا أرجطه 
لغتارب اإلظةطغج شإذا عع غظصطإ سطغه وغزعر ضأضئر سمغض 
لعط وغسمض سطى تصعغخ دولئ الثقشئ لتسابعط طصابض 
أن غخئح رئغسا، طاثطغا لعط ولشغرعط طظ المساسمرغظ 
ضاظئ  الاغ  اإلجقم  بقد  باصغ  سظ  لعزان  بمساعثة 
تتضمعا الثولئ السبماظغئ وطضافغا بتثود رجمععا له 
أذطصعا سطغعا اجط ترضغا، وصث خظسعا طظه بطق طجغفا 
بطسئئ تاضععا شاظستئعا طظ أطاطه واجاثثطعا الغعظاظغغظ 
لغتاطعا إزطغر ولغصعم بطردعط، وعضثا غامضظ طظ شسض 
ضض جرغمئ شغ تص اإلجقم والمسطمغظ باسائاره بطق 
غازغا غتص له أن غفسض طا غحاء! وخان المآطظغظ سطى أظه 
غصعدعط لترب الاترغر شإذا عع غصعدعط لترب الاثطغر 
لصغط اإلجقم وعثم أسزط دولئ شغ الاارغت، وغئثأ بعط 
شاضا وصاق، شطط غئِص سطى سالط وق شصغه إق وصاطه أو 
جةظه أو حرده، شصاض سحرات اآلقف طظ المسطمغظ، 
وغصال إظه صاض أضبر طظ ٢٠٠ ألش، سظثطا باروا سطغه 
بسثطا أجصط الثقشئ. وخان اهللا ورجعله سظثطا أبسث 
اإلجقم سظ التضط وأتى بالسطماظغئ سصغثة الضفر وأصام 
اإلجقم  شغ  التضط  لظزام  المثالش  الةمععرغئ  ظزام 
الثغمصراذغئ  به  واجائثل  اإلجقطغ  الاحرغع  وألشى 
باجط الاحرغع لطحسإ. وسمض سطى عثم ضض حغء غاسطص 
والطئاس  وافذان  السربغئ  شتارب  وطزاعره؛  باإلجقم 
الحرسغ، وجاء بالترغات لضض ضفر وشسص وشةعر، وسمض 
سطى طتاربئ ضض طا غمئ لقجقم، وطظع الثسعة لقجقم 
صعاظغظ  وجسطعا  الحرسغئ  بافتضام  والاصغث  ولطثقشئ 
لطثولئ، وأتى بصعاظغظ الضفر طظ الشرب وأصام دولئ سطى 
دجاعر ضفر وربطعا بالشرب وبأتقشه طبض تطش جسث 

أباد، سثا سظ طةعظه وشسصه الحثخغ المحععر...
 إن أعض ترضغا ذاصعا افطرغظ طظ بطح طخطفى ضمال 
وغسائره  وأتئاسه،  السطماظغئ  جمععرغاه  وظطط  وظطمه 
ودغظعط  أسراضعط  سطى  تسثى  طةرطا  المسطمعن 
ودولاعط وتارغثعط وبصاشاعط، شعط غمصاعظه وغطسظعظه، 
ولعثا وضع صاظعن غةرم الاسرض له ولةرائمه وخغاظاته 
ضما  ضمال  طخطفى  غسزط  أردوغان  شةاء  وشةعره. 
شسض السساضر الضمالغعن بسث ضض اظصقب صاطعا به طظث 
فظه  وغسزمعظه  غأتعن  الماضغ  الصرن  طظ  الساغظات 
جاصط طظ سغعن الظاس، وغسطظ السساضر شغ ضض طرة 
أن اظصقبعط لطتفاظ سطى طخطفى ضمال واظصقباته 
والةمععرغئ والسطماظغئ. وذلك سظثطا غرون تعجعات 

الظاس ظتع اإلجقم وتحعصعط لسعدته إلى التضط.
سمقء  الضمالغغظ  غراضغ  أن  غرغث  أردوغان  أن  غزعر 
اإلظةطغج، وغزظ أن ذلك جغظصثه طظ طتاوقت اظصقبعط 
طاتالفغظ   ٢٠١٦/٧/١٥ غعم  افخغرة  طتاولاعط  بسث 
طع أتئاع غعلظ الثغظ غاخفعن باقظاعازغئ، شغظاعجون 
ضض صعة لطعخعل وتتصغص طخالتعط، شاساططعا طع سثة 
صعى جغاجغئ إظةطغجغئ وأطرغضغئ طظ أوزال إلى دغمرغض 
إلى أجاوغث إلى أردوغان إلى الضمالغغظ شغ المتاولئ 

اقظصقبغئ افخغرة.
وأردوغان ظفسه غطئص السطماظغئ وغماثتعا وغتاشر 
زار  شسظثطا  لطظاس!  دسعتعا  وغتمض  لعا  وغروج  سطغعا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

بصطط: المعظثس باعر خالح*
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طع ذطعع شةر البقباء المظخرم حظ ضغان غععد الشاخإ 
عةعطا وسثواظا جثغثا سطى أعطظا شغ غجة عاحط، بثأعا 
باغاغال الصغادي شغ جراغا الصثس - الةظاح السسضري 
لترضئ الةعاد اإلجقطغ شغ شطسطغظ، بعاء أبع السطا 
وزوجه رتمعما اهللا، وطتاولئ اغاغال أضرم السةعري شغ 
دطحص شصاض ابظه، بط أتئع ذلك صخفا لطئغعت وتثطغرا 
لسحرات  وإخابئ  الحعثاء  لسحرات  وصاق  لطمساضظ 
آخرغظ، وتعسث بالمجغث والمجغث سطظا دون طعاربئ أو خفاء 
وسطى طسمع تضام السرب والمسطمغظ ردا سطى رحصات 
رجائض  وأرجض  بض  الفخائض،  أذطصاعا  الاغ  الخعارغت 
وصاتئ  بضض  طخر  تضام  خقل  طظ  لطفخائض  الاعثغث 
وخطش، تاى تط الاعخض إلى اتفاق عثظئ ووصش إذقق 
الاغ  والشطرجئ  اإلجرام  طظ  غعطغظ  بسث  ضالسادة  ظار 

أجفرت سظ ٣٤ حعغثا وأضبر طظ ١٠٠ جرغح.
طظ العاضح أّظه طا ضان لضغان غععد أن غاةرأ إلى عثه 
عع  وغئادر  الصاض،  شطسطغظ  أعض  شغ  شغمسظ  الثرجئ، 
بالاخسغث طع الفخائض وغرجض رجائض الاعثغث والعسغث 
بضض خطش لعق أظه أطظ جاظإ التضام وخاخئ أظزمئ 
الةعار، ضغش ق وعع غرى أّن أتسظعط تاق طظ غحةإ 
أو غساظضر بالطسان دون أن غارجط ذلك إلى أشسال أو 
تصائص، أو غاعجط بغظ الةاظئغظ تعجط الشرغإ سظ 
الطرشغظ لعصش الترب وضأظه طظ دول سثم اقظتغاز، وأطا 
الئاصغ شما بغظ الخمئ المطئص المثجي وبغظ اإلغساز 

بالاعثئئ وضئط الظفج وسثم الرد!

إّن طعاصش تضام المسطمغظ سربا وسةما صث أبئائ لطمرة 
افلش بأظعط عط جئإ أخغض شغما تاسرض له شطسطغظ 
وباصغ بقد المسطمغظ طظ اتاقل وظطط وصعر، ق شرق شغ 
ذلك بغظ طظ ُغسمعن بتضام المماظسئ أو اقساثال؛ شما 
زادت إغران طبق سطى أن واخطئ الةسةسات المسععدة، 
دون أن تترك جاضظا، وعغ الاغ أضثت أضبر طظ طرة 
أّظعا صادرة سطى طتع ضغان غععد شغ جاسئ طظ ظعار، 
ولضظعا تسعد وتصعل بأّن خئرعا بثأ غظفث، وضأن ضض طا 
غتثث لط غضش لغظفث خئرعا لظرى أشسالعا وتعثغثاتعا! 
وأطا أردوغان ترضغا شصث ضان طظحشق بطصائه التمغط طع 
تراطإ المةرم، لغظسصا المعاصش بحأن الفخائض والسثوان 
الضاشغ  العصئ  سظثه  غةث  ولط  الحام،  شغ  أعطظا  سطى 
شدق  غععد،  إجرام  سظ  أجعف  باخرغح  ولع  لغاتثث 
سظ أن غترك جاضظا، وعع طظ ضان صث اتخض صئض أغام 
صطغطئ بإجماسغض عظغئ وطتمعد سئاس لغطمؤظ سطى تال 
شطسطغظ واقظاثابات المجطع إجراؤعا. وأطا بحار المةرم 
وتجب إغران شغ لئظان، شعما طظحشقن ضالسادة بإططار 
أعطظا شغ الحام بالئراطغض المافةرة وصاض افذفال والظساء 
والحغعخ والاآطر سطى بعرة لئظان الفاغئ وق وصئ لثغعما 
شغ الافضغر بالرد سطى غععد أو التث طظ غطرجاعط رغط 
أن بثاغئ الشطرجئ بثأت عثه المرة شغ دطحص ساخمئ 
الظاس  أضبر  شعما  وصطر  طخر  تضام  وأطا  المماظسئ!! 
بالاعثغث  والفخائض  غجة  أعض  سطى  الاآطر  شغ  اظحشاق 

االشتغال بالسیاسۀ 
فرض على المسلمین

لصث تسمث الشرب الضاشر وجسى جاعثا طاضغا وتاضرا، لاثطغر افجرة والمةامع وافطئ اإلجقطغئ بأضمطعا، وصث 
اتثث طظ المرأة صدغئ واسامثعا شغ ظحر تدارته وطفاعغمه خاخئ شغ الئقد اإلجقطغئ، وصث رضج سطى سظاوغظ 
طعمئ وخطغرة تمعث لاتصغص ظخره سطى أتضام اإلجقم طبض تةثغث الثغظ، وتطعغر الثطاب الثغظغ، وتسثغض 
افتضام الحرسغئ لااعاشص تسإ زسمعط طع السخرظئ والتثابئ، طخعبغظ جعاطعط الساطئ ظتع المرأة المسطمئ 
ودورعا افخطغ وسفاعا لاغصظعط طظ أعمغئ دورعا شغ تغاة افجرة والمةامع. وتئسا لثلك شصث تئظئ افطط 
الماتثة عثا افطر ضطه وسصثت اتفاصغات سثة وإسقظات دولغئ ظأخث طظعا سطى جئغض المبال: اإلسقن الثاص 
بالصداء سطى جمغع أحضال الامغغج ضث المرأة "جغثاو" سام ١٩٧٩، عثه اقتفاصغئ المحآوطئ الاغ ق تصض حآطا 
سظ وسث بطفعر، شصث ظخئ المادة الباظغئ طظ عثه اقتفاصغئ سطى "إبطال الصعاظغظ وافسراف دون اجابظاء لاطك 
الثولغئ  المآتمرات  طظ  جطسطئ  سصثت  وضثلك  بعا"،  دولغئ  صعاظغظ  واجائثال  دغظغ  أجاس  سطى  تصعم  الاغ 
طظ أجض تضرغج اقتفاصغات والسمض سطى تظفغثعا وتتصغصعا، شضان المآتمر افول سام ١٩٧٥، وصث جمغ بسام 
المرأة الثولغ والثي سصث شغ طضسغضع جغاغ داسغا إلى المساواة والاظمغئ والسطط... دسعتعط الماضرة عثه إلى 
المساواة بغظ المرأة والرجض إظما عغ دسعة طشرضئ ترغث إخراج المرأة المسطمئ طظ خثرعا التخغظ وطثثسعا 
الحرغش "الئغئ" بعثه التةئ لاضعن ضالمرأة الشربغئ جطسئ تةارغئ رخغخئ غظافسعن بعا شغ السمض والةظج! 
شضاظئ عثه التمطئ لاعسغئ المسطمغظ ساطئ والمرأة المسطمئ خاخئ سطى الثطر المتثق طظ عثه اقتفاصغات 
المسمعطئ وسطى رأجعا (اتفاصغئ جغثاو) وطظ خطر الةمسغات الظسعغئ الاغ تثور شغ شطك الشرب الضاشر المساسمر 

والاغ تروج لتدارته الفاجثة. واهللا جئتاظه ولغ الاعشغص، وغمضرون وغمضر اهللا واهللا خغر الماضرغظ.

المکتب اإلعالمی المرکزي لحزب التحریر
حملۀ بعنوان: "اتفاقیۀ سیداو جریمۀ العصر بحق المرأة المسلمۀ"
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الغعم، ولسض طبطه شغ السراق، غضاد غصدغ سطى عثا 
طظ  اقجافادة  أطرغضا  تاولئ  الثي  الفاجث،  الظئئ 
تئساته، لُائصغ المظطصئ سطى حفغر العاوغئ شغ وجه أي 
المسألئ  شأخئتئ  المظطصئ،  شغ  جثغئ  تشغغر  طتاولئ 
أّن  عغ  الغعم،  اجابمارعا  غظئشغ  الاغ  وافبرز  افعط 
بالتضط  ظسئغاً،  ولع  ذرســاً،  ضاصئ  صث  ذاتعا  الظاس 
المثعئغ، وسصثت الظغئ سطى شدح الاغارات وافتجاب 

والمطغحغات المثعئغئ واتثة تطع افخرى.
أطا جغاجغاً، شغئثو طظ العاضح أن أطرغضا تثسط سعدة 
الترغري قجاقم رئاجئ طةطج العزراء، لضظعا تامعض 

قطاخاص غدإ الحارع.
وغئثو طظ خطابات تسظ ظخر اهللا الاراجع العاضح، 
باظازله اباثاًء سظ رشده اجاصالئ التضعطئ، بط إصراره 
بالَتراك ووجعده، واظثفاض طساعى خطاباته لظاتغئ 
الحثة طظ خطاٍب آلخر، وخعقً شغ آخر خطاب لاتمغض 
أطرغضا ضض افطر، ولسض ذلك بسئإ طا تجود به إغران 
تجبعا شغ لئظان طظ طسطغات ُتفعمه طظ خقلعا أظعا 
ظفسه  العصئ  وشغ  حثغث،  أطرغضغ  لدشط  تاسرض 
تطمغظه أظه لظ غاط المج بضغاظه التجبغ، لثا تضررت 

السئارات الاغ غخش شغعا ظفسه وطصاوطاه بالصعة.
ظئغه  الظعاب  طةطج  رئغج  سظ  ظصطه،  تط  طا  ولسض 
سظ   LBCI طعصع  وظصطه   ،٢٠١٩/١١/١٢ شغ  بري 
جرغثة الظعار طظ تأضغثه: "أن صعى افضبرغئ الظغابغئ 
"لئظ  أن  شالراجح  لطترغري..."،  السخفعر  لئظ  صثطئ 
إغران  تجب  طعاشصئ  عع  بري  صثطه  الثي  السخفعر" 
الطئظاظغ وتسطغمه بسعدة الترغري، طما غآطظ الشطاء 
تسطغط  ذلك  غحمض  صث  وذئسًا  له،  الضاطض  الظغابغ 
"طساصطغظ"  أو  ضاططئ،  "تضظعصراط"  بتضعطئ  التجب 
تسمغ شغعا ضاطئ التجب أجماءعا طظ "الاضظعصراط" 

طظ غغر التجبغغظ.
أطا لصاء سعن المئاحر شغ ٢٠١٩/١١/١٢، طع الختفغ 
جاطغ ضطغإ وظصعق ظاخغش، المسثودغظ سطى المتعر 
المعالغ لطتضط، شغئثو أظه ضان طتاولًئ لاطمغع خعرة 
جغاصاته  بسخ  شغ  خرج  الطصاء  عثا  لضظ  الظزام، 
الةمععرغئ،  رئغج  غساطع  ولط  له،  طصرٌر  عع  سما 
الظاس،  عةرة  شططإ  ضسادته،  اظفساقته،  غدئط  أن 
ووخش ظفسه بخاتإ الاارغت المحرق! وسمث لاثطؤئ 
سطى  بالةثغث  لغج  أطر  وعثا  المظافدغظ،  حسارات 
سعن، لمظ غراصإ طةمض ظععره اإلسقطغ، وتعةمه 
سطى  صثرته  وسثم  الختفغغظ،  أو  المتاورغظ  سطى 

ظسغان الةاظإ السسضري شغ حثخغاه.
الخفثي  طتمث  تعزغر  طتاولئ  ذلك،  سظ  غئاسث  وق 
ضرئغج لطتضعطئ، وعع طظ الطئصئ السغاجغئ الفاجثة 
أطث  لاطعغض  ألصغئ  ُألعغٌئ  غئثو  طا  سطى  وعع  ذاتعا، 
المظافدغظ  لضظ  الفاجثة.  الطئصئ  عثه  طظ  افزطئ 

تمسضعا برشده ورشخ عثه العجعه.
التض،  شغ  افطرغضغئ  اإلدارة  تروي  غآضث  ضطه،  وعثا 
بعجعد  وخاخًئ  لئظان،  شغ  افطعر  بجطام  إلطساضعا 
طعصش  أن  ظةث  لثلك  وصغادته،  الةغح  سطى  ظفعذعا 
الةغح لغج تاجماً طع الَتراك، بض شغه لغٌظ إلى تٍث 
طا، لغئصى لعا - أي فطرغضا - ضثط رجسئ، تاى إذا لجم 
أن تشغر اجاسطماه، وخاخًئ إذا خار سمغطعا غغر طساصٍر 

وصطصاً ق غساطغع خثطئ طخالتعا ضما ترغث.
طعجئ  رضــعب  سطى  المئظغئ  المطالئات  بسخ  أطــا 
الَتراك طظ افظزمئ وأتئاسعا، أو غساشطعا بسخ طظ 
سظثعط أجظثاٌت غربغٌئ غرغئٌئ سظ طةامساتظا،شضض عثه 
دسعاٌت حاذٌة، ولغسئ طططئاً لطظاس، تسصط سظث أول 
اهللا  ضرب  الثي  والئاذض،  التص  طبض  وعثا  طظسطش، 
ْودِيٌَة 

َ
أ َفَسالَْت  َماًء  َماءِ  الّسَ ِمَن  نَزَل 

َ
﴿أ الصرآن  شغ  طبطه 

ا يُوقُِدوَن َعلَْيِه فِي  ْيُل َزَبداً رَّانِياً َوِمّمَ بَِقَدرَِها َفاْحَتَمَل الّسَ
 َُ ّ لَِك يَْضرُِب اهللا

ٰ
ْو َمَتاٍع َزَبٌد ّمِْثلُُه َكَذ

َ
ابْتَِغاَء ِحلَْيٍة أ الّنَارِ 

ا َما يَنَفُع الّنَاَس  ّمَ
َ
َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء وَأ ا الّزَ ّمَ

َ
الَْحّقَ وَالَْباِطَل َفأ

 ﴾ْمَثاَل
َ ْ
َُ األ ّ لَِك يَْضرُِب اهللا

ٰ
ْرِض َكَذ

َ ْ
َفَيْمُكُث فِي األ

جثد تجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا الثسعة لاختغح طسار بعرة افطئ شغ الحام، ودسا إلى تتخغظ التراك التالغ، 
وصال بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ جعرغا، إن طا وخطئ إلغه بعرة الحام طآخرا ق 
غاظاجإ أبثا طع تةط الادتغات الاغ صثطاعا، خاخئ وصث تئغظ اآلن لطةمغع بأن افطعال الاغ تصثم لصغادات الفخائض 
لط تضظ إق بمظا لمخادرة صرارعط وأجر إرادتعط، بض أخئتئ عثه الصغادات تمارس سطى أعض الحام الادغغص 
والزطط والصمع والاسطط الثي خرجعا ضثه، طما دشع أعض الحام لطاترك طظ جثغث؛ وحثد الئغان: تاى ق غضعن عثا 
التراك؛ حأظه شغ ذلك حأن التراك ضث ذاغغئ الحام الثي تط اتاعاؤه وطظ بط اطاطاؤه وترشه سظ طساره، ق بث 
طظ تتخغظه، بةسض بعابئ البعرة طرتضجا له وعغ: إجصاط الظزام، وطظ بط إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة؛ 
الاغ بحر بسعدتعا رجعل اهللا ، والاترر طظ دول الضفر، وعثه البعابئ ق غمضظ تتصغصعا إق بصطع السقصئ طع طا 
غسمى بالثول الثاسمئ وسطى رأجعا الظزام الارضغ؛ الثي بان لطةمغع تآطره سطى بعرة الحام، وطظ بط تئظغ طحروع 
جغاجغ واضح طظئبص طظ سصغثة اإلجقم، وتئظغ صغادة جغاجغئ واسغئ وطثطخئ؛ تسمض سطى تعتغث جععد المثطخغظ 
تتئ راغئ رجعل اهللا ؛ تسغر التراك وشص المحروع السغاجغ، طحروع الثقشئ الراحثة التصئ. عثه عغ أعط خطعات 

تختغح طسار البعرة لطعخعل بعا إلى بر افطان.

طساعثة  تعصغع  سطى  جظئ  وسحرغظ  خمج  طرور  بسث 
وادي سربئ الثغاظغئ بغظ الثولئ افردظغئ وضغان غععد، 
وبسث جظئ طظ إسقن المطك سئث اهللا الباظغ شغ حعر 
تحرغظ افول/أضاعبر سام ٢٠١٨ إغصاف السمض بالمقتص 
الثاخئ بالمظطصاغظ تسإ الئروتعضعل الصاظعظغ الثي 
غععد،  لضغان  تأجغرعما  تةثغث  بإغصاف  لفردن  غسمح 
تّط بالفسض تسّطط افردن لطمظطصاغظ واجاسادة السغادة 
سطغعما، وصام المطك بجغارتعما وألصى خطاب (الاترغر) 
شما  حئر طظ أرض العذظ،  تترغر ضض  وُطسطظاً  ُطظاحغاً 
عغ الصخئ؟ وطا عع المشجى طظعا؟ وطا عغ الفائثة الاغ 

غةظغعا ضغان غععد طظ تثطغه سظعما؟
ضان ضغان غععد صث جغطر سطى طظطصئ الئاصعرة العاصسئ 
تئطس  والاغ  الحمالغئ  افغعار  شغ  افردن  ظعر  حرق 
شغما   ،١٩٤٨ سام  ظضئئ  بسث  دوظط   ٦٠٠٠ طساتاعا 
اتاطئ طظطصئ الشمر العاصسئ حرق وادي سربئ شغ جظعب 
افردن والاغ تئطس طساتاعا ٤٠٠٠ دوظط بسث عجغمئ 
سام ١٩٦٧، وتّط تةثغث السغطرة سطغعما صاظعظغاً سام 

١٩٩٤ سظث تعصغع اتفاصغئ وادي سربئ وتّط طظتعما وضسًا 
خاخاً غامضظ المجارسعن الغععد طظ خقله اجاشقلعما 
بترغئ تاطئ، دون أي صغث طظ جاظإ افردن لمثة ٢٥

جظئ طظ تارغت تعصغع اقتفاصغئ، وصث اظاعئ المثة شغ 
عثه افغام، وتّمئ إسادتعما إلى السغادة افردظغئ طظ 
دون أي سراصغض، وسطى غغر سادة غععد شغ المماذطئ شغ 

تطئغص اقتفاصغات الماسطصئ بافراضغ المتاطئ.
تطك  غععد  ضغان  تضعطئ  رئغج  ظاظغاعع  حرح  لصث 
المقبسات شصال شغ خطاب له أطام الضظغسئ بمظاجئئ 
طرور ٢٥ ساطا سطى تعصغع اتفاصغئ وادي سربئ: "لثغظا 
افردن،  طع  جقم  ُطساعثة  بعجعد  واضتئ  طخطتئ 
شعغ دولئ تصع سطى اطاثاد أذعل تثودظا، وسطى أصرب 
طساشئ طظ الئتر افبغخ الماعجط، وأعمغئ اقجاصرار 
الثولاان  وعما  واضتئ،  طخر  شغ  ضما  افردن  شغ 
اجامرار  وأعمغئ  جقم،  اتفاصغات  سطى  الُمعصساان 
الصعة  ظمطك  وظتظ  لظا،  واضتئ  طخطتئ  الُمساعثتغظ 
لمظع اجاغقء أي جعات إجقطغئ سطى الثولاغظ، ولظ 

أخعض شغ الافاخغض".
شالمسألئ إذًا بتسإ ظاظغاعع عغ أضئر طظ طةرد تسطغط 
صطساغظ طظ افرض لفردن، شالمسألئ تاسطص بالثعف 
سطى الظزاطغظ المخري وافردظغ، خاخئ الظزام افردظغ 
ضغان  واجاسثاد  إجقطغغظ،  أغثي  سطى  السصعط  طظ 
غععد لطاثخض لتماغاعما طظ السصعط، وعثه طخطتئ 
أضئر طظ أي طخطتئ أخرى، شظاظغاعع غرى أعمغئ بالشئ 
شغ اجامرار طساعثتغ السقم طع طخر وافردن بالرغط 

طظ سثم حسئغاعما.
وسّثد ظاظغاعع أظعاع السقصات الصائمئ طع افردن بفدض 
اتفاصغئ وادي سربئ ووخفعا بأّظعا سقصات اجاراتغةغئ 
وصال:  والاةارة،  والمغاه  واقجاثئارات  افطظ  تحمض 
"ظتظ ُظساسث المطك افردظغ بطرق جرغئ ق أساصث أّظه 
فطظظا"،  ُطعط  سظخر  وعثا  الافاخغض،  أذضر  أْن  غظئشغ 
ابظ  وعع  ضععغظ  إغثي  الغععدي  اإلسقطغ  وُغفّسر 
المآّجسئ افطظغئ ضقم ظاظغاعع المةمض بأّن طا غةري 

العثف طظه عع: "تتسغظ خعرة المطك، وأّن عثا افطر 
ُطافص سطغه بغظ الثولاغظ، وق غآّبر سظثظا إن ظعر المطك 
سطى أّظه شاح الصثس أو تّرر شطسطغظ ضخقح الثغظ، 
وذلك بعثف تعثئئ افطعر شغ افردن وتبئغئ اقجاصرار 
الُمعّثد باظفةار ضئغر، واجامرار المزاعرات واقتاةاجات، 
وصث اتفصظا طع المطك سطى عثه الطسئئ، شمخطتاظا ضئغرة 
طع افردن شغ ضض الظعاتغ، وعع شغ وضع ق ُغتسث سطغه، 
شأرجسظا المظطصاغظ بسث اظاعاء طثة اقتفاصغئ، وبالمصابض 
ظتظ ضسئظا افردن، والسقصات بغظظا وبغظ الثولئ افردظغئ 

أضئر طّما غاثغطه سصض".
شعثا عع السئإ التصغصغ إلسادة الئاصعرة والشمر لفردن 
ُطساصئطعا  وربط  افردظغئ  الثولئ  سطى  العغمظئ  وعع 
بإتضام بُمساصئض ضغان غععد، ولغج ُطةرد السغطرة 

سطى سحرة آقف دوظط شصط.
لصث أجسئ برغطاظغا الضغان افردظغ لغضعن شغ افجاس 
تارجا أطغظا لضغان غععد، وتاطغا لعجعده، وظزر الشرب 
لفردن بحضٍض سام ضخظع وتعأم لضغان غععد، ُغظاخر 

ضض  شغ  اآلخر  طع  طظعما  ضض  وُغظّسص  اآلخر،  أتثعما 
وأّن  خاخئ  افطظغئ،  الصداغا  وأّولعا  التّساجئ  الصداغا 

عثه الصداغا تمج وجعد ضٍض طظعما.
شغ  غععد  ضغان  وجعد  صدغئ  عغ  باخاخار  شالصدغئ 
اجامرار  خقل  طظ  سطغه  التفاظ  وضغفغئ  شطسطغظ، 
وجعد الثولئ شغ افردن، واتفاصغات السقم المجسعم 
لضق  افشدض  وطظ  وطعاصغئ،  طفاسغض  لعا  بغظعما 
الثولاغظ اقلاجام بعا طظ أجض اجامرار السقصئ السدعغئ 
الاارغثغئ بغظ الثولاغظ، وطظ عظا جاء تسطغط الئاصعرة 
شغ  اقجاصرار  ولابئغئ  السقصئ،  عثه  لاأضغث  والشمر 
افردن خاخًئ بسث أْن تسرض لقعاجاز بفسض الدشعط 
افطرغضغئ سطغه، وبسئإ صطع السسعدغئ لطمساسثات 
المالغئ سظه بأطر طظ أطرغضا، شحسر ضغان غععد بالثعف 
سطى ُطساصئطه بسئإ تثطثض افوضاع شغ افردن، شصام 
بما صام به لاعثئئ افجعاء وإسادة البصئ بالظزام إلى 
تٍث طا، شسّطط المظطصاغظ، وظعر لطرأي السام أّن الثولئ 

والمطك شغ تالٍئ جغاجغٍئ تسظئ.
والتصغصئ أّن تترغر افرض ق غمضظ أْن غأتغ بالافاوض 
وق باقتفاصغات، شالصاال وخعض التروب عما العجغطئ 
شغ  بصسئ  أي  شغ  اغاخئئ  أرض  أي  لاترغر  العتغثة 
العغئئ  اجاسادة  غةإ  افرض  اجاسادة  وصئض  السالط، 
والسغادة، وق غمضظ اجاسادتعما إق بصعة افّطئ الثاتغئ 
ولغج بالمساعثات الثولغئ، وعثه الصعة الثاتغئ لفّطئ 
ق ُبّث وأْن تسامث سطى صعة المئثأ الثي غثغظ به الظاس 
شغ افردن وشغ جائر بقد المسطمغظ أق وعع اإلجقم، 
شئاإلجقم شصط غمضظ إرجاع السغادة والعغئئ وافرض، 
دولئ  إلى  غتااج  شاسقً  غضعن  لضغ  اإلجقم  ولضّظ 
اإلجقم،  دولئ  إغةاد  طظ  ُبّث  ق  ضان  لثلك  وجططان، 
السالمغ  بثورعا  لاصعم  الظئعة؛  طظعاج  سطى  الثقشئ 
وإظخاف  التص،  وإتصاق  اإلجقطغئ،  الثسعة  تمض  شغ 
المزطعطغظ، وتترغر الئقد والسئاد طظ رجج الزالمغظ، 
وطظ بشغ الُمساثغظ، وضشِّ أغثي المساسمرغظ، وضظج 

 وجعدعط طظ دغار المسطمغظ

لئظان، َتراٌك طسامٌر... وأوراٌق خاجرٌة 
لططئصئ السغاجغئ الفاجثة!

بالظزر إلى َتراك الظاس شغ لئظان، شصث تثطَّئ ططالإ 
المساادة  اإلخقتغئ  المطالإ  طةرد  المظافدغظ 
إخقح  طططإ  إلى  تسثتعا  بض  طاضغئ،  شارات  خقل 
الظزام التاضط طظ جثغث بما غدمظ طتاربئ الفساد، 
وطضاشتئ الفصر، وطسالةئ الئطالئ، وتتسغظ افوضاع 
اقصاخادغئ والثثطات طبض المغاه والضعرباء، وترطان 
الساجئ الطائفغغظ طظ اجاشقل تعزغع طعارد الثولئ 
واتــثٍة  طساشٍئ  سطى  تصش  دولــئ  وبظاء  لخالتعط، 
ُسرف  شغما  السغاجغئ،  والاغارات  افذغاف  جمغع  طظ 

بمتاربئ الطائفغئ السغاجغئ.
بسغثًا  لططائفغئ  سابرًة  عااشاٍت  المظافدعن  وردد 
وضثلك  الطئصئ،  أو  لطمثعإ  الدغصئ  الاتغجات  سظ 
رشخ المظافدعن الصرارات اإلخقتغئ الـ٢٤ لرئغج 
تحرغظ   ٢٠ شغ  أسطظعا  الاغ  الترغري  جسث  التضعطئ 
افول ٢٠١٩، صئض تصثغمه اقجاصالئ شغ ٢٩ تحرغظ 
ضطظ..."،  غسظغ  "ضطظ  بعااشعط  وذلك   ،٢٠١٩ افول 
السغاجغئ  الطئصئ  رتغض  ضــرورة  إلــى  ــارة  إح شغ 

التاضمئ بحضض ضاطض.
طظ المسروف أن عثه اقتاةاجات عغ ولغثة تراضماٍت 
جطئغٍئ شغ اقصاخاد والسغاجئ، تسئئئ شغعا تضعطات 
طاساصئئ تسعر سطى تماغئ طخالتعا ودغمعطاعا شغ 
التضط سطى تساب طخالح الظاس، وذلك طصابض إدارة 
طاأخرة  لمرتطئ  وترضعا  افزطــات،  لمسالةئ  ظعرعا 

تاتعل شغعا إلى صظابض طعصعتئ طما جئإ:
١٣٦ المرتئئ  لئظان  غتاض  إذ  الفساد:  اجاحراء   -

الحفاشغئ  طظزمئ  تصرغر  شغ  دولئ   ١٨٠ إجمالغ  طظ 
الثولغئ ٢٠١٨.

تراضمات  أشدئ  شصث  اقصــاــخــادي:  اقظضماش   -
أضبر  بالث  لئظان  جسض  إلى  اقصاخادغئ  الممارجات 
الثغعن  إجمالغ  غئطس  إذ  السالط،  شغ  طثغعظغئ  الثول 
المساتصئ سطغه خقل سام ٢٠١٨ ظتع ٨٦ ططغار دوقر، 
وشص إتخاءات جمسغئ المخارف الطئظاظغئ، وإلى تثظغ 
اإلغرادات وتئاذآ الظمع ٠,٢٪ خقل سام ٢٠١٨ تسإ 

خظثوق الظصث الثولغ.
- غغاب الثثطات: تغث غساظغ لئظان طظ أزطئ ضعرباء 
البمظ،  غالغئ  المعلثات  سطى  لقساماد  الظاس  دشسئ 
شفغ الساخمئ غئطس طسثل اظصطاع الضعرباء شغ الغعم 
٢٠ غصارب  طا  إلى  غخض  بغظما  غعطّغاً،  جاسات  بقث 

جاسئ غعطّغاً شغ طظاذص أخرى.
وطما غظئشغ حث الظزر إلغه شغ عثا التراك:

١- أن الطئصئ افضبر اظثراذاً شغ اقتاةاجات الطئظاظغئ 
عغ ذئصئ حئابغئ أصض طظ ٢٠ ساطاً، جغض طا بسث ٨

الحئاب  طظ  الةغض  عثا  لئظان.  شغ   ٢٠٠٥ آذار  و١٤ 
الاعاخض،  حئضات  سطى  أوصاتعط  طسزط  غصدعن 
الاسغغج  سمطغات  طظ  بسغثة  طساشات  سطى  غصفعن 
افوضاع  سطى  أضبر  وغرضجون  والمثعئغئ،  والطائفغئ 
خفتئ  وذغ  الفساد،  وطعاجعئ  الغعطغئ،  المسغحغئ 
وجعه أشراد وسائقت جغاجغئ، بئئ إخفاصعا واظسثام 
شغ  غاغئ  سظخر  وعثا  شدائتعا،  وتساظط  ضفاءتعا 

افعمغئ غظئشغ الاظئه له واجابماره.
 - اتساساً  تحعث  الاغ   - الفصغرة  الطئصئ  ذشغان   -٢
والماعجطئ الثخض سطى الَتراك، والاغ ترى أن الظزام 
السغاجغ الثي تصاجط تخخاً ذائفغئ وطثعئغئ، بات 
غسمض لخالح ضض ذائفئ وطثعإ سطى تساب طتثودي 

وطاعجطغ الثخض.
الطئصئ  عثه  سظث  لطتض  أشص  وجعد  سثم  وضعح   -٣
الظاس  ظزر  لفئ  لظا  غظئشغ  وعظا  الفاجثة،  السغاجغئ 
ُغحِشطعا  وق  َغحْشطعا  ق  افظزمئ  عثه  بأن  لغثرضعا 
جعى داسمغعا طظ افذراف الثارجغئ، وخاخئ أطرغضا.

السام  بسث  افخغرة  السظعات  شغ  افطــر  وخــض  لصث 
طما  والمثعئغئ،  الطائفغئ  الظاتغئ  بروز  إلى   ،٢٠١١
صغام  طحروع  سطى  تاى  طتثٍق،  بثطٍر  غآذن  ضان 
الثولئ اإلجقطغئ... لضظ طا تخض وغتخض شغ لئظان 

الئاصعرة والشمر... 
اجاسادة أرض أم شصثان جغادة؟!

بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغــــــــــ ــــــــــ
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خّعت طةطج الحغعخ الفرظسغ سطى طحروع صاظعن جثغث غمظع طراشصات الاقطغث خقل الرتقت المثرجغئ 
طظ ارتثاء الثمار ظزرا لرطجغاه الثغظغئ المثالفئ لطظعب السطماظغ، وغساظث عثا الصرار إلى صاظعن آذار/طارس 
٢٠٠٤ الثي غسامث طئثأ السطماظغئ شغ المثارس الساطئ الفرظسغئ. وسطغه شصث أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب 
الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعصسه: أنَّ جاجئ الشرب غطرصعن ضض 
افبعاب وغافظظعن شغ جظ الاحرغسات الاغ تتزر وتةرم الثمار، عثا بالرغط طظ تحثصعط وتشظغعط بالترغات 
الحثخغئ! ق لحغء إق لضعظه طزعرا طظ طزاعر اإلجقم. ولفئ الاسطغص إلى: أظه بات طظ العاضح أن الترغئ 
الاغ تصثجعا وتظادي بعا التدارة الشربغئ لطمرأة إظما عغ ترغئ الاسري، أطا جارعا لظفسعا وطتاشزاعا سطى 
شغ  ودورعا  المرأة  سظ  شطسفاه  طع  تظاصدا  شغه  فن  غطاق؛  ق  الثي  افطر  شعثا  اإلجقم،  غأطر  ضما  ضراطاعا 
المةامع، شالمرأة بالظسئئ له جطسئ تجداد صغماعا بصثر ضحفعا لةسثعا وتسعغصعا لمفاتظعا، ولصث جرت عثه 
الفطسفئ المرغدئ سطى أوروبا العغقت شسجشئ الظساء سظ الجواج واإلظةاب واظاحرت الفاتحئ وتفضضئ افجرة 
خطعرة  المسطمعن  غثرك  شعض  الاسطغص:  وتساءل  حئابعا.  تساسغث  أن  لعا  غمضظ  ق  سةعزا  أوروبا  وأخئتئ 
السططئ  وصساعا  الاغ  جغثاو  ضاتفاصغئ  المثاطفئ  اقتفاصغات  سطى  طسه  وتعصغسعط  لطشرب  تضاطعط  طساغرة 
ضالثرر  طتفعظئ  ضرغمئ  اطرأة  غرى  أن  غطغص  وق  خغرا  لظا  غرغث  ق  الشرب  وإن  ٢٠١٤؟  سام  شغ  الفطسطغظغئ 
البمغظئ، بض غرغثعا جطسئ رخغخئ، لغظاعغ بعا المصام شغ الضئر شغ بغئ السةجة ق غسأل سظعا أتث وق غسرف 
سظعا أتث. وخاط الاسطغص طحثدا: أن الثغر ضض الثغر شغ اإلجقم الثي ضرم المرأة باحرغساته السماوغئ الاغ 
أسطئ طظ حأن المرأة وضمظئ لعا تصعصعا، تسابص الرجض شغ الطاسات، رضظًا فجرتعا الثي تشحاه الطمأظغظئ، 

شسالئ شغ بظاء طةامسعا اإلجقطغ الراحث، والحر ضض الحر شغ طساغرة الشرب جغاجغا أو شضرغا.

لعضالئ  الئثوي  إبراعغط  السعداظغ؛  المالغئ  وزغر  خرح 
لثمسئ  غخض  طا  إلى  غتااج  "السعدان  بأن  روغارز: 
ططغارات دوقر، دسما لطمغجاظغئ، لافادي اظعغار اصاخادي"، 
بأن طعازظئ السام ٢٠٢٠م جغاط  وعع الثي خرح جابصاً 
تمعغطعا بعاجطئ أخثصاء السعدان، غداف إلى ذلك جسغه 
الثولغ؛  الظصث  خظثوق  طظ  ربعي  صرض  لةطإ  الثؤوب، 
اصاخادغا.  السعدان  غسغحه  الثي  الترج  العاصع  لسقج 
وسطغه شصث أضث افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض) الظاذص 
الظاظر  أن  السعدان:  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ 
الثول  جراب  وراء  وجرغعا  الغعم  السعدان  تضعطئ  لعاصع 

شغ  غضمظ  التصغصغ  الفحض  أن  تماطاً  لغعصظ  السعدان،  شغ  اقصاخادغئ  افزطئ  لمسالةئ  اقجاسمارغئ  الشربغئ 
ذرغصئ الافضغر لتض افزطئ؛ الثي ق غثرج طظ خظثوق الظزام الرأجمالغ الئشغخ. وتساءل افجااذ أبع خطغض 
شغ بغان ختفغ: ضغش لئطث طبض السعدان؛ غمطك سحرات المحارغع الجراسغئ، شغ أراٍض حاجسئ تصثر بمقغغظ 
العضاارات الخالتئ لطجراسئ، وطغاه وشغرة طظ أظعار وأططار، ضغش غظازر عئات اآلخرغظ لشثائه؟! وضغش لئطث 
غثرج طظ باذظ أرضه طؤات افذظان طظ الثعإ، والمسادن افخرى، والئارول، وغغرعا، غصش وزغر طالغاه طاسعقً 
الثول اقجاسمارغئ، والخظادغص الربعغئ، أسطعه أم طظسعه؟! وضغش لئطث غجخر بالسصعل الظغرة؛ شغ حاى طظاتغ 
التغاة، تصش تضعطاه تائرة طتاارة طاذا تفسض، وتساةثي التطعل الئاذطئ طظ أطرغضا وأوروبا؟! وخاط افجااذ 
سبمان بغاظه بالصعل: إظظا ق ظتااج لعئات الشرب المسمعطئ، وق إلى صروضعط الربعغئ المآذظئ بترب طظ اهللا 
ورجعله، إظظا شصط ظتااج إلى رجال غتمطعن شضرًا راصغاً؛ طئظغاً سطى سصغثة افطئ؛ غرسعن حآون الظاس بأتضام 
السابث  المساسمر  الضاشر  غث  وتصطع  افطئ؛  لثثطئ  والئاذظئ  الزاعرة  الئقد  بروات  شغسثِّرون  السالمغظ؛  رب 
ببروات الئقد، وطصثرات السئاد، إظعط رجال دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئاً بإذن 

اهللا؛ شعغ الدماظئ العتغثة لتض المحضقت، وسقج افزطات، ووضع الئقد شغ ذرغص الظعدئ والرصغ.

الظزام  سطى  أعطعا  بعرة  بسث   ٢٠١١ أغطعل  شغ  طخر 
وإجصاذعط لرأجه تسظغ طئارك، صال إن أشدض ظزام 
عع السطماظغئ وذالإ أعض طخر باطئغصعا، وسظثطا صال 
رئغج الئرلمان الارضغ السابص إجماسغض ضعرطان غعم 
٢٠١٦/٤/٢٦: "ظتظ بطث طسطط غةإ أن ظدع دجاعرا 
رأغا  إغاعا  طسائرا  أصعاله  أردوغان  رشخ  دغظظا"  تسإ 
سظثطا  "إظه  وصال  وتضعطاه  تجبه  غمبض  ق  حثخغا 
ذعإ إلى طخر ذالإ أعطعا باطئغص السطماظغئ، شسظثطا 
اسارض طرحث اإلخعان طتمث ساضش صطئ له جأصظسك 

وتضطمئ طسه وأصظساه".
وبةاظإ ذلك غسطظ أردوغان وقءه فطرغضا سثوة اإلجقم 
والمسطمغظ بصعله إن أطرغضا تطغفاظا وخثغصاظا، وغاآطر 
طسعا سطى أعض جعرغا، وصث أضث ذلك شغ زغارته افخغرة 
 ،٢٠١٩/١١/١٣ غعم  تراطإ  رئغسعا  ولصائه  فطرغضا 
وغسائر سثو اإلجقم والمسطمغظ بعتغظ رئغج روجغا 
إلجصاط  جعرغا  أعض  سطى  طسه  وغافص  السجغج  خثغصه 
المظاذص المتررة وتسطغمعا لروجغا وطظ بط لطظزام تتئ 
طسمى خفخ الاخسغث شغ اجاماسات أجااظئ وجعتحغ، 
وآخرعا سمطغئ "ظئع السقم" تغث جّطط بسخ المظاذص 
لطظزام وطظاذص أخرى سطى وحك الاسطغط سظثطا تفاعط 
لمظع  ذلك  وضض  طحارضئ.  دورغات  باسغغر  روجغا  طع 
الظزام  وتبئغئ  جعرغا  شغ  التضط  إلى  اإلجقم  سعدة 
جعرغا  أعض  شثثع  سطغه.  والصائمغظ  شغعا  السطماظغ 
خثاسا طا بسثه خثاع، شعجه ضربئ صعغئ طعجسئ لطبعرة 

شغ طتاولئ لطصداء سطغعا.
وطع ضض طا ذضرظاه أشق غرى ذلك طظ غثاشع سظ أردوغان؟ 

تامئ: افطئ اإلجقطغئ وجغعحعا عط السئغض لعضع تث لسثوان غععد ...
والعسغث وافطعال واإلغراء...

وطظ جاظإ آخر، شصث أبئئ السثوان بأّن جععد المصاوطئ 
طسادلئ  شرض  أو  اقتاقل  إلخاشئ  تضفغ  صث  وصثرتعا 
الرسإ ضما ُغصال، ولضظعا لظ تضفغ لعضع تث لشطرجئ 
غععد أو إظعاء اقتاقل طظ جثوره، شضغان غععد غئادر 
بالسثوان واإلجرام ضطما حسر أظه بتاجئ إلى ذلك، شغمسظ 
تثظغسا  الصثس  وشغ  وإرعابا،  وتثطغرا  صاق  غجة  شغ 
طظ  وطجغثا  وإذقق  صاق  الدفئ  وشغ  وصاق،  وتععغثا 
اقجاغطان وافجر... وعع شغ ضض ذلك طثرك أظه لظ 

غةث ردا صعغا وتصغصغا غظسغه وجاوس الحغطان.
غععد  إلجرام  تث  لعضع  والحرسغ  التصغصغ  الرد  إّن 
طظ  الةربعطغ  ضغاظعط  باجاؤخال  عع  وغطرجاعط 
صعة  إلى  غتااج  أطر  وعثا  شطسطغظ،  المئارضئ  افرض 
تصغصغئ ترد الخاع خاسغظ، وق تضافغ بفرض (طسادلئ 
باصاقع  بض  اقحائاك)!  (صعاسث  سطى  اقتفاق  أو  الرسإ) 

ضغان غععد طظ جثوره طظ شطسطغظ.

تامئ ضطمئ السثد: أردوغان غتغغ ذضرى عقك عادم دولئ اإلجقم ...

ولعصش طسطسض الثم واقتاقل ق بث أن ُتساد الصدغئ 
إلى أخطعا وشطسطغظ إلى تدظعا التصغصغ، شفطسطغظ 
صدغئ افطئ اإلجقطغئ، وأعطعا عط المسطمعن ضطعط، 
وصعتعا عغ جغعش افطئ وجتاشطعا، والصادر سطى وصش 
افرض  طظ  جثوره  طظ  اقتاقل  وإزالئ  غععد  سثوان 
المئارضئ شطسطغظ عغ جغعش افطئ وجتاشطعا شغ جعاد 

تترر به شطسطغظ وغحرد به َطظ خطش غععد.
لثا غةإ اجاظخار افطئ اإلجقطغئ وجغعحعا والاعجه 
بالظثاء إلغعط إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة وتترغر 
افرض المئارضئ، والضش سظ الرضعن إلى تضام المسطمغظ 
شعط ضطعط أولغاء لطشرب أسثاء لفطئ، وإن تصطإ بسدعط 
شغ أدوار خظسعا لعط الشرب المساسمر ولضظعط غسغرون 
سطى طا رجمه لعط طظ طثططات وأدوار لطتغطعلئ دون 

 اظسااق افطئ وتتررعا طظ ربصئ اقجاسمار
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ شطسطغظ

من ثمار الحضارة الرأسمالیۀ
فرنسا ستمنع مرافقات التالمیذ خالل الرحالت المدرسیۀ 

من ارتداء الخمار

شضغش لمسطمغظ طا زالعا غثاشسعن سظه وغظازرون طظه 
خغرا؟! شضغش غتثث عثا؟ وإذا دصصظا شغ افطر ظرى أن 
ضبغرا طظ المسطمغظ تشطإ سطغعط الساذفئ وطظعط تشطإ 
سطغعط السثاجئ، شغاسطصعن بأحثاص، وق غساسمطعن 
وق  وافوضاع،  افحثاص  لاصغغط  اإلجقم  طصاغغج 

غرغثون أن غفعمعا العصائع ضما عغ.
شالعسغ السغاجغ عع الظزرة لفتثاث طظ زاوغئ خاخئ، 
السصغثة  زاوغئ  طظ  الظزرة  عغ  لطمسطط  وبالظسئئ 
اإلجقطغئ وطا غظئبص سظعا طظ أشضار وربطعا بالعاصع، 
وغصّغط  وغفعمعا  افتثاث  المسطط  بعا  غرى  ظعر  شعغ 
القسئغظ شغعا، شق غثاشع سظ أحثاص أو صادة تالعط 
صائق:  ذلك  سظ  غظعاه  وربه  ذضرظاعط،  الثغظ  ضعآقء 
َّ الَ حُيِبُّ َمن  نُفَسُهْم إِنَّ اهللا

َ
ِيَن خَيَْتانُوَن أ َّ ﴿َوالَ جُتَادِْل َعِن ا

عِيماً﴾ شغساسمض طصاغغج اإلجقم الختغتئ، 
َ
اَكَن َخوَّاناً أ

شالتص ق غصاس بافحثاص، وإظما افحثاص غصاجعن 
وأضض  ضض  طظ  اتئاع  ق  باقتئاع،  أتص  والتص  بالتص، 
ضبغرا وضض سظ جعاء السئغض. شالسقج غضمظ شغ عثه 
الظصطئ؛ رؤغئ افتثاث ضما عغ طع طقبساتعا وظروشعا 
وربطعا بالمعصش الثولغ، وإدراضعا سطى تصغصاعا بسمص 
واجاظارة، وسثم تطعغظعا بالطعن الثي غرغثه الحثص 
تسإ أععائه، وطظ بط اجاسمال طصاغغج اإلجقم طع 
شعط عثه المصاغغج شعما ختغتا دصغصا، واهللا تسالى 
ضاابه  إلى  الاتاضط  طظعط  وغططإ  المآطظغظ  غثاذإ 
ٍء َفرُدُّوهُ  ْ َ وجظئ رجعله بصعله تسالى: ﴿َفإِن َيَنازَْقُتْم يِف 
َوِْم اآلِخرِ َذلَِك  ْ ِّ وَا ِّ وَالرَُّسوِل إِن ُكنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاهللا إىَِل اهللا

 ﴾ًوِيال
ْ
ْحَسُن تَأ

َ
َخرْيٌ وَأ

 تسثدت البعرات يف بقد املسطمني والسقج واتث

لط ظُسث ظافاجأ وظتظ ُظطالع وجائض اإلسقم، إذ ظسمع 
المسطمغظ.  بقد  شغ  طزاعرات  خروج  ظحاعث  أو 
طزاعرات تعاش ضث ظطط افظزمئ وصاداتعا تظادي 
بالضراطئ، بالسثالئ، بافطان، بالتصعق، بطصمئ السغح، 
وطع  والئطالئ...إلت؛  المسغحئ  وغقء  الزطط  تحضع 
ئر صغادات افظزمئ، وطع ذعل خئر الحسعب سطى  تةَّ
ضسرت  لتزئ  شغ  الظاس  سظث  اآلطال  خابئ  أذاعط، 
التاضمئ  افظزمئ  صادة  سطى  اإلبصاء  طعدة  بعراتعط 

ا بالرتغض أو بالاشغغر الثي غظحثوظه. لاظادغعط إطَّ
لضظ ُعظاك أطعرًا ضان ق بث لعثه البعرات طظ إسادة 
السمض  ظتع  اقظطقق  صئض  وتفسغرعا  شغعا  الظزر 
بالزطط  اإلتساس  ظصطئ  طظ  اقظطقق  فن  لطاشغغر، 
غضعن  أن  دون  طئاحرة  لطاشغغر  السمض  ظصطئ  إلى 
تفسغر  سظث  غصش  طساظغر  شضر  ظصطئ  الظصطاغظ  بغظ 
المحضطئ المتسعجئ وبغان التض الختغح لمسالةاعا، 
شالظاغةئ التامغئ عغ تثئط البائرغظ سظث السغر شغ 
ذرغص الاشغغر؛ ظزرًا لقخاقشات السفعغئ شغ وجعات 
افولى  السطتغئ  ظزرتعط  اء  جرَّ البائرغظ  بغظ  الظزر 
بالمحضطئ  اإلتساس  طةرد  سظث  إق  تصش  لط  الاغ 
غسعض  وبالاالغ  الاشغغر،  ظتع  المئاحر  واقظطقق 

لسراق البعرات جرصاعا ورضعب طعجاعا.
والاصطئات  بالمثاذر  طتفعف  تاماً  الطرغص  عثا  إن 
الظزرة  طظ  البعرات  عثه  اظطقصئ  طع  غظئشغ  شضان 
السمغصئ شغ تصغصئ دجاتغر وصعاظغظ افظزمئ الصائمئ، 
وافشضار الاغ اجامثت طظعا طظعةعا؛ لمسرشئ واصسعا 
الظزر  إسادة  ضثلك  بط  لقظسان،  ظزرتعا  تغث  طظ 
بعا  عاش  لطالما  الاغ  الحسارات  شطسفئ  تفسغر  شغ 
خالتئ  ضعظعا  طسرشئ  تغث  طظ  لطاشغغر؛  البائرون 
أو  المضان  اخاقف  سطى  إظسان  ضض  طحاضض  لمسالةئ 
الجطان؛ تاى ق غئصى بسثعا سطى بعرة البائرغظ طظ 
خطر بائٍر غأتغ ولع بسث تغظ، وغسثط سطى بعرٍة لط 

تةسض لمحاضض َسخِره ظخغئاً طظ التض.
وغا سةئاً! شعض غمطك اإلظسان اإلتاذئ بمحاضض التغاة 
وتطعلعا تاى غئئ شغ تض طحاضض اإلظسان وأجغاله 
الماساصئئ، إق أن غضعن سطى ِسطط غصغظ بالتض الختغح 
لمحضطئ اإلظسان افولى أو سصثته افولى الاغ سطى 
وتض  تفسغر  إلى  غاعخض  أن  غساطغع  تطعا  أجاس 
ضض طحضطئ ذارئئ تعاجعه شغ التغاة؟ وسصثته عثه 
الاغ  السمغصئ  الفطرغئ  تساؤقته  سطى  اإلجابئ  عغ 
غسةج سصض ضض ساصض اإلجابئ سظعا وتطعا تًق ختغتاً، 
شصث ضان غظئشغ لضض إظسان أن غسرف تصغصئ وجعده، 
وأن غاعخض إلى عثه التصغصئ بصظاسئ راجثئ وإغمان 
إغماظًا  صطئه  تمف  صظاسئ  وشطرته،  سصطه  غصظع  صطسغ 
بسث  وطخغره  التغاة،  عثه  شغ  وجعده  طظ  بالشاغئ 

المعت وسقصاه بثالص العجعد ضطه.
ولظ غةغإ سطى عثا السآال إق خالص اإلظسان والتغاة 
والضعن، وعع جئتاظه وتسالى ق تثرضه افبخار، طظجه 
سظ الحئه والمبض؛ والسصض ق غمطك أن غثرك خالص 
افضعان أو أن غاخعر ذات اهللا تسالى، أو أن ُغِتط به 
غآغثعط  الئحر  طظ  رجًق  الثالص  ُغرجض  أن  إق  ِسطما 
طظ  وتغاً  به  جاءوا  طا  خثق  تبئئ  خارصئ  بمسةجات 

سظث ربعط.
طسةجة  تاثبر  أن  المسطمغظ  حسعب  تاشابى  شعض 
رجالاه  لغثرضعا  أغثغعط؛  َبغظ  الثي  الضرغط  الصرآن 

وبغاظه لتض طحاضض الظاس شغ عثه افرض؟

ظسط؛ تسثدت المحاضض شغ بقد المسطمغظ شغ حاى 
وسطى  والسغاجئ...إلت  اقصاخاد،  شغ  التغاة  طةاقت 
ضض  جئإ  وراء  ضان  وصث  البعرات،  تسثدت  إبرعا 
ا  إطَّ وضسعا  طشطعذئ،  شضرة  المحاضض  طظ  طحضطئ 
وصفئ  جطتغئ  ظزرة  تأبغر  تتئ  شغطسعف  أو  ر  ُطفضِّ
التغاة  بزروف  غتط  لط  الثي  ععاه  تثود  سظث 

وتصطئاتعا ِسطما.
اصاخادظا  حصاء  إّن  ُصطظا  إْن  طئالشئ  وق  ُعراء  لغج 
جئ خظماً ضمظاة افولى  تضمظ وراءه شضرة خاذؤئ َصثَّ
الامطك  ترغئ  إلى  دسئ  الاغ  الترغات  شضرة  وعغ 
الاغ َخعَّلئ فختاب الصعة والظفعذ أن تطال أغثغعط 
لطظاس  اهللا  أودسعا  الاغ  والبروات  الساطئ  المطضغات 
لغظسمعا بثغراتعا وشص طا أطر به طظ ظزام جاء غسطظ 
شضرة سئعدغئ اإلظسان هللا وتثه ق حرغك له ظزام 
ظسغر به ظتع السسادة شغ الثظغا صئض اآلخرة، ولضظ 
والبروات  الساطئ  افطعال  أخئتئ  الترغات  شضرة  طع 
شأخئتئ  سطغعا  وغاخارسعن  الطاطسعن  غامطضعا 
البروات ُدولئ بغظ افغظغاء ذوي رؤوس افطعال وطا 
سطى ساطئ الظاس طظ جئغض لطسغح إق الفصر والترطان 

والفاصئ والئطالئ.
ولمتمث  بالعتثاظغئ  هللا  غحعثون  َطظ  َأَغسَغا  سةئاً.. 
أسزط  شغ  لمحاضطعط  التض  غةثوا  أن  بالرجالئ   
ضااب وأسزط دغظ أظجله اهللا رتمئ لطسالمغظ؟! وعض 
الثغظ  الثضر  أعض  شأغظ  السآال؟  إق  السّغ  دواء  ضان 
غسطمعن الفطسفئ التصغصغئ لظزام التضط شغ اإلجقم، 
بأظزمئ  الماسطصئ  الرباظغئ  افشضار  طظ  غادمظه  وطا 
اقجاماسغ،  والظزام  اقصاخادي  ضالظزام  المساطقت 

وأظزمئ السصعبات...إلت
طحروسًا  أغثغضط  بغظ  غدع  الاترغر  تجب  شعثا 
شغه  شاظزروا  والئراعغظ،  افدلئ  سطى  طئظغاً  إجقطغا 
شإن ضان تصاً شاصافعا أبره وإن ضان غغر ذلك شالُتةئ 

والئرعان عما جغثا المعصش.
وإن ضان طظ طصام لغ ُعظا أن أحرح الظزرة الختغتئ 
فجض  تعاش  بعرة  قظطقصئ  الختغح  الفضر  لظصطئ 
الظعدئ الختغتئ، شطظ تضعن خطعة التض إق السمض 

إلصاطئ دولئ الثقشئ.
 ، إن عثا الاشغغر الثي جسثته جغرة ظئغظا الضرغط
غظئشغ أن ظاثضر أظعا إظما صاطئ به بطئ اجاطاسعا أن 
غصطئعا طعازغظ الُصعى ببئاتعط سطى الطرغصئ الحرسغئ 
بالضفاح  الُتضط  جططان  إلى  اإلجقم  أوخطئ  الاغ 
أعض  طظ  الظخرة  وذطإ  الفضري  والخراع  السغاجغ 
سطغظا  العاجإ  شضان  الُتضط؛  قجاقم  والمظسئ  الصعة 
الزالمئ  افظزمئ  صادة  أطام  لِظث  ِظثًا  ظصش  أن  الغعم 
ظأظج  طمظ  الظخرة  ذطإ  اقسائار  بسغظ  افخث  طع 
بعط الثغر لطصئعل بالتص الثي ظتمطه إلغعط، شسسى 
ِطظ صائث دولئ أو جغح شغ بقد المسطمغظ أن غفعز 

بعثه المضاظئ لغضعن جغث أظخار عثا الجطان؟
شغا أختاب الظغاحغظ! عض طظ غظال طظضط حرف جسث 
بظ طساذ وُأجغث بظ تدغر، الطثغظ ضان لعما شدض 
الحرف  لعاء  شتازوا  افولى؛  اإلجقم  دولئ  صغام  شغ 
والمضاظئ سظث ربعط؛ افول اعاج لمعته سرش الرتمظ، 
افبر  ظصض  عضثا  صئغق،  المقئضئ  غرى  أن  ضاد  واآلخر 
 ، طتمث  الرجالئ  ولسان  الظئعة  ضقم  طظ  صخاعط 
جظزض بإذن اهللا سطى عثه الطرغصئ الحرسغئ باباغظ، 

 وباهللا الاعشغص والعثاغئ إلى جئغض الرحاد
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لماذا یلهث حکام السودان خلف سراب الدول االستعماریۀ
والسودان تزخر بالخیرات ظاهرا وباطنا؟!

وصفئ  صطصغطغئ  شغ  الاترغر  تجب  حئاب  ظزط 
رشدا  المثغظئ  شغ  الخطح  طتضمئ  أطام  اتاةاجغئ 
التجب  حئاب  طظ  لبقبئ  السططئ  اساصال  قجامرار 
لظحرة  التجب  تعزغع  إبر  أغام  سحرة  طظ  أضبر  طظث 
وشرض  تطئغص  السططئ  بثء  شغعا  رشخ  جغاجغئ 
اتفاصغئ جغثاو سطى أعض شطسطغظ. ورشع المتاةعن 
حسارات طظ طبض "عض طظ غثاشع سظ حرع اهللا طةرم 
المسطمغظ  "أشظةسض  وتتاضمعه؟!"،  تساصطعه  لضغ 
ضالمةرطغظ، طا لضط ضغش تتضمعن؟!"، "حئاب تجب 
اآلبمئ،  جغثاو  اتفاصغئ  لرشدعط  غساصطعن  الاترغر 
"ضمعا  المسطمعن؟"،  أغعا  اقظتقل  ترضعن  شعض 
وارشدعا  الاترغر  تجب  حئاب  لخعت  خعتضط 

اتفاصغئ جغثاو".

شباب حزب التحریر فی قلقیلیۀ
ینظمون وقفۀ احتجاجیۀ ضد االعتقال السیاسی
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شّظث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ الغمظ دساوى وتعثغثات سئث المطك التعبغ بحأن اجاعثاف "ضغان 
غععد" وإسقن الةعاد شغ جئغض اهللا ضث عثا السثو، وصال شغ بغان ختفغ: إن طبض عثه الاعثغثات طظ الجساطات 
العرصغئ إظما عغ لسئئ غصخث بعا اقجاعقك المتطغ شصط، وتطمغسه ورشع أجعمه ق غغر، والسةغإ أظه تاى الغععد 
احارضعا شغ الطسئئ، وصث تخظع له أطرغضا طا غطمسه طظ بطعقت إضاشغئ ق تدر بضغان غععد. وأضاف الئغان: الصخث 
طظ عثه التمطئ اإلسقطغئ عع تطمغع سئث المطك وإظعاره شغ بعب "طترر افصخى" وعع لغج أعطه وق قبسه، 
اظزروا إلى افحعر المصئطئ ضغش جغساعطك اإلسقم تعثغثات سئث المطك لغخظع طظه بطقً طظ دون المساس 
بحسرة طظ ضغان غععد. وخطص الئغان إلى الصعل: صعقً واتثًا ضغان غععد ق تجغطه طةرد تعثغثات، وإظما جغعش 
اَعُة َحتَّى تَُقاتِلُوا الَْيُهوَد َحتَّى يَُقوَل الَْحَجُر َوَراَءُه الَْيُهوِديُّ يَا ُمْسلُِم  المسطمغظ تتئ راغئ السصاب طخثاصاً لصعله : «َال تَُقوُم السَّ

َهَذا يَُهوِديٌّ َوَرايِئ َفاْقُتلُْه» وعثا لظ غضعن إق شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

جرائط الظزام يف تص طخر وأعطعا ق تظاعغ أجالغإ الصمع لط تبظ الحئاب الشاضإ يف السراق 
سظ سجطه إجصاط زطرة شساد رجح حرعا وبان سعارعا

تسامر اتاةاجات السراق ضث شساد الطشمئ التاضمئ 
وظعسا  ضما  الازاعر  وتغرة  وتحاث  طساعغاتعا،  بضض 
المؤات  غعم  ضض  غرشثعا  إذ  الرابع،  أجئعسعا  لائطس 
طعاصع  اخاقف  سطى  المةامع  حرائح  طظ  واآلقف 
والةظعب،  العجط  طتاشزات  أو  بشثاد  شغ  الاةمعر 
تردي  شغ  جاعط  طظ  ضض  سطى  الظاصمغظ  شغ  وتظعع 
أوضاع السراق لغخئح طظ أوائض الئطثان الفاحطئ رغط 
الحفاشغئ  طظزمئ  بغظئ  ولصث  الةمئ،  برواته  تعاشر 
الثولغئ أن السراق طظ بغظ أضبر دول السالط شسادا 
سطى طثى السظعات الماضغئ. وق غجال جضاظه غحضعن 
ططغارات  سحرات  رغط  الساطئ،  الثثطات  ظصص  طظ 
الثوقرات الاغ غاطصاعا السراق جظعغا طظ بغع الظفط، 
افطر الثي غثضغ زخط اقتاةاج سطى جعء افوضاع 

المسغحغئ. (الترة طئاحر).
وتخمغما سطى  لثا ظرى المازاعرغظ غجدادون سجطا 
طعاخطئ الرشخ لضض أحضال الارصغع والاسعغش الاغ 
تاسمثعا الطئصئ التاضمئ، أو الرعان سطى ساطض الجطظ 
الثي ربما تمض المظافدغظ - تسإ ظظ السططئ - 
سطى اقظستاب لغثطع الةع لعط. وعضثا ظرى الحئاب 
طآضثغظ  ططالئعط،  جصش  طظ  غرشسعن  تغظ  ضض 
أظعط لظ غئرتعا جاتات اقتاةاج تاى تتصغص ضاطض 
المساثثطئ  الصمع  وجائض  طظ  بالرغط  أعثاشعط، 
ضثعط. وصث بطشئ أسثاد الصاطى طظ الحئاب الشاضإ 
٣٥٠ - ٤٠٠ بتسإ المخادر، أطا الةرتى والمساصعن 
والصظابض  لطثطعع،  المسغض  الثخان  صظابض  جراء 

الخعتغئ، شصث شاصئ أسثادعط افلعف.
وق غجال اآلقف طظ أعض السراق شغ جاتات الازاعر 
ترتفع أسثادعط باقتاةاج تارة، أو الثسعة لطسخغان 
أعثاشعط  ضاطض  بطعغ  تاى  أخرى  تارة  المثظغ 
المحروسئ الاغ لط تسث طصخعرة سطى تعشغر الثثطات 
طططإ  سطى  تخر  أخئتئ  بض  الساذطغظ،  وتحشغض 
واتث شغ أغطإ القشاات المرشعسئ شغ جاتئ الاترغر 
بئشثاد وبابض والظةش والظاخرغئ وذي صار والصادجغئ 
تضعطئ  باجاصالئ  المطالئئ  وعع  والئخرة،  وطغسان 
سادل سئث المعثي، وإجراء اظاثابات طئضرة، وتحضغض 
طتضمئ خاخئ بةرائط الفساد، وصئض ضض ذلك إخرار 
الةماعغر شغ طعاصع اقتاةاج سطى إظعاء تالئ تصاجط 
الثي  المتاخخئ،  وظزام  السراق  شغ  ذائفغا  الظفعذ 

أظعك اصاخاد الئطث، وأضر بحسئه طظث سام ٢٠٠٣.
طظ  جثغثة  طرتطئ  وطازاعرون  ظاحطعن  وقتر 
شصث  المتاةغظ،  أسثاد  ارتفاع  طع  والارعغإ،  الصمع 
حعثت الةمسئ الماضغئ تفةغرات داطغئ شغ جاتاغ 
طرضج  الظاخرغئ  شغ  والتئعبغ  بئشثاد،  الاترغر 
طتاشزئ ذي صار، وراح ضتغاعا تاى غعم السئئ ٣

صاطى طظ المازاعرغظ، وإخابئ أضبر طظ ٣٠ آخرغظ 
الثسعة  سطى  المساخمغظ  تمض  طا  طافاوتئ،  بةروح 
الساتات  ورخث  لمراصئئ  بغظعط  لةان  لاحضغض 
لافادي أي خطر طاعصع طظ جعئ أتجاب وططغحغات 

طسروشئ تسسى لطصغام بعا. وشغ غدعن ذلك، اغاال 
الظاحطغظ  أتث  رجاط،  سثظان  طةععلعن  طسطتعن 
وسدع الاغار المثظغ طمظ غثسمعن الازاعرات، بسث 
خروجه طظ جاتئ الاترغر إلى طظجله شغ تغ الترغئ 
وجط بشثاد، رطغا بالرخاص، بط قذوا بالفرار، وشص 
تاجج  طظ  طصربئ  سطى  الةرغمئ  بعصعع  سغان  حععد 

تفاغح لصعات افطظ.
أن  الئقد،  جظعبغ  الظاخرغئ  شغ  طتاةعن  وأضث 
الازاعرات طسامرة، طع ضاطض إدراضعط أن "الصمع الثي 
تمارجه السططات جغسامر عع اآلخر، ولضظ اقظستاب 
والسعدة لطمظازل والسغر خطش جراب إجراءات التضعطئ 
واظازار العسعد المجسعطئ، لط غسث طمضظا، ذلك أظعا 

جرسات تثثغر ضحفعا الحئاب المخر سطى الاشغغر".
وطع اساماد الصسعة المفرذئ ضث المطالئغظ بالتغاة 
الضرغمئ، تسامر التضعطئ باتئاع الضثب وجغطئ لطمج 
التصائص. ولظدرب لثلك طبق: وزغر الثشاع غخرح شغ 
طسرض تسطغصه سطى طصاض أضبر طظ ٣٢٠ وجرح اآلقف 
تحرغظ  طظث  السراق  طثن  تسط  الاغ  الازاعرات  خقل 
طظ  عع  بالبا  ذرشا  "أن  طآضثا  الماضغ،  أول/أضاعبر 
غصاض المازاعرغظ"، وطحثدا سطى أن اإلخابات الاغ 
طخثرعا  والمازاعرغظ  افطظ  خفعف  شغ  وصسئ 
المئضغ؟!  المدتك  عع  عثا  ألغج  البالث".  "الطرف 
وزغر دشاع برتئئ لعاء عثا طظطصه؟! أي أن تضعطئ سئث 
المعثي بأجعجتعا افطظغئ ق سطط لعا بأذراف تساعرد 

السقح دون سطط طظعا، شتص لطحسإ أن غسصطعا.
وتةاه طا غةري طظ طآس وظضئات، وإخرار المتاةغظ 
سطى إجصاط السمطغئ السغاجغئ برطاعا، ظرى التضعطئ 
سظ  بسغثا  تسمض  وظعابعا  وزرائعا،  بمةطج  طمبطئ 
عمعم الحسإ وتططساته، شصث أسطظ طتمث التطئعجغ 
الاتدغر  غاط  صعاظغظ  تجطئ  سظ  الئرلمان  رئغج 
أغظ  "طظ  صاظعن  طظعا  الةاري،  الحعر  خقل  إلصرارعا 
لك عثا"، و"المتضمئ اقتتادغئ"، و"الاأطغظ الختغ" 
رشخ  اقسائار  بسغظ  أخثظا  وإذا  "الاصاسث".  وصاظعن 
الحارع المظافخ لطتطعل الارصغسغئ، غائغظ لظا أطران، 
افول: إخرار رطعز التضط سطى اقجامرار شغ الاحئث 
بالمصاسث والمظاخإ، والباظغ: خثاع الحسإ بصعاظغظ ق 
تمج ضئث التصغصئ، افطر الثي جغصعدظا إلى اجاحراف 
ظصطئ الدعء شغ آخر الظفص المزطط لطثروج طظ افزطئ. 
وطع إخرار الفرغصغظ ضض سطى طعصفه، غئثو أن التض 
المتاحثة  الةماعغر  ضرب  أي  باطاغاز،  أطظغا  جغضعن 
وإظعاء طزاعرعا ق صثر اهللا تسالى، فن ضق طظ إغران 
افطر  دام  طا  والزطط  الئطح  غغر  غسرشان  ق  وأطرغضا 

غثص المسطمغظ.
ولطمسطمغظ  لظا  غةسض  أن  الصثغر  السطغ  اهللا  ظسأل 
طثرجا وشرجا غرضاه، شق خقص وق سج لظا إق باتضغط 
طظعاج  سطى  باظغئ  راحثة  خقشئ  دولئ  شغ  حرسه 
سطغه  الضرغط  رجعله  وبحرظا  بعا،  اهللا  وسثظا  الظئعة، 

 أزضى خقة وأتط تسطغط
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شغ  طعصسعا  سطى  الةجغرة  أوردتعا  أظئاء  وجط 
اتفاق  طظ  طخر  اصاراب  تعل  ٢٠١٩/١١/١٤م، 
ربما  جثغث  صرض  سطى  الثولغ  الظصث  خظثوق  طع 
تعل  الماضغئ  الفارة  شغ  ظحرت  الاغ  الاصارغر  ضاظئ 
اظثفاض الادثط والظمع اقصاخادي، رجالئ طعجعئ 
وطا  طسطعم،  ضثب  طظ  شغعا  طا  رغط  الماظتئ  لطثول 
"غعروطظغ"  لمةطئ  المخري  المالغئ  وزغر  به  خرح 
افول/أضاعبر  تحرغظ  ظعاغئ  الئرغطاظغئ  اقصاخادغئ 
طع  جثغثة  طتادبات  بثأت  بقده  إن  طظ  الماضغ 
تمعغطغئ  تجطئ  سطى  لطتخعل  الثولغ  الظصث  خظثوق 
جثغثة، سطى أطض الاعخض إلى اتفاق شغ آذار/طارس 
لثى  طثاوف  ظض  شغ  المئاتبات  عثه  تأتغ  المصئض، 
تأتغ  صث  الةثغث  الصرض  حروط  أن  طظ  المخرغغظ 
ظصطاه  طا  وشص  والختئ،  الاسطغط  طةاظغئ  تساب  سطى 
وخفاعا  برلماظغئ،  طخادر  سظ  طآخرا  إسقم  وجائض 
طةاظغئ  إلشاء  شإن  ذاته،  المخثر  وتسإ  بالمططسئ، 
تثرغةغئ  بخعرة  جغضعن  المثاطفئ  بمراتطه  الاسطغط 
الثولئ  صثرة  "سثم  بثسعى  المصئطئ،  السظعات  خقل 
جعاه،  طظ  الاسطغط".  تطعغر  طحروسات  تمعغض  سطى 
إصثام  خطغفئ  سمرو  المخري  الختفغ  غسائسث  لط 
الثطعة،  عثه  طبض  سطى  التالغ  المخري  الظزام 
طعضتا شغ تثغبه لطةجغرة ظئ أن طثخخات اإلظفاق 
المعازظئ  شغ  بالفسض  اظثفدئ  والاسطغط  الختئ  سطى 
الظاتب  تةط  طظ   ٪٣,٣ لائطس  ٢٠٢٠/٢٠١٩؛  التالغئ 
وذلك  جظغه،  ترغطغعظات   ٦,٢ الئالس  اإلجمالغ  المتطغ 
٢٠١٤ دجاعر  سطغعا  ظص  الاغ  لطظسإ  بالمثالفئ 

المسمعل به تالغا.
طع  طخر  شغ  لطظزام  اتفاصات  سظ  ظسمع  ظضاد  ق 
جثغثة  صروض  سطى  لطتخعل  الثولغ  الظصث  خظثوق 
أو تاى طا أحغر إلغه أخغرا سظ اقتفاق غغر المالغ، تاى 
غسرضعط  ظزام  ظض  شغ  طخر  أعض  غساظغه  طا  ظثرك 
الشرب  وغمضظ  بمظ،  بق  الشرب  ظثاجئ  جعق  شغ 
وطآجساته وحرضاته الرأجمالغئ طظ اطاقك رصابعط 
غسظه  وطا  ورساغاه  تماغاه  ظض  شغ  برواتعط  وظعإ 
أعض  سطى  تعجإ  وتحرغسات  صعاظغظ  طظ  وغساتثبه 
طخر طظح بروتعط لطشرب، وتسطئعط ضض تصعصعط شغ 
المطالئئ بعا طساصئق، شغ دولئ ق تمظتعط أي ظعع 
وتساعلغ  الدرائإ  تةمع  الاغ  شالثولئ  الرساغئ،  طظ 
سطى بروات الظاس وطثخراتعط ق تضاد تظفص أخق سطى 
بإظةازات  وتاشظى  بالضاد  إق  وغغرعا  والختئ  الاسطغط 
افحئاح  بساخمئ  ضالاشظغ  حغؤا،  طظعا  الظاس  غرى  ق 
الةثغثة ذات افجعار والاغ غسّثعا الظزام لغتامغ بعا 
الضاربغئ  صراراته  طع  غاعصسعا  الاغ  الظاس  غدئئ  طظ 
الاغ  الثولغ  الئظك  لروحاات  وتظفغثه  المسامرة 
الصادم  طع  وربما  وأعطعا،  لمخر  الثراب  إق  تةطإ  ق 
والختئ  الاسطغط  سطى  اإلظفاق  سطى  بالضطغئ  غاعصش 
صرارات  غظفث  التصغصئ  شغ  أظه  رغط  الاطعغر،  بثساوى 
السادة شغ الئظك الثولغ تاى غتخض سطى طجغث طظ 
غتااج  شعض  الععمغئ،  طحارغسه  قجاضمال  الصروض 
أعض طخر لاطك الصروض وعض غمضظ لاطك الاعخغات 
والصرارات الاغ غفرضعا أن تسالب طحضقت طخر تصا؟ 

وطا عع السقج التصغصغ لمحضقت طخر وأزطاتعا؟
وشغعا  والبروات  الثغرات  طظ  تمطك  ضمخر  دولئ  إن 
طظ الطاصات طا غةسطعا تساشظغ سظ ضض طا غمظته لعا 
الشرب طظ طساسثات وصروض بض غآعطعا لضغ تضعن 
السالط،  شغ  افولى  الثولئ  تضظ  لط  إن  سزمى  دولئ 
الدغص  بغضع  جاغضج  إذار  داخض  طخر  سظ  ظاتثث 
شصط دون باصغ افطئ، شعغ بمعصسعا وواصسعا وواصع 
غغرعا  سطى  وتةعد  وتضافغ  تظاب  أن  تساطغع  أعطعا 
بالشثاء والثواء والسقح والطاصئ، بثقف طا شغعا طظ 
سظ  ظاعغك  وظاعرة،  دشغظئ  وبروات  وطسادن  ذعإ 
طساتئ افراضغ الخالتئ لطجراسئ شسق وغغر المساشطئ 
شسق، وطا غمضظعا شسطه بمساتئ واجسئ طظ المسطتات 
المائغئ سطى الئترغظ افتمر وافبغخ وظعر الظغض وطا 
المائغئ  المسطتات  تطك  شغ  بما  بتغرات  طظ  تمطضه 
طظ بروة جمضغئ وغغر ذلك، وطا غمضظعا بعا شسق طظ 
إغةاد زراسات وخظاسات طاظعسئ، تمضظعا وتثعا طظ 
الضفاغئ وتغازة البروة، شغمضظظا الصعل إن طعردا واتثا 
طظ  غمضظعا  ق  تصغصغئ  طعارد  طظ  طخر  تمطضه  طما 

سطى  المظاشسئ  طظ  غمضظعا  بض  شصط  الثاتغ  اقضافاء 
طضاظئ الثولئ افولى الفاسطئ شغ المسرح الثولغ، إق 
أن اجاشقل تطك المعارد والبروات لثغر طخر وأعطعا 
لطشرب  سمغض  لقرادة  شاصث  ظزام  ظض  شغ  طساتغض 
غرسى طخالته وغمضظه طظ ظعإ بروات طخر وغمظع 

أعطعا طظ تغازتعا واقظافاع بعا.
أطا تطك الصروض وطا غخاتئعا طظ صرارات وتعخغات 
شما عغ إق وبال سطى طخر وأعطعا وطجغث طظ الاضئغض 
بتغث  الائسغئ  بطعق  وربطعا  لصراراتعا  واقرتعان 
خرجئ  أو  الظزام  تشغر  لع  تاى  شضاضا  طظه  تمطك  ق 
الثي  شما  غاععمعن،  عضثا  أو  صئداعط،  طظ  افطعر 
جظاه طخر طظ تسعغط سمطاعا بغظما تساعرد طا غصارب 
إق  الصرار  غثثم  وق  تساعطضه؟  طا  تةط  طظ  الـ٩٠٪ 
الشرب الثي غساطغع بتفظئ دوقرات ق صغمئ لعا أن 
غحاري الحرضات المظاةئ الاغ غةئر الظزام سطى بغسعا 
شغ إذار صرارات الثخثخئ الاغ تأتغ ضمظ روحائ 
الئقد  شافصث  الثولغ  الئظك  طظ  المطروتئ  السقج 
صعتعا اإلظااجغئ ببمظ بثج بغظما غصعم الظزام بإظفاق 
طا ُغسطى طظ صروض سطى الئظى الاتاغئ الاغ تعغأ 
الئقد لطمسابمرغظ والمحارغظ الةثد شغربتعن بشغر 
والمساسثات  والمظح  الصروض  شاطك  ظفصئ،  وق  سظاء 
وتتثد  تظفص،  ضغش  تئغظ  طسغظئ  بحروط  إق  تمظح  ق 
الحرضات الاغ تصعم بالمحارغع الاغ تظفص شغعا، وربما 
تصعم الثول الماظتئ عغ بظفسعا باإلحراف سطى تطك 
المحارغع وطظح افطعال لطحرضات بظفسعا، وضطعا ضما 
أجطفظا طحارغع ق تثثم الفصراء وق تخإ إق شغ خالح 
افغظغاء والرأجمالغغظ، وعثا طا أحار إلغه جعن برضظج 
شغ ضاابه "اقغاغال اقصاخادي" وصث ضان واتثا طمظ 
أجماعط صاطئ اصاخادغغظ والمضطفغظ بمظح الصروض 
لطثول الفصغرة، وطما أحار إلغه أغدا أن الخظثوق ق 
غسسى أخق قجارداد طا غمظته لطثول طظ صروض بض 
غسسى لجغادتعا، والتاضط الثي غرشدعا ربما غاسرض 
عع  رشدعا  طةرد  فن  اإلصالئ  أو  لقغاغال  ظفسه  عع 
رشخ لطسمالئ وطتاولئ لقظسااق طظ الائسغئ لطشرب، 
سمالئ  عغ  تعخغات  طظ  غخاتئعا  وطا  شالصروض 
واضتئ لطشرب وجسض الئقد طظئسا لطمعاد الثام الاغ 
غظعئعا الشرب وشاتعا جعصا رائةئ لمظاةاته، شعغ شغ 
تصغصاعا لغسئ سقجا لمحضقت بقدظا، بض عغ طما 

غجغث تفاصمعا أخق.
غئثأ  وأزطاتعا  طخر  لمحضقت  التصغصغ  والسقج 
وإسادة  بروات  طظ  تمطضه  طا  تغازة  طظ  تمضظعا  طظ 
وطظح  وسادل  ختغح  بحضض  الظاس  سطى  تعزغسعا 
طظ  وتمضغظعط  وغشظغعط،  غضفغعط  طا  طظعا  الظاس 
اقظافاع بعا وتبعط سطى تظمغئ عثه البروة، وق أصض 
لصعله  واإلسمار  بالجرع  المعات  إتغاء  سطى  تبعط  طظ 
 «َمْن أَْحَيا أَْرضاً َمْيَتًة َفِهَي لَُه»، وطا غائع عثا طظ زرع 
ورسغ وطا غطجطه طظ خظاسات تطسط الظاس وتصدغ 
سطى الئطالئ الاغ تساظغ طخر طظعا، عثا ظاعغك سظ 
تعصش  لع  الاغ  البروات  وباصغ  والثعإ  والشاز  الظفط 
ظعئعا شصط وصاطئ الثولئ باجاثراجعا وتعزغسعا سطى 
الظاس سغظا أو ظصثا أو شغ خعرة خثطات تصغصغئ لما 
تصغصئ  تمطضه  شما  واتثا،  شصغرا  طخر  أرض  شغ  رأغظا 

غةسض شصراءعا أغظغاء.
إق أن عثا ضطه طساتغض شغ ظض عثا الظزام فن إرادته 
طرععظئ بغث السادة شغ الئغئ افبغخ شق غمطك صرارا 
ق غصرروظه وق غرسى غغر طخالتعط، ولعثا شطظ ترى 
الصادة  طظ  وأدواته  عع  وجعده  ظض  شغ  خغرا  طخر 
الشرب،  ببصاشئ  والمدئعسغظ  السمقء  الثعظئ  والظثإ 
والدماظئ العتغثة لثغر طخر عغ شغ اصاقع عثا الظزام 
بضض أدواته ورطعزه واقظسااق طظ الائسغئ لطشرب الضاشر 
بضض أحضالعا وخعرعا وتطعغر بقدظا طظ بصاشاه الاغ 
تظاب المدئعسغظ والثعظئ وإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة المحروع التداري الثي غطئص اإلجقم 
تال  شغخطح  اقصاخادي  حصه  وخاخئ  حاطق  ضاطق 
الظاس وغرسى حآوظعط وغمضظعط طظ تغازة بروتعط 
ِّ َولِلرَُّسوِل  ِيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ ِهللا َّ فَُّها ا

َ
واقظافاع بعا. ﴿يَا ك

َّ حَيُوُل َننْيَ الَْمرْءِ  نَّ اهللا
َ
إَِذا َدَخُكم لَِما حُيْيِيُكْم وَاْعلَُمواْ أ

 ﴾وَن ِْه حُتْرَشُ َ ِ ُه إ
نَّ
َ
َوَقلْبِِه وَك

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

ـــــــــ بصطط: افجااذ جسغث شدض*ـ  ــــــــــ

ناشطون أردنیون ینتفضون بوجه الحکومۀ 
ویطالبون باإلفراج عن معتقلی الرأي

تهدیدات عبد الملک الحوثی لکیان یهود 
هی لالستهالك المحلی فقط

ظحر طعصع (جاغإ ظغعز، السئئ، ١٩ ربغع افول ١٤٤١عـ، ٢٠١٩/١١/١٦م) خئرا صال شغه: "اجااح طعاصع الاعاخض، 
وبالاتثغث الخفتات افردظغئ وجط "#بضفغ_اساصاقت"، وحارك شغعا اآلقف طظ افردظغغظ، ططالئغظ باإلشراج 
سظ طساصطغ الرأي ووصش اقساصاقت. وذالإ افردظغعن بضّش الصئدئ افطظغئ، ووصش جغاجات تضمغط افشعاه 
والادغغص سطى الظحطاء بسئإ طعاصفعط وآرائعط السغاجغئ، وحارك طظ خقل العاحااغ تصعصغعن وإسقطغعن 
وحثخغات أردظغئ ساّطئ. وظحر الضاتإ الختفغ افردظغ "ولغث سطغمات"، سئر تعغار: "المساصطعن السغاجغعن 
لغسعا عط طظ دطروا الئطث، بض دّطرعا طظ ضاظعا شغ السططئ ولط غةثوا طظ غصعل لعط ق، وطظ طخطتاعط 

تضمغط أشعاه الحسإ افردظغ"."
طظ  حابغظ  باساصال  الماضغ  افجئعع  صاطئ  افردن  شغ  الظزام  أطظ  صعات  أن  بالثضر  الةثغر   :

ط

برضات  تسام  وافخ  التارث)  (أبع  الثاغط  سئث  أظعر  افخ  وعما  وعمةغئ  طاضرة  بطرق  الاترغر  تجب  حئاب 
(أبع أجاطئ). عثا وصث أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ افردن شغ بغان ختفغ: أن عثه 
اقساصاقت لظ تجغث حئاب تجب الاترغر إق إخرارًا وسجطاً سطى المدغ صثطاً شغ دسعتعط قجاؤظاف التغاة 
الظزام  غفاصثعا  الاغ  واقجاصاطئ  التص  ذرغص  سطى  جائرون  أظعط  وصظاسئ  إغماظاً  وتجغثعط  اإلجقطغئ، 

وأجعجته وأزقطه ووجطه الفاجث.
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