
افول  ربغع   ٢٠ افربساء،  العذظ،  (دظغا  طعصع  ظحر 
١٤٤٠عـ، ٢٠١٨/١١/٢٨م) خئرا جاء شغه "باخرف": 
"رام اهللا - دظغا العذظ، صالئ الصظاة الساحرة شغ ضغان 
لاسعغئ  تئثل  جععد  سظ  الضحش  بسث  إظه  غععد، 
السقصات طع السعدان، شإن طئسعباً سظ وزارة خارجغئ 
طسآولغظ  طع  جرًا  طثة  صئض  اجامع  غععد،  ضغان 
طئسعبًا  أن  الصظاة،  وأوضتئ  ترضغا.  شغ  جعداظغغظ 
طع  جرغاً  سظ خارجغئ ضغان غععد سصث اجاماساً  خاخاً 
طسآولغظ طظ التضعطئ السعداظغئ شغ طتاولئ صالئ: 
إظعا تعثف إلى تةثغث التعار بغظ الثولاغظ. وأضاشئ 
عع  الطصاء،  بعثا  المسظغ  غععد  ضغان  طئسعث  أن 
دبطعطاجغ طثدرم سمض طظث الاسسغظات طئسعباً خاخًا 
لعزارة خارجغئ الضغان إلى دول الثطغب السربغ، وغاعلى 
الغعم دور المئسعث الثاص إلى السعدان. وصالئ الصظاة: 
إن طسزط المعمات الاغ صام بعا المئسعث المثضعر، 
ق  دوقً  جاتاتعا  ضاظئ  افخغرة،  البقبئ  السصعد  خقل 
دبطعطاجغئ،  سقصات  بأي  طسعا  غععد  ضغان  غرتئط 
لثرجئ  طظثفخ  إسقطغ  غطاء  "تتئ  غظحط  وأظه 
"اجامع  المئسعث  عثا  أن  وأضاشئ،  الااطئ".  السرغئ 
السعداظغغظ  المسآولغظ  طظ  طةمعسئ  طع  جظئ  صئض 
رئغج  طظ  المصربغظ  المساسثغظ  أتث  رأجعط  سطى 
سطا".  طتمث  تغظه  شغ  السعداظغ  اقجاثئارات  جعاز 
الرئغج  طظ  جظعات  صئض  ُسّغظ  ضان  سطا  أن  وزسمئ، 
السعداظغ سمر الئحغر طسآوقً سظ (المطش اإلجرائغطغ) 
وصئض أحعر جفغرًا لطسعدان شغ أطرغضا. وروت الصظاة، 
أن اقجاماع سصث شغ طضاإ رجض أسمال ترضغ طصرب 
طظ الرئغج السعداظغ سمر الئحغر، وأن الةاظئغظ بتبا 
خقله "بتمغمغئ" السقصات بغظ ضغان غععد والسعدان، 
إضاشئ إلى "طظح طساسثات (إجرائغطغئ) لطسعدان بمةال 
باجط  الماتثث  ورد  والجراسئ".  والختئ  اقصاخاد، 
خارجغئ ضغان غععد سمظعئغض ظتحعن سطى اجافسار 
رد"،  ُغعجث  "ق  صائقً  بالثخعص  الساحرة  الصظاة  طظ 

دون أن غظفغ الافاخغض المثضعرة شغ عثا الاصرغر.
: طظ المسطعم لطماابسغظ السغاجغغظ العاسغظ 
شغ بقد المسطمغظ أظه طظث إجصاط الثقشئ السبماظغئ 
وتصسغط بقد المسطمغظ إلى دوغقت ضبغرة، بط صغام 
ضغان غععد شغ شطسطغظ؛ وجعد سقصات ود طظ عثه 
الثوغقت تةاه ضغان غععد؛ إق أن عثه السقصات ضاظئ 
تتئ الطاولئ وق غخرح بعا تاى طظ ضغان غععد. شما 
الخراتئ؟!  بعثه  اآلن  التثغث  غةسض  الثي  الةثغث 
أطرغضا  عع  الغعم  السالط  غصعد  طظ  أن  عع  الةثغث 
وعغ بسظةعغاعا ترغث طظ سمقئعا شغ المظطصئ أن 
غاساططعا سطى المضحعف رغط خطعرة عثا افطر سطغعط، 
فن المسطمغظ لظ غرضعا بالاطئغع طع ضغان غععد، 
الثي اغاخإ شطسطغظ وظضض بأعطعا ودظج المسةث 
افصخى. وطعما تاول التضام أن غروضعا الرأي السام 
شطظ غساطغسعا. وطا غةري عثه افغام شغ السعدان 
عع طتاولئ لاروغخ الرأي السام شاططص الئالعظات عظا 
وعظاك وغأتعن بمفاغظ طةرطغظ لغسعصعا لطاطئغع 
تتئ دساوى المخطتئ وطا إلى ذلك شغ ظض رشخ 
لظ  السعداظغ  الظزام  ولسض  الظزام.  طظ  تدطغطغ 
غصثم سطى الاطئغع شغ عثه المرتطئ؛ ولضظه غتاول 
بالفضرة.  لطصئعل  السعدان  شغ  السام  الرأي  تروغخ 
الثقشئ  تصعم  تاى  ذلك  غتثث  لظ  اهللا  حاء  وإن 
اهللا  بإذن  صرغئا  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 
شاجغض ضغان غععد وتسغث افصخى إلى تدظ افطئ 

ضما أساده خقح الثغظ طظ صئض.

أشاد المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ بأن سظاخر طظ افجعجة افطظغئ أصثطئ طساء البقباء الماضغ سطى 
اخاطاف افجااذ سقء أبع خالح، سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، طظ الحارع 
السام شغ طثغظئ صطصغطغئ، واساصطئ حابا آخر طظ الئطثة ظفسعا. ضما أصثطئ أجعجة السططئ افطظغئ طساء اقبظغظ سطى 
اساصال بقبئ أسداء طظ تجب الاترغر شغ صطصغطغئ بسئإ طعصفعط طظ صاظعن الدمان اقجاماسغ وظحاذعط الراطغ 
لاتثغر الظاس طظ تطئغص عثا الصاظعن، تغث إن أتث المساصطغظ ضان صث ألصى طساء الةمسئ الماضغئ طتاضرة شغ 
جمع طظ الظاس والعجعاء تعل اآلبار الضاربغئ لعثا الصاظعن. وضاظئ أجعجة السططئ صث اساصطئ جئسئ آخرغظ طظ 
حئاب التجب شغ الثطغض طظ ضمظعط الثضاعر طخسإ أبع سرصعب، سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض 
المئارضئ شطسطغظ، ضمظ تمطئ تحظعا السططئ سطى التجب بسئإ طعصفه الصعي طظ صاظعن الدمان الاعةغري، 
وعع طا ُغخّسإ سطى السططئ تمرغر عثا الصاظعن بالثثاع والادطغض. وبثوره أضث التجب أظه بابئ سطى طعصفه 
وطسامر شغ تخثغه لطمآاطرة ولظ غشغره صمع السططئ أو شرسعظغاعا أو عمةغاعا، وأن صمع السططئ وطقتصاعا 
لحئاب التجب دلغض إضاشغ سطى إشقجعا وسطى جعر صاظعظعا الثي تتاول شرضه بالصعة والارعغإ، وحثد التجب 

سطى أن عثه المقتصات لظ تفئ شغ سدث حئابه وظحاذعط بض جاجغثعط سجطاً وإخرارا، والاةربئ خغر برعان.
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إّق  لضط  ظةاة  ق  إظه  المسطمعن،  أّغعا 
باإلجقم، ولظ ُغرشع الزطُط والفصُر سظضط إق 
اقحاراضغئ  جرباط  شصث  اهللا،  حرع  باطئغص 
وتالضط  والعذظغئ،  والصعطغئ  والرأجمالغئ 
شغ تصعصر بضض ظعاتغ التغاة، شاظئثوا أسقم 
 ، جاغضج بغضع، وارشسعا راغئ رجعل اهللا
اهللا  حرع  إلصاطئ  الاترغر  تجب  طع  واسمطعا 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  بإصاطئ 
طظعاج الظئعة؛ الاغ شغعا وتثعا خقخضط، 

واهللا طسضط ولظ غارضط أسمالضط.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  طحاورات السعغث وبعادر تض افزطئ الغمظغئ ...٢

-  الَاشعُّل افطرغضغ 
    غظثر بضعارث اصاخادغئ سالمغئ جثغثة ...٢

-  اإلجقم أسطى المرأة 
   تص الاخعغئ واقظاثاب صئض الشرب بمؤات السظغظ ...٣

-  الرساغئ الختغئ لط تسطط طظ َجعر الرأجمالغئ... 
   والتض ضان وطا زال شغ اإلجقم ...٤

-  صدغئ ضحمغر عغ صدغئ سسضرغئ باطاغاز ...٤
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ضطمئ السثد

طا عع دور الحسعب شغ سمطغئ الاشغغر؟
لماذا عثا اإلعمال الماسمث لطتاضظئ الحسئغئ وتعمغح 

دورعا؟
عض تصا لغج لطرأي السام دور شغ سالط بات غتضمظا 
بمظطص الصعة؛ وتضفطئ شغه أظزمئ المثابرات بالسمض 

سطى صاض أي طتاولئ لطاشغغر شغ طعثعا؟
عض الثطض شغظا؛ أم شغ تضاطظا الثغظ أتصظعا شظ خثاع 
طظ  صطغسا  غصعدون  أظفسعط  غرون  وباتعا  الحسعب؛ 
جعى  حغء  افطر  طظ  ظزرعط  شغ  له  لغج  الشظط 

اقظصغاد الاام أو الثبح سطى طسالت العذظغئ؟
أجؤطئ باتئ تحضض سصثة شغ تارغثظا المساخر؛ ازدادت 
تسصغثا شغ ظض شصثان البصئ شغ صثرة الحسعب سطى 
الثي  وجططاظعا  دورعا  سظ  الاثطغ  وبالاالغ  الاشغغر؛ 
ترى  وعغ  افغثي  طضاعشئ  والعصعف  بعا؛  اهللا  أظاذه 

طخغرعا المتاعم غاقسإ به أسثاؤعا.
بمئ سعاطض سثة أشصثت الحسعب بصاعا شغ ظفسعا وشغ 
صثرتعا سطى الاشغغر رغط الصعة العائطئ الاغ تماطضعا، 
الثي  الماضرر  الصمع  سطى  تصاخر  ق  السعاطض  وعثه 
وادسعا  سطغعا؛  أوخغاء  أظفسعط  ظخئعا  طمظ  غطالعا 
صغادتعا ظتع الاشغغر ضما غتخض اآلن شغ بعرة الحام، 
تغث ق زالئ صغادات الفخائض تمارس الصمع ضث الظاس 
بظسإ طافاوتئ وبأجماء طثاطفئ وتتئ حسارات سثة، 
إضساف  شغ  رئغسا  ساطق  والاسطط  الصمع  عثا  شضان 
البصئ وزغادة الحسعر بالسةج؛ ق جغما وعغ ترى ظفسعا 
أطام طثاذر ضئغرة وسصئات ضأداء جاعط شغ خظسعا طظ 
غثسعن البعرغئ، أضش إلى ذلك ذعل الطرغص وطحصاه 
والادطغض الثي طعرس سطغعا؛  وتةط المضر والثثاع 

والادتغات المططعبئ الاغ شاصئ ضض الاخعرات.
ق حك أن لطرأي السام أبرًا ضئغرًا سطى طةرغات افطعر؛ 
وعثا  وصعسعا؛  طظع  أو  افتثاث  تشغغر  شغ  وزظه  وله 
طسطعم لضض طاابع لطحأن السام، وطا تةط الادطغض الثي 
غمارس سطى الحسعب، وتةط الظفصات الاغ تخرف شغ 
جئغض ذلك؛ والعجائض الاغ أظحؤئ لاتصغصه؛ طا عغ 
إق دلغض خارخ سطى أعمغئ الرأي السام؛ شعثا شرسعن 
حسار  تتئ  صمسه  لغمارس  الحسئغ  الاأغغث  غططإ 
الترص سطى المخطتئ الساطئ وطتاربئ الفساد ﴿َذُروىِي 
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الاغ  الحسئغئ  التاضظئ  لاعغؤئ  ظعار  لغض  غسمض  سمغر 
اجاصئطئ رجعل اهللا  سظثطا عاجر إلى المثغظئ لغصغط 

الثولئ اإلجقطغئ افولى.
ْغُفِسِهْم﴾

َ
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آغئ اخاخرت الضبغر طظ المساظغ؛ وتسمئ الةثل تعل 
دور الحسعب شغ سمطغئ الاشغغر؛ وصثرتعا سطى تشغغر 
واصسعا بما تتمطه طظ صعة ذاتغئ ضاطظئ تتااج إرادة 

صعغئ لافسغطعا وتعجغعاً واسغاً وخادصاً لمصثراتعا.
وظزرة جرغسئ شغ الاارغت ترغظا بعضعح الصعة العائطئ 
الاغ تماطضعا الحسعب سظثطا تدع ظخإ سغظغعا عثشعا 
الثي ترظع إلغه؛ بسث أن تضعن طساسثة لطادتغئ شغ 
جئغض تتصغصه؛ وتماطك إرادتعا شاارجمعا إلى أسمال 
وجععا  تصش شغ  لضض الصعى الاغ  جارشا  جغق  تحضض 

تاى لع ضاظئ عثه الصعى تماطك أساى افجطتئ.
العاصع  تشغغر  شغ  شاسطغاعا  الحسإ  صعة  أبئائ  لصث 
سطغعا  المتاشزئ  أو  الصثغمئ  بافظزمئ  واإلذاتئ 

والاخثي لضض طتاولئ تساعثف وجعدعا.
شعا عغ الةماعغر شغ ترضغا تصعل ضطماعا شااتطط سطى 
خثرتعا إرادة السسضر اقظصقبغئ شافحض اقظصقب بسث 
جاسات صطغطئ طظ بثء الاترك؛ وغساطغ المثظغعن السجل 
شعق الثبابات لغظاعغ بثلك المحعث وغسثل الساار 
الفرظسغئ  البعرة  عغ  وعا  اقظصقب.  عثا  أتثاث  سطى 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

طع إذقلئ شخض الحااء وطع أول زخئ ططر، ضاظئ ضفغطئ 
بشرق أضبر المتاشزات السراصغئ، المطر الثي غسائر بحغر 
أظه  إق  ظاجح،  زراسغ  وطعجط  ظماء  وطآحر  وأطض  خغر 
تعل تغاة الظاس إلى ضابعس وأخئح ظثغر حآم غتمض 
واظعغارات  افبظغئ  وغرق  الطرق  واظصطاع  الشرق  أخئار 
تعشغ  تغث  الظاس  وطعت  المتاخغض،  وإتقف  الاربئ 
وعقك  السائقت،  آقف  سحرات  وظجوح  حثخاً،   ٢١
وتعالك  الثثطات  تردي  جئئه  ذلك  ضض  المعاحغ؛ 
حئضات تخرغش المغاه وسثم طاابساعا وخغاظاعا شغ 
ظض شساد طالغ وإداري رعغإ غظثر طآجسات الثولئ 

وغاةاعض أبسط تصعق الظاس.
ظفسه  المعسث  شغ  سام  ضض  غتض  الحااء  شخض 
ضبغرا  غاشغر  ق  بمصثار  لفططار  عطعل  وغخاتئه 
اقجاسثاد  سثم  وتئرغر  لطمفاجأة  طةاق  غارك  ق  طا 
الماساصئئ  التضعطات  لضظ  المعجط.  لعثا  التضعطغ 
برطاه  افطر  ترضئ  ضسادتعا  المتاض  بعا  جاء  الاغ 
غثق  افططار  طعجط  وجثت  تاى  لثقشاتعا  وتفرغئ 
افبعاب، وعغ تحاعث تئسات عطعل افططار الصاجغئ 
طعصش  وتصش  طظعط  الظازتغظ  وخخعخا  الظاس  سطى 
المافرج القطئالغ بتغاة الظاس وطماطضاتعط. الفعاجع 
والمآجسات  والطرق  والمظازل  بالحعارع  ألمئ  الاغ 
والمجارع عثه ضاظئ لعا طصثطات أشدئ لعا بسث أن 
بشثاد  طتاشزئ  طةطج  شغ  الثثطات  لةظئ  سدع  أصر 
باطضآ دوائر الئطثغئ الاابسئ فطاظئ بشثاد التالغئ شغ 
غرق  شغ  تسئإ  طا  وعع  افططار،  لمعجط  اقجاسثاد 
سثد طظ طظاذص الساخمئ وخاخئ شغ جاظإ الرخاشئ، 
المتاشزات  باصغ  سطى  غسري  بشثاد  سطى  غسري  وطا 
الاغ تطضأ طسآولععا شغ اقجاسثاد لطمعجط، وتفرغعا 

غمضظ  طا  والاعام  والظفعذ  المخالح  سطى  لطظجاسات 
الاعاطه طظ ضسضئ السراق الةرغح!

أطام عثا العاصع المجري الماسمث تجداد الخعرة صااطئ 
الحااء،  شخض  شغ  تدررا  افضبر  الظازتغظ  أوضاع  طع 
ق  خسئئ  إظساظغئ  أوضاع  وذأة  تتئ  غرزتعن  الثغظ 
افططار  الضرغط،  السغح  طظ  افدظى  التث  لعط  تضفض 
الاغ أتطفئ الثغام الئالغئ أخق والاغ طدى سطى ظخئعا 
أضبر طظ جظاغظ تغث أضثت جمسغئ العقل افتمر شغ 
السراق، سطى لسان السدع شغعا "إغاد راشث" أن افططار 
الظازتغظ،  خغام  طظ  سثدًا  اصاطسئ  الحثغثة  والرغاح 
طعضتا أن أوضاسعط خسئئ لطشاغئ شغ ظض اظثفاض 
شغ  تسئإ  الثي  التضعطغ  واإلعمال  الترارة  درجات 
ظصص حثغث شغ المغاه الخالتئ لطحرب وغغاب افطظ 
وإتقف المآوظئ والفرش، شغ ضاربئ تدغش طجغثًا طظ 
الئآس لطظازتغظ الثي غصطظعن المثغط، طا ضاسش طظ 
طساظاتعط خخعخا طساظاة افذفال وضئار السظ طظعط.

اإلعمال  وخض  المجرغئ  افوضاع  عثه  ووجط 
الظازتغظ  بمساظاة  التضعطغئ  والمااجرة  واقجاثفاف 
طا  وعع  الخقتغئ،  طظاعغئ  طعاد  تعزغع  درجئ  إلى 
أضثته طآجسات طسظغئ بتصعق اإلظسان، وطظعا اتعام 
المفعض شغ المفعضغئ السطغا لتصعق اإلظسان (وتثة 
غثائغئ  طعاد  باعزغع  العةرة  بعزارة  لفرق  الةمغطغ) 
والماسفظئ  الردغؤئ  الظعسغات  وطظ  الخقتغئ  طظاعغئ 

سطى الظازتغظ.
إن أزطئ السغعل شغ السراق ضحفئ تةط اإلخفاق اإلداري 
المختعب بفساد طالغ، شغ سمض التضعطات المتطغئ 
لطمتاشزات المظضعبئ، ورغط طرور أضبر طظ سصث سطى 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

النظام السوداني يطبخ على 
نار خيانية هادئة 

مشروع التطبيع مع كيان يهود

السلطة تواصل حملتها ضد أعضاء حزب التحرير 
بسبب نشاطهم الرافض لقانون الضمان االجتماعي

الفساد يف السراق 
ُغشرق ُطثظاً بأضمطعا بمغاه افططار
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افربساء ٥ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١٢ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٨ طـ ٢     السثد ٢١٢

ُحْكماً...﴾، وصال المضاإ اإلسقطغ  ْحَسُن ِمَن اهللاِ 
َ
أسطظ تجب الاترغر شغ وقغئ تعظج إذقصه لتمطئ ﴿َوَمْن أ

لتجب الاترغر/ وقغئ تعظج إظه أطام تالئ الةمعد الاغ اظاابئ العضع السغاجغ شغ الئقد واظحشال أتجاب 
وأتجابه  السغاجغ  الظزام  طظ  الظاس  ظفعر  وأطام  افطئ،  بمحاغض  اقعامام  بثل  الثاخطغئ  بخراساتعا  الظزام 
اقظاعازغئ والثي تةطى بحضض واضح شغ طصاذسئ اقظاثابات الئطثغئ افخغرة، شإظظا شغ تجب الاترغر/ وقغئ 
افطئ  لمحاضض  الةثري  التض  ظتع  السغاجغ  الافضغر  لاعجغه  جغاجغئ  تمطئ  اظطقق  سظ  لفطئ  ظسطظ  تعظج 
وتترغرعا طظ جمغع أحضال اقجاسمار والائسغئ؛ وذلك بإسادة تأجغج الظزام السغاجغ شغ التضط واقصاخاد 
والمةامع سطى أجاس اإلجقم وأتضاطه الحرسغئ، وأن عثه التمطئ جااعاخض بإذن اهللا فجابغع سثة وجاضعن 
طظاجئئ لئغان جثارة ظزام اإلجقم شغ إتثاث الاشغغر الةثري الثي ذالئظا به رب السالمغظ لطاترر طظ الطشاة 
وضقء اقجاسمار ولطسغح بسجة وضراطئ شغ ظزام غتفر لفطئ سصغثتعا وتدارتعا وغدمظ تصعا شغ اخاغار 
طظ غتضمعا. وأضاف طعجعا ظثاءه فعض بطث الجغاعظئ: إظظا شغ تجب الاترغر/ وقغئ تعظج ظثسعضط إلى الافاسض 
طع تمطاظا عثه وإلى الاسئغر الخادق سظ رشدضط لطسغاجات اقجاسمارّغئ، الاغ غراد بعا اجاسئاد الئطث وأعطه، 
وإلى السسغ الةاد طع المثطخغظ وأعض الصعة ظتع ظخرة دغظعط وأعطعط وأّطاعط، طظ أجض طعصش تارغثّغ 

ِيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا هللاِ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكْم لَِما حُيْيِيُكْم...﴾. َّ فَُّها ا
َ
سزغط غتّئه اهللا جئتاظه وغرضى سظه. ﴿يَا ك

غافص رّواد السغاجئ واقصاخاد شغ السالط؛ بأن أطرغضا 
سطى  غاربع  وسسضري،  اصاخادي  سمقق  افغام  عثه 
رأس العرم السالمغ، بق طظازع طآبر غظجلعا سظ عثه 
الدثط  السمقق  عثا  أن  أغدا  وغافصعن  المضاظئ. 
طبثظ بالةراح والظجغش اقصاخادي؛ الثي غضاد غصاطه 
لعق ضبرة الرواشث الثارجغئ؛ الاغ تمثه بثطاء جثغثة 

شائصغه صعغا؛ واصفا سطى أصثاطه ق غسصط أرضا.
شأطرغضا عغ خاتئئ السمطئ السالمغئ؛ الاغ تاتضط بضض 
السمقت الظصثغئ، وتةري بعا الائادقت شغ المخارف 
لطسطع  إظااج  أضئر  خاتئئ  وعغ  السالمغئ،  وافجعاق 
اإلظااج  تةط  الثئراء  غصثر  تغث  السالمغئ؛  والثثطات 
افطرغضغ بأضبر طظ ٢٥٪ طظ اإلظااج السالمغ، وعغ أضئر 
طخثر لفجطتئ؛ تغث إن بقبئ أرباع طئغسات افجطتئ 
شغ السالط عغ أطرغضغئ، وعغ أضئر طخثر لطئدائع شغ 
السالمغئ.  الاةارة  طظ   ٪٢٠ سطى  تسغطر  تغث  السالط 
وتارأس أطرغضا أضئر المآجسات السالمغئ؛ الاغ تسغطر 
سطى اقصاخاد السالمغ، وتمطك أربسئ طظ أخض جئسئ 
طخارف سالمغئ. وتسغطر سطى السعق الظفطغ السالمغ، 
طةال  شغ  افولى  الثولئ  وعغ  بأجساره.  وتاتضط 
السسضري؛  المةال  وشغ  والمثارسات.  السطمغ  الئتث 

شإن أطرغضا عغ الثولئ افولى سسضرغا، وتافعق سطى 
دول السالط أجمع بالاضظعلعجغا السسضرغئ، وشغ اظاحار 
صعاسثعا السسضرغئ سطى طسزط أظتاء السالط، وتافعق 
أغدا شغ طحروع ترب الظةعم وغجو الفداء، وتمطك 
أغدا أجاذغض سمقصئ طظ تاطقت الطائرات والسفظ 
تةعب  الاغ  الئترغئ؛  وافجاذغض  السمقصئ  التربغئ 

الئتار والمتغطات...
ولضظ رغط عثا التةط العائض لقصاخاد افطرغضغ شإن 
أطرغضا تساظغ طظ سةج شغ طغجاظعا الاةاري وشغ طغجاظغاعا، 

وتساظغ طظ الادثط والئطالئ. والسئإ غسعد إلى:
أوق: ضبرة الظفصات والئثخ الثي غامغج به الحسإ افطرغضغ 

سظ غغره طظ الحسعب؛ تغث إظه غظفص أضبر طما غظاب.
باظغا: ضبرة الظفصات الثارجغئ الاغ تصعم بعا أطرغضا 
ضترب  تفاسطعا؛  الاغ  التروب  بسئإ  أرضعا؛  خارج 
السراق وأششاظساان، وترب الحام وغغرعا. والظفصات 
السسضرغئ  الصعاسث  بسئإ  تاتمطعا  الاغ  الضئغرة 

المظاحرة شغ أظتاء سثغثة طظ السالط.
بالبا: الظفصات العائطئ سطى وزارة الثشاع تغث غئطس إجمالغ 

طغجاظغئ الئظااغعن لسظئ ٢٠١٨ تعالغ ٧٠٠ ططغار دوقر.
بطس  شصث  الظفصات  طظ  الضئغر  التةط  عثا  وبسئإ 
الثجاظئ  وزارة  إتخائغئ  تسإ  افطرغضغ  الثغظ  تةط 
دوقر  ططغار  و١٣  ترغطغعن   ٢١ تعالغ   ٢٠١٨ افطرغضغئ 
المتطغ  الظاتب  طظ   ٪٩٨ غظاعج  طا  وعع  أطرغضغ؛ 
عثا  طظ  الثارجغئ  الةعات  ظخغإ  غئطس  اإلجمالغ؛ 
الثغظ ٩,٧ ترغطغعن دوقر أطرغضغ، أطا الئاصغ وطصثاره 
ضتضعطات  داخطغئ؛  فذراف  شعع  دوقر  ترغطغعن   ٤,٦
العقغات أو التضعطئ اقتتادغئ. وبطس السةج شغ المغجان 
الاةاري افطرغضغ ٥٣ ططغار دوقر، وسةج المعازظئ ٧٧٩ 
ططغار دوقر لسظئ ٢٠١٨ تسإ إتخائغئ وزارة الثجاظئ 
افطرغضغئ... وتساظغ أطرغضا أغدا طظ ازدغاد وتخاسث 

أرصام الادثط والئطالئ الماجاغثة شغ ضض سام.
وافزطات  اقصاخادغئ،  المحاضض  عثه  دشسئ  لصث 
الاشعل  لجغادة  افبغخ  الئغئ  شغ  الساجئ  المااالغئ 
أطرغضا  خارت  تغث  اصاخادغا؛  السالط  دول  سطى 
اقباجاز  وجغاجات  الساشرة،  الاةارغئ  التروب  تمارس 
المعصسئ  الثولغئ  اقتفاصات  وتاةاوز  والاةاري،  المالغ 
طبض اتفاصغئ الاسرشئ الةمرضغئ، واتفاصغئ جسر الفائثة 
لطئظعك والمخارف. وازداد تشعلعا شغ الفارة افخغرة 
(التماغئ  إتاوات  بثشع  خراتئ  الثول  بسخ  بمطالئئ 
اقتتاد  ودول  السسعدغئ  طع  تخض  ضما  افطرغضغئ)؛ 
الترب  وتغرة  بجغادة  أغدا  أطرغضا  وصاطئ  افوروبغ. 
الاةارغئ سطى جئعات سثة طظعا الظفطغ وطظعا افجعاق 
شرض  وطظعا  الفائثة،  أجسار  رشع  وطظعا  الاةارغئ 
الدرائإ سطى السطع العاشثة طظ بسخ الثول... وغغر 

ذلك طظ أجالغإ الترب الاةارغئ الزاعرة والثفغئ.
شئسث تخرغتاته الماضررة، الاغ ذالإ شغعا السسعدغئ 

الرئغج  وجه  لعا،  تماغاعا  بمظ  فطرغضا  تثشع  بأن 
افطرغضغ دوظالث تراطإ دسعة طمابطئ إلى دول اقتتاد 
افوروبغ لضغ تثشع طصابض تماغاعا السسضرغئ. شصال 
أن  سطغعا  أوروبا  (إن   :٢٠١٨/١١/٢٥ باارغت  تخرغح  شغ 
تثشع تخئ سادلئ طظ أجض تماغاعا السسضرغئ. اقتتاد 
افوروبغ اجاشطظا لسظعات ذعغطئ سطى خسغث الاةارة، 
الظاتع،  سئر  السسضرغئ  الاجاطاتعط  غصثطعن  ق  وبسثعا 

افطعر غةإ أن تاشغر جرغسا).
وخاخئ  السالط  دول  سطى  افطرغضغ  الاشعل  عثا  إن 
تثر  صادطئ؛  اصاخادغئ  بضعارث  لغظثر  طظعا  السزمى 
طظعا أضبر طظ خئغر اصاخادي. شما تصعم به أطرغضا تةاه 
اقتتاد افوروبغ خاخئ، غظثر بافاصط أزطئ عثا اقتتاد 
اقصاخادغئ، وبالاالغ تسمغص افزطئ اقصاخادغئ والمالغئ 
ولط  الغعم  تاى  آبارعا  تتئ  غرزح  السالط  زال  طا  الاغ 
غاساف طظعا. شاقتتاد افوروبغ عع باظغ أضئر اصاخاد 
سالمغ وغمبض ٢٠٪ طظ اقصاخاد السالمغ. وعع صائط سطى 
أجاس واٍه ضسغش ق غخمث أطام التروب اقصاخادغئ، 
وق تاى السغاجغئ؛ وذلك بسئإ سثم اقظسةام بغظ 
سثا  المةاقت...  طسزط  وشغ  وسرصغا،  اصاخادغا  دوله 
طحاضض  طظ  تساظغ  اقتتاد  عثا  دول  طسزط  أن  سظ 

والغعظان،  وإغطالغا  إجئاظغا  طبض  سمغصئ  اصاخادغئ 
وغغرعا طظ دول اقتتاد. ولظ تسطط أطرغضا ظفسعا طظ 
عثه التروب المااالغئ؛ تماطا ضما أظعا لط تسطط طظ 
التروب السسضرغئ. شالتروب اقصاخادغئ بالثات ترشع 
جسر الفائثة الئظضغئ لعا طردود جغأ سطى الخظاسات 
والحرضات افطرغضغئ، وبالاالغ ترعص اقصاخاد افطرغضغ 
الخظاسئ  ططغاردغر  ذضر  شصث  جثغثة.  أسئاء  وتتمطه 
افطرغضغ تحارلج ضعتح شغ ٣٠ تمعز/غعلغع ٢٠١٨: (إن 
جغاجات الرئغج دوظالث تراطإ الاةارغئ صث تآدي إلى 
رضعد اصاخادي)... أطا وزراء طالغئ اقتتاد افوروبغ شصث 
تثروا أضبر طظ طرة شغ اجاماساتعط اقصاخادغئ؛ شغ 
وصالعا:  السام  عثا  طظ  السحرغظ  صمئ  أو  البماظغ  صمئ 
الاةارغئ،  الاعترات  تخاسث  خطر  بحأن  صطصعن  (ظتظ 
وعع طا غمضظ أن غضعن له تأبغر جطئغ خطغر سطى صعة 
وحمعلغئ واجاثاطئ وتعازن الظمع واقجابمار السالمغ). 
أطا وزغر اقصاخاد افلماظغ بغار ألاماغر شصث اظاصث بحثة 
جغاجات الرجعم الةمرضغئ، والسصعبات الاغ غظاعةعا 
العظائش  تثطر  اإلجراءات  تطك  طبض  (إن  صائق:  تراطإ، 
والظمع وإن أوروبا لظ تثدع لطدشعط افطرغضغئ بحأن 
إغران). وصث عئطئ افجعط افوروبغئ باارغت ٢٠١٨/٣/٢ 
إلى أدظى طساعغاتعا شغ جائ أحعر؛ بسث أن صال تراطإ: 
(إن العقغات الماتثة جافرض تسرشات جمرضغئ سطى 
واردات الخطإ وافلمظغعم). وخرح رئغج لةظئ المال 
بحأن  تح  عا  أورغظ  الةمععري  الحغعخ  طةطج  شغ 
زغادة رجعم الدرائإ سطى العاردات؛ بأن عثه الرجعم 
والمخظسغظ  المساعطضغظ  سطى  طدرة  سعاصإ  لعا 

والسمال سطى تث جعاء.
سطى  صائط  الرأجمالغ  الظزام  إن  ظصعل:  الثاام  وشغ 
ضان؛  ذرغص  بأي  المال  وضسإ  والمظاشع،  المخالح 
وجطإ  افظفج،  إزعاق  تساب  سطى  ضان  وإن  تاى 
اقجاسمار  سظا  بسغثا  ولغج  والبروات.  افطعال 
وأواجطه،  الماضغ  الصرن  بثاغات  شغ  السغاجغ 
سظا  بسغثا  ولغج  السالمغاان.  التربان  سظا  بسغثًة  وق 
شالثول  وأششاظساان.  لطسراق  أطرغضا  اتاقل  ضثلك 
أجض  طظ  بسدا؛  بسدعا  لترب  طساسثة  الرأجمالغئ 
السالط  لاثطغر  طساسثة  خاخئ  وأطرغضا  المظاشع. 
أجمع بشغئ عغمظاعا وبصائعا سطى سرش السالط. ولظ 
اإلجقم  سثل  إق  العتعش  عثه  طظ  الئحرغئ  غظصث 
ورتماه؛ الثي غظزر إلى إجساد الئحر أوق وإظصاذعط 
المطغارات.  ذلك  لاتصغص  أظفص  لع  تاى  الدقل،  طظ 
وإلى  صطعبعط  إلى  وإظما  الظاس  جغعب  إلى  غظزر  وق 
أجمع  السالط  غئصى  وجعف  الصعغط.  لططرغص  عثاغاعا 
تعثأ  ق  الاغ  الظغران  وعثه  الةتغط،  عثا  وجط  شغ 
اإلجقم...  خقشئ  ظض  شغ  اإلجقم  رتمئ  تسط  تاى 
ظسأله تسالى أن غضرم الئحرغئ بظعر اإلجقم وسثالئ 

 وعثاغئ اإلجقم صرغئا بإذن اهللا

المعارئئ  عادي  حرسغئ  طصابض  حرسغا  ذرشا  لةسطعط 
لاساطض ضطغعما طظ طظزعر طاساٍو شغ العاصع بسغثا سظ 
وذلك  وططغحغا)  (صعات  أو  واظصقب)  (حرسغئ  طسمى 
باسائارعط جططئ أطر واصع، ضغش ق وعغ صث أرجطئ 
جرتاعط  وغظصض  بظفسه  بعط  لغأتغ  افطمغ  المئسعث 
الاغ  الطائرة  شغ  إغاعط  طخطتئا  الثارج  شغ  لطسقج 

خخخئ لظصطعط؟!
أطا تضعطئ عادي المعالغئ لقظةطغج شعغ تتاول ضما 
والسخا  والثعاء  بالمضر  أظفسعط  اإلظةطغج  غتاول 
تتةغط  شغ  تراطإ  أطرغضا  لسغاجئ  اجاشقق  والةجرة 
دور إغران شغ المظطصئ وخاخئ الغمظ، شعط غعثدون 
جصش  برشع  وتارة  تارة  السسضري  بالتسط  التعبغغظ 
باخمغمعط  وذلك  الةارغئ  المحاورات  شغ  ططالئعط 
جغطرتعط،  تتئ  وطغظاؤعا  التثغثة  تضعن  أن  سطى 
غحرف  طتطغا  ططارا  الثولغ  خظساء  ططار  غضعن  وأن 
جغطرتعط  تتئ  العاصع  جغؤعن  أو  سثن  ططار  سطغه 
الطائرات  تظططص  تغث  وإغابا  ذعابا  بالافاغح  وذلك 

طظ خظساء إلى سثن بط لطسالط وعضثا سظث السعدة.
لاةسض  وذلك  ططالئعا  جصش  ترشع  عادي  تضعطئ  إن 
طغظاء  إدارة  شغ  إحراضعا  سطى  غعاشصعن  التعبغغظ 
جمغسا  شغضعظعن  أطمغ  إحـــراف  ضمظ  التثغثة 
جعغئ شغ اإلدارة سطى افصض، أطا الرئغج عادي شصث 
أطرغضغ  باعاشص  ذلك  ولسض  أطرغضا  شغ  طاعارغا  بات 
المحاورات  وإظةاح  افظزار  سظ  إلبساده  برغطاظغ 
وتتغغث طظاصحئ ططش الرئاجئ ترضغئ لطتعبغغظ الثغظ 
غرغثون تفر طاء وجععط أطام أعض الغمظ، وتعاري 
عادي سظ المسرح السغاجغ بتةئ إجراء الفتعخات 
الطئغئ شغ أطرغضا لما غصارب الحعرغظ أو أضبر شغ ضق 
الرتطاغظ الماصارباغظ غسائر تةئ طاعاشائ طع أظه صث 
اقجاصقل  ذضرى  شغ  أطرغضا  طظ  طسةق  خطابا  ألصى 
أظه  طع  سثن  طظ  برغطاظغ  جظثي  آخر  لرتغض  الـ٥١ 
الئرغطاظغ  لطمظثوب  الحثخغغظ  التراس  أتث  ضان 
شغ الةظعب آظثاك وأتث سمقء برغطاظغا المثدرطغظ، 
وصث ظعر بختئ جغثة، شق داسغ لطاتةب بالفتعخات 

الطئغئ إذ افطر جغاجغ غادح لطئغإ.
بالدرورة  لغسئ  البصئ  إســادة  بظعد  ظةاح  بــعادر 
إذ  الغمظ  شغ  لفزطئ  السغاجغ  التض  جرسئ  تسظغ 
واضح  غغر  السغاجغئ  لطمفاوضات  اإلذــار  غجال  ق 
ضعظعا  شغعا  غمدعن  والتعبغعن  طتثد،  وغغر 
تةسض طظعط ذرشا طساوغا لحرسغئ خخعطعط، وضق 
تظازقت  لفجش  لضظعا  تظازقت  جغصثم  الطرشغظ 
طعما  اقجاسمارغئ  الماتثة  افطط  خاظئ  شغ  تخإ 
ضان  ولع  واقصاخادغئ،  اإلظساظغئ  بالةعاظإ  تتةةعا 
طحروع  سطى  وقتفصعا  لقجقم  قتاضمعا  خغر  شغعط 
سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  دولاه  وإصاطئ  اإلجقم 
طظعاج الظئعة الاغ جاظجع طا شغ خثورعط طظ غض 
وتستص  تستصعط  الاغ  والفاظ  الظجاسات  وجاظعغ 
تاى  السمالئ  شغ  ولشعا  لضظعط  ساطئ،  الغمظ  أعض 

 !البمالئ، وطظ غعظ اهللا شما له طظ طضرم
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ

طحاورات السعغث وبعادر تض افزطئ الغمظغئ

تاعاخض المفاوضات الاغ تسصثعا أذراف افزطئ الغمظغئ 
"روح  وجط  الاعالغ  سطى  الرابع  لطغعم  السعغث،  شغ 
المئسعث  ذضره  طا  بتسإ  المحاورات"،  شغ  إغةابغئ 

افطمغ إلى الغمظ طارتظ غرغفغث.
عغس  عادي  الغمظغئ  التضعطئ  وشث  سدع  أضث  بثوره، 
أن لةاظًا حضطئ طظ العشث التضعطغ وأخرى طظ وشث 
بقبئ  شغ  طظفخض  بحضض  لطسمض  التعبغغظ،  جماسئ 
وضع  سطى  جاسمض  لةاظًا  أن  إلى  قشاا  شصط،  ططفات 
لةاظا  وأن  افجرى،  سظ  باإلشراج  غاسطص  بما  اآللغات 
اقصاخادي  العضع  تطتطئ  جائتث  أخرى  طظفخطئ 

وتعتغث الئظك ودشع رواتإ المعظفغظ.
وأضاف عغس لفظاضعل، أن الطةظئ البالبئ تثرس ططش 
رشع التخار سظ طثغظئ تسج، جظعب غرب الئقد، والاغ 
غتاخرعا التعبغعن طظث آب/أغسطج ٢٠١٥، طحغرا 
شغ العصئ ذاته إلى أن تطك الطةان لط تظاه طظ أسمالعا 

ولط تاعخض إلى ظصاط اتفاق تاى الطتزئ.
وتئتث المحاورات، الاغ غصعدعا المئسعث افطمغ طارتظ 
غرغفغث، واظططصئ الثمغج الماضغ، جئ صداغا، وعغ: 
والئظك  التثغثة،  طثغظئ  شغ  والصاال  افجرى،  إذقق 
المساسثات  وإغخال  تسج،  طثغظئ  وتخار  المرضجي، 

اإلظساظغئ لطمادررغظ، وططار خظساء المشطص.
الفرصاء  بغظ  المحاورات  طظ  الثاطسئ  الةعلئ  وعثه 
الغمظغغظ، الاغ بثأت جعلاعا افولى والباظغئ بمثغظاغ 
جظغش وبغض السعغسرغاغظ سام ٢٠١٥، والةعلئ البالبئ 
شغ الضعغئ سام ٢٠١٦، تطاعا جعلئ رابسئ وشاحطئ شغ 

جظغش شغ جئامئر/أغطعل ٢٠١٨.
ظصاط  سطى  تالغا  تصاخر  الاغ  المحاورات  عثه  إن 
افطمغ  المئسعث  غسمغعا  ضما  البصئ  إسادة  إجــراءات 
إلى الغمظ طارتظ غرغفغث والاغ غتاول سظ ذرغصعا 
الةاظإ  شغ  تخإ  ضعظعا  لفزطئ  جغاجغ  تض  اخاراق 
اإلظساظغ واقصاخادي الثي خطفه الخراع شغ الغمظ، 
وطع أن عظاك بعادر لقتفاق سطى بظعد عثه اإلجراءات 
اإلظساظغئ واقصاخادغئ ولع بحضض سام إق أن اقخاقف 
التعبغعن  غسعل  شئغظما  صائما؛  غجال  ق  الافاخغض  شغ 
شغ  جعاء  بعا  بصاعط  وغسطعن  الماتثة  افطط  سطى 
اصاراتعط بثخعص طغظاء التثغثة وجسطه طتاغثا تتئ 
إحراف أطمغ غاعلى جمع وارداته وتحشغطه وتفاغحه 
افطط  تسطى  بأن  طصارتا  سرضعط  إلى  باإلضاشئ 
الماتثة دورا شغ اإلحراف سطى ططار خظساء الثولغ، 
الماتثة  لفطط  جسطعا  صث  التعبغعن  غضعن  وبعثا 
جططاظا سطى بروات الئقد وخغراته وجغادته شغ العصئ 
افطط  راسغئ  فطرغضا  بالمعت  شغه  غخرخعن  الــثي 
الماتثة وجغثتعا. أطا بثخعص ططش اقصاخاد شعط 
الثولغغظ  الظصث  وخظثوق  الئظك  جسض  سطى  غعاشصعن 
غرجمان الثطط لاعتغث الئظك المرضجي شغ ضض طظ 
الغعظسغش  طظزمئ  عغ  وعا  وغثغراظه،  وخظساء  سثن 
جغطرتعط لاسمض  طظاذص  تسسى لخرف الرواتإ شغ 

لطاثفغش طظ جثط الظاس ضثعط.
أطرغضا  أدوات  طظ  أداة  عغ  الاغ  الماتثة  افطط  إن 
اقجاسمارغئ تساطض التعبغغظ بثقل طفدعح وتسسى 
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 السثد ٢١٢  ٣افربساء ٥ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١٢ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٨ طـ 

ظحر طعصع (بغ بغ جغ سربغئ، افتث، ١٧ ربغع افول 
١٤٤٠عـ، ٢٠١٨/١١/٢٥م) خئرا طفاده أن "ختغفئ 
جغ  بغ  بغ  صظاة  سظ  ظصق  ظحرت  تاغمج  خظثاي 
الئرغطاظغئ طصاق لطضاتإ الئرغطاظغ رود لغثل بسظعان: 
تطغفا  ظئصغه  أن  غةإ  ولضظ  طاعتح  بطث  "اإلطارات 
لظا" وغصعل إن "طسزط تطفاء برغطاظغا غغر افوروبغغظ 
وغغر افطرغضغغظ دول جغؤئ لغج شغ وجسعا اقخاغار 
تالعا تال غغرعا طظ الثول". وصال: "غمضظظا أن ظثسع 
لطاشغغر شغ السسعدغئ واإلطارات، ولضظ سطغظا أن ظسطط 

أظعما طخثر خئجظا".
: عثه عغ سصطغئ الشربغغظ الظفسغغظ، سصطغئ طساسمرغظ طاعتحغظ، ق غعمعط إق تأطغظ طخالتعط، 
بض ظعإ بروات اآلخرغظ. شعط ق تعمعط دغمصراذغاعط شغ جئغض طخالتعط، شثغمصراذغاعط الفاجثة 
طخطتئ  عظاك  ضاظئ  إذا  طعمئ  لغسئ  بعا  غاحثصعن  الاغ  السغاجغئ  وترغاتعط  بعا  غاقسئعن  الاغ 
أضئر طظعا، فن الظفسغئ عغ طصغاس افسمال لثى الرأجمالغغظ الثغمصراذغغظ الثغظ أزضمئ رائتاعط 
افظعف. إن ضاتإ المصال غزعر خطش الشربغغظ وتشطرجعط وجعء أخقصعط واقجاعجاء بالئطث التطغش 
دول  افطرغضغغظ  وغغر  افوروبغغظ  غغر  برغطاظغا  تطفاء  "طسزط  إن  شغصعل:  واتاصاره،  وإعاظاه  لعط 
جغؤئ السمسئ". شالشربغعن غتاصرون اآلخرغظ بمظ شغعط سمقؤعط وغسائروظعط جغؤغظ. شق غضاربعن 
طظ ردة شسض السمقء شغ اإلطارات وق شغ أي بطث إجقطغ! شصث أعان الرئغج افطرغضغ تراطإ تضام 
آل جسعد وظزاطعط وضرر اإلعاظئ لعط طرات، وطع ذلك غدتك ولغ سعث طمطضئ آل جسعد ضافبطه. إن 
الشربغغظ أصاطعا عثه الثول السغؤئ شغ الئقد اإلجقطغئ، تاى تئصى طرتئطئ بعط وخادطئ لعط وجعصا 
أعاظعط  طعما  سمقء  ُخّثاطا  غئصعا  تاى  أذقء  جغؤغظ  تضاطا  سطغعا  وظخئعا  خئجعط.  وطخثر  لئدائسعط 
جغثعط المساسمر، شغطأذؤعن رؤوجعط بثل، فظعط باسعا دغظعط بثظغاعط ودظغا أجغادعط، تغث ق 

غعط السمغض إق أن غةطج سطى ضرجغ التضط وغسائث بأطاه طحِئسًا ظعمه شغ تإ الةاه وجمع المال.

الطشمئ الفاجثة. والفساد شغ السراق غصاس بالمطغارات 
وظعاب  والساجئ  المسآولغظ  ضئار  شسض  طظ  وعع 

الحسإ، شضاظعا الصثوة لشغرعط طظ الفاجثغظ.
إن الفساد اقصاخادي والمالغ وإعمال أتعال الظاس 
وطساظاتعط واجاشقل الظفعذ عع ظاغةئ الفساد افضئر 
الثي تساظغ طظه الئقد أق وعع الفساد السغاجغ أي 
شساد الظزط والصعاظغظ الماتضمئ شغ سقصات الظاس. 
شما دام الثجاعر وجائر الصعاظغظ ُتحّرع تسإ أععاء 
وطا  ُوضقئعط،  وطخالح  التاضمئ  الظثئئ  وطخالح 
سظ  الثغظ  شخض  صاسثة  تسامث  الظثئئ  عثه  داطئ 
سةإ  شق  الاحرغسغئ  التطعل  سظ  الئتث  أبظاء  التغاة 
طظ  الفاجثغظ  تمضغظ  أجض  طظ  الصعاظغظ  ُتسّظ  أن 
والثخثخئ  اقجابمار  بتةئ  المسطمغظ  بروات 
واإلسمار، وق غرابئ طظ جّظ صعاظغظ طظ أجض السفع 
والثاخئ  الساطئ  افطعال  ظعئعا  طمظ  المةرطغظ  سظ 
الصعاظغظ  جّظ  طظ  سةإ  وق  تماغئ اقصاخاد،  بتةئ 
الاغ تفرض المجغث طظ الدرائإ سطى الدسفاء طظ 

الظاس بتةئ دسط طعارد الثولئ...
شق غظئشغ أن غاعصع أتث طظ الظاس أن غأتغه خغٌر طظ 
عآقء التضام. إظظا ظثرك التصغصئ بأن حّثة الزطط وطّر 
والبمرات،  وافظفج  افطعال  وضغاع  والصعر  السثاب 
وحثة المخائإ سطى تظعسعا الاغ تطئ بالمسطمغظ 
بسث ضغاع التضط باإلجقم، وتسطط افظزمئ الةئرغئ 
عثه  المساسمر،  الضاشر  بفسض  المسطمغظ  رصاب  سطى 
التصغصئ تظاب وتعجإ تصغصئ الاشغغر التامغ، شمعما 
شطظ  المثارج،  شغ  وشضرظا  السماء،  شغ  أبخارظا  صطئظا 
جئغض الاشغغر التصغصغ  إق  جئغض  طظ  خروج  ظةث إلى 

التامغ الةثري الحاطض.
ولظ غضعن ذلك إق بالسمض طظ أجض اجاؤظاف التغاة 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ 
الظئعة، الاغ ترسى حآون الظاس ضض الظاس بالسثل 
والتص والثغر بظزام طظ رب السالمغظ وتثه الثالص 

 المثّبر ق غغر

ططالئات افعالغ بئظغئ أجاجغئ جغثة، لط تظةح عثه 
وإصاطئ  المغاه  لاخرغش  حئضات  إظحاء  شغ  التضعطات 
جثود وخجاظات تةظإ السضان وغقت العةرة الصسرغئ 
وغرق طماطضاتعط، رغط أن طتاشزئ واجط سطى جئغض 
المبال، تةااتعا السغعل ضض سام بحضض طاضرر. وسطى 
حعثا  السراق  شغ  افخغرغظ  الساطغظ  أن  طظ  الرغط 
طعجات غجغرة شغ عطعل افططار، إق أن الئقد تساظغ 
طساظاة  إلى  التال  وخض  تاى  الةفاف،  طظ  خغش  ضض 
وشغ  لطحرب!  طغاه  تعشر  سثم  طظ  ضالئخرة  طثغظئ 
عثا الخثد، غصعل المتطض اقصاخادي السراصغ "أتمث 
الفااح" إن السراق ضان غمضظ له اقجافادة طظ عثه 
لاثجغظعا  والظعاظط،  السثود  خجاظات  وطضء  افططار 
السثبئ  افططار  طغاه  أن  إلى  قشااً  خغفاً،  واجاشقلعا 
تثعإ إلى الثطغب السربغ، وتثاطط بالمغاه المالتئ طظ 
"غصغظ"  لعضالئ  تثغبه  وشغ  طظعا.  اجافادة  أي  دون 
أوضح الفااح أن طثغظئ الحرصاط ضان غمضظعا تةظإ 
المثغظئ،  تعل  الحرصاط  ظاظط  أصغط  لع  الضاربئ  عثه 
وعع طحروع طثطط له طظث بماظغظات الصرن الماضغ، 
قشااً إلى أن الطئغسئ الةشراشغئ لطمظطصئ تساسث سطى 
إصاطاه طظ دون تضطفئ ضئغرة. لضظه الفساد والسرصئ 
غرق  شغ  تسئإ  ترصغسغئ  طحارغع  سطى  افطعال  وعثر 
وبصغئ  الساخمئ  شغ  الرئغسغئ  المظاذص  طظ  الضبغر 
ضض  شمع  وضالسادة  بافططار.  المثضعرة  المتاشزئ 
خقف داخض الئرلمان أو طظاضفئ بغظ السغاجغغظ سطى 
ضاشئ افخسثة غثرج أتثعط لغضحش شساد اآلخر وغصر 
بفحض المظزعطئ ضضض وغئرعظ سطى إعمال اقجاسثاد 
المثخخئ  لفطعال  وجرصئ  وعثر  طاعصع  لتثث 

لطظازتغظ وإلسمار الئظى الاتاغئ.
وضعح  السراق  أعض  أطام  واضتئ  باتئ  التصغصئ  إن 
لط   ٢٠٠٣ السام  وطظث  إظه  إذ  الحروق،  لتزئ  الحمج 
طا  السراق  شغ  شالفساد  شساده،  سظ  طسآول  غتاجإ 
ساد تالئ اجابظائغئ وإظما بات الصاسثة وُغمارس لثاته 
وُغمارس ضسقح شغ الترب المتاثطئ سطى التضط بغظ 

تامئ: الفساد شغ السراق ُغشرق ُطثظاً بأضمطعا بمغاه افططار

واضح طساظئط طظ سصغثة اإلجقم لدمان تأغغث اهللا 
سج وجض وضمان اجاصاطئ الطرغص وطظع أي حثص طظ 
الافضغر بترف طساره، وعثا المحروع عع الثغط الثي 
غظزط الصعى البقث المعجعدة شغ المةامع والمامبطئ 
شغ الصعة السغاجغئ والصعة السسضرغئ والصعة الحسئغئ 
وغدئط إغصاسعا، وطا تخض شغ تعظج وطخر وغغرعما 
اجاطاع  تغث  عثا؛  ضض  سطى  دلغض  خغر  الئطثان  طظ 
الظاس شغ تعظج خطع ظزام بظ سطغ شغ وصئ صغاجغ؛ 
واجاطاع الظاس شغ طخر أن غثطسعا ظزام طئارك، إق 
أن طضر الشرب تال دون الاشغغر المظحعد تغث اجاطاع 
جغره  خط  سظ  الاشغغر  صطار  وترف  المعجئ  رضعب 
لاظاعغ الرتطئ باظخغإ سمقئه تضاطا سطى تطك الئقد 
طظ جثغث شثعئئ الةععد أدراج الرغاح واساطئ الفؤران 
سرغظ افجعد. شضان ق بث طظ إدراك عثا افطر جغثا 
تاى ق تخغئظا صارسئ الثغظ جئصعظا وظظصخ غجلظا طظ 

 !بسث صعة أظضابا
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

تساطغع صطإ ظزام الضظغسئ بسث جظعات ذعغطئ صثطئ 
شغعا الشالغ والظفغج شغ جئغض العخعل إلى عثشعا 
المظحعد شضان لعا طا أرادت. وق زالئ البعرة السعرغئ 
وتخرغتاته  تترضاته  طتعر  زالئ  وق  السالط  تحشض 
سطى  صادرة  أظعا  غثرك  فظه  إق  ذلك  وطا  وطآاطراته 

الاشغغر لع ترضئ وحأظعا.
شغ  جغرعا  تغظ  تسغ،  أن  طظ  لطحسعب  بث  ق  أظه  إق 
الاغ  الفثاخ  سطى  وتسغ  المآاطرة  سطى  الاشغغر،  ذرغص 
سحعاء،  خئط  أسمالعا  تاتعل  ق  تاى  لعا  تظخإ 
تدتغاتعا  شاثعإ  أسثاؤعا  تترضاتعا  بمار  وغصطش 
شعق  جثغث  طظ  لغثغط  والسةج  الغأس  وغسعد  جثى؛ 
رؤوس أختابعا، وعثا العسغ ق غضعن إق إذا اتثثت 
تظزط  وطثطخئ  واسغئ  لعا  جغاجغئ  صغادة  الحسعب 
أسمالعا وتظئععا سطى المآاطرات والفثاخ الاغ تظخإ 
وصئض  المظحعد؛  التصغصغ  الاشغغر  ظتع  بعا  شاسغر  لعا 
ضض عثا وأبظاءه وبسثه ق بث طظ خثق الاعضض سطى 
اهللا وإخقص الظغئ هللا سج وجض وتئظغ طحروع جغاجغ 

تامئ ضطمئ السثد: دور الحسعب وصثرتعا سطى الاشغغر

والمتاجئئ لطتضام ورجال الثولئ.
اإلجقم  شغ  السغاجغئ  المرأة  تصعق  طظ  إذن 
الثولئ)  (رئغج  الثطغفئ  اظاثاب  شغ  تحارك  أن 
وطئاغساه. وضثلك أن تارحح وتظاثإ أسداء طةطج 
افطئ (وعع عغؤئ اجاحارغئ تصثم الظخح والمحعرة 

لطتاضط وتتاجئه أغدا).
الضغان  وشصثان  الثقشئ  عثم  بسث  تخض  طا  ولضظ 
العضع  اظتثر  اهللا  بحرع  تتضط  ضثولئ  السغاجغ 
بالةمغع وطظ ضمظعط المرأة. وسمض أسثاء اإلجقم 
وأتضاطه  اإلجقم  طفاعغط  تحعغه  سطى  وأسعاظعط 
واسائرت  المرأة.  تص  طظ  اظاصاص  أظعا  وتخعغرعا 
تغث  طظ  اإلجقم،  عغ  بأظعا  الئقد  بسخ  سادات 
الثرجئ  شغ  ضأظعا  وجسطعا  المرأة،  دور  تعمغح 
التضط  عثا  الصعاطئ،  له  الثي  الرجض،  بسث  الباظغئ 
الحرسغ الثي حعععه بحضض بسغث جثا سظ اإلجقم 
الثي أطر بإسطائعا تصعصعا اإلظساظغئ ضاططئ طظ غغر 

بثج شغ أي جاظإ طظه.
طظ  والتث  اإلجقطغ  السالط  شغ  المرأة  وضع  إّن 
أو  اإلجقم  ظزام  بسئإ  لغج  السغاجغ  دورعا 
الصعاطئ، ولضظ افظزمئ عغ الاغ تفسض ذلك. شمبق 
شغ السسعدغئ (الاغ غسائرعا الشرب دولئ إجقطغئ!) 
بسخ  أسطععا  وطآخرا  اقظاثاب  تص  لعا  غضظ  لط 
الصرارات  شغ  دور  لعا  غضعن  لظ  أظه  طع  التص  عثا 
ولغج  لطسادات  تابع  وعثا  تاثث،  الاغ  السغاجغئ 
لطرجض  العقغئ  أو  شالصعاطئ  حغء.  شغ  اإلجقم  طظ 
ووجإ  تتمغعا  عغ  بض  والاةئر  الاسطط  تسظغ  ق 
سطى ولغعا جعاء أضان أبا أو أخا أو زوجا أن غتمغعا 
وغرساعا... وعثا غغر طعجعد شغ الشرب تغث تخارع 
المرأة لطتخعل سطى عثه التصعق. شالسصئئ ضما صطظا 
لغسئ شغ الصعاطئ بض عغ شغ افظزمئ الئسغثة سظ 

اإلجقم وتطئغص أتضاطه.
بتةئ  السغاجغ  دورعا  طظ  المرأة  غمظع  طظ  وعظاك 
ضأم  افخطغ  واجئعا  بسئإ  ذلك  سطى  تصثر  ق  أظعا 
وربئ بغئ، بغظما شغ التصغصئ شإن طعاطعا ضربئ بغئ 
وتربغاعا لفوقد ق تاسارض طع طحارضاعا السغاجغئ 
إذا سمطئ المرأة سطى تظزغط أدوارعا وتعزغع أوصاتعا 
لعجعد طاسع طظ العصئ لطثورغظ، ضما أن طعام الرجض 
اقصاخادغئ وصداءه وصااً ذعغًق شغ السمض، ق غاظاشى 

طع وظائفه الئغاغئ والثغظغئ والسغاجغئ وغغرعا.
وطا ظراه طظ عدط تصعق المرأة جعاء اقجاماسغئ أو 
السغاجغئ أو اقصاخادغئ أو الاسطغمغئ إظما عع بسئإ 
اإلجقم  غطئص  الثي  السغاجغ  الضغان  وجعد  سثم 
لعبئ  الثي  العصئ  شفغ  ودجاعرا،  وحرغسئ  طظعاجا 
وراءه المرأة الشربغئ ذعال سصعد ذعغطئ وق زالئ لظغض 
تصعصعا ولط تظض إق الفاات، ظرى أن اإلجقم الثي عع 
وق  طظعا  جعث  بثون  إغاعا  أسطاعا  والتاطغ  الراسغ 
تخثغر  سطى  غسمطعن  أظعط  الضئرى  والمخغئئ  تسإ. 
تطك التدارة الجائفئ الاغ تظسإ لظفسعا تترغر المرأة 
وافجالغإ،  العجائض  بحاى  اإلجقطغ  السالط  إلى 
غساسثعط شغ ذلك تضام وأظزمئ ق تثاف اهللا وتسغر 
شغ رضابعط خعشا سطى سروحعط الاغ جاثضعا صرغئا 
إن حاء اهللا دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 

 الظئعة، وطا ذلك سطى اهللا بئسغث

ضض تغظ تتافض المرأة شغ الشرب بثضرى لمظاجئئ أو 
أخرى ظالئ بعا تّصا طظ تصعصعا الاغ ضاظئ طسطعبئ 
طظعا، وعثه افغام طرت الثضرى المؤعغئ افولى لظغض 
الئرلمان.  لسدعغئ  الارحح  تص  برغطاظغا  شغ  المرأة 
وجاء عثا المضسإ طاجاطظًا طع طظح الئرغطاظغات تص 
الاخعغئ، لضظ لغج ضض الئرغطاظغات. شتص الاخعغئ 
ُطظح لطئرغطاظغات الطعاتغ تجغث أسمارعظ سطى ٣٠ ساطًا 
جظ  شغ  لطئرلمان  الارحح  غساطسظ  لضظعظ  شصط، 
 ٢١ جظ  طظ  الظساء  بإطضان  أي  والسحرغظ.  التادغئ 
تاى ظعاغئ ٢٩ أن غرحتظ أظفسعظ لضظعظ شغ العصئ 

ظفسه ق غساطسظ اقظاثاب واإلدقء بأخعاتعظ!!
ول الاغ ضمظئ  وُتخظَّش ظغعزغطظثا سطى أظَّعا أوَّل الثُّ
السام  شغ  ذلك  وضان  اقظاثاب،  شغ  المرأة  تصَّ 
١٨٩٣م، وتطاعا جارتعا أجارالغا بسث تسسئ أسعام؛ أي 
شغ سام ١٩٠٢م، لاطاتص بعما شظطظثا سام ١٩٠٦م، بّط 
وضظثا  ١٩١٥م،  سام  والثظمارك  ١٩١٣م،  سام  الظروغب 
سام ١٩١٧م، بّط برغطاظغا وألماظغا، وبعلظثا، والظمسا، 

وروجغا شغ سام ١٩١٨م.
ولضظ لع سثظا بالاارغت لرأغظا أن اإلجقم وصئض أضبر 
طظ ١٤٠٠ سام جئص الشرب الثي غائةح بتصعق المرأة 
سطى  طئظغ  شعع  واقظاثاب.  الاخعغئ  تص  بإسطائعا 
والمرأة  الرجض  بغظ  تمغغج  عظاك  ولغج  اهللا،  تحرغع 
شغما غاسطص بالتصعق السغاجغئ. والمحارضئ السغاجغئ 
لطمرأة واجإ سطغعا ولغج شصط تصًا لعا. صال تسالى: 
ُمُروَن 

ْ
ْولَِياُء َنْعٍض يَأ

َ
﴿َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت َنْعُضُهْم أ

سطى  ضان  وأولعا  الُْمْنَكِر﴾.  َعِن  َويَْنَهْوَن  بِالَْمْعُروِف 
سعث رجعلظا  الثي ذطإ طظ وشث افظخار شغ بغسئ 
العشث  ضمظ  طظ  وضان  ظصئاء  له  ُغثرجعا  أن  السصئئ 
وضان  اقظاثاب  أي  اقخاغار  شغ  واحارضاا  اطرأتان، 
تط  لع  الظصئاء  عآقء  طظ  إتثاعما  تضعن  أن  غمضظ 
اظاثابعا، وباغساا الرجعل  سطى طا باغع به الرجال. 
وسظثطا ضاظئ الئغسئ لطرجعل  شغ المثغظئ بسث صغام 
الثولئ خص اهللا تسالى بغسئ الظساء بثضر ظخعا شغ 
ّفَُها الّنَبِّيُ إَِذا 

َ
جعرة المماتظئ، وعع صعله تسالى: ﴿يَا ك

ِ َشيْئاً  َن بِاّبَ
ْ
َ يُْشِرك ن الّ

َ
َجاَءَك الُمْؤِمَناُت ُفَبايِْعَنَك َعلَى أ

يِيَن 
ْ
يَأ َوالَ  ْوالَدُهّنَ 

َ
أ َفْقُتلَْن  َوالَ  يَْزغِيَن  َوالَ  يَْسرِْقَن  َوالَ 

َفْعِصيَنَك  َوالَ  رُْجلِِهّنَ 
َ
وَأ يِْديِهّنَ 

َ
أ َنْيَن  َفْفَتِريَنُه  بُِبْهَتاٍن 

َلُفوٌر   َ اّبَ إِّنَ   َ اّبَ لَُهّنَ  َواْسَتْغِفْر  َفَبايِْعُهّنَ  َمْعُروٍف  فِي 
طضئ،  شاِح  غعم  ظجلئ  وصث   .[١٢ [المماتظئ:  رَِّحيٌم﴾ 
وباغع الظئغ  بعا الظساء سطى جئض الخفا بسثطا شرغ 
سمر  وضان  والةعاد.  اإلجقم  سطى  الرجال  بغسئ  طظ 
بظ الثطاب غئطشه سظعظ وعع واصش أجفض طظه. وعثا 
دلغض سطى بئعت تص المرأة شغ اقظاثاب، فن الئغسئ 

تأتغ بسث اقظاثاب واقخاغار.
بظ  الرتمظ  سئث  اجاحار  سظثطا  ضثلك  ظظسى  وق 
غضعن  أغعما  وسبمان  سطغ  جغثغظا  شغ  الظاس  سعف 
الثطغفئ بسث سمر الفاروق رضغ اهللا سظعط أجمسغظ، 
طبظى  وأحااتا،  جمغسا  الةمغع  واجاحار  جأل  شصث 
إلى  خطص  تاى  وجعرا،  جرا  وطةامسغظ،  وشرادى 
أي  واجاحارعظ،  تةابعظ  شغ  المثثرات  الظساء 
أظعظ حارضظ شغ سمطغئ الاخعغئ واقظاثاب. وسطى 
ظساء  ظةث  أتصابه  بمثاطش  اإلجقطغ  الاارغت  طثى 
حارضظ شغ السمطغئ السغاجغئ واقظاثاب والمسارضئ 

اإلجقم أسطى املرأة تص الاخعغئ واقظاثاب
صئض الشرب بمؤات السظني

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة طسطمئ الحاطغ (أم خعغإ)ـ 

افول  ربغع   ١٦ السئئ،  بعجئ،  (سربغ  طعصع  ظحر 
"ضحفئ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/١١/٢٤م)  ١٤٤٠عـ، 
ختغفئ Independent الئرغطاظغئ أن أضبر طظ ططغعن 
خغظغ طظ ِسرق "عان"، الُمسغطر شغ الئقد، صث اظاصطعا 
- طظ دون طعِسث أو دسعة ُطسئصئ - لطسغح شغ طظازل 
السائقت الُمسطمئ طظ اإلغشعر إلبقغ السططات سّما إذا 
ضان ُطدغفععط ُغئثون ُطساصثات إجقطغئ أو غغر وذظغئ. 
الئرغطاظغئ،   Independent ختغفئ ظصطاه  طا  وبتسإ 

شإن الخغظغغظ الثغظ أرجطاعط التضعطئ إلى إصطغط حغظةغاظس ضاظعا ُطضطَّفغظ بمراصئئ اإلحارات الاغ صث تثّل سطى 
أن المسطمغظ شغ اإلغشعر طاطرشعن أم ق. وتسئما صالئ الختغفئ الئرغطاظغئ، شإن أولؤك الُمثِئرغظ الثغظ 
غخفعن أظفسعط بأظعط "أصارب" لطسائقت الاغ ُغصغمعن لثغعا، غاطّصعن تسطغمات ُطتثدة تعل ضغفغئ المراصئئ. 
وفن المسطمغظ الُماثّغظغظ غرشدعن تثخغظ السةائر وتظاول الضتعلغات، ُتسّث عثه إتثى الطرق الاغ ُغضاحش 
بعا طا إذا ضاظعا ُطاطّرشغظ، طظ وجعئ ظزر التضعطئ الخغظغئ. وُغحغر سالط افظبروبعلعجغا افطرغضغ، دارغظ باغطر، 
شغ الئتث الثي ظحره طرضج آجغا لطسقصات الخغظغئ افطرغضغئ، إلى أن عظاك طقتزات رئغسغئ ُغثّوظعا الُمثئرون، 
تغث غسأل: "عض ألصى المدغش سطى أتث الةغران الاتّغئ بالضطمات السربغئ "السقم سطغضط"؟ إن تثث عثا شغةإ 
تثوغظه". وغسأل أغداً: "عض ضاظئ عظاك ُظسثئ طظ الصرآن شغ المظجل؟ عض ُغخّطغ أتٌث غعم الةمسئ، أو غخعم 

خقل رطدان؟ عض بافجرة إتثى افخعات الخشغرات ترتثي بغاباً أذعل طظ القزم، أو أٌخ ذو لتغئ ُطرغئئ؟"."
الصسرغئ  وطتاوقتعا  اإلغشعر،  لمسطمغ  العتحغئ  بمساططاعا  المحععرة  الخغظغئ  السططات  إن   :
غغر  افجالغإ  طثاطش  خقل  طظ  دغظعط  وسظ  إغماظعط  سظ  الاثطغ  سطى  وإجئارعط  المسطمغظ  لسطمظئ 
أخث  إلى  الخغظغئ،  السطماظغئ  بافشضار  سصعلعط  اتاقل  إلى  المروسئ،  اقتاةاز  طسسضرات  طظ  اإلظساظغئ 
الرضع وافذفال طظ والثغعط المسطمغظ ووضسعط شغ بغعت افغاام، إلى طظع الثمار... صاطئ باتثاذ 
أجالغإ صسرغئ لاتثغث الممارجات اإلجقطغئ تاى شغ التغاة الثاخئ داخض المظجل. شطط غضفعا إخداع 
المسطمغظ لطمقتصئ واإلذقل السام، واآلن شإن تغاتعط الثاخئ اجاغتئ بحضض ضاطض طظ خقل أولؤك 
طسطمغ  إن  اإلغشعر.  طسطمغ  طظازل  شغ  التضعطئ  وآذان  سغعن  بمبابئ  جغضعظعن  الثغظ  الةعاجغج 
لعا  جططئ  تعجث  شق  بثغظعط،  تمسضا  زادعط  ذلك  لضظ  التثغثغئ  الصئدئ  طظ  بمرارة  ساظعا  الخغظ 
الصعة سطى تشغغر الصظاسات الثاخطغئ سطى الرغط طظ اطاقضعا لطصعة المادغئ وافجالغإ الماسثدة. صال 

ن يُتِمَّ نُوَرهُ َولَْو َكرَِه الْاَكفُِروَن﴾.
َ
ُه إِالَّ أ ىَب اللَـّ

ْ
ْفَواِهِهْم َويَأ

َ
ِه بِأ ن ُفْطِفُئوا نُوَر اللَـّ

َ
تسالى: ﴿يُِريُدوَن أ

إجراءات تعسفية صينية جديدة 
ضد مسلمي اإليغور في تركستان الشرقية

كلما ازداد العميل خنوعا زاد احتقار سيده له
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افربساء ٥ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١٢ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٨ طـ ٤     السثد ٢١٢

أدان تجب الاترغر شغ اجضظثغظاشغا بحثة جغاجات الثظمارك غغر اإلظساظغئ. بسث أن أسطظ بغان لعزارة العةرة 
واإلدطاج بأن "خفئ المآصئ غةإ أن تضعن الضطمئ افجاجغئ شغ جغاجئ العةرة الثظمارضغئ"، شغ وصئ أسغث 
تسمغئ طا تعخش بمسعظئ "الثطب" باجط "السعدة إلى العذظ" وتط تثفغدعا بثرجئ ضئغرة، وأضث بغان ختفغ 
المةامع،  أجج  وتصعغخ  الصغط،  سطى  الثوس  أن  اجضظثغظاشغا:  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أخثره 
وتخسغإ تغاة المسطمغظ، أخئح شدغطئ جغاجغئ شغ الثظمارك. بغظما المئادرات الةثغثة تحغر إلى أن الثظمارك 
تسغر خطعة أخرى ظتع الفاحغئ طع وجعد أغطئغئ برلماظغئ تزعر لطظاس رؤغئ تحاؤطغئ خئغبئ شاجثة. لازعر 
السصطغئ اقجاسمارغئ افوروبغئ وجععا الئشغخ والمظاشص طظ جثغث، والثي غسرشه المسطمعن وغغرعط جغثًا طظ 
السطعك السثواظغ لطشرب شغ تساططه طع السالط، وصال الئغان: إظظا شغ تجب الاترغر شغ اجضظثغظاشغا، ظعغإ بالةمغع 
شغ عثا الئطث، طمظ غعاط بالئحرغئ واإلظساظغئ، أن غرشخ عثا الزطط واقضطعاد الثئغبغظ وأن غسارضعا سطغه. 
وشغ العصئ ظفسه، جظعاخض السمض طظ أجض إصاطئ الثقشئ الراحثة شغ الئقد اإلجقطغئ، تاى ظامضظ طظ وضع 

تث لاثخقت الشرب والثراب الثي تسئئه الرأجمالغئ الثي غدر بالمقغغظ طظ الظاس.

الرأجمالغغظ،  ضسادة  ختغئ،  رساغئ  وق  سقج،  أي 
طضان  ق  الرأجمالغ  المةامع  شغ  الدسغفئ  شالفؤات 
لعا وق تصعق، جعى خثطئ الرأجمالغغظ. وأطا طرض 
باظتقلعا،  الرأجمالغئ  التدارة  أظةئاه  الثي  اإلغثز 
شإن ضتاغاه بغظ ضض سحرة آقف أطرغضغ غمعت ضض 
٢٧ حثخًا. عثا شدق سظ طثطفات الرأجمالغئ  سام 
طظ  غحغإ  الاغ  البالث،  السالط  بقد  شغ  الختغئ 

ععلعا وبحاساعا العلثان.
السالط  شغ  لعا  غربى  الاغ  الختغئ  التالئ  عثه  إّن 
بسغثة ضض الئسث سما ضاظئ سطغه زطظ الثقشئ، شمظث 
السبماظغئ،  الثقشئ  عثم  تاى    اهللا  رجعل  سعث 
شصغام  ضئغرًا،  اعاماطًا  الختئ  صطاع  تعلغ  والثولئ 
الةظعد  لسقج  خغمئ  بئظاء  بافطر    اهللا  رجــعل 
غجوة  شغ  لعط  الطئغئ  الرساغئ  وتصثغط  المخابغظ 
الظاس  لثثطئ  ُبظغئ  الاغ  والمساحفغات  الثظثق، 
أو  الثغظ  أو  السرق  سظ  الظزر  بشخ  وراتاعط 
ُأظحأ  الثي  المظخعري  وطساحفى  إلت.  الةظج... 
فضبر  غاسع  ضان  والثي  ١٢٨٣م،  سام  الصاعرة  شغ 
طظ ٨,٠٠٠ طرغخ، لضض واتث شغه طمرضان ابظان، 
غاعشر  تاى  به،  خاص  أضض  ووساء  وشراش  وجرغر 
والمساعخفات  بالمةان،  والسقج  الراتئ  ضاطض  له 
اقتاغاجات  ذوي  ترسى  الاغ  الماظصطئ  والسغادات 
الظائغئ...  المظاذص  شغ  غسغحعن  والثغظ  الثاخئ 
حؤعن  شغ  الثولئ  اعامام  سطى  صطغطئ  أطبطئ  ضطعا 

الرساغا وتاجاتعط الطئغئ وصاثاك.
إن الرساغئ الطئغئ عغ تص لطرساغا سطى دولئ الثقشئ؛ 
شغ  الاترغر  لتجب  الثجاعر  طصثطئ  شغ  ورد  شصث 
شإظعما  والاطئغإ  الختئ  "أطا   :(١٢٥) رصط  المادة 
لطرسغئ،  تعشرعما  بأن  الثولئ  سطى  العاجئات  طظ 
تغث إن السغادات والمساحفغات، طراشص غرتفص بعا 
الطإ  شخار  والاثاوي.  اقجاحفاء  شغ  المسطمعن 
والمخالح  والمراشص.  المخالح  طظ  عع  تغث  طظ 
طما  فظعا  بعا  تصعم  الثولئ أن  سطى  غةإ  والمراشص 
«اِإلَطاُم   : الرجعل  بصعل  سمًق  رساغاه  سطغعا  غةإ 
سظ  الئثاري  أخرجه  َرِسغَِّاِه»  َسْظ  َوَطْسُآوٌل  َوُعَع  َراعٍ 
طسآولغئ  سطى  سام  ظص  وعثا  سمر.  بظ  اهللا  سئث 
الثولئ سظ الختئ والاطئغإ لثخعلعما شغ الرساغئ 
العاجئئ سطى الثولئ، وعظاك أدلئ خاخئ سطى الختئ 
«ََعَث  صال:  جابر  ذرغص  طظ  طسطط  أخرج  والاطئغإ: 
ُه ِعْرقًا  ََع ِمْ ًا َفَق َِ ْعٍب  َ ِ ُل اللَِّه  ِإَلى ُأَبيِّ ْب َرُس
سظ  المساثرك  شغ  التاضط  وأخرج  ِه».  َعَلْ اُه  َ ــ َ  َّ َر ُث َ زغث بظ أجطط سظ أبغه صال: «َمِرْضُت ِفي َزَماِن ُع
َاِني  َ ًا َف َِ ُر  َ َّاِب َمَرضًا َشِديدًا َفَدَعا ِلي ُع َ َ اْل ِب

َِة»." ْ ِ ِة اْل ْ ِشدَّ اَة ِم َ ُت َأُمصُّ الَّ ْ َحَّى ُ
شإلى سفع طظ اهللا وساشغئ ظثسعُضْط أغعا المسطمعن، 
أظفسضط  وإخـــراج  والصطعب  الظفعس  ســقج  ــى  وإل
وحةسعا  الرأجمالغئ  جعر  طظ  أجمسغظ  والظاس 
اإلجقطغئ،  التغاة  قجاؤظاِف  السمِض  ِإلى  ظثسعُضْط، 
شعض  ظثسعضْط،  الظئعِة  طظعاج  سطى  الثقشئ  بإصاطئ 
 ِ َ ِبّ اْسَتِجيُبوا  َءاَمُنوا  الَِّذيَن  ّفَُها 

َ
ك ﴿يَا  طةغئعن؟  أظاط 

 [افظفال ٢٤] ﴾َولِلّرَُسوِل إَِذا َدَعاُكْم لَِما يُْحيِيُكْم

الرساغئ الختغئ لط تسطط طظ َجعر 
الرأجمالغئ... والتض ضان وطا زال يف اإلجقم

طظ  ــًا  ردت السالط  سطى  الرأجمالغئ  جغطرت  لصث 
صاطئ  أظزمئ  خقله  جادت  تغث  زالئ،  وطا  الجطان، 
سطى شخض الثغظ سظ التغاة، وتضمئ سطى اطاثاده 
الفصراء،  بأغثي  تأخث  ولط  الدسفاء،  ترتط  لط  دول، 
الطخعص  تماغئ  عغ  العتغثة،  وظغفاعا  ضاظئ  بض 
الحسعب،  واجاشقل  البروات  لظعإ  المال  أرباب  طظ 
الصغمئ  جعى  حغٍء،  أي  غسرف  ق  طادي  طئثأ  وعع 
المادغئ، ولثلك لط تسطط الرساغئ الختغئ، طظ َجعر 
افطعال  رؤوس  فختاب  أداًة  شأضتئ  الرأجمالغئ، 
الثثطات؛  ضض  اجاشطعا  ضما  الثثطئ  عثه  غساشطعن 
أطعالعط  وجطإ  والدسفاء،  المرضى،  دطاء  لمص 

إلحئاع ظجواتعط وجحسعط الرأجمالغ.
ضض  شغ  الفساد  ظعر  أن  الرأجمالغئ  شتح  وطظ 
الختغ،  الاأطغظ  ظزام  شغ  الختغئ؛  الرساغئ  ظعاتغ 
واجاشقل  وأبتابعا،  افدوغئ،  وحرضات  وحرضاته، 
المرغخ  وأخئح  والمرضى،  لفذئاء  الحرضات  عثه 
الفساد  وظعر  الحرضات،  لعثه  أجاجغًا  دخض  طخثر 
اقخاراع،  وبراءة  الفضرغئ  المطضغئ  بثسئ  شغ  ضثلك 
تتصغص  عغ  الصدغئ،  وأضتئ  الثواء،  جسر  غق  تاى 
الربح سطى تساب تاجئ المرضى سقجًا ورساغئ، تغث 
ق بصاء وق تغاة لطدسفاء، وق صغمئ إق لطمال شغ ظض 

الرأجمالغ. الةحع 
طما  الختغ  الفساد  عثا  طظ  ظفسه  الشرب  ضب  لصث 
بسخ  وتعشغر  ضسادتعا،  الارصغع  إلى  دوله  اضطر 
لعط،  تثثغرًا  لرساغاعا  الصاخرة  الختغئ  الرساغئ 
الارصغع  عثا  ولضظ  الفساد،  أخض  إزالئ  سظ  وخرشًا 
إذا  تاى  طاًء  الزمآن  غتسئه  بصغسٍئ  ضسراٍب  ضان 
الشرب  تصارغر  جاءت  شصث  الجساف.  السط  وجثه  جاءه 
تضحش الطبام سظ شساد الرأجمالغئ شغ طةال الختئ، 
خاخئ الختئ الظفسغئ والسصطغئ، تغث أسطظئ طظزمئ 
الختئ السالمغئ سام ٢٠٠٥م، سظ أن صدغئ الختئ 
افطراض  عغ  وضظثا  وأطرغضا  إظةطارا  شغ  الرئغسغئ 
المآجسئ  إســـقن  وتــســإ  والظفسغئ،  السصطغئ 
طظ   ٪٢٦ شإن  السصطغئ  لطختئ  افطرغضغئ  الصعطغئ 
وأضبر  ظفسغغظ،  ضمرضى  اآلن  غخظفعن  افطرغضغغظ 
شفغ  والصطص،  اقضاؤاب  عع  اظاحارًا  افطراض  عثه 
باقضاؤاب،  طخاب  إظسان  ططغعن   ٣٣٠ الغعم  سالط 
 ٨٠٠٠٠٠ أن  إلى  السالمغئ  الختئ  طظزمئ  وأحارت 
جظئ،  ضض  غظاترون  المضاؤئغظ  عآقء  طظ  حثص 
عثا شدًق سظ الصطص واقضاؤاب، وافطراض الظفسغئ 
إلى  الاصارغر  بسخ  شغ  ظسئاعا  تخض  الاغ  افخرى، 
ظسئئ  شإن  ولطسطط  السالط،  جضان  طظ   ٪٤٥ تعالغ 
افطراض الظفسغئ تاقءم باضطراد طع طصثار إغمان 
لمظزمئ  أخــرى  دراجــئ  شفغ  ضمئثأ،  بعا  ــراد  افش
أن  ظعر  شعربج)  (طةطئ  ظحرتعا  السالمغئ،  الختئ 
الظفسغئ  افطراض  طظ  غساظعن  افطرغضان  طظ   ٪١٠

وطظعا اقضاؤاب سطى طثار السظئ.
أطا الختئ الةسثغئ شغضفغ أن ظصعل إن شغ أطرغضا 
تأطغظ  بثون  أطرغضغ  ططغعن   ٤٦ طظ  أضبر  وتثعا 
دون  ذفض  طقغغظ   ٨ طظ  أضبر  بغظعط  طظ  ختغ، 
الثولئ  طظ  غاطصعن  ق  عــآقء  أن  أي  ـــ١٨.  ال جظ 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث السال الثجغج - الثرذعمـ 

ظزط  افولى".  جغرتعا  جاسغثعا  "درسا  حسار:  تتئ 
حئاب تجب الاترغر بسث خقة الةمسئ الفائائ طزاعرة 
شغ بطثة الستارة برغش تطإ الشربغ، وأظعرت خعر 
الاترغر/  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  خفتئ  ظحرتعا 
وقغئ جعرغا طساء الةمسئ، بسدا طظ القشاات الاغ 
رشسئ شغ المزاعرة أضثت أبرزعا سطى بعابئ البعرة 
أرضاظه  بضاشئ  المةرم  الظزام  إجصاط  شغ  الةثغثة: 
ورطعزه، والاترر طظ الائسغئ لطثول وصطع السقصات 
طسعا، وإسقء ضطمئ اهللا وتتضغط حرسه بثقشئ سطى 
طظعاج الظئعة. داسغئ لاعشغر طا تتااجه البعرة لاظاخر؛ 

طظ صغادة جغاجغئ واسغئ، وبرظاطب تسغر وشصه، وجسط سسضري تتادظه افطئ. شغما ظئعئ أخرى أعض المعت 
الضفار  جئغض  شغ  صاال  عغ  اإللجاطغئ:  الثثطئ  أن  طظ  طتثرة  المثلئ  بسث  طعت  المخالتات  أن  المثلئ،  وق 
إلتغاء ظزام بحار. طظ جاظئعا إذاسئ تعران طعث البعرة، وسئر تسابعا سطى طعصع شغسئعك، ذضرت أظعا صاطئ 

بالمساعمئ شغ المزاعرة وصالئ: إظعا أول طزاعرة فعض تعران شغ إذار البعرة الةثغثة.

درعا ستعيدها سيرتها األولى

صدغئ ضحمري عغ صدغئ سسضرغئ باطاغاز

افطئ  طظ  جماسئ  أو  شرد  سطى  اقساثاء  غاط  سظثطا 
شإن  السالط،  شغ  دولئ  أو  صعة  أغئ  طظ  اإلجقطغئ 
صدغاعط تخئح صدغئ سسضرغئ غةإ أن تصعم افطئ 
باتثاذ المعصش السسضري تةاععا، وتأخث تطك الثولئ 
تضط الثولئ المتاربئ شسق، وق غةعز بتال طظ افتعال 
صدغئ  إلى  افطئ  سطى  اقساثاء  صدغئ  تاتعل  أن 
جغاجغئ تاط تسعغاعا والافاوض سطغعا طع المساثي، 
تئظغات  ضمظ  التالغ  بالمفععم  إظساظغئ  صدغئ  أو 
افطط الماتثة وطآجساتعا، وق غةعز اسائارعا صدغئ 
  وذظغئ خاخئ بسرق الُمساثى سطغه، لصعل رجعل اهللا
اس... وإن  سظ المسطمغظ «إنه أمة واحدة م دون ال
اس... وإن سل  عض دون ال الي  ه م ع ؤم  ال
ال في  ال مؤم دون مؤم في ق ؤم واحدة، ال  ال

ل الله» [جغرة ابظ عحام ج٢/ ص ١٠٦]. س
الثغظ  طظ  طسطعم  التضط  عثا  أن  طظ  الرغط  سطى 
المسطمغظ  تضام  سظث  وخخعخاً  بالدرورة، 
شغ  المسطمغظ  طساظاة  طظ  الرغط  وسطى  وسطمائعط، 
ضحمغر المتاطئ طظ أجعأ اضطعاد سطى أغثي صعات 
تاصاذر  تغث  ٢٠٠٩م،  سام  طظث  العظثوجغئ  اقتاقل 
شغ  تاى  أعطعا  سطى  الظار  وتططص  الحعثاء،  صاشطئ 
أذطصئ  الثي  الطفض  طع  طآخرا  تخض  ضما  أسغظعط، 
الصعات العظثغئ سطغه الظار شغ سغظه وأردته صاغق بغظ 
غثي أطه! سطى الرغط طظ ذلك، إق أن ظزام باجعا-

سمران غمث غثغه لمخادصئ العظث والسقم طسعا!
افجابغع  خقل  ضحمغر  شغ  الحعثاء  صاشطئ  تصاذرت 
الماضغئ شغ طصاوطاعط لقتاقل العظثي سطى أغثي 
سمعطا  المسطمغظ  تضام  وبخر  جمع  تتئ  صعاته 
ظصطئ  وصث  الثخعص؛  وجه  سطى  باضساان  وتضام 
شغ  ضحمغر  شغ  بأعطظا  الاظضغض  خعر  اإلسقم  وجائض 
طحعث ق غثاطش ضبغرا سظ طحاعث تظضغض ضغان غععد 
بأعض افرض المئارضئ أو الطاغغئ بحار بأعض جعرغا 
الحرصغئ،  ترضساان  شغ  اإلغشعر  بمسطمغ  الخغظ  أو 
وطظعط   - المسطمغظ  تضام  غظطص  لط  المصابض  وشغ 
طتاضاة  حسار  رشسعا  الثغظ  الةثد،  باضساان  تضام 
"دولئ المثغظئ المظعرة" إبان إصاطاعا دولئ إجقطغئ 
غظطص  لط   -   طتمث  الثطص  أحرف  أغثي  سطى 
جاضظا  تترغضعط  سثم  سطى  سقوة  حفه  بئظئ  عآقء 
فسثاء  طعاقتعط  طآضثغظ  طافةرا!  أو  طاترضا  أو 
افطئ وسثم اعاماطعط لصاض أعطظا طظ أتفاد "دولئ 
المسطمغظ،  تضام  أن  ذلك  طظ  وافجعأ  المثغظئ"، 
ضحمغر  صدغئ  غسائرون  ق  طسطط،  المطغاري  تضام 
صدغاعط أو صدغئ طظ غتضمعن طظ افطئ! وق غثاطش 
عثا المعصش ضبغرا سظ طعصش ظزام باضساان (سمغض 
السابصغظ،  باضساان  تضام  طعصش  سظ  وق  أطرغضا)، 
الثغظ أجطمعا ضحمغر وأعطعا طظث اتاقل العظث لعا، 
وطعصش بروغج طحرف وحرغضه شغ الثغاظئ ظعاز حرغش 
الطثْغظ تاق دون تترغر ضحمغر طظ الصعات المسطتئ 

الئاضسااظغئ شغ سمطغئ طا غسرف "بمرتفسات جارجغض" 
سظثطا أوحضئ الصعات الئاضسااظغئ سطى الامضظ طظ 
ذلك؛ ق غثاطش عثا المعصش الثغاظغ سظ طعصش تضام 
باضساان التالغغظ الخاطاغظ خمئ الصئعر، بض وزادوا 
سطغعط شغ الثغاظئ بسسغعط التبغث لطاطئغع طع العظث 
تسطط  بسث  طئاحرة  طسعا،  السقم  طساعثات  وإبرام 
التضط،  طصالغث  خان  سمران  التالغ  العزراء  رئغج 
إلتثاث  الظاخئعن  له  طظتعا  الاغ  الفرخئ  طساشق 
الاشغغر شغ الئقد وإلشاء ظعب جطفه طظ التضام، شغ 
الاغ  لطمظطصئ،  افطرغضغئ  الرؤغئ  طع  تام  اظسغاق 
تصدغ باصعغئ تجب "بعارتغا جاظاتا" العظثي المعالغ 
ضحمغر  شغ  المسطمغظ  صداغا  تساب  سطى  لعا، 

وأششاظساان وبظشقدش وباضساان ظفسعا.
وطظعا  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  السغاجغ  المحعث  إّن 
باضساان طحعث صاتط، صااطئ خغاظئ تضام المسطمغظ 
شصدغئ  بثء،  سطى  سعدة  ولضظه  باضساان،  وتضام 
ضحمغر صدغئ سسضرغئ، غةإ أن تضعن سطى ذاولئ 
صائث  وخخعخا  المسطمغظ،  جغعش  أرضان  صادة 
الةغح الئاضسااظغ، خاطج أصعى الةغعش شغ السالط 
وخاتإ الصعى الظعوغئ. شإن لط تاترك عثه الةغعش، 
أو الةغح الئاضسااظغ افصرب (وعع أضبر جغح غةإ 
سطغه الاترك طع صثرته الااطئ سطى تترغر ضحمغر)، إن 
لط تاترك شإن صاشطئ الحعثاء جازض تاصاذر وتزض 
ضان  طظ  ضض  خغاظئ  تطسظ  عظاك  المسطمغظ  دطاء 
 : َِّبإطضاظه ظخرتعط ولط غفسض، تغث َصاَل َرُجعُل اهللا
ِه  ُ ِف ََه ِضٍع ُتْ ًا ِفي َمْ ِل ْ ُذُل اْمَرًأ ُم ْ ْ اْمِرٍئ َ ٍ «َما ِم ِ ْ ْ ِعْرِضِه ِإالَّ َخَذَلُه اللَُّه ِفي َم ِه ِم ََقُص ِف ْ ِضٍع ُحْرَمُُه َوُ ًا ِفي َمْ ِل ْ ُر ُم ُ ْ اْمِرٍئ َيْ َرَتُه َوَما ِم ْ ِه ُن بُّ ِف ِ َرُه ُ َ ْ ُحْرَمِِه ِإالَّ َن ِه ِم ُ ِف ََه ْ ْ ِعْرِضِه َوُ ِه ِم ََقُص ِف ُيْ

َرَتُه». ْ بُّ ُن ِ ُ ٍ ِ ْ اللَُّه ِفي َم
ُأخرجئ  أطئ  خغر  سطى  عّغظ  صطغض  ظططئه  الثي  إن 
لطظاس، ولضظه خغال سظث الثعظئ أو الةئظاء طظ التضام 
أزطئ  أغئ  طظ  طثرجاً  غرون  ق  طمظ  الةغعش  وصادة 
شغ  والثخعل  افطئ  أسثاء  أتدان  شغ  باقرتماء  إق 
شارس  عجطئ  الاغ  افطئ  إن  الشربغ.  الدإ  جتر 
أطرغضا  وأجئرت  والخطغئغغظ  والمشعل  والااار  والروم 
سطى دشع الةجغئ، صادرة بضض جثارة سطى إجئار دولئ 
العظثوس المخطظسئ سطى اقظثتار دون سعدة طظ 
الثغظ  اإلظةطغج  بقد  إلى  المتاطئ  المسطمغظ  بقد 
خظسععط وغرزوعط خظةرا شغ خاخرة افطئ الحرصغئ 
ضما غرزوا ضغان غععد شغ صطئعا؛ وضق الثولاغظ (ضغان 
غععد ودولئ العظثوس) إلى زوال ضما بحرظا بثلك 
حرف  أن  إق  الختغتئ،  افتادغث  شغ    اهللا  رجعل 
سطى  الباظغئ  الراحثة  بالثقشئ  إق  غضعن  لظ  زوالعط 
طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئا بإذن اهللا، شطغطتص شغ رضإ 
غظال  أن  غتإ  طظ  وضض  غغعر  ضض  إلصاطاعا  الساططغظ 

 صسطا طظ عثا الحرف، والساصئئ لطماصغظ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ بقل المعاجر – باضساانـ 

دار افطئ لططئاسئ والظحر والاعزغع، باظازارضط اباثاًء طظ غعم الثمغج ٢٨ ربغع افول ١٤٤٠عـ، المعاشص 
 ،S35 ٢٠١٨/١٢/٠٦م، وتاى غعم اقبظغظ ١٠ ربغع اآلخر ١٤٤٠عـ، المعاشص ٢٠١٨/١٢/١٧م، شغ جظاتعا

ضمظ طسرض بغروت السربغ الثولغ لطضااب.

مشاركة دار األمة في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

الدنمارك تتقدم خطوة أخرى نحو الفاشية واضطهاد المسلمين

ظحر طعصع (وضالئ طسا، السئئ، ١ ربغع اآلخر ١٤٤٠عـ، ٢٠١٨/١٢/٠٨م) خئرا جاء شغه: "ظزط طؤات السمال 
اقجاماسغ  الدمان  لصاظعن  رشدا  ظابطج  طثغظئ  وجط  الحعثاء  دوار  سطى  اتاةاجغئ  وصفئ  والمعاذظغظ 

ولطمطالئئ بإلشائه وذلك اجاةابئ لثسعة التراك السمالغ إلجصاط الصاظعن.
: عثه الفسالغات المااالغئ لطتراك السمالغ إلجصاط صاظعن الدمان اقجاماسغ تزعر إخرارعط 
الصعة  اطاقضعط  سطى  دلغض  افططار  تساصط  رغط  لطثسعة  وغغرعط  السمال  تطئغئ  وضثلك  إجصاذه،  سطى 
طتالئ،  ق  جغسصط  الصاظعن  شإن  شاعر  أو  تراجع  دون  تراضعط  واخطعا  طا  وإذا  أطعالعط.  جرصئ  لمظع 
شالسططئ أضسش طظ أن تضسر إرادتعط، وضض تسعغطعا عع سطى تراجع الظاس أو اقلافاف سطغعط، ولثلك 

وجإ التثر والبئات والمدغ صثطًا ظتع إجصاط عثا الصاظعن الةائر.

نابلس تنتفض ضد قانون الضمان االجتماعي رغم هطول األمطار

raya_no_212.indd   4raya_no_212.indd   4 10.12.2018   11:28:1010.12.2018   11:28:10


