
ظحر طعصع (الصثس السربغ، افتث، ٢٨ خفر ١٤٤١عـ، 
طظ  ساطاً   ٢٠ "بسث  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٩/١٠/٢٧م) 
Flying" ،(اإلجرائغطغئ) الشغاب، اجاأظفئ وضالئ السفر

carpet"، تظزغط رتقت إلى المشرب. وبالاالغ، جغاط 
الثار  ظتع  (إجرائغض)  طظ  حعرغاً  رتقت  خمج  إجراء 
تض  طظ  صادطئ  ووجثة،  وذظةئ  وطراضح  الئغداء 
أبغإ سئر حرضئ ذغران (إجرائغطغئ)، اسائارًا طظ أغار/
طاغع ٢٠٢٠. وترضئ وضالئ السفر (اإلجرائغطغئ) عثه، 
المشرب  شغ  السغاتغئ  أظحطاعا   ،(Flying carpet)
الرباط،  شغ  طضاإ  لعا  وضان  السططات،  طظ  بصرار 
وعثا  طراضح.  إلى  الرتقت  طظ  السثغث  وظزمئ 
طظ  المشرب  شغ  أظحطاعا  اجاؤظاف  طظ  غمظسعا  لط 
خقل الرتقت الةعغئ غغر المئاحرة، والاغ ضاظئ طظ 
طعاذظ  ألش   ٨٠ طظ  غصرب  طا  وزار  وإجئاظغا.  شرظسا 
طظ  الرغط  سطى   ،٢٠١٨ سام  شغ  المشرب  (إجرائغطغ) 
الئطثغظ،  بغظ  طئاحرة  جعغئ  رتقت  وجعد  سثم 
La Vie" المشربغئ  المةطئ  شغ  ظحرت  لثراجئ  وشصاً 

آظثاك،  الثراجئ  طآلفئ  لغفغ،  إغظات  وصالئ   ."Éco
واجع  والمشرب  (إجرائغض)  بغظ  التالغ  "الاساون  إن 
وأضثت  ودائمئ".  صعغئ  المائادلئ  وطخالتعما  ظسئغا 
تعالغ  الغعم  "غسغح  أظه  سطى  (اإلجرائغطغئ)  الئاتبئ 
ططغعن غععدي طشربغ شغ (إجرائغض)، وغجور سحرات 
اآلقف طظ (اإلجرائغطغغظ) المشرب ضض سام لطسغاتئ أو 
الاةارة أو الجغارات السائطغئ، ضما عع التال شغ سقصات 

(إجرائغض) طع الثول السربغئ افخرى و(اإلجقطغئ)".
: لط غضظ الظزام المشربغ شغ غعم طظ افغام 

غ

الشاخإ  غععد  ضغان  طع  سثاء  أو  صطغسئ  تالئ  شغ 
الثئر  شغ  جاء  شصث  شطسطغظ،  المئارضئ  لفرض 
والمشرب  (إجرائغض)  بغظ  السقصات  "وبثأت  أسقه 
وتصعل  الماضغ،  الصرن  طظ  الثمسغظات  أواخر  شغ 
الجراسئ،  طةال  شغ  تساون  أغدا  "عظاك  الثراجئ: 
(إلجرائغض)  المشرب  غعشر  تغث  طتثودا"،  ضان  وإن 
بغظما  والجغعت،  السردغظ  طبض  زراسغئ  طظاةات 
تخثر (إجرائغض) إلى المشرب الاضظعلعجغا المسرشغئ 
لطسطعم والجراسئ، طبض أظزمئ الري المسروشئ باجط 
ظعب  والمشرب  (إلجرائغض)  وضان  بالاظصغط.  الري 
أصرب شغ سام ١٩٧٦ سظثطا اجاداف المطك التسظ 
اإلجرائغطغ،  العزراء  رئغج  افولى،  لطمرة  الباظغ، 
إجتاق رابغظ، الثي جاء لططإ المساسثة المتامطئ 
وطخر.  (إجرائغض)  بغظ  التعار  لاسجغج  المشرب  طظ 
بغظ  جرغاً  اجاماساً  المشرب  ظزط  سام،  طرور  وبسث 
طعث  طما  و(اإلجرائغطغ)،  المخري  الثارجغئ  وزغري 
الطرغص لجغارة السادات الحعغرة لـ(إجرائغض). وشغ 
أوائض الاسسغظات، سجزت اتفاصغات أوجطع السقصات 
بغظ الئطثغظ، وشغ أغطعل/جئامئر ١٩٩٣، زار رابغظ 
وبغرغج المشرب شغ ذرغص سعدتعما طظ تفض تعصغع 
الفطسطغظغئ  الاترغر  طظزمئ  طع  المئادئ  إسقن 
بغظ  الرجمغئ  السقصات  لاسجغج  واحظطظ،  شغ 
(إجرائغض) والمشرب. وصث زاد الاساون بغظ المشرب 
طظ  شارة  تحعثان  بثأتا  تغث  بصعة،  و(إجرائغض) 
عثه  إسقن  أن  إق  المائادل".  اقصاخادي  الرواج 
السقصئ اآلن غئغظ طثى جرأة الظزام المشربغ سطى 
ضحش المساعر وجسض الاطئغع طع ضغان غععد سطظغا 
وطفدعتا، شغرغث أن تضعن الرتقت طئاحرة ولغج 
بطرغصئ ططاعغئ سئر إجئاظغا وشرظسا شغ تتٍث واضح 
لمحاسر المسطمغظ، وشغ اظفخام سظ تالئ الشطغان 
سطى  المسامرة  وبعراتعط  بقدعط  تحعثعا  الاغ 
غزظ  المشربغ  الظزام  وضأن  والسمقء،  الفاجثغظ 
أعض  سطى  شالعاجإ  لثلك  ذلك.  سظ  بمظأى  ظفسه 
المشرب أن غسصطعا عثا الظزام السمغض وأن غصغمعا 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  أظصاضه  سطى 
طظعاج الظئعة، الاغ تترك الةغعش ولغج الطائرات 
سطى  غسضاعا  ق  وأن  شطسطغظ،  لاترغر  السغاتغئ 

خغاظاته وجسةسات لةظئ الصثس الاغ غارأجعا.
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بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغ

أغعا المسطمعن طظ أعض الظخرة: إن افجثر بضط، 
شإن  اإلجقم،  بظزام  التضط  إلصاطئ  افطئ  ظخرة 
شةر الثقشئ صث اظفةر وباظئ طقطته شق تراعظعا 
سطى الائسغئ لطشرب بض راعظعا سطى طرضاة ربضط 
واسمطعا طع تجب الاترغر لظخرة عثا الثغظ وإسقء 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  اهللا،  ضطمئ 
الطشاة  طساظثة  تظفسضط  لظ  شإظه  الظئعة؛  طظعاج 
طظ التضام ق شغ الثظغا وق شغ اآلخرة، شإظعط إلى 

زوال، وافطئ باصغئ، وظخر اهللا صرغإ.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  سظثطا غائاضى الصاتض سطى الصاغض! الئرلمان افوروبغ 

   وتصعق اإلظسان شغ طخر  ...٢
- اتفاق عادي وسغثروس غراوح بغظ الاأجغض واإلطداء ...٢

- فن دغظعط الرأجمالغئ بمظ تثضرة صطار أغطى سظثعط 
   طظ تغاة إظسان!  ...٣

- تضام غططئعن خضعك الشفران طظ الشرب إلرضائعط 
   ولع ضان شغ ذلك غدإ الةئار   ...٤

- افردن إلى أغظ؟ الةجء السابع سحر  ...٤
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ضطمئ السثد

وخفئ  ساطئ،  جمئ  لئظان  شغ  اقتاةاجات  أخئتئ 
ضان  وإن  تةاوزعا،  أو  إظعاؤعا،  الخسإ  طظ  دائمئ، 
طظ الممضظ تثفغش تّثتعا، وتصطغض اتساسعا، شالحسار 
الثي ُبظغئ سطغه (ضطظ غسظغ ضطظ) صث تتّعل إلى صاسثة 
جغاجغئ الاجطئ بعا الةمعع البائرة، شاضّعن لعا رأي 
سام ضاجح، وتأّجج سطى وسغ سام جارف، وعثا عع 

الحغء الُممّغج والةثغث شغ عثا التراك.
إّن عثه المعجئ الةثغثة طظ البعرات السربغئ والاغ 
جمسئ الةجائر ولئظان بحضٍض خاص، ورّبما السراق إلى 
تٍث طا، صث تمّغجت بخفٍئ طرضجغٍئ واتثٍة اجامسئ سطغعا 
الازاعرات شغ عثه الئطثان البقبئ، أق وعغ المطالئئ 
بإجصاط جمغع أرضان الظزام، وسثم الصئعل بأي تشغغر 
ججئغ أو ترصغسغ، ورشخ جمغع خطط اإلخقح الاغ 
وبات  التاضط،  السغاجغ  الظزام  رطعز  بعا  غاصّثم 
بالئراطب  غاسطص  ق  التراك  عثا  شغ  المظحعد  الاشغغر 
وافشضار وتسإ، بض غاسطص بافحثاص وافتجاب الاغ 

دأبئ سطى تحضغض الظزام السغاجغ.
وعثا الطرح السغاجغ الةثغث شغ عثا التراك بالثول 
وُطتّثد  واضح  عثف  سطى  باتاعائه  غامّغج  البقث 
طظ  تطئغصه  ُطقتزئ  وُغمضظ  الصغاس،  صابطغئ  شغه 
وغسر،  جععلئ  بضض  العاصع  أرض  سطى  المظافدغظ 
وطظ الخسإ سطى الظزام خثاع البعار الثغظ غرشسعن 

عثا الظمط طظ الاشغغر بئساذئ.
إّن طا تخض شغ الةجائر الاغ جئصئ لئظان شغ اساماد 
شغعا  التراك  أعض  غصئض  لط  تغث  افجطعب  عثا 
جمغع  بضظج  ذالئعا  بض  وتسإ،  الرئغج  باجاصالئ 
شاجاصالئ  سصعد،  طظث  التاضمئ  السغاجغئ  الظثإ 
ورشدعا  والظعاب،  السام  والمثسغ  والعزراء  التضعطئ 
بسمطغئ  غاسّطص  ضان  ولع  تةمغطغ  إخقح  أي  إجراء 
الظزام  رطعز  بةمغع  ُغطاح  تاى  جثغثة  اظاثابات 
السابص، وضاظئ الظاغةئ أْن ذال زطظ التراك، وتضغش 
السغاجغئ  التغاة  طظ  ججءًا  وأخئح  طسه،  الظاس 

الغعطغئ فعض الةجائر.
لصث اجافادت عثه المعجئ الةثغثة طظ البعرات طظ 
أخطاء البعرات السابصئ، وأخئتئ لثغعا خئرة جغاجغئ 
أعثاشعا،  وتتثغث  أجالغئعا،  باطعغر  وبثأت  سمغصئ، 
غغاب  أخطاء  خاخئ  الماضغئ،  أخطائعا  أبرز  وتقشغ 
سطى  الخسإ  طظ  وخار  افعثاف،  وضئابغئ  الرؤغئ، 
صعى الثولئ السمغصئ المثسعطئ خارجغاً الاقسإ بعثه 
تطك  بمبض  ُطثادساعا  أو  الةثغثة،  البعرغئ  المعجئ 

السععلئ الاغ جرت طع المعجئ افولى طظ البعرات.
ختغح أّن الةاظإ السطئغ عع خطع التراك طظ طحروع 
شضري جغاجغ واضح وُطتّثد، إق أّن الحغء اإلغةابغ 
لثغه عع سثم الرضعن إلى العجط السغاجغ الصثغط، 
ُطساصئطغ،  جغاجغ  تشغغر  أي  شغ  به  الصئعل  وسثم 

واإلخرار سطى إجصاذه.
وشغ لئظان - والثي عع طعضعسظا عظا - أخئح واضتًا 
الاتاغض  أّن  والحعارع  المغادغظ  شغ  البائرة  لطةمعع 
باصثغط  أو  اجاصالاه،  الترغري  باصثغط  البعرة  سطى 
غغره طظ أطراء الطعائش اجاصاقتعط لغسئ عغ التض، 
وبات المططعب عع اصاقع السخابئ السغاجغئ الطئظاظغئ 
التاضمئ برطاعا طظ السططئ، ق شرق شغ ذلك اقصاقع 
بغظ أطغر ذائفئ ُطسّغظئ وأطغر ذائفئ أخرى، شةمغسعط 

صث أدخطعط التراك شغ خاظئ اقجاعثاف.
وطا الضقم سظ إسادة تحضغض الترغري لتضعطئ ائاقف 
جثغثة، أو تضعطئ ضفاءات، أو أي تضعطئ ُطساظسثئ 
طظ التضعطات السابصئ جعى ضرب طظ الثغال، وإّن 
إغصاف  شغ  ُتفطح  لظ  المضّررة  المئاثلئ  افجالغإ  تطك 

التراك، أو اقلافاف سطغه.
الطعائش  أطراء  طع  تاآطر  الضئرى  الثول  أّن  ختغح 
السمض  خطعات  طسعط  وُتظسص  البعري،  التراك  سطى 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

بعرة جماعريغئ لحئاب السراق 
تصخ طداجع الزاملني 
وتخغإ أطرغضا بالخثطئ

بصطط: افجااذ سئث الرتمظ العابص

/ht.alraiahnews @ht_alrayah info@alraiah.net/c/AlraiahNet  /alraiahnews/ht.raiahnewspaper

دائرتعا،  وتاسع  المازاعرغظ،  شسالغات  تاعاخض 
شغ   ٢٠١٩/١٠/٢٥ طظث  الاعالغ  سطى  الساحر  لطغعم 
غرشثعا  بات  إذ  والةظعب،  العجط  وطتاشزات  بشثاد 
المثارس  ضططئئ  المةامع  طظ  إضاشغئ  حرائح  غعطغا 
والةاطسات، وظصابات المسطمغظ والمتاطغظ، وختفغعن 
وظاحطعن وبسخ السحائر وضعادر ختغئ لاعلغ سقج 
الةرتى والمخابغظ. وطما غسجز اجامرار اقساخام، المث 
والمساطجطات  الطسام  باعشغر  افعالغ  طظ  الطعجساغ 
العاتث،  الفرغص  بروح  غسمض  والضض  والثواء.  الختغئ 
افطر الثي تقحئ طسه الظجسئ الطائفغئ والسظخرغئ، بض 
رشسئ شسق حسارات تظسى الطائفغئ. وبات المساخمعن 
جادة المعصش، وضطعط غخرح بعجعب إزاتئ التضعطئ 
صعاظغظعا  سظ  شدق  وططغحغاتعا،  وأتجابعا  الفاجثة 
ورطعزعا. ولط غسث غصظسعا ترصغسات أو وسعد غراد بعا 
المماذطئ وإلعاء الةماعغر الشاضئئ، وأخئتئ التضعطئ 
طتحعرة شغ طظطصاعا الثدراء (الشئراء) غثحى أزقطعا 

أن غاثطفعط المتاةعن.
وشغ جابصئ لط ظحعث طبطعا طظ صئض، أق وعغ صغام 
وضربقء  الظةش  شغ  الثغظغئ  التعزات  ذطئئ  طظ  لفغش 
باقظدمام - بسث ذعل خمئ - إلى الةماعغر المتاةئ، 
راشسئ حسارات تظثد باثخض إغران شغ الحأن السراصغ، 
تطك  سظ  بالضش  وتطالئعا  ذلك،  طشئئ  وتتثرعا  بض 
الممارجات، طع قشاات تخش صاجط جطغماظغ بالمةرم 

والصاتض، وصام آخرون بظجع خعر خمغظغ وأترصععا.
والضاض  افتجاب  صادة  أخغإ  افجعاء،  عثه  ظض  وشغ 
السغاجغئ بالخثطئ جراء الطعشان الةماعغري، ولسان 
وتةرؤوا  َسبِيٍل﴾؟  مِّن  ُخُروٍج  إىَِل  ﴿َفَهْل  غصعل:  تالعط 

سطى رئغج العزراء طعثدغظ إغاه بستإ البصئ سظه، بط 
طظ  وعع  خالح  برعط  الةمععرغئ  رئغج  دسعة  جاءت 
أضابر طةرطغعا، إلسادة الظزر بصاظعن اقظاثابات، وإظحاء 
عغؤئ طساصطئ لعا، وتسثغض الثجاعر بما غثثم طخالح 
رئغج  طعاشصئ  وإسقن  سظعط،  التغش  وغرشع  الحسإ 

العزراء سئث المعثي سطى اقجاصالئ.
ِي  َّ ْقُيُنُهْم اَك

َ
والتال أن الةمغع غحسر بالصطص و﴿تَُدوُر أ

َ َعلَْيِه ِمَن الَْمْوِت﴾ جراء طا صث غطتصعط طظ رشع  ُفْغ
التخاظئ الئرلماظغئ وإتالاعط إلى المتاضط، وطا غائع 
وغدسعن  صثطا  غرشسعن  شظراعط  إجراءات.  طظ  ذلك 
وتعثغثعط  السراصغغظ  إخاشُئ  الخثر  غظفع  ولط  أخرى، 
بمخغر ضمخغر جعرغا والغمظ. وعع سغظ طا ظطص به 
السفغه خاطظؤغ طظ أن أطرغضا - وعع سئث وضغع لعا - 
وضغان غععد وراء اظافاضئ الحسإ السراصغ والطئظاظغ. 
شق سئث المعثي اجاصال، قحاراذه أن غصثم الئثغض 
المظاجإ لطتغطعلئ، بجسمه دون تسرض الئطث إلى شراغ 
دجاعري، أو أظه خائش طما غارتإ سطى اجاصالاه طظ 
ولع  الصاظعظغئ  لطمساءلئ  وتسرغده  التخاظئ،  شصثان 
بسث تغظ. ضما أن طظاشسغه الخثر والساطري لط غصثطعا 
اجما بثغق لط غاست بأوضار الثغاظئ وإغثاء الحسإ. 
اتثاذ  سظ  إتةاطا  أو  إصثاطا  وأولؤك  عآقء  غثشع  وطا 

الصرارات إظما عع المتاخخئ وتساب المضاجإ.
طظ  خالح  برعط  الرئغج  أسطظه  طا  إلى  اآلن  ولظأت 
اظتغازه لطمتاةغظ، وأظه طسعط شغ رشع التغش سظعط، 
ضثعط  الصعة  واجاثثام  الصمع  وأن  الفساد،  وطتاربئ 
طرشعض، وأن التض شغ اإلخقح، وضرورة جسض السقح 

هل کان النظام المغربی 
یوما على قطیعۀ
 مع کیان یهود؟!

أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ افردن شغ بغان ختفغ أن اجاسادة طظطصاغ الئاصعرة والشمر، طظ 
ضغان غععد، لغسئ بالئساذئ الاغ تخعرتعا جماظئ غظغمات الظاذصئ الرجمغئ لطتضعطئ افردظغئ بصعلعا، إن السمض 
بمطتصغ اتفاصغئ السقم غظاعغ غعم الساحر طظ تحرغظ الباظغ، ولظ غضعن عظاك أي تمثغث أو تةثغث، وذّضر 
الئغان، بصعل رئغج وزراء افردن افجئص سئث السقم المةالغ الثي وصع اتفاصغئ وادي سربئ أن: "طظطصئ الئاصعرة 
شغعا تصعق ططضغئ أراض خاخئ وطخالح طمطعضئ لطمساعذظغظ الغععد، ولعط تص الاخرف بما غماطضعن". أطا 
سظ أراضغ الشمر المتاطئ، شصال الئغان: ق غعجث شغعا طا غمضظ أن غاثرع به، وق غمضظ شعط طا ورد شغ المقتص 
طظ ظزام خاص غمظح تص اظافاع غععد بعا، إق الدرب سرض التائط ببعابئ افطئ وطحاسر الظاس وضراطاعط. 
وأضاف الئغان: شغ عثه افبظاء غئصى العضع شغ الئاصعرة والشمر سطى طا عع سطغه اآلن، وعثا دغثن غععد؛ شطغسئ 
لعط طعابغص وق غسصث طسعط اتفاصغات جقم إق طظ خان افطئ ودغظعا وضراطاعا، وخطص الئغان إلى الصعل: لصث 
بئائ حسعب عثه افطئ سطى سثائعا لغععد وسثم اقساراف باقتفاصغات الاغ سصثت طسه، وتراضعط وجثطعط 
غسمع افخط: عثا السثو ق غظفع طسه إق اتثاذ تالئ الترب الفسطغئ تةاعه، والاغ لظ غصعم بعا إق دولئ الثقشئ 
بإذن اهللا، وتاى ذلك التغظ ق بث طظ إلشاء اتفاصغئ وادي سربئ والثروج طظ تئسغاعا  الراحثة الصائمئ صرغئاً 

وتضطفاعا سطى افطئ باقرتعان لضغان غععد المسافغث افضئر إن لط غضظ افوتث طظ أي اتفاصغئ تةري طسه.

الباقورة والغمر حق مغتصب ال یسترد بالمالحق السریۀ
وإنما بالقوة وإلغاء اتفاقیۀ وادي عربۀ
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الماخارسان  المساسمران  الثولغان  الطرشان  غسامر 
الةثغثة،  وأطرغضا  الصثغمئ  برغطاظغا  الغمظ  سطى 
المثططات  وتظفغث  بالثجائج  الصغام  شغ  غسامران 
ظزام  لثى  أجغرًا  عادي  بات  أن  بسث  وتثغباً.  صثغماً 
الاثطغط  إلى  أطرغضا  بادرت  شصث  والتةاز،  ظةث 
إلحراك التراك البعري الةظعبغ الاابع لعا سطى ذاولئ 
إذقصعا  سطى  وتعحك  لعا  تتدر  الاغ  المفاوضات 
صرغئاً طظ طسصط، لضغ تجداد تخئ سمقئعا شغ الغمظ 
برغطاظغا  شأدرضئ  حماقً،  التعبغغظ  جاظإ  إلى  جظعباً 
ذرغص  سظ  المظخرم  آب/أغسطج  شغ  شأذطصئ  ذلك 
الةظعبغ  اقظاصالغ  المةطج  سظان  اإلطارات  ربغئاعا 
طتاشزئ  شغ  الثولئ  طفاخض  طسزط  سطى  بالسغطرة 
سثن، بسث طسارك ضارغئ داطئ أربسئ أغام ضث الصعات 
التضعطغئ، وجصط شغعا سحرات الصاطى وطؤات الةرتى، 
الغماطئ"  "أبع  السسثي  طظغر  جظازة  تحغغع  طساشطئ 

بسغطرة صعات "التجام افطظغ ٤١" - الاغ ضان غرأجعا 
به  صاطئ  ذلك  ضض  اقظاصالغ.  لطمةطج  والاابسئ   -

برغطاظغا لسث البشرة وإشحال المثطط افطرغضغ.
سمره إلى الحعرغظ  اطاث  الثي  الرغاض  اتفاق  غجال  ق 
بغظ حرسغئ سئث ربه طظخعر عادي وطةطج سغثروس 
الجبغثي اقظاصالغ غراوح طضاظه بالاسعغش والاأجغض بسثم 
الاعصغع الظعائغ سطغه، طما غصطض طظ شرص ظةاته وظةاته 
أبغظ  طتاشزئ  شغ  الصاالغئ  السمطغات  اجامرار  ظض  شغ 
المااخمئ لمتاشزئ سثن. وغسسى اقتفاق إلى تض افزطئ 
الاغ اظثلسئ شغ بثاغئ آب/أغسطج الماضغ، وغصدغ 
بإسادة الصعات السسضرغئ إلى طعاصسعا الاغ تترضئ طظعا، 
ودطب صعات التجام افطظغ والظثإ وغغرعا طظ الصعات 

غغر الظزاطغئ ضمظ وزارة الثشاع ووزارة الثاخطغئ.
اتفاق  سطى  لطاعصغع  وجاق  صثم  سطى  الارتغئات  تةري 
ظةثغئ  برساغئ  الصادطئ  الصطغطئ  افغام  خقل  الرغاض 
جظعب  شغ  الظاس  تثعف  وجط  إطاراتغئ،  وطحارضئ 
الغمظ طظ اجاؤظاف المسارك بغظ افذراف الماتاربئ شغ 
تال سثم الاعصغع سطى اقتفاق وتأجغطه لمعاسغث صادطئ.

أبظاء  خعتعا  رشسئ  طثاطفئ  جظعبغئ  جغاجغئ  أذراف 
طثاوقت اتفاق الرغاض والاتدغر لطاعصغع سطغه وعثدت 
بالحآم تئاشغ لظفسعا ظخغئاً طظ اقتفاق، شغما تثرت 
أذراف أخرى بأن اتفاق الرغاض سطى حاضطاه عثه غعثد 

بظحعب ترب أعطغئ شغ جظعب الغمظ.
غاط  سغثروس   - ربه  سئث  البظائغ  الخراع  ضان  وإن 
داخض سمقء اإلظةطغج وتثعط، شعع ُغسث شغ الخراسات 
ساطًا  الساغظ  صرابئ  اطاثت  الاغ  المحآوطئ  البظائغئ 
التروب  طظ  جطسطئ  وأظاةئ  الغمظ،  شغ  الماضغئ 
والمعاجعات الثاطغئ، وأبثظئ أعض الغمظ بالةراح، ولط 

تعربعط إق خسارًا.
إلى اآلن ظةتئ أطرغضا طظ خقل تضام ظةث والتةاز 
اقظاصالغ  سغثروس  طةطج  تسرغئ  طظ  اقتفاق  رساة 
جظعب  أبظاء  طظ  المدططئ  الةماعغر  أطام  الةظعبغ 
خظساء  طع  اقرتئاط  شك  شغ  جادًا  لغج  بأظه  الغمظ، 
بامالغه  غزظعن،  ضما  طساصقً  ضغاظاً  الةظعب  وإسقن 
التضعطئ  طصاسث  طظ   ٪٥٠ وإسطائعط  الحمالغغظ  طع 
المصارتئ شغ تضعطئ طسغظ سئث المطك. لغرشع بثلك 

غصعم به سمقؤه شغ بقدظا، شطغعشروا تئاضغعط ولغرشسعا 
لظصاص  وبغظعط  بغظظا  وغثّطعا  تضاطظا  سظ  أغثغعط 
بعراتظا  وتثطغر  وترف  جرصئ  سظ  ولغماظسعا  طظعط، 
الساسغئ لقظسااق طظ تئسغاعط، تغظعا غمضظ أن تظةح 
عثه البعرات وتصاطع التضام السمقء والرأجمالغئ الاغ 
غتضمعن بعا والاغ تظاب المآجغ، وسظثئث لظ غةثوا طا 
غائاضعن سطغه وق طا غظثدون به، الطعط إق طا غصطصعط 
جثغث  طظ  بقدظا  لتضط  اإلجقم  سعدة  وعع  خراتئ 
شعثا  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  شغ 
عع الظةاح التصغصغ لطبعرات الاغ تسغح تالاعا بقدظا 
طسارعا  سظ  وترشعا  لسرصاعا  الشرب  غسسى  والاغ 
واإلغتاء بأظعا تطالإ بالسطماظغئ، الاغ ق تظسةط طع 

الحسعب المسطمئ وذئغساعا وشطرتعا.
أغعا المسطمعن! إن تضام بقدظا عط طةرد وضقء لطشرب، 
طعظفعن شغ الئغئ افبغخ وصخعر أوروبا بثرجئ ططعك 
ورؤجاء دول، والشرب ق غمّضظ لتضط بقدظا إق أجعأ طظ 
شغظا لغامضظ به طظ الاسطط سطغظا شق تسظغه دطاؤظا وق 
غسئأ بفصرظا ذالما بصغ ظاعئا لبرواتظا وخغراتظا شغ رساغئ 
وتماغئ عآقء التضام وتطك الةغعش الاغ ظصاطع بمظ 
جقتعا وأرزاصعا طظ أصعاتظا، وطا تتااجعظه تصغصئ لظ 
غأتغ طظ الشرب الثي غثادسضط بمبض عثا الائاضغ، بض 
بأغثغضط أظاط غضعن الاشغغر التصغصغ الثي غثحاه الشرب 
وغصطصه شسق، وعع طا جاآول إلغه بعراتضط تاما شق طةال 
لاشغغر طا أظاط شغه بارصغسات تداف لارصغسات الظزام 
الرأجمالغ السفظ، شق خقح لتال افطئ وق السالط ضطه 
إق بالاثطغ سظ عضثا ظزام ذاق السالط وغقته، وعا ظتظ 
ظرى البعرات تةعب السالط ضطه جراء جغاجاته الةحسئ 
العتحغئ؛ شمظ شرظسا إلى الخغظ إلى تحغطغ وغغرعا، 
وتاى أطرغضا ظفسعا لط تسطط، والسالط اآلن أتعج طا 
غضعن إلى ظزام بثغض غثرجه طظ برابظ الرأجمالغئ الاغ 
تشرق وتشرصه طسعا وق بثغض تصغصغاً غغر اإلجقم وظزاطه 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شضما اتااج السالط 
لقجقم جابصا إبان بسبئ الظئغ  شضاظئ بسباه ودولاه 
الاغ أخرجئ الظاس طظ ظطمات الةاعطغئ إلى ظعر اإلجقم، 
شإن السالط اآلن بتاجئ لثولئ الظئغ  وظعةه لغسغحعا 
شغ ظض سثله ضما ضاظعا وضما ساحعا صروظا ذعغطئ، شق 
الشرب  خثاع  وق  جغحفع  الاظثغث  وق  جغظفع  الائاضغ 
جغطعل، وافطئ الاغ غاظاطى وسغعا جاثرك تاما (وعثا 
طا غثحاه الشرب) أن ظةاتعا شغ سعدة اإلجقم لطتضط شغ 
دولاه وجاتادظ طظ غتمض الثسعة إلغه وجاظخرعط، 
شطط غئص غغرعط تاططع إلغه افطئ، الاغ لط غسث غظصخعا 
شغ طسارعا ظتع اقظسااق طظ تئسغئ الشرب غغر اظتغاز 
أبظائعا المثطخغظ شغ الةغعش وطا لعط طظ بصض جغشغر 
المسادلئ وغسغث لفطئ جططاظعا المشاخإ شاسعد لثغظعا 
وربعا وتتضط بظزاطعا الثي غعاشص شطرتعا وغظسةط طع 
سصغثتعا وغرضغ ربعا؛ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة. 

 الطعط سةض بعا واجسطظا طظ جظعدعا وحععدعا
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

الاالغ:  الثئر  ٢٠١٩م)  افول/أضاعبر  تحرغظ  ١٤٤١عـ،  خفر  شغ  الخادر   ،٣٩٧ السثد  (العسغ،  طةطئ  ظحرت 
"صررت طتضمئ طشربغئ طظ الثرجئ افولى شغ الثار الئغداء تأجغض جطسئ طتاضمئ "حئضئ تةظغج (اإلجرائغطغغظ) 
بالةظسغئ المشربغئ سظ ذرغص الاجوغر"، إلى ١٠ تحرغظ افول/أضاعبر المصئض، طظ أجض إضمال باصغ الثشعسات 
الحضطغئ ولقجاماع إلى تسصغإ الظغابئ الساطئ، وطبض أطام الصاضغ سطغ الطرحغ، رئغج عغؤئ المتاضمئ، خقل 
جطسئ سصثت شغ الشرشئ اقباثائغئ بمتضمئ اقجاؤظاف بالثار الئغداء، الماعمعن الثغظ غخض سثدعط إلى أضبر 
طظ ٢٠ طاعماً، طظعط طشربغ غساظص الثغاظئ الغععدغئ وبقبئ سظاخر حرذئ وسعن جططئ وطعظش بمطتصئ 
إدارغئ. وصالئ الحرذئ شغ وصئ جابص إن حئضئ تط تفضغضعا تصعم باجوغر سصعد اقزدغاد (حعادات طغقد) 
لفائثة طعاذظغظ غتمطعن الةظسغئ (اإلجرائغطغئ) طظ أخعل غغر طشربغئ، وصالئ أوجاط طشربغئ إن عثه الحئضئ 

تأتغ شغ إذار عةمئ (إجرائغطغئ) لطاطئغع طع المشرب.
: إن سمطغات تةظغج غععد بةظسغات سربغئ طثاطفئ وبحضض شغه تجوغر عغ سمطغئ خطغرة جثًا، 

غ غغغغغغغغغغغغغغ

واإلسقطغ  السغاجغ  طظعط  لغضعن  المةامع  ذئصات  طثاطش  شغ  لغععد  جعاجغج  زرع  وراءعا  وتثفغ 
واقصاخادي والتاضط، المثسعطعن طظ دوائر الخعغعظغئ السالمغئ، ضما عع العاصع الغعم؛ لثلك غةإ التثر 

ضض التثر طظ ذلك طظ أجض طساصئض ظزغش لفطئ.

أجعط التراك البعري الةظعبغ - جظاح باسعم - وطظ 
أطباله طظ المضعظات التراضغئ المرتئطئ بالمثططات 
افطرغضغئ شغ جظعب الغمظ، الاغ تسث الةماعغر ظفسعا 

بالسعدة إلى طا صئض ٢٢ أغار/طاغع ١٩٩٠م.
لصث شاجأ ظزام ظةث والتةاز اإلخعة افسثاء الماتاربغظ 
حرسغئ  جاظإ  إلى  اقظاصالغ  لطمةطج  اإلشساح  بسثم 
عادي، شدماعما وجسطاعما شغ خاظئ واتثة. القشئ 
لقظائاه أن ظزام ظةث والتةاز الراسغ قتفاق الرغاض 
سثن  شغ  الغمظ  جظعب  شغ  السسضرغئ  بصعاته  غثشع 
بعا  اإلخقل  بسث  افطظغئ  الارتغئات  إسادة  طئرر  تتئ 
شغ طتاشزئ سثن، شغ ظض اظستاب الصعات اإلطاراتغئ 
الاغ أظعئ طعماعا شغ جظعب الغمظ بإخراج التعبغغظ 
طظعا، وتبئغئ أتئاسعا شغ صعات التجام افطظغ وصعات 
والسصطرغئ  والمعرغئ  والتدرطغئ  الحئعاظغئ  الظثإ 
طجودغظ بالسقح الثي جطئاه طسعا تغظ دخعلعا سثن 

شغ تمعز/غعلغع ٢٠١٥م.
طظث زطظ ذعغض والغمظ غؤظ تتئ ذائض المثططات 
سطغه  لطسغطرة  الماخارسئ  اقجاسمارغئ  الثولغئ 
بأجالغإ ووجائض حاى وطثاطفئ. شعثا غمظ اإلغمان 
غصع  إذ  طماازًا  جشراشغاً  طعصساً  غتاض  الثي  والتضمئ 
المظثب  باب  سطى  وغحرف  والمثغظئ،  طضئ  جظعبغ 

وغطض سطى الصرن افشرغصغ.
طظ  بطئ  جسض  عع  وافجالغإ  العجائض  تطك  أصثر  إن 
أبظائه غصعطعن بافدوار الصئغتئ ظغابئ سظ المساسمرغظ 
أصثام  تبئغئ  إلى  المطاف  ظعاغئ  شغ  تآدي  والاغ 
المساسمرغظ شغ أرض اإلغمان والتضمئ وشصثان أعطه 
وعط  غغرعا  إلى  سظعا  واظتراشعط  اإلجقم  لئعخطئ 

غارظتعن غمظئ وغسرة.
غحمران  الطثان  الماتاربان  الطرشان  ضان  بافطج 
ظةث  غاعسثان  الرغاض  اتفاق  سطى  لطاعصغع  اآلن 
والتةاز وطا تعلعما طظ بقد الةجغرة بالعغض والبئعر 
وسزائط افطعر بظةاح تةرباعط اقحاراضغئ، وغرطعظعط 
بأصثع ألفاظ الاتصغر واقزدراء والاصطغض طظ حأظعط، 
ووخمعط بالاثطش، والغعم ظراعط غثعئعن خاغرغظ 
طثسظغظ لما تمطغه سطغعط تطك افظزمئ الاغ تعسثوعا 
الئقد  ذّلض  طظ  شعط  جمغساً  شغعط  خغر  وق  بافطج، 

والسئاد لمساسمرغعا.
ساطًا  خمسغظ  طظ  أضبر  خقل  الغمظ  أعض  جظى  طاذا 
صدععا شغ ظض تضام أحرار، جعى الخراع المسامر 
الثي لظ غاعصش. وتاى ق غصال بأظظا لط ظئطشعط شغ 
صئض اإلجابئ.  الثطاب، ظصعل لعط ترغبعا وشضروا صطغقً 
والظجاسات  التروب  وتاةثد  الزطط  غظاحر  لماذا 
العاتثة،  والةطثة  الثغظ  بظغ  بغظ  شغما  والخراسات 
أسثاؤه  وغفرح  الثغظ  ذلك  رغح  لاثعإ  إق  لغج 

طظاحغظ! ألغج بسئإ غغاب التضط باإلجقم؟
لصث تثر طظ لعط باع شغ السغاجئ طظث جظغظ خطئ 
طظ الخراع الصائط سطى الغمظ، شغ ظض غغاب الراسغ 
وغثود  ترطاتعط  غخعن  الثي  لطمسطمغظ  التصغصغ 

سظعط، ورجمعا لعط ذرغص الظةاة.
أطا آن فعض الغمظ أن غظفدعا سظعط غئار الثلئ، بأن 

 !غسمطعا إلصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة؟

سظثطا غائاضى الصاتض سطى الصاغض!
الربملان افوروبغ وتصعق اإلظسان يف طخر

أدان ظعاب الئرلمان افوروبغ خقل دورته المظسصثة شغ 
طثغظئ جاراجئعغ الفرظسغئ، صاض السططات المخرغئ، 
بقبئ آقف حثص، بغظعط أذفال، طظث بثء تضط الرئغج 
المخري سئث الفااح السغسغ، طظ دون طتاضمات تصغصغئ، 
"الظعاب  إن  افوروبغ  الئرلمان  طعصع  ظحره  بغان  وصال 
خعتعا الثمغج، سطى صرار بإداظئ السططات المخرغئ 
قظاعاضاتعا شغ طةال تصعق اإلظسان"، طظثدغظ بمصاض 
بقبئ آقف طخري طظ دون طتاضمات تصغصغئ، بغظعط 
أذفال وظساء، طظث إذاتئ الةغح بالرئغج الراتض طتمث 
طرجغ سام ٢٠١٣، ووخعل السغسغ إلى جثة التضط 
السططات  إسقن  الظعاب،  ذالإ  ضما  الاالغ،  السام  شغ 
المخرغئ تصغصئ طا جرى لططالإ اإلغطالغ رغةغظغ، الثي 
ُسثب وُصاض شغ طخر بثاغئ سام ٢٠١٦، وظثد الظعاب 
افوروبغعن، باقساصاقت الاغ أسصئئ طزاعرات الحعر 
الماضغ، والاغ حمطئ ٤٣٠٠ طازاعر وطسارض، تسإ 

طا جاء شغ صرار الئرلمان افوروبغ.
طظ الطئغسغ شغ دولئ غتضمعا سمقء الشرب وبظزاطه 
وتالئ  المعصش  جغث  عع  الصمع  غضعن  أن  الرأجمالغ 
الطعارئ ق تظاعغ، فن عضثا ظزام ق سثاوة له طع الشرب 
وق طع ضغان غععد، بض سثاؤه طع الحسعب الاغ غمّضظ 
الشرب طظ ظعإ برواتعا وغتعل بغظعا وبغظ ترغاعا، عثا 
طا غثرضه عآقء التضام وطظ خطفعط طظ السادة شغ 
الشرب الثي غائاضى سطغظا! وق غثاطش التال بغظ العاصع 
شغ طخر سظه شغ الغمظ طبق أو السراق أو افردن أو لئظان 
وتاى جعرغا... شضض بقدظا تؤظ تتئ ظغر الائسغئ لطشرب، 
ق غثاطش التال بغظ سمقء أوروبا وسمقء أطرغضا شضقعما 
غطئص سطغظا رأجمالغئ الشرب بأتط وأبحع خعرعا، وطا 
عثا  لاطئغص  ذئغسغ  ظاتب  جعى  لغج  بقدظا  تساظغه 
الظزام الثي ق غاساغح شغ بقدظا إق طع تالئ الصمع 
افطئ  سظ  غرغإ  جسط  فظه  افشعاه؛  وتضمغط  والصعر 
تتاول دوطا أن تطفزه وتظساص طظه، وق غئصغه إق صعر 

الظاس وجئرعط سطى السغح شغ ظطه.
الظزام  رأس  سطى  السغسغ  طبض  طظ  تضام  وجعد  إن 
المخري بما شغه وبما أوخض إلغه طخر وأعطعا ق غصطص 
الشرب وق غآرصه ضما غزعر شغ بغان الئرلمان افوروبغ 
سطى  طتاشزا  السططئ  بجطام  طمسضا  بصغ  أظه  ذالما 
سطى  طعام  طظ  إلغه  غعضض  طا  وغآدي  جادته  طخالح 
وجععا، وعع طا سئر سظه تراطإ سظثطا وخش السغسغ 
بثضااتعره المفدض، شعط تصا غفدطعن تضاطظا عضثا؛ 
طتاربغظ لفطئ ودغظعا وتاججا غتعل بغظعا وبغظ اظسااصعا 
طظ ربصئ الائسغئ، بض طا غصطصعط تصا عع طا صث تآدي إلغه 
طمارجاته الصمسغئ طظ بعرة طتامطئ سطى غغر طا غرغئعن 
ربما تعخض اإلجقطغغظ لطتضط سطى وجه ختغح غطغح 
بالشرب وسمقئه وظزاطه، والائاضغ اآلن لغج جعى ججء 
طظ خراع الضراجغ وطتاولئ شدح وطجاتمئ أطرغضا طظ 
صئض أوروبا وسمقئعا، ولغج إحفاصا سطى أطئ تاصاجط 

أوروبا برواتعا وخغراتعا طع أطرغضا ظفسعا.
إن طا تتااجه افطئ لغج تظثغث وتئاضغ الشرب سطى طا 

اتفاق عادي وسغثروس 
غراوح بني الاأجغض واإلطداء

بصطط: المعظثس حفغص خمغج – الغمظــــــــــ ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ جسغث شدض*ـ  ـ 

تصرغر  خطص  ٢٠١٩م):  افول/أضاعبر  تحرغظ  ١٤٤١عـ،  خفر  شغ  الخادر   ،٣٩٧ السثد  (العسغ،  لمةطئ  وشصا 
أخثرته وزارة الثشاع افطرغضغئ طآخرًا إلى أن طسثل اظاتار جظعد الةغح افطرغضغ أبظاء الثثطئ زاد بحضض 
ضئغر خقل السظعات الثمج الماضغئ. وصال أول تصرغر جظعي لطئظااغعن سظ اقظاتار إن طسثل اظاتار الةظعد 
شغ الثثطئ بطس ٢٤,٨ لضض ١٠٠ ألش، بسثطا ضان ظتع ٢٠ لضض ١٠٠ ألش شغ ٢٠١٣. وصال الاصرغر إن ٥٤١
جظثغاً اظاتروا شغ سام ٢٠١٨. وصالئ إلغجابغث شان وغظضض المسآولئ سظ عثا المطش بالئظااغعن "ظتظ ق ظسغر 
تاقت  تداسش  فجئاب  طظطصغ  حرح  أي  تصثغط  طظ  السسضرغعن  الصادة  غامضظ  ولط  الختغح".  اقتةاه  شغ 
اقظاتار الاغ تسري بغظ جظعد الصعات الساططئ شغ صغادة السمطغات الثاخئ، وعغ تحمض الئترغئ وجقح الةع 
والصعات افرضغئ. وأحارت "جغ أن أن" إلى أن تاقت اقظاتار عثه غغر طرتئطئ بزروف التروب، بض باجاعقك 

المثثرات وتةارب التغاة الثاخئ لطةظعد، وطظعا اإلشقس المالغ.
: إن ظاعرة اقظاتار المسافتطئ عثه شغ خفعف الةغح افطرغضغ، شدق سظ ظاعرة إذقق الظار 
السحعائغ الاغ تتخث المؤات طظ افطرغضغغظ ضض جظئ؛ تحغر بعضعح إلى تالئ الفراغ الروتغ والثعاء 
الظفسغ، والافضك المةامسغ شغ بقد تسائر أظعا تمبض التدارة الشربغئ، وبالاالغ تحغر إلى إشقس عثه 

التدارة، وأن أعطعا عط أول ضتاغاعا.

من ثمار الحضارة الرأسمالیۀ
محاکمۀ "شبکۀ تجنیس (اإلسرائیلیین)" بوثائق مزورة فی المغربزیادة کبیرة فی معدل انتحار جنود الجیش األمریکی
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خقلعا  تثرت  الظحاذات  طظ  طةمعسئ  افطرغضغئ  السربغئ  والةاطسئ  الظةاح  جاطسئ  شغ  العسغ  ضاطئ  ظزمئ 
عثه  ظحاط  طظ  الطقب  وتثرت  الظسعغئ،  الةمسغات  تظحرعا  الاغ  المرأة  لاترر  الثسعة  خطر  طظ  الطقب 
الةمسغات وطا تئبه طظ أشضار طثطرة لبصاشئ المةامع وتسارض افتضام الحرسغئ؛ تغث صاطئ ضاطئ العسغ شغ 

جاطسئ الظةاح بالضاابئ سطى افلعاح داخض المتاضرات وتسطغص بعجارات تتمض سئارات طظ طبض:
- المرأة سرض غةإ أن غخان والضفار وأدواتعط غاآطرون سطغعا

- لمخطتئ طظ غا أختاب الصرار غاط تثرغإ سصعل بظاتظا وجرعط إلى الرذغطئ؟
- ظزام اإلجقم وتثه الصادر سطى تماغئ افجرة طظ اقظعغار

- لماذا غصعم الشرب بثسط الةمسغات الظسعغئ طالغا؟
- إظظا ظثسع ضض الظساء شغ عثه افرض المئارضئ أن غظئثن المآجسات الظسعغئ المحئععئ

عثا وصث صام حئاب ضاطئ العسغ بالاعاخض طع الطقب بالظصاش وبغان افدلئ طظ أجض تتثغرعط طظ الثسعات 
العثاطئ والةمسغات الظسعغئ الاغ تروج لعا داخض الةاطسات وبغان خطرعط ووجعب طتاربئ عثا الفضر الحاذ 
سظ المةامع وبغان أن اإلجقم عع طظ تفر المرأة وضرطعا وأن الشرب وطآجساته غرغثون إخراجعا طظ 

بعب السفئ والطعارة.
ضما ظزمئ ضاطئ العسغ شغ الةاطسئ السربغئ افطرغضغئ ظصطئ تعار بسظعان "طظ غظخش المرأة وغرشع الزطط 
سظعا؟؟"، تغث ظاصح حئاب الضاطئ خقلعا أعثاف المآجسات الظسعغئ وضرورة الاخثي لعا، وبغان تصغصئ 
عثه الةمسغات الاغ عغ بداسئ غربغئ، جعاء طظ ظاتغئ المئثأ الثي تصعم سطغه وعع (السطماظغئ) أو الظزام 
الثي تسغر سطغه وعع الظزام الرأجمالغ. شالئراطب الاغ تائظاعا والصداغا الاغ تتمطعا وطخادر تمعغطعا تظطص 
طفاعغط  واتئاع  اإلجقم  أواطر  سظ  الثروج  طظعا  ترغث  بض  تصعصعا  وتفر  المرأة  ترغئ  ترغث  ق  وأظعا  بثلك. 

الشرب. عثا وصث لعتر تفاسض الطقب والطالئات طع افشضار الاغ سرضعا حئاب ضاطئ العسغ.

إ لرئغج السططئ تسثغض المادة الثاطسئ طظ صاظعن افتعال  صرر طةطج وزراء السططئ الفطسطغظغئ، أن ُغَظسِّ
الحثخغئ الماسطص بسظ الجواج لغخئح ١٨ جظئ لضق الةظسغظ، وعثا الصرار غظازر تعصغع رئغج السططئ لغخئح 
صاظعظاً ظاشثًا. طظ جاظئه أضث تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ ظحرة أخثرعا الةمسئ: أّن عثا الصرار 
الثي تتاول السططئ والةمسغات الظسعغئ تجغغظه بأظه تفاظ سطى افجرة، عع جرغمئ وطئرراته طةرد ذرائع واعغئ، 
شالسططئ، والةمسغات الظسعغئ والةعات المحئععئ الممعلئ غربغاً، ق تثخر جعثًا شغ السمض سطى إشساد المةامع 
بمعرجاظات الرصص والشظاء والمارابعظات وشسالغات اقخاقط، وشغ العصئ ظفسه غرغثون تأخغر الجواج. وظععئ 
الظحرة إلى: أن صرار السططئ، ورساغاعا لطظحاذات اإلشسادغئ الاغ تصعم بعا المآجسات الظسعغئ وغغرعا، طا عع 
إق اجاةابئ فسثاء اإلجقم وتظفغث قتفاصغئ جغثاو اآلبمئ الاغ اظدمئ إلغعا السططئ سام ٢٠١٤، والثي تمعث 
طظ خقله إللشاء صاظعن افتعال الحثخغئ الثي ق زال شغه بصغئ طظ افتضام الحرسغئ، وصرار السططئ عثا عع 
دشع لقظتقل واقظفقت افخقصغ وتثطغر لفجرة! وأحارت الظحرة إلى: أن اتفاصغئ جغثاو، الاغ تائةح السططئ 
باعصغسعا، تعثف لتمض حسعب السالط، وخاّخئ المسطمغظ طظعط، سطى تئظغ الصغط الشربغئ الفاجثة وظمط التغاة 
صاظعن  شغ  الحرسغئ  افتضام  ظسش  إلى  اقتفاصغئ  عثه  بظعد  وتآدي  والرجض،  المرأة  بغظ  السقصئ  شغ  الشربغئ 
افتعال الحثخغئ. وحثدت الظحرة سطى: أن الشرب المساسمر ق غرغث لظا الثغر، وق غرغث شغ المسطمغظ اطرأة 
ضرغمئ، بض غرغثون تتعغض ظسائظا إلى جطع رخغخئ لطسرض والماسئ، وعثم طا بصغ شغ طةامساتظا طظ طزاعر 
السفئ والطعارة تسثًا طظ سظث أظفسعط. واخاامئ الظحرة طثاذئئ أعض شطسطغظ بالصعل: إن السمض سطى تسثغض 
الصعاظغظ والاحرغسات عع ججء طظ تمطئ صررعا الضاشر المساسمر تساعثف الصعاظغظ والمظاعب الاسطغمغئ وذرغصئ 
السغح، تاى غخطعا إلى أعثاشعط الثئغبئ بإظحاء جغض ق غرى بأجاً شغ الاظازل سظ افرض المئارضئ والافرغط 
بمصثجاتعا، وأبرز أدواتعط شغ تتصغص ذلك عط السططئ والةمسغات المحئععئ، شماذا بصغ لضط إن جضاط سظ 

جرائمعط ولط تصفعا شغ وجه جغاجاتعط اإلشسادغئ واإلجراطغئ؟!

التضعطغ ُخطعة ُخطعة لاخفغئ التراك، والثروج طظ 
المأزق بامبغطغئ اجاصالئ الترغري، بّط السعدة إلى لسئئ 
التجبغئ  الصعى  أّن  وختغح  جثغثة،  تضعطات  تحضغض 
المتاخخئ  أجطعب  تظاعب  والاغ  الاصطغثغئ،  المتطغئ 
الطائفغئ لظ تاثطى سظ ضسضئ السططئ بأي حضٍض طظ 
افحضال، وغسمض أصطابعا بضض طا أوتعا طظ صعة طظ 
وطخالح  طخالتعط  سطى  التفاظ  شغ  اقجامرار  أجض 
ذعائفعط، وختغح أّن عثه الصعى خارت تاتالش شغما 
طظ  التراك  لعأد  الثارجغئ  الصعى  طع  وتاتالش  بغظعا، 

خقل ذلك الاشغغر الحضطغ لطتضعطئ...
والثاخطغ  الثارجغ  الاآطر  عثا  لضّظ  ضطه،  ذلك  ختغح 
عثا  إظعاء  شغ  غظةح  لظ  الحسئغ  لئظان  تراك  سطى 
التراك، ولظ غامّضظ طظ السغطرة سطى افوضاع ضما 

غسئأون لتقل وق غئالعن قظاعاك ضض طترم شغ جئغض 
طظفساعط؛ وسطى طرأى وطسمع طظ أعض الضظاظئ، الثغظ 
أحشطععط باتخغض افرزاق، شغ ظض السسار الرأجمالغ 
تغظ  إق  جحسه  بسخ  سظ  غاراجع  ق  والثي  لطثولئ، 
تاسالى عمعمات المزطعطغظ، الثغظ بالضاد غصاظخعن 
بسخ طا صثر اهللا لعط طظ أرزاصعط والاغ لط تططعا 

بسث، غث السراق الثعظئ لطثغظ ولفطئ.
شغا أعض الضظاظئ:

إن التص واضح أبطب شأسغثوعا بغداء ظصغئ خاشغئ ترشع 
ظزام  تطئص  وافسراض،  الثطاء  وتخعن  الثغظ  راغئ 
اإلجقم شغ جائر جعاظإ التغاة؛ شق تئسغئ لشرب وق 
لحرق بض الصغادة لطضااب والسظئ؛ شاجاردوا جططان 
باإلجقم  وافطئ  غتضمضط  تصغا  رجًق  وأسطعه  افطئ 
وجاوس  الثجال  افسعر  وتدارة  الشرب  وغظسغ 
وغخعن  المسخعطئ،  لطظفج  وغصاص  إبطغج، 
السرض، وغدع طال اهللا شغ طخارشه الحرسغئ؛ غفسض 
ضض ذلك سطى طظعاج الظئعة، وافطئ صائمئ سطغه تراصئه 

شاأطره وتظعاه إن اسعّج.
غا أعض الضظاظئ:

ظزام  ظض  شغ  إق  اذمؤظان  وق  أطان  وق  أطظ  ق  إظه 
اإلجقم، غطئص بغظ الظاس جمغساً وسطى جعاء، وغةسض 
تمض دسعة اإلجقم عغ طرضج تظئه المسطمغظ، وتاضاشأ 
أدظاعط؛  بثطاعط  وغسسى  المسطمغظ،  دطاء  شغه 
شإن  خغرًا؛  طظضط  اهللا  وأروا  ظخابه  إلى  افطر  شأسغثوا 
شخض الثغظ سظ التغاة وسظ الثولئ واجائاتئ الثطاء 
وعاك افسراض والفساد شغ افرض طظضر ق غرضغ اهللا 
وق غرضغضط... إظضط إن شسطامععا ذاسئ هللا ورجعله 
شإظه سج الثظغا وشعز اآلخرة، وخعن الثطاء وافسراض 

وافطعال، وسعدة شؤران الشرب إلى جتعرعا.
وغا جغح الضظاظئ:

ألغج شغضط رجض رحغث غسطط أن صعتضط وطظساضط إظما 
عغ أطاظئ شغ أسظاصضط أن تصغمعا دغظ اهللا شغ افرض 

وتخعظعا الترطات طظ سئث الساببغظ؟!
أق لسظئ اهللا سطى الزالمغظ الثغظ غخثون سظ جئغض 

اهللا وغئشعظعا سعجا وغفسثون شغ افرض.
لََعلَُّكْم  ْكَاِب 

َ ْ
األ  ِ و

ُ
أ يَا  َحَياٌة  الِْقَصاِص  يِف  ﴿َولَُكْم 

 ﴾َيتَُّقوَن

تامئ: بعرة جماعغرغئ لحئاب السراق تصخ طداجع الزالمغظ ...
الصداء  إلى  الفساد  ططفات  إتالئ  تط  وأظه  الثولئ.  بغث 
لطئئ شغعا، والمئاحرة شغ إسثاد صاظعن جثغث وطظخش 
لقظاثابات، والمعاشصئ طظه حثخغا سطى إجراء اظاثابات 
سئث  العزراء  رئغج  طعاشصئ  سظ  اإلسقن  طع  طئضرة، 
المعثي المحروذئ سطى اقجاصالئ. (السراصغئ). لظأتغ إلى 
عثه العسعد - وطا أجمطعا - وظسأل: عض غمضظ شسق 
تتصغصعا؟ وأي ظجاعئ تطئع الساططغظ طظ أرباب الصاظعن 
والسغاجئ سطى تطك المطفات الثطغرة لغرضعا المتاةغظ، 
وغاساطعا شعق السظخر أو المثعإ والتجب والسحغرة؟! 
بط ألط تمخ سطى الظاس ١٦ جظئ ُطرة وسخغئئ؟ شأغظ 
ضان عثا المافغصه الترغص سطى أبظاء حسئه وإخعته، وصث 
تصطث شغما جئص طظاخإ سثة طع ضاطاه السظخرغئ الاغ 
رشدئ اسائار السراق (سربغا) إبان إسثاد دجاعر الغععدي 
ظعح شغطثطان؟! عض اجاغصزعا بسث جئات؟! تصا لصث جؤط 
المسطمعن وسعد تضاطعط السمقء الطعاغغئ ولط غاتصص 
طظعا حغء، بض جاطعا افطئ جعء السثاب صعرا وجةظا 

وإشصارا وتمضغظا لطضاشرغظ طظ رصاب أبظائعا.
إن الماابع لطتراك الحسئغ الماثشص، وعع غاسع ضض غعم 
أضساشا طداسفئ، تاى لغضاد غحمض ضض ذئصات الحسإ. 
إذ الزطط صث لش الةمغع بزقله التالضئ الاغ ذال أطث 
اظصحاسعا. شعض بسث عثا جاظططغ أضاذغإ الماسططغظ 
سطى رصابعط؟ وعض جغاسع الظزام الثغمصراذغ الفاحض 
وتتصغص  سظعط،  الزطط  ورشع  الظاس،  جعسات  إلحئاع 
افطظ والضراطئ اإلظساظغئ؟! بالطئع ق، فن ذلك الظزام 
المحآوم، الثي شرض سطى أطئ اإلجقم بالتثغث والظار، 
شالظاغةئ  الضفر.  بقد  داره  سصر  شغ  أعثاشه  غتصص  لط 
طتسعطئ إذن لخالح الحسإ، وجغضحش زغش وسعدعط 
لغسعد لقتاةاج طةثدا تاى تاتصص ضاطض ططالئه. ولظ 
تظعغ اجاصالئ شقن أو سقن أزطئ السراق وق تتض طحاضض 

تامئ ضطمئ السثد: ِتراك لئظان لظ تظطفأ جثوته بالرغط طظ ضض المآاطرات

أعطه. وطسطعم أن طا أخاب السراق طظ خسش وبطح 
وطزالط جئئه أطرغضا وذراسعا الغمظى إغران بسث تمضغظعا 
طظ طصثراته وطصالغث التضط شغه. ولط غسصط الدتاغا 
والةرتى إق بدعء أخدر طظ أطرغضا إذ عغ اآلطر الظاعغ، 
ولظ تاعرع سظ جرائمعا ذالما تسطص افطر بالمسطمغظ، 
الةماعغر  تظستإ  عض  بسثعا،  الحارع  ظئخ  ولةج 
وغطجطعا بغعتعط ضما جئص شغ افسعام الصرغئئ الماضغئ. 
لضظ خاب شألعط بإذن اهللا تسالى، وق بث لطزالط طظ 
الخادق  أخئر  ضما  واجاسقءه..  جرطه  غظاجإ  طخغر 
المخثوق : «إِنَّ اللَه لَُيْمِيل لِلظَّالِِم، َحتَّى إَِذا أََخَذُه لَْم يُْفلِْتُه، 
َخَذ الُْقَرى َويِهَ َظالَِمٌة إِنَّ 

َ
ْخُذ َربَِّك إَِذا أ

َ
ثُمَّ َقَرَأ: ﴿َوَكَذلَِك أ

ٌم َشِديٌد﴾». ِ
َ
ْخَذهُ أ

َ
أ

وأخغرا، شإن الثروج طظ عثه افزطئ ق غئثو صرغئا، شةسئئ 
أطرغضا طفى بأصثر الثغارات، وضأظعا ق تجال تراعظ سطى 
ترعغإ الةماعغر الشاضئئ بالصاض تارة - ضما أسطظئ طخادر 
أطظغئ سظ جصعط طا ق غصض سظ ٦٣ صاغق، وآقف الةرتى 
تخغطئ اتاةاجات السراق خقل غعطغظ. (DW)، بط أسطظ - 
لتزئ ضاابئ عثه السطعر - سظ خطش ظاحطغظ أتثعما: 
تسرضه  بسث  الطرغص،  صارسئ  سطى  ألصغ  طثرجئ،  طثغر 
المساحفى،  إلى  أبرعا  سطى  ظصض  جسثي،  تسثغإ  إلى 
سمض  إضمالعا  بسث  المعثاوي  خئا  الظاحطئ  وباظغعما: 
إجساف الةرتى لغطئ أطج، وظاحثت سائطاعا التضعطئ 
لمسرشئ طخغرعا.. وغئثو أن حغاذغظ إغران وطظ ورائعا 
واإلرعاب  (الثطش)  جثغث  بأجطعب  جاحرسان  أطرغضا، 
لتمض الظاس سطى لجوم بغعتعط وإخماد جثوة البعرة، 
رد اهللا ضغث الزالمغظ شغ ظتعرعط، وخغإ آطالعط. ظسأل 
اهللا سج وجض أن غسةض بظخره وغمضظ لسئاده الخالتغظ 
َويِهَ  الُْقَرى  َخَذ 

َ
أ إَِذا  َربَِّك  ْخُذ 

َ
أ ﴿َوَكَذلَِك  افرض...  شغ 

 ﴾ٌم َشِديٌد ِ
َ
ْخَذهُ أ

َ
َظالَِمٌة إِنَّ أ

کتلۀ الوعی فی جامعتی النجاح واألمریکیۀ
تحذر الطالب من خطر الدعوة لتحرر المرأة والجمعیات النسویۀ

السلطۀ الفلسطینیۀ تسارع فی تنفیذ برامج أعداء اإلسالم
إلفساد المرأة وتفکیک األسرة بتطبیقها اتفاقیۀ سیداو

ضاظئ افطعر شغ السابص.
صث تاراجع وتغرة المزاعرات والمسغرات شغ لئظان لضّظ 
جثوتعا لظ تظطفأ، وطا ضان صئض التراك غثاطش ضطغًا 
سّما خار بسثه، ولظ غسعد لئظان أبثًا إلى تدظ أطراء 

الطعائش ضما سعثظاه شغ السصعد الماضغئ.
عثا  ظاغةئ  لئظان  شغ  المظحعد  الاشغغر  غتخض  ق  صث 
التراك، وصث ق تسصط الجساطات الاصطغثغئ المعارئئ، 
جائشئ  لصمئ  غضعن  ولظ  أبثًا،  غعثأ  لظ  التراك  لضّظ 

لطماآطرغظ.
 وافعط طظ ذلك ضّطه أّن سثوى عثا التراك جاظاصض 
ذئغسغاً إلى دول سربغئ أخرى، وجُغآّجج لمعجئ بعرغئ 
لئظان  تراك  وغضعن  السربغئ،  الئطثان  تةااح  جثغثة 

 عادغاً لعا، وُطتّفجًا سطى اظفةارعا واظاحارعا

فن دغظعط الرأجمالغئ 
بمظ تثضرة صطار أغطى سظثعط طظ تغاة إظسان!

إظما تظحأ الثول سطى أشضار تصعم سطغعا وتتثد وجعئ 
الظزر إلى التغاة، تغث تخئح تطك افشضار طفاعغط تآبر 
وتاشغر  بتسئعا؛  غسغر  السطعك  شاةسض  السطعك  شغ 
وتائثل الثولئ والسططان شغعا باتعل عثه  وتاتعل 

افشضار وتشغر الظزرة إلى التغاة.
رجعل  أصاطعا  الاغ  افولى  اإلجقم  دولئ  صاطئ  ولصث 
اهللا  سطى أشضار اإلجقم وطئثئه وضاظئ وجعئ ظزرعا 
أن التغاة والضعن واإلظسان جمغسعا طثطعصات لطثالص 
جئتاظه، وأظه غظئشغ تسغغرعا جمغساً وشص الظزام الثي 
وتعاه  العتغ  به  وظجل  جئتاظه  خالصعا  سظث  طظ  جاء 
الضااب والسظئ، والصثاجئ شغ ذلك هللا ولرجعله ولثغظ 
اهللا اإلجقم والثي ُغفاثى بالظفج والظفغج، وتععن 
شغ جئغض الثشاع سظ دغظ اهللا وترطاته وظزاطه الثظغا 

والظاس أجمسغظ.
وشغ ظزام اإلجقم شإن لطظفج ترطئ وأي ترطئ، ُتسّغر 
سطى سخمئ الثم المسخعم ولخعن  الةغعش تفاظاً 
غظاعك  أن  أو  الثم  غسفك  أن  المخعن،  السرض 
السرض... شسِطط الشرب الضاشر المساسمر التاصث أظه ق 
إغصاف لطمث اإلجقطغ المساظغر، وق ترضغع فطئ اإلجقم 
افبغئ الاغ ق تظام سطى ضغط، إق بإجصاط دولئ اإلجقم، 
واغاخاب السططان طظ أطئ الثغر، وحرذطاعا ووضع 
سمقئه  أتث  وجططان  تضط  ظغر  تتئ  طظعا  طجصئ  ضض 
الثغظ رباعط سطى سغظه طظ بظغظ الثظغا المسامغاغظ 
سطغعا... غصعم ضض واتث طظ أولؤك السمقء سطى جثاظئ 
طسئث الائسغئ لطشرب؛ ضض واتث طظعط سطى دوغطئ غصغط 
بظغاظعا سطى شضرة الشرب الرأجمالغ وسصغثته الاغ عغ 
شخض الثغظ سظ التغاة وسظ الثولئ، ولغخئح السسغ 
شغعا ضطه وراء الظفسغئ والثوقر والةظغه وتسارخص شغ 
جئغض تتخغطه افظفج وافسراض وضراطئ افترار طظ 

الظاس!
بمظ  الثطعي  الردة  اظصقب  بسث  الضظاظئ  اباطغئ  ولصث 
عع طظ ظصع سصغثته الظفسغئ السطماظغئ، غعد لع أن غثشع 
الظاس طظ تر أطعالعط بمظ الععاء الثي غاظفسعظه، 
شعضع الصعاظغظ والطعائح الاغ تضرس تطك المفاعغط، 
وتصعم بالاطئغض لعا ذشمئ طظ الفاجثغظ وإسقُم طضِر 
والاغ  المصغائ  الظفسغئ  تطك  غرجثعن  والظعار،  الطغض 
عغ وجعئ ظزر الشرب الضاشر المساسمر شغ التغاة؛ ق 

ــــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ ذاعر سئث الرتمظ
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شغ ٢٤ طظ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٩، وّصع ظزام باجعا/ سمران اتفاصغئ طع العظث قشاااح طمر (ضارتاربعر) 
لتجب  اإلسقطغ  لطمضاإ  ختفغ  بغان  وأضث  عثا  ضحمغر،  طسطمغ  ظعر  شغ  ذسظئ  غحضض  أن  حأظه  طظ  طا 
الاترغر شغ وقغئ باضساان: أظه بعثا اقتفاق غرجض الظزام الئاضسااظغ رجالئ صاجغئ وباردة إلى المسطمغظ 
شغ ضحمغر المتاطئ طفادعا أظه بخرف الظزر سظ وتحغئ العظث ضثعط، شإّظه جغعاخض سمطغئ الاطئغع طع 
العظث وشصًا إلطقءات تراطإ، وتحةغع العظث سطى الصغام بمجغث طظ اضطعادعا لطمسطمغظ شغ ضحمغر، وصال 
الئغان: طظ أجض تشطغئ الظزام لثغاظاه، غثائأ وراء اقّدساء بأن الشرض طظ اقتفاصغئ عع لضسإ صطعب السغت 
الثغظ غسغحعن شغ العظث، تصا إظه "سثر أصئح طظ ذظإ"! وخطص الئغان إلى الصعل: طا لط غاط اصاقع الظزام 
التالغ، جظعاخض السغح شغ المساظاة والثل، لثلك ألط غؤظ افوان فن غرشخ الدئاط المثطخعن شغ الصعات 
المسطتئ الئاضسااظغئ عثا الظزام الثي ق غفرز إق صغادات واعظئ لخالح أسثائظا؟ طآضثا: أّن أي تأخر شغ إسطاء 

الظخرة إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، جغمضظ الصغادات الثائظئ التالغئ طظ خغاظاظا بحضض طسامر.

أسطظ رئغج وزراء طالغجغا طعاتغر طتمث شغ ضطمئ له 
خقل طحارضاه شغ الصمئ الـ١٨ لترضئ سثم اقظتغاز 
بقده  سجم  سظ  باضع،  اآلذرغئ  بالساخمئ  المظزَّمئ 
اشاااح جفارة لثى شطسطغظ شغ افردن دسماً لطصدغئ 
(إجرائغض)  أّن  "ظسطط  طعاتغر  وصال  الفطسطغظغئ، 
افراضغ  سطى  طالغجغئ  جفارة  باشاااح  تسمح  لظ 
الفطسطغظغئ المتاطئ، وشغ عثا السغاق جظفااح جفارتظا 
لثى شطسطغظ شغ افردن" طآضثًا اجامرار دسط بقده 
لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  اسائر  وصث  عثا  لفطسطغظ. 
تسطغص  شغ  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر 
طبطه  طتمث  طعاتغر  أّن  طعصسه:  سطى  ظحره  ختفغ 
شطسطغظ  بصدغئ  غااجر  المسطمغظ  تضام  باصغ  طبض 
لضسإ تأغغث الرأي السام له، شغتاول الزععر بمزعر 
المتإ والمظاخر لصدغئ تاسطص بعا صطعب المسطمغظ 
وتاترك لعا طحاسرعط شغ طالغجغا وغغرعا طظ بقد 
المسطمغظ، ولضظه بعثا الصرار غجاتط طظ جئصعه شغ 

السثاشئ السغاجغئ إذ غسطظ أظه ظخرة لفطسطغظ جغفاح جفارة لمالغجغا لثى شطسطغظ ولضظ شغ افردن فن 
ضغان غععد غسارض شاتعا شغ شطسطغظ! ولفئ الاسطغص إلى أن وجعد جفارات بغظ بقد المسطمغظ عع حضض 
طظ أحضال الفرصئ وعع ظااج عثم دولئ الثقشئ وتصسغط أراضغعا بتسإ تثود جاغضج وبغضع، وعع أداة 
طظ أدوات تضرغج الافرصئ والاحائ بغظ بقد المسطمغظ ولغج حضق طظ أحضال الظخرة والثسط، شمظ غرغث 
الثغر لطمسطمغظ وفعض شطسطغظ غسمض سطى تعتغثعط شغ دولئ واتثة ق أن غبئئ دولعط العذظغئ بسفارة 
الثطعع،  طتمث  طعاتغر  سطغعا  غثرف  الاغ  شطسطغظ  ظخرة  أن  طحثدا:  الاسطغص  وخاط  وتثود.  وظحغث  وسطط 
تضعن باترغرعا. وضغفغئ ذلك طسطعطئ ولغسئ طةععلئ، شالساصض غسطط أن الاترغر غضعن بالاترك السسضري وأن 
المطالئئ طضاظعا جغعش افطئ اإلجقطغئ ولغج الثول الشربغئ، وافظضى طظ ذلك أن ظرى السططئ الفطسطغظغئ 

تئارك عثه الثطعة الاغ شغعا إعاظئ جغاجغئ وتخفعا بالثطعة الحةاسئ!

افردن إىل أغظ؟
الةجء السابع سحر

تضام غططئعن خضعك الشفران طظ الشرب إلرضائعط 
ولع ضان يف ذلك غدإ الةئار

الحغت  لغظا  اقجاماسغئ  والاظمغئ  السمض  وزغرة  صالئ 
الاغ  اقتفاصغات  ضاشئ  سطى  جغعصع  السعدان  إن 
وصالئ  المةاقت،  ضاشئ  شغ  الظساء  تصعق  تدمظ 
الترضات  ضض  لثسط  شرخئ  العزارة  شغ  وجعدي  إن 
الصعاظغظ  إغصاف  أن  وأضثت  وططالئعا،  الظسعغئ 
أولعغات  أبرز  أتث  لطترغات  المصغثة  والاحرغسات 
١٧ الثرذعم  تربغعن  (جعدان  اقظاصالغئ  التضعطئ 

تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٩م)
خرغطئ  لمةامساتعا  رجمئ  الشرب  دول  إن 
الحثخغئ  والترغات  واقظتقل  واإلشساد  الفساد 
الثغمصراذغ،  الرأجمالغ  المئثأ  سئر  القأخقصغئ، 
إعاظئ  ضئر  تعلعا  صث  شالسغاجغعن  غتضمعا،  الثي 
الئاذض  المئثأ  بعثا  واتاصارعا  وإذقلعا  المرأة، 
سطى  المعصسئ  الثول  تمارس  لثلك  أجاجه،  طظ 
لتمطعط  تضاطظا  سطى  الدشعط  اقتفاصغئ  عثه 
الئقد  شغ  الصائمئ  تطك  وبثاخئ  الاعصغع،  سطى 
اتفاصغات  سطى  لطاعصغع  السعدان  وطظعا  اإلجقطغئ 
السعر والفةعر، وق غثفى طا تصعم سطغه اقتفاصغات 
بعا  جثرت  والاغ  العزغرة  بعا  تئحر  الاغ  الثولغئ 
الاابسئ  الثوغقت  تضعطات  الطغئرالغئ الشربغئ  الثول 
أجظثاتعا  لاظفغث  جعاء  تث  سطى  الظسعغئ  والترضات 
الاغ تصعم سطى الترب سطى أتضام اإلجقم الثاّخئ 
الصغط  طظ  الماترر  الشربغ  الظمعذج  ووضع  بالمرأة، 
اتفاصغات  سطى  بالاعصغع  صثوة  لغضعن  وافخقق، 
طفاعغط  طظ  اظئبصئ  جصغمئ  ظزرة  لطمرأة  تظزر 

الظزام الرأجمالغ العضسغ.
طسألاغ  شغ  وضعتًا  أحث  جغثاو  اتفاصغئ  جاءت   
شغعا  تتحث  طصثطئ  شأوردت  والمساواة،  الترغات، 
شغ  تشغغر  إلتثاث  والعاصسغئ  المظطصغئ  المئررات 
الثور الاصطغثي لطرجض والمرأة. جاء شغ المادة (١): 
أو  تفرصئ  أي  المرأة  ضث  الامغغج  طخططح  (غسظغ 
اجائساد أو تصغغث، غاط سطى أجاس الةظج، وغضعن 
لطمرأة  اقساراف  إتئاط  أو  تععغظ  أغراضه  طظ 
المغادغظ  شغ  افجاجغئ،  والترغات  اإلظسان  بتصعق 
والبصاشغئ  واقجاماسغئ  واقصاخادغئ  السغاجغئ 
والمثظغئ، أو شغ أي طغثان آخر، أو تععغظ أو إتئاط 
بخرف  لعا،  طمارجاعا  أو  التصعق  بعثه  تماسعا 
المساواة  أجاس  وسطى  الجوجغئ،  تالاعا  سظ  الظزر 

بغظعا وبغظ الرجض).
السعغئ،  الفطرة  لاتعغض  الةرغؤئ  المتاولئ  عثه 
زوجغظ  طظ  اإلظسان  ضظه  إللشاء  طتاولئ  إق  عغ  إن 
بائسئ  غائسئ  طتاولئ  عغ  المعلى،  شطر  ضما  ابظغظ 
ترصى  وق  جمساء،  اإلظساظغئ  سطى  وخطغرة  وشاحطئ 
ساش  ولصث  والرد،  وافخث  الظصاش  طساعى  إلى 
ورأوا  الشرب  شغ  الغعم  بالسططئ  عط  طظ  طسزط 

بأسغظعط اظسضاجات تطئغص عثه المفاعغط، وطا ظاب 
تغاة  شغ  سطغعا  المئظغئ  اقجاماسغئ  السقصات  طظ 
المةامع الشربغ، وجطئئ الحرور واآلشات والمحاضض 
وشغ  ظفسعا،  المرأة  تغاة  شغ  أبر  طا  الماظعسئ، 
وشغ  سغحعا  وذرغصئ  وأخقصعا،  وخفاتعا  سقصاتعا 

سقصات المةامع وصعاظغظه.
المادغئ  سطى  بظغئ  الاغ  الظزرة  عثه  أبرت  وصث 
الظفسغئ لمحرسغعا شغ أطعر سثغثة طظ تغاة المرأة 
إلغه  غآول  جعف  لما  الافات  دون  المةامع  وشغ 
المةامع طظ الظاتغئ الثطصغئ أو اخاقط افظساب أو 
طظ  ذلك  غغر  أو  الطصطاء،  أو  اقجاماسغئ  المحاضض 
وتعّج  الشربغئ  المةامسات  جثور  تدرب  سزام  آشات 
لطمرأة  غرغثون  ذلك  بضض  السطط  طع  ولضظ  أرضاظعا، 
طظ  باحرغسات  وحرشعا  اهللا  ضرطعا  الاغ  المسطمئ 
أن  لعا  غرغثون  صثرعا،  طظ  وتسطغ  تتفزعا  لثظه 
تظجلص لمساظصع التغاة الشربغئ الرأجمالغئ فجض رضا 

أجغادعط الشربغغظ الثغظ لظ غرضعا سظعط أبثا.
وبسث البعرة سطى تضام جسطعا الشرب صئطاعط ق تجال 
طظزمات الضفر الثولغئ وطظ ورائعا الثول السزمى 
تسغر افطعر شغ السعدان، وتاثث طظ التضام خثطا 
أوشغاء شغ الاروغب لحرسئ الضفر الثولغئ، وتظفغثعا، 
ولغج عظاك ذل أضئر طظ أن غضعن التاضط دطغئ شغ 
الثولغ  لطمةامع  الطاسئ  شروض  وغآدي  الشرب  غث 
وخطأ  ختاعا  رغط  التغاة  شغ  ظزره  وجعئ  شغئثل 
غغرعا طططصا لغضعن بطثه طصئعق شغ المةامع الثولغ 
وخارج صائمئ (اإلرعاب). وصث ورد شغ اتفاصغئ جغثاو 
الفصرة ٤: (غضعن اقظدمام إلى عثه اقتفاصغئ طااتا 
لةمغع الثول. وغصع اقظدمام بإغثاع خك اظدمام 
لثى افطغظ السام لفطط الماتثة). شعض غسغ تضاطظا 
لغرضعا  الشرب  طظ  الشفران  خضعك  غططئعن  أظعط 

سظعط ولع ضان شغ ذلك غدإ الةئار؟!
الاغ  الثولغئ  اقتفاصغات  طظ  وغغرعا  جغثاو  اتفاصغئ 
لطصداء  الصثرة  الفخعل  أتث  عغ  العزغرة  بعا  تئحر 
سطى أتضام اإلجقم، وعغ طظ بظات أشضار وطآاطرات 
بداساه  تروغب  تساعثف  المساسمر،  الضاشر  الشرب 
السزغط،  اإلجقم  فتضام  ضربًا  الدالئ،  الفاجثة 
تسثًا  السالط،  تعل  افجري  الافضك  لبصاشئ  وظحرًا 
طظ سظث أظفسعط، طخثاصًا لصعله تسالى: ﴿َودَّ َكثرٌِي 
إِيَمانُِكْم  َنْعِد  ِمْن  ونَُكْم  يَُردُّ لَْو  الِْكَتاِب  ْهِل 

َ
أ ِمْن 

لَُهُم   َ تَبنَيَّ َما  َنْعِد  ِمْن  ْغُفِسِهْم 
َ
أ ِعْنِد  ِمْن  َحَسداً  اراً  ُكفَّ

آخر  شطسطعا  خغرا  ظسائحر  ذلك  ضض  وطع   ،﴾ َقُّ احلْ
طساصض الشرب وتخعظه، وجاثطرعا صرغئًا جثًا دولئ 
الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ 
تطئص اإلجقم وتسطغ راغاه، وجغسطط الثغظ ظطمعا 

 أي طظصطإ غظصطئعن

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة غادة سئث الةئار (أم أواب)ـ 

السربغئ  الةمععرغئ  لرئاجئ  أجث  تاشر  ترحغح  بسث 
السعرغئ طظ الصغادة الصطرغئ وطةطج الحسإ، وعع 
وق  أتث،  سطغه  غةرؤ  لط  طا  وعثا  افصطغات،  طظ  سطعي 
لعثا  غاصثم  أن  سسضري،  أي  وق  الئسث  تجب  تاى 
المعصع سطعي، وعط شؤئ طظئعذة تصغرة طسطعطئ التصث 

والسثاء لقجقم والمسطمغظ.
افتاجغ  بإبساد  صام  وإن  أجث  تاشر  شإن  ولطسطط   
وخقح جثغث بظاء سطى اتفاق طسعما، ولضظ افطعر صث 
تتعلئ بسث ذلك، وتتعل تاشر أجث طظ ذغض لسمقء 
برغطاظغا لغضعن ذغق لسمقء أطرغضا، بض سمغق خاخا 
فطرغضا. شتاشر أجث تغظ ذعإ إلى طخر ودخض شغ 
غغر  سطى  جعرغا  إلى  طخر  طظ  رجع  الرباسغ  اقتتاد 
العجه الثي ذعإ به. شإن المخرغغظ أصظسعه بأن غضعن 
رئغج الةمععرغئ السربغئ السعرغئ وأن جماساعط شغ 
لظ  بأظه  أصظع  وربما  وتآغثه،  طسه  تصش  جعف  جعرغا 
ُغسظث طظ طخر وتثعا بض طظ أطرغضا ظفسعا، شأجال 
اقسائارات  بةمغع  التائط  سرض  وضرب  لسابه  لثلك 
الثاخطغئ والثارجغئ واقرتئاذات الصثغمئ، وأخث رئاجئ 
الةثغثة،  والسمالئ  العقء  عثا  سطى  بظاء  الةمععرغئ 
ولعق عثا السظث الصعي لما أصثم سطى ذلك بض لما شضر 

شغه.
إلى  اإلظةطغجي  الظفعذ  طظ  الاشغغر  أي  العضع،  وعثا 
الظفعذ افطرغضغ، ق حك لظ غمر طرور الضرام بض جغصش 
طظه اإلظةطغج طعصش الخراع وطتاولئ إسادة جعرغا إلى 
بتاشر  وغطغتعن  لعط  جعرغا  تسعد  بتغث  تدظعط 
وأدغإ  الجسغط  بتسظغ  صئض  طظ  أذاتعا  ضما  أجث 
صعة  خقل  طظ  جعرغا  شغ  العضع  وفن  الحغحضطغ. 
ظفعذ تاشر أجث وطظ طسه وجماسئ سئث الظاخر والسظث 

طساسثة  إلى  بتاجئ  برغطاظغا  شإن  ضئغرة  الثارجغ 
افردن  أخث  وعظا  بالثاخض،  صعاعا  لظخرة  خارجغئ 
بأن  أخئار  وترددت  جعرغا.  تثود  سطى  جغحه  غتحث 
الةغح افردظغ جغتاض دطحص. وصاطئ ختش طسروشئ 
بائسغاعا لقظةطغج طبض جرغثة التغاة وأطبالعا تعاجط 
تاشر أجث وتطمح لطسعرغغظ، وأغدا شإن السغاجغغظ 
الغمغظغغظ المعجعدغظ شغ لئظان طبض طأطعن الضجبرى 
وأطباله ضاظعا غاترضعن تترضات طحئععئ، وغفعط طظ 
أن  غسائسث  وق  به،  جغطاح  أجث  تاشر  أن  أصعالعط 
تضعن شغ لئظان (طرضج المآاطرات سطى جعرغا آظثاك) 

اجاماسات غاطدئ.
شعثا ضطه غثل سطى أن اإلظةطغج صاطعا بأسمال وطآاطرات 
لقذاتئ بتاشر أجث، وظعر طظ طةمعع افخئار أن طا 
غتاك شغ جعرغا ضث تاشر أجث ربما ضان غغر ضاف 
طا  لغسظث  بافردن  اقجاساظئ  جرت  لثلك  به  لقذاتئ 
سظث  لغاثخض  أو  أجث  تاشر  ضث  جعرغا  شغ  غتخض 
الطجوم ضث جعرغا بتةئ أن جعرغا تثخطئ ضثه شغ 
أزطئ أغطعل. ولع ضاظئ صعى اإلظةطغج شغ جعرغا ضاشغئ 
لما  الةثغث  افطرغضغ  وبالتضط  أجث  بتاشر  لقذاتئ 
ضما  به  فذاتعا  بض  بافردن  اقجاساظئ  افطر  اتااج 
أذاتعا بتسظغ الجسغط وأدغإ الحغحضطغ، ولضظ ظزرا 
لصعة تاشر أجث شغ الةغح السعري وطا تخض طظ 
اتااج  صث  افطر  شإن  افخغرة  المثة  شغ  طسه  تةاوب 
اظصقب  شغ  تخض  ضما  تماطا  بافردن،  لقجاساظئ 
الظاخر  سئث  بتضط  أذغح  غعم  جظئ ١٩٦١  أغطعل   ٢٨
لسعرغا، شإظه تغظؤث صث اتاحث الةغح افردظغ لطاثخض 
بأداة  لطخراع  التضاغئ  بثاغئ  عظا  وطظ  افطر.  لجم  إذا 
 ...جثغثة تحضض خطرا طئاحرة سطى التثود الحمالغئ

ـــــــــ بصطط: افجااذ: المساخط باهللا (أبع دجاظئ)ـ  ــــــــــ

حکام المسلمین الرویبضات
یتفاخرون بمساعدتهم ألمریکا فی انتهاك حرمۀ بالدهم

مهاتیر محمد یفتح سفارة مالیزیا فی فلسطین على أرض األردن!

تفاخرت المثابرات السراصغئ بظصض طسطعطات صّغمئ إلى وضالئ المثابرات المرضجغئ افطرغضغئ، جاسثت شغ العخعل 
إلى زسغط تظزغط الثولئ، وضثلك ازدعى شثر الثغظ ألطعن طساسث الرئغج الارضغ أردوغان بصعله: إن "ترضغا 
شثعرة بالمساسثة الاغ صثطاعا لطعقغات الماتثة حرغضاظا شغ الظاتع لسصاب إرعابغ حرغر". وصال طزطعم سئثي 
صائث ططغحغات الثغمصراذغئ افطرغضغئ شغ جعرغا سئر تشرغثة سطى تسابه شغ تعغار: وتئحغره "بسمطغئ ظاجتئ 
ظاغةئ سمض اجاثئاراتغ طحارك طع العقغات الماتثة". بغظما حضر الرئغج افطرغضغ تراطإ الظزام السعري 

وافذراف الاغ جاسثت بقده بصاض الئشثادي.
: إن عثه افذراف المتسعبئ سطى المسطمغظ شغ المظطصئ، لع ضان سظثعا صطغض طظ الضراطئ أو 
داخض  غغرعط  أو  جطثتعا  بظغ  طظ  (سثو)  صاض  سطى  وتسغظه  طساسمر،  بضاشر  تساسغظ  أن  لرشدئ  التغاء؛ 
أراضغعا. ولصالئ بالفط المفن ظتظ طظ ظخفغ تساباتظا طسه. خاخئ وأن لعط تةربئ طع عثا المساسمر 
المةرم؛ ذلك أن الضعغئ اجاساظئ بأطرغضا سام ١٩٩١م ولضظ أطرغضا جبمئ سطى خثرعا ولط تسث تثرج، 
واجاساظئ ترضغا بأطرغضا ضث اقتتاد السعشغاغ شأصاطئ شغعا الصعاسث الدثمئ ولط تسث تثرج طظعا، وعضثا 
التال طع ضض طظ غساسغظ بافسثاء طاععما أظعط جغساسثوظه لسعاد سغعظه وطظ بط غسعدون! إن عثه 
افذراف المتسعبئ سطى المسطمغظ ق تساتغ طظ طعاقة الضفار وافسثاء، شمظ ق غساتغ غفسض المعبصات 
وغرتضإ الثغاظات وغئررعا وغسائر ظفسه أظه غتسظ خظسا. وشغعط وشغ أطبالعط صال رجعل اهللا : «إَِذا لَْم 

تَْسَتْحِي َفاْصَنْع َما ِشْئَت».
النظام الباکستانی یواصل خیانته لمسلمی کشمیر المحتلۀ


