
١٤٣٨عـ،  التةئ  ذو   ٢٥ السئئ  (الظئأ،  طعصع  ظحر 
٢٠١٧/٩/١٦م) خئرا جاء شغه: "تتئ سظعان «الثولئ 
إجقطًغا  بتًبا  الحرغش  افزعر  أخثر  اإلجقطغئ»، 
السططئ  طظ  بثًءا  الثولئ،  وأرضان  حضض  شغه  تظاول 
والثجاعر،  الظغابغئ،  والمةالج  والصداء،  التاضمئ، 
والحسإ. وسطى غغر المسااد، وبثقف آراء دار اإلشااء، 
به  غخرتعن  وسما  تالًغا،  افزعر  سطماء  ضئار  وآراء 
لعجائض اإلسقم، والرأي السام، برشخ سعدة الثقشئ 
اإلجقطغئ، تظاول الئتث طسظى افلفاظ البقبئ، وعغ 
«افزعر  أضث  افخغرة  وشغ  والثطغفئ،  وافطغر  اإلطام 
خطش  طظ  عع  اإلجقم  شغ  الثطغفئ  أن  الحرغش»، 
المآطظغظ،  أطغر  وعع  افطئ،  جغاجئ  شغ  اهللا  رجعل 
لةمغع  واتث  خطغفئ  عظاك  غضعن  أن  المفروض  وأن 
شغ  تالًغا  والمائع  المعجعد  خقف  سطى  المسطمغظ، 
رئغج،  لعا  إجقطغئ)  (دولئ  ضض  بأن  السخر،  عثا 
جمغسًعا  غةمسعط  أن  العاجإ  طظ  أظه  إلى  طظعًعا 
رئغج واتث ضالظزام المائع شغ الثول ذات العقغات 
الماسثدة لااساون جععدعط سطى الثشاع سظ ضغاظعط 
بخعرة  ضطه  السالط  شغ  اإلجقم  ظحر  وسطى  ودغظعط 
واتثة بسغثة سظ المثاعإ والثقشات. وأضث افزعر، 
(الثول  تضام  طظ  ضبغر  وتمسك  اقجاسمار،  أن 
بأغئ  الائسغئ  وسثم  الحثخغئ،  باجاصقل  اإلجقطغئ) 
شغ  دوراظعط  طظ  الرغط  سطى  آخر  تاضط  في  خعرة 
جئًئا  ضان  لقجقم،  الثغر  ترغث  ق  أخرى  دول  شطك 
شغ سثم تتصغص سعدة «الثقشئ اإلجقطغئ». وأضاف 
أطر  اإلجقطغئ  التضعطئ  إصاطئ  أن  افزعري،  الئتث 
طع  الختابئ  سعث  طظث  المسطمعن  سطغه  أجمع  واجإ 
اقخاقف شغ ضعن عثا العجعب سصطًغا أو حرسًغا، شق 
حؤعن  غاعلى  تاضط  أو  واتث،  إطام  وجعد  طظ  بث 
المسطمغظ. وغاسارض الرأي السابص تماًطا طع شااوى 
سظثطا  الطغإ،  أتمث  الثضاعر  افزعر  لحغت  جابصئ 
ساطا  بقبغظ  بسث  اظاعئ  اإلجقطغئ  الثقشئ  إن  صال، 
طظ وشاة الرجعل . وضحش الئتث افزعري، طفاجأة 
صئض  طظ  تالًغا  غصال  طا  طع  تماًطا  تاسارض  جثغثة 
المآجسات الثغظغئ، تغث أضث أظه غحارط شغ اإلطام 
أن  غةعز  ق  المرأة  أن  سطى  لقجماع  ذضًرا  غضعن  أن 
تضعن إطاًطا، وإن اخاطفعا شغ جعاز ضعظعا صاضغئ شغما 
تةعز حعادتعا شغه، ضما غةإ أن تضعن عظاك خفات 
طتثدة والامغج بالضفاءة، غأتغ عثا شغ العصئ الثي 
طفاغ  سقم،  حعصغ  لطثضاعر  سثغثة  شااوى  تعجث 
السابص،  المفاغ  جمسئ،  سطغ  والثضاعر  الةمععرغئ، 
إن  افزعر،  وصال  الئقد.  رئاجئ  المرأة،  تعلغ  بةعاز 
ختئ حروط العخعل لطسططئ شغ الئقد عغ: ضرورة 
وجعد أضبر طظ طرحح لاعلغ التضط، ووجعد ظاخئغظ 
تصغصغغظ، وسظث اخاغار التاضط بضض ترغئ، عظا أوجإ 
طظ  جعاء  الرسغئ،  جاظإ  طظ  ذاساه  ضرورة  اإلجقم 
أظه  إلى  افزعري،  الئتث  ولفئ  ق.  أو  خعته،  أسطاه 
شإذا  العاتثة؛  الثولئ  شغ  الساطئ  اإلطارة  تسثد  ُغترم 
تط اخاغار ولغ افطر، شق غةإ الرجعع سظه، وطئاغسئ 
دام  طا  باذض»  الباظغ «أطر  طئاغسئ  فن  آخر؛  حثص 
الثولئ  شغ  «الحسإ  سظعان:  وتتئ  طعجعًدا.  افول 
اإلجقطغئ»، ذضر الئتث افزعري، أن الحسإ له دور 
تعجغعه،  وشغ  التاضط،  اخاغار  شغ  التص  شطه  ضئغر، 
وظخته، وشغ بغساه، وشغ سجله، وسطغه واجئات ظتع 
السططئ التاضمئ وعغ الطاسئ والظخرة شغ التص وشغ 

تصثغط الظخح والمحعرة تاى لع لط تططإ طظه".

ِه  َصاَل َرُجعُل اهللاَِّ : «َما ِمِن اْمِرٍئ َيْخُذُل ُمْسِلًما ِفي َمْوِطٍن ُيْنَتَهُك ِف
ِه ُنْصَرَتُه،  ُ ِفي َمْوِطٍن ُِحبُّ ِف ِه ِعْرُضُه ِإال َخَذَلُه هللااَّ ُحْرَمُتُه، َوُْنَتَقُص ِف
ِه ِمْن ِعْرِضِه َوُتْنَتَهُك  َوَما ِمِن اْمِرٍئ َيْنُصُر ُمْسِلًما ِفي َمْوِطٍن ُيْنَتَقُص ِف
ِه ُنْصَرَتُه». رواه أبع  ِحبُّ ِف ُ َعزَّ َوَجلَّ ِفي َمْوِطٍنُ  ِه ُحْرَمُتُه ِإال َنَصَرُه هللااَّ ِف
داود أغاعا الةغعش شغ الئقد اإلجقطغئ، إن طسطمغ الروعغظةا شغ 
الحرصغئ  وترضساان  وضحمغر  أششاظساان  شغ  والمسطمغظ  بعرطا، 
وأشرغصغا العجطى وشطسطغظ والسراق وجعرغا، تظاعك ترطاتعط 
جاظخروظعط،  شعض  غساظخروظضط،  وعط  أسراضعط  وتظاصص 
سطى  جائصعن  أم  ظخرته،  شغه  تتئعن  طعذظ  شغ  اهللا  شغظخرضط 
تالئ خثقظضط لعط، شغثثلضط اهللا شغ طعذظ تتئعن شغه ظخرته؟! 

هُ َنْعَد ِحنٍي﴾
َ
﴿إِْن ُهَو إِالَّ ِذْكٌر لِّلَْعالَِمنَي  َوحَكَْعلَُمنَّ َغَبأ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  تتعغر وزاري شغ تعظج ق غظصخه إق سعدة بظ سطغ! ...٢

-  الاراحص اإلسقطغ بغظ أدوات اقجاسمار شغ الغمظ 
    غزعر جطغا شغ وجائض اإلسقم ...٢

-  طخغر المعاجرغظ المسطمغظ شغ ضعء الصرار 
    بتضط الصاظعن رصط ٦٩٤ شغ ترضغا ...٣

-  لط ولظ تظال المرأة المسطمئ تصعصعا إق شغ ظض اإلجقم ...٤

-  أبساد تخاسث الثقشات شغ الظزام الةجائري ...٤
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ضطمئ السثد
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بصطط: أتمث الثطعاظغ

تسامر طآجغ طسطمغ الروعغظةا شغ ظض تثاذل دول 
السالط اإلجقطغ، وتةاعض طا ُغسّمى بالمةامع الثولغ، 
طا  سطى  وافجش  الصطص  إبثاء  لشئ  غغر  غمطك  ق  الثي 

غتثث طظ ضعارث بتص عآقء المسادسفغظ.
طسطمع  غسغحه  الثي  المرغر  المأجاوي  العاصع  شعثا 
دولئ  صئض  طظ  الُمتاطئ  أراضان  بمصاذسئ  الروعغظةا 
أغئ  غطص  لط  الُمةرطئ،  الئعذغئ  (بعرطا)  طغاظمار 
ُطتاولئ جثغئ طما ُغسرف بافجرة الثولغئ لعضع تٍث 

له، أو تاى طةرد تثفغش آباره.
زاو  الئعرطغئ  الرئاجئ  باجط  الماتثث  اسارف  شطصث 
خالغئ  خارت  الروعغظةا  صرى  طظ  صرغئ   ١٧٦ أن  جاي 
طظ جضاظعا، إضاشئ إلى ٣٤ صرغئ أخرى ترضعا بسخ 
الاغ  افخغرة  السظش  أتثاث  سصإ  وذلك  السضان، 
حعثعا اإلصطغط، ولضّظ الُماتّثث لط ُغفخح سظ جئإ 
خطععا طظ جضاظعا، شغما أبرز السئَإ التصغصغ حععُد 
زالئ  طا  الروعغظةا  صرى  ترق  أسمال  أّن  ذضروا  سغان 
الاعةغر  جئإ  عع  إذًا  الُممظعب  شالترق  طسامرة، 
الُمثاطفئ  اقضطعاد  أسمال  سظ  شدًق  عثا  الُمئاحر، 
وترق  صاض  طظ  المسطمغظ  عآقء  لعا  تسّرض  الاغ 
وجطإ  وتروغع  وتةعغع  وتخار  واغاخاب  وتسثغإ 

وظعإ وإجقء وغغر ذلك طظ أسمال الاظضغض.
إلى  غرطغ  عثا  الُماسّمث  الصرى  ترق  وأجطعب 
ظعائغ،  بحضض  طعذظعط  طظ  المسطمغظ  تعةغر 
بطس  وصث  صراعط،  إلى  سعدتعط  إطضاظغئ  واظسثام 
سثد الُمعّةرغظ خقل بقبئ أجابغع صرابئ افربسمائئ 
طظ  تئصى  طظ  ظخش  ُغسادل  طا  وعع  إظسان،  ألش 
الصسري  الاعةغر  عثا  وُغسائر  أراضان،  شغ  الروعغظةا 
واتثًا،  صعقً  سرصغًا  تطعغرًا  الثولغ  لطصاظعن  وشصًا 
بإغصاشه  الثولغ  المةامع  غصعم  أن  طسه  غساعجإ 

شعرًا، وبضض طا غمطك طظ إطضاظغات.
بسث  الروعغظةا  طظ  الُمعةرغظ  طآجغ  تظاعغ  وق 
شرارعط طظ المعت سطى أغثي الئعذغغظ الئعرطغغظ، 
رتطئ  شغ  طظعط  لطظاجغظ  جثغثة  طرتطئ  تئثأ  بض 
لغخطعا  والئرغئ  الئترغئ  التثود  سئر  جثغثة  سثاب 

إلى طضان آطظ ظادرًا طا غةثون شغه افطان.
شئسث السغر سطى افصثام فغام ولغال ذعال، وعط شغ 
تالٍئ ُطجرغئ أطق شغ العخعل إلى الساتض، وطظه إلى 
بظشقدش المةاورة الاغ ُتساططعط تضعطاعا الُمةرطئ 
بأجعأ طا ُغمضظ تخعره طظ إعاظئ وتظضر، بسث ذلك 
وجحسعط،  الصعارب  طالضغ  قجاشقل  ظعئًا  تارضعط 
الثاخئ  المماطضات  طظعط  وغأخثون  شغئاجوظعط 
ظصطعط  ظزغر  والماحغئ  افغظام  أو  الجوجات  ضثعإ 
لططرف اآلخر، وإن لط غفسطعا، غطصعن تافعط بظغران 

رحاحات وطثاشع المطغحغات الئعذغئ المةرطئ.
تصعل طظزمات إغابغئ دولغئ: "إّن عظاك وقدات فضبر 
رتقت  خقل  إظساظغئ  غغر  ظروف  شغ  ذفق   ١٣٠ طظ 
العةرة الصسرغئ تطك، وإّن ضبغرًا طظ الظسعة تعشغظ 
خقل العقدة، وشغ تاقت أخرى غاعشى المعلعد ظزرا 
وظثرة  الختغئ،  الرساغئ  طساعغات  أدظى  تعشر  لسثم 
سظ  شدق  الطئغئ،  والمساطجطات  والحراب  الطسام 
العقدة  صئض  لطراتئ  شارة  الئصاء  سطى  صثرتعظ  سثم 
وبسثعا، وصث أسطظئ طظزمئ افطط الماتثة لططفعلئ 
شغ  الروعغظةا  طظ  القجؤغظ  أسثاد  أن  (غعظغسغش) 

بظشقدش بطس أربسمؤئ ألش بغظعط ٢٢٠ ألش ذفض".
خاتعن:  أطغظئ  واجمعا  الظاجغات  إتثى  وتصعل 
ضض  شغ  الظغران  أحسطعا  المغاظمارغعن  "الةظعد 
الئغعت والتصعل بصرغاغ، شعربئ طع أجرتغ خعب 
جرت  إذ  سخغئئ،  أوصاتا  سحئ  وخقلعا  الساتض، 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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بسث أن اجاطاسئ بعرة الحام شغ بثاغاعا أن تتاخر 
الظزام شغ دطحص وتطإ، صاطئ الصعى الثولغئ برئاجئ 
أطرغضا وأداتعا افطط الماتثة بطرح التض السغاجغ، 
والمطغحغات  جغاجغئ،  ضفثاخ  المآتمرات  واجاثثطئ 
اإلغراظغئ والصعات الروجغئ ضصعة سسضرغئ لفرض عثه 
المآتمرات وإصرار طصررات شغعا، وضان أخثصاء الحسإ 
السعري المجغفعن عط الداغط السغاجغ وافجاجغ 
جظغش  طآتمرات  طظ  السغاجغئ  الثثع  بعثه  لطصئعل 
إلغعا  ُجطإ  الاغ  أجااظئ  إلى  وخعق  والرغاض  وشغظا 
المفاوضعن جطئاً تتئ جغاط الصخش الروجغ وضشط 

الثول الثاسمئ طظ طبض ترضغا ودوغقت الثطغب.
ْمآُن  عثا التض السغاجغ عع ﴿َكرَسَاٍب بِِقيَعٍة حَيَْسُبُه الظَّ
َشيًْئا﴾، عثا التض السغاجغ  لَْم جَيِْدهُ  َّ إَِذا َجاءهُ  َماء َح
والمفاوضات  العثن  وخثغسئ  اقصااال  دجغسئ  اتثث 
بط  البائرة،  المثن  طتاخرة  إلى  لطعخعل  أجطعباً 
طآتمرات  إلى  وخعق  الاعةغر  أو  المخالتات  شرض 
أجااظئ لاضئغض طا بصغ طظ التالئ البعرغئ بما غسمى 
طظاذص خفخ الاخسغث طع بسخ الصعى لقجعاز سطى 
طا تئصى طظ المثطخغظ والتالئ الةعادغئ سئر اصااال 
بشغخ ودساوى تحضغض جغح وذظغ وإدخال التضعطئ 
اجاضماق  الاخسغث  خفخ  طظاذص  لاثغر  المآصائ 
لقظثطاج طع الظزام شغ جغح واتث وتضعطئ وتثة 

وذظغئ صث غططصعن سطغعا خثاسا تضعطئ اظاصالغئ.
سطى  التفاظ  الحام  تترغر  عغؤئ  تتاول  المصابض،  شغ 
ظفسعا سئر ذرح طئادرة اإلدارة المثظغئ وطتاولئ الاماعغ 

طع طحروع التض السغاجغ، لضظ طظ زاوغئ التفاظ سطى 
طخالتعا وطتاولئ اقتاماء والامارس خطش إدارة طثظغئ 
والصئعل بثطعات تظازلغئ وخطئ إلى صئعل دخعل الصعات 

الارضغئ ضصعات شخض سطى أن ق تتارب العغؤئ.
وطآتمرات  الثارج  شغ  أجااظئ  طآتمر  طثرجات  إن 
اإلدارة المثظغئ شغ الثاخض عغ خراع بغظ طئادرتغظ، 
تترغر  عغؤئ  وطئادرة  اإلجقطغ  المةطج  طئادرة 
واجاثثاطعا  المتررة  المظاذص  سطى  لطاسطط  الحام 
وإغران  الظزام  طع  المفاوضات  قجاضمال  جّطمًا 
لطتخعل سطى ظخغإ طظ الضسضئ شغ التض السغاجغ. 
المثظغئ  واإلدارة  المآتمرات  عثه  أن  ظةث  عظا  طظ 
طا عغ إق ترف لطمسار البعري والةعادي سظ عثشه 
الظزام  إجصاط  وعع  أق  الةاطع  وطحروسه  افجاجغ 

وإصاطئ تضط اإلجقم شغ خقشئ سطى طظعاج الظئعة.
والسآال الثي غطرح ظفسه، عض بار أعض الحام وصثطعا 
والةرتى  وافجرى  الحعثاء  طظ  الادتغات  تطك  ضض 
شغ  الظزام  طحارضئ  فجض  والمفصعدغظ  والمحردغظ 
لعثا  أجث  شما  واإلدارغئ؟!  العزارغئ  المظاخإ  بسخ 

الاعجه طباق إق ضما صغض: "تمثخ الةئض شعلث شأرا"!
إن تصغصئ اإلدارة المثظغئ الاغ غراد طظعا أن تضعن 
أن  غةإ  سما  المرتطئ  عثه  شغ  وإحشاقً  ططعاة 
العثن  طع  تاماعى  شعغ  الةئعات،  شاح  طظ  ُغفسض 
والمفاوضات وخفخ الاعتر لاضعن بسث ذلك أجاجا 
اظاصالغئ  تضعطئ  إلى  تاتعل  بط  طآصائ  لتضعطئ 
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....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

ما زال في األزهر الشريف خير
رغم بطانة السوء التي تهيمن عليه

اجامرارا لمظعب الزطط الثي غسغر سطغه الصداء السسضري 
شغ افردن والمعجه طظ صئض دائرة المثابرات الساطئ، 
الاارغثغ  سثائعط  سطى  وأزقطه  الظزام  طظ  وتأضغثا 
وتصثا  الظئعة  طظعاج  سطى  لطثقشئ  والماةثد  الصثغط 
طظعط سطى الساططغظ لعا - وتتثغثا حئاب تجب الاترغر، 
المضاشتغظ طظ أجض سعدتعا شغ واصع تغاة المسطمغظ 
َوال  اَبُّ  نَْزَل 

َ
أ بَِما  بَيَْنُهْم  اْحُكْم  ِن 

َ
﴿وَأ اهللا  فطر  اطاباق 

نَْزَل اَبُّ 
َ
ْن َفْفتُِنوَك َقْن َنْعِض َما أ

َ
ْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم أ

َ
تَتَّبِْع أ

الظزام)  (أطظ  الثولئ  أطظ  طتضمئ  صاطئ  شصث  َْك﴾،  َ ِ إ
صداُتعا  طضاربغظ  غغر  ضئغر  وظطط  سزغمغظ  وبعاان  إبط  بارتضاب  طةثدا   ٢٠١٧/٩/١٣ افربساء  افردن  شغ 
بَْصاُر﴾، وغغر 

َ ْ
َْوٍم تَْشَخُص فِيِه األ ِ ُرُهْم  َما يَُؤِخّ الُِموَن إَِغّ ا َفْعَمُل الَظّ َْسنَبَّ اَبَّ ذَلفِالً َقَمّ بعسغث اهللا لطزالمغظ ﴿َوَال حتَ

ِيَن  َّ ُمَنّ بَلَ ا ن َغّ
َ
طثرضغظ لتصغصئ وسث اهللا جئتاظه لطمآطظغظ المسادسفغظ باقجاثقف والامضغظ ﴿َونُِريُد أ

َْعلَُهُم الَْوارِعنَِي﴾ تغث تضمئ سطى أتث حئاب تجب الاترغر وعع افجااذ 
َ

ًة َوجن ئَِمّ
َ
َْعلَُهْم أ

َ
ْرِض َوجن

َ ْ
اْسُتْضِعُفوا يِف األ

جسغث رضعان الصغسغ (أبع سماد) بالسةظ بقث جظعات باعماغ اقظاماء لةمسغئ غغر طحروسئ (تجب الاترغر) 
والسمض سطى تصعغخ ظزام التضط. شتسئظا اهللا وظسط العضغض، واهللا طعقظا والزالمعن ق طعلى لعط.

النظام األردني يصدر حكما بالسجن ثالث سنوات 
على األستاذ سعيد رضوان أحد شباب حزب التحرير
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شغ ٢١ أغطعل/جئامئر الةاري غتافض التعبغعن بالثضرى 
الترب  بعا  بثأت  والاغ  خظساء،  لثخعلعط  البالبئ 
المساظثغظ  اإلظةطغج  أدوات  بغظ  الغمظ،  شغ  التالغئ 
لسئث ربه عادي وطظ صئطه المثطعع خالح، وبغظ سمغض 
المثطعع  طع  باتالفه  اجاصعى  الثي  التعبغ،  أطرغضا، 
داخض  والامثد  خظساء  دخعل  طظ  غامضظ  ضغ  خالح 
الاتالش  شغ  حارضعا  اإلظةطغج  أدوات  أن  إق  الغمظ، 
السربغ لفرض أجظثتعط وإظصاذ الظزام الاابع لعط طظث 

أن غادروا سثن حضطغا شغ سام ١٩٦٧م.
شئسث أن ظاشسئ أطرغضا اقجاسمار الصثغط وأخرجاه طظ 
ضبغر طظ طظاذصه، تاولئ طظث جاغظات الصرن الماضغ 
اإلظةطغجي  اقجاسمار  ذرد  بض  وطظاشسئ  الغمظ  دخعل 
الصثغط، إلى أن تسظى لعا ذلك سظ ذرغص سئث المطك 
لطادطغض  فطرغضا)  (المعت  حسار  غرشع  الثي  التعبغ 
بغظما غطاصغ طفاوضعه جعن ضغري شغ طسصط وغئتبعن 
خطئ ضغري الاغ تصدغ بإحراك التعبغغظ شغ التضط، 
إق أن سئث ربه عادي رشخ تطك الثطئ طسظعدا بصعات 

إطاراتغئ ضئغرة طعجعدة شغ المظاذص (المتررة).

اجاثثطعا  الاغ  (الةعضر)  ورصئ  عغ  اإلطارات  وضاظئ 
سظ  سسضرغا  الغمظ  شغ  سمقئعط  لمساظثة  اإلظةطغج 
ذرغص إدخال صعات لتسط طسرضئ سثن والمتاشزات 
سطغ  أتمث  اتادان  ذرغص  سظ  وجغاجغا  الةظعبغئ، 
شغ  الصادم  التض  ضمظ  بإدراجه  والمطالئئ  خالح 
وإدراجه  الةظعبغ  التراك  اتاعاء  ذرغص  وسظ  الئقد، 

ضمظ طآجسات الثولئ شغ إذار التض الفثرالغ.
وصث أدرك سئث المطك التعبغ عثا الاترك الئرغطاظغ 
(تررت)  طظ  عغ  برغطاظغا  أن  خرح  سظثطا  طئضرا، 
الفدائغئ)،  اإلطارات (صظاة المسغرة  ذرغص  سظ  سثن 
وساود طعاجماه لقطارات طةثدا سظثطا عاجمعا شغ 
١٤٣٨ه  التةئ  ذي   ٢٣ الثمغج  غعم  افخغر  خطابه 
المعاشص ١٤ أغطعل/جئامئر ٢٠١٧م صائق إن خعارغثه 
وإن  وساخماعا،  اإلطارات  ظتع  طعجعئ  الغعم  باتئ 

اإلطارات الغعم لط تسث طثظعا آطظئ.
شغ العصئ ذاته الثي أسطظ شغه تسغظ سئث الطعغان 
ضئغر طساحاري رئغج الئرلمان اإلغراظغ، شغ تعار طع 
وضالئ افظئاء اإلغراظغئ، أن السسعدغئ أرجطئ وجغطا 

وزغر الّثاخطّغئ الةثغث السمغث لطفغ براعط شعع ابظ وزارة 
الّثاخطّغئ وتصّطإ شغ طظاخإ سثغثة آخرعا آطر الترس 
وضساعا  الاغ  السغاجات  تطئغص  شغ  وجار  العذظغ، 
السفارة الئرغطاظّغئ لعزارة الّثاخطّغئ، طع السطط أّن العزغر 
الةثغث شغ ذّطاه صدّغئ طظحعرة أطام المتاضط الاعظسّغئ 
الةثغث  شالعزغر  وسطغه  إرعــاب.  صدّغئ  بفئرضئ  تاسّطص 
جغضعن طظ أدوات الشرب شغ تطئغص جغاجاته، وغئثو 
طظ خقل تسغغظه أّن السططئ شغ تعظج ترغث أن تةّرب 

جغاجئ الصمع ضّث اقتاةاجات الماعّصسئ شغ تعظج.
أّطا وزارة الثارجّغئ شئصغ سطى رأجعا خمغج الةعغظاوي 
لظثن،  شغ  لاعظج  جابص  وجفغر  غععد  ضغان  خثغص 
طعّماه الرئغسغئ عغ تئغغخ وجه الّظزام شغ تعظج 
سظث الّثول اقجاسمارّغئ وإظعار طثى تئسّغاعا فوروبا. أّطا 

الّثشاع سظ أعض تعظج شآخر طا غفّضر شغه العزغر.
طظ  الئقد  إظصاذ  شغ  سطغعا  المسّعل  ــعزارات  ال  -٣
أزطاعا اقصاخادّغئ: جفغظئ ظةاة أم ذقئع الصراخظئ 

وجماجرة الحرضات؟
- زغاد السثاري، ضان شغ عثه التضعطئ وزغر الخظاسئ 
والاةارة َخَطش شاضض سئث الضاشغ سطى رأس وزارة الاظمغئ 
واقجابمار والاساون الثولغ، غظامغ إلى ترضئ الّظعدئ 
وعع طظ الماتّمسغظ لفاح تعظج سطى اقجابمار الثارجغ. 
جغء بعثا العزغر لغرّضج اقجابمار افجظئغ المئاحر تظفغثا 
لعخاغا خظثوق الّظصث الّثولغ. وطظ الثقئض الاغ صّثطعا 
زغاد السثاري أّظه تغظ ضان وزغرا لطخظاسئ جسى جسغا إلى 
بغع أضئر طخظع لطفعقذ شغ تعظج بأبثج افبمان لعق 

أن اسارض سّمال المخظع وذردوه.
- رضا حطشعم وزغر المالّغئ: ضان وزغرا لطمالّغئ شغ آخر 
سعث بظ سطغ سمض طسه شغ تظفغث جغاجئ خظثوق الّظصث 
الّثولغ، غسعد الغعم إلى وزارة المالّغئ لغعاخض طا بثأه 
طع بظ سطغ شغ تظفغث جغاجات "تضماء" خظثوق الّظصث 
الّثولغ، الثي لط غتّض شغ بطث إّق تّض الثراب طسه. شضغش 

جاضعن عثه العزارة شغ خثطئ تعظج وأعطعا؟!
- سماد التماطغ وزغر الخظاسئ والمآجسات الخشرى 
أبثى طعارة ضئغرة شغ السمسرة لطحرضات افجظئّغئ 
تغظ أرجطاه التضعطئ شغ افحعر السابصئ لمفاوضئ 
الحرضات  سطى  تطاوغظ  ــئ  وقغ شــغ  المتاّةغظ 
سطى  صادر  أّظه  فجغاده  وبرعظ  افجظئّغئ،  الئارولّغئ 

ضمان طخالح الحرضات اقجاسمارّغئ.
شما ظّظضط بتضعطئ رئغسعا طعّظش جابص لثى التضعطئ 
افطرغضّغئ وضان غمّبطعا شغ طظّزمئ افغثغئ والجراسئ، 
السغادة  جّطمعا  بض  جغادة  بق  شغعا  السغادة  ووزراء 
الــعزراء  أّطــا  افذطسغ.  والتطش  لئرغطاظغا  والصغادة 
خظثوق  غراه  طا  إق  غرون  شق  باقصاخاد  المسظّغعن 
إذا  إق  لقصاخاد  ظعدئ  غــرون  وق  الــّثولــغ،  الّظصث 
طّضظعا الحرضات اقجاسمارغئ طظ بروات الئقد وجسطعا 

الصطاسات التغعّغئ ططضّغئ خاّخئ لاطك الحرضات...
إّن المصّثطات دلغطئ سطى الّظاائب. عثه تضعطئ ائاقف 
بّعابئ  وجسطعا  تعظج  سطى  لقجعاز  غساسّث  اجاسمارّي 

اقجاسمار إلى حمال أشرغصغا وطظ بّط ضّض أشرغصغا.
ألغج سةغئا غرغئا أن ظاعّصع طظ عثه التضعطئ خغرا؟؟؟

الّحسإ  ُغمّبطعن  أّظعط  غجسمعن  الثغظ  الّحسإ  ظّعاب 
اقجاسمارّي  اقئاقف  لتضعطئ  البصئ  لمظح  غساسّثون 
المثغر  السئسغ  صاغث  تاشر  خــّرح  وصــث  عــثه، 
الاظفغثي لظثاء تعظج وراحث الشظعحغ رئغج ترضئ 
الظعدئ وطتسظ طرزوق رئغج تجب طحروع تعظج 
لطتضعطئ  البصئ  جامظح  الئرلمان  شغ  ضاطعط  أّن 

(وسثدعط ضاف وزغادة).
لصث آن افوان فعض تعظج أن غسافغصعا وغسطمعا أّن 
الّثغمصراذّغئ لط تةطإ لعط إق العبال ولط تأتعط إق 
بتضعطات ضثب وخغاظئ. ولصث آن افوان أن غستإ 
أعض تعظج البصئ طظ ظّعاب الئرلمان وأتجاب السمالئ 
تصّطئعط  وبئئ  الّجائش  وسثعط  بئئ  فّظه  والثغاظئ 
بالصطع  وبئئ  والتجبّغئ  الحثخّغئ  طخالتعط  تسإ 
شغ  وأخعاتا  أرصاطا  إق  تعظج  حسإ  غرون  ق  أّظعط 

 خظثوق غاسّطصعن به إلى المظاخإ
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج
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تتعغر  سظ   ٢٠١٧/٩/٠٦ غعم  الحاعث  غعجش  أسطظ 
بسث  وذلك  دولئ،  ضااب  و٧  وزارة   ١٣ حمض  وزاري 
وصسئ  الاغ  السغاجغئ  افتجاب  رؤجاء  طع  طحاورات 
التضعطغئ  الارضغئئ  وجغسرض  صرذاج.  وبغصئ  سطى 
شعض  البصئ.  لمظتعا  الّظعاب  طةطج  سطى  الةثغثة 

الفرغص التضعطّغ الةثغث أعض لطبصئ؟
الةمغع  سظث  طسروف  عع  طا  جظسرض  عثا  طصالظا  شغ 
التضعطغ  شرغصه  أسداء  وأبرز  الّحاعث  غعجش  سظ 
عاته  جاةظغه  طا  تضحش  اجاثقلّغئ  طصّثطات  لغضعن 
"اظازروا  ُغصال  ق  ضغ  وأعطعا،  تعظج  سطى  التضعطئ 
عثه التضعطئ شعغ لط تئثأ السمض بسث" أو "اخئروا 
سطغعا وأسطععا عثظئ تاى تطّئص براطةعا وطظ بّط 
غضعن التضط لعا أو سطغعا"! ق ُغصال عثا شظتظ أطام 
غساحرف  التخغش  والسغاجّغ  بأضمطه،  حسإ  طخغر 
وغاةّظإ  وصعسه  صئض  المتثور  وغاعّصع  المساصئض 

افزطات والضعارث صئض تطعلعا أو اصارابعا.
١- رئغج التضعطئ: إذا ضان الشراب دلغض صعم .. شق 

شطتعا وق شطح الشراب
جفارة  شغ  جابص  طعّظش  عع  التضعطغ  الفرغص  صائث 
أطرغضا شغ تعظج، طع السطط أّظه لط غضظ طةّرد طعّظش 
الثثطئ  صسط  شغ  بمعام  طضّطفا  ضان  شصث  بسغط 
تعظج،  شغ  افطرغضغئ  السفارة  شغ  الثارجّغئ  الجراسغئ 
وطّبض التضعطئ افطرغضّغئ خقل أسمال الثورة الباطظئ 
سصثته  الثي  إلشرغصغا،  اإلصطغمغ  لطمآتمر  والسحرغظ 
شغ  "شاو"  والجراسئ  لفغثغئ  الماتثة  افطط  طظزمئ 
تعظج الساخمئ شغ آذار/طارس ٢٠١٤. أي إّن رئغج 
طخالح  غثثم   ٢٠١٤ جظئ  غاغئ  إلى  ضان  التضعطئ 
أطرغضا شغ صطاع اجاراتغةغ تّساس عع صطاع الفقتئ، 
وصث صّثم خثطات جطغطئ فطرغضا تغث ضان سمطه شغ أتث 
أذرع السغاجئ اقصاخادغئ افطرغضغئ اقجاسمارّغئ الاغ 
بعا تعغمظ سطى السالط وطةال سمطعا "صطاع افغثغئ 
والجراسئ شغ الثارج". شضان الحاعث غةمع المسطعطات 
سظ ترضئ السرض والططإ شغ تعظج والمشرب فجض 
أن غساسث شغ تتسغظ صثرة المظاةات افطرغضغئ سطى 
براطب  وتطئغص  المظطصئ  شغ  افجــعاق  إلى  الثخعل 
المعصع  سطى  ولقبصاء  جثغثة  أجــعاق  لئظاء  خممئ 

الاظاشسغ لطمظاةات افطرغضغئ شغ افجعاق السالمغئ.
وعع طظ أضئر المثاشسغظ سظ اإلخقتات السصارغئ لاترغر 
اقجابمار شغ الصطاع الفقتغ ولطسماح لطمسابمرغظ 

افجاظإ بامطك افراضغ الفقتغئ شغ تعظج.
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عثا عع غعجش الحاعث رئغج التضعطئ: تغاته السمطّغئ 
السالط،  شغ  افولى  اقجاسمارّغئ  لطثولئ  خثطئ  ضاظئ 
(شغ  غرى  شعع  رأجمالّغئ  غربّغئ  شعغ  رؤغاه  سظ  أّطا 
أذروتاه) أن التثغث سظ "تماغئ تصعق المجارسغظ" 
الجطظ.  تةاوزعا  بالغئ  حسارات  الشثائغئ"  و"السغادة 
أي إّظه ق غرى تماغئ تصعق الفقح الاعظسغ وق غرى 
طظ ضرورة أن تضعن لاعظج جغادة غثائّغئ. شضغش 

جغثثم الحاعث طخطتئ تعظج وأعطعا؟!
٢- وزارات السغادة: شأغظ السغادة؟

الّثاخطّغئ والّثشاع عما وزارتان طعّماان ذرأ سطغعما تشغغر، 
شساد إلى وزارة الّثشاع سئث الضرغط الجبغثي، أّطا وزارة 
الّثاخطّغئ شأجظثت إلى السمغث لطفغ براعط، وطظ المسطعم 
سظث الماابع لما غتخض شغ وزارتغ الّثشاع والّثاخطّغئ أّن 
الضطمئ السطغا شغعما عغ لئرغطاظغا بّط لطتطش افذطسغ، 
شعزارة الّثاخطّغئ ُجّطمئ لئرغطاظغا لادع اجاراتغةّغاعا 
افطظّغئ،  سصغثتعط  ولاخعغ  ضّئاذعا  ولاثّرب  افطظّغئ 
أّطا وزارة الّثشاع شسّطمئ لتطش الّظاتع تسطغما وخدسئ 
فواطره شأظحأت طرضجا اجاثئاراتّغا غحرف سطغه التطش 
افذطسغ وطّضظئ فطرغضا وبرغطاظغا وألماظغا تّاى تحرف 

إحراشا سطى "تماغئ" التثود الاعظسّغئ.
شعض ضان الاتعغر العزاري طظ أجض تتصغص السغادة وجسض 
الةثغث  الّثشاع  وزغر  أعطعا؟!  بأغثي  تعظج  شغ  افطظ 
سئث الضرغط الجبغثي عع سائث إلى وزارة الّثشاع بسث أن 
حشطعا طظ ٢٧ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١١ إلى ١٣ آذار/

طارس ٢٠١٣. (تضعطئ الئاجغ صاغث السئسغ بّط تضعطئ 
تمادي الةئالغ) وعع طسروف بعقئه لطسئسغ، وطسطعم 
أّن السئسغ غسسى إلى سسضرة طظاذص البروة، وأّن العزغر 
السابص شرتات الترحاظغ شحض شغ المعّمئ؛ طّما غسظغ أّن 
العزغر الةثغث الصثغط جغء به لغعّصع تغث ُغططإ طظه 
البروة  طظاذص  بسسضرة  الرئاجغ  افطر  وغامّط  الاعصغع 
لتماغئ الحرضات اقجاسمارّغئ طظ غدإ المتاّةغظ. أّطا 

لطعران غططإ دسمعا لفاح تعار طع (التعبغغظ).
إق أن اإلطارات لط تظازر وردت طئاحرة سطى تخرغتات 
الثولئ  وزغر  ذرغص  سظ  لعا،  وطعاجماه  التعبغ 
لطحآون الثارجغئ أظعر صرصاش، الثي صال شغ جطسطئ 
تشرغثات سطى تسابه شغ تعغار (إن تخرغتات التعبغ 
الاغ تعثد وتساعثف اإلطارات وساخماعا دلغض طادي 
بابئ سطى ضرورة ساخفئ التجم)، وصال (إن ططغحغات 

إغران أعثاشعا خسغسئ وخطرعا تصغصغ).
إن الترب شغ الغمظ لغج فعض الغمظ شغعا ظاصئ وق 
جمض، بض عغ خراع سطى الظفعذ والسغطرة سطى البروة 
بغظ اقجاسمار الشربغ بطرشغه افطرغضغ والئرغطاظغ، 
(السسعدغئ  اإلصطغمغئ  أدواتعط  ذرغص  سظ  وذلك 
ربه  وسئث  (المثطعع  المتطغئ  وأدواتعط  واإلطارات) 
عادي طظ جعئ والتعبغ طظ جعئ أخرى). وسطى أعض 
الغمظ أق غظازروا طظ أدوات اقجاسمار عثه أي خغر، 
شطط غثق أعض الغمظ تتئ تضمعط إق دطارا وتظضغق 
وأخئح أضبر طظ سحرغظ ططغعظاً طظ أعض الغمظ بتاجئ 

إلى المساسثة وشص تصارغر افطط الماتثة!

إق  جمغسا  ولطمسطمغظ  لطغمظ  غأتغ  لظ  الثغر  إن 
الاطئغص  طعضع  وإغةادعا  دغظعط  فتضام  بسعدتعط 
تغاتعط  تظزط  سمطغئ  تحرغسغئ  أتضاطا  والاظفغث 
سطى  وتتاشر  بقدعط  طظ  المساسمر  وتطرد 
برواتعط وتتصظ دطاءعط، ولظ غاط ذلك إق بإصاطئ 
الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ 
ذطإ طظا رجعل افطئ سطغه أشدض الخقة والاسطغط 
وتظجل  خغراتعا  افرض  لاثرج  وإغةادعا،  لعا  السمض 
رضعان  بعا  ظظال  ضطه  ذلك  وصئض  برضاتعا،  السماء 
شغ  وتضمه  اهللا  وبظسمئ  وتسالى،  جئتاظه  الثالص 
خقشئ راحثة تامبض خقشئ اإلظسان شغ افرض، صال 
قُواْ  جض شغ سقه: ﴿َواْقَتِصُمواْ حِبَْبِل ابِّ مَجِيًعا َوالَ َيَفرَّ
لََّف َننْيَ 

َ
ْعَداء َفك

َ
نِْعَمَة ابِّ َعلَْيُكْم إِْذ ُكنُتْم أ َواْذُكُرواْ 
إِْخَوانًا﴾. بِنِْعَمتِِه  ْصَبْحُتم 

َ
َفأ قُلُوبُِكْم 

وإظغ أدسع أعض الغمظ قغاظام الفرخئ والثروج طظ 
طربع المساسمر الضاشر الشربغ وتسطغط صدغئ الغمظ 
سطى  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  المثطخغظ  لطساططغظ 

 طظعاج الظئعة

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: طتمث الظاخر حعغثئ*ـ  ـ 

الرتاحص اإلسقطغ بني أدوات اقجاسمار 
يف الغمظ غزعر جطغا يف وجائض اإلسقم

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا باذغإـ 

شغ ظض طا غاسرض له إخعاظظا طسطمع الروعغظةا طظ صاض وذبح وترق واغاخاب، تظأى سظه وتعش الشاب، 
ظزمئ ضاطئ العسغ - اإلذار الطقبغ لتجب الاترغر - شغ جاطسئ بعلغاضظك شطسطغظ شغ طئظغغ وادي العرغئ 
افطئ  تساظخر  المسطمئ  "أراضان  بسظعان  بعجارًا  خقلعا  رشسئ  الروعغظةا،  لمسطمغ  ظخرة  وصفئ  رطان  وأبع 
اإلجقطغئ وجغعحعا". ورشسئ خعرا ُتزعر وتحغئ جغح الظزام والئعذغغظ شغ طغاظمار، الثغظ غدّطعثون 
شغ  الئعذغعن  غرتضئعا  الاغ  المةازر  باطك  تظثد  وقشاات  خعر  رشع  تط  ضما  وتعةغرا.  وترصا  صاق  المسطمغظ 
طغاظمار، وربطئ بغظ طا غاسرض له طسطمع الروعغظةا وبغظ غغاب دولئ اإلجقم. وحّئعئ بسخ القشاات بغظ 

طا غتثث لطروعغظةا بما تثث فعض شطسطغظ سطى غث غععد، وشغ الحام سطى غث السفاح بحار افجث.

كتلة الوعي في جامعة بوليتكنك تنظم وقفة 
نصرة لمسلمي الروهينجا

ظزط تجب الاترغر شغ وقغئ تعظج غعم الةمسئ، 
أغطعل/جئامئر   ٠٨ المعاشص  ١٤٣٨عـ،  التةئ  ذو   ١٧
٢٠١٧م، وصفئ تاحثة أطام جاطع الفاح بالساخمئ 
ضئغرة  جمعرة  شغ  بعرطا،  شغ  لطمسطمغظ  ظخرة 
رشسئ شغعا سظاوغظ طثاطفئ تثسع المسطمغظ إلى 
شغ  الةغعش  باترغك  بالمطالئئ  افخعات  رشع 
الئقد اإلجقطغئ فن غعئعا لظخرة المدطعثغظ 
وشغ  بعرطا  شغ  المسطمغظ  طظ  والمسادسفغظ 

حاى أخصاع السالط.

حزب التحرير/ والية تونس: 
وقفة حاشدة نصرة للمسلمين في بورما

raya_no_148.indd   2raya_no_148.indd   2 18.09.2017   12:15:1918.09.2017   12:15:19



 السثد ١٤٨  ٣افربساء ٢٩ طظ ذي التّةئ ١٤٣٨ عـ/ المعاشص ٢٠ أغطعل/جئامئر ٢٠١٧ طـ 

جغضعن  طا  الظاس  غسطط  ق  جغاجغ  تض  إلى  وخعق 
حضطه وق طدمعظه بض غتفر ظفعذ الصعة المساضئرة 

شغ السالط؛ أطرغضا وأدواتعا.
وخطئ  الثي  لطعاصع  العاضتئ  الخعرة  عثه  أطام 
لما  المةععل  المساصئض  وأطام  الحام  بعرة  إلغه 
غثطط وغضاد فعض الحام، ظصعل: إظه ق زال بإطضان 
الصغادات  وبسخ  المثطخغظ  والمةاعثغظ  البائرغظ 
المثطخئ إن بصغ طظعا حغء أن غصطئعا الطاولئ سطى 
عثه المآتمرات وطا وخطئ إلغه طظ ترتغئات؛ شطصث 
وضح ضسش الظزام وططغحغاته الاغ ُتساظجف شغ دغر 
الجور ورغش تماة طظ صئض تظزغط الثولئ لعتثه، شطع 
الةئعات  وأحسطعا  الزرف  عثا  المةاعثون  اجاشض 
وأسادوا البعرة ضما ضاظئ شغ الئثاغئ وتئظعا طحروسا 
طحروع  سصغثتعط،  طظ  طظئبصا  واضتا  جغاجغا 
جغاجغئ  صغادة  واتثثوا  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ 
سطى أجاس عثا المحروع شإظعط صادرون سطى صطإ 
الطاولئ وتشغغر المسادلئ ظاخرغظ لثغظ اهللا وابصغظ 
﴿إِن  الظخر  حرط  غتصصعن  بثلك  شإظعط  بظخره، 

 ﴾ْقَداَمُكْم
َ
ُكْم َويُثَبِّْت أ َ يَنرُصْ وا ابَّ تَنرُصُ

بحراضئ وتثة وذظغئ طع الظزام تعثر ضض الادتغات 
وتدغع العثف افجاجغ وتئصغ سطى الثولئ السمغصئ 
أطظغئ  طرضجغئ  دولئ  سطى  التفاظ  أجض  طظ  لطظزام 
بعلغسغئ تتارب اإلجقم وتصمع ضض تعجه ظتع إصاطئ 
دولئ اإلجقم، شعض غثرك أولؤك وعآقء السائرون 
غرتضئعن  الاغ  الةرغمئ  شثاتئ  المسارات  عثه  شغ 

بتص بعرة الحام وتدتغاتعا؟!
سطى  غثل  الثاخض  شغ  المثظغئ  اإلدارة  ذرح  إن 
لثغعا  أن  تجسط  ضاظئ  لفخائض  الثرغع  الفحض 
لثغعا  لغج  أظه  لغائغظ  إجقطغا  جغاجغا  طحروسا 
أي طحروع وأظعا تاثئط خئط سحعاء ضما اآلخرون 
السفارات  خظساعا  جغاجغئ  صغادة  اتثثوا  الثغظ 
عثه  لااثث  أصئغاعا،  شغ  والمثابرات  دعالغجعا  شغ 
الفخائض حثخغات اإلدارة المثظغئ صغادة جغاجغئ ق 
ظسرف بأي ضااب أم بأي جظئ جاثغر أطعر الظاس طما 
غثل سطى اظسثام المحروع، بض عع الععط والسراب.

طحروع  أجاس  سطى  تصعم  السغاجغئ  الصغادة  إن 
طحروع  ق  أحثاص  سطى  ولغج  واضح  جغاجغ 
المآتمرات  ظاائب  طظ  سطغعط  غمطى  طا  إق  سظثعط 

تامئ: طآتمرات أجااظئ وطآتمرات اإلدارة المثظغئ جئاٌق ظتع الععط

تامئ ضطمئ السثد: واجإ ظخرة ُطسطمغ الروعغظةا ...

طع  تعخرت  ضما  صثطغ،  سطى  أغام  جئسئ  طظ  أضبر 
صاض  وحاعثت  الشابات،  بإتثى  أغام  لبقبئ  آخرغظ 

الةغح سحرات طظ الةغران وافصارب بثم بارد".
طسطمغ  بأّن  تسارف  الُماتثة  افطط  أّن  طظ  وبالرغط 
الروعغظةا عغ أضبر (أصطغئ) طدطعثة شغ السالط، وُتصر 
وسطى  ضثعط  المساططئ  وجعء  السظش  أسمال  بعجعد 
طثى سصعد ذعغطئ، وطظ غغر وجعد أطض لعط بالتخعل 
سطى السثالئ، وبق خعت غمضظ إجماسه لطسالط، ولضظ 
طع ضض ذلك اقساراف واإلصرار شإّظعا تئصى ساججة سظ 

الصغام بأي حغء ُغظعغ عثه المأجاة.
عثا  شغ  السئإ  طا  عع:  ظفسه  غطرح  الثي  والسآال 
بحضض  الثولغ)  لــ(المةامع  الفحض  وعثا  السةج 
شاضح شغ تثفغش طساظاة عآقء الصعم ذعال سحرات 

السظغظ طظ جتغط الئعذغغظ؟
والةعاب سطى عثا السآال غمضظ تطثغخه سطى الظتع 

الاالغ:
الثول  طظ  غاحّضض  الثولغ  بالمةامع  ُغسّمى  طا  إّن 
والتاصثة  والطاطسئ  اقجاسمارغئ  الضاشرة  الضئرى 
المةامع  عثه  وُغمّبض  والُمسطمغظ،  اإلجقم  سطى 
الثول ذات السدعغئ الثائمئ شغ طةطج افطظ وعغ 
وبسخ  والخغظ،  وشرظسا  وبرغطاظغا  وروجغا  أطرغضا 
الثول افخرى ضالعظث وألماظغا، وبالاالغ شعغ ق تأبه 
بما غصع سطى المسطمغظ طظ طخائإ، فّظعط ضسفاء 
وطةامسعط  الثولغ،  المعصش  شغ  طآبرغظ  وغغر 

الثولغ عثا ق غسارف إق بافصعغاء.
وصث أسطظئ الخغظ رجمغًا أّظعا تآغث تضعطئ طغاظمار 
افطظ  سطى  لطتفاظ  أراضان  شغ  افطظغئ  أسمالعا  شغ 
ولضظ  والعظث  روجغا  شسطئ  وضثلك  واقجاصرار، 
الئعرطغئ  التضعطئ  شطالئئ  أطرغضا  أّطا  أخش،  بطعةئ 
تتمغطعا  دون  طظ  ولضظ  افطظغئ  تمطاعا  بعصش 
برغطاظغا  وأّطا  الروعغظةا،  طأجاة  سظ  المسآولغئ 

شرشسئ المحضطئ إلى طةطج افطظ الثي لط غامضظ 
المائسئ،  المعاصش  عثه  بسئإ  اقظسصاد  طظ  أخًق 

وعضثا اجامرت المأجاة، وتعالئ شخعلعا.
وعظاك جاظإ اصاخادي لطمحضطئ وعع أّن بعرطا تتعي 
خجاظا ضثما طظ الظفط والشاز، وشغعا طعارد طسثظغئ 
وعع  تةارغئ،  بضمغات  الثعإ  ضمظعا  وطظ  ضبغرة، 
أطرغضا  دشع  طّما  الضئرى،  الثول  عثه  ُلساب  أجال  طا 
لطعصعف  اصاخادغًا  بحثة  الُماظاشساغظ  والخغظ 
اقجاتعاذ  أجض  طظ  الئعرطغئ  التضعطئ  جاظإ  إلى 
تصعق  إلى  طسعا  ُغطافئ  ق  والاغ  البروة،  عثه  سطى 

الطعائش الخشغرة ق جغما إذا ضاظئ ُطسطمئ.
إّن تصخغر تضام المسطمغظ شغ الصغام بعاجئعط بسئإ 
خغاظاعط وسمالاعط وسةجعط، عع السئإ الرئغج لعثه 
المأجاة، وإّن اجامرار وجعدعا لغآضث بأّظه ق غعجث تض 
لعا، وق لمآجغ الُمسطمغظ الُمثاطفئ افخرى والضبغرة، 
الاغ  الثاتغئ  السسضرغئ  الصعة  اجاثثام  خقل  طظ  إق 
طسطمغ  شظخرة  الُمسطمغظ،  بغدئ  ُتتمى  شصط  بعا 
شغ  المسادسفغظ  المسطمغظ  ضض  وظخرة  الروعغظةا 
طحارق افرض وطشاربعا واجإ سطى جغعش المسطمغظ 
الثغظ غمطضعن الصعة السسضرغئ الصادرة سطى الظخرة، 
وعثا العاجإ شرضه سطغعط التص جئتاظه وتسالى شغ 
يِن َفَعلَْيُكُم اجَّرْصُ﴾، سطى  ِّ وُكْم يِف ا صعله: ﴿َوإِِن اْستَنرَصُ
أّن عثه الصعة ق ُغمضظ لعا أن تسمض إقّ طظ خقل دولئ 
الثول  عثه  أّن  العاصع  أرض  سطى  بئئ  فظه  اإلجقم، 
العذظغئ والثول الصعطغئ الصائمئ شغ بقد المسطمغظ عغ 
دول سمغطئ وعجغطئ وساججة تماطاً سظ تترغك جغعحعا 
خارج التثود المرجعطئ لعا، ولثلك ضان ق ُبّث وجعبًا 
طظ إغةاد الثولئ اإلجقطغئ (دولئ الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة) الاغ غاةاوز جغحعا التثود، شغساطغع 
سظثعا تماغئ بغدئ المسطمغظ، واقظاصام طظ ضض دولئ 

 ُتسّعل لعا ظفسعا اجائاتاعا

غادمظ الصرار بتضط الصاظعن الةثغث الخادر باارغت 
١٨ آب/أغسطج ٢٠١٧ إسادة القجؤغظ المعاجرغظ شغ 
ترضغا إلى بقدعط. والفصرة الاغ أضغفئ إلى المادة 
رصط ٢٦ طظ الصاظعن رصط ٢٩٣٧ شغ الصرار بتضط الصاظعن 
رصط ٦٩٤ المظحعر شغ الةرغثة الرجمغئ عغ سطى الحضض 
واصاراح  الثارجغئ  وزغر  طظ  ذطإ  سطى  "بظاًء  الاالغ: 
وزغر السثل وطعاشصئ رئغج الةمععرغئ غمضظ إسادة 
غغر المعاذظغظ افتراك المتاةجغظ أو المتضعطغظ إلى 
دولٍئ أخرى أو اجائثال السةظاء والمتضعطغظ شغ بطث 
الاسرض  أو  الاسثغإ  سثم  ضمان  بحرط  بعط؛  آخر 
لسعء المساططئ أو سصعبٍئ تمج حرشه بسئإ السرق أو 
الةظج أو الثغظ شغ افتعال الاغ تعجئعا طاططئات 

افطظ الصعطغ والمخالح العذظغئ".
وصث اسائرت وجائض اإلسقم الارضغئ أن عثه المادة شغ 
الةرغثة  شغ  ظحر  الثي  الةثغث  الصاظعن  بتضط  الصرار 
الرجمغئ ودخض تّغج الاظفغث شغ غعم الةمسئ ٢٥ آب/
أغسطج عغ صراٌر خادٌر إلسادة بسخ الفارغظ المحائه 
بأظعط طظ تظزغط غعلظ اإلرعابغ. لضظ العضع لغج 
ضثلك الئاَّئ؛ شطغج عظاك رساغا أوروبغعن أو أطرغضان 
طتاةجون أو طتضعطعن شغ ترضغا لمئادلئ طحئععغ 
أن  وطسطعم  بعط.  الفاّرغظ  اإلرعابغ  غعلظ  تظزغط 
٩٩٪ طظ المتاةجغظ أو المتضعطغظ طظ افجاظإ شغ 
آجغا  دول  طظ  الصادطغظ  المسطمغظ  طظ  عط  ترضغا 
وعثا  افصخى.  والحرق  افوجط  والحرق  العجطى 
الصرار بالاالغ غاظاول عآقء المزطعطغظ والمعاجرغظ، 
طع  أوروبغغظ  أو  أطرغضغغظ  رساغا  طصاغدئ  ولغج 
اظصقبغغ ١٥ تمعز الفاّرغظ. شصث طرَّ ساٌم ضاطٌض أو أضبر 
سطى  والفارون  تمعز/غعلغع،   ١٥ اظصقب  طتاولئ  سطى 
وغاتثبعن  غاةعلعن  اقظصقبغئ  المتاولئ  عاطح 
وإن  افوروبغئ،  الئطثان  شغ  غحاؤون  ضما  وغسغحعن 

ضان عظاك طساصطعن شق غاط تسطغمعط.
طتاولئ  شغعا  غاط  دولٍئ  شغ  إظه  تاثغطعن؟  عض 
الضمالغغظ  السطماظغغظ  السسضرغغظ  صئض  طظ  اظصقٍب 
والماصاسثغظ،  المسطتئ  الصعات  داخض  المعجعدغظ 
والاثطغط  بعتحغٍئ،  حثٍص   ٣٠٠ غصارب  طا  وصاض 
قغاغال رئغج الةمععرغئ، وغاط شغعا اساصال رئغج 
اإلذاسئ  طتطات  سطى  والسغطرة  الساطئ،  افرضان 
ضطه  ذلك  ورغط  شغعا،  الئث  وصطع  والاطفجغعن، 
خارج  بترغٍئ  افشسال  عثه  سظ  المسآولعن  غاةعل 
الفارغظ،  بعآقء  تطالإ  الارضغئ  والتضعطئ  الئقد! 
بإسادتعط!  ترغإ  ق  اجاصئطاعط  الاغ  الثول  لضظ 
ضطمًئ  تمطك  ق  فظعا  ترضغا؛  بتص  طثٍج  وضٌع  عثا  إن 

طسائرًة شغ الثول افوروبغئ وق شغ أطرغضا.
الدسفاء  المزطعطغظ  طظ  أتٌث  غاطئَّج  لط  بالمصابض 
طظ  ضمعاجرغظ  ترضغا  شغ  غسغحعن  الثغظ 
والصرغغج  والحغحان  وافوزبغك  الحرصغئ  ترضساان 
بأغئ  عآقء  طظ  أيٌّ  غاطئج  لط  ظسط  والطاجغك،... 
طتاولئ اظصقٍب سطى الثولئ الاغ غسغحعن شغعا، وق 
غثفى سطى السالط أجمع ظطط الرؤجاء الثضااتعرغغظ 

الثغظ غاربسعن سطى أظزمئ بقدعط.
ورغط جقء عثه التصغصئ؛ غخثر الصرار بتضط الصاظعن 
رصط ٦٩٤، وغثخض تغج الاظفغث، وتصعم ترضغا بمعجئه 
باسطغط القجؤغظ إلى تضعطات بطثاظعط الثضااتعرغئ. 
طظ  طزطعٍم  طسطٍط  ضض  أن  جغثًا  تسطط  وترضغا 
وضض  الخغظ،  إلى  تسطغمه  جغاط  الحرصغئ  ترضساان 
أوزبغضساان؛  إلى  إرجاله  غاط  ساجٍج  أوزبغضغ  طعاجر 
بالسةظ  وجغساصإ  السثاب  أظعاع  فحث  جغاسرَّض 
تضعطات  صئض  طظ  صاطه  جغاط  ربما  أو  التغاة  طثى 

بطثاظعط الضاشرة الزالمئ الثضااتعرغئ.
وإن إضاشئ الفصرة رصط ٢٩٣٧ سطى الصرار بتضط الصاظعن 
أن  إلى  تحغر  العذظغئ  اقجاثئارات  جعاز  صاظعن  إلى 
صئض  طظ  جاظفث  القجؤغظ  وطصاغدئ  إسادة  سمطغات 
وضاقت اقجاثئارات الثولغئ. شضض بطث غصعم بمتاضمئ 
سطى  وتتضط  أراضغه  تثود  ضمظ  المرتضإ  الثظإ 
المثظإ بمعجإ صعاظغظ عثا الئطث. شإن ضان لطحثص 
ذظٌإ ارتضئه شغ بطٍث آخر شإن وتثات اقجاثئارات شغ 
عثا الئطث تسمض سطى إغةاد الحثص وتسطغمه لئطثه. 
لضظ القجؤغظ المسطمغظ طظ آجغا العجطى المتاةجغظ 
تمعغثًا  ترضغا  شغ  أوذاظعط  إلى  اإلسادة  طراضج  شغ 
الثضااتعرغئ  والثول  والخغظ  روجغا  إلى  لاسطغمعط 
طاعمعن باظامائعط الثغظغ، وعط طططعبعن طظ صئض 

تضعطاتعط الزالمئ بسئإ دسعتعط إلى دغظ اهللا.
أدرجئ  الاغ  المادة  تطئغص  جغاط  عض  أجأل:  وعظا 
شغ الصرار بتضط الصاظعن السابص أم ق، والاغ تظص 
سطى حرط ضمان سثم تسثغإ الحثص المَسطَِّط إلى 
بطثه أو تسرضه لسعء طساططٍئ أو سصعبٍئ تمج حرشه 
بسئإ السرق أو الةظج أو الثغظ؟ وشغ تال اإلغةاب 
الثغظ  المسطمعن  جغتخض  أغظ  طظ  تثئروظظا  عض 
وأوزبغضساان  والخغظ  روجغا  إلى  إسادتعط  جااط 
سطى  الثول  طظ  وغغرعا  وصرغغججاان  وذاجغضساان 
أم  الخغظ  طظ  أم  روجغا  طظ  عض  التماغئ؟  ضمان 
أن  بافجاس  ظسطط  وظتظ  اآلجغعغغظ؟  الطشاة  طظ 
والصرغغج  افوزبغك  المعاجرغظ  باسطغط  صاطئ  ترضغا 
الضاشرة  والثول  الزالمئ  التضعطات  إلى  والطاجغك 
غاسرض  الصرار  عثا  وبمعجإ  والخغظ.  روجغا  طبض 
طصثطاعط  وشغ  ترضغا  شغ  المعاجرغظ  جمغع 
وتساعثف  لطاعثغث،  سطغعط  والمتضعم  المتاةجون 
اتفاصغات الاسطغط بغظ ترضغا وروجغا والخغظ القجؤغظ 
المسطمغظ، وق تثخر ترضغا وجسعا شغ تتصغص ذطئات 
وق  لعا  المسطمغظ  باسطغط  الضفرة  والخغظ  روجغا 
ترضغا  طظ  ع  الماعصَّ وافجعأ  تماغاعط.  سطى  تسمض 
وإغران  افجث  لظزام  باسطغمعا  جعرغا  خاظئ  الاغ 
الظزام  طع  السقصات  إسادة  عع  الصادطئ؛  الفارة  شغ 
السعري وتسطغمه بسخ قجؤغ جعرغا. وطا طظ حكٍّ 
إق  عع  طا  الزالمغظ  لطضفرة  المسطمغظ  تسطغط  بأن 
تسطغط الحغاه إلى الثئاب، وق غرابئ شغ ذلك؛ شالثي 

 ُع طظه ضضُّ حغء ق غثاف اهللا ُغاعصَّ
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ ترضغا

طخري املعاجرغظ املسطمني يف ضعء الصرار
بتضط الصاظعن رصط ٦٩٤ يف ترضغا

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: طتمعد ضار*ـ 

ورد سطى طعصع (دظغا العذظ، افتث ١٩ طظ ذي التةئ 
السفغر  "صال  شغه:  جاء  خئر  ٢٠١٧/٩/١٠م)  ١٤٣٨عـ، 
بالةاطسئ  الثائط  وطظثوبعا  طخر،  لثى  الفطسطغظغ 
سطى  الةاطسئ  طةطج  إن  الحعبضغ،  جمال  السربغئ، 
دولئ  طصارح  سطى  الغعم  واشص  المظثوبغظ  طساعى 
لمتاولئ  لطاخثي  خماجغئ  لةظئ  باحضغض  شطسطغظ 
افطظ  طةطج  شغ  دائمئ  غغر  سدعغئ  ظغض  (إجرائغض) 

لطساطغظ ٢٠٢٠/٢٠١٩".
أم  بقدعط  شغ  أضاظعا  جعاء  المسطمغظ  إن   :
طخغرغئ،  صداغا  تسارضعط  ارتتطعا،  أو  تطعا  تغبما 

ُتعجإ سطغعط تطعا تق جثرغا؛ إق أن الثول اقجاسمارغئ وبأجالغئعا الثئغبئ، تسمض إطا طئاحرة أو طظ 
خقل أدواتعا تضام المسطمغظ وأذظابعط، تسمض سطى طتاربئ أي شضر وأي سمض غسسى لتض تطك الصداغا 
تق تصغصًغا وجثرًغا، بض وتسمث إلى خرف أظزار المسطمغظ سظ الاساطض طع عثه الصداغا المفخطغئ إلى 
الاساطض طع آبارعا الةاظئغئ، لائصى تطك الصداغا المخغرغئ بثون تض طططصا، بض وق غةث المسطمعن جئغق 
تاى لمسالةئ تثاسغاتعا الةاظئغئ. ولسض طظ أعط صداغا المسطمغظ الضئرى والمخغرغئ، عغ صدغئ شطسطغظ 
المشاخئئ، والاغ طسطعم بض طفروض أن تطعا الةثري العتغث بثاعئ وبئساذئ عع تترغرعا وتطعغرعا 
طظ غععد بالةعاد شغ جئغض اهللا، لضظ الثول اقجاسمارغئ وسمقءعا تضام المسطمغظ وأزقطعط، تاربئ 
عثه الفضرة، وتاربئ ضض طظ غسسى لعا بضض حراجئ، بط سمثت إلى خرف أظزار المسطمغظ سظ عثا 
التض؛ وذلك بإحشالعط بالاساطض طع طا ترتإ سطى اغاخاب غععد لفطسطغظ طظ آبار جاظئغئ، ولسض واتثا 
طظ سحرات عثه افجالغإ، عع طا جاء سطى لسان جمال الحعبضغ عثا جفغر السططئ الفطسطغظغئ لثى 
الغعم  واشص  المظثوبغظ  طساعى  سطى  الةاطسئ  "طةطج  بأن  السربغئ،  بالةاطسئ  الثائط  وطظثوبعا  طخر، 
سطى طصارح دولئ شطسطغظ باحضغض لةظئ خماجغئ لطاخثي لمتاولئ (إجرائغض) ظغض سدعغئ غغر دائمئ 
سطى  التخعل  طظ  غععد  ضغان  طظع  عع  سظثعط  التض  شئات   ."٢٠٢٠/٢٠١٩ لطساطغظ  افطظ  طةطج  شغ 
سدعغئ غغر دائمئ شغ طةطج افطظ، ولغج إزالاه! والسةغإ الشرغإ أظعط - الثول اقجاسمارغئ وتضام 
المسطمغظ - صث ظةتعا أغما ظةاح شغ إحشال المسطمغظ بالاساطض طع تطك الاثاسغات الةجئغئ الظاجمئ سظ 

الصدغئ افجاجغئ، وشغ العصئ ظفسه شحطعا، بض تصاسسعا تاى شغ تّض تطك الةجئغات أغًدا.

إلهاء المسلمين عن قضاياهم المصيرية سياسة استعمارية
١٤٣٨عـ،  التةئ  ذو   ١٨ السئئ   ،٢٤ (شراظج  طعصع  ظحر 
أطرغضغ  طسآول  "أسطظ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٧/٩/٩م) 
أزطئ  لتض  بعرطا  طع  الاساون  ترغث  بقده  أن  الةمسئ 
أن  سطى  ظفسه  العصئ  شغ  طحثدا  الروعغظشا،  أصطغئ 
جع  جاظس  أوظس  العزراء  رئغسئ  تضعطئ  تطعم  ق  بقده 
اآلقف  سحرات  عةرت  الاغ  السظش  أسمال  سطى  تحغ 
المضطش  طعرشغ  باترغك  وصال  المسطمغظ.  عآقء  طظ 
افطرغضغئ  الثارجغئ  شغ  آجغا  حرق  جظعب  بحآون 
طظ  عةمات  إداظئ  شغ  طسامرون  "ظتظ  لطختاشغغظ 
حاى افظعاع، عةمات ضث صعات افطظ وضث المثظغغظ 

ولضظ أغدا عةمات غحظعا طثظغعن". وأضاف أظه إذا اجاثسئ عثه العةمات ردا طظ السططات شغةإ أن 
غاط ذلك "شغ اتارام لطصاظعن وتصعق اإلظسان". وتابع "ظثسع إلى وصش السظش والاعترات الاغ تعلث السظش"، 
طحغرا إلى أن العقغات الماتثة تاتاور شغ جئغض تتصغص عثه الشاغئ طع التضعطئ المثظغئ شغ بعرطا ولضظ 
ضثلك أغدا طع الةغح الثي غاماع بـ"دور رئغسغ" شغ عثه المظطصئ. بثورعا دسئ السفغرة افطرغضغئ لثى 
افطط الماتثة ظغضغ عاغطغ صعات افطظ الئعرطغئ إلى الاظئه إلى أن "العةمات ضث المثظغغظ ق تآدي إق إلى 
إذالئ أطث السظش سطى افرض وإبساد أي أطض بتض ذعغض المثى". ولضظ واحظطظ ترخئ سطى تعضغح أظعا 
ق ترغث لعم تضعطئ بعرطا سطى أسمال السظش عثه. وصال طعرشغ إن "التضعطئ الةثغثة وربئ تتثغات عائطئ" 
طظ بغظعا العضع شغ وقغئ راخغظ، طحغرا إلى أن "عثه طحضطئ طسامرة طظث جظغظ ذعغطئ لطشاغئ والتضعطئ 
الةثغثة تفاجأت بعثا العضع شعر تعلغعا طعاطعا". ورشخ المسآول الضئغر شغ الثارجغئ افطرغضغئ التثغث 
سظ شرض "سصعبات" سطى بعرطا أو تاى طمارجئ "ضشعط" سطغعا. وصال "طصارباظا عغ حراضئ لمساسثتعط. 

ظرغث السمض طع التضعطئ بما شغ ذلك شغ وضع حثغث الاسصغث طبض التالئ شغ وقغئ راخغظ"."
: لط غسث غمدغ غعم إق وغضحش طجغثا طظ تصث أطرغضا سطى اإلجقم والمسطمغظ، تغث لع ضان 
أصسثتعا،  وطا  الثظغا  أطرغضا  فصاطئ  المسطمغظ  غغر  شغ  الروعغظةا  له  غاسرض  الثي  الصاض  عثا  ُسحر 
ولربما ترضئ الةغعش وشرضئ السصعبات. ولضظ طا دام عثا الصاض والثبح شغ المسطمغظ، شإن أطرغضا 
ق تطعم الصاتض وتافعط طعصفه، طا غسظغ أظعا تاعاذأ طع بعرطا الئعذغئ شغ صاض طسطمغ الروعغظةا، بض 
خغرا  غزظ  زال  طا  طظ  المسطمغظ  أبظاء  بغظ  طظ  تةث  أن  والمخغئئ  إلبادتعط.  افخدر  الدعء  تسطغعا 

بأطرغضا وغساظةث بعا وغساةثي التطعل طظعا!.

أمريكا تتواطأ مع بورما في إبادتها لمسلمي الروهينجا
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افربساء ٢٩ طظ ذي التّةئ ١٤٣٨ عـ/ المعاشص ٢٠ أغطعل/جئامئر ٢٠١٧ طـ ٤     السثد ١٤٨

أتضام الحرع وتظضإ سظ الخعاب وسما شغه الثغر.
ذلك  إزالئ  شغ  السئسغ  لسئه  الثي  الصثر  الثور  وإّن 
التضط الحرسغ طظ المظزعطئ الصاظعظغئ المسامثة شغ 
تعظج لط غضظ أبثا سظ جعض، وعع لط غططص دساوغه 
الاغ أذطصعا شغ سغث المرأة بخفئ اسائاذغئ، بض عع 
غصعم بضض طا غصعم به سظ صخث لخرف ظساء تعظج 
وعع  تصغصئ؛  تصعصعّظ  غدمظ  بما  المطالئئ  سظ 
ولقتفاصغات  لقطقءات  الظثاع  تاى  ذلك  شغ  خاضع 
الثولغئ خاخئ اتفاصغئ "جغثاو" الاغ رشع سظعا جمغع 
الاشرغر  الظاغةئ  لاضعن  وخظعسا؛  اظخغاسا  الاتفزات 
اهللا  تئاعا  الاغ  اقطاغازات  وجطئعا  المسطمئ  بالمرأة 

إغاعا تتئ سظعان إظخاشعا ورّد تصعصعا!!
لصث ضان ترغا بالسئسغ والسائرغظ خطفه أن غتسئعا 
الثغظ  سطى  وتطاولعط  خظغسعط  لساصئئ  تساب  ألش 
شسق  غاطئسعا  أن  جمغسا  بعط  افجثر  ضان  بض  التص، 

والفصغرات  الرغفغات  الظساء  سطى  العاصع  الزطط  برشع 
ذلك  سّض  الثدراء  ظساء  طظ  وغغرعّظ  والمحردات 
السسغ  بعط  افجثر  السثاب.ضان  جعء  طظ  غظةغعط 
تصعصعط  شغ  والظساء  الرجال  بغظ  المساواة  لاتصغص 
الحرسغئ الاغ صخروا شغ ردعا لطظاس، تصعق الرساغئ 
وضمان التاجات افجاجغئ والاماع بالمطضغات الساطئ 

الاغ غفرذعن شغعا لطشرب بثراعط طسثودات!!
السمقء  ــط  وع ــك  ذل غفسطعا  أن  عغعات  ولــضــظ 
الاغ  الشرب  بغادق  لفطاظات،  المدغسعن  المفرذعن 

غترضعا لطمضر باإلجقم والمسطمغظ!!
لصث تاول بعرصغئئ شغ الماضغ تئثغض أتضام المعارغث 
الرأي  خحغئ  جعى  ذلك  سظ  غردسه  ولط  غفطح  ولط 
لطسئإ  أغدا  سطغ  بظ  وشحض  لثلك،  الراشخ  السام 
ذاته، وعا عع السئسغ غعّد أن غظةح شغما شحض شغه 
أجقشه وغطشغ الئصغئ الئاصغئ طظ أتضام اإلجقم طظ 
طرضاة  لاتصغص  غرظع  وعع  ذلك  غفسض  الساطئ،  التغاة 

الشرب وسغظه ترصإ رد شسض الظاس وطا جغفسطعظه!!
شغا أعطظا شغ تعظج، صعطعا لثغظضط ظاخرغظ وأسطظعا 
وجه  شغ  وِصفعا  التظغش،  حرسضط  بأتضام  تمسضضط 
تصارشه  طا  سطى  تضاطضط  وتاجئعا  الئاذض  دســاوى 

أغادغعط اآلبمئ الماظضئئ سظ التص وظخرته!!
الثي  الصاظعن  عــثا  إصــرار  سظ  الغعم  جضاط  إن 
جاحعثون  ششثًا  الضاشر،  طظ  المسطمئ  زواج  ُغتّض 
وغغرعا...  وغغرعا  لطمعارغث  الحرع  أتضام  تئثغض 

وجاسألعن أطام اهللا سظ خماضط وتثاذلضط!!
تصعصعّظ  تساساد  ولظ  تعظج  ظساء  تظخش  لظ  إظه 
الرتمئ  وعع  الثغر  وعع  التص  شعع  ضطه،  باإلجقم  إق 
الاترغر  المرأة  تترر  لظ  وبشغابه  لطسالمغظ،  المعثاة 

التصغصغ ولظ تسغح أبثا السسادة والطمأظغظئ.
ْعرََض َقْن ذِْكرِي َفإِّنَ لَُه َمِعيَشًة َضنًكا 

َ
صال تسالى: ﴿َوَمْن أ

ْقَمى 
َ
ْقَمى  َقاَل َرّبِ لَِم َحَشْرتَنِي أ

َ
َونَْحُشرُهُ يَوَْم الِْقَياَمِة أ

َفنَِسيَتَها  آيَاُيَنا  َيْتَك 
َ
أ َكَذلَِك  َقاَل    بَِصيرًا  ُكنُت  َوَقْد 

 [ذه:١٢٤-١٢٦] ﴾َوَكَذلَِك الَْيوَْم تُنَسى

لط ولظ تظال املرأة املسطمئ تصعصعا
إق يف ظض اإلجقم

ــا  وزارغ ترتغئغا  ــرا  أط الاعظسغئ  السططات  ألشئ 
غغر  طظ  المسطمات  الاعظسغات  زواج  غتزر  ضان 
المسطمغظ، تسإ طا أسطظئ الثمغج الظاذصئ باجط 

رئاجئ الةمععرغئ جسغثة صراش.
ضض  إلشاء  "تط  تشرغثة  شغ  صراش  جسغثة  وضائئ 
بأجظئغ،  الاعظسغئ  زواج  بمظع  الماسطصئ  الظخعص 
الظخعص  وضض   ١٩٧٣ طظحعر  أوضح  بسئارة  غسظغ 
تص  تضرغج  تعظج  لظساء  طئروك  له.  المحابعئ 

ترغئ اخاغار الصرغظ". (الةجغرة ظئ).
وضان الرئغج الاعظسغ الئاجغ صائث السئسغ صث دسا 
آب/  ١٣ شغ  المرأة  بسغث  غسمعظه  طا  عاطح  سطى 

أن  إلى  طحغرا  الصاظعن  ذلك  تسثغض  إلى  أغسطج 
تطئغص  إلى  تغظعا  أغدا  دسا  ضما  تةاوزه؛  صث  الجطظ 
شغ  وخاخئ  والمرأة  الرجض  بغظ  الضاططئ  المساواة 

المغراث، طآضثا أن افطر ق غاسارض طع الثغظ!!!

أغطعل/جئامئر   ٨ غعم  التضعطئ  رئغج  تعّلى  وصث 
افّول،  لطعزغر  السابص  المظحعر  غطشغ  طظحعر  إخثار 
غثسع  طظحعرا  السثل  وزغر  أخثر  ظفسه  الغعم  وشغ 
والعضقء  اقجاؤظاف  لمتاضط  اُفَول  الرؤجاء  شغه 
ووضقء  اقباثائغئ  المتاضط  ورؤجــاء  بعا  الساّطغظ 
التالئ  وضّئاط  الظعاتغ  وصداة  بعا  الةمععرغئ 
المثظّغئ إظعاء السمض بالمظحعر الافسغري سثد ٢١٦ 

باارغت ٥ تحرغظ الباظغ/ظعشمغر ١٩٧٣.
رجمغا  الاعظسغئ  التضعطئ  حرسئ  شصث  وبالاالغ 
حعر  صئغض  السئسغ  له  دسا  طا  تفسغض  شغ  وسمطغا 
تصعق  طظ  المجغث  لاسجغج  جغرعا  بثلك  طثسّغئ 
بشغر  تعظج  ظساء  زواج  إصرار  أن  طظ  بالرغط  المرأة 
شغه  لئج  ق  صطسغا  حرسغا  تضما  غثالش  المسطمغظ 

ولظ غضعن أبثا خغرا لظساء الئطث!!!
شغ  افطــر  اخاجال  وتضعطاه  السئسغ  طتاولئ  إّن 
طةرد تشغغر لصاظعن ضاظئ جظاه تعظج شغ الماضغ 
التصعق  ولدمان  الجطان  لمصادى  الغعم  وتسثله 
بالئاذض،  التص  إللئاس  طظعط  خئغبئ  طتاولئ  عع 
غساغر  بما  الصاظعن  ذلك  تئثغض  بأّن  ادساءعط  وإّن 
صث  وجّض  سّج  اهللا  أّن  رغط  سطغه؛  غئار  ق  أطر  الجطان 
التضط  سطى  الصائمغظ  أّن  سطى  غآضث  بترطاه؛  تضط 
طظ  ُخطا  سطى  غّغعط  شغ  طاضعن  تعظج  شغ  اآلن 
سظ  إلصخائعا  اإلجقم  أتضام  طتاربئ  شغ  جئصععط 

التغاة تتئ سظاوغظ حاى غثادسعن بعا الظاس.
صال تسالى: ﴿َوَال ُيْنِكُحوا الُْمْشِركِيَن َحّتَى يُْؤِمُنوا َولََعْبٌد 
يَْدُعوَن  ولَئَِك 

ُ
أ ْعَجَبُكْم 

َ
أ َولَْو  ُمْشرٍِك  ِمْن  َخْيٌر  ُمْؤِمٌن 

بِإِْذنِِه َويُبَّيُِن  ُ يَْدُعو إِلَى الَْجّنَِة َوالَْمْغِفَرةِ  إِلَى الّنَارِ َواّبَ
ُروَن﴾ [الئصرة: ٢٢١] وصال:  آَيَاتِِه لِلّنَاِس لََعلَُّهْم َفَتَذّكَ
ارِ  الُْكّفَ إِلَى  تَرِْجُعوُهّنَ  َفَال  ُمْؤِمَناٍت  َعلِْمُتُموُهّنَ  ﴿َفإِْن 

﴾ [المماتظئ: ١٠] َال ُهّنَ ِحّلٌ لَُهْم َوَال ُهْم يَِحلُّوَن لَُهّنَ
شترطئ زواج المسطمئ طظ الضاشر ترطئ ق لئج شغعا، 
ولظ تصثر طتاوقت الاطئغج سطى تجغغش التصغصئ طظ 
سطى  تطاول  عع  الاعظسغئ  التضعطئ  اصارشاه  طا  أّن 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: عاجر الغسصعبغـ 

أبساد تخاسث الثقشات يف الظزام الةجائري

سطى  الدشط  وتغرة  اآلوظئ  عثه  شغ  تخاسثت  بغظما 
الةغح الةجائري ضغ غاثخض لفرض الاشغغر السغاجغ 
سطى خطفغئ العضع السغاجغ الماأزم شغ الئقد بسئإ 
غغاب الرئغج، جاء رد المآجسئ السسضرغئ صعغاً وطئاحرًا 
وتاجماً سطى طظ غطالإ بثلك، ضما ورد شغ اشاااتغئ 
السثد افخغر طظ طةطئ "الةغح" تتئ سظعان "جغح ق 
غتغث سظ طعاطه الثجاعرغئ"، وذلك سطى لسان الفرغص 
أتمث صاغث خالح صائث أرضان الةغح: "جغزض جغحظا 
العذظغئ  السغادة  سظ  بالثشاع  ططاجطاً  جمععرغاً  جغحاً 
ق  جغحاً  لقجاصقل،  تاشزاً  العذظغ،  الاراب  وترطئ 
غتغث أبثًا سظ طعاطه الثجاعرغئ طعما ضاظئ الزروف 
وافتعال". أي أن "الةغح لظ غصعم باظصقب سسضري". 
شغما تعلى رئغُج طةطج افطئ سئث الصادر بظ خالح 
ورئغج المةطج الحسئغ العذظغ السسغث بعتةئ (رئغسا 
الئرلمان بشرشاغه) طعمَئ الرد سطى طظ غساسةض تطئغص 
المادة ١٠٢ طظ الثجاعر الاغ تصدغ بإزاتئ بعتفطغصئ طظ 
طظخئه بسئإ طرضه وسةجه وذعل غغابه وسثم صثرته 
سطى تسغغر حآون التضط شغ الئقد، تاططغظ بصعة سطى 
خخعم الرئغج وطحضضغظ شغ ظعاغا أختاب عثا الاعجه، 

وطاعمغظ عآقء الثخعم بثشع الئطث ظتع المةععل.
واظستابه  الرئغج  طرُض  أتثبه  الثي  الفراغ  أن  إق 
أبار  الاأبغر  جاتئ  سظ   - ججئغاً  ولع  غغابه  أو   - ضطغاً 
عغؤئ  رئاجئ  طظ  ضض  لثى  والسغطرة  التضط  حعغَئ 
افرضان، وضثلك شغ طتغط الرئغج، جسى ضض طظعما 
عثه  داخض  والامعصع  طعصفه  تسجغج  شغ  قجاشقله 
الظفعذ  وضسإ  باإلظةطغج  جغاجغاً  المرتئطئ  السخئئ 
وتأغغث  الرئغج"  بـ"شثاطئ  الامسك  لسئئ  خقل  طظ 
جسض  طا  وعع  طغااً!!  أو  تغاًّ  الرئغج،  برظاطب  وتظفغث 
لاسجغج  الاأغغث  ضسإ  إلى  طئضرًا  غسسى  افرضان  صائَث 
سطغه  والمتسعبغظ  ورشاصه  طةمعساه  بثسط  ظفعذه 
طخطتغاً وجععغاً شغ طآجسئ الةغح. وعع طا تسئإ 
سطى  بصعة  طاظاشسغظ  طاخارسغظ  صطئغظ  إغةاد  شغ 

الظفعذ والجساطئ ضمظ زطرة بعتفطغصئ ظفسعا.
تفسغض  تعل  السغاجغئ  الاةاذبات  ضض  طظ  وبالرغط 
المادة المثضعرة ١٠٢ طظ الثجاعر الةجائري الةثغث (٨٨ 
جابصاً) الاغ تتضط تالَئ الحشعر شغ أسطى عرم السططئ 
شغ الةجائر، شإن زطرة بعتفطغصئ المرتئطئ باإلظةطغج ضاظئ 
صث ظةتئ طظ خقل اظاثابات ٢٠١٤م الرئاجغئ شغ تمرغر 
وتضرغج الامثغث لئعتفطغصئ إلى غاغئ ٢٠١٩م. ضما أن 
تضعطَئ سئث المالك جقل (السابصئ) ضاظئ صث "ظةتئ" 
أغداً شغ إجراء اقظاثابات الاحرغسغئ غعم ٢٠١٧/٠٥/٠٤م 
رغط المصاذسئ الضئغرة والسجوف غغر المسئعق، تغث 
ضاظئ ظاائُةعا خادطًئ وظسئُئ المحارضئ شغعا طاثظغئ. 
إذ أظعرت أن أضبر طظ بطبغ المسةطغظ شغ الصعائط 

اقظاثابغئ عط طظ المصاذسغظ.
الةغح  طآجسئ  أن  طاسثدة  طخادر  أحارت  ضما 
ووزرائعا  التضعطئ  أداء  طظ  واضتاً  تثطرًا  أبثت  الاغ 
بأواطر  اقجاتصاق  ذلك  شغ  ظجلئ  ضاظئ  الفاجثغظ 
لسظاخرعا باقظاثاب طظ خقل العرصئ الئغداء! وعع طا 
سضج تالئ اقطاساض لثى صغادة أرضان الةغح تةاه 
الماظفثغظ شغ طتغط الرئغج ضما شغ رئاجئ التضعطئ 
ضان  إذ  الئقد.  شغ  افوضاع  إلغه  آلئ  وطما  والعزارات 
طظ  الفاسطئ  افذراف  جمغع  طظ  بالرئغج  المتغطعن 
أطبال جقل وبعحعارب وتثاد وغغرعط خقل جظعاٍت 
سثغثة، وتاى طمظ جئصععط ضسمار جسثاظغ وحضغإ 
خطغض (وزغر الطاصئ افجئص) وحرضائعط والمصربغظ طظعط 
وطظ أرباب افسمال المعالغظ لعط (وعط ألعف)، بض تاى 
طظ الطرف اآلخر المثسعم طظ شرظسا طظ الظاشثغظ شغ 
رجال  طظ  وحرضائعط  الةظراقت  طظ  التضط  طظزعطئ 
افسمال وأبظائعط وأحصائعط، صث تعرذعا جمغساً شغ ظعإ 
المال السام بحاى العجائض والطرق، وطظ ذلك جرصئ 
السمطئ الخسئئ طظ الثجغظئ السمعطغئ سئر الئظعك طظ 
خقل تتعغض السمطئ شغ الاةارة الثارجغئ سئر اقجافادة 
طظ الفارق الضئغر بغظ جسر السمطئ افجظئغئ شغ السعق 
(المعازغئ) وبغظ السسر الرجمغ شغ بظعك الثولئ، وسئر 
تعرغإ المال إلى الثارج والاعرب الةئائغ واجابماره 
شغ حرضات وبظعك الثول الشربغئ بض وتأجغج حرضاٍت 
المتثود  غغر  اقجاغراد  خقل  وطظ  الثارج.  شغ  عظاك 
لضض أخظاف السطع والئدائع والمساعطضات طظ الخغظ 
وطظ حاى بصاع افرض، وطظ خقل الصروض والخفصات 
وطحارغع  افجظئغئ  الحراضئ  شغ  والرحاوى  المحئععئ 

اقجابمار الجائفئ والععمغئ شغ الخظاسئ والجراسئ. 
وإذ تسئإ عثا الظجغش شغ العخعل جرغساً اصاخادغاً إلى 
تاشئ العاوغئ وجغاجغاً إلى الثطعط التمراء طع ظفاد 
خظثوق ضئط اإلغرادات وطع اظعغار أجسار الظفط إلى طا 
دون ٥٠ دوقرًا وتصطص الرغع وتراجع اتاغاذات الئطث طظ 
السمطئ افجظئغئ إلى ظتع ١٠٠ ططغار دوقر بتسإ أرصام 
بظك الةجائر، جغء بسئث المةغث تئعن رئغساً لطتضعطئ 
شغ طظاخش حعر ٢٠١٧/٥م، وعع الرجض اإلداري الثي 
غفاصر إلى التظضئ والمظاورة السغاجغئ شغ طسالةئ ططفات 
طظزعطئ تضٍط وجططئ طاسفظٍئ شاجثة تصعم سطى تعاشص 

بغظ أجظتئ لعا ظفعذ شغ ضاشئ طآجساِت وأجعجة دولٍئ 
أذراشـُعا طاخارسئ وطرتئطئ بافجظئغ!! غثضر أن شاتعرة 
دوقر  ططغار   ٦٠ تةاوزت  ضاظئ  الةجائر  شغ  اقجاغراد 

(جظعغاً) طع ظعاغئ ٢٠١٤م.
وصث جغء بـائعن طظ أجض "ترتغإ" العضع والتث ولع 
وطظ  الظفصات  وترحغث  السام  المال  ظعإ  طظ  ججئغاً 
تشعل المال الفاجث، إذ طعماه ضاظئ طتثدة بأطرغظ 
و(٢)  اقجاغراد  ططش  وطسالةئ  ضئط   (١) عما:  ابظغظ 
إسادة الظزر شغ ططش الثسط التضعطغ فجسار الطاصئ 
وذلك  الثارج.  طظ  اآلتغئ  اقجاعقضغئ  والمظاةات 
تتسئاً لما جغفرضه طظطُص الاعازظات المالغئ وتامغُئ 
ضئط المغجاظغئ شغ السظعات المصئطئ، تفادغا لطسةج شغ 
سطى اقجاصرار شغ طظزعطئ  المغجان الاةاري وتفاظاً 
المساسِمر  طخالح  لدمان  الئطث،  شغ  الصائمئ  التضط 
افوروبغ وضمان طخالح الجطر الظاشثة شغ الثولئ! إذ 
شغ تالئ اجامرار السةج شغ المغجان الاةاري بالعتغرة 
اقصاراض  سطى  طةئرًة  جاضعن  الةجائر  شإن  التالغئ، 
والطةعء طةثدًا إلى خظثوق الظصث الثولغ طع ظعاغئ 
أن  غسظغ  طا  وعع  تصثغر.  أبسث  سطى  التالغئ  السحرغئ 
الظزام السغاجغ شغ الئطث جغفصث عاطَح المظاورة أطام 

ضشعط الصعى الثارجغئ الثولغئ، أي أطرغضا تتثغثًا.
إق أظه بثا واضتاً أن العزغر افول الةثغث سئث المةغث 
تئعن رغط أظه ظحأ جغاجغاً شغ أتدان الظزام ضمظ زطرة 
بعتفطغصئ، شإظه ق غاصظ المظاورة وق غماطك البصاشئ وق 
التظضئ السغاجغئ القزطئ لاسغغر الحأن السام شغ ظروف 
تخرغته  شضان  والترجئ!.  الخسئئ  السغاجغ  الخراع 
ططإ  أول  والسغاجئ"  المال  بغظ  "الفخض  بـدرورة 
وصع شغه، شضان أن اخطثطئ صراراُت وتثابغر تضعطاه 
الاغ اتثثعا شغ صطاسات طثاطفٍئ ضالخظاسئ والجراسئ 
اخطثطئ  وغغرعا..  الثارجغئ  والاةارة  الئظاء  وصطاع 
والمظافسغظ  الرغع  طظ  المسافغثغظ  وغدإ  برشخ 
وَطظ  (الئاتروظا)  السمض  أرباب  وطظ  المساعردغظ  طظ 
وراءه طظ الةظراقت والظاشثغظ شغ افوجاط السغاجغئ 
واقصاخادغئ الثغظ تسامث طخالـُتعط سطى اقجاغراد 
المآجسئ  شغ  المظاوئغظ  طظ  خاخًئ  الثارج،  طظ 
السسضرغئ لجطرة بعتفطغصئ الماتضمئ شغ دوالغإ السططئ 
شغ الئقد. ظةط سظ عثا الرشخ جرغساً تراٌك جغاجغ 
أبمر بغاظاً طحارضاً خثر سظ اجاماع ظجل افوراجغ شغ 
أرباب  وطمبطغ  الحشغطئ  ذئصئ  طمبطغ  بغظ  الساخمئ 
السمض ُأسطظ طظ خقله، وبطئغسئ التال طظ طظططص دسط 
وتظفغث برظاطب الرئغج، الئرظاطب الثي لط غسث له شغ 

التصغصئ واصع سطى افرض.
تترك إبر ذلك جرغساً أختاُب الصرار شغ صخر المرادغئ، 
أي َطظ غمارس وغاترك وغاتثث باجط الرئغج، لاظتغئ 
تئعن وإبساده بسث ٨٣ غعطاً طظ تظخغئه تفادغاً لطاخسغث 
وطجغث طظ الاأزم واقتاصان - طا غظئأ سظ وجعد خراع 
تاد شغ أسطى عرم السططئ - واإلتغان برئغج الثغعان 
شغ الرئاجئ أتمث أوغتغى رئغساً لطتضعطئ، وعع رجض 
الظزام السارف بثوالغإ السططئ والسارف بارضغئئ الظزام 
المطفات  وخاتإ  الثولئ  شغ  افطعر  سطى  والمططع 
التساجئ شغ الزروف الترجئ، إذ عع "رجض المعمات 
تطعغته  ورغط  غعطاً!!  ظفسه  سظ  عع  صال  ضما  الصثرة" 
بأغام خسئئ آتغئ جاعاجععا الئقد إق أظه جسى بض جارع 
إلى ذمأظئ الةمغع طظ خقل سصث البقبغئ (التضعطئ - 
ظصابئ السمال - أرباب السمض)، شغ اظازار طا جعف ُغــْصثم 
سطغه طظ جغاجات تعاشصغئ وطا جااثثه تضعطُاه طظ 
تصحفغئ  وإجراءات  السمعطغئ  الظفصات  لارحغث  تثابغر 
ضرورغئ تتدغرًا لطمرتطئ المصئطئ، الاغ جاحعث شغ 
وطةالج  لطئطثغات  طتطغئ  اظاثاباٍت  ٢٠١٧/١١م  حعر 
العقغات، واظاثاباٍت رئاجغئ شغ ٢٠١٩م. ضما أظه المآعض 
لاتدغر خطئ اجائثال الرئغج شغ تالئ (إسقن) وشاته، 
وطظ  الرغع  طظ  واقجافادة  الثولئ"  لدمان "اجامرار 

طعارد الئقد وبرواتعا طع َطظ جعف غأتغ بسثه.
ر بما غةإ أن غثرضه أعُض  وشغ افخغر غةثر أن ظثضِّ
طعاصش  طظ  حسئـُعا  غاثثه  أن  غظئشغ  وطا  الةجائر 
الفاجثُة  سطغه  الماسططئ  الجطر  عثه  تصارشه  طا  تةاه 
المرتئطُئ باقجاسمار، الاغ تسئث به وبمخغره وطخغر 
أبظائه. شبرواتـُه الاغ ُخرف طظعا سطى غث عآقء طا غربع 
سطى ترغطغعن (ألش ططغار) طظ دوقرات الظفط والشاز شغ 
عثه السظعات افخغرة، أي طظث طةغء بعتفطغصئ رئغسًا 
الختغتئ!  وجعاعا  غغر  إلى  ذعئئ  أظعا  غئثو  شصط، 
تغث عع اآلن (أي الحسإ) بتسإ الصائمغظ سطى الظزام 
شغ الئقد غعاجه طةثدًا جغاجَئ الاصحش وظروشاً خسئًئ 
ظاغةئ اظعغار أجسار الظفط، بض وغعاجه طساسطماً (!!) 

طخغرًا طةععقً سطى جمغع المساعغات!!
تخرًا  غضمظ  المزطمئ،  افظفاق  عثه  طظ  المثرج  إن 
الضاشر  تثخَض  غمظع  تامغاً  بثغقً   - الثقشئ  ظزام  شغ 
وحؤعن  بض  وأعطعا  الةجائر  حؤعن  شغ  المساسمر 
الحسعب اإلجقطغئ ضاشئ، وغتصص السجَة والرشسَئ والظماء 
وضض أخظاف الثغر لطمسطمغظ جمغساً شغ دولٍئ واتثة 

 !جاطسٍئ لفطئ شغ ظض حرغسئ اإلجقم الحاطت

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: خالح سئث الرتغط - الةجائرـ 

ظحر طعصع (وضالئ طسا، افربساء، ١٥ ذو التةئ ١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٩/٦م) خئرا جاء شغه: "وخش ظاظغاعع خقل طحارضاه الغعم 
"افربساء" شغ اتافال رشع الضآوس اتافاق بالسام الةثغث شغ طئظى وزارة الثارجغئ شغ الصثس الشربغئ السقصات طع 
الثول السربغئ بأظعا افشدض وتسةض رصما صغاجغا غغر طسئعق شغ تارغت عثه السقصات. وأضاف ظاظغاعع صائق: "الاساون 
طع الثول السربغئ أضئر طظ أي شارة ضاظئ طظث إصاطئ (إجرائغض) وطا غتثث الغعم طع ضاطئ الثول السربغئ لط غتثث طبطه 
شغ تارغثظا تاى بسث تعصغسظا لقتفاصغات وسمطغا الاساون صائط بصعة وبمثاطش افحضال والطرق وافجالغإ رغط أظه لط 

غخض تاى اآلن لطتزئ السطظغئ لضظ طا غةري طظ تتئ الطاولئ غفعق ضض طا تثث وجرى شغ الاارغت".
: طا خرح به ظاظغاعع الغعم باتئ افطئ اإلجقطغئ تثرضه طظث زطظ بسغث، وذلك طظ خقل طعاصش 
تضاطعا السمطغئ، وسئر تخرغتاتعط الاغ تفدح أضبر طما تسار، بض إن افطئ أخئتئ واسغئ تماطا سطى 
المتاشزئ  عغ  المساسمر،  الضاشر  الشرب  شغ  أجغادعط  طظ  لتضاطعا  المعضطئ  المعمات  أولى  طظ  أظه 
غمظسعن  الطعق،  بثول  غسمى  طا  تضام  وخاخئ  شعط  لثلك  وتثوده؛  أطظه  وتماغئ  غععد،  ضغان  سطى 
المسطمغظ طظ الصغام بافسمال الفثائغئ ضث ضغان غععد طظ أراضغعط، وتصاسسعا سظ تترغك جغعحعط 
لاترغر شطسطغظ الاغ غثرشعن سطغعا دطعع الاماجغح، وشعق ذلك ضطه أصاطعا سقصات سطظغئ وجرغئ طع 

ٍم﴾. ِ
َ
يَن َظلَُموا ِمْن َعَذاِب يَْوٍم أ ِ عثا الضغان المست وأجطمعه طسرى رجعل اهللا ، ﴿َفَوْيٌل لِّثَّ
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