
إن وخش بعرة افطئ شغ الحام بأظعا بعرة طئارضئ، 
صاطئ  بعرة  فظعا  عع  اهللا،  بإذن  ضثلك  وجائصى 
والاةئر  الضفر  لرأس  سمغض  طةرم  ذاغغئ  ظزام  ضث 
فظعا  بض  شتسإ،  عثا  ولغج  أطرغضا،  والشطرجئ 
شغ  أعثاشعا  وتئطعرت  اهللا  بغعت  طظ  اظططصئ  أغدا 
اإلجرام  ظزام  إجصاط  وعع  أق  وسزغط  ضئغر  عثف 
تضط  وإصاطئ  ورطعزه  وطآجساته  أرضاظه  بضاشئ 
سطى  الباظغئ  الراحثة  بالثقشئ  المامبض  اإلجقم 
سطغه  اهللا  رجعل  بعا  بحر  ضما  تماطا  الظئعة  طظعاج 
تةسث  وصث  أظصاضه،  سطى  والسقم  الخقة  وآله 
وعافئ  خثتئ  الاغ  حساراتعا  شغ  بعضعح  ذلك 
بعا تظاجر المازاعرغظ وضتى طظ أجطعا البائرون 
بأرواتعط ودطائعط وأطعالعط، وشعق ذلك بفطثات 
الظخر  تساةثي  باهللا  طاسطصئ  وصطعبعط  أضئادعط، 
عغ  الحام  شغ  افطئ  بعرة  إن  وتسالى.  تئارك  طظه 
الحام  أعض  شغه  حسر  غعم  أول  طظ  طئارضئ  بعرة 
سظعط،  والصعر  الزطط  إلزالئ  الاترك  بدرورة 
وأطاعط  أظفسعط  تةاه  بمسآولغاعط  وحسروا 
عع  إلجصاذه  الطاغغئ  سطى  غبعروا  أن  بث  ق  وأظعط 
سطى  شضاظعا  تدتغاتعط،  سزمئ  طعما  وظزاطه 
بمظعا،  غطى  طعما  الاشغغر  شاتعرة  لثشع  اجاسثاد 
سمالئ  ظزام  أصعى  سطى  خروجعط  تئسات  وتتّمض 
عع  وعثا  شثاء،  ذلك  ضطفعط  طعما  المظطصئ  شغ 
المدمار  جطعك  بثاغئ  سطى  ودل  بثغر  بحر  الثي 
غساخسإ  صث  لطاشغغر.  الصعغط  والطرغص  الختغح 
الادتغات  وسزط  الطرغص  طحصئ  الظاس  بسخ 
طعاخطئ  وسثم  الاراجع  شغصرر  الئقء،  طثة  وذعل 
صرار  عع  الصرار  عثا  أن  ورغط  البعرة،  شغ  السغر 
وجعق،  ذئغسغا  بسدعط  غسائره  صث  بائج  غائج 
إلى  السصعط  ذرغص  بثاغئ  عع  التصغصئ  شغ  أظه  إق 
والثطاء  ُبثلئ  الاغ  الادتغات  ضض  وعثر  العاوغئ 
الاغ  وافسراض  أزعصئ  الاغ  وافظفج  ُجفضئ  الاغ 
عع  ضطه  ذلك  وشعق  ُعّثطئ،  الاغ  والئغعت  اظاعضئ 
وذأة  جططئ  تتئ  جثغث  طظ  السغح  إلى  السعدة 
تطك السخابئ المةرطئ ظفسعا الاغ شسطئ ضض ذلك، 
بض زادعا تصثا وإجراطا وتشعق سصطغئ البأر واقظاصام 
بسخ  شغ  تخض  وطا  ضثعا،  باروا  الثغظ  ضض  طظ 
واساصال  سطغعا الظزام طظ صاض  الئطثات الاغ جغطر 
خغر  لعع  لطصئعر  وظئح  لطترائر  واغاخاب  وتسثغإ 
دلغض سطى طا ظصعل. إن شاتعرة الاراجع شغ طظاخش 
أن  إلى  البعرة  شغ  صثطا  المدغ  وسثم  الطرغص، 
تتصص عثشعا بإجصاط الظزام وإصاطئ تضط اإلجقم؛ 
عغ أغطى بمظا وأبعر تضطفئ وأسزط تدتغئ وأضبر 
طساظاة بضبغر طظ شاتعرة طعاخطئ البعرة تاى تتصص 
ذل  باهللا  والسغاذ  عغ  الاراجع  ساصئئ  فن  أعثاشعا؛ 
وخسران  وحئغتاه  المةرم  الظزام  ضظش  شغ  وععان 
طعاخطئ  ساصئئ  أطا  واآلخرة،  الثظغا  التغاة  شغ  طئغظ 
البعرة شعغ بإذن اهللا سج وتمضغظ وأطظ وأطان شغ 
وافرض  السماوات  ضسرض  سرضعا  وجظئ  الثظغا، 
تسصطعن  شعض  أضئر.  اهللا  طظ  ورضعان  اآلخرة،  شغ 
غا أعض الحام، غا رأس تربئ افطئ شغ خراسعا طع 
حئاك  شغ  تسصطعن  عض  المساسمر،  الضاشر  الشرب 
الغأس والصظعط الاغ ظخئعا لضط أسثاؤظا، وغصعدضط 
السعث  تةثدون  أم  سطغضط،  تسطط  طظ  بعا  لطاثئط 
طع اهللا وتساخمعا بتئطه الماغظ وتعاخطعا بعرتضط 
المأجعرون  الصادة  ترشه  الثي  طسارعا  تختغح  بسث 
واسغئ  جغاجغئ  صغادة  خطش  بخغرة  سطى  لاسغروا 
الخادصغظ  ظفعس  شغ  تجال  ق  شالبعرة  خادصئ؟ 
طاعصثة رغط المتظ والخساب، وأعثاشعا شغ ظفعس 
وابصئ  وتثه  باهللا  طاسطصئ  والصطعب  راجثئ،  أبظائعا 
ُرُسَلَنا  َلَننُصُر  ا  ﴿ِإنَّ جئتاظه،  وسثه  جمغض  تتصغص  طظ 
اُد﴾. َ ْش َ

األ َيُقوُم  ْوَم  َ َو ْنَيا  الدُّ َياِة  َ ْ ا  ِ آَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ

اصرأ شغ عثا السثد:

- عض عغ بثاغئ الظعاغئ إلطئراذعرغئ الحر أطرغضا؟! ...٢
- الظزام المخري وخراع سطى بروة لغئغا

   شغ ظض غغاب افطئ خاتئئ التص شغ البروة ...٢
- تثاسغات وخعل صعات أطرغضغئ إلى سثن ...٣
- بشغاب الصغادة السغاجغئ العاسغئ والمثطخئ

   ق حغء غثسع لطافاؤل ...٤
- غا طةمع الفصه تعشغر افطظ واجإ الثولئ ولغج افشراد! ...٤

(جظةطج جمغسا لظضاإ دجاعرا غائظى واصسا صادرا سطى 
تض طحاضطظا)... وضض ذلك غثل سطى رغئاه شغ تعلغ 

التضط بظفسه تالغا وبسث الفارة اقظاصالغئ.
٢- لظرجع خطعة إلى العراء وظثّضر بمبض طا جرى شغ 
سسضرغئ  طةمعسئ  صاطئ  تغث  ٢٠٠٨م  سام  ظعاغئ 
بصغادة الظصغإ طعجى ضاطارا باظصقب بسث اإلسقن سظ 
وشاة رئغج الةمععرغئ الشغظغئ الةظرال قظسا ضعظاغ 
بأربع جاسات. وأسطظعا تغظؤث أظعط (ق غظعون اقجامرار 
اظاثابات  إجراء  تغظ  إلى  ساطغظ  طظ  أضبر  التضط  شغ 
تفاخغض  ذضرظا  وصث   ،(٢٠١٠ سام  ظعاغئ  شغ  رئاجغئ 
ذلك اقظصقب شغ جعاب جآال باارغت ٢٠٠٨/١٢/٢٦

وأوضتظا أن أطرغضا ضاظئ وراء ذلك اقظصقب، وعثا طا 
بئئ شغما بسث. وبالفسض جرت اظاثابات شغ تحرغظ الباظغ 
سام ٢٠١٠ وشاز بعا ألفا ضعظثي الثي ضان طسارضا لتضط 
الةظرال قظسا ضعظاغ سمغض شرظسا، والمسروف سظ ألفا 
ضعظثي أظه (وخش بالمسارض الاارغثغ، تغث ظاعخ 
جمغع التضعطات الاغ تساصئئ سطى غغظغا طظث اجاصقلعا 
سطغه  تضط  ذلك،  إلى  فوروبا.  وظفغ   ،١٩٥٨ سام 
باإلسثام والسةظ صئض أن غاربع سطى ضرجغ السططئ 
سام ٢٠١٠. الةجغرة ٢٠١٥/١٠/٢٤) وضان غظزر إلغه 
ضمثّطص لطشغظغغظ طظ اقجائثاد الثي غمارجه سمقء 
شرظسا. وسظثطا صام السساضر المعالعن فطرغضا باظصقب 

طا بني ذالئان أششاظساان 
وبعرة افطئ يف الحام

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ حادي السئعد

اقظصقب السسضري يف غغظغا

بالظزام  اإلذاتئ  سطغضط  غةإ  الئاضسااظغ:  الةغح  أغعا 
ضسش  طخثر  فظعط  فطرغضا،  المعالغظ  وبالتضام  الصائط 
شطط  وباضساان.  والمسطمغظ  اإلجقم  سطى  وسار  وعجغمئ 
تامضظ جمغع الصعات الخطغئغئ تاى طظ عجغمئ بدسئ آقف 
غتثث  سساه  شماذا  والسااد،  السثة  صطغطغ  المةاعثغظ  طظ 
سظثطا تسطعن ظخرتضط إلصاطئ الثقشئ شغ باضساان، وغاط 
وراءعما؟!  وطا  العجطى  وآجغا  أششاظساان  طع  تعتغثعا 
واظخروا  حغاذغظعط،  وجاوس  غظسعن  الخطغئغغظ  اجسطعا 
عع  الثي  العثى  ذرغص  إلى  غثسعضط  الثي  الاترغر  تجب 
ضماظئ لضط لطظةاح شغ الثظغا واآلخرة، شعض أظاط طةغئعن؟
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ضطمئ السثد

اجااتئ أطرغضا أششاظساان شغ تحرغظ افول/أضاعبر 
اتعماعا  الاغ  ذالئان،  بتضط  لقذاتئ   ٢٠٠١ سام 
بإغعاء أجاطئ بظ قدن وحثخغات أخرى شغ تظزغط 
أغطعل/  ١١ بعةمات  زسمعا  تسإ  طرتئطئ  الصاسثة 

تظستإ  أطرغضا  عغ  عا  ساطا  سحرغظ  وبسث  جئامئر، 
ذالئان  ترضئ  طع  سصثته  اتفاق  سئر  أششاظساان  طظ 
تسإ طا ورد وتتئ صغادة أخعظث زاده وصسئ ذالئان 
٢٩ شغ  صطر  شغ  أطرغضا  طع  تارغثغ  جقم  اتفاق 

اقتفاق  زاده  أخعظث  ووخش   ٢٠٢٠ حئاط/شئراغر 
بأظه "اظاخار ضئغر" لطةماسئ.

بثسعة  باغثن  جع  افطرغضغ  الرئغج  خرح  وصث 
ذالئان لفسض أطر طعط لغاط اقساراف بعا. وغآضث أن 
الثطر شغ جعرغا أضئر بضبغر طما شغ أششاظساان تغث 
صال باغثن: "ق أساصث أن ذالئان تشغرت لضظ الثطر 

شغ جعرغا أضئر بضبغر". (روجغا الغعم)
بضبغر طظ أششاظساان فن  ظسط إن الحام عغ أخطر 
شغ الحام بعرة حسإ خرج غظادي "عغ هللا عغ هللا" 
و"لظ ظرضع إق هللا"، خرج شغ طظطصئ تسائر طظ أعط 
واصاخادغا  جغاجغا  السالط  طساعى  سطى  المظاذص 
التئغإ  وخفعا  وإجقطغا؛  ودولغا  واجاراتغةغا 
دار  سصر  "الحام  والسقم  الخقة  سطغه  المخطفى 
اإلجقم"، وحعاعث ضبغرة سطى أعمغئ عثه المظطصئ 
بضغاظات  تتاط  وجغاجغا  المسطمغظ.  صطعب  شغ 
وأظزمئ عجغطئ طارظتئ غامطمض أعطعا طظ تضاطعط، 
لثلك ق غرابئ لعثه الترب الحرجئ الاغ تحظ سطى 

أعطظا شغ الحام طظ الصاخغ والثاظغ.
وبثاغئ  المارظتئ  افظزمئ  عثه  جصعط  عع  شظةاتعا 
وحرته  سظه  سئر  طا  وعثا  أجمع،  السالط  لعجه  تشغغر 
تخرغتات  شغ  بقك،  رغاحارد  افطرغضغ  السغظاتعر 
تطفجغعظغئ، "افجئاب التصغصغئ" لرشخ الشرب جصعط 
بحار افجث وظزاطه شغ جعرغا، الاغ تامبض بثعشعا 
طظ أن "ترشرف راغئ الفجع السعداء والئغداء لطثولئ 
وطا  دطحص"،  السعرغئ  الساخمئ  شعق  اإلجقطغئ 

جغمبطه عثا طظ تعثغث سطى أطظ أوروبا. (سربغ٢١)
الخغظ  طبض  بثول  أششاظساان  تتاط  المصابض  شغ 
وروجغا وإغران وباضساان وغغرعا طظ الثول، وعثه 
تصغصغا  تعثغثا  تحضض  أن  بمضان  الخسعبئ  طظ 
لطشرب ولع تسطمئ ذالئان صغادة أششاظساان وأصاطئ 
وضئطعا  تخارعا  جثا  السعض  شمظ  إجقطغئ  إطارة 
والادغغص سطغعا، وصث تتثث شغ ذلك وزغر الثارجغئ 
وذئصئ  "ذالئان"  جغطرت  إذا  صال:  سظثطا  افلماظغ 
"جظاا  أششاظساان  ظمظح  شطظ  اإلجقطغئ  الحرغسئ 

واتثا" (روجغا الغعم)
سثا سظ اقخاقف العاضح بغظ الئطثغظ؛ شفغ أششاظساان 
عظاك ترضئ سسضرغئ طةاعثة تصاتض افطرغضان ضسثو 
طئاحر بغظما شغ الحام عظاك حسإ اظافخ غرغث الاشغغر 
والتضط باإلجقم وطظه وجثت شخائض سسضرغئ تصاتض 
الظزام بشغئ إجصاذه والثقص طظه، والثي تثسمه ضض 

أظزمئ السالط طظسا لعخعل بعرة الحام إلى عثشعا.
أن  صئض  الحام  بعرة  شخائض  خاضئ  ضغش  رأغظا  وصث 
شغعا  اظاخر  ضبغرة  طسارك  طظعا،  الثاسط  غث  تامضظ 
جاتصا، لضظ عثه الفخائض السسضرغئ  البعار اظاخارا 
الصاال  وعغ  أق  افجاجغئ  طعماعا  ترضئ  سظثطا 
وخعض المسارك ضث الظزام المةرم وأزقطه وأحغاسه 
شحق  شحطئ  وإدارتعا  المظاذص  تضط  إلى  وتعجعئ 

ذرغسا شغ ذلك جمغسه بثون اجابظاء.
سظثطا  شرتا  غطغرون  المسارك  أغام  الظاس  ضان  وصث 
أتغائعط،  شغ  البعار  طظ  المصاتطغظ  أبظاءعط  غرون 
شغطسمه  سظثه  بائرا  غسادغش  طظ  التر  وخاتإ 
تسطمئ  سظثطا  بغظما  بغاه،  شغ  وغتمغه  وغآوغه 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب: لئغان الرأي الخعاب شغ عثه المسألئ ظساسرض 
افطعر الاالغئ:

سطى  دوطئعغا  طاطادي  السصغث  اقظصقب  صائث  صال   -١
الاطفجغعن الرجمغ الشغظغ سصإ اقظصقب طساء افتث 
٢٠٢١/٩/٥ (صررظا تض المآجسات والتضعطئ وإصفال 
افطر  غعمه  طظ  إلى  وظاعجه  والةعغئ  الئرغئ  التثود 
إلى إضمال سمطعط بحضض ذئغسغ) ودسا (السسضرغغظ 
المسآولغئ  (التضعطئ  وتّمض  بضظاتعط)  شغ  الئصاء  إلى 
سظ تردي افوضاع وإجاءة السثالئ وجتص المعاذظغظ 
وسثم اتارام الثغمصراذغئ وتسغغج المسائض اإلدارغئ 
باإلضاشئ إلى الفصر والفساد المساحري)، وصال (صررظا 
الصئخ سطى الرئغج ألفا ضعظثي) الئالس طظ السمر ٨٣

ساطا. وأسطظ سظ اجائثال سسضرغغظ بتضام المظاذص. 
وشغ الغعم الاالغ تسعث صائث اقظصقب شغ ضطمئ طاطفجة 
أغدا (باحضغض تضعطئ وتثة وذظغئ إلدارة اقظاصال)، 
وضئار  العزراء  واجاثسى  اقظاصال.  شارة  غتثد  ولط 
المسآولغظ شغ التضعطئ إلى اجاماع طسه وعثد طظ 
ضث  (تمردا  جغسائره  بأظه  التدعر  سظ  طظعط  غاثطش 
لةظئ الاةمع العذظغ والثغمصراذغئ) وعع اقجط الثي 
اخاارته الصعات الثاخئ لظفسعا. واصااد الةظعد أولؤك 
المسآولغظ شغ خعرة خطئ طظ اقتارام إلى طصر الةغح 
شغ الساخمئ ضعظضري. وصال (لظ ظسعث بالسغاجئ لرجض 
وصال  الحسإ)،  إلى  بعا  جظسعث  بض  اآلن،  بسث  واتث 

ضریبۀ الذل
أغلى من ضریبۀ العز طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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افجرى والمسرى وشطسطغظ  اجابظاء: إن  جمغسا دون  ضطضط  وأتجابًا،  ترضات  الفطسطغظغئ؛  غا صادة الفخائض 
ضطعا وأعطعا، خطاغاعط طسطصئ شغ رصابضط، وطخغرعط رعظ صراراتضط. لصث اجاظفثتط ذاصات وجععدا سزغمئ، 
وجرباط وجائض وأجالغإ ضبغرة فجطعط، ظحعث لضط بثلك. لضظضط لط تةربعا أعط وأسزط وأظةح وأظةع وجغطئ، 
ربما تضعظعن صث شضرتط شغعا لضظضط لط تةربععا، أق وعغ اجاظخار جغعش المسطمغظ واقجاشابئ بعط، شعطّط 
جربععا ولظ تثسروا حغؤا. صعلعا لعط، غا جغعش المسطمغظ: لصث بثلظا جض وجسظا، واجاظفثظا طسزط ذاصاتظا، 
أظاط،  إق  وتسالى  جئتاظه  اهللا  بسث  لعط  غئص  ولط  افجر،  شغ  ظئغضط  وطسرى  وأجراضط  شطسطغظضط  زالئ  وطا 
ظتع  واظططصعا  وساادضط،  بسثتضط  وعئعا  وبصاق،  خفاشا  واظفروا  ذلك،  طظ  أضبر  افرض  إلى  تاباصطعا  ق  شعغا 
افرض المئارضئ طعططغظ طضئرغظ، وطجلجلغظ أرضان غععد لظخرتعط، شاترغر افجرى واجإ سطغضط لصعله ملسو هيلع هللا ىلص: 
نَصُروُكْم  َ ِن اْس ِ «ُفكُّوا الَْعايِنَ» أي ترروا أجراضط، وتترغر شطسطغظ وأعطعا شرض شغ رصابضط لصعله تسالى: ﴿َو
ْصُر﴾، وظتظ شغ اظازارضط. غا صادة الفخائض الفطسطغظغئ؛ ترضات وأتجابًا، ضطضط جمغسا  يِن َفَعَلْيُكُم النَّ ِ الّدِ
دون اجابظاء: اسائروا ذلك وجغطئ ضالعجائض الاغ جربامععا، جربععا شطظ تثسروا حغؤا، واجسطععا شغ رصاب 
افبعاب. طظ  الضبغر  ذرصاط  ضما  بابعط،  اذرصعا  أوق  ولضظ  اهللا،  حاء  إن  غثثلعضط  لظ  وعط  افطئ  جغعش 

إلى قادة الفصائل الفلسطینیۀ جمیعا دون استثناء
إن األسرى والمسرى وفلسطین وأهلها خطایاهم فی رقابکم

السآال: (أسطظ المةطج السسضري شغ غغظغا أظه جغئاحر اسائارا طظ بسث غث البقباء ٢٠٢١/٩/١٤، جطسطئ 
تضعطئ شغ  حرضات الاسثغظ، تمعغثا لاحضغض  طع الصعى السغاجغئ والمةامع المثظغ وطمبطغ  لصاءات 
الئقد... دار العقل ٢٠٢١/٩/١٢) وضاظئ غغظغا ضعظضري صث حعثت طساء غعم افتث ٢٠٢١/٩/٥ سمطغئ 
تطفجغعظغ  خطاب  سئر  أسطظ  الثي  دوطئعغا  طاطادي  الثاخئ  الصعات  شغ  السصغث  صادعا  سسضرغئ  اظصقب 
الصئخ سطى رئغج الئقد ألفا ضعظثي وتض الئرلمان والتضعطئ ووصش السمض بالثجاعر وإغقق التثود. 

شمظ وراء عثا اقظصقب؟ وعض له سقصئ بالخراع الثولغ سطى الئطث؟



 افربساء ١٥ طظ خفر ١٤٤٣عـ المعاشص ٢٢ أغطعل/جئامئر ٢٠٢١ طـ٢     السثد ٣٥٧

اجاصئض الرئغج المخري سئث الفااح السغسغ، الثمغج 
٢٠٢١/٩/١٦م، رئغج تضعطئ العتثة العذظغئ الطغئغئ 
ورتإ  الصاعرة...  الساخمئ  شغ  الثبغئئ  التمغث  سئث 
السغسغ بالثبغئئ شغ زغارته إلى طخر لطمحارضئ شغ 
المحارضئ.  الطغئغئ  المخرغئ  السطغا  الطةظئ  اجاماسات 

(جضاي ظغعز سربغئ)
شغ  المحارك  لطاساون  اتفاصغات  وطخر  لغئغا  وصسئ 
طسمر  ظزام  جصعط  طظث  افضثط  عغ  سثة،  طةاقت 
الصثاشغ، صئض سحر جظعات، حمطئ ١٣ تفاعماً وجائ 
٣٠ طظ  أضبر  اإلجمالغئ  صغماعا  بطشئ  تظفغثغئ  سصعد 

طظ  تحمطه  بما  اقتفاصغئ،  عثه  وضاظئ  دوقر.  ططغار 
اجابمارات ضثمئ، بمرة لاتسظ السقصئ بغظ الصاعرة 
الةثغثة  الاظفغثغئ  السططئ  اجاقم  طظث  وذرابطج، 
التالغ.  السام  طظ  افول  الربع  ظعاغئ  شغ  لمعاطعا، 
وغساصث طتططعن أن طظح طخر تخئ ضئغرة شغ برظاطب 
إسادة اإلسمار جغسعط شغ تسجغج اقجاصرار شغ لغئغا، 
والمدغ صثطاً ظتع إظعاء الظجاع السغاجغ والسسضري، 
الماضغ.  السصث  ذغطئ  اقظاصالغئ  المرتطئ  طغجا  الطثغظ 

(إظثبظثظئ سربغئ الةمسئ ٢٠٢١/٩/١٧م)

لغئغا تالعا ضتال ضض الئقد اإلجقطغئ ططغؤئ بالبروات 
طاخارسعن  سمقء  شغعا  وغاتضط  غتضمعا  طظ  أن  إق 
غعالغ بسدعط برغطاظغا خاتئئ الظفعذ افخطغ عظاك 
وبسدعط اآلخر أطرغضا الاغ اجاطاسئ طظاشسئ برغطاظغا 
ووضسئ صثطعا شغ لغئغا بسمغطعا تفار غثسمه الرئغج 
طظ  أردوغان  سمغطعا  وباثخض  ذرف  طظ  المخري 
الطرف اآلخر، لغئصى الخراع طتاثطا تاى لع أظعرت 
أذراشه الرضا باصسغط السططات والمخالح إق أظه غئصى 

اتفاصا بغظ البسالإ.
تضعن  ولظ  افولى  تضظ  لط  لمخر  الثبغئئ  زغارة 
افخغرة لمسآول لغئغ خاخئ الثغظ وقؤعط فطرغضا، 
شمخر عغ طظ تتمض طفاتغح التض لئسط ظفعذ أطرغضا 
داخض لغئغا رغط وجعد أردوغان شغ الخعرة، شالظزام 
بافزطئ  المسظغئ  اإلصطغمغئ  الصعة  عع  تصغصئ  المخري 
فجظثتعا،  وتظفغثا  أطرغضا  لخالح  وبالطئع  الطغئغئ 
وق  الحسعب  واجاصرار  أطظ  غسظغعط  ق  السمقء  شضض 
افطظ  بض  بقدعط،  إسمار  إسادة  تاى  وق  رشاعغاعا 
سمقء  واجاصرار  أطظ  عع  ظزرعط  شغ  واقجاصرار 
جالئ  ولع  وبرواتعا  الئقد  طظ  وتمضغظعط  جادتعط 
دطاء الحسعب أظعارا! وطا غتثث شغ جعرغا دلغض سطى 
لطثاظسغظ  إق  تمظح  ق  ظزرعط  شغ  والرشاعغئ  ذلك، 
الضاشر  طزطئ  تتئ  شصط  لغج  السغح  ارتدعا  وطظ 
المساسمر بض طظ غصاتطعن طسعط وغصاطعن إخعاظعط 
لئسط ظفعذ جادتعط، أطا إسادة اإلسمار شعغ وجغطئ 
ظعإ جثغثة ووجغطئ تثخض طأطعظئ لمساسثة السمقء 
شغ الاثطص طظ المظاشسغظ والمثطخغظ سطى افرض 
والامضظ طظ بسط ظفعذ السادة شغ الئغئ افبغخ 

سطى أضئر بصسئ طمضظئ طظ افرض.
المسائض  طظ  سثد  لئتث  المسطظ  الجغارة  تطك  شعاصع 
طع  الافاعط  طثضرات  طظ  وسثد  اتفاصغات  وإبرام 
أجرى  الثي  السطغا، شغ العصئ  المخرغئ  الطغئغئ  الطةظئ 
٢٠٢١/٩/١٥م،  شغ  لغئغا  طشادرته  صئض  الثبغئئ  شغه 
طئاتبات طع وشث أطرغضغ وخض شغ الغعم ظفسه بصغادة 
طساحار وزارة الثارجغئ افطرغضغئ دغرغك حعلغئ، تغث 
الاصى الثبغئئ وطسآولغظ لغئغغظ آخرغظ وضأن لعثه 
المئاتبات سقصئ بجغارة طخر وطا تط شغعا قتصا طظ 
أطعر خفغئ أو طسطظئ، شفغ الظعاغئ طا تط طظ اتفاصغات 
جغةسض وجعد طخر وتثخطعا شغ لغئغا طتمغا باتفاصات 
ضمظ الصعاظغظ الثولغئ طظ عةعم الثول الضئرى الاغ 

رأى أن أطرغضا بثأت شغ أن تخئح "سمقصا بق أظغاب". 
وصث تةسث ذلك العاجج بسث ذلك بسصث طظ الجطان، 
طحاضض  وتــثوث  الخغظغئ،  العظث  شغ  العجغمئ  بسث 

اصاخادغئ خطغرة.
حضض ظععر سثد طظ الصعى اإلصطغمغئ خقل السصثغظ 
السابصغظ ضعابح لعصش الافرد افطرغضغ بصغادة السالط، 
وتسث الخغظ أبرز تطك الصعى، شصث تصصئ ظمعا اصاخادغا 
طرتفسا أذعض السالط. شسطى الرغط طظ أن اصاخاد أطرغضا 
غسث افصعى سطى المساعى السالمغ، شإظه طظ الماعصع أن 
تتاض الخغظ تطك المضاظئ بتطعل سام ٢٠٢٥م، ضثلك 
 ٪١٠ بظسئئ  تــجداد  لطخغظ  السسضرغئ  المغجاظغئ  شإن 
جظعغا، وطظ الماعصع زغادة تطك الظسئئ شغ المساصئض. 
المظاشسئ  الــثول  جماح  ضئح  أطرغضا  تتاول  وبالاالغ 
وبثاخئ الخغظ، ظزرا فظعا المظاشج العتغث لعاحظطظ 

تاى اآلن، ولضظعا لط تفطح تاى اآلن.
سطى  اقجاسمارغئ  أطرغضا  ترب  طظ  صخغرة  شاره  بسث 
والعغمظئ  افطرغضغ  الافرد  ذروة  حضطئ  الاغ  السراق 
تةثر  بسئإ  باقظتسار وذلك  بثأ ذلك المث  المططصئ 
السصغثة اإلجقطغئ شغ ظفعس المسطمغظ الاغ ق ترضى 
المتاطغظ  إلخراج  الةعاد  راغئ  وتسطغ  والائسغئ  بالثل 
وتترغر الئقد طظ رجسعط، شصث طرغ المةاعثون أظش 
أطرغضا شغ الاراب، جعاء شغ السراق أو أششاظساان، وعا 
عغ الغعم تثرج ذلغطئ طظ أششاظساان ضما خرجئ طظ 

صئض برغطاظغا واقتتاد السعشغاغ.
اقصاخادغئ  افوضـــاع  تطعرات  طاابسئ  خــقل  وطــظ 
واقذقع سطى تصثغرات المتططغظ السالمغغظ وافطرغضغغظ 
غمضظ تتثغث سثد طظ المآحرات اقصاخادغئ الاغ تحغر 

إلى اقظعغار العحغك فطرغضا وعغ ضاآلتغ:
١- ارتفاع السةج شغ المغجاظغئ افطرغضغئ إلى طساعغات 

غغر طسئعصئ.
زغادة  بسئإ  الاةاري  المغجان  شغ  السةج  ارتفاع   -٢
إذ  افطرغضغئ،  الخادرات  وتراجع  الثارج  طظ  اقجاغراد 
تاخّثر الخغظ صائمئ الثول الاغ غمغض المغجان الاةاري 

لخالتعا شغ طعاجعئ أطرغضا.
٣- ارتفاع الثغعن افطرغضغئ الساطئ خقل السظعات السحر 
الماضغئ، أي أن أطرغضا ق طتالئ شغ ذرغصعا إلى اإلشقس. 
شالخغظ وتثعا تمطك ظتع ترغطغعن دوقر طظ جظثات 
الثجغظئ وطظ أوراق الثغظ افطرغضغئ بخفئ ساطئ سطى 
ظتع غةسطعا صادرة سطى إجصاط اقصاخاد افطرغضغ لع 

أرادت ذلك بالاثطص طظ عثه السظثات شغ أي لتزئ.
٤- ضطفئ ترب أطرغضا سطى السراق وأششاظساان تعالغ 
ظحرتعا  دراجئ  شغ  جاء  طا  سطى  دوقر،  ططغار   ٦٤٠٠
جةقت  ــع  واص شمظ  بـــراون،  جاطسئ   ٢٠١٩ ظعاغئ 
الضعظةرس شإن الترب تضطش أطرغضا حعرغا ٨٠ ططغار 
المظطصئ ٢,٥ إلى  الةظعد  إرجال  ضطفئ  ووخطئ  دوقر 

ططغار دوقر. وتاراوح تضطفئ إلصاء الصظابض طا بغظ سحرة 
آقف إلى ١٥ ألش دوقر شغ الساسئ. وتئطس تضطفئ تحشغض 

تاططئ الطائرات العاتثة بقبئ طقغغظ دوقر غعطّغاً.
٥- أضثت وزارة الاةارة افطرغضغئ تراجع الظمع شغ الظاتب 
المتطغ اإلجمالغ وتراجع الططإ سطى المظاةات افطرغضغئ 
غغر الثشاسغئ شغ افجعاق السالمغئ سضج ضض العسعد 
الاغ أسطظاعا التضعطئ، وعثا الائاذآ غصرب الئقد طظ 
اإلشقس. ظاعغك سظ اعاجاز أجعاق افجعط افطرغضغئ 
طظ  الثارجغئ  اقجابمارات  وعروب  بعا  البصئ  وشصثان 
الئقد. تغث تسئئئ أزطئ اقئامان افطرغضغ شغ غغاب 
وعروب  افطرغضغئ  المال  أجــعاق  شغ  الثولغئ  البصئ 
طظ  اآلقف  سحرات  ــقق  وإغ افجظئغئ  اقجابمارات 
المخاظع والحرضات افطرغضغئ وتسرغح الساططغظ شغعا، 
وإشقس أضبر طظ ١٥٠ بظضاً شغ أطرغضا وق زال أضبر طظ 

٥٠٠ بظك سطى حفا اإلشقس.
افخــرى،  الرئغسغئ  السمقت  أطــام  ــثوقر  ال تراجع   -٦
وتثععر صغماه أطام الغعرو والغعان الخغظغ إلى أصخى 
تث. وعثا الاثفغخ المسامر لصغمئ الثوقر غفصث البصئ 
شغ اقجابمارات سطغه وخخعخا اقجابمار شغ السظثات 
المال  أجــعاق  شغ  واقجابمار  افطرغضغئ  التضعطغئ 
الثوقر  طظ  المسابمرغظ  تثطص  أن  ضما  افطرغضغئ، 
صغماه  ــثوقر  ال غفصث  لطصغمئ  ضمثجن  الثعإ  بحراء 

السالمغئ ضمثجن لطصغمئ.
إن تراجع أطرغضا لغج شصط سطى المساعى اقصاخادي، 
بض عغ طظعارة أغدا سطى المساعى افخقصغ والصغمغ، 
وعجغماعا السسضرغئ لغسئ شصط شغ أششاظساان ولضظ 
أغدا شغ السراق. ولسعف تسصط أطرغضا ضما جصطئ 
ولظ  خفتاعا،  وجاطعى  إطئراذعرغات،  طظ  غغرعا 
تصعم لعا صائمئ، بض لظ غئضغ سطغعا أتث بسئإ ضط 
الةرائط الاغ ارتضئاعا ضث اإلظساظغئ. ولضظ طا غةإ 
المراعظئ سطغه عع تراك افطئ اإلجقطغئ الاغ تساسغث 
ساشغاعا وتسسى ظتع إصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج 
وتتمض  اإلجقطغئ،  الئقد  جمغع  جاعتث  الاغ  الظئعة 

 اإلجقم إلى السالط بأجره
َن﴾ ْمُد ِللِھ َرِبّ اْلَعاَلِم َ ْ ِذيَن َظَلُموا َوا ﴿َفُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم الَّ

تخارع أطرغضا بسمقئعا شغ لغئغا وسطى رأجعط برغطاظغا 
وشرظسا، ترجط ذلك وسث الثبغئئ باسعغض سمطغئ إدخال 
السمالئ والمسثات المخرغئ إلى لغئغا بسرسئ صغاجغئ، 
طظععا إلى أظه "جغاط السمض خقل الفارة المصئطئ سطى 
تسعغض ضض طا طظ حأظه تسجغج ترضئ الاةارة والصعى 
الئحرغئ، واتثاذ الثطعات القزطئ لفاح المسابر وزغادة 
طسثقت الرتقت الةعغئ، وتسغغر السفظ". (إظثبظثظئ 

سربغئ الةمسئ ٢٠٢١/٩/١٧م).
شالجغارة شغ تصغصاعا وطا تسسى إلغه أطرغضا عع شاح 
الئاب أطام تثخض طخري ذئغسغ شغ لغئغا طظ حأظه أن 
غساسث شغ زغادة الظفعذ افطرغضغ سطى تساب سمقء 
برغطاظغا، بثسعى تماغئ طخالتعا واجابمارعا والعشاء 
اإلرعاب  سطى  الترب  شغ  حرضائعا  تةاه  بالاجاطاتعا 
تسإ زسمعط، شعغ تطصئ جثغثة طظ تطصات الخراع 

بغظ أطرغضا وبرغطاظغا سطى لغئغا وبرواتعا.
غظاعغ  ق  وبرواتعا  افطئ  سطى  الشرب  لخعص  خراع 
تااابع شخعله وتاعالى بق ضطض، تآطر طسامر طضر الطغض 
والظعار، تخارع طخر وترضغا خراسا ظاعرا وعما غسمقن 
لخالح جغث واتث تاى غرتمغ السمقء شغ أتدان عثا 

السغث، وتسمض برغطاظغا طظ خقل سمقئعا سطى إشحال 
ضاطض  غغاب  شغ  لسمقئعا،  والاخثي  أطرغضا  خطط 
لفطئ طظ جاتئ الخراع بغظما عغ خاتئئ التص افخغض 
شغ لغئغا وأرضعا وبرواتعا، وأبظاؤعا شغ طخر وترضغا 
والةجائر تاى شغ لغئغا عط افذراف الاغ تاخارع بعا 
والامضظ  ظفعذعا  لئسط  الضئرى  الثول  خقلعا  وطظ 
المخري  شالاثخض  وبرواتعا،  لغئغا  سطى  العغمظئ  طظ 
والارضغ طحروع شغ لغئغا بض عع واجإ أوجئه الحرع 
سطغعط لتماغئ أعض لغئغا وتترغرعط طظ عغمظئ الشرب 
أدوات  غضعظعا  أن  ق  عظاك،  الماخارسئ  أذراشه  بضض 
بسط ظفعذه وشرض عغمظاه سطى الئقد وبرواتعا، عثا 
طا غظئشغ أن غضعن وجعد طخر وغغرعا طظ أجطه داخض 
لغئغا وطا غةإ أن تاترك جغعش المسطمغظ طظ أجطه 

لطغئغا وغغرعا ولغج طخر وتثعا.
افطئ  بروات  سطى  خراع  عع  لغئغا  شغ  الخراع  إن 
ووصعده أبظاؤعا، والعاجإ أن غخئح عثا الخراع بغظ 
تئسغاه  طظ  الضاطض  اقظسااق  بشغئ  الشرب  وبغظ  افطئ 
والاترر طظ عغمظاه ووصش ظعئه بروات افطئ وخغراتعا، 
تماغئ  سطغعا  غةإ  بض  وجغحعا  طخر  تص  طظ  وإن 
تتمغعا  طمظ  لضظ  واجاصرارعا  وأطظعا  وأعطعا  لغئغا 
التماغئ  تضعن  أن  غةعز  شق  طظ؟  ولخالح  وتتمغعط 
أطرغضا  لخالح  وق  افطئ  أبظاء  طظ  المثطخغظ  طظ 
طظ  تماغاعا  تضعن  أن  غةإ  بض  جططاظعا،  ولفرض 
الماخارسغظ سطغعا طظ أطرغضا وبرغطاظغا وغغرعما طظ 
الطاطسغظ شغ بروات افطئ الماثاخمغظ سطغعا تماغئ 
لبروة افطئ، غاغاه ظغض رضعان اهللا سج وجض وطئاشاه 
بضض  الضاشر  لطشرب  الائسغئ  صغعد  طظ  افطئ  تترغر 
أحضالعا وخعرعا، عثا عع الاثخض الثي ظرغثه والثي 
طخر  جغح  وخاخئ  افطئ  جغعش  سطى  اهللا  أوجئه 
الضظاظئ، إق أن عثا غتااج أوق قظسااق طخر ظفسعا طظ 
تئسغئ أطرغضا والاثطص طظ سمقئعا وأدواتعا وإصاطئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة سطى أظصاضعا، شغ 
عثه التالئ شصط جغضعن دخعل طخر إلى لغئغا غاغاه 
تترغرعا طظ الائسغئ وتماغئ أرضعا وحسئعا وبرواتعا 
طظ تشعل الضفر وتخارسه سطغعا. ظسأل اهللا أن غضعن 
اظسااق افطئ وجغعحعا صرغئا وبأغثغظا، وأن غسةض لظا 
بالثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وأن ظضعن طظ 

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

عض عغ بثاغئ الظعاغئ
إلطرباذعرغئ الحر أطرغضا؟!

لطصعات  والــســار  بالثجي  المضطض  اقظستاب  بسث 
اإلطئراذعرغات،  طصئرة  أششاظساان  طظ  افطرغضغئ 
عض  أخرى،  طرة  السطح  سطى  لغئرز  الاساؤل  عثا  ساد 
تاةه أطرغضا ظتع اقظتثار والاراجع سظ ضعظعا الثولئ 
افولى شغ السالط، وعض جاسعد لاظطعي سطى ظفسعا 

وترجع لسجلاعا طظ جثغث؟
إن جثلغئ الخسعد والعئعط صائمئ طظث افزل، وتآضثعا 
دراجات السطماء والمآرخغظ. بط إن تارغت اإلظساظغئ تاشض 
بأطبطئ ضبغرة سطى ختئ عثه الةثلغئ. غصثم ابظ خطثون 
ظزرغئ طاضاططئ وطاماجضئ تعل المراتض الاغ تسغحعا 
المةامسات طظث ظحعئعا بط أشعلعا، غآضث شغعا سطى أظه 
سطى  تمطعط  أطَّئ؛  طظ  المطك  باظصراض   

ُ
اهللا تأذَّن  "إذا 

ارتضاب المثطعطات واظاتال الرذائض وجطعك ذرغصعا". 
إلى  الزالمغظ  جعق  سئاده  شغ  تسالى  اهللا  جظظ  وطظ 
طعالضعط، وأخثعط بما ضسئئ أغثغعط. وعغ جظئ شغ 
الزالمغظ بابائ ق تاشغر وق تاثطش، جعاء أضان ظطمعط 
لمةرد  ظطمعط  ضان  وجــعاء  لشغرعط،  أم  فظفسعط، 
السئث، أو لمخالح غزظعظعا، ولصث تةئرت أطرغضا وسابئ 
شغ السالط الفساد، وصاطئ طقغغظ الئحر ق لحغء جعى 

تةئرعا وشرض جطعتعا سطى الئحرغئ.
تعل  تاعالى  الظزرغات  بثأت  افخغرة  السظعات  وشغ 
تامغئ جصعط اإلطئراذعرغئ افطرغضغئ، وتتثغث أجئاب 
ذلك، طظ طظططص أن ظعاغاعا تأتغ سظثطا تئطس أصخى 
تعجسعا، وتسةج سظ تتمض سإء عثا الاعجع، وغساحعث 
أختاب عثه الظزرغئ بمخغر اإلطئراذعرغاغظ الروطاظغئ 
طاحابعئ  شضطعا  السعشغاغ،  واقتتاد  والئرغطاظغئ 
شغ  والاعجع  لطظزام،  اقجاشقلغئ  الطئغسئ  تغث  طظ 
السغطرة، والزطط واإلشراط شغ اجاثثام الصعة لاتصغص 

أعثاشعط اقجاسمارغئ.
غرى الختفغ رود درغغر شغ طصالئ ظحرت شغ ختغفئ 
أطرغضان ضعظسغرشاتغش، بسظعان "جصعط اإلطئراذعرغئ 
السصثغظ  شغ  واحظطظ  جغاجئ  ظاغةئ  أن  افطرغضغئ"، 
افخغرغظ ضاظئ الفحض، شصث أدت جغاجاعا الرسظاء إلى 
"عغمظئ" إغران سطى السراق، وجعرغا أخئتئ "طاصاَجمئ" 
بغظ تضعطئ دطحص وترضغا وافضراد، شغما سادت ذالئان 
طرة أخرى إلى التضط شغ أششاظساان، شضان اقظستاب 
سطى  حاعثًا  أششاظساان  طظ  الماتثة  لطعقغات  المثل 
وجغضعن  افطرغضغئ،  لطظثئئ  وافخقصغ  الفضري  الفحض 

جصعط "اإلطئراذعرغئ افطرغضغئ" ظاغةئ تامغئ لثلك.
السالمغ  الاارغت  وأجااذ  الئرغطاظغ  المآرخ  غآضث  ضما 
شغ ضطغئ جاغرن بةاطسئ ظغعغعرك ظاغض شغرغسعن شغ 
ضاابه "الخرح: خسعد وجصعط اإلطئراذعرغئ افطرغضغئ"، 
سطى أن أطرغضا لط تضظ وطظث ظحأتعا جعى إطئراذعرغئ 
شغرغسعن  وغتثر  لطضطمئ.  الترشغ  بالمسظى  إطئرغالغئ 
العاوغئ،  تاشئ  سطى  افطرغضغئ  اإلطئراذعرغئ  أن  طظ 
وصرغئئ طظ اقظعغار، وغصعل أغدا "ربما غأتغ اقظعغار 
غاثغطه  طما  أضبر  جثًا  طفاجأ  ظتع  سطى  اإلطئراذعري 
السثغث طظ المآرخغظ، شاجاماع سةعز المغجاظغات المالغئ 
واقجاظجاف السسضري غفارض أّن العقغات الماتثة صث 

تضعن اإلطئراذعرغئ الاالغئ شغ بطعغعا حفغر العاوغئ".
اظاعاء  سصإ  سطى السالط  افطرغضغئ  العغمظئ  بثأت  لصث 
الترب السالمغئ الباظغئ شغ السام ١٩٤٥م، وصث سجز طظ 

تطك العغمظئ افطرغضغئ، سعاطض طعمئ طظعا:
١- إظااج اقصاخاد افطرغضغ لظتع ظخش الظاتب السالمغ.

٢- اطاقك أطرغضا فضئر صعة بترغئ وجعغئ، ولسثد ضئغر 
طظ الصعاسث السسضرغئ المظاحرة شغ السثغث طظ الثول، 

وأظعا الصعة الظعوغئ الضئرى شغ السالط.
٣- وضسعا الةغعجغاجغ سطى المساعى السالمغ، تغث 
إن أغا طظ اصاخادغات الثول المظاشسئ ق غاماع بالضفاغئ 
ظفسعا، وق صعة جغعحعط تصارب صعة الةغح افطرغضغ.

الافعق  بثاغئ  طظث  افطرغضغعن  الصادة  سمض  ولصث 
افطرغضغ سطى خطص وصغادة ظزام اصاخادي وجغاجغ 
وأطظغ شغ طثاطش بصاع السالط، ودور أجاجغ شغ إظحاء 
وإدارة السثغث طظ المظزمات الثولغئ ضافطط الماتثة 
أدوات  حضطئ  الاغ  الثولغغظ  الظصث  وخظثوق  والئظك 
العغمظئ افطرغضغئ سطى السالط، وصثطئ أطرغضا "خطئ 
طارحال" الاغ جاسثت سطى إظساش اقصاخاد افوروبغ 
أوروبا أخئتئ تتئ  سالمغئ طثطرة، ولضظ  بسث ترب 

العخاغئ افطرغضغئ!
ضان عظاك عاجج دائط لثى افطرغضغغظ طظ اظتسار 
الزععر  شغ  العاجج  ذلك  بثأ  وصث  العغمظئ.  تطك 
بثاغئ طظ سام ١٩٥٠م، شصث أوضح تصرغر خادر سظ 
اقتتاد  اطاقك  أن  افطرغضغ  الصعطغ  افطظ  طةطج 
السعشغاغ أجطتئ ظعوغئ طظ حأظه إتثاث تشغر جععري 
شغ الثرغطئ الةغعجغاجغئ السالمغئ لمخطتئ السعشغئ، 
خروحعف  ظغضغاا  السعشغاغ  الرئغج  تخرغتات  وأن 
"بثشظ الرأجمالغئ الشربغئ" غمضظ أن تاتصص، أضش إلى 
ذلك، رؤغئ ضض طظ الرئغسغظ افطرغضغغظ، جعن ضظغثي 
اقتتاد  أن  غساصث  ضان  شــافول  ظغضسعن،  ورغاحارد 
السعشغاغ غمضظ أن غخئح أغظى طظ أطرغضا، والباظغ 

الظزام املخري وخراع سطى بروة لغئغا
يف ظض غغاب افطئ خاتئئ التص يف البروة
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ظثرك أن خراع رأس الضفر أطرغضا وتطفائعا طع اإلجقم 
والمسطمغظ عع خراع أبثي، لثلك جاتاول أن تظصض 
الخراع إلى جاتاعا السغاجغئ الاغ تئرع شغعا بمضرعا 
وخئبعا ودعائعا، شسصثت طع ذالئان اتفاصاً شغ حئاط 
الماضغ طظ عثا السام لتفر طاء وجععا وإلبصاء باب 

الخراع سطى المساعى السغاجغ طفاعتا لعا.
المحروع  واطاقك  السغاجغ  العسغ  سثم  شإن  لثلك 
السائثة  السغاجئ  صعاسث  تشغغر  سطى  السمض  وسثم 
سثوة  لعا  تظخئعا  ضبغرة  ططئات  شغ  تصع  جغةسطعا 
ترضئ  تترق  أن  وأولعا  أطرغضا؛  والمسطمغظ  اإلجقم 
ذالئان حسئغا سئر طحارضاعا بالتضط وتعلغاعا تضط 
إلى  ضرزاي  تاطث  طظ  سمقئعا  بمحارضئ  أششاظساان 
رئغج المخالتئ سئث اهللا سئث اهللا وتضماغار وغغرعط 
أطرغضا  بغث  أداة  جغضعظعن  الثغظ  الحثخغات  طظ 
لغعِصسعا إخعاظظا شغ ذالئان شغ حئاضعط وطآاطراتعط 

شغخغر تالعا تال شخائض الحام!
ظسط إن الحام عغ أخطر طظ أششاظساان فن أطرغضا 
سطغه  اقلافاف  غمضظ  شخغق  ولغج  حسئا  تةابه 
وخثاسه، وصث تاولئ ذعال سحر جظغظ طظ سمر البعرة 
جااضسر  ولضظ  سطغه  وتطاش  الحسإ  عثا  تثثع  أن 
الثي  العسغ  خثرة  سطى  وطآاطراتعا  طضائثعا  ضض 
غحاث خقبئ غعطا بسث غعم بإذن اهللا، وصث جصطئ 
لاظعغ  وضساعا  الاغ  والسغاجغئ  السسضرغئ  صغاداتعا 
عثه البعرة أو تترف طسارعا شئصغئ حاطثئ طاتثغئ 
باتةاه  الةمر  سطى  والسغر  المدغ  سطى  إخرار  ضطعا 
سطى  اإلجقم  تضط  وإصاطئ  المةرم  الظزام  إجصاط 
أظصاضه، وعثا لظ غضعن إق بصغادة جغاجغئ طثطخئ 
ضااب  طظ  طساظئطا  واضتا  إجقطغا  طحروسا  تمطك 
اهللا وجظئ رجعله لاعجه عثه الصغادة ضض اإلطضاظغات 
والصثرات ظتع دطحص لاسصط الظزام المةرم، وتصغط 
تضط اإلجقم لضض المسطمغظ، وإن عثا افطر صادم ق 

 طتالئ وظراه رأي السغظ
بًا﴾ ن َيُكوَن َقِر
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الاغ  طعماعا  سظ  وتثطئ  المظاذص  إدارة  الفخائض 
المةرم  الظزام  لمصاتطئ  بأظعا  سظعا  وأسطظئ  جئص 
تمارس  وبثأت  أعثاشعا  سظ  واظترشئ  وإجصاذه 
سظعا  الظاس  اظفخ  تاضظاعا،  سطى  والصمع  الاسطط 
وشصثت عثه الفخائض السسضرغئ حسئغاعا وتاضظاعا 
سظثطا رأت شغ تضمعا وإدارتعا لطمظاذص ضض الفحض 
اطاثاد  جعى  واصسه  شغ  لغج  الثي  والصعر  والزطط 

الزطط واقجائثاد الثي بار الظاس ضثه.
سظ  تثاطش  بصعتعا  السسضرغئ  الفخائض  إن  ظسط 
والصغادة  حغء  شالصعة  والسغاجئ؛  واإلدارة  الصغادة 
ورساغئ الحآون حغء آخر طثاطش تماطا. إذ جعض جثا 
سطى المةاعث أو الفخغض أن غظاخر شغ طسرضئ، ولضظ 
طظ الخسإ جثا أن غتضط عثا الفخغض بطثا طا أو أن 
الحرسغئ  افتضام  غثالش  بئساذئ  فظه  حآوظه  غرسى 
وغثالش تاى السظظ الضعظغئ الاغ وضسعا رب السجة 

لغسغر سطغعا الئحر شغ عثه افرض.
شالصعة تضعن بغث السططان الثي تطجطه أتغاظا لغامضظ 
طظ تطئغص طحروسه ورؤغاه وأتضام دجاعره ولضظ 
عثه الصعة إذا تطئ طتض السططان شإظعا تاتعل إلى 

اجائثاد وجئروت وصعر لطظاس.
شالعسغ السغاجغ والمحروع العاضح المفخض شغ ضض 
طةاقت التغاة وتاى طسرشئ صعاسث السغاجئ الثولغئ 
والماتضمغظ شغعا وغغر ذلك عع أطر طططعب بض عع 
أجاجغ سظث الصائث والتاضط الثي غاعجث أطعر الظاس، 
وعثا طا ق ظةثه سظث المصاتطغظ والمةاعثغظ ضما عع 
التال سظث بعار الحام الخادصغظ، شما بالك بصغادات 
طخظسئ أو طرتئطئ ارتئطئ طع الثول وأخئتئ أداة 

ذغسئ بغثعا؟
وعا عط إخعاظظا شغ ذالئان صث طّظ اهللا سطغعط بظخر 
سزغط سطى رأس الضفر واإلجرام أطرغضا تمبض شغ جعاد 
اجامر ظتع سحرغظ جظئ ذاصئ شغعا أطرغضا ذسط الثل 
السالط  شغ  افولى  الثولئ  وعغ  شُعجطئ  والعجغمئ، 
أن  سطغظا  ولضظ  والصاال،  الةعاد  جاتات  شغ  سسضرغا 

تامئ: اقظصقب السسضري شغ غغظغا

ضان  بض  تةاععط،  طساثق  طعصفه  ضان  ٢٠٠٨م  سام 
جرت  وشسقً  وسثوا،  ضما  اظاثابات  بإجراء  غطالئعط 
اقظاثابات وشاز ألفا ضعظثي، وأسغث اظاثابه سام ٢٠١٥

وتظاعغ وقغاه سام ٢٠٢٠ وق غتص له اقظاثاب لعقغئ 
بالبئ تسإ الثجاعر، شصام وأجرى تسثغق سطغه باجافااء 
حسئغ سام ٢٠١٩ لاةري اقظاثابات شغ تحرغظ افول 
سام ٢٠٢٠ وغفعز بعا وجط اتاةاجات المسارضئ سطى 
اقجافااء وسطى اقظاثابات وضثلك اتعاطات بالاجوغر، 
ضاظعن  شغ  صرارا  أخثرت  الثجاعرغئ  المتضمئ  ولضظ 
طظاشسغه  سطى  ضعظثي  شعز  شغه  تآضث   ٢٠٢٠ افول 
طظ  وابصا  الرجض  شضان  لثغعا.  حضاوى  صثطعا  الثغظ 
ظفسه وطظ الاأغغث الحسئغ الثي غتزى به، شطط غتسإ 

تسابا لمظ جغصطئه تغث إن الةغح ضان طسه.
٢٠٢١/٩/٥ شغ  سطغه  اقظصقب  عثا  تخض  بط   -٣

وتط اساصاله... وجاءت الردود الثولغئ واإلصطغمغئ سطى 
اقظصقب والاغ تعضح طظ غصش وراء عثا اقظصقب:

أ- شضان رد أطرغضا حثغثا سطى عثا اقظصقب السسضري، 
شصال بغان أخثرته خارجغاعا سطى لسان طاتثبعا ظغث 
السسضري  اقجاغقء  الماتثة  العقغات  (تثغظ  براغج: 
شغ  افتث  طساء  تثث  وطا  غغظغا  شغ  السططئ  سطى 
الساخمئ ضعظاضري. إن السظش وأي إجراءات خارجئ سظ 
الثجاعر لظ تآدي إق إلى تراجع شرص غغظغا شغ السقم 
(افتثاث  أن  الئغان  وأضاف  واقزدعار).  واقجاصرار 
أن  غمضظ  ضعظاضري  الشغظغئ  الساخمئ  شغ  وصسئ  الاغ 
الثولغغظ  والحرضاء  الماتثة  العقغات  صثرة  طظ  تتث 
لطعتثة  تسسى  الاغ  الئقد،  دسط  سطى  لشغظغا  اآلخرغظ 
وتتصغص طساصئض أشدض لطحسإ الشغظغ)، وصال (ظتث 
سظ  والاثطغ  الثجاعر  اتارام  سطى  غغظغا  شغ  افذراف 
السظش واقلاجام بسغادة الصاظعن. ظضرر تحةغسظا إلجراء 
تعار وذظغ إلتاتئ ذرغص جطمغ ودغمصراذغ لطمدغ 
افطرغضغئ،  لطثارجغئ  الرجمغ  المعصع  لشغظغا..  صثطا 
اقظصقب  عثا  أن  سطى  غثل  طما   ،(٢٠٢١/٩/٦ روغارز 
ق غخإ شغ طخطتئ أطرغضا ضاظصقب سام ٢٠٠٨ الثي 
تغظؤث  صالئ  بض  الئائ  تثظه  ولط  باعااً  سطغه  ردعا  جاء 
(ظتظ ظسمض طع حرضائظا شغ المظطصئ والثول افخرى 
واقتتاد افشرغصغ طظ أجض تحةغع المآجسات شغ غغظغا 
اظاصال  إرجاء  أجض  طظ  القزطئ  الثطعات  ضاشئ  قتثاذ 
جطمغ ودغمصراذغ لطسططئ شغ غغظغا) وعثا الضقم ضان 
إغةابغا لخالح اقظصقبغغظ غعطعا. ولضظ شغ عثه المرة 
أداظئ اقظصقب واسائرته سئارة سظ سظش وعثدت بالتث 
طظ الثسط لشغظغا وذالئئ باقلاجام بالثجاعر والمسار 

الثغمصراذغ وجغادة الصاظعن ق جغادة السسضر.
ب- بغظما أخثرت الثارجغئ الفرظسغئ بغاظا باعاا وضقطا 
سائما سصإ اقظصقب جاء شغه: (تظدط بارغج إلى دسعة 
المةمعسئ اقصاخادغئ لثول غرب أشرغصغا إلداظئ طتاولئ 
اقجاغقء سطى السططئ بالصعة والمطالئئ بالسعدة إلى 
ب ٢٠٢١/٩/٦). شعثا الضقم  الظزام الثجاعري. أ ف 
سئارة سظ طثاراة لطرأي السام الراشخ لقظصقب ولغج 
جادا، ولط تطالإ بإرجاع الرئغج ضعظثي إلى السططئ، 
طعصفعا  غضظ  ولط  بالسصعبات،  اقظصقبغغظ  تعثد  ولط 
ضث  طالغ  شغ  اظصقب  تخض  سظثطا  ضان  ضما  طظفسق 
التضط،  إلى  بإرجاسه  وذالئئ  ضغاا  إبراعغط  سمغطعا 
شصالئ  المساعغات  أسطى  سطى  طالغ  اظصقب  وأداظئ 
غاابع  طاضرون  الثولئ  رئغج  (إن  الفرظسغئ:  الرئاجئ 
سظ ضبإ العضع وغثغظ طتاولئ الامرد الصائمئ)، وصال 
وزغر خارجغئ شرظسا لعدرغان: (إن شرظسا تثغظ بأحث 
السئارات عثه العاصسئ الثطغرة)... وصث ذضرظا تفاخغض 
اظصقب طالغ شغ جعاب جآال غعم ٢٠٢٠/٩/١. ولضظ 
تثظه  ولط  الفرظسغئ،  الرئاجئ  تثظه  لط  غغظغا  اظصقب 
الثارجغئ الفرظسغئ بحضض طظفخض، بض ذضرت أظعا تدط 
خعتعا لطمةمعسئ اقصاخادغئ لثول غرب أشرغصغا، طا 
غثل سطى سثم اعاماطعا باإلداظئ، وتزعر ضأظعا تثاري 
عثه المةمعسئ اإلدارغئ غغر الفاسطئ! شغثل ضض ذلك سطى 

أن شرظسا ضاظئ وراء اقظصقب افخغر شغ غغظغا.
شرظسا  أن  شظاأضث  اقظصقب  صائث  تارغت  سطمظا  وإذا  ج- 
ضاظئ طظ ورائه، شضما ورد شغ الختش الفرظسغئ شإن 
صائث اقظصقب طاطادي دوطئعغا وعع طظ طعالغث ١٩٨٠، 
درس وتثرب شغ المثرجئ التربغئ شغ جعطعر غربغ 
السسضرغئ  الثراجات  شغ  دبطعم  سطى  وتخض  شرظسا، 
رتئئ  إلى  شُرّصغ  الفرظسغغظ  الدئاط  بصئ  وظال  السطغا، 

سرغش، وضط إلى الةغح الفرظسغ شغ الفغطص افجظئغ 
الثي ضان صث تأجج صثغماً شغ ١٠ آذار/طارس ١٨٣١. 
وشغ عثه افبظاء حارك دوطئعغا ضمظ الفغطص الفرظسغ 
شغ طعمات سثة لطةغح الفرظسغ شغ طثاطش الئطثان 
طثطخا لفرظسا، إلى أن ساد إلى غغظغا بسث ١٥ ساطا، شسغظ 
رئغسا لطصعات الثاخئ سام ٢٠١٨، ورصغ سام ٢٠١٩

السام  طسطعطات  تاسرب  بثأت  وصث  سصغث.  رتئئ  إلى 
الماضغ سظ رغئئ السصغث الطاطح إلى زغادة صعة وظفعذ 
الصعات الثاخئ الاغ غرأجعا سطى تساب وزارة الثشاع. 
وصث حاسئ أخئار شغ حعر أغار الماضغ تعل تثطغطه 
التضعطئ  ولضظ  إبرعا،  سطى  اساصض  صث  وأظه  قظصقب 
ظفاعا. وغزعر أظعا لط تضظ طتاولئ اظصقب بض ططالئئ 
بفخض صعاته الثاخئ سظ وزارة الثشاع، ولعثا لط تضظ 
لثى الرئغج ضعظثي أو التضعطئ الحضعك الضاشغئ تعله، 
ولط تساطع أن تآضثعا وآبرت إبصاءه تتئ رصاباعا تغث 
إظه لط غساطع شخض الصعات الثاخئ سظ وزارة الثشاع 

وغساصض بةعاز غامضظ بعاجطاه شسض طا غظعي شسطه.
شغ  افلمظغعم  أجسار  ارتفاع  إلى  اقظصقب  أدى   -٤
افجعاق السالمغئ ووخض إلى أسطى جسر له طظث سحر 
غغظغا  لضعن  اإلطثادات،  تسطض  طظ  لطمثاوف  جظعات، 
أضئر طظاب شغ السالط لمادة الئعضسغئ الاغ تساثثم 
ذمأظئ  اقظصقب  صائث  وتاول  افلمظغعم.  إظااج  شغ 
ضعظضري  صادة  بأن  افجاظإ  والمسابمرغظ  الحرضاء 
بماابسئ  لعط  الاجاطاتعط  سطى  جغتاشزعن  الةثد 
المةطج  (وغطاصغ  الئقد.  شغ  الطئغسغئ  افظحطئ 
دوطئعغا  طاطادي  الضعلعظغض  غصعده  الثي  السسضري 
رؤجاء افتجاب وزسماء الطعائش البقباء المصئض، شغما 
غطاصعن افربساء، طظزمات المةامع المثظغ والممبطغات 
الثبطعطاجغئ، سطى أن غطاصعا الثمغج رؤجاء حرضات 
الاسثغظ الساططئ شغ غغظغا وطظ بط جمسغات أختاب 
السمض. وتسث غغظغا طظ أغظى الئطثان بثام الئعضسغئ 
طظاجط  وشغعا  افلمظغعم،  إظااج  شغ  غساثثم  الثي 
قجاثراج التثغث والثعإ وافلماس، لضظعا إتثى أشصر 
دول السالط. وأدى اقظصقب شغ غغظغا إلى ارتفاع جسر 
طساعغاته  أسطى  إلى  السالمغئ  افجعاق  شغ  افلمظغعم 
ذمأظئ  إلى  السسضري  المةطج  وجسى  جظعات،  طظث 
وأن  تاعصش  لظ  اإلظااج  أظحطئ  أن  إلى  غغظغا  حرضاء 

الاسعثات جاتارم... دار العقل ٢٠٢١/٩/١٢).
٥- وطظ المسروف أن عثه الحرضات تظعإ عثا المسثن 
وغغره طظ المسادن العشغرة شغ غغظغا وق تئصغ فعطعا 
حغؤا، وعط غساظعن الفصر والترطان وتفحغ افطراض، 
تغث تسائر غغظغا طظ أغظى الئقد شغ السثغث طظ المعاد 
الثام، ولضظ جضاظعا طظ أشصر جضان السالط! سطما أن 
أضبرغاعط الساتصئ طسطمعن. ولضظعا بطث اجاسمرتعا 
شرظسا وأسُطغئ اجاصقلعا الحضطغ سام ١٩٥٨، وبصغ 
الظفعذ الفرظسغ شغعا صائما، وصث بظئ الثولئ والةغح 
طسغطرة  وبصغئ  السغاجغ  والعجط  التضام  وخظسئ 
سطى  المعغمظئ  عغ  بصاشاعا  وجسطئ  اقصاخاد  سطى 
عظاك  طظ  وتثرجعا  لاظاشسعا  أطرغضا  وجاءت  الئقد، 
لاتض طتطعا شغ بسط الظفعذ وظعإ بروات الئقد. إن 
الثول الشربغئ الرأجمالغئ عثشعا اقجاسمار شغ أشرغصغا ق 
غغر وق غعمعا ظعدئ الئقد وتصثطعا وطسالةئ طحاضض 
الظاس، وتاثث طظ ضسإ التضط والتضام أو طظ صادة 
الةغح شغ الئطث وجغطئ لقجاسمار شغرغتععا طظ إرجال 
جغعحعا لقتاقل ضما ضان جابصا، بسئإ تعشر إطضاظغئ 
بسط الظفعذ واقجاسمار بعاجطئ الثطط الرخغخئ الاغ 
شسظثطا  السسضري.  أو  السغاجغ  العجط  شغ  تحارغعا 
غصعطعن  ضئاذا  تضسإ  أو  والتضام  الظزام  تضسإ 
الئاب  لعا  غفاح  بط  طظ  ترغث  ضما  سسضري  باظصقب 
لقجاسمار ولئسط الظفعذ. وعضثا جغئصى الخراع الثولغ 
طتاثطا بغظ الثول اقجاسمارغئ سطى الثول الخشغرة 
وخاخئ شغ أشرغصغا. وق غمضظ لطظاس أن غاثطخعا طظ 
عثا الحر المساطغر إق بسعدة اإلجقم إلى التضط بإصاطئ 
الثقشئ الراحثة شغ بطث أو أضبر طظ الئقد اإلجقطغئ، 
والاغ جاصعم بثتر المساسمرغظ وتترغر ضاشئ الئقد 
طظ ظغر اجاسمارعط وإسادة البروات إلى أعطعا وتعزغع 
ُْؤِمُنوَن 

ْ
ْوَمِئٍذ َيْفَرُح امل َ سائثاتعا سطغعط والظعدئ بعط، ﴿َو
 ﴾ِحيُم ُز الرَّ َو اْلَعِز ُ َشاُء َو َ ِ َيْنُصُر َمْن  َّ  ِبَنْصِر 
السادس طظ خفر الثغر ١٤٤٣عـ

٢٠٢١/٩/١٣م

تامئ ضطمئ السثد: طا بغظ ذالئان أششاظساان وبعرة افطئ شغ الحام

الاغ  عادي  وتضعطئ  اقظاصالغ  والمةطج  العالك)، 
تساغر بعا أطرغضا وذلك قظازار تسط الخراع.

المتاشزات  شغ  المضبفئ  افطرغضغئ  الاترضات  أطا 
الغمظغئ الةظعبغئ، وبسث أن أخئح سمقؤعا التعبغعن 
سطى  تثغث  طظ  بغث  ضربعا  الحمال  سطى  طسغطرغظ 
غث صعى الظفعذ الئرغطاظغ شغ حمال الئقد المامبض 
العالك  أتئاع  وبصغئ  وبضغض  تاحث  طحغثئ  شغ 
الةظعب  شغ  وجعدعا  تسجغج  طظ  بث  ق  ضان  خالح، 
وبسط ظفعذعا سطى السعاتض الغمظغئ وذرد الظفعذ 

الئرغطاظغ الماعغض شغ الغمظ طظث جظغظ.
افطرغضغئ  افذماع  تصغصئ  تآضث  الاترضات  عثه  إن 
وطضعظات  صغادات  اجاعثاف  وإطضاظغئ  الغمظ  شغ 

غمظغئ طظ بغظعا المةطج اقظاصالغ.
ُوجِّعئ  الصعات  عثه  وخعل  سطى  جابص  وصئ  وشغ 
بأسمال  الصائمئ  وّجعاعا  بالمفاجؤئ  ُوِخفئ  رجالئ 
السفغر افطرغضغ لثى الغمظ، ضابغ وغساطغ، إلى طظ 
أجماعط أختاب الثطاب الاخسغثي شغ المتاشزات 
الةظعبغئ لطغمظ، شغ إحارة إلى اقظاصالغ الثي خسث 

لعةاه السثائغئ ضث طا تسمى بالتضعطئ الغمظغئ.
السفارة  تساب  سطى  تشرغثة  شغ  وغساطغ،  وصالئ 
أطظ  غصعضعن  الثغظ  الغمظ: "أولؤك  لثى  افطرغضغئ 
لطرد  بالاسرض  غثاذرون  ووتثته  واجاصراره  الغمظ 
الثولغ، وطداسفئ المساظاة شغ الغمظ وإذالئ أطثعا".

فختاب  وغساطغ  ضابغ  رجالئ  طظ  غئثو  وضما 
الثطاب الاخسغثي واإلجراءات شغ طتاشزات الغمظ 
الةظعبغئ شعغ ترغث تعتغث أتئاع برغطاظغا بمضعظاتعا 
وتجب  اإلخقح  (تجب  بالحرسغئ  تسمى  طا  البقبئ 
واقظاصالغ،  خالح  ذارق  وصعات  الثارج)  طآتمر 
طصابض  واتثا  ذرشا  لغضعظعا  الرغاض،  اتفاق  وتظفغث 
شغ  طتسعم  حئه  أطره  أخئح  الثي  التعبغ  ذرف 
التض  سطى  الصائط  السغاجغ  لطتض  تمعغثا  الحمال، 
المآبرغظ  قخاقف  طاسبرا  زال  طا  والثي  العجط 

وبرغطاظغا. أطرغضا  الفاسطغظ 
غعم  بسث  غعطًا  لضط  بئئ  لصث  الغمظ:  شغ  أعطظا  غا 
الصرار  أختاب  عط  وطظ  الغمظ  شغ  الخراع  تصغصئ 
شغ  جعاء  بالصغادات  تسمُّعظعط  طظ  إن  الفسطغعن، 
الحمال أو شغ الةظعب إظما عط أتئاع وسمقء لطشرب 
تعل  اقلافاف  إق  أطاطضط  ولغج  المساسمر،  الضاشر 
والسمض  الاترغر  تجب  حئاب  المثطخغظ  الساططغظ 
طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  طسعط 
الظئعة شغ الغمظ لاحمض شغما بسث افطئ اإلجقطغئ، 
بآس  طظ  الظاس  لاترغر  اإلجقم  راغئ  راشسًئ 
أشدض  سطغه  افطئ  ظئغ  بعا  بّحر  شصث  الرأجمالغئ، 
الخقة والسقم تغث صال: «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة َعَىل ِمْنَهاجِ 
ِة»، وصث قتئ شغ افشص الصرغإ بحائرعا بإذن  النُُّبوَّ

 اهللا، شضعظعا أظاط أولى بعا وأعطعا

بالمةطج  غسمى  لما  طعالعن  ظاحطعن  ضحش 
سظ  لقطارات،  الاابع  الغمظ،  شغ  الةظعبغ  اقظاصالغ 
واظاحارعا  سثن،  طثغظئ  إلى  أطرغضغئ  صعات  وخعل 
شغ طعاصع طثاطفئ بالصرب طظ طتغط صخر المساحغص، 
لمئاظغ  وشظغئ  أطظغئ  تةعغجات  سطى  اإلحراف  بعثف 
الصخر، المصر المرتصإ إلصاطئ سئث ربه طظخعر عادي.

سسضرغئ  ظصض  بطائرة  الصعات  عثه  وخطئ  وصث 
٢٠٢١/٠٩/١١م بحضض  أطرغضغئ ضئغرة شةر السئئ 
طاظعا  وسطى  الئقد  جظعب  سثن  ططار  إلى  جري 
وتثات سسضرغئ طظ الةغح افطرغضغ غخض صعاطعا 
إلى ٣٠٠ ضابط وجظثي طسجزغظ بـ١٢ ذائرة بقك 
ععك و٣٠ طثرسئ عارشغ إضاشئ إلى ٤ أظزمئ دشاع 
جعي ظعع باترغعت وغرشئ سمطغات طغثاظغئ طاضاططئ. 
وصث وخطئ عثه الصعات السسضرغئ سصإ جاسات طظ 

تعثغثات واحظطظ لطمةطج اقظاصالغ الةظعبغ.
وتئرغر أطرغضا إرجال صعاتعا إلى سثن، بأظه لتماغئ 
ذظإ،  طظ  أصئح  سثر  عع  عادي،  طظخعر  ربه  سئث 
شالمسروف أن سثن خارج جغطرة طا تسمى تضعطئ 
المةطج  جغطرة  تتئ  عغ  جظعات  طظث  بض  عادي، 

اقظاصالغ الاابع لقطارات.
صعات  وخطئ  ٢٠٢١م  آب/أغسطج   ٨ وشغ 
برغطاظغئ إلى طتاشزئ المعرة الغمظغئ، تتئ ذرغسئ 
الاابسئ  جارغئ  طغرجر  جفغظئ  طعاجمغ  طقتصئ 
جعاتض  صئالئ  لعةعم  تسرضئ  الاغ  غععد  لضغان 
أبار  طا  وعع  الماضغ،  تمعز/غعلغع   ٢٩ شغ  سمان 
سئث  طتمث  صال  تغث  التعبغغظ  لثى  واجسا  غدئا 
صعات  "وجعد  إن  لطثظادق  خاص  تثغث  شغ  السقم 
أضبر  له  بض  جثغثا،  لغج  عع  المعرة  شغ  برغطاظغئ 
الغمظ  شغ  افجظئغ  السسضري  والعجعد  جظاغظ،  طظ 
طرشعض... ولعثا ظتظ ظساصث أن أي صعات سسضرغئ 

عغ صعات اتاقل".
جظعب  شغ  وافطرغضغئ  الئرغطاظغئ  الاترضات  إن 
الغمظ،  سطى  خراسعما  تصغصئ  تآضث  الغمظ  وحرق 
شعخعل  لطسغان،  طضحعشًا  أضتى  صث  الغعم  عع  وعا 
لطخراع  اطاثادا  غسائر  سثن،  إلى  افطرغضغئ  الصعات 
افوجط  الحرق  طظطصئ  شغ  افطرغضغ  الئرغطاظغ 
سطى  لطسغطرة  بغظعما  المتمعم  لطسئاق  وظاعرة 
طعصع  أن  طآضثغظ  السالمغئ،  الاةارة  ذرغص  طظاذص 
الغمظ الةغعجغاجغ اقجاراتغةغ غزض تاضرًا وبصعة 
تفقت  ضاشئ  وشغ  والمغادغظ  الةعقت  ضض  شغ 

الاظاشج اإلصطغمغئ والثولغئ.
شغ  تساجئ  ظصطئ  جغزض  الئتري  الغمظ  طعصع  إن 
خارذئ الظفعذ لضاشئ الصعى السالمغئ سئر الاارغت وصث 
طظ  المماث  الساخظ  اإلطاراتغ  الثط  لظثن  وضسئ 
سثن تاى التثغثة تتئ الرصابئ الثائمئ سظ ذرغص 
حصغص  (ظةض  خالح  اهللا  سئث  طتمث  ذارق  افتئاع 

تثاسغات وخعل صعات أطرغضغئ إىل سثن
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ جطغمان المعاجري – وقغئ الغمظـ 

وجه تجب الاترغر/ وقغئ تعظج ظثاء لطحسإ الاعظسغ تّثر شغه طظ خطعرة المسار الثي غائسه الرئغج صغج 
جسّغث؛ طظ إصرار لطعغمظئ الشربغئ سطى الئقد، وتماغئ طظزعطاه السطماظغئ، طئّغظا أن َجْسغ الرئغج لاشغغر حضض 
التضط إلى رئاجغ ورشع حسار طتاربئ الفاجثغظ دون الاسرض لفساد الظزام الرأجمالغ الثغمصراذغ الثي 
ذالئئ بعرة الحسإ الاعظسغ بإجصاذه عع بمبابئ الحةرة الاغ تشطغ غابئ الفساد، وخرف لطظاس سظ الاشغغر 
الةثري سطى أجاس اإلجقم. جاء ذلك شغ بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج، 
ضما دسا المثطخغظ طظ الصغادات افطظغئ والسسضرغئ إلى رشخ اقلاجام باتفاصغات طا ُغسمى بالاساون افطظغ، 
واقتفاصغات السسضرغئ الزالمئ الاغ ُسصثت طع أطرغضا. وصث صام حئاب تجب الاترغر باعزغع الثطاب سصإ خقة 
الةمسئ ١٠ أغطعل/جئامئر شغ طسزط وقغات تعظج، وعع طا أربك السططئ ودشسعا لاترغك أجعجتعا افطظغئ 
لمعاجعئ الفضر والرأي باقساصال، وعع طا غآّضث أن جسّغث ق غثاطش سمظ جئصه طظ التضام شغ طتاربئ اإلجقم، 
وأضث الئغان: أن رجالئ الارعغإ واقساصال لظ تجغثظا إق سجطا سطى السمض لاترغر الئقد طظ اقجاسمار وأدواته.

حزب التحریر/ والیۀ تونس یوجه نداء ألهل تونس
والنظام یتصدى له بأجهزته األمنیۀ!



 افربساء ١٥ طظ خفر ١٤٤٣عـ المعاشص ٢٢ أغطعل/جئامئر ٢٠٢١ طـ٤     السثد ٣٥٧

الظاس  الفصه  بمةمع  الساطئ  الفااوى  دائرة  ظختئ 
الاغ  افطظغئ  الافطاات  ظاغةئ  والتثر  التغطئ  باعخغ 
تمّر بعا سثد طظ العقغات. وصال رئغج دائرة الفاعى 
الساطئ بالسعدان، صسط اهللا سئث الشفار، "إّن المساثي 
سطى افطعال والمظازل إذا تّط الصئخ سطغه غةإ تسطغمه 
لطسططات"، وتابع "شغ تاقت اقظفقت الاغ ظمّر بعا ق 
بّث فّي حثٍص أّن غأخث اتاغاذاته وغثاشع سظ ظفسه"، 
وأردف "ق غةعز اقساثاء سطى لّص ودرجات الثشاع سظ 

الظفج طسروشئ".
طظ  بض  المعمئ  الصداغا  طظ  عغ  افطظ  صدغئ  إن 
التاجات افجاجغئ الاغ غةإ سطى الثولئ أن تعشرعا 
 ، لرساغاعا، شسظ َجَطَمَئ ْبِظ ُسَئْغِث اِهللا ْبِظ ِطْتَخٍظ الَثْطِمِغّ
اِهللا  َرُجعُل  َصاَل  َصاَل:   - ُخْتَئٌئ  َلُه  َوَضاَظْئ   - َأِبغِه  َسْظ 
ِبِه، ُمَعاًىف ِيف َجَسِدِه، ِعْنَدُه  ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن أَْصَبَح ِمْنكُْم آِمناً ِيف ِرسْ
نَْيا» رواه الئثاري شغ افدب  َا ِحيَزْت لَُه الدُّ ُقوُت يَْوِمِه، َفكَأمَنَّ

المفرد والارطثي شغ السظظ.
والئحرغئ الغعم شغ اتاغاج ضئغر لمسرشئ طفععم افطظ 
شغ اإلجقم وخاخئ أعض السعدان الثغظ غسغطر الصطص 
شغعا  افطظ  وأخئح  وأرزاصعط  وترغاعط  أطظعط  سطى 
طسثوطاً تماطاً، شئات صطاع الطرق والطخعص غعثدون 
ظعارًا،  جعارا  طصاظغاتعط  وغظعئعن  الحارع  شغ  الظاس 

وافطظ به غعظأ اإلظسان وغطمؤظ.
غظسط  أن  وافخض  سطغظا،  اهللا  ظسط  طظ  ظسمئ  شافطظ 
الظاس جمغساً به بةمغع أظعاسه ضض ق غاةجأ، ولثلك صال 
ِذي  ِت  الَّ ْ َذا اْلَب َ ربظا جئتاظه وتسالى: ﴿َفْلَيْعُبُدوا َربَّ 
ْم ِمْن َخْوٍف﴾، وتسئإ سثم افطظ  ُ َ َم

َ
ْم ِمْن ُجوٍع َوآ ُ ْطَعَم

َ
أ

لعثه  طراساة  دون  والصاض  والعرج  الفاظ  ظععر  شغ 
المصاخث، وطظ أجض ذلك شضض سمض تثرغئغ غساعثف 

اآلطظغظ غسائر طثالفئ حرسغئ.
وأعمغئ افطظ المةامسغ صث تةاوزت التصعق لاةسطه 
ضرورات  طظ  وضرورة  حرسغاً  وواجئاً  إلعغئ  شرغدئ 
التغاة  طصعطات  وإصاطئ  اإلظساظغ  السمران  اجاصاطئ 
(شغ  الثـقشئ  دولئ  أجـعـجة  ضااب:  شغ  جاء  افجاجغئ. 
بافطظ  غاسطص  شغما  الاترغر  لتجب  واإلدارة)  التضط 
الثاخطغ "تاعلى افطظ الثاخطغ دائرة تسمى دائرة افطظ 
لعثه  وغضعن  الثاخطغ.  افطظ  طثغر  غرأجعا  الثاخطغ، 
الثائرة شغ ضض وقغئ شرع غسمى إدارة افطظ الثاخطغ 
غرأجعا (خاتإ الحرذئ) شغ العقغئ، غضعن تابساً لطعالغ 
طظ تغث الاظفغث، ولضظه غضعن طظ تغث اإلدارة تابسًا 

لثائرة افطظ الثاخطغ، وُغظزط ذلك بصاظعن خاص.
ودائرة افطـظ الثاخـطغ عغ الثائـرة الاغ تاعّلى إدارة 
ضض طا له طساس بافطظ، وتاعّلى تفر افطظ شغ الئقد 
لتـفـر  الرئغسـغئ  العجـغطئ  شعغ  الحرذئ،  بعاجطئ 
افطظ، شطعا أن تسـاثثم الحـرذئ شغ ضض وصـئ ترغث، 
وضما ترغث، وأطرعا ظاشث شعرًا. وأطا إذا دساعا التاجئ إلى 
اقجـاسـاظئ بالةغح، شإن سطغعا أن ترشع افطر لطثـطغفئ، 
أو  الثاخطغ،  افطظ  دائرة  بـإساظئ  الةغح  غأطر  أن  وله 
تفر  شغ  لمـسـاسثتعا  سسـضرغئ  بصعات  بـإطثادعا 
افطـظ، أو أي أطـر غراه، وله أن غرشخ ذطئعا، وغأطرعا 
باقضافاء بالحرذئ، إن سمض دائرة افطظ الثاخطغ عع 
تفر افطظ الثاخطغ لطثولئ، وطظ أسمال تعثغث افطظ 
والاسرض  الطرق،  صطع  أي  الِترابئ،  ضثلك  الثاخطغ 

لطظاس لسطإ أطعالعط، وإزعاق أرواتعط.

غا طةمع الفصه
تعشري افطظ واجإ الثولئ ولغج افشراد!

ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث الثالص سئثون سطغ*ـ  ــــــــــ

وضثلك شإن طظ أسمال تعثغث افطظ الثاخطغ اقساثاء 
والسطإ،  والظعإ،  بالسرصئ،  الظاس  أطعال  سطى 
بالدرب  الظاس  أظفج  سطى  والاسثي  واقخاقس، 
والصثف  بالاحعغر  أسراضعط  وسطى  والصاض،  والةرح 
والجظا. ضما أن طظ أسمال دائرة افطظ الثاخطغ الاساطض 
افطئ  سظ  وضررعط  خطرعط  ودشع  الرغإ،  أعض  طع 
الطرق،  ُصّطاع  وعط  المتاربعن،  وأطا  الثولئ.  وسظ 
الثغظ غاسرضعن لطظاس، وغصطسعن الطرغص، وغسطئعن 
الثاخطغ  افطظ  دائرة  شإن  افرواح،  وغجعصعن  افطعال، 
ترجض لعط الحرذئ لمطاردتعط، وإغصاع السصعبئ سطغعط 
ْطإ، أو الصاض، أو صطع أغثغعط وأرجطعط  بالصاض والخَّ
طظ ِخقف، أو ظفغعط إلى طضان آخر، تسإ طا جاء شغ 
َوَرُسوَلُھ   َ ّ وَن  ُ ُيَحاِر ِذيَن  الَّ َجَزاء  َما  ﴿ِإنَّ الضرغمئ:  اآلغئ 
َع  ُتَقطَّ ْو 

َ
أ ُبوْا  ُيَصلَّ ْو 

َ
أ ُلوْا  ُيَقتَّ ن 

َ
أ َفَسادًا  ْرِض 

َ
األ  ِ ْسَعْوَن 

َ َو
ْرِض﴾، وغضعن 

َ
ْو ُينَفْوْا ِمَن األ

َ
ْن ِخالٍف أ م ّمِ ُ ْرُجُل

َ
ْم َوأ ِ ْيِد

َ
أ

ِصاالعط لغج ضِصاال الُئشاة الثارجغظ سطى الثولئ. شصاال 
الُئشاة صاال تأدغإ، ولضظ ِصاال ُصّطاع الطرق ِصاال َصْاض 
وَخطإ، غصاتطعن ُطصئطغظ وُطْثبرغظ، وُغساَططعن ضما ورد 
شغ اآلغئ. شَمْظ َصَاَض وأخث المال ُغصاض وُغخطإ. وَطْظ 
َصَاَض ولط غأخث المال ُغصَاض وق ُغخَطإ. وَطْظ أخث المال 
ولط غصُاض ُتصَطع غثه ورجطه طظ ِخقف، وق ُغصَاض. وطظ 
غأخث  ولط  َغصُاض،  ولط  الظاس،  وأخاف  السقح،  أظعر 
المال، ق ُغصَاض، وق ُغخَطإ، وق ُتصَطع له غٌث وق ِرجض، 

وإظما ُغظفى ِطظ بطثه إلى بطث آخر بسغث داخض الثولئ.
أطا الاسثي سطى افطعال بالسرصئ واقخاقس والسطإ 
والظعإ، وسطى افظفج بالدـرب والةـرح والصاض، وسطى 
افطظ  دائرة  شإن  والجظا،  والصثف  بالاحـعغر  افسـراض 
وتراجاتعا،  غصزاعا  بعاجطئ  بمظسعا  تصعم  الثاخطغ 
ودورغاتعا، بط باظفغث أتضام الصداة سطى َطظ غصعطعن 
وضض  افسراض.  أو  افظفج،  أو  افطعال،  سطى  بالاسثي 

ذلك ق غتااج شغه إق إلى اجاثثام الحرذئ شصط.
سطى  واإلحراف  الظزام،  بتفر  الحرذئ  إلى  وغسعث 
الاظفغثغئ؛  الظعاتغ  بةمغع  والصغام  الثاخطغ،  افطظ 
لاائع  بالطغض،  الطعاف  وعع  بالسسج،  ضثلك  وتصعم 
حرُعط.  ُغثحى  وطظ  الفساد،  أعض  وذطإ  الطخعص، 
وصث ضان سئث اهللا بظ طسسعد أطغرًا سطى السسج شغ 
سعث أبغ بضر، وضان سمر بظ الثطاب غاعلى بظفسه 
السسج، وضان غخطتإ طسه طعقه، وربما اجاختإ 
طا  الثطأ  طظ  ضان  ولثلك  سعف.  بظ  الرتمظ  سئث 
ُغفَسض شغ بسخ الئطثان اإلجقطغئ طظ إصاطئ أختاب 
التعاظغئ تراجاً شغ الطغض غترجعن بغعتعط، أو إصاطئ 
الثولئ تراجاً سطى ظفصئ أختاب التعاظغئ؛ فن عثا طظ 
السسج، وعع سطى الثولئ، وعع طظ وظائش الُحرَذئ، 

شق ُغضطَّش به الظاس، وق ُغضطَّفعن بظفصاته".
التاجات  طظ  وعع  الثولئ  واجئات  أوجإ  طظ  شافطظ 
غظسط  ولظ  شغعا،  صخر  إذا  التاضط  وغأبط  افجاجغئ 
ق  فظعا  الرأجمالغئ  الثول  عثه  شغ  بافطظ  الظاس 
عغ  شالةرغمئ  اعاماطاتعا.  طظ  وأطظه  اإلظسان  تةسض 
تعجث  والطمأظغظئ  شافطظ  افظزمئ  عثه  خظاسئ  طظ 
شغ اإلجقم طظ خقل تحرغساته المتضمئ الاغ جسطئ 

 افطظ طظ أولى اعاماطاتعا
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

السعدان

شإن عثا العاجإ طاعصش الغعم سطى تسطغط الثشئ لمظ 
عع أعٌض لعا، شإظما غآتى الظاس طظ صئض راغاتعط إذا 
طظعجطئ  الطعاء  تاططئ  الصغادة  ضاظئ  وإن  زالعا،  زالئ 
طع  طاساططئ  أو  السغاجغ  لطعسغ  شاصثة  أو  وطاثاذلئ 

السثو اظضسر الةغح وعطك الصعم.
الضفر  سطى  وعع  جفغان  أبع  التصغصئ  عثه  أدرك  لصث 
تاى  بعا  وغسمض  غثرضعا  ولط  أتث  غجوة  شغ  تغظعا 
أرض  سطى  الساططغظ  وطظ  الحام  طظ أعض  ضبغر  اآلن 
الطعاء طظ بظغ  فختاب  جفغان  صال أبع  الحام! شصث 
سطى  بثلك  غترضعط  المسرضئ  بثء  صئض  الثار  سئث 
الصاال: "غا بظغ سئث الثار، إظضط صث ولغاط لعاءظا غعم 
بثر، شأخابظا طا صث رأغاط، وإظما غآتى الظاس طظ صئض 
راغاتعط إذا زالئ زالعا، شإطا أن تضفعظا لعاءظا، وإطا أن 
تثطعا بغظظا وبغظه شظضفغضمعه"، شعمعا به وتعاسثوه، 
إذا  غثا  جاسطط  لعاءظا؟  إلغك  ظسطط  "ظتظ  وصالعا: 

الاصغظا ضغش ظخظع". وذلك طا أراده أبع جفغان.
وأطرغضا،  ترضغا  أجراء  بغث  الطعاء  أن  غرى  ضطظا  والغعم 
شعض ظارضعط لغصعدوظا إلى التض السغاجغ افطرغضغ، 
بط التضط بأظزمئ الفساد السطماظغئ وتسطغط افسراض 
لطسئغ والرجال لطصاض؟! أم عض ظبص بعط بسث ضض طا 
باسعه طظ تدتغات طظ شعق ذاولئ المفاوضات طرة 

وطظ تتئ تطك الطاولئ طرات؟!
لصث رأغظا جمغسا طا آلئ إلغه بعرة الحام بسث أضبر طظ 
سحر جظعات طظ الادتغات، والسئإ الرئغج طسروف 
العاسغئ  السغاجغئ  الصغادة  غغاب  وعع  أق  واع؛  لضض 
والمثطخئ والاغ لع وجثت لتفزئ الادتغات ولما 
الصغادة  غغاب  ولضظ  البعرة،  أسثاء  شثاخ  شغ  وصسئ 
وإسطائعا  بإغةادعا  اقعامام  سثم  أو  السغاجغئ 
دون  بعا  غاقسئعن  البعرة  أسثاء  طظ  جسض  افولعغئ 
رادع، وتساطغع أن تصعل إن غغاب الصغادة السغاجغئ 
المسطمغظ  صداغا  والمائظغئ  والمثطخئ  العاسغئ 
تعظج  طظ  اباثاء  البعرات  جمغع  أضاع  المخغرغئ 
وضاسئ  البعرات  شداسئ  بمخر،  اظاعاء  ولغج 

بدغاسعا الةععد والادتغات واآلطال واآلقم.
وبظاء سطغه شإن أي سمض سطى طساعى افطئ ق غاثث 
صغادة جغاجغئ طئثئغئ واسغئ صغادة له طخغره الفحض 

وق أطض له شغ الظةاح.
عثا  وتاى  الثقشئ  عثم  طظث  المسطمعن  جّرب  لصث 
السصطغئ  ذات  الصغادات  أظعاع  طظ  الضبغر  الاارغت 
ضض  سطغعط  وتسطط  المحاسرغئ  الظزرة  أو  العاصسغئ 
اهللا  سطى  غاعضطعا  أن  افوان  آن  ولصث  وظالط،  شاجر 
تص تعضطه وأن غاثثوا صغادة جغاجغئ طئثئغئ تاثث 
سطى  الثقشئ  دولئ  دولاه  وإصاطئ  اإلجقم  طحروع 
أعثاشظا  ظتصص  شصط  وسظثعا  طحروسا،  الظئعة  طظعاج 
وسمق  صعقً  اهللا  تاصغ  الاغ  الصغادة  طع  ربظا  وظرضغ 
اهللا  جطئ  شغ  إطضاظغاتظا  لادع  الةععد  ضض  شااعتث 
لاتصص الحرط الثي غرغثه اهللا أق وعع ﴿ِإن َتنُصُروا 

َھ﴾ لغتصص لظا العسث أق وعع ﴿َينُصْرُكْم﴾. اللَّ
ُسوِل  ِھ َوِللرَّ ِذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَّ ا الَّ َ ُّ

َ
غصعل تسالى: ﴿َيا أ

اْلَمْرِء  َن  ْ َب َيُحوُل  َھ  اللَّ نَّ 
َ
أ َواْعَلُموا  ُيْحِييُكْم  ِلَما  َدَعاُكْم  ِإَذا 

ُھ ِإَلْيِھ ُتْحَشُروَن﴾. نَّ
َ
َوَقْلِبِھ َوأ

وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج   *
جعرغا

والمثطخئ  العاسغئ  السغاجغئ  الصغادة  وجعد  غسائر 
شعغ  المخغرغئ  افطئ  صداغا  تئظغ  شغ  ططتئ  ضرورة 
سطى  وتتضط  وترى  تسمع  الةسث  طظ  الرأس  بمبابئ 
عع  غمغجعا  طا  شأعط  بابائ،  لصاسثة  اجاظادا  العصائع 

المئثئغئ والمحروع السغاجغ العاضح.
وبشغاب الصغادة السغاجغئ العاسغئ والمثطخئ، ضما عع 
التال شغ بعرة الحام سطى جئغض المبال، شإن الضبغر 
طظ الادتغات غاط تصثغمعا والضبغر طظ الةععد غاط 
بمارعا  صطاف  طظ  أظفسظا  ظترم  دوطًا  لضظظا  بثلعا 

وجظغ طتخعلعا!
لط تضظ افّطئ شغ غعم طظ افغام بثغطئ أطام دغظعا 
وق حتغتئ الئثل أطام ضراطاعا واجاسادة جططاظعا، 
أظعا  إق  افّطئ،  سطاء  شغ  أبثًا  المحضطئ  تضظ  ولط 
تحسر باإلتئاط فظعا ترى سثّوعا غصطش بمار تسئعا 
شغخغئعا طظ ذلك بسٌخ طظ الغأس دون أن تعاثي 
وتدغغع  بإعثار  التص  سثّوعا  تمظح  أظعا  تصغصِئ  إلى 
العاسغئ  السغاجغئ  لطصغادة  تفاصث  فظعا  تدتغاتعا 
أجعاق  شغ  بغسعا  وطظع  البمار  تتخغض  سطى  الصادرة 

المآاطرات السالمغئ.
شفغ درسا الحام طآخرا صثم البعار الخادصعن حعثاء 
وتدتغات وبطعقت طظ الخئر والبئات ولضْظ جرسان 
غعم  شغ  ضالشئار  لاظبرعا  المرضجغئ  الطةظئ  جاءت  طا 
ساخش، وذلك فّن البعار لط غثااروا فظفسعط صغادة 
جغاجغئ واسغئ تاصغ اهللا شغ ظفسعا وشغعط، شةاَء طظ 
المةاعثغظ  ظخر  لاتعغض  المئثئغئ،  المعاصش  غثحى 
إلى الصئعل بحروط المفاوضات الاغ تسائر شغ أتسظ 
افتعال إخراجا لظزام اإلجرام وطظ طسه طظ ططغحغات 

التصث طظ طأزصعط الضئغر.
بض إّن طعاصش لةظئ المفاوضات أبرت جطئا سطى بعار 
شطط  وغغرعا  وذفج  ضةاجط  تعران  بطثات  باصغ 
غامضظعا طظ ظخرة درسا الئطث ضما غةإ فّظعط لط غروا 
طظ لةظئ المفاوضات طعصفاً واضتاً شغ ظض تحعغحات 
تترضعا  لع  تاى  أّظعط  سطى  سقوًة  المرضجغئ،  الطةظئ 
بشغاب  فظعط  لطافاؤل  غثسع  طا  عظاك  شطغج  ضطعط 
غسعدون  بط  الادتغات  جغصثطعن  السغاجغئ  الصغادة 
طتثودة  دشاسغئ  جاضعن  أسمالعط  فن  افول  لطمربع 

غثشسعن بعا الثطر سظ أظفسعط وأعطعط وبطثاتعط!
وصث غاب أي سمض شغ الحمال لظخرة درسا - إق بسخ 
افسمال الةماعغرغئ المتثودة - بسئإ تئسغئ الصغادة 
وتاى  الصرار،  جطئعا  الثي  الارضغ  لطداطظ  التالغئ 
الظاس  جاجغث  تخعلعا  تال  شغ  المتثودة  افسمال 
بعرتظا  أعثاف  تتصغص  سظ  سةجظا  تضرس  سظثطا  غأجًا 
فن الصغادة التالغئ المرتئطئ جائغع الادتغات سطى 
ذاولئ المفاوضات، تاى غخطعا بالظاس إلى تاٍل طظ 
اقباساد سظ أي سمض خحغئ تصثغط تدتغات طةاظغئ 

تساظجف الطاصات بثون ظاغةئ.
ظسط إظعا التصغصئ الاغ غةإ اقساراف بعا والثاء الثي 
غةإ العصعف سطغه لمسالةاه دون تأخغر، إظعا الغعم 
شما  وجض؛  سج  اهللا  أطام  حرسغ  وواجإ  ططّتئ  ضرورة 
ق غاط العاجإ إق به شعع واجإ، وواجإ الثروج طظ 
بثل  أو  وسااد  سّثة  سطى  طاعصفًا  لغج  الثل  سئاءة 
طظ  وتخفع  ضرغمئ  شافطئ  شصط،  وسطاء  وتدتغات 
غظاصص طظعا دوطا وتفاجأ طظ غساعغظ بعا؛ لثلك 

بشغاب الصغادة السغاجغئ العاسغئ واملثطخئ 
ق حغء غثسع لطافاؤل

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث سئث الععاب*ـ 

افصخى  المسةث  بتص  غععد  ضغان  اظاعاضات  اجامرار  افردظغئ  المشاربغظ  وحآون  الثارجغئ  وزارة  أداظئ 
الُمئارك، وآخرعا اصاتام أسثاد ضئغرة طظ الماطرشغظ لطمسةث وصغاطعط باخرشات اجافجازغئ تتئ تماغئ حرذئ 
اقتاقل. وذالئئ جططات غععد بالضش سظ اقظاعاضات، واتارام ترطئ المسةث، واتارام العضع الصائط الصاظعظغ 
والاارغثغ، واتارام جططئ إدارة أوصاف الصثس. وشغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعصسه صال المضاإ اإلسقطغ 
لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ طسصئا سطى ذلك: طعصش سصغط عجغض وطضرر طمظ غثسعن العخاغئ 
العاحمغئ سطى افطاضظ المصثجئ، شالظزام افردظغ ضسادته ق غترك جاضظا وق غئثل أي جعث تصغصغ لظخرة 
افصخى، وغضافغ بالحةإ واإلداظئ والمطالئئ، حأظه حأن السجل وطظ ق تعل لعط وق صعة! وعثا طعصش غظثى 
له الةئغظ طظ بطث لع أراد جغحعا تترغر شطسطغظ ضاططئ ولغج شصط المسةث افصخى لفسض، شةغح افردن، 
جغح الضراطئ طاسطح لظجال غععد وعط أجعد ضما سعثظاعط شغ ظجال غععد ولضظ الثغاظئ سمغصئ لثى الظزام 
افردظغ. شترٌي بصادة الةظث وضئاذعط أن غثطسعا الظزام السمغض طظ جثوره وأن غطئعا ظثاء الةعاد والاترغر.

النظام األردنی کعادته یتخاذل عن نصرة األقصى ویکتفی باإلدانۀ!

بسئإ طا جرى طآخرًا وطا زال غةري طظ أتثاث لفجرى، ظّزمئ ضاطئ العسغ شغ جاطسات بعلغاضظك والثطغض وبغرزغئ 
ظئ رشع قشاات وضاابئ  خقل افغام الصطغطئ الماضغئ ظحاذات طثاطفئ ظخرة إلخعتظا افجرى شغ جةعن غععد، تدمَّ
سئارات سطى افلعاح داخض الصاسات، وإلصاء ضطمئ خقل وصفئ شغ جاطساغ بعلغاضظك والثطغض بثسعة طظ طةطج الططئئ. 
ضما تط تعزغع ورصئ بسظعان "أجراظا افبطال... حععد سطى عحاحئ المتاض وتةئ سطى أظزمئ الاثاذل"، أضثت شغعا 
ضاطئ العسغ سطى أطعر سثة طظعا: عحاحئ ضغان غععد المتاض، وأن صعته طةرد وْعٍط أزالاه جعاسث افبطال افجرى 
وشدتاه طقسصعط، وأن طا تخض طع افبطال السائ عع ججء طظ طسرضئ طسامرة طع ضغان غععد الشاخإ، ُظخغإ 
شغعا طظعط ضما ُظخاب، وافغام ُدَول وأن الظخر صادم بإذن اهللا. ضما أّضثت سطى تصغصئ أن أرض شطسطغظ عغ 
أرض طئارضئ تظاب افبطال، ولضظ افبطال شغ ظض أظزمئ الثثقن ق طأوى لعط، شق جماء ُتزطعط وق أرضاً ُتصّطعط، 
َا اإلَِماُم ُجنٌَّة يَُقاتَُل  وحّثدت سطى أن صدغئ افجرى وأرض المسرى ق تض لعما إق باإلجقم ودولاه الممبَّطئ بثطغفاعا «إمِنَّ
ِمْن َوَرائِِه َويُتََّقى ِبِه»، الثي جاضعن طظ أولى أولعغاته تترغر افجرى سمقً بصعله سطغه الخقة والسقم: «ُفكُّوا الَْعايِنَ».

کتلۀ الوعی فی جامعات بولیتکنک والخلیل وبیرزیت
تنظم نشاطات عدة نصرة لألسرى

بافظحطئ  وخفاه  طا  لصمع  ساجطئ  إجراءات  افوزبغضغئ  الصاظعن  أجعجة  اتثثت  الةاري  أغطعل/جئامئر   ١٠ "شغ 
اإلجراطغئ لـ٢٩ طظ أسداء الةظاح الظسائغ الاابع لمظزمئ تجب الاترغر الماطرشئ". وردًا سطى ذلك أسطظ بغان 
إن  وصال:  واشاراء.  ضثب  عع  الثئر  عثا  أن  أوزبغضساان  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أخثره  ختفغ 
عآقء الظساء ق سقصئ لعظ بتجب الاترغر، بض عظ أطعات وزوجات وبظات لطمسطمغظ افبرغاء الثغظ غصئسعن 
شغ جةعن التضعطئ الزالمئ طظث سحرات السظغظ. بسث أن خرجظ لغطالئظ بالسماح لعظ بسصث اجاماسات طع 
أصاربعظ المسةعظغظ. وصث لةأن إلى رادغع لغئرتغ وبغ بغ جغ وطظزمات تصعق اإلظسان لاشطغئ العضع ولضظعظ 
طسألئ  شغ  وطظاشصئ  وطاتغجة  الشرب  طخالح  تثثم  عثه  والمظزمات  اإلسقم  وجائض  فن  بالرشخ؛  اخطثطظ 
اإلجقم والمسطمغظ. وأضث الئغان: أن طا شسطاه عثه التضعطئ بالظساء المسادسفات عع سمض جئان ودظغء جثا، 
شغةإ سطى المسطمغظ شغ بقدظا الاثطغ سظ طبض عثه التضعطئ والظزام الصائط سطى شخض الثغظ سظ التغاة، وأن 
غئثلعا صخارى جعثعط إلسادة اإلجقم إلى التغاة، وإق شإظظا بأغثغظا جظةسض ظساءظا ضتاغا آللئ الزطط والصمع.

حکومۀ أوزبیکستان تظهر قوتها على النساء المستضعفات!
شغ التعار اقجاراتغةغ الرابع الثي سصث شغ لظثن شغ ٩ طظ أغطعل/جئامئر ٢٠٢١، اسائرت برغطاظغا بظشقدش 
"طجود اقجاصرار التاجط" شغ طظطصئ المتغطغظ العظثي والعادئ، وذئص بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ 
تغعغًا  طسرتاً  تالغاً  تسث  المظطصئ  عثه  شإن  أغطعل/جئامئر،   ١٥ افربساء  بظشقدش،  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب 
لطاظاشج اقجاراتغةغ افطرغضغ ضث تعجغع الظفعذ الخغظغ. وبغظما برغطاظغا تساسرض ضرورة بصاء تسغظئ 
الئغان:  وأضث  اآلن.  بسث  وظطمعا  غثرعا  تتمض  غساطغسعن  ق  الئقد  أعض  شإن  اقجاصرار،  بتةئ  السططئ  شغ 
بغظ  الشرب،  طظ  المثسعطغظ  السطماظغغظ  التضام  طظ  تاضط  أي  أو  تسغظئ  طظ  شائثة  أي  ظاعصع  أن  غمضظظا  ق 
الصعى  بغظ  المسامر  الاظاشج  طظ  الظاس:  الئغان  وتثر  برغطاظغا،  حراك  أو  أطرغضا  حراك  شغ  بظا  غرطغ  طظ 
الضاشرة ضث بظشقدش وطظ الثعظئ أطبال تسغظئ، طظ الثغظ لظ غاعاظعا سظ تغاضئ المآاطرات طع أسثاء اهللا 
الطئصئ  جاتاجإ  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  المعسعدة  الباظغئ  الثقشئ  إصاطئ  شغ  لقجراع  داسغا  تسابظا،  سطى 
وتثه. اإلجقم  غسعد  تاى  افرض  عثه  طظ  ظفعذعط  دابر  وتصطع  المتاربغظ،  لطضفار  السمغطئ  التاضمئ 

موقف بنغالدش فی الحوار االستراتیجی الرابع مع بریطانیا
کشف عن عالقۀ السید بالعبد


