
سطى  والمسطمغظ  اإلجقم  طتاربئ  تمطئ  تصش  ق 
الثول اقجاسمارغئ شغ الشرب والحرق، بض إن تضام 
طظ  غساطغسعن  طا  بضض  غصعطعن  السمقء  المسطمغظ 
إخقخعط  إلبئات  المسطمغظ؛  بتص  وطعبصات  جرائط 
وروجغا،  (أطرغضا،  اقجاسمارغئ  الثول  شغ  فجغادعط 
الاغ  العمةغئ  الصمع  تمطئ  ذلك  وطظ  وأوروبا)، 
غحظعا ظزام ترضماظساان ضث تمطئ الثسعة طظ أبظاء 
اإلجقم الئررة الثغظ غفثون دغظعط بالمعب وافرواح. 
باساصال  ترضماظساان  شغ  الظزام  أجعجة  صاطئ  تغث 
الحابغظ ضجاضعف وغئه وأتاضغطثي ظعرطراد، وعما طظ 
شغ  الظاحطغظ  وطظ  باحضعرتعجاان  جاطسئ  خرغةغ 
اإلجقطغئ،  الحرغسئ  باطئغص  لطمطالئئ  الثسعة  تمض 
جظعات  خمج  المحثد  بالسةظ  سطغعما  وتضمعا 
و١٨ جظئ شغ السةظ السام. ضما صام جقوزة الظزام 
ساخمئ  أباد  سحص  طثغظئ  شغ  المثابرات  جعاز  طظ 
ترضماظساان، شغ ١٧ آب/أغسطج ٢٠١٨م باخاطاف 
الحاب الاصغ الظصغ أظظاغغش بغضغظب خغثغروشغاح، ابظ 
باحضعرتعجاان  جاطسئ  خرغب  أغدا  وعع  ساطا،  الـ٢٤ 
سام ٢٠١٧م، وعع اقبظ العتغث لعالثغه الطثغظ ضاظا 
غتّدران لفرتئ زواجه شغ ٢٤ أغطعل/جئامئر التالغ، 
بط ُسبر سطى جباه شغ ١٨ آب/أغسطج المظخرم وصث 
أخغإ رأجه بةراح حثغثة وُضِسرت غُثه وشغ جسثه 
أظظاغغش  ضان  الاضئغض!  آبار  غثغه  وسطى  الاسثغإ  آبار 
رتمه اهللا غسسى فن غضعن طسطما طاثغظا خالتا تصّغا. 
وضان غرغث بحثة أن غسّرف الظاس اإلجقم التصغصّغ 
وضان غثسع إلى عثا، لثلك ظال طتّئئ الظاس؛ ولثك 
بثلك  أظعط  ظاظغظ  بصاطه،  المةرم  الظزام  أزقم  صام 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  إصاطئ  جغمظسعن 
طظعاج الظئعة، أو غفّاعن شغ سدث الساططغظ المثطخغظ 
إلصاطاعا. لضظظا ظصعلعا طثوغئ طةطةطئ ظجلجل بعا صطعب 
الشرب  شغ  وأجغادعط  وزباظغاعط  المسطمغظ  تضام 
الضاشر المساسمر، إظظا بسعن اهللا لظ ظساضغظ ولظ تفار 
لظا عمئ أو تطغظ لظا صظاة طعما شسض الزالمعن؛ تاى 
غزعر اهللا تئارك وتسالى عثا الثغظ السزغط سطى ضض 
تاى  لثغظك  طظا  خث  الطعط  دوظه.  ظعطك  أو  افدغان 
أسثائك  سطى  واظخرظا  خئرا  سطغظا  أشرغ  ربظا  ترضى، 
أسثاء الثغظ، وارتط أخاظا أظظاغغش وتصّئطه طع الظئغغظ 
أولؤك  وتسظ  والخالتغظ  والحعثاء  والخّثغصغظ 
سطغه  اهللا  خطى  ظئغك  تعض  سطى  به  واجمسظا  رشغصا، 
وآله وجطط. الطعط وألعط والثغه وأعطه وذوغه الخئر 
الطعط  سجاءعط،  بططفك  وأتسظ  والسطعان  الةمغض 
طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  التص،  وسثك  لظا  وأظةج 
ُرُسلََنا  َجَنرُصُ  ﴿إِنَّا  تص:  وصعلك  التص  شأظئ  الظئعة. 

ْشَهاُد﴾.
َ ْ
ْغَيا َويَْوَم َفُقوُم األ ُّ ََياةِ ا

ْ
ِيَن آَمُنوا يِف احل َّ َوا

أذطص الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر غعم افربساء ٢٣ طترم ١٤٤٠عـ، ٢٠١٨/١٠/٠٣م، 
تمطئ سالمغئ بسظعان "افجرة: الاتثغات والمسالةات اإلجقطغئ"، والاغ جُاثااط بمآتمر ظسائغ سالمغ شغ ظعاغئ تحرغظ 
افول/أضاعبر جاتدره سثد طظ الماتثبات طظ تعل السالط. إن الئظاء افجري الصعي والماماجك عع أجاس المةامسات 
الصعغئ والمساصرة والظاجتئ، شافجرة عغ افجاس شغ تعشغر الثسط الةسثي والساذفغ والمادي وشغ تتصغص جسادة 
أشرادعا وضمان الرساغئ التصغصغئ والاظحؤئ الختغتئ لفذفال، لضظ الغعم ظعاجه أزطئ تآبر سطى اظسةام ووتثة التغاة 
الجوجغئ وافجرغئ شغ المةامسات تعل السالط، بما شغعا تطك المعجعدة شغ الئقد اإلجقطغئ. وتعثف التمطئ والمآتمر 
السالمغ إلى تسطغط الدعء سطى طثاذر تشغغر حضض الئظغئ افجرغئ شغ السالط الغعم. وجاصعم بالاسرغش سظ السعاطض 
افجاجغئ الاغ تسئإ افذى لمآجسئ الجواج وقظسةام التغاة افجرغئ بما شغعا دور اإلسقم والتضعطات شغ تأجغب عثه 
افزطئ. وجافدح افجظثة المتطغئ والسالمغئ لسطمظئ افجرة اإلجقطغئ والصعاظغظ اقجاماسغئ إلبساد المسطمغظ أضبر سظ 
دغظعط. وبحضض تاجط جاصعم بسرض الظزام اقجاماسغ اإلجقطغ وتعضح ضغش أن رؤغاه الفرغثة لاظزغط السقصات 

بغظ الةظسغظ - إضاشئ إلى أجسه وصغمه وأتضاطه السطغمئ والاغ تادمظ تسرغفًا واضتًا لفدوار ولتصعق الرجال والظساء شغ التغاة افجرغئ - غمضظعا تماغئ الجواج 
وطعتثة.  صعغئ  أجرغئ  وتثات  سطى  والتفاظ  وتأجغج  تساتصعا  الاغ  الرشغسئ  المضاظئ  شغ  تصعا  افطعطئ  وإسطاء  الجوجغئ،  التغاة  شغ  واقظسةام  العثوء  وتعشغر 
ضما أن عثه التمطئ والمآتمر جغعضتان الثور افجاجغ لطتضط اإلجقطغ شغ ظض دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئا بإذن اهللا، شغ بظاء وظحر وتماغئ 

العتثة الجوجغئ وافجرغئ الصعغئ لئغان ضغش أن اإلجقم عع بالفسض تخظ افجرة. غمضظ طاابسئ التمطئ سطى الرابطغظ الاالغغظ:
http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-campaigns/55002.html            https://www.facebook.com/WomenandShariaAR
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بصطط: افجااذة طسطمئ الحاطغ (أم خعغإ)

إن عثه الفخائض - شغ جعرغا - بأظعاسعا إذا 
أخطخئ دغظعا هللا، واجاشطئ طأزق روجغا ظاغةئ 
ضشعط أطرغضا قباجازعا، واظفضئ طظ خثع ترضغا 
تثضرت  وذاك  عثا  وصئض  السسعدغئ...  وطال 
صعله جئتاظه ﴿َكْم ِمْن فَِئٍة َقلِيلٍَة َغلََبْت  دائماً 
ِ﴾ شطط تثدع ولط تساسطط،  بِإِْذِن ابَّ فَِئًة َكثرَِيةً 
بإذن  شإظعا  وإخقص،  بخثق  اهللا  وظخرت 
اهللا جُافحض خطط أسثاء اإلجقم والمسطمغظ 
ُ َمْن  نَّ ابَّ َْنرُصَ َ وجاردعط سظ إدلإ خائئغظ ﴿َو

َ لََقوِيٌّ َعِزيٌز﴾. َفْنرُصُهُ إِنَّ ابَّ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  السصعبات افطرغضغئ سطى إغران: عض تآدي 

    إلى دور أوروبغ طساصض سظ المعصش افطرغضغ؟ ...٢
-  تمى الحغضعظشعظغا... تأضغث 

    سطى شحض الظزام الرأجمالغ شغ رساغئ حآون الظاس ...٢
-  اقظعغار اقصاخادي شغ الغمظ

    ضاربئ إجراطغئ خظسعا الماخارسعن السمقء ...٣
-  اقظاثابات الرئاجغئ الئرازغطغئ 

    وأزطئ جصعط افوجاط السغاجغئ (الةجء افول) ...٤
-  اإلخقتات المجغفئ 

   شغ دول آجغا العجطى (التطصئ افولى – ج٢) ...٤

http://www.alraiah.net :افربساء ١ طظ خفر ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١٠ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٨ طـ                                    الرائث الثي ق غضثب أعطه                   السثد: ٢٠٣ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ 

ضطمئ السثد

أعطه،  غضثب  ق  رائثًا  غضعن  أن  الاترغر  تجب  سّعدظا 
شعع غرجط الثّط المساصغط بةاظإ الثطعط السعجاء.. 
عثا  رجط  وشغ  الثسعة  تمض  شغ  دورًا  لطمرأة  وفن 
الثط المساصغط وافطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر، 
وشغ الخراع الفضري والضفاح السغاجغ، دأب الصسط 
الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر 
سطى اقعامام بحآون المرأة المسطمئ شغ ضض طضان، 
تظاصح  سالمغئ  وطآتمرات  تمقت  ذلك  ضمظ  وطظ 
جغاجغ  اجاماسغ  شضري  بحضض  والطفض  المرأة  أطعر 
المسطمئ  المرأة  لثور  المحرق  المساصئض  طبض  راٍق؛ 
السغاجغ شغ ظض الثولئ اإلجقطغئ، وضغفغئ تماغاعا 
طظ الفصر واقجاشقل، ودور الحئاب المسطط، والاسطغط، 
وطسطمغ  وافصخى  جعرغا  سظ  تمقت  وضثلك 
الروعغظةا، وافخعات المساصقت شغ دول طثاطفئ طبض 

روجغا وأوزبغضساان وباضساان وغغرعا...
وعثه افغام أذطص تمطئ سالمغئ جثغثة بسظعان "افجرة: 
جُاثااط  والاغ  اإلجقطغئ"،  والمسالةات  الاتثغات 
بمآتمر ظسائغ سالمغ شغ ظعاغئ تحرغظ افول/أضاعبر 

جاتدره سثد طظ الماتثبات طظ تعل السالط.
أجاس  عع  والماماجك  الصعي  افجري  الئظاء  إن 
شافجرة  والظاجتئ،  والمساصرة  الصعغئ  المةامسات 
والساذفغ  الةسثي  الثسط  تعشغر  شغ  افجاس  عغ 
وضمان  أشرادعا  جسادة  تتصغص  وشغ  والمادي 
الرساغئ التصغصغئ والاظحؤئ الختغتئ لفذفال، لضظظا 
التغاة  ووتثة  اظسةام  سطى  تآبر  أزطئ  الغعم  ظعاجه 
بما  السالط،  تعل  المةامسات  شغ  وافجرغئ  الجوجغئ 
شغعا تطك المعجعدة شغ الئقد اإلجقطغئ. لثلك شإن 
أّدت  الاغ  افجئاب  ضحش  إلى  تسسى  التمطئ  عثه 
إلى اجافتال عثه افزطئ وجاسرض التطعل الّظاجسئ 

لطمحاضض الاغ تعاجععا افجرة الغعم.
وتعثف التمطئ والمآتمر السالمغ إلى تسطغط الدعء 
سطى طثاذر تشغغر حضض الئظغئ افجرغئ شغ السالط الغعم. 
وجاصعم التمطئ المصسمئ إلى بقث طراتض بالاسرغش 
لمآجسئ  افذى  تسئإ  الاغ  افجاجغئ  السعاطض  سظ 
الجواج وقظسةام التغاة افجرغئ بما شغعا دور اإلسقم 
والتضعطات شغ تأجغب عثه افزطئ. وجافدح افجظثة 
المتطغئ والسالمغئ لسطمظئ افجرة اإلجقطغئ والصعاظغظ 
اقجاماسغئ إلبساد المسطمغظ أضبر سظ دغظعط. وبحضض 
اإلجقطغ  اقجاماسغ  الظزام  بسرض  جاصعم  تاجط 
وتعضح ضغش أن رؤغاه الفرغثة لاظزغط السقصات بغظ 
الةظسغظ - إضاشئ إلى أجسه وصغمه وأتضاطه السطغمئ 
والاغ تادمظ تسرغفاً واضتاً لفدوار ولتصعق الرجال 
الجواج  تماغئ  غمضظعا   - افجرغئ  التغاة  شغ  والظساء 
وتعشغر العثوء واقظسةام شغ التغاة الجوجغئ، وإسطاء 
تساتصعا،  الاغ  الرشغسئ  بالمضاظئ  تصعا  افطعطئ 
ضما  وصعتعا.  افجرة  وتثة  سطى  والتفاظ  وتأجغج 
أن عثه التمطئ والمآتمر جغعضتان الثور افجاجغ 
طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ  ظض  شغ  اإلجقطغ  لطتضط 
الظئعة الصائمئ صرغئا بإذن اهللا، شغ بظاء وظحر وتماغئ 
أن  ضغش  لئغان  الصعغئ  وافجرغئ  الجوجغئ  العتثة 

اإلجقم عع بالفسض تخظ افجرة.
شمبطما تضعن افجرة طخثرا لطّسسادة والتّإ وافطظ 
والّراتئ، شإّظعا صث تضعن أغدا طظ أضئر طخادر الصطص 
وافلط والئآس. وعثه افغام شإن أظماط التغاة الفردّغئ 
الصائمئ سطى الماسئ والصغط الرأجمالّغئ الماّدّغئ والمفاعغط 
الّظسعّغئ طبض المساواة بغظ الةظسغظ، والاغ اظاحرت 
سئر وجائض سثغثة ضخظاسئ الّارشغه وأظزمئ الّاسطغط، 
الّظسعّغئ،  والمظّزمات  اإللضاروظغ  الّاعاخض  ووجائض 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

اظاعى لصاء جعتحغ الثي جمع غعم اقبظغظ ٢٠١٨/٩/١٧م 
طع  أردوغان  ذغإ  رجإ  الارضغ  الرئغج  طظ  ضًق 
الرئغج الروجغ شقدغمغر بعتغظ باقتفاق سطى إظحاء 
إلى   ١٥ بغظ  غاراوح  بسرض  السقح  طظجوسئ  طظطصئ 
الثاطج  شغ  وذلك  الاماس،  خط  ذعل  سطى  ٢٠ضط 
اصاراب  وطع  التالغ،  افول  تحرغظ  حعر  طظ  سحر 
طعسث الاظفغث ضان ق بث لظا طظ أن ظسطط الدعء سطى 
طظسطفًا  غسائر  الثي  اقتفاق؛  عثا  سظ  المارتئئ  اآلبار 
حعثعا  الاغ  المظسطفات  باصغ  إلى  غداف  خطغرًا 

طسار البعرة طظث اظطقصاعا وتاى اآلن.
جغاصه  شغ  اقتفاق  عثا  ظدع  أن  لظا  بث  ق  بثاغئ 
الختغح تغث غسائر عثا اقتفاق خطعة طظ الثطعات 
ظتع تتصغص التض السغاجغ افطرغضغ؛ عثا التض الثي 
جمغع  وتدغغع  الحام  بعرة  إجعاض  جغاط  بمعجئه 
تدتغات أعطعا، تغث جغصاخر عثا التض سطى بسخ 
تتئ  الحام  أعض  تئصغ  الاغ  الثجاعرغئ  الاشغغرات 
خقتغات  تتةغط  طظ  بأس  وق  افطرغضغئ؛  السغطرة 

الرئغج؛ أو تاى تتغغث ذاغغئ الحام سظ العاجعئ...
عثا سطى المثى الئسغث واآلبار المارتئئ سطغه؛ أطا بالظسئئ 
أعمعا:  شمظ  اقتفاق  عثا  سظ  المارتئئ  الصرغئئ  لفبار 
جسض عثف إجصاط ظزام جفاح الحام والثي غسائر طظ 
أعط بعابئ بعرة الحام طظ الماضغ، تغث إن المظطصئ 
المظجوسئ السقح جادرب ذعصاً سطى المظاذص المتررة 
إجصاط  حأظه  طظ  جاد  سمض  أي  طسه  غخسإ  بتغث 
الظزام؛ أو تاى تعجغه ضربات طعجسئ له، شعع جغضعن 
شغ طأطظ سظ أي تعثغث تصغصغ وخاخئ بسث أن أّطظ 

الساخمئ دطحص وطتغطعا، باإلضاشئ إلى أظه غدع طا 
تئصى طظ المظاذص المتررة شغ جةظ ضئغر رغبما غاط 
اقظاعاء طظ التض السغاجغ افطرغضغ، لغج عثا شتسإ 
بض غمث ذاغغئ الحام بحراغغظ التغاة بسث أن غاط شاح 
ضض طظ الطرق الثولغئ الاغ تخض بغظ تطإ والساخمئ 
دطحص وتطإ والقذصغئ، باإلضاشئ إلى أظه غعغأ المظاخ 
المظاجإ وغدع المظطصئ شغ أتعن اصااال شخائطغ ق 
غئصغ وق غثر؛ تتئ ذرغسئ تماغئ المثظغغظ المارتئئ سظ 
طا غسمى طتاربئ (اإلرعاب) الاغ جائصغ الئاب طفاعتا 
وسسضري  طثظغ  بغظ  غمغج  لظ  الثي  الروجغ  لطصخش 
أو بغظ شخغض وشخغض، وعثا غسظغ اجامرار الدربات 
الةعغئ الروجغئ؛ واجامرار الصاض والاحرغث... لغج عثا 
طظ  السقح  لستإ  الضاشر  الشرب  جغسسى  بض  شتسإ 

ضاشئ الفخائض الاغ ق تثدع لطتض السغاجغ افطرغضغ.
أخثوه  وبعثا غائغظ أن طا سةج سظه الروس سسضرغاً 
جغاجغاً سطى حضض اتفاق، وضطه برساغئ الظزام الارضغ 
وتتئ طسمغات إظساظغئ!! عثا الظزام الثي لسإ دورا 
خطغرا لطشاغئ شغما وخطئ إلغه بعرة الحام؛ وعثا الثور 
لظ غثرك خطعرته إق طظ تثطى سظ افطاظغ وافتقم، 
ظتع  المظطصئ  وغسعق  افوعام  غئغع  الارضغ  شالظزام 
صث  ذروادة  ضتخان  وعع  افطرغضغ،  السغاجغ  التض 
اجاطاع أن غثارق صغادات الفخائض وغصغثعا، وغفاح 
ضاشئ  سطى  لطسغطرة  الضاشر  لطشرب  طحرسئ  افبعاب 
بعاجعئ  اقتاقل  تتئ  جثغث  طظ  لغسغثعا  المظاذص 

تضعطات وذظغئ ورئغج طظاثإ!
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

استشهاد األخ أنناييف بيكينج 
خيديروفيتش على يد جالوزة 

نظام تركمانستان!

القسم النسائي في المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير
حملة عالمية بعنوان "األسرة: التحديات والمعالجات اإلسالمية"

لصاء جعتحغ طتاولئ لةسض إطضاظغئ 
إجصاط ظزام ذاغغئ الحام طظ املاضغ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث سئث الععاب*ـ 
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افربساء ١ طظ خفر ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١٠ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٨ طـ ٢     السثد ٢٠٣

 ٢٤ الةمسئ  ترغئغعن،  جعدان  لمعصع  تصرغر  ضحش 
الاطعث  وشغات  ارتفاع  سظ  ٢٠١٤م  الباظغ/غظاغر  ضاظعن 
الئغؤغ بالسعدان. شصث أضثت وزارة الختئ السعداظغئ 
أوضاع  تردي  سظ  الظاتةئ  العشغات  طسثقت  ارتفاع 
السعدان  بأن  وأصرت  الععاء،  وتطعث  الئغؤئ  ختئ 
أخئح شغ طصثطئ الثول الاغ تساظغ طظ الاردي الئغؤغ 
طغاه  شغ  ضئغرة  إحضاقت  عظالك  وأن  الععاء،  وتطعث 
الحرب. وأغداً أضثت طثغرة إدارة ختئ الئغؤئ بمتطغئ 
الثرذعم تظان طتمث جسغث أن الخرف الختغ غسائر 
لعجعد  الئغؤئ،  لختئ  بالظسئئ  افجاجغئ  المحضطئ 
تطك المغاه شغ طساعدسات بعا ضئاري تاراضط سطغعا 
الئظجغظ  رش  بعاجطئ  سقجعا  وغخسإ  افوجاخ، 
والةازولغظ، طما غآدي لاساؤل الظاس سظ ذفعتات 
الخرف الختغ، ُطصّرًة بعجعد إحضالغئ بمظاذص السعق 
والسعق  بالثرذعم  الخظاسغئ  والمظطصئ  المرضجي، 
 ١٢ ضئط  تط  أظه  طدغفئ  غرب،  والثرذعم  السربغ، 
ذظاً طظ المعاد الشثائغئ طظاعغئ الخقتغئ، شغما بطشئ 
إتخائغات المقرغا شغ آذار/طارس الماضغ ١١٤٤ تالئ، 
المغاه  جاظإ  شغ  المصثطئ  الحضاوى  ظسئئ  وبطشئ 
طع  وصفئ  لظا  ذلك  ضض  وطع  حعرغاً.  سغظئ   ٣٠ بمسثل 
ضسق التئغئئ، الاغ أخغئئ عثه افغام بمرض خطغر 
غسئئه  طرض  وعع  (الحغضعظشعظغا)،  بتمغ  غسمى 
شغروس (الحغضعظشعظغا) الثي غاسرض المخاب به إلى 
تمى أولغئ طفاجؤئ، طظ غعطغظ إلى ٧ أغام، وغاسرض 
آلقم شغ المفاخض تثوم فجابغع، أو حععر، أو تاى 

جظعات، وبه طسثقت وشاة، وخاخئ لضئار السظ.

عثا  سطى  ضسادتعا  السططات  تضامئ  افطر،  بثاغئ  شغ 
المرض، إلى أن تعجسئ دائرة المخابغظ، ولضظ تثاول 
الظاحطغظ لعثه التاقت سئر وجائض الاعاخض اإللضاروظغ، 
ووجائض اإلسقم، أجئر التضعطئ سطى اقساراف بالمرض، 
أوردت  المرض،  قظاحار  طأجاوغئ  أرصام  ُذضرت  وصث 
أغطعل/جئامئر ٢٠١٨م،  السئئ ٢٢  غعم  افخئار  ختغفئ 
تمى  تعل  تضعطغئ  طجاسط  غثتدعن  طعاذظغظ  أن 
طخادر  وذضرت  تالئ،  آقف   ٤ طظ  أضبر  الحغضعظشعظغا 
أخرى غغر رجمغئ أن عظاك ١١ ألش تالئ طرض بضسق، 
ضثلك  وأوردت  طسامر،  تجاغث  شغ  المخابغظ  وأسثاد 
٢٠١٨م  أغطعل/جئامئر   ٢٣ افتث  غعم  الةرغثة  ختغفئ 
السظعان الرئغسغ: (تجاغث اإلخابات بتمغ الحغضعظشعظغا) 
وصث جاء شغ الثئر: (أصرت تضعطئ وقغئ ضسق بارتفاع 
تاقت العشغات بسئإ تمى الحغضعظشعظغا بالعقغئ فضبر 
طظ ١٠ تاقت بسث وشاة اطرأة تئطى، وأسطظئ أن تالئ 

المخابغظ بالتمى بطشئ ٩٣٠٠ طخاب.
لمساظاة  وتةاعطعا  الماسمث،  التضعطئ  إعمال  إن 
الثي  المآلط،  العاصع  ظفغ  سطى  وإخرارعا  الظاس 
لغآضث  الفدائغئ،  الصظعات  شغعا  بما  العجائط  ظصطاه 
شغ  الصائمئ  التضعطات  عثه  طبض  أن  طآضث،  عع  طا 

بقد المسطمغظ، ق ترسى حؤعن الظاس.
وإذا أردظا أن ظصارن عثا الفساد الختغ شغ ظض افظزمئ 
الرأجمالغئ، رغط الاصثم المثظغ، وتطعر السطعم الختغئ، 
طع الرساغئ الختغئ اإلجقطغئ شغ الصرون السابصئ لطبعره 
المعاشصئ  السصطغئ  بسصغثته  اإلجقم  أن  ظةث  الخظاسغئ، 
إحئاع  لاظزغط  ُجسطئ  الاغ  وحرغساه  اإلظسان،  لفطرة 
إغفال  دون  السدعغئ،  وتاجاته  اإلظسان،  غرائج  جمغع 
أي ظاتغئ طظعا أو إذقق بسدعا سطى تساب الئسخ 
اآلخر، ظةث أن اإلجقم بعثه السصغثة والحرغسئ، صث تصص 

السسادة والختئ الظفسغئ شغ ظفعس طساظصغه.
ذئص  شصث  الةسثغئ،  الختغئ  الرساغئ  خسغث  وسطى 
الثطفاء افتضام الماسطصئ بعا سطى ظتع ظفاصثه الغعم، 
شصث حعث الشرب الئغمارجاظات (المحاشغ) الاغ بظغئ 
غثخطه  وضان  طخر،  سطى  تمطاه  طظ  صرون  جائ  صئض 
بثون  جعاء،  تث  سطى  وافغظغاء  الفصراء  المرضى،  ضض 
جعات  طثاطش  طظ  افذئاء  له  ُغةطإ  وضان  تمغغج، 
الحرق، وغةجل لعط السطاء، وضاظئ له خجاظئ حراب، 

ضض  إن  وغصال  وافدوات،  بافدوغئ  طةعجة  وخغثلغئ 
طرغخ ضاظئ ظفصاه دغظارًا، وضان له حثخان غصعطان 
طظ  خروجه  تغظ  ُغسطى  طرغخ  ضض  وضان  بثثطاه، 
غدطر  ق  تاى  الثعإ،  طظ  صطع  خمج  المساحفى 

إلى اقلاةاء إلى السمض الحاق شغ التال.
والغعم بسث اظعغار المئثأ الرأجمالغ اصاخادغا، وطظ 
صئض شضرغًا وأخقصغًا، ظساحرف سعث الثقشئ الراحثة 
اهللا،  بإذن  صرغئا  الصادطئ  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ 

بثغر سمغط لطئحرغئ جمساء.
الختغئ  الرساغئ  أعثاف  طظ  بسدًا  غطغ  شغما  وظئغظ 

افجاجغئ شغ الثولئ اإلجقطغئ:
أوقً: تفر الختئ الظفسغئ: إن ختئ الظفج، وختئ 
الظفعس  أطراض  إن  بض  طاقزطان؛  أطران  الةسث، 
الئظغئ،  ختغح  ضان  وإن  تعطضه،  أو  الئثن،  تدسش 
وطفااح جقطئ الختئ الظفسغئ، عع المفاعغط الختغتئ 

المظئبصئ سظ السصغثة اإلجقطغئ.
باظغاً: تفر الختئ الةسثغئ لطرسغئ: إن ختئ الةسث 
طظ أسزط الِظسط، والتفاظ سطغعا ورساغاعا، طظ التاجات 
افجاجغئ لطةماسئ، الاغ غةإ سطى اإلطام تعشغرعا لرسغاه، 
ِِه».  ْ َرِعَّ ٌل َع ُئ ْ صال رجعل اهللا : «اِإلَماُم َراٍع َوُهَ َم
طافص سطغه، والافرغط شغ رساغئ الختئ الةسثغئ غآدي 

إلى إلتاق الدرر بالرسغئ شغأبط ولغ افطر بثلك.
جاءت  الرسغئ:  لضض  الختغئ  الرساغئ  حمعلغئ  بالباً: 
افدلئ الحرسغئ الاغ اسائرت التفاظ سطى الختئ تاجئ 
أضاظعا  جعاء  الرسغئ،  ضض  تحمض  ساطئ،  أدلئ  أجاجغئ، 
ضض  سظ  طسؤعل  شاإلطام  ذطئ.  أعض  أم  طسطمغظ، 

رسغاه؛ صعغعط، وضسغفعط، غظغعط وشصغرعط، طآطظعط 
الثولئ  سطى  العاجإ  الختغئ  والرساغئ  وضاشرعط، 
غمضظ  ختغئ  خثطئ  ضض  تحمض  طئاحرة؛  تعشغرعا 
أن غآدي سثم تعشرعا إلى ضرر، وتسابظى طظ ذلك 
الثثطات الختغئ الضمالغئ، الاغ ق غآدي شصثاظعا إلى 
ضرر، سطى أن تسسى الثولئ صثر المساطاع، وتسإ 

تعشر المعارد إلى تمضغظ الرسغئ طظ التخعل سطغعا.
رابساً: طةاظغئ الرساغئ الختغئ: إن العاجإ سطى الثولئ 
تعشغر الرساغئ الختغئ طةاظا لفشراد بشخ الظزر سظ 
ق  شصراء  أو  الاطئغإ،  ظفصئ  غمطضعن  أغظغاء  ضعظعط 
غمطضعظعا، فن التفاظ سطى الختئ تاجئ أجاجغئ لضض 

الظاس غظغعط وشصغرعط.
خاطساً: الامغج والاصثم شغ سطعم الختئ: الرساغئ الختغئ 
تاجه ضرورغئ غسائر تعشرعا طخطتئ طظ طخالح افطئ 
بث  ق  شطثلك  افطئ،  تغاة  شصثاظعا  وغعثد  التغعغئ، 
ذطغسئ الثول طظ تغث الرساغئ  أن تضعن الثقشئ شغ 
الختغئ، وق بث طظ إغةاد تحث طظ افذئاء، والسطماء، 
والمثاخغظ المآعطغظ سطمغاً، وشسطغاً قباضار افجالغإ 
تعشغر  طظ  بث  وق  الختغئ،  لطرساغئ  القزطئ  والعجائض 
أصخى إطضاظغات الئتث واقباضار السطمغ لعط. والعثف 
الرساغئ  طةال  شغ  افطعر  زطام  الثقشئ  تماطك  أن  عع 
الختغئ، وتتصص اقضافاء الثاتغ تاى ق تصع تتئ تأبغر 

الثول الضاشرة، رجاء طخطتئ طظ المخالح الختغئ.
إن الثولئ العتغثة الاغ ترسى حؤعن الظاس بتص، وتعاط 
الثقشئ  دولئ  عغ  وطساحعط  وتسطغمعط  بختاعط 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ جاصعم بإغقق العقغئ 
المخابئ، وتعشث إلغعا الثئراء، وافذئاء، لاختغح الئغؤئ، 
الثقشئ  دولئ  فن  المرضى؛  وسقج  المرض  واجاباث 
تطاجم بأتضام اإلجقم، الاغ تعجإ سطى التضام رساغئ 
حؤعن رساغاعط، وتترم سطى التضام الاصخغر والادطغض، 
وإخفاء التصائص، ضما تترم سطغعط غح الرسغئ وخثاسعا، 
شصث سثَّ اإلجقم ذلك جرطاً غساعجإ السصاب الحثغث، 
ُت َوُهَ َغاشٌّ  ُ َ َفَ ِ ِل ْ ُ ْ اْل ْ َواٍل َيِلي َرِعًَّة ِم «َما ِم

ََّة». (رواه الئثاري). َ ِه اْل ُ َعَلْ َم هللااَّ ْ ِإالَّ َحرَّ َلُه
ظسأل اهللا أن غصر أسغظظا بثقشٍئ راحثٍة سطى طظعاج الظئعة 
صرغئاً بإذن اهللا، تاى تظسط الئحرغئ بالختئ، وظسأله أن 

 غةسطظا طظ الساططغظ المثطخغظ لعا

تئادل الئغاظات المخرشغئ طساصطئ سظ ظزام جعغفئ 
وجغادة  اجاصقل  تسجغج  سطغظا  أوروبــا..  شغ  افطرغضغ 
أوروبا شغ السغاجئ الاةارغئ واقصاخادغئ والمالغئ.. لظ 
غضعن جعق، لضظظا بثأظا بفسض ذلك، ظتظ ظسمض سطى 
طصارتات تعل صظعات دشع وإظحاء أظزمئ أضبر اجاصقق 

سظ جعغفئ وتأجغج خظثوق ظصث أوروبغ".
باقظستاب طظ الظاتع صائق:  وسظثطا بثأ تراطإ غعثد 
"تطش الظاتع جغأ تماطا طبض اتفاق ظاشاا"، بادرت شرظسا 
بثسعة دول أوروبغئ لاأجغج صعة سسضرغئ طظفخطئ سظ 
الظاتع تتئ اجط "ذطغسئ الاثخض افوروبغ"، شعصسئ تسع 
دول أوروبغئ غعم ٢٠١٨/٦/٢٥ شغ لعضسمئعرغ وبغصئ 
تأجغج الصعة. شعصسئ ضض طظ شرظسا وبرغطاظغا وألماظغا 
وبطةغضا والثظمارك وععلظثا وإجئاظغا والئرتشال وإجاعظغا 
عثه العبغصئ. شاخرشات أطرغضا تعتث أوروبا وتةسطعا 

تاثث طعاصش طساصطئ لاطسإ دورا طساصق.
ضض عثه افطعر جسطئ افوروبغغظ غاعتثون ضث أطرغضا 
إق أن بغظعط خطقً؛ شفغ جسمعط دول تصخ طداجسعط 
ضالمةر وبعلظثا والاحغك وجطعشاضغا فطرغضا تأبغر سطغعا. 
شئثأ اقتتاد افوروبغ غاثث طظعا طعاصش جادة وغفرض 
سطغعا سصعبات. شمسظى ذلك أن اقتتاد افوروبغ غخر 
طعاصفعا  راشدا  أطرغضا  ضث  طعتث  طعصش  اتثاذ  سطى 
وطاتثغا لعا. وعثا غآعطه فن غطسإ دورا طساصق سظ 

أطرغضا. شعثه سعاطض سرصطئ طظ دول أوروبغئ خشرى.
ضئرى.  أوروبغئ  دول  طظ  سرصطئ  سعاطض  عظاك  ولضظ 
طسا  وتداطظعما  وألماظغا،  شرظسا  عما  أوروبا  شصائثتا 
غمّضظ أوروبا طظ تتثي أطرغضا والعصعف شغ وجععا، 
ولضظ شرظسا تاتضط شغ جغاجاعا سعاطض رئغسغئ طظ 
وطخالتعا  أوروبا  ولصغادة  سزماعا  إلظعار  جسغعا 
الثاخئ شغ طساسمراتعا وتثعشعا طظ سعدة ألماظغا 
طع  صعغئ  سقصات  إصاطئ  رغئاعا  بةاظإ  ضئرى،  دولئ 
رغئاعا  سثا  ضئغر،  دولغ  دور  سطى  لاتخض  أطرغضا 
بالاترك طع برغطاظغا. وإن صررت برغطاظغا اقظفخال 
تئصغ  أن  شارغث  ذلك،  جراء  الدرر  شرأت  اقتتاد  سظ 
اصاخادغا  بعا  لااصعى  أوروبا  طع  صعغئ  رابطئ  سطى 
المسافغث  وألماظغا  أطرغضا.  طعاجعئ  شغ  وجغاجغا 
الضئغر طظ اقتتاد ترغث أن تخسث طظ خقله إلى آشاق 
دولغئ شااصعى بفرظسا وتثائأ وراءعا سظث الاثخض شغ 
افزطات الثولغئ لطسعدة ضثولئ ضئرى سالمغا. وضثلك 
خسعد الاغار الصعطغ شغ ضض دول أوروبا ساطض طسرصض 

وطآرق لقتتاد افوروبغ.
أطرغضا  سظ  بمظأى  أوروبا  اظطقق  تسرصض  سعاطض  عثه 
طآبر  دور  لسإ  سطغعا  غخسإ  شإظه  تاةاوزعا  لط  شإن 
طعاز وطةاِبه. شاتثغعا فطرغضا بالمتاشزئ سطى اقتفاق 
الظعوي ورشخ السصعبات سطى إغران أظعر اجاطاساعا 
اقظطقق بثور طساصض، ولضظ ذلك غةإ أن غاةطى شغ 
ضاشئ الخسث الثولغئ السغاجغئ واقصاخادغئ والسسضرغئ 
باتثاذعا جغاجات طساصطئ سظ أطرغضا، وعظاك سقطات 
تحغر إلى ذلك، طظعا طعصفعا المثالش لمعصش أطرغضا 

شغما غاسطص بفطسطغظ وضغان غععد.
وطع ضض ذلك، شإن عثا العضع غظثر بافضك المسسضر 
الشربغ واظعغار طئثئه الرأجمالغ وجصعط طآجساته 
شغ  أسدائه  ودخعل  والسسضرغئ  والسغاجغئ  المالغئ 
تثطخعط  بصرب  ضاشئ  الظاس  لغئحر  طتاثم،  خراع 
والعثى،  الثغر  ظععر  بط  وطظ  المساطغر،  حره  طظ 
والزروف  افوضاع  غعغأ  أن  اهللا  جظئ  طظ  إن  تغث 
شغ المظطصئ والسالط لزععر عثا الثغر بخراع افسثاء 
تضاتفعط  وسثم  بسخ،  طع  بسدعط  والماربخغظ 
ضثظا، لغسعض تتغغث بسدعط وضسإ بسدعط ضث 
الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  شاصعم  اآلخــر، 

 شغسطع اإلجقم وغسط خغره افرض
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اقتفاق  شغ  أظفسعط  غفرضعا  أن  افوروبغعن  اجاطاع 
الظعوي اإلغراظغ سام ٢٠١٥، شضان طضسئا سزغما لعط 
أحسرعط بالبصئ بأظفسعط بسثطا سجلاعط أطرغضا لسصعد 
طظث سام ١٩٦١ بسث اتفاصعا طع اقتتاد السعشغاتغ، وبسث 
جصعذه سام ١٩٩١ تاولعا أن غبئاعا أظفسعط ولضظ 
أطرغضا تفردت شغ السغاجئ الثولغئ، إلى أن اعاج طعصفعا 
الثولغ سطى إبر الدربات المعجسئ الاغ تطصاعا شغ السراق 
سثم  وأسطظئ  طظعما  باقظستاب  وصرارعا  وأششاظساان 
اظاخارعا وطظ بط تفةر افزطئ المالغئ سام ٢٠٠٨. شئثأت 
بسغاجئ لغظئ ظاعرغا طسطظئ المحارضئ الثولغئ بحرط 
الفرخئ  اغاظمئ  أوروبــا  ولضظ  لعا.  الصغادة  تضعن  أن 

وضشطئ تاى شرضئ ظفسعا شغ اقتفاق المثضعر.
سطغه  ذرأ  صث  طعصفعط  أن  افطرغضغعن  رأى  وسظثطا 
بثأوا  وافوروبغعن  شاحطئ،  جغاجاعط  وبثت  ضسش 
اظاعاج  أرداوا  دولغا،  صغادي  دور  لطسإ  غاططسعن 
جغاجئ جثغثة تئظاعا رئغسعط تراطإ طاثثا طعاصش 
طخالح  طرجتا  وافسثاء  افخثصاء  تةاه  سطظغئ  خطئئ 
أطرغضا الاغ أدرضئ أن اقتتاد افوروبغ غسافغث طظ 
خثاصاه لعا وق غفغثعا شأرادت أن تدع تثا لثلك. 
ولعثا صال تراطإ غعم ٢٠١٨/٦/٢٧ "اقتتاد افوروبغ 
بض  الماتثة"،  العقغات  طظ  لقجافادة  بالاأضغث  وجث 
افسثاء..  طظ  الضبغر  "لثغظا   :٢٠١٨/٧/١٥ غعم  صال 
أساصث أن اقتتاد افوروبغ سثو بالظزر إلى طا غفسطه 
وأسطظ  اقتتاد  عثا  تفضك  إلى  شثسا  الاةارة".  شغ  بظا 

سطغه الترب الاةارغئ بفرض رجعم جمرضغئ سالغئ.
ســثاوة  لاقشغ  وجسعط  ضض  ــعن  ــغ افوروب بــثل  لصث 
الظعوي،  اقتفاق  طظ  اقظستاب  سظ  ولبظغعا  أطرغضا، 
شصاطعا باقتخاقت طسعا سطى أسطى المساعغات، فظعط 
غثرضعن أظعط المصخعدون طظ ذلك، ولضظعا صررت غعم 
أوروبا  ضرب  وطصخثعا  طظه،  اقظستاب   ٢٠١٨/٥/٨
اصاخادغا وجغاجغا. وصث أسطظ تراطإ غعم ٢٠١٨/٧/٣٠ 
حروط  دون  طظ  اإلغراظغغظ  الصادة  لطصاء  "اجاسثاده 
طسئصئ"، شغرغث أن غسجل افوروبغغظ وغمعث لسصث اتفاق 
طظفرد طع إغران، وعثه السصعبات جاضعن طئررة لطظزام 
اإلغراظغ لطصئعل بسصث اتفاق خاص طع أطرغضا، شالمزاعرات 
تثرج شغ إغران اتاةاجا سطى افوضاع اقصاخادغئ، وق 

غسائسث أن تعظفعا الثول لتساب اقتفاق طع أطرغضا.
وظعر تتثي افوروبغغظ فطرغضا شغ طعضعع عثا اقتفاق 
وإخرارعط  إغران  ضث  والسصعبات  اقظستاب  ورشدعط 
وجابععا  طسعا،  اقصاخادغئ  السقصات  اجامرار  سطى 
الرجعم الةمرضغئ بالمبض، وجثبعا إلغعط روجغا والخغظ 
طخطتئ  لعما  الطاان  وعما  اقتفاق،  سطى  لطمتاشزئ 

بالعصعف شغ وجه أطرغضا بسئإ طعاصفعا ضثعما.
تحرغسًا   ٢٠١٨/٦/٦ غعم  افوروبغئ  المفعضغئ  وأصرت 
افطرغضغئ  لطسصعبات  الثارجغئ  لطاأبغرات  الاخثي  غاغح 
باقجابمار شغ إغران،  الراغئئ  افوروبغئ  سطى الحرضات 
واجمه "صاظعن الاسطغض"، وصث أظحأ سام ١٩٩٦ بعثف 
لط  ولضظه  ضعبا  سطى  المفروض  التزر  سطى  اقلافاف 
غساثثم شسطغا، وضان غاسغظ تسثغطه لغظطئص سطى إغران. 
وغمظع الصاظعن الحرضات افوروبغئ طظ الثدعع لطاأبغرات 
الثارجغئ لطسصعبات افطرغضغئ. وعع غفغث الحرضات الاغ 

لثغعا طخالح أصض شغ السعق افطرغضغئ.
"اقتتاد  صائطغظ:   ٢٠١٨/٨/٦ غعم  بغان  شغ  وأسطظعا 
سطى  طخممعن  ــعن  ــغ افوروب والحرضاء  ـــغ  افوروب
تماغئ الحرضات اقصاخادغئ افوروبغئ الاغ تسمض طع 
الظعوي  اقتفاق  شغ  افخرى  "افذراف  وصالعا:  إغران"، 
سطى  التفاظ  سطى  أخرى  أحغاء  ضمظ  بالسمض  الاجطئ 
إغران  تخثغر  واجامرار  إغران  طع  شسالئ  طالغئ  صظعات 
غعم  طاس  ألماظغا  خارجغئ  وزغر  وصال  والشاز".  لطظفط 
٢٠١٨/٨/٢٧ "غةري السمض سطى طصارتات إظحاء صظعات 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ  ـ 

تمى الحغضعظشعظغا... تأضغث سطى شحض 
الظزام الرأجمالغ يف رساغئ حآون الظاس

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث السال الثجغج - الثرذعمـ 
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 السثد ٢٠٣  ٣افربساء ١ طظ خفر ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١٠ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٨ طـ 

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، افربساء، ٢٣ طترم ١٤٤٠عـ، ٢٠١٨/١٠/٠٣م) خئرا جاء شغه: "طظ جثغث، ساد الرئغج 
السجغج،  سئث  بظ  جطمان  السسعدغئ  ططك  طع  افخغرة  العاتفغئ  طضالماه  سظ  لطتثغث  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ 
البقباء  أدلى  افطرغضغ  الرئغج  أن  لفظئاء  روغارز  وضالئ  وظصطئ  تثغبعما.  أبظاء  إعاظات  له  وّجه  أظه  وضحش 
باخرغح غغر دبطعطاجغ بحأن السسعدغئ التطغش العبغص لئقده، صائق إظه تثر المطك جطمان طظ أظه لظ غئصى شغ 
السططئ "فجئعسغظ" دون دسط الةغح افطرغضغ. وأطام تةمع اظاثابغ شغ جاوباشظ شغ طسغسغئغ، صال تراطإ 
"ظتظ ظتمغ السسعدغئ. جاصعلعن إظعط أغظغاء. وأظا أتإ المطك، المطك جطمان. لضظغ صطئ: أغعا المطك ظتظ 
ظتمغك، ربما ق تامضظ طظ الئصاء فجئعسغظ طظ دوظظا، سطغك أن تثشع لةغحظا". والسئئ الماضغ صال تراطإ إن 
ططك السسعدغئ جطمان بظ سئث السجغج غماطك ترغطغعظات طظ الثوقرات، وأضاف أظه طظ دون العقغات الماتثة 
افطرغضغئ "اهللا وتثه غسطط طاذا جغتثث" لطممطضئ. وشغ تةمع اظاثابغ بعقغئ شرجغظغا، ضحش تراطإ أظه تتثث 
ططعق طع المطك جطمان، وأظه صال له "ربما لظ تضعن صادرا سطى اقتافاظ بطائراتك، فن السسعدغئ جااسرض 

لطعةعم، لضظ طسظا أظاط شغ أطان تام، لضظظا ق ظتخض شغ المصابض سطى طا غةإ أن ظتخض سطغه"."
: إن طؤات ططغارات الثوقرات وضض ذصعس الائسغئ والعقء، الاغ صثطعا ططك آل جسعد جطمان 

م

وابظه لرئغج أطرغضا تراطإ واظخغاسعما الاام لضض طا تططئه أطرغضا طظعما طظ إشساد لطئقد والسئاد، 
وطتاربئ لقجقم، وتمضغظعا طظ ظعإ بروات المسطمغظ وتسثغر جغح ظةث والتةاز لثثطئ طحارغسعا 
دون  المف  سطى  جطمان  المطك  إعاظئ  غاسمث  تراطإ  شإن  ذلك  ضض  رغط  وغغرعا،  الغمظ  شغ  السغاجغئ 
أن غفضر شغ تفر طا غمضظ أن غضعن صث تئصى طظ طاء وجه، طساسرضًا سةرشاه وصثرته سطى اقباجاز 
وجطإ افطعال لتحث طجغث طظ الاأغغث لتجبه شغ اقظاثابات الظخفغئ. والسآال الثي غطرح ظفسه بصعة، 
عض أطرغضا عغ الاغ تصثم خثطاتعا لممطضئ آل جسعد، أم أن تضام آل جسعد عط طظ غثثطعن أطرغضا 
عط  جسعد  آل  أن تضام  أم  جسعد  آل  طظ تتمغ طمطضئ  عغ  أطرغضا  وعض  بالمال والسسضر والتروب؟! 
أطرغضا  وعض  المسطمغظ؟  بقد  طظ  وغغرعا  والثطغب  الترطغظ  بقد  شغ  أطرغضا  طخالح  غتفزعن  الثغظ 
عغ الاغ تثعض تروب طمطضئ آل جسعد أم أن افخغرة عغ الاغ تثعض التروب بالعضالئ سظ أطرغضا 
ضث اإلجقم والمسطمغظ، وطظ أجض تتصغص طخالح أطرغضا اقجاسمارغئ، وبالطئع سطى ظفصئ طمطضئ آل 

جسعد، بض طظ أطعال المسطمغظ الاغ أودسعا اهللا شغ بقد الترطغظ؟!

صعاظغظ افجرة، السظش افجري، السظعجئ، تأبغر طعاصع 
طظ  ذلك  غغر  إلى  افجرة...  دطار  سطى  الاعاخض 

طعاضغع تمج افجرة واجاصرارعا وعظاءعا...
تافضك!!  بظغاعا  وإن  غامّجق  افجرة  ظسغب  إن  ظسط.. 
عثه  شغ  شاابسعظا  وطسالةاه...  افطر  تثارك  وسطغظا 
التمطئ المعمئ وادسمععا لطمساسثة شغ إظصاذ افجرة 

 !وتماغاعا طظ الثطار

باإلضاشئ إلى التّرّغات الةظسغئ الطغئرالّغئ المثطرة، أدت 
إلى زغةات وتغاة أجرغئ غغر جسغثة بض طفضضئ وطثاطئ 
شغ اضطراب ساذفغ عائض لةمغع افشراد شغعا صث تخض 

إلى تثوث آبار طثّطرة سطى افذفال والمةامع...
طبض  طعمئ  لمعاضغع  بالافخغض  التمطئ  وتاسرض 
أعمغئ الجواج، تربغئ افذفال، الجواج المئضر، تأخر جظ 
وسطمظئ  تشغغر  الطقق،  طسثقته،  واظثفاض  الجواج 

لعا  الثدعع  وإن  يُوقُِنوَن﴾،  لَِقْوٍم  ُحْكماً   ِ ابَّ ِمَن 
صال  بسغظه،  الحصاء  عع  إظما  اهللا  حرع  سظ  واإلسراض 
ُ َمِعيَشًة َضْناكً  َ ْعَرَض َقْن ِذْكرِي َفإِنَّ 

َ
تسالى: ﴿َوَمْن أ

السغح  ذغإ  أراد  شمظ  ْقىَم﴾، 
َ
أ الِْقَياَمِة  يَْوَم  هُ  ْرُشُ َوحنَ

والسسادة شغ الثظغا واآلخرة ق بث له أن غثرك عثه 
حرع  ظض  شغ  لطسغح  جاعثا  وغسمض  جغثًا؛  التصغصئ 
اهللا طظ خقل صطع أي ارتئاط طع الثول الثاسمئ طظ 
المثطخغظ  طع  السمض  بط  وطظ  الصرار  اجاسادة  أجض 
  اهللا  رجعل  بعا  بحر  الاغ  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ 
شغ التثغث الثي رواه أتمث شغ طسظثه بسظث ختغح 

َت». َّ َسَ ِة؛ ُث َّ ُ َهاِج الُّ ُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ ُ َّ َت «...ُث
رأجه  وسطى  الضاشر  الشرب  أن  ظثرك  أن  بث  ق  وأخغرا 
ظعائغئ  ضطرغصئ  السغاجغ  التض  اسامثوا  صث  أطرغضا؛ 
اتفاصغات  طظ  غتثث  طا  وإن  الحام،  بعرة  إلجعاض 
وطا غسصث طظ طآتمرات إظما عع شغ عثا السغاق طعما 
اخاطفئ افدوات وطعما تظعسئ أجالغإ المضر والثثاع، 
تطعا  شغ  أطرغضا  ظةاح  أن  جمغساً  ظسطط  أن  بث  وق 
السغاجغ؛ غسظغ تدغغع دطاء أضبر طظ ططغعن حعغث؛ 
لضض الادتغات الاغ ضتى بعا أعض الحام  وتدغغساً 

 ...سطى طثى بماظغ جظعات
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

وتاى ظثرك طا آلئ إلغه بعرة الحام وخطعرة طا عغ 
الثي  الخراع  تصغصئ  ظثرك  أن  بث  ق  سطغه؛  طصثطئ 
غتاول الشرب الضاشر جاعثًا خرف الظزر سظه، شطغسئ 
رغط  الحام؛  ذاغغئ  حثص  سطى  عغ  الخراع  تصغصئ 
تصغصئ  وإظما  ضثلك،  لةسطه  الشربغئ  المتاوقت  ضض 
الخراع عغ بغظ التص والئاذض؛ وعع خراع بغظ الضفر 
واإلغمان؛ خراع بغظ تدارة الشرب وتدارة اإلجقم، 
وعثه تصغصئ حرسغئ أضثعا اهللا سج وجض طرارًا وتضرارًا 
شغ ضاابه الضرغط تغث صال سج طظ صائض: ﴿َوَال يَزَالُوَن 
اْسَتَطاُعوا﴾،  إِِن  ِدينُِكْم  َقْن  يَُردُّوُكْم   َّ َح ُفَقاتِلُونَُكْم 
ْفوَاِهِهْم 

َ
بِأ  ِ ابَّ نُوَر  ُفْطِفُئوا  ْن 

َ
أ ﴿يُِريُدوَن  جئتاظه:  وصال 

ْن يُتِمَّ نُورَهُ َولَْو َكرِهَ الْاَكفُِروَن﴾. عثه عغ 
َ
ُ إِالَّ أ ىَب ابَّ

ْ
َويَأ

غصغظًا  ظثرك  التصغصئ  عثه  وبإدراك  الخراع،  تصغصئ 
أن تخر الخراع شغ حثص ذاغغئ الحام عع خثاع 
وتدطغض، شما طسظى أن ظسائثل بطاغغئ الحام ذاغغًئ 
الشالغ  وصثطئ  الحام  بعرة  خرجئ  لعثا  وعض  آخر؟! 

والظفغج؟! ولضط شغ تعظج وطخر سئرة...
وبإدراك تصغصئ الخراع ظثرك غصغظًا أظظا جظئصى ظساظغ 
العضسغئ  افظزمئ  عثه  بصغئ  ذالما  والحصاء  الزطط 
طساظغعا،  بضض  الةاعطغئ  سظ  خادرة  فظعا  تتضمظا 
ْحَسُن 

َ
أ َوَمْن  َفْبُغوَن  َاِهلِيَِّة 

ْ
اجل َفُحْكَم 

َ
﴿أ تسالى:  صال 

تامئ: لصاء جعتحغ طتاولئ لةسض إطضاظغئ إجصاط ظزام ذاغغئ الحام طظ الماضغ

تامئ ضطمئ السثد: تمطئ افجرة: الاتّثغات والمسالةات اإلجقطّغئ

افجعاق  شغ  لائاع  المساسثات  عثه  سطى  غسغطرون 
طع أظه طضاعب سطغعا أظعا طةاظغئ؟!!

أطا السسعدغئ واإلطارات وإغران وغغرعا الثغظ غثسمعن 
الخراسات والتروب شغ الغمظ وغحارضعن شغعا جعاء 
بحضض طئاحر أو سظ ذرغص افتئاع، شإظعط ق غسغرون 
اعاماطاً لتال أعض الغمظ وطساظاتعط؛ شصث ضاظئ إغران 
خظساء  سطى  جغطرتعط  تال  التعبغغظ  أتئاسعا  َتِسُث 
أظعا جاعدع ٢ ططغار دوقر شغ الئظك المرضجي لثسط 
ذلك،  سظ  ظضخئ  ولضظعا  الغمظغئ  والسمطئ  اقصاخاد 
طظ  لمجغث  لطتعبغغظ  السقح  بةطإ  طسامرة  وعغ 
الترب والثطار، أطا السسعدغئ واإلطارات شعما تظفصان 
اإلجقم  وطتاربئ  السقح  وخفصات  لطشرب  أطعالعما 
طظ  المطغارات  طؤات  السسعدغئ  أسطئ  تغث  والئثخ؛ 
الثوقرات فطرغضا بثل أن تسطغعا لمظ غضاعون بظار 
تاى  الغمظ  تثطغر  ترب  شغ  تحارك  شعغ  تروبعا، 
ولع  وخثاسا،  ظفاصاً  حسئه  طع  تصش  أظعا  أظعرت  لع 
ضاظئ السسعدغئ ترغث شسًق إظعاء التعبغغظ وتصطغص 
ظفعذعط تماطاً لاضفطئ بالرواتإ وغغرعا طظ التاجات 
افجاجغئ والثثطات والئظى الاتاغئ فعض الغمظ الثغظ 
وغافرق  الصطعب  تضسإ  ضغ  وذلك  الحصاء،  غسغحعن 
الظاس سظ التعبغغظ، ق أن تسطغ أعض الغمظ الفاات 
أو طا غسمى بالعدغسئ السسعدغئ ٢ ططغار دوقر الاغ 
ظطمج  أن  دون  بعا  رؤوجظا  اإلسقم  وجائض  خثسئ 

أبرعا شغ الئقد أو شغ دسط اقصاخاد!!
جغاجئ  عغ  السسعدغئ  جغاجئ  أن  المسطعم  وطظ 
وسثم  التضط  شغ  التعبغغظ  إلحراك  تسمض  أطرغضغئ 
تتارب  ذلك  شعق  بض  صاخمئ،  لدربئ  تسرضعط 
وجغطئ  وتاثثعط  لثغعا  الغمظ  أعض  طظ  المشاربغظ 
الئاعزئ  الاأحغرات  بفرض  تصعم  تغث  لطاضسإ 
شأخئتئ  بالارتغض،  تعثدعط  بط  الةائرة  واإلتاوات 
أظفسعط؛  الرأجمالغغظ  طظ  أحث  رأجمالغئ  دولئ 
شعق  براء،  ظزاطعا  وطظ  أسمالعا  طظ  اإلجقم  تغث 
لعط  وتمضظ  التعبغغظ  تثثم  تطك  جغاجاعا  أن 
وتتمغسعط  الظاس  بثثاع  ذلك  طظ  شغسافغثون 

لطصاال شغ الةئعات ولع ضرعًا وظضاغئ بعا.
لاشغغر  السمض  الغمظ  أعض  غا  سطغضط  العاجإ  لمظ  إظه 
سظضط  ورجعله  اهللا  غرضغ  لما  الئقد  شغ  افوضاع 
وافخث سطى غث السمقء وذرد المساسمرغظ، شطغج طا 
غظصخضط عع البروات وق المعارد بض إن بقدضط غظغئ 
ببرواتعا وطعصسعا وصعاعا الئحرغئ، ولاسطمعا أن التض 
الختغح إظما عع بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
بظزرته  الاطئغص  طعضع  اإلجقم  جادع  الاغ  الظئعة 
الظزام  إن  تغث  اقصاخادغئ؛  لطمحضطئ  الختغتئ 
اقصاخادي شغ اإلجقم غمااز باقجاصرار والبئات وق 
والفدئ  الثعإ  صاسثة  قساماده  الثوقر  طع  غاصطإ 
ضأجاس لطسمطئ، بض إن الظزام اقصاخادي شغ اإلجقم 
غمّضظ الظاس شردًا شردًا طظ إحئاع تاجاتعط افجاجغئ 
اصاظاء  سطى  وغساسثعط  وطسضظ  وططئج  طأضض  طظ 
الضمالغات، إلى جاظإ تطئغص اإلجقم شغ بصغئ أظزمئ 
والاسطغط  الثارجغئ  والسغاجئ  التضط  شغ  التغاة؛ 

 ...والظزام اقجاماسغ وغغرعا طظ أظزمئ التغاة
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ

ق غجال الرغال الغمظغ غاعاوى أطام الثوقر والسمقت 
اقصاخادغئ  المسالةات  جثوى  دون  افخرى  افجظئغئ 
الاغ أسطظئ سظعا تضعطئ طا غسمى بالحرسغئ شغ ظض 
المسغطرغظ  التعبغغظ  وبغظ  بغظعا  لقتعاطات  تئادل 
سطى الساخمئ خظساء، وضٌض غصاطر سطى تساب طساظاة 
أو  بالمةاسئ  أو  بالتروب  جعاء  وصاطعط  الغمظ  أعض 
إلى  افطرغضغ  الثوقر  جسر  وخض  تغث  بافطراض، 
أضبر طظ ٧٠٠ رغال غمظغ شغ ظض الخراسات والتروب 
غتصصعن  الثغظ  الماخارسغظ  بغظ  الغمظ  شغ  الثائرة 
أطرغضا  وخاخئ  المساسمرغظ  أجغادعط  طخالح 
الظفعذ  سطى  الماخارساغظ  الثولاغظ  وبرغطاظغا 
شغ  طصطعسئ  الرواتإ  أن  وطع  الئقد،  شغ  والبروة 
تتئ  العاصسئ  المظاذص  خاخئ  الئقد  طتاشزات  أغطإ 
جغطرة ططغحغات التعبغغظ الثغظ سئبعا بافطعال شغ 
جئغض طةععدعط التربغ، باإلضاشئ لاسطض الثثطات 
طظ  وغغرعا  والشاز  الظفط  تخثغر  وصطئ  والئطالئ 
بروات الئقد، والفساد المساحري شغعا؛ جعاء العاصع 
تتئ جغطرة طا غسمى بالحرسغئ أو تطك العاصسئ تتئ 
جغطرة التعبغغظ؛ تغث ضق الطرشغظ ق غمطك الصرار، 
السسعدغئ  بغظ  المتمعم  الاظاشج  إلى  باإلضاشئ 
تغث  وطعاظؤعا،  وبرواتعا  الئقد  سطى  واإلطارات 
وطحروع  الغمظ  جظعب  طعاظأ  سطى  اإلطارات  تسغطر 
غاز بالتاف شغما تسمض السسعدغئ لمث أظئعب ظفطغ 

شغ أراضغ المعرة لظصض الظفط، إلى بتر السرب...
وأجغادعط  لططاطسغظ  ططمساً  الغمظ  أخئتئ  وعضثا 
والحصاء  الئآس  حسئعا  غساظغ  شغما  المساسمرغظ 
تتاول  بغظما  المحؤعطئ،  تروبعط  بظغران  وغخططغ 
افطط الماتثة أن تدشط سطى افذراف لطتض السغاجغ 
الثي ترغثه أطرغضا وبرغطاظغا سئر الدشط شغ الةاظإ 
بالبروات  الاخرف  طظ  الماخارسغظ  وطظع  اقصاخادي 
الطرشغظ  ضق  تسظئ  ظض  شغ  لفزطئ  اخاراصاً  لاتصص 
المئسعث  غادر  تغث  التعبغغظ؛  خاخئ  بالتض  لطصئعل 
افطمغ إلى الغمظ طارتظ غرغفغث خظساء بسث الاصائه 
بعط دون جثوى، وصث أدت ذئاسئ طا غصارب ٦٠٠ ططغار 
الحرائغئ  الصغمئ  وصطئ  السمطئ  تدثط  إلى  غمظغ  رغال 
لعا شغ ظض عثه الخراسات والتروب، ودخطئ الترب 
اقصاخادغئ تغج الاظفغث سطى الغمظ وأعطه المظضعبغظ 
لاجغث طظ طساظاتعط. عثا وصث خرح المئسعث الثولغ 
اقصاخادغئ  افوضاع  جغظاصح  بأظه  غرغفغث  طارتظ 
شغ الغمظ طع الئظك وخظثوق الظصث الثولغغظ وافطط 
ترجعه  لما  إحارة  ذلك  وشغ  الثطغب،  ودول  الماتثة 
افذراف  جمغع  طظ  الئقد  إغرادات  تسطغط  طظ  أطرغضا 
افظئاء  ضاظئ  لطغمظ  صرض  طصابض  شغ  الثولغ  لطئظك 
صث جربئ خئرًا سظه شغما طدى، تغث جااسطط افطط 
الماتثة عثه اإلغرادات وتاضفض عغ بخرف الرواتإ! 
وعثا طا غةسطظا ظفضر لماذا ق غاط تخثغر الظفط والشاز 
افطعال  ذئع  بسث  الرواتإ  ودشع  المعاظأ  وتحشغض 
لطسمطئ الغمظغئ بخعرة طفرذئ وطظ الثي غمظع ذلك؟!

لطائرع  الثول  بثسعة  الماتثة  افطط  تصعم  طرة  ضض 
وتاط  افطعال  تةمع  بط  الغمظ  شغ  اإلظساظغ  لطعضع 
لطحسإ  غخرف  بغظما  طظعا  افضئر  الظخغإ  جرصئ 
الثغظ  التعبغغظ  تةاطض  طظزمات  بعاجطئ  الفاات 

اقظعغار اقصاخادي يف الغمظ ضاربئ إجراطغئ 
خظسعا املاخارسعن السمقء

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث المآطظ الجغطسغ*ـ 

افرض  شغ  الاترغر  تجب  غظزمعا  الاغ  التمطئ  ضمظ 
المئارضئ شطسطغظ تعل تماغئ افسراض والظساء ظزمئ 
جاطسئ  شغ  الاترغر،  لتجب  الطقبغ  اإلذار  العسغ،  ضاطئ 
وجاطسئ  وبغرزغئ  الظةاح  وجاطسئ  والثطغض  الئعلغاضظك 
تظعسئ  الظحاذات،  طظ  طةمعسئ  دغج"،  "أبع  الصثس 
وتعّزسئ بغظ سصث ظصطئ تعار بسظعان (الةمسغات الظسعغئ 
شغ شطسطغظ ظخرة لطمرأة وتمضغظ لعا أم ظغض طظعا وطظ 
صغمعا؟)، أّضثت خقلعا ضاطئ العسغ لططقب سطى أن عثه 

الةمسغات والمراضج الظسعغئ شغ شطسطغظ وبقد المسطمغظ عغ شغ تصغصاعا ججٌء ق غاةجأ طظ الترِب الثائرِة سطى 
اإلجقم، وعغ تعثف لطظغض طظ أسراِض المسطمغظ، وتةظغٌث لظساِئظا شغ الترِب سطى اإلجقم وأن عثِه الةمسغات 
المفاعغِط الشربغِئ المثالفئ لقجقم. ضما صاطئ الضاطئ باعزغع ضااب "الظزام  والمراضج الظسعغئ تعثف إلى زرعِ 
اقجاماسغ شغ اإلجقم"، وعع طظ إخثارات تجب الاترغر، والثي غتعي افتضام الحرسغئ الاغ تئغظ افجج الاغ 
غةإ أن ُتئظى سطغعا سقصئ الرجض بالمرأة شغ اإلجقم. ضما صاطئ ضاطئ العسغ باعزغع ظحرة سطى الطقب رضجت خقلعا 
سطى أّن الشرب غتارب المسطمغظ ببصاشاه الفاجثة، وتبئ الطقب سطى سثم اقجاسقم والسمض سطى خغاظئ افسراض 
والمتاشزئ سطى ظساء المسطمغظ وبظاتعط. ضما وجعئ الضاطئ ضطمئ إلى الطالئات بصعلعا: غا شاغات افطئ، أتاثطغظ سظ 
لئاس شخطه اهللا لُضّظ وأضرطضظ به (الةطئاب)، وتسائثلظ به لئاجا غضحش السعرة لطفئ اقظائاه وافظزار! واهللا تسالى 
ْن ُفْعرَْفَن َفَال يُْؤَذْفَن 

َ
َ أ ْد

َ
ْزوَاِجَك َوَبَناتَِك َونَِساءِ الُْمْؤِمننَِي يُْدغنَِي َعلَْيِهنَّ ِمْن َجَالبِيبِِهنَّ َذلَِك أ

َ
فَُّها اجَّيِبُّ قُْل ِأل

َ
غصعل: ﴿يَا ك

ُ َلُفوراً رَِحيماً﴾؟! ضما تط إسطاء طةمعسئ طظ الثروس شغ طساجث وطخطغات الةاطسات تط الاأضغث خقلعا  َواَكَن ابَّ
سطى أعمغئ دور افعض شغ تماغئ أسراضعط والثود سظعا شغ ظض غغاب جططان اإلجقم.

كتلة الوعي اإلطار الطالبي لحزب التحرير
تنظم في جامعات فلسطين فعاليات عدة حول حماية األعراض والنساء

ترامب يواصل إهانته وابتزازه للملك سلمان
فهل سيتعظ سلمان أو أقرانه رويبضات المسلمين؟!

ظاغةئ لتالئ الفراغ الاغ غساظغ طظعا افردن طظ الظاتغئ السغاجغئ واقصاخادغئ وافطظغئ، واظسثام تطعل ظاجسئ 
لطمحاضض الماراضمئ الاغ أخابئ الئطث، جراء تطئغص الظزط الرأجمالغئ الزالمئ سطى الظاس، وجعء الرساغئ الثي 
غمارجه الظزام، وتةط الفساد واإلشساد المثغش الثي غطفع ضض غعم سطى السطح طآذظاً بالثراب وسثم اقجاصرار؛ 
افطر الثي أوجث تالئ طظ الثعف والصطص والارصإ لثى ساطئ الظاس، خعشاً سطى تغاتعط وأسراضعط وأطعالعط... ظاغةئ 
ذلك ضطه أسطظ تجب الاترغر/ وقغئ افردن سظ إذقصه تمطئ ﴿َوَطْظ َأْتَسُظ ِطَظ اهللاَِّ ُتْضمًا﴾؛ وذلك تئخرًة لطظاس 
والصعى الفاسطئ شغعا ذرغص الظةاة، طثضرًا بسزمئ اإلجقم وجمع تحرغساته وأظزماه، داسغاً لائظغ تضط اهللا المتضط 
المحامض سطى ضض خغر، الظاعغ سظ ضض حر، طتثرًا طظ السثول إلى طا جعاه طظ اآلراء وافععاء وافشضار، الاغ تروج 

لسمطغئ تشغغر حضطّغئ تةمغطغئ، تئصغ الئطث شغ تالئ الفراغ وسثم اقجاصرار، وق تتّض طحاضطه المافاصمئ.

غظزط تجب الاترغر/ وقغئ السعدان تمطئ ضئرى، لطاسرغش بالاشغغر التصغصغ ضغش غضعن؟ وطا عغ الطرغصئ الحرسغئ 
والعجائض وافجالغإ، الاغ غصام بعا، لطعخعل إلى عثه الشاغئ؟ سئر تعضغح أتضام اإلجقم الماسطصئ بالتضط، 

والسغاجئ، واقصاخاد، واقجاماع، وغغرعا. وجاضعن التمطئ بسعن اهللا وتعشغصه سطى الظتع اآلتغ:
١/ ظثوات، وطتاضرات، وطآتمرات، وأتادغث شغ المساجث والةاطسات، لطاسرغش بالاشغغر التصغصغ، وتتمغض الظاس 

المسآولغئ شغ الصغام بعثا العاجإ الرباظغ.
٢/ تعزغع المظحعرات والصخاخات، الاغ شغعا أشضار وأتضام لارجغت طفاعغط اإلجقم سظ التغاة وأظزماعا، وظئث طا 

جعاعا طظ أشضار دخغطئ، وطفاعغط طشطعذئ، طدططئ، وذلك شغ افطاضظ الساطئ والمعاصش وغغرعا.
٣/ وصفات وطسغرات، ترشع شغعا القشاات الاغ تتاعي سطى أشضار إجقطغئ، وطسالةات لطعاصع السغأ الثي تسغحه افطئ.
٤/ رشع قشاات (بظر) شغ أطاضظ بارزة، شغ طثاخض وطثارج الساخمئ، بمثظعا البقث، تئّحر بالاشغغر التصغصغ المططعب، 
وتثسع لطسمض له... عثا باإلضاشئ فسمال أخرى... وصئض ضض عثا وذاك، اقتخال بالظاس أشرادًا وجماسات، شغ ضض 

طضان وزطان، وتتمغطعط المسآولغئ شغ السمض طظ أجض الاشغغر.

حزب التحرير/ والية السودان
حملة بعنوان "التغيير الحقيقي فرٌض ووعٌد"

حزب التحرير/ والية األردن
ِ ُحْكماً﴾ ْحَسُن ِمَن ابَّ

َ
حملة ﴿َوَمْن أ



افربساء ١ طظ خفر ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١٠ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٨ طـ ٤     السثد ٢٠٣

طترم   ٢٥ الةمسئ،  اإلخئارغئ،  طسا  (وضالئ  طعصع  ظحر 
١٤٤٠عـ، ٢٠١٨/١٠/٠٥م) خئرا جاء شغه "باخرف": "وّجه 
ظائإ الصائث السام لطترس البعري اإلغراظغ الةظرال تسغظ 
بظغاطغظ  غععد  ضغان  وزراء  رئغج  إلى  تتثغرًا  جقطغ 
ظاظغاعع، الغعم الةمسئ، دساه شغه إلى "الاثرب سطى السئاتئ 
شغ الئتر الماعجط" فظه صث غةئر سطى العرب بترًا. وظصطئ 
وضالئ أظئاء شارس اإلغراظغئ سظ السمغث جقطغ صعله "أدسع 

رئغج وزراء (إجرائغض) إلى الاثرب سطى السئاتئ فظه لظ غضعن لثغه صرغئا طظ خغار جعى العرب بترا". وخقل تةمع 
تسئعي لصعات الئاجغب اإلغراظغئ شغ أخفعان، صال السمغث جقطغ إن تجب اهللا الطئظاظغ، تطغش إغران، صادر سطى تثطغر 

ضغان غععد، طسائرًا أظعط "ق غخطعن إلى طساعى تحضغض تعثغث لظا، تجب اهللا غضفغ لاثطغرعط"."
: غئثو أن الظزام اإلغراظغ غسسى إلى إسادة إظااج طصعلئ "تةعع غا جمك" الاغ ذاع خغاعا زطظ سئث 
الظاخر، تطك المصعلئ الاغ خثع إسقم سئث الظاخر الظاس بعا شتسئعا أظه جغتارب ضغان غععد، وأن غععد 
جغفرون إلى الئتر شغشرصعن شغه وغضعظعن ذساطا لفجماك. وطا عغ إق جظعات طسثودات تاى اضاحش الظاس 
خثاع سئث الظاخر وسمالاه فطرغضا وأظه لط غضظ غعطاً تعثغثًا تصغصغاً لضغان غععد. وعا عغ افغام تثور دورتعا، 
والجطان غسغث ظفسه، وغتاول الظزام اإلغراظغ خثاع الظاس بالمصعلئ ظفسعا! شعض جغظثثع الظاس طرة أخرى 
بمبض عثه الحسارات الضاذبئ الةعشاء؟! التصغصئ عغ أن الظزام اإلغراظغ - الثي غثور شغ شطك أطرغضا دوراظا 
غصارب طظ السمالئ - عع ضاذب شغ ادسائه عثا، شإذا ضان تجبه شغ لئظان صادرًا سطى تثطغر ضغان غععد شطماذا ق 
غفسض؟! وإذا ضان طتع ضغان غععد عغظاً سطى الظزام اإلغراظغ شماذا غظازر؟! ولماذا ق غترك أرتال صعاته وذائراته 
ودباباته ضما غترضعا ضث المسطمغظ شغ الحام والسراق ق جغما بسث اإلعاظات والدربات الاغ وجععا ضغان 
غععد لصعاته شغ جعرغا؟! والةعاب عع أن الظزام اإلغراظغ جائر شغ تظفغث أجظثات أطرغضا شغ المظطصئ، وأظه طبطه 
طبض بصغئ افظزمئ السمغطئ شغ بقد المسطمغظ، لط غحضض تعثغثًا وجعدغاً لضغان غععد بض عط جمغسا تراٌس 
فطظه؛ لثلك لغج أطام افطئ جعى أن تسمض بأصخى ذاصئ إلجصاط عثه افظزمئ وتصغط سطى أظصاضعا دولئ 

الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، لاتَرر المصثجات وتسعد لفطئ سجتعا وضراطاعا.

التضعطات  لاحضغض  المآدغئ  السغاجغئ  الاتالفات 
وإدارات التضط سطى طساعى الثولئ.

التغاة  شــغ  الضبغرة  افتـــجاب  عــثه  بغظ  طــظ  إن 
بقبئ  تخظغش  غاط  أن  غمضظ  الئرازغطغئ  السغاجغئ 
السغاجغ،  المحعث  شغ  شسق  طآبرة  رئغسغئ  أتجاب 

وعثه افتجاب البقبئ تامبض بـ:
 :(PSDB) التجب اقحاراضغ الثغمصراذغ الئرازغطغ •
الثولئ  شسطغا  وعط  الـ(تعضاظعس)،  بطصإ  المسروف 
السمغصئ، وبغثعط طآجسات الثولئ، واإلسقم طعظش 
لثثطئ تعجعاتعط الاغ تظزر بسغظ الامةغث لطائسغئ 

افطرغضغئ وطحارغع تسطغط بروات الئقد فطرغضا.
• تجب السمال (PT): وعع التجب الثي أظحأه وغصعده 
الرئغج السابص لعغج إغظاجغع لعق دا جغطفا شغ طسغرته 
الضفاتغئ سئر ترضئ الظصابات السمالغئ. وعثا التجب عع 
وغمبض  افرض  سطى  المظزط  العتغث  السغاجغ  البصض 
الفصراء شغ الئقد وغساشض التثغث باجمعط لاخثره 
المحعث السغاجغ، وغّاسط بحغء طظ اقساجاز بالععغئ 

العذظغئ واقطاثاد الصعطغ القتغظغ الئعلغفاري.
• تجب الترضئ الثغمصراذغئ الئرازغطغئ (MDB المسروف 
جابصا بـ PMDB): وعثا افخغر طظ أسرق افتجاب ولضظه 
وغعظش  حسئغا،  السغاجغ  الطمعح  تغث  طظ  ضسغش 
ظفسه شغ خثطئ التجب التاضط غالئا وتصاجط الضسضئ 

طع ضض طظ ترجح له الضفئ السغاجغئ.
المحاضض  وتفاصط  التالغ  الصرن  طططع  شغ  رابسا: 
اقصاخادغئ والمسغحغئ شغ طسزط دول أطرغضا القتغظغئ، 
لطظصمئ  والصعطغئ  السمالغئ  الغسارغئ  الاغارات  واظاعاز 
الحسئغئ سطى أطرغضا والتضعطات الاغ جارت شغ جغاجات 
الثخثخئ واقرتماء الضطغ شغ أتدان أطرغضا، شغ عثه 
الزروف عّئئ ظسائط السثاء فطرغضا، وضستئ الاغارات 
الظصابغئ السمالغئ العذظغئ الساتئ السغاجئ سئر خظادغص 
اقصاراع وتربسئ سطى جثة التضط بسظث حسئغ، غصابطه 
جثط غغر طثفغ طظ أوجاط الثولئ السمغصئ وأجعجة 

إسقطعا وطبصفغعا سطى التضام الةثد لعثه الئقد.
اقظاثابات  شغ  ضبغرة  طتاوقت  وبسث  الئرازغض  شفغ 
سام  اظاثابات  شغ  السمال  تجب  اجاطاع  الرئاجغئ، 
افطر  (لعق)،  بصغادة  التضط  لسثة  العخعل  ٢٠٠٢م 
الثي راعظ سطغه طسزط العجط السغاجغ أن غضعن 
(لعق) صادرا سطى صغادة الئرازغض، ولضظ الرجض برغط 
اظسثام الثئرة لثغه شغ التضط إق أظه تصص إظةازات 
لطحسإ،  المسغحغ  المساعى  ورشع  الئقد  تصثم  شغ 

وطتاربئ الةعع والفصر ضاظئ ططتعظئ وطمغجة.
بأربع  الـ٢٠١٤  تاى   ٢٠٠٢ طظث  السمال  تجب  شاز 
المسةعن  لطرئغج  طااالغاان  ابظاان  رئاجغئ،  شارات 
لطرئغسئ  طااالغاان  ابظاان  بط  وطظ  جغطفا  دا  لعق 
وتط  افولى  الفارة  أتمئ  روجغش،  دغطما  المثطعسئ 
خطسعا شغ طظاخش الفارة الباظغئ بسمطغئ الافاف سطى 
ضئغرة  طةمعسئ  طع  الاعضاظعس  وتتالش  الصاظعن 
طظ افتجاب سطى رأجعا تجب الـ(MDB)، الثي ضان 
بمظ  وضــان  الرئغج  ظائإ  طظخإ  غحشض  رئغسه 
الفاجث  ظائئعا  تظخغإ  عع  الرئغسئ  خطع  سطى  تآطره 

طغحغض تاطر رئغسا لطةمععرغئ.
أدار تجب السمال الثولئ داخطغا بسصطغئ أختاب الةمسغات 
الثغرغئ طمظ غحشطعن أظفسعط بإذسام الةائع وتطئغإ 
لمسئئات  الافات  أو  طسالةئ  دون  شتسإ،  المرغخ 
الةعع والمرض؛ شطط غضعظعا بسصطغئ السغاجغ الراسغ 
فغثغعط  والئاتر  بالرسغئ،  لطماضرغظ  الماظئه  لطحآون 
وافطظ  والصداء  اإلسقم  شغ  وجعدعط  سطى  والصاضغ 
والثجاعر والاحرغسات، شاجامر تجب السمال شغ التضط 
لفارتغظ رئاجغاظ لطعق، وشارة رئاجغئ ضاططئ لثغطما، 
وشغ طظاخش الفارة الرئاجغئ الباظغئ اجاطاسئ الثولئ 
الاعضاظعس   (PSDB) تجب  برجاقت  طمبطئ  السمغصئ 
وبسث إتضام الثظاق سطى تجب السمال بصداغا الفساد 
الاغ ضاظئ سمطغا شثاخاً طظ صئض الثولئ السمغصئ لتجب 
السمال (PT) الثي جال لساب زسمائه بمردودات الفساد 
أرضغئ  ودون  ترشغئ  دون  شغه  شاظشمسعا  السغاجغ 
ضالاغ  اإلسقطغئ  والمآجسات  الثولئ  أجعجة  شغ  آطظئ 
غماطضعا الاعضاظعس، شضاظعا شرغسئ جعطئ لطاعضاظعس 
والثولئ السمغصئ لمقتصاعط بفاح ططفات الفساد صدائغا 

وتسطغط اإلسقم سطى شسادعط  (غائع)

اقظاثابات الرئاجغئ الربازغطغئ 
وأزطئ جصعط افوجاط السغاجغئ

(الةجء افول)

تحعث الئرازغض شغ طططع حعر تحرغظ افول/أضاعبر 
الفغثرالغئ  الرئاجئ  قظاثابات  افولى  الةعلئ  الةاري 
والعقغات، والمةطج الاحرغسغ الفغثرالغ والعقغات، 
وطةطج الحغعخ، وشغ آخر الحعر ذاته تضعن الةعلئ 
بأغطئغئ  تتسط  لط  الاغ  لطتاقت  التاجمئ  الباظغئ 

الثمسغظ بالمؤئ شغ الةعلئ افولى شغ الرئاجات.
شغ  ضئابغئ  ــعاء  أج شغ  اقظاثابات  عــثه  وتأتغ 
وطقتصات  وتتصغصات  الئرازغطغ،  السغاجغ  المحعث 
وظروف  التجبغئ،  الصغادات  أوجــاط  شغ  صدائغئ 
طسغحغئ طاعاوغئ وأوضاع اصاخادغئ شغ تردٍّ دائط، 
وبسث طآاطرة اظصقبغئ سطى الرئغسئ المثطعسئ دغطما 
إغظاجغع  لعغج  السابص  لطرئغج  واساصال  روجغش 
طظ  لمظسه  بأحعر  اقظاثابات  صئغض  جغطفا  دا  لعق 

السعدة لطرئاجئ شغ تال ترحته.
الصاظعن  طزطئ  تتئ  تّما  لعق  واساصال  دغطما  خطع 
سطغعما،  وطبئائ  طسائرة  أدلئ  بثون  ولضظ  والصداء 

وبتحث إسقطغ طظتاز سطغعما أغدا وبحضض شاضح.
راشص ذلك ضطه ظععر وخسعد طرغإ لمرحح طشمعر 
ذي خطفغئ سسضرغئ - غمغظغ طاطرف - غظاشج سطى 
بتمطه  اإلسقطغ  المحعث  وغاخثر  الرئاجئ،  طصسث 
وتمةغثه  وطظاخرته  السغاجغ  لطظزام  سثاء  خطاب 
تض  طظ  الئرازغطغئ  السفارة  بظصض  شغسث  غععد،  لضغان 
وسحصه  باراطإ  بإسةابه  وغخرح  الصثس،  إلى  أبغإ 
شغ  صثطا  السغر  ظغاه  سظ  وغسطظ  فطرغضا،  ووقئه 
خخثخئ حرضات الصطاع السام وسطى رأجعا سمقق 

الئارول (حرضئ باروبراس الئرازغطغئ).
ولاعضغح التالئ وتةطغئ لطخعرة السغاجغئ الئرازغطغئ، 

ظاعصش سظث بسخ التصائص وافتثاث والمسطغات:
الثطفغئ  التثغصئ  الةظعبغئ  أطرغضا  تسث  جغاجغا  أوق: 
وطظث  لطسالط  أطرغضا  خــروج  صئض  شعغ  فطرغضا، 
الةظعبغئ  أطرغضا  تسث  وعغ  طعظرو  طئثأ  اسامادعا 
الصعطغ  بأطظعا  المرتئطئ  طتمغاعا  الضارغئغ  ودول 
اصاراب  أي  أو  طساس  بأدظى  تسمح  وق  طئاحرة، 

إلغعا طظ خارج ظخش الضرة الشربغ.
طةال  القتغظغئ  أطرغضا  ضاظئ  الاارغثغئ  الظاتغئ  شمظ 
بابائ  سصغثة  ذلك  وأخئح  فطرغضا،  الاصطغثي  الظفعذ 
سظث ضض اإلدارات افطرغضغئ الماساصئئ، بثًءا بالرئغج 
 - ١٨٢٣م  طعظرو"  "سصغثة  أرجــى  الــثي  طعظرو 
سظ  اقباساد  افوروبغئ  الــثول  سطى  أن  وجععرعا 
الاثخض شغ حآون أطرغضا القتغظغئ وترضعا لطعقغات 
سظه  جرب  الثي  التالغ  الرئغج  تاى   - الماتثة 
طادورو  الفظجوغطغ  لطرئغج  بمسارضغظ  اجاماسه 

لطئتث شغ سمطغئ تخفغاه اغاغاق.
تآضث  الصارة  عثه  حآون  شغ  افطرغضغئ  شالاثخقت 
أو  واحظطظ  صعضئ  شصث  بعا،  افطرغضغ  اقعامام 

صطئئ أضبر طظ ٤٠ تضعطئ شغ الصرن الماضغ.
باظغا: الئرازغض تطك الئقد الحاجسئ الجاخرة بالبروات 
أن  طظ  صارة  تضعن  فن  أصرب  عغ  والاغ  والثغرات 
تضعن دولئ، عغ الثولئ القتغظغئ الضئرى شغ أطرغضا 
الاغ  القتغظغغظ  أحصائعا  بغظ  والعتغثة  الةظعبغئ 

الئرتشالغئ. بالطشئ  تاتثث 
بريء  تساذش  ولثغه  وطدغاف  وبسغط  ذغإ  حسئعا 
وإجــقل  وإضئار  وحسعبعط  المسطمغظ  ــعال  أت طع 
ساطئ  الشربغ  اقجاسمار  وجه  شغ  المسطمغظ  لعصعف 

والسظةعغئ افطرغضغئ خاخئ.
والئرازغض رائثة شغ صطاسات سثة ، وبطمتئ جرغسئ 

لسّغظٍئ طظعا ظرى:
• صطاع الطتعم والثواجظ: الخادرات الئرازغطغئ الدثمئ 

تضاد تضعن لضض دول السالط!
• صطاع الطاصئ: الثولئ الرائثة سئر حرضاعا (باروبراس).

• صطاع الاخظغع: حرضئ (إطئراغر) تظاشج سطى المرتئئ 
البالبئ سالمغا شغ تخظغع الطغران الاةاري والتربغ أغدا.

• صطاع الئظاء: حرضئ (أودبغراحئ) لطمصاوقت واإلسمار 
تظاشج الحرضات افطرغضغئ شغ أخث السطاءات والمظحآت 

تاى شغ أطرغضا.
• الصطاع الجراسغ: بتضط تظعع طظاخات الئرازغض شعغ 
بقد برغئ شغ عثا الصطاع وسطى طثار السام طتاخغطعا 

الجراسغئ ق تظدإ.
شالئرازغض بإطضاظغاتعا وبرواتعا وطساتاعا وضباشاعا 
القتغظغئ  فطرغضا  الرئغسغئ  الئعابئ  تسث  السضاظغئ 

ورأس ترباعا.
بالبا: شغ الئرازغض طا غربع سطى ٣٥ تجبًا جغاجغًا، طظ 
أصخى الغمغظ إلى أصخى الغسار. ولضظ شغ التصغصئ؛ 
إن أغطإ عثه افتجاب ق وزن تصغصغًا لعا شغ الحارع 
تخعرات  وق  طحارغع  تماطك  وق  افتئاع،  تغث  طظ 
أوجثوا  جغاجغغظ  تائع  تةمسات  عغ  وإظما  جغاجغئ، 
فظفسعط طضاظئ شغ العجط السغاجغ والتغاة الساطئ، 
بعا  الاتصعا  أو  تعلعط  طظ  افتجاب  عثه  وأوجــثوا 
بشغئ تتصغص أضئر صثر طظ المظفسئ المادغئ شغ أجعاق 
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اإلخقتات املجغفئ يف دول آجغا العجطى
(التطصئ افوىل – ج٢)

شغ الساطغظ افخغرغظ، لعتزئ بسخ الاشغغرات شغ 
بطثان آجغا العجطى شغ السغاجئ الثاخطغئ لفظزمئ 
اقجائثادغئ - شغ بسخ الئقد ضاظئ الاشغغرات سطى 
إخقتات  سظ  أسطظ  أخرى  بقد  وشغ  ظصاط،  حضض 
تصغصغئ. تةثب عثه الزاعرة اقظائاه شغ المصام افول 
إلى تصغصئ أن الاسعغقت واإلخقتات ق تاظاجإ بأي 
حضض طظ افحضال طع السغاجات الاغ ظفثتعا أظزمئ 

المظطصئ خقل السحرغظ جظئ الماضغئ.
أوق: أوزبغضساان:

إن الخراع الثؤوب طع الثساة الثغظغغظ طساعتى طظ 
طغرزغاغغش ظفسه، الثي ذضر خقل رتطاه إلى طظطصئ 
شغ  السبرات  طظ   ٢٠-٣٠ عظاك  طبق،  "إذا،  أظثغةان: 
خمج طتقت، خمسئ طظعط طاتمسعن (طاطرشعن)، 
أن  غةإ  المثاار،  الطرغص  سظ  بسغثًا  غاتعلعا  لظ 

غترطعا طظ الةظسغئ، أظا طساسث لثلك".
بسث تسغغظه شغ طظخإ رئغج جعاز أطظ الثولئ، سّطص 
إتاغعر سئث القغغش سطى صاظعن جعاز أطظ الثولئ سطى 
المةاورة،  الثول  شغ  اقجاصرار  "سثم  الاالغ:  الظتع 
تفسغض الترضات (اإلرعابغئ)، سعدة رساغاظا، ظمع الاسثاد 
السضاظغ، بما شغ ذلك افحثاص ذوي الظعاغا السغؤئ، 
والثخعل إلى بقدظا بفسض شاح التثود، وضثلك البصاشئ 
الثغظغئ ذات الطئغسئ (الماطرشئ)، الاغ غةطئعظعا إلى 
الئقد، تحغر إلى أن الاعثغثات المسروشئ جابصاً طا زالئ 
الظاس،  بسخ  أن  تصغصئ  شغ  ذلك  وغاةطى  طعجعدة. 
الثخعل  غتاولعن  الثغظ،  ترغئ  شعط  غسغؤعن  الثغظ 
الاغ  الصعى  بسخ  تفسغض  إن  طثاطفئ...  تغارات  شغ 
تسائر ظفسعا طسارضئ، وطتاولئ إضفاء الحرسغئ سطى 
شغ  الئقد،  إلى  الثخعل  تتاول  أظعا  غزعر  أظحطاعا، 
طتاولئ قخاراق اقجاصرار المعجعد شغعا... تصغصئ أن 
رساغا أوزبغضساان، والسمال شغ أراضغ الثول افخرى، شغ 
طسزط التاقت غصسعن تتئ تأبغر الاغارات (الماطرشئ)، 
عع إتثى سعاطض الثطر الرئغسغئ. ق غمضظ اقشاراض 
أن جمغع اقجابمارات افجظئغئ الثاخطئ إلى الئقد طفغثة. 
ق غظئشغ أن ظعمض أي بظث طظ افطعر المثضعرة أسقه". 

عثا طا أشادت به إذاسئ أوزودلغك شغ ٢٠١٨/٠٣/٣٠.
الصثغمئ  الصعة  سطى  التفاظ  إلى  غحغر  عثا  ضض 
وافجالغإ الصمسغئ شغ السغاجئ الثاخطغئ لطظزام. أجمع 
المثاشسعن سظ تصعق اإلظسان سطى أن إسادة تسمغئ 
جعاز افطظ العذظغ إلى جعاز أطظ الثولئ لط ُتثخض 
شغ العاصع أي تشغغرات ططمعجئ شغ عغضض الثثطات 
الضاططئ  السغطرة  سطى  التخعل  باجابظاء  الثاخئ، 
الرئغسغئ  الثاخئ  الثثطئ  سطى  طغرزغاغغش  صئض  طظ 
شغ الئقد. المادة ١٢ طظ الصاظعن الةثغث "تعل أطظ 
افخرى  والمظزمات  التضعطغئ  العغؤات  تمظع  الثولئ" 
أطظ  جعاز  أظحطئ  شغ  الاثخض  طظ  والمسآولغظ 
الثولئ. ضما أن المادة ٣٧ تفرض التخاظئ سطى ضئاط 
افطظ السام أبظاء الثثطئ: "ق غمضظ تتمغض جظثي طظ 
جعاز أطظ الثولئ طسآولغئ جظائغئ أو اتاةازه دون 
ضاراضالئاضساان  لةمععرغئ  السام  المثسغ  طعاشصئ 

واإلصطغط وطثغظئ ذحصظث، سطى الاعالغ".
صام  طظث  ذعغض  زطظ  غمر  لط  ذلك،  إلى  باإلضاشئ 
طغرزغاغغش بالاعصغع سطى صاظعن الاخثغص تعل اقتفاق 
المةرطغظ.  تسطغط  سطى  وأوزبغضساان  ترضغا  بغظ 
اسامث الصاظعن طظ صئض طةطج الظعاب وأصره طةطج 

الثئراء  وغحغر  تجغران/غعظغع.  أوائض  شغ  الحغعخ 
إلى أن عثه اقتفاصغئ تصعل حغؤًا واتثًا: طغرزغاغغش 
الصسرغئ  السعدة  أجض  طظ  ضرغمعف  ذرغص  غعاخض 
لط  الاسطغط  ووصائع  الثارج،  طظ  الظزام  لمسارضغ 
السططات  جطمئ  تجغران/غعظغع،   ٢٢ شفغ  َتُطْض. 
الئالس  أشازوف  أرضغظ  أوزبغضساان  إلى  جرًا  الارضغئ 
طظ  الئالس  إغرطاتعف  اهللا  وسئث  ساطًا،   ٣٨ السمر  طظ 
السمر ٣٤ ساطًا، وعما طاعمان "بالاطرف الثغظغ" شغ 
بطثعا، وشغ ٢٠ تمعز/غعلغع، تط تسطغط ذاضر رتغمعف 
إلى أوزبغضساان، وعع طططعب لقحائاه شغ تعرذه 
ضما  ترضساان"،  شغ  اإلجقطغئ  "الترضئ  طظزمئ  شغ 
ذضرت "أوزبغضساان ٢٤". وطظ الماعصع أغدًا تسطغط 
ذضرته  لما  وشصًا  ساطًا،   ٤٨ خعدوغظازاروف،  باعردان 
إذاسئ أوزودلغك ضما أحار إلغه أصارب خعدوغظازاروف. 
وصال الاصرغر أن باعردان خعدوغظازاروف الثي غسائر 
 - الفدالغ  سئث  الحعغر  افظثغةاظغ  السالط  تطمغث 
أوزبغضساان  إلى  إتداره  تط  صث  طغرزاغغش  صاري 
حظ  شغ  لقحائاه  المططعبغظ  افحثاص  صائمئ  شغ 

عةمات سطى الظزام الثجاعري.
أوزبغضساان  شغ  افخغرة  افتثاث  طجصئ  أخغرًا، 

أصظسئ طا غسمى باإلخقتات.
بسث إسقن الرئغج الةثغث إلخقتات واجسئ الظطاق، 
إلشاء  إلى  الظزام  اضطر  الةمععر،  طظ  ضشط  تتئ 
التزر السري سطى ارتغاد المساجث لفحثاص الثغظ 
تصض أسمارعط سظ ١٨ جظئ. وبسئإ السسادة واقساصاد 
سثم  الظحطعن  المسطمعن  صرر  الةطغث،  ذوبان  شغ 
الاعصش سظث عثا وبثأت المطالئات طظ اإلدارة الثغظغئ 
لطمسطمغظ بتض الصدغئ الماسطصئ بارتثاء الثمار شغ 
المآجسات  شغ  افول  المصام  وشغ  الساطئ  افطاضظ 
الاسطغمغئ، تاى عثه الفضرة ضاظئ طثسعطئ طظ صئض 
أدرك  تئغظ،  وضما  ذلك،  وطع  المساجث.  أئمئ  بسخ 
الظزام أظه، طظ خقل تخرشاته الحسعبغئ، ضان طحةسًا 
لطشاغئ بالظسئئ لطحسإ، واإلخقتات غمضظ أن تظاعغ 
بأظاس غرشسعن رؤوجعط وغرشسعن راغئ اإلجقم طرة 

أخرى، ضما تثث شغ الاسسغظات.
وبالاالغ، تثث اظعغار جرغع لةجء ضئغر طظ اإلخقتات 
شغ المةال الثغظغ بسرسئ ضئغرة. لثا، أغطص الاطفجغعن 
افوزبغضغ سثة إذاسات إجقطغئ شغ وصئ واتث، وشغ 
طسزط المظاذص تعصفعا سظ افذان بعاجطئ طضئرات 
الخعت، وشغ طظاذص سثة طظ أوزبغضساان، تط ذرد 
افئمئ الظحغطغظ طظ طظاخئعط تتئ ذرائع طثاطفئ. 
ظائإ  طظخإ  أظحأ  أغداً،  تمعز/غعلغع  حعر  وشغ 
رئغج آخر شغ الثائرة الثغظغئ لمسطمغ أوزبغضساان، 
الصعطغ  افطظ  لةعاز  السابص  الظائإ  سغظ  تغظ  شغ 
طظته  الثي  وعع  جثغثًا،  ظائئاً  ععحغمعف  دغطحعد 

ضرغمعف المسروف بسثائه لقجقم، وجام الحةاسئ.
ضما تحغر اقباضارات شغ طةال الاتضط شغ اإلظارظئ 
لثا،  لطظزام،  السططعغئ  الطئغسئ  سطى  التفاظ  إلى 
طظ أجض طتاربئ طا غسمى بـ"الاطرف"، غصارح شرغص 
العصاغئ  بـ"طضاإ  غسمى  طا  إظحاء  الةثغث  الرئغج 
(طحابعئ  اإلظارظئ"  سئر  الماطرشئ  افشضار  ظحر  طظ 
أن  غمضظ  والاغ  الروجغئ)،  لروجضعطظثزور  طتطغئ 
تمظع رجمغاً أي طخثر لقظارظئ، بما شغ ذلك المعاصع 

اإلخئارغئ، لقحائاه شغ "الاطرف"  (غائع)
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النظام اإليراني يجتر كذبة عبد الناصر "تجوع يا سمك"!!


