
ظحر طعصع (وضالئ افظاضعل، الةمسئ، ١ ذو التةئ ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٨/٠٢م) خئرا جاء شغه: "تساجم العظث 
إرجال ٢٥ ألش طصاتض طظ الصعات حئه السسضرغئ إلى ضحمغر، لقلاتاق بـ١٠ آقف طصاتض جرى إرجالعط افجئعع 
سظ طخادر رجمغئ، أن ظغعدلعغ أرجطئ افجئعع  الماضغ. وأسطظئ طتطئ (NDTV) اإلخئارغئ العظثغئ ظصقً 
الماضغ ١٠ آقف طصاتض طظ الصعات حئه السسضرغئ إلى ضحمغر. وأضاشئ المتطئ أن السططات العظثغئ تساجم 
إرجال صعة إضاشغئ إلى ضحمغر صعاطعا ٢٥ ألش طصاتض طظ الصعات حئه السسضرغئ. وأحارت المتطئ أن الصعات 
حئه السسضرغئ بثأت تخض إلى ضحمغر اسائارًا طظ خئاح الثمغج، بغظما تعجه رئغج افرضان الساطئ العظثي 
بغئغظ راوات إلى ضحمغر، لقحراف سطى اقجاسثادات افطظغئ. وطع وخعل عثه الصعات الةثغثة إلى ضحمغر، 
جغخض سثد الصعات حئه السسضرغئ الاغ أرجطاعا العظث إلى المظطصئ خقل افجئعسغظ الماضغغظ إلى ٣٥ ألش 
طصاتض. وشغ وصئ جابص طظ افجئعع الماضغ، أسطظئ التضعطئ العظثغئ ظحرعا ١٠٠ وتثة سسضرغئ شغ ضحمغر 

واتثاذعا خطعات أطظغئ لط تثضر تفاخغطعا لمضاشتئ (سمطغات الامرد)."

إن أي طةامع إظما غاضعن بالسقصات الصائمئ بغظ الظاس، 
وعثه السقصات تظزط بأشضار وأتضام طسغظئ تصعم الثولئ 
سطى تظفغثعا سطى الظاس، شإذا شسثت عثه السقصات 
أو شسثت الثولئ الاغ تصعم سطى رساغئ حآون الظاس 
وصث  إخقته.  طظ  بث  ق  شخار  المةامع،  شسث  شصث 
سّغظ اإلجقم الطرغصئ الاغ غخطح بعا شساد المةامع 
وشساد الثولئ، وعغ افطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر 
واإلظضار  التضام  وطتاجئئ  المةامع،  لخقح  بالظسئئ 
الغعم  غسمى  طا  إن  الثولئ.  لفساد  بالظسئئ  سطغعط 
والظعغ  بالمسروف  افطر  سغظه  عع  السغاجغ  بالضفاح 
بالضفاح  الصغام  شغضعن  التضام،  وطتاجئئ  المظضر  سظ 
السغاجغ شرضاً سطى المسطمغظ، صال تسـالـى: ﴿َوحْكَُكن 
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َويَْنَهْوَن 

ْ
َرْيِ َويَأ ٌة يَْدُعوَن إىَِل اخلْ مَّ

ُ
نُكْم أ مِّ

َعِن الُْمنَكِر﴾ وصال : «سيد الشهداء حمزة ورجٌل قام إىل 
إمام جائٍر فأمره ونهاه فقتله» وصال: «ستكون أمراء فتعرفون 
وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من ريض وتابع» 
وشغ رواغئ «شمظ ضره شصث برئ وطظ أظضر جطط ولضظ 
طظ رضغ وتابع» وشغ رواغئ «فمن كره فقد برئ ومن أنكر 
فقد سلم ولكن من ريض وتابع» وعثه الرواغئ تفسر افولى، 
وطا عثا إق طصاوطئ فسمال التضام الفاجثة وذلك ضطه 
عع طا غسمى بالضفاح السغاجغ. شعثه الظخعص ذطإ 
جازم لطصغام بالضفاح السغاجغ، وعع دلغض خرغح سطى 
أن الضفاح السغاجغ شرض. إن ترك الضفاح السغاجغ إبٌط 
فظه ترك واجإ، شمما ق حك شغه أن اهللا غسثب سطى 
ترضه، وأغدا طما ق حك شغه أظه طا ترضه صعم إق سمَّعط 
الفساد والزطط. وإغةاد الضفاح السغاجغ شغ واصع التغاة 
غصادغ أن غعجث أوقً شغ الظفعس، شإن الظاس إذا ذال 
الزطط سطغعط واجاحرى الفساد بغظعط شسثت أذواصعط 
أو تطّئث إتساجعط شق غسعدون غحسرون بألط الزطط 
وق غحّمعن ظاظ الفساد، وإذا ضسش وازع الصرآن شغ 
ظفعجعط وبسثوا سظ ضااب اهللا وجظئ رجعله طات شغعط 
غحسرون  غسعدوا  ولط  المسخغئ،  بفزاسئ  اإلتساس 
بإجراطعط شغ ترك طا أطر اهللا، ولعثا شإن التثَّ سطى 
الضفاح السغاجغ ق غسطغ بماره إق إذا ُبسبئ تصعى اهللا 
شغ الظفعس، وبسث شغعا اإلتساس بألط الزطط وشزاسئ 
المسخغئ. والضفاح السغاجغ غضعن بالصعل وبضض طا غسئر 
عظاك  غضعن  أن  غخّح  ق  شإظه  الصاال،  إق  السثط  سظ 
ضفاح جغاجغ بالصاال إق شغ تالئ واتثة وعغ إذا ظعر 
الضفر الئعاح بأن ضاظئ الئقد تتضط باإلجقم وُتضمئ 
بالضفر، أو ظعر شغعا الضفر وجضئ سظه التاضط، شعثا عع 
الضفر الئعاح، وضثلك ضض طا غخثق سطغه أظه ضفر بعاح 
سظث الظاس طظ اهللا شغه برعان إذا ظعر والئقد تتضط 
باإلجقم، وطا سثا عثه التالئ شالضفاح السغاجغ غضعن 
بالصعل وبضض طا غسئر سظ السثط إلغةاد الرأي السام 

ضثه، تاى غآبر شغه شغشغر طا عع سطغه.
سظ ضااب أشضار جغاجغئ لتجب الاترغر
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بصطط: افجااذ طتمث الظاخر حعغثئ*

َاٍل َعرْشٍ﴾. ذضر ابظ  َ صال تسالى: ﴿وَالَْفْجرِ * َو
ضبغر شغ تفسغره سظ ابظ سئاس رضغ اهللا سظعما 

صعله: عغ لغالغ السحر افول طظ ذي التةئ.
يَّاٍم َمْعلُوَماٍت﴾. 

َ
َِّ يِف ك وصال تسالى: ﴿َويَْذُكُروا اْسَم اهللا

ظصض الئثاري شغ ختغته سظ ابظ سئاس رضغ 
اهللا سظعما صعله شغ عثه افغام أظعا: َأغَّاُم اْلَسْحِر.
 ِّوَسِظ اْبِظ َسئَّاٍس رضغ اهللا سظعما َسِظ الظَِّئغ
َأظَُّه َصاَل: «َما الَْعَمُل ِيف أَيَّاٍم أَْفَضَل ِمْنَها ِيف َهِذِه». َصاُلعا: َوق 
اْلِةَعاُد، َصاَل: «َوال الِْجَهاُد، إِال َرُجٌل َخَرَج يَُخاِطُر ِبَنْفِسِه 

ٍء». ختغح الئثاري َوَمالِِه َفلَْم يَْرِجْع ِبَيشْ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  اتاةاز الظاصقت ذرغسئ لظحر الصعات  ...٢

- الغمظ المظضعب بأبظائه ...٢

- تجب الاترغر/ وقغئ السعدان غصثم واجإ السجاء وغافصث 

   الةرتى والمخابغظ بمثغظئ افبغخ إبر افتثاث الثاطغئ ...٣

- برغطاظغا وجغاجئ جعظسعن   ...٤

- غا أعض الغمظ! إن حروط خظثوق الظصث الثولغ لظ تجغثضط 

   إق حصاًء وشصرًا شاتثروعا  ...٤
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ضطمئ السثد

طات الئاجغ صاغث السئسغ غعم ٢٠١٩/٠٧/٢٥، وضبر 
التثغث سّمظ غضعن طظاجئا لرئاجئ تعظج، وضبرت 
ضغش  رتغطه،  بسث  السغاجغ  المحعث  سظ  الاساؤقت 
طعصع  طظ  تظططص  السآال  عثا  وطئررات  جغضعن؟ 
السئسغ شغ المحعث السغاجغ الاعظسغ بحضض ساّم 
ضان  شعض  خاّص.  بحضض   ٢٠١١ بسث  تتّرضاته  وطظ 
الئاجغ خاظسا لطمحعث السغاجّغ شغ تعظج وطآّبرا 
وأّظه  خاّخئ  عقضه؟  بسث  جغاشّغر  الثي  وطا  شغه؟ 
المآجج الرئغج لتجب ظثاء تعظج الثي "شاز" شغ 

اظاثابات ٢٠١٤؟
المحعث السغاجّغ شغ تعظج صئض البعرة:

طظ المسطعم أّن العجط السغاجغ شغ تعظج تسغطر 
سطغه أوروبا وبثاّخئ برغطاظغا طظث أن أوخطئ سمغطعا 
بعرصغئئ إلى التضط شغ ١٩٥٦، بّط اجائثلئ به سمغق 
وطظ  بعرصغئئ  شضان   ،١٩٨٧ جظئ  سطغ  بظ  عع  آخر 
تجب  بعاجطئ  الئقد  سطى  غسغطران  سطغ  بظ  بسثه 
واتث (التجب الثجاعري الثي تتّعل طع بظ سطغ إلى 
به  غاشطشطعن  الثغمصراذغ)  الثجاعري  الاةّمع  تجب 
شغ طفاخض المةامع واإلدارة شق تفطئ طظعط حاردة 
عغ  اإلغراء  أو  والاعثغث  الاثعغش  وضان  واردة،  وق 
وجغطئ عثا التجب شغ السغطرة سطى افوضاع، وصث 
ضان غةمع العجط السغاجّغ السطماظّغ. واجاطاع شغ 
المظاشث  وغسّث  خخعطه  ضّض  غصخغ  أن  طراتطه  ضّض 
عثا  شغ  السئسغ  طضاظئ  سظ  أّطا  المسارضغظ.  سطى 
غسّعل  الثغظ  أتث  ضان  شصث  السغاجغ،  المحعث 
خادطا  دائط  بحضض  تاضرا  وضان  بعرصغئئ  سطغعط 
سطّغ  بظ  سعث  أّول  شغ  تاضرا  وضان  لئعرصغئئ.  وشّغا 
 (١٩٩٣ إلى   ١٩٨٨ طظ  افولى  الئرلماظّغئ  (الثورة 
ضرئغج لمةطج الّظّعاب، بّط غاب سظ المحعث لضئر 

جّظه ولسثم التاجئ إلغه وصاعا.
جظعات  شغ  واضطرابه  السغاجغ  المحعث  اخاقل 

البعرة افولى
شغ  برغطاظغا  أداة  ضان  الثي  التاضط  التجب  تفّضك 
العغمظئ سطى الئقد وسطى العجط السغاجّغ بالبعرة 
وشصثوا  وتحّااعا،  السطماظغغظ  أرضان  شاثطثطئ 
الّزععر  سطى  غةرؤ  ق  طظعط  ضبغر  وخار  ظفعذعط 

السطظغ شغ بثاغئ البعرة.
وتعّجه الّظاس شغ الئثاغئ إلى ترضئ الّظعدئ لخفاعا 
واضاستئ  التاضط،  التجب  طع  ولسثاوتعا  اإلجقطّغئ 
اظاثابّغ  صاظعن  ولعق   ٢٠١١ اظاثابات  الترضئ 
شغ  طرغتئ  أغطئّغئ  الّظعدئ  لحّضطئ  وخئغث  طاضر 
وبان  السغاجّغ  المحعث  اخاّض  الاأجغسّغ.  المةطج 
شغ  العصعف  طحّااغظ  غساطغسعن  ق  السطماظغغظ  أّن 
طظ  ظعع  إغةاد  سطى  برغطاظغا  شسمطئ  الّظعدئ،  وجه 
الّاعازن شغ المحعث السغاجّغ ق تارك شغه الّظعدئ 
لطّظعدئ  اإلجقطّغئ  الّخفئ  فّن  المحعث  خثارة  شغ 
الّظعدئ  ترضئ  اتادظئ  أّظعا  رغط  برغطاظغا  تثغش 
صغادات،  شغعا  وخظسئ  رجاقتعا  ودّجظئ  لظثن  شغ 
تغظ  تساسمض  أن  لئرغطاظغا  صثغمئ  جغاجئ  وعغ 
التاجئ أبظاء الئطث واإلجقم طظ أجض ضرب اإلجقم، 
إذن  اإلجقطّغئ  الخفئ  ذي  لطّظعدئ  شاجاسمالعا 

اضطرار ترغثه أن غضعن طآّصاا.
إصتام السئسغ سطى المحعث السغاجّغ بسث اظاثابات 

٢٠١١
بّط سمطئ برغطاظغا سطى تةمغع السطماظغغظ المحّااغظ 
طحعثا  ولغحّضطعا  لطّخثارة  لاسغثعط  لعا  المعالغظ 
السئسغ  صاغث  الئاجغ  شأطرت  "طاعازظا"  جغاجّغا 
أغطإ  شغه  جّمع  تغث  تعظج  ظثاء  تجب  باحضغض 
لط  الئثاغئ  شغ  ولضّظه  الصثغط  السغاجّغ  العجط 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

إسقن اقتفاق السغاجغ يف السعدان 
ق غسالب صداغا الئقد بض غسصثعا

بصطط: افجااذ جطغمان الثجغج*
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الهند تکرس احتاللها لکشمیر فی ظل تقاعس باکستان عن تحریرها

سظ  لئات،  التسظ  طتمث  افشرغصغ  العجغط  أسطظ 
الترغئ  وصعى  اقظاصالغ،  السسضري  المةطج  تعخض 
العبغصئ  طدمعن  بحأن  ظعائغ  اتفاق  إلى  والاشغغر 
لئات  وصال  اقظاصالغئ،  المرتطئ  لاسغغر  الثجاعرغئ 
خقل طآتمر ختفغ باارغت ٢٠١٩/٠٨/٢م شغ صاسئ 
السام  لطرأي  (أسطظ  الرجمغ  الاطفجغعن  بّبه  الخثاصئ، 
اتفصا  صث  العشثغظ  أن  وافشرغصغ  والثولغ  السعداظغ 
اتفاصا ضاطق سطى المحروع الثجاعري)، دون أن غحغر 
ساضفان  الطرشان  (أن  وأضاف  اقتفاق،  تفاخغض  إلى 
سطى  الظعائغ  لطاعصغع  الفظغئ  الارتغئات  إسثاد  سطى 
(بثءا  الطرشغظ  أن  إلى  الاطفجغعن  أحار  ضما  العبغصئ). 
البعرغئ)،  الةئعئ  طع  المعصسئ  السقم  وبغصئ  طظاصحئ 
شغ إحارة إلى اقتفاق المعصع شغ أدغج أبابا بغظ صعى 
الترغئ والاشغغر وبقث ترضات طسطتئ جئص أن أبثت 
طظ   ١٧ شغ  المعصع  السغاجغ  اإلسقن  سطى  تتفزات 
غرتئعن  الظاس  خرج  ذلك  إبر  وسطى  الماضغ.  الحعر 
بعثا اإلسقن الثي وخفه ائاقف صعى الترغئ والاشغغر 

بأظه "خطعة أولى".
لصث تفظظ طا غسمى بإسقن صعى الترغئ والاشغغر، طظث 
الثولئ  لفضرة  الاروغب  شغ  الةماعغري،  التراك  بثاغئ 
ووضسعا  ضئغرًا،  إسقطغئ  زخماً  وأضسئععا  المثظغئ، 
الظاس بغظ خغارغظ ق بالث لعما، إطا تضط (السسضر) 
تططص  (طثظغئ)  أو  المسائث،  الزالط  الثضااتعري 
الترغات، ضث الضئئ وتضمغط افشعاه، وتسطغ التضط 
وعضثا  غجسمعن،  ضما  الفرد،  اجائثاد  بثل  لفغطئغئ، 
بأن  الظاس  خثسعا  أظعط  غغر  إسقطغاً،  زخما  أضسئععا 
الثولئ المثظغئ ق تاسارض طع اإلجقم، وأظعا ق تسظغ 
المثرج،  عع  ذلك  بأن  الظاس  تععط  تاى  السطماظغئ!! 
الماردي  واقصاخادي  السغاجغ  لطعضع  ظةاة  وذعق 
ذلك  شغ  وجاسثعط  السعدان،  أعض  غسغحه  الثي 
طمارجات المةطج السسضري ضث المازاعرغظ السجل، 
لصث ظض عثا المةطج غمارس جغاجات الظزام الئائث 
ظفسعا، طما ق غثع طةاقً لطحك بأظه اطاثاد له، عثه 

افجعاء المطئثة والمحتعظئ جاسثت سطى اظاحار شضرة 
الثولئ المثظغئ، وأضسئاعا رأغاً ساطاً، طما جسض الظاس 

غاحئبعن بعا.
التراك  طسرى  غغرت  السعاطض،  طظ  وغغره  عثا  وضض 
غغر  وأجظثة  أعثاف  لاتصغص  ووجعاه  الةماعغري، 
اظثقع  بثاغئ  شغ  البائرغظ  جمعع  لثى  طظزعرة 
ولضظ  بج)،  بـ(تسصط  تظادي  ضاظئ  سظثطا  البعرة 
الرضعب  السغاجغئ،  وافتجاب  الصعى  عثه  اجاطاسئ 
سطى طعجئ البعرة وتعجغه غاغاعا لاتصغص طضسإ لط 
افتجاب  شعثه  (الثغمصراذغئ)،  بفضرة  به  تتطط  تضظ 
وعآقء السغاجغعن الثغظ غصعدون عثه المفاوضات 
واقتفاصات، طا ضاظعا غتطمعن ولع لمرة واتثة أن غخطعا 
إلى ضراجغ التضط الاغ غافاوضعن سطغعا ق باقظاثاب 
وق بشغرعا، فظعط غتمطعن شضرا غظاصخ سصغثة الظاس 

وطئثأعط، ولظ غساطغسعا أن غةعروا به.
لصعى  الةماعغرغئ  اقجاةابئ  عثه  عض  ظاساءل،  وعظا 
خغش  جتابئ  عغ  أم  تصغصغئ،  عغ  والاشغغر  الترغئ 
جاثعإ وتارك الحمج سارغئ تسصط عةغرعا سطى 
الظاس؟ شضما اظططئ ضثبئ الظزام الئائث وخثاع الظاس 
الةماعغر  شعثه  وجظغظ،  جظغظ  اإلجقم  بحسارات 
شعغ  وسغ،  دون  والطشغان  لطزطط  راشدئ  خرجئ 
تحئبئ بما عع ضث التضط اقجائثادي الثي غةبط سطى 

خثورعط طظث غغاب الثقشئ.
السعدان؟  أعض  طحضطئ  جغتض  اقتفاق  عثا  شعض 
لغج  طثظغعن  أحثاص  السططئ  غساطغ  سظثطا  وعض 
السغاجغئ  السعدان  فزطات  التض  عع  سسضرغغظ 

واقصاخادغئ واقجاماسغئ وغغرعا؟
أي  طظ  طسرشئ  غةإ  افجؤطئ،  عثه  سظ  اإلجابئ  وصئض 
أي  وسطى  اقتفاق؟  لعثا  بعا  ظظزر  أن  غةإ  الجواغا 
الثجاعرغئ  والعبغصئ  اقتفاق  عثا  به  ظصغج  طصغاس 
المطروتئ؟ ضما ق ظظسى افجعاء الاغ تط شغعا اقتفاق 
والمرجسغئ الاغ ضاظئ أجاس الافاوض بغظ الةاظئغظ؟ 

الکفاح السیاسی
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برغطاظغ زائث سظ التث.
شافعمغئ تضمظ شغ ذرح افشضار، وعضثا ظفعط ضغش 
غطرح السغاجغ الفضرة بسث أن اجاشض صغام طةععلغظ 

بافسمال السسضرغئ أو المادغئ.
وعظا ذرتئ برغطاظغا شضرة جثغثة تثاطش سظ الفضرة 
افطرغضغئ، وعغ تحضغض طعمئ تماغئ بترغئ بصغادة 
أوروبغئ شغ طظطصئ طدغص عرطج تتثغثًا، وعثا غثالش 
الطرح افطرغضغ باحضغض طعمئ بترغئ بصغادة أطرغضغئ 

لضض طظطصئ الحرق افوجط.
وذطئئ برغطاظغا طظ الثولاغظ افوروبغاغظ الرئغسغاغظ 
شرشدئ  الصعات،  ظحر  شغ  طساسثتعا  وشرظسا  ألماظغا 
ألماظغا شغ الئثاغئ وأدرضئ أظه طعضعع تظاشج دولغ 
إظعا  وصالئ  وتطضأت  جمض،  وق  شغه  لعا  ظاصئ  ق  وأظعا 
ترغث رؤغئ تصغصئ افذروتات وطظ بط تطرتعا سطى 

الئرلمان افلماظغ، شاراجسئ ألماظغا صطغقً.
أطا شرظسا شتاولئ أن تثغر افطر لخالتعا بمسظى أظعا ق 
ترغث خثطئ أطرغضا، شفغ الئثاغئ خرتئ وزغرة الةغعش 
الفرظسغئ شطعراظج بارلغ: "إّن بقدعا وبرغطاظغا وألماظغا 
ظحر  دون  الثطغب  شغ  جععدعا  تسجغج  تظسغص  تساجم 
المصارح  طع  تةاوبئ  بثاغئ  شفرظسا  إضاشغئ"،  تسجغجات 
الئرغطاظغ لضظ باسجغجات صطغطئ، لضظ برغطاظغا رشدئ 
وزغر  جاء  بط  وطظ  ضئغرة،  تسجغجات  طظ  بث  ق  وصالئ 
أضبر  أظه  وغئثو  لعدرغان  إغش  جان  الفرظسغ  الثارجغئ 
تضمئ طظ وزغرة الةغعش الفرظسغئ شصال أطام الئرلمان: 
"إن شرظسا تسمض طع برغطاظغا وألماظغا طظ أجض إذقق 
طئادرة تصعم سطى تحضغض بسبئ تسمض سطى طراصئئ افطظ 

والسقطئ الئترغئ شغ الثطغب".
إذًا تطعر الطرح بحضٍض تفاسطغ، تغث ضان شغ الئثاغئ 
شعظاك  اآلن  أطا  المعجعدة،  لطصعات  تظسغص  طةرد 
بسبئ تحرف سطى العضع، وترغث زغادة ضمغئ افجطتئ 
لضظ  السسضرغئ،  والسفظ  والمثطرات  إرجالعا  المراد 
حثد العزغر الفرظسغ سطى ظصطئ طعمئ جثا صال: "إن 
المئادرة افوروبغئ بمبابئ الظصغخ لطمساسغ افطرغضغئ 
صال  ضأظه  إغران"،  سطى  الدشعط  أصخى  تمارس  الاغ 
بأظظا ظفعط الطسئئ افطرغضغئ والاغ عغ الدشط سطى 
إغران وطظ بط ضشط إغران سطى أوروبا شاصعد أطرغضا 
السالط والمظطصئ، بّط صال: "ظتظ ظرغث أن ظصعم بسمطظا 
ضأوروبغغظ بحضض طظسجل سظ أطرغضا بض بحضض غظاصخ 
سمض أطرغضا". وطظ بط جضائ برغطاظغا جضعت الرضا 

والمعاشصئ سطى طعصش شرظسا.
وطع تشغر رئغج العزراء شغ برغطاظغا طظ تغرغجا طاي إلى 
بعرغج جعظسعن، والثي ُغزِعر وضأظه غسغر طع تراطإ، 
شصث ضاظئ تغرغجا طاي رئغسئ العزراء السابصئ صث رشدئ 
بحضض طئاحر وخرغح سرضاً أطرغضغاً بأن تحارك أطرغضا 
وبرغطاظغا طساً شغ طسألئ المقتئ شغ طظطصئ خطغب عرطج، 
تغث صالئ لاراطإ: ق أرغث، واجاسةطئ افطعر وربطئ 
افوروبغغظ طع برغطاظغا. وسظثطا جاء بعرغج جعظسعن 
لط غشغر أي حغء طظ الثي أرجاه تغرغجا طاي، تاى إن 
بعرغج جعظسعن أغث ضقم وزغر الثارجغئ السابص وصال: 
"ظتظ ق ظرغث، بما طسظاه، دورغات أطرغضغئ برغطاظغئ، بض 

ظرغث دورغات بترغئ أوروبغئ".
إذا عظالك تماغج واضح بغظ الصغادة افوروبغئ الئترغئ 
تظاصخ  وجعد  طظ  شئالرغط  افطرغضغئ،  الصغادة  وبغظ 
برغطاظغ أوروبغ سطى طعضعع برغضسئ وإخراج اإلظةطغج 
طظ اقتتاد افوروبغ، بالرغط طظ ذلك شعط غظسصعن 

تظسغصاً ضاطقً شغ المسائض الثارجغئ والمسائض الثولغئ.
تثاار  أن  شرظسا  وسطى  افطرغظ  أتث  المطروح  إذا 
أو  برغطاظغئ  شرظسغئ  أوروبغئ  بصغادة  تصئض  أن  إطا 
غسغر  وبالاالغ  اإلظةطغج  بغث  افطعر  وتطصغ  تظسجل  أن 

اإلظةطغج طع أطرغضا.
اآلن وصث ذرتئ الفضرة واخامرت وتتثد العثف، وق 
صعات  إطا  اتامالغظ:  أطام  خرظا  صعات،  وجعد  طظ  بث 
بترغئ أطرغضغئ برغطاظغئ شصط، أو صعات بترغئ أوروبغئ 
شرظسغئ برغطاظغئ إلى جاظإ الصعات الئترغئ افطرغضغئ، 
طما غزعر أظه تاى سطى طساعى تماغئ الممرات غعجث 

خراع أطرغضغ أوروبغ.
إّن عثا الخراع ظعر طظ خقل وجعد تداد شغ السقصات 
والمخالح افوروبغئ وافطرغضغئ، واآلن شرظسا طاتمسئ 
طظ أجض أظعا ترغث صغادة أوروبغئ بسثطا ضاظئ طاطضؤئ 
شغ الئثاغئ، طاتمسئ لطاظسغص طع اإلظةطغج وطدطرة 
سطى  اقخاقف  طظ  بالرغط  برغطاظغا،  طع  لطاظسغص 
لثغعط  غضعن  أن  طافصعن  لضظعط  برغضسئ  طعضعع 

صغادة طساصطئ وطظفخطئ سظ الصغادة افطرغضغئ.
ولفجش الحثغث تئصى بقدظا طسائاتئ لطضاشر المساسمر، 
ولفجش شإّن إغران طا زالئ تصثم الثرغسئ فطرغضا ولطشرب 

 لظحر صعاتعط الئترغئ شغ المغاه اإلجقطغئ

الصسثة  ذو   ٢٩ الثمغج  خئاح  سثن  طثغظئ  أشاصئ 
سطى  ٢٠١٩م،  آب/أغسطج   ١ المعاشص  ١٤٤٠عـ، 
أخعات اقظفةارات، وسطى طظاظر الثم المسضعب شغ 
الطرصات، شصث أجفرت تخغطئ تطك اقظفةارات شغ ذلك 
الغعم سظ أضبر طظ ٥١ صاغق أبرزعط الصائث السسضري 

المعالغ لقطارات طظغر الغاشسغ.
سطى  العةعم  التعبغعن  شغه  تئظى  الثي  العصئ  وِشغ 
طسسضر الئرغصئ بخاروخ جضعد، سطى تث صعلعط، إق 
أن طخادر طتطغئ صالئ إن الخاروخ أذطص طظ طضان 
صرغإ طظ طثغظئ سثن، ولط غأت طظ طظاذص جغطرة 
جغارة  تفةغر  طع  اقظفةار  ذلك  وتجاطظ  التعبغغظ. 
طفثثئ تط تفةغرعا شغ الخئاح ذاته أطام طصر حرذئ 
الحغت سبمان المضازئ بالسضان وجط طثغظئ سثن. 

وتئظى تظزغط الثولئ ذلك الافةغر.

وباتئ سثن تجغظئ وعغ تطمطط شغ المساء أحقء أبظائعا، 
شغ طحعث بات غاضرر شغ أرجاء الغمظ، والظاس شغ تغرة 
طظ أطرعط تائعغظ سظ طسرشئ طا غتثث لعط، رغط أن 
افطعر أخئتئ طضحعشئ لطماابسغظ، ولضظ طظ بغثعط 
سمظ  وغدططعظعط  التصائص  الظاس  سظ  غثفعن  افطعر 
غصش وراء الترب السئبغئ الثائرة شغ بقدعط، وسمظ غصش 

خطش تخث أرواح أبظائعط غعطاً تطع اآلخر.
لصث جئص ذلك التادث اإلجراطغ الثي أودى بتغاة ضبغر 
وسسضرغئ  جغاجغئ  تترضات  سظ  اإلسقن  افبرغاء  طظ 
شغ  الافةغرات  تطك  خطفغئ  شعط  لعا  الماابع  غساطغع 
طثغظئ سثن الاابسئ لطرف تضعطئ سئث ربه عادي، ظزرغا، 
وشسطغا غسغطر سطغعا خطغط طظ الصعى طادادة المخالح.

أبرز تطك الاترضات ضان اإلسقن سظ اظستاب اإلطارات 
طظ طثغظئ خرواح شغ طتاشزئ طأرب، واظستابعا طظ 
الساتض الشربغ المتاذي لمثغظئ التثغثة، واضافئ عظاك 
باإلبصاء سطى صعات طعالغئ لعا باجط لعاء السمالصئ بصغادة 

ذارق خالح ابظ أخ العالك سطغ سئث اهللا خالح.
وطع أن اإلطارات لط تظِش ذلك اقظستاب إق أظعا أجماه 

إسادة اظاحار، وسمطغا ق غثاطش افطر ضبغرا.
وضان ذلك اقظستاب صث جاء بسث سمطغات تفةغر لظاصقت 
ظفط إطاراتغئ وجسعدغئ شغ المغاه اإلصطغمغئ لقطارات، 
وبسث الاتصغص أسطظئ اإلطارات أن دولًئ طا تصش خطش تطك 
الافةغرات، لضظعا لط تةرؤ سطى تسمغاعا. بط لتص تطك 
الافةغرات تخرغح لجسغط تجب إغران شغ لئظان وخش شغه 
طثن اإلطارات أظعا طظ زجاج! شغ تعثغث خرغح لقطارات 
الاغ تطصئ الرجالاغظ وصاطئ طظ شعرعا بفاح تعار طع 
ذعران، شصث خرح أضبر طظ طسؤعل إغراظغ أن عظاك 
طحاورات تثور بغظ أبع ظئغ وذعران لدمان اظستاب 
افولى طظ الترب شغ الغمظ، وصال وزغر الثارجغئ اإلغراظغ 
بط  الثولاغظ،  بغظ  الثفاء  غثور شغ  طا  حغؤا  عظاك  إن 
أخئح افطر سطظغا سظثطا أرجطئ اإلطارات وشثا سسضرغا 

طظ خفر السعاتض لغافاوض طع ظزغره اإلغراظغ.
سطى  طعرجئ  صث  إغراظغئ  ضشعذا  أن  لظا  غادح  وعظا 
اإلطارات  لردع  تضفغ  ق  وتثعا  إغران  أن  إق  اإلطارات، 
سظ طحروسعا شغ الغمظ، إق إذا ضاظئ دولئ سزمى عغ 
غتااج  وق  الدشعذات،  تطك  شغ  إغران  خطش  تصش  طظ 
ذلك طظا إلى ضبغر جعث سظثطا خرح تراطإ تسصغئا سطى 
تفةغرات الظاصقت اإلطاراتغئ "ق بث أن غثشسعا لظا طظ أجض 
تماغاعط". وبعثا تضعن أطرغضا عغ طظ تعثد اإلطارات 
شسطغا بشرض اظستابعا طظ الغمظ، وضان ذلك واضتا 
سظثطا أوصفئ أطرغضا تصثم اإلطارات خعب التثغثة بسث 
أن ضاظئ صاب صعجغظ أو أدظى طظ دخعل المثغظئ، تتئ 

ذرغسئ تماغئ المثظغغظ!!
ظفسه،  السغاق  شغ  تأتغ  افخغرة  سثن  تفةغرات  إن 
الغمظ  ضض  طظ  اإلطارات  تثرج  أن  أطرغضغاً  شالمططعب 

أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان شغ بغان ختفغ أظه طظث جصعط ظزام اإلظصاذ الئائث شغ السعدان، 
والتالئ اقصاخادغئ والثثطغئ تسغر طظ جغٍأ إلى أجعأ، رغط أن الظاس سظثطا خرجعا ضث الظزام السابص غظحثون 
السثل والتغاة الضرغمئ، شطط غةثوا غغر الزطط والصاض والسظئ والمحصئ، شغ ظض تخاسث افجسار بماعالغئ عظثجغئ، 
واظسثام العصعد، والثئج، ضض ذلك غتثث وذرشغ الظجاع السسضر وصعى الترغئ والاشغغر شغ طفاوضات ق تظصطع، داخض 
السعدان وخارجه، ضض طظعما غسسى لقجاؤبار بصطسئ أضئر طظ ضسضئ السططئ، وإذا خرج الحئاب جاخطغظ ضان 
الرخاص التغ غتخثعط شغ افبغخ وغغرعا، وصعى الترغئ والاشغغر تااجر بثطاء وجراح عآقء، بض وتساثثطعط 
لطدشط سطى المةطج السسضري، طظ أجض طضاجإ آظغئ أظاظغئ. وتثر الئغان المةطج السسضري طظ طشئئ العلعغ شغ 
دطاء افبرغاء السجل. ضما تثر صعى الترغئ والاشغغر والصعى السغاجغئ افخرى طظ المااجرة بثطاء الحئاب طظ أجض ضسإ 
رخغص، وطثظغئ باذطئ، ق أجاس لعا طظ الحرع، طآضثا أن الظزام شغ اإلجقم لغج سسضرغا وق طثظغا؛ وإظما عع 

خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة. ظزام غسزط ترطئ الثطاء، وغصاص طظ ضضِّ َطظ غظاعك ُترطات المسطمغظ.

ولغج طظ بسخ المظاذص شصط، ورغط أظعا صث ترضئ 
اجط  تتئ  جظثي  ألش  تسسعن  صعاطه  جغحا  خطفعا 
(الظثإ السسضرغئ وافتجطئ افطظغئ) إق أن طصاض طظغر 
ذلك  سطى  غآبر  صث  السسضرغغظ،  الصادة  أبرز  الغاشسغ 
الةغح، خخعخا طع دخعل صعات جسعدغئ إلى سثن 
سصث  تماغئ  بتةئ  ساادعا  ضاطض  طع  الدالع  وصئطعا 
عع  التصغصغ  العثف  أن  إق  الغمظغ،  الئرلمان  جطسات 

التطعل طتض الصعات اإلطاراتغئ المظستئئ.
وضاظئ صعات جسعدغئ صث دخطئ طثغظئ جغؤعن بتةط 
تتئ  الطغران  طدادات  شغعا  بما  السااد  طاضاطض  لعاء 
التةئ ظفسعا، سظثطا سصثت أولى جطسات الئرلمان شغ 

طثغظئ جغؤعن الصرغئئ طظ طظابع الظفط.
إن افذراف المتطغئ الماخارسئ شغ الغمظ (تضعطئ سئث 
ربه عادي طظ جعئ والتعبغعن طظ جعئ أخرى) وطظ 

خطفعا افذراف اإلصطغمغئ (اإلطارات طظ جعئ والسسعدغئ 
طظ جعئ أخرى) إظما غاصاتطعن ظغابئ سظ أذراف دولغئ 
الةثغثة  الصثغمئ  بمساسمرتعا  المامسضئ  (برغطاظغا 
سثن، وأطرغضا الطارد لعا طظ طظاذص ظفعذعا) طاظاشسئ 
سطى الظفعذ والبروة شغ الغمظ العاسث بالثغرات. والمآجش 
والمثجي أظعما غاصاتقن بأبظاء الغمظ ولغج بةظعدعط 
عط، بض غصعطعن باسطغح أبظاء الغمظ لغاصاتطعا شغ طا 
بغظعط ظغابئ سظ الضاشر المساسمر وتظفغثا لمحارغسه، وعا 
عغ تفةغرات سثن خغر دلغض سطى ذلك، شضض الخرسى 
الغمظ  أبظاء  طظ  عط  الصاطئ  وضض  الغمظ  أبظاء  طظ  عط 
أغداً! وضأن الضاشر المساسمر وأبعاصه طظ التضام السمقء 
والمئدعسغظ بالبصاشئ افجظئغئ، وضساف الظفعس الثغظ 
اجامالاعط تطك التضعطات بفاات طظ الثظغا زائض، صث 
ضغ  وذائفغئ  وطظاذصغئ  سظخرغئ  بغاشطات  خثسععط 
والظفعذ  السغطرة  أجض  طظ  تربعط  شغ  وصعدا  غضعظعا 
سطى البروة، وعا عغ خغرات الغمظ طظ ظفط وغاز وغغرعا 
تمثر بعا الئعاخر والظاصقت سئاب الئتر والئر، وافظابغإ 
تتئ افرض، رخغخئ إلى الثارج لغظسط بعا أسثاء افطئ 
اإلجقطغئ، بغظما غمعت أبظاء الغمظ ذعال تطك السظعات 

جعسا وضمثا وتصاغق!!
إن افطر واضح جطغ: خغرات الئقد تظعإ غعطغا وغآّطظ 
بغظما  بقدعط،  طظ  البروات  تطك  خروج  الغمظ  أبظاء 
طصعطات  أبسط  إلى  تفاصر  ذلغطئ  تغاة  شغ  غسغحعن 

التغاة الضرغمئ!
والترب طسامرة طساسرة، وأذراف الترب شغ الغمظ غغر 
طسظغغظ بإغصاشعا شعط ق غمطضعن ذلك، إظعط طةرد سئغث 
ودطى غترضعط الضاشر المساسمر إطساظاً شغ خثاع الظاس، 

بغظما غأتغ صرار الترب طظ لظثن وواحظطظ.
ذلك  طظ  خروجضط  إن  الغمظ!  أعض  غا  الغمظ،  أبظاء  غا 
المساظصع الصاتض لظ غضعن إق بةسض اإلجقم وأتضاطه 
إجقطغئ  بثولئ  إق  ذلك  غضعن  ولظ  الاطئغص،  طعضع 
الظئعة،  طظعاج  سطى  خقشئ  دولئ    اهللا  رجعل  جماعا 
خغرا،  طظضط  اهللا  شأروا  زطاظعا،  عع  عثا  أن    ووخش 
الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ  طططئضط  واجسطعا 
الظخرة  غسطعا  أن  طظضط  الظخرة  أعض  سطى  واضشطعا 
لطساططغظ المثطخغظ طظضط إلسادة الثقشئ، وأن غستئعا 
عط  ق  الثغظ  والصادة  والجسماء  لطتضام  طساظثتعط 
وأظاط  المساسمرغظ  الضفار  أجغادعط  إرضاء  إق  لعط 
تحاعثوظعط غثطئعن وّدعط لغض ظعار غطامسعن التض 

طظعط وغاسعلعن طظعط رضاعط.
إن الثقشئ سطى طظعاج الظئعة عغ وتثعا طظ جاضظج 
ظفعذ الضاشر المساسمر طظ بقدظا، وتتصظ دطاء المسطمغظ 
وتتاشر سطى برواتعط وأطعالعط وجارشع راغئ ق إله إق 
الضفر  رؤوس  شعق  بسجة  خفاصئ  اهللا  رجعل  طتمث  اهللا 

 وأسعاظه، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج

اتاةاز الظاصقت ذرغسئ لظحر الصعات

سثة  عرطج  طدغص  شغ  وصسئ  الماضغئ  افجابغع  شغ 
سمطغات تفةغرغئ تسرضئ لعا سثة ظاصقت، شفغ الئثاغئ 
ضاظئ عظاك سمطغات تثرغإ لئسخ السفظ، وتفةغرات 
وأسطظ  الةثوى،  سثغمئ  تتصغصات  إجراء  وتط  خشغرة، 
أّظه لط ُغسرف طظ الثي غصش وراء عثه الافةغرات، لضظ 

العثف طظعا ضان جغاجغاً بسغث المثى.
عثا  طبض  لاسابمر  شارة  طظث  تثطط  ضاظئ  وأطرغضا 
العاصع السسضري فعثاف جغاجغئ، خاخئ شغ طظطصئ 
طظ  أضبر  تراطإ  افطرغضغ  الرئغج  صال  وصث  الثطغب، 
طرة بأن طعضعع تماغئ السفظ طسألئ تتااج إلى دشع 
وطرور  المقتئ  ترغئ  سظ  ضبغرًا  غاتثث  شضان  بمظ، 
السفظ ووجعب تماغئ عثه السفظ، وأن أطرغضا عغ 
الاغ تصعم بعثه التماغئ، وتصع سطى ساتصعا طسآولغئ 
تأطغظ المدغص طظ ظاتغئ أطظغئ، لضّظعا بثأت ُتخّرح 
بأّن التماغئ تتااج أطعاقً، وسطى طظ تمر جفظعط سئر 

تطك الممرات المائغئ أْن غثشسعا الاضالغش.
شالمرتطئ افولى ضاظئ طرتطئ تثرغإ بسغط لطسفظ، بّط 
تطعرت وأخئتئ طرتطئ اتاةاز، شصاطئ برغطاظغا بالثور 
افبرز شغ عثا اقتةاه، شعغ صث الاصطئ العثف افطرغضغ  
وشعمئ الطسئئ السغاجغئ جغثًا، وطظ سادة الثول الضئرى 
أْن ق تارك المةال لثولئ واتثة شغ أي إصطغط، وأطرغضا 
شغ المظطصئ ق تتاضر السغادة بحضض طططص، وبالاالغ 
ق بث لعا طظ طساوظغظ، وشغ السادة تاثخض برغطاظغا أو 
تاثخض شرظسا لمساوظئ أطرغضا أو لمصاجماعا الظفعذ، ضما 
تخض شغ تروب الثطغب والسراق، وشغ ترب أششاظساان.

وعظا جاء الثور سطى برغطاظغا، شصاطئ باتاةاز ظاصطئ إغراظغئ 
شغ طدغص جئض ذارق، والثي غفارض أن المقتئ شغه 
ترة ودولغئ، واقتاةاز غثالش الصاظعن الثولغ فن عثا 
الممر لغج طمرًا برغطاظغاً، إذن لماذا تتاةج ظاصطئ ظفط 

إغراظغئ طاعجعئ إلى جعرغا؟! المسألئ شغعا ظزر!
إغران،  طظ  شسض  ردة  الفعر  سطى  أوجث  اقتاةاز  عثا 
برغطاظغئ، وغئثو  شطعتئ بأظعا ترغث أن تتاةج جفظاً 
جفغظئ  عظاك  شضاظئ  شئرضاعا،  تمئ  صث  افتثاث  أن 
غعجث  وق  الئرغطاظغ  السطط  ترشع  الثطغب  طغاه  تمثر 
سطى طاظعا طعاذظ برغطاظغ واتث، وإظما بسخ طظ 
وجظسغات  وافوضراظغغظ  الروس  طظ  وصطغض  العظعد 
غعجث  ق  أظه  إلى  باإلضاشئ  صطغض،  وسثدعط  طثاطفئ 
شغعا ظفط، شاتاةجتعا إغران سطى طرأى طظ المثطرة 
لمظع اقتاةاز، وغصال  الئرغطاظغئ الاغ لط تفسض حغؤاً 
بأن المروتغات الئرغطاظغئ ضاظئ تتطص شغ المظطصئ، 
الئرغطاظغئ  الئترغاغظ  الصعتغظ  بغظ  اتاضاك  وتخض 
الظاصطئ  تتاةج  إغران  ترضئ  برغطاظغا  لضظ  واإلغراظغئ، 
افجعاء  تسثغظ  إذًا  شاط  الاسمث،  رائتئ  شغه  بحضٍض 
بحضض  عرطج  طدغص  طظطصئ  وشغ  الثطغب  طظطصئ  شغ 
لطافاوض  إظةطغجي  ضسمسار  ُسمان  وتثخطئ  خاص، 
اإلغراظغئ  الظاصطئ  سظ  اإلشــراج  خفصئ  تعل  إغران  طع 
طصابض اإلشراج سظ الظاصطئ الاغ ترشع السطط الئرغطاظغ، 

ورشدئ برغطاظغا وتط تسثغظ افطعر أضبر شأضبر.
ظحر  ولعجعد  تماغئ  لعجعد  تاجئ  بمئ  عظاك  شأخئح 
صعات جثغثة شغ المظطصئ. وعظا برز اقجابمار السغاجغ، 
بمسظى أن عثه الترضات الاغ تّط الصغام بعا، ضافةغر 
بسخ السفظ واتاةاز الظاصقت، ضان العثف طظعا تمرغر 
شضرة جغاجغئ شغ المظطصئ وضان وراءعا طا وراءعا، وبثا 
أّن العثف السغاجغ عع ضئغر، وغاسطص بإسادة ظحر الصعات 

والعجعد شغ طظطصئ الثطغب.
وبثأت افشضار السغاجغئ تثرج إلى السطح وتاثشص، 
شما عغ افشضار الاغ تطرح تاى ظمغج بغظ طا تطرته 
وأوروبا  برغطاظغا  تطرته  طا  وبغظ  جعئ  طظ  أطرغضا 

طظ جعئ أخرى؟
بثأت أطرغضا بطرح شضرتعا طظ خقل جظاضعم "الصغادة 
المرضجغئ افطرغضغئ" شضاظئ شضرة تحضغض صعة بترغئ تتئ 
اجط التارس عثشعا تأطغظ طمرات المقتئ الثولغئ، لغج 
شصط شغ طدغص عرطج وإظما شغ ضض الممرات الئترغئ شغ 
الحرق افوجط، وعثا غسظغ أن أطرغضا ترغث أن تعجع 
السمض السسضري بصغادتعا لغحمض الحرق افوجط ضطه، 
بما غتاعغه طظ طدائص ضئاب المظثب وخطغب السعغج 
وضض المدائص والعغمظئ سطى المظطصئ ضطعا، شدشطئ 
أطرغضا سطى برغطاظغا وسطى أوروبا لضغ تاصثم برغطاظغا 

بسمض جغاجغ تساسث شغه أطرغضا شغ الثطغب ضالسادة.
افطرغضغئ،  افشضار  سطغعا  تثفى  شق  برغطاظغا  أطا 
ولضظعا ق تساطغع طظ ظاتغئ أن تردعا وق تساطغع 
بمفردعا  أتــادي  بسمض  تصعم  أن  أخرى  ظاتغئ  طظ 

لدسفعا، شماذا خظسئ برغطاظغا؟
الثطغب،  إلى  والفرصاذات  المثطرات  بإرجال  صاطئ  أوقً 
وبثأت تةعب المغاه ُطساسرضًئ سدقتعا، شأخئح عظاك 
بتري  سسضري  ووجعد  أطرغضغ،  بتري  سسضري  وجعد 

الغمظ املظضعب بأبظائه
بصطط: الثضاعر سئث اهللا باذغإ – الغمظــــــــــ ــــــــــ
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النظام فی اإلسالم لیس عسکریا وال مدنیا 
وإنما هو خالفۀ راشدة على منهاج النبوة

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ـ 
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الساعض  "أضث  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٩/٠٧/٣١م)  ١٤٤٠عـ،  الصسثة  ذو   ٢٨ افربساء  الغعم،  (روجغا  طعصع  ظحر 
افردظغ، المطك سئث اهللا الباظغ، لضئغر طساحاري الئغئ افبغخ، جارد ضعحظر، المسآول سظ "خفصئ الصرن"، 
ضرورة إصاطئ دولئ شطسطغظغئ طساصطئ شغ تثود ١٩٦٧ ساخماعا الصثس الحرصغئ. وأساد الساعض افردظغ، 
تسإ الئغان، "الاأضغث سطى ضرورة تتصغص السقم السادل والثائط والحاطض سطى أجاس تض الثولاغظ، الثي 
الصثس  وساخماعا   ١٩٦٧ سام  تجغران  طظ  الرابع  خطعط  سطى  المساصطئ  الفطسطغظغئ  الثولئ  صغام  غدمظ 
الحرصغئ، لاسغح بأطظ وجقم إلى جاظإ ضغان غععد، وشص طئادرة السقم السربغئ وصرارات الحرسغئ الثولغئ 

ذات الخطئ".".
: تطرح افظزمئ السمغطئ شغ بقد المسطمغظ سطى دول الشرب تض الثولاغظ ضتض لصدغئ شطسطغظ 
سطى أظه خغار شغ طعاجعئ "خفصئ الصرن" الاغ غرضعا تخفغئ صدغئ افرض المئارضئ، وضأن تض الثولاغظ 
الثي ذرتاه أطرغضا جابصا طظ حأظه أن غترر شطسطغظ، وغرشع الدغط والزطط سظ أعطعا، شغ تغظ إن تض 
الثولاغظ عع صائط سطى الاظازل سظ أضبر طظ ٨٠٪ طظ افرض المئارضئ لضغان غععد، طصابض إصاطئ دوغطئ 
فعض شطسطغظ عجغطئ لغج لعا وظغفئ إق تماغئ ضغان غععد وتبئغئ أرضاظه. إن التض الحرسغ لصدغئ 
افرض المئارضئ طسروف وتةسث شغ تارغت افطئ بئطعقت خقح الثغظ وصطج وطسارك تطغظ وسغظ جالعت، 
شةغعش المسطمغظ غةإ أن تاترك طظ شعرعا لطصغام بعاجئعا ظتع دغظعا وأطاعا وطصثجاتعا شاترر افرض 
تدع  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  وذلك  جثوره،  طظ  غععد  ضغان  وتصاطع  المئارضئ 
التطعل الحرسغئ وتظفثعا لضظج المتاطغظ والمساسمرغظ طظ بقدظا تاى تسعد لفطئ طضاظاعا بغظ افطط 

وتساأظش سمطعا ضخاتئئ رجالئ رتمئ وظعر لطئحرغئ.

الثساغئ  رغط  بالصئعل  تزغ  وق  الّزععر  غساطع 
اقغاغاقت  شةاءت  الضبغرة،  وافطعال  العاجسئ 
السغاجّغئ الاغ عّجت الئقد طع طططع ٢٠١٣: اغاغال 
اغاغال  بّط  الئارزغظ  الغسار  رطعز  أتث  بطسغث  حضري 
صاغث السئسغ  الئاجغ  شصفج  طتّمث الئراعمغ (صعطغ) 
وتتالش طع الةئعئ الحسئّغئ الغسارّغئ لغرضإ المعجئ 
التضط  شغ  وارتئاضعا  الّظعدئ  طعصش  ضسش  طساشّق 
وشحطعا شغ تسغغر الئقد وسثم صثرتعا سطى اجاغساب 
اساخام  شضان  تغظعا،  صائمئ  ضاظئ  الاغ  اقتاةاجات 
الّرتغض الثي أظفص سطغه أختاب المال بسثاء وجّمسعا 
وضّض  لطّظعدئ  راشدا  ضان  وطظ  السطماظغغظ  ضّض  شغه 
اقظاعازغغظ، وتظازلئ الّظعدئ شاجاصالئ تضعطئ سطغ 
المعثي  (تضعطئ  اظاصالّغئ  تضعطئ  وتضّعظئ  السرغخ 
جمسئ) بإحراف الرباسغ الراسغ لطتعار (اقّتتاد السام 
الاعظسغ لطحشض، وسمادة المتاطغظ، واّتتاد افسراف، 

والمظّزمئ الاعظسّغئ لطّثشاع سظ تصعق اإلظسان).
الةثغث  لطتجب  تعجث  أن  برغطاظغا  تمّضظئ  عضثا 
(الترس الصثغط) طضاظا طعازغا لمضان الّظعدئ، وبعثه 
اظاثابات  غثاة  السغاجغ  المحعث  تحّضض  الاعلغفئ 
عثا  أن  طقتزئ  طع  والرئاجّغئ،  الاحرغسّغئ   ٢٠١٤
الاحضغض لطمحعث السغاجّغ ضان بمحارضئ شّسالئ طظ 
الّظعدئ والشّظعحغ بسث لصاء بارغج الحعغر وإسقن 
شغ  السئسغ  صاغث  الئاجغ  ودسط  "الاعاشص"  جغاجئ 

اقظاثابات الرئاجّغئ.
باظاثابات  وشعزه  تعظج  ظثاء  خسعد  ضان  عضثا 
٢٠١٤ رئاجّغئ وتحرغسّغئ، وعضثا تمّضظ الئاجغ طظ 
العخعل لطرئاجئ بمساسثة الّظعدئ. وضان واضتا أّن 
دور السئسغ عع تةمغع حاات السطماظغغظ والراشدغظ 
لقجقم، وواضح أّن طصخعد برغطاظغا ضان سثم ترك 
ترضئ الّظعدئ وتغثة شغ الساتئ بض أرادت أن تسغث 

الترس الصثغط إلى الساتئ السغاجّغئ.
وعضثا ضان. ولضظ...

طظ  السطماظغغظ  تالئ  وأسغئ  الستر  طفسعل  اظاعاء 
غثاوغعا:

"طحروع  تجب  شفّرخ  وتحّزى  تعظج  ظثاء  تفّضك 
تعظج" بّط قتصا "تتغا تعظج"، أطا بصّغئ التجب شصث 
اإلسقم  شغ  ذعغق  خخاطا  تثاخما  ظخفغظ  اظحّص 
حّص  اظاخر  أن  إلى  افطر  وآل  المتاضط  صاسات  وشغ 
تاشر صاغث السئسغ ابظ الرئغج الئاجغ، أّطا الحّص 
اآلخر شاظمتى وغئثو أّظه غئتث سظ تجب آخر غظثطب 
شغه، عثه اقظصساطات غئثو أّظعا لط تضظ شغ تسئان 
التجب  أضسفئ  إذ  برغطاظغا،  تسئان  شغ  وق  الئاجغ 
خخعطاتعط،  وشغ  السطماظغغظ  تحّائ  شغ  وزادت 
آخر  تّاى  العضع  سطى  السغطرة  طرارا  الئاجغ  وتاول 
التجب  تعتغث  شغ  ذرغسا  شحق  شحض  ولضّظه  أّغاطه 
الصغادات  بغظ  الّخراع  لحّثة  ظزرا  وذلك  جثغث،  طظ 
طظ  ظخغإ  له  غضعن  أن  غرغث  طظعط  واتث  شضّض 
جمغسا  تضفغعط  ق  الضسضئ  أّن  والتال  التضط  ضسضئ 
وعثه سصئئ ضأداء عغ الاغ أشحطئ طساسغ السئسغ 
وأشصثته صثرته السغاجّغئ وعغ صثرة شصثعا بالاثرغب 
طظث جظئ ٢٠١٤ وطظث أواخر جظئ ٢٠١٦ خار واضتا 

سةج السئسغ سظ الّاأبغر شغ جماساه.

ظحر طعصع (سربغ ٢١، الثمغج، ٢٩ ذو الصسثة ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٨/٠١م) خئرا جاء شغه: "ذطإ زلماي خطغض 
زاد، الممبض الثاص لطعقغات الماتثة افطرغضغئ شغ أششاظساان، طظ باضساان إصظاع ذالئان بالمحارضئ شغ تعار 
طئاحر طع ضابعل. وصالئ الثارجغئ الئاضسااظغئ، شغ بغان، إن خطغض زاد الثي وخض الثمغج إلى باضساان شغ إذار 
زغارة رجمغئ، تئادل وجعات الظزر طع رئغج العزراء سمران خان، ووزغر الثارجغئ حاه طتمعد صرغحغ، بحأن 
آخر الاطعرات الماسطصئ بالمتادبات الةارغئ بغظ واحظطظ و"ذالئان". وخقل اجاماع جمع صرغحغ طع خطغض زاد 
شغ طصر وزارة الثارجغئ الئاضسااظغئ شغ إجقم أباد، أبطس صرغحغ خطغض زاد بصغام بقده بضض طا غطجم طظ أجض 
إظةاح سمطغئ السقم شغ أششاظساان، وشص المخثر ظفسه. وصال صرغحغ إن "الةاظإ الئاضسااظغ غرتإ بالاصثم 
الثي جرى تتصغصه خقل اجاماسات الثوتئ، الاغ جمسئ شرصاء الصدغئ افششاظغئ"، داسغا جمغع افذراف إلى تصاجط 
المسآولغات. ووشص طخادر دبطعطاجغئ، ذطإ خطغض زاد طظ صرغحغ زغادة الةععد إلصظاع ذالئان بالمحارضئ شغ 
تعار طئاحر طع التضعطئ افششاظغئ. طظ جعاه، حثد سمران خان سطى أن باضساان جاعاخض دور العجاذئ شغ 

المفاوضات طع العقغات الماتثة وافذراف المسظغئ شغ سمطغئ السقم افششاظغئ".

رتمه  العلغ  إجماسغض  بمثرجئ  الفاتح  طتمث  الصاغض 
اهللا.

٥/ تفعغخ أجرة الحعغث طتمث الفاتح لفجااذ الظثغر 
طتمث تسغظ، رئغج لةظئ اقتخاقت بمثغظئ افبغخ، 
وأطغر العشث، لغطصغ ضطمئ بسث ضطمئ وشث الترغئ والاشغغر، 
شضاظئ ضطمئ صعغئ، رد شغعا سطى وشث الترغئ والاشغغر 
المغئ  أن  السجاء،  خغعان  شغ  وبغَّظ  افبغخ،  بمثغظئ 
طظ  ولغج  اإلجقم،  أجض  طظ  حعغثا  اهللا  سظث  غضعن 
أجض الثولئ المثظغئ، شالثي غثشع الحئاب إلصاطئ دولئ 
الراحثة  (الثقشئ  اإلجقطغئ  الثولئ  وغصخغ  طثظغئ 
سطى طظعاج الظئعة) غغر جثغر بصغادة عثه افطئ الاغ 
غمعت حئابعا وغدتعن، طظ أجض دغظعط وأسراضعط، 

ق لغفاوض غغرعط سطى دطائعط.
٦/ ذطئئ أجرة الحعغث طظ وشث تجب الاترغر/ وقغئ 
السعدان، اظازار وشث المةطج السسضري الثي اتخض 
طتمث  الحعغث  أجرة  وشعضئ  التدعر،  وأضث  بعط 
الفاتح، افجااذ الظثغر لمثاذئئ وشث المةطج السسضري، 

شاظازروه تاى وصئ طاأخر، إق أظه لط غتدر!
تجب  غصثطه  طا  طع  الظاس  تفاسض  إن  ظصعل:  خااطا 
الاترغر طظ طسالةات وتطعل طظ سصغثة اإلجقم لسقج 
افزطات الاغ غمر بعا السعدان، بض السالط أجمع، غثل 
سطى اظسةام عثه افطئ طع المسالةات الاغ تظئع طظ 
إلى  غسامع  طظ  ضض  وأخئح  وسصغثتعا،  دغظعا  رتط 
تجب الاترغر غفرق بعضعح بغظ المحروع الثي غظامغ 
لعثه افطئ وبغظ المحارغع افخرى الاغ تظامغ لطضاشر 
 المساسمر، وتسمض سطى تتصغص طخالته شغ بقدظا

*طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر  
شغ وقغئ السعدان

عثا  شاتعل  الئحغر،  بتضعطئ  أذاح  الثي  وظدالعا 
ظفسه  الظزام  إظااج  أسادت  طدادة،  بعرة  إلى  الاشغغر 
ظفسه،  الصثغط  الزطط  ظزام  شغ  السعدان  أعض  شعصع 
والثي غطرتعظه اآلن عع إشراغ لصعالإ التضط السابصئ 

وططؤعا بأحثاص جثد، بالمعام والاضالغش ظفسعا.
بط إظعط غظاضطعن السثو طظ أجض سثو آخر، وغتاربعن 
والزقم  الزطط  وغخارسعن  السثو،  أجض  طظ  افخ 
لاضعن الظاغةئ السغح شغ لغض أحث ظطمئ، والمصخعد 
أظعط غتاربعن السطماظغئ الاغ غطئصعا السسضر لغبئاعا 
سمالئ  طظ  لغظصطعظا  عط،  غطئصعظعا  أخرى  سطماظغئ 
افوروبغغظ،  سمالئ  إلى  فطرغضا  وطعاقتعط  السسضر 
السفغر  طع  جطعجعط  ذلك  شغ  وغضفغ  جعاء  شضطعا 
الئرغطاظغ وجماسعط لما غصعل طع أن تعجععط عع 

تعجعه وغظادون بأظزماعط ظفسعا!
أسداء  طع  غةطسعن  ظراعط  ضطه،  ذلك  إلى  باإلضاشئ 
طسعط  وغائادلعن  غفاوضعظعط  السسضري،  المةطج 
ضرجغ  فجض  بض  فجطظا  لغج  والعمجات،  الدتضات 
تضط طسعجئ صعائمه، شأخئح غسغض لسابعط طظ أجض 

عثه المظاخإ.
ِيَن َجَعلُوا الُْقْرآَن  َّ ﴿ا أولؤك  شغ  وق  عثا  شغ  خغر  شق 
الترغئ  شغ  وق  السسضري،  المةطج  شغ  ق  ِعِضنَي﴾، 
والاشغغر، فظعط لط غأتعا بالتطعل طظ الصرآن السزغط، 
وفظعط لط غةسطعا العتغ أجاجاً شغ طفاوضاتعط، وق 
التقل والترام طصغاجاً فسمالعط وطعاصفعط، وفظعط 
﴿َفإِْن َيَنازَْقُتْم يِف  اآلغئ  إلى  غظزروا  لط  تظازسعا  سظثطا 
َوِْم  ْ َِّ وَا َِّ وَالرَُّسوِل إِْن ُكْنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاهللا ٍء َفرُدُّوهُ إىَِل اهللا ْ َ
وِيالً﴾، بض ردوه إلى إبغعبغا 

ْ
ْحَسُن تَأ

َ
اْآلِخرِ َذلَِك َخرْيٌ وَأ

واقتتاد افشرغصغ وطظ ورائعما أطرغضا، شالتض غضمظ 
 شغ اإلجقم سئر دولاه دولئ الثقشئ الراحثة تخرا

* سدع طةطج تجب الاترغر/ وقغئ السعدان

تامئ: إسقن اقتفاق السغاجغ شغ السعدان ق غسالب صداغا الئقد بض غسصثعا
شظصعل وباهللا الاعشغص:

زطام  تعلى  أن  طظث  السسضري  المةطج  ظض  لصث   /١
افطعر غسغث شغ افرض الفساد وغظحر الزطط وغتضط 
بشغر طا أظجل اهللا، واهللا جئتاظه غصعل: ﴿َوَمْن لَْم حَيُْكْم 
 : الُِموَن﴾، وغصعل الرجعل وَحَِك ُهُم الظَّ

ُ
َُّ َفأ نَْزَل اهللا

َ
بَِما أ

َها  «َوإِنََّها أََمانَُة َوإِنََّها يَْوَم الِْقَياَمِة ِخْزٌي َونََداَمٌة إِالَّ َمْن أََخَذَها ِبَحقِّ
َوأَدَّى الَِّذي َعلَْيِه ِفيَها». شالتضط لغعم أو غعطغظ غةإ أن 

غضعن بتصه، أي وشص طا أظجل اهللا.
طحاضض  لتض  غسسى  غعطا  المةطج  عثا  غضظ  لط   /٢
الظزام  ظعب  سطى  جائرًا  ظض  أظه  والثلغض  الئقد  أعض 
التغ  بالرخاص  المازاعرغظ  غصاض  شزض  السابص، 
لارضغسعط، شصاض المؤات شغ شخ اقساخام، واجامر 
غرب  افبغخ،  بمثغظئ  آخرعا  تاى  السغظارغع  عثا 
السعدان، تغث صاض الطقب افبرغاء السجل، بط تطاعا 
أتثاث أم درطان، شضغش لتاضط أن غصاض حسئه؟ صال 
رجعل اهللا : «والذي نفيس بيده، لقتل مؤمن أعظم عند الله 

من زوال الدنيا».
أجغاده  غرضغ  طا  سطى  غسغر  المةطج  عثا  إن   /٣
افطرغضان الثغظ وضسعه سطى ضش السسعدغئ وطخر، 
شعع غظفث طا تمطغ سطغه أطرغضا شظرى وظحاعث سقصاته 
وطئسعث  السعدان،  شغ  افطرغضغ  بافسمال  بالصائط 
وزارة الثارجغئ افطرغضغئ، والمئسعث الثاص لطسعدان 

(بعث)، لاعجغه الئعخطئ العجعئ افطرغضغئ.
أغئ  غطرتعا  لط  أغداً  شعط  والاشغغر  الترغئ  صعى  أطا 
لثغعط  ولغج  اإلجقم،  أجاس  سطى  لمحاضطظا  تطعل 
أي تخعر طئثئغ لتض طحاضض السعدان بض ظراعط ق 
غفضرون إق بطرغصئ الرأجمالغغظ ظفسعا، وق غظزرون 
لفحغاء طظ تعلعط غغر الظزرة ظفسعا الاغ أوصساعط 
شغ حراك الشرب، شضان طظ ظاائةعا أن شصثت البعرة 
تعازظعا، وأخئتئ شاصثة لطئعخطئ الاغ تعجه تراضعا 

وعظا غمضظظا أن ظصعل إّن الئاجغ صاغث السئسغ طّغئ 
تأّخر دشظه ذلك أّظه طظث ٢٠١٦ طا ساد غساطغع أن 
غصعم بثوره المعضعل إلغه. وغئثو أّن برغطاظغا لط تةث 
بثغق سظه غصعم بالثور ظفسه شغ تةمغع السطماظغغظ 
شدق سظ جسطعط صّعة جغاجّغئ غمضظ الاسعغض سطغعا.

الّظعدئ ودور السّراب
المعغمظ،  عع  السغاجغ  العجط  شغ  الافضك  جغزّض 
تحضغض  سطى  صادر  غغر  الصثغط  الترس  غةسض  طّما 
المحعث السغاجّغ، شضان الاسعغض سطى ترضئ الّظعدئ 
اجاصرار  حئه  تتصغص  سطى  الصثرة  طظ  لئصّغئ  ضرورّغا 
لطئقد وضمان تظفغث طثّططات اإلظةطغج، وعع طا جسض 
برغطاظغا تسظث الّظعدئ، وأوضطئ إلى رئغسعا خاّخئ 
الحاعث  (غعجش  السطماظغغظ  طظ  حصعق  طساظثة 

وتجبه تتغا تعظج) تّاى غضعن لعط وجعد.
الثي  السماد  جاضعن  الّظعدئ  ترضئ  أّن  غسظغ  وعثا 
ترتضج سطغه السغاجئ اقجاسمارّغئ شغ تعظج وجازّض 
(سطى افصّض شغ العصئ الراعظ) الداطظ لاطئغص براطب 
المساسمرغظ، خاّخئ بسث أن جسطععا تسطظ اظسقخعا 
صغادات  تخرغتات  طظ  وغئثو  اإلجقطّغئ.  الّخفئ  سظ 
الّظعدئ وبثاّخئ رئغسعا راحث الشّظعحغ أّظه طساسّث 
لقظاثابات  لطارّحح  تصّثم  أّظه  بثلغض  بالّثور  لطصغام 
الاحرغسّغئ وغئثو أّن الظّغئ طّاةعئ لارحغته لطرئاجّغات 
بثغق لطسئسغ، رغط الارّدد وغمعض طعصش الّظعدئ 
بغظ  غاأرجح  ظّض  الثي  الرئاجّغئ  اقظاثابات  طظ 
ترحغح واتث طظ داخض الّظعدئ وعع شغ عثه التالئ 
وعثا  خارجعا  طظ  ظادر"  "سخفعر  ترحغح  أو  رئغسعا 
الّظادر غظئشغ أن غضعن سطماظّغا طصئعق سظث ضّض الّطغش 

السطماظغ وأن غضعن طظسةما طع الّظعدئ.
المظّزمات الّظصابّغئ ودور تسثغض ضّفئ المغجان:

لظ تضافغ برغطاظغا بالاسعغض سطى ترضئ الّظعدئ رغط 
لقّتتاد  شأوضطئ  السغاجئ،  سظ  الثغظ  شخض  إسقظعا 
الساّم الاعظسغ لطحشض (وعع أضئر طظّزمئ ظصابّغئ شغ 
تعظج) دور اطاخاص الشدإ وتعجغعه ضما أوضطئ 
إلغه دور تسثغض ضّفئ المغجان إن عغ رجتئ أو أظثرت 
الّثغظ  ظعر  أسطظ  ولصث  دوره،  عثا  وجغزّض  باخاقل، 
الّطّئعبغ أن اقّتتاد جُغحارك بفسالّغئ شغ اقظاثابات 
تضعن  لظ  إّظعا  شصال  المحارضئ  عثه  وشّسر  الصادطئ 
بالمراصئئ  جاضعن  إّظما  اقّتتاد  سظ  صائمات  بارحغح 
ضّفئ  تسثغض  دور  بالدئط  عع  وعثا  والمساظثة، 

المغجان.
وخااطا:

عثا عع المحعث الساّم شغ تعظج؛ عع طحعث تثغره 
افتجاب  أّطا  طئاحر  حئه  بحضض  اقجاسمارّغئ  الصعى 
السئسغ  طبض  السغاجّغئ  والحثخّغات  والمظّزمات 
السغاجغ  السمر  وُغصاس  الاظفغث،  إق  لعا  شطغج 
لطحثخّغئ سظثعط بصثرته سطى الصغام بثوره شإن عع 
سةج شمآله اإلزالئ والائثغض ولع بسث تغظ، وعضثا ضان 
إلى  الئرغطاظغغظ  لفائثة  "شّسال"  بثور  صام  السئسغ 
غاغئ ٢٠١٦ ولط غئص له طظ دور طظث ذلك التغظ إق 
طتاولئ إبئات ظةاح الظمعذج الثغمصراذغ شغ تعظج 
تعظج،  شغ  لطسططئ  السطمغ  اقظاصال  وطزعره 

 شاجاشّطعا طعته شغ طثح الّظمعذج الثغمصراذغ

تامئ ضطمئ السثد: الئاجغ صاغث السئسغ المّغئ الثي تأّخر دشظه

حل الدولتین وصفقۀ القرن 
صنوان فی تصفیۀ قضیۀ األرض المبارکۀ

تجب الاترغر/ وقغئ السعدان غصثم واجإ السجاء
وغافصث الةرتى واملخابني بمثغظئ افبغخ إبر افتثاث الثاطغئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)*ـ 

صام وشث طظ تجب الاترغر/ وقغئ السعدان - طثغظئ 
افبغخ غعم افربساء ٢٠١٩/٠٧/٣١م، باصثغط واجإ 
السجاء شغ الطقب الثغظ جصطعا إبر افتثاث الثاطغئ 
فجر  بجغارة  العشث  صام  ضما  ٢٠١٩/٧/٢٩م،  غعم 
الةرتى والمخابغظ، وضان العشث بإطارة افجااذ الظثغر 
طتمث تسغظ، رئغج لةظئ اقتخال بالفسالغات بمثغظئ 
وتسغظ  وداســئ  أتمث  افجاتثة/  وغراشصه  افبغخ، 

العادي سدعا التجب.
وصث ضان برظاطب زغارات العشث ضافتغ:

الدمان  بمساحفى  المخابغظ  الطقب  ــارة  زغ  /١
اقجاماسغ وطساحفى افبغخ الاسطغمغ، واقذمؤظان 
سطى ختاعط، والثساء لعط بالحفاء، وطعاجاة أعطعط.

٢/ تصثغط واجإ السجاء فجرة الحعغث طتمث الفاتح.
٣/ صثم افجااذ الظثغر طتمث تسغظ ضطمئ صعغئ شغ 
السجاء سصإ خقة الزعر، تغث تفاسض طسعا التدعر، 
وبغَّظ شغعا حظاسئ وصئح وسزط جرم صاض افبرغاء، شما 
بالك بعآقء افذفال الضرام؟!... جائق اهللا جئتاظه أن 
غبئئ والثغعط وأعطعط وغطعمعط الخئر وتسظ السجاء، 
وحثد بالمطالئئ بمتاجئئ الصاطئ واقصاخاص طظعط، 
وتماغئ الثطاء وسخماعا، وجأل اهللا تسالى أن تضعن 
به  ر  بحَّ الثي  التصغصغ  لطاشغغر  ذرغصا  افتثاث  عثه 
الظئغ ، الثي به تاعتث افطئ وتظاخر سطى الزالمغظ، 
وتصاص طظ المةرطغظ، وأضث أن اإلجقم عع السقج 
العتغث لضض المحاضض وافزطات، ولغج الثولئ المثظغئ 
الراحثة  الثقشئ  عغ  اإلجقم  ودولئ  السسضرغئ..  وق 

سطى طظعاج الظئعة.
٤/ ضما صثم افجااذ تسغظ العادي، ضطمئ سصإ خقة 
الطالإ  أجااذ  عع  العادي،  تسغظ  وافجااذ  السخر، 

النظام الباکستانی 
یتآمر على أفغانستان وحرکۀ طالبان لصالح أمریکا



افربساء ٦ ذي التّةئ  ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٧ آب/أغسطج ٢٠١٩ طـ٤     السثد ٢٤٦

ظحر طعصع (وضالئ طسا اإلخئارغئ، الثمغج، ٢٩ ذو الصسثة ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٨/٠١م) خئرا جاء شغه "باخرف": "صالئ 
طخادر أطظغئ شغ ضغان غععد إظعا وجسئ طظ طةال طضاشتاعا العجعد اإلغراظغ طظ جعرغا ولئظان إلى السراق، وصالئ 
"جاسمسعن سظ ضربات أخرى شغ الصرغإ ضث المعاصع اإلغراظغئ شغ السراق". وأضثت عثه الةعات لختغفئ الحرق 
افوجط السسعدغئ أن الاطعرات الةثغثة شغ جغاجئ ضغان غععد تسعد إلى ظةاتاتعا شغ دتر اإلغراظغغظ طظ جعرغا. 
شمظث أن صرر الرئغج افطرغضغ، دوظالث تراطإ، اقظستاب طظ جعرغا، ضاسش ضغان غععد ظحاذه عظاك وتمضظ طظ 

حظ الشارات الاغ طظسئ المطغحغات اإلغراظغئ طظ إصاطئ طعاصع لعا أو طخاظع أجطتئ".
: غطرجئ وسظةعغئ وتةئر وتضئر طظ ضغان غععد المست، غصابطه اجاثثاء وخعار وذل وععان طظ 
الروغئدات تضام المسطمغظ وصادتعط، وشغ ذطغساعط دساة المماظسئ والمصاوطئ شغ إغران وجعرغا ولئظان، شعا 
عط غععد غساعجئعن بعط وغمرغعن أظعشعط شغ الاراب دون أن ظرى طظعط ردا أو ظسمع لعط عمسا، شغ تغظ 
لع ضان المساثون سطغعط َشَرضاً طظ بظغ جطثتعط لرأغظا ضغش جغساأجث عآقء سطغعط وغسائروظعا طسألئ جغادة 
وأطظ صعطغ! ولضظ ضعن المساثي عع ضغان غععد، شعط جمغسا ضقب طثجظئ ق تسمع طظعط إق ظئاتاً! أولط غخرح 
تضام إغران وصادتعا  طرارا بأظعط صادرون سطى طتع ضغان غععد سظ الثارذئ إن أرادوا، شماذا شسطعا غغر الظئاح؟!! 
وعثا غآضث بأّن تضام المسطمغظ لغسعا جعى أدوات لطثول اقجاسمارغئ غظفثون طخالتعا شغ بقدظا، وغصعطعن 
باعزغع افدوار شغما بغظعط طا بغظ طماظع وطصاوم وبغظ طعادن وطسالط؛ ضغ غدمظعا اتاعاء جمغع افذراف، 

وغثثسعا أتئاسعط والئسطاء طظ الظاس.

صال رئغج وزراء ضغان غععد، بظغاطغظ ظاظغاعع، إّن اقجاغطان 
طسامر إلى افبث وأظه لظ ُتجال أي طساعذظات أخرى، وشغ 
السغاق ذاته خادق الطاصط العزاري المخشر سطى بظاء جائ 
آقف وتثة اجاغطاظغئ شغ طظاذص "ج" والاغ تحضض ظتع 
٦٠٪ طظ الدفئ الشربغئ المتاطئ، وتجاطظئ تطك الاخرغتات 
وصراري الطاصط العزاري طع تخرغتات لطسفغر افطرغضغ لثى 
ضغان غععد - دغفغث شرغثطان - لحئضئ افخئار افطرغضغئ (جغ 
أن أن) سظ اجائثال أطرغضا طظاذص تضط ذاتغ لطفطسطغظغغظ 
بمحروع الثولاغظ، تغث صال: "ظتظ ظآطظ بالتضط الثاتغ 
أن  غةإ  الثاتغ  التضط  أن  وظساصث  الفطسطغظغ  والمثظغ 
غماث تاى الظصطئ الاغ غاثاخض شغعا طع افطظ (اإلجرائغطغ)، 

إظه وضع طسصث جثًا" وظفى شرغثطان أن افطعر تظجلص باتةاه تض الثولئ العاتثة. جاء ذلك طع اظطقق جعلئ لعشث 
أطرغضغ غدط جارغث ضعحظر طساحار الرئغج تراطإ، وجغسعن غرغظئقت المئسعث الثاص لطسقم افطرغضغ إلى 
طظطصئ الحرق افوجط. وإزاء ذلك شصث أضث تسطغص ختفغ ظحرته خفتئ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض 
المئارضئ شطسطغظ: أن تطك الاخرغتات والصرارات والةعقت، تئغظ سزط المآاطرة سطى أعض شطسطغظ، وأن أطرغضا 
تشث الثطا وتفسض طا بعجسعا لاخفغئ الصدغئ لخالح ضغان غععد، الثي بات غساشض الثسط افطرغضغ بأصخى ذاصاه 
لطامثد والاعجع، وشرض وصائع جثغثة سطى افرض، خاخئ بسث تخرغتات شرغثطان الاغ صث تفغث باثطغ أطرغضا سظ 
طحروع الثولاغظ واقجاساضئ سظه بمظاذص تضط ذاتغ سطى ججء طظ الدفئ الشربغئ. وحثد الاسطغص سطى: أظه شغ 
ظض عثه افجعاء المطئثة بشغعم المضر والاآطر والثغاظئ والشثر بأعض شطسطغظ وبأطئ اإلجقم، غةإ سطى المسطمغظ 
أن غسطمعا أن تضاطعط السمقء الثغظ باسعا شطسطغظ سام ٤٨ و٦٧ لظ غاعاظى أبظاؤعط وأتفادعط وطظ جاروا سطى 
دربعط سظ الصئعل بخفصئ تراطإ المحآوطئ، طصابض إبصائعط شغ سروحعط وتفر ضراجغعط وطضاسئاتعط، وأظه 
ق غسعل سطغعط إق طاآطر طبطعط أو جاعض، واخااط الاسطغص طتثرا: أن الثطر سزغط والمآاطرة ضئغرة وغةإ سطى أطئ 
اإلجقم أن تثرك أن صدغئ شطسطغظ شغ خطر طتثق، وأن أعض شطسطغظ لغج لعط طظ بسث اهللا جعى أطئ اإلجقم 
وجغعحعا، شعط الصادرون سطى إصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ جاترر شطسطغظ وتجغض ضغان 

غععد طظ جثوره، وتسغث أطرغضا وأوباحعا إلى سصر دارعا، عثا إن أبصئ لعا سصر دار.

غا أعض الغمظ!
إن حروط خظثوق الظصث الثولغ لظ تجغثضط إق حصاًء وشصراً شاتثروعا

برغطاظغا وجغاجئ جعظسعن

تمعز/  ٢٣ شغ  اقظاثابات  شغ  جعظسعن  بعرغج  شاز 
غعلغع ٢٠١٩ لغضعن زسغماً لتجب المتاشزغظ، تغث شاز 
تجب المتاشزغظ شغ اقظاثابات الساطئ افخغرة، وأخئح 
اآلن  وعع  تطصائغاً.  برغطاظغا  وزراء  رئغج  جعظسعن 
رئغج العزراء البالث خقل ٣ جظعات. ظض جعظسعن شغ 
دائرة الدعء السام فضبر طظ سصثغظ وسطى الرغط طظ 
اإلخفاصات السثغثة وحثخغاه غغر المظزمئ والئغاظات 
أضبر  ضان  شصث  المسامرة،  لطةثل  المبغرة  والحآون 

السغاجغغظ حسئغئ شغ تجب المتاشزغظ.
غاماع بعرغج جعظسعن بمعظئ ذعغطئ شغ السغاجئ 
لفارة  اإلسقطغئ  افضعاء  طظ  اجافاد  وصث  والختاشئ، 
السبماظغئ،  الثقشئ  شغ  طعجعد  سائطاه  أخض  ذعغطئ. 
وجّثه طظ جعئ والثه ضان سطغ ضمال ختفغاً لطثطغفئ 
إلى  التمغث  سئث  السططان  أرجطه  وصث  السبماظغ، 
المظفى بسئإ آرائه الطغئرالغئ. ضان سطغ ضمال خرغتًا 
ضث الثقشئ والترضئ الصعطغئ الاغ ضاظئ تةمع الصعة 
وتثعض ترب اقجاصقل الارضغئ. وشغ سام ١٩٢٢م 
ُصاض ضمال، وبغظما ضان أذفاله غسغحعن شغ برغطاظغا 
خقل الترب السالمغئ افولى، اسامث ابظه سبمان ضمال 
سطى اجط جثته افم. (سبمان) وغطفرغث جعظسعن وتجوج 
أغرغظ وغطغاطج. أخئح ابظعط جااظطغ جعظسعن خئغرًا شغ 
الئغؤئ والثراجات السضاظغئ، وأخئح سدعًا شغ الئرلمان 
افوروبغ طظ ١٩٧٩ إلى ١٩٨٤ شغ تجب المتاشزغظ. 
ضان لثغه جائ أذفال - بعرغج جعظسعن، افضئر وعع 
اآلن رئغج وزراء برغطاظغا، وحصغصه جعزغش جعظسعن 
وأخئ  المتاشزغظ.  تجب  سظ  الئرلمان  شغ  سدع  عع 
جعظسعن راحغض جعظسعن، عغ أغداً طسطصئ جغاجغئ 

وتزعر باظازام شغ وجائض اإلسقم العذظغئ.
حارضئ سائطئ بعرغج جعظسعن وذرغاعا شغ التغاة 
شغ  الثخعل  صئض  سام.   ١٠٠ طظ  فضبر  السغاجغئ 
اإلسقم  طةال  شغ  طعظئ  لةعظسعن  ضان  السغاجئ، 
والختاشئ. تغث بثأ شغ ختغفئ الااغمج الاغ تثسط 
أصغض  ولضظه  الئرغطاظغئ،  واإلطئراذعرغئ  المآجسئ 
بسئإ تسسغره وضثبه، بط تخض سطى وظغفئ ختفغ 
طآغثة  ختغفئ  وعغ  تطشراف،  دغطغ  ختغفئ  شغ 
لطمتاشزغظ، وضان طراجض بروضسض. رضج سطى تطعغر 
جرد طفاده أن ضض حغء جاء طظ اقتتاد افوروبغ ضان 
وحرغرًا. لصث ضثب بحأن السثغث طظ الصداغا  جثغفاً 
الماسطصئ باقتتاد افوروبغ لضظه أخئح طحععرًا شغ 
برغطاظغا لعثا الشرض. أخئح جعظسعن أغداً طاسابصًا 
برظاطب  وعع  لك؟"،  أخئار  لثّي  "عض  سطى  طظازماً 
طسابصئ تطفجغعظغئ غصعم سطى جسض الظاس غدتضعن 

وله ذئغسئ روح الثسابئ.
سظثطا   ٢٠٠١ سام  الئرلمان  دخض  جعظسعن  بعرغج 
تصاسث طاغضض عغسطاغظ. ضان جعظسعن ظائئا لمثة ٨

عظاك  ضان  لظثن.  سمثة  لغخئح  تظتى  تاى  جظعات 
الصطغض طظ الظةاح الثي تصصه خقل عثه الفارة ولط 
غدططع بأي دور رئغسغ شغ التضعطئ. لصث تط تسغغظه 
شغ لةظئ لقحراف سطى اقتاغال المالغ شغ الئقد، وصث 
ظخش  طظ  أصض  شغ  حارك  اقجاماسات.  طسزط  شاتاه 
الاخعغاات الئرلماظغئ، وسادة طا غثسط خط التجب. لصث 

دسط ترب السراق، رغط أظه ضان غسارضعا شغ الئثاغئ.
طع  درس  الثي  وعع  ضاطغرون،  دغفغث  أخئح  سظثطا 
ولط  المتاشزغظ  لتجب  زسغماً  خشره،  شغ  جعظسعن 
غمظته طضاظاً شغ تضعطئ الزض، بثت شرص جعظسعن 
لطاصثم صث اظاعئ. وطع ذلك، سرض سطغه سمثة لظثن 
أن غمبض تجب المتاشزغظ، وشغ تمطئ طظدئطئ أخئح 

سمثة لظثن شغ سام ٢٠٠٨.
أوضسئرغثج  بمصسث  وشاز  الئرلمان  إلى  جعظسعن  ساد 
وجعغسطإ شغ سام ٢٠١٥. وطما أدعح الةمغع أن 
تغرغجا طاي جسطئ جعظسعن وزغر خارجغاعا سطى الرغط 
عع  افضئر  خطآه  ضان  بغظعما.  العاضح  السثاء  طظ 
تمثغث  إلى  طئاحرة  أدت  الاغ  المعثبئ  غغر  ضطماته 
سصعبئ السةظ شغ إغران سطى المرأة الئرغطاظغئ اإلغراظغئ 
ظازاظغظ زاجاري راتضطغش. وظاغةئ لثلك، غسائر أتث أجعأ 

وزراء الثارجغئ شغ الاارغت.
ضان جعظسعن دائماً ضث اقتتاد افوروبغ واجاثثم 
تغث  بروضسض،  طظ  المعظغئ.  تغاته  لئظاء  أغداً  عثا 
وسدعًا  افوروبغ  الئرلمان  شغ  ضسدع  والثه  سمض 
ضئغرًا شغ المفعضغئ افوروبغئ، ضاإ جعظسعن أسمثة 
ططغؤئ بالضثب وافجاذغر تعل لعائح اقتتاد افوروبغ 
وشدائته. وطظث سام ٢٠٠٩ شخاسثًا، دسا إلى إجراء 
اجافااء سطى سدعغئ برغطاظغا شغ اقتتاد افوروبغ. 
شغ سام ٢٠١٨، خقل طفاوضات خروج برغطاظغا طظ 
السعق  طشادرة  إلى  برغطاظغا  دسا  افوروبغ،  اقتتاد 
اقتتاد  شغ  برغطاظغا  سدعغئ  بأن  وخرح  المعتثة. 
افوروبغ أدت إلى صمع أجعر حسئعا "افخطغ" وصال 
إن اقتتاد افوروبغ سازم سطى إظحاء "دولئ سزمى" 
ترغث ترطان برغطاظغا طظ جغادتعا. وشغ سام ٢٠١٩، 
اقتتاد  طظ  برغطاظغا  جغثرج  إظه  جعظسعن  صال 
افوروبغ شغ ٣١ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٩ جعاء 

أضان عظاك اتفاق أم ق.
لطالما اساصث جعظسعن أن برغطاظغا غةإ أن تضعن 
غثثم  جعف  ذلك  فن  أطرغضا  طع  وبغصئ  سقصئ  لعا 
طظ  السثغث  تراطإ  أبثى  الئرغطاظغئ.  المخالح 
طظث  خاخئ  جعظسعن،  تعل  اإلغةابغئ  المقتزات 
لطعزراء، لثا غةإ أن غاصثم اقبظان  أن أخئح رئغساً 
عثا  ضان  إذا  طا  ظرى  أن  غئصى  ولضظ  جغث،  بحضض 

جغآدي إلى أغئ تشغغرات جععرغئ.
صثم جعظسعن باجامرار برغطاظغا جثغثة جاضعن صعة 
شغ السالط خارج اقتتاد افوروبغ. وعع غساصث أن اقتتاد 
طشادرة  شغ  واجاراتغةغاه  برغطاظغا،  غسغص  افوروبغ 
اقتتاد افوروبغ دون أي اتفاق جاةئر اقتتاد افوروبغ 
سطى تصثغط أشدض خفصئ تظاجإ برغطاظغا. سطى الرغط 
طظ أن رئغج وزراء برغطاظغا صث غّغر برلماظه وغزض 
اقتتاد افوروبغ سطى تاله وسارض برلمان برغطاظغا 
تجب  لضظ  افوروبغ.  اقتتاد  طظ  خفصئ  أي  خروج 
المتاشزغظ لثغه أغطئغئ شصط شغ تضعطئ طع تتالش 
إجراء  الممضظ  شمظ  لثلك  ظزرًا  أخشر،  تجب  طع 
صائثًا  لغج  جعظسعن  أصعى.  طعصسه  لةسض  اظاثابات 
وطع اصاراب المعسث الظعائغ لئرغضسغئ، جغاط  صعغاً 

 اخائاره وصث غتااج افطر إلى اجائثاله

جط
طار

عنجهیۀ وتجبر من کیان یهود 
یقابله استخذاء وهوان من دعاة المقاومۀ والممانعۀ
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شغ  عادي  تضعطئ  شغ  المرضجي  الئظك  طتاشر  ظحر 
٢٠١٩/٧/١٩م خئر اخااام اقجاماع الثوري لطتضعطئ 
اظسصث  والثي  الثولغ  الظصث  خظثوق  بسبئ  طع  الغمظغئ 
شغ  الةاري  تمعز/غعلغع   ١٠-١٨ طظ  الفارة  خقل 
طظ  السثغث  الثئر  تظاصطئ  وصث  افردظغئ،  الساخمئ 

المعاصع اإلخئارغئ.
وشغما ذضره المتاشر سظ اقجاماع أظه خرج بالمثرجات 

الاالغئ:
١- تصغغط ضاطض لعضع اقصاخاد الغمظغ

الظصثغئ  السغاجات  تظفغث  طساعى  تحثغص   -٢
واقصاخادغئ والمالغئ

٣- تسجغج جئض دسط خظثوق الظصث الثولغ لاعجعات 
التضعطئ اقصاخادغئ.

إلى  اقصاخادغئ  المخططتات  عثه  ظارجط  أن  صئض 
أن  الغمظ  أعض  تثضغر  أود  الضض  غفعمعا  طفردات 
شاغض الترب الثائرة تالغا شغ الغمظ أحسطعا ضض طظ 
الئظك وخظثوق الظصث الثولغغظ؛ وذلك بسث اقحاراط 
التعبغ  دخعل  صئض   -  ٢٠١٤ سام  شغ  التضعطئ  سطى 
خظساء - برشع الثسط سظ المحاصات الظفطغئ وارتفسئ 
أجسار الظفط وطحاصاته بظسئئ ٣٧,٥٪، وعثه الةرسئ 
السسرغئ ضاظئ الحماسئ لثخعل سمقء أطرغضا التعبغغظ 

خظساء بتةئ إجصاط الةرسئ.
طثرجات  سظ  الئظك  طتاشر  ذضره  لما  بالظسئئ  أطا 
غحارذعا  حروط  سظ  سئارة  باخاخار  شعغ  اقجاماع 
والثول  التضعطات  ضض  سطى  الثولغ  الظصث  خظثوق 
الئظك  طظ  صروض  إلى  وتتااج  اصاخادغا  الفاحطئ 
وعغ  الظصثي،  طثجوظعا  طظ  دشسئ  جتإ  أو  الثولغ 
أطرغضا  أن  وبما  وطالغئ،  واصاخادغئ  جغاجغئ  حروط 
عغ المسغطرة سطى عاتغظ المآجساغظ شعما تتصصان 

جغاجاتعا شغ الشالإ.
وأول دولئ تزغئ بصرض طظ خظثوق الظصث الثولغ 
عغ شرظسا، وذلك بسث الترب السالمغئ الباظغئ بصغمئ 
اجائساد  سطغعا  احارط  أن  بسث  دوقر،  ططغعن   ٢٥٠
أسداء التجب الحغعسغ الفرظسغ طظ التضعطئ وعثا 

حرط جغاجغ.
غحارذعا  الاغ  اقصاخادغئ  الحروط  تامبض  وسادة 

خظثوق الظصث الثولغ بالاالغ:
سمطاعا،  باثفغخ  لطصرض  المطالئئ  الثولئ  صغام   -١
والثثطات  السطع  أجسار  ارتفاع  إلى  غآدي  وعثا 

والاقسإ بافجعر.
لطمظاةات  الةمرضغئ  التماغئ  أحضال  طثاطش  إلشاء   -٢
المتطغئ فظعا تآدي تسإ وجعئ ظزر الخظثوق إلى 
اظثفاض  إلى  غآدي  وعثا  الثولغئ.  المظاشسئ  غغاب 
بثخعل  وذلك  المصارضئ  الثولئ  شغ  السمض  إظااجغئ 
طظاةات خارجغئ بةعدة أشدض وأجسار أصض طما غآدي 
المتطغئ  المظاةات  سظ  والسجوف  سطغعا  اإلصئال  إلى 

لسثم  المصارض؛  الئطث  شغ  والخظاسئ  الجراسئ  شاثطر 
وجعد طآعقت المظاشسئ شاسافرد المظاةات الثخغطئ 
شغ السعق شما تطئث أن غرتفع جسرعا بحضض جظعظغ 

طع الاثطغر الممظعب لسسر السمطئ.
افطعال  رؤوس  لثخعل  الضاططئ  الترغئ  إسطاء   -٣
تمعغض  أجض  طظ  المصارضئ  الثولئ  إلى  افجظئغئ 
اقجابمارات شغعا وظصض الاضظعلعجغا إلغعا. وعثا غآدي 
شاستإ  الئطث  داخض  طظ  افطعال  جتإ  ترغئ  إلى 
افطعال  رؤوس  أختاب  ذرغص  سظ  الخسئئ  السمقت 
بسععلئ وعثا شغه إضرار ضئغر سطى الظاتغئ اقصاخادغئ 

لطثولئ المصارضئ.
والمعاد  الشثائغئ  السطع  جمغع  سظ  الثسط  إلشاء   -٤
الدرورغئ؛ فن جغاجئ الثسط سطى تث زسط الخظثوق 
ق تساسث اإلظااج المتطغ طظ تطك السطع، وعثا غآدي 
إلى زغادة أجسار ضض تطك السطع إن ضاظئ الثولئ تثسط 

أغا طظعا.
٥- اتئاع جغاجئ الاصحش وحث افتجطئ سطى الئطعن 
شغ الظفصات التضعطغئ طبض الاسطغط والاطئغإ واإلظفاق 
سطى الئظى الاتاغئ. وق تثفى أضرار عثا الحرط سطى 
طا  شعق  وأضبر  أضبر  والختئ  الاسطغط  غثطر  شعع  أتث، 

عغ طثطرة.
٦- تةمغث افجعر والتث طظ السمالئ التضعطغئ. وعثا 
شاةمغث  والئطالئ،  الفصر  ظسئئ  زغادة  بئساذئ  غسظغ 
لطسطع  افجسار  شغ  العائض  اقرتفاع  أطام  افجعر 
والثثطات والاغ ضاظئ ظاغةئ لطحروط السابصئ غآدي 
سثم  بمسظى  التضعطغئ  السمالئ  طظ  والتث  الفصر،  إلى 
طظح وظائش لطثرغةغظ والضعادر الماسطمئ وعثا غجغث 

شغ الئطالئ.
حرط  أظه  واضح  وعثا  افجسار.  سظ  الرصابئ  رشع   -٧
غثثم جحع المسابمرغظ الثاخطغظ إلى الئطث وتماغئ 

لعط.
خظثوق  وحروط  روحاات  إن  الغمظ!  شغ  أعطظا  شغا 
والدظك  الحصاء  طظ  طجغث  إلى  تآدي  الثولغ  الظصث 
والفصر، وطا الخعطال طظضط بئسغث، وق إظثوظغسغا وق 
طخر وق أي طظ الثول الاغ دطرتعا جغاجئ خظثوق 
الظصث الثولغ، فظه ق غثخض إق إلى الئقد الشظغئ شغ 
الثولغ  الئظك  سئر  وذلك  ظعئعا  سطى  شغسمض  البروات 
المحروذئ،  بالصروض  الئقد  تطك  غشرق  أن  بسث 
ق  الثولغغظ  والئظك  الظصث  خظثوق  طظ  ضض  شمااعات 
ظعاغئ لعا إضاشئ لما شغ الصروض طظ ربا وترب طظ 
اهللا ورجعله، شاصطسعا دابر الصعم الضاشرغظ وسمقئعط 
المسارزصغظ، وأصغمعا دولئ اإلجقم الاغ تصطع أغادي 
تثخض  الاغ  دولغئ  وطظزمات  طآجسات  طظ  الشرب 
بحضض غغر طئاحر شغ حآوظظا السغاجغئ، وضثلك أغادي 
دول الشرب الاغ تاثخض شغ بقدظا بحضض طئاحر بضض 

 خطش وسظةعغئ

إجراءات تبین عظم الخطر المحدق بقضیۀ فلسطین
ووجوب التوجه لألمۀ وجیوشها إلنقاذها

بصطط: افجااذ تةري جرتان – الغمظــــــــــ ــــــــــ

ظحر طعصع (العذظ السربغ، السئئ، ٢ ذو التةئ ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٨/٠٣م) خئرا صال شغه: "حارك طازاعرون 
بضباشئ شغ الةجائر الساخمئ أطج الةمسئ شغ المسغرة الـ٢٤ سطى الاعالغ ودسعا لطمرة افولى إلى "السخغان 
المثظغ" شغ أسصاب رشخ الةغح ططالإ إجراءات الاعثئئ وإبصاء الصعات افطظغئ سطى اظاحارعا العاجع سطى 
عاطح الاترضات اقتاةاجغئ. وظعر الحسار الةثغث أطج الةمسئ بسثطا عاش به المازاعرون شغ وجط 
الساخمئ الثي تتغط به الصعات افطظغئ "السخغان المثظغ راعع جاي (آت)". وبرزت أغدا الثسعات إلى السخغان 
المثظغ شغ طثغظاغ صسظطغظئ وسظابئ، بالث ورابع طثن الئقد، وأغدا شغ طثغظئ برج بعسرغرغب (١٥٠ ضطط 
جظعب-حرق الةجائر الساخمئ)، إتثى طساصض الترضئ اقتاةاجغئ، وشص ختفغغظ طتطغغظ. وردد المازاعرون 
عااشات ضث الظزام وضث صائث الةغح الفرغص أتمث صاغث خالح الرجض الصعي شغ الئقد طظث اجاصالئ الرئغج 
السابص سئث السجغج بعتفطغصئ شغ الباظغ طظ ظغسان/أبرغض ٢٠١٩. ضما رددوا "ق تعار طع السخابئ" رشدا 
السغاجغ  المأزق  طظ  الئقد  إلخراج  طتاولئ  شغ  خالح  بظ  الصادر  سئث  المآصئ  الرئغج  اصارتعا  لمئاتبات 

والثجاعري الثي تعاجعه". 

أهل الجزائر یهددون بالعصیان المدنی بسبب عناد النظام


