
الفلسطينية،  السلطة  األردن، 
تونس، روسيا

في حرب على اإلسالم
اعتقاالت لشباب حزب التحرير

بطرغصئ ططآعا الضثب واقتاغال، اساصطئ أجعجة أطظ 
الظزام افردظغ طساء افتث افخ أظعر الثعاجا أتث حئاب 
تجب الاترغر وابظه افخشر سصإ اقتخال به سطى أجاس 
أن جغارته طططعبئ شغ تادث جغر. بط سادوا بصعة أطظغئ 
السآال  وسظث  وتفاغحه،  بغاه  بمثاعمئ  وصاطعا  ضئغرة 
سظه شغ طثغرغئ حرذئ الرخغفئ أظضروا وجعده سظثعط. 
وقغئ  الاترغر/  لتجب  ختفغ  بغان  أضث  شصث  وسطغه 
افردن: إن عثه افسمال الثسغسئ الاغ غصعم بعا الظزام 
الخثع  سظ  الثسعة  تمطئ  تبظغ  لظ  افطظغئ،  وأجعجته 
شغ  حعضئ  وجظئصى  سدثعط،  شغ  تفئ  ولظ  بالتص، 
تطعصعط ظصخ طداجسعط بضحش تآطرعط وخثقظعط 
وخغاظاعط لفطئ ودغظعا واجاسقطعط المعغظ فسثاء 
افطئ، وجظئصى ساططغظ طظ أجض شرض إصاطئ الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة طعما طضرتط وأجرطاط. وإن 
غثا لظاظره لصرغإ، وجغسطط الثغظ ظطمعا أي طظصطإ 
الفطسطغظغئ  السططئ  تطص  لط  جاظئعا  وطظ  غظصطئعن. 
لمحارغع  ق  غصعل  طظ  تسمع  أو  ترى  أن  المةرطئ 
إشسادعا وتفرغطعا بافرض والسرض طظ أجض ظغض رضا 
غععد وأطرغضا ودول اقجاسمار، شأصثطئ بضض وصاتئ، 
افتث واقبظغظ الماضغغظ سطى اساصال بقبئ حئاب طظ 
تجب الاترغر طظ الحارع السام شغ صطصغطغئ وذلك بسث 
السططئ  طآاطرة  تفدح  جغاجغئ  ظحرة  التجب  تعزغع 
طع الشرب والمآجسات المحئععئ طظ أجض الظغض طظ 
المرأة شغ شطسطغظ سئر طتاولئ تشغغر صاظعن افتعال 
الحثخغئ، وتئظغ طثرجات اتفاصغئ جغثاو الثئغبئ، بثءا 
إجئاري  بصاظعن  السططئ  أصرته  الثي  الجواج  جظ  برشع 
آبط. وسطى خطا جغاجات بظ سطغ الصمسغئ شغ طقتصئ 
السغاجغغظ طظ تمطئ الّثسعة إلى اإلجقم، وبأجطعب 
"الئططةّغئ" والسخابات اخاطفئ افجعجة افطظغئ خئاح 
غعم افتث ٢٠١٩/١١/٠٣، جطغط خمغثة سدع تجب 
الاترغر، إبر تعزغع جرغثة الاترغر شغ جعق السغارات 
بالمروج، باعظج الساخمئ. وإزاء ذلك تساءل المضاإ 
أزسب  الثي  طا  تعظج:  وقغئ  الاترغر/  لتجب  اإلسقطغ 
تعزع  الاغ  الاترغر  جرغثة  طظ  تعظج  شغ  السططئ 
أجئعسغا بحضض "صاظعظغ"؟! أعع المصال الثي ضائه جطغط 
خمغثة وشدح شغه اجاعاار السفغر الفرظسغ أولغفغغ 
عغ  أم  لعجعده؟  الراشخ  الاعظسغ  بالحسإ  بعاشر 
المصاقت الاغ تضحش الاجام التضعطات الصادطئ بثط 
السغر الثي رجماه برغطاظغا لطتضعطئ التالغئ؟ أم ربما 
المصاقت الاغ تضحش زغش العجط السغاجّغ واظئطاته 
وخغاظاته أطام طساسمر رعظ الئقد والسئاد؟!! إلى الثغظ 
افولى  طظ  بتّضام!  عط  وطا  تّضاطا  أظفسعط  ُغسّمعن 
وبأجعجتضط  بضط  افجثر  غضظ  ألط  والخّث؟  بالمقتصئ 
ضّض  داس  الثي  الفرظسغ  السفغر  تطردوا  أن  افطظغئ 
افسراف الثبطعطاجّغئ، واجاعان بضط وبضّض المسآولغظ 
طظاعضا  رصغإ،  وق  تسغإ  دون  وغةعل  غخعل  وراح 
جفغرة  سظ  أجعجتضط  أسغظ  أسمغئ  الئقد؟  جغادة 
برغطاظغا المساسمرة الاغ لط تارك جعئ شغ الئقد إق 
جاجئ خقلعا تاخّرف تخّرف التّضام بض تأطر شاأتمرون 
فطرعا؟! ألط تروا جفغر أطرغضا المةرطئ صاتطئ افذفال 
الّثطط  غحاري  وسرضا،  ذعق  الئقد  غةعب  والحغعخ 
وغاثّخض تّاى شغ حآون الئطثّغات؟! ضما أشاد المضاإ 
بةمععرغئ  لطثولئ  العذظغ  افطظ  لطةظئ  اإلسقطغ 
صرغغجغا، غعم افربساء الماضغ، بامضظ السظاخر الاابسئ 
لفجعجة افطظغئ الصرغغجغئ طظ اساصال أتث صادة تظزغط 
"تجب الاترغر" (المتزعر شغ روجغا اقتتادغئ). وشغ عثا 
الخثد صال طمبض المضاإ لعضالئ "جئعتظغك": "تمضظئ 
لةظئ افطظ العذظغ لطثولئ شغ جمععرغئ صرغغجغا أبظاء 
شغ  الاتري  إجراءات  باظفغث  لعا  الاابسئ  السظاخر  صغام 
إذار سمطغئ طضاشتئ افظحطئ غغر الصاظعظغئ لطاظزغمات 
الثغظغئ واإلرعابغئ الماطرشئ شغ طثغظئ بغحضغك، طظ 
إلصاء الصئخ سطى "أطغر" تظزغط "تجب الاترغر" الثغظغ 

الماطرف، وعع طعاذظ إتثى الةمععرغات المةاورة.

ظزط تجب الاترغر/ برغطاظغا غعم افتث المعاشص ٢٠١٩/١٠/٢٧م طآتمرا شغ طثغظئ ُلْعَتظ جظعب برغطاظغا بسظعان 
"طآتمر ضحمغر ٢٠١٩". وتدمظ المآتمر أربع ضطمات رئغسغئ رضجت سطى سثة أطعر؛ أولعا العضع السالمغ الةثغث 
تغث إن الخغظ باتئ طظاشسا صعغا لطعقغات الماتثة وضض طا غةري شغ ضحمغر وطا تعلعا أجاجه عثا الاظاشج الثي 
ترغث به أطرغضا طتاخرة الخغظ وتتةغمعا. وتطرصئ الضطمات لمعضعع جسغ أطرغضا اجائثال العظث بالئاضساان، 
باسائار العظث تطغفئ صعغئ شغ المظطصئ تتاشر فطرغضا سطى طخالتعا. ورضج الماتثبعن سطى دجض التضام شغ 
شضرة أن باضساان ضسغفئ أطام العظث، وأظعا ق بث لعا طظ الاعجه إلى أطرغضا وافطط الماتثة لتض طحضطئ ضحمغر. 
والتصغصئ أن افطئ لغسئ شصغرة وق ضسغفئ، بض سظثعا طظ المعارد الئحرغئ والطئغسغئ طا غآعطعا لصغادة السالط، 
وطا غظصخعا إظما عع الصغادة المثطخئ. وصث بغظ الماتثبعن أن طحضطئ ضحمغر لغسئ طحضطئ داخطغئ فعض ضحمغر 
أو تاى أعض باضساان، بض عغ طحضطئ ضض المسطمغظ. وطظ حر الئطغئ أن غاثاذل تضام باضساان سظ ظخرة 
المسطمغظ شغ ضحمغر باسائاره أطرا داخطغا لضحمغر، شغ تغظ إظعط غعرسعن لظخرة أطرغضا شغ أششاظساان. وخاط 
الماتثبعن ضطمات المآتمر بظصطئ طعمئ وعغ أن طخائإ المسطمغظ وتفرصعط جئئعا سثم وجعد راع غتضمعط 
بما أظجل اهللا، شغترر بقد المسطمغظ طظ دظج الشرب، وغظحر السثل وافطان شغ دولئ اإلجقم بض وشغ السالط أجمع.
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بصطط: افجااذة غادة طتمث تمثي –
 وقغئ السعدان

إن اتفاصغئ جغثاو، الاغ تائةح السططئ الفطسطغظغئ باعصغسعا، 
سطى  طظعط،  المسطمغظ  وخاّخئ  السالط،  حسعب  لتمض  تعثف 
تئظغ الصغط الشربغئ الفاجثة وظمط التغاة الشربغئ شغ السقصئ 
ظسش  إلى  اقتفاصغئ  عثه  بظعد  وتآدي  والرجض،  المرأة  بغظ 
افتضام الحرسغئ شغ صاظعن افتعال الحثخغئ، وطظعا إلشاء 
شغ  والمرأة  الرجض  بغظ  والمساواة  الجواج،  سصث  شغ  العلغ 
شغ  والمساواة  المرأة،  سطى  لطرجض  الصعاطئ  وإلشاء  المغراث، 
الطقق والجواج، وإلشاء السثة شغ الطقق، وطظع تسثد الجوجات 
طظ  الضبغر  وغغرعا  الضاشر،  طظ  بالجواج  لطمسطمئ  والسماح 
الصعاظغظ الاغ تسطت المسطمغظ سظ دغظعط وتصخغ افتضام 

الحرسغئ سظ السقصات الاغ تظحأ بغظ الرجض والمرأة.

اصرأ شغ عثا السثد:

-  طع اصاراب طعسث اقظاثابات الرئاجغئ شغ الةجائر:

    تتعغقت واجسئ شغ جطك الصداء.. في غرض؟ ...٢

-  صعى الترغئ والاشغغر غتفرون صئعرعط بأغثغعط ...٢

-  الاثطغر العمةغ والاثطغر الممظعب لاراث افطئ ...٣

-  طحضطئ افردن شغ ظزاطه ولغج شصط شغ تضعطاته ...٤

-  البعرة الحاطغئ وشعضعغئ اإلسقم البعري شغعا ...٤
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ضطمئ السثد

ُتبار شغ ضض جظئ صدغئ اقتافال بمعلث جغثظا طتمث 
؛ عض تقل أم ترام؟

طغادغظ  شغ  غاطعر  ولسطه  الثقف  عثا  وغسامر 
بافغثي  الدرب  إلى  بالمعلث  اقتافال  وخغعاظات 
وجط طتقت بغع التطعغات وافظاحغث وتطصات رصص 
المسطصئ  الخعشغئ  الطرق  حغعخ  وخعر  الثراوغح 
لغأخث اقتافال بمعلث جغثظا طتمث  ذابع الثراشات! 
الئحرغئ  صائث  بمعلث  اقتافال  ذضرى  تشغرت  وعضثا 
رتمئ  ُبسث  الثي  افطغظ  الخادق  العادي    طتمث 
لطسالمغظ ودسعته لاطئغص اإلجقم واتئاع عثاه، إلى 
طظاجئئ بسغثة سظ حرع اهللا تسالى وسظ طظعب رجعل 
ظفتئ  لطضبغرغظ  بالظسئئ  اقتافاقت  وعثه   . اهللا 
 ، جمغطئ غاثضر شغعا المسطمعن تئعط لرجعل اهللا
غاثارجعن خفاته وحمائطه وجظاه ، وغاثضرون شغه 
حعصعط لرؤغاه وغاتسرون سطى ضغاع أطاه ، خغر 
أطئ أخرجئ لطظاس، الاغ أخئتئ شغ ذغض افطط. شعثه 
  المظاجئئ السزغمئ ق تاعصش سظث طعلث جغثظا طتمث
ووشاته شغ الباظغ سحر طظ ربغع افول بض عغ أغدًا 
ذضرى طعلث دولئ اإلجقم افولى شغ المثغظئ المظعرة، 
دولئ رجعل اهللا ، الاغ جسض جغثظا سمر بظ الثطاب 
والختابئ رضعان اهللا سطغعط جمغسا تأرغت المسطمغظ 
غئثأ شغ غعم إصاطاعا بعةرة رجعل اهللا  طظ طضئ 
المضرطئ؛ وذلك دقلئ سطى أعمغئ عثا التثث السزغط 
شغ تارغت الئحرغئ، وخثق الفاروق تغث صال: "ذاك 

غعم ظخر اهللا شغه التص وأزعص الئاذض".
 ولصث لسإ الشجو البصاشغ الشربغ بسث أن ُعثطئ دولئ 
طفععم  تشغغإ  شغ  ضئغرًا  دورًا  ١٩٢٤م،  شغ  اإلجقم 
باارغت  المسطمغظ  تغاة  وربط  الثقشئ  إصاطئ  شرضغئ 
دولاعط السزغمئ. وباإلضاشئ إلى اجاسئاد اقجاسمار 
أغدا  شأظزماعط  المسطمغظ،  لسصعل  الفضري  الشربغ 
تسائغتعط وُتمضظ لقجاسمار بشغاب دولئ المسطمغظ 
أخئح  تاى  وغرساعط.  غتمغعط  الثي  وتاضمعط 
غربغئ  ظزرة  إجقطعط  إلى  غظزرون  المسطمعن 
وغاتاضمعن إلى الطعاغغئ بسفعغئ! تاى إن اتافالعط 
غربغ  ذابع  ذا  اتافاق  أخئح    اهللا  رجعل  بمعلث 
سظ  وبثقً  والعذظغئ  العبظغئ  ضاقتافاقت  جطتغ 
إغةاد التطعل الةثرغئ لصداغاعط، صطثوا الضفار الثغظ 
تاى  الصئغح  الرأجمالغئ  وجه  لاةمغض  أسغادًا  اخارسعا 

جسطعا لفطراض أسغادا ولطحعاذ أسغادا!
لامر ذضرى طعلث أسزط رجعل لطئحرغئ جغثظا طتمث 
شغ  دولئ  أسزط  طعلث  ذضرى  ولامر    افظئغاء  خاتط 
الاارغت بخمئ ق غطغص بالتثث بغظما ترتفع افخعات 
الاغ تامادى شغ ترف المسطمغظ سظ ذرغص وطظعب 
رجعل اهللا  وتةسض طظ اإلجقم طةرد دغظ ضعظعتغ 
أخعات  ترتفع  وق  الحضطغئ  اقتافاقت  شغ  ُغتخر 
المسطمغظ بالمطالئات السغاجغئ الةثغئ بإصاطئ دولئ 
طحرف  تارغت  لثط  الحرع  وتطئغص    اهللا  رجعل 
لطئحرغئ لاأخث افطئ اإلجقطغئ طضاظعا الطئغسغ شغ 

رغادة افطط وظعدئ الئحرغئ.
بالمسظى  أغتافطعن  الغعم؟  المسطمعن  غتافض  شئماذا 
باتئاسعط  غتافطعن  عض  الظئعي؟!  لطمعلث  التصغصغ 
لطصرآن والسظئ والسغر سطى خطا التئغإ  باطئغصه 

ضاطق شغ دولئ واتثة تةمع حمطعط وتعتثعط؟!
عض غتافطعن باظسااصعط طظ الائسغئ لقجاسمار الشربغ 
الحرع؟!  تثالش  الاغ  المحآوطئ  اتفاصغاتعط  وظصخ 
وعض ظةتئ بعراتعط بةسض الاشغغر سطى ذرغصئ رجعل 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

طظث اظطقق اظافاضئ الظاس شغ لئظان شغ ١٧ تحرغظ 
زالئ  طا  الفاجثة  السغاجغئ  والطئصئ   ،٢٠١٩ افول 
لعأد  طظعا  طتاولٍئ  شغ  المعارئئ  جغاجاعا  تمارس 
تراك الظاس، الثي اظططص غدئًا سطى جغاجات الفساد 
التضعطات  طارجاه  الثي  واقصاخادي،  السغاجغ 
الماساصئئ لبقبغظ جظًئ، طا أورث الئقد دغعظًا أبصطئ 
ضاعطعا تخض إلى صرابئ الــ٩٠ ططغار دوقر، طع بصاء ضض 
الثثطات افجاجغئ شغ الئطث طظ طبض الضعرباء والماء 
والئظى الاتاغئ شغ أدظى طساعغاتعا، افطر الثي خار 

طتط تظثٍر طظ ضض طظ غسرف لئظان وتاله المجري.
ذئصئ  شرخئ  صث  السةاف  البقبغظ  السظغظ  عثه  إن 
باظغًا،  المظافسغظ  وطظ  أوقً،  السغاجغغظ  طظ  شاجثًة، 
وعط  حرضاؤعط،  أو  الاةار  عط  الساجئ  خار  بض 
الئطث  بمفاخض  الماتضمعن  وعط  المخارف،  أختاب 
سطغعط  تثر  لمجرسٍئ  لئظان  تتعل  بتغث  افجاجغئ، 
إلى  المعربئ  عآقء  بروات  إن  صغض  تاى  افرباح، 
الثارج، تخض إلى صرابئ ٣٠٠ ططغار دوقر!! الرصط الثي 

بطبه أو أصض غصدغ سطى ضض دغعن لئظان.
لثا ضان تراك الظاس تسئغرًا تصغصغًا سظ خرخئ وجع 

وظطط وشصر وشساٍد غطال طثاطش جعاظإ التغاة.
وطع اجامرار التراك - وعع افول طظ ظعسه طظث ظحأة 
تضاطعط  سطى  الظاس  خروج  لظاتغئ  الطئظاظغ،  الضغان 
وذعائفعط - طا زالئ السططئ تتاول الصغام باخرشاٍت 
سظةعغئ، شئرغط ضض الفساد الدارب شغ أذظاب الئطث، 
الظاس  ُأوعط  الاغ  الصدائغئ  المطفات  أن  قتزظا 
بفاتعا تاسطص بمتاولئ إبارة الظسرات بغظ الماترضغظ 
بةجء  الصدائغئ  السططعغئ  شافجعجة  افرض،  سطى 
ضئغٍر طظعا طتسعبئ سطى تجب إغران شغ لئظان، وسطى 
تغار رئغج الةمععرغئ، الاغار العذظغ التر، لثا ضاظئ 

الاغ  المطفات  أو  خثرت،  الاغ  الصدائغئ  اقجاظابات 
السظغعرة،  شآاد  السابص  العزغر  بتص  عغ  ُترضئ، 
المتسعبغظ  طغصاتغ،  ظةغإ  السابص  العزراء  ورئغج 
"الطائفئ  سطى  المصغئ  الطائفغ  الضغان  عثا  شغ 
السظغئ". ولط تفاح ططفات شساد أخرى، طما غحغر إلى 
طتاولئ إغصاظ الظسرات شغ الحارع بغظ المازاعرغظ، 
وإغعام المسطمغظ وتتثغثًا "السظئ" طظعط، أظعا ترٌب 

سطغعط، شغظفخ المازاعرون سظ بسدعط.
لضظ عثه الطسئئ لط تثثع الظاس ولط تظطض سطغعط 
بغظ  السقصئ  أن  سطى  سقوة  عثا  تراضعط.  واجامر 
لئظان،  شغ  صغادتعط  غجسط  وطظ  "السظئ"  المسطمغظ 
العسعد  طظ  جظغظ  بسئإ  عحئ،  ضسغفئ  سقصئ  عغ 
ططفاٍت  شغ  لةماعغرعا  الصغادات  تطك  طظ  الضاذبئ 
اإلجقطغغظ،  المساصطغظ  ططش  رأجعا  وسطى  ضبغرٍة، 
بق  الاسسفغ  السةظ  طظ  جظعاٍت  غمدعن  الثغظ 
الفاجثة  الطئصئ  عثه  وسعد  اجامرار  طع  طتاضماٍت، 

الاغ تجسط صغادتعط بإظعاء عثا المطش.
رئغج  به  صام  ضان  طا  ذلك  طظ  بسغثًا  ولغج 
 ٢٠١٩/١٠/٣١ شغ  خطابه  شغ  سعن  طغحال  الةمععرغئ 
تغث صال: (... إظظغ أتسعث بئثل الةععد إلصاطئ الثولئ 
المثظغئ والاثطص طظ الطائفغئ، والئثاغئ طظ صاظعن 
طعتث لفتعال الحثخغئ...)، طع أن الماابع قظافاضئ 
تالئ  إظعاء  عع  عثشعا  أن  غسطط  وتراضعط  الظاس 
لطمطالئئ  إضاشئ  المفسثغظ،  سطى  والصداء  الفساد 
بإخقتات اصاخادغئ وطسغحغئ، دون الاطرق لفتعال 
خاشائ  أخعات  شغ  إق  الحرسغئ،  والمتاضط  الحثخغئ 
طسروشئ بعثا الطرح طظث زطظ، وعغ تتاول اجاشقل 
افشضار.  عثه  بسخ  لامرغر  وتاجاتعط  الظاس  بعرة 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

"٢٠١٩ كشمير  "مؤتمر  يعقد  بريطانيا  التحرير/  حزب 

الطئصئ السغاجغئ الفاجثة يف لئظان
تمارس الطائفغئ واملثعئغئ لعأد التراك!
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بسث  أخاباظا  الاغ  الخثطئ  تطك  طظ  ظفغص  أن  صئض 
 ٣٠ بثاخطعا  صثطاً   ٤٠ تاوغئ  سظ  اإلشراج  خئر  جماسظا 
السفارة  تثص  الاغ  التاوغئ  تطك  الثمعر،  طظ  ذظاً 
السعغثغئ، بسث أن تثخطئ وزارة المالغئ لثى جططات 
الةمارك، وجاء ذطإ اإلشراج لعزارة المالغئ طظ وزغرة 
جفارتغ  طظ  افطر  جاءعا  والاغ  السعداظغئ  الثارجغئ 
شرظسا والسعغث، ولسمري إن عثا عع سمض السفارات 
شغ ضض بقد المسطمغظ. أصعل صئض أن ظفغص طظ عثه 
الخثطئ تأتغظا ضربئ طجدوجئ إتثاعا طظ رئغج العزراء 
تمثوك تغث وجه وزارة السثل بالمخادصئ سطى جمغع 
وصال  (جغثاو)،  اتفاصغئ  شغعا  بما  الثولغئ  اقتفاصغات 
ظخر الثغظ سئث الئاري وزغر السثل شغ طسرض تثغبه 
وجه  العزراء  رئغج  (إن  العزراء  رئغج  تعجغه  سظ 
بالمخادصئ واقظدمام إلى ضاشئ اقتفاصغات الثولغئ.. 
الصعاظغظ  ضض  بإظعاء  ططاجطعن  السثل  وزارة  شغ  ظتظ 
صاظعن  إلشاء  سطى  وجظسمض  المرأة  تدطعث  الاغ 
ق  الاغ  الصعاظغظ  شغ  الاسثغقت  وإجراء  السام  الظزام 
لثغه  لغج  الثي  إن  الثولغئ).  المعابغص  طع  تاماحى 
تصعى تمظسه طظ المخادصئ سطى عثه اقتفاصغئ تمظسه 
سطى  المخادصئ  أطرغضا  رشدئ  ضما  العذظغئ  صعاظغظه 
اتفاصغئ جغثاو بتةئ أظعا تاظاصخ طع صعاظغظعا، والثي 
وحرف  ورجعلاه  ظثعته  تمظسه  وتطك  عثه  غمظسه  ق 

وضراطئ أجرته طظ المخادصئ سطى جغثاو.

أخاباظا  الاغ  المجدوجئ  الدربئ  طظ  الباظغ  الةجء  أطا 
وافوصاف  الثغظغئ  الحآون  وزغر  طظ  جاءت  شصث 
غمظعن  ضاظعا  تغث  الثطش  طظ  الضبغرغظ  أخابئ  وصث 
أظفسعط بأظه جغضعن التاطغ لطثغظ والثاّب سظه شغ 
وجه عثه المعجئ ولضظ خاب شألعط تغظما جمسعا أظه 
سغظ رجق ظخراظغا وضغق لعزراته شغ جابصئ لط غصثم 
سطغعا أتث طظ صئض شغ السعدان، وق أظظ أظعا تثبئ 

شغ أي طظ بقد المسطمغظ.
إن تسغغظ رجض لغضعن شغ أسطى جطط العزارة شغ بطث 
أضبر طظ ٩٠٪ طظ أعطعا طظ المسطمغظ لعع أطر سزغط 
تسعث  صث  شعع  الرجض  طظ  السمض  عثا  غساشرب  وق 
طظ صئض بأظه جغثسط الضظغسئ طادغا وطسظعغا وغثرب 
حئابعا سطى الثسعة، وعا عع اآلن غفغ بعسثه وغآضث 
سطى ذلك ضما جاء شغ الطصاء الثي أجرته طسه ختغفئ 
خعت افطئ تغث جاء شغ خثر الخفتئ وسطى لسان 
العزغر (أظا طعمعم جثا بصداغا افصئاط والمسغتغغظ 
طظ  ججء  فظعط  وافوبان  التةارة  سابثي  سظ  وأبتث 
عع  وإظما  شردغا  سمق  لغج  السمض  عثا  إن  العزارة)! 
برظاطب الصخث طظه اجاعثاف اإلجقم. وتاى ق غصال 
بئسخ  لضط  أجاثل  شسعف  سعاعظه  سطى  ألصغ  ضقم 
شغ  طسآولغظ  طظ  خثرت  الاغ  وافصعال  المعاصش 
الثولئ. سائحئ طعجى السسغث سدع طةطج السغادة 
شغ السعدان خرتئ شغ برظاطب بق صغعد - الئغ بغ 
شغ  اإلجقطغئ  بالحرغسئ  السمض  وصش  طظ  بث  (ق  جغ 
السعدان فظه بطث طاسثد افدغان). ولصث جئصاعا سطى 
جاطسئ  طثغرة  الرتمظ  سئث  شثوى  بروشغسعر  ذلك 
الثرذعم شغ طسرض تثغبعا سظ تضعطئ اإلظصاذ والاغ 
وخفاعا بأظعا تقسئئ بالحرغسئ وخطخئ إلى أظه ق بث 
طظ شخض الثغظ سظ الثولئ. أطا وزغر السثل شغسث بق 
طظازع أظه سراب شضر شخض الثغظ سظ الثولئ شق غةث 

طتفق أو جعصا إق بحر شغه سظ شضره عثا.
طظ  طظجسةئ  إظعا  شاصعل  السالغ  الاسطغط  وزغرة  أطا 
واتثًا؟  طثعئا  تضعن  ق  شطماذا  افربسئ  المثاعإ 
تسظغ  والاغ  بالثغمصراذغئ  تظادي  إظعا  اهللا  جئتان 
سظث طسزط الظاس ترغئ الرأي واقخاقف شغه شغاسع 
خثرعا  وغدغص  الثغمصراذغئ  شغ  لقخاقف  خثرعا 
ذئغساه  طظ  والثي  باإلجقم  طاسطصاً  افطر  غضعن  أن 
أن غثاطش الظاس شغ شعمه، وصث تثث ذلك والرجعل 
الصراي  سمر  الرضإ  سطى  جار  وضثلك  شأجازه.  تغ   
طثغر المظاعب شغ السعدان شغ وزارة الاربغئ والاسطغط 
سطغعا  غاربى  الاغ  المظاعب  لظا  غدع  أن  به  والمظاط 
أبظاؤظا طاذا غصعل؟ (إن الحرغسئ الاغ ذئصئ شغ الصرن 
السابع المغقدي وصاطئ سطى عثغعا الثولئ اإلجقطغئ 
البصاشئ  ووزارة  الغعم).  تطئص  أن  غمضظ  ق  افولى 
واإلسقم ترغث أن تشغر حسار الاطفجغعن لحسار غاعاشص 

طع الترغئ والاشغغر، أتثرون لماذا؟ فظه طضاعب سطغه 
عثه  أن  وأظظ  الضبغر.  ذلك  وغغر  اهللا،...  إق  إله  ق 
الظماذج تعضح بحضض جطغ أن رجض السط جام وطظ 
حاغسعط طظ الثاخض ظظعا أن اإلجقم جصط بسصعط 
اإلظصاذ ولضظ اإلظصاذ لغسئ عغ اإلجقم، تغظما جاءت 
اإلظصاذ رشسئ حسارات اإلجقم وذئصئ الصطغض جثا طظ 
أتضاطه، شعغ جاءت بتضط جئري بغظما اإلجقم بغسئ 
برضا واخاغار، واسامثت شغ اصاخادعا سطى الدرائإ 
والةمارك والصروض الربعغئ وضطعا طثالفئ لقجقم، 
بض تثطئ تاى سظ الحسارات اإلجقطغئ وعثا طا أبسث 
سظعا الضبغرغظ طظ المثطخغظ طما جاسث سطى جصعذعا 
خاخئ بسثطا تفحى الفساد، إق أن أظاجا وبسث ظظعط 
أن اإلجقم صث جصط أحعروا جغعشعط لقجعاز سطى 
طا بصغ طظ بصغئ سطى تسإ زسمعط شخاروا غعاجمعن 
أتضام اإلجقم تارة طاثبرغظ خطش العةعم سطى اإلظصاذ 

وتارة جاشرغظ طاتثغظ طحاسر المسطمغظ.
إن عآقء الظاس لط غصرأوا الاارغت وضغش أن اإلجقم 
صث خمث أطام أسظش العةمات طظ الااار وخث أضبر طظ 
بماظغ تمقت خطغئغئ سطى طثى أضبر طظ سحرة صرون، 
وضغش أن الةجائرغغظ وبسث اجاسمار دام ١٣٠ ساطا وشغ 
رشع  لمظ  أخعاتعط  أسطعا  صث  ظجغعئ  اظاثابات  أول 
لعغج  بعخغئ  غأخثوا  أن  سةجوا  لصث  اإلجقم،  حسار 
الااجع ططك شرظسا بسث شضه طظ افجر شغ المظخعرة 

ظابطغعن  أن  وضغش  بالاتثي.  غشطإ  ق  اإلجقم  بأن 
أورد  ضما  طخر،  قتاقله  العخغئ  عثه  طظ  اجافاد 
المآرخ المخري سئث الرتمظ الةئرتغ الثي راشص تمطئ 
ظابطغعن سطى طخر، تغث ذضر أن ظابطغعن وبسثطا جمع 
طساحارغه أرجض عثه الرجالئ فعض طخر صئض اقتاقل 
(بسط اهللا الرتمظ ق إله إق اهللا وق ولث له وق حرغك له 
شغ المطك، طظ ذرف الفرظساوغئ المئظغ سطى أجاس 
فخطص  إق  إلغضط  صثطئ  طا  إظظغ  والاسعغئ  الترغئ 
تصضط طظ غث الزالمغظ وإظظغ أضبر طظ الممالك أسئث 
السزغط)  والصرآن  ظئغه  وأتارم  وتسالى  جئتاظه  اهللا 
صعلعا  والصداة...  المحاغت  "أغعا  ظابطغعن  وأضاف 
فطاضط إن شرظساوغئ عط أغدا طسطمعن طثطخعن..." 
وشغ رواغئ "إن لط تصئطعا بظا طسطمغظ شاصئطعظا خثطا 
لرجعل اهللا ". وشغ الاارغت التثغث ألط غروا ضغش أن 
اإلسقم افطرغضغ ساط سطى تخرغح جعرج الباظغ تغظما 
أسطظ إظعاء الترب الخطغئغئ فظه لط غسث عثا الاخرغح 
شغ العجائض اإلسقطغئ افطرغضغئ طع ضبرتعا وتئاغظعا 
غصرؤوا  لط  إذا  المسطمغظ  طحاسر  اجافجاز  طظ  خعشا 
أق  اآلخرغظ؟  طظ  والخئر  السزئ  غأخثوا  ولط  الاارغت 
غتسظعن شعط السغاجئ الثولغئ؟ أق غسطمعن أن أطرغضا 
تفدض التضام السسضرغغظ سطى المثظغغظ فظعط افصثر 
سطى تظفغث طثططاتعا وصث ظطعا غثسمعن التضعطات 
الثضااتعرغئ ضما خرح بثلك جعرج بعش شغ تخرغح 
له (لصث ظططظا ظثسط التضعطات الثضااتعرغئ لمثة ٦٠ 
ذلك  سطى  وأضثت  الثغمصراذغئ)،  تساب  سطى  ساطا 
وزغرة الثارجغئ السابصئ ضعظثالغجا راغج. واآلن ضغش 

أن تراطإ غثسط التضام المسائثغظ.
إظما  اقتةاه  عثا  شغ  تثشسضط  تغظما  أطرغضا  إن 
تثشسضط لاتفروا صئعرضط بأغثغضط ولظ تةعد سطغضط 
تمثد  اآلن  عغ  وعا  سطغضط،  بالصداء  غسةض  بما  إق 
شغ  السراصغض  وتدع  السعدان  تةاه  الطعارئ  تالئ 
الثاسمئ  الثول  طظ  السعدان  اجط  رشع  سثم  جئغض 
بإسادة  والاسةغض  العاوغئ  ظتع  شاثشسضط  لقرعاب 
السعدان  شغ  تثور  ظطئ  الاغ  الثئغبئ  السةطئ  دورة 
شاحض  طثظغ  شتضط  حسئغئ  شبعرة  سسضري  (تضط 
الغعم  أظاط  وعا  دوالغك)...  وعضثا  سسضري  شتضط 
بسةجضط سظ طسالةئ صداغا الظاس التغاتغئ وعةعطضط 
سطى اإلجقم تجغثون جرسئ دوران عثه السةطئ، وعا 
أظا أصش طظضط طعصش الظاخح افطغظ طظ صئض أن غأتغ 
رجًق  تضعظعا  أن  طظ  شئثق  الظثم،  شغه  غظفع  ق  غعم 
وأعطه  لقجقم  المسادي  الرأجمالغ  الشربغ  لطظزام 
ضعظعا سئادًا لربضط رجًق لظئغضط تتمطعن لطظاس رجالئ 
عثى وجقم شاظفسعا أظفسضط وأعطغضط وإق جارون 
طا ق غسرضط شامثدوا تضط السسضر وتةعدعا بعرة 

 الحئاب وتتطمعا آطالعط وذمعتاتعط

وطا  رؤغاعا  وشص  اقظاثابغئ  السمطغئ  سطى  واإلحــراف 
تساثثطعط  جعف  َطظ  جاظإ  إلى  لطمرتطئ،  تثططه 
 - تــردد  ضما   - السالغ  الاسطغط  صطاع  إذــارات  طظ 
لدمان تسظ جغر السمطغئ. سطماً أظه صث تط تخُر سثد 
المرحتغظ لمظخإ الرئاجئ طظ جططئ اقظاثابات شغ 
الصثغمئ  العجعه  طظ  ظفسه  الظزام  أزقم  طظ  خمسئ 
اظازار  شغ  أجمائعط  سظ  واإلسقُن  حسئغاً  والممصعتئ 
الئئ شغ الطسعن، وعع طا غسث اجافجازًا ضئغرًا لطتراك. 
ولضظ السططئ أغداً تساسث لمرتطئ آتغئ طظ المعاجعئ 
وتسثغر  بإسثاد  والمظاوئغظ  الثخعم  وضرب  والصمع 
المادغئ  والدشعط  باإلغراء  وتطعغسه  جعاز "السثالئ" 
والمسظعغئ لغضعن تازطاً إلخثار افتضام "القزطئ" اآلتغئ 
ه طظ صعى أطظغئ طظ  طظ أسطى العرم، شدقً سما ُتسثُّ
درك وحرذئ لمظع الازاعر خاخًئ شغ ساخمئ الئقد 
طظ أجض السغطرة سطى الحارع ولغضعن جاعجًا لاسطغط 
ذلك  غغر  أو  اإلبساد  أو  اإلجضات  أو  بالسةظ  السصعبئ 
المامبطئ  سطى ضض الثارجغظ سطى "الحرسغئ الحسئغئ" 
الخظادغص.  تفرزه  جعف  َطظ  أي  الصادم  الرئغج  شغ 
عثه عغ الثغمصراذغئ!! ولسعف غاعارى دوُر الةغح 

طةثدًا ضما شغ السابص بسث تظخغإ العاجعئ!
افطعر  أن  ُتزعر  الطتزئ  عثه  إلى  المآحرات  ضض 
إجصاط  سئر  إطا  المعاجعئ  ظتع  تاةه  افرض  سطى 
شغ  والماخاسث  الماعاخض  التراك  بظةاح  اقظاثابات 
إشحال طسسى المآجسئ السسضرغئ التاضمئ طع اصاراب 
طعسث الرئاجغات المفروضئ والمرشعضئ حسئغاً بتسإ 
المطالئغظ بمرتطئ اظاصالغئ طظ أزقم الطرف المظاوئ 
لطجطرة الممسضئ بمصالغث السططئ المرتئطئ باإلظةطغج 
سئر دولئ اإلطارات وَطظ غحاشطعن طظ الثاخض والثارج 
بضض ذاصاتعط لمظع تثوبعا ولفرض تأجغطعا، وعط َطظ 
غسائرعط صائث أرضان الةغح الفرغص أتمث صاغث خالح 
سمقء اقجاسمار وأزقَم السخابئ الثعظئ الماآطرغظ سطى 
الةجائر، وإطا - وعع الراجح - برشخ الحارع لظاائةعا 
بسث ظةاح السططئ شغ تظزغمعا وإجرائعا!! غثضر أظه 
شغ أول طعصش رجمغ واضح طظ تراك الةجائر، دسئ 
شغ   (!!) تصغصغ  تعار  إلى  رئغسعا  لسان  سطى  شرظسا 
ظفج غعم اقتاةاج الماجاطظ طع ذضرى اظثقع بعرة 
الاترغر سحغئ اإلسقن سظ أجماء المرحتغظ الثمسئ!!

شغ  اقجاسمار  أزقم  أن  عغ  الساذسئ  والتصغصئ 
أتغاظًا  بغظعط  شغما  الماخارسغظ  المسطمغظ،  بقد 
والثغظ  المخالح،  بتسإ  أخرى  أتغاظاً  والماعاشصغظ 
الثقشئ،  دولئ  ذعاب  بسث  لسصعد  المسطمغظ  تضمعا 
تالئ  إلى  افصطار  جمغع  شغ  والسئاد  بالئقد  وخطعا 
جمغع  سطى  الحاطض  واقظعغار  الاردي  طظ  شزغسئ 
جةعن،  إلى  افصطار  ضاشئ  تــعَّل  طا  وعع  افخسثة، 
"خجاظات  إلى  الحسعب  وتعَّل  بالصغعد،  أعَطعا  وضئض 
طظ العصعد" طاأعئئ شغ ضض تغظ لقحاسال واقظفةار 
وشغ  الثاظسغظ.  والسمقء  الزالمغظ  الطشاة  وجعه  شغ 
بالمساسِمر  المرتئطئ  الظاشثة  الجطر  شإن  الةجائر  تالئ 
١٩٦٢م،  شغ  العذظغئ  الثولئ  ظحأة  طظث  افوروبــغ 
سصعد،  جائ  أعطعا  وععغئ  وبرواتعا  بالئقد  سئبئ 
الصطاسات  ضض  شغ  الفساد  طظ  حاى  أخظاشاً  وضرجئ 
بعتفطغصئ  زطرة  وبافخص  المساعغات،  جمغع  وسطى 
سمغض اإلظةطغج خقل السصثغظ الماضغغظ، تاى وخطئ 
والسفالئ  اقظتثار  طظ  طجرغئ  تالئ  إلى  الةجائر  بأعض 
والعئعط. شضض ذلك ضان طآذظاً باظفةار ضئغر شغ وجه 
واضتئ  رؤغئ  غغاب  أن  إق  سعاصئه،  ُتسرف  ق  السططئ 
الاغ  السغاجغئ  المظزعطئ  بثخعص  البائرغظ  لثى 
اآلن  غظثر  افطئ،  سصغثة  إلى  بالظزر  تضعن  أن  غظئشغ 
الرغاح،  أدراج  وتدتغاتعط  البائرغظ  جععد  بثعاب 
الاظضر  بسئإ  المرة  تطع  المرة  المآجغ  تاضرر  وعضثا 
جعاه.  حغء  وق  اإلجقم  شغ  المامبطئ  افطئ  لععغئ 
شالسططئ الفسطغئ شغ الةجائر، وبسث سصعد طظ الزطط 
والصمع وجعء الرساغئ والظعإ، ُتـظاور اآلن وطظث بثاغئ 
عثه اقظافاضئ الحسئغئ إلسادة إظااج طظزعطئ التضط 
تطاش  طثاطفئ  جثغثة  بطرغصئ  ولضظ  ظفسعا  السابصئ 
بعا سطى ضض المطالإ الحسئغئ، لضغ تدمظ طخالتعا 
طع  ضطغاً  تاظاصخ  الاغ  المساسِمر  افجظئغ  وطخالح 

 !طخالح حسإ الةجائر المسطط

طع اصرتاب طعسث اقظاثابات الرئاجغئ يف الةجائر:
تتعغقت واجسئ يف جطك الصداء.. في غرض؟

جظئ  الةجائرغئ  الاترغر  بعرة  اظثقع  ذضرى  طع  تجاطظًا 
١٩٥٤م خرجئ تحعد غفغرة طظ المازاعرغظ لامف 
حعارع وجاتات الساخمئ الةجائر والمثن الضئرى شغ 
٢٠١٩/١١/٠١م.  الةمسئ  غعم  الئقد  أظتاء  طثاطش 
وجط  الحئاب  طظ  خاخئ  المتاةعن  تعاشث  شصث 
التراك  طظ  الـ٣٧  لفجئعع  طحثدة  أطظغئ  تسجغجاٍت 
لقظاثابات  رشدًا  بالمطغعظغئ  وخفئ  طزاعرات  شغ 
الباظغ  شغ  المصررة  الصائط،  الظزام  ظض  شغ  الرئاجغئ 

سحر طظ حعر ضاظعن افول/دغسمئر المصئض.
إق أن تطعرات الساتئ السغاجغئ شغ الةجائر تظئأ سظ 
طثى إخرار صغادة أرضان الةغح الممسضئ بالئطث سطى 
إجرائعا شغ طعسثعا وطثى تخمغمعا بحضض اجافجازي 
سطى العخعل إلى آخر طتطئ طما تسائره طراشصًئ لطتراك 
وتطئغئ لمطالإ المتاةغظ!! ضما أن طراصئئ طا غتثث شغ 
الئطث طظث أحعر أظعرت ضغش جرى وغةري اآلن بحضض 
طمظعب سئر إسقم السططئ تروغُخ الحسإ بالاعثغث 
بض  اقجاتصاق،  طعسث  تأجغض  سعاصإ  طظ  والاثعغش 
وغةري تعظغُش التراك واجامالُئ الحارع طظ المآجسئ 
السسضرغئ بالاأضغث سطى "سثم المساس" بالمازاعرغظ 
والماساصئئ  الماضررة  ــان  افرض رئغج  خطابات  سئر 
شغ  طاةاعطًئ  الفسطغئ،  السططئ  ذرغص  خارذئ  إلطداء 
واصع افطر ظثاءات الحارع المطالئئ بإتثاث الصطغسئ طع 
ضض رطعز طظزعطئ التضط السابصئ. سطماً أظه صث تخطئ 
بالفسض طظث بثاغئ التراك اساصاقٌت لمؤات طظ رؤوس 
السةعن.  شغ  اآلن  عط  والثخعم  المظاوئغظ  ورطعز 
تثغثغ  أحعر  طثى  سطى  ظطئ  الاغ  الثطابات  عثه 
طحاسر أعض الةجائر طظ خقل طجج العذظغِئ بالثغظ سئر 
البضظات  طظ  شغعا  تاضرر  الاغ  افرضان  رئغج  خرجات 
العذظ"  "أسثاء  طبض  العذظغئ  لطمحاسر  طبغرة  سئاراٌت 
أزقم  طظ  الةجائر  سطى  و"الماآطرغظ  السخابئ"  و"أزقم 
اقجاسمار"، واخفاً المازاعرغظ بـ"الحرذطئ" و"افذراف 
المحئععئ المثسعطئ طظ الثارج"، وطآضثًا سطى أن إجراء 
أطث  إذالَئ  غتاول  لمظ  تّثًا  جغدع  طا  عع  اقظاثابات 
افزطئ وطا جعف غتصص الاعاشص الثي ُغثرج الئطث طظ 
المأزق! بغظما غاضرس شغ الطرف المصابض سظث تحعد 
غعم  ضض  شغ  والمازاعرغظ  الحعارع  شغ  المتاةغظ 
بقباء وجمسئ طظث بماظغئ أحعر رشُخ طسار اقظاثابات 
والاأضغُث سطى الاشغغر الةثري وطططإ الثولئ المثظغئ 
عع  ذلك  باسائار  السغاجئ  سظ  السسضر  إبساد  بمسظى 
وتثه طا جعف ُغثرج الئطَث طظ المأزق، راشسغظ حسارات 
افرضان  ولصائث  الفاجثغظ  السططئ  رطعز  لضض  طظاوئئ 

ظفسه، وخاخئ حسار "ق اظاثابات طع السخابات".
أرضان  صغادة  شغ  المامبطئ  الفسطغئ  السططئ  أن  غثضر 
زخط  اتاعاء  شغ  ظةتئ  بسثطا  طآخرًا  سمثت  الةغح 
التراك الحسئغ بسث أحعر طظ اظطقصاه، وبسث تظخغإ 
طا أجماه السططئ العذظغئ المساصطئ لقظاثابات برئاجئ 
وزغر السثل افجئص طتمث حرشغ بط شرض طسار إجراء 
اقظاثابات صئض ظعاغئ السظئ الةارغئ. سمثت إلى إجراء 
صطاع  عجت  الصداء  جطك  شغ  وتتعغقت  تسغغظات 
السثالئ إذ ذالئ أزغث طظ ظخش سثد الصداة باشغغر 
أطاضظ سمطعط وتتعغطعط طظ طظاخئعط الاغ حشطععا 
لسظعاٍت، طع ضض طا غساطجم ذلك طظ إجراءات وترتغئات 
ظزرًا قرتئاذاتعط طظ تغث المضان وطظ تغث العقء، 
وعع طا أتثث اجاغاًء ضئغرًا لثى عآقء الصداة وشةر 
إضراباً ِطعظغاً راشداً لاثابغر العزارة واإلطقءات الفعصغئ 
أن  سطماً  الصداء.  باجاصقلغئ  الزاعر  شغ  وططالئاً 
صث  ضان  الصداة  وجط  شغ  اقتاةاجغئ  الترضئ  عثه 
تةاوب طسعا - فجئاب وأغراض طائاغظئ - أزغث طظ 
٩٥٪ بتسإ ظصابئ الصداة وطمبطغعط، ولضظ العزارة 
العخغئ أخرت سطى أن اإلضراب غغُر صاظعظغ سطى لسان 
وزغر السثل التالغ بطصاجط زغماتغ المصرب طظ صائث 
أطا  اإلضــراب.  طعاخطئ  سعاصإ  طظ  طتثرًة  افرضــان، 
جغاجغاً وأطظغاً شإن عثه الاتعغقت تآحر إلى أن جططئ 
افطر العاصع تاعصع - خاخًئ شغ الساخمئ - خثاطاً طع 
الراشدغظ لمسساعا تاى بسث ظععر ظاائب اقظاثابات 
شعغ  المصئض.   ١٢/١٢ غعم  إجراؤعا  المجطع  الرئاجغئ 
شغ  بافواطر  السثالئ  صطاع  لاعظغش  تساسث  اآلن  طظ 
طعام تساجئ شغ طعضعع اقظاثابات أي شغ الاأذغر 
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اهللا  باظخغإ خطغفئ واتث لطمسطمغظ غتضمعط شغ 
دولئ واتثة بالثجاعر اإلجقطغ الثي طعاده طساظئطئ 
تطعث  بثون  شصط  المسائرة  الاحرغسغئ  المخادر  طظ 

افشضار الشربغئ وافجظثات اقجاسمارغئ له؟!
وإزالئ  أراضغعط  وتترغر  باظاخارعط  غتافطعن  عض 
التثود والسثود وإظصاذ إخعاظعط طظ برابظ أسثائعط؟

عض غتافطعن برضعان اهللا تسالى باتضغط حرسه؟ عض 
غساتصعن حفاسئ ظئغعط وتئغئعط طتمث ؟

عثه عغ الصداغا المخغرغئ الاغ غةإ أن ُتبار وعثه 
عغ المطالإ الاغ غةإ أن ُتتصص.

وغا لغاظا ظساطغع المصارظئ بغظ تضط اإلجقم وتضط 
لصرون  اإلجقم  تضط  ذئصئ  الاغ  شالثقشئ  الضفر، 
التغاة  طفاخض  حاى  شغ  بالئحرغئ  ظعدئ  سثغثة 
والسسضرغئ  والسغاجغئ  واقصاخادغئ  الاسطغمغئ 
وارتصاء  ورشاعغئ  عظاء  شغ  السالط  وساش  واقجاماسغئ 
شغ الفضر والصغط وافخقق، وطثتعا أبظاء الشرب ظفسه: 
الثائظعن،  وأظاط  السرب،  طسحر  لضط  طثغظعن  "إظظا 
الغعظاظغئ  المثظغاغظ  إلى  طثظغاظا  أخعل  الظاس  غرجع 
الظسغان  زواغا  شغ  ضاظئ  آبارعما  أن  طع  والروطاظغئ، 
زطظ السخعر المزطمئ، ولع لط غصثر لعما أن تاظاولعما 
أغثي السرب فخابعما الععظ واقضمتقل". (المآرخ 
افطرغضغ "آربر"). وصال الضاتإ اإلظةطغجي برظاردحع شغ 
ضاابه "طتمث": (إن السالط أتعج طا غضعن إلى رجض شغ 
تفضغر طتمث، عثا الظئغ الثي وضع دغظه دائماً طعضع 
اقتارام واإلجقل، شإظه أصعى دغظ سطى عدط جمغع 

ظزمئ  بطفعر،  وسث  ذضرى  شغ 
بغرزغئ  جاطسات  شغ  العسغ  ضاطئ 
والثطغض  والئعلاغضظك  والصثس 
طاسثدة  ظحاذات  والثدعري 
بطفعر  وسث  تصغصئ  لائغان 
غعطظا  تاى  المسامرة  واظسضاجاته 
المظحعرات  آقف  شعزسئ  عثا. 
والمفارصات  بطفعر  (وسث  بسظعان 
الةاطسات  ذطئئ  سطى  السةغئئ) 
بطفعر  وسث  أن  تعضغتا  تدمظئ 
طظ  صاظعظغئ  وبغصئ  إلى  تتعل 

غععد  ضغان  تمث  الاغ  الماتثة  افطط  وعغؤئ  افطط  سخئئ  خقل  طظ  اقجاسمارغئ  والثول  الثولغ  المةامع 
بطفعر  وسث  رشخ  بغظ  السةغئئ  المفارصات  طثى  تقطج  الاساؤقت  طظ  طةمعسئ  وأبارت  الئصاء.  بأجئاب 

والصئعل ببماره وضان طظ ضمظ تطك الاساؤقت:
• عض غخح اقساماد سطى المعابغص الثولغئ وصرارات الحرسغئ الثولغئ شغ تترغر شطسطغظ وعغ الاغ أخرجئ 

وسث بطفعر إلى تغج الاظفغث؟
• أق غظسةط وخش وسث بطفعر بالةرغمئ طع صئعل تض الثولاغظ واقساراف بضغان غععد؟

• ألغسئ اتفاصغئ أوجطع بمرة طظ بمار وسث بطفعر المحآوم؟
• ألغج الافاوض طع ضغان غععد شغ تض الخراع عع تطئغص لعسث بطفعر المحآوم؟

• ألغج اقساراض سطى وسث بطفعر غصادغ بالدرورة اقساراض وطصاذسئ طظ غمثون غععد بأجئاب الئصاء؟
• ألغج طظ الاظاصدات رشخ وسث بطفعر والصئعل بعسث الثولئ الفطسطغظغئ؟

تعل  والتعارات  الظصاحات  شغ  الططئئ  طع  الافاسض  وتط  والضراتغظ  الئعجارات،  طظ  السثغث  تسطغص  وتط  عثا 
شغ  ترجثه  جغاجغئ  اتفاصغات  طظ  تئسه  وطا  العسث  طظ  تازطا  طعصفا  العصعف  وضرورة  بطفعر  وسث  تصغصئ 
سطى  غععد  ضغان  بحرسغئ  وتسارف  تصر  ولضظعا  سطغعا  اساراضعا  السغاجغئ  الطئصئ  شغه  تزعر  الثي  العصئ 
اقطاثاد  شغه  غفدح  دغج  أبع  شغ  الصثس  جاطسئ  طسةث  شغ  درس  إلصاء  وتط  شطسطغظ.  ارض  طظ   ٪٧٨
السغاجغ لعسث بطفعر وتئغان أن صدغئ شطسطغظ تطعا غضعن باإلجقم ولغج باظازار صرارات افطط الماتثة 

والحرسغئ الثولغئ الاغ رجثئ ورضجت عثا العسث المحآوم.

المثظغات خالثًا خطعد افبث، وإظغ أرى ضبغرًا طظ بظغ 
عثا  وجغةث  بغظئ،  سطى  الثغظ  عثا  دخطعا  صث  صعطغ 

الثغظ طةاله الفسغح شغ عثه الصارة - غسظغ أوروبا).
سطى  جار  وطظ  السطماظغعن  الرأجمالغعن  والغعم 

خطاعط عط افسثاء.
شق سةإ أن غحعه اإلسقم الفاجث الاابع لطظزام شغ 
إلصاطئ  غسمطعن  وطظ  اإلجقم  خعرة  المسطمغظ  بقد 
باعط  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ 
المعامغظ  غغر  غئرز  أن  سةإ  وق  والاطرف)  (اإلرعاب 
والمساثلغظ  الثراوغح  الماخعشئ  طظ  بالسغاجئ 
والمظدئسغظ ببصاشئ الشرب الضاشر المظئعرغظ بصثاراته، 
شُغزعر ذضرى المعلث وذضرى إصاطئ الثقشئ طةرد تثث 
طحاسري جغمر وُغظسى. أطا ظتظ شق ظظسى وق ظرتاح 
المسطمغظ  جمغع  وظساظعخ  وظثضر  وظسمض  وظثسع 
لةسض عثا الغعم المئارك طظططصاً لسمطعط الةاد إلصاطئ 
  دولاعط وظخرة اإلجقم باتئاع ذرغصئ رجعل اهللا
لاشغغر واصع افطئ المجري بثون تظازل ضما شسض جغثظا 
خاتط  رجعلظا  بمعلث  اقتافال  غضعن  عضثا   . طتمث 
افظئغاء والمرجطغظ اتافاقً تصغصغاً غتصص تشغغرًا ططمعجًا 

وغأخث بالظاس طظ ظطمات الضفر إلى ظعر اإلجقم.
  ًإِغَُّهْم يََرْونَُه بَِعيدا  ًصال تسالى: ﴿َفاْصرِبْ َصرْباً مَجِيال

َونَرَاهُ َقِريباً﴾ [المسارج: ٥-٧]. 
ثًا ِبَمَصاَلِاى *** َولِضْظ َطَثْتُئ َطَصاَلِاى  "َطا َطَثْتُئ ُطَتمَّ

ٍث" (تسان بظ بابئ رضغ اهللا سظه) ِبُمَتمَّ
 شثاك أبغ وأطغ غا تئغئغ غا رجعل اهللا

عثا  خقل  طظ  التضام،  عآقء  لسططان  الظاس  ظجع 
التراك المسامر، طما غسظغ أن أطرغضا تاروى شغ تض 
الصدغئ، تارضئ لعآقء الفاجثغظ طةاق وعاطحا طظ 
الئسث  تتمض  أجالغإ  إق  غسرشعن  ق  وعآقء  الاترك، 
الطائفغ والمثعئغ، لثا شإن إبارة صداغا ضث ذرف 
دون أذراف عع طظ عثا الئاب، وإلصاء الحئعات بغظ 

المظافدغظ سطى افرض عع طظ عثا الئاب.
السعدان  وتراك  والسراق،  لئظان  تراك  أبئئ  لصث 
وتراك الةجائر المسامر، أن وسغ افطئ غاصثم غعطًا 
 ٢٠١١ طظث  السربغ  الربغع  بعرات  شغ  بثأ  غعم،  بسث 
بالمطالئئ بالترغئ واإلخقح، لضظه اظصطإ لترب طظ 
افظزمئ سطى أعض الئقد، وضان الارضغج سطى إجصاط 
حثص الرئغج، لااطعر الغعم إلى المطالئئ بإجصاط 
بأضمطعا، وازدغاد وسغ الظاس سطى  جغاجغئ  ذئصات 
طظ  ظعع  وعثا  التراك،  لحغطظئ  افظزمئ  طتاوقت 

تطعر العسغ سظث افطئ.
الطئصئ  إجصاط  سطى  سام  رأي  عظاك  خار  ظسط، 
السغاجغئ الفاجثة، وعثا طآذن بعقك عثا العجط 
طظ  إلى  تطافئ  أن  لفطئ  بصغ  لضظ  السغاجغ، 
غصعدعا بعسغ وإخقص، وبعثف بابئ واضح، شغظاب 
الاشغغر  لغضعن  سام،  رأي  سظه  غظئبص  ساطا  وسغا  ذلك 
الةثري بإذن اهللا، وعع سمض غتااج لةعث العاسغظ، 
وغحغاظعط لخفعف الظاس، شائرز صغادتعط، وتئظغعط 

 لمخالح الظاس شغ اتةاه العثف المأطعل

عثا الطرح الثي ذرته رئغج الةمععرغئ شغ خطابه، 
وشغ جغاٍق غغر طظسةط طع بعرة الظاس، غأتغ ضُطشط 
ألصغ بغظ غثي الماترضغظ المظافدغظ سطى افرض، 
تبغر  صث  وأظعا  تساجغاعا،  طسطعطئ  بصدغئ  ُغحشطعط 
"المرجسغات الثغظغئ" وتبغر الحارع اإلجقطغ، وبالاالغ 
صث تآدي إلى إحضالغئ تثفش طظ تثة البعرة، إضاشًئ 
إلى أظعا صث تآدي إلى اظصسام بغظ المظافدغظ الثغظ 
غرشخ  طظعط  ضئغر  وججء  "الطعائش"،  جمغع  طظ  عط 
سظ  غئاسث  وق  الحثخغئ،  افتعال  بصاظعن  المساس 
الَسطَماظغغظ  طحاسر  لثغثغئ  طتاولًئ  تضعن  أن  ذلك 
لساذفاعط  اجاةثاًء  المظافدغظ،  بغظ  المعجعدغظ 
تةاه رشدعط لضض حغء دغظغ. لضظ ضما ظعر لط غأخث 
عثا افطر أي بسث سظث المظافدغظ، وعثا ُغسث إحارة 

جغثة تظئه الظاس لفساد عثه الطئصئ وتخرشاتعا.
إن الَتراك المسامر، تساثثم طسه الطئصئ الفاجثة، 
بئسغث  لغج  عثا  لضظ  جظسعا،  طظ  شاجثة  أجالغإ 
شغ  أطرغضا،  أي  لطئطث،  افجاجغ  الراسغ  اجامرار  سظ 
طتاولئ اجارار تطعل ترصغسغئ، وسثم طسارساعا لطصغام 
اظفقت  طظ  خحغاعا  سثم  بسئإ  وذلك  تض،  بأي 
السصال طظ غثعا، شمةمض الطئصئ السغاجغئ الفاجثة، 
شغ  فطرغضا  تابسٌئ  عغ  الئطث،  الغعم  تتضط  الاغ 
وقءاتعا السغاجغئ، وتساظث شغ تترضاتعا وتسطغماتعا 
أطرغضا  زالئ  وطا  لئظان،  شغ  لسفارتعا  بض  فطرغضا، 
برغط  جططئ،  بضعظعط  الفاجثغظ  عآقء  تثاذإ 

تامئ: الطئصئ السغاجغئ الفاجثة شغ لئظان تمارس الطائفغئ ...

لطمسطمغظ تصرغئاً؛ شصث تط تثطغر ألماظغا، وصاطئ أطرغضا 
وروجغا وبصغئ أوروبا بسرصئ ضض إظااجعا الاضظعلعجغ 
طظ  شظعدئ  سادت  ألماظغا  ولضظ  سطمائعا،  تاى  بض 
جثغث خقل جظعات صطغطئ طظ سمر التدارات، شطماذا 

ألماظغا ظعدئ بغظما المسطمعن لط غظعدعا؟!
لسض الةعاب غطثخه لظا طآجج تجب الاترغر وأطغره 
شغ  اهللا  رتمه  الظئعاظغ  الثغظ  تصغ  السقطئ  افول 
طصثطئ ضااب "الظزام اقصاخادي شغ اإلجقم" تغث 
غصعل: "إن افشضار شغ أغئ أطئ طظ افطط عغ أسزط 
ظاحؤئ،  أطئ  ضاظئ  إن  تغاتعا  شغ  افطئ  تظالعا  بروة 
وأسزط عئئ غاسطمعا الةغض طظ جطفه إذا ضاظئ افطئ 

سرغصئ شغ الفضر المساظغر.
أطا البروة المادغئ، واقضاحاشات السطمغئ، والمثارسات 
طضاظعا دون افشضار  وطا حاضض ذلك شإن  الخظاسغئ، 
افشضار،  سطى  إلغعا  العخعل  غاعصش  إظه  بض  بضبغر، 

وغاعصش اقتافاظ بعا سطى افشضار.
غساد  طا  شسرسان  المادغئ  افطئ  بروة  ُدطِّرت  شإذا 
تةثغثعا، طا داطئ افطئ طتافزئ ببروتعا الفضرغئ. أطا 
إذا تثاسئ البروة الفضرغئ، وظطئ افطئ طتافزئ ببروتعا 
المادغئ شسرسان طا تاداءل عثه البروة، وترتّث افّطئ 
إلى تالئ الفصر. ضما أن طسزط التصائص السطمغئ الاغ 
اضاحفاعا افطئ غمضظ أن تعاثي إلغعا طرة أخرى إذا 
شصثتعا دون أن تفصث ذرغصئ تفضغرعا. أطا إذا شصثت 
العراء  إلى  ترتث  طا  شسرسان  المظاةئ  الافضغر  ذرغصئ 
وتفصث طا لثغعا طظ طضاحفات وطثارسات. وطظ عظا 
ضان ق بث طظ الترص سطى افشضار أوقً. وسطى أجاس 
ُتضسإ  المظِاةئ  الافضغر  ذرغصئ  وتسإ  افشضار،  عثه 
المضاحفات  إلى  لطعخعل  وُغسسى  المادغئ،  البروة 

السطمغئ واقخاراسات الخظاسغئ وطا حاضطعا".
وبمسظى آخر، شإن افطئ سظثطا تط تثطغر ترابعا ضاظئ 
رأس  وسطى  الفضري  اقظتطاط  طظ  جغأ  وضع  شغ 
عثا اقظتطاط ضان إغقق باب اقجاعاد، شئصغئ افطئ 
تساطع  ولط  لمحاضطعا،  التطعل  تصثغط  سظ  ساججة 
الظعدئ طظ جثغث، بغظما ضاظئ ألماظغا طتاشزئ سطى 
ذرغصاعا المظاةئ شغ الافضغر وشغ ضرورة أن غضعن 

لعا وجعد طآبر سالمغًا أو سطى افصض أوروبغًا.
أن  أطاه،  ظعدئ  إلى  غسسى  طظ  سطى  ضان  عثا  فجض 
غعلغ افشضار المظاةئ اعاماطه بالثرجئ افولى، شافطط 
 تظعخ بافشضار المئظغئ سطى وجعئ ظزرعا شغ التغاة

سظثطا ظصرأ سظ تراجط سطماء افطئ شغ حاى المةاقت 
ضبرة  طظ  الثععل  غخغئظا  شإظه  والثظغعغئ،  الثغظغئ 
السطماء  سظ  عثا  أظاةععا...  الاغ  الضاإ  أجماء 
والثغظ  المحععرغظ،  بشغر  بالك  شما  المحععرغظ، 

عط وضائعط أضساف طداسفئ؟!
وأغظ  الضاإ؟  عثه  ضض  ذعئئ  أغظ  بسثعا:  وظاساءل 

ضاع عثا الاراث الفضري العائض لفطئ اإلجقطغئ؟
بط ظصرأ شغ ضاإ الرتقت ضابظ جئغر وغغره...

وطسةط  المحااق  ظجعئ  طبض  الئطثان  ضاإ  شغ  وظصرأ 
الئطثان وغغرعا...

والظعاغئ  ضالئثاغئ  أغدا  الاارغت  ضاإ  شغ  وظصرأ 
والضاطض وغغرعا...

شظةث شغ عثه الضاإ وخفًا سةغئًا لطمثن اإلجقطغئ 
طظ الخغظ إلى افظثلج؛ شإن صرأت العخش أخابك 
الثععل طظ تظزغط تطك المثن، وعظثجاعا وصخعرعا 
وصقسعا وطساجثعا وحعارسعا وتماطاتعا وطظازلعا...

ظصطعا  أو  سغان،  حععد  ضاظعا  الضاإ  عثه  وطآلفع 
سظ حععد سغان، أي أظعط شغ ضائعط وخفعا واصسًا 
أوعاطًا  ولغج  طعجعدًا،  ضان  طتسعجًا  ططمعجًا 
أظعط  تزظ  الثععل  حثة  طظ  ولضظك  وخغاقت. 
طظ  بض  الئحر،  خظع  طظ  لغسئ  طثن  سظ  غاضطمعن 

خظع جظ جغثظا جطغمان سطغه السقم!
ظضاد  ق  تاى  التعاضر  تطك  ذعئئ  أغظ  ظاساءل:  بط 
ظرى إق بصاغا أذقل صطغطئ طظعا، ق تاظاجإ طع الضمغئ 
أغظ  ترى  الضاإ؛  تطك  شغ  سظعا  صرأت  الاغ  العائطئ 

ضاسئ تطك الضاإ؟ وأغظ اظثرجئ تطك المثن؟
ولسض الةعاب غضمظ شغ الاارغت ظفسه؛ شصث تسرضئ 

تطك الضاإ وتطك المثن لظعسغظ طظ الاثطغر:
الثارج  طظ  ضان  وعثا  العمةغ،  الاثطغر  عع  افول 
والخطغئغغظ  الااار  شتروب  الثارج  شأطا  والثاخض؛ 
صام  افظثلج  شغ  شمبًق  الثاخض  وأطا  وغغرعط، 
أشضارعط،  تثالش  الاغ  الضاإ  ضض  بإتراق  المعتثون 
وربما ضان شغ المحرق طظ عط سطى حاضطاعط شفسطعا 

طبطما شسض المعتثون.
الممظعب،  الاثطغر  شعع  الاثطغر  طظ  الباظغ  الظعع  وأطا 
وعثا تثث سطى أغادي اقجاسمار الشربغ، تغث إظه اتثث 
تثطغر المثن اإلجقطغئ أو جرصئ ترابعا أو ترصه وجغطئ 

لصطع خطئ المسطمغظ باارغثعط اإلجقطغ السرغص.
ولضظظا ظاساءل أغدا: لصث تثث شغ ألماظغا طبطما تثث 

الاثطري العمةغ والاثطري املمظعب لرتاث افطئ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طساوغئ سئث الععابـ 

تامئ ضطمئ السثد: َجَرت بحائُر بالعادي وطعِلِثه ...

كتلة الوعي في جامعات فلسطين
تنظم مجموعة من النشاطات في ذكرى وعد بلفور

ظحر طعصع (أورغظئ، الثمغج، ١٠ ربغع افول ١٤٤١عـ، ٢٠١٩/١١/٧م) خئرا جاء شغه: "خرج المؤات طظ 
الحام،  تترغر  عغؤئ  تثغرعا  الاغ  اإلظصاذ"  "تضعطئ  ضث  الثمغج،  غاضئئ،  بمزاعرات  إدلإ  طثغظئ  أعالغ 
سصإ طصاض حثخغظ شغ بطثة ضفر تثارغط برغش إدلإ الحمالغ الشربغ. ورشع المازاعرون حسارات تطالإ 
ق  المتاشزئ،  أعالغ  بتص  به  تصعم  طا  جراء  الحام"،  تترغر  و"عغؤئ  اإلظصاذ"  "تضعطئ  غسمى  طا  بإجصاط 
تترغر  لعغؤئ  صخش  جراء  بةروح،  آخرون  وأخغإ  حثخان  صاض  جابص  وصئ  وشغ  تثارغط.  ضفر  بطثة  جغما 
الحام سطى طثغظئ ضفر تثارغط برغش إدلإ، تمعغثا قصاتاطعا. وضان أعالغ طثغظئ ضفر تثارغط خرجعا شغ 
طزاعرات ذالئئ تترغر الحام بالتث طظ تةاوزاتعا شغ ظض ارتفاع افجسار وصطئ المعارد وشرض المضعس 

الثي تمارجه أذرسعا اقصاخادغئ والمثظغئ طمبطئ بما تسمى "تضعطئ اإلظصاذ"."
: إلى السصقء شغ عغؤئ تترغر الحام: التثر التثر طما أظاط طصئطعن سطغه. لصث وضساط أظفسضط شغ 

ي

طعاجعئ افطئ سظثطا دسماط افطظغغظ الثغظ تسططعا سطى رصاب الظاس، وتضعطئ اإلظصاذ الاغ أرعصئ أعالغ 
المترر وضغصئ سطغعط طسغحاعط، شق تدسعا أظفسضط شغ طعاجعئ داطغئ طع افطئ فظعا لظ تظسى. واسطمعا 
أن ترضغا لظ تثوم لضط؛ واإلرعاخات افخغرة غظئشغ أن تطرق سصعلضط لاسرشعا أغظ أوخطاضط صغادتضط 
بسث ارتئاذعا طع الظزام الارضغ وتراجاعا لظصاذه. إن افطئ ضطعا تساشرب طظ أرتالضط الاغ غابئ سظ 
بارغحا سظث دخعل افطرغضان؛ وتتحثت سطى أبعاب ضفر تثارغط لاشاخإ جططان الظاس؛ الثغظ رشدعا 
المضعس والدرائإ والاطئغص الحاذ فتضام اإلجقم. شالتثر التثر شعاهللا إن خرجاط جالمغظ طظ عثه شطظ 
غضعن لضط شغ الاالغئ طظ طظفث، شصث جسطئ صغادتضط طظ الاراب الحاطغ خخماً لضط. واسطمعا أغعا السصقء 
وطظ ورائضط السظاخر السسضرغغظ أن عثه المسرضئ لغسئ طسرضاضط شالتثر التثر طظ أن تثسروا دظغاضط 
وآخرتضط. والصدغئ الغعم لغسئ عغ شرض السغطرة سطى المظاذص المضئطئ والاغ تسمعظعا طتررة، بض 
الصدغئ عغ دشع الزطط سظ الظاس والاعجه لفاح طسارك تصغصغئ ضث ظزام اإلجرام تاى ظرضغ ربظا وظضسإ 
بصئ تاضظاظا والافاشعا تعلظا. وخااطا إلى أبظاء افطئ وسصقئعا شغ ضفر تثارغط: إن صعتضط شغ تراضضط 
السطمغ واجاسادتضط لسططاظضط المسطعب شق تسمتعا فبعاق الفاظئ بةرضط إلى ططسإ الثطاء. والتثر التثر 
طظ سمقء ترضغا الصثاطى الةثد الثغظ جغضعظعن الغث الاغ جادربضط ولع بسث تغظ، شق تسمتعا فجظثات 

الظزام الارضغ باطاطاء تراضضط وتثدوا بعابئ واضتئ قظافاضاضط تاى غاط تتخغظعا طظ ضض طاسطص.

إلى العقالء في هيئة تحرير الشام
الحذر الحذر مما أنتم مقبلون عليه وقد وضعتم أنفسكم في مواجهة األمة

جغثاو،  اتفاصغئ  لاظفغث  الراطغئ  السططئ  إجراءات  ضث  لطعصعف  الاترغر  تجب  بعا  غصعم  الاغ  التمطئ  ضمظ 
والاغ ضاظئ بثاغاعا صاظعن رشع جظ الجواج إلى ١٨ ساطا، ظزمئ ضاطئ العسغ شغ جاطسات الصثس والظةاح 

والثطغض والئعلغاضظك وبغرزغئ سثة ظحاذات طظعا: 
- تعزغع ظحرة خادرة سظ تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ بسظعان (السططئ الفطسطغظغئ تسارع 
شغ تظفغث براطب أسثاء اإلجقم إلشساد المرأة وتفضغك افجرة). وعع طا حعث تفاسق وإصئاق طظ الططئئ شغ 

الظصاش والتعار وإظضار عثه الةرغمئ الاغ تصارشعا السططئ. 
جغثاو  واتفاصغئ  الظسعغئ  الةمسغات  طعضعع  تثخغص  تط  تغث  الظةاح  جاطسئ  شغ  لطضااب  طسرض  سصث   -
تصغصئ  تعضغح  تط  تغث  الةاطسئ  ذطئئ  طع  لطظزر  قشاا  تفاسق  حعثت  ولصث  الططئئ،  طع  والتعار  لطظصاش 
اقظسضاجات واآلبار المارتئئ سطى تطئغص اتفاصغئ جغثاو طظ تفضغك لفجرة والاثرغإ الممظعب والمثروس 

لطةغض الظاحأ طظ الةعات الثارجغئ بأدواتعا المتطغئ.

كتلة الوعي في جامعات فلسطين 
تقوم بحملة توعية ضد اتفاقية سيداو
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لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أضث 
شغ  باضساان  وقغئ  الاترغر/ 
شغ  السغاجئ  أن  ختفغ:  بغان 
الثغمصراذغئ ق سقصئ لعا بالظاس، 
وخراع  أقسغإ  إق  عغ  وطا 
العجط  شغ  الفخائض  بغظ  داخطغ 
ظزام  أن  وأضاف:  السغاجغ. 
باجعا/ سمران الةثغث أبار ادساءات 
وطاابسئ  الفساد  وإظعاء  الحفاشغئ 
وطع  المثغظئ،  لثولئ  السطغا  المبض 
بالضاطض  اجاسطط  شصث  ذلك، 

لخظثوق الظصث الثولغ وخان ضحمغر المتاطئ، تاى باتئ افظزمئ السابصئ وضأظعا خغر طظ التالغئ! قشاا إلى: 
أن طسغرة أتجاب المسارضئ الثغمصراذغئ التالغئ ق تثاطش سظ الظزام، فظعا تسّطص افطض سطى الثغمصراذغئ 
الثغمصراذغئ،  شغ  السغاجئ  سظ  تماطا  طثاطفئ  اإلجقم  شغ  السغاجئ  أّن  سطى:  الئغان  وحثد  الئائسئ. 
شالسغاجئ شغ الثغمصراذغئ، ضض حغء شغعا طئاح شغ الترب وشغ السطط، طما غسمح باجاثثام أي وجغطئ 
شغ  والسغاجئ  أظصاضعط.  سطى  طافرجغظ  طةرد  إق  الظاس  وطا  الفخائطغئ،  أو  الحثخغئ  المخالح  لاتصغص 
بسغثة  العخش  بعثا  شعغ  والمئثئغئ،  افخقصغئ  الصعاسث  سظ  الاثطغ  طع  الممضظ،  شظ  عغ  الثغمصراذغئ 
السقم  سطغعط  افظئغاء  لسظئ  اتئاع  عغ  السزغط  دغظظا  شغ  شالسغاجئ  اإلجقم.  شغ  السغاجئ  سظ  الئسث  ضض 
وعغ سئادة طظ أسطى رتئئ. وشغ اإلجقم، ترسى السغاجئ حآون افطئ طظ خقل الحرغسئ اإلجقطغئ، وق 
بغظ  الثاخطغ  اقصااال  جثور  غصطع  طما  اإلجقطغئ،  الثولئ  شغ  التاضمئ  وافتجاب  المسارضئ  طفععم  غعجث 
الفخائض. وبثقً طظ ذلك، غةإ سطى ضض تجب اقلاجام بصعاسث الحرغسئ لطتضط بما أطر اهللا جئتاظه وتسالى 
وشغما غاسطص بافطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر، وجمغع افشراد وافتجاب غسمطعن شغ وئام لاسجغج الثقشئ 
والثطغفئ، وغصعطعن بمتاجئاه سطى أي خروج سظ التضط بما أظجل اهللا جئتاظه وتسالى. لثلك غاعجإ سطى 
أعض الصعة والمظسئ إسطاء الظخرة لتجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة. شعغ وتثعا الاغ جاعج 

الظزام السالمغ الصمسغ وتساأظش عغمظئ اإلجقم سطى الساتئ الثولغئ طرة أخرى.

ظزط حئاب تجب الاترغر، سصإ خقة الةمسئ، 
بطثة  شفغ  الحمالغ.  إدلإ  برغش  وصفات  سثة 
طظ  الظزام  إلجصاط  وصفاعا  دسئ  الضراطئ  تض 
الةئعات  وشاح  بعرتظا،  بعابئ  تةثغث  خقل 
بتئض  والامسك  بالثاسمغظ  اقرتئاط  وصطع 
المرشعسئ  القشاات  وخاذئئ  الماغظ؛  اهللا 
تدّطعا  شق  بشر  سطى  ضطضط  شصالئ:  المةاعثغظ 
شأعض  فعطعا،  الئطثات  إدارة  اترضعا  الطرغص.. 
إلى  أرتالضط  ووجععا  بحسابعا..  أدرى  طضئ 
شغ  أطا  بعا.  أولى  الظخغرغئ  شالصرى  الضئغظئ، 

بطثة الئردصطغ شأّضثت الحسارات والقشاات المرشعسئ أن: الضئغظئ ق غظخرعا طظ جطط صراره لطثاسط وأخرس 
المةاعثغظ  وخاذئئ  الصدئان،  خطش  وإخعاظظا  الثان  جطط  أردوغان  جعتحغ  أن  إلى  وأحارت  الةئعات. 
المثطخغظ: اخطسعا الصادات واشاتعا الةئعات واظخروا الضئغظئ. وشغ ططش المساصطغظ ظطمًا وسثواظًا، بسث أضبر 
طظ طؤئ غعم شغ السةعن، أضثت الحسارات والقشاات المرشعسئ أن دغثن الطشاة ضاط خعت التص، طثضرة 
ْجَعلَنََّك ِمَن الَْمْسُجوغنَِي﴾. أطا شغ تةمع 

َ
بما صاله الصرآن سطى لسان شرسعن لسغثظا طعجى سطغه السقم: ﴿َأل

وإجصاط  الساتض  طسرضئ  شاح  سطى  أخر  طظ  القشاات:  إتثى  صالئ  الحمالغ،  إدلإ  برغش  الضراطئ  طثغمات 
الظزام طخغره طظ ظزام ذاغغئ الحام إلى جةعن عغؤئ تترغر الحام. وساتئئ قشائ أخرى أطظغات الفخائض 
الظسمان  وطسرة  إدلإ  طثن  شغ  طزاعرات  خرجئ  ذلك،  بمعازاة  ظساطئ.  الظزام  وسطى  سطغظا  أجعد  بصعلعا: 
وضفر تثارغط وبطثات جرطثا وجراصإ وبظح وأرطظاز وتربظعش وافتارب، خرج شغعا سحرات المازاعرغظ 

ظخرة لمثغظئ ضفر تثارغط المظاعدئ فشسال عغؤئ تترغر الحام الاغ تظاعةعا شغ المظاذص المتررة.

الشربغئ  الصعاظغظ  سطى  المئظغ  الثجاعر  سظ  المظئبصئ 
لطشرب  الداطظ  عع  الرأجمالغئ  الاحرغع  وأظزمئ 
إلبساد السصغثة اإلجقطغئ وأظزماعا سظ التغاة وسظ 

الظاس أو ضما غاععمعن.
ذئغسغ  اطاثاد  عع  التالغ  بعضسه  اآلن  وافردن 
فداء  ذئغسغئ  غغر  بزروف  ظحأ  ذئغسغ  غغر  فخض 
ضان  أن  شئسث  ضطه؛  لطشرب  وطططعبئ  طعمئ  وظغفئ 
سطغه  والمتاشزئ  غععد  ضغان  تماغئ  ووظغفاه  دوره 
(تتئ تةئ أذعل خط طعاجعئ!) تاى سام ١٩٩٤م 
غععد  ضغان  بغظ  المحآوطئ  السقم  اتفاصغئ  وتعصغع 
وافردن وإظعار السقصات التمغمئ والاظسغص افطظغ 
بغظ الضغاظغظ لطسطظ بسث أن ضان جرا لسظعات ذعغطئ، 
الشرب  خثطئ  عع  وجــعده  شغ  افعــط  ــثور  ال أن  إق 
وطثططاته والترص سطغعا وتظفغثعا تتئ طسمغات 
خادسئ وطدططئ، شاراه دائما شغ الخفعف افولى شغ 
طتاربئ طا جمغ (باإلرعاب)، وغقتص وغسةظ وغتاضط 
ضض طظ غثسع لطاثطص طظ عغمظئ الضفر ودوله تتئ 
طاصثم  ططئت  وعع  (اإلرعاب)...الت،  طضاشتئ  صاظعن 
ظعرعا  شغ  وذسظعا  افطئ  وخغاظئ  لطمآاطرات  لطشرب 

وغرف المعك تحعث سطى ذلك.
أطا دور التضعطات وضغش تحضض؟ شاطك صخئ أخرى...

قخاغار  افردن  شغ  وطسطظئ  واضتئ  طساغغر  تعجث  ق 
رؤجاء التضعطات وعع أطر طصرون وطتخعر بالمطك. 
الــعزاري  الفرغص  اخاغار  شإن  صطغق  بسغط  وباخاقف 
المطضغ  الثغعان  وغطسإ  العزراء،  رئغج  شغه  غاحارك 
وإن  رئغسغا،  دورا  (اقجاثئارات)  المثابرات  ودائرة 
طتثدات  له  تعجث  وق  رجمغا،  طسطظا  لغج  افطر  ضان 
دجاعرغئ، وعما أي الثغعان واقجاثئارات غسثان شغ 
ضبغر  شعط  غمضظ  ضان  وإن  الزض".  "تضعطئ  افردن 
طظ المتثدات الاغ غثاار عآقء (رئغسا ووزراء) سطغعا 
وأعمعا طثى الاجام عثه الحثخغات وصئعلعا بافجج 
الاغ صام سطغعا عثا الظزام، بمسظى أن تضعن خالخئ 
وطثطخئ لحثص المطك والثجاعر (ضما غظص الصسط 
الثي غآدوظه سظث الاسغغظ) والثي عع (المطك/ الظزام) 
طثطص لطشرب وظزاطه الرأجمالغ وأعثاشه. شالمحضطئ 
ــعزراء  ال حثعص  شغ  لغسئ  افردن  شغ  التصغصغئ 
غمضظ  شق  ولثلك  ظفسه،  الظزام  شغ  وإظما  والرؤجاء 
إخقح تال الئقد وإخقح طحاضطعا ضطعا اقصاخادغئ 
والسغاجغئ وتاى أزطئ السغر شغعا دون إخقح الظزام 
بئئ  الرأجمالغ  شالظزام  سطغه،  تصعم  الثي  وافجاس 
الفساد  وتفحغ  المالغئ  شاقظعغارات  سالمغا،  شحطه 
وظعإ البروات وغغرعا الضبغر طا عغ إق ظاائب ذئغسغئ 
لاطئغص ظزام الشاب الرأجمالغ، وق غخطح تال افردن 
اإلجقم  ظزام  غسعد  أن  إق  المسطمغظ  بقد  وجمغع 
ططئصا شغ واصع التغاة، ظزام طظ سظث رب الئحر غراسغ 
ضاشئ اقتاغاجات الئحرغئ وغظزمعا أغما تظزغط تسةج 
شرب  سظعا،  صغض  طعما  الئحرغئ  افظزمئ  ضاشئ  أطاطه 
الئحر خالص الضعن واإلظسان والتغاة أسطط بما غخطتعا 
عثه  طظ  بالاثطص  إق  غضعن  ق  وعثا  لعا.  وغخطح 
افظزمئ السفظئ الاغ تضماظا وطا زالئ جغاجاعا تثوغر 
الظاس  لادطغض  العجعه  وتشغغر  والمخائإ  المحاضض 
وإذالئ سمر أظزماعط الاغ بان سعارعا وتآطرعا لضض 
باجاؤظاف  وتسالى  جئتاظه  اهللا  تضط  وإسادة  الظاس، 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  خقل  طظ  اإلجقطغئ  التغاة 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ وسثظا اهللا بعا وبحرظا 

 بعا رجعله سطغه الخقة والسقم

البعرة الحاطغئ وشعضعغئ اإلسقم البعري شغعا
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئثو الثلغ (أبع المظثر)ـ 

ُغسائر اإلسقم جقتًا ق ُغساعان به شغ جمغع المتاشض 
بحضض  اجُابمر  إن  طا  والثولغئ  طظعا  المتطغئ  جعاء 
طظفسئ  سئث  أو  طصااتًا  لغج  سطغه  الصائط  وضان  جغث 
ببعراته  السربغ  العجط  تترك  أن  وطظث  طخطتئ،  أو 
غرى  والمحاعث  اتاصان  تالئ  طظ  غسغح  طا  ظاغةئ 
أظه  إق  شغعا  الصعل  غمضظ  ق  اإلسقم  غصثطعا  رجائض 
جثوره  طظ  غةابعه  أن  إق  الاشغغر  ذالئغ  سطى  َغترم 
وغرطعظه سطى طجبطئ البعرات، شصث أبئئ أظه طظفخض 
ُذئعل  طظ  ذئض  أتعاله  ضض  وشغ  العاصع  سظ  تماطًا 

الئظغئ التاضمئ َغثق تسإ طا غظاجإ ععاعا.
اإلسقم  طظابر  سطى  تثاوله  غاط  طا  لئسخ  الماائع  إن 
تتصغرًا  الاشغغر  لمرغثي  العخش  غاط  ضغش  لغةث 
لطتالئ البعرغئ الاغ غمرون شغعا...  وتصجغماً  وتسفغعاً 
عثا طظ باب، باإلضاشئ لطشئ الائرغر والاظجغه لطسططئ 
الظاس  شساد  إق  لغج  غتخض  طا  جئإ  وأن  التاضمئ 
سطى  ضبغرًا  افطر  غثاطش  وق  وجطتغاعا،  وجعطعا 
الساتئ الحاطغئ، شصئض البعرة ضان إسقم السططئ طبطما 
ذضرظا بض وغجغث، شتالئ الاصثغج الاغ غظاعةعا إلبراز 
غاشغر  أن  اهللا  صدى  أسماله،  أعط  عغ  المطعط  الصائث 
طظ  تاقً  بأشدض  الحام  أعض  غسغحه  طا  شطغج  التال 
باصغ أعطعط إن لط ظصض وزغادة، شصاطئ بعرة صطئئ ضض 
المساغغر وتطمئ ضض الصعاسث وافجج وخطئ ذرغصعا 
ظتع الاشغغر الحاطض والضاطض وسطى أبرز طآجسئ ضاظئ 

صائمئ أق وعغ اإلسقم؛ وعظا بثأ اإلسقم البعري.
ُغسائر اإلسقم البعري سظخرًا أجاجغًا طظ سظاخر الاتفغج 
سمض  بثغعغات  طظ  لثلك  شغه،  الاشغغر  المراد  لطعاصع 
والسسغ  وأشضارعا  البعرة  طعاضئئ  عع  البعري  اإلسقم 
طظ  اظطقصًا  أرصى،  لتالئ  تالئ  طظ  لظصطعا  جعث  بضض 
ولغج  طاتغج  أظه  اإلسقم  شغ  افجاجغئ  الصاسثة 
لطفضر  اجاصطاب  جعئ  ُغسائر  أظه  وغداف  طساصًق، 
البعري الصائط وجاسغًا فن غسمط التالئ البعرغئ لاحمض 
ضض طفاخض المةامع شعع طتفج وداشع لطعاصع البعري 
ولغج السضج، غداف له خفئ العسغ والخثق وسثم 
بئظاء الفضر  اضافائه بالاعخغش بض غساسث ضما ذضرظا 

البعري واقظاصال بالتحعد طظ طرتطئ فخرى.
بظاء سطى طا ُذضر سظ واصع اإلسقم البعري شإظه غمضظ 
الصعل إن ضض طظ ُغثالش عثه افبةثغات شعع بسغث 

ضض الئسث سظ عثا الاعخغش والتال.
وبما أن التثغث سظ البعرة الحاطغئ المئارضئ ضان ق 
بث طظ تسطغط الدعء سطى واصع اإلسقم تاى غمضظظا 
لئج  شصط  أظه  أم  البعرغئ  تالئ  غسغح  بأظه  الصعل 

طظ الاسرغش اقجط شصط!
طرت البعرة السعرغئ بسظعاتعا الاسع الماضغئ باةارب 
باردة  افجعاء  سطغعا  تساصئئ  طثاطفئ  وإرعاخات  سثة 
تسغر  ضاظئ  والمتظ،  الزروف  حاى  ساغحئ  وتارة 
بثطا بابائ ظتع العثف المظحعد ق غدرعا طظ وصش 
بظفسغئ،  طسعا  تساطض  طظ  أو  ساظثعا  طظ  أو  بعجععا 
صعة  ظاغةئ  الفارة  تطك  شغ  عآقء  لغزعر  غضظ  ولط 
ذئغسغ  بحضض  دوره  اإلسقم  طارس  وبئاتعا،  البعرة 
وق  البعرغئ  افشضار  ولظحر  البعرة  لظخرة  لغج  ولضظ 
تاى لاسمغط التالئ البعرغئ بض طارس طا ُحضض فجطه 
البعرة  إسقم  ضان  طظفسئ،  وتتصغص  أجظثات  تظفغث 
شعضعغاً بتص شعع لط غاثث طعصفاً واضتاً وبعرغا طظ 

الممبطغظ الظفسغغظ لطبعرة وضثلك لط غتثر طظ خطعرة 
اقرتئاذات الثارجغئ ولط غسمض بثوره ضبعري شغ إبراز 
الفضر  لاشطغئ  غسسى  ضان  بض  التصغصغئ  البعرة  أشضار 
المصئعل  غغر  المشطعط  الفضر  وإظعار  لطبعرة  التصغصغ 
شاثطى  ساطا؛  رأغاً  لغضعن  له  الاروغب  سطغه  وغجغث  بض 

عظا تالئ الظجاعئ والحفاشغئ وافطاظئ لقسقم البعري.
ضما ولط غافاسض اإلسقم البعري طع صداغا افعض شغ 
الحام بدرورة تاجاعط لطمحروع ولط غشط أختاب 
المحروع التص بض ضان له سثوًا وطحعحاً سطى طا غمطك، 
تساطض اإلسقم البعري طع التطعل الثارجغئ المطروتئ 
طساططئ الاروغب بثل طظ الاظئغه والاتثغر لعا شضُبرت 
افسمال الاغ تشطغ ظحاذات طظثوبغ افطط الماتثة 
والمصارتات والتطعل الاغ غصثطعظعا وضض ذلك غظثرج 

تتئ طسمى الاروغب ولغج الاتثغر.
وأطا التاقت اإلظساظغئ الاغ ضاظئ تتثث سطى أرض 
الحام شضاظئ طتط ضسإ وطظفسئ طادغئ طمظ جمى 
براء،  طظه  البعري  واإلسقم  البعري،  اإلسقم  ظفسه 
شضاظئ الاصارغر ُتسث وُتسطط الدعء سطى طا غمر شغه 
والباظغئ  طادي  ربح  تتصغص  إتثاعما  لشاغاغظ  الظاس 
عغ أن تضعن سئرة لمظ أراد شغ المساصئض أن ُغفضر 

بالاشغغر أو غتطط به.
الاغ  والاععان  الئعخطئ  ضغاع  تالئ  إن  الصعل  ُغمضظ 
طر بعا ضبغر طمظ لئج البعرة لئاس تشغغر طظ طثظغ 
لسسضري لسغاجغ لط غضظ اإلسقم شغ طأطظ طظه، شةض 
طا غصعم به ق غحئه البعرغئ بحغء وجض طا ُغصال سظه 

شعضعغئ تعثف لثثطئ داسط وتتصغص طظاشع شصط.
وأجصطععط  َذضرظا  طا  ضض  الحام  أعض  ساغح  لصث 
جمغسًا ولغج اإلسقم بمأطظ سظ عثا اإلجصاط، شتغظ 
وطظ  لغخعر  غأتغ  بأظه  اإلسقطغ  طع  الظاس  غاساطض 
الضبغر  وسجوف  ذائطئ،  أطعاقً  سمطه  جراء  غصئخ  َبط 
طظ الظاس سظ الاةاوب طع اإلسقطغغظ بسئإ الضسإ 
الثي جغتصصعظه سطى تسابعط لعع دلغض واضح جطغ 

أن الظاس أجصطععط ضما أجصطعا غغرعط.
اإلسقطغ  الةاظإ  شغ  صائمئ  الفعضعغئ  تالئ  تجال  ق 
لطبعرة، وسطى اإلسقطغغظ الساططغظ شغ عثا المةال أن 
ُغثرضعا ذلك تماطًا وأن غعجسعا بصاشاعط تعل الثور 
جاعثغظ  غسسعا  وأن  البعري  اإلسقم  به  غصعم  الثي 
فن غدسعا جض إطضاظغاتعط طظ أجض تتصغص أشضار عثا 
اإلسقم، وأن غثرجعا طظ تالئ الفعضعغئ وإق شتالعط 
شغ تارغت البعرة لظ َغفُرق ضبغرًا سظ تال أصراظعط، طظ 
جغاجغغظ وصادة وسسضرغغظ، أظعط وبال واباقء تض 

سطى عثه البعرة وظعاغاعط إلى زوال.
وشغ الظعاغئ ظصعل إن اإلسقم ججء أجاجغ طظ المئثأ 
صاطئ  والبعرة  طآجساته،  تضعن  المئثأ  غضعن  وضما 
إلرضاء اهللا والسسغ لاتصغص ذاساه وعثا ضان طئثأعا، 
ولثلك وجإ أن تضعن المآجسئ اإلسقطغئ شغعا صائمئ 
سطى أجاس تئظغ المخالح، ورشع الخعت بضض تصعى 
وأطاظئ؛ شالمظفسئ لظ ُتفغث شغ واصع غسسى جاعثًا فن 

غضعن شغ دائرة اهللا.
ق  شعضعغئ،  بأسمال  المسطمغظ  تدتغات  تدغسعا  شق 
لبعرتضط  وسعدوا  بحر،  خثطئ  سظ  ظاعغك  ترباً  تثثم 
شأبعاب السعدة طحرسئ، طا لط تخض لمتطاعا افخغرة؛ 
 وتغظعا ق غظفع الساخغظ تعباعط شطصث بطس السغض الجبى

أسطظ الساعض افردظغ المطك سئث اهللا الباظغ، الثمغج، 
تسغغظ ١١ وزغرا، إبر طعاشصاه سطى تسثغض تضعطئ سمر 
الرزاز، الاغ جرى تحضغطعا شغ تجغران/غعظغع ٢٠١٨.

اجاصالاعا،  صثطئ  صث  افردظغئ  التضعطئ  وضاظئ 
صثرة  غسجز  تسثغض  إلجراء  تمعغثا  الماضغ،  اقبظغظ 
الرزاز سطى تسرغع إخقتات اصاخادغئ ضرورغئ لثسط 

الظمع شغ الثولئ المبصطئ بالثغعن. (الةجغرة ظئ).
ربما غضعن افردن أضبر دول السالط تحضغق لطتضعطات 
واجائثاق لطعزراء، شصث تحضطئ شغه طظث تأجغسه سطى 
طائئ  طظ  أضبر  طمطضئ  قتصا  بط  ضإطارة  برغطاظغا  غث 
تعالغ  وشغه  ســام،  ضض  تضعطئ  بمسثل  أي  تضعطئ 
٧٠٠ وزغر جابص طاصاسث تاى اآلن غاصاضعن رواتإ 
تصاسثغئ تجغث سظ السحرغظ ططغعن دوقر جظعغا، طما 
غطرح تساؤق طحروسا تعل جثوى تحضغض التضعطات؟ 
التضعطات  تشغر  أجاس  أي  وسطى  تشغغرعا؟  وجرسئ 
وغشغر العزراء؟ وسطى أي أجاس غآتى بعط بافخض؟

وتاى تادح الخعرة ق بث طظ السعدة لطاارغت صطغق، 
شئسث ظعاغئ الترب السالمغئ افولى لط غضظ عظاك أي 
وجعد لما غسمى افردن ضما عع اآلن، بض ضان سئارة 
سظ طاخرشغئ تابسئ لثطحص تسإ تصسغمات الثولئ 
لطثولئ  العاحمغغظ  خغاظئ  وبسث  اإلدارغئ،  السبماظغئ 
السربغئ  بالبعرة  قتصا  جمغ  طا  وإســقن  السبماظغئ 
صاطئ  السبماظغئ،  الثقشئ  إلجصاط  وتآطرعط  الضئرى 
طع  تفاعماتعا  أو  اتفاصغاتعا  طظ  بالاظخض  برغطاظغا 
لاظفغث  طضماععن)   - تسغظ  (طراجقت  العاحمغغظ 
اتفاصغئ (جاغضج - بغضع) وتظفغث وسث بطفعر لغععد 
قتصا، لضض ذلك الاصى تحرحض وسئث اهللا بظ الحرغش 
باظخغئه  وأصظسه  ١٩٢١م  سام  الصثس  شغ  تسغظ 
أطغرا سطى حرق افردن وتظخغإ حصغصه شغخض ططضا 
سطى السراق بسث خروجه طظ جعرغا الاغ وصسئ تتئ 
اقظاثاب الفرظسغ تسإ اتفاصغئ جاغضج بغضع. بط 
وضاظئ  ١٩٢٣م  سام  رجمغ  باتافال  اإلطارة  أسطظئ 
تثار طئاحرة طظ برغطاظغا، وشغ سام ١٩٢٨م وصسئ 
وشغ  الئرغطاظغ،  الظفعذ  سطى  أبصئ  جثغثة  طساعثة 
وعمغ  اجاصقل  سطى  اإلطــارة  تخطئ  ١٩٤٦م  سام 
وضعشؤئ بإسقظعا طمطضئ بسث أن حارك شخغض جغحعا 
وضاظئ  برغطاظغا،  بةاظإ  الباظغئ  السالمغئ  الترب  شغ 
السمعم  طةطج  شغ  تصر  الممطضئ  بط  اإلطارة  طغجاظغئ 
الئرغطاظغ، وتثشع برغطاظغا المثخخات طئاحرة بما 

شغعا طثخخات افطغر بط المطك آظثاك.
سطغه  شغةغإ  الضغان  عثا  برغطاظغا  أظحأت  لماذا  أطا 
تغث  براغث  ضغرك  افردن  شغ  الئرغطاظغ  المسامث 
غصعل طا طسظاه (..إن العثف طظ إظحاء عثا الضغان عع 
اجاغساب المعةرغظ الثغظ جغعةرون طظ شطسطغظ 
لطغععد  صعطغ  وذظ  بإظحاء  بطفعر  وسث  تظفغث  بسث 
شغ شطسطغظ...) وإن ضان عظاك أعثاف أخرى وأعط 
إلظحائه وغغره طظ الضغاظات بسث تمجغص دولئ الثقشئ 
وإظعائعا رجمغا سطى غث المةرم طخطفى ضمال سام 
وأعطعا  المظطصئ  حسعب  تسعد  ق  شتاى  ١٩٢٤م، 
وتاى  لطتضط  اإلجقم  بإسادة  لطمطالئئ  سام  بحضض 
تسغظ،  الحرغش  ذمع  ضما  ططضغئ  بحضض  ضان  إن 
ضان ق بث طظ إغةاد أو خظاسئ دول ودوغقت صائمئ 
أن  بسث  اإلجــقم  سظ  وبسغثة  طثاطفئ  أجج  سطى 
السربغئ  الصعطغئ  وتائظى  تثسع  أتجابا  وزرسعا  أوجثوا 
بثغق سظ رابطئ السصغثة اإلجقطغئ، شعثه الضغاظات 
وصغاطعا ورساغاعا الرساغئ المئاحرة وتطئغص الصعاظغظ 

طحضطئ افردن يف ظزاطه 
ولغج شصط يف تضعطاته
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