
غظحشض أعض شطسطغظ شغ عثه افغام بمسألئ ارتفاع 
أجسار السطع افجاجغئ، والاغ تاجاطظ طع تثغث طظ 
صغادة السططئ الفطسطغظغئ سظ بعادر أزطئ طالغئ صث 
تظسضج سطى رواتإ المعظفغظ، وعع طا صث غآدي إلى 
الثخض  أختاب  بعا  غاأبر  ضئغرة،  اصاخادغئ  اظاضاجئ 
خقل  أظفسعط  غةثون  جعف  والثغظ  المتثود، 
افجاجغئ.  اتاغاجاتعط  أحعر غغر صادرغظ سطى حراء 
وتحغر المسطعطات إلى أن السطع افجاجغئ شغ السعق 
الفطسطغظغئ غاتضط بعا سثد طتثود طظ افحثاص، 
وغثغرون سثدا طتثودا طظ الحرضات المسغطرة سطى 
صطاسات طسغظئ، ووشص طا عع طسطظ بمعاصع الحرضات 
طةالج  شغ  تاضرة  الرجمغئ  الةعات  شإن  الرجمغئ، 
أسمال  رجال  حضض  سطى  لضظ  الحرضات،  عثه  إدارة 
ظض  وشغ  باخرف).  اإلخئارغئ،  صثس  (حئضئ  وتةار. 
وضظك  لفزطات  المظاب  الرأجمالغ  الظزام  تعتح 
تجغث  الفطسطغظغئ  السططئ  شإن  لطئحرغئ  السغح 
الظاس شصرا وسعزا بالمضعس والدرائإ الئاعزئ الاغ 
والرازتغظ  المزطعطغظ  شطسطغظ  أعض  طظ  تةظغعا 
السططئ  جغاجات  إن  غععد.  ضغان  اتاقل  تتئ 
طخالح  لادمظ  تخاغ  اقصاخادغئ  الفطسطغظغئ 
شغ  ظاعر  ورجالعا  السططئ  شفساد  شغعا،  الماظفثغظ 
إلساظئ  افخض  شغ  وجثت  الاغ  الثثطاتغئ  المحارغع 
الظاس وطساسثتعط، وشغ جغطرة رجالعا الفاجثغظ، 
تطك الطئصئ طظ الرأجمالغغظ الثغظ غتاضرون سثدا 
الئقد  أضتئ  تاى  افجعاق،  سطى  المظاةات،  طظ 
لط  السططئ  إن  قتاضاراتعط.  وجعصا  لعط  طجرسئ 
تفسض حغؤا ولظ تفسض طظ أجض زغادة اإلظااج وتعشغر 
طظحشطئ شغ الاظسغص افطظغ  فظعا  والئدائع،  المعاد 
ووعط  وافطمغئ  الثولغئ  المآجسات  خطش  والةري 
المةامع الثولغ وجراب تض الثولاغظ، شعغ لط تئثل 
جعثا تصغصغا سطى خسغث زغادة اإلظااج وتعشغر السطع 
الاغ  الفطسطغظغئ  السططئ  إن  تصغ.  اصاخاد  بظاء  أو 
تثسغ ترخعا سطى طخالح الظاس غمضظعا السمض سطى 
الاثفغش طظ افجسار وغقئعا إذا طا خففئ أو أزالئ 
الدرائإ والةمارك الاغ تخض شغ بسدعا إلى ٣٠٠٪، 
أي أن جسر بسخ الئدائع شغ السعق أضبر طظ بقبئ 
أضساف بمظعا افخطغ غثشسعا الظاس لةغعب السططئ 
والفاجثغظ شغعا. إن سطى السططئ لع أرادت طسالةئ 
تصغصغئ أن تصعم بثسط السطع اقجاعقضغئ افجاجغئ 
طظ  ججء  دشع  شغ  وبالمساعمئ  سظعا  الدرائإ  برشع 
الثسط  براطب  شغ  الثول  طظ  ضبغر  تفسض  ضما  بمظعا 
بثل  السططئ  لضظ  الفصراء،  لحرغتئ  خاخئ  والاعشغر 
طئرر  بق  والرجعم  الثثطات  أجسار  برشع  تصعم  ذلك 
أعض  طظ  والاضسإ  الةئاغئ  وسصطغئ  الةحع  جعى 
غغر  والرجعم  شالثثطات  المزطعطغظ،  شطسطغظ 
السالمغئ  والئدائع  بالسطع  طئاحرا  ارتئاذا  طرتئطئ 
وعغ إن ضاظئ تاأبر ولضظه تأبر بسغط ق غثضر أطام 
طا تسرصه السططئ وطآجساتعا طظ الظاس بالدرائإ 
السططئ  إن  التالغئ.  افجسار  ظض  شغ  والمضعس 
التصغصغئ،  الظاس  طخالح  اسائاراتعا  شغ  تدع  ق 
الثئج  بثسط  تصعم  أن  شغةإ  ذلك  تثسغ  ضاظئ  ولع 
والثدروات،  والثواجظ  والجغئ  والسضر  والطتغظ 
لفجعجة  الدثمئ  المغجاظغات  تضرغج  بثل  وغغرعا، 
الظسعغئ  والمئارغات  اإلشساد  وطحارغع  افطظغئ 
عثا  إن  شطسطغظ.  فعض  الثئج  لصمئ  تساب  سطى 
المداسش  والزطط  الئحرغئ  تضابثه  الثي  الزطط 
باطئغص  إق  له  تض  ق  شطسطغظ  أعض  غضابثه  الثي 
الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ  شغ  اهللا  حرع 
تطئص اإلجقم الثي غدمظ السغح الضرغط لطئحرغئ 
لطظاس  شاسغث  المئارضئ  افرض  طظ  اقتاقل  وتصاطع 
ضراطاعط وسجتعط. شإلى خطع افظزمئ السمغطئ لطشرب 
وإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة غةإ أن تخإ ضض 
اإلجقطغئ. افطئ  شغ  الصعة  وأعض  المثطخغظ  جععد 
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تاى ق تخئح دوق طاصثطئ بض غةإ أن تئصى طاأخرة 
وشصغرة تسإ الظزرة اقجاسقئغئ الشربغئ. واسارضئ 
لطثول  الثسط  باصثغط  ططالئاعا  سظ  الشظغئ  الثول 
العصعد  سظ  تثطغعا  جراء  طظ  جاادرر  الاغ  الفصغرة 
سام  تسعثت  صث  ضاظئ  أظعا  سطما  والطتعم.  افتفعري 
ططغار   ١٠٠ بمصثار  بمساسثات  الظاطغئ  لطثول   ٢٠٠٩

دوقر ولضظعا لط تش بعسعدعا.
شئغظما الشرب الثي لعث الئغؤئ ورشع درجئ ترارة افرض 
العجائض  غطعر  بثأ  وصث  وظخش  صرظغظ  طثى  سطى 
قجاثثام طا غسمى بالطاصئ الظزغفئ، بثأ غدشط سطى 
طا غسمى بالثول الظاطغئ لااثطى سظ العصعد افتفعري 
وغسثعا باصثغط بسخ الاسعغدات الاغ ق تساوي حغؤا 
وق غفغ بعا أغدا. ولط غضارث الشرب باقخاظاصات الاغ 
ضاظئ تتثث لطسمال شغ طظاجط الفتط وافطراض الاغ 
رؤوس  أختاب  فن  سطغعط،  وتصدغ  تخغئعط  ضاظئ 
وق  الئغؤئ  تطعث  وق  السمال  تغاة  غعمعط  ق  افطعال 
افخعات  بثأت  وسظثطا  لفرض.  الترارة  درجئ  ارتفاع 
وحضطئ  بالئغؤئ  باقعامام  تطالإ  الشرب  شغ  تسطع 
طظث  الشرب  شغ  ساطا  رأغا  وأوجثت  وأتجاب  جمسغات 
افطر.  شغ  الافضغر  بثأ  الماضغ  الصرن  طظ  السئسغظات 
شأصرت افطط الماتثة سام ١٩٩٢ اتفاصا غاسطص بالتفاظ 
سطى الئغؤئ وخفخ درجئ ترارة افرض بعصش اظئساث 
الشازات الثشغؤئ الظاتةئ سظ الطاصئ افتفعرغئ، وسصئعا 
اتفاق ضغعتع لطمظاخ بسث حعر شغ السام ظفسه. واسارف 
اصاخاداتعا  تسامث  الاغ  الظاطغئ  الئطثان  بأن  اقتفاق 
بخفئ خاخئ سطى إظااج العصعد افتفعري جعف تادرر 
الماصثطئ  الثول  ولضظ  إظااجه.  سظ  تثطغعا  تال  شغ 
الاغ اسائرت طسآولئ سظ تطعث الئغؤئ وارتفاع درجئ 

اقظاثابات السراصغئ 
وخراع الفاجثغظ
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بصطط: افجااذ سقء التارث

 طآتمر افطط املاتثة لطاشري املظاخغ ٢٠٢١
طا الشاغئ طظه؟

جعف غسامر الشرب الرأجمالغ وسطى رأجه أطرغضا المةرطئ 
وبرغطاظغا الماضرة شغ الطسإ بأوراق حاى لطتغطعلئ دون 
ظععر التص، إلى أن غأذن اهللا بزععره وغظجل ظخره وتأغغثه 
غثسعضط  الاترغر  تجب  وإن  الخادصغظ.  المسطمغظ  سطى 
إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة. 
ا  َ ُّ
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ضطمئ السثد

شرز  اظاعاء  السراصغئ  اقظاثابات  طفعضغئ  أسطظئ 
الظاائب  وضاظئ   ٢٠٢١/١١/١١ شغ  غثوغًا  افخعات 
شغ  جرى  الثي  اإللضاروظغ  لطاخعغئ  ططابصئ 
ظاائب  سطى  الساار  أجثل  وبثلك   ،٢٠٢١/١٠/١٠
طظ  سثد  بأضئر  الخثرغئ  الضاطئ  بفعز  اقظاثابات 
وتضاض   ،٦٥ الضردغئ  وافتجاب  خعتًا،   ٧٣ المصاسث؛ 
 ،٣٧ الصاظعن  ودولئ   ،٣٨ التطئعجغ  لمتمث  تصثم 
شغما طظغئ بصغئ الضاض بثسارة طصاسث ضبغرة صغاجًا 

لما تخطعا سطغه شغ اظاثابات ٢٠١٨.
اساراضعا  الثاجرة  الضاض  أسطظئ  الحعر  عثا  وخقل 
التحث  ططغحغات  وخاخئ  اقظاثابات  ظاائب  سطى 
اصاتام  وتاولئ  بالازاعر  صاطئ  الاغ  الحسئغ 
المظطصئ الثدراء وصالئ إن الاجوغر عع الثي جطئعا 
تتالش  رئغج  الساطري  عادي  أسطظ  تغث  افخعات 
الفاح رشده لظاائب اقظاثابات صائًق: "ق ظصئض بعثه 
ظغعز  (حفص  البمظ".  ضان  طعما  المفئرضئ  الظاائب 
السسضري  سطغ  أبع  أسطظ  شغما   ،(٢٠٢١/١٠/١٢
رشده  السراصغ  اهللا  تجب  لضاائإ  افطظغ  المسآول 
طاعمًا  الثجسطغ  صغج  خرح  وضثلك  أغدًا،  لطظاائب 
شغ  وخاخئ  اقظاثابات  سطى  بالاأبغر  الماتثة  افطط 
السث والفرز الغثوي وصال "إن طمبطئ افطط الماتثة 
لغسئ ذرشًا تغادغًا شغ اقظاثابات وأظه ربما غصاذع 
السمطغئ السغاجغئ" رغط أظه صال "سطى افغطإ جغاط 
أجض  طظ  أغطئغئ،  ولغج  تعاشص  تضعطئ  تحضغض 

إحراك جمغع الاغارات السغاجغئ".
طظ جاظإ آخر صالئ الماتثبئ باجط افطط الماتثة 
جغظ جاضغ: "ظعظأ التضعطئ السراصغئ سطى إظةازعا 

لعسثعا بإجراء اقظاثابات المئضرة".
افولى  بالثرجئ  ضان  اقظاثابات  ظاائب  رشخ  إن 
الحغسغئ  افتجاب  غدط  الثي  الاظسغصغ  اإلذار  طظ 
افخعات  طظ  لطضبغر  خسارتعط  طسائرغظ  والتحث، 

ظاغةئ الاقسإ بأخعات الظاخئغظ.
لغج  اقظاثابات  لظاائب  التحث  رشخ  أن  وغئثو 
سمار  تضاض  شإن  ضبغرة،  لمصاسث  خسارته  بسئإ 
ضاظئ  بغظما  شصط،  طصاسث   ٤ سطى  تخض  التضغط 
وطع  طصسثًا   ٤٠ عغ   ٢٠١٨ اظاثابات  شغ  تخاه 
ذلك لط غسارض سطى الظاائب، أطا التحث شإظه أخغإ 
الخثر  طصاثى  أذطصه  لاخرغح  ظاغةئ  بالخثطئ 
الاخعغئ  ظاائب  إسقن  بسث   ٢٠٢١/١٠/١١ غعم 
افخعات  بأسطى  الخثرغئ  الضاطئ  وشعز  اإللضاروظغ 
وغمظع  الثولئ،  بغث  السقح  تخر  "غةإ  صال:  تغث 
طمظ  ضان  وإن  اإلذار  عثا  خارج  السقح  اجاسمال 
بسقم  غسغح  أن  لطحسإ  وآن  المصاوطئ،  غثسعن 
وتروع  تثطش  ططغحغات  وق  إرعاب  وق  اتاقل  بق 
السراصغئ  (الفدائغئ  الثولئ".  عغئئ  طظ  وتظاصص 

وصظعات أخرى شغ ٢٠٢١/١٠/١١).
إن تخرغح طصاثى الخثر أخاب المطغحغات المسطتئ 
فظه ذالإ بتطعا، والمسطعم أن عثه المطغحغات تدط 
السحرات طظ الفخائض المسطتئ المثسعطئ طظ إغران 
بالمال والسقح وضثلك لعا طثخخات طظ التضعطئ 
طصاتطئ  صعة  المطغحغات  عثه  وأخئتئ  السراصغئ، 
جمغع  شغ  وطظاحرة  الحسئغ  التحث  باجط  رجمغئ 
وتاثخض  الضردغئ)  المظطصئ  (باجابظاء  السراق  أظتاء 
طع  التثود  سطى  والةمارك  الثولئ  دوائر  سمض  شغ 
والاعةغر  والصاض  باقساصال  وتصعم  المةاورة  الثول 
سطى  وتسغطر  والمماطضات  افراضغ  سطى  واقجاغقء 

الضبغر طظ طفاخض تةارة الئطث.
بالازاعر  صعغًا  الحسئغ  التحث  شسض  رد  ضان  لثلك 

طظث إسقن الظاائب ولتث ضاابئ عثه السطعر.
سطى  الخثر  طصاثى  تخمغط  أضبر  اجافجعط  وطا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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سصثت صمئ المظاخ ٢٦ شغ غقجضع بأجضاطظثا غعطغ 
صادة  طظ   ١٢٠ طظ  أضبر  بتدعر  و٢٠٢١/١١/٢   ١
الثول المحارضئ، وتسامر الصمئ سطى طساعى طمبطغ 
طثدت  وصث   ،٢٠٢١/١١/١٢ تاى  المحارضئ  الثول 

غعطا واتثا.
إلى  افخغر  غعطعا  شغ  الصمئ  سظ  الخادر  الصرار  دسا 
الطاصئ  طظ  الاثرغةغ  الاثطص  ظتع  الةععد  "تسرغع 
المسامثة بق اظصطاع طظ الفتط وطظ الثسط الفسال 
لطعصعد افتفعري" واسارضئ العظث والخغظ والغابان 
لضعظعا أضبر الثول الاغ تسامث سطى اجاثثام الفتط، 
والسسعدغئ الاغ تسامث سطى إظااج الظفط وطسعا دول 
لطفتط،  ضئغرا  طظاةا  تسائر  الاغ  وأجارالغا  افوبك، 
سطى عثه المادة وذالئئ بالاصطغض طظ عثا الاسرغع. 
طظاةغ  أضئر  لضعظعما  وافرجظاغظ  الئرازغض  واسارضئ 
لتعم افبصار. إذ غطالإ الصرار بالاصطغض طظ اجاعقك 
التراري  اقتائاس  غازات  اظئساث  لاثفغخ  الطتعم 
وشرض رجعم سطى لتعم افبصار وتسغغر تمطئ دولغئ 
سطى  الظاس  لتخ  لتط"  بق  اقبظغظ  "غعم  بسظعان 
الاثطغ سظ أضض الطتط لغعم واتث. وغظص الصرار سطى 
سادل"  اظاصال  أجض  طظ  الثسط  إلى  بالتاجئ  "اقساراف 
شغ  غسمطعن  الثغظ  أولؤك  دسعات  إلى  إحارة  شغ 
طالغ  دسط  سطى  لطتخعل  افتفعري  العصعد  خظاسئ 
وطسظى  اقصاخادغئ.  وافظحطئ  العظائش  إظعاء  أبظاء 
ذلك أن الثول الاغ تسامث سطى الفتط والظفط والشاز 
جاادرر إذا الاجطئ بعثه اقتفاصغئ، شالضبغر جغثسر 
جااعصش  اقصاخادغئ  الظحاذات  طظ  وضبغر  سمطه، 
وترجع الثول المظاةئ لطظفط والشاز دوق شصغرة وسطغعا 
أن تساعرد الاضظعلعجغا وافجعجة والمسثات الاغ تطجم 
إلظااج الطاصئ الظزغفئ، شعغ طآاطرة سطى الثول الظاطغئ 

السلطۀ الفلسطینیۀ
تزید الناس فقرا وعوزا!

صام وشث طظ تجب الاترغر، خئاح غعم الةمسئ ٢٠٢١/١١/١٢م، برئاجئ طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب 
الاترغر المعظثس خقح الثغظ سداضئ غراشصه سدع لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر شغ لئظان المعظثس 
خالح جقم، صام بجغارة جفارة طمطضئ السعغث شغ بغروت ولصاء السدع المساسث شغ السفارة؛ لائغان خطعرة صرار ترتغض 
سدع تجب الاترغر شغ السعغث افخ أودغطةعن جطغطعف طظ السعغث إلى أوزبغضساان؛ تغث إن صرار ترتغض افخ جطغطعف 
غحضض خطرا سطى تغاته. وبغظ العشث ضغش أن لثى أوزبغضساان تارغثاً ذعغقً وطسروشاً طظ الصمع ضث المسارضغظ 
السغاجغغظ وتتثغثا شغ تسثغإ أسداء تجب الاترغر تاى المعت. وسرض العشث سغظئ طظ خعر آبار الاسثغإ الئحع 
فسداء طظ تجب الاترغر شغ أوزبغضساان طظ الثغظ اجاحعثوا تتئ الاسثغإ. ضثلك جطمه العشث بغاظا خادرا سظ 
تجب الاترغر شغ السعغث غئغظ لقسقم السعغثي وافوروبغ وطظزمات تصعق اإلظسان خطعرة طا جغاسرض له افخ 
أودغطةعن جطغطعف شغما لع تط ترتغطه إلى أوزبغضساان. وضثلك سرض العشث طصاقت لختش سالمغئ تآضث تصغصئ 
اقظاعاضات اإلظساظغئ الاغ غصعم بعا ظزام التضط شغ أوزبغضساان بتص أسداء تجب الاترغر وسائقتعط. وظعد عظا 
أن ظثّضر بأن تةاعض السططات السعغثغئ لةمغع الظثاءات اإلظساظغئ، وإخرارعا سطى ترتغض وتسطغط أخغظا، أودغطةعن 
جطغطعف، إلى الظزام افوزبغضغ المسائث غمبض تعثغثًا تصغصغاً لتغاته جاضعن السططات السعغثغئ عغ المسآولئ سظه.

وفد من حزب التحریر یزور السفارة السویدیۀ فی بیروت
للمطالبۀ بإیقاف ترحیل األخ أودیلجون جلیلوف إلى أوزبیکستان

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ 



 افربساء ١٢ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٣عـ المعاشص ١٧ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢١ طـ٢     السثد ٣٦٥

أسطظ الئرعان شغ بغان اقظصقب الثي ببه الاطفجغعن 
السططئ  بخفاعا  المسطتئ  الصعات  أن  الصعطغ 
المآجسئ لطفارة اقظاصالغئ وطظ طظططص طسآولغاتعا 
جئغض  وشغ  الئقد  وجقطئ  أطظ  تماغئ  شغ  العذظغئ 
تضالإ  ظض  وشغ  الحئاب  تططسات  لاتصغص  جسغعا 
الةععي  واقخطفاف  السططئ  سطى  السغاجغئ  الصعى 
والسظخري شصث صاطئ الصعات المسطتئ والثسط السرغع 
وافجعجة افطظغئ افخرى باتثاذ خطعات تتفر بعرة 
دغسمئر تاى بطعغ أعثاشعا الظعائغئ والعخعل لثولئ 
إن  وصال  وظجغعئ،  ترة  اظاثابات  وشص  ضاططئ  طثظغئ 
الصرارات تحمض إسقن تالئ الطعارئ شغ جمغع أظتاء 
شغ  ورد  بما  الاام  واقلاجام  الضاطض  والامسك  الئقد 
المعصع  السعدان  جقم  واتفاق  الثجاعرغئ  العبغصئ 
شغ جعبا، وصام بتض طةطسغ السغادة والعزراء وإسفاء 
جمغع العقة وتةمغث سمض لةظئ إزالئ الامضغظ، وأظه 
المظاخ  وتعغؤئ  الظاس  طساش  تتسغظ  سطى  جغسمض 

لفتجاب لقجاسثاد لقظاثابات.
وعضثا طظث أن عثم الضاشر المساسمر الثقشئ غاصطإ 
المثظغ،  والتضط  السسضري  التضط  بغظ  السعدان 
الظزام  وعع  واتث  آجظ  طساظصع  طظ  غظئع  وضقعما 
السطماظغ الرأجمالغ الثي غسغطر سطى طفاخض التضط 
تعالئ  الاغ  التضعطات  وباجاصراء  السعدان.  شغ 
سثد  بطس  شصث  جطغا،  ذلك  غزعر  السعدان  تضط  سطى 
تمثوك  تضعطئ  وتاى  اقجاصقل  طظث  التضعطات 
شصث  خمسغظ،  طظ  أضبر  تطعا،  تط  الاغ  اقظاصالغئ 
حعث طا غسمى السعث العذظغ افول شغ الفارة طظ 
ضاظعن الباظغ/غظاغر ١٩٥٨ وتاى ١٧ تحرغظ الباظغ/

شارة  شغ  بط  تضعطات.   ٥ تضعغظ   ١٩٨٥ ظعشمئر 
الاغ  سئعد  إبراعغط  برئاجئ  افول  السسضري  التضط 
اطاثت طظ ١٧ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ١٩٥٨ وتاى 
تضعطاان  تضعظئ   ١٩٦٤ افول/أضاعبر  تحرغظ   ٢١

باسثغض وزاري واتث.
وخقل ساطغ ١٩٦٤-١٩٦٥ صاطئ تضعطات تحرغظ 
تحرغظ   ٢١ غعم  طظ  اطاثت  الاغ  افول/أضاعبر 
 ،١٩٦٥ سام  ظعاغئ  وتاى   ١٩٦٤ افول/أضاعبر 
وحعثت الئقد خقل عثه الفارة صغام بقث تضعطات 
باسثغطغظ، وخقل سام واتث ضاظئ جمطئ تصائئعا ٤٠

تصغئئ وزارغئ.
تضعطئ  أسصئئ  الاغ  الباظغئ  الثغمصراذغئ  شارة  وشغ 
أغار/طاغع  باظصقب  واظاعئ  افول/أضاعبر  تحرغظ 

١٩٦٩ بط تضعظئ أربع تضعطات ائاقشغئ.
وخقل تضط الظمغري تضعظئ تضعطات اجامرت ذعال 
١٦ ساطًا، سحر تضعطات برئاجاه حثخغًا. بط تطاعا 
شارة تضعطئ اقظافاضئ برئاجئ المحغر سئث الرتمظ 
طتمث تسظ جعار الثعإ رئغسًا لطمةطج السسضري 
اقظاصالغ ودضاعر الةجولغ دشع اهللا رئغسًا لطعزراء ولط 

تحعث عثه التضعطئ تسثغقت ضبغرة تثضر.
٦ طظ  اطاثت  الاغ  البالبئ  الثغمصراذغئ  شارة  وشغ 

تجغران/غعظغع   ٣٠ وتاى  ١٩٨٦م  ظغسان/أبرغض 
١٩٨٩ تط تحضغض ٥ تضعطات ضطعا برئاجئ الخادق 
الفارة  عثه  تضعطات  تصائإ  جمطئ  بطشئ  المعثي، 
تضط  ظض  وشغ  وزغرًا.   ١٠٦ اقئاقشغئ  السمئ  ذات 
١٩٨٩ تجغران/غعظغع   ٣٠ طظث  بثأ  الثي  اإلظصاذ 

الفارة  عثه  خقل  الئقد  حعثت   ٢٠١٣ سام  وتاى 
تضعغظ أضبر طظ ١٦ وزارة وتسثغًق وزارغًا بطشئ جمطئ 

تصائئعا أضبر طظ ٤٠٠ تصغئئ وزارغئ.
شغ  اظططص  الثي  السعدان  أعض  تراك  ظةاح  وبسث 
ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٨، وإجصاط ظزام الرئغج 
سظ  تمثوك  اهللا  سئث  أسطظ  الئحغر،  سمر  المسجول 

تحضغض تضعطاه، لاضعن أول تضعطئ بسث البعرة.

أطا الثط اقجاسماري السام التاضط لعضثا أزطات شغ 
الطفغطغئ  الضغاظات  عثه  بغظ  ساطئ  المسطمغظ  بقد 
الثقشئ،  دولئ  أظصاض  سطى  اقجاسمار  أصاطعا  الاغ 
سمغطئ  أظزمئ  وخراسات  تثود  أزطات  اخطظاع  شعع 
لاشثغئ الظسرات والسخئغات العذظغئ والصعطغئ لابئغئ 
اقظصسام والاحرذم وترضغجه ضعاصع ق ضتالئ َطَرِضغئ 
الاعظغش  ذلك  سطغعا  سطفا  طظعا،  الاثطص  وجإ 
السغاجغ المصغئ لفزطات والسثوان الثارجغ المجغش 
أظزمئ  لعضثا  السغاجغئ  السطالئ  سظ  الاسمغئ  شغ 
حآون  وإدارة  تثبغر  شغ  المثطر  وسطئعا  وظغفغئ 
إشقجعا  طظ  سصعد  أظاةاه  الثي  والثراب  المةامع 
افخغض  الثارجغ  السثو  سظ  الاسمغئ  سظ  شدق 

والتصغصغ وعع المساسمر الشربغ الضاشر.
بغظ  لفزطئ  والظاظط  الثاص  اقجاسماري  الثط  أطا 
المشرب والةجائر شغةث ظسصه وجغاصه ضما تةث افزطئ 
خطفغاعا وطئررات وجعدعا شغ صدغئ الختراء. شافزطئ 
الاغ  الختراء  صدغئ  ظحعء  ُبسغث  ظحئئ  المخطظسئ 
ضاظئ خظاسئ أطرغضغئ باطاغاز، تاى وإن وظفعا الظزام 
بالمشرب شغ الاثطص طظ سساضره المحاضسغظ بسث 
اقظصقبغظ الفاحطغظ (١٧٧١ و١٩٧٢) والجج بعط شغ 
شأطرغضا  التضط.  دائرة  سظ  وإبسادعط  الختراء  رطال 
بسث شحض اقظصقبغظ واجاسخاء صطع الظفعذ الئرغطاظغ 
شغ ضض طظ المشرب والةجائر والثي تةثر سئر تاضمغ 
الئطثغظ التسظ الباظغ وبعطثغظ، أخئح الطرغص إلى 
وجثت  أن  إلى  أطرغضا  أطام  طشطصا  الئطثغظ  عثغظ 
الفرخئ شغ ترضئ الئعلغسارغع قجاصقل الختراء شغ 
جئسغظات الصرن الماضغ، شأجظثتعا أطرغضا وأبرزتعا 
وحرسظئ وجعدعا ضممبض فعض الختراء شغ المتاشض 
بسث  الفسطغ  الاثخض  شغ  أطرغضا  بثأت  بط  الثولغئ، 
صرارات  إخثار  شغ  تأبغرعا  ذرغص  سظ  طئاحرة  ذلك 
بالختراء  الماسطصئ  افطظ  وطةطج  الماتثة  افطط 

وسئر إغفاد طئسعبغعا إلى المظطصئ.
برغطاظغا  وضسئ  افطرغضغئ  الاترضات  ولمعاجعئ 
شضان  تظفغثعا،  والةجائر  لطمشرب  وأوضطئ  خطاعا 
لطظزام المشربغ الحص الماسطص بالمعاجعئ المئاحرة 
سسضرغا وجغاجغا لصطع الغث افطرغضغئ "الئعلغسارغع"، 
بالاتةغط  الماسطص  الحص  الةجائري  لطظزام  وضــان 

واقتاعاء لاسطغض وحض الترضئ.
اخطظاع  واقتاعاء  الاتةغط  طساطجطات  طظ  وضــان 
واجعئ سثائغئ واخاقق أزطئ بغظ الظزاطغظ شغ المشرب 
اظثلسئ   ١٩٧٦ سام  شفغ  ضان،  الثي  وذلك  والةجائر، 
آذار/طــارس  وشغ  الئطثغظ،  بغظ  سسضرغئ  طظاوحات 
سطى  والةجائر  المشرب  بغظ  السقصات  صطع  تط   ١٩٧٦
خطفغئ دسط افخغرة لةئعئ الئعلغسارغع. وعضثا اظططص 
الظزام الةجائري شغ تظفغث السغاجئ الاغ رجمئ له شغ 
تتةغط واتاعاء ترضئ الئعلغسارغع والاتضط والدئط 
إلغصاسعا، وضان ذلك تغث تط إغعاؤعا وُتثد لعا طضان 
وجعدعا واظاصغ لعا شغ طضر ودعاء تاطغظ طثغط تظثوف 
بعقغئ بحار بالةجائر طصرا لصغادتعا وطساصرًا لعا، أي 
داخض تثود وتتئ جططئ الظزام الةجائري، ولغج سطى 
أرض الختراء افطر الثي غسطغ الئعلغسارغع اجاصقلغئ 
وصثرة سطى الترضئ والمظاورة أوجع، لضظ وجعدعا شغ 
تظثوف غةسض جصش ترضاعا تتئ جصش الةجائر شدق 
سطى اسامادعا الضطغ تسطغتا وطآوظئ سطغعا، طا غةسض 
جغاجئ اقتاعاء شسالئ، وعضثا ضاظئ واجامرت افزطئ 

ضأجطعب إلدارة جغاجئ الاتةغط واقتاعاء.
وخاخئ  الئطثغظ  بغظ  التثود  إغقق  بسثعا  ضان  بط 
الحرصغئ لطمشرب سام ١٩٩٤، إق أن الزرف تغظعا لط 
غضظ الئائ صدغئ الختراء، بض تراك أعض الةجائر سطى 
الحارع،  ضشط  تتئ  الظزام  وترظح  اإلجقم  أجاس 
بغظ  والاعاخض  اقتخال  لصطع  التثود  إغقق  شضان 
وتعجع  واظاحار  اطاثاد  خحغئ  العاتثة  افطئ  أبظاء 
تراك أعض الةجائر إلى المشرب، شغخئح تغظعا تراضا 
سابرا لطتثود اقجاسمارغئ طا غصعض الثولئ العذظغئ 
لطتراك  وصعة  زخما  وغسطغ  اقجاسمارغئ،  ووظغفاعا 
شغ تتعغطه لتراك أطئ ولغج تراك حسإ داخض ضغان 

 اجاسماري وتتئ جصش وذظغاه

والاحضغقت  الاسثغقت  طظ  العائض  الضط  عثا  رغط 
واقظصقبات  لطعزراء،  الفطضغئ  وافسثاد  العزارغئ، 
السسضرغئ، رغط ضض ذلك غجداد التال جعءًا سطى جعء، 
وق غجال الظاس غطالئعن بإجصاط الظزام، وعثا خغر 
دلغض سطى أن الاشغغر الثي غظحثه الظاس لط غاط تاى 
وق  الاشغغر،  طسظى  تفعط  لط  التضعطات  شعثه  اآلن! 
طسظى التضط، وربطعه بأحثاص، وغدعا الطرف سظ 
والصعاظغظ  والثجاعر  الظزام  وعع  المحضطئ؛  أجاس 
المعجعدة  التضط  أظزمئ  فن  الئقد،  تتضط  الاغ 
بسغثة ضض الئسث سظ ظزام اإلجقم طظ تغث الحضض 
والمدمعن، شعغ لغسئ طأخعذًة طظ ضااب اهللا وجظئ 
ظزام  طظ  الظصغخ  سطى  أظزمئ  عغ  بض  ملسو هيلع هللا ىلص،  رجعله 
ق  لطمسطمغظ  ططمعس  طتسعس  أطر  وعثا  اإلجقم، 
غثاطفعن سطغه. وسظثطا تفحض عثه التضعطات غزظ 
وق  بافشضار  ق  بافحثاص  غاسطص  الفحض  أن  الظاس 
التضعطات،  عثه  تفحض  أن  الطئغسغ  شمظ  افظزمئ 

فظعا لط تصط سطى شضرة ختغتئ.
تامًا،  الفحض  غخاتئه  اإلجقم  طظ  لغج  ظزام  شأي 
العجعه  تشغغر  شغ  لغج  التصغصغ  الاشغغر  شإن  لثلك 
تصعم  جثغثة،  صثغمئ  تضعطئ  شغ  جثغثة  بعجعه 
سطى الظزام الرأجمالغ الثغمصراذغ ظفسه شغ التضط 
وجغاجئ حؤعن الظاس؛ إن التضط سظثعط عع طشظط 
سئر  بالئاذض  الظاس  فطعال  وأضٌض  وبروة)،  (جططئ 
الةئاغات والدرائإ الترام، طظ أجض أن تماطأ بطعن 
طال  شغ  غرتسعن  الثغظ  وأحئاععط،  المساعزرغظ 

افطئ سطى تساب طساظاتعا وشصرعا.
غامبض  إظما  افطئ  تظحثه  الثي  التصغصغ  الاشغغر  إن 
شغ تشغغر الظزام برطاه، فظه أّس الثاء ورأس الئقء، 
ووضع ظزام طظئبص سظ سصغثة افطئ؛ اإلجقم السزغط 
التضط  أطام  والمتضعم  التاضط  شغه  غاساوى  الثي 
الحرسغ، بض التاضط شغه خادم لفطئ؛ ولغج طاسططًا 
سطغعا لغةطث ظعرعا وغأضض طالعا! ظزام غاسابص شغه 
الساجئ والتضام لطسعر سطى تاجات افطئ افجاجغئ؛ 
وأطظ،  وتطئغإ  وتسطغط  وططئج  وطأضض  طسضظ  طظ 
وعع ظزام اإلجقم الثي أجسه الظئغُّ ملسو هيلع هللا ىلص، وجار سطى 
خطاه الختابئ الضرام، والثطفاء السزام، شاطافت الثظغا 
سثقً بسث أن ططؤئ جعرًا، وعا عع الةعر غسعد شغ بغاب 
الرأجمالغئ. شطُظِسْثعا خقشئ ضثقشئ الراحثغظ، شظسسث 
ربعع  شغ  السثل  وظظحر  رغغث،  بسغح  الثظغا  شغ  بعا 

السالط، وغرضى بعا سظا ربُّ السالمغظ.
وصث تثد اإلجقم حضض الثولئ، وخفاعا، وصعاسثعا، 
سطغه،  تصعم  الثي  وافجاس  وأجعجتعا،  وأرضاظعا، 
الحآون  ُترسى  الاغ  والمصاغغج  والمفاعغط  وافشضار 
اهللا  ضااب  سظ  طظئبصاً  دجاعرعا  وجسض  بمصاداعا، 
خاص  ظزام  وعع  إلغه.  أرحثا  وطا  ملسو هيلع هللا ىلص،  رجعله  وجظئ 
طامغج لثولئ طامغجة عغ دولئ الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة؛ شعغ وتثعا الصادرة سطى إظعاء طسطسض 
إلى  تساظث  ق  الاغ  المثظغئ  أو  السسضرغئ،  اقظصقبات 
طاسططاً، ضما أظه  سصغثة افطئ. شالثطغفئ لغج تاضماً 
لغج له طظ التصعق أضبر طا لفطئ، شعع أول طظ غةعع 
إذا جاع الظاس، وآخر طظ غحئع سظثطا غحئسعن، غدع 
ظخإ سغظغه تثغث الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص: «َوإِنََّها أََمانَُة َوإِنََّها يَْوَم الِْقَياَمِة 

َها َوأَدَّى الَِّذي َعلَْيِه ِفيَها». ِخْزٌي َونََداَمٌة إِالَّ َمْن أََخَذَها ِبَحقِّ
وطرات،  طرات  افظزمئ  عثه  جتعر  طظ  لثغظا  لصث 
شطظسمض طع الساططغظ إلسادة تضط اإلجقم؛ بإسادتعا 
راحثة سطى طظعاج الظئعة، شعغ سجضط وطرضاة ربضط، 
شعق ضعظعا شرضًا، صال التئغإ ملسو هيلع هللا ىلص: «َوَمْن َماَت َولَْيَس ِيف 

 «ُعُنِقِه بَْيَعٌة َماَت ِميَتًة َجاِهلِيًَّة
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

السعدان

طا وراء تعتري السقصات بني الةجائر واملشرب؟!
(الةجء افول)

الفصه  بثغعغات  طظ  أن  طسطعطا  غضعن  أن  غةإ  بثءا 
شغ  اقجاسمارغئ  العظغفئ  دوغــقت  أن  السغاجغ 
جغاجاتعا الثارجغئ عغ رعظ وصغث لطرؤغئ السغاجغئ 
شغعا،  الفاسطئ  اقجاسمارغئ  لطثولئ  واقجاراتغةغئ 
شافطر طظ طصادغات العظغفئ اقجاسمارغئ وطظ ضعن 
الفاسض شاسق والمفسعل شغه وبه طتضَّ شسض. وسطغه ق 
المسطمغظ  بقد  شغ  الطفغطغئ  الضغاظات  لعثه  غاأتى 
أن تثرج صغث أظمطئ سظ المرجعم والمثطط له طظ 
الثارجغئ،  جغاجاتعا  شغ  وتتثغثا  الفاسض  المساسمر 
شعثه الضغاظات وتضاطعا السمقء لغسعا جعى أدوات 

لسغاجئ المساسمر.
دجائج  عظاك  ــا،  وراءع طا  افضمئ  وراء  أن  تصغص 
وتثافغ  أذراشعا  بسخ  تزعر  اجاسمارغئ  وخئاغا 
افضمئ  تسطع  الاغ  الفاضتئ  التصغصئ  أن  إق  أخــرى، 
طشربعا  إلى  طحرصعا  طظ  المسطمغظ  بقد  أن  عغ 
طساسمرة لطشرب الضاشر تاظاوحعا ضقبه، بمظعا غثشع 
طظ دطاء أبظائعا وبرواتعط، وافظضى وافشتح بمظا 
ُغثشع طظ إجقطعط السزغط. وطا ضان تعتغر السقصات 
بغظ الةجائر والمشرب إق طظ ططتصات تطك الثجائج 

والسغاجات والمثططات اقجاسمارغئ.
اظثلسئ افزطئ التالغئ بسغث صرار إدارة تراطإ افطرغضغئ 
افول/ ضاظعن   ١٠ باارغت  الختراء  بمشربغئ  اقساراف 
غععد  ضغان  طع  الاطئغع  طظ  واتثث   ،٢٠٢٠ دغسمئر 
وبرظاطب تةسسه "بغشاجعس"، سطفا سطغه دسعة طمبض 
تصرغر  تص  إلى  الماتثة  افطط  لثى  الثائط  المشرب 
المخغر لسضان طظطصئ الصئائض بالةجائر، شاغقً إلحسال 
الةجائري  الثارجغئ  وزغر  إسقن  أسصئعا  بط  افزطئ،  ظار 
طع  الثبطعطاجغئ  السقصات  صطع  سظ  لسماطرة  رططان 
المشرب شغ آب/أغسطج ٢٠٢١، وبسث حعر طظ ذلك 
تط إغقق المةال الةعي بالةجائر أطام ذغران المشرب، 
بط ضان صرار الرئغج سئث المةغث تئعن بسثم تةثغث 
إجئاظغا  غجود  الثي  الشاز  أظابغإ  خط  اجاشقل  سصث 
طرورا سئر المشرب واقصاخار سطى أظئعب الشاز الئتري 
ضان  بط  سام ٢٠١١،  الثثطئ  شغ  وضع  الثي  طغثغاز 
٠٣ افربساء  غعم  الةجائرغئ  لطرئاجئ  افخغر  الئغان 
تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢١ سظ طصاض بقبئ جائصغ 
حاتظات ججائرغغظ أبظاء تظصطعط بغظ ظعاضحعط وورصطئ 
تعتغر  أتثاث  تعالئ  عضثا  لطمشرب.  ظسإ  صخش  شغ 

السقصات وتخسغث الاعتر واخطظاع افزطئ.
عثا سظ الطرف الزاعر طظ الثجغسئ اقجاسمارغئ الاغ 
تصغصئ  سظ  لطاسمغئ  خئغبئ  بأجالغإ  افدوات  تظفثعا 
افعط  وعع  الثفغ  الطرف  أطا  اقجاسمارغئ.  السغاجئ 
طسرشاه وعغ السغاجئ اقجاسمارغئ جثر وأخض الئطغئ 
أجالغإ  إق  المتطغئ  السغاجات  عثه  ضاظئ  طا  والاغ 
طظ  بث  ق  السغاجئ  تطك  ولفعط  وسطغه  تظفغثعا.  شغ 
طسرشئ خاتئعا، وعض عغ طظ باب المظاورة السغاجغئ 

لطمساسمر العاتث أو طظ باب الخراع اقجاسماري.
شماى ُسِطَط أن الظزاطغظ شغ المشرب والةجائر تئسغاعما 
صخرا  لئرغطاظغا  عغ  تضاطعما  وسمالئ  ووقؤعما 
وأخئتئ  اقجاسماري،  الخراع  بثلك  اظافى  وتخرا 
السغاجات الثارجغئ لطظزاطغظ تخظش شغ باب المظاورة 
السغاجغئ الاغ تثار بأجالغإ طثاطفئ حثغثة الارضغإ 
والاسصغث والثفاء لاتصغص أعثاف السغاجئ اقجاسمارغئ 
وطاسثر  شمماظع  وسطغه  تتثغثا.  لئرغطاظغا  العاتثة 
العظغفغئ  لطضغاظات  الثارجغئ  السغاجات  إلى  الظزر 
ضسغاجات طاداربئ تعثف لظسش افخض اقجاسماري 
العاتث، بض تصغصاعا أظعا جغاجات طاضاططئ طاةاظسئ 
وإن  تاى  العاتثة،  اقجاسمارغئ  السغاجئ  ظسص  شغ 
لطععطئ  تعتغ  ظاعرعا  شغ  السغاجات  عثه  ضاظئ 
افولى أظعا جغاجات طاداربئ بض وطاظاصدئ، ولضظ 
وربطعا  السغاجغ  سمصعا  أغعار  وجئر  الظزر  بإطسان 
العثف  شغئرز  الشمعض  غظةطغ  اقجاسماري  بأخطعا 
العظغفغئ  لطضغاظات  جغاجات  عضثا  وراء  طظ  العاتث 
وجغاق  ظروف  شعط  غخئح  سطغه  وبظاء  اقجاسمارغئ. 
عع  اقجاسماري  بأخطعا  وربطعا  وافتثاث  العصائع 
الضفغض بضحش الرؤغئ اقجاسمارغئ الضاطظئ وراء افزطئ 

المفاسطئ والاعتر المخطظع بغظ الةجائر والمشرب.

السعدان غاصطإ بني ظار افظزمئ املثظغئ والسسضرغئ
وق طثرج إق بالثقشئ

ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث الثالص سئثون سطغ*ـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ طظاجغ طتمثـ  ـ 

اإلذار   - العسغ  ضاطئ  ظزمئ  بطفعر،  وسث  ذضرى  شغ 
بعلاغضظك  جاطسات  شغ   - الاترغر  لتجب  الطقبغ 
العسث  عثا  تعل  سثة  ظحاذات  والصثس  والثطغض 
بسظعان:  الططئئ  سطى  ورصئ  تعزغع  طظعا:  المحؤعم، 
بأن  خقلعا  رت  ذضَّ السةغئئ"،  والمفارصئ  بطفعر  "وسث 
وإغطالغا  وشرظسا  بئرغطاظغا  طمبطئ  افطط  سخئئ 
إلى  شاتعل  العسث،  اتادظئ  الاغ  عغ  وأطرغضا 
اجاسمارغئ  جعئ  سظ  خادر  دولغئ،  صاظعظغئ  وبغصئ 
جظئ  الماتثة  افطط  جاءت  بط  لطحرسغئ،  شاصثة 

الاصسغط.  وصرار  الثولغ  والصاظعن  الثولغئ  بالحرسغئ  ُغسمى  طا  خقل  طظ  بطفعر  وسث  لاضرغج   ١٩٤٧
(أق  طبض:  اجاظضارغئ  أجؤطئ  تعجغه  خقل  طظ  السةغئئ  المفارصات  بسخ  العسغ  ضاطئ  ذَضَرْت  ذلك  سطى  وبظاًء 
أوجطع  اتفاصغئ  (ألغسئ  بغععد؟)،  واقساراف  الثولاغظ  تض  صئعل  طع  بالةرغمئ  بطفعر  وسث  وخش  غظسةط 
بطفعر؟).  لعسث  تطئغص  عع  الخراع  لتض  غععد  ضغان  طع  الافاوض  (ألغج  بطفعر؟)،  وسث  بمار  طظ  بمرة 
ُتظضر  بعجارات  ورشسئ  وسطَّصئ  المتاضرات،  داخض  افلعاح  سطى  السئارات  بسخ  العسغ  ضاطئ  ضائئ  ضما 
العاصع. أرض  سطى  وتظفغثه  باضرغسه  غصعم  التصغصئ  شغ  وعع  بطفعر  وسث  طظاعدئ  غثسغ  طظ  ضض  سطى 

کتلۀ الوعی فی جامعات بولیتکنک والخلیل والقدس
تنظم فعالیات حول وعد بلفور

ظحر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ جعرغا سطى طعصسه، طصالئ بسظعان: "طساظصع تفرغت الطشاة" بصطط 
افجااذ أتمث تاج طتمث، صال شغعا: إن الطاغغئ طعما زاد ذشغاظه، ق بث له طظ جظعد وأتئاع، غأتمرون بأطره 
وغئادرون شغ بشغه، شق غساشظغ سظعط وق غساشظعن سظه، بض عط له ضالمساظصع الثي ق غصثر السغح إق به. شضضُّ 
طظ شغه غسائر ذاغغئ وغتمض وزر طظزعطئ الزطط واإلجرام. أق ترى أن اقجاضئار والزطط غضعن طظ الصائث وافتئاع 
سطى السعاء؟! بط أق ترى أظعط غحارضعن شغ ذرغصئ الافضغر والصظاسات، طا غةسض ضض واتث طظ جظعد شرسعن 
طآعًق فن غرث الفرسظئ بةثارة بض أن غسئص جطفه؟! وبثلك اجاتصعا جمغسعط ججاًء سادقً طظ المظاصط الةئار 
َن﴾. شعثه ساصئاعط، أتئاسًا وجادة أو جظعدًا  اِملِ

اَن َعاِقَبُة الظَّ َ ْمِ  اْلَيّمِ َفانُظْر َكْيَف  ُ َخْذَناُه َوُجُنوَدُه َفَنَبْذَنا
َ
إذ غصعل: ﴿َفأ

وصادة. جطسطئ طاخطئ غامظى شغعا خاتإ المرتئئ افدظى شغ طظزعطئ الزطط أن غظال درجئ أسطى شغ إجراطه 
وإجثاط اهللا سج وجض. ولضظ ظسعا أن اهللا أضئر وأسطى وأجض وأسزط وأظه الصاعر شعق سئاده وعع التضغط الثئغر.

مستنقع تفریخ الطغاة الفراعنۀ والنماریذ قادة وأتباعًا



   السثد ٣٦٥   ٣   افربساء ١٢ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٣عـ المعاشص ١٧ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢١ طـ

تامئ: طآتمر افطط الماتثة لطاشغر المظاخغ ٢٠٢١ طا الشاغئ طظه؟

واظستاب  الظار،  إذقق  وصش  تادمظ  الاغ  بإبغعبغا، 
الصعات إلى طا صئض الرابع طظ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر 
الةاري، وإغخال المساسثات اإلظساظغئ، وبثء التعار 

شعرا" (الةجغرة ظئ ٢٠٢١/١١/٦م).
غعغسقشغا  أطام  ظتظ  عض  إبغعبغا..  سظعان:  وتتئ 
المصئطئ  افجابغع  افشرغصغ؟  الصرن  شغ  جثغثة 
وبصاء  إبغعبغا  لمساصئض  بالظسئئ  تاجمئ  جاضعن 
ظزاطعا التالغ، شعض تثعإ إلى تث الافضك؟ تصعل 
تساظغ  إبغعبغا  "إن  الفرظسغئ   (L’Obs) لعبج  طةطئ 
تعثدعا  جثغثة  طأجاوغئ  اضطرابات  طظ  اآلن 
السرصغئ  الخراسات  جتغط  شغ  وتشرصعا  باقظعغار 
بعجئ  العاحظطظ  بختغفئ  طصال  وشغ  الصعطغئ". 
طجق  "ضغش  سظعان:  تتئ  ٢٠٢١/١١/٩م  باارغت 
سظعان:  وتتئ  إبغعبغا؟".  أتمث  آبغ  العزراء  رئغج 
اإلظارظئ  سئر  الضراعغئ  لثطاب  خطغر  "تخاسث 
السفع  طظزمئ  تثرت  إبغعبغا"  شغ  سرصغئ"  و"إعاظات 
ضاربئ  حفا  سطى  تاأرجح  إبغعبغا  أن  طظ  الثولغئ 
طرتئطئ  طصطصئ  تطعرات  وجط  وإظساظغئ،  تصعصغئ 
لطصطص  طبغر  ارتفاع  عظاك  ضان  تغشراي.  ظجاع  بافاصط 
شغ سثد الاسطغصات سطى وجائض الاعاخض الاغ تثسع 
٢٠٢١/١١/٩م).  ظئ  (الةجغرة  السرصغ.  السظش  إلى 
٢٠٢١/١١/٧م  ضما ظحرت واحظطظ بعجئ باارغت 
أبعاب  سطى  الحاططئ  افعطغئ  "الترب  سظعان:  تتئ 
إبغعبغا". وصث ظحرت الةجغرة ظئ تتئ سظعان: "طظ 
خظاسئ التضام إلى تطط اقظفخال.. تسرف أضبر سطى 
٢٠٢١/١١/٣م،  باارغت  اإلبغعبغئ"  تغشراي  جئعئ 
تغشراي  إصطغط  أن  طظ  المثاوف  غجغث  "طا  ظخه:  طا 
وغصرر  المعاجعئ،  طظ  أبسث  خطعة  شغ  غثعإ  صث 
طساظثا  المرضجغئ،  إبغعبغا  دولئ  سظ  اقظفخال 
دجاعر  طظ   (٣٩) المادة  له  طظتاه  الثي  التص  إلى 
طظ  حسإ  لضض  تةغج  والاغ   ،١٩٩٥ لسام  الئقد 
غغر  واقظفخال  المخغر  تصرغر  تص  إبغعبغا  حسعب 
طضاإ  شغ  الثولئ  وزغرة  اتعمئ  ضما  المحروط". 
اقتخال التضعطغ اإلبغعبغ جقطاوغئ ضاجا الةئعئ 
إبغعبغا،  لافضغك  بالسسغ  تغشراي  لاترغر  الحسئغئ 
٢٠٢١/١١/١٠ طظ  وصالئ ضاجا شغ تثغبعا لتطصئ 
"الةئعئ  إن  الةجغرة  صظاة  سطى  تثود  بق  برظاطب 
شغ  الئقد  إدخال  تتاول  تغشراي"  لاترغر  الحسئغئ 

ترب أعطغئ طظ أجض تفضغك إبغعبغا.
الاغ  الثغمصراذغئ  المساسمر  أظزمئ  شحطئ  لصث 
الئقد  وتثة  سطى  التفاظ  شغ  الفغثرالغئ  طظعا 
الةراح  وسمصئ  الحصئ  زادت  بض  الحسعب،  وخعر 
تأجغب  طظ  لطمساسمر  وطضظئ  الئقد،  أظتاء  ضض  شغ 
تسث،  شرق  صاسثة  سطى  الفاظ  وبث  الخراسات 
الثول  تخظسعا  الاغ  الفعضى  عثه  غعصش  ولظ 
اقجاسمارغئ إق دولئ تصغط اإلجقم وتطئص حرسه، 
السثل،  وتصغط  التصعق،  شغ  الظاس  بغظ  وتساوي 
وتتصص افطظ، وق غضعن ذلك إق شغ دولئ الثقشئ 
عثه  أعض  أدرك  شعق  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة 
المساسمر  أظزمئ  ولفزعا  التصغصئ  عثه  الئقد 

 !وأغثوا ظزام رب السالمغظ؟
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظطاق  طساسث   *

السعدان

التضعطئ  بغظ  إبغعبغا  شغ  الخراع  افغام  عثه  احاث 
شغ  أسطظئ  الاغ  الاغشراي  تترغر  وجئعئ  الفغثرالغئ، 
٢٠٢١/١٠/٣١م، أظعا تتالفئ طع صعات طظ إصطغط 
دغسغ  سطى  واجاعلئ  جظعبا  تصثطئ  وأظعا  أوروطع 
اإلبغعبغئ)  الساخمئ  طظ  ظصطئ  (أصرب  وضعطئعلاحا 
أدغج  الساخمئ  خعب  تجتش  أن  وغمضظ  وططارعا 
تالئ  أبابا  أدغج  أسطظئ  ٢٠٢١/١١/١م  وشغ  أبابا. 
إلى  السضان  ودسئ  الئقد،  أظتاء  ضض  شغ  الطعارئ 
ذرغص  سظ  المثغظئ  سظ  لطثشاع  خفعشعط  تظزغط 

تمض السقح والثشاع سظ أتغاء الساخمئ.
٢٠١٨، سظثطا  لصث تفةرت عثه افتثاث طظث السام 
المثابرات  وضابط  أطرغضا  سمغض  أتمث  آبغ  تعلى 
إخقتات  وأسطظ  إبغعبغا  شغ  السططئ  السابص، 
شغ  صادة  تظتغئ  اإلخقتات  عثه  وحمطئ  جغاجغئ، 
الةغح والمثابرات طظ أبظاء إصطغط تغشراي، وتسغغظ 
صادة طظ صعطغاغ افطعرة وافوروطع شغ طعاصسعط، 
ضاظئ  الاغ  اقظاثابات  تأجغض  بسث  افزطئ  وتسمصئ 
جائتئ  بسئإ   ٢٠٢٠ آب/أغسطج  شغ  طصررة 
ضعروظا، طا أدخض الئقد شغ ظجاع دجاعري، واتعمئ 
صعى المسارضئ، وطظعا جئعئ تترغر تغشراي، اتعمئ 
آبغ أتمث باجاشقل الةائتئ لامثغث وقغاه، وُظزمئ 
اقظاثابات شغ اإلصطغط طظ جاظإ واتث شغ ٩ أغطعل/

رشدئ  المرضجغئ  التضعطئ  لضظ  ٢٠٢٠م،  جئامئر 
اقساراف بظاائةعا، واحاثت تثة الثقف بغظ أدغج 
أبابا وجئعئ تترغر تغشراي، وتتعلئ إلى ظجاع طسطح 
طظث تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢٠م، إبر ذلك تثخض 
الةغح اإلبغعبغ شغ اإلصطغط، وظزمئ شغه التضعطئ 
طتطغئ  تضعطئ  لاحضغض  جثغثة  اظاثابات  المرضجغئ 
اجاسادت  ٢٠٢١م،  تجغران/غعظغع  وشغ  جثغثة، 
اإلصطغط  ساخمئ  سطى  السغطرة  تغشراي  تترغر  جئعئ 
طغضغطغ، وحعثت المثغظئ اتافاقت فظخار الةئعئ.

أطرغضا  أن  غسطط  إبغعبغا  شغ  لفتثاث  المراصإ  إن 
سمقئعا  بعاجطئ  شغعا  افوضاع  شغ  الماتضمئ  عغ 
اقتتاد  طبض  وأدواتعا  والسغاجغغظ،  التضام  طظ 
سظ  أرغارغا  شخطئ  الاغ  عغ  شأطرغضا  افشرغصغ، 
عغ  وعا  حماله،  سظ  السعدان  وجظعب  إبغعبغا، 
واحظطظ  "وخفئ  شصث  ذاته  لططرغص  إبغعبغا  تعغأ 
ظئ  (الةجغرة  افعطغئ"  بالترب  إبغعبغا  شغ  غتثث  طا 
افشرغصغ  اقتتاد  أرجض  ضما  ٢٠٢١/١١/١٠م)، 
أوباجاظشع  أولعجغشعن  السابص  الظغةغري  الرئغج 
آبغ  طع  واجامع  المظطصئ،  إلى  الثاص  طئسعبه 
لطصاء  تغشراي  ساخمئ  طغضغطغ  إلى  واظاصض  أتمث. 
وزارة  وصالئ  تغشراي.  حسإ  تترغر  جئعئ  صادة 
الثارجغئ افطرغضغئ إن العزغر أظاعظغ بطغظضظ تتثث 
لةععد  صعغا"  "دسما  وأسطظ  افربساء  أوباجاظشع  طع 
العجاذئ الاغ غئثلعا، ضما أسرب سظ أططه شغ وجعد 
"إطضان" لطاصثم، وصال بطغظضظ إن الصاال شغ إبغعبغا 
تعغار  سطى  تشرغثة  شغ  وأضاف  غظاعغ،  أن  غةإ 
دون  الفعر  سطى  جقم  طفاوضات  تئثأ  أن  "غةإ 
(الةجغرة  الظار".  إذقق  لعصش  جسغا  طسئصئ  حروط 
افطرغضغ  المئسعث  "صثم  ٢٠٢١/١١/٥م).ضما  ظئ 
طصارتات  شغطامان  جغفري  افشرغصغ  الصرن  إلى 
تغشراي  إصطغط  شغ  افزطئ  إلظعاء  ذرغص  وخارذئ 

أتثاث إبغعبغا تآضث 
خطعرة الظزام الفغثرالغ سطى وتثة الئقد

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

ترارة افرض لظ غعمعا ذلك ضبغرا بسئإ تصثطعا شغ 
إظااج الطاصئ الظزغفئ وبثأت تتخث طؤات المطغارات طظ 
الثوقرات سظ ذرغص إظااج أجعجة إظااج الطاصئ الظزغفئ 

وطظ إظااج السغارات الضعربائغئ.
١٩٠ شعصسئ   ٢٠١٥ سام  لطمظاخ  بارغج  صمئ  سصثت 

اتفاصغئ  سطى  أوباطا  سعث  سطى  أطرغضا  شغعا  بما  دولئ 
طظ  التث  إلى  تعثف  بإجراءات  الصغام  شغعا  تاسعث 
شعق  طؤعغاغظ  درجاغظ  طظ  بأصض  السالمغ  اقتارار 
المساعى الثي ضان سطغه صئض البعرة الخظاسغئ. وغتض 
اقتفاق طتض برتعضعل ضغعتغع الثي غظاعغ السمض به 
لغسطظ  تراطإ  افطرغضغ  الرئغج  وجاء   .٢٠٢٠ سام 
بارغج  اتفاصغئ  طظ  أطرغضا  اظستاب  صرار   ٢٠١٧ سام 
لطمظاخ. إذ إن تراطإ غسامث سطى الحرضات الاغ تسمض 
لمخالتعا  شغسمض  تضساس،  شغ  افتفعرغئ  بالطاصئ 
باغثن  وأطا  افخعات.  وجمع  المالغ  الثسط  لضسإ 
وتجبه الثغمصراذغ شغسامث سطى الحرضات اإللضاروظغئ 
والضعربائغئ الاغ تطعر الطاصئ الظزغفئ. ولعثا طا إن 
وخض باغثن إلى التضط تاى أسطظ سعدة أطرغضا قتفاق 
بارغج وجاء بظفسه إلى صمئ المظاخ شغ غقجضع لغآضث 

دسمه لقتفاق المجطع سصثه.
أضبر  طظ  تسائر  الاغ  الخغظ  سطى  أطرغضا  رضجت  وصث 
الثول الظاطغئ الاغ تسامث سطى الطاصئ افتفعرغئ والاغ 
تاصثم خظاسغا وتطعر خظاساعا السسضرغئ، شارغث التث 
طظ ذلك تتئ ذرغسئ التث طظ اظئساث الشازات الثشغؤئ. 
وأطرغضا  الخغظ  أن   ٢٠٢١/١١/١٢ غعم  أسطظ  شصث 
اتفصاا "سطى التث طظ اظئساث غاز المغبان والاثطص طظ 
باظغ أوضسغث الضربعن والاتعل إلى الطاصئ الظزغفئ" 
وأظعما "جاسمقن طسا طظ أجض تتصغص العثف الماسطص 

بئصاء اقرتفاع شغ درجئ التراراة سظث تثود ١,٥ درجئ 
طؤعغئ". شصال المئسعث الخغظغ لصمئ المظاخ حاي زغظععا 
اشاراضغا"،  اجاماسا  طظ ٣٠  أضبر  سصثتا  الثولغاظ  "إن 
بغظما صال المئسعث افطرغضغ لطمظاخ جعن ضغري "شغ 
تغظ غعجث الضبغر طظ الثقشات بغظ أطرغضا والخغظ إق 

أن الاساون تعل المظاخ أطر ضروري".
وطظ عظا غئثو أن افذراف الاغ بثأت تساسمض الطاصئ 
طظ  افتفعري  العصعد  اجاسمال  سظ  وتاثطى  الظزغفئ 
طخطتاعا وصش اجاسماله لدمان العغمظئ والسغطرة 
ولغج ترخا سطى الئغؤئ بسثطا لعباعا لمؤات السظغظ 
وأدت إلى الضبغر طظ افطراض المجطظئ والثطغرة لسمالعا 
الئائسغظ وصدئ سطى تغاتعط وعط شغ طظاخش السمر، 
شطط غثطر بئالعا وصش اجاسماله، وضض طا ضان غعمعا عع 
إرضاء أختاب رؤوس افطعال الثغظ ق غعمعط حغء 
افخعات  سطئ  وسظثطا  الطائطئ.  افرباح  تتخغض  جعى 
المطالئئ بعصش اجاسماله والمتاشزئ سطى الئغؤئ وبثأت 
تحضطئ  الاغ  الثدر  أتجاب  وعغ  السغاجغئ  افتجاب 
افتجاب  شاضطرت  السام  الرأي  تضسإ  ذلك  أجض  طظ 
السغاجغئ افخرى بائظغ ذلك، وصث تصثم الشرب خقل 
سحرات السظغظ الاغ خطئ طظ تطعغر الطاصئ الظزغفئ 
غطالإ  خار  إظه  تاى  الفتط.  طظاجط  أضبر  أغطص  تاى 
بعصش تربغئ المعاحغ طظ بصر وإبض وغظط لغدرر الثول 
الظاطغئ وعع غسمض سطى إظااج الطتط الخظاسغ وتحةغع 
أضطه تاى غحشض طخاظسه ولاسامث سطغه دول السالط شغ 
الطتعم ولغتخث افرباح الطائطئ، سطما أن عثه المخاظع 
جغاجاته،  ضض  شغ  خئغث  شالشرب  أضبر.  الئغؤئ  تطعث 
شق غآطظ جاظئه، وغزظ الظاس الئسطاء والسثج أظه 
 إظساظغ طامثن غسمض لخالح اإلظسان وطا عع ضثلك

تصطغض دورعط تغث خرح شغ تشرغثة له سطى تعغار: 
إلى  الئقد  جر  وسثم  اإلذسان  الاجوغر  طثسغ  "سطى 

الفعضى".
وحضض الخثر لةظئ برئاجئ تسغظ السثاري لطافاوض 
الئرلماظغئ  الاتالفات  لاضعغظ  افخرى  الضاض  طع 

التضعطئ. لاحضغض  والامعغث 
بغث  السقح  جسض  باخرغته  الخثر  طصاثى  إن 
الثولئ غاعاشص طع جغاجئ أطرغضا التالغئ شغ السراق 
المطغحغات  وتصجغط  التحث  دور  تصطغض  ترغث  والاغ 
أطرغضا  صغام  طظث  واضتًا  ضان  افطر  وعثا  المسطتئ، 
سام،  طظ  أضبر  صئض  والمعظثس  جطغماظغ  باغاغال 
صام  تغث  افطر،  عثا  سطى  طعاشصئ  إغران  أن  وغئثو 
بجغارتغظ  صاآظغ  اإلغراظغ  البعري  الترس  رئغج 
لطسراق افولى شعر إسقن الظاائب شغ ٢٠٢١/١٠/١١

رئغج  اغاغال  طتاولئ  طظ  جاسات  بسث  والباظغئ 
 ،٢٠٢١/١١/٧ شغ  الضاظمغ  طخطفى  العزراء 

والاصى طع ضئار المسآولغظ ودسا إلى الاعثئئ.
إن الخراع سطى ضراجغ الئرلمان غجداد تثة بسث ضض 
اظاثابات تةري شغ السراق بسث ٢٠٠٣ وذلك بسئإ 
طآجسات  ضاشئ  واظعغار  الئقد  تسط  الاغ  الفعضى 
الثولئ بسئإ الفساد المالغ واإلداري تغث أخئتئ 
الئرلمان  وشغ  الثولئ  دوائر  ضاشئ  شغ  المظاخإ 
وأخئتئ  الئقد،  وبروات  السام  المال  لسرصئ  وجغطئ 
الاغ  الفاجثة  لططئصئ  داسمئ  المسطتئ  المطغحغات 

تسغطر سطى طصثرات الئقد، لثلك ظةث عثا الخراع 
الةظعظغ  الحضض  بعثا  المظاخإ  سطى  والاضالإ 
وسطى تساب الحسإ المشطعب سطى أطره والثي غرى 
الثراب شغ ضض طفاخض الثولئ وق غمطك إق أن غثسع 
اهللا السطغ الصثغر أن غظصثه طظ عآقء افحرار الثغظ 
تسططعا سطى رصاب الظاس بثسط طظ الضاشر المتاض 

أطرغضا وغثعا الطعلى إغران.
وإدارة  الظاس  طخالح  غاعلى  شغمظ  افخض  إن 
طآجسات الثولئ أن غسمض سطى رساغئ المخالح وأن 
غساشض طعارد الثولئ لطئظاء والاسمغر وتتصغص أشدض 
صعل  غامبض  وأن  المةامع،  أشراد  لضض  السغح  جئض 
َرِعيَِّتِه».  َعْن  َمْسُئوٌل  َوكُلُّكُْم  َراعٍ  «كُلُّكُْم  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رجعل 
ولضظ ضغش غاتصص ذلك وأتضام الضفر عغ المطئصئ 
شغ بقد المسطمغظ؟! إن رساغئ طخالح افطئ ق تاط 
إق إذا تط تطئغص حرع اهللا طظ رجال غتضمعن الظاس 
والسظئ  الضااب  طظ  المساظئطئ  اإلجقم  بأتضام 

ولغج طظ الثغمصراذغئ الفاجثة.
عثه  بظئث  إق  لضط  خقص  ق  إظه  المسطمعن:  أغعا 
تابسئ  تضعن  أن  لظفسعا  صئطئ  الاغ  الفاجثة  الفؤئ 
السمض  وسطغضط  الضفر،  بأتضام  وتتضط  الضفر  لثول 
طعابئ،  وشغضط  أسجاء  افطط  بغظ  طضاظاضط  إلسادة 
السفارات  أبعاب  سطى  تساةثون  سئغثًا  أذقء  ولغج 
افجظئغئ سطش الضاشر الثي أطرظا اهللا سج وجض بسثم 

 الثدعع له وسثم اتئاسه

تامئ ضطمئ السثد: اقظاثابات السراصغئ وخراع الفاجثغظ

ُجسطئ السططئ شغ أخطعا فجض رساغئ حآون الظاس 
ق لطاسطط سطغعط وإعثار ضراطاعط وظعإ خغراتعط، 
الثقشئ  عثم  طظث  المسطمغظ  بقد  شغ  السططئ  بغظما 
رصاب  سطى  والاسطط  الشرب،  طخالح  لاأطغظ  ُخظسئ 
واجاسادة  اقجاسمار،  طظ  تتررعط  وطظع  الظاس، 

جططاظعط السغاجغ الثي جسطه اهللا تصا لعط.
وجطماه  شرظسا  خظساه  أن  طظث  لئظان  شغ  والتضط 
لطمعارظئ طظ الظخارى ضان عمعط أجغادعط شغ الثارج، 
وتجغث جعءا سظ التضعطات الةئرغئ شغ بقد المسطمغظ 
بضعظعا جططئ ذائفغئ وسظخرغئ وتاصثة، غثغرعا صادة 
ذائفغعن أحئه بصادة السخابات، سقوة سطى أظعط ذئصئ 
وجفضعا  السام  المال  جرصعا  المةرطغظ  الطخعص  طظ 

دطاء أعض لئظان وسمصعا اقظصساطات بغظ أعطه.
وشغ عثة المثة الاغ غسغح شغعا لئظان أزطئ جثغثة 
اصاخادغئ شعق أزطاته، تغث اظعارت السمطئ وغطئ أجسار 
المعاد الشثائغئ والثواء واقجاحفاء والمتروصات، بض 
وُشصث بسدعا ظاغةئ اتاضار تغاان المال وضئار الاةار 
وتسئإ  حرضائعط،  أو  التضام  طظ  وطسزمعط  الفةار 
بعثه افزطئ الةثغثة وافزطات الصثغمئ أطعر سثة غئرز 

شغعا غغاب السططئ الاغ ترسى الحآون.
* شطئظان طظث أسطظاه شرظسا شغ جظئ ١٩٢٠ عع دولئ 
خظاسغ،  باظفج  إق  لطتغاة  صابطئ  غغر  طحععئ  عحئ 
سالمغئ،  أو  إصطغمغئ  دولئ  طظ  سطغه  بالسغطرة  غامبض 

ضفرظسا بط برغطاظغا بط أطرغضا.
أطام  جعاجغئ  بعخفعط  الظاس  حآون  رساغئ  سثم   *
الصاظعن، بض بتسإ صعة الطائفئ، وعع طا غةسطه دوطًا 
لقظفةار شغ أغئ لتزئ ضما تثث طظث طثة شغ  صابقً 
تعادث سثة طبض تادبئ خطثة، والطغعظئ - سغظ الرطاظئ.

* عثا التضط الثي غسامث الطائفغئ شغ طآجسات الئقد 
أدى إلى اظصسام أعض الئطث وتصاتض الطعائش والمثاعإ 
بغظ الفغظئ وافخرى وتضاطئ ضض ذائفئ تعل زسغمعا ضث 
ضث  خاخئ  والتصث  السخئغئ  وتسجزت  افخرى  الطائفئ 

المسطمغظ طظ المعةرغظ طظ أعض شطسطغظ وجعرغا.
لطصغمئ  لئظان  شغ  الرأجمالغ  التضط  ظزام  تصثغج   *
المادغئ والمخطتئ اآلظغئ، طا جسطه غسمض إلظصاذ أرباب 

أجاجا  الربا  تسامث  الاغ  الئظعك  طظ  المال،  رؤوس 
تعالغ  الثغظ  ربا  جظعغا  غثشع  شطئظان  تساطقتعا،  شغ 
تعرغإ  سظ  الظزام  لسضعت  إضاشئ  دوقر،  ططغار   ٨
ططغارات الثوقرات خقل افزطئ رغط طظع ظصض افطعال.

طؤات  عــآقء  ظعئه  ــثي  ال السام  المال  بطس  وصــث   *
تاجاتعط  سطى  الظاس  تعاشئ  ظض  وشغ  المطغارات، 
افجاجغئ المفصعدة باعزئ البمظ ظرى التضام غثاطفعن 
وغسططعن الئطث فجض طظاخإ غسرصعن طظ خقلعا طا 

تئصى شغ جغعب الظاس.
ضض ذلك عع تسئغر سمطغ سظ غغاب السططئ والثولئ 
الئطث  غةسطعن  تضام  ووجــعد  الحآون،  ترسى  الاغ 
تساب  سطى  عثا  ضان  ولع  افرباح  سطغعط  تةر  طجرسئ 

اظعغار الئطث ودخعل أعطه شغ ظفص طزطط.
وعظا ق بث طظ وصفئ لطظزر شغ السقج الظاجع فزطات 

لئظان، والثي غامبض شغ:
* إجصاط الطئصئ السغاجغئ التاضمئ وطخادرة أطعالعا 
وأطعال حرائعا وتغاان المال وضئار الاةار المتاضرغظ 
وطساصئاعط سصعبات زاجرة رادسئ لغضعظعا سئرة لشغرعط.
الربعغئ  السعائث  دشع  ووصش  بالربا  الاساطض  إلشاء   *

الدثمئ الاغ ضربئ اقصاخاد.
تاجئ  غسث  طا  بصثر  افغظغاء  سطى  ضرائإ  شرض   *

الفصراء.
لقطقءات  الثدعع  وســثم  الثارج  سمقء  ضحش   *

الثارجغئ.
وق غاععمظ أتث أن عآقء السغاجغغظ غسالةعن افزطئ 
اقصاخادغئ وغغرعا، طظ خقل تحضغض تضعطئ أو السغر 
إلى  جغآدي  الثي  الثولغ  الظصث  خظثوق  حروط  شغ 

طجغث طظ جغطرة الثارج سطى بروات الئقد وتضمه.
تاى طا ذضرظاه طظ سقجات شعغ طسالةات آظغئ رغبما 
بإسادة  الةثري  التض  افطئ  لعثه  تسالى  اهللا  غعغأ 
جططاظعا وتتضغط حرع ربعا، وغرجع لئظان إلى أخطه 
شغعا  غسعد  وق  تثود  بغظعا  غفرق  ق  أطئ  طظ  ججءا 
الحآون  ترسى  وجططئ  دولئ  وتصعدعا  تصعد،  سمغض 

 ضما أطرعا رب السالمغظ
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ لئظان

أزطئ غغاب السططئ يف لئظان؟
ـــــــــ ـــــــــ بصطط: الحغت الثضاعر طتمث إبراعغط*ـ  ـ 

طع اظثفاض صغمئ الروبغئ الئاضسااظغئ إلى ١٧٥ روبغئ طصابض الثوقر، طا أدى إلى تدثط ضئغر ضسر ظعر 
البقباء  أخثره  ختفغ  بغان  شغ  باضساان  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أضث  باضساان،  أعض 
والفدئ  الثعإ  سمطئ  سضج  وسطى  الرأجمالغ،  لقصاخاد  دائمئ  جمئ  عع  الادثط  أن   ،٢٠٢١/١١/٩
الثغعن  لاسثغث  طظعا  المجغث  التضعطات  تطئع  تغث  الحرائغئ،  صعتعا  اإللجاطغئ  الظصعد  تفصث  اإلجقطغئ، 
فظعا  المساحري،  الادثط  سطى  تصدغ  اإلجقطغئ  السمطئ  إّن  الئغان:  وأضاف  باجامرار.  الماجاغثة  الربعغئ 
وباجط  افجسار.  شغ  اجاصرار  إلى  غآدي  طا  وظادران،  صّغمان  طسثظان  وعما  والفدئ،  الثعإ  سطى  تسامث 
بائظغ  ططالئا  وتسالى،  جئتاظه  اهللا  لرضا  السمض  إلى  المسطمغظ  الئغان  دسا  باضساان  وقغئ  الاترغر/  تجب 
اقصاخادي  الظزام  إظعاء  إلى  ظثسعضط  الئغان:  وصال  ملسو هيلع هللا ىلص.  اهللا  رجعل  أوجئعا  الاغ  والفدغئ  الثعئغئ  السمطئ 
جاطئص  الاغ  الثقشئ  إلصاطئ  الاترغر  تجب  طع  السمض  وإلى  الئحرغئ،  إشصار  إلى  أدى  الثي  الربعي  افطرغضغ 
وذالئعا  الةجئغئ،  الئظعك  واتاغاذغ  الربا  وتتّرم  والفدغئ،  الثعئغئ  بالسمقت  تاسطص  الاغ  الحرسغئ  افتضام 
أصاربضط شغ الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ بإسطاء ظخرتعط لتجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.

الخالفۀ ستقضی على التضخم المستشري فی باکستان
عبر إلغاء النقود اإللزامیۀ وإصدار عملۀ سندها الذهب والفضۀ



 افربساء ١٢ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٣عـ المعاشص ١٧ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢١ طـ٤     السثد ٣٦٥

وجتاشض  والظفاغات  افوجاخ  تضثس  تتئ  واصسئ  الاعظسغئ  خفاصج  وطثغظئ  غعطا   ٤٠ طظ  أضبر  طظث 
اتاصاظا  جئإ  طا  خفاصج،  بمثغظئ  سصارب  بمسامثغئ  الصظئ  طخإ  غطص  بسئإ  والثغثان  والتحرات  الثباب 
افربساء  أخثره  ختفغ  بغان  صال  الخثد،  عثا  وشغ  افطظ.  وصعات  المظطصئ  أعالغ  بغظ  وطعاجعات  ضئغرا 
٢٠٢١/١١/١٠، المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج: لصث سّرت أزطئ الظفاغات طظزعطئ الثراب 
ظاجسئ  تطعل  إغةاد  سطى  صادرغظ  دولئ  رجال  إظااج  شغ  السصط  أوجثت  والاغ  اهللا  أظجل  طا  بشغر  تتضط  الاغ 
لطمحاضض الماسثدة الاغ تسغحعا تعظج، ولفئ الئغان إلى: أظه ضان غمضظ تتعغض عثه الظفاغات إلى شرخئ 
تظمعغئ وذلك بإخداع الظفاغات المظجلغئ إلى سمطغاغ الفرز والمسالةئ بما طظ حأظه أن غدع تثا لطاأبغرات 
تحشغض  شغ  تساثثم  بثغطئ  طتروصات  باسائارعا  طسعا  والاساطض  تبمغظعا  صئض  سظعا  الظاجمئ  الضاربغئ  الئغؤغئ 
والمضر  بالئطح  اقجاسمارغئ  الثول  سطغظا  شرضاعا  الاغ  الثراب  أظزمئ  إن  الئغان:  وأضث  البصغطئ.  الخظاسات 
رجال  إق  غتطعا  لظ  تعظج  تسغحعا  الاغ  الثاظصئ  المحاضض  وإن  افزطات،  تخظع  وظغفغئ  أظزمئ  عغ  والمال 
السالمغظ؛  رب  بأتضام  الظاس  حآون  غرسعن  افطئ؛  سصغثة  سطى  طئظغًا  راصغًا؛  شضرًا  غتمطعن  تصغصغعن  دولئ 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  رجال  إظعط  افطئ،  لثثطئ  والئاذظئ  الزاعرة  الئقد  بروات  شغسثِّرون 
الظعدئ. ذرغص  شغ  الئقد  ووضع  افزطات،  وسقج  المحضقت،  لتض  العتغثة  الدماظئ  شعغ  الظئعة؛  طظعاج 

غصعم تجب الاترغر/ وقغئ باضساان باظزغط تمطئ واجسئ سطى طعاصع الاعاخض اإللضاروظغ، بسظعان "جاصدغ 
الثقشئ سطى الادثط المافحغ طظ خقل تئظغ سمطئ جظثعا الثعإ والفدئ" وذلك لطاأضغث سطى أّن السمطئ 
اإلجقطغئ جاصدغ سطى الادثط المساحري، فظعا تسامث سطى الثعإ والفدئ، وعما طسثظان صّغمان وظادران، 
التضعطغ  اإلظفاق  طظ  ضض  سطى  اقظدئاط  اإلجقطغئ  السمطئ  تفرض  ضما  افجسار،  شغ  اجاصرار  إلى  غآدي  طا 
وتتخغض اإلغرادات، شغ تغظ إن اإلجقم غتّرم السعائث الربعغئ المخرشغئ واقتاغاذغ الةجئغ الاغ تحضض 
ضشعذًا تدثمغئ ضثمئ سطى المسروض طظ الظصعد. ولط غئح اإلجقم لطثولئ إخثار الظصعد سطى أي أجاس 
طظ اسامادعا سطى البروة التصغصغئ. حاءت، طبض الظصعد العرصغئ التالغئ، المثسعطئ بالسططئ الصاظعظغئ، بثقً 

خقل  الفخائض  سطغه  تعاشصئ  طا  ضض  سئاس  شعَثَم 
طظ  وّصسعه  طا  ضض  ُغراعِ  ولط  الطعغطئ،  السظغظ  تطك 
(بعابئ  طظ  به  الاجطعا  طا  وضض  وسرائخ،  وبائص 
سرض  بعا  وألصى  شعمعط،  بتسإ  واجاتصاصات) 
التائط، ولط غتسإ تسابًا في حغء، ولط غساةإ 
صرارات  طظ  الفخائض  تطك  إلغه  تعخطئ  طا  لضض 
صادة  طظ  لطضفار  جعى  فتث  غأبه  ولط  وتعاشصات، 

أطرغضا وضغان غععد.
لط غساةإ سئاس إق فطرغضا الاغ ق ترغث ُطخالتئ 
بغظ الفخائض إق بسث اساراشعا بضغان غععد، وضثلك 
ق  أطظغئ  ُطاططئات  لعا  الاغ  غععد  لثولئ  اجاةاب 
ُغطئغعا لعا إق السططئ الفطسطغظغئ طظ خقل اجامرار 

الاساون والاظسغص افطظغ طسعا.
وتغث إّن أطرغضا طا زالئ ُتسّطض المخالتئ شق غمطك 
سئاس إق تسطغطعا وشصًا لفواطر افطرغضغئ، وذلك فّظه 

ُطةرد سئث طأطعر فطرغضا والضفار.
افوصات  عثه  شغ  المخالتئ  ُترغث  ق  أطرغضا  أّن  وبما 
بحضٍض خاص، شإّن تضام طخر السمقء فطرغضا صاطعا 
إرجاء  سظ  باإلسقن  شصاطعا  باسطغطعا،  أغدًا  عط 

المخالتئ بغظ شاح وتماس إلى أجٍض غغر ُطسّمى.
شتماس الاغ صّثطئ تظازقت خطغرة شغ السام ٢٠١٧

سطى  شطسطغظغئ  بثولئ  وصئطئ  طغباصعا  غّغرت  سظثطا 
طظ  غّغرت  الاغ  وعغ   ،١٩٦٧ سام  المتاطئ  افراضغ 
وخفعا اإلجقطغ إلى وخفعا العذظغ شسّرشئ ظفسعا 
الظعسغئ  الاظازقت  شعثه  وذظغ،  تتّرر  ترضئ  بأّظعا 
شارغثان  غععد،  وضغان  أطرغضا  تضِش  لط  الضئغرة 
طع  افسثاء  ذئغسئ  عغ  وعثه  المجغث،  تصثغط  طظعا 
الثغظ غساةغئعن لعط، شق غضافعن إقّ بةر الترضات 

المثطخئ إلى طساظصساتعط اآلجظئ وإغراصعط شغعا.
إّن سطى ترضئ تماس أْن ُتثرك جغثًا أّن جططئ سئاس 
السغاجغئ  أطرغضا  أجظثة  تخرًا  ُتظّفث  سمغطئ  جططئ 
بعظغفاعا  تصعم  وأّظعا  افطظغئ،  غععد  ضغان  وأجظثة 
سّما  الثروج  تمطك  ق  وأّظعا  وجه،  أتسظ  سطى  تطك 

ُرجط لعا صغث أظمطئ.
المثطخئ  ولطفخائض  لتماس  الثغر  طظ  ضان  لثلك 
إلى  غئادروا  أن  شطسطغظ  وفعض  اإلجقطغئ  ولفطئ 
ظئث عثه السططئ الثائظئ وُطصاذساعا، وسطى تماس 
أْن تاثّطى ظعائغًا سظ شضرة المخالتئ طع جططئ عضثا 
ذلغطئ  سمغطئ  جططئ  طع  الاخالح  شغ  خغر  شق  حأظعا، 
 تشثر بأعض شطسطغظ وتاعاذأ طع ضض أسثاء افّطئ

السالط  الاترغر،  تجب  أطغر  أخثره  جآال  جعاب  شغ 
اهللا،  تفزه  الرحائ  أبع  خطغض  بظ  سطاء  الةطغض 
٢٠١٩/٠٩/٢٣م،  باارغت  جظاغظ،  طظ  أضبر  صئض 
لطعبغصئ  الماظاصدغظ،  التضط  ذرشغ  تعصغع  وسصإ 
والمثظغغظ  السسضر  طسًا؛  وتحضغطعما  الثجاعرغئ 
لمةطج السغادة، جاء شغه: "إن التضط شغ السعدان 
طظ  ًق  ُطحضَّ غضعن  غضاد  الثجاعرغئ  العبغصئ  وشص 
خارجغئ  وبعقءات  طافاوتئ  بخقتغات  شرغصغظ 
طاخارسئ وجغظسضج عثا افطر سطى سمطعما شغ تض 
ضض  َعّط  وجغضعن  سغحعط،  وجقطئ  الظاس  طحاضض 
طظعما خثطئ اقتةاه الثي غعالغه، وطظ بط غاربص 
وخارجغئ...  داخطغئ  بعجائض  لُغصخغه  باآلخر  أتثعما 
شغ  المةالج  عثه  طبض  إظحاء  سظ  والمسروف 
بالفارات  طرتئطئ  إق  ُتظحأ  تضظ  لط  أظعا  السعدان 
غامضظ الةغح  وافزطات... وذلك إلى أن  اقظاصالغئ 
طظ ترتغإ أوراق الثولئ وتض المةطج وشرض رئغج 
السغاجغ  العسغ  إظه  الةغح"،  ضئاط  طظ  لطئقد 
السغاجغعن  غراه  ق  طا  المئثئغ  السغاجغ  ُغري  الثي 
العاصسغعن، وعثا طا تثث، تغث بثأ الئرعان، وطظث 
غثه  وضع  تغث  الثولئ،  أوراق  بارتغإ  طئضر،  وصئ 
لجرع  أداة  واجاثثطه  المجسعم،  السقم  ططش  سطى 
إلى  به  وخض  أن  إلى  السعدان،  حرق  شغ  الحصاق 
بط  التضعطئ،  وخظص  الضاطض،  واإلغقق  الامرد 
اجاثثم طظ غسمعن بحرضاء السقم شغ حص خش 
السسضر  خش  شغ  الةماعغر  وتحث  والاشغغر،  الترغئ 
السغادة،  طةطج  اجاماسات  وسطص  المثظغغظ،  ضث 
تمثوك  خرج  تغث  تماطًا،  تمثوك  تضعطئ  وحض 
اقظاصالغئ،  التضعطئ  بعا  تمر  أزطئ  أخطر  أظعا  لغسطظ 
افشرغصغئ  الحؤعن  وزغرة  برغطاظغا  جغثته  شأوشثت 
وطئسعبعا لثسط تمثوك، لضظ أوراق الطسئئ لط تضظ 
افطرغضغ  المئسعث  وخعل  ضان  لثلك  أغثغعط،  شغ 

لطصرن افشرغصغ جغفري شغطامان تاجمًا.
حرع  الثرذعم  لمطار  ذائرته  طشادرة  شسحغئ 
وتض  اقظصقب  شغ  أطرغضا  طظ  باسطغمات  السسضر 
الطعارئ،  تالئ  وإسقن  والعزراء،  السغادة  طةطسغ 
الماتثث  تخرغح  ضان  فطرغضا  شسض  رد  شأول  لثلك 
باجط الثارجغئ افطرغضغئ ظغث براغج الثي صال: "إن 
عع  السعدان  شغ  تثث  طا  تسائر  الماتثة  العقغات 
إلى  تتااج  "اظصقب"  ضطمئ  وإن  سسضرغئ،  جغطرة 
تصغغط صاظعظغ" (صظاة الترة ٢٠٢١/١٠/٢٦)، بط لما 
افطرغضغ  المئسعث  إلى  تحغر  اقتعام  أخابع  بثأت 
شغطامان شغ اقظصقب رد شغ تثغث لصظاة جضاي ظغعز 
الئرعان  أن  إلى  ططمؤظًا  الثرذعم  غادر  "إظه  صائًق: 
صث وسثه باقلاجام الضاطض بما اتفصا سطغه، وبالامسك 
أن  اتدح  ولضظ  الثغمصراذغ،  المثظغ  بالاتعل 
واإلدارة  السعداظغ"،  الحسإ  سطى  ضثب  الئرعان 
افطرغضغئ ق تخش طا تثث شغ السعدان بأظه اظصقب، 
٢٠٢١/١٠/٢٧ افربساء  غعم  الختفغ  طآتمره  شفغ 

بالئغئ  افطرغضغ  الصعطغ  افطظ  طساحار  وخش 
"اظاضاجئ  بأظه  اقظصقب  جعلغفان  جغك  افبغخ 
ضئغرة طبغرة لطصطص" (روغارز). وأورد طعصع سربغ ٢١

بتسإ ختغفئ ظغعغعرك تاغمج أن ضارغظ جان بغغر، 
لطختفغغظ  صالئ  باغثن،  الرئغج  باجط  الماتثبئ 
تخرشات  ظرشخ  "ظتظ  الرئاجغئ:  الطائرة  طاظ  سطى 
الةغح وظثسع إلى اإلشراج الفعري سظ رئغج العزراء 
شعغ  الةئرغئ"  اإلصاطئ  صغث  وضسعا  الثغظ  واآلخرغظ 
اساصال  سطى  تتاب  إظما  اقظصقب  ترشخ  ق  بثلك 

رئغج العزراء وذاصط تضمه شصط.
أطا روجغا الاغ تاترك بدعء أخدر طظ أطرغضا، شصث 
أزطئ  سطى  "دلغض  بأظه  اقظصقب  خارجغاعا  وخفئ 
طثى  سطى  شاحطئ  جغاجئ  اتئاع  سظ  ظاجمئ  تادة 
افطط  لثى  الثائط  طظثوبعا  ظائإ  أن  ضما  ساطغظ"، 
لتزات  صئغض  بعلغاظسضغ  دغماري  السفغر  الماتثة 
الثولغ  افطظ  بمةطج  طحاورات  جطسات  بثء  طظ 
تعل تطعرات العضع شغ السعدان صال: "لماذا ظصعل 
سطى طا تثث شغ السعدان اظصقبًا سسضرغًا؟! لماذا ق 
صئض  الئحغر  سجل  سظث  تط  ضما  لطسططئ  اظاصاقً  غضعن 

اقظصقب افطرغضغ يف السعدان وواجإ افطئ
ـــــــــ بصطط: افجااذ تاتط جسفر (أبع أواب) المتاطغ – وقغئ السعدانـ  ــــــــــ

الفغاع  غزض  أن  غسظغ  وعع  بعجئ)  (سربغ  جظاغظ؟" 
طةطج  سظ  غخثر  بغان  أي  إلشراغ  طخطاًا  الروجغ 
السعدان  اظصقبغغ  سطى  والدشط  اإلداظئ  طظ  افطظ 

طا أدى لاسطغض طحروسغ صرار!!
أطا برغطاظغا وخعغتئاتعا شغ الصارة السةعز، شصث ذار 
الةغح،  اظصقب  سطى  حثغث  بسظش  وردوا  خعابعط، 
شغ  افشرغصغئ  الحؤعن  وزغرة  شعرد  شغضغ  صالئ  شصث 
وصع  الثي  السسضري  "اقظصقب  تعغار:  سطى  تشرغثة 
السعداظغ"  لطحسإ  طصئعلئ  غغر  خغاظئ  السعدان  شغ 
(روغارز). أطا شرظسا شصث غرد رئغسعا طاضرون صائًق: 
شغ  اقظصقب  طتاولئ  السئارات  بأحث  شرظسا  "تثغظ 
السعدان". أطا ألماظغا شصث صال وزغر خارجغاعا عاغضع 
غسائر  السعدان  شغ  السسضري  اقظصقب  "إن  طاس: 
تطعرًا ضاربغًا لفتثاث"، وأضاف: "أدغظ بحثة أسمال 
خطفغئ  وسطى  اقظصقب".  شغ  المحارضغظ  السسضرغغظ 
دسعته لطحئاب لطازاعر، أطعطئ التضعطئ غعم افتث 
٢١ لغفر  جاغطج  الئرغطاظغ  السفغر  ٢٠٢١/١٠/٣١م 

غعطًا لمشادرة الئقد.
الةغح،  شغ  أطرغضا  رجال  اظصقب  صخئ  عغ  عثه 
برغطاظغا،  وبثاخئ  أوروبا،  رجال  لمحروع  ووأدعط 
والثغظ غرتعط أتقطعط باجاقم السططئ طظ رجال 
لاسطغط  وضشطعط  ططالئاعط  خقل  طظ  أطرغضا 
رئاجئ السغادي لطمثظغغظ، وعغضطئ المآجسئ افطظغئ 
ووضسعا بغث رئغج العزراء، وق سجاء لعط شغ اظجساج 
أجغادعط شغ أوروبا، وق ظفاق أطرغضا لعط، شأطرغضا 
رئغج  سطى  اظصقبه  ودسمئ  السغسغ،  وضسئ  الاغ 
آلقف  الترام  الثم  غسفك  وعع  طخر،  شغ  طظاثإ 
السابص  الرئغج  وخفه  بض  المساخمغظ،  المثظغغظ 
جعف  عثه  أطرغضا  المفدض،  دضااتعره  بأظه  تراطإ 
شغ  سعدعط  غحاث  تاى  اقظصقبغغظ  عآقء  تثسط 
السالط،  وتظاشص  المثظغغظ  شغه  تظاشص  الثي  العصئ 
خارجغاعا  وزغر  اتخض  شصث   ،٢٤ شراظج  وبتسإ 
إصاطاه  طصر  شغ  تمثوك  العزراء  رئغج  سطى  بطغظضظ 
طسه  وتتثث   ،٢٠٢١/١٠/٢٧ افربساء  غعم  الةئرغئ 
جمغع  جراح  بإذقق  وططالئًا  جراته،  بإذقق  طرتئًا 

المتاةجغظ.
الئرعان  جغحضطعا  الاغ  المثظغئ  التضعطئ  إن 
لطتضعطئ  اطاثادًا  تضعن  جعف  الةغح،  تراب  تتئ 
أجظثة  تتصغص  شغ  جاظحط  المصئعرة،  اقظاصالغئ 
السعدان،  شغ  طخالته  وتتصغص  المساسمر،  الضاشر 

وذلك ضما غطغ:
وتخفغئ  التغاة،  سظ  الثغظ  شخض  اجامرار   -
الحرسغئ،  افتضام  طظ  وافظزمئ  الاحرغسات 
بمساواة  ضاشئ  الضاشر  الشرب  تدارة  شغ  والثخعل 
وإباتئ  جغثاو،  اتفاصغئ  وتصثغج  بالرجض،  المرأة 
غطغض  غحفغ  أن  حأظه  طظ  طا  وضض  والسعر،  المبطغئ 
وطظ  لطظاس،  أخرجئ  أطئ  خغر  شغ  المساسمر  الضاشر 
غعم  الختفغ  طآتمره  شغ  الئرعان  تثغث  ذلك 
في  غسمتعا  لظ  إظعط  صال  تغث   ،٢٠٢١/١٠/٢٦

جماسئ أغثغعلعجغئ بالسغطرة سطى الئقد.
والئظك  الظصث  خظثوق  أواطر  تطئغص  شغ  اقجامرار   -
السطع  سظ  الثسط  برشع  غسمى  وطا  الثولغغظ، 
والضعرباء  والثئج  العصعد  أجسار  برشع  والثثطات، 
الئقد  بروات  وتسطغط  السئاد،  وإشصار  الثثطات  وضض 

لطحرضات الرأجمالغئ الظاعئئ لطبروات.
- المسارسئ شغ تطش الاطئغع طع ضغان غععد، وتعصغع 
اقتفاق طسه شغ الئغئ افبغخ شغ أصرب وصئ طمضظ.

بقد  شغ  السربغ  الربغع  بعرات  اجاثارت  أن  بسث 
الثقص  غائطعر  بثأت  تغث  إلى  ورجسئ  المسطمغظ، 
اإلجقم  إلى  غفدغ  واتث  اتةاه  ذي  ذرغص  شغ  اآلن 
السزغط، الثي خاغه أظزمئ تغاة باجاعاد ختغح تجب 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  تطئصه  الاترغر، 
اهللا  ظخر  تظجل  وواصسعا،  شضرتعا  بغظ  الاغ  الظئعة، 
جئتاظه وتسالى باجاةابئ ظفر طظ أعض الصعة والمظسئ 
شاصطع  المشاخإ،  افطئ  جططان  غردون  المثطخغظ، 
شغفغخ  اإلجقم،  وُغطئص  الشربغ،  اقجاسمار  جثور 

 خغرًا وبرضئ سطى السالط شعطّط أغعا المسطمعن

ترضئ  وشعز  شطسطغظ  شغ   ٢٠٠٦ سام  اظاثابات  بسث 
بالصعة،  غجة  صطاع  سطى  وجغطرتعا  شغعا،  تماس 
شغ  السططئ  سظ  غجة  شغ  السططئ  اظفخال  وبسث 
الدفئ، بسث ذلك بسام بثأت ُطتاوقت المخالتئ بغظ 
جططئ رام اهللا وجططئ غجة بعجاذات سربغئ ودولغئ 
السام  عثا  تاى  وججر  طٍث  بغظ  واجامرت  ُطاسّثدة، 
وضاظئ  حغء،  سظ  ُتسفر  لط  ولضّظعا   ،٢٠٢١ الةاري 

ظاغةاعا خفرًا.
بغظ  الضبغرة  الصاعرة  اتفاصات  إلى  طضئ  اتفاق  َشِمظ 
والاغ  السصغمئ،  وتعاراتعا  الفطسطغظغئ،  الفخائض 
طا  شضض  الفائائ،  جظئ  سحرة  الثمج  ذعال  اجامرت 
اجاشرصئ  الاغ  والتعارات  اقتفاصات  عثه  شغ  جرى 
المشطصئ،  الصاسات  داخض  السمض  طظ  الساسات  آقف 
طظ  الضبغر  اجاظجشئ  ُطدظغئ  جععد  شغعا  وُبثلئ 
العصئ والةعث والمال، والظاغةئ أّن ضض ذلك اظاعى 

طظ دون ذائض.
وبضض   - سئاس  طتمعد  السططئ  رئغج  ألشى  لصث 
بساذئ - ضض تطك الةععد بةرة صطط، وأساد ُطفاوضات 
المخالتئ الحاصئ إلى الُمرّبع افّول، شاحارط وبحضٍض 
تسسفغ اساراف تماس وبحضض خرغح وُطسئصًا وبثون 
ُطعاربئ بضغان غععد الصائط سطى افراضغ الفطسطغظغئ 
إلغه  تعخطئ  طا  ضض  وألشى   ،١٩٤٨ جظئ  المتاطئ 

الفخائض الفطسطغظغئ طظ تعاشصات واتفاصات.
وعع  المخري  ُطظغإ  صام  سظثطا  جطّغًا  ذلك  وظعر 
الحثخغئ الفطسطغظغئ الظاشثة صئض حعرغظ بمتاولئ 
وجاذئ أخغرة، الاصى شغعا بصادة ترضئ تماس وعط: 
الئردوغض  وخقح  الساروري  وخالح  عظّغئ  إجماسغض 
شصال:  باإلغةابغ  بعط  لصاءه  ووخش  بثران،  وُتسام 
"إّن تماس أّضثت سطى ظّغاعا إظعاء اقظصسام وإتمام 
اقساراف  سطى  واشصئ  وإّظعا  العذظغئ،  الُمخالتئ 
غساظث  ُطاضاطض  برظاطب  ضمظ  الحرسغئ  بصرارات 
تضعطئ  الاجام  سطى  واشصئ  ضما  الصاعرة،  لتعارات 
وتثة وذظغئ بصرارات الحرسغئ إذا ضان ذلك اجاظادًا 

قتفاق طضئ".
طتمعد  إلى  ضعبغصئ  الرجالئ  عثه  المخري  وأرجض 
سئاس شاجاثش سئاس بعا، وبضض سظةعغئ واجاضئار 
ضاإ ردًا سطى ذغض العبغصئ: "افخ ُطظغإ، المططعب طظ 
بحضض  تسارف  أن  حرغضئ  تضعن  تاى  تماس  ترضئ 
الحرسغئ  بصرارات  عظغئ  إجماسغض  وباعصغع  رجمغ 

الثولغئ، وطظ دون ذلك شق تعار طسعط".

خمج سحرة جظًئ طّرت
سطى املُخالتئ الفطسطغظغئ والظاغةئ خفر!

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 

مشاکل تونس الخانقۀ لن یحلها إال رجال دولۀ حقیقیون
یرعون شؤون الناس بأحکام رب العالمین

اجاسرض المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ ترضغا شغ بغان ختفغ ظاائب اجاماع باغثن وأردوغان سطى 
وضغش  أردوغان،  ظزام  تةاه  باغثن  إدارة  طارجاعا  الاغ  اإلذقل  وطتطات  السحرغظ،  طةمعسئ  صمئ  عاطح 
اضافى أردوغان بالاخرغتات السطتغئ شغ المآتمر الختفغ الثي سصث بسث اقجاماع. شغ تغظ، لط غحر باغثن 
إلى ترضغا أو لصائه بأردوغان. وعثا غثل سطى أن الطصاء لط غسفر سظ ظاغةئ طرضغئ لارضغا. وأضاف الئغان: أن 
المسآولغظ افتراك طا زالعا غظزرون إلى العقغات الماتثة سطى أظعا "خثغصئ وتطغفئ". وعثا غثل سطى أن تضام 
ترضغا غسمطعن لتماغئ طخالح اقجاسمار افطرغضغ والضفار الشربغغظ طظ أجض تماغئ طصاسثعط بثقً طظ تماغئ 
طخالح الحسإ الارضغ والمسطمغظ. إظعا طعمئ خسئئ أن تاتثى الصعى اقجاسمارغئ السزمى، شإظعا تاططإ 
اإلغمان واإلرادة والمبابرة والصعة. وعض طظ غثغر ظعره لقجقم، وغمتع أتضاطه، وغثغر ظعره فطاه، وغصئض 
بالثل والعجغمئ طظ أجض المظجلئ والمخالح الثظغعغئ، عض غساطغع أن غصعد الحسعب المزطعطئ؟! وخطص الئغان 
إلى الصعل: دون أدظى حك شإن طبض عثه الصغادة لط ولظ تضعن إق لثولئ تصعم سطى طظعاج الظئعة عغ دولئ 
الثقشئ الراحثة. وتغظؤث جارى العقغات الماتثة والشرب اقجاسماري طا طسظى الثولئ السزمى سطى تصغصاعا.

ماذا کان یأمل أردوغان فی روما وماذا وجد بالمقابل؟!

حزب التحریر/ والیۀ باکستان؛ ینظم حملۀ بعنوان
"ستقضی الخالفۀ على التضخم المتفشی بتبنی عملۀ سندها الذهب والفضۀ"


