
تقارير عن اضطهاد 
وسرقتها  للمسلمين  الصين 

المعتقلين ألعضاء 

حعال   ١٦ افربساء،  غعم  جغ  بغ  بغ  تطفجغعن  ظحر 
طخعرا  تصرغرا  ٢٠١٩/٦/١٩م  المعاشص  ١٤٤٠عـ، 
الحرصغئ،  ترضساان  شغ  اإلغشعر  طسطمغ  وضع  سظ 
الخغظغ  الظزام  اضطعاد  شزاسئ  الاصرغر  أظعر  إذ 
ضبغرا  الخغظغ  الظزام  عثم  شصث  اإلغشعر،  لمسطمغ 
طظ  تصرغئا  خالغئ  الئاصغئ  والمساجث  المساجث،  طظ 
سطى  غرتادوظعا  طسظغظ  رجال  بدسئ  إق  المخطغظ 
خعف، وتط إصفال ضبغر طظ الئغعت طظ صئض السططات 
وتحغر  صاطعا،  أو  جةظعا  أو  أعطعا  عّةر  إذ  الشاحمئ 
المسطمغظ  طساصئئ  الئغعت  سطى  ضائئ  تسطغمات 
إذقق  طظعا  اإلجقم  أتضام  بئسخ  اقلاجام  بسئإ 
طظ  أضبر  الةائرة  السططات  عثه  وتتاةج  الطتى، 
بغظما  وسطظغ.  رجمغ  اضطعاد  شغ  طسطط  ططغعن 
سقصاتعا  بظاء  تعاخض  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  افظزمئ 
دبطعطاجغا  تصاذسعا  وق  المةرطئ  الخغظ  عثه  طع 
سطغعا  تساظضر  وق  اإلغمان،  أضسش  وعع  تةارغا  أو 
لاضش  سطغعا  تدشط  وق  عثه  اإلجراطغئ  أشسالعا 
ظصطئ  ضما  العمةغئ.  العتحغئ  أسمالعا  طمارجئ  سظ 
خفتئ رادغع جعا غعم البقباء ١٥ حعال ١٤٤٠عـ، 
دولغئ  تصعصغئ  لةظئ  سظ  ٢٠١٩/٦/١٨م  المعاشص 
اجمعا "طتضمئ الخغظ" برئاجئ جغفري ظغج الثي 
تضما  الثولغئ،  الةظائغئ  المتضمئ  شغ  طثسغا  ضان 
الطةظئ  لثى  "إن  صال:  ٢٠١٩/٦/١٧م  اقبظغظ  غعم 
أسداء  اجاثراج  بسمطغات  الخغظ  صغام  سطى  أدلئ 
افصض"  سطى  طدئ  جظئ   ٢٠ طثار  سطى  طساصطغظ 
صئض  طظ  المجاسط  عثه  ظفئ  صث  الخغظ  وضاظئ 
المتضعم  أسداء  اجاثثام  سظ  تعصفئ  إظعا  وصالئ 
لةظئ  وصالئ   .٢٠١٥ سام  طظث  باإلسثام  سطغعط 
الممارجات  عثه  أن  تساصث  "إظعا  الثولغغظ  الثئراء 
المخثر  عط  غعظس  شالعن  طساصطغ  وأن  طسامرة 
طظعا".  الاربح  غاط  الاغ  افسداء  لعثه  الرئغسغ 
عغ  "الثقخئ  الخغظ":  "طتضمئ  لةظئ  رئغج  وصال 
وخفعا".  غمضظ  ق  بئحاسئ  طاتعا  صث  الضبغر  أن 
حعثت  افسداء  ظصض  "سمطغات  أن  الطةظئ  وأوضتئ 
صائمئ  وتراجسئ   ٢٠٠٠ سام  طظث  الخغظ  شغ  ذفرة 
وأن  طائرسغظ،  طظ  أسداء  سطى  لطتخعل  اقظازار 
السائتغظ  آقف  صغام  بحأن  والاصارغر  الطفرة  عثه 
وجعد  إلى  غحغر  الخغظ  شغ  أسداء  زرع  بسمطغات 
سطغه  التخعل  غمضظ  طما  أضئر  افسداء  طظ  ضمغئ 
ألش   ٩٠ طظ  أضبر  وأن  شصط،  إسثاطعط  غاط  طمظ 
أسطى  رصط  وعع  الخغظ  شغ  جظعغا  تاط  زرع  سمطغئ 

الرجمغئ". الخغظغئ  الاصثغرات  طظ  بضبغر 
: إن عثا غسظغ أن الظزام الخغظغ الشاحط 
المساصطغظ  طظ  الضبغر  أسداء  باظاجاع  غصعم 
وغارضعط  لئغسعا  وغغرعط  اإلغشعر  المسطمغظ 
شصث  لثلك  غمعتعا.  أن  إلى  وغضابثون  غساظعن 
أن  جمغسا  اإلجقطغئ  افطئ  أبظاء  سطى  تعجإ 
وغظضروا  الثعظئ  السمقء  تضاطعط  وجه  شغ  غعئعا 
اإلغشعر  لمسطمغ  وخثقظعط  جضعتعط  سطغعط 
إصاطئ  شغ  واجامرارعط  الحرصغئ  ترضساان  شغ 
أن  سطغعط  ضما  المةرطئ،  الخغظ  طع  السقصات 
طحارغسعا  وغرشدعا  الخغظ  بدائع  غصاذسعا 
دبطعطاجغغعا  وذرد  جفاراتعا  بإغقق  وغطالئعا 
طظ الئقد اإلجقطغئ، بض وافوجإ طظ عثا والثي 
اإلجقطغئ،  افطئ  تسمض  أن  عع  به  إق  عثا  غاط  ق 
إجصاط  سطى  جغعحعا،  وذطغساعا  طصثطاعا  وشغ 
لتجب  الظخرة  وإسطاء  الثعظئ،  السمقء  تضاطعا 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  الاترغر 
لشغرعا  أو  لطخغظ  تثع  لظ  الاغ  الظئعة،  طظعاج 
بقد  شغ  تطآه  طضاظا  المساسمرة  الضفر  دول  طظ 
لاظاخر  جغعحعا  خطغفاعا  وجغساظفر  المسطمغظ، 
طظ  وتثطخعط  المزطعطغظ  المسطمغظ  لةمغع 

طساظاتعط وظطط المةرطغظ لعط.

ظزط تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ خئاح 
غعم الثمغج ١٠ وصفات اتاةاجغئ شغ طثاطش طتاشزات 
افطظغئ  وأجعجتعا  السططئ  تشعل  سطى  اتاةاجا  الدفئ 
طا  طظث  افطظغئ  افجعجة  لثى  المساصطغظ  حئابه  سطى 
غصارب افجئعسغظ، وذلك شغ طتاشزات جظغظ وذعلضرم 
وظابطج وصطصغطغئ وجطفغئ ورام اهللا وبغئ لتط وأرغتا 
قشاات  خقلعا  التجب  حئاب  ورشع  وتطتعل.  ودورا 
تساظضر سطى السططئ اقساصال السغاجغ وطتاولئ تضمغط 

افشعاه، وأخرى تظضر سطى جعاز الصداء الاسسش واقظخغاع فواطر افجعجة افطظغئ واإلبصاء سطى حئاب التجب 
طعصعشغظ سطى تعط جغاجغئ ودون طراساة أدظى تصعصعط الصاظعظغئ، وقشاات تظضر سطى السططئ جضعتعا سظ 
الفاجثغظ بض وتضرغمعط شغ الصخعر بغظما تساصض المثطخغظ طظ المسطمغظ! وطظ بغظ الحسارات الاغ رشسئ: "ق 
لقساصال السغاجغ"، "ق لاضمغط افشعاه"، "ق لاشعل افجعجة افطظغئ"، "أتضام جاعجة أم صداء؟"، "طظ أغظ تأخث 
الظغابئ أواطرعا؟"، "أشظةسض المسطمغظ ضالمةرطغظ؟"، "المثطخعن شغ السةعن والفاجثون شغ الصخعر". عثا 
ووصش المتاةعن أطام طةمسات المتاضط شغ المتاشزات بحضض قشئ أطام المارة والصداة والمتاطغظ لطاسئغر 
سظ رشدعط لممارجات السططئ وتشعل أجعجتعا افطظغئ صرابئ ظخش الساسئ واظاعئ العصفات بسقم شغ ضاشئ 

المتاشزات باجابظاء طتاشزئ ذعلضرم تغث اسارضئ السططئ العصفئ وصاطئ باساصال جمغع المحارضغظ شغعا!
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إن التض المئثئغ عع شغ اقساخام بتئض اهللا الماغظ، 
وتطئغص حرسه، وذلك بإسقن الثقشئ الراحثة الباظغئ 
الاغ  والمسطمغظ  اإلجقم  دولئ  الظئعة،  طظعاج  سطى 
تتمغ بغدئ اإلجقم، وترد ضغث الضائثغظ وأسعاظعط، 
آَمُنواْ  ِيَن  َّ ا فَُّها 

َ
ك ﴿يَا  تسالى:  صال  خاجؤغظ.  شغظصطئعا 

ِبِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما حُيْيِيُكْم َواْعلَُمواْ  اْسَتِجيُبواْ 
وَن﴾. ِْه حُتْرَشُ َ ِ ُه إ

نَّ
َ
َ حَيُوُل َننْيَ الَْمْرءِ َوَقلْبِِه وَك نَّ ابَّ

َ
أ

اصرأ شغ عثا السثد:

-  اجاعثاف التعبغغظ لمطار أبعا تسرغع 
    لطتض السغاجغ افطرغضغ الثي غرشده اإلظةطغج ...٢

-  أطرغضا سثو اإلظساظغئ! طساسثاتعا لغسئ إظساظغئ! ...٢
-  جظعات ذعال وق زال 

    المال السغاجغ المسمعم غفاك ببعرة الحام! ...٣
-  افردن إلى أغظ؟! الةجء ١٢ ...٤

-  اقظاثابات شغ ضازاخساان حضطغئ 
   وبصغ ظجارباغغش عع الماتضط شغ الئقد ...٤

http://www.alraiah.net :افربساء ٢٣ طظ حعال ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٢٦ تجغران/غعظغع ٢٠١٩ طـ                                       الرائث الثي ق غضثب أعطه                   السثد: ٢٤٠ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ 

ضطمئ السثد

ظزغره  طع  طحارك  ختفغ  طآتمر  شغ  السغسغ  صال 
الروطاظغ ضقوس غععاظج إظه اجاسرض خقل الطصاء 
رؤغئ طخر الثاخئ بالاسعغئ السطمغئ لفزطات السربغئ، 
وطظ بغظعا "تسعغئ الخراع الفطسطغظغ (اإلجرائغطغ) 
الفطسطغظغ  لطحسإ  تدمظ  وحاططئ  سادلئ  تسعغئ 

تصعصه". (العذظ السربغ).
أطرغضا  شغ  أجغاده  رضا  غحاري  أن  السغسغ  غتاول 
وإصظاسعط بةثوى الامسك به تاضما لمخر الاغ لط 
تثُإ ظار بعرتعا بسث، طظ خقل تظفغثه جطسطئ طظ 
الثي  المضطعم  حسئعا  تص  شغ  اإلجراطغئ  السغاجات 
أوخث شغ وجعه ضض أبعاب التغاة الضرغمئ وأبصى بابا 
وتغثا له عع باب السةعن والمساصقت السرغئ الرعغئئ 

الاغ تثرج لظا غعطغا صاطى طظ حئاب الضظاظئ.
ضما غسارع السغسغ الثطا شغ تظفغث جغاجات أطرغضا 
اإلصطغمغئ ودسط أزقطعا جغاجغا وسسضرغا لقظصداض 
شغ  أطرغضغ  ظفعذ  وخطص  السربغ،  الربغع  بعرات  سطى 
عثه المظاذص البائرة، ضما عع التال شغ دسط تفار شغ 

لغئغا والمةطج السسضري شغ السعدان.
أطا أضبر المطفات أعمغئ لثى السغسغ تالغا وغسمض ضض 
طا شغ وجسه إلظةاته شعع ططش الصدغئ الفطسطغظغئ 
ظزرا لما تمبطه طظ أعمغئ فطرغضا وربغئعا ضغان غععد 
الشاخإ، شعع غطسإ لسئئ تثوغت لطفخائض الفطسطغظغئ 
ضغ  جظعات  طظث  سطغعا  والدشط  اباجازعا  خقل  طظ 
تعجعاته  وشص  لاسغر  وبعخطاعا،  صثرتعا  غفصثعا 
غجة  صطاع  سطى  تخاره  إتضام  خقل  طظ  وإطقءاته، 
وإغقق طسئره الئري وعع ظاشثته العتغثة ظتع السالط، 
الصدغئ  بمطش  السغسغ  طثابرات  إطساك  أن  ضما 
الفخائض  سطى  لطدشط  الفرخئ  غمظتعا  الفطسطغظغئ 
طثاطفئ  سظاوغظ  تتئ  الثورغئ  لصاءاتعط  خقل  طظ 
ضمطش المخالتئ والاثفغش طظ أزطات غجة اإلظساظغئ...

الفطسطغظغئ  الصدغئ  لتض  لرؤغاه  تراطإ  ألمح  إن  طا 
طظ خقل طا بات غسرف بخفصئ الصرن، والاغ تصادغ 
والثول  غععد  ضغان  بغظ  غةمع  تتالش  تحضغض 
السربغئ لثرء المثاذر المجسعطئ الاغ تعثد المظطصئ 
ظحطئ  تاى  الاعجسغئ،  اإلغراظغئ  السغاجئ  جراء 
طحارضاعا  ولسض  لاسعغصعا،  المخرغئ  الثبطعطاجغئ 
شغ ورحئ الئترغظ بحضض جاشر رغط طا تقصغه عثه 
ضض  طظ  حثغثة  طسارضئ  طظ  اقصاخادغئ  العرحئ 
بسخ  طظ  وتاى  المظطصئ،  شغ  الحسئغئ  افوجاط 
الثطط  طع  السغاجغئ  أجظثتعط  قخاقف  التضام 

افطرغضغئ، لعغ خغر دلغض سطى ذلك.
إّن جغر تضام طخر بق صغث أو حرط وتفرغطعط شغ 
صئطئ المسطمغظ افولى، بثءًا طظ سعث سمغض أطرغضا 
طخر  جغاجئ  شةسض  السادات  جاء  بط  الظاخر،  سئث 
تةاه الصدغئ الفطسطغظغئ ضالرغحئ تاطاغر وشص الرغاح 
افطرغضغئ بتةئ أّن ٩٩٪ طظ أوراق صدغاعا بغث أطرغضا! 
غتاولعن  المظطصئ  تضام  وبصغئ  السغسغ  عع  وعا 
اإلجعاز سطى صدغاعا والتفاظ سطى أطظ ضغان غععد 
الثي سق وتةئر شغ المظطصئ بصاطه وتحرغثه لطسئاد 
خقل  طظ  وذلك  افولى،  المسطمغظ  لصئطئ  وتثظغسه 
تظضر التضام إلجقطعط واظثراذعط شغ طتارباه تتئ 
طسمى طتاربئ (اإلرعاب)، وذبح حسعبعط سطى طسطت 
المخالتئ اقجاسمارغئ الشربغئ ضغ تئصى الئقد خالخئ 
اظطقق  لسثم  الثؤوبئ  طتاوقتعط  خقل  وطظ  لعط، 

المارد اإلجقطغ طظ صمصمه.
شغ  جغسرع  إظه  بض  حغؤا،  اهللا  غدر  لظ  ذلك  ولضظ 
التضام  ضراجغ  سطى  الحسعب  اظصداض  طتاولئ 
المعارئئ شغ ضض لتزئ طظ الطتزات، بسإ خغاظاعط 
الشرب  غطرجئ  أطام  واظئطاتعط  وبقدعط،  لثغظعط 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

صاض الثضاعر طتمث طرجغ رتمه اهللا أو طات شالظاغةئ 
طظ  المتسعطئ  الظاغةئ  وعغ  واتثة  والسئرة  واتثة، 
جراء اظصقب ذاغغئ طخر السغسغ، سطى تضط طرجغ 
سحرات  بسث  دغمصراذغئ  اظاثابات  سئر  جاء  والثي 
والافاعمات  وأطرغضا،  اإلخعان  ترضئ  بغظ  المصابقت 
الاغ تمئ بغظعط طظ طبض إبصاء اتفاصغئ ضاطإ دغفغث، 
وبصاء جفارة ضغان غععد شغ طخر، واإلبصاء سطى ظزام 
وضان  باإلجقم،...  التضط  وسثم  الةمععري،  التضط 
تجب الاترغر الرائث الثي ق غضثب أطاه؛ سطماء وأتجابا 
وجغحا وساطئ المسطمغظ، صث صثم السثغث طظ الظخائح 
لترضئ اإلخعان المسطمغظ شغ طخر وغغرعا طظ الترضات 
ذرغص  حرسا،  المترم  الطرغص  عثا  جطعك  طظ  طتثرا 
الثغمصراذغئ والمثالش لطرغصئ الرجعل  شغ إغخال 
اإلجقم إلى التضط، وغا لغاه وخض اإلجقُم لطتضط شصث 
وخطئ الترضئ وبصغ اإلجقم خارجه! ولفجش لط تةث 
عثه الثسعات والظخائح صطعبا واسغئ وق آذاظا خاغغئ، 
شضان أن خرج طئارك رأس الظزام وبسخ رطعزه بسث 
بعرة سام ٢٠١١م، وبصغ ظزام التضط جمععرغا سطماظغا 
طاتضمئ  السمغصئ  الثولئ  وبصغئ  سطغه،  عع  طا  سطى 
دون  السغاجغ  المحعث  واجامر  الثولئ،  طفاخض  شغ 
تشغغر، وصث ضان تاضرا شغ الةغح والحرذئ والصداء 
طظ  اهللا)  (رتمه  طرجغ  لطثضاعر  غضظ  ولط  واإلسقم، 
السمغصئ  الثولئ  وبسئإ  شصط!  اقجط  جعى  التضط 

وطثالفئ طرجغ وجماساه لطرغصئ الرجعل  شغ أخث 
افطعر،  بجطام  اإلطساك  سظ  سةجه  ظعر  شصث  التضط، 
شساسث عثا طةرم طخر وذاغغاعا السغسغ وطظ ورائه 
جغثته أطرغضا الاغ ظخئئ عثا الحرك المتضط لمرجغ 
وجماساه بعثف اطاخاص عئئ الحسإ المخري الثي 
باإلجقم)،  َتَضَط  لغاه  (وغا  اإلجقم  لتضط  تعاصا  ضان 
وطظ بط إتراصه، شصث ضان طظ غغر المظاجإ تظخغإ 
أتمث حفغص رجض طئارك الثي ضان الرأي السام ضثه 
وضث جغثه، وبالفسض ساد تضط طئارك سئر السغسغ، 
الثي اظصطإ سطى الرئغج طرجغ المظاثإ (دغمصراذغا) 
لغثخض "السغسغ" المحعث السغاجغ بمسرتغئ عجغطئ 
ظعر شغعا أظه عع المثطص والمظصث لمخر سئر تفعغخ 
شغ  تضراره  ُغراد  ضان  طا  غرار  سطى  وعثا  له،  الحسإ 
الغمظ طظ سطغ خالح ولضظ ضاظئ عثه المرة لخالح 
غتثث  لط  ولضظه  طخر  شغ  تخض  طا  بثقف  اإلظةطغج 
تغث اظصطإ الستر سطى الساتر وصدغ سطغه طظ جماسئ 
التعبغ الاغ اجاعلئ سطى الئقد بالتثغث والظار خثطئ 
فطرغضا شغ ظض تظاشج أظةطع أطرغضغ طساسر غثعإ 

ضتغاه أبظاء المسطمغظ.
شغ    الرجعل  ذرغصئ  طع  التثث  عثا  وغساعصفظا 
الحرسغئ  السمطغئ  الطرغصئ  وعغ  التضط  إلى  العخعل 
جار  إذا  لطتضط  ضان  تجٍب  أي  خقلعا  طظ  غخض  الاغ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

حزب التحرير في األرض المباركة فلسطين
ينظم ١٠ وقفات احتجاجية بمحافظات الضفة أمام المحاكم

وصفات طع رتغض الثضاعر 
طتمث طرجغ (رتمه اهللا)
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أزطئ  غعاجععن  الثغظ  الفظجوغطغغظ  حسعر  "غجداد 
افطرغضغئ  السصعبات  باأبغر  طسئعصئ،  غغر  اصاخادغئ 
شغ جغاق تغاتعط الغعطغئ طظ خقل تراجع المئغسات 
وارتفاع أجسار تثاضر الطائرات وظصص العصعد". عثا طا 

ضائاه شراظج برس غعم ٢٠١٩/٦/١٣.
إن أطرغضا تائظى صاظعن الشاب؛ التص شغه لفصعى! شارى 
ظفسعا أظعا افصعى شارغث أن تفسض طا تحاء وتفرض 
سطى اآلخرغظ طا ترغث. وسطغه تحرع الصاظعن شغ الثولئ 
رؤوس  أختاب  داخطعا  شفغ  الماتثة.  افطط  وشغ 
لتسابعط،  الصعاظغظ  غحرسعن  افصعغاء  عط  افطعال 
إخثار  سطى  شاسمض  افصعى  عغ  افطظ  طةطج  وشغ 
طصاذسئ  طظ  السصعبات  وتخثر  لتسابعا،  الصرارات 
ضما  لعا،  تساسطط  تاى  افخرى  الثول  سطى  وتخار 
طع  وشسطئ   .٢٠٠٣ سام  اتاطاه  تاى  السراق  طع  شسطئ 
إغران تاى جسطاعا تعصع اتفاصاً سام ٢٠١٥ سطى برظاطةعا 
غعم  روتاظغ  اإلغراظغ  الرئغج  شعخش  الظعوي. 
ضبغرة  طحاضض  شغ  تسئئئ  السصعبات  ٢٠١٥/٦/٢٣ "تطك 
شغ المةامع اإلغراظغ". وسظثطا شرضاعا سطغعا طةثدا 
جصطئ سمطاعا وتسئئئ بمحاضض اصاخادغئ لاةسطعا 
تعصع سطى اتفاق جثغث طسعا. وعا عغ تفسض طبض ذلك 
شغ شطسطغظ شاصطع المساسثات سظ القجؤغظ وتةسض 
ضغان غععد غخادر أطعال السططئ لادغص الثظاق سطى 
أعض شطسطغظ لغصئطعا بخفصئ صرظعا، وتصعل لعط تثّطعا 
وأصروا  باقتاقل  واصئطعا  السغادة  وسظ  افرض  سظ 
ذل  شغ  أغظغاء  وسغحعا  لفطسطغظ  غععد  باغاخاب 

وطعاظئ تتئ تتضمعط وغطرجاعط.
شأطرغضا ق غعمعا طا غساظغه الظاس وق غعمعا طرضعط 
وجعسعط وطعتعط شاصعل اجاسطط لغ تاى تسغح ولع 

ذلغق!
وشغ شظجوغق سظثطا أرادت أن تمطغ جغاجاعا سطغعا 
غعم  افبغخ  الئغئ  شأسطظ  سصعبات،  سطغعا  شرضئ 
غظص  طرجعطا  وصع  تراطإ  "الرئغج  أن   ٢٠١٧/٨/٢٥
سطى شرض سصعبات طالغئ صاجغئ جثغثة ضث الظزام 
أن  افبغخ  الئغئ  وادسى  شظجوغق"  شغ  الثغضااتعري 
الئقد  حسإ  ترطان  غعاخض  طادورو  "الثغضااتعر 
والطئغئ"  الشثائغئ  المعاد  إلى  العخعل  إطضاظغئ  طظ 
"أجعأ  بأظعا  السصعبات  شظجوغق  خارجغئ  وزغر  شعخش 
سمض سثواظغ ضث بقده طظث ٢٠٠ جظئ طدئ"، وبثأت 
بشعاغثو  اساراشعا  بسث  السظئ  عثه  سصعباتعا  تعجع 
وطئغسات  الظفط  صطاسات  لاحمض  لطئقد  رئغسا 
والاتعغقت  وافطظغئ  الثشاسغئ  والثثطات  الثعإ 
شغ  شظجوغق  أطعال  سطى  غثعا  وضسئ  تاى  المالغئ 
جظعظغ  بحضض  افجسار  شارتفسئ  افطرغضغئ،  الئظعك 
الثارج  إلى  المقغغظ  وشّر  الئطالئ  ظسإ  وتداسفئ 

لطئتث سظ لصمئ السغح.
ترجض  أن  ترغث  أظعا  وتثسغ  أطرغضا  تصعم  بط  وطظ 
لاخض  وذئغئ  غثائغئ  طعاد  طظ  إظساظغئ  طساسثات 
بسثه  طا  خثاع  شغ  ضعلعطئغا  ذرغص  سظ  شظجوغق  إلى 
خثاع! شعغ تفرض السصعبات وتخادر افطعال وتةعع 
الظاس وتدطرعط إلى الفرار، وطظ بط تصعل إن الظزام 
اجائثادي غترم الحسإ وغةعسه! وذلك شغ سظةعغئ 
وق  خةض  دون  افرسظ  بالئاذض  وطئاعاة  وغطرجئ 
ق  ولضظه  ذلك،  تثرك  الثول  طظ  ضبغرا  إن  إذ  وجض. 
غعمعا طا تفسطه أطرغضا وق تسارض سطغه إذا تماحى 
طع طخالتعا أو غتصص لعا صثرا ولع غسغرا طظ الاجلش 
ق  وأطرغضا  أوروبا.  تال  عع  ضما  فطرغضا  والمثاعظئ 
الفظجوغطغ  الحسإ  إظصاذ  المساسثات  وراء  طظ  تعثف 
وطساسثته، بض تعثف إلى شرض جغاجاعا، تاى إن 
 ٢٠١٩/٢/٢٦ غعم  ضائئ  افطرغضغئ  أتقظاك"  "ذي  طةطئ 
تصر عثه التصغصئ وطراجطعا غراصإ وخعل المساسثات 
إلى ضعلعطئغا صائق: "أطرغضا تساشض عثا العضع لضغ 

تاثخض شغ شظجوغق بحضض غغر طئاحر طظ خقل تصثغط 
والةغح  الحسإ  لاترغخ  اإلظساظغئ،  المساسثات 
شغ  ضبغرغظ  "إن  وغدغش:  طادورو".  الرئغج  إلذاتئ 
أطرغضا القتغظغئ طاحضضعن أغدا تغال الظاغةئ الظعائغئ 
تمطك  إذ  اإلصطغمغئ،  الحآون  شغ  أطرغضغ  تثخض  في 
الضاربغئ  الظاائب  طظ  وطجسةا  تاشق  تارغثا  واحظطظ 
الرئغج  ضث  سثغثة  وافطبطئ  تثخقتعا،  سظ  الظاجمئ 
اقحاراضغ ألغظثي شغ جئسغظات الصرن الماضغ وصادت 
إلى تضط بغظعحغه العتحغ ٢٧ ساطا، ضثلك اجاثثطئ 
برظاطب المساسثات اإلظساظغئ شغ ظغضاراغعا شغ بماظغظات 
الصرن الماضغ إلخفاء سمطغات إرجال أجطتئ بصغمئ ٢٧ 
ططغعن دوقر لطةماسات الغمغظغئ الاغ تصاتض التضعطئ 
الغسارغئ افطر الثي أدى إلى تأجغب الترب افعطغئ، وشغ 
أجض  طظ  لئظما  افطرغضغئ  الصعات  غجو  أجفر  سام ١٩٨٩ 

اإلذاتئ بظعرغغشا سظ طصاض المؤات طظ المثظغغظ".
أطرغضا  شغ  افجعد  أطرغضا  جةض  طظ  غسغر  ظجر  عثا 
القتغظغئ، شالمساسثات اإلظساظغئ عغ ذرغسئ لطاثخض 
سثا أظعا صاتطئ غغر إظساظغئ، شاصعم وتفرض السصعبات 
والتخار تاى تتخض المساظاة، وطظ بط تأتغ وتصعل 
تسئإ  الاغ  شعغ  إظساظغئ  طساسثات  إرجال  أرغث 
غتصص  تسئما  تتطعا  أن  ترغث  الاغ  وعغ  المحضطئ 
تروبعا  بثأت  أظعا  سطما  اقجاسمارغئ.  طخالتعا 
إرجاء  طظ  ساطا   ٤٤ بسث  الصارة  تطك  شغ  اقجاسمارغئ 
صعاسثعا سام ١٧٨٩ ششجت ظغضاراغعا سام ١٨٣٣ والئغرو 
سام ١٨٣٥، والمضسغك شاصاطسئ طظعا وقغئ تضساس 
طرة  وظغضاراغعا   ،١٨٤٨ سام  وظغعطضسغضع  وضالغفعرظغا 
أخرى سام ١٨٥٧ وأورغعاي سام ١٨٥٥ وصظاة بظما، وتطاعا 
بشجو ضعلعطئغا سام ١٨٧٣ وغجت ضعبا واصاطسئ طظعا 
طؤات  شغه  "تتاةج  الثي   ١٨٩٨ سام  غعاظااظاطع  خطغب 
سرشعا  وبرغرغئ  وتحغئ  ظروف  أجعأ  شغ  المسطمغظ 
طظعا  واصاطسئ  عظثوراس  شغ  وتثخطئ  الاارغت". 
جئ طثن سام ١٩٠٧ وصاطئ بإظجال جعي سام ١٩١٤ شغ 
وطظ  المرضجي  الئظك  شغ  افطعال  ضض  شسرصئ  عاغاغ 
شأطرغضا  الغعم.  تاى  طسامر  وتثخطعا  اتاطاعا.  بط 
دولئ اجاسمارغئ عمةغئ طظ الطراز افول ق تصض سظ 

أجقشعا اإلظةطغج وافوروبغغظ.
إن أطرغضا تعغمظ سطى أطرغضا القتغظغئ، وأي اساراض 
سطى جغاجاعا غطصى طظعا سصعبات وتثخقت وإتثاث 
طاأخرة  الةظعبغئ  الصارة  شةسطئ  واظصقبات.  بعرات 
وشصر  وشساد  شعضى  شغ  تسغح  طاظاترة  طدطربئ 
ذرغص  إلى  الصارة  عثه  تعاث  ولط  وأطراض.  وجعع 
الاترغر والاثطص طظ ربصئ اقجاسمار افطرغضغ. شطغج 
شضرغئ  ترضات  لثغعا  ولغسئ  بعا  غظعخ  شضر  لثغعا 
ترضات  شغعا  شصاطئ  ظعداعا.  سطى  تسمض  جغاجغئ 
غسارغئ تائظى أشضارا احاراضغئ ولضظعا لط تامضظ طظ 
تشغغر المةامسات ولط تساطع أن تطئص أشضارعا، شما إن 
تخض ترضئ إلى التضط تاى تسصطعا أطرغضا أو تضعن 
شظجوغق  شغ  طادورو  وورغبه  حاشغج  ضترضئ  ترصغسغئ 
شاطئص  اقحاراضغئ،  افشضار  تطئص  أن  تساطغع  شق 
أججاء طظعا طع بصاء الظزام الرأجمالغ شاضعن ترصغسات 
احاراضغئ شغ الظزام، شثلك ق غتثث تشغغرا وق ظعدئ 

وق غثطص الئقد طظ اقجاسمار وطظ عغمظئ أطرغضا.
طظ  غثطخعا  لمظ  تاعق  القتغظغئ  أطرغضا  حسعب  إن 
الرأجمالغ  طئثئه  وطظ  افطرغضغ  اقجاسمار  برابظ 
الةائر، والةمغع غساظغ افطرغظ طظ ذلك. واقحاراضغئ 
دغظ  اإلجقم  غغر  بصغ  شما  ذلك.  تتصغص  شغ  شاحطئ 
اهللا الثي أظصث الئحرغئ لصرون ذعغطئ، إلى أن جاءت 
افرض  شغ  شسابئ  اقجاسمارغئ  ودولعا  الرأجمالغئ 
إق  ُغرى  ق  واإلجقم  والظسض.  الترث  شأعطضئ  شسادا، 
بثولئ تتمض رجالاه وتطئص ظزاطه السادل، وتطك عغ 

 دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة

طظ  الاثطص  الخسإ  طظ  فظه  اإلظةطغج  طظ  أواطرعط 
سمقء اإلظةطغج ضطعط فظعط غساغرون جطمان وابظه شغ 
الزاعر، وعط غرغثون التسط السسضري وإن تزاعروا 
بصئعل المفاوضات والتض السغاجغ، ولثلك شعغ ترغث 
وأظعا  التعبغغظ  أطام  السسضري  بسةجعا  تازاعر  أن 
أخئتئ ساججة سظ الثشاع سظ ظفسعا ولغج أطاطعط 
الاظازقت  وتصثغط  السغاجغ  بالتض  الصئعل  إق  جمغسا 

إلظةاته والعخعل إلى تض وجط غرضغ الةمغع.
صئطعا  وإن  السغاجغ  التض  غرشدعن  اإلظةطغج  لضظ 
العصئ  شغ  غسمطعن  شعط  طدخ،  سطى  بالمفاوضات 
خارجغئ  وزغر  الغماظغ  خالث  عع  شعا  إلشحالعا،  ظفسه 
تظفغث  بسثم  طاثرسا  اجاصالاه  غصثم  عادي  تضعطئ 
افطمغ  المئسعث  وأن  التثغثة  شغ  السعغث  اتفاصغئ 
شأطرغضا  التعبغغظ.  جاظإ  إلى  غصش  غرغفغث  طارتظ 
بسظةعغاعا، صث تظةح شغ شرض التض السغاجغ خاخئ 
برغطاظغا  أن  إق  تاعاوى،  اإلظةطغج  صقع  بثأت  وصث 
خاتئئ الثئث والمضر والثعاء صث تساطغع إشحال التض 
بالتض  تصئض  صث  شعغ  أطرغضا،  ترغثه  الثي  السغاجغ 
السغاجغ المحروط الثي غضعن خعت التعبغغظ شغ 
التثغثة غغر طسمعع شسظثعا جغضعن التعبغ ضسغفا 
ظفعذ  جغئصى  وبثلك  حروذه،  شرض  غساطغع  ق 
أطرغضا  غجسب  طا  وعثا  افصعى  عع  الغمظ  شغ  اإلظةطغج 
ولظ تصئض به، شعغ صث ظةتئ شغ اجابمار طفاوضات 
السعغث لخالح التعبغغظ، شق زالئ التثغثة وطعاظؤعا 
البقبئ بأغثغعط وتتئ جغطرتعط، وجعاء ظةح التض 
برغطاظغا،  ترغثه  ضما  أو  أطرغضا  ترغثه  ضما  السغاجغ 
أسثائعا  جغطرة  تتئ  جائصى  شالغمظ  غظةح،  لط  أو 
الضفار المساسمرغظ وغظفثون أجظثتعط سئر سمقئعط 
الثاجر  شعط  الغمظ،  أعض  عط  والدتغئ  المةرطغظ 

العتغث شغ التالاغظ.
بالتطعل  صئعلعط  أن  الغمظ  أعــض  غــثرك  أن  غةإ 
أسثاؤعط،  غفرضعا  الاغ  اقجاسمارغئ  السغاجغئ 
شفغ  حر؛  شضقعما  بالظار  الرطداء  طظ  ضالمساةغر 
لئقدعط  وتثطغر  لثطائعط  جفك  الترب  اجامرار 
وظعإ لبرواتعط وشرض لصعاظغظعط الفاجثة سطغعط، 
وشغ التض السغاجغ اقتاضام إلى صعاظغظ الضفر وترك 
باطئغص  رضا  سظ  والصئعل  ظععرعط  وراء  اإلجــقم 
السطماظغئ سطغعط وشغ ذلك طست لحثخغاعط وتشغغر 
لععغاعط وذاسئ فسثائعط وطسخغئ لربعط تسعصعط 

إلى ظار ق تئصغ وق تثر لّعاتئ لطئحر.
إن الثغر ضض الثغر شغ ظئث تطعل الضفار المساسمرغظ 
خقشئ  إلصاطئ  والسسغ  الماغظ  اهللا  بتئض  واقساخام 
رب  أظجلعا  الاغ  الثغظ  أتضام  تطئص  الاغ  الراحثغظ 
العتغث  المثرج  وإن  افطغظ،  رجعله  سطى  السالمغظ 
الختغح عع السمض طع تجب الاترغر إلصاطئ حرغسئ رب 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  ظض  شغ  السالمغظ 
اإلجقطغئ  لفطئ  غمضظ  أن  اهللا  ظسأل  الظئعة.  طظعاج 
الساجض  الصرغإ  شغ  إصاطاعا  طظ  الاترغر  تجب  بصغادة 

 وطا ذلك سطى اهللا بسجغج

اجاعثاف التعبغني ملطار أبعا تسرغع 
لطتض السغاجغ افطرغضغ الثي غرشده اإلظةطغج

الضئغرة  التعبغغظ  أسمال  افخغرة  اآلوظئ  شغ  تسارسئ 
الاغ غراد طظعا أن تئرزعط سمقصا ق غصعر، شمظ بسط 
ظفعذعط سطى طظطصئ صئائض تةعر شغ طتاشزئ تةئ 
المتاذغئ لتثود طمطضئ آل جسعد الاغ ترضاعط شرغسئ 
لطتعبغغظ ولط تسمض لعط حغؤا، إلى جغطرة التعبغغظ 
بثون  الدالع  طظ  ضئغرة  وأجــجاء  ضطعا  صسطئئ  سطى 
طحصئ وتخعلعط سطى أجطتئ ضئغرة بثون جعث غثضر، 
بسئإ اخاراق أطرغضا لطمصاوطئ شغعا وتصثم التعبغغظ 
شغ جئعئ ظةران، وأخغرا إططار طمطضئ آل جسعد بعابض 

طظ الخعارغت الئالساغئ شغ شارات زطظغئ طاصطسئ.
شصث تسرض ططار أبعا السسعدي لعةعم بخاروخ ضروز 
أذطصاه ططغحغات التعبغغظ خئاح غعم افربساء المعاشص 
٢٠١٩/٦/١٢م وصث أدى العةعم إلى إخابئ ٢٦ طثظغا 
المالضغ  ترضغ  السصغث  صال  وذفقن،  ظساء   ٣ طظعط 
افربساء  غعم  السربغ  الاتالش  صعات  باجط  الماتثث 
خالئ  شغ  جصط  تعبغا  طصثوشا  (إن  ٢٠١٩/٦/١٢م 
الصثوم بمطار أبعا الثولغ: طعضتا سظث الساسئ (٢:٢٠) 
بخالئ  تعبغ  طساٍد  طصثوف  جصط  الغعم  خئاح  طظ 
الصثوم بمطار أبعا الثولغ والثي غمر طظ خقله آقف 
المساشرغظ المثظغغظ وطصغمغظ طظ جظسغات طثاطفئ 
وأوضح أن جصعط المصثوف أدى إلى إخابئ ٢٦ طثظغا 

طظ بغظعط ٣ ظساء وذفقن). (العثعث أوظقغظ).
وتعاوي  التعبغغظ  صعة  تئرز  الاغ  افسمال  عثه  إن 
وضسش صعة ظزام آل جسعد أطاطعط وسثم صثرته سطى 
خث عثه الخعارغت سطى طا غئثو ضأظه تظسغص بغظعما 
أطرغضا،  غرضغ  الثي  السغاجغ  التض  إلى  لطعخعل 
وعغ  أطرغضا،  سمقء  عما  والتعبغ  جطمان  شالطرشان 
سمقء  أظعط  طضحعف  بحضض  جسعد  آل  تضام  تزعر 
الخفر  طظ  خظساه  الثي  التعبغ  سمغطعا  لاصعغئ  لعا 
شأطرغضا  الطرشغظ.  سطى  شرضاعا  الاغ  الترب  خقل 
ظسصئ بحضض سطظغ طع تضام آل جسعد سظث اظطقق 
لطتعبغ  المظاوئئ  الصعى  ضض  لدرب  التجم  ساخفئ 
لاصعغاه وخظاسئ تاضظئ حسئغئ له وتبئغاه شغ التضط، 
وأطرغضا تئاج جطمان وابظه وتةئرعما سطى دشع إتاوات 
ضئغرة تفعق طغجاظغئ طةمعسئ طظ الثول، وذلك بتةئ 
التماغئ افطرغضغئ لعط طظ إغران وغغرعا، وعغ تفرض 
سطغعط إظعار سطماظغاعط الساشرة وطقتصئ المثطخغظ 
واساصالعط وإخثار افتضام الصاجغئ شغ تصعط، وضض 
إخفاء  ولشرض  بأطرغضا  جطمان  الاخاق  إلظعار  ذلك 
العابط  الحسئغ  رخغثعط  لرشع  لعا  التعبغغظ  سمالئ 

لضغ غصئض أعض الغمظ بالتعبغ تاضما سطغعط.
إق أن التض السغاجغ الثي تسسى أطرغضا إلى شرضه 
ترغث  شعغ  تتصغصه،  أطام  جسعد  آل  طمطضئ  تصش  ق 
التض السغاجغ، شالترب صث أبصطئ ضاعطعا واجاظجشئ 
برواتعا، لضظعا ترغث أن تعغأ الرأي السام شغ الثاخض 
لطتض، وأن التعبغ أخئح صعة ضاربئ. وترغث أن تعخض 
رجالئ لعط أظعط ق غعاجععن التعبغ شصط بض إغران 
الاغ تمثعط بالسقح، وتسسى أن تترج وتدع ضبغرًا 
طظ رجاقت اإلظةطغج شغ الثاخض الثغظ ق غجالعن غاطصعن 
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الاغ  اإلطارات  أعثاف  خقله  طظ  أجمض  ختفغا  بغاظا  الغمظ  وقغئ  الاترغر/  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أخثر 
اسائر  تغث  لجغارتعا.  المطك  سئث  طسغظ  الغمظ  شغ  التاضط  الظزام  وزراء  رئغج  دسعة  طظ  تتصغصعا  ترغث 
خخعخا  اإلطارات،  تعط  الاغ  المطفات  طصثطئ  شغ  افعمغئ  تغث  طظ  غصش  اإلظسان  تصعق  ططش  أن  الئغان: 
بسث تحضغض لةظئ طحارضئ شغ سثن لطاتصغص شغ اظاعاضات تصعق اإلظسان شغ طظاذص طثاطفئ طظ جظعب 
الغمظ، بظاء سطى اتعاطات طصثطئ ضث اإلطارات طظ طظزمئ تصعق اإلظسان "عغعطظ راغاج ووتح" بإدارة 
حئضئ جةعن جرغئ شغ جظعب الغمظ، تمارس الاسثغإ شغ المساصقت غغر الرجمغئ، وغغر الثاضسئ لرئاجئ 
العزراء. ولفئ الئغان إلى أن دور اإلطارات شغ الغمظ طظث دخعلعا سثن، جاء سطى تساب إخراج التعبغغظ 
طظ سثن، وتخفغئ الةظاح افطرغضغ لطتراك الةظعبغ شغ طسصطه بالمظخعرة، ودسمعا وتأجغسعا لطمةطج 
طجاتمئ  إلى  إضاشئ  الئرغطاظغ،  الععى  خاتإ  الجبغثي  سغثروس  غرأجه  الثي  الةظعبغ  لطتراك  اقظاصالغ 
أسمال ظزام آل جسعد شغ جظعب الغمظ، طما غسظغ تسطغض أسمال أطرغضا شغ جظعب الغمظ وتخفغاعا، بسث 
أن تمضظئ أطرغضا طظ إدخال التعبغغظ لخظساء، ودسمعا الثارجغ لعط. وخاط الئغان طآضثا: جغزض الغمظ 
أعطعا  غفغص  تاى  وبرغطاظغا،  أطرغضا  سطغه  الثولغ  الخراع  شغ  القسئعن  غاصاذشه  المسطمغظ  بقد  ضئاصغ 
وغظةعا بأظفسعط بالظأي سظ الماخارسغظ الثولغغظ، والسعدة إلى اإلجقم لطسمض سطى إصاطئ دولئ الثقشئ 

الراحثة الباظغئ الاغ غسمض تجب الاترغر إلصاطاعا.

أهداف اإلمارات من دعوتها رئيس وزراء النظام
الحاكم في اليمن لزيارتها

أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر البقباء بغاظا ختفغا ترتط شغه سطى الثضاعر طتمث طرجغ، 
راجغا طظ اهللا سج وجض أن غضعن صث ظةاه طظ أن غمعت وعع رئغج لمخر غتضمعا بشغر اإلجقم، شمات أجغرا 
طزطعطا طمظ صاطعط الظزام سمثا. وأضاف الئغان: وإن ضان الثضاعر طرجغ رتمه اهللا غفاح بمعته الطرغص أطام 
تطعل وتسعغات، وتظازقت طتامطئ طظ جماسئ اإلخعان صث ظراعا صرغئا، شإن شغ طعته سئرًا؛ أولعا: أن الثغمصراذغئ 
تأضض أبظاءعا وتصاض ضض طظ رشع راغاعا غعطا، وأن اقظثراط شغ افظزمئ الاغ تتضط بشغر اإلجقم ق غظخر دغظا وق 
غتمغ دسعة، وصث ضان طخغر المظثرذغظ الامادي شغ السمالئ وشغ تطئغص الضفر، وطبال ذلك شغ الئحغر صئض خطسه، 
وشغ أردوغان، وتاى طرجغ شغ السام الثي تضمه، وصث ظختظاه جابصا ولط غسمع طظا، وأضث الئغان: إن الحرسغئ 
الاغ غاشظى بعا الئسخ والاغ ضاظئ طرععظئ بالرجض صث طاتئ طسه، شعغ حرسغئ اقجاثراج، تاى تمضظ السسضر 
سمقء أطرغضا طظ ترتغإ خفعشعط وجرصئ البعرة! وحثد الئغان سطى أن العاجإ اآلن عع: اجاؤظاف البعرة الاغ 
جرصئ، واظاجاع السططان طظ أظغاب أطرغضا وسمقئعا، وصطع ظفعذعا وظزاطعا الرأجمالغ السفظ، لتساب حرسغئ 
تصغصغئ عغ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، ق حرسغئ الثغمصراذغئ الاغ تخرف سظ اإلجقم وحرسغاه وخقشاه 
الراحثة. وخاط الئغان طثاذئا المثطخغظ شغ جغح الضظاظئ، أن اجائثلعا الثي عع خغر بالثي عع أدظى، واظخروا اهللا 
ورجعله باصاقع ظزام السمالئ طظ جثوره، وضسعا أغثغضط شغ أغثي إخعاظضط حئاب تجب الاترغر وأصغمعا طسعط 

دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ تتصص ضض طا غطمح إلغه أعض طخر وطا خرجعا طظ أجطه وزغادة.

حذار من الديمقراطية!
فهي تقتل أهلها وال ترفق بمن حمل يوما لواءها
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دسما  وصفئ  الاترغر  تجب  وأظخار  حئاب  ظزط 
جئعئ  شاح  سطى  والتث  المثطخغظ  لطمةاعثغظ 
تسان  دغر  وصرغئ  الثاظا  طثغظئ  شغ  وذلك  الساتض؛ 
برغش إدلإ الحمالغ، وتمض المحارضعن شغ العصفات 
المثطخعن  المةاعثون  "أغعا  إتثاعا،  صالئ  قشاات 
غضفغضط  قظاخاراتضط،  وظفرح  وظشئطضط  ظاابسضط  إظظا 
صعى  أساى  ضث  الثفغفئ  بأجطتاضط  تصفعن  أظضط 
تاعصش  لظ  اهللا  "بإذن  أخرى  صالئ  شغما  افرض"، 
جاسامر  بض  وتماة  إدلإ  سظث  المةاعثغظ  اظاخارات 

تاى الساتض ودطحص"، شغما أضثت قشائ أخرى "أن الثور الارضغ أخئح واضتا ضالحمج، ضاطظ سطى صاض 
الظساء والحغعخ وافذفال"، وتثرت أخرى طظ العثن والمفاوضات طسائرة أظعا طدغسئ لطثطاء والادتغات.

 ١٤ اقبظغظ،  ظغعز،  (إرم  طعصع  ظحر 
حعال ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٦/١٧م) 
الثئر الاالغ: "رأى الصغادي شغ ترضئ 
"تماس" أتمث غعجش، اقبظغظ، أن 
غسضج  السغاجئ  شغ  الثغظ  وضع 
خطًق واضتًا شغ شعط الثغظ، طآضثًا 
شطسطغظغئ  دولئ  إصاطئ  طع  أظه 
طثظغ  دجاعر  غتضمعا  طثظغئ، 
العضع  ضما  سطغه،  الةمغع  غسغر 
شغ  وصال،  الشربغئ.  المةامسات  شغ 
العذظ"  "دظغا  طعصع  ظصطه  تخرغح 
اإلخئاري، إظه "ق طحضطئ طع صداغا 
شغ  إضراه  وق  الثغظغئ،  المساصثات 

الثغظ، وعثه اآلغئ غةإ أن تظطئص سطى الصداغا السغاجغئ، وضض تغاتظا الغعطغئ، شق أتث ُغضِره أي حثص 
سطى حغء"، طعضتًا أن "الظمعذج الارضغ أصرب طبال سطى الثولئ المثظغئ الاغ غآطظ افغطئغئ شغعا بالثغظ 
اإلجقطغ". وأضاف "شطظسح شغ شطسطغظ باظعساتظا الثغظغئ، شغ إذار الصاظعن افجاجغ، طا المحضطئ شغ ذلك؟ 
شالثغظ لغج سصئئ أطام تطك الثولئ المثظغئ"، طاابسًا: "تحر الثغظ شغ السغاجئ ووضسعا ضصغث إذا لط غضظ 
اإلجقم عع السططئ أو التضط والمرجسغئ شغ ضض ضئغرة وخشغرة، عثا غسائر خطًق شغ شعمظا لطثغظ". واسائر 
غعجش أن "عظاك شرصًا بغظ طخططتغ طثظغئ الثولئ وسطماظغئ الثولئ، شالمخططح الباظغ طسافج، فن شعمه 
شغ الحرق جطئغ، بغظما المخططح افول غرضغ الةمغع، وطظ أراد السطماظغئ غةثعا شغ المثظغئ، وطظ غرغث 

اإلجقم غةثه أغدًا شغ المثظغئ"."
َذبَْذننَِي َننْيَ َذلَِك الَ إىَِل َهـُؤالء َوالَ إىَِل َهـُؤالء﴾؟ أراتعط طظ  : أرأغاط شدض الحغت أردوغان سطى الـ﴿مُّ

م إل

غصعل  إذ  صطإ  جغث  اهللا  ورتط  طعاربئ.  ودون  خراتئ  السطماظغئ  إلى  اظتغازعط  شأسطظعا  الثبثبئ  سظاء 
الاغ  الضئرى  والمسخغئ  أطاظا  تضام  غةارطعا  الاغ  الفزغسئ  الةرغمئ  إن  الصرآن،  ظقل  شغ  ضاابه  شغ 
غصارشعظعا والثغاظئ السزمى الاغ غرتضئعظعا عغ أظعط غتضمعن بشغر طا أظجل اهللا - وتاى ق غاسرض 
ـ  اهللا  أظجل  طا  بشغر  التضط  جرغمئ  ـ  الةرغمئ  عثه  غساروا  أن  غتاولعن  حسعبعط  لظصمئ  التضام  عآقء 
بحاى العجائض: شاارة غصعطعن باجافااءات طجّورة غجسمعن شغعا أن الحسإ راٍض سظعط وسظ ظزاطعط، 
العزر  عثا  شغ  غحارضععط  أن  أجض  طظ  وزارغئ  طظاخإ  إلى  اإلجقطغئ  الترضات  غساثرجعن  وأتغاظًا 
السزغط والةرغمئ الظضراء، شق غساطغسعن بسثعا أن غصعلعا لعط: "أظاط تطئصعن الضفر" فظعط أخئتعا 
شغه حرضاء. وبثلك تامغع الصدغئ وتدغع الةرغمئ وغأطظ التضام ظصمئ افطئ وطتاجئاعا، وغتّعلعظعا 
طظع  أو  الاسطغمغئ  المظاعب  شغ  الثغظ  تخص  زغادة  أو  الةمسئ  غعم  الاسطغض  تعل  طتاجئاعط  إلى 
اقخاقط شغ المثارس الرجمغئ أو غغرعا. وجعاء اجاةابعا لعا شغ عثه المسائض أم لط غساةغئعا، شإن 

عثا لظ غآدي إلى جصعط أظزماعط.

والمماظسغظ،  طظعط  المطئسغظ  بغظ  شارق  ق  وغععد، 
شغعط،  خغر  ق  أظه  لطحك  طةاق  غثع  ق  بما  بئئ  فظه 
أو  تطعا  تغبما  وعط  جطمعط،  شغ  وق  تربعط  شغ  ق 

ارتتطعا جطئعا طجغثا طظ المخائإ لحسعبعط.
وأخغرا ظصعل إّن تض صدغئ شطسطغظ ق غضعن إق برؤغئ 
تعط  سصثغئ  صدغئ  عغ  شطسطغظ  شصدغئ  إجقطغئ، 
اإلجراء  بسعرة  طربعذئ  شعغ  برطاعا،  اإلجقم  أطئ 
لظ  والاغ  اهللا،  بتفر  المتفعظ  الضرغط  الصرآن  شغ 
طظه  آغئ  تتثف  أن  جمغسا  افرض  صعى  ضض  تساطغع 

طعما تداشرت جععدعط الحغطاظغئ.
المثططات  بضض  الضفر  شطسطغظ  أعض  سطى  إّن 
وشص  أم  الثولاغظ  تض  وشص  أضاظئ  جعاء  افطرغضغئ 
السمطغئ  سظ  المظفخطئ  اقصاخادغئ  الصرن  خفصئ 
أن  غسطمعا  وأن  طسعا،  الماعاشصئ  أو  السغاجغئ 

اخاطفئ طساء غعم البقباء صعات طظ جعاز المثابرات 
افجااذ سقء أبع خالح، سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب 
بمثغظئ  بغاه  أطام  طظ  وذلك  شطسطغظ،  شغ  الاترغر 
صاطئ  طا  بأّن  اإلسقطغ  المضاإ  صال  وبثوره  صطصغطغئ. 
وبططةغاعا،  غّغعا  شغ  جادرة  أظعا  غآضث  السططئ  به 
إذ تساصض افجااذ سقء أبع خالح رغط ضعظه حثخغئ 
السمض  شغ  وواجئه  تصه  غمارس  وإسقطغئ  جغاجغئ 
وأضث  هللا.  إرضاء  حرسغ  طظططص  طظ  الراصغ  السغاجغ 
افجئعسغظ  خقل  السططئ  به  صاطئ  طا  بأّن  التجب 

طظ  الغعم  ولشاغئ  ذلك  تق  وطا  حئابه،  طظ   ٦٠ طظ  أضبر  ذالئ  تسسفغئ،  عمةغئ  اساصاقت  طظ  الفائاغظ 
تسث خارخ سطى أبسط تصعصعط الصاظعظغئ والحرسغئ، لغآضث سطى أّن السططئ لط تسث تثةض طظ جرائمعا؛ 
السغاجغ  وتآطرعا  شطسطغظ،  فعض  وإشصارعا  افظعف،  رائتاه  أزضمئ  الثي  واإلداري  المالغ  شسادعا  شفعق 
سطى صدغئ شطسطغظ لاخفغاعا، تدغش إلى ذلك طتاربئ اإلجقم وتمطئ دسعته. وعع طا غعجإ سطى أعض 

شطسطغظ افحراف رشع الخعت شغ وجه السططئ المارصئ لاضش غثعا اآلبمئ سظ شطسطغظ وأعطعا.

عثه  شاروق  شاتعا  طظث  خالخئ  إجقطغئ  صدغاعط 
افطئ رضغ اهللا سظه، وأن جئغض تطعا ق غضعن إق ضما 
ثَِقْفُتُموُهْم  َحْيُث  ﴿َواْقُتلُوُهْم  وتسالى  جئتاظه  اهللا  أطر 
ْخرَُجوُكْم﴾ ولغج وشص تططسات 

َ
ْن َحْيُث أ ْخرُِجوُهم ِمّ

َ
وَأ

تراطإ وق أطاظغ غععد.
المةرطغظ  التضام  بمئارضئ  الصثس  تععغث  أّن  وضما 
الحسعب  جغتّفج  آبط  إجراطغ  تتالش  شغ  واظثراذعط 
لاتطغط خحئعط المسظثة وإزالئ ضغان غععد ورجسه 
طظ افرض المئارضئ شطسطغظ وإسادتعا سجغجة لتدظ 
لطثقشئ  تاضرة  صثجعا  طظ  لااثث  اإلجقطغئ  افطئ 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئا بإذن 

 اهللا. وطا ذلك سطى اهللا بسجغج
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

المئارضئ شطسطغظ

َضْئَعِته شضطعا ذرق تثالش ذرغصئ الرجعل . وعا عع 
غاضرر طحعث طخر شغ السعدان طظ تشغغر لعجه الظزام 
واجائثال خعر أخرى به تةسث الثولئ السمغصئ. وعظا 
شغ عثه المصالئ لغج طعضعسظا الثضاعر طتمث طرجغ 
ظسأل  سمض  لما  وأشدى  ربه  سظث  رتض  شصث  ضحثص 
طظعب  عع  المعضعع  ولضظ  والمشفرة،  الرتمئ  له  اهللا 
ترضئ، شضغش تصئض بالعخعل لطتضط بطرغصئ طثالفئ 
لطرغصئ اإلجقم؟ وضغش تصئض التضط بثجاعر سطماظغ؟ 
وبثولئ وذظغئ ضمظ تثود خظساعا اتفاصغئ جاغضج 
بغضع؟ شأخئح طرجغ ضتغئ أغثغعلعجغئ خاذؤئ جارت 
لط  أظعا  إق  التضط  ضرجغ  إلى  أوخطاه  جماسئ  سطغعا 
التطعل  بأظخاف  ورضغئ  التضط،  إلى  اإلجقم  تعخض 

سطى ذرغصئ الرأجمالغئ الئاذطئ.
ولضغ ظظسط بظعدئ تصغصغئ ضان ق بث لعثه الترضات 
اإلجقطغئ الاغ تئاشغ الاشغغر التصغصغ المئرئ لطثطئ 
ذرغص  أو  الثغمصراذغئ،  ذرغص  تسطك  أق  والمظاب 
شغ  واقساضاف  التغاة  سظ  اقساجال  ذرغص  أو  السظش، 
المساجث، أو تائظى شضرة الطائفغئ والمثعئغئ وتصسغط 
وترك  بالسظظ  اقعامام  ذرغص  أو  بتسئعا،  افطئ 
الفروض، بض ضان سطغعا وطا زال أن تظعب ظعب الرجعل 
 شغ الاشغغر تاى ترضغ اهللا سج وجض، وتتصص الاشغغر 

المظحعد دون إخفاصئ أو اظاضاجئ.
وعثا طا غصعم به تجب الاترغر المطاجم بطرغصئ الرجعل 
 طظ تعسغئ افطئ باإلجقم وضحش العاصع السغاجغ 
وأذظابعا  المساسمر  الضاشر  الشرب  دول  وطآاطرات 
التضام، وذطإ الظخرة طظ أعض الصعة والمظسئ؛ إلغخال 
اإلجقم إلى التضط وإصاطاه شغ ظض دولئ سجغجة ضرغمئ 
عغ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة 
الاغ بات بجوغ شةرعا صرغئا بإذن اهللا تسالى ﴿َفاْصرِبْ 

 ﴾َونَرَاهُ َقِريًبا  إِغَُّهْم يََرْونَُه بَِعيًدا  ًَصرْبًا مَجِيال

سطغعا، وعغ إظحاء الضاطئ وتبصغفعا ببصاشئ اإلجقم بط 
والضفاح  الفضري  بالخراع  الفضرة  وظحر  الافاسض  دور 
وسغ  سظ  المظئبص  السام  الرأي  تضعغظ  تاى  السغاجغ 
طظ  الظخرة  ذطإ  سئر  التضط  اجاقم  دور  بط  سام، 
صث  وترضاه  طرجغ  ضان  وصث  والمظسئ،  الصعة  أعض 
لطرغصئ  طثالفئ  ذرغصئ  وشص  خعرغا  التضط  اجاطمئ 
الثضر  آظفئ  البقبئ  افدوار  وبثقف    افضرم  الرجعل 
شطط تسطك الترضئ ذرغص الرجعل  شطط غاضعن رأي 
الفضر  شضان  سام  وسغ  سظه  غظئبص  اإلجقم  سطى  سام 
الثغمصراذغئ  سطى  الصائط  المساثل)  (اإلجقم  شضر  عع 
(تضط الحسإ) ولغج تضط الحرع، والاثرج والمخطتئ 
لبصاشئ  طثالفئ  بصاشئ  شضاظئ  الحرسغئ؛  غغر  والصعاسث 
والظصاء  لطخفاء  وتفاصث  الحعائإ  تحعبعا  اإلجقم 
والائطعر. بط إن طرجغ (غفر اهللا له) لط غساطط تضما 
طظ جغح طخر ضما اجاطط رجعل اهللا  التضط شغ 
المثغظئ طظ أعض الصعة والمظسئ شغعا طظ أطبال جسث 
بظ طساذ وأجغث بظ تدغر وأجسث بظ زرارة رضغ اهللا 
سظعط بظاء سطى صظاساعط باإلجقم واجاسثادا لطادتغئ 
سطى  بظاء  طرجغ  وخعل  ضان  بض  جئغطه،  شغ  والفثاء 
طضر وخئث طظ أطرغضا سظ ذرغص سمقئعا شغ الةغح 
سطغه،  اظصطئعا  الفرخئ  لعط  جظتئ  إذا  تاى  المخري 
بثلغض  شسقً،  لطتضط  طاسطما  غضظ  لط  طرجغ  أن  ضما 
أغظ ضاظئ صعته وأغظ ضان جغحه بخفاه رئغساً لغثاشع 
سطى  دل  إن  لفجش  وعثا  السغسغ؟!  صعات  أطام  سظه 
حغء شإظه غثل سطى الشفطئ الحرسغئ والسغاجغئ لثى 
عثه الترضئ بسئإ صئعلعا التضط المظصعص وجطعضعا 
لطرغصئ تثالش أتضام اإلجقم بحضض خرغح طظ طبض 
الطسئئ  ودخعل  السطماظغئ،  المثظغئ  لطثولئ  دسعتعا 
الصطرغئ  والثولئ  الةمععري،  والظزام  الثغمصراذغئ، 
تسإ  ضٌض  ولضظ  بغضع،  جاغضج  وتثود  العذظغئ 

تامئ: وصفات طع رتغض الثضاعر طتمث طرجغ (رتمه اهللا)

طسار البعرة شترف بعخطاعا وبثل وجعاعا؛ شئثل أن 
تاعجه إلى الساخمئ دطحص لاسصط الظزام شغ سصر 
داره تعجعئ إلى طظاذص بسغثة ضض الئسث سظ إجصاط 
الظزام وطسطعم أن إجصاط الظزام عع بابئ طظ بعابئ 
الثغظ  صرارات  خادر  السغاجغ  المال  أن  ضما  البعرة، 
تخثروا المحعث السسضري طظ صغادات الفخائض تاى 
أخئتئ الةئعات تفاح بأطر طظ الثاسمغظ وتشطص بأطر 
والشعذئ  تطإ  أعمعا  ضبغرة  طظاذص  وجطمئ  طظعط 

ودرسا شمظ غمطك المال غمطك الصرار!
وق زال المال السغاجغ المسمعم غفاك بةسث البعرة 
تاى عثه الطتزئ، وق أرغث شغ عثا المصال أن أتعجع 
شغ تأبغر المال السغاجغ سطى طسزط طفاخض التغاة 
بضاشئ أحضالعا السغاجغئ واإلسقطغئ واإلغابغئ، شثور 
عثا المال بات طسروشا لطةمغع، شضان ق بث طظ السمض 
سطى اجاؤخال عثه العرم الثئغث وتظصغئ جسث البعرة 
طظ جمعطه واقساماد سطى الثات بسث اهللا سج وجض؛ 
تاى ظساطغع أن ظسارد صرارظا وظساسغث جغادتظا سطى 

أظفسظا وظصرر ظتظ طا ظرغث وطا غةإ أن ظفسطه...
وصث غصعل صائض طظ أغظ لظا أن ظمعل أسمالظا؟ شأصعل: 
إن الثي غثرك جغثا خطر المال السغاجغ وأظه شغ 
دطاء  وغدغع  الادتغات  ضض  سطى  جغصدغ  الظعاغئ 
والصعر  الزطط  تتئ  جثغث  طظ  وغسغثظا  الحعثاء 
والسئعدغئ؛ ق بث له أن غصطع عثا التئض الحغطاظغ، 
وق  لطسغان  واضتئ  ضاربغئ  شغه  الاسطص  شظاائب 
غساخط  أن  له  بث  وق  شغه  لطامسك  طئرر  أي  غعجث 
اهللا  بغث  الرزق  فن  رزصه  سطى  غثحى  وق  اهللا  بتئض 
ل  ت  رزقي  «جعل    اهللا  رجعل  صال  جئتاظه، 
ي»، شمظ غساخط بتئض اهللا بخثق جغضفغه اهللا  رم
أسثائه،  سطى  وجغظخره  شدطه  طظ  وتسالى  جئتاظه 
وسظثطا غرون خثق تعجعظا  ضما أن أعض الثغر ضبر 
واسامادظا سطى اهللا سج وجض بط أظفسظا ق حك أظعط 
ذلك  سطى  وافطبطئ  والظفغج،  الشالغ  لظا  جغئثلعن 
صثطعا  الاغ  السثغئ  الائرسات  آخرعا  ولغسئ  ضبغرة 
طظ  غمطضعن  بما  تئرسعا  افذفال  تاى  الحام،  أعض 
السغاجغ  لطمال  شالئثائض  آذاظعط.  غجغظ  ذعإ 
المسمعم طاعشرة؛ شالشظائط ضبغرة وهللا التمث وأعض 
وهللا  ضبر  والثاخض  الثارج  شغ  المسطمغظ  طظ  الثغر 
ظاترر  تاى  الختغح  الصرار  جعى  غظصخظا  وق  التمث، 
الثاسمئ،  الثول  سطغظا  شرضاه  الثي  الصغث  عثا  طظ 

وتاى ظاثطص طظ طضر أسثائظا...
ِ َمْكرُُهْم َوإِْن  صال تسالى: ﴿َوَقْد َمَكُروا َمْكرَُهْم وَِعْنَد اّبَ
َ ُمْخلَِف  َكاَن َمْكرُُهْم لَِتُزوَل ِمْنُه الِْجَباُل  َفَال تَْحَسَبّنَ اّبَ

 ﴾َعِزيٌز ذُو انْتَِقاٍم َ وَْعِدهِ رُُسلَُه إِّنَ اّبَ
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

لطسغان  طابق  أخئح  السغاجغ  المال  أبر  أن  رغط 
الضاابات  ضبرة  ورغط  لطةمغع؛  طسطعطا  بات  وخطره 
طرارا  والاتثغر  الاثضغر  طظ  بث  ق  ضان  طثاذره،  سظ 
وتضرارا طظ اقجامرار شغ أخث عثا المال طعما ضاظئ 
الزروف فظه ق زال غفاك ببعرة الحام وغحض ترضاعا 
رغط طدغ جظعات ذعال سطى اظطقصاعا؛ شمظث بثاغئ 
بعرة الحام المئارضئ، عثه البعرة الغاغمئ الاغ خرجئ 
سطى ظزام بحار واظططصئ بسفعغئ وذعر طاتثغئ ضض 
جئغض  شغ  والظفغج  الشالغ  لئثل  وطساسثة  المثاذر 
اإلجقم  تضط  وإصاطئ  والطشغان  الزطط  طظ  الاثطص 
السثل، اجاظفر الشرب ضض ذاصاته وإطضاظغاته لطصداء 
طظ  وضان  قتاعائعا،  سثة  أجالغإ  واتئع  سطغعا؛ 
أخطر عثه افجالغإ سطى اإلذقق عع أجطعب المال 
الرئغج  السئإ  غجال  وق  ضان  الثي  الصثر،  السغاجغ 
صدغاظا  وسّصث  بقئظا  شغ  زاد  والثي  طخائئظا  لضض 
وأذال شغ سمر الظزام المةرم وطظته العصئ لارتغإ 

أوراصه طظ جثغث...
طع  التص  طسرضئ  شغ  جثغثا  لغج  افجطعب  عثا  إن 
الئاذض، شصث اجُاثثم طع رجعل اهللا  لترف دسعته 
المال    الظئغ  سطى  صرغح  سرضئ  شصث  واتاعائعا؛ 
إن  أخغ  ابظ  غا   : لطظئغ  ربغسئ  بظ  سائئ  صال  تغث 
ضظئ إظما ترغث بما جؤئ به طظ عثا افطر طاقً جمسظا 
لك طظ أطعالظا تاى تضعن أضبرظا طاق، وإن ضظئ ترغث 
به حرشا جعدظاك سطغظا تاى ق ظصطع أطرا دوظك، وإن 
الثي  عثا  ضان  وإن  سطغظا،  ططضظاك  ططضا  ترغث  ضظئ 
غأتغك َرِئّغا تراه ق تساطغع رده سظ ظفسك ذطئظا لك 
الطإ وبثلظا شغه أطعالظا تاى ُظئرئك طظه؛ شإظه ربما 
غطإ الاابع سطى الرجض تاى ُغثاوى طظه، تاى إذا شرغ 
غا  شرغئ  أصث  صال:  طظه  غسامع    اهللا  ورجعل  سائئ 
أشسض،  صال:  طظغ،  شاجمع  صال:  ظسط،  صال:  العلغث؟  أبا 
صال: بسط اهللا الرتمظ الرتغط ﴿حم تَنزِيٌل ّمَن الرَّْحَمِن 
الرَِّحيِم كَِتٌب فُّصلَْت ءاَفُتُه قُرْءانا َعَربِّيا لَّقوٍْم َفْعلَُموَن بَِشيرا 
طدى  بط  يَْسَمُعوَن﴾،  الَ  َفُهْم  ْكَثرُُهْم 

َ
أ ْعرََض 

َ
َفأ َونَِذيرا 

رجعل اهللا شغعا غصرؤعا سطغه، شطما جمسعا سائئ طظه 
سطغعما  طسامثا  ظعره  خطش  غثغه  وألصى  لعا  أظخئ 
غسامع طظه بط اظاعى رجعل اهللا  إلى السةثة طظعا 
جمسئ  طا  العلغث  أبا  غا  جمسئ  صث  صال:  بط  شسةث، 
شأظئ وذاك، شأبى رجعل اهللا  أن غصئض ضض السروض 
ذلك  وطا  الصاتض،  الارغغإ  شت  شغ  غصع  ولط  المشرغئ 
إق تسطغما لظا وتعجغعا لمسارظا وتتثغثا لما غةإ أن 

تضعن سطغه طعاصفظا شغ طبض عثه التال...
شأغرصعا  بعرة  تفسث  أن  أردت  إذا  صثغما  صغض  وصث 
الحام  بعرة  أغرصئ  شصث  تخض،  طا  وعثا  بالمال، 
بالمال السغاجغ المسمعم شضاظئ ظاائةه ضاربغئ سطى 

جظعات ذعال وق زال املال السغاجغ املسمعم
غفاك ببعرة الحام!

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث سئث الععاب*ـ 

تامئ ضطمئ السثد: رؤغئ السغسغ أم رؤغئ الحرع لتض صدغئ شطسطغظ؟!

الثمرة الُمّرة للمدرسة األردوغانية
السلطة الفلسطينية تختطف األستاذ عالء أبو صالح

عضو المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في األرض المباركة فلسطين

حزب التحرير/ والية سوريا
ينظم وقفة دعما للمجاهدين المخلصين والحث على فتح جبهة الساحل



افربساء ٢٣ طظ حعال ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٢٦ تجغران/غعظغع ٢٠١٩ طـ ٤     السثد ٢٤٠

ظحر طعصع (روغارز، الثمغج، ١٠ حعال ١٤٤٠عـ، 
أسداء  "سارض  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٩/٠٦/١٣م) 
جمععرغعن بالضعظةرس افطرغضغ خطط الرئغج 
دوظالث تراطإ بغع أجطتئ بصغمئ ٨ ططغارات دوقر 
"المآجش"  طظ  إن  وصالعا  واإلطارات،  لطسسعدغئ 
لاةظإ  لططعارئ  إسقظا  اإلدارة  تساثثم  أن 
بالضعظةرس  أسداء  وسرصض  الضعظةرس.  طراجسئ 
واإلطارات  لطسسعدغئ  سسضرغئ  طسثات  طئغسات 
شغ  طثظغغظ  صاطى  جصعط  طظ  لشدئعط  لحععر 
واظاعاضات  الغمظ  شغ  لطئطثغظ  الةعغئ  التمطئ 
السسعدي  الختفغ  طصاض  طظعا  اإلظسان  لتصعق 

شغ  بالضعظةرس  لةاظا  تراطإ  إدارة  وأبطشئ  الماضغ.  السام  ترضغا  شغ  جسعدغئ  بصظخطغئ  خاحصةغ  جمال 
٢٤ أغار/طاغع بأظعا جامدغ صثطا شغ ٢٢ خفصئ سسضرغئ بصغمئ ٨,١ ططغار دوقر طع السسعدغئ واإلطارات 
طظ  المحرسغظ  ُغمضظ  زطظ  طظث  طائع  إجراء  سطى  لااتاغض  بإغران،  طاسطصئ  ذعارئ  بتالئ  طاثرسئ  وافردن، 

طراجسئ طئغسات افجطتئ الضئرى".
تضام  غحاري  لماذا  الخفصات؛  طظ  وغغرعا  الخفصئ  عثه  تعل  ظفسعا  تفرض  الاغ  افجؤطئ   :
أجض  طظ  عض  اإلجقطغئ؟  افطئ  أسثاء  طتاربئ  أجض  طظ  عض  افجطتئ؟  طظ  الارجاظات  عثه  المسطمغظ 
افجطتئ  تعجه  ألط  الزالمغظ؟  سروش  لتماغئ  عغ  أم  والسرض؟  افرض  وتماغئ  والسئاد  الئقد  تماغئ 
الاغ  افجطتئ  غئغسعن  افسثاء  عض  اإلجقطغئ؟  الحسعب  خثور  إلى  المظخرم  الصرن  شغ  اباغسئ  الاغ 
ولضظ  جثغثة  ضاظئ  ربما  أو  الجطظ،  سطغعا  سفا  وصث  خردة  أظعا  أم  المسطمغظ؟  ظتظ  وتظفسظا  تدرعط 
َطظ الماتضط بعا ألغج طظ خظسعا؟ ألغسئ افظزمئ شغ بقدظا رعغظئ تاى وعغ تماطك عثه افجطتئ؟ 
ذات  تئصى  عض  الثخغرة  سظعا  ُطظسئ  لع  وافعط  الشغار،  وصطع  الخغاظئ  سظعا  افسثاء  طظع  لع  بمسظى 
طظفسئ؟ أم أظعا جائصى ضعطئ طظ التثغث غسطععا الخثأ؟ إن الشرب الضاشر عثشه واضح ذضره لظا ربظا 
طسامرون  أظعط  أي  اْسَتَطاُعواْ﴾  إِِن  ِدينُِكْم  َعن  وُكْم  يَُرُدّ  َ َّ َح ُفَقاتِلُونَُكْم  يََزالُوَن  ﴿َوالَ  تسالى:  صعله  شغ 

بثلك إلى صغام الساسئ، ورضاعط سظا وضفعط سظ صاالظا لظ غتخض تاى لع اتئسظا ططاعط!

صغادة  "أسطظئ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٩/٠٦/١٨م)  ١٤٤٠عـ،  حعال   ١٥ البقباء،  السربغ،  (الصثس  طعصع  ظحر 
الةغح الةجائري، البقباء، رشدعا الصطسغ في طططإ باةمغث السمض بالثجاعر، ضتض لطثروج طظ افزطئ الاغ 
تسغحعا الئقد، طتثرة طظ أن ذلك غسظغ "عثم أجج الثولئ". جاء ذلك شغ ضطمئ لصائث أرضان الةغح الفرغص 
أتمث صاغث خالح أطام صغادات سسضرغئ خقل الغعم الباظغ طظ زغارته إلى المظطصئ السسضرغئ البالبئ (جظعب 
غرب) ظصطئ طدمعظعا وزارة الثشاع شغ بغان. وخطص إلى أن "الةجائر لغسئ لسئئ تر بغظ أغثي طظ عإ 
ودب ولغسئ لصمئ جائشئ لععاة المشاطرات، شالثجاعر عع تدظ الحسإ وتخظه المظغع وعع الةاطع لمصعطات 

حثخغاه العذظغئ وبعاباه الراجثئ الاغ ق تتااج إلى أي حضض طظ أحضال المراجسئ والائثغض"."
: ظسط عثا عع لسمرك دغثن الطشاة والسمقء روغئدات المسطمغظ، شعط غخطظسعن أخظاطا أو 
غاثثون أخظاطا خظسعا لعط أجغادعط المساسمرون لغسئثوعا طظ دون اهللا، وذلك فظعا تمضظ لقجاسمار 
وتتفر له طخالته شغ بقد المسطمغظ، وأعط وأولى طخالح الشرب المساسمر عغ طتاربئ اإلجقم وطظسه 
طظ العخعل إلى التضط. شصائث أرضان الةغح الةجائري أتمث صاغث خالح ق غثةض طظ ظفسه وعع غاتثث 
أن  البائرغظ  طظ  غرغث  وعع  والصرآن،  اإلجقم  سظ  طبطه  طظه  ظسمع  لط  باصثغج  الةجائري  الثجاعر  سظ 
غصثجعا أخظاطه الاغ خظسعا الشرب الضاشر المساسمر ورجثعا شغ بطث المطغعن حعغث، فظه غسطط أن ق 
طصام له وق فجغاده شغ عثا الئطث السزغط بثون تطك افخظام. وعع غضثب وغثلج سطى أعض الةجائر 
افبطال طثسغا أّن الثجاعر السطماظغ الثي خطاه افغادي اآلبمئ بإطقء طظ الشرب، غسئر سظ أعض الةجائر 
المسطمغظ المعتثغظ والثغظ تحااق ظفعجعط لقجقم السزغط. إّن البابئ العتغث الثي ق ظصاش شغه وق 
جثال لثى ضض المسطمغظ عع اإلجقم السزغط، وطعما تاول السمقء والطشاة تشغغئه سظ الساتئ شإظه ق 

حك سائث إلغعا وطساصر شغعا، شعع طا تطمؤظ له الصطعب وتسضظ له الظفعس وتصاظع به السصعل.

افطرغضغ  الظفعذ  اظااب  الظاخر  سئث  جمال  وشاة  بسث 
ظاخر،  وبصعة  بتةط  سمغض  غغاب  بسئإ  ضئغر  ضسٌش 
ظاغةئ وجعد صعى أخرى ق زالئ طعجعدة لط غاط الصداء 
الحثخغئ  ضسغش  لظاخر  الئثغض  أن  وبسئإ  سطغعا 
شأدى  الاترغك  سطى  والصثرة  الصعغئ  لطضارغجطا  وشاصث 
عثا افطر إلى شاعر شغ الخراع بغظ أدوات الشرب بض 
الطرف  طظ  تترضات  إلى  افطر  عثا  أدى  السضج  سطى 
سطى  لطصداء  طظه  طتاولئ  وسمغص  صعي  بحضض  اآلخر 
وطتاولئ  إضساشه  أو  المظطصئ  شغ  افطرغضغ  الظفعذ 
أطرغضا  تشغغر  إلى  أدى  وعثا  بمحاضطعا،  طخر  إحشال 

لسغاجاعا شغ المظطصئ.
الفراغ  طضء  غساطع  لط  شعع  لطسادات  بالظسئئ  أطا 
السغاجغ الثي ترضه ظاخر بالرغط طظ ضعن السادات 
سمغق حثغث اإلخقص فطرغضا بق حك طظث أن خار 
طع الدئاط افترار شغ جظئ ١٩٥٢، ولغج طظ تاجئ 
لطاثلغض سطى سمالاه شضاابه المسظعن بضطمئ "غا ولثي 
عثا سمك جمال" غضفغ لطثقلئ سطى سمالاه وعع دجال 
ضئغر وطثادع طظ أشزع المثادسغظ لضظه لط غساطع 
طضء الفراغ طضان جمال سئث الظاخر تغث أخغإ الظفعذ 
طراجسئ  افطر  عثا  شاصادى  صعغئ  بظضسئ  افطرغضغ 

أطرغضا لسغاجاعا شغ المظطصئ.
وضثلك تاشر أجث وإن جار طع أطرغضا وضان سمغق 
لعا ولضظه ضسغش الظفعذ شغ بطثه ضسغش الحثخغئ 
شؤئ  طظ  ضثلك  لضعظه  افطر  بثاغئ  شغ  تخرشاته  شغ 
السمالئ  لعق  بالتضط  تتطط  تضظ  لط  طظئعذة  سطعغئ 
والثغاظئ، شعع ق غخطح آظثاك إلسادة الظفعذ افطرغضغ 
طظ  المظطصئ  طظ  الةجء  عثا  سقج  طظ  بث  ق  لثلك 
خقل طسالةئ جمغع المظطصئ، وطظ أجض ذلك جارسئ 

أطرغضا لمسالةئ عثا الةجء.
زغارة  وضاظئ  السادات  طع  شعرد  اجاماع  صرار  شضان 
السادات لضض طظ السراق وافردن وجعرغا صث جئصئ 
الطصاء طظ أجض تمض رجالئ سربغئ غتمطعا السادات تتئ 
تةئ التض والتصغصئ طظ أجض طسالةئ الظفعذ، وإسطاء 
شعرد تخغطئ العاصع الثي رآه شغ المظطصئ. ولثلك شإن 
اجاماع شعرد طع السادات شغ جالجبعرغ ضان غظخإ 

أجاجا سطى طسالةئ الظفعذ افطرغضغ شغ المظطصئ.
ختغح أن المعضعع ضثلك غاسطص بتض صدغئ شطسطغظ 
المظطصئ  بخغاغئ  غاسطص  ذلك  وبسث  ذلك  صئض   ولضظه 
ولغةسطعا تتئ الظفعذ افطرغضغ وتثه، ولثلك شإظه ق 
غمضظ غخ الظزر سظ المساسغ الاغ تئثل لتض صدغئ 
وعع  فطرغضا،  ضرورغئ  أداة  فظعا  افوجــط،  الحرق 
غخ  غمضظ  وق  المعضعع  شغ  لطسغر  أجاجا  الماثث 
الظزر سظ السمض السري الثي ُغسار به طظ أجض تصعغئ 

الظفعذ افطرغضغ وطظ أجض جسض تض صدغئ شطسطغظ 
تسغر شغ المثطط المعضعع لسغاجئ المظطصئ ضمظ 
طظ  بث  ق  لثلك  وطخالتعا  افطرغضغئ  المثططات 
الظزر إلى المعضعسغظ طسا؛ طعضعع صدغئ شطسطغظ 
ضتةئ وبتث بالرغط طظ أن التصغصئ عغ تصعغئ الظفعذ 
وشص  تسغر  افوجط  الحرق  صدغئ  وجسض  افطرغضغ، 

خغاغئ أطرغضا لطمظطصئ.
بض  أطرغضا  سطى  غدشط  غععد  ضغان  بأن  الصعل  أطا 
وغصعل  وتثغبا  صثغما  بسدعط  غثسغ  ضما  وغتضمعا 
شعع صعل عراء طثالش لطعاصع والفعط الختغح، بض عع 
خراشئ جغاجغئ حائسئ تضاد تضعن طظ طفاعغط افسماق 
سظث الظاس لما طعرس سطى عثه المسألئ - وق زال - طظ 
تدطغض وضثب، شإن تصغصئ ضغان غععد أحئه بما غضعن 
طظ وقغئ طظ وقغات أطرغضا وق غساطغع الاخرف إق 
ذاسئ  طسألئ  طسه  شالمسألئ  أطرغضا،  ترغثه  طا  ضمظ 
أطرغضا  طع  غسغر  غععد  ضغان  ولضظ  غطغع،  أطر  شإذا 
ضالعلث المثلض وعع غسسى فن غضعن صاسثة غععدغئ ق 
صاسثة أطرغضغئ شتسإ، وأطرغضا ترغثه صاسثة أطرغضغئ، 
إق  لغج  ورابغظ،  بالسادات  شعرد  اجاماع  شإن  لثلك 
ولغج  الةثغثة،  السغاجئ  شغ  لطسغر  طسطعطات  فخث 

قتثاذ صرار غاسطص بصدغئ الحرق افوجط.
أطا الصرار افطرغضغ شإظه لط غسطظ وربما لط غاثث بسث 
إق بسث اجاماع شعرد برابغظ ولضظ الثقئض تثل سطى 
تخطئ  الاغ  الفسض  ردود  طظ  وذلك  الصرار  عثا  ظعع 
شأبظاء  اجاماسعما.  وأبظاء  الرئغسغظ،  اجاماع  طظ 
ظخش  اظستاب  سظ  رابغظ  إجتاق  أسطظ  اجاماسعما 
صعاتعط طظ جغظاء بأجطعب الاثفغش طظ عثه الصعات 
شغ  شعرا  اجاةاب  صث  غععد  ضغان  أن  سطى  غثل  طما 
سظ  وأسطظ  شصط،  المخرغئ  الةئعئ  شغ  أي  جغظاء 
تمسضه بالةعقن واجاسثاده لمفاوضئ المطك تسغظ، 
ورشده الئات لمظزمئ الاترغر، وعثا غسظغ أن طحضطئ 
تطئ  صث  طخر  وطحضطئ  طخر  شغ  افطرغضغ  الظفعذ 
أطرغضا  تضعن  وبعثا  اقصاخادغئ،  بالمسعظات  وذلك 
الظزام  صثرة  وسطى  طخر  شغ  ظفعذعا  سطى  اذمأظئ 
المخري سطى الاترك في طثطط أطرغضغ لضظعا صئض 
أولعغاتعا  باصثغط  صاطئ  لثا  طخر  سطى  خحغئ  ذلك 
السغاجغئ لطمتاشزئ سطى الظفعذ طظ خقل المتاشزئ 
سطى السمقء ودورعط وطضاظاعط وصثرتعط سطى السغر 
بالمثططات الصادطئ، فن ضسش صثرة السمغض غآدي 
ظساطغع  عظا  وطظ  الضئرى،  الثولئ  تأبغر  ضسش  إلى 
ضان  افدوات  بغظ  افطر  بثاغئ  شغ  الخراع  أن  إدراك 
جغاصعى  ولضظه  والسادات  طخر  وضع  بسئإ  ضسغفا 

 بسث ذلك طظ خقل طخر وجعرغا

اقظاثابات يف ضازاخساان حضطغئ
وبصغ ظجارباغغش عع املاتضط يف الئقد

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث طظخعرـ 
الحعارع  إلى  ضازاخساان  شغ  الظاس  خرج  أخرى  طرة 
وضثب  الصاظعن  سطى  العاضح  الثروج  سطى  اتاةاجا 
بسئإ  اقتاةاجات  ضاظئ  التالئ،  عثه  وشغ  الظزام، 
ظاائب اقظاثابات الاغ صام خقلعا الرئغج السابص ظعر 
جططان ظجارباغغش شغ العاصع باسطغط رجمغ لطسططئ 
الرئغسغئ؛  السططئ  بأذرع  اتافاظه  طع  تابسه،  إلى 
طةطج افطظ وتجب "ظعر أوتان". وعضثا بسث أن تعلى 
السططئ شغ ضازاخساان لمثة ٣٠ ساطا تصرغئا، لط غظاصض 
شصط إلى طرتئئ شثرغئ، ولضظ شغ العاصع شغ ضض طعصش 
جغاجغ رجمغ، بما شغ ذلك العضع الرجمغ "إلئاجغ" 
(زسغط افطئ) الثي ُحّرع له بحضض خاص، وسطى افرجح، 
الرئغج  سطى  ضاططئ  جغطرة  لثغه  ظجارباغغش  شإن 

المظاثإ تثغباً أغدا.
ُغثضر أظه شغ اظاثابات ٩ تجغران/غعظغع قظاثاب رئغج 
الئقد،  شغ  افخعات  سثد  سظ  اإلسقن  وبسث  جثغث، 
بثأت اقتاةاجات الةماعغرغئ لسثم رضاعط سظ تجوغر 
جططان  ظعر  ألماتغ،  طبض  طثن  شغ  خاخئ  اقظاثابات 
شغ  المتاةغظ  الظاس  اساصاقت  وتعاخطئ  وحغمضظئ، 

١٠ و١١ تجغران/غعظغع.
ووشصاً لطمسطعطات الرجمغئ، تط اتاةاز ظتع ٧٠٠ حثص 
شغ طثن طثاطفئ، لضظ ظحطاء تصعق اإلظسان ذضروا 
ووشصًا  بضبغر.  أضئر  لقتاةاجات  التصغصغ  الظطاق  أن 
ضئغر  ظعربغسعف،  جاباربغك  صثطعا  الاغ  لطمسطعطات 
طعظفغ الثشاع سظ المخطتئ الساطئ شغ طضاإ المثسغ 
السام، شصث شرضئ المتضمئ سصعبات إدارغئ سطى ٩٥٧ 
تاراوح  لفارات  طظعط   ٦٧٠ سطى  الصئخ  ألصغ  حثخاً، 
بغظ ٦ أغام و١٥ غعطاً، وشرض غراطئ سطى ١١٥ حثخا، 
وسقوة سطى ذلك، راشص اتاةاز المتاةغظ سظش بثظغ، 
طما أدى إلى وشاة أتث المتاةغظ سطى الفعر طظ ضربئ 
سطى رأجه، ضما تط اخاطاف السثغث طظ المازاعرغظ 
أظتاء  شغ  جعداء  أصظسئ  غرتثون  أحثاص  صئض  طظ 

طثاطفئ طظ المثن بسث المزاعرة الاغ صاطعا بعا.
خرح الرئغج المظاثإ تثغباً صاجط جعطارت تعضاغغش، 
سطى أطض تشغغر خعرة الظزام الضازاخسااظغ شغ الشرب، 
افطرغضغئ  جعرظال  جارغئ  وول  طع  طصابطئ  خقل 
غصعم  لظ  وأظه  "طخطح"  وأظه  إخقتات،  جغةري  بأظه 
صظاة  طع  طصابطئ  وشغ  الراعظ"،  العضع  سطى  "بالتفاظ 
غعروظغعز الاطفجغعظغئ، خرح بأن "السمض جار سطى تتطغض 
المطالإ المةامسغئ" لطظاس الثغظ خرجعا سحغئ أسمال 
"الخسعبات  ظاغةئ  بأظعا  الاةمسات  وشسر  اقتاةاج، 
اقصاخادغئ شغ الئقد واظثفاض صغمئ السمطئ". وأضاف 
المزاعرات،  تطك  أن  لع  ضما  السططات"،  جمسئ  "لصث 
ضئاط  عراوات  تتئ  الحعارع  شغ  الظاس  جار  الاغ 

الحرذئ، لط تضظ ضث اظاثابه!
بطغء  طثظغ  اتاةاج  عظاك  ضان  ظفسه،  العصئ  وشغ 
سّطص  ألماتغ،  شغ  المبال،  جئغض  سطى  اقظاحار، 
رئغسظا".  "لغج  سطغعا:  طضاعبًا  قشائ  طةععلعن 
أخئتئ عثه السئارة حسارًا بثأ الظاس الثغظ غثاطفعن 
طع ظاائب اقظاثابات غساثثطعظه سطى طعاصع الاعاخض 
اإللضاروظغ. وردت السططات سطى ذلك طظ خقل طظع 

المسطعطات  باظاحار  السماح  لسثم  الاعاخض  طعاصع 
الماسطصئ باقتاةاجات سطى اإلظارظئ.

وظاغةئ لثلك، غمضظظا الغعم أن ظصعل إن جمغع أظحطئ 
الظاس شغ الحعارع صث اظاعئ، وساد الشدإ إلى المضان 
الاعاخض  طعاصع  إلى  العصئ،  عثا  ضض  شغه  ظدب  الثي 
اإللضاروظغ، تغث اآلقف طظ المساثثطغظ الظحطغظ 
غحاضعن غعطغا طظ المحاضض شغ ضازاخساان، وخاخئ 
المشاخإ  لظجارباغغش،  اقجائثادي  الظزام  تعل 

لطسططئ شغ الئقد.
تتصص  لط  المتاةغظ  تخرشات  شإن  التال،  وبطئغسئ 
طحروع  أي  غترضعط  ق  فظه  اإلذقق،  سطى  ظاائب  أي 
طسغظ، ولط غضظ لثغعط تاى صائث. وصث وصش جمغع 
المرحتغظ الثغظ خسروا اقظاثابات ضث أي اتاةاجات، 
أي تخرشعا طبض المرحتغظ الاصظغغظ الثغظ حارضعا شغ 
اقظاثابات شصط لثطص حسعر بحرسغئ اقظاثابات. وطع 
ذلك، شإن خخعخغات التغاة السغاجغئ شغ ضازاخساان 
خسئئ لطشاغئ، لثرجئ أظه تاى لع صرر الظزام السماح 
شإظه  تصظغًا،  طرحتاً  ولغج  تصغصغئ  طسارضئ  باظاثاب 
ذلك  ضض  أن  سظ  ظاعغك  المرحح.  عثا  طبض  غعجث  ق 
شغ  الحرسغئ  الظزر  وجعئ  طظ  غخح  وق  تماطاً  باذض 
الثغمصراذغ،  الظزام  إذار  شغ  تةري  الاغ  اقظاثابات 
أي ظزام الضفر. ولفجش، لط غضظ جئإ اقتاةاجات 
السضان،  بغظ  اإلجقطغ  السغاجغ  العسغ  ظمع  عع 
لطغئرالغئ  الشربغئ  افشضار  تأبغر  بسئإ  شصط  عغ  بض 
شغ  الظزام  ظةح  شصث  الحسإ،  سطى  والثغمصراذغئ 
شغ  التغاة  طظ  "اإلجقطغئ"  وافتجاب  الترضات  إخراج 
شغما  طثاطفئ  صعى  بافرغص  بمعارة  شصام  ضازاخساان، 
بغظعا شغ بسخ التاقت، والاثعغش والدشط المادي 
شغ بسخ التاقت، وعثا غسظغ أن السغاجئ الثاخطغئ 
لظجارباغغش، ظزرًا لتةط الئقد الضئغر إلى تث طا، ظاجتئ 

جثًا طظ وجعئ ظزر ظزاطه اقجائثادي.
وعثا أغداً لغج طفاجؤاً، ظزرًا فن طساحاري ظجارباغغش 
ضاظعا طظ السغاجغغظ الشربغغظ ذوي الثئرة طبض تعظغ 
بطغر. شفغ سام ٢٠١٢، جاسث ظجارباغغش سطى وصش أجعاء 
اقتاةاج شغ الئقد بسث إضراب دام أحعرًا آلقف سمال 
الظفط شغ طثغظئ جغعاظعزغظ شغ طظطصئ طاظةغسااو، 
اظاعى بإذقق افجطتئ الظارغئ ووشاة طا ق غصض سظ ١٦ 
حثخاً. وعثا، بالمظاجئئ، طبال جغث سطى تداطظ صادة 
الثول الشربغئ تاى لع ضاظعا جابصغظ طع تضام الئقد 
والطشاة  الزالمغظ  عآقء  دسط  سطى  طبال  اإلجقطغئ، 

تاى بسث اظاعاء جططاعط.
الرئغج  شإن  اقتاةاجات،  طظ  الرغط  وسطى  وعضثا، 
وخظغسئ  طرؤوس  طةرد  عع  العاصع  وشغ  الةثغث، 
الغمغظ  أدى  تعضاغغش،  صاجط-زوطارت  لظجارباغغش، 
ضان  ضطه  التفض  وخقل  اقظاثابات،  بسث  الثجاعرغئ 
واسثًا  "إلئاجغ"،  غسمى  بما  وأحاد  لطشاغئ،  طماظا 
بالتفاظ سطى طسار الرئغج السابص ضما لع ضان لثغه 

خغار شغ ذلك!
ا َفْعَمُل  َ َغافِالً َقّمَ غصعل اهللا سج وجض: ﴿َوَال تَْحَسَبّنَ اّبَ

 ﴾بَْصاُر
َ ْ
رُُهْم لَِيوٍْم تَْشَخُص فِيِه األ الُِموَن إِّغََما يَُؤّخِ الّظَ

العمالء والطغاة رويبضات المسلمين
 يقدسون األصنام التي تحفظ عروشهم

افردن إىل أغظ؟!
الةجء ١٢
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لماذا يشتري حكام المسلمين األسلحة 
بمليارات الدوالرات من أموال األمة؟!


