
١٤٣٨عـ،  رطدان   ٧ السربغ،  (الصثس  طعصع  ظحر 
افطرغضغ  الةغح  "صال  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٧/٦/٢م) 
شغ بغان الغعم الةمسئ إن ٤٨٤ طثظغا سطى افصض صاطعا 
سطى افرجح شغ ضربات لطاتالش الثي تصعده العقغات 
الماتثة ضث تظزغط الثولئ اإلجقطغئ شغ السراق وجعرغا 

طظث بثء التمطئ شغ سام ٢٠١٤".
: بسث الرجعل  التارث بظ سمغر افزدي إلى 
عرصض غثسعه لقجقم، شصاطه حرتئغض بظ سمرو شغ 
صرب   - الططح  ذات  إلى  وشثًا    أرجض  بط  الطرغص، 
دطحص - غثسع أعطعا لقجقم، شصاطعا جمغساً وسثدعط 
١٥ رجقً إق رئغسعط. شثحغ الظئغ  أن غاةرأ افسثاء 
الماربخعن سطى المسطمغظ، شأرجض جغحاً طظ بقبئ 
آقف إلى طآتئ جظعب الحام، وأوخاعط: «أال تغدروا، وال 
ًا، وال معتصمًا  بيرًا فان تغلوا، وال تقتلوا وليدًا، أو امرأة، وال 
تهدموا  وال  شجرًا،  تقطعوا  وال  نخًال،  تقروا  وال  صومعة، 
بناًء..». بط إن أبا بضر الخثغص رضغ اهللا سظه سظثطا 
أظفث جغح أجاطئ بظ زغث رضغ اهللا سظه ضرر وخغئ 
الرجعل  تغث صال: "ق تثعظعا وق تشطعا وق تشثروا 
وق تمبطعا، وق تصاطعا ذفقً خشغرًا، وق حغثاً شاظغاً وق 
اطرأة، وق تسصروا ظثقً وق تترصعه... وق تصطسعا حةرة 
طبمرة، وق تثبتعا حاة وق بصرة وق بسغرًا إق لمأضطئ، 
وجعف تمرون بأصعام صث شرغعا أظفسعط شغ الخعاطع، 
تأتعن  وجعف  إلغه،  أظفسعط  شرغعا  وطا  شثسععط 
شإذا  الطسام،  ألعان  شغعا  بآظغئ  غأتعظضط  صعم  سطى 
أضطاط طظعا حغؤاً بسث حغء شاذضروا اجط اهللا سطغعا... 
أواجط  "ضحفعا"  شتخعا  صث  أصعاطاً  تطصعن  وجعف 
شاخفصععط  السخائإ،  طبض  تعلعا  وترضعا  رؤوجعط 
بالسغش خفصاً. اظثشسعا باجط اهللا". عثه الصغط الرشغسئ 
بعا  جاء  الاغ  السزغمئ  والمساظغ  الساطغئ  وافخقق 
ق  لطمثظغغظ،  الاسرض  بسثم  تأطر  والاغ  اإلجقم، 
غسرشعا تضام الثغمصراذغات السفظئ وق الروغئدات 
الثغظ تسططعا سطى رصاب المسطمغظ، شةمغع التروب 
الاغ حظعا الشرب الثغمصراذغ وأتئاسه وططغحغاته سطى 
وغغرعا  وجعرغا  وأششاظساان  السراق  شغ  المسطمغظ 
طظ بقد المسطمغظ أدت إلى تعةغر وظجوح طقغغظ 
السجل  الرجال  طظ  اآلقف  سحرات  وطصاض  المثظغغظ 
والحغعخ وافذفال والظساء. غتخض ذلك فن الشرب 
الثغمصراذغ تاصث سطى اإلجقم والمسطمغظ، وفظه ق 
غعاط إق بمخالته وتتصغص أعثاشه الصثرة، وضثلك 
شأضاسعا  افطئ  رصاب  سطى  الروغئدات  تسطط  ظاغةئ 
الئقد والسئاد والمصثجات والبروات، وعاظئ سطغعط 
أطاعط شئاسععا شغ جعق الظثاجئ وعاظئ سطغعط دطاء 
افبرغاء والمثظغغظ طظ المسطمغظ وطظ غغر المسطمغظ 
طظ أعض ذطاظا، وأخئح الحعثاء والصاطى طةرد أرصام 
المظزمات  وتصارغر  اإلسقم  وجائض  خفتات  سطى 
الضاشر  الشرب  غطرجئ  سطى  الصداء  أطا  الثولغئ. 
وتةئُّره وصغمه الفاجثة، والاثطص طظ ظطط التضام 
بالمسطمغظ،  ألتصعه  الثي  سارعط  وطتع  الروغئدات 
وسعدة تطك الصغط الساطغئ وافخقق الظئغطئ الاغ أطر 
إلى  اإلجقطغئ  افطئ  بسعدة  شعع   ، اهللا  رجعل  بعا 
جابص سجعا وطةثعا، شغ ظض الثقشئ الراحثة الباظغئ 
سطى طظعاج الظئعة، الاغ جاثرج المسطمغظ والئحرغئ 
جمساء طظ ظطط الرأجمالغئ، وحصاء الثغمصراذغئ إلى 
وجمع  صغمه  وظئض  تحرغساته  وسثل  اإلجقم  رتمئ 

رَْسلَْناَك إِالَّ رمَْحًَة لِّلَْعالَِمنَي﴾. 
َ
ُطُبطه. ﴿َوَما أ

طا وراء افزطئ 
بني السسعدغئ وصطر!

اإلجقطغئ  الثسعة  بتمض  طضطفئ  اإلجقطغئ  افطئ  ضاظئ  لما 
إلى الظاس ضاشئ، ضان لجاطاً سطى المسطمغظ أن غاخطعا بالسالط 
دوله  بثواشع  سالما  لمحاضطه،  طثرضا  فتعاله،  واسغا  اتخاق 
السالط،  شغ  تةري  الاغ  السغاجغئ  افسمال  طاائسا  وحسعبه، 
طقتزا الثطط السغاجغئ لطثول شغ أجالغإ تظفغثعا، وشغ 
ضغفغئ سقصاعا بسدعا بئسخ، وشغ المظاورات السغاجغئ الاغ 
تصعم بعا عثه الثول، ولثلك ضان لجاطا سطى المسطمغظ أن 
شعط  ضعء  سطى  اإلجقطغ  السالط  شغ  المعصش  تصغصئ  غثرضعا 
أجطعب  غائّغظعا  أن  لعط  لغاسظى  السالمغ،  الثولغ  المعصش 

السمض إلصاطئ دولاعط وتمض دسعتعط إلى السالط.

اصرأ شغ عثا السثد:
- تتئ ذرغسئ اإلرعاب السغسغ غظفث جغاجات أطرغضا 

   شغ لغئغا ...٢

- لظ غسامر إجراُم أطرغضا بتص المسطمغظ، وجغرتث 

   سطغعا خغئئ وخسراظا ...٢

- تحرغسغات الةجائر: المصاذسُئ وتثعا ق تشغر طظ 

   العاصع حغؤاً!  ...٤

- طسرضئ "المعت وق المثلئ" ظمعذج لضط غا شخائض الحام ...٤
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ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: طتمث الظاخر حعغثئ

البقباء  غعم  تعظج،  شغ  اقباثائغئ  المتضمئ  صررت 
حعر،  لمثة  الاترغر،  تجب  ظحاط  تسطغص   ،٢٠١٧/٠٦/٠٦
وذلك بمصادى إذن سطى سرغدئ تصثم بعا المضطش 
السام بظجاسات الثولئ شغ تص رئاجئ التضعطئ الاعظسغئ. 
وصال الظاذص الرجمغ باجط المتضمئ اقباثائغئ باعظج، 
جفغان السطغطغ: إن المتضمئ صررت صئعل اإلذن سطى 
السام  المضطش  صئض  طظ  إلغعا  صثطئ  الاغ  السرغدئ 
ظحاط "تجب الاترغر"، لمثة  وإغصاف  الثولئ،  بظجاسات 
حعر  شغ  المآرخ   ،٨٧ سثد  المرجعم  سطى  بظاء  حعر، 
أغطعل/جئامئر ٢٠١١، المظزط لفتجاب السغاجغئ، إذ إن 
"تجب الاترغر" ارتضإ جمطئ طظ المثالفات الاغ تاظاشى 

والثجاعر الاعظسغ.
وأضاف السطغطغ أن المتضمئ ساغظئ وجعد طثالفات لط 
غاط رشسعا، وتاسطص بثسعة التجب إلى "دولئ الثقشئ"، 
والاترغخ سطى الضراعغئ، طا غمبض خرًصا لصاظعن افتجاب، 

وطثالفئ لمئادئ الثولئ المثظغئ.
أن  اقباثائغئ  المتضمئ  باجط  الرجمغ  الظاذص  واسائر 
التضط الصدائغ جاري المفسعل بثًءا طظ غعم البقباء، 

وغمضظ لطتجب الطسظ شغ عثا الصرار.
غئثو أّن التضعطئ شغ تعظج جادرة شغ غّغعا طسامّرة 
الّسفارات  طظ  تأتغعط  الاغ  السطغا  افواطر  تظفغث  شغ 
وزغر  غربّغئ  بظ  المعثي  وّصع  شصث  اقجاسمارّغئ، 
السقصئ طع المةامع المثظغ شغ ٢٠١٧/٠٣/٢٢ اّتفاصاً طع 
جفغرة برغطاظغا طظ أجض "الاساون" شغ الاخّثي لطفضر 
(الماطّرف)، وأحاد الئاجغ صاغث السئسغ رئغج الثولئ 
شغ  أظحأ  الثي  (الاطّرف)  لمضاشتئ  السالمغ  بالمرضج 
الفضر  أّن  غسطط  (والةمغع  أطرغضّغئ.  برساغئ  السسعدّغئ 
(الماطّرف) سظث برغطاظغا وأطرغضا عع اإلجقم والثقشئ) 
وعثا غثّل سطى أّن صرار طتاربئ التجب وطظسه لغج صرارا 
المتّطغعن  السمقء  غظّفثه  سالمغ  صرار  عع  وإّظما  طتطغا 
أولعغات  وأولى  اقجاسمارّغئ.  السغاجات  لثثطئ 
سالمّغئ،  صّعة  اإلجقم  سعدة  طظع  عغ  المساسمرغظ 
والّثاسغظ  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ  لصغام  والّاخّثي 
إلصاطاعا. طّما غسظغ أّن الصرار الثي اجاخثرته التضعطئ 
طظ المتضمئ اقباثائّغئ غاظّجل شغ إذار الترب السالمّغئ 
الخطغئّغئ سطى اإلجقم والمسطمغظ شـ"جفغان السطغطغ" 
الظاذص باجط المتضمئ سّطض التضط بضعن التجب غثسع 
إلى الثقشئ، وطسطعم سظث جمغع سطماء المسطمغظ شغ ضّض 
السخعر أّن الثقشئ عغ طظ أسزط واجئات الّثغظ وطظ 
الصطسّغئ  الحرسّغئ  الّثقئض  صاطئ  وصث  شروضه،  أسزط 
البئعت الصطسّغئ الّثقلئ سطى أّن إصاطئ الثقشئ واجئئ سطى 
المسطمغظ، وعثا غسظغ أّن التضعطئ ططاجطئ بما صّررته 

الّثوائر السالمّغئ اقجاسمارّغئ.
أّطا الاسطغض بأّن التجب "غتّرض سطى الضراعّغئ" شغساظث 
خراتئ إلى طا خاغه الشرب ترشّغا شغ طثّططاتعط طظ 
أجض تربعط سطى اإلجقم ذلك أّن طخططح "الاترغخ 
سطى الضراعّغئ" طارجط ترجمئ ترشّغئ سظ اقجاراتغةّغئ 
والثقشئ،  لقجقم  لطاخّثي  برغطاظغا  وضساعا  الاغ 
و"الاترغخ سطى الضراعّغئ" طخططح اظاحر شغ أجعاء 
اإلجقطعشعبغا الاغ اجااتئ الئقد الشربّغئ شغ السظعات 
افخغرة وعع طخططح شدفاض ضئابّغ غغر طظدئط 
وق ُطفعط، طائع الّثقلئ غخطح أن غضعن تعمئ ضغثّغئ 
ططّفصئ ضّث أّي خخط شضرّي أو جغاجّغ، ولصث اجاسمطعه 
شغ الشرب طظ صئُض ضّث طظ حّضك شغ رواغئ غععد سظ 
المترصئ الظازّغئ وجّرطعا به طفّضرغظ وأضادغمغغظ لمةّرد 
أّظعط سّئروا سظ آرائعط وصظاساتعط، والغعم غساسمطعظه 
ضّث المسطمغظ وضّث تجب الاترغر بالّثات، شصث تاولئ 
التضعطئ الئرغطاظّغئ زطظ رئغج وزرائعا افجئص ذعظغ 
بطغر تزر تجب الاترغر شغ برغطاظغا ولّما لط تةث التضعطئ 
الئرغطاظّغئ شغ أسمال تجب الّاترغر طا ُغثغظه بسظش أو 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب:
أوقً: ظسط، إن الثاشع لفزطئ الاغ تثبئ عغ أطرغضا، 
وبسئارة أخرى الرئغج افطرغضغ تراطإ، ولضظظغ صئض 
ظظ  شصث  السآال،  آخر  شغ  ورد  بما  أبثأ  ذلك  تفخغض 
بسدعط أن جئإ افزطئ الثطغةغئ الصطرغئ ضما تردد 
سئر اإلسقم أو ضما تط تروغةه عع دسط صطر لقخعان 
شغ  إغران...  طع  اقجاراتغةغ  تتالفعا  أو  المسطمغظ 
تغظ ذعإ آخرون إلى أن السئإ التصغصغ لفزطئ غرجع 
شغ  بثأت  زاغث  وآل  تمث  آل  بغظ  صثغمئ  خقشات  إلى 
السئسغظات إبان تأجغج دولئ اإلطارات، وعغ الاغ جسطئ 
لمعاجمئ  اإلطارات  تطغفاعا  بةاظإ  تسغر  السسعدغئ 
صطر... ضما أن عظاك ضاَّابا غصعلعن إن أزطئ طصاذسئ صطر 
طرتئطئ بـ"إجرائغض". شمبقً صال جغك ظعشاك شغ "جغ 
أن بغ جغ": (ظاعرغا، غئثو طظ العاضح جثا الصعل إن 
الاخثع بغظ السسعدغئ وصطر عع بسئإ إغران، تغث 
أخئح السسعدغعن طععوجغظ بالتث طظ الظفعذ اإلغراظغ 
صطغق  أسمص  بحضض  ظزرظا  ولع  افوجط،  الحرق  شغ 
شإظه غزعر أن اجاعثاف الصطرغغظ شغ لتزئ طتثدة 
(سربغ٢١،  "إجرائغض".)  وعغ:  أخرى،  بثولئ  سقصئ  له 

.(٢٠١٧/٦/٧
ولضظ إسمال الفضر وإظسام الظزر شغ ضض طا تثث غسائسث 
عثه افطعر، شعغ لغسئ جثغثة بض تمارجعا صطر طظث 
زطظ، ولط تةثَّ عثه افغام، شاصارب صطر طع إغران طسروف، 
وسقصاعا طع تماس طحععرة ضثلك، وتأبغر السقصات 
بغظ صطر وبغظ دولئ غععد المشاخئئ لفطسطغظ بط بغظ 
عثه وبغظ السسعدغئ واإلطارات ضثلك عع أطر غغر خاف، 

وتاى السقصات السحائرغئ ق تخض إلى طبض طا تثث... 
شضض عثه افطعر ضاظئ صئض افزطئ وعغ طا زالئ بسث 

افزطئ، وإذن شطغسئ عغ افجئاب التصغصغئ.
الئثاغئ  شغ  ذضرت  شضما  التصغصغ  السئإ  أطا  باظغاً: 
شعع أطرغضا أو تراطإ، وإلدراك ذلك ظساسرض افطعر 

الاالغئ:
١- طظث طططع عثا الصرن شصث غثت الثولئ الخشغرة صطر 
ططئثاً رئغسغاً لطسغاجات اإلظةطغجغئ شغ المظطصئ، وبثلك 
شصث أخئتئ صظاة الةجغرة الفدائغئ طظئرًا إسقطغاً ضئغرًا 
لطاحعغح سطى السغاجئ افطرغضغئ وصثح سمقء أطرغضا 
المال  وعع  آخر  ساطض  لعا  أضغش  وصث  المظطصئ...  شغ 
السغاجغ، ذلك المال الثي أخئح طشظاذغساً جغاجغاً ضئغرًا 
باجاثثام  صطر  تصصئ  وصث  السغاجغئ...  الصعى  لةثب 
عاتغظ افداتغظ ظةاتاً ضئغرًا خاخئ سطى خسغث الترضات 
اإلجقطغئ الاغ تعخش بـ"المساثلئ" شغ شطسطغظ وطخر 
ولغئغا وتعظج وغغرعا، وأخئتئ الثوتئ شغ صطر طقذًا 
والاحعغح  لطاثطغط  وطرضجًا  الترضات  عثه  لصغادات 
سادة  وسطى  أطرغضا...  وسمقء  افطرغضغئ  السغاجئ  سطى 
اإلظةطغج بالازاعر بأظعا طع أطرغضا وعغ تحعش سطغعا، 
شصث أجادت صطر عثه الطسئئ اإلظةطغجغئ شاجاداشئ طئضرًا 
طظث جظئ ١٩٩١ صاسثة السثغث افطرغضغئ الاغ تسائر طصرًا 
صاسثة  لضعظعا  باإلضاشئ  افطرغضغئ،  المرضجغئ  لطصغادة 
جعغئ اجاراتغةغئ، تظططص طظعا الطائرات افطرغضغئ لاسغث 
وأششاظساان  السراق  شغ  وتثطغرًا  صاقً  المسطمغظ  بغظ 
وجعرغا والغمظ. وضان ذلك شغ العصئ الثي ضاظئ شغه 
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

السآال:
صال تراطإ شغ طآتمر ختفغ طع ظزغره الروطاظغ بالئغئ بافبغخ شغ ٢٠١٧/٦/٩: (إن الةمغع اتفصعا سطى وصش 
دسط اإلرعاب، جعاء المالغ أو السسضري أو افخقصغ، وأن دولئ صطر لفجش لثغعا تارغت ذعغض شغ تمعغض اإلرعاب 
سطى طساعى ساٍل جًثا وشغ أسصاب الصمئ تعتثت الثول، وتتثبظا بحأن طعاجعئ صطر، وسطغظا أن ظعصش تمعغض 
اإلرعابغغظ، وصررت طع وزغر الثارجغئ وضثلك الةظراقت بالةغح افطرغضغ لثسعة صطر إلظعاء تمعلغعا اإلرعاب...) 
(الغعم السابع ٢٠١٧/٦/٩)، شعض غسظغ عثا أن افزطئ بغظ السسعدغئ وبغظ صطر ضان المترك لعا تراطإ؟ وإن ضان 
عثا ختغتاً شطماذا غصعم تراطإ بثلك سطماً بأن فطرغضا أضئر صاسثة شغ المظطصئ طعجعدة شغ صطر؟ بط إن وجائض 
اإلسقم ضاظئ تسجو السئإ لطثقف السغاجغ بغظ السسعدغئ وبغظ صطر طظ تغث طعصش صطر طظ إغران، أو طظ 
اإلخعان، أو طظ تماس... شضغش ظفعط تخرغح تراطإ طع طا تبغره وجائض اإلسقم؟ بط إلى أغظ تاةه عثه افزطئ؟ 

وعض تآدي إلى اظستاب "أو ذرد" صطر طظ المةمعسئ الثطغةغئ؟ ولضط الحضر.

زال حكم اإلسالم فغاضت 
القيم الرفيعة من العالم

صدئ إتثى الثوائر المثظغئ بالمتضمئ اقباثائغئ باعظج غعم البقباء، باسطغص ظحاط تجب الاترغر لمثة حعر، 
اجاةابئ لططإ ضان صث تصثم به المضطش السام بظجاسات الثولئ بثسعى سثم رشع سثد طظ المثالفات أبرزعا الثسعة 
إلى إصاطئ دولئ الثقشئ والاترغخ سطى الضراعغئ ذئصا لطمرجعم ٨٨ الخادر جظئ ٢٠١١، والماسطص باظزغط افتجاب 
السغاجغئ. وشغ تسطغصه سطى عثا الصرار، اسائر تجب الاترغر شغ وقغئ تعظج أن صرار تسطغص ظحاذه عع «جغاجغ وغغر 
صاظعظغ»، طآضثا أن الثولئ اتثثته غطاًء لفحطعا شغ تّض المحاضض اإلظساظغئ واقصاخادغئ. ضما أضث سدع المضاإ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج افجااذ سماد الثغظ تّثوق، وجعد ارتئاك شغ تطئغص الصاظعن وتمجغص 

لظخعخه، وغغاب لطاظسغص بغظ أجعجة الثولئ.

حزب التحرير في تونس
يعتبر قرار تعليق نشاطه لمدة شهر «غير قانوني»
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عاد َطدْئ سطى بثاغئ الحروع  جئسئ أحعٍر تالضئ السَّ
َغ بمسارك (تترغر) المعخض طظث اإلسقن سظعا  شغ طا ُجمِّ
ا تدع الترُب أوزارعا. شئالرغط طظ  شغ ٢٠١٦/١٠/١٧ م ولمَّ
اظاجاع طا غجغث سطى (٩٠٪) طظ المثن والصرى والئطثات 
طظ أغثي تظزغط "الثولئ"، ولط غُسث تتئ جغطرته أضبُر 
طظ أتغاء صطغطٍئ ضتغِّ الحفاء والمساحفى الةمععريِّ 
أضمطِئ  تغث  افولى...  الختئ  وتغِّ  الجَّظةغطغِّ  وتغِّ 
الصعاُت السراصغئ اجاسثاداِتعا لاترغرعا وذلك بسث ظتع 

بقبئ أحعر طظ اظطقق سمطغاتعا السسضرغئ قجاسادة 
الةاظإ افغمظ طظ المعخض. بض جَرى شسقً اصاتاُم افتغاِء 
المثضعرِة طظ صئض صعات الةغح بتسإ صائث السمطغات 
"غار اهللا"، وأنَّ "صعات الحرذئ اقتتادغئ اصاتمئ تغَّ 
، واصاتمئ صعاُت طضاشتِئ (اإلرعاب) تغَّ الختئ  الجظةغطغِّ
افولى شغ الساتض افغمظ". وضان الةغُح السراصغُّ صث 
دسا طآخرًا جضاَن ِتسعِ طظاذَص ق تجال تثدع "لطاظزغط" 
شغ المعخض، وأبرزعا المظطصئ الصثغمئ إلى طشادرتعا 
السجَم  غسظغ  طا  اآلطظئ...  الممرات  إلى  والاعجه  "شعرا"، 

سطى تسعغاعا بافرض. (روجغا الغعم).
َتسَط  أنَّ  عظاك  غةري  لما  الُمراصإ  سطى  غثفى  وق 
الَمسرضئ، وإظعاَء وجعد "الاظزغط" شغ السراق أو تتعغَطُه 
لةعاٍت أخرى إظما عع صراٌر أطرغضغٌّ خالٌص، وطا سطى 
واضٌح  وذلك  والطاسئ..!  معِ  السَّ جعى  السراق  جغح 
ق غثاطش سطغه ابظان، شاإلدارة افطرغضغئ ترى ارتئاذا 
طظ  ضضٍّ  شغ  الةارغئ  المأجاوغئ  افتثاث  بغظ  وبغصاً 
السراق وجعرغا..! ولع ضان صراُر التسط غمِطضُه السراق 

لما اجاشرق ضض ذلك العصئ.
جطئِئ  أظَّعا  ذلك  الضطمئ،  طسظى  بضض  صثرٌة  ترٌب  إظعا 
طار والغأَس فعض المعخض الضرام دون ذظٍإ  المعَت والثَّ
اصارشعه..! صاض اآلقُف طظ المثظغِّغَظ الُسجِل ق جغَّما الحغعخ 
صعاٍت  باجاثثاِم  لؤغٍط  إشراٍط  جراَء  وافذفال  والظساء 
ظارغٍئ غغِر طسئعصئ أجََّةعا ِتصٌث ذائفغٌّ إلظعاء وجعِدِعط 
وتتعغِض دغارعط إلى بقد أحئاح لُغفَسَح المةاُل أطاَم 
ط.  الماعجِّ شالئتر  ولئظان  جعرغا  إلى  لَاثُطَص  (إغران) 
أسثاد  أنَّ  اإلظسان:  لتصعق  السراصغُّ  الَمرَخُث  ذضَر  وصث 
الصاطى المثظغغظ شغ الساتض افغمظ طظ طثغظئ المعخض 
المسارك  شغه  تحاث  وصئ  شغ  طثغش  بحضض  ارتفسئ 
وتجداد  المثغمات  باتةاه  الظجوح  سمطغات  وتاسارع 
طساظاة المثظغغظ، ووجعد أظئاء سظ طصاض (٧٠٠) آخرغظ 
لضظ لط غاط الاأضث طظعا باسائارعا طسطعطاٍت صادطئ طظ 
طظاذص جغطرة "الاظزغط" الاغ َغخُسإ العخعُل إلغعا. 
وشعق ذلك اسارشئ وزارة الثشاع افطرغضغئ بمصاض أضبر 
طظ (١٠٠) طثظغٍّ بدربٍئ جعغٍَّئ سطى طثغظئ المعخض شغ 
حعر آذار الماضغ... وذلك بسث أن أجصط جغُحعا صظئطئ 
سطى َطئظًى شاسئَّئْئ باظفةارات باظعغٍَّئ لعجعد طافةرات 
أجفر  طا  "الاظزغط"،  طصاتطغ  صئض  طظ  عظاك  طجروسئ 
سظ اظعغار المئظى. أطا الُئَظى الاتاغَّئ لطمثغظئ والُسمران 
والُةسعر شصث بطشئ ظسئئ دطارعا أضبر طظ (٨٠٪). شدًق 
سظ تعةغٍر َجماسغٍّ تصعُم به الصعاُت المحارضئ ِضثَّ أعالغ 
المعخض شغ اجامرار لطةرائط المظزمئ طظ صئض تطك 

الصعات وططغحغاتعا. (روجغا الغعم، ووضالئ غصغظ).
ُضضِّ  شغ  الُماسئُِّإ  َطِظ  ظفَسُه:  َغطرُح  الثي  والسآاُل 
ذلك؟ وَطظ الثي تعلى ِضئَر تطك الةرائط بتصِّ أعض تطك 

تآرصعط اقظاعاضات.
شالسغسغ عع ورصئ تطسإ بعا أطرغضا وتعظفعا لئسط 
ظفعذعا سطى طا غساطغع شغ الثاخض الطغئغ وعع ق غثخر 
جعثا شغ بثل أطعال طخر ودطاء حئابعا شغ جئغض تظفغث 
جغاجات أطرغضا شغ لغئغا وبسط وتبئغئ ظفعذعا عظاك، 
وصث جئص لتجب الاترغر طظ خقل بسخ افجعبئ فطغره 
السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ أن بغظ تصغصئ 
لخالح  المخري  الظزام  به  غصعم  الثي  والثور  الخراع 
أطرغضا شعع غائظى رؤغاعا شغ تربعا سطى اإلجقم وظساه 
بـ(اإلرعاب) وغتارب طسعا وغتمض راغاعا؛ شالمعاصع الاغ 
صخفاعا الطائرات المخرغئ شغ لغئغا وضما ورد شغ تصارغر 
لروغارز خرجئ سظ تضعطئ العشاق العذظغ الطغئغ بسدعا 
ششاغئ  لتفار،  طسارض  وبسدعا  السراج  لتضعطئ  تابع 
السغسغ وطظ خطفه أطرغضا عغ دسط سمغطعا تفار بضض 
العجائض والصداء سطى طسارضغه ووأد التراك البعري شغ 
حرق لغئغا سطى افصض شغ عثه المرتطئ وتاى إحسار آخر.

غا جظث الضظاظئ! إظه لمظ السةغإ أن غأطظ ضغان غععد 
طظ غاراتضط وصخش ذائراتضط وق غأطظ طظعا إخعاظضط 
تصاطعا  أن  وافسةإ  لغئغا!!  شغ  الصائمعن  الخائمعن 
إخعاظضط بأغثغضط وبثم بارد خثطئ لسغاجات سثوضط 

الثي غمضر لضط!!
تسفك  الاغ  الثطاء  عثه  إن  والةظعد!  الدئاط  أغعا 
جائطضط  واهللا  وأعطغضط  إخعاظضط  دطاء  عغ  بسقتضط 
سظعا غعم الصغاطئ وجغاسطص الصاطى برصابضط؛ غصعل العاتث 
طظعط طثاذئا اهللا سج وجض غا رب جض عثا شغط صاطظغ؟ 
شةعجوا إجاباضط طظ اآلن وجعجوا طا تفاثون به أظفسضط 
وصث طسئ أغثغضط الثم الترام وأوغطئ شغه، شسارسعا 
باعبئ هللا ظخعح سسى اهللا أن غاصئطضط، واخطسعا سظضط 
وقء تضام سمقء غسعصعظضط ضما تساق الثراف لثثطئ 
طخالح جادتعط شغ الشرب الضاشر، وأصغمععا طع إخعاظضط 
شغ تجب الاترغر خقشئ سطى طظعاج الظئعة ترضغ ربضط 
وتسغث سجضط وطةثضط وتعجه جقتضط وجعاه الختغتئ 
الاغ غةإ أن غضعن سطغعا ظتع أطرغضا وأوروبا وسمقئعط 
وضغان غععد شاصدغ سطى الائسغئ وتظعغ سصعد اجاسمار 

بقدظا وظعإ برواتظا وخغراتظا.
أغاعا الةغعش الرابدئ شغ بضظاتعا والاغ إن تترضئ ق 
تاترك إق لصمع حسعبعا! أق شطاسطمعا، شافطر جث ق عجل 
شغه؛ إظضط طسآولعن ولظ غشظغ سظضط عآقء التضام حغؤا، 
بض جغضعظعن أجرع لطئراءة طظضط وتغظعا لظ غظفسضط 
الظثم ولظ غشظغ سظضط الخراخ، وإظا واهللا لضط ظاختعن 
ولثغرضط ساططعن، أق شحثوا غثضط سطى أغثغظا ظسطظعا طسا 
خقشئ سطى طظعاج الظئعة تظةغضط شغ الثظغا وافخرة شاروا 
شغ دظغاضط سج اإلجقم وسج دولاه وتظسمعا بثغراتعا الاغ 
غظعئعا سثوضط وغطصغ لضط بفااتعا وتظسمعا شغ اآلخرة 
بالثرجات السطى والظسغط المصغط وضفى بالجتجتئ طظ الظار 
شعزا سزغما... ظسأل اهللا لظا ولضط الةظئ وظسغمعا وظخرا 
شغ الثظغا غئطشظا أسالغ الثرجات شغعا وجاثضرون طا ظصعل 

لضط وظفعض أطرظا إلى اهللا.
ِيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ ِبِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما  َّ فَُّها ا
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* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر
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الخراع شغ لغئغا عع خراع بغظ برغطاظغا خاتئئ الظفعذ 
الطغئغ  الرئاجغ  المةطج  شغ  تالغا  والمامبض  الصثغط 
وأطرغضا الاغ تجاتمعا بصعة سظ ذرغص سمغطعا خطغفئ 
تفار، إق أظه طظ العاضح أن تفار ق غمطك الصثرة سطى 
طةابعئ رجاقت برغطاظغا وتثه عظاك، وصث لصغ جراء 
ذلك ضربات طعجسئ ضادت تثرجه طظ المسادلئ بالضطغئ 
لعق الثسط المخري الماعاخض، شالظزام الثي غطمع شغ 
ظغض رضا السادة شغ الئغئ افبغخ لظ غاعاظى سظ تصثغط 
الصرابغظ الاغ ترضغعط وغسغض لعا لسابعط، ولغج أغسر 
سطغه طظ تئظغ رؤغاعط وتمض راغاعط شغ تربعط سطى 
اإلجقم والمسطمغظ وجسغه لاتصغص طآربعط شغ الاعجع 
سطى تساب ظفعذ اإلظةطغج شغ المظطصئ، خاخئ طع خسعد 
تراطإ لطسططئ وطا أسطظه طظ سثاء واضح وجاشر لقجقم 
والمسطمغظ ولضض طا غمئ لقجقم بخطئ، وطا غائظاه طظ 
جغاجئ سظةعغئ طاسالغئ شغ الاساطض طع الحرضاء الصثاطى.

غثاطش السادة شغ الشرب الضاشر، جعاء أضان خقشعط 
سطى طظاذص الظفعذ أم سطى اصاسام المخالح أم التخعل 
وغاراحصعن  السمقء  شغثاطش  طظعا،  تخص  سطى 
السادة  أسااب  سطى  صرباظا  دطاؤظا  شاسفك  وغاصاتطعن 

لاأطغظ طخالتعط وبسط ظفعذعط!!
لط تضظ عثه العةمات عغ افولى لمخر سطى لغئغا، شصث 
ضاظئ عظاك عةمات حئاط/شئراغر ٢٠١٥، الاغ جئصعا 
إسثام ٢١ صئطغا شغ لغئغا سطى غث تظزغط الثولئ، تطك 
لطاثخض  طئررا  وسمقؤعا  أطرغضا  تاثثعا  الاغ  الثرغسئ 
شغ الئقد وتبئغئ أو تعجغع طظاذص ظفعذعط والئطح 
بمسارضغعط، وعثا طا أبئااه العةمات افخغرة سطى لغئغا 
صال  شصث  الثولئ،  تظزغط  تئظاه  الثي  المظغا  تادث  بسث 
اجاعثشئ  الدربات  إن  ولغئغعن  طخرغعن  طسآولعن 
طسسضرات وطثازن أجطتئ تابسئ لمةطج حعرى طةاعثي 
درظئ. طظ بغظ المظاذص الاغ اجاعثشئ المثخض الشربغ 
لثرظئ والزعر التمر شغ الةظعب والفاائح وعغ طظطصئ 
تقل سطى بسث ظتع ٢٠ ضغطعطارا طظ المثغظئ، وتصاتض 
صعات طعالغئ لتفار طةطج حعرى طةاعثي درظئ طظث 
شارة ذعغطئ وصطسئ ذرق اإلطثاد لطمثغظئ وتساعثشه 
بدربات جعغئ طظ تغظ آلخر. وسطى الرغط طظ التخار 
الثي غفرضه الةغح العذظغ الطغئغ شإن المعصش السسضري 
شغ درظئ غحعبه الةمعد طظث حععر، وغطمح ضبغرون إلى 
الثسط  لجغادة  طسئصا  لعا  خطط  الةعغئ  الدربات  أن 
لتطغش السغسغ الرئغسغ شغ لغئغا الصائث السسضري خطغفئ 
تفار وطا غسرف بالةغح العذظغ الطغئغ الثي غصعده، 
وغرون أن عةعم المظغا اتثث ذرغسئ لحظعا سطى تسإ 
طا ظحرته وضالئ روغارز سطى طعصسعا شغ ٢٠١٧/٥/٣١م 
وصث أبار تخرغح لرئغج افرضان المخري أضث شغه أظه 
تخض سطى «تفعغخ» طظ صائث الةغح الطغئغ، الةظرال 
خطغفئ تفار، لطاثخض الئري شغ طثغظئ درظئ، أبار جثقً 
ضئغرًا شغ لغئغا، تغث دسا الئسخ إلى طتاضمئ تفار، شغما 
دسا آخرون إلى طعاجعئ اقظاعاك الماضرر لطسغادة الطغئغئ 

طظ صئض الةغح المخري.
ضما صطظا جابصا عغ خراسات بغظ السادة غاظاتر شغعا 
السمقء وتراق شغعا دطاء أبظاء افطئ، شق السغسغ تسظغه 
الثطاء الاغ أرغصئ وق البأر لعا، وق الظثإ الطغئغئ الاغ 
أو  السغادة  تطك  تسظغعط  جغادتعا  اظاعاك  سطى  تئضغ 
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المظاذص شغ السراق وجعرغا؟ ألغج تظزغُط "الثولئ"؟!. 
لصث َحعَّععا خعرة اإلجقم شغ أسُغِظ السالط، وععَّظعا أطَر 
الثقشئ السزغمئ، إلجصاذعا طظ أسُغظ الظاس، وخَاُمعا 
روِر سطى صطعب الضفار ساطئ وغععد  إظةازاتِعط بإدخال السُّ
ئ..! شعظغؤا لعط خظغُسعط عثا.. وصث صال رجعُل اهللا  خاخَّ

م». الخوات : «إنما األعماُل 
أعض  طظ  الظاُجعَن  َغرَضى  عض  طرارًة:  أَحثُّ  آَخُر  وجآاٌل 
رون)؟  المعخض - بسث ضضِّ طا َجرى - أن غتُضَمُعط (الُمَترِّ

ضق وألُش ضق، بض جُغطاِلئعَن بةسض (طتاشزاعط) إصطغمًا 
تابساً لطمرضج أو طساِصقً... وِطبُطعط أعالغ (افظئار، ودغالى، 
وخقح الثغظ) ِطمَّظ اضَاَعوا بظـار الطائفغئ الاغ َشسطْئ 
بعُط افشاسغض، وصاطئ خغـرة رجالعط تتئ ذرائَع حاَّى... 
وعثا سغُظ طا َتسسى إلغِه أطرغضا الضاشرة لُامجَق السراَق، 
َمُه إلى ِطَجٍق تصغرٍة طاظاشرة، أساظعا سطغه (إغران)  وُتصسِّ
اجئ  السَّ أغداً  بعا  واضططع  الطائفغئ،  وططغحغاُتعا 
(الحغسئ) خثطئ فجغادعا افسثاء، وضثا (افضراد) إجظادًا 
لَمعاِصِفِعُط الثاسغئ لسطتِ (أراضغعط) طظ الئطث افّم، وصث 
افطرغضغئ  الثشاسغئ  المثابرات  وضالئ  رئغج  سظ  ُظِصَض 
الةظرال شظسظئ جاغعارت: أنَّ طساسَغ اجاصقل أضراد 
وأطا  (الةجغرة).  وصئ".  "طسألئ  بشثاد  سظ  السراق 
ظَّئ) شعط حععُد الجُّوِر سطى ضض المخائِإ  اَجئ (السُّ السَّ
، وذَمِسعط  الاغ ألمَّئ بالسراق وأعطِه بسضعِتِعُط الُمِثلِّ

شغ المظاخإ الثائئئ.
والتصُّ أنَّ تصسغط السراق - ضما عع طسروٌف - طحروع 
بسث  افطرغضغئ  اإلدارة  به  جاءت  خالص،  أطرغضغٌّ 
لاصعَد  له  الاالغئ  افتثاث  ووظفئ   ،٢٠٠٣ شغ  اتاقلِه 
طئ إلى تمجغص ُلتمئ الحسإ السراصّغ الُمسطط  شغ المتخِّ
طعضعع  افسعج  الثجاعر  ضادمغظ  حاى...  بعجائض 
(الفغثرالغئ) وإظحاء افصالغط سطى أُجٍج سرصغٍَّئ وذائفغَّئ، 
وإضرام ظار الطائفغئ بغظ إخعة افطج شغ ظض شراغٍ 
جغاجغٍّ حئِه ضاطض بعاجطئ ططغحغات سابئ شغ افرض 
اظغ  الفساد بةرائمعا الاغ باتئ طسطعطئ لطصاخغ والثَّ
ُغداف  الزطط،  أخابعط  لَمظ  إظخاٍف  أو  رادعٍ  ودون 
طظ  وطظسعط  ظَّئ،  السُّ فعض  وتعمغٌح  إعماٌل  لثلك 
طمارجئ تصعصعط ضمضعٍِّن رئغٍج شغ الئطث، بط طةغء 
تظزغط "الثولئ" الثي زاد الطغَظ ِبطئ بفزائع بحسٍئ طظ 
صاض وتعةغر وجطٍإ لفطعال الساطئ والثاخئ تسئَّئْئ 
باجاظجاف طعارد السراق اقصاخادغئ، وشصثان أّي صراٍر 
المتاض  لعا  أجَج  الاغ  السمغطئ  لطتضعطات  طعِصٍش  أو 
الضاشر طا أتال الئقد إلى جاتٍئ لاخفغئ التسابات بغظ 
سظ  الضقُم  خار  تاى  والمتطغئ...  الثولغئ  افصطاب 
الاصسغط إلى بقبئ ضغاظات؛ حغسغئ، ُجظِّغئ وضردغَّئ أطرًا 
الثئغث  لطمحروع  المسارضعن  تاى  ُدُه  ُغردِّ ُطساساغاً 

بادئ افطر.
وق ظمطُك شغ الثاام غغر الثساء إلى اهللا السطغِّ الصثغر 
أن ُغعشِّص البطَئ الُمثطخئ - الاغ تسمض طظث سصعد سطى 
طحروع الثقشئ التصئ سطى طظعاج الظئعَّة - لئطعغ ظعاغئ 
الحعط ورشع راغئ اإلجقم، وإسادة افطعر إلى ظخابعا 
بإتصاق التص وإبطال الئاذض، واجاباث خَئِث الضاشرغظ 
والمساسمرغظ وأذغالعط لاثُطص دغار المسطمغظ فعطعا، 
  وطا ذلك سطى اهللا بسجغج ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن

 ﴾َفْنرُصُ َمْن يََشاُء وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم ِ بَِنرْصِ ابَّ
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أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ أششاظساان أن طآتمر "سمطغئ ضابعل" عع طئادرة أطرغضغئ ضث جععد طعجضع، وأظه ِطْبَض افربسغظ اجاماًسا 
وطآتمًرا الثغظ جئصعه صث اظاععا جمغسعط بثون أي ظاائب ذات أعمغئ، وسطى أبر عثا المآتمر الثولغ الثي سصث شغ السادس طظ حعر تجغران/ غعظغع 
شغ ضابعل ساخمئ أششاظساان بمحارضئ افطط الماتثة واقتتاد افوروبغ وتطش حمال افذطسغ و٢٣ دولئ أخرى، واظاعى بثون أي ظاغةئ ُتثضر، اسائر 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ أششاظساان، شغ بغان ختفغ أخثره غعم افربساء ١٢ طظ رطدان المئارك ١٤٣٨عـ، المعاشص ٠٧ تجغران/غعظغع 
٢٠١٧م، بسظعان ""سمطغئ ضابعل" عغ اجامرار لطسمطغات الفاحطئ السابصئ"، اسائر أن عثا المآتمر عع طتاولئ شاحطئ تعثف إلى خثاع الرأي السام، وأن 
السئإ التصغصغ لطخراع والفعضى شغ أششاظساان عع العجعد ذعغض افطث لطصعات افطرغضغئ ولصعات تطش حمال افذطسغ وأعثاشعط اقجاسمارغئ 
شغ المظطصئ، والاغ تتااج لطترب أضبر طظ اتاغاجعا لطّسقم، وأضث الئغان أن أطرغضا وتطش حمال افذطسغ غساشقن أششاظساان ضصاسثة سسضرغئ 
لمحروسعما اقجاسماري شغ المظطصئ، وأظه تاى لع واشصئ ترضئ ذالئان سطى طا ُغسّمى اتفاق السقم شإظه لظ غضعن له تأبغر طعط سطى إظعاء الترب 
العتحغئ، وأظه تّاى تسامر الترب شإظه غاّط اجاشقل تظزغط الثولئ الثي ق غحارك شغ السمطغئ السطمغئ المجسعطئ، واظاعى الئغان إلى أظه غةإ سطى 
المسطمغظ المةاعثغظ شغ أششاظساان إدراك أن أطرغضا وتطش حمال افذطسغ والظزام السمغض شغ أششاظساان غساشطعن طبض عثه "السمطغئ السطمغئ" 
إلسطائعط آطاقً ضاذبئ، وشغ العاصع شعط غساشطعن تضبغش الخراع وأشسال المسارضئ المسطتئ لمخطتاعط الثاخئ وبسثعا غةئروظعط سطى إلصاء 
السقح وسجلعط سظ المآجسات الثولغئ بّط إجئارعط سطى الصئعل بالثجاعر السطماظغ افطرغضغ الٌخظع فششاظساان، وضض طظ ق غعاشص سطى الحروط 

افطرغضغئ افربسئ جعف ُغسائر خطًرا سطى المخالح افطرغضغئ وجغاّط صاطه بتةئ "طضاشتئ اإلرعاب".

أصثم جعاز افطظ العصائغ شغ الثطغض سطى اساصال أتث حئاب تجب الاترغر، وعع افخ 
(طظةث أتمث)؛ وذلك غعم البقباء ٢٠١٧/٥/٣٠م شغ دائرة اقرتئاط لطسططئ، تغث ضان 
افخ طظةث عظاك لاصثغط تخرغح لطخقة شغ المسةث افصخى المئارك، وسظثطا اتاب 
طظةث سطى تفحغ الفعضى وسثم اتارام الثور طظ صئض المعظفغظ، صام جعاز افطظ 
العصائغ باساصاله، وغعم الثمغج ٢٠١٧/٦/١ صثطعه لمتضمئ الثطغض باعمئ "الصثح شغ 
طصاطات سطغا" شمثدت المتضمئ اساصاله لمثة ١٥ غعطا وطا زال طظةث رعظ اقساصال، 
إن عثا الاشعل العمةغ فجعجة السططئ افطظغئ وطمارجئ الئططةئ شغ حعر رطدان 
المئارك تضرر ضث حئاب تجب الاترغر وضث غغرعط طظ أعض شطسطغظ، وعثا غآضث 
سطى أن السططئ وأجعجتعا افطظغئ الاغ تساثثي أطام اساثاءات ضغان غععد، تاشعل 
سطى الظاس وتظفخض حسعرغا وشضرغا وجغاجغا سظ افطئ وطحاسرعا شغ الحعر الفدغض 
وشغ غغره. إن سطى السططئ أن تضش سظ عثه الاخرشات الاغ تبغر غدإ الظاس سطغعا 
وسطى سظاخرعا، ولاثح اهللا المظاصط الةئار تاى ق غخغئعا الخشار شغ الثظغا ولسثاب 

اآلخرة أحث وأطّر لع ضاظعا غسصطعن.

أمريكا تستخدم انفجارات كابول الدموية 
واالنشقاقات العرقية المتتالية كبطاقة للعب

أ ف

أجهزة السلطة األمنية تمارس البلطجة 
وتكميم األفواه في الشهر الفضيل
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بالخثطئ، شأطعطئ الثبطعطاجغغظ الصطرغغظ ٤٨ جاسئ 
شصط لمشادرة أراضغعا، وتظاغماً طع الطرغصئ افطرغضغئ 
شغ الخثطئ وبحضض طعاٍز لطثطعات السسعدغئ وطاجاطظ 
طسعا شصث أسادت طخر الطائرات المثظغئ الصطرغئ ولط 
تسمح لعا بثخعل أراضغعا وبثون إظثار طسئص، وعضثا 

شسطئ دول أخرى طاداطظئ طع السسعدغئ ضث صطر.
الماسطصئ  الصرارات  بعثه  تفاجأت  صطر  أن  وغزعر 
بمصاذساعا وصث خثطئ بعا شطط تاعصسعا، شصال وزغر 
خارجغئ صطر طتمث بظ سئث الرتمظ آل باظغ شغ طصابطئ له 
طع بغ بغ جغ غعم ٢٠١٧/٦/٦ "إن اإلجراءات الاغ تط 
اتثاذعا ضث بقده ضاظئ خادطئ، وإن طا تثث عع سصاب 
جماسغ طظ صئض بقث دول شغ عثه المظطصئ، تاولئ أن 
تفرض التخار سطى صطر وسطى حسئعا..."، وصطر ق غمضظ 
أن ُتزعر جرأة شغ أن تاتثى أطرغضا أو سمقء أطرغضا 
ضالسسعدغئ إق أن تضعن عظاك دولئ ضئرى تثسمعا وتصش 
وراءعا وتتدعا سطى شسض ذلك، وعغ ذئساً برغطاظغا الاغ 
ُتسغِّر صطر وجغاجاعا بالثفاء، بض دون خفاء! وطصخث 
برغطاظغا عع الاحعغح سطى أطرغضا وإشحال خططعا شغ 
إتضام السغطرة سطى المظطصئ وخاخئ طظطصئ الثطغب، 
شأوسجت إلى سمقئعا شغ صطر لغفسطعا ذلك، وعغ أي 
برغطاظغا لط تاعصع أن تضعن ردة الفسض عضثا خادطئ، 
بض ضأظعا ضاظئ تاعصسعا طبض طعضعع جتإ السفراء شغ 
٢٠١٤ وتظاعغ دون تأبغرات ضئغرة، وبثاخئ وأن صطر 
تاتخظ بعجعد صاسثة أطرغضغئ ضئغرة سظثعا، ولثلك 
ورد شغ تخرغتات أطغر صطر الاغ ظحرتعا وضالئ افظئاء 
بسث  شغما  تثشاعا  والاغ   ٢٠١٧/٥/٢٣ غعم  الصطرغئ 
واّدسئ أظه صث تط اخاراق طعصسعا، ورد شغعا صعله: "إن 
صاسثة السثغث طع أظعا تمبض تخاظئ لصطر طظ أذماع 
فطرغضا  العتغثة  الفرخئ  أظعا  إق  المةاورة  الثول 
صطر  أن  أي  المظطصئ".  شغ  السسضري  الظفعذ  قطاقك 
ترضظ إلى ذلك وعغ تحاضج وتحعش سطى أطرغضا 
صظاة  اإلسقطغئ  صظاتعا  وسئر  المظطصئ  شغ  وسمقئعا 
أضئر  أطرغضا  طظتئ  صث  أظعا  إلى  ترضظ  شعغ  الةجغرة، 
سظعا!  أطرغضا  تسضئ  وبعثا  المظطصئ،  شغ  لعا  صاسثة 

ولثلك شعجؤئ بعثه اإلجراءات السظغفئ.
٤- وعضثا شإن السئإ التصغصغ لفزطئ عع الثور الةثغث 
جططان  عع  غضعن  بأن  لسطمان  تراطإ  رجمه  الثي 
طظطصئ الثطغب شغظفث السغاجئ افطرغضغئ وق غسمح في 
طظ سمقء اإلظةطغج بالمحاغئئ أو الاحعغح، وفن صطر 
عغ الاغ رجمئ لعا برغطاظغا الثور اإلظةطغجي بالمحاغئئ 
المظطصئ  شغ  افطرغضغئ  المثططات  سطى  والاحعغح 
الاخسغث  ضان  لعثا  اإلظةطغجغئ...  المثططات  وتظفغث 
الساخظ غغر المسئعق ضث صطر، شأطرغضا عغ الثاشع وراء 
جطمان شغ عثه افزطئ وعط لط غثفعا ذلك، بض تثرجعا 

شغ ضحش أظفسعط خطش طا جرى وغةري:
ضئغر  طسآول  سظ   ٢٠١٧/٦/٦ ظئ  السربغئ  ظصطئ   -
باإلدارة افطرغضغئ صعله لعضالئ روغارز لفظئاء (إن الضبغر 
طظ تخرشات صطر طبغرة لصطص جغراظعا بالثطغب والعقغات 
الماتثة. وظصطئ العضالئ سظ المسآول افطرغضغ الغعم 
اقبظغظ صعله إن العقغات الماتثة ق ترغث رؤغئ "حصاق 
دائط" بغظ دول الثطغب وذلك بسث أن صطسئ بسخ طظ 
الثول الثطغةغئ والسربغئ السقصات طع صطر بسئإ اتعاطعا 
إن  المسآول  صال  ذلك  وطع  وإغران.  إجقطغغظ  بثسط 
"عظاك تسطغما بأن ضبغرا طظ تخرشات صطر طصطصئ تماطا 
لغج لةغراظعا شغ الثطغب شتسإ وإظما لطعقغات الماتثة 

أغدا". طدغفا "ظرغث إسادتعط إلى اقتةاه الختغح".).
الرئغج  (لمح   ٢٠١٧/٦/٦ جغ  بغ  بغ  ظصطئ   -
إلى  افخغرة  زغارته  تأبغر  إلى  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ 
الثطغب سطى صرار صطع السقصات طع صطر، وصال تراطإ 
إظه تطصى طسطعطات خقل عثه الجغارة تفغث بأن الثوتئ 
شغ  وذضر  طاحثدة".  ذات "أغثغعلعجغئ  ترضات  تمعل 
تشرغثات شغ تسابه الرجمغ سطى تعغار "خقل زغارتغ 
افخغرة إلى الحرق افوجط، صطئ إظه ق غمضظ اجامرار 
تمعغض افغثغعلعجغئ الماحثدة. أحار الجسماء إلى صطر 
إلى  افخغرة  زغارتغ  أرى  أن  "جغث  ضاإ  بط  اظزروا"   -
السسعدغئ ولصائغ طع المطك و٥٠ طسآوق تآتغ بمارعا. 
صالعا إظعط جغاثثون طعصفا تاجما طظ تمعغض الاطرف. 
ضض اإلحارات ضاظئ تاةه خعب صطر. ربما غضعن عثا 

بثاغئ الظعاغئ لطرسإ الثي غئبه اإلرعاب").
تضحش   ٢٠١٧/٦/٩ تراطإ  تخرغتات  ضاظئ  بط   -

وتآضث أن أطرغضا وراء ذلك الاخسغث السسعدي:
(صال الرئغج افطرغضغ، دوظالث تراطإ، الغعم الةمسئ، 
إن سطى صطر أن تاعصش شعرا سظ تمعغض اإلرعاب، طسربا 
بالساخمئ  سصثعا  الاغ  الصمط  تضعن  أن  شغ  أططه  سظ 
وأضاف  اإلرعاب.  لظعاغئ  بثاغئ  الرغاض،  السسعدغئ 
تراطإ، شغ طآتمر ختفغ طع ظزغره الروطاظغ بالئغئ 
بافبغخ، أن صطر ضاظئ تارغثغا دولئ طمعلئ لقرعاب.) 

(جضاي ظغعز سربغئ ٢٠١٧/٦/٩).
(صال دوظالث تراطإ، الرئغج افطرغضى، إن الةمغع اتفصعا 
أو  السسضري  أو  المالغ  جعاء  اإلرعاب،  دسط  وصش  سطى 
افخقصغ، وأن دولئ صطر لفجش لثغعا تارغت ذعغض شغ 
تمعغض اإلرعاب سطى طساعى ساٍل جًثا وشغ أسصاب الصمئ 
وسطغظا  صطر،  طعاجعئ  بحأن  وتتثبظا  الثول،  تعتثت 
أن ظعصش تمعغض اإلرعابغغظ، وصررت طع وزغر الثارجغئ 
وضثلك الةظراقت بالةغح افطرغضغ لثسعة صطر إلظعاء 

تمعغطعا اإلرعاب...) (الغعم السابع ٢٠١٧/٦/٩).

برغطاظغا تئظغ شغه ططئثعا السغاجغ شغ صطر إلى أن 
اضامض وظعر طططع الصرن التالغ. بط تطعر الثور الصطري 
الثادم لئرغطاظغا بحضض جطج وشص الثطئ المرجعطئ... 
لصث ضاظئ أطرغضا تاداغص طظ عثا الثور الصطري تاى 
بطس بعا الدغص أن بتث جعرج بعش اقبظ صخش صظاة 
الةجغرة وشص خئر ظحرته DW شغ ٢٠٠٥/١١/٢٢: (ذضرت 
ظصق  البقباء  الغعم  الئرغطاظغئ  طغرور"  "دغطغ  ختغفئ 
سظ طثضرة "جرغئ لطشاغئ" لرئاجئ التضعطئ الئرغطاظغئ 
أن الرئغج افطرغضغ جعرج بعش شضر شغ ٢٠٠٤ شغ 
 DW) (...صطر شغ  الفدائغئ  "الةجغرة"  صظاة  طصر  صخش 
٢٠٠٥/١١/٢٢)... وظض ذلك عع المعصش شغ الثطغب إلى 
أن اجاطط المطك جطمان التضط شغ السسعدغئ، شأخئتئ 
السسعدغئ طع أطرغضا، وسظثعا شصث ارتأت إدارة أوباطا أن 
شغ المظطصئ غضعن  تعضض لسمغطعا جطمان دورًا طعماً 
وطظ  سطغه،  وظاعرًا  الصطري  لطثور  طصابقً  ظاتغئ  طظ 
ظاتغئ أخرى طاماحغاً طع خطط أطرغضا الةثغثة... وطظ 
بط صعي دور سمقء أطرغضا وأخث الثقف بغظ السسعدغئ 
وصطر طظتى غعثد الثور الصطري برطاه... وبسث أن تسطط 
الرئغج افطرغضغ الةثغث دوظالث تراطإ طعام طظخئه 
طططع عثا السام شصث أخئتئ السغاجئ افطرغضغئ أضبر 
تثة وشزاظئ شغ الاساطض طع الضبغر طظ الصداغا الثولغئ، 

وطظ ضمظعا صطر.
٢- خقل زغارة تراطإ لطرغاض شغ ٢٠-٢٠١٧/٥/٢١ 
وجمسه خمسغظ تاضماً تعله وبةاظئه جطمان والاطمغتات 
ظتع دسط صطر لقرعاب أدرضئ صطر باشثغئ برغطاظغئ 
أن أطرغضا صث بثأت خطعات جادة إلسقء الثور السسعدي 
وإخفات الثور الصطري وطظ بط اإلظةطغجي شغ طظطصئ 
الثطغب، وضرد سطى ذلك ضاظئ تطك الاخرغتات الصطرغئ 
بسث غعطغظ طظ رجعع أطغر صطر طظ الرغاض، شصث ظصطئ 
وضالئ افظئاء الصطرغئ تخرغتات أطغر صطر تمغط آل باظغ 
غعم ٢٠١٧/٥/٢٣: "إن طا تاسرض له صطر طظ تمطئ 
ظالمئ تجاطظئ طع زغارة الرئغج افطرغضغ إلى المظطصئ 
وتساعثف ربطعا باإلرعاب... إظظا ظساظضر اتعاطظا بثسط 
اإلرعاب... ق غتص فتث أن غاعمظا باإلرعاب فظه خظش 
طخر  وذالإ  إرعابغئ...  جماسئ  المسطمغظ  اإلخعان 
واإلطارات والئترغظ طراجسئ طعصفعط المظاعخ لصطر... 
غغر  الاعجعات  رغط  وطاغظئ  أطرغضا  طع  صعغئ  السقصئ 
اإلغةابغئ لقدارة افطرغضغئ التالغئ طع بصاظا أن العضع 
الصائط لظ غسامر بسئإ الاتصغصات السثلغئ تةاه طثالفات 
وتةاوزات الرئغج افطرغضغ، وإن صاسثة السثغث طع أظعا 
تمبض تخاظئ لصطر طظ أذماع الثول المةاورة إق أظعا 
الفرخئ العتغثة فطرغضا قطاقك الظفعذ السسضري شغ 
المظطصئ، وأن صطر ق تسرف اإلرعاب والاطرف، وأظعا تعد 
المساعمئ شغ تتصغص السقم السادل بغظ تماس الممبض 
الحرسغ لطحسإ الفطسطغظغ و(إجرائغض) بتضط الاعاخض 
المسامر طع الطرشغظ... وإن صطر ظةتئ شغ بظاء سقصات 
صعغئ طع أطرغضا وإغران شغ وصئ واتث ظزرا لما تمبطه 
إغران طظ بصض إصطغمغ وإجقطغ ق غمضظ تةاعطه ولغج 
طظ التضمئ الاخسغث طسعا...". شعثه الاخرغتات تحغر 
إلى أن صطر تاعط تراطإ بأظه طظ وراء التمطئ سطى صطر 
واتعاطعا بأظعا راسغئ لقرعاب أو داسمئ له، شصث جاءت 
الصائمئ  افظزمئ  طمبطغ  طع  تراطإ  صمئ  بسث  طئاحرة 
شغ السالط اإلجقطغ والاغ ترص تراطإ سطى إظعار 
ظةاته شغ صغادة عثه افظزمئ ظتع افعثاف افطرغضغئ 
تراطإ  ذضر  وصث  افطرغضغئ.  الطاسئ  بغئ  شغ  وجسطعا 
صطر  إلى  أحارت  الصمئ  عثه  شغ  الثول  بسخ  أن 
صطر  تخرغتات  تضعن  وعضثا  لقرعاب.  راسغئ  بأظعا 
عثه بمبابئ رد سطى تراطإ ضما عغ تشمج به وتامظى 

جصعذه بسئإ الاتصغصات السثلغئ ضثه.
٣- لصث ضان لةمع السسعدغئ لـ٥٥ ططضاً ورئغساً وصغادغًا 
طظ روغئدات الثطغب والسالط السربغ واإلجقطغ غمبض 
اقجاسثاد السسعدي لطسغر وشص الثطئ افطرغضغئ إلظعار 
ق  بإحارات  ذلك  وضان  المظطصئ  شغ  السسعدغئ  صغادة 
تثطؤعا السغظ طظ واحظطظ، الاغ ترغث أن تدع خجائظ 
طظ  اإلغراظغ  الثطر  بتةئ  تخرشعا  تتئ  الظفط  دول 
ظاتغئ، وطظ ظاتغئ أخرى أن تطفأ وعب الظفعذ الئرغطاظغ 
بغظ دول الثطغب بإبراز الصغادة السسعدغئ وتمض باصغ 
دول الثطغب سطى السغر خطش السسعدغئ، أي خطش السغاجئ 
افطرغضغئ. وبعثا شإن السسعدغئ لط تضظ لاطغص طظ 
غثالش صغادتعا شغ المظطصئ، وضاظئ سغعظعا طافاتئ سطى 
صطر، وتظازر تثباً لعضع صطر تتئ الظار، لثلك ضاظئ 
ردة شسطعا حثغثة سطى الاخرغتات الصطرغئ المظاوئئ 
لطسسعدغئ وفطرغضا الاغ ظحرتعا وضالئ افظئاء الصطرغئ 
طعصع  أن  وبغاظعا  صطر  اساثار  ورغط   ،٢٠١٧/٥/٢٣
العضالئ الصطرغئ صث تسرض لطصرخظئ، إق أن السسعدغئ 
لط تصئض الرواغئ الصطرغئ بثخعص صرخظئ المعصع، بض 
رأت شغعا تأضغثًا لرشخ صطر لطسغاجئ السسعدغئ والثور 
الثي رجماه أطرغضا لسطمان، وطظ بط ضاظئ تطك افزطئ، 
طع  السقصات  صطع  وأسطظئ  ضغثعا  السسعدغئ  شةمسئ 
ضث صطر بعخفعا خارجئ سطى  صطر، أي أظعرت تجطاً 
الصغادة السسعدغئ لثول الثطغب، واظسضاجاً لةثغئ طعاصش 
إدارة تراطإ شصث جاءت الثطعات السسعدغئ المظاعدئ 
 ٢٠١٤/٣/٥ طساعى  شاصئ  وصث  لطشاغئ  تادة  لصطر 
شرض  غحئه  بما  شزعرت  صطر،  طظ  السفراء  بستإ 
التخار سطى صطر. وطظ باب الجغادة شغ الاأبغر، وسطى 
الطرغصئ افطرغضغئ شصث ضاظئ الثطعات السسعدغئ تاخش 

عض  حعرا؟  ظحاذه  التجب  جغعصش  عض  بسث؟!!  طاذا 
جغاعّصش حئابه سظ الصغام بفرض شرضه اهللا سطغعط؟ 

عض غثحعن الّزالمغظ؟
ِيَن  َّ إّن حئاب تجب الاترغر غةثون شغ ضااب رّبعط: ﴿ا
َقاَل لَُهُم اجَّاُس إِنَّ اجَّاَس َقْد مَجَُعوا لَُكْم َفاْخَشوُْهْم َفزَاَدُهْم 
ُ َونِْعَم الَْوكِيُل * َفاْغَقلَُبوا بِنِْعَمٍة ِمَن  إِيَمانًا َوَقالُوا َحْسبَُنا ابَّ
ُ ذُو  ِ وَابَّ َبُعوا رِْضوَاَن ابَّ ِ َوَفْضٍل لَْم َفْمَسْسُهْم ُسوٌء وَايَّ ابَّ
َفْضٍل َعِظيٍم﴾. شازدادوا إغماظا وازدادوا تعّضق سطى رّبعط.

وإّظعط صث ساعثوا طظ صئض، اهللا ورجعله  سطى أن ق 
غتعل بغظعط وبغظ السمض إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة إق المعت، وإّن السغاجئ سظثعط لغسئ ترشًا 
أو ذرغصا لاتخغض المظاخإ (ضما عغ سظث الّثغمصراذغغظ 
التثابغغظ) بض عغ واجإ حرسغ وشرض ضفرض الّخقة 
ظدال  وإّن  ترضعا.  شغ  رخخئ  ق  وأن  ترضعا،  غةعز  ق 
حئاب تجب الاترغر طسروف طحععر شعط غسمطعن طظث 
شطظ  غعطا  غرتاتعا  ولط  صظاة  لعط  تطظ  لط  سام ١٩٥٣م 
تبظغعط الغعم جططئ عجغطئ ضسغفئ ارتدئ أن تضعن 
خادطئ لقجاسمار، ولظ ُغرعئعط الئعلغج السغاجغ وصث 
خئروا طظ عع أضبر ظطما وأبحع تظضغق شجال الّطشاة وبصغ 
وحئابه غسمطعن. وإّن وسث اهللا تّص ولصث وسث  التجب 
جئتاظه وتسالى بظخر سئاده المآطظغظ والامضغظ لعط 

شغ افرض.
وجغئصى تجب الّاترغر حعضئ شغ تطص اقجاسمار وسمقئه 
تّاى غصاطسعط، وجغضسر بخمعد حئابه الئاذض وأعطه 
الّزالمغظ  المفاسطُئ  السغاجّغُئ  المتاضماُت  تةثي  ولظ 
والثائظغظ ظفساً، وأّن الئعلغج السغاجغ وجعده ضسثطه. 
شمعما تاول وطعما شسض شطظ غسعد بالّجطان إلى العراء. 
َذلِّنَي  َكَتَب 

َ ْ
وَحَِك يِف األ

ُ
ُ أ َ َ َورَُسو ِيَن حُيَادُّوَن ابَّ َّ ﴿إِنَّ ا

 ﴾َقوِيٌّ َعِزيٌز َ نَا َورُُسيِل إِنَّ ابَّ
َ
ْغلنَِبَّ أ

َ
ُ َأل ابَّ

وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج   *
تعظج

الضراعغئ"  سطى  "الاترغخ  طخططح  اجاظئطئ  إرعاب 
وعا  وتّطه.  التجب  بمظع  الئرغطاظغ  الصداء  ُتصظع  لسطعا 
ظتظ ظسمع شغ تعظج المخططح ظفسه "الاترغخ سطى 
الضراعغئ"، ترّدده التضعطئ وظاذص المتضمئ رجع خثى 
جاعجة  ُتعمئ  سظ  لطئتث  غائسئ  "جثغثة"  طتاولئ  شغ 

ُتطخص بتجب الاترغر طظ أجض طظسه أو تّطه ظعائّغا.
ضراعغئ  لضظ  الضراعغئ؛  إلى  دسا  الّاترغر  تجب  إّن  ظسط 
لمظ  الئطث  وبغع  الثغاظئ  وضراعغئ  لطمساسمر  الثدعع 

غسرق برواته. أشغ عثا جرغمئ؟!
وإّن تجب الاترغر ُغتّرض المآطظغظ سطى ضراعغئ الضفر 
شغ  والّظعار  بالطغض  غاطى  الثي  تسالى  اهللا  لصعل  اّتئاسا 
طساجث المسطمغظ الخائمغظ الصائمغظ شغ تعظج: ﴿... 
ُْكُم اِإليَماَن َوَزيََّنُه يِف قُلُوبُِكْم َوَكرََّه  َ ِ َ َحبََّب إ َولَِكنَّ ابَّ
ْوَحَِك ُهُم الرَّاِشُدوَن 

ُ
ُْكُم الُْكْفَر وَالُْفُسوَق وَالِْعْصَياَن أ َ ِ إ

رّبظا  شعثا  َحِكيٌم﴾،  َعلِيٌم   ُ وَابَّ َونِْعَمًة   ِ ابَّ َن  مِّ َفْضالً   *
إلى  خراتئ  المآطظغظ  سئاده  غثسع  وتسالى  جئتاظه 
ضراعغئ الضفر والفسعق والسخغان، شماذا جغصعل جفغان 
السطغطغ؟! أم طاذا جغصعل صاضغ المتضمئ الثي تضط 
باسطغص ظحاط التجب بتةئ "الاترغخ سطى الضراعغئ"؟! 
طاذا أظاط صائطعن وعثا رجعل اهللا  غصعل: «أوث عر 
غض في هللا» وشغ تثغث آخر  مان: الحب في هللا وال اإل
غض في هللا وأعطى هلل  غصعل : «من أحّب في هللا وأ
مان». شعض جظسمع طظ تّضام  ومنع هلل؛ فقد استكمل اإل
  تعظج اتعاطا لضااب اهللا السجغج ولسّظئ الظئّغ افضرم

بـ"الاترغخ سطى الضراعغئ"؟ طا لضط ضغش تتضمعن؟!!
بمساداته  "تراطإ"  أطرغضا  رئغج  غةاعر  ألط  بّط 
لقجقم وضراعغاه لطمسطمغظ؟ وعثا رئغسضط الئاجغ 
السسعدّغئ  شغ  لغقصغه  طعروق  ذعإ  السئسغ  صاغث 
غسائر  أق  اإلجقم،  طتاربئ  إلى  الّثسعة  شغ  وغساظثه 
اإلجقم  ضراعغئ  إّن  أم  الضراعغئ،  سطى  تترغدا  عثا 

سظثضط لغسئ بةرغمئ؟!

تامئ: طا وراء افزطئ بغظ السسعدغئ وصطر!

 تامئ ضطمئ السثد: لظ غعصش تجب الاترغر شغ تعظج ظحاذه ...

الصطرغئ"،  "افزطئ  شغ  الاخسغث  غاةه  أغظ  إلى  أطا   -٥
شإن صطر صث وصسئ تتئ خثطئ عثه المعاصش الصعغئ 
طظ سمقء أطرغضا السسعدغئ وطخر والاغ جاغرعط شغعا 
بسخ سمقء اإلظةطغج ضاإلطارات والئترغظ وغغرعط طظ 
شغ  جاء  ضما  اإلظةطغج  ذرغصئ  سطى  افدوار  تعزغع  باب 
جعاب السآال الثي أخثرظاه شغ ٢٠١٧/٤/٩ تغث صطظا: 
(... وبعثا غادح بأن برغطاظغا تصسط أدوار سمقئعا سطى 
ظتع صث غئثو سطغه الاظاصخ، ولضظه شغ المتخطئ غتصص 
جعٍئ  شغ  سمقئعا  ضض  تدع  ق  شعغ  اإلظةطغج،  أغراض 
واتثة خاخئ شغ الئطثان الاغ تاسثد شغه أوراصعا...). 
الاخسغث  غضعن  أن  تاعصع  تضظ  لط  صطظا  ضما  صطر  إن 
الثطعات  ضاظئ  شصث  الحثة...  وبعثه  الصعة  بعثه 
الثبطعطاجغغظ  شأطعطئ  بالخثطئ،  تاخش  السسعدغئ 
الصطرغغظ شصط ٤٨ جاسئ لمشادرة أراضغعا، وتظاغمًا 
طعاٍز  وبحضض  الخثطئ  شغ  افطرغضغئ  الطرغصئ  طع 
لطثطعات السسعدغئ وطاجاطظ طسعا شصث أسادت طخر 
بثخعل  لعا  تسمح  ولط  الصطرغئ  المثظغئ  الطائرات 
أراضغعا وبثون إظثار طسئص، وعضثا شسطئ دول أخرى 

طاداطظئ طع السسعدغئ ضث صطر.
٦- وأطا عض غصعد عثا إلى اظستاب صطر طظ طةمعسئ 
الثطغب، شإظه غضعن إذا ضان شغ باب "آخر الثواء الضغ" 
ولضظ المرجح أن إطضاظغئ الثواء طا زالئ طعجعدة... شإن 
الصعى الثولغئ ذات السقصئ أي أطرغضا وبرغطاظغا ضقعما 
غعمه أن تئصى صطر ضمظ طةمعسئ الثطغب طع اخاقف 
العثف الثي ترغثه ضض طظعما. أطا أطرغضا شارغث صطر 
ضما ذضرظا آظفاً تتئ السئاءة السسعدغئ، أي تظفث طخالح 
طثاطفئ،  قسائارات  طحاغئئ  أو  تحعغح  دون  أطرغضا 
شأطرغضا ترغث أن تئصى صاسثتعا طساصرة تآدي أسمالعا 
دون أي طداغصات، وعغ تثرك أن برغطاظغا وراء صطر، 
وتساطغع بأجالغئعا الثئغبئ المثاطفئ أن تسئإ لطصاسثة 
طحاضض إذا خرجئ صطر طظ المةمعسئ الثطغةغئ، وعضثا 
شإن أطرغضا ترغث طظ صطر أن تظفث طثططاتعا، وأن تضعن 
ضمظ الظعب السسعدي، وشغ العصئ ظفسه أن تئصى شغ 
المةمعسئ الثطغةغئ... وأطا  برغطاظغا شعغ ضثلك ترغث 
أن تئصى صطر شغ المةمعسئ الثطغةغئ فظعا وعغ داخض 
عثه المةمعسئ تساطغع السمض طظ وراء جاار لاظفغث 
طثططات برغطاظغا وشص الظعب اإلظةطغجي الثي له وجعان 
شُغزعر العد طظ افطام، وطظ الثطش غطسظ شغ الزعر... 
وسطغه شالمرجح ضما ذضرظا آظفاً عع دوران التض تعل سثم 
الصطغسئ الظعائغئ بغظ صطر وبغظ المةمعسئ الثطغةغئ إق 
وغسائسث  الضغ"،  الثواء  "آخر  باب  شغ  ذلك  غضعن  أن 
سطى افصض شغ المثى المظزعر أن تاةاوز افزطئ آخر 

الثواء لفجئاب الاالغئ:
أ- إن خطاب تراطإ شغ ٢٠١٧/٦/٩ المثضعر أسقه لط 
غارك طةاقً لصطر لتض وجط فظه خاذئعا (... وأن دولئ 
اإلرعاب  تمعغض  شغ  ذعغض  تارغت  لثغعا  لفجش  صطر 
سطى طساعى ساٍل جًثا وشغ أسصاب الصمئ تعتثت الثول، 
وتتثبظا بحأن طعاجعئ صطر، وسطغظا أن ظعصش تمعغض 
اإلرعابغغظ، وصررت طع وزغر الثارجغئ وضثلك الةظراقت 
بالةغح افطرغضغ لثسعة صطر إلظعاء تمعلغعا اإلرعاب...) 
(الغعم السابع ٢٠١٧/٦/٩)، وطسروف أن صطر ق ترجط 
جغاجاعا بض برغطاظغا عغ الاغ ترجمعا لعا، وبرغطاظغا 

ضما عغ جغاجاعا التالغئ ق تةابه أطرغضا سطظاً وبثاخئ 
شغ عثه المرتطئ الاغ عغ طرتطئ الثروج طظ اقتتاد 

افوروبغ تغث تتاول الاصارب طسعا ولع ظاعرغاً...
ب- إن سصطغئ تراطإ عغ سصطغئ تاجر شالظاتغئ المالغئ 
غأطر  شصث  غشرغه  بما  صطر  دشسئ  شإذا  شغه،  تأبغر  لعا 
الئاتث  صال  وجط!  بتض  غصئض  أن  جطمان  تراطإ 
طسعث  شغ  الجطغض  ضرغساعل  جعظابان  افطرغضغ 
(إن   "World Policy Institute" السالمغئ  السغاجات 
المال طع وجعد دوظالث تراطإ شغ الئغئ افبغخ عع 
السسعدغئ  صطع  أزطئ  شغ  المآبر  افجاجغ  المتعر 
واإلطارات والئترغظ سقصاعا بصطر. وأوضح ضرغساعل 
بمصال له أن الطرغصئ العتغثة لاامضظ صطر طظ الاشطإ 
سطى الدشط الثبطعطاجغ واقصاخادي السسعدي غضعن 
سئر الاثخض افطرغضغ طع تطفائعا السسعدغغظ بعاجطئ 

المال وشصا لـ"CNN"...) (سربغ٢١، ٢٠١٧/٦/٦).
أي أن الراجح عع أن غعجث تض بمال صطر أو بثدعع 
صطر! وظصعل الراجح فن صطر ق تثغر جغاجاعا بظفسعا 
برغطاظغا  رأت  وإذا  تثغرعا  الاغ  عغ  برغطاظغا  بض 
طظ  صطر  خروج  تصادغ  لتزئ  أي  شغ  طخطتاعا  أن 

المةمعسئ شإظعا تثرج وإن اصادئ بصاءعا شائصى!!
٧- وشغ الثاام شإظه ق ُغظازر الثغر طظ سمقء أطرغضا 
طعضعع  شغ  طسعما  جار  وطظ  وطخر  السسعدغئ  شغ 
المصاذسئ، شعط ُغسطمعن الئقد والسئاد فسثاء اإلجقم 
طسعجٍئ  بضرجغ  غتافزعا  أن  طصابض  والمسطمغظ 
صعائمه آغطئ لقظضسار الغعم أو غثًا... وضثلك ق ُغظازر 
لائصغعا "تتضغ  برغطاظغا  وراء  القعبئ  صطر  طظ  الثغر 
اظافاخاً خعلئ افجث" شاضطفعا بمحارغع الدرار والدرر 
طظعا  لاظططص  صاسثة  أضئر  أطرغضا  شامظح  لطمسطمغظ: 
شغ  المسطمغظ  أبظاء  لاصاض  والثطار  الصاض  ذائرات 
باسعغص  تصعم  بط  بغعتعط...  وتثطر  والسراق  جعرغا 
لاصارب  تماس  ذعَّسئ  تغث  غععد  ضغان  طع  الخطح 
طظ شاح شغ الاظازل... ضما أبرت بمالعا المسمعم شغ 
بسخ الاظزغمات شغ جعرغا فن تثخض شغ المفاوضات 
طع الظزام اإلجراطغ عظاك... وعغ الاغ تصعم بثثاع 
بالمال  وتشرغعط  إجقطغئ  تعجعات  لثغعط  طظ 
وباإلصاطئ تاى تروضعط وتةسطعط غاظازلعن وغشغرون 
تعجعاتعط وأشضارعط... ضض ذلك شغ دور خئغث رجماه 
لعا برغطاظغا... ولعثا شمظ السثاجئ الاغ تصارب طظ 
ذاك  طع  أو  الظزام  عثا  طع  أتث  غاساذش  أن  الثغاظئ 
بتةئ السغأ وافصض جعءًا، شإن صداغا افطئ ق تعضع 
التص  طغجان  شغ  بض  جعءًا  وافصض  السغأ  طغجان  شغ 
والئاذض... شسطى أبظاء افطئ أن غرشدعا تطك افظزمئ 
الثائظئ هللا جئتاظه ولرجعله  والمآطظغظ، وغسمطعا 
طع الساططغظ المثطخغظ إلجصاذعا وإصاطئ دولاعط الاغ 
الراحثة  الثقشئ  دولئ   ، الضرغط  رجعلعط  بعا  بحر 
الاغ ترسى حؤعظعط بأطظ وأطان شغ جربعط وتطعط 
وترتالعط، شغسج بعا اإلجقم والمسطمعن، وغثل بعا 
الضفار المساسمرون، وطظ بط غخغإ تراطإ وأزقطه 
ُ ذَللٌِب بَلَ  وسمقءه صارسئ تتض بعط وبثارعط ﴿وَابَّ
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١٦ رطدان المئارك ١٤٣٨عـ
٢٠١٧/٦/١١م



افربساء ١٩ طظ رطدان ١٤٣٨ عـ/ المعاشص ١٤ تجغران/غعظغع  ٢٠١٧ طـ ٤     السثد ١٣٤

أصثم بططةغئ ظزام باجعا/ ظعاز لغطئ الساحر طظ حعر رطدان المئارك، المعاشص لطثاطج طظ تجغران/غعظغع 
٢٠١٧م، أصثطعا سطى اصاتام طظجل الحاب (داظغال سجغج) طظ طثغظئ قععر، بحضض أرسإ الظساء القتغ ضّظ شغ 
الئغئ، ولما لط غةثوه اساصطعا أخاه. وبعثا الخثد أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان 
"تضام  بسظعان  ٢٠١٧م،  تجغران/غعظغع   ٠٧ ١٤٣٨عـ،  المئارك  رطدان  طظ   ١٢ افربساء  غعم  ختفغا،  بغاظا 
المئارك  الحعر  عثا  شغ  شغه: "عضثا  جاء  وطما  المئارك"  رطدان  حعر  خقل  اهللا  غدإ  غساتصعن  باضساان 
تغث غسسى المسطمعن إلى رتمئ اهللا وغفراظه وغثاشعظه جئتاظه وتسالى وغخعطعن الظعار وغصعطعن الطغض، 
غصعم ظزام باجعا/ ظعاز باظاعاك ترطات المسطمغظ، وغروع الظساء بتًبا سظ الساططغظ المثطخغظ إلصاطئ الثقشئ 
ُ َعزَّ  ِن هللااَّ سطى طظعاج الظئعة، سطى الرغط طظ أظه ُروي سظ أظج أن رجعل اهللا  صال: «َمْن َروََّع ُمْؤِمًنا َلْم ُيَؤمِّ
َوَجلَّ َرْوَعَتُه َيْوَم اْلِقَاَمِة»، وعع غآذي الساططغظ لظعدئ اإلجقم سطى الرغط طظ أن رجعل اهللا  صال: «َوَطْظ 
َساَدى َأْوِلَغاَء اهللاَِّ َشَصْث َباَرَز اهللاََّ ِباْلُمَتاَرَبِئ». لصث أّضث ظزام باجعا/ ظعاز أظه ق غعجث صاظعن شغ باضساان، وإظما 
عع صاظعن وزارة الثارجغئ افطرغضغئ، فن المساسمرغظ غطالئعن الظزام بصمع اإلجقم بصعة شغ الثولئ الاغ 
ُأظحؤئ باجط اإلجقم! لصث أّضث الظزام أظه غرغث إتغاء الةبئ العاطثة لقتاقل الئرغطاظغ الثي اجاثثم الصداء 
والحرذئ لصمع المسطمغظ الثغظ سمطعا سطى أن غضعن اإلجقم عع المعغمظ العتغث شغ عثه الئقد الطاعرة. 
شغ جئغض إرضاء أجغاده شغ واحظطظ". وصال الئغان: "إن تجب الاترغر/ وقغئ باضساان غآضث لطظزام وجادته 
شغ واحظطظ أن اضطعاد التجب لظ غئطأ طظ طسغرته أو غترشه سظ طساره، وغةإ سطى إدارة تراطإ وسئغثه 
شغ السالط اإلجقطغ أن ق غساصثوا أن المسطمغظ الخادصغظ والمطاجطغظ عط طبطعط، بض إظعط ق غثحعن إق 
اهللا جئتاظه وتسالى، وعط طثرضعن أظعط سطى التص، وسظثعط ضاطض اقجاسثاد لطادتغئ بضض غاٍل وظفغج، 
ِيَن َقاَل لَُهْم اجَّاُس إِنَّ اجَّاَس َقْد مَجَُعوا لَُكْم َفاْخَشْوُهْم  َّ واضسغظ ظخإ أسغظعط صعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿ا

ُ َونِْعَم الَْوكِيُل﴾."  َفَزاَدُهْم إِيَمانًا َوَقالُوا َحْسبَُنا ابَّ

والمسظعي وحراء الثطط والاجوغر واظتغاز اإلدارة وغغره، 
وإن بثت خقف ذلك شغ الزاعر والحضض. إذ السططئ 
جغاجات  طظ  ترغث  طا  ضض  لامرغر  دوطــاً  تساثثطعط 
وصعاظغظ وتحرغسات، باسائار الحسإ - سئر "طمبطغه" - 

طخثر السططئ الاحرغسغئ بض طخثر جمغع السططات!
٢- أن ضض المارحتغظ اظاعازغعن ظفسغعن طاسطصعن ق 
غئتبعن جعى سظ طخالتعط الحثخغئ باسائارعط ججءًا 
طظعط  غأتغ  لظ  جعف  وبالاالغ  الماسفظ!  الظزام  طظ 
طساصئقً لطحسإ طظ خقل الئرلمان الةثغث (المةطج 
الحسئغ العذظغ) جعى افجعأ، تغث إظعط لظ غطافاعا 
بسث اظاثابعط إلى ططالإ وطخالح الظاس، ضما  أخقً 

ضاظئ التال بالظسئئ لمظ جئصععط.
٣- أن الاسثدغَئ السغاجغئ شغ الئطث ضاذبئ وزائفئ رغط 
ضبرة افتجاب (والئراطب) الاغ عغ بالسحرات (أضبر طظ 
٥٠). وأن التصغصَئ شغ الئطث لغسئ جعى تضط السسضر 

واقرتئاط بافجظئغ والائسغئ لطثارج!
لثا وجإ الصعل: إن طا غةإ أن غسغه المصاذسعن صئض 
غغرعط عع أن طصاذسَئ اقظاثابات غةإ أن تضعن طئظغًئ 
سطى أن شضرَة الثغمصراذغئ طرشعضٌئ وباذطئ طظ أجاجعا، 
وأن الئرلماظات شغ الظزط الثغمصراذغئ - ولع زغفاً ضما 
عغ التال شغ ضض الثول الاابسئ - تضاسغ خفَئ الاحرغع 
طظ دون اهللا، وعع افطر الثي غخطثم طع اإلجقم شغ 
أو  افغادي  برشع  تخعغئ  وق  اظاثاب  ق  تغث  الةععر، 
بشغره وق طساوطئ سطى أتضام اهللا طططصاً، إذ السغادة شغ 
دولئ المسطمغظ عغ لطحرع وعع الضااب والسظئ، أي طا 
جاء به وتغاً طظ سظث اهللا طتمٌث رجعل اهللا خطى اهللا سطغه 

وآله وجطط. وذلك طظ طسظى تعتغث اهللا سج وجض.
بط إن المحارضئ أو المصاذسئ (جعاء طظ ِصئض افشراد 
اإلغمان  طع  الئرلمان  تةثغث  سمطغئ  شغ  افتــجاب)  أو 
خقل  طظ  المماَرجِئ  الحسإ  وجغادة  بالثغمصراذغئ 
سمطغِئ الاحرغع وجظ الصعاظغظ تتئ جصش الةمععرغئ 
ضما عع تاخض شغ عثه  والثولِئ العذظغئ - ولع زغفاً 
الثول العذظغئ العضغسئ الاغ خظسعا المساسِمر - ق 
بقد  شغ  الضاشر  ظفعذ  تبئغئ  جعى  التصغصئ  شغ  تسظغ 
الائسغئ  وتضرغج  الصائط  العضع  باضرغج  المسطمغظ 
سمطغاً.  اإلجقطغئ  الحرغسئ  بإصخاء  وذلك  لفجظئغ، 
وعع طا غسظغ صطع الخطئ طع رب السالمغظ، وذلك عع 
الثسران المئغظ! ضما أن المصاذسَئ والثسعة إلغعا طظ 
ِصئض افتجاب لغسئ شغ تصغصئ افطر شسقً جغاجغاً طآبرًا 
شغ الساتئ السغاجغئ شغ بقد المسطمغظ إق بصثر طا 
غظثرط أختابـُعا شغ السمض السغاجغ المبمر - سطى 
أجاس اإلجقم - خارج أذر الطسئئ الثغمصراذغئ الضاذبئ 
الظزط  شغ  التضط  أجعجُة  بإتضاٍم  سطغعا  تحرف  الاغ 
وطخالتعا  طخالته  وشص  لطمساسِمر  الاابسئ  الصائمئ 

وبشرض تبئغئ ظفعذه وظفعذعا.
أطا المحارضعن شغ اقظاثابات بخفئ الارحح، جعاء طظ 
أتجاب المعاقة (الثغظ تاطثص تمطُاعط شغ ضض طرة شغ 
برظاطب الرئغج والمّظ سطى الحسإ بإظةازات الرئغج... 
طتثرغظ طظ طشئئ زسجسئ اقجاصرار الثي تتصص بفدض 
الرئغج!!) أو طظ "المسارضئ" طظ أتجاب الثغضعر، أو تاى 
طظ افترار، شإظعط جمغساً غصفعن شغ الساتئ بغظ ططئٍض 
أو طظافعٍ ق غئتث جعى سظ طعصع شغ "دفء" السططئ 
الفاصثة لطحرسغئ شغ ظزر اإلجقم، إذ عغ - أي افتجاب 
سطى أجاس العقء  الاغ غظامعن إلغعا - طرخَّخٌئ أخقً 
المتخطئ  شغ  وعغ  ضائظ.  عع  طا  وتضرغج  والائسغئ 
لغسئ إق حغؤاً واتثًا طسافغثًا طظ العضع الصائط، وإن 

اخاطفئ أجماؤعا ضمظ تسثدغئ زائفٍئ ضاذبئ خاذؤٍئ.
إن طا غةإ ذرته ووضسه طعضع الاطئغص - طظ بغظ 
ُظزط التضط - شغ الةجائر وشغ غغرعا طظ بقد المسطمغظ، 
خخعخاً وأظظا جمغساً طسطمعن وشغ بطث إجقطغ، إظما عع 
طا غةإ أن غضعن حرساً، وعع ظزام الثقشئ، الثي جعف 
غتصص ضض طا غخئع إلغه المسطمعن شغ التغاة الثظغا وشغ 
اآلخرة ﴿َأَشُتْضَط اْلَةاِعِطغَِّئ َغْئُشعَن َوَطْظ َأْتَسُظ ِطَظ اهللاِّ 
ُتْضماً لَِّصْعٍم ُغعِصُظعَن﴾ [المائثة: ٥٠]. سطماً أن السططئ 
باثبغر طظ الثارج (طساثثطًئ  شغ الةجائر تسضش تالغاً 
ضض العجائض) سطى الاتدغر لـ"الاشغغر الصادم" طظ خقل 
بطعرة أرضغئ لطاعاشص ُغصخى شغعا اإلجقُم سظ الحأن 
السام (ضما ضان) ضمظ طساٍر جغاجغ غدمظ الائسغَئ 
لطمساسِمر - إذ غاتثد بمعجئه َطظ جغضعن شغ طعصع 
الرئاجئ طساصئقً - وغأخث بسغظ اقسائار طتخطَئ الاةارب 
السابصئ، سطى أجاس الفضرة العذظغئ وبظاًء سطى طططإ 

 !الثولئ المثظغئ

تحرغسغات الةجائر:
املصاذسُئ وتثعا ق تشري طظ العاصع حغؤاً!

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: خالح سئث الرتغط - الةجائرـ 

أظعرت اقظاثابات الاحرغسغُئ افخغرة الاغ أجرغئ شغ 
الةجائر غعم ٤ أغار/طاغع ٢٠١٧م، والاغ أسطظ سظ ظاائةعا 
افولغئ وزغُر الثاخطغئ الةجائري شغ الثاطج طظ الحعر، 
أن ظسئَئ المحارضئ ضاظئ طاثظغئ وخادطئ. تغث طبطئ 
عثه الظسئُئ أصض طظ بطث المسةطغظ شغ الصعائط، الثغظ 
ظاعج سثدعط ٢٣ ططغعظاً، بغظما ضان سثد افخعات المسئر 
سظعا طا غربع صطغقً سطى ٨ طقغغظ. ضما سئر طا غجغث سظ 
ططغعظغ ظاخإ سظ رشدعط وجثطعط بطرغصئ طثاطفئ، 
تغث إظعط "أجمسعا خعتعط" طظ خقل ورصئ بغداء أو 
ططشاة (أي طسثوطئ)! شضاظئ المتخطئ أن أضبر طظ ١٧ 
ططغعن طظ بغظ المسةطغظ عط سمطغاً طظ المصاذسغظ، 

وذلك بتسإ أرصام الةعات الرجمغئ.
وبغظما أسطظئ الةاطسئ السربغئ أن اقظاثابات الئرلماظغئ 
افخغرة شغ الةجائر ضاظئ ظجغعئ وحفاشئ، شإن المقتر 
والقشئ عثه المرة عع أن الضبغر طمظ غصش شغ "خش 
المسارضئ" طظ السغاجغغظ سمعطاً والمعامغظ بالحأن 
السام طظ طظاضطغ افتجاب السغاجغئ (المصاِذسئ خاخًئ) 
ظاغةًئ  وخفعه  بما   - طمبطغعط  سئر   - خغرًا  اجائحروا 
طسئرًة تصاًّ سظ رشخ أغطئغِئ الحسإ الساتصئ لما تصعم 
به السططئ، طسائرغظ المصاذسئ ظفسعا طعصفاً جغاجغًا 
إزاء ظزاٍم صمسغ دضااتعري طاسفظ! شصث جاء سطى لسان 
بسدعط: "تتغئ لضض َطظ رشخ أن غططت أخئَسه بتئر 
المسرتغئ اقظاثابغئ!" أو: "تتغئ لمظ رشخ اقظثراط شغ 
طسار السططئ!". ولضظ شغ العصئ ظفسه تساءل الضبغُر 
طظعط سظ ضغفغئ تفسغض طعصش عثه "الضاطئ الخاطائ" 
الضئغرة!! بض تاى افتجاب السغاجغئ المرخَّخئ والمحاِرضئ 
شغ عثه اقظاثابات سئَّـر الضبغُر طظعا طظ خقل تخرغتات 
رؤجائعا وظاذصغعا وطظاضطغعا سظ جثطعط ورشدعط 
لطظاائب العجغطئ المتصصئ، تغث آلئ أغطئغئ المصاسث شغ 
الظاائب  بتسإ   - طاعصساً  ضان  ضما   - الئرلمان  غرشئ 
افولغئ إلى تجبغ السططئ جئعئ الاترغر العذظغ (١٦٤ 
طظ بغظ ٤٦٢) والاةمع العذظغ الثغمصراذغ (٩٧) طع 
بسخ شاات المائثة لـ"اإلجقطغغظ المساثلغظ" (الثغظ 
ق غساصرون سطى تال!)، طاعمغظ اإلدارة الصائمئ سطى 
السغاجغ  والثثاع  اإلداري  بالاجوغر  اقظاثابغئ  السمطغئ 
سظ اقظتغاز وطمارجئ الدشط  واتاضار اإلسقم، شدقً 
أبظاء التمطئ اقظاثابغئ والاقسإ بالخظادغص أبظاء الفرز 
وصئطه وبالمتاضر بسثه... وغغر ذلك، وطسائرغظ طا تثث 

طعجلًئ غغر طسئعصئ.
وبشخ الظزر سما تثث شسقً وطا اجُاثثم طظ أجالغإ 
أن  شغ  إجمالعا  غمضظ  دظغؤئ  وطمارجات  حغطاظغئ 
اإلدارة الصائمئ - وطبطعا عغؤئ طراصئئ اقظاثابات وجعاز 
السثالئ - ق تصش سطى طساشئ واتثة طظ الةمغع، وإذا 
اتاضرظا وصخرظا لفر "المصاذسغظ" سطى الثغظ ضان لعط 
طعصش جغاجغ "طسئر سظه" ضما عع طخَططح سطغه طظ 
خقل اقطاظاع سظ الاخعغئ، شإن التصغصئ الساذسَئ شغ 
عثه اقظاثابات (ضما شغ جابصاتعا) عغ أن أغطئغئ الفؤئ 
المصاِذسئ - وعغ أضبر أشراد الحسإ، جعاء المسةطعن شغ 
الصعائط أو غغرعط - عغ شغ تصغصئ افطر لغسئ ضثلك، 
إذ عغ لغسئ شغ عثه الثاظئ - أي شغ خاظئ المصاذسئ 
- طظ باب طعصٍش جغاجغ اتثثته تةاه الظزام الصائط! 
طعازل  طظ  واتثة  جعى  لغسئ  افطر  واصع  شغ  وعثه 
الطسئئ الثغمصراذغئ الجائفئ شغ دول السمالئ واقظئطاح 
والائسغئ!! بض التصغصئ عغ أن الحارع شغ الةجائر غصش 
شغ أغطئه إطا طعصش القطئالغ بما غةري شغ الئطث أخقً، 
السام  الحأن  وسظ  السغاجئ  سظ  المسِرض  طعصش  أو 
بالمططص، أو الغائج طظ العضع الصائط، وذلك بسئإ 
جعء الرساغئ (طظث سصعد) وطا غضابثه الحسإ شغ الةجائر 
طآٍس  طظ  ساش  وطا  الغعطغئ،  تغاته  شغ  طساظاة  طظ 

جابصئ، وطا غاعصع طظ طتظ قتصئ!
أي  المصاذسغظ  عآقء  أتعال  شغ  أضبر  المثصص  أن  إق 
أن  غةث  اقصاراع،  غعم  أخعاتعط  إدقء  سظ  المماظسغظ 
دواشسعط طثاطفئ طائاغظئ. وتغث إن ظسئئ السجوف أو 
الةعاُت  أسطظاه  لما  خقشاً  جثاًّ،  ضئغرة  ضاظئ  المصاذسئ 
الرجمغئ، شغةإ الظزر شغ عثه الثواشع طظ خقل رخث 
آراء الظاس شغ الحارع سئر اقتاضاك بعط لمسرشئ تصغصئ 
تعجعاتعط. وصث تئغظ طظ خقل عثه السمطغئ أن طعاصش 
الظاس شغ الحارع ق تسثو أن تضعن طئظغًئ سطى أتث أو 

بسخ أطعر بقبئ عغ:
١- أنَّ أسداء الئرلمان الصادم ضسابصغه طسروشعن طسئصًا 
طظ خقل الصعائط! بمسظى أن الطسئَئ طشطصئ طظ خقل 
والمادي  السغاجغ  والدشط  العرم  أسطى  طظ  الاسغغظ 

بلطجية النظام الباكستاني
تقتحم منزل أحد شباب حزب التحرير وتروع ساكنيه

طسرضئ "املعت وق املثلئ" ظمعذج لضط 
غا شخائض الحام
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طظ طعث البعرة شغ تعران... طظ المسةث السمري شغ 
الحام  لبعرة  السابسئ  السظئ  بثاغات  وطع  الئطث،  درسا 
وق  "المعت  طسرضئ  تعران  طسرضئ  اظططصئ  المئارضئ 
المثلئ" ردا سطى تةاوزات الظزام الماضررة بتص المثظغغظ 
السجل، تاططئ حسار لطالما خثتئ به تظاجر أعض الحام 
"المعت وق المثلئ" شأتغئ الظفعس طظ جثغث لغج شغ 
تعران شتسإ بض شغ ضض طظطصئ وشغ ضض بصسئ طظ 
الضغث  ضض  رغط  افطض  وجثدت  المئارضئ،  الحام  أرض 
والاآطر الثاخطغ واإلصطغمغ والثولغ بأن إجصاط الظزام 
وبطعغ البعرة عثشعا ق غتااج طظا إق إلى خثق وإرادة 
وسجغمئ لاضعن عثه المسرضئ رجالئ طظ الرجائض فعض 
تعران خاخئ وفعض الحام ساطئ ولضض المسطمغظ شغ 
طحارق افرض وطشاربعا بأن ظخر اهللا صرغإ طظ سئاده 
المآطظغظ الخادصغظ طعما ضاظئ صعة الئاذض وطعما 
ضبرت واظافحئ وتساظمئ واطاطضئ طظ أجطتئ شااضئ 
شإظعا ق حغء أطام طظ آطظ وسمض خالتا وخئر، غصعل 
تسالى: ﴿َكْم ِمْن فَِئٍة َقلِيلٍَة َغلََبْت فَِئًة َكثرَِيةً بِإِْذِن اَبِّ 

ابِرِيَن﴾. وَاَبُّ َمَع الَصّ
ظسط عا عع الظخر غسطر سطى أغثي طةاعثي وأبطال 
تعران بفدض طظ اهللا وظسمئ بسث أن اجاةابعا لظثاءات 
بتئض  شاساخمعا  سظه  ظعاعط  طا  وترضعا  وجض  سج  اهللا 
اهللا وحضطعا غرشئ سمطغات واتثة تمطئ اجط "الئظغان 
المرخعص" والاغ ضان لعا طظ اجمعا ظخغإ واصسًا 
المسمغات  ضاشئ  وألشعا  المسرضئ  عــثه  شغ  وشسقً 
الفخائطغئ، ضما أظعط صطسعا السقصات طع الثول الزالمئ 
المةرطئ والماآطرة سطى بعرة الحام المئارضئ ورطعا وراء 
ظععرعط الشرف المثابراتغئ السعداء (المعك والمعم) 
الاغ طا حضطئ إق لطضغث بالبعرة وأعطعا بتةئ خثاصاعط 
ودسمعط لطحسإ السعري وعع طظعط براء، ضما رشدعا 
أغدا ضض طال طسغج صثر، وطساةغئغظ أغدا لثطاء 
أطام  بالسحرات  غعم  ضض  غسصطعن  الثغظ  الحعثاء 
طرأى وطسمع طظ السالط أجمع، وططئغظ ظثاءات الترائر 
أعض  طظ  المسادسفغظ  ولظخرة  البضالى،  وخرخات 
الحام الثغظ تآطر سطغعط الصاخغ والثاظغ لمةرد أظعط 
صالعا ربظا اهللا و"لظ ظرضع إق هللا" و"طا لظا غغرك غا اهللا"...

طظ طعث البعرة شغ تعران تطعح طقطح الطرغص الختغح 
والمسار الصعغط الثي غظئشغ سطى شخائض بعرة الحام 
أن تسغر شغه ظتع ظخرة أعطعط وبعرتعط شغ إجصاط 
ظزام افجث شغ سصر داره بثطحص وإصاطئ تضط اإلجقم 
سطى أظصاضه، شق طساتغض سظثطا ظطةأ إلى اهللا ربظا شعع 
الظاخر وعع المسغظ، وق خسإ سظثطا غضعن اقساخام 
بتئض اهللا الماغظ واقجاةابئ فواطر اهللا واجاظاب ظعاعغه 
عغ المرتضجات الاغ ظخظع طظ خقلعا ظخرظا الثي وسث 
َها  ُفّ

َ
اهللا به سئاده المآطظغظ المتسظغظ. غصعل تسالى: ﴿يَا ك

  ْقَداَمُكْم
َ
ُكْم َويُثَبِّْت أ وا اَبَّ َفْنرُصْ ِيَن آََمُنوا إِْن َيْنرُصُ َّ ا

ْقَمالَُهْم﴾.
َ
َضَلّ أ

َ
ِيَن َكَفُروا َفَتْعًسا لَُهْم وَأ َّ وَا

لصث أبئائ عثه المسرضئ صعة رأي التاضظئ الحسئغئ 
تــاول  لطالما  والــاــغ  المسرضئ  جغر  شــغ  وأبـــره 
وإرادتعا  لصرارعا  التاضظئ  عثه  جطإ  الثاسمعن 
سئر بسخ الممارجات طظ صئض الفخائض وطمظ باع 
دغظه وسرضه وأرضه طصابض طااع طظ الثظغا صطغض، 
سطى  طظعا  وترخا  المعك  وغرشئ  افردن  رأغظا  تاى 
شخائطعا أطام أعض تعران وتاى ق غستإ الئساط 
طظ تتئ أرجطعط شاثعإ جععدعط ذعال السظعات 
شغ  بعط  الجج  إلى  جارسئ  الرغاح،  أدراج  الماضغئ 
عثه المسرضئ وتاولعا إغصاف المسرضئ بحاى العجائض 
وافجالغإ وافقسغإ طظ زج لفخائطعط شغ المسرضئ 
لطتثود  إغقق  إلى  والثخغرة،  افجطتئ  حتظات  سئر 
شغ وجه الةرتى، إلى شاح أجعائعا لططغران الروجغ 
أو  المسرضئ  إغصاف  أطض  سطى  المةرطغظ  وافجــثي 
شغ  اهللا  إرادة  لضظ  أطضظ،  طا  اجامرارعا  طظ  التث 

اجامرارعا ضاظئ عغ الظاشثة.
إن التاضظئ الحسئغئ ضما تصش اآلن طع طسرضئ "المعت 
شطثات  طظ  لثغعا  طا  أغطى  شغعا  وتئثل  المثلئ"  وق 
اهللا  آتاعا  طا  بضض  وتثسمعا  طالعا  ُتّر  وطظ  أضئادعا 
الظزام  ضث  طسارضضط  شغ  طسضط  جاصش  وجع،  طظ 
المةرم وجظثه وطرتجصاه وجاضعن لضط طظ الحاضرغظ 
الثظغا  شغ  الفائجغظ  طظ  تسالى  اهللا  سظث  وجاضعظعن 

واآلخرة بإذن اهللا...
شاظفدعا سظضط غا شخائض الحام غئار الثل والسار واضفروا 
الطاولئ  واصطئعا  اإلجراطغئ  وتطعله  الثولغ  بالمةامع 
الحام،  شغ  وببعرتعط  بالمسطمغظ  غمضر  طظ  سطى 
وجطروا لضط طعصفا أطام اهللا وأطام افطئ لغسةض شغ 
الاارغت وتمسضعا واساخمعا بتئض اهللا؛ شفغه ظةاتضط 
وشقتضط وسجضط شغ الثظغا واآلخرة، شالحرف ق غطرق 
بابضط ضض غعم، شق ططةأ طظ اهللا إق إلغه، وق غطفاظضط 
صعل المظاشصغظ والمرجفغظ سظ ذاسئ ربضط وطرضاته 
وأعطه  الئاذض  وسااد  بسثة  الحغطان  غثعشظضط  وق 
وضغثه وتآطره شإظما ذلضط الحغطان غثعف أولغاءه، 
َفالَ  َاءهُ  ِ ْو

َ
ْيَطاُن خُيَِوُّف أ َما َذلُِكُم الَشّ صال تسالى: ﴿إَِغّ

ْؤِمننَِي﴾. َافُوُهْم وََخافُوِن إِن ُكنُتم ُمّ
َ

خت
وبعرتعط  أعطضط  وخثلاط  وأسرضاط  تعلغاط  شإن 
شعاهللا إن جظئ اقجائثال صائمئ شغضط وجاضئعن سطى 
وجععضط شغ واد جتغص شغ الثظغا وشغ ظار جعظط شغ 
اآلخرة وجاتاجئعن سطى تصخغرضط وخثقظضط أطام 
اهللا وأطام افطئ وجغعغأ اهللا لعثه افطئ الضرغمئ طظ 
غظخرعا وغأخث بغثعا ظتع طرضاة ربعا وذاساه. غصعل 
ُكْم ُعَمّ َال يَُكونُوا  تسالى: ﴿َوإِْن َيَتَولَّوْا يَْستَْبِدْل َقْوماً َلرْيَ
ِْكَرى لَِمْن  َ ْمَثالَُكْم﴾، وغصعل جئتاظه: ﴿إَِنّ يِف َذلَِك 

َ
أ

 ﴾ْمَع وَُهَو َشِهيٌد لىَْق الَسّ
َ
ْو أ

َ
ُ َقلٌْب أ َ اَكَن 


