
ظحر طعصع (جرغثتك الغعم، افتث ١٥ حعال ١٤٣٨عـ، 
أطرغضغ،  جظرال  "صال  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٧/٧/٩م) 
أطج، إن السططات السراصغئ جاسطظ «شغ وصئ وحغك» 
الظخر الظعائغ شغ طسرضئ اجاسادة طثغظئ المعخض طظ 
أغثي تظزغط (داسح). وخرح الةظرال روبرت جعششغ 
وحغضا...  بات  أن «اإلسقن  الفرظسغئ  الختاشئ  لعضالئ 
أو  الغعم  جغتثث  ذلك  ضان  إذا  بما  الاظئآ  أرغث  وق 
وتاول  جثا».  صرغئا  جغتثث  أظه  أساصث  ولضظظغ  غثا، 
طصاتطعن طظ تظزغط (داسح) الفرار طظ آخر طعاصسعط 
غغر  دجطئ،  ظعر  سئر  بالمعخض  الصثغمئ  المثغظئ  شغ 
أظعط صاطعا بغث الصعات السراصغئ، وشص طا أضث طسآول 
أضئر  اظطقق  طظ  أحعر   ٩ ظتع  وبسث  أطج.  سسضري 
المعخض،  قجاسادة  السراق  غحعثعا  سسضرغئ  سمطغئ 
بات تظزغط (داسح) طتاخرا داخض طساتئ خشغرة شغ 
طظطصئ المغثان بالمثغظئ الصثغمئ، بسثطا ضان غسغطر 
سطى أراض واجسئ طظث سام ٢٠١٤. وشغ وصئ جابص 
سسضري  طاتثث  سظ  الرجمغ  الاطفجغعن  ظصض  أطج، 
تظعار.  (داسح)  لاظزغط  الثشاسغئ  الثطعط  إن  صعله 
وصالئ طثغسئ بالاطفجغعن ظصق سظ طراجطغظ غسمطعن 
وجط صعات افطظ الاغ تتارب الاظزغط الماحثد شغ 
المثغظئ الصثغمئ سطى ضفئ ظعر دجطئ بالمعخض: «عغ 
طسرضئ افطاار افخغرة... وظسطظ الظخر الظعائغ. طا عغ 
إق جاسات». وبسث اظاجاع المعخض، جاصاخر افراضغ 
طظاذص  سطى  بافجاس  «داسح»  لسغطرة  الثاضسئ 
رغفغئ وختراوغئ إلى الشرب والةظعب طظ المثغظئ تغث 

غسغح سحرات اآلقف طظ السضان.
: بسث عثه التال الاغ آلئ إلغعا أطعر تظزغط 
الثولئ، عجائط ضبغرة ضئغرة وطااالغئ، وخسائر شادتئ 
الاغ  المظاذص  طظ  وذردعط  والسااد،  افرواح  شغ 
اجاعلعا سطغعا، وتحرعط شغ بدسئ أطاار طسثودة بسث 
المساتات العاجسئ والحاجسئ الاغ ضاظعا غفرضعن 
جغطرتعط سطغعا؛ غةإ سطى المسطمغظ ساطئ، وسطى 
واظئعروا  الاظزغط  بعثا  شاظعا  الثغظ  المسطمغظ 
وأخص  خاخئ،  والمفاجؤئ  السرغسئ  باظاخاراته 
الثخعص سطى صادة وسظاخر الاظزغط أظفسعط، غةإ 
جعض  اقظاخار  ذلك  شغ  غفضروا  أن  جمغسا  سطغعط 
جغطر  والثي  الاظزغط  تصصه  الثي  لطشاغئ  المظال 
شر  تغظ   ٢٠١٤ جظئ  المعخض  طثغظئ  سطى  بمعجئه 
تعالغ ٥٠٠٠٠ جظثي سراصغ طظ أطام بدسئ طؤات 
طظ طصاتطغه لط غئطشعا افلش، تاى صئض أن غئثأ الصاال 
أو تظحإ أي احائاضات بغظعط، طثطفغظ وراءعط أذظاًظا 
طظ افجطتئ افطرغضغئ الفااضئ والماطعرة، وتارضغظ 
أن  طظه  اتدح  بحضض  السسضرغئ؛  بجاتعط  خطفعط 
المالضغ عع طظ أطر جظعده باقظستاب، وذلك لثطئ 
غظفثعا بأواطر طظ جغثته أطرغضا وظغابئ سظعا تتصغصا 
عغ  عا  بط  الثئغبئ.  فعثاشعا  وخثطئ  لمخالتعا 
أطرغضا لما اضافئ بعثا الصثر طظ طتاوقتعا لاحعغه 
خعرة اإلجقم وأتضاطه، وخعرة ظزام الثقشئ، أطرت 
صعات السئادي خطغفئ المالضغ شغ التضط وصرغظه شغ 
السمالئ، عا عغ أطرته بعضع تث لعثه "المسرتغئ" 
بسث أن اجاظفث العثف طظعا، وتان وصئ الصداء سطى 
عغمظئ الاظزغط، وذرد سظاخره إلى الختاري والةئال؛ 
المسطمغظ،  تص  شغ  المفرط  سظفعط  قجاشقل  ربما 
السغاجغ  وسغعط  سثم  وضثلك  لعط،  وتضفغرعط 
الثولئ  تظزغط  صادة  جغسغ  شعض  أخرى،  خطط  شغ 
تساشطعط  أن  سظ  بأظفسعط  جغربآون  وعض  ذلك؟، 
أطرغضا طرة أخرى لاظفغث جغاجاتعا الثئغبئ، وتتصغص 

طخالتعا الثظغؤئ؟، ظسأل اهللا ذلك.
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العجط السغاجغ عع وجط الرجال الثغظ غاائسعن 

وافتثاث  السغاجغئ  وافسمال  السغاجغئ  افخئار 

حآون  وَغْرسعا  شغعا  رأغعط  لُغسطعا  السغاجغئ 

السغاجغغظ  وجط  أي  اآلراء،  عثه  تسإ  الظاس 

تضام.  شعثا  غغر  ضاظعا  أم  تضاطاً  أضاظعا  جعاء 

العجط الثي غسغحعن شغه وغئاحرون تغاتعط شغه 

عع الثي غططص سطغه العجط السغاجغ.
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بصطط: سطغ الئثري – السراق

أسطظ رئغج العزراء السراصغ تغثر السئادي غعم اقبظغظ 
طعظؤًا  المعخض  شغ  الثولئ  تظزغط  سطى  الظخر   ٧/١٠
سظاخر  أن  طآضثا  الضئغر"،  الظخر  بـ"عثا  السراصغغظ 
الاظزغط لط غسث أطاطعط إق تسطغط أظفسعط أو المعت. 
ذاضرا "أن عثا الظخر تط باثطغط وإظةاز وتظفغث سراصغ، 
سطى  صاتطعا  طظ  عط  السراصغعن  أتث.  به  غحارك  ولط 
افرض، وتصصعا الظخر وطظ تصعط أن غفاثروا به، فظه 
لط غصاتض وغدتغ سطى عثه افرض غغر السراصغغظ". 
السراصغئ  والصعات  السراق  دسمئ  الاغ  الثول  حضر  بط 
طظ تغث الاثرغإ والثسط الطعجساغ والثسط الةعي. 
سمطغئ  أن  ادسائه  تعل  وغرغإ  سةغإ  تظاصخ  شغ 
اجاسادة المعخض تمئ سطى غث الصعات السراصغئ الاغ 
لط غحارضعا به أتث، طا جسض الرئغج افطرغضغ دوظالث 
تراطإ غحغر إلى أن السراَق تّرر المعخض بفدض الاتالش 
الثولغ وذلك شغ المآتمر الختفغ المحارك طع ظزغرِه 

الفرظسغ إغماظعغض طاضرون شغ ٧/١٤.
جاء إسقن الظخر المجسعم شغ المعخض سطى "سخابات 
الاظزغط" وجط خراب ودطار وعثم وردم المثغظئ سطى 
رأس صاذظغعا وسطى أحقء جضاظعا، الظخر الضاربغ الثي 
خظساه الافةغرات والمافةرات واقظاتارغعن والمفثثات 
الشئغئ  والخعارغت  والسراصغ،  الثولغ  الاتالش  وذغران 
والمثشسغئ السحعائغئ طثطفئ وراءعا جبث آقف الصاطى 
تتئ افظصاض بما شغعا جبث سائقت ضاططئ طا زالئ 
تتئ افظصاض ولط ُتظاحض تاى اآلن، جبث تمف حعارع 
المعخض ورائتئ المعت وتسفظعا تمف ضض أزصاعا الدغصئ 
إذ لط تئص الطائرات افطرغضغئ وطثشسغئ تطفائعا تةرًا 

سطى تةر شغ المعخض إق وجّعته بالضاطض.
شصث ذضرت طظزمئ السفع الثولغئ غعم البقباء الماضغ 
شغ تصرغر لعا إن الصعات السراصغئ وصعات الاتالش ظفثت 
غرب  شغ  الصاظعن  تثالش  الاغ  العةمات  طظ  جطسطئ 
طسامثة  الماضغ،  الباظغ/غظاغر  ضاظعن  طظث  المعخض 
بحثة سطى صثائش خاروخغئ بثائغئ الخظع ذات صثرة 
بمظاذص  دطارا  ألتص  طما  الاخعغإ  سطى  طتثودة 
ذات ضباشئ جضاظغئ سالغئ. وصال الاصرغر إظه "تاى شغ 
السسضري  عثشعا  أخابئ  أظعا  تئثو  الاغ  العةمات 
سثم  أو  طظاجئئ  غغر  أجطتئ  اجاثثام  أدى  المظحعد، 
اتثاذ اقتاغاذات القزطئ إلى خسائر شغ افرواح بغظ 
سطى  طبطئ  التاقت  بسخ  وشغ  داع  دون  المثظغغظ 
طا غئثو عةمات غغر طاظاجئئ". ورجتئ المظزمئ أن 
العةمات  شغ  وتثه  المعخض  غرب  شغ  الصاطى  سثد 
الاغ حظاعا الصعات المعالغئ لطتضعطئ أسطى طظ الرصط 
الثي صثرته جماسئ المراصئئ (إغروورز) وغئطس ٣٧٠٦. وصال 
الاصرغر إظه "ربما لظ غاسظى أبثا طسرشئ السثد التصغصغ 

لطصاطى شغ طسرضئ غرب المعخض".
ترب  بثاغات  شغ  حارك  سراصغ  ضابط  أضثه  طا  عثا 
عثا  أحار  تغث  حعر ٢٠١٦/١٢،  شغ  وتتثغثا  المعخض 
السسضرغغظ  المساحارغظ  أن  إلى  بعضعح  الدابط 
افطرغضان غآغثون تثطغر المعخض بعثف اصاقع بدسئ 
آقف طظ طصاتطغ تظزغط الثولئ وطظ ضمظ طا خرح 
به عثا الدابط صعله "إن افولعغئ عغ فرواح الةظعد 
وطظ بط المثظغغظ، وعثه الترب غةإ أن تضعن شغعا 
خسائر" لضظ طظ العاضح أن عثه الثسائر ضاظئ تسظغ 
تثطغر المعخض وصاض وتحرغث أعطعا. بغظما ذضر ضابط 
آخر ذطإ سثم الضحش سظ اجمه، أن "المظازل صخفئ 
بالطائرات، وعثا واضح شالاثطغر الضاطض لعا غآضث أظعا 
الاغ  تطك  طظ  غراد  أو  ضاتغعحا  بخاروخ  تصخش  لط 
غماطضعا تظزغط داسح، وذات تأبغر بسغط لضظ طا ظراه 
عع طظازل خسفئ بعا افرض". وبّغظ أظه "غسائسث أن 
وراء  بالعصعف  الاتالش  صعات  السراصغئ  التضعطئ  تاعط 
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أولى  تثظغج  سظ  غععد  لردع  غضفغ  ضقم  طظ  عض 
افرض  عثه  ؟  التئغإ  الرجعل  وطسرى  الصئطاغظ 
جئع  شعق  طظ  وافرضغظ  السماوات  رب  بارضعا  الاغ 
ٰى بَِعْبِدهِ  رْسَ

َ
ِي أ َّ جماوات شغ ضاابه السجغج  ﴿ُسْبَحاَن ا

...﴾ َ ْق
َ ْ
َرَاِم إىَِل الَْمْسِجِد األ َن الَْمْسِجِد احلْ ًْال ِمّ َ

غفصععن  ق  الرجض  ضثبعا  الثغظ  الئعئ  الصعم  عآقء 
إق لشئ السقح... إن افصخى المئارك اظُاعضئ ترطاه 
بتماغئ  وسةط  سرب  طظ  المسطمغظ  تضام  صام  تغظ 
ضغان غععد، شسططعا الةغعش وأجعجة افطظ ق لتماغئ 
طصثجاتعا،  غثظسعن  الثغظ  أسثائعا  ضغث  طظ  افطئ 
ولغج لتماغئ برواتعا طظ ذمع الثول اقجاسمارغئ، 
بض جثروا تطك افجعجة لطئطح بمظ غسمض لطاترر طظ 

صغعد الائسغئ لطشرب المساسمر وتطئغص حرع اهللا.
طظ  غامضظعا  أن  المةرطغظ  التضام  لعآقء  ضان  وطا 
سظ  الةغعش  ضئاط  جضعت  لعق  عثه  جرغماعط 

طظضرعط!!
أغعا الدئاط والةظث شغ جغعش المسطمغظ!

أظاط أبظاء عثه افطئ، وأظاط تسمسعن وترون جرائط 
غععد، وتسطمعن خغاظئ التضام هللا ولرجعله ولطمآطظغظ 
جئغض  شغ  الةعاد  وغمظسعن  اهللا  حرع  غسططعن  تغظ 

اهللا بض وغعالعن أسثاء اهللا وافطئ...
الجج  سظ  غرسعون  ق  التضام  عآقء  أن  ترون  وأظاط 
بضط شغ خعض طسارك تسفك شغعا دطاء المسطمغظ 
وتعثم دورعط طظ الغمظ إلى السراق وجعرغا ولغئغا 
وطخر والةجائر...، بغظما غسثرون الئقد إلصاطئ الصعاسث 

السسضرغئ الاغ تسادغش صعات دول الضفر طظ برغطاظغا 
عثر  شغ  غاظاشسعن  بط  وغغرعط،  وشرظسا  وأطرغضا 
بروات افطئ شغ حراء افجطتئ؛ ق لطثود سظ طصثجات 
طظ  حاعثظا  وصث  الشربغ،  اقصاخاد  لثثطئ  بض  افطئ 
صئض خفصات بمؤات ططغارات الثوقرات وطظعا طا جمغ 
بخفصئ الصرن (السحرغظ) المسروشئ بخفصئ الغماطئ شغ 
السسعدغئ جظئ ١٩٨٠م لحراء ذائرات الاعرظادو طظ 
برغطاظغا، والاغ اظاعى بعا المطاف أن ضاظئ خردة شغ 
المساعدسات، وق ظظسى خفصئ ذائرات الرادار الةعي 
تاةسج  ضاظئ  الاغ  أطرغضا  طع  (افواضج)  المتمعل 
سطى بقد المسطمغظ بط ترجض المسطعطات إلى الصغادة 
السسضرغئ افطرغضغئ، عثا شغ الماضغ وق ظتااج إلى 
شغ  سصثت  الاغ  الدثمئ  الخفصات  بأظئاء  تثضغرضط 

جعلئ تراطإ افخغرة إلى السسعدغئ.
تراطإ الثي أخر سطى الطغران طئاحرة طظ الرغاض إلى 
تض أبغإ شغ أول جابصئ طظ ظعسعا بسث أن ضان تضام 

الرغاض غساتغعن طظ إسقن الاطئغع طع غععد.
أغعا الدئاط والةظث!

غسألضط  تغظ  الصغاطئ  غعم  ربضط  طةغئعن  أظاط  طاذا 
افصخى  شغ  غععد  جرائط  ترون  وأظاط  شسطاط  طاذا 
وطظسعا  شغه  الخقة  إصاطئ  طظسعا  وصث  المئارك 
اإللضاروظغئ  الئعابات  شرض  وغرغثون  افذان  إصاطئ 
ق  والمخطغات؟!  المخطغظ  سطى  الاةسج  وضاطغرات 
بض ضغش غظام أتثضط ظعم السئغث وعض غظةح شغ خط 
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بصطط: الثضاعر سبمان بثاش*

الوعي السياسي ُجنٌَّة من 
مؤامرات الغرب وأدواته 

ومكائدهم

حعال   ٢٠ الةمسئ  اإلخئارغئ،  (جما  طعصع  ظحر 
"ضاإ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٧/٧/١٤م)  ١٤٣٨عـ، 
الصغادي الظائإ طتمث دتقن، سئر خفتاه الحثخغئ 
" الفغسئعك" طسصئاً سطى سمطغئ الصثس ورد شسض 
جططات اقتاقل، المامبض بإغقق المسةث افصخى 
المةامع  غطالإ  طتثد،  غغر  أجض  إلى  المئارك 
الثولغ باعشغر التماغئ لطحسإ الفطسطغظغ، والسمض 
بةثغئ تةاه طسآولغاته وإظصاذ حسئظا طظ سصغثة 
اقتاقل، صائقً "سطى التضعطئ اإلجرائغطغئ أن تسغ 
جغثا أن حسئظا غرغث السقم، وغرشخ اقجاسقم"."

: غئثو أن دتقن الثي ُغعغأ له وغةري 
تسعغصه ربما لغثطش سئاس، غئثو أظه غسغح بغظ أوعاطه طبطه شغ ذلك طبض سئاس، شعع غاتثث سظ سمعم 
أعض شطسطغظ وضأظعط طبطه وطبض أحضاله طظ صادة السططئ، طةمعسئ طظ المرتجصئ أو الثعظئ؛ ولثلك 
ظصعل له إن أعض شطسطغظ عط أحراف أترار، لط غرضعا ولظ غرضعا غعطا الثظغئ شغ دغظعط، أو الافرغط 
بمصثجاتعط وأسراضعط، ظزغر طظاخإ وعمغئ وأطعال جغاجغئ صثرة، إن أعض شطسطغظ غرغثون شطسطغظ 
رة طظ غععد، وذاعرة طظ دظسعط ورجسعط، ولغج الافرغط بعا  ضض شطسطغظ، طظ بترعا إلى ظعرعا، طترَّ
لغععد افظةاس تتئ حسار السقم المثجي، إن أعض شطسطغظ غرغثون تترغر بغئ المصثس، ق طخاشتئ 

وطسالمئ غععد أسثاء شطسطغظ والمسطمغظ، طبطك غا دتقن!.

شعب فلسطين  يرفض السالم مع يهود 
مثلما يرفض االستسالم لهم يا دحالن
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السابص  افطرغضغ  الرئغج  طّظى  أن  طظث  أحعر  جائ 
لطسصعبات  ججئغ  برشع  السعدان،  تضام  أوباطا،  باراك 
اقصاخادغئ المفروضئ سطى السعدان، طظ صئض أطرغضا، 
طظث السام ١٩٩٧م، ظض تضام السعدان خقلعا غصثطعن 
ذمسًا  افطرغضغئ،  لطمآاطرات  وغساةغئعن  الاظازقت، 
شغ الرضا افطرغضغ، لثرجئ أظعط ضاظعا غمظعن الظفج 
السصعبات  سظعط  جغرشع  تراطإ  التالغ  الرئغج  بأن 
غمثد  بصرار  شعجؤعا  أظعط  إق  أحعر،  السائ  بظعاغئ 
شارة (تسظ السغر والسطعك) والاغ اظاعئ شغ تمعز/

افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة  أصرت  (تغث  ٢٠١٧م،  غعلغع 
شغ  وطعما  ضئغرا  "تصثطا  أترز  السعدان  أن  بغان  شغ 
الضبغر طظ المةاقت"، لضظعا صالئ إن افطر غتااج إلى 
٣ أحعر أخرى لطاأضث طظ أن السعدان سالب بحضض تام 
وأخابعط  أغثغعط،  شغ  شُأجصط  واحظطظ)،  طثاوف 
اقضاؤاب، شأخثر الرئغج السعداظغ صرارًا باةمغث سمض 
الطةظئ الاغ حضطئ لطافاوض طع أطرغضا تاى تحرغظ 
أظه  غظثور  الثارجغئ  وزغر  وخرح  الصادم.  أول/أضاعبر 
(لغج لثغظا طا ظصثطه فطرغضا)، إق أظعط ظضسعا سطى 
(إن  غظثور:  لغصعل  الطاسئ  لئغئ  وسادوا  رؤوجعط، 
بقده جاعاخض الاساون طع العقغات الماتثة، بما شغ 
ظئ  (السربغئ  المثابرات).  طسطعطات  تئادل  طةال  ذلك 

٢٠١٧/٠٧/١٣م)
لةظئ  سمض  تةمغث  الثرذعم  صرار  طظ  الرغط  سطى 
شما  السصعبات،  تثفغش  بحأن  واحظطظ  طع  الافاوض 
الثي غةسض السعدان غعاخض تساوظه طع أطرغضا، رغط 
ضض طا صثطاه طظ صرابغظ غططإ بعا الرضا افطرغضغ، 
شغضعن الرد خفساً طاعالغاً، بط لماذا تآجض أطرغضا رشع 

السصعبات؟
صئض اإلجابئ سظ عثا السآال، ق بث أن ظسرض لئسخ 
الصرابغظ الاغ صثطاعا تضعطئ السعدان فطرغضا لضغ 
ترضى سظعا وترشع السعط سظ ظعرعا، شأخطر عثه 
الصرابغظ الاغ صثطئ فطرغضا عع تعثغث وتثة الئقد 
بفخض جظعب السعدان، وتعغؤئ بصغئ أصالغمه لطافاغئ، 
تغث اسارف الرئغج الئحغر شغ طصابطئ طع صظاة (جغ 
بضغةالغ  اإلشرغصغئ  الصمئ  عاطح  سطى  جغ)،  بغ  إن 
السام الماضغ، تغث صال: (إظعط وصسعا اتفاصغئ السقم 
لطسام ٢٠٠٥م إلظعاء الترب)، وصال: (لصث ضتغظا بعتثة 
افجاس  عثشظا  وأن  دولاغظ،  إلى  واظصسط  السعدان، 
شصثظا  تالغاً  أجش  بضض  ولضظ  السقم...  تتصغص  ضان 
عثا  شغ  جاء  طا  أخطر  إن  بض  والسقم)،  العتثة 
المعضعع، طا صاله وزغر الثارجغئ السعداظغ غظثور غعم 
الةظعب  شخض  (إن  صال:  تغث  ٢٠١٧/٠٤/١٣م،  الثمغج 
ضان شغ افجاس طآاطرة صئطظا بعا، وطا غةري اآلن عع 
وذلك  ضاطًق)،  وزرعا  وغاتمطعن  المآاطرة،  عثه  ظااج 
طآتمر  خقل  الروجغ  الثارجغئ  وزغر  ضقم  سطى  ردًا 
تغث  تغطرجعن،  رغضج  افطرغضغ  ظزغره  طع  ختفغ 
صال قشروف: (إن إدارة أوباطا ذطئئ طظ تضعطئ الئحغر 
لمسالةئ  ججئغظ  إلى  السعدان  تصسغط  سطى  المعاشصئ 
إلى   - الئحغر  أي   - تصثغمه  سثم  طصابض  طحضطاعا، 
الةظعب  (اظفخال  وصال:  الثولغئ)،  الةظائغئ  المتضمئ 

ضان طحروساً أطرغضغاً طظ صئض إدارة أوباطا).
اظثراط  شإن  اإلجقم،  أي  (اإلرعاب)  طضاشتئ  ططش  أطا 
السعدان شغه بحضض ضاطض واضح ضض العضعح، وخض 
طظ  ذئص  سطى  الئقد  التضعطئ  تسطط  أن  درجئ  إلى 
ذعإ لطمثابرات افطرغضغئ، شئتسإ تصرغر لـ (أشرغضا 
اقجاثئاراتغ  الاساون  (تخسغث  بسظعان:  إظاطةظج) 

لرغئاتعا، واجاظجاف برواتعا لاخإ شغ خجغظاعا، وصث 
أّن  طّرة  طظ  أضبر  افطرغضغعن  السسضرغعن  الصادة  أّضث 
افزطئ الثطغةغئ لط تآبر سطى جغر السمطغات السسضرغئ 
اإلدارة  غعط  طا  وعع  صطر،  طظ  المظططصئ  افطرغضغئ 

افطرغضغئ بالثرجئ افولى.
أرادت أطرغضا طظ خقل شرض ذلك التخار الثاظص سطى 
صطر بسط عغمظاعا سطى دول الثطغب الاابسئ لئرغطاظغا، 
وبحضض خاص سطى إطارة صطر الاغ تتعلئ شغ السظعات 
افخغرة إلى خطغئ ظتض ظحطئ لطاحعغح سطى السغاجات 
وضحش  وشدتعا،  الةجغرة،  صظاة  خقل  طظ  افطرغضغئ 
والسغاجغ  المالغ  الثسط  خقل  طظ  وضثلك  طراطغعا، 
الحرق  طظطصئ  شغ  افطرغضغئ  لطسغاجات  لطُمظاوئغظ 

افوجط وأشرغصغا.
الساخفئ  تطك  أطام  لقظتظاء  شاضطرت  برغطاظغا  أّطا 
افطرغضغئ، شاجاساظئ طظ جعئ بألماظغا وشرظسا لطصغام 
بثور العجاذئ الُمثّففئ لطاخسغث الثي ُغمارجه سمقء 
صاطئ  أخرى  جعٍئ  وطظ  السسعدغئ،  جغما  ق  أطرغضا 
بإرجال وزغر خارجغاعا بعرغج جعظسعن لطصغام بثور 
جغاجغ ُطعاٍز لثور تغطرجعن، وأحرضئ طسه طساحار 
صام  الثي  جغثوغض  طارك  الئرغطاظغ  الصعطغ  افطظ 
بالثور الثبطعطاجغ افشسض إلى جاظإ دور تغطرجعن شغ 
جغثوغض  جمع  الثي  البقبغ  لقجاماع  وضان  الضعغئ، 
وتغطرجعن طع وزغر الثارجغئ الضعغاغ خئاح خالث التمث 
الخئاح شغ الضعغئ أبطس افبر شغ تثفغش اقتاصان الثي 
ظاغةاه  وضاظئ  اقجاماع،  صئغض  طسئعق  غغر  تثًا  بطس 
إلى  ُطحارضئ  ضعغاغئ  برغطاظغئ  أطرغضغئ  دسعة  إرجال 

الثول الُماثاخمئ لطاعثئئ وسثم الاخسغث.
عثا  أّن  السغاجغ  الحأن  شغ  لطُماابسغظ  تئّغظ  وعضثا 
الظجاع طا عع إق خظاسئ أطرغضغئ، وأّن افذراف الرئغسغئ 
الُماظازسئ شغه تائع فطرغضا وبرغطاظغا، وأّن أطرغضا أخثت 
طظ خقل السسعدغئ بحضٍض خاص،  شغه دورًا عةعطغاً 
وأّن صطر تابسئ برغطاظغا خدسئ فطرغضا وصّثطئ لعا 
طع  أطظغئ  تفاعط  طثضرة  باعصغع  صئطئ  ضما  افطــعال، 
بأخص  خقلعا  طظ  أطرغضا  تاثخض  افطرغضغئ  اإلدارة 

الحآون الصطرغئ.
لقباجازات  الصطري  الثدعع  ذلــك  ضض  وبسث  لضظ 
افطرغضغئ، ولطاأضغث سطى اجامرار وقء صطر لئرغطاظغا 
صاطئ  افطرغضغ،  الظفعذ  برابظ  تتئ  جصعذعا  وسثم 
 ١٤ الةمسئ،  لغعم  سسضرغئ  طظاورة  بإجراء  برغطاظغا 
افطغرغئ  الئترغئ  الصعات  شغعا  أجــرت  تمعز/غعلغع، 
الصطرغئ والصعات الئترغئ الئرغطاظغئ تثرغئات سسضرغئ 
عع  عثشعا  أّن  وواضح  الصطرغئ  اإلصطغمغئ  المغاه  شغ 
الصغام بضض طا غةإ الصغام به لطثشاع سظ جغادة الثولئ 
صئض  طظ  عةعم  في  شغه  تسّرضئ  تال  شغ  الصطرغئ 
أسثائعا، وذلك بالرغط طما صغض سظعا أّظه ضان طثطط 

لعا صئض اظثقع افزطئ.
وعضثا تاقسإ أطرغضا وبرغطاظغا بتضام دول الثطغب، 
شاساظجف ذاصات عثه الثول، وُتعثر برواتعا، وُتئصغعا 
دوقً تابسًئ ق تاتّرك إق باعجغعات خارجغئ، وق تثثم 

شغ تتّرضاتعا إق أعثاف طظ ُغتّرضعا.
الصادطئ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  إّن 
بإذن اهللا تسالى عغ وتثعا الاغ تمطك الصثرة  صرغئاً 
سطى إظعاء عثه السغطرة الشربغئ اقجاسمارغئ الُمططصئ 
لمآاطرات  لطاخثي  المآعطئ  وعغ  الثطغب،  دول  سطى 

 جمغع الثول الطاطسئ شغ ضض بقد المسطمغظ
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شغ جعلاه الثطغةغئ المضعضغئ لط غتسط وزغر الثارجغئ 
افطرغضغ رغضج تغطرجعن افزطئ الُمْساخظسئ بغظ صطر 
واإلطارات  وطخر  السسعدغئ  وعغ  افربع:  وغرغماتعا 
المصاذسئ  دول  باجط  ُتسرف  باتئ  والاغ  والئترغظ، 
الثول  عثه  سطى  جثغاً  تغطرجعن  غدشط  شطط  افربع، 
لطصئعل بالتض، ولط غاصثم بأي ُطئادرة جادة ُتزعر بصض 
دولاه لتمض تطك الثول تاى سطى طةرد الةطعس سطى 
ذاولئ الُمفاوضات، واضافى شصط باثفغش تثة الظجاع 
بسثم  "ُظطالإ  شصال:  لطجطظ  وترضه  تطعغره،  وسثم 
الاخسغث طظ صئض افذراف شغ المظطصئ، ظثسع صطر 
تارغت  لثغعا  صطر  جغراظعا،  لحعاغض  اقجاةابئ  إلى 
بثسط طثاطش الةماسات الاغ اطاثت سطى ظطاق الاسئغر 
السغاجغ، طظ الظاحط إلى السظش، وأطغر صطر تصص 
تصثطاً شغ التث طظ تمعغض (اإلرعاب)، وذرد سظاخر 
(إرعابغئ) طظ دولاه، ولضظ سطغه شسض المجغث، وبحضض 
أجرع"، شسئاراته جاءت ساطئ غغر تاجمئ، شطالإ صطر 
باقجاةابئ لمطالإ جغراظعا دون أْن ُغتّثدعا، وذالإ 
الثول افربع الُمظاعدئ لصطر باثفغخ جصش ططالئعا 
طظطصغئ  (غغر  ططالئعا  اسائر  إّظه  بض  تسمغاعا،  دون 
لعثه  الطئغسغئ  الظاغةئ  وضاظئ  لطاظفغث)،  صابطئ  وغغر 
الرخاوة افطرغضغئ شغ السمض السغاجغ طع تطك الثول 
عغ سثم اجاةابئ صطر فيٍ طظ ططالإ الثول افربع، 
تظازل  (ق  حسار  ورشع  بمطالئعا  افربع  الثول  وتمسك 

سظ المطالإ الـ ١٣).
ظعاغا  لئرغطاظغا  الاابسئ  اإلطــارت  دولئ  صغادة  أدرضئ 
عثه السغاجئ افطرغضغئ المائسئ، وأْن ق ظعاغئ جرغسئ 
اإلطاراتغ  الثولئ  وزغر  صرصاش  أظعر  شصال  الظجاع،  لعثا 
جرغسئ  ظعاغئ  عظاك  تضعن  "لظ  الثارجغئ:  لطحآون 
لطثقف بغظ صطر والثول السربغئ افربع الاغ تصاذسعا"، 
وأضاف: "ظتظ طاةععن إلى صطغسٍئ جاطعل، التصغصئ 
أظظا بسغثون ضض الئسث سظ التض السغاجغ المرتئط 
باشغغر صطر لاعجععا، وشغ ظض ذلك لظ غاشغر حغء، 

وسطغظا الئتث سظ ظسص طثاطش طظ السقصات".
لط ُتصّثم صطر أي تظازقت لطثول افربع، وإّظما صّثطئ 
تظازقت ضئغرة فطرغضا لُاثّفش سظعا السصعبات، وِلُاصّطض 
طظ وصع التخار الخارم سطغعا، شئاإلضاشئ إلى حرائعا 
لطائرات اإلف ١٥ بأتث سحر ططغار دوقر، وُطساعماعا 
طظ  أخرى  بمطغارات  أطرغضغئ  طحارغع  سثة  بامعغض 
أطرغضا  طع  تفاعط  طثضرة  سطى  وّصسئ  شصث  الثوقرات، 
(اإلرعــاب)،  تمعغض  ُطضاشتئ  باسجغج  ُغسّمى  طا  بحأن 
وّصسعا تغطرجعن ظفسه طع ظزغره الصطري الحغت طتمث 
وسطى  الطئغسغ  طظ  وضان  باظغ،  آل  الرتمظ  سئث  بظ 
ضعء سثم وجعد ضشط، وسثم وجعد وجاذئ تصغصغئ 
"غغر  الثطعة:  عثه  أّن  افربع  الثول  عثه  تسائر  أْن 
ضاشغئ لائثغث طثاوشعا"، وأّضث المسآولعن شغعا سطى 
إبصاء شرض السصعبات سطى صطر تاى تطئغ ططالئعط الـ 
١٣، والاغ طظ أعّمعا إغقق حئضئ الةجغرة اإلخئارغئ، 
وتصطغص السقصات طع إغران، وإغقق الصاسثة السسضرغئ 

الارضغئ شغ الثوتئ.
وعغ  افزطــئ  خظع  طظ  عغ  إذًا  افطرغضغئ  ــاإلدارة  ش
شغ  راغئئ  أّظعا  سطغعا  ظاعر  بض  بتّطعا،  طسظغئ  لغسئ 
إذالئ أطثعا، لائصى افطعر شغ طظطصئ الثطغب بغثعا، 
تاتضط بعا ضما غتطع لعا، شعغ لغسئ ُطعامئ إقّ بما 
غآبر سطى طخالتعا، وطظ أعط طخالتعا اجامرار وجعد 
المظطصئ  دول  جمغع  واظخغاع  السسضرغئ،  صعاسثعا 
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ـــــــــ ــــــــــ بصطط: إبراعغط سبمان – أبع خطغض*ـ 

بغظعما  اتفاق  سظ  ضحش  وأطرغضا)  السعدان  بغظ 
اقجاثئارات  لعضالئ  طتطئ  الثرذعم  اجاداشئ  سطى 
(اإلرعاب).  لمضاشتئ  حراضئ  ضمظ   ،(CIA) افطرغضغئ 
المشطش  اإلجقم  سطى  الترب  شغ  السعدان  وطحارضئ 
السقم  طرضج  غزعره  (اإلرعاب)،  سطى  الترب  باجط 
افطرغضغ، شصث أوردت جرغثة الرأي السام الخادرة شغ 
السقم  طرضج  غرى  (تغث  ٢٠١٧/٠٢/٠٣م  شغ  الثرذعم 
تراطإ  لسغاجئ  بعابئ  أشدض  السعدان  أن  افطرغضغ 

تةاه أشرغصغا).
وظأتغ لقجابئ سظ لماذا تآجض أطرغضا رشع السصعبات 
اجاثثاء  طظ  غصثطه السعدان  طا  رغط  سظ السعدان، 
طا  أطرغضغئ  ططالإ  عظاك  إن  شظصعل:  طسعا،  وتساون 
زالئ لط تظفث بالضاطض، وإن اظثرط التضام والسغاجغعن 
شغ عثا الئطث المظضعب بعط، شغ السغر سطى تظفغثعا، 
وعغ إصخاء اإلجقم بالضطغئ تاى الحسارات، والسمض 
سطى سطمظئ الئقد سئر تشغغر الصعاظغظ، بض تشغغر تثود 
طثطط  شغ  والسغر  العضغض)،  وظسط  اهللا  (تسئظا  اهللا 
تمجغص طا تئصى طظ السعدان، سئر اقتفاصات المحآوطئ 
المطشعطئ حئغعئ جغؤئ الثضر (ظغفاحا). بط إن أطرغضا 
رأت تعاشااً غغر طسئعق طظ صئض الساجئ والتضام شغ 
السعدان، شطماذا ترشع سظعط طا غرجعن ذالما أظعط تتئ 
الدشط غظفثون ودون طصابض، غصثطعن الئقد والسئاد 
صرابغظ لمآاطرات أطرغضا. أطا طا الثي غثشع السعدان 
لمعاخطئ الاساون طع أطرغضا رغط سثم رشع السصعبات 
افخغرة، شعع طا ق ظفعمه، شصث ظطئ أطرغضا تمظغ عثا 
الظزام، طظث اتفاصغئ الحآم (ظغفاحا)، برشع السصعبات، 
وتطئغع السقصات، وضطما صثطئ التضعطئ تظازقً، وأوشئ 
ذالئًا  افطرغضغ،  الخطش  زاد  افطرغضغ،  بالمططعب 
المجغث طظ الاظازقت، شما زال عثا الظزام غبص شغ وسعد 
شغعط:  اهللا  صال  الثغظ  تال  وعع  افطرغضغئ،  سرصعب 
ُغُرورًا﴾،  إِال  ْيَطاُن  الشَّ يَِعُدُهُم  َوَما  َويَُمنِّيِهْم  ﴿يَِعُدُهْم 
وجازض أطرغضا تسثعط وتمظغعط، بط ق تسطغعط حغؤاً، 
وإن أسطاعط، شطظ تسطغعط حغؤاً ذا بال، شق غسائسث 
تحرغظ  شغ  الةجئغئ  اقصاخادغئ  السصعبات  ترشع  أن 
السعدان  اجط  جغزض  ولضظ  الصادم،  افول/أضاعبر 
شغ صائمئ أطرغضا لطثول الراسغئ (لقرعاب)، طما غةسض 
السعدان تتئ الدشط افطرغضغ الثائط، تاى ُغمتى 
السعدان طظ خارذئ السالط، لغخئح دوغقت طاظاترة 

غسعض بطسعا وعدمعا.
شططساططغظ والمثطخغظ طظ أبظاء السعدان، أوصفعا عثه 
المعازل، صئض أن غأتغ غعم ظظثم شغه سطى تصاسسظا، 
دولئ  أطرغضا  أن  غسطط  شةمغسظا  طظثم،  تغظ  وقت 
ضاظئ  وإن  وتاى  طخطتاعا،  إق  غعمعا  ق  رأجمالغئ، 
عثه المخطتئ سطى جماجط المسطمغظ، ضما عع التال 
طظ  وغغرعا  وجعرغا،  وأششاظساان  السراق  شغ  الغعم، 
بقد المسطمغظ، شإن العاجإ غفرض سطغظا جمغساً، أن 
ظرشخ عثا الثظعع طظ صئض تضاطظا، شإظظا أصعغاء بثغظظا 
اإلجقم، أسجاء به، شق ظتااج فطرغضا أو غغرعا، وإظما 
ظتااج لرضا الرتمظ، وظسسى إلصاطئ دولئ صعغئ، تصعم 
المساسمر،  الضاشر  غث  شاصطع  سصغثتظا،  أجاس  سطى 
سطى  وتصدغ  افرض،  شغ  الرتمظ  حرغسئ  وتطئص 
ذشغان الرأجمالغئ الجائفئ، بسثل اإلجقم، شعغا جمغسًا 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  إصاطئ  أجض  طظ  ظسمض 
طظعاج الظئعة، شظسج شغ الثظغا، وظضعن شغ اآلخرة طظ 

 الفائجغظ
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: أتمث الثطعاظغـ  ـ 

اساصطئ طةمعسئ أطظغئ طظ صرغئ خعران إسجاز أتث حئاب تجب الاترغر / وقغئ جعرغا، وعع افخ أتمث سغاط، 
باارغت السابع طظ تمعز/غعلغع الةاري، وذلك سطى إبر تعزغسه ظحرة تتثبئ سظ (اتاعاء الظزام الارضغ لطدئاط 
المظحصغظ وتتغغثعط سظ جاتئ الخراع، وربط صغادات الفخائض بالمال السغاجغ الصثر الثي جاعط شغ طخادرة 
صراراتعا، إلى أن تتعلئ الفخائض إلى أدوات بغث الظزام الارضغ غترضعا ضغش غحاء). ضما اخاطش أغًدا طسطتعن 
طةععلعن الحاب سجام غعجش أبظاء سعدته طظ سمطه باارغت ٧/١٠، وصث تئغظ أن أواطر اقساصاقت عثه خثرت سظ 
صغادة الةغح الارضغ شغ الحمال السعري. إن عثه اقساصاقت الاسسفغئ تآضث الثور الثي غمارس بمعجئه ظزام 
ترضغا أردوغان دور ذاغغئ الحام شغ صمع طثالفغه، وأن عمه العتغث عع تأطغظ طخالح أجغاده، وطتاربئ حرع 

اهللا، والساططغظ سطى تطئغصه.

اعتقال واختطاف لشباب حزب التحرير في سوريا

ظحر طعصع (السربغئ ظئ، الةمسئ ٢٠ حعال ١٤٣٨عـ، ١٤ غعلغع ٢٠١٧م)، الثئر الاالغ: "دان افزعر الحرغش طظع إصاطئ خقة 
الةمسئ بالمسةث افصخى واساصال طفاغ الصثس (أذطص جراته قتصا). واجاظضر افزعر شغ بغان له الغعم الةمسئ 
بحثة طا أصثطئ سطغه جططات اقتاقل طظ إغقق المسةث افصخى وطظع إصاطئ حسائر خقة الةمسئ، وجط أظئاء سظ 
اقساثاء سطى المخطغظ والتراس بالمسةث واساصال طفاغ الصثس الحغت طتمث تسغظ، والحغت سضرطئ خئري المفاغ 
السابص وخطغإ المسةث افصخى، طآضثا أن طا تثث غداف لمةمعسئ طظ الةرائط إلى السةض الطعغض لقتاقل 
طظ اقظاعاضات والةرائط بتص اإلظساظغئ وافرض والمصثجات. وتثر افزعر طظ اجاشقل (إجرائغض) لفتثاث شغ 
افراضغ الفطسطغظغئ لاظفغث طثططه الاععغثي شغ الصثس الحرغش والمسةث افصخى المئارك، وعع طا بثا واضتا 
طظ بسخ افخعات الخعغعظغئ الثاسغئ إلى إغقق دائط لطمسةث افصخى المئارك، طحثدا سطى أن عثه اإلجراءات 
تسافج طحاسر الشدإ لثى المسطمغظ شغ جمغع أظتاء السالط، وتعثد اقجاصرار. ودسا افزعر الحرغش الصعى والعغؤات 
الثولغئ إلى تتمض طسآولغاتعا تةاه الحسإ الفطسطغظغ والمصثجات بالصثس الحرغش وضض افراضغ الفطسطغظغئ، 
والاخثي إلخرار اقتاقل سطى اظاعاك الصعاظغظ وافسراف الثولغئ، وإجئاره سطى إسادة شاح باتات المسةث افصخى 
المئارك لطمخطغظ، طآضًثا أظه غةإ سطى المةامع الثولغ السمض سطى تفر تصعق جمغع الحسعب سطى صثم المساواة".

: أغظ أظاط غا سطماء افزعر طظ سصاب رجعل اهللا  لغععد بظغ صغظصاع قساثائعط سطى اطرأة طسطمئ 
واتثة، ولغج اغاخاب بطث طظ بقد المسطمغظ، واقجاؤساد سطى حسإ بأضمطه؟!، ألط غضظ ترغاً بضط أن تترضعا 
جغعش المسطمغظ سطى ظخرة أعض شطسطغظ؟! بض ألغج طظ واجئضط وأظاط وربئ رجعل اهللا  أن تتبعا افطئ 
اإلجقطغئ وتاصثطععا لطسمض إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ طظ حأظعا أن تةغح الةغعش لاترغر 
شطسطغظ وظخرة أعطعا؟! ظسط عثا عع واجئضط الحرسغ، وعثا عع سمض السطماء وسمض الرجال الرجال، شطغج 
سمطضط الحةإ واقجاظضار، شعثا سمض السةجة والدسفاء، ولغج سمطضط الخراخ والسعغض، وإظما عع سمض الظساء 
الساججات وافذفال، ضما أظه لغج سمطضط رشع صداغا المسطمغظ لطعغؤات والمظزمات الثولغئ؛ فن عثه جغرة 

التضام الثعظئ السمقء.

العويل واالستجداء هو عمل العاجزات من النساء 
وليس عمل العلماء



 السثد ١٣٩  ٣افربساء ٢٥ طظ حعال ١٤٣٨ عـ/ المعاشص ١٩ تمعز/غعلغع  ٢٠١٧ طـ 

الةعاد  وغسطظ  الثاخض  شغ  الحرع  شغطئص  اهللا  بحرع 
غععدا  المتاطغظ  دظج  طظ  المسطمغظ  بقد  لاطعغر 

ضاظعا أم غغرعط.
ورتط اهللا حاسر افصخى غعجش السزط:

      محاة األقصى اجلريح أفيقوا 
                              أيـن أقـصاكم الذي حتمونه   

    قـد مألمت رحب الفضاء كالما 
                             وأثـرتـم من احلديث شجونه

    ومـضيتم جمللس األمن ضعفا 
                                     وهـوانـا وذلـة تـرجـونه

    أن يـدين العدو  هلف نفسي 
                            كـيف نرجو عصابة أن تدينه

    أيـهـا املسجد اجلريح سالم 
                         لك عهد على املـدى لن خنونه

    إن علت راية الرسول ودوت 
                            دعـوة هللا وهـي فينا سـجينة

    أن تـسيل الدماء حىت تروي 
                        صـخرة القدس والقباب احلزينة   

واسطمعا أن اهللا طظةج وسثه ﴿َوَقَضْيَنا إىَِلٰ بيَِن إرِْسَاثِيَل يِف 
  َينْيِ َوحَكَْعلُنَّ ُعلُوًّا َكبرِيًا ْرِض َمرَّ

َ ْ
الِْكَتاِب حَكُْفِسُدنَّ يِف األ

ٍس 
ْ
ِ بَأ و

ُ
َا أ وَالُهَما َنَعْثَنا َعلَْيُكْم ِعَباًدا جَّ

ُ
َفإَِذا َجاَء وَْعُد أ

ْفُعوًال﴾.... ﴿َفإَِذا  يَارِ َواَكَن وَْعًدا مَّ ِّ َشِديٍد َفَجاُسوا ِخَالَل ا
َْدُخلُوا الَْمْسِجَد  ِ َجاَء وَْعُد اْآلِخَرةِ لِيَُسوُءوا وُُجوَهُكْم َو
شعطمعا  تَتْبرِيًا﴾  َعلَْوا  َما  ُوا  ُترَبِّ ِ َو ٍة  َمرَّ َل  وَّ

َ
أ َدَخلُوهُ  َكَما 

ربضط تفطتعا شغ الثارغظ  وطرضاة  شغه سجضط  طا  إلى 
 وتسطروا خفتات طظ ظعر تحفع لضط غعم الثغظ
* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

الطعاتغ  المسطمات  الترائر  خرخات  جماع  سظ  آذاظه 
تسرض لعظ جظعد غععد؟!

طا عع ردضط سطى تخرغح وزغر افطظ الثاخطغ الغععدي 
جطساد أردان، الغعم افتث، إن "افصخى بغث (إجرائغض)، 
وعغ خاتئئ الضطمئ افولى وافخغرة شغ شاته وإغقصه". 
سطى  ردا  غععد  جغح  إذاسئ  سطى  تثغبه  شغ  وصال 
"(إجرائغض)  افصخى:  إغقق  سطى  افردظغئ  اقتاةاجات 
عغ جغثة عثا المضان وق غعمظا طعاصش الثول افخرى". 
عغ  شـ(إجرائغض)  لظا؛  "الصرار  بالصعل:  تثغبه  واخااط 
خاتئئ السغادة سطى افصخى، وق غعمظا طعاصش الثول 

افخرى، وإذا طا صررظا الصغام بثطعة طا شإظظا ظظفثعا".
عض تضفغ اإلداظات والاخرغتات الةعشاء ردا سطغه؟!

إن طا صام به غععد عع تتثٍّ إلغماظضط برب السالمغظ، 
وتتثٍّ لحرشضط السسضري، ألط تصسمعا سطى الثود سظ 

افطئ وترطاتعا وطصثجاتعا؟!
إن عثا الاتثي ق غصاَبض إق بطشئ التثغث والظار الاغ ق 

غفصه جعاعا عآقء الصعم.
طظ  غمظسعظضط  المةرطغظ  التضام  أن  تسطمعن  وأظاط 
تطئغئ ظثاء العاجإ الحرسغ الثي غعجئه رب السماوات 
وافرض؛ أق وعع الةعاد لاترغر طسرى ظئغضط وأولى 
شغ  لمثطعق  ذاسئ  ق  أظه  تسطمعن  وأظاط  الصئطاغظ. 
طسخغئ الثالص، وتسطمعن أن طا ق غاط العاجإ إق به 

شعع واجإ...
شق غتض لضط ذاسئ عآقء التضام شغ طسخغئ اهللا تغظ 
غسططعن الةعاد وغتمعن غععد وغعالعن أسثاء الثغظ 

طظ ططئ الضفر شغ الشرب الخطغئغ.
بض العاجإ سطغضط خطسعط وطئاغسئ الثطغفئ الثي غتضط 

تامئ: المسةث افصخى غظادي المسطمغظ

طرَّ سطى تراك الرغش طا غظاعج ٨ أحعر، وق تزعر أي بعادر 
المائاغظ)،  (صاربئ  تجاغث  شغ  شاقساصاقت  اظفراج،  سطى 
وططالإ أعض الرغش ق تجال ضما عغ بض وأضغش سطغعا 
غصال  طا  أن  غئثو  وق  المساصطغظ،  جراح  إذقق  طططإ 
سظ الشدئئ المطضغئ ظاغةئ تأخر المحارغع التضعطغئ شغ 
المظطصئ صث خففئ طظ تأجب طحاسر السضان، وإذا تأضث 
عثا شإن آخر ورصئ غراعظ سطغعا الظزام (وعغ الاثخض 

المطضغ) صث تضعن اجُاعطضئ أو صاربئ.
لصث أبئائ عثه افتثاث بعضعحٍ سمص اقتاصان الضاطظ 
البصئ،  واظسثام  افطض  خغئئ  وطثى  الظاس،  ظفعس  شغ 
وسعد  إلغعا  وأضغش  بسث،  تظثطض  لط  الاارغت  شةراتات 
تضعطغئ لط َتُسْث تصظع أتثًا طظ ضبرة طا تط الظضعص سظ 
أطبالعا. أطا طظ جعئ الظزام، شغئثو أن افطر العتغث الثي 
غةغثه عع الصمع أو طا غسمى المصاربئ افطظغئ خحغئ أن 
تظفطئ افطعر وتظاصض السثوى إلى طظاذص أخرى أو أن 

تثثش عغئئ الثولئ.
العاضح  شمظ  الرغش،  طظطصئ  شغ  غةري  طا  وبةاظإ 
وطزاعرة  طمابٍض،  لمحعٍث  طرحتٌئ  ضبغرًة  طظاذص  أن 
الاداطظ التاحثة طع الرغش الاغ حعثتعا الرباط شغ 
٢٠١٧/٠٦/١١ دلغٌض صعيٌّ سطى حغعع اقتاصان وسثم اصاظاع 
الظاس بما غحاع سظ تراك الرغش طظ ظجسات اظفخالغئ أو 

تآطرغئ أو تاى داسحغئ...
ذاصئ  شعق  أظه  غئثو  أظه  إق  وضعته  رغط  التض  إن 
التضام، شالمحضطئ التصغصغئ عغ أن الظزام أَِلَش أن غظزر 
إلى الظاس ظزرًة اجاسقئغًئ، غتص له طا ق غتص لعط، 
ولط غاأجج سطى الظزر إلى الظاس بظزرة الرساغئ، ظزرة 
افب الرتغط إلى أبظائه ضما بغظ ذلك رجعل اهللا  تغظ 
جسض الرساغئ صاجماً طحارضاً بغظ اإلطام وافب شَصاَل: «َأال 
ِِه، َفاِإلَماُم الَِّذ َعَلى  ْ َرِعَّ ؤوٌل َع ْ م ُ لُّ ْ راٍع و ُ ُجُل َراٍع َعَلى كلُّ ِِه، َوالرَّ ْ َرِعَّ ؤوٌل َع الَّاِس َراٍع َوُهَ م
ِِه» [طافص سطغه]. شضما أن  ْ َرِعَّ ؤوٌل َع ِِه َوُهَ م َأْهِل َبْ
افخض شغ افب أن ُغصثِّم أبظاءه سطى ظفسه، غةعع تاى 
غحئسعا، وغساظغ تاى غعظأوا، وغسعر تاى غظاطعا، ُغصغض 
سصاب  طسغؤعط  وغساصإ  طتسظعط  وُغضاشأ  سبراتعط، 
تأدغٍإ ولغج سصاب تصٍث وظصمٍئ، شضثا المفروض أن 

غضعن اإلطام طع رسغاه.
ظسط، عثه عغ ظزرة اإلجقم لطسقصئ بغظ اإلطام والرسغئ، 
وعضثا ضان رجعل اهللا  والثطفاء الراحثون طظ بسثه. 
بالثغرات  غساأبروا  أن  أَِلُفعا  وتعاحغعط  تضاطظا  لضظ 
وافطعال واقطاغازات دون الظاس، وأق ُغسطعا الظاس إق 
طظ شدقت وشاات أطعالعط، شإذا صام الظاس غساظضرون 
وغططئعن طا لعط، َرَطْعُعط بضض الاُّعط وعغَّأوا لعط الصمع 
والمخاظع  المثارس  لعط  غعغؤعا  أن  بثل  والجظازغظ 

والمساحفغات.
والفصر  الاعمغح  أن  عع  الظاس  طحاسر  غآجب  طا  إن 
والترطان الثي غساظغ طظه الرغش وطظاذص أخرى لغج 
ظاتةاً سظ صطئ المعارد، شالضض غسطط أن المشرب غفغخ 

بالثغرات، ولضظ العاضح أن افطر غاسطص بــ:
• صراٍر جغاجغ غفدض طظاذص سطى أخرى بتسإ وقئعا 

أو أعمغاعا السغاجغئ، أو طثى شائثتعا اقصاخادغئ،
• جعء تعزغعٍ لطبروة غةسطعا تضرًا سطى أحثاٍص أو جعاٍت 

طسغظئ دوظاً سظ الئاصغظ،
طظ  الخالح  تاى  غةسض  إداريٍّ  وتسغٍُّإ  طالغ  شساٍد   •

الصعاظغظ تئرًا سطى ورق وق غسرف ذرغصاً إلى الاطئغص.
• اجاسقٍء غساضبر سطى الظاس أن غحضعا ظطط التاضط أو 
غزعروا الاثطر طظ جعء رساغاه، وق غساظضش سظ رطغعط 

بضض الاعط والاظضغض بعط إن عط تةرأوا سطى ذلك.
المشرب  غسمى  وطا  الرغش  شمظطصئ  افولى  الظصطئ  أطا 
شإن  الباظغئ  الظصطئ  وأطا  لعا،  طبال  الظاشع  وغغر  الظاشع 
واتاضارات  طسروشاً  خار  البروات  شغ  الضئغر  الافاوت 
المظاجط ورخص المصالع والخغث شغ أسالغ الئتار وجظُّ 
الصعاظغظ سطى طصاس الطعبغات ضثلك لط غسث خاشغاً سطى 
وآخر  بثاعًئ،  المسروف  شمظ  البالبئ  الظصطئ  وأطا  أتث، 
أخئاره طا تظاصطه الظاس طآخرًا سظ شدغتئ المئطس الدثط 
الثي ُوجث شغ ططضغئ رئغج جماسئ تث السعالط (بطثة 
خشغرة، ٣٠ ضطط جظعب الثار الئغداء)، تغث صغض إظه بطس 
٢٠٠ ططغعن درعط ظصثًا (٢٠,٦ ططغعن دوقر)، شإذا ضاظئ 
اجاطاع  التةط  بعثا  وطسآوٌل  التةط  بعثا  جماسٌئ 
طراضمئ بروٍة بعثا التةط، شماذا سظ بروات طظ ُعْط أسطى 
طظه؟ وعض غسصض أن افجعجة افطظغئ لط تضظ سطى سطٍط 
بمثى شساد عثا الحثص سطماً أن الحضاوى ضثه بطس 
سثدعا طائاغظ؟ وإذا ضاظئ السططات تسطط شطماذا جضائ 
سظه تاى بطس افطر عثا المئطس؟ وأطا الظصطئ الرابسئ شعغ 

طا ظسغحه الغعم.
إن الظزرة الرسعغئ الرتغمئ الحفغصئ لطتاضط تةاه رسغاه 
التاضط  بغظ  السقصئ  تظزط  الاغ  الحرسغئ  وافتضام 
والمتضعم عغ الاغ تمظع وجعد افطعر المثضعرة جابصًا 
شاعجث أجعاء الطمأظغظئ داخض الثولئ وتظفج اقتاصان 
بغظ افطئ والتاضط، وعثه افجعاء ق ولظ تعجث إق شغ 
دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شعتثه الثطغفئ المئاغع 
سطى ضااب اهللا وجظئ رجعله ، الثي تحرَّب افتضام 
الحرسغئ وظعض طثاشئ اهللا وتإ سئاده طظ تعض السظئ 
المتمثغئ، ولط غرضع طظ بثي المغضاشغطغئ اقظاعازغئ، 
ضفغٌض  البروات،  وتضثغج  الثظغا  تإ  ُغْحَرْب  ولط 
ِه هللا  َْرِع ْ ٍد َ ْ َعْ باةسغثعا شغ العاصع، صال : «َما ِم
َم ُهللا  ِِه إال َحرَّ ُت َوُهَ َغاشٌّ ِلَرِعَّ ُ َم َ ْ ُت َي ُ ْد َرِعًَّة َ ِ َ ْ ِه، َل ِ ْ َْها ِبُ ِ ُ ْ ََّة»، َوِشغ ِرَواَغئ: «َفَل َ ِه ال ْ ُولَِّي َعَلى َعَلْ َِّة» [طافص سطغه]، وصال أغداً: «َم َ َة ال َ َم الِقَاَمِة َراِئ ْ ِه َي ا، ِجيَءِ  ِرُه ا َأْوَ  ا َأَحُّ َ  ِ ْ ُه َ َ َبْ َ َ َرٍة َف َ ْ َيْرَتِش ِفي َع ُ، َوَل ا َأْنَزَل هللااَّ َ  َِ َ َلًة َيَداُه ِإَلى ُعُِقِه، َفِإْن َح َم َال ُغلَّ ِإالَّ َمْغُل ْ َم الِقَاَمِة، َي ْ ُه َي ُ َعْ َّ هللااَّ ْف، َف ِ َ ْ ِه، َوَل ِ ْ ِه، ُح ِ ْ ى ِفي ُح َ ُ َتَعاَلى، َواْرَت ِر َما َأْنَزَل هللااَّ َ َِغْ َ ُلْغ ُغلُُّه، َوِإْن َح ْ َيْ َ َفَل ِه ِفي َجَهَّ ِِه َوُرِمَيِ  ِ اُرُه ِإَلىَ  َ ْتَ  َوَحاَبى، ُشدَّ

 [درك اك في ال اَئِة َعاٍم» [ال ِ َ ْ َقْعَرَها َخ
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تامئ ضطمئ السثد: المعخض تثطغٌر شغ بعب تترغر طجسعم وظخٌر بطسط العجغمئ
تطك المةازر، ضعظعا جاثغظ ظفسعا شغ المصام افول، 

وتآضث وتحغئ الاترغر".
اإلتخائغات الاغ تط تثاولعا طظ صئض بسخ المظزمات 
الثولغئ تاتثث سظ تسّرض المثغظئ، أبظاء «تترغرعا»، 
لاثطغر بظسئئ ٨٠٪ تحمض ٩ طساحفغات طظ أخض ١٠ 
المثغظئ  جسعر  وضض   ٩٨ أخض  طظ  ختغا  طرضجا  و٧٦ 
طتطات  و٤  وجاطسئ  طسعثا  و١٢  طثارس  وتثطغر ٣٠٨ 
ضعرباء و٦ طتطات لطمغاه وطسمض أدوغئ و٦٣ دار سئادة 
شظثصا  و٢٩  وورحئ  طسمق  و٢١٢  وضظغسئ  طسةث  بغظ 
وطساطض الشجل والظسغب والضئرغئ واإلجمظئ والتثغث 
ظاعغك سظ آقف المظازل الاغ جعغئ بافرض. وجط 
عثا الثطار اضطر إلى طا غصارب المطغعن ظازح طظ ترك 
لحآون  السطغا  المفعضغئ  أسطظاه  طا  تسإ  طظازلعط 
القجؤغظ الاابسئ لفطط الماتثة غعم اقبظغظ الماضغ 
الظاس  طظ  اآلقف  طؤات  غدطر  "صث  أظه  ذضرت  الاغ 
لطئصاء ظازتغظ شارة صث تسامر سثة أحعر". تغث ذضر 
الئغان أن "السثغث طظ الظازتغظ لغج لثغعط طا غسعدون 
إلغه بسئإ افضرار الةسغمئ الاغ جئئعا الظجاع، شغما 
تتااج الثثطات افجاجغئ شغ المثغظئ إلى إسادة بظاء 
أو إخقح طبض المغاه والضعرباء والئظى الاتاغئ الرئغسئ 

افخرى ضالمثارس والمساحفغات".
وشص  وغسغر  وطصخعدًا  طمظعةاً  ضان  المثغظئ  تثطغر 
في  بطغشاً  درجاً  لاضعن  طسئصاً  طسثة  طرجعطئ  خطئ 
طثغظئ سراصغئ ترشخ طحارغع المتاض واإلذقل والثظعع 
والاعمغح، بشخ الظزر سظ وقء جضاظعا المثعئغ. طا 
جرى لطمعخض غمضظ أن غتثث لطئخرة لع سئرت افخغرة 
سظ رشدعا لسغاجات اقتاقل والمتاخخئ واقجاسقء 
بالةماسات  واقجاصعاء  والفساد  والطخعخغئ  والظعإ 
المسطتئ الثي تمارجه افتجاب الطائفغئ. شمحعث دطار 
أراد  تاضط  طظ  وتمص  تطإ  دطار  ضمحعث  المعخض 
إجضات بعرتعا بثسعى (اإلرعاب)، ضما دطرت المعخض 
خاشغئ.  غغر  ذائفغئ  وبأبساد  ظفسعا  (اإلرعاب)  بثرغسئ 

صاغض  بغظ  المعخض  وأعض  الظخر،  ذسط  غضمظ  شأغظ 
وجائع  وظازح  وطعةر  افظصاض  تتئ  وططمعر  وجرغح 
طحرد، عض عجغمئ وذرد تظزغط الثولئ طظ المثغظئ، 
غصابطعا بمظ ضعثا الثي ظراه شغ خراب ودطار المعخض.

السسضري  وجعدعا  تسجغج  شغ  طاضغئ  شعغ  أطرغضا  أطا 
خخعخاً شغ طتاشزئ افظئار غرب السراق وتتثغثًا شغ 
صاسثة "سغظ افجث"، وضثلك شغ أذراف طثغظئ المعخض 
وتتثغثًا شغ الصاسثة الةعغئ شغ صداء الصّغارة جظعب 
المعخض. إضاشئ إلى اجاشقل شارة إسادة إسمار المثن 
لاضرغج  تثطغرعا  شغ  الرئغسغ  السئإ  ضاظئ  الاغ 
اإلسمار  إسادة  خفصات  وشص  المحارضئ  بتةئ  وجعدعا 
لسئع حرضات أطرغضغئ والاغ جظسمع سظعا صرغئاً بمئالع 
الاغ  الخفصات  سثا  طا  دوقر،  ططغار   ٢٢ الـ  جااةاوز 
جااتخض سطغعا الحرضات الفرظسغئ والئرغطاظغئ. عثا 
إذار  شغ  السراق  تصسغط  باتةاه  تترضعا  إلى  باإلضاشئ 
المحروع افطرغضغ المسمى بــ"الحرق افوجط الضئغر 
أو الةثغث" خخعخاً طع وجعد طساعٍ لقظفخال طظ صئض 
المضعن الضردي الثي تثد إجراء اجافااء اجاصقل اإلصطغط 
شغ ٢٥ أغطعل. إضاشئ إلى المآتمرات الاغ رساعا أطرغضا 
والاغ سصثتعا بسخ افذراف السغاجغئ المتسعبئ سطى 
المضعن السظغ الاغ تسغح خارج الئقد، ضالاغ تخطئ 
الاصسغط  شضرة  تضرغج  إلى  وتعثف  ترضغا  شغ  طآخرًا 
طظ خقل الثسعة إلى إصاطئ إصطغط "جّظغ" شغ المظاذص 

الشربغئ طظ السراق وتتثغثًا شغ المعخض وافظئار.
إن طما غآجش له أن أوضاع المسطمغظ أخئح الضاشر 
المساسمر عع الثي غاتضط بعا، ولثلك ظراه غساثثم 
الطائفغئ لافرصئ المسطمغظ واقصااال شغما بغظعط، وضض 
الثي  لطمسطمغظ  المثطص  الراسغ  غغاب  بسئإ  ذلك 
غرسى حآوظعط بضااب اهللا وجظئ رجعله، ولضظ سصغثة 
اإلجقم الراجثئ شغ ظفعس المسطمغظ جاطغح بأتقم 
نَّ  َنرُصَ َ الضاشر المساسمر وسمقئه ولع بسث تغظ،  ﴿َو

 ﴾لََقوِيٌّ َعِزيٌز َ ُ َمن يَنرُصُهُ إِنَّ ابَّ ابَّ

 ظعاز حرغش شاجث فظه غتضط بشري طا أظجل اهللا
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شغ الساحر طظ تمعز/غعلغع ٢٠١٧م، صّثم شرغص تتصغص 
طحارك حضطاه المتضمئ السطغا لئاضساان تصرغره سظ 
جغما  وق  التاضمئ،  حرغش  فجرة  الاةارغئ  المساطقت 
لصث  سظه.  المسطظ  دخطعا  تاةاوز  الاغ  افخعل  بسخ 
الفغروجغئ  بظما  أوراق  ظحر  بسث  الصدغئ  عثه  ُأبغرت 
ضحفئ  والاغ  الماضغ،  السام  السالط  أظتاء  جمغع  شغ 
سظ الممارجات الفاجثة طظ التضام شغ إخفاء بروتعط 
غغر المحروسئ شغ الثارج شغ حرضات بسغثة سظ أسغظ 
الرصابئ، وبثلك ُأبغرت ساخفئ تعل ظعاز حرغش (رئغج 
وزراء باضساان). طبض السثغث طظ صادة السالط الفاجثغظ 
اآلخرغظ، شصث حارك ظعاز شغ عثا الفساد أصارُبه، طظ 
خقل طساعماعط شغ تطك الحرضات شغ الثارج. لصث 
ضما  حرغش،  ظعاز  واضح  بحضض  الاتصغص  تصرغر  أدان 
دسئ وجائض اإلسقم والمبصفعن وأتجاب المسارضئ إلى 
اجاصالئ ظعاز حرغش شعًرا، وطع ذلك رشخ عع وتجبه 
وأجرته - وطظعا ابظاه - الاصرغر رشًدا صاذًسا، ووخفعا 

أوراق بظما بأظعا "تماصئ" و"صماطئ".
السغاجغئ  الظثئئ  طظ  الظاس  طع  الضغض  ذفح  لصث 
طظ  ُغرجى  أطض  ق  أظه  غساحسرون  وعط  الفاجثة، 
إق  اقظاثابات  شغ  طحارضاعط  وطــا  الظزام  عــثا 
الرغط  وسطى  ذلك،  وطع  الحرغظ"،  لـ"أععن  اخاغار 

غثرجعا  لط  الظاس  شإن  الاتصغص،  تصرغر  خثور  طظ 
ضث  شسطعا  ضما  التالغ،  الظزام  ضث  الحارع  إلى  بسث 
وصئ  طحرف)  (بروغج  السابص  السسضري  الثضااتعر 
طتاجئئ  طسألئ  لضظ  ضثه.  الصدائغئ  الترضئ  إبارة 
جمغع  شغ  الــحــارع  تثغث  ــثار  ط أخئتئ  التضام 
والمتططعن  اإلسقم  رجال  شغثعض  باضساان،  أظتاء 
وافحثاص السادغعن ظصاش عثه المسألئ وغآضثون 
الفساد.  سطى  لطصداء  التضام  طتاجئئ  ضرورة  سطى 
طع ذلك، ولضغ تآتغ عثه المظاصحات بمارعا، غةإ 
أن غضعن واضًتا أن الفساد والثغمصراذغئ تعأطان ق 
غظفخقن سظ بسدعما، وعثه عغ الصدغئ المرضجغئ 
الاغ غةإ أن تضعن طتعر الظصاش، بثًق طظ ظصاش طا 
إن ضان ظعاز حرغش طاعرذًا شسًق بصداغا الفساد أم ق، 
وطا إن ضاظئ الطةظئ صث صاطئ بعاجئعا بأطاظئ أم ق، 
وطا إن ضان ظعاز جعف غساصغض أم ق، وطا إن ضاظئ 
جغاط  أم  العزراء  رئغج  تظتغ  جعف  السطغا  المتضمئ 
وطظ  العذظغ،  المساءلئ  طضاإ  إلى  الصدغئ  تتعغض 

الثي جغضعن رئغج العزراء المصئض إذا اجاصال أو ظتغ...
عضثا شإظه أغظما وجثت الثغمصراذغئ شبّط الفساد، شصث 
ضحفئ أوراق بظما سظ الفساد شغ الثغمصراذغات شغ 
الةظعبغئ،  أطرغضا  إلى  روجغا  طظ  السالط،  أظتاء  جمغع 
أسطئ  باضساان،  وشغ  باضساان.  شغ  شصط  ولغج 
العذظغ  المخالتئ  طرجعم  جّظئ  الاغ  الثغمصراذغئ 
الترغَئ لطسغاجغغظ الفاجثغظ لطصغام بمجغث طظ الفساد، 
وجمتئ لطصاظعن بالاعصش سظ طقتصئ الفاجثغظ إن 

عط أرجسعا صثًرا طظ بروتعط غغر المحروسئ!
التارس  عغ  الثغمصراذغئ  شإن  ذلــك،  سطى  ســقوة 
وتسمح  المالغ،  وغغر  المالغ  الفساد،  أحضال  لةمغع 
الثغمصراذغئ لطتضط وشًصا فععاء ورغئات الئحر، ولغج 
ظعاز  إن   . اهللا  شرضعا  الاغ  والظعاعغ  لفواطر  وشًصا 
الاغ  بالصعاظغظ  غتضط  سظثطا  بالفساد  غصعم  حرغش 
اهللا  أظجلعا  الاغ  الحرغسئ  طظ  بثًق  الئرلمان  غخثرعا 
وَحَِك 

ُ
ُ َفأ نَْزَل ابَّ

َ
، صال اهللا : ﴿...َوَمْن لَْم حَيُْكْم بَِما أ

سظثطا  الفساد  شغ  طاعرط  عع  لثلك  الُِموَن﴾،  الظَّ ُهُم 

غدمظ  الثي  الرأجمالغ  اقصاخادي  بالظزام  غتضط 
ترّضج البروة شغ أغثي تفظئ صطغطئ طظ الفاجثغظ، سطى 
َال يَُكوَن ُدولًَة َننْيَ  ﴿يَكْ  غصعل:    اهللا  أن  طظ  الرغط 
ْغنَِياءِ ِمْنُكْم﴾، وعع طاعرط شغ الفساد سظث صغاطه 

َ ْ
األ

بالاتالفات طع أسثاء اإلجقم والمسطمغظ، سطى الرغط 
َيتَِّخُذوا  َال  آَمُنوا  ِيَن  َّ ا فَُّها 

َ
ك ﴿يَا  غصعل:    اهللا  أن  طظ 

َُّهْم  َاُء َنْعٍض َوَمْن َفَتَول ِ ْو
َ
َاَء َنْعُضُهْم أ ِ ْو

َ
َُهوَد وَاجََّصاَرى أ ْ ا

الِِمنَي﴾، وعع  َ َال َفْهِدي الَْقوَْم الظَّ ِمْنُكْم َفإِنَُّه ِمْنُهْم إِنَّ ابَّ
المسطتئ  الصعات  غترك  ق  سظثطا  الفساد  شغ  طاعرط 
لاترغر المسطمغظ شغ ضحمغر المتاطئ، سطى الرغط طظ 
يِن َفَعلَْيُكُم  ِّ وُكْم يِف ا أن اهللا  غصعل: ﴿َوإِِن اْستَْنرَصُ
اجَّرْصُ﴾. وبثلك غادح أن الثغمصراذغئ تظاب الفساد 

. وتترجه، فظعا تدمظ التضط بشغر طا أظجل اهللا
إن ظعاز حرغش أو أي تاضط آخر غضعن غارًصا شغ الفساد 
سظثطا غاثطى سظ التضط بالصرآن والسظئ، وعثه عغ 
جاتئ الفظاء العتغثة لطفساد الاغ غةإ سطى المسطمغظ 
اقلاجام بعا شغ طتاجئئ التضام. غةإ سطى المسطمغظ 
الارضغج سطى الصداء سطى الثغمصراذغئ والسمض إلصاطئ 
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شتغظعا شصط غاط الصداء 

سطى الفساد والمفسثغظ.
* ظائإ الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان



افربساء ٢٥ طظ حعال ١٤٣٨ عـ/ المعاشص ١٩ تمعز/غعلغع ٢٠١٧ طـ ٤     السثد ١٣٩

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، السئئ ٢١ حعال 
١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٧/١٥م) "أوردت ختغفئ 
واحظطظ تاغمج أن المطك السسعدي جطمان 
بظ سئث السجغج عظأ الرئغج افطرغضغ دوظالث 
بالظخر  أطج  عاتفغ  اتخال  خقل  تراطإ 
اإلجقطغئ  الثولئ  تظزغط  ضث  تتصص  الثي 
الئغئ  سظ  الختغفئ  وظصطئ  المعخض.  شغ 
افبغخ أن تراطإ تتثث طع المطك جطمان 
بقده  إلى  سعدته  رتطئ  خقل  ذائرته  طظ 
لعصش  التاجئ  سطى  طحثدا  شرظسا،  طظ 
وعاجط  "اإلرعاب"،  تمعغض  أحضال  جمغع 

أغثغعلعجغئ "الاطرف"."
: ُترى سطى طاذا عظأ جطمان جغثه تراطإ، عض سطى تثطغر المعخض وصاض اآلقف طظ أعطعا المسطمغظ 
بطائرات أطرغضا الاغ أرجطعا المةرم تراطإ؟!، أم سطى تحرغث طؤات اآلقف طظ أعطعا وتعةغرعط طظعا تاى 
باتعا بق ططةأ وق طأوى؟! أم سطى تسثغئعط والاظضغض بعط بض وصاطعط سطى أغثي المطغحغات التاصثة؟!، أم 
عظأه سطى ذلك ضطه، وأن المعخض بسراصاعا وضئرغائعا صث باتئ خاوغئ سطى سروحعا؟!، ولضظ شغط السةإ 
شإن جطمان ضشغره طظ تضام المسطمغظ ق غصعل وق غفسض إق بما غمطغه سطغه أجغاده، شغ تربعط سطى 

اإلجقم والمسطمغظ.

بسث طةراعا سطى دطاء أعض الحام، 
جفغظئ الثغاظئ ترجع يف أجااظئ لائغع صداغاظا

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: : سئث الططغش الترغريـ 

والشرب  المئارضئ  الحام  أرض  سطى  البعرة  بثاغئ  طظث 
الضاشر سطى رأجه أطرغضا غتاولعن إجعاضعا والصداء 
سطغعا بحاى العجائض والطرق، شضاظئ ُتسصث المآتمرات 
واقجاماسات، طظ اجاماع لمةطج افطظ إلى الةاطسئ 
طظ  العثف  وضان  الماتثة،  افطط  عغؤئ  إلى  السربغئ 
لطظزام  شرخئ  إسطاء  وعع  واتثًا  اقجاماسات  عثه 
المةرم طظ أجض الصداء سطى البعرة وإسادة الئقد إلى 
تزغرته السطماظغئ... ولضظ إخرار أعض الحام وسجغماعط 
وجسغعط الةثي لطاشغغر، جاعط شغ اظاصال حرارة البعرة 
لضض المظاذص السعرغئ، شضان شحض المثططات الثئغبئ 

الاغ ضان غثغرعا المةامع الثولغ..
إن تسارع افتثاث واظاحار البعرة بحضض ضئغر جسطئ 
ظزام الطاغغئ غاعاوى وخخعخاً بسث خروج طزاعرات 

شغ صطإ الساخمئ دطحص...
طظ  بث  ق  وضان  الطسئئ  صعاسث  باشغغر  أطرغضا  صاطئ 
اجاثثام الصعة المادغئ وضرب البعار بغث طظ تثغث، 
الظزام  تةسض  حماسئ  إغةاد  غةإ  الشرض  ولعثا 
أظه  وبما  السجل،  المازاعرغظ  ضث  صعته  غساثثم 
تطمغث أطرغضا الضاذبئ وغأتمر بأطرعا شصث أسطظعا تربًا 
سطى (اإلرعاب) وراح غرتضإ المةازر الاغ راح ضتغاعا 

سحرات المازاعرغظ بغظعط ظساء وأذفال..
عثا الاتعل المتعري الثطغر جسض أبظاء افطئ المثطخغظ 
المةرطئ  المظزعطئ  عثه  سظ  غظحصعن  الةغح  شغ 
وغظتازون إلى خش المازاعرغظ طظ أبظاء جطثتعط، طما 
جسض أعض الحام غئادرون أضبر طظ ذي صئض إلجصاط 
صعة  عظاك  أخئح  أن  بسث  وخخعخاً  المةرم،  الظزام 
طظ المظحصغظ تتمغ طزاعراتعط السطمغئ وتاخثى 
لطحئغتئ الثغظ ضاظعا غصاتمعن المثن والئطثات قساصال 

المازاعرغظ وتروغع الظساء وافذفال...
وعثا الاشغر الثطغر أزسب المةامع الثولغ الثي وصش 
ساججًا أطام إرادة افطئ، شصث باتئ المظزعطئ السسضرغئ 
الاغ ضاظئ تتمغ الظزام السطماظغ السمغض ساججة سظ 
جثغثة  صعة  ظعرت  ظفسه  العصئ  وشغ  البعرة  إخماد 

طظتازة إلى طئثأ افطئ..
شضان تثخض إغران وتجبعا شغ لئظان شغ افجئعع افخغر 
الثي ضاد أن غسصط شغه ظزام الطاغغئ، وعثا الاثخض 
وطظ  جعئ  طظ  سسضرغا  ضرب البعرة  طعماه  الثئغث 
جعئ أخرى إظعار أن الترب شغ جعرغا ترب ذائفغئ 

ولغسئ بعرة حسئغئ ضث تاضط طةرم...
أظعا  تثسغ  الاغ  الثول  تثخض  شغ  جاعط  افطر  وعثا 
جاءت لتماغئ أعض السظئ الثغظ صاطاعط إغران وتجبعا، 
شأغثصئ سطى الفخائض المال السغاجغ الصثر وخظسئ 
أظعا  ظاعرعا  ضان  والحثخغات  الاضاقت  بسخ 
المصغائ،  السطماظغئ  وباذظعا  اإلجقم  سطى  طتسعبئ 
شضاظئ الدربئ الصاخمئ الاغ ترشئ البعرة سظ طسارعا 
عآقء  غث  سطى  العراء  إلى  تاراجع  وجسطاعا  الختغح 
البعرة  أسثاء  طظ  تضظ  لط  الدربئ  عثه  المةرطغظ، 
سطى  لطصداء  افخدر  الدعء  أطرغضا  أسطاعط  الثغظ 
البعرة سسضرغاً وسةجوا سظ ذلك رغط الاثخض الروجغ 
بمظزعطاه السسضرغئ الماطعرة واجاثثاطه لفجطتئ 
الفااضئ، بض ضاظئ الدربئ طظ صئض طظ ادسعا زورًا أظعط 
طع البعرة، شساصعا الفخائض إلى المتاشض الثولغئ بسث 
الاظازقت  تصثغط  سطى  وأجئروعط  صرارعط  خادروا  أن 
طسغرتعط  خقل  طظ  اضاسئععا  خغاظغئ  ترشغئ  بضض 

المثجغئ شغ رضاب أطرغضا والشرب الضاشر..
وعثه الفخائض الاغ جارت شغ رضابعط شصثت بعخطئ 
الظزام  إلجصاط  دطحص  إلى  تاعجه  أن  شئثل  البعرة، 
حرسغاه  له  وأسادت  لمفاوضاه  الرغاض  إلى  تعجعئ 
جفغظاعط  وتابسئ  جظغش  إلى  بط  وطظ  وعغئاه، 
سطى  جغرعا  شغ  واجامرت  الثوقرات  طظ  المخظعسئ 

افجااظئ،  طآتمر  إلى  وخطئ  تاى  الحعثاء  دطاء 
افطظغئ  المظزعطئ  طضاشأة  سطى  طصرراته  تظص  الثي 
والسسضرغئ المةرطئ والمتاشزئ سطغعا بحضض ضاطض طع 
ذعاب رأجعا شصط وإغةاد الرأس الئثغض الثي خظساه 
أطرغضا لغخئح طضان الطاغغئ وغطئص الظزام السطماظغ 
البعار  طضاشتئ  سطى  غظص  الثي  أطرغضا،  تفرضه  الثي 

المثطخغظ تتئ طسمى طتاربئ (اإلرعاب)...
تجاطظا طع عثا المآتمر ضان السالط ضطه غثعض تربًا 
حسعاء ضث أعض الحام البائرغظ، سطى ضاشئ افخسثة 

والمةاقت السغاجغئ والسسضرغئ واإلسقطغئ...
شئغظما غصعم الظزام المةرم بصخش المثظغغظ بالشازات 
الظابالط  طعاد  تتعي  الاغ  الئراطغض  وإلصاء  الساطئ 
التارصئ، تصعم افظزمئ السمغطئ شغ دول الةعار ضطئظان 
شضان  جعرغا،  قجؤغ  سطى  بالادغغص  وافردن  وترضغا 
تضبغش اقتخاقت بغظ عثه الثول وأطرغضا طظ أجض 
شغ  سطغعط  تفرضه  بما  لطصئعل  الظاس  سطى  الدشط 
وترق  صاض  طظ  سرجال  طثغط  شغ  تخض  وطا  أجااظئ 
الصغادة  صائث  زغارة  بسغث  جعرغا  بقجؤغ  وتظضغض 
أضئر  الطئظاظغ  الةغح  لعتثات  العجطى  افطرغضغئ 
دلغض سطى أن أطرغضا راسغئ اإلرعاب شغ المظطصئ عغ 

طظ تاتضط بثغعط الطسئئ...
السعرغئ،  البعرة  بتص  اإلجرام  عثا  ضض  غتخض  بغظما 
ظةث صظعات اإلسقم الثئغبئ تظصض المساظاة الاغ غساظغعا 
الظاس شغ طثغمات الثل والسار دون تسطغط الدعء 
سطى أجئاب عثه المساظاة، شضاظئ تشطغاعا لفتثاث 
تاماحى طع السغاجئ الثولغئ إلضساف الروح البعرغئ 
سظث أعض الحام وجسض الظاس غصئطعن بأي تض تفرضه 
تعجغه  أخرى  ظاتغئ  وطظ  ظاتغئ،  طظ  أطرغضا  سطغعط 
رجالئ غغر طئاحرة لئاصغ حسعب المظطصئ، طدمعظعا 
أظضط أغعا الحسعب المصععرة إن شضرتط بالثروج ضث 
أعض  ضمخغر  طخغرضط  شسغضعن  الثعظئ  تضاطضط 

جعرغا...
أطرغضا  جحع  لعق  أظه  الثئغبئ  اإلسقم  صظعات  وتظاجئ 
عثه  خرجئ  لما  الةائر  اجاسمارعا  ولعق  الرأجمالغئ 
البعرات، ولعق جضعتعا سظ جرائط سمغطعا بحار الثي 
تخطئ  لما  البعار،  ضث  وجربه  إق  جقتا  غارك  لط 
ضض عثه المساظاة الاغ غساظغ طظعا أعض الحام، ولعق 
دخعل روجغا المةرطئ بأجطتاعا الفااضئ ودخعل إغران 
وتجبعا شغ لئظان إلى جعرغا وإخراج الظاس طظ طثظعط 
طظ  لطثروج  القجؤعن  اضطر  لما  بالصعة،  وبطثاتعط 
بقدعط إلى طثغمات الثل شغ لئظان وترضغا وافردن...

إن طا غةري اآلن لطحسإ السعري طظ صاض بافجطتئ 
الظجوح  طثغمات  شغ  سطغعط  والادغغص  المترطئ 
وطقتصاعط أطظغاً شغ ضض الئقد بتةئ أظعط (إرعابغعن) 
الاغ  الحسعب  ولاربغئ  البعرة،  إرادة  لضسر  إق  عع  طا 
تفضر شغ الثروج سظ المظزعطئ الثولغئ، ولطدشط سطى 
بعار الحام طظ أجض أن غصئطعا بالتض السغاجغ الثي 
تفرضه أطرغضا طظ خقل المآتمرات واقجاماسات الاغ 
الثغظ  الظفعس  وضساف  الثعظئ  بسخ  بعا  غحارك 
غثسعن أظعط غمبطعن البعرة وطا عط إق أداة بغث أطرغضا 

تترضعط ضغش أرادت وطاى حاءت...
أغعا افعض شغ حام السجة واإلباء:

لصث اجامع السالط ضطه تتئ صغادة رأس الضفر أطرغضا 
اإلجقم  جثوة  سطى  لطصداء  المادغئ  بصعتعط  وجاؤوا 
غصفعن  عط  وعا  المئارضئ،  بعرتضط  شغ  تضمظ  الاغ 
أطام سعدة الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، وق  جثًا طظغساً 
خقص لظا إق بأن ظامسك بمحروسظا اإلجقطغ وظةامع 
خطش صغادة جغاجغئ رباظغئ صادرة بإذن اهللا سطى جسض 
وآوى  آطظ  طظ  أطام  تظضسر،  وصعتعط  تظعار  وصفاعط 

 ﴾وظخر. ﴿َواَكَن َحّقاً َعلَْيَنا نرَْصُ الُْمْؤِمننَِي

سلمان يهنئ ترامب على تدميره الموصل، وقتل وتشريد أهلها منها

تعل  لطةثل  طبغر  صاظعن  طحروع  ُجظ  طعرغااظغا  شغ 
تصعق  سظ  المثاشسعن  به  اتافى  الظساء،  ضث  السظش 
المساواة  اتةاه  شغ  طعمئ  خطعة  واسائروه  الظساء، 
طظ  وجث  ضما  المرأة،  تصعق  وإصرار  الةظسغظ،  بغظ 
غسائر ذلك ضث أتضام الحرع اإلجقطغ. شمظث إسقن 
التضعطئ سظه اظصسمئ اآلراء تعله بغظ طظ غرى أّظه 
ضروري لمعاضئئ تشغرات المةامع، وبغظ طظ غرى أّن 
إصراره طثالش لطحرغسئ وغصعض المظزعطئ افخقصغئ 
طظ  بث  ق  الفضري،  الخراع  عثا  ظض  شغ  لطمةامع 

تعضغح تصغصئ عثا الصاظعن:
غسائر الصاظعن الةثغث تتعق ضئغرا شغ طظزعطئ طثوظئ 
٢٠٠١م  إظحائعا  طظث  طعرغااظغا  شغ  الحثخغئ  افتعال 
والاغ اتاعت بسخ آراء شصعغئ، ضما اتاعى تسرغفات 
تفسغر  شغ  غرجع  أظه   ٣١١ المادة  بغظئ  ضما  حرسغئ 
طحععر  إلى  اإلحضال  سظث  المثوظئ  عثه  طثلعقت 
طثعإ اإلطام طالك... (المادة ٣١١) وبالاأضغث ظحأ خراع 
سظغش، بعاجطئ جمسغات تصعق المرأة الاغ تساظث إلى 
الثغمصراذغئ الاغ تمظح المرأة طا أجماه تصعصا تاسارض 
جمطئ وتفخغق طع طساصثات أعض طعرغااظغا المسطمغظ، 
وعا عغ التضعطئ المعرغااظغئ تاعج عثا الخراع بصاظعن 
لظساء  ولغج  المرأة  تصعق  لةمسغات  غظاخر  جثغث، 
وغفرض  طعجسئ  تصعصاً  الظساء  غمظح  شعع  طعرغااظغا، 
طظ  الحرسغ  بتصه  غامسك  طظ  بتص  صاجغئ  سصعبات 

الرجال، جعاء أضان زوجاً أم ولغاً.
المادة  لطةثل  إبارة  الصاظعن  طعاد  أضبر  بغظ  وطظ 
الاغ تظص سطى طساصئئ أولغاء افطعر الثغظ ُغجّوجعن 
بظاتعط صئض جظ الباطظئ سحر، ق تثالش أتضام اإلجقم 
تتثغث  دون  طظ  شصط  بافعطغئ  الجواج  غربط  الثي 
جظ طسغظئ، عثه المادة عغ خثى أبعاق الشرب طظ 
جمسغات تصعق المرأة الاغ لعبئ جظغظاً وراء المطالئئ 
بإلشاء حرط العلغ شغ الجواج وطظح المرأة تص تجوغب 
ظفسعا عثا لغج اجاظادا إلى طثعإ بض عع تدطغض 
لةسض الجواج السرشغ وغغره طظ الرذغطئ أطرا سادغاً، ضما 
غساصإ بالتئج طظ جائ أحعر إلى جظئ وغراطئ طالغئ 
ضّض طظ غاترش باطرأة سظ ذرغص أواطر أو تعثغثات 
وإضراه لشاغئ التخعل سطى اطاغازات جظسغئ... عظا صث 
وأظخفعظ،  الظساء  خثم  الصاظعن  أن  لطئسطاء  غئثو 
لضظ التصغصئ أن عثه المادة عغ تبئغئ لمفععم ترغئ 
المرأة الشربغ العضسغ الثي ق غداضئ شغه سطى طظ 
تترش وزظى وشسض ضض الرذائض طا دام صث تثث ذلك 
بترغئ ودون إضراه، شأي تعاشئ عثا الثي أسمى الصطعب 
وافبخار طظ ذلك الئتر الطام الثي غشرق شغه الشرب 

طظ اخاقط افظساب وافطراض وجثط اهللا أضئر.
غصدغ الصاظعن أغدا بمساصئئ ضّض طسطط بالس ذضرًا ضان 
أم أظبى ارتضإ جرغمئ الجظا ذعاسغئ بمائئ جطثة (وعغ 
السصعبئ الحرسغئ) أو التئج لمثة جظئ، وعظا طساواة 
لاحرغع خالص الئحر بالصاظعن العضسغ وطتاولئ لمتع 
لطاروغب  بشغرعا  وطصارظاعا  السزغط  اإلجقم  أتضام 
لمفععم خئغث عع أظه طا دام تضط اإلجقم صاجغا ق 
بث طظ تضط آخر وطا دام أظه غآدي غرض السصعبئ شعع 
بثغض لتضط اإلجقم. وغساصإ طظ حعرغظ إلى خمج 
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جظعات جةظاً ضّض زوج جّئإ بإرادته ضرباً وجروتاً أو 
طارس السظش سطى صرغظه، جعاء أضان بثظغاً، أم طسظعغاً، 
أم ظفسغاً. وشغ تال تةج الترغئ غساصإ طظ حعرغظ 
إلى جظاغظ تئساً، وعثه طادة تثسع خراتئ لطمبطغئ 
الةظسغئ شئثل لفر زوجئ أو زوج، وضع لفر صرغظ، 
وعثا غفاح الئاب واجسا لطمبطغغظ أن غتغعا تغاة ذئغسغئ 
شغ طعرغااظغا الئطث المسطط، شأي أجظثة سصغمئ جاصطئ 
الةثغث  الصاظعن  وغمظح  الصاظعن؟!،  عثا  جظ  غثثطعا 
والصغام  الثروج  شغ  ترغاعا  طمارجئ  شغ  التص  المرأة 
بأي ظحاط ترغإ شغه، شغ أي وصئ طظ دون إذن طظ 
زوجعا. وغساصإ بالسةظ جظئ أو جظاغظ ضّض زوج غمظع 
أو غصّغث زوجاه سظ طمارجئ طا جمغ بترغاعا الساطئ. 
ضثلك، غساصإ بالسةظ طظ جظاغظ إلى خمج جظعات 
 ١٣٩٠) أوصغئ  ططغعن  ظخش  إلى  تخض  طالغئ  وغراطئ 
دوقرًا أطرغضغاً) ضّض زوج غسّرض زوجاه إلى طمارجاٍت 
المادة  عثه  تدع  واإلعاظئ.  الدرب  طبض  إظساظغئ،  ق 
سظ  بثق  الطثود  المرأة  سثو  الرجض  أن  اقسائار  شغ 
المعدة والرتمئ، الاغ عغ ظاغةئ الجواج شغ اإلجقم، 
ضما تسطط الدعء سطى ضمان الترغئ الحثخغئ لطمرأة 
بممارجئ ضض طا ترغإ شغه، شعض وخطئ بظا التال أن 
ظرى المرأة الشربغئ وعغ تتخغ ظسإ اقساثاء سطغعا 
تثا غتسإ بالثصائص شامعت شغ ضض دصغصئ بقث إلى 
أربع ظساء بسئإ السظش طظ الجوج أو الخثغص بط غسظ 

صاظعن عثه التدارة الساصطئ شغ بقدظا؟!
فعض  المئثئغئ  الثخعخغئ  غاةاعض  الصاظعن  عثا  إن 
طظ  الظسعغئ  لطترضات  وغظاخر  المسطمغظ،  طعرغااظغا 
دون طراساة فتضام الحرغسئ اإلجقطغئ، شغما غاةاعض 
المرأة،  ضاعض  تبصض  الاغ  التصغصغئ  المحاضض  الصاظعن 
شأي اظاخار لطمرأة صثم عثا الصاظعن والثولئ تسارف 
الاصغ،  طغمعظئ  صالئ  لطمرأة؟!  طتثودة  ق  بمساظاة 
شغ  وافجرة  والطفعلئ  اقجاماسغئ  الحآون  وزغرة 
غساظغ  المةامع المعرغااظغ  المعرغااظغئ، إن  التضعطئ 
اجاماسغئ طعمئ ق زالئ تساظغ طظعا  وجعد طحضقت 
عظاك  المبال  جئغض  وسطى  المعرغااظغات.  طظ  الضبغر 
تسرب ضئغر لطفاغات شغ طرتطئ الاسطغط الباظعي تخض 
الفاغات  إجمالغ  طظ  المائئ  شغ   ٤٧ ظسئئ  إلى  تصرغئا 
شغ جظ الاسطغط. وتاراوح ظسئئ الفاغات القتغ غخطظ 
إلى الاسطغط الةاطسغ بغظ ١٧ إلى ٢٠ شغ المائئ شصط 
غرجع  وعثا  الةاطسات،  شغ  غثرجعن  طظ  إجمالغ  طظ 
لسعاطض ضبغرة، طظ أبرزعا الفصر وسثم صثرة ضبغر طظ 

افجر سطى تتمض تضالغش دراجئ ضاشئ أبظائعا.
ظسئئ  ارتفاع  طحضطئ  عظاك  جئص  طا  ضض  سطى  سقوة 
الطقق إلى ظتع ٣٢ شغ المائئ بغظ افزواج شغ المةامع 

المعرغااظغ (BBC ٣ آذار/طارس ٢٠١٦م). 
تسالب  ق  المسطمغظ  بقد  شغ  تسظ  الاغ  الصعاظغظ  إن 
المحضقت التصغصغئ، بض تجغث المحضقت، وتخإ شغ 
تشرغإ المةامع وإزالئ جمات اإلجقم الاغ عغ سخغئ 
افجر  المثشعسئ  والماشربغظ  السطماظغغظ  جععد  سطى 
طظ أجغادعط، ولظ غدع تثا لعثه الصعاظغظ إق دولئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ لعا جغث واتث 

 أتث عع رب الضعن والئحر

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، اقبظغظ ٩ حعال ١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٧/٣م) خئرا جاء شغه: "صال المثغر السابص لعضالئ 
اقجاثئارات المرضجغئ افطرغضغئ (جغ.آي.إغه) الةظرال دغفغث باراغعس إظه غاسغظ سطى حرضاء العقغات الماتثة 
أن غاثضروا أن اجاداشئ صطر لعشعد طظ ترضئ المصاوطئ اإلجقطغئ (تماس) وترضئ ذالئان افششاظغئ ضاظئ 
بططإ أطرغضغ. وأضاف باراغعس شغ تثغث لمةطئ "لع جعرظال دو دغماظح" الفرظسغئ أن صطر تسادغش 
صغادة السمطغات السسضرغئ افطرغضغئ شغ الحرق افوجط. وصال طراجض الةجغرة شغ واحظطظ شادي طظخعر إن 
تخرغح باراغعس شغ عثا العصئ غسضج اقظحشال الضئغر بما غتخض شغ الثطغب وتثاسغات تخار السسعدغئ 
جظئ   ٣٧ خئرة  خاتإ  أن باراغعس  وأضاف  سطى افطظ الصعطغ افطرغضغ.  لثولئ صطر  واإلطارات والئترغظ 
طظ السمض وأحرف سطى ططفات تاسطص بالحرق افوجط وغسرف خئاغاعا، ولثلك شاخرغته رجالئ إلى بسخ 
افذراف شغ اإلدارة افطرغضغئ. وتابع المراجض أن تخرغح الةظرال الماصاسث تثضغر بأن صطر حرغك أجاجغ 
لطعقغات الماتثة ولغج سثوا لعا وشص طظزعر افطظ الصعطغ، طحغرا إلى أن باراغعس غتزى باتارام شغ 

واحظطظ، خاخئ لثى وزارة الثشاع".
: إن اتافاء صظاة الةجغرة باخرغح المثغر السابص لعضالئ اقجاثئارات المرضجغئ افطرغضغئ (جغ.

آي.إغه) الةظرال دغفغث باراغعس، والاروغب له، غأتغ شغ جغاق إبئات أن دوغطئ صطر ق سقصئ لعا بثسط 
اإلجقم، وأن دسمعا لئسخ الترضات اإلجقطغئ طظ طبض ترضئ تماس الفطسطغظغئ، واجاداشئ طةمعسئ 
طظ صادتعا سطى أراضغعا، أو شاتعا طضاتإ لترضئ ذالئان افششاظغئ؛ إظما عع صث جاء باخرغح بض بأواطر 
باجابظاء  طبطعط طبض باصغ تضام دول الثطغب -  طظ أطرغضا، وذلك سثٌر أصئح طظ ذظإ!. إن تضام صطر 
دولئ آل جسعد تالغا، الاغ أخئتئ سمغطئ فطرغضا طظث وخعل جطمان سمغض أطرغضا لطتضط - إظعط سمقء 
لئرغطاظغا، لضظعط غزعرون الثدعع فطرغضا، وتصثغط الثثطات لعا، بط غتاولعن تثرغإ خططعا بالثفاء 
ق  وعغ  أطرغضا  أطا  والمسطمغظ.  اإلجقم  سثوة  الثئغبئ  برغطاظغا  جغثتعط  جغاجئ  َوْشَص  اجاطاسعا،  إن 
تصض سثاوة لقجقم والمسطمغظ سظ برغطاظغا، شعغ تتارب الترضات اإلجقطغئ طظ ظاتغئ، وتسمض سطى 
اتاعائعا واخاراصعا إن اجاطاسئ طظ ظاتغئ، طساسمطئ شغ ذلك أدواتعا الرخغخئ طظ تضام المسطمغظ 
السمقء لعا؛ لثلك شإظه غاعجإ سطى الترضات اإلجقطغئ المثطخئ أن تصطع سقصاتعا طع عثه افظزمئ 
السمغطئ الثائظئ، ضغ ق تضعن ألسعبئ بغثعا، ق شرق شغ ذلك بغظ ظزام وآخر، طظ افظزمئ الصائمئ شغ 
بقد المسطمغظ؛ فظعط ضطعط غاصاجمعن افدوار شغ خثطئ الشرب الضاشر المساسمر، وعط ضطعط جمغسا شغ 

السمالئ جعاء، ق ظسابظغ طظعط أتثا.

حكام المسلمين كلهم جميعا عمالء
يتقاسمون األدوار في خدمة الغرب الكافر المستعمر


