
التةئ  ذي  طظ   ٨ افربساء  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
وزارة  "صالئ  الاالغ:  الثئر  ١٤٣٨عـ،٢٠١٧/٨/٣٠) 
"وصش  اإلطارات  سطى  غاعجإ  إظه  اإلغراظغئ  الثارجغئ 
طشاطراتعا الاثرغئغئ شغ المظطصئ ضعظعا تفعق صثراتعا 
وتةمعا". وأضث الماتثث باجط الثارجغئ اإلغراظغئ بعرام 
صاجمغ الغعم افربساء أن اتئاع اإلطارات "طشاطرات تاةاوز 
إطضاظاتعا أدى إلى إغةاد طحاضض سثغثة شغ المظطصئ"، 
وتتثث سظ "طتاولئ اإلطارات اجاسمار صسط طظ افراضغ 
الغمظغئ والمحارضئ شغ ترب ضث الحسإ الغمظغ". واظاصث 
اإلطارات  تظاعةعا  الاغ  الاترغخ"  "جغاجئ  الماتثث 
لمتاخرة بسخ دول المظطصئ إضاشئ إلى تثخطعا شغ 
سطى  ردا  اإلغراظغئ  الثارجغئ  طعصش  وجاء  الطغئغ.  الحأن 
زاغث  بظ  اهللا  سئث  اإلطاراتغ  الثارجغئ  وزغر  تخرغتات 
اظاصث شغعا الثور "اقجاسماري" إلغران وترضغا شغ جعرغا. 
وذالإ ابظ زاغث خقل طآتمر ختفغ طع ظزغره الروجغ 
جغرغغ قشروف شغ أبع ظئغ أطج البقباء إغران وترضغا 
بالثروج طظ جعرغا فظعما تتاوقن "الاصطغض طظ عغئئ 
وجغادة الثولئ السعرغئ". واسائرت الثارجغئ اإلغراظغئ أن 
تثغث وزغر الثارجغئ اإلطاراتغ تدمظ "تخرغتات غغر 

ختغتئ وغغر بظاءة"."
: إن وزغر خارجغئ اإلطارات سئث اهللا بظ زاغث، 
وزغر  المةرم  أطام  ووصاتئ،  خفاصئ  بضض  غاتثث 
خارجغئ روجغا جغرغغ قشروف، سظ دور إغران وترضغا 
اقجاسماري شغ جعرغا، ظاجغا بض طاشاشق أن روجغا 
ووتحغئ  حراجئ  افضبر  المساسمر  عغ  الخطغئغئ 
وإجراطا شغ جعرغا، وأن جغحعا عع الثي جفك وطا 
بضض  شغعا  المسطمغظ  دطاء  جظغظ،  طظث  غسفك  زال 
أن  عثا  اإلطارات  وزغر  غساطع  ولط  وعمةغئ،  تصث 
غافعه بضطمئ أو غظئج بئظئ حفئ سظ المةازر المروسئ 
بظغ  جعرغا  أعض  ضث  المةرطئ  روجغا  ترتضئعا  الاغ 
السمغض،  ظزاطه  جعأة  إخفاء  غتاول  أظه  ضما  جطثته. 
صئض  طظ  به  المظعط  بالثور  غصعم  اآلخر  عع  الثي 
جغثته برغطاظغا، بالاحعغح سطى جغاجئ أطرغضا شغ 
المظطصئ طظ خقل طحاغئئ سمقئعا تارة، أو السغر إلى 
جاظئعط لثربطئ أوراصعط تارة أخرى، وشغ سرصطئ دور 
ضض طظ إغران وترضغا، الطاغظ تظفثان جغاجئ أطرغضا 
صرابغظ  المسطمغظ  دطاء  شغعا  وتصثطان  جعرغا،  شغ 
شغ ترب أطرغضا الخطغئغئ سطى اإلجقم والمسطمغظ. 
بط ترد سطغه إغران سطى لسان الماتثث باجط وزارة 
طخالح  سظ  دشاسا  وذلك  صاجمغ،  بعرام  خارجغاعا 
أطرغضا شغ بقدظا أطام تترغخ سمغض برغطاظغا ضثعا، 
تغث إن طا تصعم به إغران وترضغا شغ جعرغا، عع تظفغث 
فجظثة أطرغضا وتتصغص لمخالتعا، شغ السسغ لقجعاز 
سطى البعرة، والتفاظ سطى بحار لابئغاه، أو إلى تغظ أن 
تةعج أطرغضا بثغق له.  والثقخئ: إن عثه المظاضفات 
والمعاترات بغظ أدوات برغطاظغا طظ جعئ وبغظ أدوات 
أطرغضا طظ جعئ أخرى تئرز خارذئ وقءات الروغئدات 
تضام بقد المسطمغظ، وتفدح تصغصئ سمالاعط لطشرب 
الضاشر المساسمر، ضما وتآضث لطمسطمغظ جمغسا أظه ق 
طةال أطاطعط لقظسااق طظ ربصئ الثول اقجاسمارغئ، 
والاترر طظ ظفعذعط سطى بقدعط، وجغطرتعط سطى 
السغاجغئ؛  صراراتعط  وسطى  وطصثراتعط،  برواتعط 
وأظزماعط  السمقء  التضام  عآقء  طظ  بالاثطص  إق 
الضاشرة، جعاء طظعط طظ جاعر وتئةح بسطماظغاه، أم 
اإلجقم  بحسارات  وتمسح  اإلجقم  لئعس  لئج  طظ 
اإلجقطغئ،  التغاة  واجاؤظاف  اهللا،  سطى  واشاراء  ضثبا 
بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ 

شغعا سجعط وطةثعط شغ الثظغا وشقتعط شغ اآلخرة.
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غا جغعش المسطمغظ: 
وغا أعض جغعش المسطمغظ: 

بغئ  ظخرة  إلى  عططَّ  اهللا...  دغظ  ظخرة  إلى  عططَّ 
المصثس وأضظاف بغئ المصثس... عططَّ إلى ظخرة ترائر 
عططَّ  غععد...  ضغان  إزالئ  إلى  عطَّط  المئارضئ...  افرض 
إلى ظخرة الساططغظ إلصاطئ الثقشئ الراحثة... عططَّ إلى 
إسادة الحام ودرتعا الصثس لاضعن دار إجقم... عططَّ 
إلى سج الثظغا واآلخرة... وعثا واهللا خغٌر طما غةمسعن... 
 ِ ِيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِبَّ َّ فَُّها ا

َ
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َ
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وَن﴾. ِْه حُتْرَشُ َ ِ ُه إ
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َ
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اصرأ شغ عثا السثد:
- تآطر الظزام افردظغ والافاشه سطى بعرة الحام غجداد 

   وضعًتا ووصاتًئ ...٢
- تراطإ غثسع إلى صاض المسطمغظ (اإلرعابغغظ) برخاص 

   طشمعس بثطاء الثظازغر  ...٢
- تغاان الفساد تئاطع السراق بمساسثة المتاض ...٣

- الثغمصراذغئ تاقسإ بأعض طخر وتتاول تصطغئعط 
   ضغفما حاءت...٤

- الخراع اإلظةطعأطرغضغ شغ خظساء بغظ سطغ خالح والتعبغغظ 
   غزعر لطسطظ  طظ طغثان السغاجئ إلى طغثان اقصااال ...٤
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بصطط: الثضاعر طتمث التعراظغ*

غضبر التثغث شغ اآلوظئ افخغرة سظ صرب اظاعاء "افزطئ 
السعرغئ"، وصث خاتإ عثا التثغث، أتادغث سظ ضبرة 
المخالتات واقتفاصغات "السرغئ والسطظغئ" طع الظزام 
المةرم الثي ارتضإ أبحع المعبصات عع وتطفاؤه سطى 
طرأى وطسمع طظ السالط ضطه بتص حسإ ق ذظإ له، إق 

أظه غصعل ربغ اهللا وأراد أن غسغح بضراطاه.
والماائع لعثا التثغث غثرك بأظه تطصئ طظ تطصات تآطر 
الصائمغظ سطى الظزام الثولغ الةائر، شعط وسطى رأجعط 
أطرغضا الثغظ ضاظعا صث ادَّسعا بافطج زورًا وبعااظاً بأظعط 
أخثصاء لطحسإ السعري، عط طظ غتعضعن المآاطرة 

تطع المآاطرة لطصداء سطى عثه البعرة المئارضئ.
شصث اظضحش وجه أطرغضا الصئغح سطى تصغصاه ضاظفقق 
سطى  المسطمغظ  تضام  وجعه  اظضحفئ  ضما  الخئح، 
تصغصاعا السعداء، شما ضان جرًا صث أخئح الغعم جعرًا 
وسطى رؤوس افحعاد، شأطرغضا وطظث الغعم افول لبعرة 
الحام المئارضئ وعغ تصش خطش ظزام افجث وتساظثه 
بضض طا أوتغئ طظ صعة جغاجغئ وسسضرغئ وطالغئ سئر 
سمقئعا وتطفائعا وأدواتعا، شمظتاه المعطئ تطع المعطئ 

أطقً شغ اظاخاره سطى عثه البعرة ووأدعا.
شصث ضطفئ إغران بالثسط السسضري والمالغ، بط جطئئ 
تجبعا الطئظاظغ والمطغحغات الطائفغئ المحئسئ بالتصث 
زسغط  خرح  تاى  لطظزام  صعات  طظ  تئصى  طا  تساظث 

تجبعا "بأظه لعق تثخض إغران وتجبعا لسصط الظزام".
وأوضطئ لروجغا بثاغًئ طعمئ الثسط السغاجغ وسرصطئ 
أي صرار غثغظ الظزام، ضما جمتئ لعا باعشغر السقح 
القزم لثسط جغح الظزام شغ الئثاغئ، بط أوسجت لعا 
الاغ  الةرائط  أصثر  وتظفث  العمةغئ  بصعاتعا  تأتغ  بأن 
الفااضئ  افجطتئ  أظعاع  حاى  طةربًئ  الئحرغئ،  سرشاعا 
شغ أجساد أذفال الحام، شثطرت المثن شعق جاضظغعا 
وق تجال تفسض ذلك شغ الرصئ ودغر الجور بتةئ طتاربئ 
(اإلرعاب)، وصث خرح رئغج غرشئ سمطغاتعا السسضرغئ 
صث  جعرغا  دخعلعا  طظث  المةرطئ  صعاته  بأن  طائةتاً 
ظفثت أضبر طظ ٢٨ ألش سمطغئ تتطغص وصاطئ باظفغث أضبر 

طظ ٩٠ ألش غارة.
المسمعم  الثور  ترضغا  لظزام   - أطرغضا   - عغأت  وصث 
شغ تئظغ المسارضئ المساتثبئ طظ المةطج العذظغ 
والمةالج السسضرغئ واقئاقف وتعغؤئ عثه المسارضئ 
التض  تطئغص  شغ  الطعلى  الغث  لعا  لاضعن  وبطعرتعا 
افطرغضغ شغ الحام، بط أوسجت له الثخعل المئاحر شغ 
سمطغئ درع الفرات وطا ظاب سظ ذلك طظ تسطغط طظاذص 
تغعغئ لطظزام الماعالك شغ تطإ وحرصغ تطإ وصئض 
ذلك شغ الساتض وطا صث غظازر طتاشزئ إدلإ طظ حر 

طساطغر.
وصث أوسجت لمخر شاح صظعاتعا الئترغئ لمرور السقح 
افطرغضغ  لطتض  السغاجغ  الثسط  وتعشغر  اإلغراظغ 
لتضام  وجمتئ  الثارج،  طسارضئ  طع  ضاطض  باظسغص 
لظصض  والةعغئ  افرضغئ  طمراتعط  بفاح  الثعظئ  السراق 
المرتجصئ طظ السخابات اإلغراظغئ والسراصغئ لطثخعل إلى 

جعرغا والمتاربئ شغ خش الظزام.
وجثرت أدواتعا اإلصطغمغئ والثولغئ ضالةاطسئ السربغئ 
وافطط الماتثة لائظغ التض السغاجغ افطرغضغ وصطع 
الظزام  أرضان  غجسجع  صث  آخر  تض  أي  أطام  الطرغص 
سطى جعرغا لمظع وخعل  وتئسغاه لعا، وشرضئ ذعصاً 
افجطتئ لطبعار، إق بما غثثم خططعا الثئغبئ قتاعاء 

البعرة وجرعا ظتع اإلظاء افطرغضغ اقجاسماري.
أطا الثور الثطغةغ والمامبض بالسسعدغئ وصطر واإلطارات 
بالمال  اجاطاسئ  إذ  عثاطاً،  خطرًا  دورًا  ضان  شصث 
السغاجغ الصثر أن تحض الفخائض وتةسطعا طصغثة شغ 
طتارباعا لطظزام، سثا سظ الثور اإلجراطغ الثي ضحفه 
وزغر خارجغئ صطر افجئص تمث بظ جاجط طظ أظعط 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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دخطئ اإلبادة الةماسغئ لمسطمغ الروعغظةا شغ وقغئ 
وطروسئ،  جثغثة  طرتطئ  طغاظمار  شغ  الحمالغئ  راخغظ 
آب/ طظ   ٢٤ طظث  الثولئ  ترساه  الثي  اقضطعاد  طظ 
المةرم  الئعرطغ  الةغح  بثأ  تغث  ٢٠١٧م،  أغسطج 
طع اإلرعابغغظ الئعذغغظ المسطتغظ بالسغعف والمظاجض 
والئظادق بمثاعمئ صرى الروعغظةا باجط "سمطغئ تطعغر 
المظطصئ" شغ صمع سسضري عع افضبر شاًضا سطى طثى 
"المحئعه"  المامردغظ  عةعم  سطى  رًدا  وذلك  سصعد، 
بسث  التثودغئ،  وطثاشرعا  طغاظمار  حرذئ  طراضج  سطى 
بمظ   - الروعغظةا  جضان  جمغع  تعرط  سظ  ُأسطظ  أن 
شغعط الظساء وافذفال - شغ عثا العةعم! وسطى الرغط 
طظ  عط  المعاجمغظ  أن  سطى  أدلئ  وجعد  سثم  طظ 
المسطمغظ الروعغظةا، شصث تط اجاعثاشعط جمغًسا سطى 
أظعط "طاطرشعن" غاسغظ طتععط طظ سطى وجه افرض!

خثر  الثي  المغاظماري  لطةغح  الرجمغ  لطئغان  وشًصا 
شغ الباظغ طظ أغطعل/جئامئر ٢٠١٧م شإن طا غصرب طظ 
٤٠٠ طسطط صاطعا شغ افجئعع الماضغ - طع أظظا ظسطط 
بأن الرصط الفسطغ عع بق حك أضئر طظ ذلك بضبغر - 
وافسثاد شغ تخاسث طع طرور ضض غعم. بسخ الثغظ 
الاغ  الحظغسئ  الاةارب  جردوا  اقضطعاد  طظ  شروا 
تسرض لعا الروعغظةا طظ صئض جغح الظزام وططغحغا 
أسغظعط  سخإ  تط  طظ  طظعط  تغث  الئعذغئ،  راخغظ 
تاسرض  ضما  أجرعط،  أشراد  أطام  جماسًغا  وذبتعط 
الظساء والفاغات الخشغرات لقغاخاب الةماسغ، إضاشئ 
إلى صاض افذفال الخشار - تاى تثغبغ العقدة طظعط - 
وذرتعط شغ الئتغرات أو صطع رؤوجعط، وق تعل وق 
صعة إق باهللا! وصث ضحفئ خعر افصمار الخظاسغئ الاابسئ 
لشعغض سظ ترائص واجسئ الظطاق لصرى الروعغظةا، تغث 

ولرش  بغئ.  طظ ٢٦٠٠  أضبر  بترق  طغاظمار  جغح  صام 
المطح سطى الةروح، صام جغح طغاظمار بإذقق صثائش 
العاون والمثاشع الرحاحئ سطى المثظغغظ العاربغظ طظ 

جفك الثطاء خعب التثود الئظشالغئ.
وجط عثه الفزائع المروسئ، ووجط تساظط المحاسر 
طعصًفا  بظشقدش  تضعطئ  جةطئ  الشاضئئ،  اإلجقطغئ 
طظ  شئثًق  الروعغظةا،  المسطمغظ  بتص  جثغًثا  خغاظًغا 
تعشغرعا المطةأ اآلطظ لطظاجغظ طظعط، أطرت الثائظئ تسغظئ 
صعاتعا افطظغئ التثودغئ بإسادتعط إلى ذلك الةتغط أو 
إغراصعط شغ خطغب الئظشال، أطا الثغظ اجاطاسعا العخعل 
إلى بظشقدش شطط ُغسمح لعط بالاةعل شغ اإلصطغط. طظث 
غعم السئئ الماضغ (٢٠١٧/٠٨/٢٦م)، شّر بالفسض تعالغ 
بظشقدش،  ظتع  الراخغظ  إصطغط  روعغظةا  طظ   ٣٨,٠٠٠
المظطصئ  شغ  شرد   ٢٠,٠٠٠ طظ  بأضبر  السئض  وتصطسئ 
بعط،  رتمئ  أي  تسغظئ  تضعطئ  تئِث  ولط  التثودغئ، 
وعط غفارحعن افرض وغطاتفعن السماء وغسازطعن 
بألعاح بقجاغضغئ طظ ترارة الحمج التارصئ أو افططار 
المتزعظعن  وتاى  ذسام،  دون  الشجغرة،  المعجمغئ 
طظعط طمظ تمضظعا طظ دخعل افراضغ الئظشالغئ شإظعط 
غاسرضعن لمساططئ غغر إظساظغئ طظ صئض التجب التاضط 
الئظشالغ (تجب رابطئ سعاطغ) المةرم، وتفغث الاصارغر 
أظه  الرئغسغئ  اإلسقم  وجائض  بسخ  شغ  ُظحرت  الاغ 
تط ظعإ تطغ الظساء والتغعاظات وتاى أدوات المطئت 
التجب  ظصابات  صئض  طظ  بالفارغظ  الثاخئ  افجاجغئ 
التاضط الثغظ تمضظعا طظ العخعل إلى طثغمات الطةعء.

لط تضاِش تضعطئ تسغظئ بعثا التث طظ الشثر والثظاءة 
الصغام  اصاراح  باصثغط  ذلك  سطى  زادت  بض  والثغاظئ، 
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دسا افجااذ خالث جسغث سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، شغ ضطمئ ألصاعا 
أطام تحث طظ المحارضغظ شغ طسغرة تضئغر بمظاجئئ سغث افضتى المئارك بمثغظئ غجة، دسا افطئ اإلجقطغئ 
ساطئ وأعض شطسطغظ خاخئ إلى ظئث المطئسغظ والمفاوضغظ والمساوطغظ سطى افرض المئارضئ شطسطغظ، 
ضما دسا إلى الائرؤ طظ تض الثولئ وتض الثولاغظ بعخفعما تطعق اجاسمارغئ تعثف لاخفغئ الصدغئ وتدغغع 
تضام  والطعاغغئ  الزطمئ  وجه  شغ  العصعف  بدرورة  افطئ  ذالإ  آخر  جاظإ  طظ  الععغئ.  وذمج  التصعق 
الراحثة  الثقشئ  وإصاطئ  الةئري،  تضمعط  أظزمئ  سطى  لطصداء  المثطخغظ  الساططغظ  طع  والسمض  المسطمغظ 
والظزام  السطماظغئ،  المثظغئ  الثولئ  طبض  طظ  افخرى  الئثائض  ضض  ورشخ  أظصاضعا،  سطى  الظئعة  طظعاج  سطى 
الثغمصراذغ الرأجمالغ، وعع طا غاططإ بثل الادتغات السزغمئ، وذلك تةسغثا لقلاجام واقظصغاد لحرع اهللا 
جئتاظه وتسالى واصاثاء بالادتغئ الضئرى والفثاء افسزط الثي ضان طظ أبغ افظئغاء إبراعغط تغظ ُأطر بثبح 
ولثه إجماسغض سطغعما السقم. وشغ خاام ضطماه عظأ جسغث المحارضغظ بسغث افضتى المئارك، وطئحرًا لعط 
بأن طا تساظغه افطئ الغعم طظ شاظ وأزطات جغجول وغظاعغ وجغسصط التضط الةئري وتضعن الثقشئ الراحثة 
سطى طظعاج الظئعة الاغ جاصدغ سطى ضغان غععد، ذلك وسث اهللا وق بث أن ظضعن سطى بصئ تاطئ به، وإظه طع 

السسر غسرا، وطا بسث الحثة إق الفرج، وطظ بسث الزطمئ الفةر والظعر بإذن اهللا.

حزب التحرير يدعو إلى 
رفض الحلول االستعمارية  والمروجين لها
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تمطك أطرغضا تارغًثا اجاسمارًغا ذعغًق وصئغًتا، ولضظ شغ 
العصئ الثي غتاول شغه طسزط السغاجغغظ افطرغضغغظ 
افطرغضغ  الرئغج  شإن  اقجاسمارغئ،  جرائمعا  تشطغئ 
التالغ غائاعى بضض شثر. شفغ أسصاب العةعم اإلرعابغ 
افخغر الثي أجفر سظ طصاض ١٣ حثًخا شغ برحطعظئ، 
شغ إجئاظغا، ضاإ تراطإ سطى طعصع تعغار: "أدرس طا 
صام به الةظرال افطرغضغ بغرحغظس لـ(اإلرعابغغظ) سظثطا 
تط الصئخ سطغعط. لط غضظ عظاك أي (إرعاب) إجقطغ 
رادغضالغ ٣٥ ساطا بسثعا!". وضاظئ ظخغتاه شغ ١٧ آب/
أغسطج ٢٠١٧ لثراجئ طا "شسطاه أطرغضا لقرعابغغظ" 
شغ  المسطمغظ  بتص  أطرغضا  اصارشاه  طا  إلى  إحارة 
الفطئغظ سظثطا باروا ضث اقتاقل اقجاسماري افطرغضغ 
طصاذسئ  لمسزط  تاضًما  بغرحغظس  الةظرال  ضان  بغظما 
١٩١٣م.  إلى   ١٩٠٩ طظ  اإلجقطغئ  افغطئغئ  ذات  طعرو 
شفغ  وتحغئ.  أجالغإ  وصاؤث  أطرغضا  اجاثثطئ  وصث 
 ١٨٦٠ السالمغئ،  الترب  صئض  "تغاتغ  بغرحغظس  طثضرات 
– ١٩١٧"، صال إن المصاتطغظ المسطمغظ "ُدشظعا سطًظا شغ 
ظفج الصئر طع خظجغر طغئ... لط غضظ طظ الةمغض الصغام 

بمبض عثه افجالغإ، ولضظ اتامال الثعاب إلى الةتغط 
بثًق طظ الةظئ شغ بسخ افتغان غردع الصاطئ". وصث 
ضان تراطإ أضبر وضعًتا شغ وقغئ ضارولغظا الةظعبغئ 
"ضاظعا  بصعله:  خرح  سظثطا   ٢٠١٦ حئاط/شئراغر  شغ 
غساظعن طظ طحاضض (اإلرعاب)، تماًطا ضما ظفسض"، أطام 
تحث طظ أظخاره المئاعةغظ صئض أن غخش ضغش أن 
الةظرال بغرحغظس "ألصى الصئخ سطى (اإلرعابغغظ) الثغظ 
ألتصعا ضرًرا عائًق وصاطعا الضبغر طظ الظاس. وبسث ذلك 
رخاخئ   ٥٠ وغمج  رجًق   ٥٠ أخث  إرعابًغا،   ٥٠ الـ  أخث 
شغ دم الثظازغر - عض تسمسعن ذلك، ألغج ضثلك؟ 
أخث ٥٠ رخاخئ، وغمسعا بثم الثظازغر. وجسض رجاله 
غثخرون بظادصعط بعا، وخّش الـ ٥٠ حثًخا، وأذطصعا 
الظار سطى ٤٩ طظعط. وصال لطحثص الـ ٥٠ أظئ سث إلى 
تضظ  لط  ساًطا  ولمثة ٣٥  تثث.  بما  وأخئرعط  حسئك، 
عظاك طحضطئ". وُتساطض أطرغضا المسارضغظ قجاسمارعا 
ضـ(اإلرعابغغظ)، ولضظ تمرد طعرو ضان خراًسا طظ أجض 

اقجاصقل سظ التضط اقجاسماري، ولغج إرعاًبا.
لصث تأجسئ أطرغضا سطى (اإلرعاب)، وسمطئ باجامرار 
ضما لع أظعا أسطى طرتئئ طظ الحسعب افخرى وتسطغ 
طعارد  اجاثثام  ضغفغئ  إطقء  شغ  التص  ضض  ظفسعا 
افخطغغظ،  التمر  العظعد  سطى  صدئ  وصث  بقدعط. 
شغ  السغح  سطى  وأجئرتعط  أراضغعط،  وأخثت 

افردظغ غثس رأجه شغ رطال الشثر ضطما تتثث أتث 
طظ  المثطخغظ  سطى  اجاأجث  لضظه  الحام،  بعرة  سظ 
دغظعط،  شغ  الثظغئ  إسطاء  أبعا  الثغظ  افردن  أعض 
وتاخر  لطبعرة  تأغغثعط  وطظع  سطغعط  شدغص 
بضض  أبظائه  شغ  غظعح  ضالثئإ  عةط  بط  تترضاتعط 
تاخر  طظ  وتاخر  اساصض  طظ  طظعط  شاساصض  جظعن 
الظزام  سظث  خاخئ   - طدتضئ   - "طعضئ"  شأخئتئ 
شالثول  الظاس!  طظ  الةعازات  جتإ  وعغ  افردظغ 
بستإ  تسمح  ق  لضظعا  ضاشرة  دول  أظعا  طع  الترة 
جعازات رساغاعا فظه تص لضض إظسان أن غتمض جعازه، 
المبال  جئغض  سطى   - غمظع  الشربغ  الصاظعن  تاى  بض 
طظ  ضظعع  سظثعا  الظجقء  جعازات  تدع  أن  الفظادق   -
ُغساصإ  جرغمئ  ذلك  وتسائر  الاضالغش،  طصابض  الاأطغظ 
غظزر  وططك،  وظزام  بثولئ  شضغش  الصاظعن!  سطغعا 

لطظاس أظعط سئغث سظثه غفسض بعط طا غحاء!
لط تصش طأجاة عثا الضغان المست سظث عثا التث بض 
روجغا  خطئ  سظ  المسامغئ  بثشاسه  جظعظه  اجافتض 
شغ  عغ  الاغ  الاخسغث"  خفخ  "طظاذص  غسمى  بما 
قخطغادعط  لطمصاتطغظ  ضمائظ  طظاذص  تصغصاعا 
شغ  أطًق  دولغئ،  بمئارضئ  السعري  الظزام  صئض  طظ 
غفسر  طا  وعثا  تماطًا.  سطغعا  والصداء  البعرة  إظعاء 
تضعطاه  ظاذص  غسئر  تغظ  افردظــغ  الظزام  أوعــام 
إغةابغ  لمظتى  طرحتئ  جعرغا  طع  "السقصات  بصعله: 
جفارته  غشطص  لط  افردن  أشدض...  لسقصات  وظاططع 
طع دطحص"، طحغرًا إلى أن "جفارتغ الئطثغظ تسمقن 

بخعرة ضاططئ ولط تاسطق غعطًا".
لصث تثرظا طظث بثاغات البعرة طظ طث افغادي لطظزام 
افردظغ خاخئ، ولفظزمئ السربغئ ضطعا ضعظعا صاذئئ 
- ضما الظزام السعري - تأتمر بأواطر الشرب وترصص 
إق  تفسض  أن  أو  تاترك  أن  لعا  شطغج  أظشاطه،  سطى 
"المخطتئ"  طفععم  ولضظ  عظاك.  أجغادعط  بإحارة 
الثي اباطغئ به بعرة الحام وإصتام السصض ضمحرع شغ 
الصعاسث الحرسغئ طظ طبض صاسثة "درء المفاجث أولى 
طظ جطإ المخالح" أشسث سطى بعار تعران إخقخعط 
وتّعه صراراتعط، وأدخطعط وطا زال شغ دواطات أصدئ 
صطئ  بصاء  طع  آقطعط،  طظ  وزادت  الظاس  طداجع 
لبئاتعا  ججئغا  ولع  الظخر  سطغعا  غاظجل  طثطخئ  صطغطئ 
 - العاحمغغظ  ططك  ظحاطى  طع  تساون  أي  ولرشدعا 

تفغث أبغ لعإ.
وخااطاً، إن بعرة الحام تسغر بمعضئعا الةطغض لعثف 
شدتعا  طظ  تجغث  المسغرة  عثه  وأبظاء  ربعا،  غرضغ 
ضطما  ذلك  شغ  وتجغث  لطسمقء،  ضحفعا  وطظ  لطثعظئ 
تصثطئ بعا افغام، تاى تخض لطظخر الثي غرضغ ربعا 
التئغإ  وخفعا  الاغ  ضالمتةئ  بغداء  ظاخسئ  وعغ 
صغاجغًا  رصماً  ضربئ  أظعا  ظرى  وعضثا   ، المخطفى 
ضاظعا  سّرابغظ  بقبئ  أضئر  بفدح  السام  عثا  جثغثًا 
طاثفغظ بسئاءة اإلجقم غثسعن أظعط طع أعض جعرغا 
لضظعط  افجث،  وآل  بحار  المةرم  وضث  بعرتعا  وطع 
شةأة ضحفعا أوراصعط شفدتعط اهللا تسالى بألسظاعط 
سمقء  وظزاطه،  لئحار  أخثصاء  تصغصاعط  سطى  شئاظعا 
لطشرب، أسثاء لفطئ وفعثاشعا، وضان الظزام افردظغ 

آخر البقبئ بسث ترضغا والسسعدغئ.
وطا زالئ بعرة الحام حعضئ شغ سغظ أطرغضا والشرب، 
جرارة  جغعحاً  تةر   - عّظاتعا  رغط   - البعرة  زالئ  وطا 
تضئثعا الثسائر والظفصات واآلقم وافوجاع، جغٌح أتى 
بأتقٍم شارجغئ لط ولظ تاتصص أتقطه رغط أدواته شغ 
لئظان، وجغٌح أتى بثئرٍة ظظ أظعا ظاخرته تمطعا طسه 
تغظ دطر الحغحان وصّاض أعطعا، وبالبئ افباشغ جغٌح 
صاض وترق ظساء وحئابا وضععقً شغ جاتئ رابسئ شزظ 
أظه جغظاخر شغ الحام. شأظى لةغعش أبرعئ أن تظاخر 

 !سطى أعض افرض المئارضئ
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الظزام  تضعطئ  باجط  الظاذص  تخرغتات  تضظ  لط 
بصثر  السعري  لطحارع  خادطئ   - المعطظغ   - افردظغ 
عثا  خغاظات  سطى  لاآضث  وواضتئ،  طرغتئ  ضاظئ  طا 
الظزام الثي وضسه جاغضج وبغضع خظةرًا طسمعطاً شغ 
خاخرة بقد الحام إلساصاعا سظ أغئ طتاولئ تصعم بعا 
قجاسادة ضراطاعا أو تترغر افصخى. شطط غضِش أن جث 
العاحمغغظ، خائظ افطئ اإلجقطغئ المسمى بالحرغش 
بمساسثته  المسطمغظ  لسج  عثم  طسعل  ضان  تسغظ، 
اإلظةطغج لقذاتئ بثولئ الثقشئ السبماظغئ، ولط غضش أن 
جعض العاحمغعن عةرة غععد حثاذ اآلشاق لفطسطغظ 
المئارضئ ووصفعا غافرجعن سطى ظضئاعا وضأن افطر ق 
تربًا  أجعخ  افول  اهللا  سئث  المطك  إن  بض  غسظغعط، 
جماسعط  شعر  ١٩٤٨م  سام  المسطمعن  لعا  تظادى 
وأجطمعط  بةغعحعط  ششثر  غععد،  ضغان  صغام  إسقن 
وتحرغثًا، وزاد ابظه  وذبتاً  لغععد لغمسظعا شغعط صاقً 
بسقصاته  والثغاظئ  السار  طسغرة   - تسغظ  المطك   -
المثمطغئ طع ضغان غععد، تاى ضاإ بضض وصاتئ شغ 
ختغفئ ظمساوغئ شغ البماظغظات: "ضظئ أتظاول الطسام 
بغظ التغظ واآلخر سطى طائثة جعلثا طائغر شغ بغاعا 
اعاج  تاى  الثغاظات  طسغرة  واجامرت  غثعا"!  وطظ 
سرش العاحمغغظ ببعرة الحام شفعط أظعا بعرة أطئ 
وأظعا لظ تئصغ ولظ تثر، شأظعر أظه طسعا تغظ جمح 
بمسغرات وطعرجاظات تأغغث لعا ولط غساطع العصعف 
خعشًا  افردن  إلى  تعران  فعالغ  الضئغر  الظجوح  بعجه 
طظ افطئ ق طظ اهللا وق ترخاً سطى الظاس. لضظه ظض 
غاآطر سطى البعرة ضطما جظتئ له الفرخئ ضالبسئان ق 
غرشع رأجه إق لغطثغ سظثطا غطتر أن شرغساه طاطعغئ 
الجساري  طثغط  وطا  طمغائ.  بصّدئ  بعا  شغشثر  سظه 
لعغؤات  تصارغر  شفغ  بئسغث،  والسالط  افطئ  أذعان  سظ 
تصعق اإلظسان الاغ غصعم سطغعا الضفار ق المسطمغظ 
أظعرت أن طثغط الجساري عع طظ أجعأ المثغمات سطى 
اإلذقق وق غعازغه جعًءا إق ربما طسسضرات الظازغغظ. 
ظسط عضثا عط ظحاطى الظزام افردظغ سظثطا غعّئعن 
لظةثة إخعتعط شغ الثغظ والسرق والطشئ والاارغت بض 
وشغ السحغرة. تغث طسروف أن سحائر تعران وسحائر 
أخعة  أواخــر  وبغظعا  بسدعا،  شغ  طاثاخطئ  افردن 
وظسإ، وظظ أعض البعرة شغ تعران أظعط جغساظثون 
السعري  الظزام  طظ  تمظسعط  جعف  بابائ  خثرة  إلى 
المةرم، شأتاعط ذسظئ الظحاطى ظةقء شغ الزعر شغ 
أتطك أوصات التاجئ لعط. شأغطصعا التثود شغ وجعععط 
ووضسعا الصظاخئ لخثعط، ولط غحئع عثا ضطه غطغض 
طع  لطاساون  طراضج  باشاااح  شجاد  العاحمغغظ  رأس 
الثطط  ولحراء  الحام،  بعرة  إلجعاض  وأوروبا  أطرغضا 
وتخفغئ المثطخغظ، ولاظخغإ الثعظئ الرخغخغظ بثقً 
طظعط تاى أوصفعا زخط البعرة شغ تعران شخارت سئؤًا 
تتمطه البعرة الجضغئ الظصغئ سطى ضاعطعا بسث أن ضاظئ 

بطقً غحث أزر باصغ افبطال شغ جعرغا.
لط غضظ بعةئ جطغمان شصط سارًا سطى الظزام افردظغ، 
إبساد  غاط  ولط  بحار،  طع  المطك  تعاذآ  شدح  لضظه 
السفغر التصغر جطغمان إق بسث أن تطاول سطى "افردن 
ورطعزه"! تسإ تسئغر التضعطئ افردظغئ. لضظ السفارة 
السعرغئ بصغئ وضرًا لطاةسج والاآطر سطى أعض جعرغا 
عط  شق  افردن  أرض  بعط  ضاصئ  الثغظ  المساضغظ 
ورغط  طشادرتعا.  سطى  وق  شغعا  الئصاء  سطى  صادرغظ 
ذلك بصغ الظزام افردظغ بعجعغظ، تارة غظخح ططضه 
صائقً: "لع ضظئ طضان بحار افجث لشادرت"! وتارة غارك 
وغئارضعن  دطحص  شغ  السفاح  غجورون  ظزاطه  أذظاب 
صاطه وتثطغره لسعرغا وحسئعا، شغثخض الضبغرون شغ 
تغرة "عض الظزام طعاشص سطى ذلك؟! عض عع طع البعرة 
أم ضثعا؟! ورغط دخعله شغ تظسغصات واجاماسات طع 
الروس واإلغراظغغظ وطظ صئطعط افطرغضان، بصغ الظزام 
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طساعذظات طعغظئ، وتسرضعا لثغاظاعا طراًرا وتضراًرا. أطا 
شغما غاسطص بالسقصات بغظ السرصغظ افجعد وافبغخ 
شغ أطرغضا، شصث أدت طزاعرة صاطئ بعا طآخًرا جماسات 
الضراعغئ الئغداء شغ حارلعتسفغض إلى السظش الثي ق 
غجال غعج أطرغضا. شصث صاد جغمج ألغضج شغغطثز افخشر 
أجفر  طما  لطظازغئ  طظاعدغظ  طازاعرغظ  ظتع  جغارة 
وتتثث  آخرغظ،  سحر  تسسئ  وإخابئ  واتث  طصاض  سظ 
بغاظه  ضحش  تغث  المعضعع،  سظ  طرات  بقث  تراطإ 
الختفغ افول والبالث سظ العجه الصئغح لعجعئ الظزر 
السظخرغئ تعل عثا المعضعع. وبسث أن دسط الرئغج 
السظخرغغظ الئغخ شغ طصابطئ شغ شظثصه (برج تراطإ)، 
تتثث الئسخ شغ وجائض اإلسقم بةثغئ سظ اتامال 
وصعع ترب أعطغئ باظغئ شغ أطرغضا، تغث إن الرأي السام 
طظ  الرغط  وسطى  السرق.  صدغئ  تعل  بسمص  طظصسط 
صغام السثغث طظ ضئار السغاجغغظ افطرغضغغظ بمعاجمئ 
تراطإ وصثم آخرون اجاصاقتعط بسئإ عثه الصدغئ 
صث  الظاس  طظ  ضئغًرا  سثًدا  أن  إق  إدارته،  تعاجه  الاغ 
دسط وجعات الظزر الاغ سئر سظعا تراطإ والاغ جاسثته 

شغ ضسإ اقظاثابات، وطا زال غعاخض تخرغتاته سظ 
اجاثثام الرخاص المشمعس شغ دم الثظازغر أو سظ 
تفعق السرق افبغخ طظ أجض التفاظ سطى دسط ججء 

ضئغر طظ الظاخئغظ افطرغضغغظ.
ربما غضعن تراطإ الرئغج افضبر خراتئ الثي حعثته 
أطرغضا، غغر أن الشطرجئ افطرغضغئ لغسئ حغًؤا جثغًثا. 
الحمالغئ،  ضعرغا  تراطإ  شغه  غعثد  الثي  العصئ  شفغ 
غعثد  وبغظما  السابصعن،  أطرغضا  رؤجاء  شسض  ضثلك 
تراطإ شظجوغق بسمض سسضري، شصث عثد رؤجاء أطرغضا 
السابصعن شظجوغق بظفج الصثر، وصادوا بالفسض تروًبا 
الةظعبغئ  أطرغضا  شغ  أخرى  أطاضظ  شغ  شغعا  ععادة  ق 
والعجطى. وصث أدى الشجو وتمعغض الةماسات المامردة 
طظ  الضبغر  جفك  إلى  الغمغظغئ  التضعطات  أو  الحرجئ 
الثطاء شغ غرغظادا وبظما وظغضاراغعا وعظثوراس. وشغ 
الحرق افوجط، صادت التضعطات افطرغضغئ الماساصئئ 
التروب وصسمئ الئطثان سطى أجج ذائفغئ، وعغ تثسط 
شاخرغتات  السالط.  شغ  الثغضااتعرغئ  افظزمئ  أبحع 
تراطإ الفةئ طةرد ضحش سظ العجه التصغصغ لقجاسمار 
افطرغضغ الثي عع اظسضاس لعجعات الظزر الاغ غتمطعا 
لفارة  سظعط  السالط  سرشعا  والاغ  افطرغضغ  الحسإ 
ذعغطئ. وعثا غساسث سطى تفسغر لماذا غضره الئسخ 

 تراطإ ضبغًرا، بغظما غتئه آخرون شغ بطثه

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: تاطث الحاطغـ  ـ 

جط
طار

المةطج  ذالإ  ٢٠١٧/٩/٢م):  ١٤٣٨عـ،  التةئ  ذو   ١١ السئئ  جعرغئ،  (ظعر  طعصع  سطى  الاالغ  الثئر  ُظحر 
الصائمئ  افخطار  ظض  شغ  السعرغئ،  البعرة  شخائض  تتاعا  تظدعي  دشاع  وزارة  باحضغض  السعري  اإلجقطغ 
والماعصسئ الصادطئ الاغ طظ حأظعا أن تآدي إلى إجعاض البعرة السعرغئ. ودسا المةطج - شغ بغان له الغعم 
افربساء - البعار افترار - شغ ضض أرجاء جعرغا - إلى تعتغث خفعشعط، وظئث الفخائطغئ المصغائ، وإظعاء تالئ 
الاحرذم، ظزرًا فن طعاجعئ الزروف التالغئ تاططإ العتثة والاضاتش. وأعاب الئغان بضض الفخائض السعرغئ 
غصادغه  طا  عثا  فظه  المتررة،  جعرغا  أرجاء  غحمض  واتثًا  بعرغًا  جغحًا  وتحضض  الثسعة،  لعثه  "تساةغإ  أن 

السصض والحرع والمخطتئ العذظغئ" وشصًا لما جاء شغ الئغان".
: المةطج اإلجقطغ السعري، عع الظسثئ المطاتغئ طظ اقئاقف السطماظغ السمغض خظغسئ أطرغضا، 
وإّن دسعته عثه تأتغ شغ جغاق التّث سطى اقظثراط شغ التضعطئ المآصائ المظئبصئ سظ اقئاقف السطماظغ 
أضبر طظ ضعظعا دسعة لاعتغث الخش، تغث ذالما ضان عثا المةطج ذرشًا شغ الظجاسات الفخائطغئ، وبغاظاته 
حاعثة سطى ذلك، وعثا اقظثراط شغ التضعطئ المآصائ عع سغُظ طا َجسئ له أطرغضا طظث إظحائعا لقئاقف 
لغضعن واجعئ جغاجغئ لطبعرة تصعدعا ظتع تض أطرغضا السغاجغ. إن تعّتث الفخائض التصغصغ غضعن سطى 

طحروع ُغرضغ اهللا جئتاظه وتسالى، ولغج سطى طحارغع أطرغضا اقجاسمارغئ واباشاء طرضاتعا. 

التوحد الحقيقي يكون َوْفَق أمر اهللا، وابتغاء مرضاته
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التمطئ السسضرغئ ضث المسطمغظ الروعغظةا، وضض الثي 
صام به أردوغان شغ ترضغا عع اتعام طغاظمار باإلبادة 
الةماسغئ، وضأن ذلك لط غضظ واضًتا! وتسائر الحغثئ 
بظشقدش،  فطظ  طتامًق  تعثغًثا  الروعغظةا  تسغظئ 

وبالاالغ شإظعا تاةاعض طتظاعط.
طظ  طأوى  لثغعط  لغج  المدطعثغظ  المسطمغظ  إن 
إرعاب الضفار، والتض العتغث لعثه افزطئ عع الاثطص 
طظ تضام الئقد اإلجقطغئ، واجائثال صغادة طثطخئ 
طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  ظض  شغ  بعط،  وحةاسئ 
المسطمغظ  تعتغث  سطى  الصادرة  وتثعا  شعغ  الظئعة، 
طرة أخرى، وضمان تماغئ أسراض المسطمغظ وغغرعط 
طظ رساغاعا. ﴿َفاْصرِبْ َصرْبًا مَجِيًال  إِغَُّهْم يََرْونَُه بَِعيًدا * 

 ﴾َونَرَاهُ َقِريًبا
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

بظشقدش

صاطعا باخفغئ الفخائض الاغ ضاظئ تثرج سظ ذاساعط 
العاتث تطع اآلخر.

لطاةسج  المثابراتغئ  بثئراته  شاجاساظئ  افردن  وأطا 
عثشعط  طصاتطغظ  لاثرغإ  أراضغه  وشاح  البعار  سطى 
السغطرة سطى البعرة وجتإ الئساط طظ تتئ أرجض 
غتخض  طا  ذلك  سظ  بسغثًا  ولغج  المةاعثة،  الضاائإ 
طظ تسطغط لمظاذص حاجسئ شغ الئادغئ السعرغئ لطظزام 
بأواطر طئاحرة طظه، شدقً سما غثطط له اآلن طظ شاح 
طسئر ظخغإ ضغ غساسث شغ إظساش الظزام بسث أن دخض 

تالئ المعت السرغري.
بط بسث ضض عثا اإلجرام والمضر، غأتغ التثغث سظ صرب 

اظاعاء "افزطئ السعرغئ "وسظ اصاراب التض!
ق حك بأن بئات عثه البعرة المئارضئ شغ وجه صعى 
رؤوس  حغئئ  شصث  ضئغر  ظخر  لعع  وأدواتعا  الضفر 
تثطى  بغظما  تائعغظ  تغارى  وجسطاعط  صعاعط،  أرباب 
غةإ  ضان  طظ  وضض  والسةُط  السرُب  البعرة  عثه  سظ 
سطغه أن غظخرعا، لضظ سظثطا خرجئ جمعع أعض الحام 
طظ المساجث وعغ تخثح "عغ هللا عغ هللا" صث ضاظئ 
تساحرف المساصئض وتساحسر بأن ق ظاخر لعا جعى 
اهللا طظ خقل عااشاتعا المادرسئ لطثالص جئتاظه "غا 

اهللا طا لظا غغرك غا اهللا".
سطى  واجامرارغاعا  خمعدعا  جر  لعع  واهللا  عثا  إن 
الرغط طظ تةط الاآطر الثولغ سطغعا، شعغ شغ ضفالئ اهللا 
َل  َفَّ جئتاظه شصث صال الخادق افطغظ  طئحرًا «ِإنَّ َهللا َت

اِم َوَأْهِلِه». َّ ِلي ِال
ظسط إن عثه البعرة لظ تمعت ولظ تثمث ظارعا بإذن 
باهللا،  آطظئ  أطئ  بعرة  شعغ  غاغاعا  تتصص  تاى  اهللا 

تغاان الفساد تئاطع السراق بمساسثة املتاض
ـــــــــ بسمطغات "طضاشتئ اإلرعاب" طحارضئ طع صعات طغاظمار ــــــــــ بصطط: سطغ الئثري – السراقـ 

لطصغام بأسمال اإلبادة الةماسغئ لطمسطمغظ الروعغظةا! 
شفغ غعم اقبظغظ (٢٨ طظ آب/أغسطج ٢٠١٧م) أرجطئ 
وزارة الثارجغئ الئظشالغئ اصاراًتا رجمًغا لسفارة طغاظمار 
بمساسثة  بظشقدش  اعامام  سظ  طسربئ  دضا  شغ 
جغح طغاظمار الثي ذبح إخعاظظا وأخعاتظا عظاك! عثه 
اعامام  أي  تعلغ  وق  طغاظمار  أطظ  غصطصعا  التضعطئ 
المدطعثغظ  طظ  طسطط  ططغعن  طظ  أضبر  لمتظئ 
الروعغظةا الثغظ غحعثون أجعأ الاطعرات المأجاوغئ 

شغ افغام الصطغطئ الماضغئ.
لط غصّض بصغئ تضام المسطمغظ خغاظئ سظ تسغظئ، شئسغًثا 
سظ اضافاء تضام المسطمغظ باترغك حفاععط، شإظعط 
لط غترضعا جاضًظا لعصش جرائط اإلبادة الةماسغئ عثه؛ 
الثارجغئ  وزارة  باجط  الرجمغ  الماتثث  أسرب  شمبًق 
اإلغراظغئ (بعرام صاجمغ) سظ صطصه السمغص إزاء اجامرار 

تامئ: تخرغتات تضام المسطمغظ الساججة ق تعصش اإلبادة الةماسغئ لطروعغظةا

وتعضطئ سطغه وسصثت السجم سطى إصاطئ ظزام اإلجقم، 
شئالرغط طظ أظعا لط تظاخر سسضرغاً تاى اآلن إق أظعا 
تصغصئ  وضحفئ  المةرم،  الثولغ  الظزام  أجصطئ  صث 
المظاشصغظ طظ السرب والسةط، ورشسئ سظ أطاظا غحاوات 
صثراتعا  رغط  ضبر  دجالغظ  أضاذغإ  وأجصطئ  ضبغرة، 

الئسغطئ وتغطاعا الصطغطئ.
لضّظ تتصص الظخر ضاطقً له أجئابه، شئسث خثقن طظاشصغ 
السرب والسةط لعثه البعرة، غةإ سطى افطئ أن تجغث 
طظ خطاعا باهللا وتثه، وأن ق تسامث إق سطغه جئتاظه، 
وأن تطةأ له وتثه وأن تاثث طظ طسادلئ الظخر طظططصًا 
بابااً وعغ صعله تسالى ﴿ِإن َتظُخُروا اهللاََّ َغظُخْرُضْط﴾ ولظ 
تضعن ظخرة اهللا إق بأن تائظى عثه البعرة طحروع افطئ 
الثي ارتداه اهللا وأطر به، طحروع الثقشئ سطى طظعاج 
أتضام  سطى  والصائط  سصغثتعا  طظ  المساظئط  الظئعة 
ْمِر َفاتَّبِْعَها َوال 

َ
َن األ حرغساعا ﴿ُعمَّ َجَعلَْناَك بَلَ رَشِيَعٍة مِّ

ِيَن ال َفْعلَُموَن﴾ المحروع الثي أسثه تجب  َّ ْهوَاء ا
َ
تَتَّبِْع أ

الاترغر، وأن تاثثه صغادة جغاجغئ، غسغر بعا إلى بر 
افطان، إلى تغث إجصاط عثا الظزام المةرم وإصاطئ 
جئتاظه  اهللا  ُترضغ  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ 
وتسالى وغسج بزقلعا المسطمعن. شالبعرة الاغ تسغر 
بثون صغادة جغاجغئ خاتئئ طحروع، تسغر سطى غغر 
عثى، تاصاذشعا افطعاج وافساخغر، وطظ جار سطى غغر 
عثى لظ غخض إلى طئاشاه وجغضطش افطئ الضبغر طظ 
ِْكَرى  َ الادتغات شسظئ اقجائثال صائمئ. ﴿إِنَّ يِف َذلَِك 

ْمَع َوُهَو َشِهيٌد﴾. لىَْق السَّ
َ
ْو أ

َ
ُ َقلٌْب أ َ لَِمن اَكَن 

شغ  الاترغر  لتجب  المرضجغئ  اقتخاقت  لةظئ  سدع   *
وقغئ جعرغا

تامئ ضطمئ السثد: بعرة الحام طاضغئ...

طظث  السراق  شغ  الثاطغئ  افتثاث  طسغرة  أبئائ  لصث 
السراق  أن  اآلن  وتاى   ٢٠٠٣/٤/٩ شغ  بشثاد  جصعط 
والسغاجغئ  والتدارغئ  اقجاماسغئ  طضعظاته  بضض 
واقصاخادغئ طساعثشئ. وضض طا خطط له طظ خارج 
راشصئ  شصث  افرض؛  سطى  واصساً  الغعم  أخئح  التثود 
تطئ  غعم  طظث  افطرغضغ  الةغح  الفساد  ظاعرة 
أصثاطه أرض السراق، شضاظئ أولى سمطغاته بسث اتاقل 
بشثاد،  شغ  السراصغئ  الئظعك  سطى  اقجاغقء  عغ  الئطث 
تعبغص  أي  بثون  طظعا  الثوقرات  ططغارات  وظعإ 
لصغمئ المئالس الاغ ضاظئ طعجعدة شغعا، ضما جمتعا 
باقجاغقء سطى بصغئ الئظعك، وسطى طتاعغات الثوائر 
التضعطغئ طا سثا وزارة الظفط وصسط الثعإ والسمطئ 
افجظئغئ شغ الئظك المرضجي، بض تاى أجطتئ الةغح 
السراصغ السابص المعجعدة شغ العتثات السسضرغئ، لط 
تسطط طظ الظعإ. لصث ضان اقتاقل غئاشغ طظ ذلك، 
جسض الظعإ والفساد المالغ ظاعرة طاسارشاً سطغعا شغ 
لاثطغر  أولى  ضثطعة  له،  وطألعشئ  السراصغ،  المةامع 
صغط المةامع، وبالاالغ تسعغض سمطغئ السغطرة سطى 

طةامع شاجث طبض عثا المةامع...
إن ططش الفساد ضان السظعان الرئغسغ لعثه المسغرة 
الئائسئ، شالفساد الثي تخض شغ بقد الراشثغظ بسث 
أن  غسئص  شطط  آخر،  بطث  أي  شغ  غتخض  لط  اقتاقل 
تسططئ سطى رصاب حسإ طا عضثا سخابات طامرجئ 
الئطث  أظعضئ  والثطار،  والسرصئ  لطصاض  وطاسطحئ 
ودطرت ضض حغء جمغض شغه، وأعطضئ الترث والظسض؛ 
شالفساد السغاجغ شغ السراق عع أبع الفسادات جمغسا، 
وعع اخاخاص تخري لططئصئ السغاجغئ الاغ جاء بعا 
المتاض افطرغضغ. شصث أضث سدع لةظئ الظجاعئ الظغابغئ 
الظائإ رغئعار ذه طخطفى طا جاءت به طظزمئ الحفاشغئ 
افضبر  افولى  السحر  الثول  طظ  السراق  بأن  الثولغئ 
شسادًا، شغما أحار إلى أظه ق غمضظ طتاجئئ أي طسآول 
لـطسعطرغئ  تثغث  شغ  وذضر  التجبغ.  اظامائه  بسئإ 
ظغعز، إن "طا ورد شغ تصرغر طظزمئ الحفاشغئ الثولغئ 
ختغح"،  ضقم  شسادا  افضبر  طظ  السراق  إدراج  بحأن 
وإظما  طئغظا أن "الفساد لغج طظ المعاذظ الئسغط، 
طظ المسآولغظ بالتضعطات السابصئ والتالغئ، شالفساد 
والتضعطات  السراصغئ  الثولئ  بمآجسات  طعجعد 
بسث غعم  الاغ جاءت بسث تشغغر الظزام بالسراق، غعطاً 
بمآجساتعا"،  الفساد  غجداد  افخرى  بسث  وتضعطئ 
طحغرًا إلى "أظظا شغ الظجاعئ الظغابغئ لثغظا ططفات شساد 
وخفصات  افطعال  تعرغإ  طبض  الصطاسات  طثاطش  سظ 
شصث  وغغرعا".  الععمغئ  والمحارغع  التضعطغئ  السصعد 
اتاض السراق ضمظ تصرغر طظزمئ "الحفاشغئ الثولغئ" 
الثي خثر غعم افربساء (٢٧ ضاظعن الباظغ ٢٠١٦) المرتئئ 
الخعطال  بسث  شسادا  السربغئ  الئطثان  بأضبر  الرابسئ 

والسعدان ولغئغا.
شغ سعث تضعطئ ظعري المالضغ رئغج العزراء السراصغ 
شفغ  أوجعا،  وبطشئ  الفساد  سمطغات  ازدعرت  افجئص 
صثرت   ٢٠١٢ سام  وتثعا  الروجغئ  افجطتئ  خفصئ 
الرِّحى بأضبر طظ ٢٠٠ ططغعن دوقر، واظطعت الخفصئ 
شغ  المسآولغظ  ضئار  قتصئ  شساد  صداغا  سطى 
سطى  وجطاء  غثشسعا  أن  المصرر  طظ  وضان  التضعطئ، 
إبرام  سظ  السراصغغظ  المسآولغظ  إلى  سمعقت  حضض 
خفصئ السقح الروجغئ الاغ تفعق صغماعا ٤ ططغارات 
و٢٠٠ ططغعن دوقر. وبتسإ تصارغر وطسطعطات رجمغئ 
جرصئ  تط  شصث  الماضغ  السام  خقل  خثرت  وإسقطغئ 
أضبر طظ ظخش ترلغعن دوقر طظ أطعال الثولئ السراصغئ 
افطعال  عثه  صغمئ  وتصثر  المالضغ،  تضط  شارة  خقل 
بأضبر طظ ظخش الرغع الظفطغ بغظ ٢٠٠٣ و٢٠١٥ المصثر 

بـ ٨٠٠ ططغار دوقر.
لط غصش افطر سظث عثا التث بض ترخئ تطك التضعطئ 
السمغطئ سطى إخفاء التسابات الثااطغئ لطمعازظات الساطئ 
الثي  والفساد  السرصات  تةط  سطى  لطاشطغئ  لطثولئ، 
الماقتصئ،  المالغئ  جظعاتعا  شغ  المعازظئ  له  تاسرض 
سمطغات  الثولئ  شغ  المسآولغظ  ضئار  طارس  لصث 

الفساد وظعإ المال السام دون أن غاسرضعا لطمساءلئ 
الصاظعظغئ، وغخ الصداء السراصغ الظزر سظ طتاجئاعط 
وطقتصاعط بض تط تعرغئعط خارج السراق طع افطعال 
طظ  لسثد  افطبطئ  طظ  السثغث  وعظاك  ظعئععا،  الاغ 
العزراء وضئار المسآولغظ طظ الصعى الماظفثة. شالفساد 
بتسإ الطةظئ المالغئ شغ الئرلمان السراصغ ضّئث السراق 
خقل  دوقر  ططغار  وجاعن  بقبمؤئ  صغماعا  خسارة 
عغؤئ  رئغج  و٢٠١٤.   ٢٠٠٦ ساطغ  بغظ  طا  الفارة 
الظجاعئ افجئص شغ بشثاد الصاضغ رتغط السضغطغ ذضر 
الصداء  وأن  ضبغرة،  أجئاب  له  السراق  شغ  الفساد  أن 
إضاشئ  الفساد،  به  وغاتضط  وضسغش  طظعك  السراصغ 
فظه  السمض،  طظ  تامضظ  لط  الرصابغئ  الةعات  أن  إلى 
تغظما تضعن الصغادات السغاجغئ والاظفغثغئ والصدائغئ 
عثه  تسمض  شضغش  الفساد  شغ  وطاعرذئ  طحارضئ 
الةعات؟ وضحش السضغطغ سظ وجعد آقف المحروسات 
الععمغئ والفاحطئ الاغ تصثر صغماعا بظتع ٢٢٨ ططغار 
أغطئغئ  بأن  وأصر  السراق.  طغجاظغئ  طظ  تثخط  دوقر، 
الطئصئ السغاجغئ طاعرذئ شغ الفساد بحضض أو بآخر، 
وأن بسخ اإلخقتات الاغ تاط اآلن طثشعسئ بدشط 
طظ الحارع والمرجسغئ الثغظغئ الاغ خرجئ سظ خماعا 

خقل الفارة الماضغئ.
ورئاجئ  العزراء  ورئاجئ  الظعاب  طةطج  رئاجئ  وتاى 
صثرة  له  رصغإ  ق  إذ  الفساد،  ذالعط  الةمععرغئ 
المتاجئئ التصغصغئ إلغصاف، أو سطى أصض تصثغر تتةغط 

وطاابسئ وطراصئئ الخفصات الاغ تسصثعا أي عغؤئ!
طراصئعن  غرى  والاغ  الظفط  وزارة  شساد  أجطعرة  أطا 
وظاحطعن شغ طراصئئ الفساد أن طا جرق طظ سائثاتعا 
غضفغ لسثاد دغعن السراق الئالشئ ١٢٠ ططغار دوقر بظعاغئ 
٢٠١٧، وطاعصساً أن ترتفع إلى أضبر طظ ١٣٠ ططغار دوقر 
بظعاغئ ٢٠١٨ ووضسه سطى ذرغص الظععض اقصاخادي، 
تغث غضحش تصرغر "عغؤئ الظجاعئ" سظ حضاوى خفصات 
الظفط، والئالس طةمعسعا (٣٧ ألفاً و٨٩٠ حضعى) تسطمعا 
المفاح السام لطاتصغص، بغظما طا جرى الاتصغص شغه طظ 
صئض المفاح السام لعثا السثد عع (٣٥٢٦) حضعى شصط، 
بظسئئ تصض سظ الـ١٠٪ طظ تسثاد الحضاوى. أغظ ذعئئ 
الاتصغصات شغ آقف الحضاوى، وعثا شغ "الظفط" شصط؟ 
ظاعغك سظ الخفصات الفاجثة باجط الثخثخئ والاغ 
تط بمعجئعا بغع الحرضات الساطئ والمخاظع والمظحآت 
إلى شاجثغظ وحرضات وعمغئ وطظعا صطاع الضعرباء 
الاغ لط غر طظعا أعض الئطث جعى السامئ والتر الحثغث 
طظث  الئقد  ضطفئ  والاغ  الترارة  حثغث  قعإ  جع  شغ 
اقتاقل تاى سام ٢٠١٤، ١٢٠ ططغار دوقر، اجاظادًا إلى 
عثه  السغساوي،  راشع  السابص  المالغئ  وزغر  ذضره  طا 
المئالس بتسإ المثاخغظ، تضفغ لـ"حراء أخعل حرضئ 
اإلظااجغئ  وخطعذعا  شروسعا،  بضض  إلضارغك  جظرال 
تشطغ تضالغش ظصطعا إلى بادغئ السماوة، أو إلى ععر 
حرضاغ  لحراء  شغضفغ  المئطس  طظ  الئاصغ  أطا  السمارة، 

جغمظج إلضاروظك وطغاسعبغحغ باور".
التصغصئ باتئ واضتئ أطام السراصغغظ، ضعضعح الحمج 
غتاجإ  لط   ٢٠٠٣ السام  وطظث  إظه  إذ  الحروق،  لتزئ 
طسآول سظ شساده، وطظ الثي غتاجئه أخقً إذا ضان 

الضض شاجثًا والظزام الثي غاتاضعن إلغه شاجثًا؟! 
بقد  طظ  بطٍث  أي  شغ  غتّض  وطا  بالسراق  تّض  طا  إن 
المسطمغظ طظ اتاقل وجغطرة وتتّضط لطضفار وظعإ 
التضام  رضا  لعق  غضعن  أن  غمضظ  ق  السام  لطمال 
وجضعتعط وتآطرعط طسعط سطى المسطمغظ. شق غظئشغ 
عآقء  طظ  خغٌر  غأتغه  أن  الظاس  طظ  أتث  غاعصع  أن 
التضام، وق طظ أجغادعط الضفار، أسثاء اهللا ورجعله، 
بض غةإ سطغظا جمغساً دشع عثا الضاشر المتاض، وإخراجه 

طظ بقدظا وضاشئ بقد المسطمغظ.
المسطمعن  أغعا  ظثسعضط  طسظا  جمغساً  السمض  شإلى 
ولظ  ضبغر،  وغغرعا  الطؤغمئ،  المثططات  عثه  إلشحال 
طظعاج  سطى  الثقشئ  إلصاطئ  بالسمض  إق  ذلك  غضعن 
بالسثل  الظاس  ضض  الظاس  حآون  ترسى  الاغ  الظئعة 

 والتص والثغر؛ بظزام طظ رب السالمغظ

 ١٠ الةمسئ  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
خئرا  ١٤٣٨عـ،٢٠١٧/٩/١)  التةئ  ذو 
تتئ سظعان "تعاذآ أطرغضغ برغطاظغ 
بالغمظ"،  السسعدغئ  الترب  بةرائط 
ظغعغعرك  ختغفئ  "سرضئ  شغه:  صالئ 
تاغمج خعرا طأجاوغئ طروسئ وخادطئ 
فذفال وظساء وسائقت غمظغئ، وصالئ 
ق  والسسعدغئ  الماتثة  العقغات  إن 
وأضاشئ  أتث،  غحاعثعا  أن  ترغثان 
ترب  جرائط  تصارف  السسعدغئ  أن 
أطرغضغ  وتعاذآ  بثسط  الغمظ  شغ 
طظزمات  إلى  وأحارت  وبرغطاظغ. 

دولغئ طبض برظاطب الشثاء السالمغ الاابع إلى افطط الماتثة وطظزمئ افطط الماتثة لططفعلئ (غعظغسغش) وطظزمئ 
الختئ السالمغئ، وصالئ إن صادة عثه المظزمات أسطظعا شغ بغان طحارك غغر سادي أن الغمظ سطى تاشئ المةاسئ، 
وأن ٦٠٪ طظ الغمظغغظ جعسى وق غسرشعن طظ أغظ تأتغعط العجئئ الاالغئ. وأضاشئ أن الغمظ غسائر دولئ شصغرة طظ 
افخض لضظ طحضطاه تفاصمئ أضبر طظث الترب الاغ طا اظفك غحظعا سطغعا الاتالش السربغ الثي تصعده السسعدغئ 
طظث أواخر آذار/طارس ٢٠١٥. وأوضتئ الختغفئ أن السسعدغئ تصخش المثظغغظ شغ الغمظ بحضض طظازط، وأظعا 
أغطصئ طةالعط الةعي وشرضئ سطغعط تخارا لاةعغع المظاذص الاغ تسغطر سطغعا جماسئ التعبغ، وصالئ إن عثا 
غسظغ أن الغمظغغظ المثظغغظ السادغغظ بمظ شغعط افذفال غمعتعن جراء الصخش أو الةعع. وسرضئ الختغفئ 
خعرة لططفطئ ببغظئ الظاجغئ العتغثة طظ بغظ أشراد سائطاعا الثغظ تسرضعا لصخش الاتالش السسعدي الةعي 
العتحغ افجئعع الماضغ، وأجفر سظ طصاض ١٤ طثظغا. وأضاشئ أن طظزمئ عغعطظ راغاج ووتح أوضتئ 
طرارا وتضرارا أن السثغث طظ الشارات الةعغئ السسعدغئ سطى الغمظغغظ ضاظئ ترصى إلى ضعظعا جرائط ترب طتامطئ. 
وصالئ إن العقغات الماتثة تحارك شغ المسآولغئ سظ عثه الةرائط فظعا تعشر خاخغئ الاجود بالعصعد شغ الةع 
لططغران التربغ السسعدي، وتصعم باجوغث السسعدغغظ بالمسطعطات اقجاثئارغئ المساثثطئ شغ صخش افعثاف 
اإلسقم  ووجائض  سطى الختفغغظ  تتزر  وأحارت إلى أن السسعدغئ  افخرى.  افجطتئ  طظ  بالضبغر  وباجوغثعط 
تشطغئ المظاذص الاغ غسغطر سطغعا التعبغعن أو طتاولئ العخعل إلغعا، وذلك خحغئ تشطغئ الفزائع السسعدغئ، 
وأن السسعدغغظ ق غرغثون أن غرى أتث خعر أذفال الغمظ وعط غادعرون جعسا تاى المعت. وظسئئ الختغفئ 
إلى رئغسئ طظزمئ ضغر أطرغضا طغحغض ظان صعلعا إن العضع شغ الغمظ غسائر وخمئ سار سطى جئغظ المةامع 
الثولغ، طحغرة إلى أن عظاك أضبر طظ ٢٠ ططغعن غمظغ بتاجئ إلى طساسثة شعرغئ ذارئئ، تغث غمعت ذفض ضض 
خمج دصائص. وتتثبئ الختغفئ بإجعاب سظ تثخض السسعدغئ شغ الخراسات الغمغظئ، وصالئ إن الاتالش الثي 
تصعده الرغاض طسآول سظ ٦٥٪ طظ وشغات افذفال الغمظغغظ. وأضاشئ أن وباء الضعلغرا المافحغ شغ الغمظ 
غاسئإ شغ إخابئ خمسئ آقف غمظغ ضض غعم. وأضاشئ ظان أن سثدا صطغق طظ افطرغضغغظ غسطمعن بإراصئ الثطاء 
الغعطغئ شغ الغمظ وبزروف المةاسئ ووباء الضعلغرا المافحغ شغ أوجاط الغمظغغظ. وصالئ إظه غةإ سطغظا وصش 

ضاشئ المساسثات السسضرغئ إلى السسعدغئ تاى تعصش خظصعا لطغمظ".

صحيفة نيويورك تايمز
تفضح جزءاً من تآمر أمريكا وبريطانيا على اليمن
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التغاة،  سظ  الثغظ  شخض  سصغثته  طئثأ  الرأجمالغئ 
لاظزغط  الثغمصراذغئ  عغ:  بقبئ  ظزط  سظه  وغظئبص 
التغاة  لاظزغط  والرأجمالغئ  السغاجغئ،  التغاة 
اقجاماسغئ.  السقصات  لاظزغط  والترغات  اقصاخادغئ، 
طظزعر  طظ  الظاس  حآون  رساغئ  عغ  شالثغمصراذغئ 
شخض الثغظ سظ التغاة، طما أدى إلى جغطرة طفععم 
السطغا  والمبض  الصغط  واخافاء  السقصات  سطى  المخطتئ 

بغظ الظاس والمةامسات والثول.
وسطى  الرأجمالغئ  الثول  شغ  شسق  التاخض  عع  وعثا 
تثدع  أطرغضا  شغ  اقظاثابات  شمبق:  أطرغضا،  رأجعا 
 - الرجال  أو  الظصاط  ظزام  غسمى  طا  طبض   - آللغات 
تمضظ أختاب الحرضات اقتاضارغئ الضئرى طظ الاتضط 
وإذا  طخالتعط،  خثطئ  اتةاه  شغ  لاسغر  ظاائةعا  شغ 
ضان افطر عضثا شغ أطرغضا شعع شغ الثول الاابسئ لعا 
أجعأ! شفغ طخر وسطى طثار بقبغظ ساطا ضاظئ ظاائب 
اقظاثابات دوطا تصارب طظ الـ٩٩ بالمائئ لخالح طئارك، 
وبسث البعرة شغ ٢٥ غظاغر وضسر تاجج الثعف الثي ظض 
برجض  الخظثوق  جاء   - طخر  أعض  خثور  سطى  جابما 
أن  طسظاه  وعثا  اإلجقم،  جغطئص  أظه  الظاس  غزظ 
التج اإلجقطغ أخئح ططمعجا شغ الحارع، شاجاحسرت 
وصفئ  وعظا  وطخالتعا،  طئثئعا  سطى  بالثطر  أطرغضا 
وأدواتعا  ذاصاتعا  ضض  وجثرت  بالمرخاد،  أطرغضا 
السغاجغئ  التغاة  سطى  لطتفاظ  طخر  داخض  وسمقئعا 
شأزاتئ  التغاة)،  سظ  الثغظ  (شخض  الضفر  إذار  داخض 
تضعطئ اإلخعان الدسغفئ - طظ وجعئ ظزرعا - وغغر 
الصادرة سطى العشاء بالمتاشزئ سطى الظزام الرأجمالغ 
وطخالح أطرغضا وضغان غععد، وأتئ برجض المثابرات 
السسضرغئ - السغسغ - ووضساه شغ جثة التضط سظ 
ضث اإلخعان  تفعغدا  أجماه  بما  خثاع الظاس  ذرغص 
"الثعظئ الثغظ باسعا طخر" تسإ صعله، شأرغصئ بعثا 
الافعغخ الثطاء، وضئائ الترغات، وخاض بسثعا بقبئ 
سطى  واقجافااء  الرئاجغئ،  (اقظاثابات  اجاتصاصات: 
الثجاعر، واظاثابات الئرلمان) الاغ باءت ضطعا بالفحض، 
واتسمئ بالمحارضئ الماثظغئ طظ الظاخئغظ؛ شالثجاعر 
أغطئغئ  وشص  اخاغارعط  غاط  لط  والرئغج  والئرلمان 
اقظاثابات  شغ  المحارضئ  ظسئئ  إن  بض  الحسإ؛  طظ 
الرئاجغئ شغ غعطغعا افول والباظغ لط تاسث ١٥٪! طما 
اضطرعط لامثغثعا لغعم بالث بسث بعرة إسقطغئ سطى 
الحسإ المخري وتثعغفه بفجاسئ اإلخعان و(اإلرعاب) 
تارة، والاطعغح تارة أخرى بفرض غراطات سطى طظ لط 
غحارك شغ السمطغئ اقظاثابغئ، شضاظئ الظاغةئ عغ ٤٧٪ 
شغ الغعم البالث، وبظسإ طاصاربئ أغدا خرجئ ظاائب 

اقجافااء سطى الثجاعر واظاثابات الئرلمان.
شحض  ظض  شغ  اقظاثابات  تال  عع  عثا  ضان  شإذا 
اإلخعان المسطمغظ شغ إدارة الئقد، وشغ ظض العسعد 
شغعا  طخر  أعض  لغسث  السغسغ  أذطصعا  الاغ  العردغئ 
بالاصثم اقصاخادي وتتسغظ وضع الظاس والظععض 

بعط، شضغش جاضعن ظاغةئ اقظاثابات شغ ظض الاثععر 
الثي وخطئ إلغه الئقد سطى غث الظزام سطى المساعى 
عثا  طزاعر  وطظ  وافخقصغ؟  والسغاجغ  اقصاخادي 
المخري،  الحسإ  ساطئ  غسغحه  الثي  الشقء  الاثععر 
ضئغرة  ذائفئ  طج  الثي  افطظغ  والصعر  والئطح 
الئقد  سط  الثي  والفساد  افخقصغ،  واقظتقل  طظه، 
السغسغ  حسئغئ  تثععر  إلى  أدى  طما  والمآجسات، 
افجعاء  تطك  ظض  شغ  شاقظاثابات  طساعغاتعا.  فدظى 
تمئ  لع  السغسغ  طخطتئ  شغ  تضعن  لظ  طثاذرة 
بحضض ظجغه وطشاطرة ق تتمث سعاصئعا لع تط الاقسإ 
وضسر  أضبر،  الظزام  شدح  إلى  تآدي  شصث  بظاائةعا؛ 
تاجج الثعف طرة باظغئ، وتعثغث طخالح أطرغضا. شطط 
غسث أطام أطرغضا وظزاطعا السمغض شغ طخر لطثروج طظ 
طأزق اقظاثابات غغر اجاثثام الئرلمان - الثي جغء به 
شغ افخض لطاخثغص سطى صرارات التاضط باجط الحسإ 
زورا وبعااظا - لاسثغض الثجاعر بامثغث شارة الرئاجئ 
إلى جئ جظعات بثق طظ أربع جظعات. شأطرغضا طا زالئ 
شغ تاجئ لطسغسغ وخاخئ لصئداه افطظغئ ضغ غمضظعا 
وحرضاتعا طظ طص طا تئصى طظ دطاء شغ سروق أعض 
طخر؛ وذلك باطئغص جغاجات خظثوق الظصث الثولغ، 
الثولغئ؛  جغاجاعا  لاظفغث  له  تاجئ  شغ  عغ  وضثلك 
المامبطئ شغ السغطرة سطى بروات لغئغا وإظعاء افزطئ 
السعرغئ الاغ حغئئ أوباطا بسئإ تمض البعار لمحروع 
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، وضثلك تمضغظعا طظ تظفغث 
شغ  طخالتعا  غثثم  بما  شطسطغظ  لصدغئ  رؤغاعا 

المظطصئ.
وعضثا تطسإ أطرغضا وسمقؤعا سظ ذرغص الثغمصراذغئ 
بالحسإ؛ شامثد لطسغسغ أو تأتغ بشغره، المعط أن 
وسطى  صائما  (الرأجمالغئ)  الضفر  ظزام  سطى  تتاشر 

طخالتعا.
رتغطه،  أو  لطسغسغ  الامثغث  شغ  لغسئ  المحضطئ  إن 
بض المحضطئ شغ الظزام الرأجمالغ الةابط سطى خثور 
السئاد والئقد، غاظاوب سطغه سمقء ضبر، غطئصعظه خثطئ 
وذاسئ فسثاء افطئ. عآقء السمقء إن عط إق أدوات 
شغ غث الشرب غمثدون لمظ حاؤوا طظعط، وغطصعن بمظ 
حاؤوا شغ طجبطئ الاارغت، طبض: خثام والصثاشغ وبظ 
سطغ وطئارك وطظ صئطعط حاه إغران الثي صال: "لصث 
ألصئ بغ أطرغضا وضأظغ شأر طغئ تطصغ به طظ الظاشثة". 
لعثا  بإزاتاعط  إق  المسطمغظ  لظععض  جئغض  وق 
الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ؛  التغاة  واجاؤظاف  الظزام، 
السغاجغ  الظزام  عغ  شالثقشئ  بعا؛  اهللا  أطرعط  الاغ 
المظئبص طظ السصغثة اإلجقطغئ؛ ظزام صائط سطى جسض 
السغادة هللا، شعع اآلطر والظاعغ، وأن السططان لفطئ، 
دام  طا  لفطئ  تاضما  وغئصى  التاضط،  تثاار  طظ  شعغ 
جاسق السغادة هللا، أذلك خغر أم الرأجمالغئ الاغ تةسض 
السغادة لطئحر والسططان فسثاء افطئ غاقسئعن بعا 

 !وغثاارون لعا طظ غتضمعا؟

"جغرالث  الغمظ  لثى  السابص  افطرغضغ  السفغر  صال 
جاضعن  وسائطاه  خالح  سعدة  شضرة  إن  شاغرجااغظ" 
الغمظغ  الحسإ  غسغحعا  الاغ  الضاربئ  طظ  أضئر  ضاربئ 
تالغاً. وأضث "شاغرجااغظ" شغ تثغث لئرظاطب بق تثود 
بالثطاء  طططثئ  غثه  خالح  إن  الةجغرة،  صظاة  سطى 
أجرته  أو  عع  بسعدته  السماح  سثم  وغةإ  والفساد 
لطتضط ضعظعط شسطعا أضبر طظ أي ذرف لثطص الزروف 
الاغ تسغحعا الغمظ، وعط المسآولعن سظ طصاض عثا 
أن  افطرغضغ  السفغر  وأوضح  الغمظغغظ.  طظ  السثد 
وسظ  طتاعم،  أطر  والتعبغ  خالح  بغظ  السقصئ  اظعغار 
التثغث سظ خروج السسعدغئ طظ طأزق الترب بالغمظ 
تعصع شاغرجااغظ، أن السسعدغئ تعد الثروج طظ طأزق 
الترب، وصال "إن الممطضئ تتمطئ ضطفئ ضئغرة وباعزئ 
البمظ جراء تطك الترب". ولفئ إلى أن اقتتاد افوروبغ 
أرجض طئسعباه صئض أجئعسغظ إلى الغمظ، والاصئ بجسغط 
ططغحغات التعبغ سئث المطك التعبغ شغ طتاشزئ خسثة 
حمال الغمظ، لئتث جععد السقم وسعدة المفاوضات.

عثا وصالئ طخادر طططسئ شغ الساخمئ الغمظغئ خظساء 
خظساء  الساخمئ  جظعب  تثة  طظطصئ  شغ  العضع  إن 
بسث  السئئ،  لغطئ  طظاخش  طظث  تثر  عثوء  غحعبه 
اتفاق إلظعاء الاعتر إبر اقحائاضات الثاطغئ بغظ طراشصغ 
"خقح" ظةض الرئغج السابص سطغ خالح وظصطئ لمطغحغا 
التعبغغظ، أجفرت سظ طصاض السصغث خالث الرضغ طظ 
ابظغظ  وضثا  خالح،  سطغ  تماغئ  صعات  تحضغض  ضمظ 

سظاخر طظ ططغحغا التعبغ.
وصث أسطظئ داخطغئ التعبغغظ/ سطغ خالح، أظه تط اتاعاء 
جضاظا  لضظ  لطاعثئئ،  وجاذئ  لةان  وإرجال  العضع 
طتطغغظ شغ خظساء، أضثوا، أن التحعدات السسضرغئ طظ 
ذرشغ اقظصقب طسامرة باتةاه جعلئ المخئاتغ وتغ 
المتغطئ  والمظاذص  السئسغظ  وطغثان  السضظغ  تثة 
بعا، تجاطظ ذلك طع اجامرار الاعثغثات المائادلئ بغظ 
المثطعع  تجب  شغ  صغادات  ودسعة  اقظصقب،  تطغفغ 
لمعاجعئ  السقح  وتمض  لقجاسثاد  فظخارعا،  خالح 
التعبغغظ، واتعاطعط بمتاولئ تفةغر العضع بتسإ طا 

ذضرته ختغفئ الئغان اإلطاراتغئ. 
لسغطرة  الثاضسئ  الغمظغئ  افظئاء  وضالئ  واسارشئ 
طمظ  صاطى  ابظغظ  بسصعط  خظساء،  شغ  التعبغغظ 
تثة  طظطصئ  شغ  الحسئغئ"  "الطةان  أشراد  تسمغعط 
بخظساء... وأرجسئ ذلك إلى عةعم تسرضئ له ظصطئ 
أن  تئغظ  -بغظما  خظساء  شغ  المخئاتغ  بةعلئ  أطظغئ 
وطراشصغه  خالح  سطغ  أوقد  أتث  بغظ  عغ  اقحائاضات 

وبغظ ظصطئ أطظغئ لمطغحغات التعبغغظ - 
وظصطئ سظ طخثر أطظغ صعله إن صعات طظ أطظ أطاظئ 
تئادل  إغصاف  وتط  تثخطئ  المرضجي  وافطظ  الساخمئ 

إذقق الظار وتعثئئ العضع.
وتةمع سثد طظ جضان خظساء شغ أتغائعط شغ طتاولئ 
احاسال  طظ  واضطراب  صطص  وجط  غةري،  طا  لفعط 
الخراع المآجض بغظ حرغضغ اقظصقب، طا غعثد تغاة 
خظساء  جضان  عط  ظسمئ  وظخش  طقغغظ   ٣ طظ  أضبر 
اقظصقبغغظ  جغطرة  ظض  شغ  افطرغظ  غساظعن  الثغظ 

سطى الساخمئ.

خقل  اقظصقب  ذرشغ  بغظ  والاعتر  اقتاصان  واجامر 
واتعاطات  إسقطغئ  تراحصات  بسث  الماضغ،  افجئعع 
الثمغج  الماجاطظ،  الاتحغث  صئض  بالفساد،  طائادلئ 
الماضغ، لغاطعر إلى اجاسراضات سسضرغئ، تغث تتثت 
ططغحغات التعبغ تحث حرغضعا افجاجغ شغ اقظصقب 
الرئغج المثطعع سطغ سئث اهللا خالح شغ طغثان السئسغظ 
وجط الساخمئ خظساء، باجاسراض صعتعا السسضرغئ، 
شغ المغثان ذاته الثي أصام شغه شسالغاه، وسصإ جاسات 

صطغطئ طظ اظاعائعا.
إن الخراع بغظ الطرشغظ الماتالفغظ ظاعرا التعبغغظ 
افطرغضغ  السفغر  صال  ضما  تامغ  أطر  خالح،  وسطغ 
برظاطب  شغ  الماطفجة  طصابطاه  شغ  الغمظ  لثى  السابص 
بق تثود الثي غئث سطى صظاة الةجغرة، ذلك أن سطغ 
خالح ُطعاٍل لقظةطغج بغظما التعبغعن تثسمعط أطرغضا؛ 
إظةطعأطرغضغ،  دولغ  خراع  عع  الغمظ  شغ  شالخراع 
والشرض طظ ساخفئ التجم بصغادة السسعدغئ المعالغئ 
فطرغضا لغسئ عغ ضث التعبغغظ ضما غزظ الئسخ بض 
عغ طعجعئ إلظصاذ التعبغغظ بسث أن ضادوا غفحطعن شغ 
غساشض  أن  وضاد  افخرى  المتاشزات  باتةاه  تمثدعط 
ذلك سطغ خالح لخالته عع وابظه بالسعدة لطتضط، وعا 
عغ سروض التعبغغظ السسضرغئ تصام ظعارا جعارا شغ 
تثرغإ  طسسضرات  وشغ  بعا  طتغطئ  وطظاذص  خظساء 
ضث  الصخش  غاةه  بض  صخش  دون  ولضظ  لطتعبغغظ 
تخض  طا  وأخغرا  الغمظ،  أعض  طظ  وافبرغاء  المثظغغظ 

لسضان خظساء شغ طةجرة شب سطان وأرتإ!
لصث اتعط التعبغعن سطغ خالح بأظه غثطط طع اإلطارات 
- المعالغئ لقظةطغج - لقظصقب سطغعط ضمظ خفصات 
طحئععئ، وعا عغ بعادر الخراع تظاصض طظ السغاجئ 
إلى طغثان الترب واقصااال وضض ذرف غرغث أن غتخض 
سطى الضسضئ وتثه إن أطضظه ذلك وغاربص بخاتئه، 
شالتعبغعن غرغثون الاعام ضض حغ وجسض سطغ خالح 
وتجبه طةرد دغضعر بغظما سطغ خالح غساثثم الثعاء 
الثولئ،  شغ  وضعادره  ظفعذه  سطى  لطتفاظ  والمساغرة 
وطظ المسائسث أن غفخ حراضاه طسعط شثلك غاغئ طا 

غرجعن لقجاؤبار بالتضط دوظه.
عادي  وجظاح  خالح  سطغ  جظاح  اإلظةطغج  ذرشا  زال  ق 
سمض  الممضظ  وطظ  التعبغغظ  لاصعغخ  غسمطعن 
تتالفات وخفصات ضث التعبغغظ ولع بالترب، تغث إذا 
طا شضر التعبغعن بالاعام سطغ خالح سظ ذرغص الترب 
شغ خظساء شإظه طظ المتامض إحسال الةئعات طظ ذرف 
ضماحئ  وسمض  ظعط  جئعئ  طظ  إلغعا  لطثخعل  عادي 
لطتعبغغظ، شغا ُترى عض جغظةح دعاء اإلظةطغج أم سظةعغئ 

افطرغضان شغ الخراع سطى الغمظ؟!!.
إن الخراع بغظ عثه افذراف جمغسعا إظما عع خراع 
طثططات  غتصص  والسططئ  الظفعذ  سطى  جغاجغ 
افبرغاء  الغمظ  وأعض  وأطرغضا،  برغطاظغا  المساسمرغظ 
عط وصعد ذلك الخراع، شق ظاطئ أسغظ السمقء والةئظاء، 
وإظه لظ غثرج أعض الغمظ طما عط شغه إق سمطعط إلصاطئ 
غث  تصطع  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 

 الساببغظ طظ السمقء وأجغادعط المساسمرغظ
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ

التةئ  ذو   ١٢ افتث،  أوظقغظ،  (الثطغب  طعصع  ظحر 
١٤٣٨عـ، ٩/٣/ ٢٠١٧م) الثئر الاالغ: "أسطظ الرئغج 
ألش   ١٠٠ طظ  أضبر  أن  بعخاري،  طتمث  الظغةغري، 
حثص تحّردوا بسئإ الفغداظات الاغ اجااتئ وقغئ 
بغظع جظعبغ حرصغ الئقد. وأضاف بثاري، سئر تشرغثة 
سطى طعصع "تعغار": "تطصغئ باعامام بالس طا أدت إلغه 
طظازلعط".  طظ  افحثاص  آقف  ظجوح  طظ  الفغداظات 
وأحار إلى أظه ذطإ طظ العضالئ العذظغئ إلدارة الطعارئ 
الاترك، سطى خطفغئ اقظاصادات الحثغثة الاغ تسرضئ 
لعا التضعطئ الظغةغرغئ؛ بسئإ سثم اتثاذعا اإلجراءات 

القزطئ. وطظث أجئعسغظ تةااح الفغداظات ظغةغرغا بسئإ جصعط افططار الشجغرة سطى طظاذص جظعب حرصغ 
ظغةغرغا؛ طا أدى إلى ارتفاع طساعى ظعر "بغظع" بالعقغئ الاغ تتمض اقجط ذاته. وظصطئ ختغفئ "داغطغ ظغحان" 
الضغظغئ (خاخئ) سظ عغطغظ تغشاغس، طثغرة إتثى المظزمات افعطغئ شغ ظغةغرغا، صعلعا: إظه "طا زال سثد الدتاغا 
والمخابغظ جراء الفغداظات غغر واضح وصغث الئتث". غثضر أظه سام ٢٠١٢ صاض طؤات افحثاص، وتحرد ظتع 

ططغعظغظ آخرغظ، إبر اجاغاح شغداظات ضاربغئ ٣٠ وقغئ ظغةغرغئ".
: بافطج اجامع رجعل اهللا  لحضاغئ جمض، وأطر خاتئه بالرشص به، وبافطج صال سمر بظ الثطاب 

غ

رضغ اهللا سظه: "لع سبرت بشطئ شغ السراق لسألظغ اهللا تسالى سظعا"، وبافطج صال سمر بظ سئث السجغج رتمه 
اهللا: "اظبروا التإ سطى رؤوس الةئال لضغ ق غصال جاع ذائر شغ بقد المسطمغظ"، وبافطج أغدا أظحأ 
المساخط "أول جمسغئ شغ الاارغت لطرشص بالتغعان"، وبافطج خخخئ الثولئ اإلجقطغئ طختات خاخئ 
ذلك  غسظغ  وق  لعا،  تخر  ق  بتاقت  وغحردون  غمعتعن  التغعاظات  ولغج  شالئحر  الغعم  أطا  بالتغعاظات. 
تضاطعط حغؤا، عثا إن لط غضظ طعتعط وتحرغثعط سطى أغثي تضاطعط، وعثا تاضط ظغةغرغا بمةرد تشرغثة 
سطى تعغار غاطصى باعامام بالس طا أدت إلغه الفغداظات طظ ظجوح آقف افحثاص طظ طظازلعط، وضأظه رئغج 
جمسغئ خغرغئ ولغج رئغج دولئ! أوضاع طجرغئ وخطئ لعا تال المسطمغظ الغعم، تعجإ سطغعط السمض 

التبغث لغسغثوا جغرة تضام افطج.

نصرة المسلمين كيفيتها معلومة، والتمثيل لم يعد يجدي
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ظحر طعصع (روجغا الغعم، الةمسئ، ١٠ ذو التةئ ١٤٦٨عـ، ٢٠١٧/٩/١م) خئرا جاء شغه: "صال أردوغان الةمسئ 
شغ اتافالغئ بمظاجئئ سغث افضتى شغ طصر تجب السثالئ والاظمغئ شغ إجطظئعل "عظاك إبادة جماسغئ، وق غجالعن 
(المةامع الثولغ) خاطاغظ تةاه ذلك... ضض طظ غشخ الظزر سظ عثه اإلبادة الةماسغئ الاغ تظفث تتئ حسار 
الثغمصراذغئ عع أغدا ججء طظ عثه المثبتئ". وأسطظ الرئغج الارضغ أن بقده جاحرح لطسالط طا غتثث شغ 
إصطغط أراضان، جظعب غرب طغاظمار، خقل اجاماع الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة المرتصإ شغ ١٩ أغطعل/جئامئر 
التالغ، طدغفا أظه جغاتثث تعل افطر، خقل الطصاءات البظائغئ، سطى عاطح اقجاماع "تاى لع خمئ الةمغع". 
وأحار إلى أظه بخفاه الرئغج الثوري لمظزمئ الاساون اإلجقطغ، ُغةري طظث أغام اتخاقت طع رؤجاء الثول 
افسداء شغ المظزمئ، وافطغظ السام لفطط الماتثة أظطعظغع غعتغرغح، لئتث طا غةري عظاك. غثضر أن تعالغ 
٤٠٠ حثص صاطعا شغ أسمال السظش الاغ عجت حمال غرب طغاظمار لمثة أجئعع، وشصا لما أظعرته بغاظات رجمغئ 
جثغثة، طا جسطعا طظ أحث ظعبات السظش دطعغئ الاغ تاسرض لعا أصطغئ الروعغظةا طظث سصعد، شغما غآضث الةغح 

أظه غصعم بسمطغات تطعغر ضث "اإلرعابغغظ الماطرشغظ" لتماغئ المثظغغظ".
: إن أردوغان غسطط تمام السطط أن ظخرة طسطمغ الروعغظةا شغ طغاظمار، لظ تاتصص بإجراء اقتخاقت 
سطى  باعاذؤعا  أو  الروعغظةا،  ظخرة  سظ  باصاسسعا  الةرغمئ  شغ  طحارضئ  افخض  شغ  عغ  دول  رؤجاء  طع 
ذبتعط. ولغج باجاةثاء طظزمئ افطط الماتثة وعغ المحرف الرجمغ سطى صاض المسطمغظ والمسادسفغظ 
بظخرة  رغئاه  وشغ  وترصاه،  ترخه  شغ  خادًصا  ضان  لع  أظه  غسطط  أردوغان  أن  ضما  افرض.  بصاع  ضض  شغ 
المسطمغظ؛ فطر جغحه الثي غةعب جعرغا بظخرة أعطعا الثغظ غصاطعط بحار المةرم طظث جئع جظعات، بثل 
أن غسطمه تطإ، ولما أطر جغحه بصاض ضض طظ غةااز التثود عرًبا طظ جتغط الطاغغئ، ولترك جغحه لغثك 
طغاظمار دضا سطى رؤوس الئعذغغظ سئثة افوبان اظاصاطا لمسطمغ الروعغظةا. لضظ عغعات عغعات شصث بان 
سعارك غا أردوغان، وطا ساد غةثغك الامبغض والظفاق، شالمسطمعن لظ غظخرعط وغتمغعط وغرشع الدغط 

سظعط، إّق الثطغفئ الراحث شغ ظض الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئاً بإذن اهللا.

حال المسلمين بين حكام األمس وحكام اليوم

الخراع اإلظةطعأطرغضغ يف خظساء 
بني سطغ خالح والتعبغني 

غزعر لطسطظ طظ طغثان السغاجئ إىل طغثان اقصااال
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