
ضغان  لتفر  جععري  أطر  الثارجغئ  السغاجئ  شعط 
الثولئ وافطئ، وأطر أجاجغ لطامضظ طظ تمض الثسعة 
افطئ  سقصئ  لاظزغط  طظه  بث  ق  وسمض  السالط،  إلى 

بشغرعا سطى وجه ختغح.
الثسعة  بتمض  طضطفئ  اإلجقطغئ  افطئ  ضاظئ  ولما 
اإلجقطغئ إلى الظاس ضاشئ، ضان لجاطاً سطى المسطمغظ 
طثرضًا  فتعاله،  واسغاً  اتخاقً  بالسالط  غاخطعا  أن 
لمحاضطه، سالما بثواشع دوله وحسعبه، طاائساً افسمال 
الثطط  طقتزاً  السالط،  شغ  تةري  الاغ  السغاجغئ 
ضغفغئ  وشغ  تظفغثعا،  أجالغإ  شغ  لطثول  السغاجغئ 
السغاجغئ  المظاورات  وشغ  بئسخ،  بسدعا  سقصاعا 
سطى  لجاطاً  ضان  ولثلك  الثول،  عثه  بعا  تصعم  الاغ 
السالط  شغ  المعصش  تصغصئ  غثرضعا  أن  المسطمغظ 
السالمغ،  الثولغ  المعصش  شعط  ضعء  سطى  اإلجقطغ 
لغاسظى لعط أن غائّغظعا أجطعب السمض إلصاطئ دولاعط 

وتمض دسعتعط إلى السالط.
المعصش  طسرشئ  سطغعط  المتاط  طظ  أخئح  عظا  وطظ 
الماسطصئ  الافاخغض  وطسرشئ  تاطئ،  طسرشئ  الثولغ 
بالمعصش الثولغ واإلتاذئ بمعصش الثول الصائمئ شغ 
السالط والاغ لعا حأن غثضر شغ المعصش الثولغ السام.

دغاظات  تساظص  فظعا  لقجقم،  سثوة  ضطعا  والثول 
وطئادئ تظاصخ اإلجقم، ولعا وجعئ ظزر شغ التغاة 
والثول  اإلجقطغئ،  الظزر  وجعئ  تظاصخ  بض  تثالش 
شغ  تطمع  بأظعا  ذلك  سطى  تجغث  خاص  بظعع  الضئرى 
الئقد اإلجقطغئ، ولثلك صدئ سطى الثولئ اإلجقطغئ 
لطصداء سطى افطئ اإلجقطغئ، ورجمئ الثطط الئسغثة 
إلى  اإلجقطغئ  الثولئ  سعدة  دون  لطتغطعلئ  المثى 
التغاة لاتعل دون سعدة افطئ اإلجقطغئ أطئ سزغمئ 
الةععد  وتئثل  الثطط  ترجط  وبالطئع  افطط،  بغظ 
تاترك  أن  صئض  طعثعا،  شغ  اإلجقطغئ  الثولئ  ِلَعْأِد 
افطئ  طصاوطئ  سطى  دؤوبئ  وجازّض  اإلجقطغئ  افطئ 
اإلجقطغئ، وطصاوطئ وجعدعا وصعتعا، طا داطئ الثولئ 
اإلجقطغئ صائمئ، أو طا داطئ عثه الثول السثوة صعغئ 

ضثولئ، أو صعغئ ضحسإ، بض ضأشراد.
وإذا ضاظئ طسرشئ السغاجئ لضض دولئ شغ السالط أطرًا 
ضظه  إدراك  شإن  طسطط،  جغاجغ  ضض  سظه  غساشظغ  ق 
أطر  الضئرى  الثول  ووجائض  وأجالغإ  وخطط  وخفاغا 
بالس افعمغئ لضض طسطط بحضض إجمالغ ولضض جغاجغ 
طع  جائرًا  واصسغ،  تفخغطغ  بحضض  طسطط  طفضر  بض 
افتثاث الغعطغئ الماشغرة والماةثدة طع بصاء الاخعر 
الضاطض لفجج والصعاسث الاغ تصعم سطغعا جغاجئ أغئ 
السمض  ودوام  افخطار،  إدراك  أجض  طظ  ضئرى،  دولئ 
فطظ الئقد، أي فطظ الثولئ وافطئ اإلجقطغئ وتمض 

الثسعة اإلجقطغئ إلى السالط.
سظ ضااب طفاعغط جغاجغئ لتجب الاترغر

 غعاخض تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ وطظث أغام تمطئ واجسئ تعل طعضعع افسراض، وذلك 
سئر زغارات واتخاقت جماعغرغئ طع طثاطش شؤات المةامع، وسئر دروس وخطإ وضطمات شغ المساجث طظ 
أجض ظحر العسغ سطى أتضام اإلجقم المظزمئ لطسقصئ بغظ الرجض والمرأة، غعثف طظ خقلعا التجب إلى تماغئ 
افسراض والظساء شغ شطسطغظ طظ العةمئ الحرجئ الاغ غحظعا الشرب سطى المرأة سئر المآجسات والةمسغات 
الاغ غرساعا وغمعلعا، وسئر السططئ الفطسطغظغئ وعغؤاتعا المثاطفئ الاغ ق تثخر جعثا شغ ظحر بصاشئ وتدارة 
الشرب شغ شطسطغظ. وغسسى التجب طظ خقل تمطاه إلى تتثغر الظاس طظ الافاسض أو المحارضئ شغ الظحاذات 
المثاطفئ الاغ تظزمعا السططئ سئر وزاراتعا أو الظحاذات الاغ تظزمعا الةمسغات الظسعغئ وطا حاضطعا طظ 
الاغ تاطصى تمعغق غربغا جثغا، فظعا تعثف إلى ظحر الفساد واإلشساد، وتسسى لاتطغط طزاعر السفئ والتغاء 
والفدغطئ شغ المةامع. ضما غسسى التجب طظ خقل التمطئ إلى تث الظاس سطى ضرورة الثشاع سظ السرض 
والشغرة سطى أسراضعط وأن غدططع ضض طظعط بمسآولغاه الثاخئ تةاه أعض بغاه وبمسآولغاه الساطئ تةاه 

المةامع، وضثلك تثضغر المرأة بالطئاس الحرسغ الثي شرضه اهللا سطغعا لطتغاة الساطئ، وعع الةطئاب والثمار.
ضما وغثسع التجب شغ تمطاه المسطمغظ إلى ضرورة طراساة أتضام اإلجقم الاغ ظخئ سطى وجعب جار السعرات 
واظفخال الرجال سظ الظساء وترطئ اقخاقط إق لتاجئ أصرعا الحرع، وتث التجب أعض شطسطغظ سطى الاخثي 
لضض الثسعات والمئادرات العادشئ إلى ضسر عثا التاجج شغ المةامع لما له طظ اظسضاجات جطئغئ وخطغرة سطى 

أعض شطسطغظ وخمعدعط.
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بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغ

وجقطه  اهللا  خطعات  اهللا  رجعل  غصعل 
ن،  ْ ما شاَء هللاّاُ أْن ت ُة ف َّ ُ ُن الُّ سطغه: «ت
ُن ِخالفًة  ّ ت ّ يْرفُعها هللاّاُ إذا شاَء أْن يْرَفَعها، ث ن، ث ُن ما شاَء هللاّاُ أْن ت ة، ف َّ هاج ال على ِم
ًا عاّضًا،  ُن ُمْل ّ ت ّ يْرفُعها إذا شاَء أْن يرفَعها، ث ّ يرفُعها إذا شاَء هللا ث َن، ث ُن ما شاَء هللا أْن ت ف
ُن ما شاَء هللا  رًَّة، ف ًا َج ُن ُمْل ّ ت ُن أْن يرفَعها، ث ّ ت ّ يرفُعها إذا شاَء أْن يرفَعها، ث َن، ث أْن ت

ت»  ة، ث س َّ ُ هاج الُّ ِخالفًة على ِم
أخرجه أتمث.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  تزاعرات الئخرة خفسئ لطمحروع افطرغضغ شغ السراق ...٢

-  الظدب السغاجغ والافعق السسضري ...٢

- جغاجئ الشثر لثى الحغثئ تسغظئ:

- أطظ الطاصئ والسغادة العذظغئ شغ بظشقدش غصسان شغ أغثي 

  العظث المحرضئ  ...٣

- طخر جةظ طفاعح شغ سعث السغسغ ...٤

- اإلخقتات المجغفئ شغ دول آجغا العجطى (التطصئ افولى- ج١) ...٤
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ضطمئ السثد

وافردن  وترضغا  والسعغث  وألماظغا  الغابان  برساغئ 
واقتتاد افوروبغ، اظسصث المآتمر الثولغ لطثول الماظتئ 
لثسط وضالئ افطط الماتثة إلغابئ وتحشغض القجؤغظ 
و٢٧   ٢٦ غعطغ  ظغعغعرك  شغ  (افوظروا)  الفطسطغظغغظ 
طظ حعر أغطعل/جئامئر الماضغ، سطى عاطح اجاماع 
الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة، وتدره طسآولعن طظ 
٣٤ دولئ سدع وطظزمئ، طظ بغظعا جاطسئ الثول السربغئ 
وطظزمئ الاساون اإلجقطغ والئظك اإلجقطغ لطاظمغئ، 
ضما حارك شغ اقجاماع افطغظ السام لفطط الماتثة، 

ورئغج الةمسغئ الساطئ، والمفعض السام لفوظروا.
إضاشغ  دسط  تطصغ  سْظ  المآتمر  اظاعاء  بسث  وُأسطظ 
المآتمر  وُوخش  دوقر،  ططغعن   ١١٨ بصغمئ  لطعضالئ 
بــ(الظاجح جثًا سطى طثاطش افخسثة)، وصال المفعض 
اقلاجاطات  ضرغظئعل: "إّن  بغغر  (افوظروا)  لعضالئ  السام 
الةثغثة خطعة طعّمئ طظ أجض تةاوز افزطئ المالغئ 
افخطر شغ تارغت العضالئ"، وصاطئ دول سثغثة ُطثاطفئ 

بالائرع لفوظروا، أو بالاسعث بالائرع ُطساصئقً.
وضاظئ وضالئ افوظروا صث وّجعئ ظثاًء ساجقً لةمع ٢٠٠ 
ططغعن دوقر لسث السةج المالغ لاةظإ إغقق طثارجعا 
وطراضجعا الختغئ، شةاء عثا المآتمر اجاةابًئ لطظثاء، 
الئالشئ  الامعغطغئ  لتخاعا  أطرغضا  إغصاف  سطى  وردًا 
تعالغ  ُتحّضض  والاغ  جظعغاً،  دوقر  ططغعن   ٣٦٥ ظتع 
دوقر،  ططغار   ١,١ بظتع  المصثرة  العضالئ  طعازظئ  بطث 
وعع افطر الثي تسّئإ شغ تثوث تطك افزطئ المالغئ 
الثاظصئ، شارتفع سةجعا المالغ إلى ٤٤٦ ططغعن شةاء عثا 
المآتمر وتّض افزطئ، وتمّضظ طظ تصطغص السةج إلى 

٦٨ ططغعن دوقر شصط.
وصال افطغظ السام لفطط الماتثة اجاغفان دوغرغك: 
المئثولئ  الةععد  شغ  تاجمئ  خطعة  اقجاماع  "ضان 
لطاشطإ سطى الظصص شغ العضالئ والئالس ١٨٦ ططغعن دوقر 
الدفئ  شغ  افوظروا  سمطغات  سطى  والتفاظ  أطرغضغ، 

الشربغئ، والصثس وغجة وافردن ولئظان وجعرغا".
تابسئ  ضعضالئ  تأّجسئ  صث  ضاظئ  افوظروا  أّن  وطسطعٌم 
لفطط الماتثة بصرار طظ الةمسغئ الساطئ شغ سام ١٩٤٩م، 
وتط تفعغدعا باصثغط المساسثات افجاجغئ إلى قجؤغ 
شطسطغظ لتغظ الاعخض إلى طا ُغسمعظه بــ"تض سادل 
ودائط لطظجاع الفطسطغظغ (اإلجرائغطغ)"، وسثد القجؤغظ 

تالغاً عع ٥,٤ ططغعن ُطسةطعن لثى افوظروا.
وعضثا ظةح المآتمر شغ تقشغ الدربئ المعجسئ الاغ 
تمعغطعا،  لبطث  صطسعا  بسث  لطعضالئ  أطرغضا  جّثدتعا 
شامّضظ المآتمر بدّثه لعثه المقغغظ شغ حراغغظعا 
طظ إبصاء افوظروا سطى صغث التغاة، بسث أّن ظّظ الضبغرون 
أّظعا شصثت ُطئّررات وجعدعا، وظّظعا أّن أطرغضا وضغان 
غععد أرادتا طظ صرار صطع الامعغض سظعا إجصاط واتٍث 
طظ أعط ططفات الصدغئ الفطسطغظغئ، أق وعع ططش تص 

سعدة قجؤغ شطسطغظ أو تسعغدعط.
جادة  غغر  أّظعا  غةث  عثا  أطرغضا  طعصش  شغ  والُمثّصص 
لقتتاد  جمتئ  أّظعا  بثلغض  المطش،  عثا  إجصاط  شغ 
ذرأ  الثي  الظصص  تمعغض  باعلغ  والغابان  افوروبغ 
سرصطئ  بأي  تراطإ  إدارة  تصط  شطط  اظستابعا،  بسئإ 
فسمال المآتمر سطى أراضغعا، ولط تدشط سطى الثول 
الاغ تثور شغ شطضعا ضالغابان لمظسعا طظ المحارضئ شغ 
المآتمر، بض وأبصئ الئاب طفاعتاً إلسادة دشع ججء طظ 

تخاعا شغ الُمساصئض بحروذعا.
شصْطع أطرغضا لتخاعا الامعغطغئ غأتغ شغ جغاق الظعب 
السام إلدارة تراطإ شغ تصطغص المثشعسات افطرغضغئ 
لطضبغر طظ المآّجسات الثولغئ، وطظعا افوظروا، شسئإ 
أتالئ  شضأّظعا  جغاجغ،  طظه  أضبر  اصاخادي  الصطع 
الاجاطاتعا المالغئ تطك سطى دول غظغئ غغرعا ضالغابان 
لطرغئئ  خدساا  صث  وألماظغا  الغابان  وضأّن  وألماظغا، 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

الةجائر  شغ  اآلوظئ  عثه  شغ  افتثاث  طةرغاُت  تاسارع 
جغاجغٍئ  لسئئ  سطى  طةثدًا  طصئٌض  الئطث  أن  إلى  لاحغر 
جثغثة، ُتتصص فوروبا طراَدعا. شصث حعثت الئقُد عثه 
افغام تراضاً جغاجغاً تةطى بخعرة خاخٍئ شغما أصثطئ 
سطغه زطرُة بعتفطغصئ الفاجثة سئر رئاجئ أرضان الةغح 
شغ  الثولئ  ظحأة  طظث  الظزام  لئصاء  الداطظ  عغ  الاغ 
١٩٦٢م طظ تشغغراٍت حمطئ إصاقت وتسغغظاٍت شغ أوجاط 
الةغح وشغ افوجاط المثظغئ أغداً. وصث ذالئ عثه 
الاشغغرات واإلصاقُت والاسغغظات سطى وجه الاتثغث خمسًئ 
الةظراقت)  (طظ  السائ  السسضرغئ  الظعاتغ  صادة  طظ 
الةعغئ  الصعات  وصائث  الئرغئ  الصعات  صائث  إلى  إضاشًئ 
وصغاداٍت شغ الثرك العذظغ والضبغر طظ المسؤعلغظ شغ 
طراضج تساجئ طظ وزارة الثشاع العذظغ وشغ الصطاسات 
افطظغئ والحرذئ والصداء واإلدارة والعقة وتاى الئظعك 

والةمارك والمعاظأ وغغرعا...
تطك  ضض  أن  عع  الحأن  عثا  شغ  والقشئ  والشرغإ 
الاشغغرات ُتساخثر لعآقء المسؤعلغظ طظ أسطى العرم 
عع  الثي  الةمععرغئ،  رئغج  وباجط  الرئاجئ  طظ  أي 
وزغر الثشاع والصائث افسطى لطصعات المسطتئ، شغ غغابه 
حئه الاام سظ المحعث طظث ٢٠١٣م!! بض وغتثُث ذلك 
المسارضئ  أتجاب  غسمى  طما  ططئص  خمئ  ظض  شغ 
تط  َطظ  أغطإ  أن  عع  أغداً  والمساشرب  السغاجغئ! 
إبسادعط طظ الةظراقت جرى طظسعط طظ السفر وتمئ 
بسث  بغعتعط  طظ  وبائُص  وأخثت  جعازاتعط  طخادرُة 

طثاعماعا وتفاغحعا  لغقً!!
إن طا شرض أغطَإ عثه اإلجراءات عع شغ التصغصئ تالئ 
الامطمض الاغ تحعثعا المآجسُئ السسضرغئ شغ الةجائر 
سطى خطفغئ رشِخ الضبغر طظ افوجاط (داخض المآجسئ 
وخارجعا) اجامرار بعتفطغصئ وزطرته شغ تضط الئقد، وطا 
ظةط سظ غغابه حئه الاام سظ الرئاجئ طظ خراساٍت بغظ 
طعصع  شغ  المسطظ  غغر  الحشعر  وتالُئ  الظاشثة،  الُسخإ 
ضاشئ  شغ  افوضاع  إلغه  آلئ  وطا  جظعات  طظث  الرئاجئ 
السقصات  وتفضك  الفساد  اجاحراء  طظ  التغاة  طظاتغ 
شغ المةامع والاثاسغات الثطغرة سطى طظزعطئ التضط 
صغادة  غبظ  لط  ذلك  ضض  أن  إق  الظاس.  أوضاع  وسطى 
أرضان الةغح برئاجئ الفرغص أتمث صاغث خالح الثي عع 
سمطغاً وزغر الثشاع شغ غغاب الرئغج، سظ السسغ تبغبًا 
باثبغر طظ الثارج لاضرغج طظطص اقجامرارغئ والامثغث 
لعثه السخئئ شغما بسث ٢٠١٩م!! وذلك بسثطا تط إضساُف 
الصطإ الاابع لحصغص الرئغج وَطظ طسه، المخارع عع 
باإلظةطغج  المرتئطئ  ظفِسعا  الجطرة  عثه  ضمظ  اآلخر 
والمساِمثة ظفعذعا طظعط طظث أغام بعطثغظ باجاثثام 
جئعئ الاترغر العذظغ شغ العاجعئ طظث جاغظات الصرن 
الماضغ (شغ تعاشص طع شرظسا)، وذلك بإبساد الضبغر طظ 
طظ  أو  الماجلفغظ  طظ  السسغث  الرئغج  حصغص  رجاقت 
المصربغظ طظه طظ ذوي الطمعح لقجاغقء سطى المظخإ 
افسطى شغ الثولئ طظ أطبال المثغر السام لفطظ العذظغ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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املحعث السغاجغ يف الةجائر
ضفى بإبساد اإلجقم سظ التضط طظضراً وشساداً 
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أضث الثضاعر سبمان بثاش طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي 
المعرغااظغ  الرئغج  أن  ختفغ:  بغان  شغ  الاترغر  لتجب 
طتمث ولث سئث السجغج غمعث لاسثغض الثجاعر المعرغااظغ 
لغسمح لظفسه بعقغئ بالبئ شغ السام الصادم، ولثلك غسمض 
شجاسئ  تتئ  الةئري  والاسطط  الصمع  طظ  أجعاء  ظحر  سطى 
طضاشتئ اإلجقم (الماطرف!)، شغخرح زاسما بأن "تسغغج 
وأن  غععد)  (ضغان  به  صام  طما  أضئر  طأجاة  أتثث  الثغظ 
الثول السربغئ تطمعا اإلجقم السغاجغ وعثا طا لط غصط 

به الئسبغعن والظاخرغعن والحغعسغعن". وأضاف الثضاعر بثاش: أن ولث سئث السجغج الثي اجائاح لظفسه الترطات 
وجفك الثطاء تسطحاً لطسططئ، غةث أن العجغطئ افصرب لضسإ الاأغغث الخطغئغ لتضمه الةئري غضعن بحظ تمطئ 
لمتاربئ اإلجقم؛ شتغظ صام الحغت طتمث التسظ الثدو بالرد سطى تخرغته شغ خطئئ الةمسئ الماضغئ شغ أتث 
جعاطع ظعاضحعط، أوسج ولث سئث السجغج بإغقق طرضج تضعغظ السطماء، المسعث السطمغ الثي غحرف سطغه الحغت الثدو، 
دون جابص إظثار، تتئ ذرغسئ أن المرضج غظحر الفضر (الماطرف)! وعضثا غظدط ولث سئث السجغج خراتئ إلى التمطئ 
الخطغئغئ الاغ تمضر باإلجقم وأعطه، وإلى رضإ التضام الطشاة الثغظ غتاّدون اهللا ورجعله. وخاط الئغان طتثرا عثا 

الطاغغئ طظ غدإ اهللا الةئار، وطعغئا بأعطظا المآطظغظ الخادصغظ شغ طعرغااظغا أن غأخثوا سطى غثه.

غثرك طراصئع العضع شغ جعرغا بأن بحار افجث جتإ 
خقل الحععر الماضغئ جمغع صعاته طعجعا إغاعا إلى آخر 
طسصض لطبعرة - طتاشزئ إدلإ. ضض طراضج المصاوطئ افخرى 
افصض حأظا تط صمسعا طظ صئض افجث. وغالئاً طا ضان غاط 
إدلإ.  إلى  البعار  ظصض  طصابض  المعاصع  باجاسقم  ذلك 
ولثلك، شإن إدلإ الغعم عغ طصاذسئ البعرة المتاذئ 
بافسثاء طظ ضض جاظإ، غسضظعا أعطعا وبعار طظ طظاذص 

حاى، طظ أعض تطإ إلى أعض الشعذئ الحرصغئ.
وجضاظعا عط أولؤك الثغظ لط غساطع الظزام حراءعط 
أو تثعغفعط أو إخراجعط طظ جعرغا. عآقء عط الثغظ 
بماظغ  تعالغ  طظث  شغعا  وبصعا  جعرغا  طظ  غثرجعا  لط 
جظعات رغط ظروف الترب. وبالعصعف سطى تارغت عثه 
الترب، شإن أطرغضا، الاغ تصش طظ وراء روجغا وترضغا 
ضاشغئ  بمفردعا"  "صعة  تعجث  ق  بأظه  تثرك  وإغران، 
لقجاغقء سطى إدلإ. سقوة سطى ذلك، شإظه شغ طبض 
ضئغر  خطر  عظاك  الضض"،  ضث  لـ"الضض  طعاجعئ  عضثا 
جغح  وعع  بالضاطض،  افجث  جغح  خسارة  شغ  غامبض 
ضسغش بالفسض، وجغأ الاةعغج، وسئارة سظ رساع أجظئغ 
ق غاماع بأغئ خئرة سسضرغئ. وعثا بثوره صث غآدي إلى 

سعاصإ ق غمضظ إخقتعا بالظسئئ لثول الضفر.
وإذا طا رأغظا ضغش جتإ الةغح السعري جمغع صعاته 
وترضعا إلى إدلإ، شإظظا قتزظا ضغش سجزت روجغا طظ 
وجعدعا أغدا. وسطى خطفغئ أضئر الاثرغئات السسضرغئ شغ 
تارغت روجغا شغ ٢٨ آب/أغسطج ٢٠١٨، ذضرت "إزشغساغا" 

أن طةمعسئ طظ ١٠ جفظ سسضرغئ روجغئ وغعاخاغظ 
تط ظحرعا شغ الئتر الماعجط. وإضاشئ إلى ذلك، وخطئ 
٣ طثطرات أطرغضغئ و٣ غعاخات ظعوغئ، طةعجة بظزام 
تعطاععك، ترأجعا الصغادة الساطئ لـ طاوظئ وغاظغ، إلى 
الماعجط شغ المظطصئ الئترغئ الاابسئ  الئتر افبغخ 
لطغعظان. وصث وخطئ السفظ اإلظةطغجغئ تطك المظطصئ 
أغدا. وشغ أوروبا، تاى الصاذشات اقجاراتغةغئ الصادرة 
سطى تمض صظابض ظعوغئ ألصغئ طظ صئض افطرغضغغظ عثه 
دشاع  وزارة  ربطئ  وصث  أغطعل).   ٥ (إظارشاضج،  افغام 
اقتتاد الروجغ سطى لسان الماتثث الرجمغ باجمعا، 
الطعاء إغشعر ضعظاحغظضعف عثا الاةمع لطصعات المسطتئ 
افطرغضغئ طع العضع شغ إدلإ (إظارشاضج، ٥ أغطعل). ضما 

أتاط الةغح الارضغ إدلإ بطعق ضبغش.
وطع ذلك، تقحئ ضض عثه الساخفئ العحغضئ سظث ظصطئ 
واتثة - شغ السابع طظ أغطعل، بسث ظاائب صمئ إغران 
وروجغا وترضغا، وضان أن اسُامث إسقن تعل الاجام عثه 
الثول البقث بالاسعغئ السغاجغئ شغ جعرغا. وبما أن 
عظاك إصطغًما واتًثا خارج جغطرة افجث بصغ شغ جعرغا، 

شعثا غسظغ أن اإلسقن طاسطص بالمعاجعئ شغ إدلإ.
"لماذا  عظا  عا  غطرح  ذئغسغا  جآاق  شإن  ذلك،  وطع 

غتحثون طبض عثا السثد الدثط طظ الصعات؟"
"إذا ضان إلخاشئ إدلإ، شطماذا لط غعاجمعا؟". فن أتثًا 

شغ إدلإ لط غثش وغثعإ لقتفاق طع الةقد.
عثا الرشخ لثغار اقظاصام السسضري المعجه ضث إدلإ 
طظ روجغا وإغران وترضغا عع شغ العاصع اساراف باجاتالئ 
عجغمئ إدلإ شغ ظض العضع التالغ. وإذا طا ظزرظا طظ 

زاوغئ جععر الحآون السسضرغئ، شإظعط غثرضعن تفعق 
المسطمغظ شغ جاتات الصاال، سطى الرغط طظ ضض الصعة 
السسضرغئ المثضعرة أسقه. وعضثا غتااج أسثاء البعرة 

إلى إغةاد ذرق أخرى لعجغمئ البعار.
باجاثثام  أطرغضا  تصعم  صئض،  طظ  التال  ضان  وضما 
جقتعا افجاجغ - أردوغان. وبمئادرة طظ ترضغا شغ ١١ 
أغطعل/جئامئر ٢٠١٨، سصث اجاماع لمةطج افطظ الثولغ 
شغ ظغعغعرك، أسطظ المحارضعن شغه باإلجماع، بما شغ 
جعرغا.  شغ  جغاجغئ  تسعغئ  إلى  التاجئ  روجغا،  ذلك 
طظثوب روجغا الثائط شغ افطط الماتثة، ظغئغظجغا سطى 
وجه الثخعص، صال ".. شغ الصمئ اإلغراظغئ، أضثت روجغا 

الطئغسئ الاغ ق بثغض سظعا لطاسعغئ السغاجغئ...".
باإلضاشئ إلى ذلك، ظحرت ختغفئ وول جارغئ طصاقً 
لطرئغج الارضغ أردوغان دسا شغه الثول الشربغئ إلى طظع 
وصعع ضاربئ إظساظغئ شغ إدلإ. طع عثا الثطاب والسثغث 
طظ الثطابات افخرى المحابعئ، غخعر أردوغان ظفسه 

طرة أخرى ضخثغص لطحسإ السعري وبعرته.
لضظ دور ترضغا شغ العصئ التالغ، أخئح أضبر تسصغًثا، 
وجه  المثطخغظ  افحثاص  طظ  السثغث  رأى  تغث 
تاضمعا، وأدرضعا جععر سمطغاتعا؛ درع الفرات وغخظ 
الجغاعن، سظثطا أخرجئ البعار، وُأجئرت تطإ والشعذئ 
عغ  فردوغان  بالظسئئ  الخسعبئ  إن  اقجاسقم.  سطى 
بغظ  الامغغج  وتسطمعا  ظحأوا  صث  الحام  أعض  أن  تصغصئ 
طخالتعط وطخالح أسثائعط. طا عع واضح بحضض خاص 

عع طعجئ تحعغه خعرة طحاغت "الدفادع"، الثغظ دسعا 
إلى وصش إذقق الظار وصادة الةماسات السسضرغئ الثغظ 

تظازلعا سظ طعاصفعط طظ أجض المال.
شغ ١٣ أغطعل/جئامئر، أخئح طظ المسروف أن صعات افجث 
اظستئئ طظ تماة المةاورة شغ اتةاه تثطر، ضما غادرت 
شرق الفغطص الثاطج، وتعصفئ ضثلك تفةغرات الطائرات 
الروجغئ. وسطى الرغط طظ اجامرار الصخش شغ بسخ 
الاةمسات، إق أن العضع تعل إدلإ عثأ إلى تث طا. شغ 
طبض عثا العضع الراعظ، وشغ غغاب افسمال العةعطغئ 
طظ صئض البعار، شإن طعصش دطحص غصعى ضض غعم وغصاض 

البعرة.
غئثو أن إدلإ تفعط عثا. وطع ذلك، شإن اقخاقف شغ 
ذرغصئ وخعل افطئ إلى ذرغص البعرة الختغح غسعق 

تصثطعا.
وإذا ضان عظاك شغ تارغت البعرة لتزات ضان شغعا رأس 
البسئان سطى بسث ذراع، والزاعر أظه عا ظتظ ذا - لتزئ 
التصغصئ والظخر جاأتغ صرغئاً، والغعم ظفعط بأن اقظاخار 
شغ دطحص لغج عثف البعرة. لضظ إصاطئ دولئ الثقشئ 
سطى طظعاج الظئعة عع طا غةإ أن ُغشرس أوقً شغ أذعان 
شالمسطمعن  اآلن.  التصغصئ  لتزئ  تاظئ  وصث  الظاس. 
غاماسعن بالافعق السسضري وصث اضاسئعا خقل الترب 
خئرة ق تصثر ببمظ شغما غاسطص بافخطاء السغاجغئ. شعض 
جغتمطعن بأغثغعط السقح افعط - الصغادة السغاجغئ 

وذرغصئ رجعلظا ؟
غا اهللا غا تص، تصص فعض الحام وفطاظا أجمى طا ظئاشغ، 

 !أصر أسغظظا بثقشئ راحثة باظغئ سطى طظعاج الظئعة

الحغء ق غسطغه، وق غئثو أن ذعشان الفساد جغاعصش.
جره  وطا  وذرده  الثولئ  تظزغط  طتاربئ  أن  وباظغعما: 
ذلك طظ دطار حاطض، تمض خجغظئ السراق تةما طثغفا 
طظ الثغعن، تةاوز - بتسإ خئراء اصاخاد سراصغغظ - 
تاجج ١٠٠-١١٩ ططغار دوقر ظاغةئ اظعغار أجسار الظفط، 
تصئئ  طظ  طعروبئ  دغعن  جاظإ  إلى  الترب،  وتضالغش 
الظزام السابص. (التثث/ افجعاق السربغئ، وباس ظغعز). 
ظصعل: إن تطك الثغعن جادغش أسئاء أخرى سطى اصاخاد 
الئقد شغ ظض جاجئ غفاصرون لطثئرة والظجاعئ لطاساطض 

طع أزطات طسصثة ضعثه.
والاسعغش  المماذطئ  غغر  إذن  التضعطئ  أطام  شطغج 
والعسعد بصثوم وصٍئ ﴿فِيِه ُفَغاُث الّنَاُس وَفِيِه َفْعِصُروَن﴾. 
أو الطةعء لطصمع والادغغص سطى المازاعرغظ المطالئغظ 
المدغ  سظ  الظضعص  سطى  لتمطعط  طحروسئ  بتصعق 
صثطا شغ تراضعط. ولسض الثغار الباظغ عع الراجح، فن 
إغران الممسضئ بثغعط الطسئئ غغر طساسثة لارك السراق 
باسائاره (الضظج) الثي ق تظفث طظاشسه ق جغما شغ ظض 
السصعبات افطرغضغئ الاغ تجغث طظ تعتح إغران إلبارة 
المحاضض لثول المظطصئ بسطط ورساغئ أطرغضا الاغ تطسإ 
سطى ضض التئال شغ ظض تضام روغئدات لغج بغظعط 
رجض واتث غدع تثا لسظةعغئ سثو اإلجقم أطرغضا. غآغث 
طا ذعئظا إلغه تمطئ اساصاقت، واخافاء صسري، واخاطاف، 
واغاغال ذالئ سثدا طظ الظحطاء الثغظ أغثوا المسغرات 
المظاعدئ لطتضعطئ. (جضاي ظغعز سربغئ). وتطك اإلجراءات 
الاسسفغئ تعثف إلى طظع تةثد المزاعرات شغ افغام 
المصئطئ. وصث أشاد أتث أبرز ظاحطغ الئخرة لعضالئ "غصغظ 
لفظئاء" طحارذا إخفاء ععغاه فجئاب أطظغئ، أن لغطئ ١٤ 
طةععلئ  سسضرغئ  صعة  داعمئ  الةاري  أغطعل/جئامئر 
واصاادتعط  الئخرة  حئاب  طظ  ظاحطا   ٣٠ ظتع  طظازل 
داعمئ  ذاتعا  الصعة  أن  وطدغفا  طةععلئ،  جعئ  إلى 
طظجل الظاحط الئخري الئارز "ولغث افظخاري"، واصاادته 
الطتزئ.  تاى  طخغره  طسرشئ  دون  طةععلئ  جعئ  إلى 
وأضاف الظاحط أن طةمعع المساصطغظ تاى الطتزئ بطس 
ظتع ٦٤ ظاحطا، وجط صطص ذوغعط سطى تغاتعط. شغ 
سثد  أن  الفاقوي"  "أتمث  عع  آخر  ظاحط  أوضح  تغظ 
المساصطغظ طظ ظاحطغ الئخرة بطس ظتع ١١٠ طساصطغظ، 
طظ صئض صعة خاخئ صادطئ طظ خارج الئخرة، وغغرعا 
ضبغر.. طا صطإ المعصش رأجا سطى سصإ، شئسث أن ضاظئ 
المزاعرات تعثف لطدشط سطى التضعطئ لاعشغر شرص 
أخئح  الاتاغئ،  والئظى  الثثطات  واصع  وتتسغظ  السمض 
سحرات الئخرغغظ طظ أعالغ المساصطغظ افجئعع الماضغ 
غطالئعن بإذقق جراح أبظائعط. وأحار "الفاقوي" إلى أن 
جمغع تاقت اقساصال تمئ لغق وطظ دون أواطر صدائغئ، 
خارج  لطسفر  اضطروا  المازاعرغظ  طظ  السثغث  وأن 
الئخرة خحغئ اقساصال أو الاخفغئ. أطا طفعضغئ تصعق 
اإلظسان شصث أحارت إلى أن سثد الحضاوى المصثطئ لعا، 
والماسطصئ باساصال أو اخافاء ظاحطغظ بخرغغظ تربع سطى 
١٤٦ حضعى، شدق سظ حضاوى تفغث باطصغ سثد طظ 
الظاحطغظ برصغات تعثد بالاخفغئ. (وضالئ غصغظ لفظئاء). 
وخااطا، ظدرع إلى اهللا تسالى أن غسةض بظخره وصغام 
دولئ الثقشئ الراحثة الاغ تظخش ضض طزطعم، وترشع 
الضاشرغظ  طضر  طظ  والسئاد  الئقد  وتتمغ  السثل،  لعاء 
افسثاء. ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن * بَِنْصرِ اهللاِ َفْنُصُر َمْن 
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لصث ضاظئ ظصطئ ظعسغئ، أبثاعا حسإ السراق طظث اقتاقل 
افطرغضغ الئشغخ غعم سجف سظ المحارضئ شغ اظاثابات 
شاثظئ  الئقد،  طتاشزات  سمعم  شغ   ٢٠١٨ أغار/طاغع 
ظسئئ المحارضئ إلى ١٩٪ رغط الاجغغش اإلسقطغ، راشصعا 
اساماد  طظ  غةسض  ضئغر،  تجوغر  بعصعع  رجمغ  اساراف 
ظاائةعا أطرا طرشعضا لعق رضا طظ جاظإ المتاض الضاشر 
لُغثرج طظعا تضعطئ شاحطئ ضسابصاتعا، إداطئ لمحروسه 
الاثطغري، وتطمغساً لعجعه ضالتئ السعاد لط غسث باإلطضان 
صئعلعا لسزط شسادعا، وجعء إدارتعا لمآجسات الثولئ. 
ولسض اطاظاع الظاس سظ الاساذغ طع اقظاثابات افخغرة 
جاء شغ ظض ختعة أتئ بسث ذعل طساظاة وغأس طظ 
بارصئ أطض شغ تتسظ افوضاع المسغحغئ سطى طثى ١٥ 
ساطا، وصث تآتغ عثه الختعة أضطعا لع وجث لعا صائث 

طعشص غسرف ذرغص الثقص.
بط وجعئ خفسئ أخرى لطمحروع افطرغضغ، تمبطئ شغ 
تزاعرات الئخرة، لرشع التغش سظ جضاظعا شغ المةاقت 
واطاث  أوارعا  احاث  أن  لئبئ  طا  بط  والئطثغئ،  الثثطغئ 
لعغئعا لغحمض طسزط المتاشزات الةظعبغئ وخعق إلى 
بشثاد، إغثاظا بعسغ حسئغ سطى طآاطرات افسثاء، وسجم 
سطى طتاجئئ الفاجثغظ الثغظ أضروا بحسئعط. وتطك 
الخفسئ تضاسإ الغعم خخعخغئ سطى طا جئصعا، إذ إظعا 
خثرت طظ أضئر طسغظ جماعغري لطتضعطئ الطائفغئ، طظ 
وجط حغسغ باطاغاز، طا أرسإ التضعطئ وضاد غفصثعا 
الاعازن، وتمض الساجئ سطى جطعك طثاعإ حاى: شمظعط 
طظ رضإ المعجئ طاظخق طظ ظطمه، وطظعط طظ ضال 
الاعط لشغره ضغق، واظئرت (المرجسغئ) عغ افخرى تثضر بما 
جطش طظ طعاسزعا السثغثة، وتعجغعاتعا التضغمئ شغ 
اخاغار افخطح... وطا زاد طظ ععل الخثطئ الرجائض الاغ 
بسث بعا المازاعرون سئر تترغص طصار افتجاب التاضمئ، 
والمطغحغات اإلغراظغئ وقء وتمعغق وتثرغئا، وإضرام الظار 
شغ خعر الثمغظغ وخاطظؤغ وإتراق الصظخطغئ اإلغراظغئ شغ 
الئخرة، وطئظى المتاشزئ وطةطسعا، والخثع بعااشات 
تظثد بالاثخض اإلغراظغ شغ حآون السراق، شضان طا تخض 
عع بتص خطئا جطق غثسع التضعطئ لطاأطض شغ جئض آطظئ 

لطثروج طظ ذلك المأزق الثطغر.
العسعد  "أذطصئ  أن  إق  السئادي  تضعطئ  طظ  ضان  شما 
طسظغغظ  وزراء  وإغفاد  رصابغئ،  لةان  باحضغض  (السثغئ) 
ساطئ،  افخــرى  والمتاشزات  خاخئ  الئخرة  بأزطات 
المالغئ  إذقق  راشصعا  المساتضمئ،  افزطئ  شاغض  لظجع 
لاثخغخات بطشئ ٢١٠ ططغار دغظار لامعغض المحارغع 
وتطئغئ تاجات الظاس". (السعطرغئ ظغعز). عثا غغر وسعد 
تطك  أن  والتص  السمض،  سظ  ساذض  آقف   ١٠ باعظغش 
اإلجراءات أرغث بعا التث طظ الشدإ الماخاسث! شأتثبئ 
تطك العسعد، عثوءًا ظسئغا أجعط شغ ضسر تثة الشطغان 
الةماعغري لئسخ العصئ، بط طا لئث أن اضاحش الةمععر 
زغفعا، وأظعا تئر سطى ورق، شاجاأظفعا تراضعط بصعة 
طعثدغظ برشع جصش ططالئعط لاحمض إجصاط الظزام 

بإلشاء السمض بالثجاعر وتسطغض الئرلمان... الت.
وطما تةثر اإلحارة إلغه شغ عثا السغاق أن افطض شغ تض 
جثري فزطات السراق ق شغ الئخرة شتسإ، بض شغ أرجاء 

الئقد ضاشئ غسث أطرا خسإ المظال، وذلك لسئئغظ:
المظاخإ  جاحشض  الاغ  ظفسعا  العجعه  تضرار  أولعما: 
ساطا  ذعال ١٥  شاجثا  ضان  وطظ  لطتضعطئ،  الاظفغثغئ 
ق غاعصع خقته شغ لغطئ طعما ضاظئ الزروف..! شفاصث 
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ظحر طعصع (وضالئ جما اإلخئارغئ، البقباء، ٨ طترم ١٤٤٠عـ، ٢٠١٨/٠٩/١٨م) خئرا جاء شغه: "صال رئغج المضاإ 
السغاجغ لترضئ المصاوطئ اإلجقطغئ تماس السابص خالث طحسض، الغعم البقباء، إظه ق بث طظ إسادة بظاء طظزمئ 
الاترغر وإسادة تسرغش دور السططئ الفطسطغظغئ. وأضاف طحسض، شغ ضطمئ له خقل المآتمر السطمغ افول لطترضئ، أظه 
غةإ أن تفاح طظزمئ الاترغر أبعابعا أطام الضض الفطسطغظغ وأق تئصى لةعئ طسغظئ شصط، قشااً إلى أظه طظ المططعب 

إدارة اجاراتغةغئ دصغصئ وشاسطئ فربسئ ططفات (الصثس، السعدة، اقجاغطان، تترغر افجرى)."
: إن طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ عغ طظزمئ أظحأعا الشرب الضاشر المساسمر وزّغظعا سمقؤه تضام 
المسطمغظ وذلك لاتصغص طآرب اقجاسمار شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، الاغ تاطثص شغ تخر صدغئ شطسطغظ 
ضغ تضعن صدغئ طظزمئ شخائطغئ ساججة، تأخث خفئ الحرسغئ شغ الخراع وتاثث صرارات الافرغط والاظازل 
لغععد. تغث أدرك الشرب أّن بصاء شطسطغظ صدغئ إجقطغئ أو تاى سربغئ جغةسض طظعا سصثة ضأداء ق غصعى 
طظحار طآاطراته سطى صطسعا، لثلك ارتأى أن غظحأ طظزمئ تأخث خفئ الحرسغئ والامبغض شُاتخر بعا صدغئ 
شطسطغظ، وسظثئث جغضعن طظ السعض سصث اقتفاصغات والصغام بالاظازقت بتةئ الدرورة أو طسادلئ الصعة أو 

إتقل السقم لحسإ طدطعث طسادسش تمبطه طظزمئ عجغطئ ق تعل لعا وق صعة.

منظمة التحرير الفلسطينية مجلس ضرار يجب العمل لهدمها
وال يجوز السعي للدخول فيها أو الدعوة إلصالحها



 السثد ٢٠٢  ٣ افربساء ٢٣ طظ طترم ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٣ تحرغظ افول/أضاعبر  ٢٠١٨ طـ 

ظحر طعصع (التغاة الطظثظغئ، السئئ ١٩ طترم ١٤٤٠عـ، 
احائاضات  "خرصئ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/٠٩/٢٩م) 
سظغفئ حعثتعا طظطصئ ورحفاظئ (٣٠ ضغطعطارًا جظعب 
غربغ ذرابطج) أطج، أجعاء العثوء التثر الثي تسغحه 
اقتخاقت  تعاخطئ  شغما  أغام،  طظث  الطغئغئ  الساخمئ 
الحعارع  طظ  المسّطتئ  المطغحغات  لستإ  السغاجغئ 
وإسادة التغاة إلى ذئغساعا. وتجاطظ ذلك طع لصاء بغظ 

الظائإ الباظغ لرئغج المةطج افسطى لطثولئ شعزي السصاب ورئغج لةظئ التعار شغ طةطج الظعاب سئث السقم 
ظخغئ، بتدعر المعشث الثولغ إلى لغئغا غسان جقطئ، تمئ خقله طظاصحئ إسادة تحضغض السططئ الاظفغثغئ 

وآلغئ اخاغار المةطج الرئاجغ المافص سطغعما بغظ المةطسغظ".
: ق ظةث ضقطا أبطس وق وخفا أدق لطتال الاغ تسغحعا لغئغا طظث اإلذاتئ بالصثاشغ سمغض برغطاظغا 
المثدرم، طما جاء شغ جعاب جآال فطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ تفزه 
اهللا: "إظه لمظ المآلط أن بقد المسطمغظ الاغ ضاظئ طظططص الفاعتات وظحر اإلجقم الثي غتمض السثل 
والثغر لربعع السالط... أخئتئ عثه الئقد طغثان صاال غاسابص شغه الضفار المساسمرون سطى صاطظا وظعإ 
برواتظا... غدتضعن بمضء أشعاععط سظث ضض صطرة دم تسغض طظا، لغج بأغثغعط شتسإ، بض ضثلك بأغثي 
سمقئعط طظ أبظاء جطثتظا! إن الضفار المساسمرغظ عط أسثاؤظا شطغج غرغئاً أن غئثلعا العجع شغ صاطظا، 
شغما  غصااطعن  بط  أوروبا،  غعالغ  وبسدعط  أطرغضا،  بسدعط  غعالغ  لغئغعن،  شرصاء  طسعط  غخطش  أن  أطا 
بغظعط، صااقً لغج طظ أجض اإلجقم وإسقء ضطمئ اهللا، بض لمخالح الضفار المساسمرغظ... شإظعا إلتثى الضئر، 
ِ َحَراٌم، َدُمُه،  ِل ْ ُ ِ َعَلى اْل ِل ْ ُ شاصااال المسطمغظ شغما بغظعط جرغمئ ضئرى شغ اإلجقم، صال الرجعل : «ُكلُّ اْل
 .«ٍ ِل ْ ِل َرُجٍل ُم ْ َقْ ِ ِم َد هللااَّ ُن ِعْ ْنَا َأْهَ َوَماُلُه، َوِعْرُضُه»، أخرجه طسطط َسْظ َأِبغ ُعَرْغَرَة، وَصاَل الَرُجعُل : «َلَزَواُل الدُّ
أخرجه الظسائغ َسْظ َسْئِث اهللاَِّ ْبِظ َسْمٍرو. وخاتمئ الثاام شإن لغئغا ق تثطع طظ شرغص بالث، خادق طثطص، 
عمه أن غسغث الثغر والسثل إلى لغئغا باتضغط اإلجقم شغ التغاة والثولئ والمةامع، وظتظ ظأطض طظ عثا 
الفرغص أن غطعر لغئغا طظ ضض ضاشر طساسمر وطظ ضض خائظ سمغض... وتسعد لغئغا إلى أخطعا وشخطعا: 
ْمرِهِ َولَِكنَّ 

َ
ُ ذَللٌِب بَلَ أ طظططص الفاتتغظ، وبطث تفزئ الصرآن الضرغط... صطسئ إجقطغئ تارجئ لقجقم ﴿وَابَّ

ْكرَثَ اجَّاِس َال َفْعلَُموَن﴾."
َ
أ

بثعسعط شغ الحعارع والطرصات أو صخفعط بالصظابض 
طظ الطائرات!.. وافدلئ طظ العاصع ضبغرة، شصث تثث 
ذلك بالفسض طرارًا وتضرارًا شغ الماضغ الصرغإ والئسغث 
شغ بقد المسطمغظ!! شعثه الةغعش بتسإ عثا الفعط 
عغ إذًا شغ خش افسثاء!! شأصرَّت عثه الظزرة العاصسغُئ 
الساذجئ بثلك واصساً طرغرًا غرغثه وغضرجه اقجاسماُر 
غسظغ  ق  طا  وعع  المسطمغظ.  بقد  أصطار  جمغع  شغ 
سطى أرض العاصع جعى الثدعع واقجاسقم وتبئغئ 
افوضاع الصائمئ لخالح الضاشر المساسِمر الشربغ وطظع 
طظ  اقظسااق  باتةاه  اإلجقطغئ  افطئ  شغ  تراٍك  أي 

عغمظئ الشرِب سثو اإلجقم والمسطمغظ.
ولغج افطر ضثلك شغ التصغصئ، إذ أشراُد عثه الةغعش 
والصعى افطظغئ بةمغع أجقضعا طسطمعن تماطاً ضما عع 
تال أبظاء افطِئ جمغساً طظ غغر السسضرغغظ وق شرق!! ضما 
أن جمغع أجطتاعا عغ طظ أطعال المسطمغظ!! ولضظ غصع 
سطى ساتص طظ غسمض إلظعاض افطِئ بالفضر والسغاجئ 
أن غعصر شغعط جثوَة اإلغمان بإتغاء السصغثة اإلجقطغئ 
شغ ظفعجعط وسصعلعط، وظثعَة اإلجقم السزغط بئث 
العسغ السغاجغ طظ زاوغئ اإلجقم شغ أوجاذعط، تماطًا 
ضما شغ أوجاط غغرعط، وذلك بدرب الفضرة العذظغِئ 
أو الصعطغئ أو الطائفغئ المصغاِئ أو السطماظغئ الثخغطئ سطى 

المسطمغظ طبقً، إذ المحضطُئ شغ افطئ شضرغئ جغاجغئ.
ولصث ضان أغداً طظ أبر عثه العاصسغئ وطظ تثاسغاتعا طا 
سطغه المسطمعن الغعم طظ سثم تتمغِض طسؤعلغئ الصغام 
بفرغدئ الةعاد السزغمئ لتضام افطر العاصع وق تاى 
وعثا  البضظات.  شغ  الرابدئ  المسطمغظ  جغعش  لصادِة 
دون حك زلض شزغع! وضأن افطَئ أسفْاعط طظ المعمئ 
وخارت حسعُبـعا تئتث سظ بثائَض أخرى قجارجاع الصعة 
والسجة أو رد السثوان غغر تترغك الةغعش لاساسغخ 
بالسقح  المثجةئ  الظزاطغئ  الةغعش  عثه  سظ  بعا 

والمسثات، الاغ أشرادعا طسطمعن!!
سطماً أن سمطغَئ أخث التضط وإصاطِئ جططان المسطمغظ شغ 
بقد المسطمغظ ق غمضظ أن تاط إق سئر بعابئ ُظخرة أعض 
الصعة طظعط. إذ ذرغُص إصاطئ الثولئ حرساً عع الطرغُص 
السغاجغ وق حغء جعاه، لغاترك عآقء باتةاه ظخرة 
لتراجئ  ق  إلغعا  غظامعن  الاغ  الحسعب  وُظخرة  التص 
أظزمِئ التضام السمقء الزالمغظ شغ عثه الثول العذظغئ. 
أَجّض  طظ  عع  إذ  واآلخرة،  الثظغا  شغ  لعط  خغر  شثلك 
وأسزِط أسمال افطِر بالمسروف والظعغ سظ المظضر الثي 
عع طضمظ الثغرغئ شغ افطئ اإلجقطغئ بحعادة ضااب 
لِلنَّاِس  ْخرَِجْت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ َخرْيَ  ﴿ُكنُتْم  تسالى:  صال  تغث  اهللا 

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن الُْمنَكرِ َوتُْؤِمُنوَن بِابِّ َولَْو 
ْ
تَأ

ْكرَثُُهُم 
َ
ْنُهُم الُْمْؤِمُنوَن وَأ َُّهم مِّ ْهُل الِْكَتاِب لاََكَن َخرْياً ل

َ
آَمَن أ

الَْفاِسُقوَن﴾ [آل سمران:١١٠].
وعثا عع أغداً طعضع الاتثي الغعَم لصطإ طعازغظ الصعى 
شغ بقد المسطمغظ باتةاه صغام دولِئ المسطمغظ، الثقشئ 
سطى طظعاج الظئعة ولغسئ حغؤاً آخر! وعثا شغ التصغصئ 
طظ  تثوبه  طظ  وغتارز  الشرُب  غثحاه  طا  أخحى  عع 
خقل تراجه طظ سمقئه شغ بقد المسطمغظ وطظ خقل 
جغعحه وجعاجغسه وطثابراته وجظعِد إسقطه وأجعجِة 
دوله الاغ تسعر سطى طظع المسطمغظ طظ الاترر طظه 

 واقظسااق طظ حروره

السابص الطعاء سئث الشظغ عاطض الثي ُأصغض طع الضبغر طظ 
طصربغه سطى خطفغئ صدغِئ المثثرات المسروشئ والخراع 
سطى الظفعذ، ولربما أغداً ضمظ سمطغِئ تخفغئ تساباٍت 

صثغمٍئ ضما حاع.
وق حك أن طا غتثث شغ الةجائر وطا ُغعغأ شغ عثه اآلوظئ 
إظما عع طظثرج ضمظ ترتغئات المرتطئ المصئطئ وتمعغث 
حعر  شغ  الرئاجغئ  اقظاثابات  "ظةاح"  لدمان  الطرغص 
أن  واضتاً  ضان  شصث  المصئض.  السام  طظ  ظغسان/أبرغض 
رئغج افرضان الثي ظض غاردد بحضض دوري وقشئ سطى 
دولئ اإلطارات وطظ خقل جعقته الضبغرة شغ الثاخض ضان 
غسسى طظث شارة، أي طظث اظستاب الرئغج بعتفطغصئ طظ 
واجعئ التضط، لاسجغج طعصسه وتعجغع جططاه إلتضام 
الصئدئ سطى الةغح بعضع رجاله شغ المعاصع المعمئ 
والمراضج التساجئ شغ الثولئ، ضصادة الظعاتغ السسضرغئ 
والحرذئ  الةغح  وطثابرات  الصاالغئ  العتثات  وصادة 
لطصطإ  أي  الظاشثة  لطجطرة  العقء  أجاس  سطى  والثرك، 
المعغمظ سطى التضط. وذلك لشرض شرض َطظ جغضعن 
وتتثغث  رجط  وبالاالغ  المصئطئ،  المرتطئ  شغ  رئغساً 
طساصئض الئقد وضمان الظفعذ وتئسغِئ الظزام بسث إزاتئ 
ضض طظ له ذمعح خارج إرادة صغادة افرضان شغ خقشئ 
سئث السجغر بعتفطغصئ شغ تال تصرر الاثطغ سظه أو تشغغره 
ظاعرة.  لغسئ  أخرى  واسائاراٍت  الختغئ  لتالاه  ظزرًا 
جغظارغع  إخراج  ضغفغئ  طقطح  تاضحش  جعف  ولربما 
افغام  صابض  شغ  الظاشثة  لطسخئئ  اقجامرارغئ  تضرغج 
خخعخاً بسثطا "أظةجت بظةاح" (ولع شغ اإلسقم الرجمغ 
غعم  طغرضض  أظةغق  افلماظغئ  المساحارة  زغارُة  شصط) 
٢٠١٨/٠٩/١٧م بسث ظععر طا جاسفر سظه زغارُة الرئغج 
الفرظسغ طاضرون المظازرة شغ افحعر الصطغطئ الصادطئ، 
وعض جغضعن اجاصئاله أغداً طظ ذرف الرئغج بعتفطغصئ 
حثخغاً، وبثلك جُغفاح الطرغص لسعثة خاطسٍئ له ولع 
بشغر اجمعا، أم أن افطعَر غةري طظث اآلن ترتغُئعا إلسثاد 
َطظ طظ رطعز الظزام جغثطفه لغضعن رئغساً لطئقد؟ شفغ 
جمغع التاقت لظ غضعن لطحسإ المسطط شغ الةجائر أي 
دور شغ تسغغظ َطظ جغتضمه (ضما ضان التال دوطاً)، بض 
جُغفرض سطغه طظ الثارج تاماً شغ غغاب العسغ الختغح 
سطى ععغاه واظامائه الختغح الثي عع اإلجقم السزغط 

سصغثًة وظزاطاً وتدارًة.
إق أظه رغط ضض طا غفسطه التضاُم وصادة جغعحعط شغ 
بقد المسطمغظ بتضط ارتئاذعط بالمساسمِر الشربغ غةإ 
الصعل إن طظ أسزط طا غةثر أن غاظئَّـه له المسطمعن 
شغ عثا الجطان طظ الفثاخ الاغ ظخئعا الضاشر المساسِمر 
لاضرغج إبساِد اإلجقم سظ التضط بمظع سعدة الثقشئ، 
شغ  الةغعش  عثه  بأن  الصائطئ  العاصسغئ  الظزرة  عغ 
الئقد اإلجقطغئ لغسئ طّظا وإظما عغ طظ بطاظئ التضام 
المرتئطغظ بافسثاء شغ الشرب، وبالاالغ ق غخح سصًق 
ظحأتعا  بتضط  وقءعا  إن  إذ  حغء!!  طظعا  ُغظازر  أن 
وسصغثتعا الصاالغئ عع لطتضام وَطظ وراءعط، وطعماعا 
عغ تماغُئ افظزمئ السمغطئ الاابسِئ طظ غدإ الحسعِب 
المسطمئ وطظُع عثه افخغرة طظ اإلذاتئ بعا سظث تثوث 
أغئ طعاجعٍئ شغ أغئ طتطئ طظ طتطات خراع افطِئ طع 
سثوعا التصغصغ وعع الشرب اقجاسماري الضاشر، ولع بصاض 
ولع  أي  أرواتعط،  وإزعاق  دطائعط  وجفِك  المسطمغظ 

تامئ: المحعث السغاجغ شغ الةجائر...

ليبيا التي كانت منطلق الفتوحات ونشر اإلسالم
هل أصبحت ميدان قتال يتسابق فيه الكفار المستعمرون على قتلنا 

ونهب ثرواتنا؟!

باتمطعما لئسخ الاضالغش المالغئ السالمغئ  افطرغضغئ 
الاغ ضاظئ أطرغضا تظفرد بعا.

أّطا طعضعع سعدة قجؤغ شطسطغظ لثغارعط شأطرغضا 
وطسعط  السالط  دول  وضض  السربغئ  والثول  وأوروبا 
ُطظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ ُطافصعن سطى سثم السماح 
بسعدة القجؤغظ إلى دغارعط طظث الطتزئ الاغ تّط شغعا 
تعةغرعط، أي ُطظث الظضئئ، وُغرغث الةمغع تض المحضطئ 
سظ ذرغص الاسعغخ ق السعدة، شأخئح ذلك سرشاً دولغًا 
ساطاً، وبالاالغ شق ُتطشى وضالئ افوظروا إق بسث تخفغئ 
شطسطغظ  صدغئ  لاخفغئ  تمعغثًا  القجؤغظ،  طسألئ 
ضضض، وعثا عع جئإ جرسئ اجاةابئ المظزمئ الثولغئ 
شغ سصث المآتمر، وضت افطعال لفوظروا، فّن ذلك ججء 
طظ الاجاطاتعا، والاجاطات الثول الضئرى والشظغئ، وفّن 

الصدغئ لط تتظ بسُث تخفغاعا.
شاعامام طا ُغسّمى بالُمةامع الثولغ بإبصاء افوظروا، 
وتصثغط الثثطات لقجؤغ شطسطغظ، لغج عثشه خثطئ 
وإّظما  اإلظساظغئ،  الظعاتغ  خثطئ  عثشه  وق  القجؤغظ، 
الصاظعظغئ،  بالطرغصئ  شطسطغظ  صدغئ  تخفغئ  عثشه 
ُطسزط  سطى  الصاظعظغئ  السغطرة  طظ  غععد  وتمضغظ 
صدغئ  باتعغض  الثعظئ  ُطمبطغعا  بمعاشصئ  شطسطغظ 
أرض  اغاخاب  "سسضرغئ"؛  صدغئ  طظ  شطسطغظ 
"إظساظغئ"؛  صدغئ  إلى  تترغرعا،  واجإ  إجقطغئ 
قجؤغظ وتسعغدات، وتضط ذاتغ طتثود تتئ ُطسّمى 

الُماسطصئ  الثولغئ  اقلاجاطات  شاطئغص  الثولاغظ،  تض 
بالقجؤغظ تسظغ جسض الصدغئ بسعثة افطط الماتثة، 
بثقً طظ أْن تضعن بسعثة المسطمغظ، أي بسعثة الثول 
الضئرى الرئغسغئ شغ السالط، وتخفغاعا باجط الصاظعن 
تعخغفعا  إسادة  سطى  الطرغص  صطع  بّط  وطظ  الثولغ، 
تعّجه  دون  والتغطعلئ  إجقطغئ،  أّطئ  صدغئ  بأّظعا 
وعع  شطسطغظ،  لاترغر  الةعادي  لطسمض  المسطمغظ 

الطرغص الطئغسغ الحرسغ العتغث لتض الصدغئ.
والتصغصئ أّن ضّض الئقء الثي تّض بأعض شطسطغظ طظث 
الضئرى،  الثول  جئئه  إّظما  السبماظغئ  الثقشئ  جصعط 
طظ  سظعا  اظئبص  وطا  الطسغظئ،  افطمغئ  العغؤات  وعثه 

ُطظّزمات ضعضالئ (افوظروا).
وظئث  العضالئ،  عثه  ظئث  طظ  أوقً  ُبّث  ق  ضان  لثلك 
الاساون طع الصعى الضئرى الاغ ترساعا، والاغ طسثئ 
الصدغئ الفطسطغظغئ إلى صدغئ قجؤغظ، شضاظئ العضالئ 
عغ العجغطئ الاغ تساثثطعا الصعى اقجاسمارغئ لمظع 

تترغر شطسطغظ.
طظ إسادة تسرغش الصدغئ سطى أّظعا  وضان ق ُبّث باظغاً 
صدغئ إجقطغئ تثص السالط اإلجقطغ ضطه، وتثّخه 
وتامّبض  وتسإ،  اإلجقطغئ  بالطرغصئ  شُاتضُّ  وتثه، 
بالةعاد،  شطسطغظ  لاترغر  الةغعش  باترغك  تخرًا 
شاصاطع ضغان غععد طظ جثوره، وتصطع أغادي الثول 

 .الضئرى الاغ تثسمه

تامئ ضطمئ السثد: أجئاب دسط افوظروا شغ طآتمر ظغعغعرك

جغاجئ الشثر لثى الحغثئ تسغظئ:
أطظ الطاصئ والسغادة العذظغئ يف بظشقدش 

غصسان يف أغثي العظث املحرضئ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: سماد افطغظ*ـ 

صئض اقظاثابات العذظغئ الصادطئ شغ بظشقدغح، بثأت 
تضعطئ الحغثئ تسغظئ جععدعا الضاططئ إلرضاء العظث 
جاار  تتئ  ذلك  وضض  جططاعا،  لاأطغظ  طتاولئ  شغ 
التاضط  التجب  اتثث  وصث  والاساون.  البظائغ  اقتفاق 
السثغث طظ الثطعات المظاعدئ لطثولئ شغ غدعن شارة 
صخغرة طظ الجطظ طظ أجض طئادرة خطغب الئظشال لطاساون 
الاغ  الصطاسات،  الماسثد  واقصاخادي  الاضظعلعجغ 
لغسئ عغ جعى طظخئ تعغمظ سطغعا العظث وتساثثم 
لاتخغظ المخالح اإلصطغمغئ لطعظث. شغ ١٠ أغطعل/جئامئر 
٢٠١٨، اشااتئ الحغثئ تسغظئ طع العظث بقبئ طحارغع 
رئغسغئ طحارضئ بغظ العظث وبظشقدغح بما شغ ذلك 
الطاصئ  طظ  اإلضاشغئ  اإلطثادات  طظ  طغةاواط   ٥٠٠
العظثغئ إلى بظشقدغح ضةجء طظ خطئ العظث قجابمار 
٩ ططغار دوقر شغ صطاع الطاصئ شغ بظشقدغح ("اجابمار 
الحرضات العظثغئ لقجابمار ٩ ططغار دوقر شغ طحارغع 
الطاصئ شغ بظشقدغح"، ذا إغضعظغمغك تاغمج، ١١ ظغسان/

أبرغض، ٢٠١٧). ولغج رابطئ سعاطغ الثائظئ شصط تترض 
العظث لاخئح طرضجا لططاصئ شغ جظعب حرق آجغا ولضظعا 
أغدا تسطغ طعاردظا شغ الطاصئ اقجاراتغةغئ لعط، طما 
غةسطظا سرضئ لاعثغثات أطظ الطاصئ طظ صئض سثوظا 
الطثود. وبسث طآتمر الصمئ الرابع لمئادرة خطغب الئظشال 
لطاساون الاضظعلعجغ الثي سصث شغ ضاتماظثو بالعظث، 
ووصسئ  العظث  لمطالإ  بالفسض  بظشقدغح  اجاسطمئ 
سطى سثة طثضرات تفاعط. وشغ الغعم ذاته ٢٠١٨/٩/١٠، 
حارضئ تضعطئ تسغظئ الشادرة شغ طظاورات سسضرغئ 
صغادة  تتئ  بعن  طظ  بالصرب  أوظثا  شغ  أجئعسا  داطئ 
الةغح العظثي. وضاظئ عثه الاثرغئات المحارضئ تتئ 
صغادة العظث المحرضئ ق غمضظ تخعرعا بااتاً تاى صئض 
بدع جظعات. إن العثف الظعائغ لعثه المظاورات عع 
حض صعة جغح المسطمغظ الئظشالغ تاى غامضظعا طظ 
خثطئ العظث ضصعة إصطغمغئ وتةسغث خطئ عثا التطغش 
المحرك فطرغضا قتاعاء إتغاء اإلجقم السغاجغ والتث 

طظ تأبغر الخغظ شغ المظطصئ.
خجغًا  تسغظئ  تضعطئ  جطئئ  شصط،  أغام  بدسئ  وبسث 
آخر لئظشقدش وذلك بإجئار ترس التثود لثغعا سطى 
السمض طع صعات السثو العظثي. أرجطئ عثه التضعطئ 
السمغطئ المثغر السام لترس التثود الئظشالغ إلى العظث 
لطةطعس طع ظزغره العظثي شغ اجاماع تظسغصغ لمثة ٦ 
أغام شغ ظغعدلعغ بالعظث شغ الفارة طظ ٣ - ٩/٨/ ٢٠١٨، 
وتتئ جاار "تسجغج الاساون والافاعط المائادل" ضةجء 
طظ "تثابغر بظاء البصئ"، تساثثم العظث ضض اجاراتغةغئ 
لةسض جغحظا غةبع سطى رضئاغه. وطظ خقل تظسغص عثا 
اقجاماع الئشغخ، جطئئ تضعطئ تسغظئ الثائظئ وخمئ 
التثود  ترس  إجئار  خقل  طظ  أخرى  طرة  وخجي  سار 
الئظشالغ سطى الصغام باترغخ سثوظا شغ عثشعا الئحع 
لحض الةغح شغ العصئ المظاجإ. وتحسر العظث اآلن 
تسئاظعا  شغ  غضظ  لط  فظعا  البصئ"  "بظاء  إلى  بالتاجئ 
أن الحسإ الئظشالغ والدئاط السسضرغغظ المثطخغظ 

جغضحفعن الثور المرضجي لطعظث شغ تثبغر صاض ضئاذظا 
السسضرغغظ الحةسان طظ ترس المثشسغئ آظثاك (ترس 
وضعظعا  بغطثان.  طثبتئ  شغ  التالغ)  الئظشالغ  التثود 
تدشط  الثائظئ  تسغظئ  تضعطئ  شإن  لطعظث،  حرغضئ 
بصعة سطى أجظثة العظث لظجع شاغض غدإ ضئاط جغحظا 
وجطئعط إلى أتدان العظث. وضان دطظا غشطغ شغ سروصظا 
غدئا لرؤغئ افجظثة المحغظئ طظ صئض ترس التثود 
السطغا  "بالثراجات  السماح  العظث  طظ  تططإ  الئظشالغ 
شغ العظث فشراد أجر ترس التثود الئظشالغ"، شغ تغظ 
أجاس  ق  الثي  اقدساء  سطى  تاشر  شغقظغ"  "صاتض  إن 
له ضةثول أسمال رئغسغ "العصاغئ طظ العةمات سطى 
أشراد الصعات المسطتئ طظ صئض المةرطغظ الئظشالغغظ"، 
طاةاعطغظ بسظاد سثد الفزائع الاغ ارتضئعا المةرطعن 
 ١١ وأخغإ   ،٣ صاض  (تغث  التثود  لترس  الاابسعن 
حثخا، واخاطش ٩ أحثاص تاى أغار/طاغع ٢٠١٨ وشصا 
لمظزمئ أودغضار). وسظثطا وخش السثو زورا المثظغغظ 
التضعطئ  عثه  تاشزئ  شصث  "طةرطعن"،  بأظعط  السجل 
"الاعتغث  لاظزغط  خسغج  أسمال  جثول  سطى  الشادرة 

السادل" طع عآقء الصاطئ.
طعصسعا  شغ  لئظشقدغح  الماجاغثة  لفعمغئ  ظزرا 
العظثي  المتغط  تعض  شغ  اقجاراتغةغ  الةشراشغ 
والثعف الشربغ طظ الخسعد العحغك لقجقم السغاجغ، 
شإن أطرغضا والعظث تحسران اآلن بالتاجئ إلى تشطشطعما 
خقل  طظ  واقصاخادي  السغاجغ  المحعث  شغ  الصعي 
تضاطظا الثعظئ. وطظ العاضح تماطا أن التضعطئ غائسئ 
طظ إرضاء العظث المحرضئ "وأسزط حر سطى افرض"؛ 
أطرغضا، صئض اقظاثابات العذظغئ سطى تساب "اجاصقل 
الطاصئ" وجغادتظا. إن عثه الخفصات البظائغئ طع العظث 
تضحش سظ خغاظئ تضاطظا سظثطا غضعن افطر طةرد طسألئ 
طظ  الطئغسغئ  طعاردظا  سطى  لطسغطرة  جغاجغئ  إرادة 
طعاردظا المالغئ الثاخئ والصعى الساططئ إلظااج المجغث 
طظ الضعرباء باضطفئ رخغخئ، وطظ الماعصع أن تضعطاظا 
الضعرباء  طظ  طغةاواط   ٧٥٠٠ بحراء  جاصعم  العضغسئ 
طظ دولئ العظث المحرضئ بتطعل سام ٢٠٢٠، والاغ طظ 
حأظعا أن تارك أطظ ذاصئ بقدظا تتئ رتماعط. وأغدا، 
شإن الثطئ الحرغرة عغ شغ السمض لةسض جغحظا المسطط 
إخعتعط  صاطعا  الثغظ  فولؤك  وخاضساً  ططغساً  الصعي، 
شغ السقح، وغئثل عثا الظزام السمغض السمغض لطشرب 
ضض  المحرك  اإلصطغمغ  وتطغفه  الةثغث  اقجاسماري 
جعث لاتعغض صعتظا الةئارة إلى وجغطئ رخغخئ لاتصغص 

أعثاشعط الةغعجغاجغئ.
إصاطئ  بحشش  اإلجقطغئ  افطئ  تظازر  التالئ،  عثه  شغ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ جاتاشر سطى 
حرشظا، وتتمغ حسئظا، وتصغط السثل لضض الظاس، إن حاء 

اهللا.
ُ لِلْاَكفِِرْيَن بَلَ الُْمْؤِمننِْيَ َسبِْيًال﴾ ﴿َولَْن جَيَْعَل ابّٰ

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ 
  وقغئ بظشقدغح

جط
طار



 افربساء ٢٣ طظ طترم ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٣ تحرغظ افول/أضاعبر  ٢٠١٨ طـ ٤     السثد ٢٠٢

خرج سظ بضرة أبغه غطالإ بإجصاط الظزام غثدع أطام 
أذاه  سطى  وغخئر  الةثغث  ببعبه  ظفسه  الظزام  صرارات 
افضئر وافحث، وغخمئ طاثاذق أطام الثطاء الاغ تسفك 
ظفسه  بثلك  غتفر  أظه  ظظا  تظاعك،  الاغ  وافســراض 
وغدمظ وغتمغ رزصه! شالظزام غعثد الظاس شغ عثغظ 
افطرغظ، والشرغإ أن الظزام ق غمطضعما بض عما بغث اهللا 
سج وجض وتثه؛ شق غمطك الظزام أخث ظفج أو تغاتعا وق 
َماءِ رِْزقُُكْم َوَما  ِ الَسّ غساطغع طظع رزٍق ضائه اهللا لعا ﴿َو
نَُّكْم 

َ
ْرِض إِنَُّه لََحٌقّ ِمْثَل َما ك

َ ْ
َماءِ وَاأل تُوَعُدوَن * َفَوَرِبّ الَسّ

َيْنِطُقوَن﴾ وخعشضط سطى أرواتضط ق غتمغعا وق غطغض 
سمرعا وق غمظع أجطعا الثي ضائه اهللا لعا وطغائ التر 
سجغجا خغٌر طظ تغاة الثل الاغ غمظغضط بعا ظزام الثغاظئ 

والسمالئ الثي غتضمضط.
غا أعض الضظاظئ! واهللا لعق أرزاٌق لضط سظث اهللا سج وجض 
طضاعبئ لئضغاط دطاً تاى غطصمضط عثا الظزام لصمئ واتثة 
بض إظه غاسةإ تغرة طظ خئرضط سطى أذاه وتتمطضط 
غمثضط  الــثي  اهللا  شاتمثوا  لضط،  وإشــصــاره  تةعغسه 
وغسغظضط وغةئر ضسرضط، واسطمعا أن أرواتضط وأرزاصضط 
بغث اهللا وتثه ق بغث الظزام، وعع وتثه جئتاظه طظ 
غضفطعا وغدمظعا لضط، واسمطعا سطى تطئغص حرسه شغ 
دولئ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة تتغغضط وتظةغضط 
طظضط  الشرب  جطئعا  الاغ  والضراطئ  السجة  لضط  وتسغث 
وتظعغ سصعد الثل شغ ربصئ الائسغئ له واقتاضام لظزاطه 
الرأجمالغ السفظ الثي تعل بقدضط إلى طساصقت ضئرى؛ 
زظازغظضط شغعا طظازلضط وتغاتضط شغعا ضتغاة السئغث إن لط 
تضظ أصض! وجسض طظ جغعحضط زباظغئ وتراجا وجقدغظ؛ 
جقتعط طعّجه لخثورضط جاعج لتخاد أرواتضط تسإ 

أواطر السادة أختاب رأس المال.
تراجا  تضعظعا  أن  سطغضط  سار  الضظاظئ!  جغح  أبظاء  غا 
لسثوضط ساططغظ سطى رساغئ طخالته تاططغظ لسصغثته 
لاطئغصعا  الطرغص  غمعث  وجسرا  ولتمطاعا  لعا  تماة 
طتاربغظ  تضعظعا  أن  سطغضط  سار  بقدضط،  شغ  وبصائعا 
لثغظضط وسصغثتضط وتاججا غتعل دون تطئغصه شغ واصع 
لسثوعا  حسعبضط  ترّضسعن  وزباظغئ  وجقدغظ  التغاة، 
وسثوضط، إظضط طسؤعلعن أطام اهللا سج وجض سظ عثه 
الحسعب وخثقظضط لعا وصسعدضط سظ ظخرتعا، شةعجوا 
أظفسضط لطعصعف أطام اهللا سج وجض شرادى غعم السرض 
بق جاه وق طال وق جططان وق ظةعم وظسعر وجغعف 
تتمطعظعا سطى افضااف، بض دطاء وأسراض وطزالط تبصض 
ظععرضط، شئماذا جاةغئعن ربضط وعع جائطضط سظعا ق 
طتالئ؟! وضغش جاةغئعن طظ تسطص شغ أسظاصضط أطام 
اهللا غسأله غا رب جض عثا شغط صاطظغ وجض عثا لماذا 
ترضظغ وخثلظغ وجض وجض وجض؟! شمظ وجث شغ ظفسه 
واهللا  غحاء  طا  شطغفسض  عثا  اهللا  جآال  لمعاجعئ  ذاصئ 
لظ غفطاه، وإق شابرؤوا وتئرؤوا سسى اهللا أن غظةغضط، 
ألغج شغضط رجض رحغث غشدإ هللا ولترطاته الاغ ُتظاعك 
شغظاخر لعثه افطئ باصاقع عآقء التضام الثعظئ السمقء 
وتسطغط التضط لطمثطخغظ طظ أبظاء افطئ إخعاظضط شغ 
تجب الاترغر الصادرغظ سطى صغادتعا باإلجقم والظععض 
بعا وإسادتعا إلى جابص سجعا وطةثعا جغثة لطثظغا ضما 
ضاظئ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، دولئ سج ق غزطط 

شغ ظطعا أتث وغظسط بثغرعا ضض الئر والطغر والحةر؟!!
ِ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَعاُكم لَِما  ّفَُها الَِّذيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ ِبّ

َ
﴿يَا ك

نَُّه إِلَْيِه 
َ
ّنَ اّبَ يَُحوُل َنْيَن الَْمرْءِ َوَقلْبِِه وَك

َ
يُْحيِيُكْم وَاْعلَُمواْ أ

 ﴾تُْحَشُروَن
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

شغ  الاشغغرات  بسخ  لعتزئ  افخغرغظ،  الساطغظ  شغ 
لفظزمئ  الثاخطغئ  السغاجئ  شغ  العجطى  آجغا  بطثان 
سطى  الاشغغرات  ضاظئ  الئقد  بسخ  شغ  اقجائثادغئ - 
إخقتات  سظ  أسطظ  أخرى  بقد  وشغ  ظصاط،  حضض 
تصغصغئ. تةثب عثه الزاعرة اقظائاه شغ المصام افول 
إلى تصغصئ أن الاسعغقت واإلخقتات ق تاظاجإ بأي 
حضض طظ افحضال طع السغاجات الاغ ظفثتعا أظزمئ 

المظطصئ خقل السحرغظ جظئ الماضغئ.
أوق: أوزبغضساان:

تثبئ بسخ الاشغغرات الضئغرة شغ أوزبغضساان، وعغ 
طرتئطئ بحضض واضح، طع وخعل حعضئ طغرزغاغغش إلى 
السططئ، الثي جاء خطفاً لطثضااتعر ضرغمعف. طظث تعلغ 
طغرزغاغغش السططئ، صام بإجراء السثغث طظ اإلخقتات 
طضاإ  شاح  وتط  الساطئ،  اإلدارة  طةاقت  طثاطش  شغ 
اجاصئال إلضاروظغ إلى الرئغج، تغث غمضظ لضض حثص 
أن غحاضغ إلى طغرزغاغغش تعل بسخ الزطط، والثي بثأ 
بثوره اظاصادات سطظغئ تعل اظاعاضات المسآولغظ. ضما 
أذطص طغرزغاغغش أضئر تمطئ لمضاشتئ الفساد شغ تارغت 
المتزعرغظ:  بافحثاص  طسئ  والاغ  أوزبغضساان، 
والةمارك  الدرغئغئ  والحرذئ  افطظ  وضاقت 
والمثسغظ الساطغظ والصداة، سطى الرغط طظ أظه شغ 
طسزط التاقت لط غساَصإ جعى المعظفغظ الخشار شغ 
عثه الثوائر. وصث ألصغ الصئخ سطى ضئار المسآولغظ 
السابصغظ والتالغغظ أو سجلعط طظ طظاخئعط، بما شغ 
ذلك رئغج جعاز افطظ العذظغ، ورجاام إغظعغاتعف، 
السابص  السام  والمثسغ  غعلغاطعف،  حعخرات  وظائئه 
أتمث  أدعط  السابص  الثاخطغئ  ووزغر  صثغروف،  رحغث 

باغغش، وحرضاؤعط وطساسثغعط.
تط  طغرزغاغغش،  طرجعم  بمعجإ  آذار/طارس،   ١٤ وشغ 
تشغغر اجط جعاز افطظ العذظغ فوزبغضساان إلى جعاز 
أطظ الثولئ، شغ تغظ اسامث الئرلمان، بثوره "صاظعن 
خثطئ أطظ الثولئ". وصال الاسطغص سطى المرجعم: "إن 
إلى  بالتاجئ  غرتئط  العذظغ"  "افطظ  ضطمئ  اجائساد 
الصداء سطى ساطض طظ حأظه أن غعجع جططاته بحضض 
ضئغر، فن أي طحضطئ سطى الظطاق المتطغ غمضظ اسائارعا 

تعثغًثا سطى المساعى العذظغ".
الترغات  سطى  الاشغغرات  أبرت  ذلك،  إلى  باإلضاشئ 
الثغظغئ: شصث جمح باجاثثام طضئر الخعت شغ افذان، 
أضادغمغئ  إظحاء  بحأن  طرجعم  سطى  الاعصغع  وتط 
صارئغ  طسابصات  شغ  طغرزغاغغش  وحرع  إجقطغئ، 
شغ  الصعطغ  افطظ  جعاز  أطغظ  طظخإ  وألشغ  الصرآن، 
بسخ  جراح  أذطص  أغداً،  لطمسطمغظ.  الثغظغئ  اإلدارة 
المثاظغظ فجئاب دغظغئ، ولطظساء المتضعطات بمعجإ 
غسمى  طا  طفععم  إضاشئ  سظ  تعصفعا  طمابطئ  أطعر 
بـ"الاروغب". ضان ضض عثا طختعًبا باظاصاد تاد لفارة 

تضط ضرغمعف، وأظه جاء وصئ الرخاء والسثالئ.

تةاه  الثاخطغئ  لطسغاجئ  العاضح  الاثفغش  عثا  جاسث 
الحسإ سطى زغادة بصئ الةمععر شغ التضعطئ والظمع 
طظ  الرغط  سطى  طغرزغاغغش،  الرئغج  لحسئغئ  السرغع 
ذلك، بالطئع، اظاصاطه طظ المسارضغظ السغاجغغظ شغ 
آخر ٢٠  خقل  الحسإ  أرسإ  الثي  جغطعشغضغ  حثخغئ 

ساطاً تغث لسإ دورا خاخا شغ عثا.
حعضئ طغرزغاغغش شغ إتثى خطاباته شغ تفض تعزغع 
جعائج الثولئ شغ أوائض ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٧ حثد 
سطى أن ١٧ ألفاً طظ أخض ٥٧ ألش جةغظ أدغظعا فجئاب 
دغظغئ واسارف بأن ضبغرغظ طظعط صث جةظعا شغ صداغا 
إذقق  المثطط  طظ  ضان  أظه  طدغًفا  ططفصئ،  جظائغئ 
سفع سام لـ١٠ آقف حثص. "ظسرف أن افغطئغئ طثاظئ 
شغ الصداغا المطفصئ، وبسئإ عثا الزطط، شصث ذعروا 
غمضظ  التالغ  العصئ  شغ  لطظزام،  والضراعغئ  السثاوة 
السئإ،  ولعثا  والمةامع.  لطثولئ  تعثغًثا  غحضطعا  أن 
لقشراج  جابصاً  المثطط  الرصط  سظ  لطاثطغ  اضطررظا 

سظعط طظ السةعن".
غساصث المراصئعن شغ أوزبغضساان أظه سطى الرغط طظ 
أن رئاجئ طغرزغاغغش بثأت بستص بسخ أسمثة الظزام 
السابص، إق أظه ق حغء تشغر جععرًغا باجابظاء افشراد شغ 
السططئ وبسخ ذرق اإلدارة شغ التضط... تط التفاظ 
الممارجات  وضثلك  لطظزام،  اقجائثادي  السظخر  سطى 

الصمسغئ، بحضض حئه ضاطض.
باجابظاء  والمسارضئ،  الاثغظ  إتغاء  ضث  الترب  بصغئ 
بسخ الاثفغفات شغ بسخ الظصاط، لضظه أخئح أضبر 
صعة وأخئح أضبر تظعًسا وتسصغًثا. غمضظ رؤغئ عثا شغما 

غطغ:
١) غراعظ طغرزغاغغش سطى تطعغر طا غسمى بـ"اإلجقم 
المساثل" شغ طصابض طا غسمى باإلجقم "الرادغضالغ"، 
الةمع بغظ  أي أظه غشّغر الاضاغضات وافجالغإ، طتاوقً 
خراع السططئ والحسئغئ الماجاغثة تعل أشضار اإلجقم 
السغاجغ، والظدال السصطغ. طبق طتاولئ تطعغر الطرغصئ 
أسطظعا  والاغ  أوزبغضساان،  شغ  الظصحئظثغئ  الخعشغئ 

طغرزغاغغش سطظاً شغ سام ٢٠١٧.
٢)  سطى الرغط طظ بسخ الاثفغفات شغما غاسطص بالسةظاء 
والمحائه بعط فجئاب دغظغئ، إق أن الممارجات الصمسغئ 
ق زالئ تساثثم. وطظ المآحرات سطى ذلك الاسثغإ 
آذار/ شغ  الثولئ  أطظ  جعاز  اجاثثطه  الثي  الصاجغ 

طارس ٢٠١٨ بتص المرأة المسظئ ظسغئا أوزاضعبا وابظاعا 
التاطض أوطغثا أوزاضعبا. ضما أن طمارجئ الصداغا الةظائغئ 
المطفصئ ضث الظحطاء المثظغغظ ق تجال طسامرة: شسطى 
جئغض المبال، غتاضط رئغج شرع أظثغةان لمظزمئ تصعق 
اإلظسان غغر التضعطغئ أوزبغضساان "إزجعلغك". بمعجإ 
المادة ٢٤٤-١ الةجء ٢ "إظااج وتعزغع وسرض طعاد تتاعي 

   "سطى تعثغثات لفطظ السام والظزام السام
(غائع) ضحفئ المغجاظغئ المخشرة الاغ تط اإلسقن سظعا شغ ١٨ 

أغطعل/جئامئر سظ زغادات ضثمئ شغ الدرائإ طظ خقل 
جتإ إجراءات اإلسفاءات الدرغئغئ والرجعم سطى ظطاق 
واجع شغ باضساان، طع زغادة الثخثخئ سطى الصطاسات 
الساطئ، وغثل ذلك سطى أن اقصاخاد التالغ شغ باضساان 
غصعم سطى الرأجمالغئ ولغج سطى اإلجقم. تغث ترسى 
الرأجمالغئ المطضغئ الفردغئ وتدمظ لعا تمطك طخادر 

الثخض الدثمئ، وتترم خجاظئ الثولئ طظعا، وفن الدرائإ ق تضفغ لاشطغئ الظصص، غسسى التضام لطتخعل سطى 
صروض طظ المآجسات المالغئ اقجاسمارغئ، وعثه الثغعن ق غمضظ جثادعا أبثًا بسئإ الفائثة الربعغئ المرضئئ 
سطغعا. والتصغصئ أن باضساان جثدت أخعل الصروض طرات سثة، وطع ذلك تسسى اآلن لقصاراض لسثاد الثغعن 
السابصئ ظفسعا، شالصروض اقجاسمارغئ تأتغ طع جضاضغظ الربا والثخثخئ والدرائإ، والاغ تجغث طظ تثطغر 
الئقد واصاخادعا. جاء عثا شغ بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ باضساان والثي أضث 
أغدا أظه لظ غضعن عظاك تثفغش طظ تثة الفصر، وضسر وساء الاسعل أو اقزدعار اقصاخادي طا دطظا ظسغح بثون 
ظزام اإلجقم الثي تطئصه الثقشئ سطى طظعاج الظئعة. وأن شغ دغظظا وجعئ ظزر اصاخادغئ شرغثة طظ ظعسعا، 
تدمظ أصخى صثر طظ اإلغرادات لطثولئ دون إرعاق الرسغئ بالدرائإ. وتسائر الطاصئ والمعارد المسثظغئ طبض 
الظفط والشاز والضعرباء والظتاس والتثغث، تسائر طظ المماطضات الساطئ وتصثر عثه البروة بمطغارات الثوقرات، 
والمطضغئ الساطئ ق غةعز خخثخاعا أو تأطغمعا؛ لثلك غةإ أن تظفص إغراداتعا العائطئ سطى حآون الظاس تتئ 
إحراف الثولئ. وخاط الئغان طئغظا أن اإلجقم غماطك ظزاطاً شرغثًا لقغرادات، وصث تّرم اإلجقم عغمظئ الضفار سطى 
حآوظظا، وأغطص افبعاب شغ وجه الطسئئ المثطرة لطصروض طظ المآجسات اقجاسمارغئ. شمظ العاضح أظه طظ 
أجض إظعاء الئآس اقصاخادي، غةإ سطى المسطمغظ الاثطغ سظ الئتث الغائج سظ الاشغغر داخض الظزام التالغ 

والسمض سطى التضط بما أظجل اهللا، وبشغر ذلك غزض الفصر والسعز جابمغظ سطى خثور الظاس.

طخر جةظ طفاعح يف سعث السغسغ 

سطى طعصسعا باارغت ٢٠ أغطعل/جئامئر ٢٠١٨م صالئ 
سعث  شغ  الاسئغر  ترغئ  صمع  إن  الثولغئ  السفع  طظزمئ 
إلى  وخض  صث  السغسغ  الفااح  سئث  المخري  الرئغج 
طساعغات طروسئ، لط غحعث لعا طبغض شغ تارغت طخر 
شعرًا،  اإلشــراج  إلى  تثسع  تمطئ  تططص  بغظما  التثغث؛ 
لمةرد  اساصطعا  الثغظ  جمغع  سظ  حرط،  أو  صغث  ودون 
تسئغرعط سظ آرائعط بخعرة جطمغئ، وتططص المظزمئ 
الثولغئ تمطئ بسظعان: "طخر، جةظ طفاعح لطمظاصثغظ"، 
ردًا سطى تمطئ الصمع الحثغث الاغ لط غسئص لعا طبغض 
شغ طخر، بغظما غسرب الظاس شغ جمغع أظتاء الئقد سظ 
اجاغائعط الماجاغث طظ العضع اقصاخادي والسغاجغ. 
وتثسع طظزمئ السفع الثولغئ المآغثغظ طظ جمغع أظتاء 
السالط لطاداطظ طع أولؤك الثغظ غعاجععن خطرًا بسئإ 
تسئغرعط سظ آرائعط، والضاابئ إلى التضعطئ المخرغئ 
وططالئاعا بعضع تث لقضطعاد، وصالئ ظةغئ بعظسغط، 
طثغرة التمقت لحمال أشرغصغا بمظزمئ السفع الثولغئ: 
أخئح اظاصاد التضعطئ شغ طخر أحث خطرًا اآلن، أضبر 
طظ ذي صئض. شالمخرغعن الثغظ غسغحعن تتئ تضط 
الرئغج السغسغ ُغساططعن ضمةرطغظ لمةرد تسئغرعط 
تصمع  افطظغئ  "شافجعجة  جطمغئ،  بخعرة  آرائعط  سظ 
تاى  أو  (اجاماسغئ)  أو  جغاجغئ  طساتات  أي  بصسعة 
بصاشغئ طساصطئ. وتسث عثه اإلجراءات أضبر تطرشا طظ 
لطرئغج  الصمسغ  التضط  خقل  شغ  حععث  حغء  أي 
السابص تسظغ طئارك، الثي دام ٣٠ ساطاً. لصث تتعلئ 

طخر إلى جةظ طفاعح لطمظاصثغظ".
عثا طا وخفئ به طظزمئ السفع الثولغئ واصع طخر شغ 
ظض تضط الرأجمالغئ الاغ غمبطعا وغتضط بعا السغسغ 
وإن ازدادت بحاسئ طمارجاتعا سظ سعث طئارك، الثي 
طمارجات  بسئإ  اظططصئ  الاغ  غظاغر  بعرة  بسث  ُخطع 
الظزام لسغاجات صمع أصض طظ عثه. وبثاشع الثعف طظ 
تطعر افطعر وخروجعا سظ السغطرة تثطئ أطرغضا سظ 
سمغطعا المثدرم تفاظا سطى باصغ رجالعا شغ المآجسئ 
السغاجغ  وسغعط  بصطئ  اإلخــعان  ضان  بط  السسضرغئ، 
ططغئ إلى تغظ رتئئ أطعرعا طظ جثغث واظصطئئ سطغعط 
وغغرعا،  والظعدئ  رابسئ  شغ  طروع  بحضض  وذبتاعط 
وأخئح ضض طسارض لتضط سمقئعا طساعثشاً طسائاح 
الثم والمال وتاى السرض، ولط غضاش سمغطعا الةثغث 
بصمع طسارضغه وصاطعط واجائاتاعط بض وجه آلئ صمسه 
طظعط  ُغتامض  وطظ  السمالئ  شغ  طظاشسغه  إلى  ضثلك 
طظازساه سطى السرش المعارئ، بض تةاوز ذلك إلى حرضاء 
افطج طمظ حارضعه ودسمعه تاى وخض إلى طا خار 

سطغه وتمّضظ طظ رصاب الظاس.
شغ المصابض وبغظما غرى الظاس الئطح بضض طظ غسغر 
سطى غغر الثط الثي رجمه الظزام أو غسارض جغاجاته 
تطاعط  ضالمطر  رؤوجعط  سطى  الضاربغئ  صراراته  تاظجل 
وشغ  طثخراتعط،  طظ  تئصى  طا  سطى  وتأتغ  دخعلعط 
السةغظ  اجاصئال  الظاس  غساصئطعا  خاطئ  اساراض 
ضض  أخئتئ  شطصث  ظسط  لجظجاظاه،  غصعده  الثي  لةقده 
طتاذئ  ضئرى  طساصقت  وتثعا  طخر  ولغسئ  بقدظا 
بأجقك حائضئ تسمى تثود إذا ولث المرء شغعا صث ق 

غثرج طظعا ترا إق إلى الصئر!
بعرة  بسث  بقدضط  واصع  عع  عثا  الضظاظئ!  أعض  غا  ظسط 
خرجاط شغعا تطالئعن بالسثل والترغئ والضراطئ شضان 
الرد طظ أطرغضا خاتئئ السغادة والسططان شغ بقدضط 
بالسمض سطى ضسر إرادتضط ضسرا تارتمعن طظ وجسه 
سطى أغام طئارك، وضان لعا طا أرادت ورأغظا الحسإ الثي 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث اهللا سئث الرتمظ*ـ 

بغير الحكم بنظام اإلسالم 
يظل الفقر والعوز جاثمين على صدور الناس

اإلخقتات املجغفئ يف دول آجغا العجطى
(التطصئ افوىل- ج١)
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ظحر طعصع (سربغ ٢١، افربساء ١٦ طترم ١٤٤٠عـ، ٢٠١٨/٠٩/٢٦م) خئرا جاء شغه "باخرف": "صال وزغر الثارجغئ 
المخري جاطح حضري، إن بقده تةري طحاورات طع الحرضاء الثولغغظ قجاؤظاف سمطغئ السقم بغظ السططئ 
الفطسطغظغئ وضغان غععد. وأضاف حضري شغ تخرغتات ظصطاعا وضالئ افظئاء المخرغئ الرجمغئ، أن الصاعرة تةري 
طحاورات طع الحرضاء الثولغغظ وشغ طصثطاعط أطرغضا، قجاؤظاف سمطغئ السقم بغظ السططئ الفطسطغظغئ وضغان 

غععد بما غتصص ذمعتات الحسإ الفطسطغظغ وتصعصه، وإصاطئ دولاه المساصطئ وساخماعا حرصغ الصثس".
: لع ضان الظزام المخري خادصاً شغ ادسائه الترص سطى تتصغص (ذمعتات) أعض شطسطغظ لترك 
جغحه لاترغرعا طظ غععد وتطعغرعا طظ رجسعط، ولع ضان خادصا شغ دسعاه لما تاخر أعض غجة خثطئ 
لضغان غععد، بض فوصش تآطره سطى صدغئ شطسطغظ! إن تترضات الظزام المخري، جعاء سطى خسغث طا 
غسمى بمطش المخالتئ بغظ شاح وتماس أو سطى خسغث اجاؤظاف المفاوضات طع ضغان غععد، إظما عغ 
بـ"خفصئ  تراطإ  جماه  الثي  لطمظطصئ،  افطرغضغ  التض  شرض  شغ  شصط  تخإ  وعغ  أطرغضا  طظ  بأواطر 
تراطإ سظ أظغابه  وعثا المسسى عع تضرغج لقتاقل وخغاظئ شعق الثغاظئ، ق جغما وصث ضحر  الصرن"، 
القجؤغظ.  تصعق  سطى  لطصداء  وجسى  لطمتاطغظ،  ساخمئ  الصثس  شأسطظ  التداري،  وتصثه  اقجاسمارغئ 
لثلك وجإ سطى جغح طخر ضظاظئ اهللا شغ أرضه، أن غظفدعا سظ ضاعطعط غئار الثل والععان والثدعع 
المجري فطرغضا واقظصغاد الاام لسغاجاعا، وغاترضعا لاترغر افرض المئارضئ شطسطغظ وإظصاذ أعطعا طظ 

بطح غععد، وشغ ذلك الفقح والفعز والظخر المئغظ.

النظام المصري بيدق من بيادق أمريكا في تصفية قضية 
فلسطين


