
بعرة الحام 
طسامرة رغط الاآطر والثثقن

ظحر طعصع (الصثس السربغ، البقباء، ١٨ ذو الصسثة ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٧/٣١م) خئرا جاء شغه "باخرف": "ذمأن 
أظاتعلغ شغضاعروف، السفغر الروجغ شغ تض أبغإ، ضغان غععد بأن السغطرة سطى التثود السعرغئ طسه جاضعن 
شصط لةغح الظزام السعري، ولظ تاعاجث عظاك تحضغقت أجظئغئ، وخاخئ إغراظغئ أو تطغفئ لعا. وظصض طعصع 
"روجغا الغعم" الغعم البقباء سظه الصعل شغ طصابطئ تطفجغعظغئ: "افولعغئ عغ ضمان أطظ (إجرائغض)، وعثا لغج 
طةرد ضقم بالظسئئ لطسغاجئ الثارجغئ الروجغئ". وصال الثبطعطاجغ: "اتفصظا أظه سطى الةاظإ اآلخر طظ التثود 
لظ تضعن عظاك جعى وتثات طظ الةغح السعري الظزاطغ. افولعغئ عغ ضمان أطظ دولئ (إجرائغض) … عثه 

لغسئ ضطمات شارغئ لطسغاجئ الثارجغئ الروجغئ"."
:إن الظزام السعري المةرم وغغره طظ افظزمئ الصائمئ شغ الئقد اإلجقطغئ السمغطئ لطشرب الضاشر 
المساسمر وسطى رأجه أطرغضا، صث اخطفئ جمغسعا شغ شسطاط أسثاء افطئ اإلجقطغئ واظسطثئ سظعا 
ظعائًغا، شاجاسرت ترب تطك افظزمئ سطى المسطمغظ واجاتر صاطعا شغعط وتسمص سثاؤعا لعط، وأضبر طظ 
ذلك شصث زاد ترخعا سطى أطظ ضغان غععد الشاخإ لفرض المئارضئ شطسطغظ، وتأضث لةمغع المسطمغظ 
جغعش  شغ  المثطخغظ  لضض  آن  غععد.  ضغان  لتثود  أطغظا  تارجا  باتئ  أظعا  بخغرته  اهللا  أسمى  طظ  إق 
افطئ اإلجقطغئ وضض الصادرغظ سطى الاشغغر والشغعرغظ سطى دغظعط وأطاعط الاترك طظ شعرعط لقذاتئ 
تضعن  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  وإصاطئ  لطشرب  السمغطئ  افظزمئ  طظ  وغغره  السعري  بالظزام 
وتبأر  المساسمرغظ  وتطرد  غععد  ضغان  وتصاطع  افرض،  تترر  أسثائعط،  سطى  تربا  المسطمغظ  سطى  جطما 

لثطاء الحعثاء وتسغث لفطئ ضراطاعا وسجتعا، غعابعا الزقم وغتسإ تسابعا ضض السالط.

غسائر الفضر السغاجغ طظ أسطى أظعاع الفضر سطى اإلذقق 
وعع غسظغ الافضغر الماسطص برساغئ حآون افطئ، وأسطى 
أظعاسه الافضغر الماسطص باإلظسان وشغ السالط طظ زاوغئ 
طظ  شعغ  جغاجغئ،  شضرة  اإلجقطغئ  والسصغثة  خاخئ. 
لثى  السغاجغ  الفضر  أجاس  عغ  بض  السغاجغ،  الفضر 
المسطمغظ، شعغ طئثأ وظزام، ودغظ طظه الثولئ. وتامغج 
والمئادئ،  السصائث  طظ  غغرعا  سظ  اإلجقطغئ  السصغثة 
سظعا  اظئبص  بما  تاعلى  روتغئ،  جغاجغئ  سصغثة  بأظعا 
طظ أشضار وأتضام رساغئ حآون الثظغا واآلخرة. ووجعئ 
الظزر الاغ تحضطعا تثاطش سظ جمغع وجعات الظزر شغ 
وأتضاطعا  أشضارعا  ضثلك  افخرى،  وافظزمئ  المئادئ 
تثاطش سظ جمغع افشضار وافتضام المعجعدة شغ الثظغا 
ضطعا. جعاًء شغ افجاس الثي صاطئ سطغه، أو المخثر 
ضثلك  ججئغاتعا.  أو  ضطغاتعا  شغ  وجعاًء  حّرسعا،  الثي 
التغاة  حآون  بةمغع  تاسطص  وأتضام  بأشضار  جاءت 
وسقصات الئحر شغعا. وبرساغئ عثه الحآون والسقصات، 
جعاء أضاظئ تاسطص بالتضط أو اقصاخاد أو اقجاماع أو 
الاسطغط، أو السغاجئ داخطغئ أو خارجغئ. وجعاء أضاظئ 
تاسطص بسقصئ التضام بالمتضعطغظ، أم بسقصئ الثولئ 
طع الثول وافطط والحسعب افخرى. وبثلك ضاظئ سصغثة 
اإلجقم السغاجغئ سصغثة ضاططئ وحاططئ تاظاول التغاة 
وصائسعا  جمغع  وتسالب  وأحضالعا،  طزاعرعا  جمغع  شغ 
طسالةئ دصغصئ، صال تسالى: ﴿ونّزجا عليَك الكتاَب تِبياناً 
وَم أكملُت لكْم ديَنكْم  ٍء�﴾ وصال سج وجض: ﴿ا للكِّ 
وأتممُت عليكْم نعميت ورضيُت لكُم اإلسالَم ديناً﴾... 
وافطئ اإلجقطغئ الغعم تاى تتخض لعا الظعدئ، ق بث 
طظ أن تةسض السصغثة اإلجقطغئ افجاس الثي تاةه شغ 
تغاتعا إلغه، وتصغط التضط والسططان سطغعا، بط تسالب 
المحاضض الغعطغئ بافتضام المظئبصئ سظ عثه السصغثة، 
أي بافتضام الحرسغئ بعخفعا أواطر وظعاعَغ طظ اهللا 
شصط ق بأي وخش آخر. وبثلك جاتخض الظعدئ صطساً، 
بض جاتخض الظعدئ الختغتئ ق طةرد ظعدئ، وتسعد 
افطئ اإلجقطغئ قصاساد ذروة المةث وأخث صغادة السالط 
طرة أخرى. ولثلك ضان ق بث طظ أن تبصش افطئ البصاشئ 
السغاجغئ طئاثئئ أوقً وصئض ضض حغء بسصغثتعا السصطغئ، 
أي بفضرتعا الضطغئ سظ الضعن واإلظسان والتغاة باسائارعا 
غظئبص  بما  بط  شتسإ،  روتغئ  شضرة  ق  جغاجغئ  شضرة 
سظعا طظ افشضار السغاجغئ، وطا ُغئظى سطغعا طظ العجائض 
السصغثة  تساظص  وعغ  اإلجقطغئ،  افطئ  إن  والشاغات. 
والتغاة،  واإلظسان  الضعن  سظ  ضطغئ  شضرة  اإلجقطغئ، 
سصغثة جغاجغئ، صاسثة شضرغئ، صغادة شضرغئ، وجعئ ظزر 
طسغظئ شغ التغاة، غةإ سطغعا وعغ ترى السالط ضطه، وعغ 
طسه ضثلك غاثئط عثا الاثئط، غرزح تتئ ظغر الزطط 
السغاجغ واقصاخادي، وغثدع لسئعدغئ صعة غاحمئ، 
شإظه  واإلذقل  واقجاسئاد  الحصاء  ضابعس  تتئ  وغؤظُّ 
شرض سطغعا أن تأخث سطى ساتصعا طعمئ إظصاذ السالط، 
وإخراجه طظ ظطمات الدقل والادطغض، إلى ظعر العثى، 
وجسادة التغاة. شإظعا وإن ضاظئ ترزح تتئ ظغر الصعة 
الشاحمئ، شإظه لط غسث جائجًا لعا أن تفضر شغ ظفسعا 
سصائث،  طظ  تساظصه  سما  بسغثة  افظاظغئ  شإن  شتسإ، 
خمغط  وشغ  ظفسعا  بظاغا  شغ  تتمطه  طا  سطى  وغرغئئ 
شآادعا طظ صغط وأشضار. لثلك غةإ أن تفضر شغ إظصاذ 
السالط طع إظصاذ ظفسعا، وأن تدططع طسعا بمعمئ تترغر 
السالط ق بظفسعا وتثعا. شإظعا ججء طظ عثا السالط، وعغ 
وجثت طظ أجض عثى الئحر، وبسث أن اساظصئ سصغثة 
اإلجقم، خار شرضاً سطغعا أن تظصث اإلظساظغئ طظ الحصاء، 
والاساجئ، وطظ اإلذقل  وأن ُتثطِّص الئحر طظ الزطط 

واقجاسئاد.
سظ ضااب أشضار جغاجغئ لتجب الاترغر

اقظاصال السغاجغ (المعبعق).
لصث ضان الثور الثي أظاذاه أطرغضا بالروس دصغصًا 
وطثروجاً بالاعازي طع السمطغئ السغاجغئ شغ جظغش 
وأجااظئ سئر خعظئ اقئاقف وعغؤئ الافاوض الثغظ 
سطى  أطرغضا  طساسثة  شغ  الفاسض  الثور  لعط  ضان 
إسادة إظااج الظزام، وطا ضان لطروس وطظ خطفعط 
أطرغضا أن غظةتعا لعق الداطظ الارضغ الثي اجاطاع 
بالمال السغاجغ الصثر الثي ربط به صادة الفخائض 
الثغظ أوصفعا الةئعات سئر العثن الضاذبئ واشاسطعا 
طثططات  لامرغر  بغظعط  شغما  الثاخطغ  اقصااال 
الحرسغغظ  وبخر  جمع  تتئ  البعرة،  سطى  الصداء 
عآقء  شسطعا  طخغئئ  لضض  غرصسعن  شاؤعا  طا  الثغظ 

الصادة وإغةاد المئررات الحرسغئ لعط.
إن السآال الثي غائادر إلى أذعان الةمغع شغ بعرة 
بسث أن وخطئ إلى طا وخطئ إلغه،  الحام خخعخاً 
طا  واجاؤظاف  َظَفَسعا  البعرة  قجاسادة  التض  عع  طا 
خرج طظ أجطه الظاس وعع إجصاط الظزام؟ وطا عغ 
الطرغصئ السمطغئ لطثروج طظ سظص الججاجئ شغ ظض 
غمضظ  وضغش  وافلعان؟  افحضال  طاسثد  اقتاقل 
الثغظ  المثطخغظ  أبظائعا  سظ  تثشع  أن  لطبعرة 

تةمسعا شغ إدلإ الفظاء والثراب؟
البعرة  بعثه  خرج  الثي  الئطض  السعري  الحسإ  إن 
ق  الثي  السثل  وإصاطئ  الطشغان  طظ  الثقص  غرجع 
غضعن إّق باإلجقم، ططاَلإ أضبر طظ أي وصئ طدى أن 
غاثارك طا جرى خخعخاً اقظعغار الثي تخض طآخرًا 
شغ درسا والشعذئ الحرصغئ، وذلك باثارس افجئاب 
الاغ أوخطاه لعثه التالئ، وسطى رأس افجئاب سثم 
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التضط شغ الطشئ عع الصداء، والتاضط طظفِّث التضط، 
والسططان  والمطك  التضط  شإن  اقخطقح  وشغ 
بمسظى واتث، وعع السططئ الاغ ُتظفِّث افتضام، أو 
عع سمض اإلطارة الاغ أوجئعا الحرع سطى المسطمغظ، 
وسمض اإلطارة عثا عع السططئ الاغ ُتساسمض لثشع 
الازالط، وشخض الاثاخط. أو بسئارة أخرى، التضط 
ِطيُعواْ 

َ
﴿وَأ تسالى:  صعله  شغ  العاردة  افطر  وقغئ  عع 
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الحآون بالفسض.
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ق تجال طظطصئ حمال إشرغصغا سطى اطاثاد تارغثعا 
طتض أذماع لمثاطش الصعى المآبرة شغ أوروبا والاغ 
تمبض شغ البصاشئ السغاجغئ افوروبغئ السمَص التغعي 

الثي غةإ العغمظئ سطغه وذلك بـ:
أ - طظسه طظ أن غاعتث

ب - أق تضعن له صغادة طثطخئ
وتتعل  المئاحر  اقجاسمار  شارة  وإبر  الغعم  وعغ 
الحمال  اإلصطغط  عثا  سطى  السغاجغئ  العغمظئ  تص 
الضئغر  السربغ  بالمشرب  جغاجغا  والمسمى  إشرغصغ 
"حارل  صثطعا  الاغ  الارضغات  بتضط  برغطاظغا  إلى 
دغشعل" رائث المصاوطئ الفرظسغئ لقتاقل افلماظغ 
"وظساعن  إلى  الباظغئ  السالمغئ  الترب  أغام  لفرظسا 
تحرحض" رئغج وزراء برغطاظغا تغظعا، أغام وجعده 
شغ الساخمئ الئرغطاظغئ ذطئا لطمساسثة سطى تترغر 
شرظسا طظ الشجو افلماظغ ضأتث الحروط الاغ شرضعا 
تحرحض سطى طتاوره الفرظسغ والثي لط غةث ُبّثا طظ 
تثطغه سظ عثا الةجء طظ طساسمرات بقده لطتطغش 
الثخط طع إدراضه الغصغظغ أن شرظسا ق تساوي حغؤا 
بثون طساسمراتعا، تغث إن برغطاظغا ترى ظفسعا، 
وتسالغعا  الصعى افوروبغئ  ضض  وبتضط تفعصعا سطى 
سطغعط، ترى ظفسعا (العرغث) الحرسغ لروطا شغ حمال 
إشرغصغا وشغ صرذاج تتثغثا، لسةج روطا أو غغرعا طظ 
السعاخط افوروبغئ سظ التغطعلئ دون عغمظئ (الرساع)، 
صث  والثغظ  إصطغمعط  سطى  افخطغغظ،  الئقد  جضان 

غحضطعن خطرا سطى أوروبا (المامّثظئ)!
إّق أن ظععر أطرغضا ضقسإ جثي وخطغر سطى الساتئ 
الثولغئ بسث الترب السالمغئ الباظغئ بض وطعغمظ سطى 
المعصش الثولغ، غّغر طظ صعاسث الطسئئ الاغ وضساعا 
الصعى افوروبغئ وتعاضسئ سطغعا شغ تساططعا طع عثه 
المظطصئ، طما جمح فطرغضا أن تفاسض طحاضض وأزطات 
لتطفائعا الثخعم ولااثثعا أجطتئ وأدوات لمظاضفاعا 
صثم  طعذأ  لظفسعا  لاةث  وجسغعا  وطخارساعا 
والتطعل طتطعا بسث إخراجعا طظ عثه المظاذص. إّق أن 
جمطئ الصداغا الاغ اشاسطاعا أطرغضا شغ اجاراتغةغئ 
خراسعا طع أختاب الظفعذ عظاك لط تبمر طا ضاظئ 

ترجعه أطرغضا.
- شأزطئ الختراء الشربغئ الاغ لط تةِظ أطرغضا طظ 
وراء رضعبعا طا ضاظئ ترجعه طظ ظفعذ ووجعد طغثاظغ 
رغط ذعل شارة الخراع تعل عثا الةجء طظ الختراء 
الضئرى ولسثم اظةرار الطرشغظ الرئغسغغظ المشرب 
والةجائر إلى الخراع المسطح طما شعت سطى أطرغضا 
شرخئ الاثخض المئاحر شغ عثا الظجاع وشغ المظطصئ 

ضّطعا.
- وضثلك شحض أطرغضا شغ اجابمار طا غمبطه طبطث 
التثود "الةجائرغئ، المالغئ، الطغئغئ" طظ خجان لطبروة، 
وطةال لاعرغإ السطع والسقح والمثثرات، أو ضعظعا 
ذرصا جعطئ لطعةرة غغر الحرسغئ وسمصا طبالغا لخظاسئ 
"اإلرعاب"، لقغصاع بغظ دوله واجابمار عثه الصداغا 

شغ ذرغص عغمظاعا سطى عثه المظطصئ.
- ولط تضظ طا جمغئ بالمسألئ افطازغشغئ، والاغ لط 
تسرشعا المظطصئ شغ تارغثعا الطعغض طظث اجاصرار 
افخطغغظ  أعطعا  وتئظغ  الربعع  عثه  شغ  اإلجقم 
الئربر، لقجقم طساصثا وظعب تغاة، لط تضظ ضاشغئ 
برغطاظغا  طجاتمئ  طتاولاعا  شغ  لاعظغفعا  فطرغضا 
سطى حمال إشرغصغا، قخاخاص شرظسا بعثه المسألئ 
بط لعسغ المثطخغظ طظ أبظاء الصئائض وإدراضعط أن 
اإلجقم عع سخماعط وأن المضر الفرظسغ الخطغئغ 
لغج لمخطتئ أبظاء الئطث وأن افطر طرتطغ لما تمر به 

افطئ طظ شارة ضسش.
ضض عثه السعاطض لط تساطع أطرغضا اجابمارعا سطى 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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طظ  طعصفعا  الثمغج  افطرغضغئ  الثارجغئ  أسطظئ 
بالاسعغئ  الثاخئ  أجااظئ  طتادبات  شغ  المحارضئ 
السغاجغئ شغ جعرغا والاغ جاسصث شغ طثغظئ جعتحغ 
الروجغئ، وصال طسآول شغ وزارة الثارجغئ افطرغضغئ، 
لعضالئ "جئعتظغك"، إن بقده لظ تحارك شغ طتادبات 
أجااظئ تعل جعرغا بخفئ طراصإ أو أي خفئ رجمغئ، 
سطى  ترضغجظا  غجال  ق  افطرغضغ  المسآول  وأوضح 
الافاوض تتئ رساغئ افطط الماتثة شغ جظغش وتتصغص 
تصثم ضئغر شغ عثه المفاوضات، وأضاف ظتظ ظرتإ 
بأي تثفغش تصغصغ لطسظش شغ جعرغا غساسث سطى تعغؤئ 
الزروف إلجراء اظاصال جغاجغ طعبعق به، ضما ورد شغ 
صرار طةطج افطظ رصط ٢٢٥٤، ضما دسا افذراف شغ 
سمطغئ أجااظئ إلى إسادة تعجغه جععدعط إلى سمطغئ 
جظغش، ودسط جععد المئسعث افطمغ الثاص جاغفان 

دي طغساعرا دسما ضاطقً.
المسآول  سظه  تتثث  الثي  السظش  تثفغش  إن 
الروجغئ  الطائرات  صخش  لغج  بالاأضغث  افطرغضغ 
اإلجراطغئ وصعات الظزام المةرم، بض عع غصخث وصش 
واجاسادته  الظزام  ضث  لطبعار  السسضرغئ  السمطغات 
إظجال  باظازار  جغطرته،  سظ  خرجئ  الاغ  لفراضغ 
جعرغا،  افوضاع شغ  السغاجغ افطرغضغ سطى  التض 
إن أطرغضا خاتئئ الغث الطعلى شغ جعرغا وخاتئئ 
وجعتحغ  أجااظئ  تتدر  لظ  أجث  ظزام  سئر  الظفعذ 
لغج طظ باب سثم الرضا، بض عغ راضغئ سظ ضض طا 
تتصص تاى اآلن سطى غث الروس طظ تأطغظ سمغطعا 
أجث شغ دطحص، ولضظعا ضسادتعا تتاول اآلن بسث 
أن تط تأطغظ الساخمئ جتإ المطش طظ غث الروس 
بتةئ صرارات افطط الماتثة، والسمض الةثي لاتصغص 
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ضاظئ أطرغضا تسغ تمام العسغ أذغاف الترضات اإلجقطغئ 
طمظ ق غرضعن لعا بعجعد وظفعذ شغ بقدعط أو دور 
غصسعن تتئ تأبغره، شعآقء تترص أطرغضا ضض الترص 
جغصطسعن  شعآقء  التضط  إلى  وخعلعط  سثم  سطى 
وجعدعا لغج طظ بقدعط بالمسظى الدغص ولضظ طظ 
الئقد اإلجقطغئ ضضض، وأخرى باإلطضان الاساطض طسعا 
واإلطساك بغثعا لطعخعل إلى التضط وجسطعا تظثرط شغ 
لسئئ الثغمصراذغئ "وطظ طخطتئ أطرغضا تحةغع جمغع 
افتجاب والصادة السغاجغغظ ذوي اقظاماءات الثغظغئ سطى 

تئظغ الثغمصراذغئ الحاططئ وظئث السظش"
الترضات  ذرغص  سظ  ترضغا  إلى  الظفاذ  أطرغضا  أرادت 
غغر  افطرغضان  بالساجئ  الطصاء  صئطئ  الاغ  اإلجقطغئ 
طثرضغ الظاائب العخغمئ لفاح عثا المسار طظ الطصاءات 
افطرغضغغظ  وجطعة  وخئث  سمص  بتضط  المحئععئ. 
وجغاجاتعط،  أعثاشعط  تتصغص  طظ  تمضظعط  الاغ 
والتعار  "الاعاخض  إن  غصعل  الثي  أردوغان  وصع 
شغ  شاظثرط  والاسعغئ"  السقم  إلى  الطرغصان  عما 
الطصاءات الماضررة والطعغطئ بالساجئ افطرغضان الاغ 
جسطئ فطرغضا غثا شغ ترضغا، وصث تسرشئ إلغه عغقري 
ضطغظاعن شغ الاسسغظات صئض أن تخغر وزغرة خارجغئ 
"بثا  سظه  وصالئ  إجطظئعل،  لئطثغئ  رئغسا  ضان  طظث 

جغاجغا ذمعتاً، صعغاً، طثطخاً وشاسًق"
أدت لصاءات أردوغان الماضررة طع افطرغضان إلى دسمه 
لطفعز شغ اقظاثابات الظغابغئ سام ٢٠٠٢م، شصث أطدى 
اظفراد  سطى  ضطغظاعن  عغقري  طع  التثغث  شغ  جاسات 
الثي  المارجط  الةاطسغ  افجااذ  أوغطع  داود  بتدعر 
خار وزغرا لثارجغاه، وأشدئ تطك الطصاءات إلى تقؤم 
وجعات الظزر افطرغضغئ الارضغئ، وتطعرت إلى "سقصئ 
ضطغظاعن  عغقري  خارت  وتغظ  وودغئ".  طبمرة  سمض 
أردوغان  وحمطئ  أوروبا  زارت  أطرغضا  خارجغئ  وزغرة 
وغعل وضئار المسآولغظ افتراك بالجغارة، وتمضظئ طظ 
الاطفجغعظغ  الئرظاطب  شغ  الارضغ  اإلسقم  شغ  الزععر 
شغ  "الاأبغر  بعثف  إلغظا"  واظدط  "تسال  الحسئغئ  ذي 
غطاًء  التضعطات  تسطغ  صث  بثورعا  الاغ  المعاصش، 

جغاجغاً أضئر لااساون طسظا"
لطفعز  تجبه  جغر  خطئ  فردوغان  أسثوا  افطرغضغعن 
باقظاثابات الاالغئ، شصث جسطعا اقصاخاد طثخطه بإجصاط 
التضعطئ الاغ جئصاه، وصغاطه بتجطئ طظ اإلجراءات تسجز 
طظ صئدئ أطرغضا سطى السططئ شغ ترضغا، بإبساد جطعة 
السسضر المثغفئ، والبظاء سطى تمطئ تجبه اقظاثابغئ. شصث 
شغ  ظئعغاً  أظعر  "الثي  أردوغان  ضاظجر  جاغفظ  وخش 
الاظزغط، تمطئ جغاجغئ تثغبئ سطى طساعى الصاسثة، 
افطر الثي لط غفسطه صط أي تجب سطماظغ شغ ترضغا" 
وطاابسا فسمال تجب السثالئ والاظمغئ الثي ضان لطظساء 
الثور الئارز شغه طظث بثاغئ التمطئ اقظاثابغئ تاى تتصغص 
الظخر الساتص شغ اقظاثابات الظغابغئ. وظسئ أردوغان 

ورشصاه بصعله ".. إذ غتضمعا إجقطغعن ورسعن"
شصام أردوغان بسث شعزه باتعغض طةطج افطظ الصعطغ 
السغش المخطئ سطى رصاب رؤجاء التضعطات المضعن طظ 
جظراقت الةغح إلى طةطج اجاحاري غثغره طثظغعن. 
إلى جاظإ غغرعا طظ اإلجراءات الاغ تخرف الافضغر سظ 
الظغئ المئغائ بإبساد ظفعذ اإلظةطغج داخض ترضغا، ضإلشاء 
تصعق  تثص  الاغ  الصعاظغظ  وتسثغض  اإلسثام  سصعبئ 
اإلظسان واجائساد الصعاظغظ الصمسغئ. شغما التصغصئ أن 
أسمال أردوغان ضاظئ تساعثف إبساد جظراقت الةغح سظ 
السططئ "وقتصئ تضعطاه شغ حثة، الصادة السسضرغغظ 
بسث التثغث سظ اظصقب طجسعم، وأتضمئ صئداعا سطى 
السططئ أضبر طظ أي تضعطئ طثظغئ جابصئ". أطا طتاولئ 
اقظصقب افخغرة شغ ٢٠١٦م شصث ضاظئ شرخئ أردوغان 
لاخفغئ السسضر سمقء اإلظةطغج شغ ترضغا، وإتقل رجال 
أطرغضا طضاظعط طا اجاطاع إلغه جئغقً، والاخفغئ ق تجال 

طسامرة تاى الطتزئ.
برزت ترضغا صعة إصطغمغئ، وبالاالغ ضان سطغعا أن تصعم 
بالثور المظعط بعا طظ صئض أطرغضا. أظةج أردوغان السثغث 
طظ الظةاتات لطسغاجئ الثارجغئ افطرغضغئ، وضان غصعم 

بالثور الثي تططئه أو ترضاه أطرغضا دوظما تردد.
تغظ اتاطئ أطرغضا السراق شغ ٢٠٠٣م، وخرشئ أذعان 
ورتإ  عطض  بـ"دغمصراذغاعا"  طصاوطاعا،  سظ  الظاس 
أذغالعا طظ أعض السراق، الثغظ جاسثوعا سطى اتاقل 
بقدعط، وتاى تضامض الطسئئ "الثغمصراذغئ" ق بث طظ 
طئاحرة  أطرغضا  تساطع  ولط  افذراف،  جمغع  طحارضئ 
إصظاع الةمغع "ولما صرر جظئ السراق طصاذسئ اقظاثابات 
وبالمحارضئ"  رأغعط  باشغغر  ترضغا  أصظساعط  العذظغئ، 

شصاطئ ترضغا بما لط تساطع أطرغضا الصغام به.
٢٠٠٧م  شغ  بغرغج  حمسعن  غصش  أن  أتث  غاخعر  لظ 
أطام الئرلمان الارضغ طاتثبا بالسئرغئ وغثاذئه بصعله 
لقسراب  جؤئ  صث  وأظا  لطبصئ...  ترجغثا  تحضض  "ترضغا 

سظ عثا الاصثغر لارضغا"
شغ تمى المفاوضات الاغ أذطصاعا أطرغضا طظ ضاطإ 
طظ  بط  غععد"  و"ضغان  طخر  بغظ  ١٩٧٨م  شغ  دغفغث 
طثرغث شغ ١٩٩١م بغظ "ضغان غععد" الشاخإ لفطسطغظ 
سربئ  وادي  واتفاق  الفطسطغظغئ،  الاترغر  وطظزمئ 
جعرغا  بصغئ  وافردن،  غععد"  "ضغان  بغظ  ١٩٩٤م  شغ 

(أتغر طظ ضإ شغ تّمارة صغر).
بعا  لادرب  أطرغضا  اشاسطاعا  الاغ  الباظغئ  افزطئ  أطا 
وضساعا  الاغ  الةمرضغئ،  الرجعم  أزطئ  شعغ  أوروبــا، 
سطى الفعقذ وافلمظغعم وشرض رجعم اجاغراد باعزئ 
سطى ذلك، وطع أن ذلك طثالش لصعاظغظ طظزمئ الاةارة 
السالمغئ الاغ تطجم الثول المعصسئ سطغه باظسغاب الاةارة 
أن  إق  جمارك،  أو  رجعم  أغئ  دون  بغظعا  شغما  الئغظغئ 
أطرغضا ضربئ سرض التائط بالصعاظغظ وافسراف، شطما 
أرادت تماغئ الاخظغع الثاخطغ وتظحغط الاةارة الثاخطغئ 
شرضئ عثه الرجعم سطى أوروبا، بسث أن شرضاعا سطى 
الخغظ والمضسغك، شما ضان طظ أوروبا (ألماظغا وشرظسا) 

إق أن عثدتا بالطةعء إلى طظزمئ الاةارة الثولغئ.
إن أوروبا لط تضظ شغ غعم طظ افغام طعتثة بالرغط 
طما غئثو سطغعا طظ طزاعر العتثة، ولط تضظ شغ غعم 
طظ افغام تمطك جغاجئ خارجغئ طعتثة وبابائ لثولعا، 
شمخالح برغطاظغا غغر طخالح شرظسا، وغغر طخالح ألماظغا، 
وطا طظخإ طظسص السغاجئ الثارجغئ لقتتاد والئرلمان 
افوروبغ، والمتضمئ افوروبغئ، إق ألفاظ طمطضئ شغ غغر 
طعضسعا، شألماظغا ق تةغث السغاجئ بسث أن غادرتعا طظث 
زطظ، وعغ ق تسثو الراشسئ المالغئ فوروبا، وصث رضغئ 
لظفسعا عثا الثور طظث سصعد، وشرظسا ق تةغث المظاورات 
بأي  الصغام  أرادت  إذا  طضحعشئ  وجغاجاعا  السغاجغئ 
سمض جغاجغ، طا غسعض سطى أطرغضا إتئاط أسمالعا، 
وبرغطاظغا رضغئ لظفسعا أن تساغر أطرغضا وتاساغح 
وإن  وعغ  وتارغثعا،  طضاظاعا  تساب  سطى  ولع  طسعا 
سطى  تصعى  ق  أظعا  إق  بسمقئعا،  صعغئ  زالئ  طا  ضاظئ 
طةابعئ أطرغضا أو العصعف شغ وجععا، وطا زالئ أطرغضا 
تظاجع طظعا الثول العاتثة تطع افخرى؛ شمظ طخر إلى 
إغران إلى السراق واآلن طتاولئ أخث الغمظ ولغئغا، عثا 
وطع أن برغطاظغا بسث (الئرضسئ) لط تسث شسطغا ضمظ 
اقتتاد ودوله، وإذا أضفظا لعثا ضطه افزطئ الاغ تسخش 
الراشسئ  تسةج  صث  والاغ  واصاخادغا  جغاجغا  بإغطالغا 
طع  شسطئ  ضما  اظاحالعا  سظ  (ألماظغا)  فوروبا  المالغئ 
الغعظان، شإغطالغا تمبض بالث صعة اصاخادغئ شغ أوروبا 
الارلغعن  سطى  غجغث  طتطغ  بظاتب  وشرظسا،  ألماظغا  بسث 
وظخش الارلغعن دوقر، وإظعا إن أسطظئ إشقجعا شإن 
ذلك جغضعن بمبابئ الضاربئ الاغ تتض بالصارة السةعز 

وجاصش ألماظغا ساججة أطام ذلك...
إن أطرغضا ق زالئ لط تاثث الصرار السمطغ لافضغك أوروبا، 
فظعا صث ق تةث شغعا أو طظعا طا غثغش، وق زالئ تمظع 
دولعا طظ اقظثبار أو الافضك، وإن ضاظئ إدارة تراطإ 
طع  الاساطض  تفدض  بأظعا  طضان  طظ  أضبر  شغ  خرتئ 
دول أوروبا طظفردة، شعثا وزغر الاةارة افطرغضغ غصعل 
بسث أزطئ إغران والرجعم الةمرضغئ بأن أطرغضا تفدض 
الاساطض طع الثول افوروبغئ ضق سطى تثة، ولسض شرظسا 
أظعرت أظعا طساسثة لطتعار طع أطرغضا طظفردة، ولع 
ضان عثا خقشا لرغئئ ألماظغا وعغ ترغث بثلك أن تتثو 
تثو برغطاظغا شغ السغر طع أطرغضا، وإذا ظةتئ أطرغضا 
تضعن  شإظعا  برغطاظغا  جطعك  تسطك  شرظسا  جسض  شغ 
بثلك صث شضضئ اقتتاد شسق، ولع بصغ اقتتاد صائما 
افحعر  أو  افجابغع  سظه  تةغإ  الثي  والسآال  حضق، 
الصادطئ عع: عض تساطغع أوروبا أن تساسغث أظفاجعا؟ 
أم أظعا جاطفزعا وتضعن أطرغضا بثلك صث شسطئ شسض 

 !افجث طع البغران البقبئ؟
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ق تجال أطرغضا طظث الترب السالمغئ الباظغئ، وعغ تتمغ 
ترغث  وق  اقظثبار،  طظ  وتمظسه  افوروبغ  اقتتاد  دول 
صطع الحراغغظ الاغ تمثه بالتغاة، وطظث ظعاغئ الترب 
السالمغئ الباظغئ وعغ تدمظ له الئصاء واجاؤظاف السغر، 
شئسث أن خرجئ دوله ولط غضظ َبطَّ اتتاد بسث، جغما 
الباظغئ،  السالمغئ  الترب  طظ  طظعضئ  وشرظسا  برغطاظغا 
السالط  شغ  افولى  الثولئ  أخئتئ  وصث  أطرغضا  وضاظئ 
طا  جابص  إلى  أوروبــا  إســادة  ساتصعا  سطى  أخثت  شصث 
طارحال  طحروع  بثلك  شضان  الترب،  صئض  سطغه  ضاظئ 
الثي اظاحطعا طظ أزطاعا اقصاخادغئ والمالغئ، وأساد 
الاخرف  عثا  طعجئات  طظ  وضان  جثغث  طظ  إسمارعا 
افطرغضغ تغظعا، المتاشزئ سطى أوروبا صعغئ تصش ظثا 
شغ وجه اقتتاد السعشغاغ الثي جطع ظةمه، وبثا صعة 
ق غساعان بعا طا صث غحضض خطرا سطى أطرغضا جغما 
أظه غتمض طئثأ، وبصغئ أطرغضا تأخث سطى ساتصعا تصعغئ 
أوروبا ودول اقتتاد، إق أظعا وطظث شارة رئاجئ أوباطا 
غئثو أظه بثا سطى جغاجاعا تةاه اقتتاد ودوله بسخ 
الاشغغر، شطط تسث ترغخئ سطى بصائه طاتثا (ولع اجما) 
بض إن تراطإ خرح شغ أضبر طظ ظاٍد بأظه غثسط تفضغك 
اقتتاد، وعع ق غثفغ اباعاجه واباعاج إدارته بثروج 
وعع  أوروبــا  دول  وغثسع  بض  اقتتاد،  طظ  برغطاظغا 
وصث  برغطاظغا،  تثو  تتثو  بأن  وألماظغا  شرظسا  غصخث 
ضاظئ أطرغضا وطا زالئ تمظع أي إخقل شغ طغجان الصعى 
بغظ دول اقتتاد جغما ألماظغا وشرظسا اآلن، وبسث خروج 
برغطاظغا طظه، وصث جئص لعا أن دخطئ الترب السالمغئ 
طظ  اقتتاد  دول  إتثى  تمظع  تاى  والباظغئ  افولــى 
الاشعل والسغطرة سطى باصغ دول أوروبا، شعغ سظثطا 
تصعم سطى إضساف ألماظغا شإظما غضعن ذلك إضساشا ق 
غةسض شرظسا تئاطسعا، وعضثا ضاظئ تفسض ذعال وصاعا 
غعم أن ضاظئ شرظسا وبرغطاظغا تصعدان أوروبا ودولعا.

إن أطرغضا وطظث طحروع طارحال سصإ الترب السالمغئ 
الباظغئ، وشرض السصعبات الخارطئ سطى ألماظغا وبالثات 
وبظعضعا  حرضاتعا  زالــئ  ق  السسضري  الاخظغع  شغ 
أوروبــا  تمف  السسضرغئ  وصعاسثعا  بض  وطآجساتعا 
أوروبا  شغ  الضئرى  الحرضات  زالئ  وق  وغربا،  حرصا 
اإللضاروظغات  وصطاع  افجث  تخئ  شغعا  أطرغضا  تمطك 
ضاطق،  اجاتعاذا  افطرغضغئ  الحرضات  سطغه  اجاتعذت 
شصث جغطرت حرضئ جعجض وشغسئعك وآبض سطى ضاطض 
السعق افوروبغئ، وتاى شغ صطاع خظاسئ الظفط شإن 
طسزط  شغ  تاتضط  لططاصئ  افطرغضغئ  حغفرون  حرضئ 

خظاسئ الظفط والشاز افوروبغئ.
جغما  اقتتاد  دول  سطى  واضتا  بثا  الثي  الدسش  إن 
اشاسطاعا  الاغ  افخغرة  افزطئ  ضحفاه  وألماظغا،  شرظسا 
أطرغضا طع إغران واظستابعا طظ اقتفاق الظعوي طسعا، 
شما إن عثدت أطرغضا باقظستاب، تاى بثا سطى ألماظغا 
الفرظسغ  الرئغج  جسض  طا  الحثغث  اقرتئاك  وشرظسا 
ولضظ  اقتفاق،  طظ  اقظستاب  لسثم  أطرغضا  غاعجض 
أطرغضا وإذ تعثف طظ اظستابعا تسثغث ضربئ طعجسئ 
طظ  اجافادت  الاغ  افوروبغئ  والحرضات  لقصاخاد 
تعصغع اقتفاق، لط تطص باق لفرظسا وق فلماظغا طع أن 
ضطاا الثولاغظ وصساا سصعدا طع إغران بسحرات المطغارات 
طظ الثوقرات، وصث أسطئ أطرغضا طعطئ لعثه الحرضات 
إلظعاء أسمالعا والثروج طظ السعق اإلغراظغئ، وإق شإظعا 
وألماظغا  شرظسا  زالئ  وطا  خارطئ  لسصعبات  جااسرض 

الاغ اظططصئ بغظعا وبغظ "ضغان غععد" ولضظعا تسبرت 
شغ  الحروع  شغ  (إجرائغض)  رغئئ  و"سظثطا  وتعصفئ 
طتادبات جرغئ طع جعرغا، ذطئئ طظ ترضغا ترتغئعا" 
لسئه  أردوغان  طظ  تططإ  أطرغضا  تجال  ق  الثور  وعثا 

لسصث طئاتبات بغظ "ضغان غععد" وتماس!
تغظ اظططصئ أطرغضا شغ تربعا سطى اإلجقم تتئ خغشئ 
(اإلرعاب) وطسعا سثد طظ الثول الشربغئ، لثشع المسطمغظ 
بسغثا سظ دغظعط، وتروغةعا إلجقم بثغض طا أظجل اهللا به 
طظ جططان، اتااجئ أطرغضا إلى طظ غظدعي طسعا تتئ 
راغئ تربعا طظ أظزمئ التضط شغ الئقد اإلجقطغئ. لط 
غماظع أردوغان طظ اقظثراط طسعا، "وأبئائ ترضغا، ذعال 
افسعام افربسئ الاغ أطدغاعا وزغرة، أظعا حرغك طعط.." 
وتدغش طظ دون طعاربئ "وسمطظا طسا شغ حضض وبغص شغ 

أششاظساان وجعرغا، وطضاشتئ (اإلرعاب)، وغغرعا"
جعرغا  شغ  أردوغان  لسئه  فطرغضا،  افبرز  الصثر  الثور 
اآلن،  وتاى  ٢٠١١م  طظ  بحار  سمغطعا  سطى  بالتفاظ 
وتحاغاه الةغح التر المرتئط به شغ إذقق سمطغات 
ضثرع الفرات الاغ طضظئ بحار طظ السغطرة سطى تطإ، 
وسمطغئ غخظ الجغاعن الاغ طضظئ ظزام بحار طظ دخعل 
الشعذئ الحرصغئ، وغا لغئ أطرغضا تاعصش سظث عثا التث 
طظ تسثغر أردوغان، شعع جغططص طجغثًا طظ سمطغاته 

السسضرغئ ذاسئ لسغثته.
غثسع أردوغان بضض خراتئ إلى السطماظغئ. عثا الثور غأتغ 
تطئغئ لرغئئ أطرغضا شغ جسض ظمعذج أردوغان غساظست 

شغ أظزمئ التضط الاغ غخض شغعا اإلجقطغعن لطتضط.
المسطمغظ  صداغا  إلى  الظزر  سظ  أوغطع  داود  وسةج 
ضاتاقل شطسطغظ طظ صئض الغععد، وإلى اتاقل الروس 
لطحغحان، وأطرغضا فششاظساان والسراق وإلى ضغفغئ تطعا 
وظزر  سبماظغ،  خقشئ  ضرجض  اإلجقم  ظزر  وجعئ  طظ 
الضبغر  "أوجثت  ضأزطات  الثولغ  الصاظعن  بمظزار  إلغعا 
طظ الغأس" شغ العصئ ظفسه الثي غرغث طظ الحسعب 
اإلجقطغئ الاغ غسغ تماطا أظعا شاصثة البصئ بتضعطاتعا 
واقصاخادغئ  السغاجغئ  لمحضقتعا  تض  "إغةاد  شغ 
واقجاماسغئ" وغرغث طظ ترضغا المةاجأة الغعم طظ الئقد 
اإلجقطغئ "الاغ تتااج إلى رؤغئ طسةجة - وترضغا عغ 
المسةجة الاغ اتااجعا إلى رؤغاعا" أن تضعن تظزر إلغعا 
لفجش  لضظ  السبماظغئ  الثقشئ  ظزرة  اإلجقطغئ  الئقد 

بتطئ وواصع ترضغا الغعم.
غسطمعن  ظاشثة  بخغرة  ذوو  اإلجقطغئ  الئقد  أعض  إن 
طا  وأن  الغعم،  طعجعدة  غغر  السبماظغئ  الثقشئ  أن 
تصعم به ترضغا الغعم لغج له خطئ الئائ "ضثلك سثت 
خادطئ فطرغضا، وصث حعه طظ جمساعا اساظاصعا الضبغر 
طظ  الضبغرون  غةثعا  الاغ  افطرغضغئ  السغاجات  طظ 

المسطمغظ بشغدئ"
بسضج أظزمئ التضط شغعا، الاغ أرادت أطرغضا إظفاذ 
"وضطما  افتراك  بإرجال  إق  تساطع،  ولط  إلغعا  أطرعا 
عئط طسآولعن أتراك شغ بطثان طظصسمئ، شغ تثة، 
أششاظساان،  أو  باضساان  أو  لئظان  طبض  ظفسعا  سطى 

تاطعش ضض شؤئ شغعا لطاتادث طسعط"
خارت ترضغا طاصمخئ الثور افطرغضغ بئراسئ تاطئ، تةسض 
الظاظر إلغعا غزظ أن طا تصعم به طظ أسمال عغ ترضغئ 
خمغمئ، ولغج فتث غث شغعا، والتصغصئ غغر ذلك تماطاَ. 
شصث دشسئ ترضغا لطصغام بمخالتئ داخطغئ طع افضراد بثًءا 
بسعث أوزال الثي أسطظ أن ظخفه ضردي، بط المخالتئ طع 
جغراظعا الصرغئغظ شغ سعث أردوغان طا غخعرعا خاظسئ 
جقم "غصعم المفععم الضئغر لعزغر الثارجغئ أتمث داود 
أوغطع، وصث جماه "السمص اإلجاراتغةغ"، تخعر لارضغا 
ضخاظسئ جقم شائصئ الظحاط. وصدى طحروسه افول 
بتض ضض خقشات ترضغا طع جاراتعا، وصث ظةح شغ ذلك 
إلى تث ضئغر. أطا ذمعته الباظغ شأضئر، وق غصعم شتسإ 
"باخفغر  أغداً  بض  الةارات"،  طع  المحضقت  "باخفغر 
المحضقت بغظ الةارات". وتاجب بأن ضض خقف شغ جعار 
ترضغا المعجع غعثد السقم وغتث طظ شرص الاظمغئ 

اإلصطغمغ، وضطعا بالاالغ تحضض طخثر صطص ططتاَ لارضغا"
اإلظةطغج،  برابظ  بغظ  طظ  ترضغا  أردوغان  أخرج  لصث   
الفائثة؟  شما  افطرغضغغظ  برابظ  بغظ  وضسعا  لضظه 
إلشاء  طظث  "١٩٢٤-٢٠٠٢م"  ساطاً   ٧٨ ترضغا  سمر  طظ  ضاع 
 ١٦ طدئ  جمععرغئ.  وإصاطئ  الثقشئ  ضمال  طخطفى 
طظث اخاطاف افطرغضغغظ لارضغا. روج افطرغضغعن  ساطاً 
لظةاح أردوغان اصاخادغا "وازدعر اقصاخاد الارضغ شغ 
العصئ ظفسه، طسةقً أجرع طسثل ظمع شغ السالط" لضظ 
التصغصئ اظةطئ شغ أن افتراك جغضاَشأون طظ أردوغان 
بإجراءات اصاخادغئ جغؤئ سصإ شعزه المرتصإ وتجبه شغ 
اقظاثابات الاغ صثطعا ساطاً وظخش السام، وأن دغظ ترضغا 

ضثط، شضحفئ إخفاصه اصاخادغاً.
إن المسطمغظ شغ ترضغا لظ تظططغ سطغعط أقسغإ أطرغضا 
وأزقطعا، وعط غثرضعن أن الثقشئ الاغ ضاظئ غعطا شغ 
سصر دارعط لظ غتةئعا سظعط أردوغان طعما شسض بأواطر 
طظ غصفعن خطفه، وإن خئح الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
 الظئعة غعحك أن غظئطب ظعره شغسةج أردوغان سظ تةئه
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حزب التحرير/ والية اليمن
يبين أسباب انهيار الريال اليمني ويكشف عن العالج

ظحر طعصسا (الثئر ٢١، وختاشئ ٢٤، السئئ، ١٥ ذو الصسثة ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٧/٢٨م) الثئر الاالغ: "أخثر المضاإ اإلسقطغ 
لتجب الاترغر شغ الغمظ بغاظاً ختفغاً أوضح شغه افجئاب الاغ تضمظ وراء اظعغار السمطئ الغمظغئ أطام الثوقر والسمقت 
افخرى، تغث تمض افذراف الماخارسئ وافطط الماتثة وأطرغضا وبرغطاظغا الثاسماغظ لطخراع وضثلك ضقً طظ إغران 
والسسعدغئ واإلطارات تثععر العضع اقصاخادي وإرعاق الحسإ الغمظغ وتةعغسه لخالح جغاجات اجاسمارغئ غراد 
تظفغثعا شغ الئقد، وصث دسا الئغان أعض الغمظ لعضع تث لعثه المآجغ والخراسات باتضغط اإلجقم وإصاطئ دولئ 

الثقشئ الراحثة". عثا وصث ظحرت الختغفاان ظسثئ ضاططئ طظ الئغان سطى طعصسغعما.
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العجه الثي غمضظعا طظ طجاتمئ برغطاظغا جثغا شغ 
طظ  تحث  لعجعد  إشرغصغا،  حمال  الثطفغئ،  تثغصاعا 
السمقء المثطخغظ لعا طما حضض جئعئ خطئئ لطثشاع 
سظ طخالتعا السغاجغئ واقصاخادغئ، اجاتال سطى 
أطرغضا اخاراصعا، خاخئ طع وجعد دغظاخعرات السمالئ 
والعقء الثالص لعا طبض بعتفطغصئ وبطاظاه شغ الةجائر 
والئاجغ والشظعحغ شغ تعظج وتحث واجع شغ لغئغا 
تربَّعا شغ بغؤئ رساعا "المعصعذ" الصثاشغ سطى العقء 

إلظةطارا وصدائه سطى أّي ظئئ زرساه أطرغضا.
وعع افطر الثي دشع أطرغضا إلى الارضغج سطى الحرق 
تغظ  افبعاب،  ضسر  وجغاجئ  الصعة  باساماد  الطغئغ 
سظثعا  لسصثغظ  رباه  والثي  تفار  لسمغطعا  أوضطئ 
وأسثته لعثه المعمئ ولمبطعا وأذطصئ غثه غفسض طا 
غحاء دون تسغإ بعاضه لفسراض وارتضابه الفزائع 
تسعغصه  شغ  ظةتئ  أن  بسث  خاخئ  الترب  وجرائط 
تتئ سظعان "المحغر خطغفئ تفار الصائث السام لطةغح 
سطى  المعغمظعن  غسمض  الاغ  الخفئ  وعغ  العذظغ" 
التغاة السغاجغئ شغ غرب لغئغا والساخمئ ذرابطج 
سطى تةاعطعا وظفغعا سظه باإلحارة إلغه بسئارة "صعات 
خعرة  شغ  ووضسه  تفار"  خطغفئ  السسضري  الصائث 
المامرد سطى الحرسغئ وطتاولئ دشسه لقساراف بصغادة 
ورشخ  ذرابطج  شغ  المعغمظئ  السغاجغئ  الطئصئ 
له  تسمض  الثي  افطر  جغاجغ،  ضحرغك  به  اقساراف 
أطرغضا بصعة لفرضه ظثا وحرغضا خاخئ بسث إجظاده 

بالمةرم السغسغ ضثاسط جغاجغ وسمص سسضري.
إق أن جغطرة طا غسمى بـ"الةغح الطغئغ" سطى طظطصئ 
العقل الظفطغ واشاضاضعا طما غسمى بـ"المطغحغات 
بأعمغئ  تاماع  الاغ  المظطصئ  وعغ  الماحثدة"، 
اجاراتغةغئ ضئغرة، ضعظعا تتاعي سطى ٨٠٪ طظ بروة 
الئقد الظفطغئ، ضما تدط أعط طعاظأ تخثغر الظفط، 
السراج  شائج  العذظغ  العشاق  تضعطئ  رئغج  أربك 
وشرغصه الثي غئتث سظ اساراف بسططاه سطى ذرابطج 
طظ طثاطش شخائض البعار التصغصغغظ الثغظ ق غظضر أتث 
دورعط الفسطغ شغ الصداء سطى الصثاشغ واجاسخائعط 
شالاةأ  السغاجئ  جماجرة  صئض  طظ  الاروغخ  سطى 
رئاجغئ  اظاثابات  إجراء  إلى  الثسعة  ظتع  الثشع  إلى 
إلى  ووخعًق  وعمغئ  طحروسغئ  سظ  بتبا  وبرلماظغئ 
َبّط  وطظ  التثغبئ"  المثظغئ  الثغمصراذغئ  "الثولئ 
تتمغض طسآولغئ افزطئ الطغئغئ إلى الثغظ غرشدعن 
عثا الثغار، شغ تغظ ترى الصعى المعغمظئ والماثثة 
طظ ذئرق صاسثة لعا أن ذلك طظ المظاورات الثولغئ 

تخعره  غمضظ  ق  تٍث  إلى  وضسغش  طاعاٍو  شالظزام 
ولعق الدفادع وخغاظات صادة الفخائض وارتئاذعط 
لما اجاطاع الظزام أن غاصثم، وأعض الحام غسرشعن 
ذلك تص المسرشئ، بض أخئح سظثعط طفععطاً واضتًا 
سظث الضئغر والخشغر، وأن طا خسرظاه طظ أرض طتررة 
الظزام،  بصعة  ولغج  والاسطغط  الثغاظئ  بفسض  ضان 
أطا طظ غصعل بأن المسادلئ صث تشغرت وأن الروس 
طعجعدون بضض صعتعط شأذضرعط بمسارك ضفرظئعدة 
سام  دخعلعط  إبان  الحمالغ  تماة  رغش  شغ  وطعرك 
روجغا  أظش  المةاعثون  البعار  طرغ  وضغش   ٢٠١٥
وذغراظعا وإغران وططغحغاتعا بالاراب ولط غساطغسعا 
بسث  اخاطش  الثي  ولضظ  واتثًا،  حئرًا  غاصثطعا  أن 
ذلك عع طساسثة الظزام الارضغ والسسعدي لروجغا 
لاسطغمعا المظاذص واظستاب الفخائض إلى الحمال، 
شالثي اخاطش عع الصرار السغاجغ الثي خادره صادة 
الفخائض لخالح الثول الثاسمئ شغ طتاولٍئ إلذفاء 
الظزام  أظعك  الثي  لعغئعا  وتثفغش  البعرة  جثوة 

ووضسه سطى جرف عار.
غا أعطظا شغ الحام! إن أطرغضا الاغ تمضظئ طظ اطاقك 
وروجغا  الظزام  سئر  الطرشغظ  شغ  الخراع  أدوات 
وذغراظعا وإغران وططغحغاتعا طظ ذرف، والمسارضئ 
ترضغا  طظ  وداسمغعط  الفخائض  وصادة  الثارجغئ 
والسسعدغئ وصطر طظ ذرف آخر، ق ترغث بضط خغرًا 
بض ترغث اقظاصام طظضط لثروجضط سطى سمغطعا أجث، 
وترغث أن تةسض طظضط سئرة لضض الحسعب اإلجقطغئ، 
شق تمضظععا طظ ذلك، والتض لضض طا ظتظ شغه واضح 
وضعح الحمج طا زلظا ظسرضه سطغضط ق ظئاشغ شغ 
ذلك إّق طرضاة اهللا سج وجض بإصاطئ تضمه وتطئغص 
حرغساه الاغ شغعا سّج الثظغا واآلخرة، ووسث اهللا طسامر 
لظا بالظخر والامضغظ واقجاثقف شغ افرض إن ظتظ 
جرظا ضما أطرظا وخئرظا سطى طا اباقظا شعع ظسط المعلى 
 َ ِ َفُهَو َحْسُبُه إِنَّ ابَّ ْ بَلَ ابَّ وظسط الظخغر ﴿َوَمن َفَتَولكَّ

 ﴾ٍء َقْدرًا ْ َ ُ للُِكِّ  ْمرِهِ َقْد َجَعَل ابَّ
َ
بَالُِغ أ

السططات  الثئر الاالغ: "أسطظئ  ذو الصسثة ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٧/٣٠م)  اقبظغظ، ١٧  ضعم،  دوت  طعصع (الصثس  ظحر 
العظثغئ اقبظغظ جتإ الةظسغئ طظ أربسئ طقغغظ حثص شغ وقغئ آجام (جظعب حرق) بمعجإ صائمئ لطمعاذظغظ 
طبغرة لطةثل أبارت طثاوف طظ سمطغات ترتغض لمعاذظغظ غالئغاعط طظ المسطمغظ الظاذصغظ بالئظشالغئ. وصال 
المثغر السام لطسةقت "إظه غعم تارغثغ آلجام والعظث بحضض سام. تصصظا خطعة طعمئ تاسطص بظحر أول طسعدة 
ضاططئ لطسةض العذظغ لطمعاذظغظ". وأضاف أن الثغظ لط تحمطعط الصائمئ "لثغعط شرخئ ضئغرة" لقساراض سطى 

تسةغض أجمائعط شغ الصائمئ الظعائغئ".
:إن المسطمغظ شغ طحارق افرض وطشاربعا غسغحعن طأجاة تصغصغئ، شعط غارصعن شغ طثابح طسامرة؛ 
وذلك بسئإ غغاب خقشاعط الاغ ترساعط وخطغفاعط الثي غاصعن به وغصاتطعن طظ ورائه، وغأتغ تشعل الثولئ 
العظثوجغئ واجاصعاؤعا سطى المسطمغظ عظاك ظاغةئ لعثه التالئ طظ الثل والععان، الاغ تسغحعا افطئ 
اإلجقطغئ شغ جمغع أخصاع افرض، والاغ لط غترك تضام المسطمغظ الثعظئ السمقء تةاه رشسعا سظ المسطمغظ 
جاضظا؛ شضاظئ بمبابئ رجالئ تطمغظ لطعظثوس سئثة الئصر أن اغثوا سطى جرائمضط شغ صاض وتعةغر المسطمغظ 
أعض الئطث افخطغغظ، شطظ تةثوا طظا جعى الخمئ والثثقن، شدق سظ السعن والمساسثة. إن افطر جث ق عجل 
شصث وخطئ العةمئ الخطغئغئ (السسضرغئ، والسغاجغئ، والفضرغئ...) إلى سائئ ضض بغئ طظ بغعت المسطمغظ؛ 
لثلك شصث تعجإ سطى افطئ اقلافاف تعل طحروسعا السزغط الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، والدشط سطى 
جغعحعا لقذاتئ بتضاطعا سمقء الشرب المساسمر وطئاغسئ خطغفئ غتضمعا بضااب اهللا وجظئ رجعله، خطغفئ 

غثاذإ العظث وضض المساسمرغظ، الرد طا تروظه ق طا تسمسعظه غا أبظاء الضاشرة.

اخاغار الصغادة السغاجغئ المثطخئ العاسغئ الاغ تةمع 
تعلعا المثطخغظ وتسغر بالبعرة إلى عثشعا بإجصاط 
الظزام، شافطئ الاغ جضائ سظ صادة شخائض البعرة 
وعط غثرجعن إلى ترضغا والسسعدغئ وصطر لةطإ المال 
الصثر بتةئ دسط البعرة، وحاعثت بأم سغظعا ضغش شسض 
عثا المال ببعرتعا طظ تفرغص لطخش واصااال بغظ إخعة 
السقح، واقلاجام بالثطعط التمراء، وضغاع لطادتغات 
وعثر لططاصات، عا عغ افطئ اآلن تثشع بمظ جضعتعا 
سظ عآقء، شق ظخروا بعرة وق تفزعا أرضاً طتررة، وإظظا 
إذ ظثاذإ أطاظا لغج طظ باب جطثعا وعغ الاغ صثطئ 
وطماطضاتعا،  وطالعا  أبظائعا  خغرة  طظ  تمطك  طا  ضض 
وطظث جئع جظغظ تساظغ شغ طثغمات الثل خابرًة سطى 
عآقء الصادة الثغظ أوردوعا المعالك، ولضظظا ظثضرعا 
بعاجئعا الثي اشارضه اهللا سطغعا طظ أطر بالمسروف 
وظعغ سظ المظضر، شصادة عثه الفخائض الثغظ غظفثون 
الصرارات الثولغئ الزالمئ بتص أطاعط وحسئعط ودون 
الرجعع إلغعط، وعط شغ صمئ الثسئ والظثالئ والاآطر 
طع أسثاء البعرة الثاخطغغظ والثارجغغظ، صث رأى الةمغع 
أظه لعق عآقء الصادة لما اجاطاع الظزام الثخعل إلى 
درسا أو الشعذئ أو رغش تمص الحمالغ وتعةغر أعطه 
الخابرغظ، وطا زال طسامرًا شغ غطرجاه غعثد وغاعسث 
إدلإ بمخغر أخعاتعا وضض ذلك طصابض طاذا؟ طصابض 

سرٍض طظ الثظغا صطغض!
إن طساظغ الخئر الاغ جّسثعا أعض الحام شغ عثه 
البعرة والاغ تظعء بتمطعا الةئال، ضاظئ ضاشغئ إلجصاط 
الظزام وطا زالئ، لع أظه تط تسطغط الصغادة السغاجغئ 
لطبعرة إلى المثطخغظ العاسغظ طظ إخعاظضط شغ تجب 
الاترغر الثغظ طا بثطعا ذعال جظغظ البعرة بالظخح 
طظ  غمطضعن  وبما  وصعسعا،  صئض  المآاطرات  وضحش 
الراحثة،  الثقشئ  طحروع  السزغط  اإلجقم  طحروع 
ورجال الثولئ الثغظ خظسعط اإلجقم ولط تخظسعط 
شغ  زال  وطا  واإلصطغمغئ،  الثولغئ  المثابرات  دوائر 
خسرظا  طا  واجاسادة  شات  طا  لاثارك  بصغئ  العصئ 

تامئ: بعرة الحام طسامرة رغط الاآطر والثثقن

طاى جغاعصش 
الزطط املسطط سطى ظساء أوزبغضساان؟!

اظاحر شغثغع سطى حئضئ الاعاخض اإللضاروظغ غصعم 
شغه ساطض بعزارة الحؤعن الثاخطغئ بظجع بغاب المرأة 
تطك  ضاتاصعرغان.  طظطصئ  شغ  بالسرصئ  اتعمئ  الاغ 
جاءت  وصث  لعلثغظ  أم  وعغ  ساطا   ٣١ سمرعا  المرأة 
طظ إتثى الصرى إلى طرضج المظطصئ لااسعق لضظ تّط 
الصئخ سطغعا بظاء سطى زسط المتصص خظسئ سمراف 
بأظعا صاطئ بسمطغئ جرصئ، ولصث صام المتصص سطى إبر 
حامعا وظجع طقبسعا  ذلك باخعغرعا وعع بخثد 
الحؤعن  وزارة  دعالغج  شغ  تجغران/غعظغع   ٣ شغ 

الثاخطغئ شغ وضح الظعار أطام بصغئ المعظفغظ.
ولصث ظحر الفغثغع شغ خفتئ آزادلغك فول طرة. وذضر 
أّن تطك المرأة عغ الاغ تصعم برساغئ ولثغعا الخشغرغظ 

وتثعا بسث وشاة زوجعا صئض جظاغظ...
ضما ظحرت بغ بغ جغ صئض ذلك سطى طعصسعا شغ 
غعتغعب شغثغع غثضر أجماء الظساء الطعاتغ اغُاخئعظ 
ُطتغَّا  وطظعظ  افوزبضغغظ.  الحرذئ  رجال  صئض  طظ 
شرغاظئ  وقغئ  جةظ  شغ   ٢٠٠٦ جظئ  شغ  سادلعشا 
وتخض ذلك خقل طثة جةظعا تغث اغاخئعا رجال 
تسرضئ  شطصث  طتغَّا  وبتسإ  سثة؛  طرات  الحرذئ 
فبحع أظعاع الاسثغإ واإلذقل؛ شضاظعا غائعلعن شعق 
جسثعا. وضاظئ تةئر سطى اإلجعاض بسث تمطعا طظ 
طشاخئغعا وتسظش تاى خارت طساصئ. أطعا رتئرتان 
سادقشا وسمرعا ٦٣ جظئ صاطئ باصثغط حضعى ططالئئ 
بتص ابظاعا شاساثي سطغعا بالدرب عغ أغدا وزجعا 

بعا شغ السةظ لمثة جظاغظ.
 ٢٠٠٩ جظئ  شغ  تثث  طا  ذاته  الفغثغع  شغ  ورد  أغدا 
والدةئ الاغ خاتئئ اغاخاب ابظغ سحر حرذغا لبقث 
أخعات طما تسئإ شغ تمض الئظئ الباظغئ وإظةابعا لئظئ 

شغ السةظ الظسائغ صئض طعسث العقدة.
 وسصإ تطك التادبئ لط تسمح التضعطئ افوزبغضغئ 
بثخعل  ظاواد  طظفرغك  الماتثة  افطط  لممبض 
أوزبغضساان لطاصخغ تعل الاسثغإ، وادسئ طاابساعا 
لاطك الةرغمئ بظفسعا، ولط غاط إلى غعطظا عثا طساصئئ 
المةرطغظ المشاخئغظ اقبظغ سحر وشص طثاشسغظ سظ 

تصعق اإلظسان.
تعادث  افخغرة  السظعات  ذعال  لفجش  تضررت  لصث 
اقغاخاب؛ شفغ زطظ الطاغغئ إجقم ضرغمعف ازدادت 
تاقت خرق الصاظعن طظ طعظفغ الثولئ وُغصال إظه لط 

ُغساصإ أتث سطى ذلك...
أطا اآلن شصث تتثث رئغج أوزبغضساان التالغ حعضئ 
طغرزغاغغش سظ جسغه إلغصاف الاسثغإ شغ السةعن 
وسظ ترضغإ ضاطغرات المراصئئ. ولضظ غئثو أن ذلك 
ذر لطرطاد شغ السغعن وشص الظحطاء المثاشسغظ سظ 

تصعق اإلظسان شغ أوزبغضساان.

 شغ حعر تحرغظ الباظغ/ظعشمئر الماضغ تط تئج أمٍّ 
حابئ تاطض عغ أطغثة أوزاصاشا وتّط ظجع بغابعا سظعا 
شغ غرشئ الاتصغص وجاصععا إلى دعطغج طع تثعغفعا 
باقغاخاب بسخا بعلغسغئ. لط تبئئ اقدساءات الاغ 
بسئئعا ُتئسئ أطغثة أوزاصاشا، واآلن عط غاعمعظعا 

باعمئ "تسطغط دغظ اإلجقم دون رخخئ"!
له  تسرضئ  طا  أطغثة  حضئ  المتضمئ  جطسئ  أبظاء 
شغ طرتطئ الاتصغص، ولضظ الصاضغ جاروار ضرغمعف 

أعمض دسعاعا ولط غسرعا أي اسائار...
وشصا لرادغع آزادلغك أغدا شصث ُتئسئ اطرأة تئطس طظ 
خمج  ترضغا لمثة  ضاظئ تسغح شغ  ساطا  السمر ٤٦ 
جظعات، ورجسئ إلى ذحصظث طع أذفالعا البقبئ شغ 

الحعر الماضغ.
صعرطان  باجط  ظفسه  صثم  أوزبغضغ  طعاجر  وصال 
زارغئاف لرادغع آزادلغك: إن زوجاه دغقشروز زارغئاشئ 
الاغ ضاظئ صادطئ طظ إجطظئعل شغ ٢٧ تجغران/غعظغع، 
وضسئ  جفرعا،  جعاز  طظ  الابئئ  سظث  اساصطئ  صث 
شغ غثغعا افخفاد واصاغثت إلى طرضج الحرذئ شغ 

ضاتاصعرغان، شغ طظطصئ جمرصظث لقجاةعاب.
سام  شغ  سائطاه  طع  روجغا  إلى  عرب  الثي  زارغئاف، 
ق  أظه  طخّر   ،٢٠١٤ سام  شغ  ترضغا  إلى  واظاصض   ٢٠١٣
سقصئ له ولجوجاه بأي طظزمئ طاطرشئ دغظغا ورغط 

ذلك غسامر جةظعا.
بسث طةغء الرئغج الةثغث حعضئ طغرزغاغغش لتضعطئ 
أوزبغضساان لط غاشغر الزطط واقجائثاد المسطط سطى 
الظاس  غثادع  أن  غتاول  عع  والمسطمغظ.  اإلجقم 
بالسماح لمسابصئ تقوة الصرآن ولمسابصئ افتادغث 
لغزعر أظه أشدض طظ جابصه. عع ق غمابض فتضام 
ولغج  التغاة  شغ  لاطئص  أظجلئ  الاغ  الضرغط  الصرآن 
بخفات  غاخش  إظه  شصط.  المسابصات  شغ  لطاقوة 

المظاشصغظ إذ َغِسُث بعصش الاسثغإ بط ق غفغ بثلك.
دسعى  وتترغك  سمراف  خظسئ  المتصص  تئج  إّن   
آلئ  دوقب  شغ  جظ  فظه  ضاشغا  لغج  ضثه  جظائغئ 
جعاز الزطط الاغ خظسعا الطاغغئ إجقم ضرغمعف وق 

زال غسمض بضئسئ زر طظ حعضئ طغرزغاغغش.
إّن الاةاوزات ضث المسطمغظ والمسطمات تسامر شغ 
السةعن وشغ غرف الاتصغص، ودساوى المزطعطغظ ق 
تطصى خثى وق ُغطصى لعا بال. إّن الظزام برطاه عع 
سظه؛  بثغض  وإصاطئ  تصعغده  طظ  بّث  وق  الئقء  أس 
فتضاطه  والاسطغط  اإلجقم،  وجّض؛  سّج  خالصظا  ظزام 
اإلظسان  ظطه  شغ  غسغح  والثي  وتسالى  جئتاظه 
ضرغما طخاظا وغحسر بالطمأظغظئ وغظال السسادة شغ 
الثقشئ  دولئ  ظض  شغ  إق  غاتصص  ق  وعثا  الثارغظ. 

 الراحثة سطى طظعاج الظئعة

تغول الهند على المسلمين سببه هوانهم 
في ظل غياب خليفتهم

لطصعى اقجاسمارغئ الاغ ترغث بسط جغطرتعا سطى 
لغئغا، بض وخض افطر تث الاعثغث بالمعاجعئ وأن افطر 
لظ غمر إق بسغاجئ خطع الئاب. واسائار أن الثسعة إلى 
اقجافااء أو اقظاثاب طثادسئ والافاف سطى اقتفاق 
ذرابطج  تضعطئ  الفرغصغظ،  بغظ  المئرم  السغاجغ 
والظثغئ  المحروسغئ  غسطغ  والثي  ذئرق  وتضعطئ 
الضاططئ لتفار والماساوظغظ طسه خاخئ بسث أن أتصظ 
والمظحآت  المعاظأ  تسطغط  طسرتغئ  شخعل  تفار 
المآجسئ  إلى  صعاته  سطغعا  عغمظئ  الاغ  الظفطغئ 
العذظغئ لطظفط الاابسئ لطتضعطئ الطغئغئ المآصائ الاغ 
تاثث طثغظئ الئغداء، حرق لغئغا، طصرًا لعا باسائارعا 
الطغئغئ  التضعطئ  إلى  وبالاالغ  الحرسغئ"،  "الةعات 
المآصائ وإضساف طعصش طةطج رئاجئ تضعطئ العشاق 
برئاجئ السراج واسائار تخرشعط شغ سائثات الظفط 
سئباً بمصثرات الئقد. وذلك بتبا سظ الاأغغث الثولغ 
تاى  الصاظعن  سظ  الثارج  خعرة  شغ  الثخط  وإظعار 
اإلخعان  جماسئ  شغ  الصغادي  اتعام  تّث  افطر  وخض 
وعع  سطظا  (اإلرعاب)  بثسط  الخقبغ  سطغ  المسطمغظ 
افطر الاغ ردت سطغه جططئ ذرابطج والصعى الثولغئ 
الثاسمئ لعا باتعام طتمعد العرشطغ الدابط بصعات 
الصائث السسضري تفار والمحرف سطى الصعات الثاخئ 
شغ طثغظئ بظشازي بارتضاب جرائط ترب دون تعجغه 

الاعمئ طئاحرة إلى تفار وصعاته.
وشغ ظّض عثه افوضاع المرتئضئ والخراسات المثطرة 
الفرصاء  طعاصش  ذائطئ  تتئ  لغئغا  أعض  تدع  الاغ 
ضض  تثسط  اقجاسمارغئ،  لطصعى  خثطئ  الماخارسغظ 
شرغص طظعط صعى إصطغمغئ تجغث العضع جعءا وتسمص 
تغظ  شفغ  التض.  رؤغئ  وتسّسر  اإلخعة  بغظ  الععة 
تصش طخر والسعدان وتحاد بصعة طع تفار والصعى 
السغاجغئ والصئطغئ الاغ تسظثه، تازاعر تعظج باتئاع 
جغاجئ التغاد لطثروج بسقصاعا طع جططئ ذرابطج 
البعرغئ"  "الصعى  قطاظاع  افطر،  لعا  غسااإ  لط  الاغ 
بالاسطغط لعا، إلى العضع المصئعل دولغا، بغظما غزض 
المعصش الةجائري صائما سطى طظع تمثد الظفعذ المخري 
إلى المظطصئ الشربغئ لطتغطعلئ دون الامثد افطرغضغ، 
وغئصى سطى أعض لغئغا إدراك أن الثقص غزض تخرا 
ورأس  حأظعط  ضض  شغ  اهللا،  حرع  إلى  اقتاضام  شغ 
افطر إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة شخق لما بغظعط 

 وجئرا لضسرعط وضئاا لسثوعط
* رئغج المضاإ السغاجغ لتجب الاترغر شغ 

  وقغئ تعظج

تامئ ضطمئ السثد: لغئغا طرضج الخراع افظةطع أطرغضغ شغ حمال إشرغصغا

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة طثطخئ افوزبغضغئـ 

ظحر طعصع (وضالئ طسا اإلخئارغئ، الثمغج ١٣ ذو الصسثة ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٧/٢٦م) خئرا جاء شغه: "صال صائث صعة 
الصثس الطعاء صاجط جطغماظغ إن الاخرغتات الحةاسئ لطرئغج تسظ روتاظغ ترضئ أبرعا شغ ظفعس الحسإ 
الرئغج  سطى  أن  إلى  عمثان  طتاشزئ  حعثاء  ذضرى  تثطغث  تفض  شغ  له  ضطمئ  شغ  جطغماظغ  ولفئ  اإلغراظغ. 
افطرغضغ دوظالث تراطإ أن غسطط "أظظا باظازاره وأظظا سحاق حعادة"، طعثدًا تراطإ "صث تئثأ أظئ الترب لضظ 
ظتظ طظ جغظعغعا". ضما أوضح جطغماظغ أن اإلدارة افطرغضغئ سطى طثى الاارغت "ق تألع جعثًا شغ ارتضاب أي 
جرغمئ"، طحثدًا سطى أن "صعات الصثس عغ الظث لطصعات افطرغضغئ". جطغماظغ أّضث أن "الئتر افتمر طا ساد الغعم 
آطظاً بالعجعد افطرغضغ وعا عغ السفظ السسعدغئ واإلطاراتغئ تاسرض لقجاعثاف". وتابع صائث صعة الصثس صائًق 

"افطرغضغعن ذطئعا طظغ أق غاسرضعا لعةمات طظ صئض السراصغغظ شغ السراق"."
:لع ضان الطعاء صاجط جطغماظغ خادصا شغ ادساءاته لما تاربئ صعاته شغ السراق لابئغئ سمقء أطرغضا 
عظاك! ولما ضاظئ صعاته تصعم اآلن بالثشاع سظ بحار سمغض أطرغضا إلبصائه شغ التضط وتبئئ ظزاطه، ولع 
ضاظئ صعاته تصا ضما غجسط ظثا لطصعات افطرغضغئ؛ شعا عغ الصعات افطرغضغئ شغ طرطى ظغراظه جعاء شغ 
السراق أو شغ جعرغا أو شغ أششاظساان، وذائراتعا ضاظئ تمر طظ شعق أجعائه لادرب أششاظساان! إن تصغصئ 
لعاء الصثس أظه صعة ضاربئ ختغح، ولضظ لخالح المحارغع افطرغضغئ ولغج لخالح اإلجقم والمسطمغظ 
وبالصطع لغج لخالح الصثس الاغ غاشظى بعا ضثبا سطى المسطمغظ وتدطغق لعط سظ تصغصاه. شإغران وطظث 
بعرة الثمغظغ (اإلجقطغئ) سام ١٩٧٩م وعغ تظفث جغاجئ أطرغضا شغ بقد المسطمغظ، وعغ الاغ بئائ 

اتاقلعا وظفثت طثططاتعا شغ السراق وأششاظساان وجعرغا والغمظ ولئظان وغغرعا طظ بقد المسطمغظ.

أعمال إيران تكذب ادعاءات قاسم سليماني
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 افربساء ٢٦ طظ ذي الصسثة ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٨ آب/ أغسطج ٢٠١٨ طــ  ٤     السثد ١٩٤

السغاجات  شغ  اجاراتغةغا  دورا  غطسإ  الظفط  غجال  ق 
الثولغئ وذلك لضعظه المخثر افعط وافضئر لططاصئ شغ 
السالط والمترك لطخظاسئ السالمغئ. وبثون أدظى حك 
والاسعغص  اإلظااج  شإن طظ غاتضط بالظفط طظ تغث 
والاسسغر غضعن بإطضاظه الاأبغر شغ السغاجئ الثولغئ. 
وصث اجاسمطئ أطرغضا ظفعذعا الظفطغ شغ السسعدغئ 
سام ١٩٧٣ طظ خقل أراطضع واتفصئ طع المطك شغخض 
سطى رشع جسر الظفط طظ ١ دوقر إلى ٢٠ دوقر تصرغئا 
لطئرطغض وذلك طظ أجض الدشط سطى أوروبا ضغ تثدع 
لسمطغئ شخض الثعإ سظ الثوقر والثي ضاظئ أطرغضا 
صث شرضاه سام ١٩٧٢ طظ أجض الاصطغص طظ أبر الضط 
العائض طظ الثوقرات الاغ تةمسئ شغ أوروبا بسئإ 
افزطئ  سخفئ  وتغظ  افطرغضغ.  طارحال  طحروع 
وضان   ٢٠٠٨ سام  السالمغ  باقصاخاد  السصارغئ  المالغئ 
افجسار  أخثت  لطئرطغض  دوقرًا   ٥٠ دون  الظفط  جسر 
باقرتفاع إلى أن زادت سطى ١٠٠ دوقر طظث سام ٢٠١٠ 
لطعئعط.  سادت  تغث   ٢٠١٤ سام  تاى  ضثلك  وبصغئ 
إلى  طعجعا   ٢٠١٠-٢٠١٤ بغظ  طا  افجسار  ارتفاع  وضان 
إظساش اقصاخاد افطرغضغ خخعخا والسالمغ بحضض 
سام، طظ خقل اجاعقك الضط العائض طظ الثوقرات 

الاغ ضثعا الئظك الفثرالغ افطرغضغ.
وصث تراوتئ أجسار الظفط خقل ساطغ ٢٠١٧ و٢٠١٨ طا 
بغظ ٦٠-٧٥ دوقرًا بماعجط ٦٥ دوقرًا لطئرطغض العاتث. 
وضاظئ أجسار الظفط صث حعثت ظجوق ذفغفا طظ ٧٢ 
إلى تعالغ ٦٤ دوقرًا خقل حعر أغار بط طا لئبئ أن 
سادت لقرتفاع إلى ٧٤ دوقرًا خقل حعر تجغران. وطظ 
لغج  أظه  إق  تمعز،  حعر  بثاغئ  طظث  آخر  عئعذا  بط 
دوقرًا   ٧٤ طظ  افجسار  عئطئ  تغث  الضئغر  بالعئعط 
إلى ٧٠ دوقرًا لطئرطغض ضما عع طئغظ شغ الحضض أدظاه.

وعضثا شإن أجسار الظفط جعاء خسعدعا أو عئعذعا 
تثدع لسغاجئ الثول المعغمظئ سطى جعق الظفط أضبر 
طما تثدع لطسرض والططإ. شالظفط لغج جطسئ ضأي 
تتصغص  شغ  تساسمض  اجاراتغةغئ  طادة  عع  بض  جطسئ 

والثجاتغر  السططات  وشخض  الصعاظغظ  زخط  خقل  طظ 
وغغرعا... فظعا ضطعا لعا طخثر واتث وغاغئ واتثة أغا 

ضان الامعصع شغ السططئ الاحرغسغئ أو الاظفغثغئ.
والشاغئ  بالظزام،  طرتئطا  ضعظه  غسثو  ق  الاحرغع  إن 
وأضمطعا  التاقت  أتسظ  شغ  العضسغ  الصاظعن  طظ 
عغ اجاصرار المةامع الثي وضع له سئر تتثغث تصعق 
إصاطئ  وعغ  طتدئ  ظفسغئ  شالشاغئ  أشــراده،  وواجئات 
الظزام سطى ظتع طظ اقظتظاء تاى ولع اضطررظا لمثالفئ 
الثغظ وافخقق، وعثا غاةسث شغ السثغث طظ صعاظغظظا، 
ولسض أبرز طبالغظ عما إجازة الربا والائظغ، وعغ صعاظغظ 
طظاعدئ  وصاظعن  اهللا،  تثود  سطى  شغعا  الاسثي  تط 
السظش الثي غرغثون تمرغره وجظاسرض له قتصا. شغ 
تغظ إن الحرغسئ اإلجقطغئ جاءت لاةظغئظا الحصاء، صال 
نَزلَْنا َعلَْيَك الُْقْرآَن لِتَْشَقى﴾ وصال 

َ
تسالى: ﴿طه  َما أ

ْعرََض َعن ذِْكرِي َفإِّنَ لَُه َمِعيَشًة 
َ
جض طظ صائض: ﴿َوَمْن أ

صاظعن  خطصظا،  الثي  ربظا  صاظعن  ظارك  شعض  َضنًكا﴾. 
إذار  شغ  ضائئ  صعاظغظ  وراء  وظةري  الثئغر،  السطغط 
خفصات جغاجغئ طحئععئ وبإطقءات أجظئغئ ق غمضظ 
اقجاسمارغئ  الشرب  طخالح  وإظما  طخالتظا  تثثم  أن 
واظاعازغئ ذئصئ تاضمئ بط ظصعل طا التض؟! الثجاعر 
وضائظاه والصعاظغظ الداطظئ لطترغات أغرصاظا وظتظ طا 
سظ  أدل  وق  بحثص؟!  الدماظات  عغ  طا  ظئتث  زلظا 
ذلك أظه اآلن شغ تعظج بسث ضاابئ الثجاعر "ضمان 
الترغات" والثي ضطفظا طا ضطفظا طظ أطعال وأظفج وبسث 
ظظزر  الخفر  ظصطئ  إلى  رجسظا  به  واقتافال  الاعطغض 
سعدة  طظ  خائفغظ  جغتضمظا  طظ  إلى  حاخخئ  بسغظ 

اقجائثاد والثضااتعرغئ!!
أترغثون التض؟ إظه تحرغع اإلجقم طظ لثن سطغط خئغر، 
وأن ق غاسثى دور افتجاب شغ بطعرة غاغئ واضتئ وتأذغر 
الةماعغر وشص أجج غغر غاطدئ تعاّط بضئرغات الصداغا، 
ودورعا شغ المتاجئئ سطى أجاس واضح... وق تتثبعظغ 
سظ إرادة لاطئغص أتضام اهللا شغ غغر ظزام اإلجقم، وطظ 

غصعل ذلك شعع إطا أظه جاذج أو طثاعظ.
٢/ طظ تغث شتعى الصاظعن: عثا المحروع غرطغ إلى 
تشغغر المرجسغئ الفضرغئ والمحارك البصاشغ لعثا الئطث، 
الظزام  أن  لعق  لعط  لااسظى  تضظ  لط  طسألئ  وعغ 
ضضٍّ  وسطى   .٢٠١٤ دجاعر  اساماد  ولعق  الظزام  غغر 
شإن عثا الاصرغر جاء ضاربا لمفععم السائطئ الاصطغثغئ 
الماسارف سطغعا بغظ جمغع الئحر، والصطع طع طفععم 
الئطث،  جضان  دغظ  وعع  اإلجقطغ،  بالاخعر  السائطئ 
رجض  طثاطفغظ  جظسغظ  طظ  زوجغظ  سطى  الصائمئ 
التغاة  وطعاخطئ  حرسغغظ  أبظاء  إظةاب  بعثف  واطرأة 
الئحرغئ، وتسعغدعا بظعع جثغث طظ افجر غصعم سطى 
اتتاد الةظج شغسمح بالجواج بغظ رجض ورجض أو اطرأة 
واطرأة! وغرظع الاصرغر إلرجاء طفععم الترغئ الةسثغئ 
طظ دون طعاظع وق صغعد دغظغئ أو أخقصغئ، وصث تدمظ 
الاصرغر ططالئئ بالائرع بالةغظات طما جغسمح باإلظةاب 

ولع بثون زواج ودون طراساة أتضام الظسإ!!
ولط غشإ سظ ذعظ ُطسثي الاصرغر ضرب طصعطات افجرة 
الاغ  الصعاطئ  طآجسئ  بدرب  تعثغمعا  سطى  والسمض 
طظعا غظئع واجإ اإلظفاق وطا غارتإ سطغه طظ طسآولغات 
بسث الطقق وإتقل طفاعغط جثغثة طتطعا تصعم سطى 
أتصغاعا  سظ  والاثطغ  اإلظفاق  شغ  المرأة  واجإ  تصظغظ 
شغ التداظئ شغ تالئ الطقق، وعغ طضاسئات وتصعق 
ضاظئ تاماع بعا المرأة لاخئح وشص عثا الاصرغر طتمعقً 
سطغعا بالصاظعن واجإ اإلظفاق، وشغ خعرة الاثطغ سظ 
عثا العاجإ شإظعا تضعن سرضئ لطائسات السثلغئ بثسعى 
إعمال السغال والاطضآ شغ اإلظفاق سطى الئغئ، والثطغر شغ 
عثا الامحغ عع ادساء أن ضض ذلك طظ أجض العخعل إلى 

المساواة الااطئ والضاططئ بغظ الرجض والمرأة...
طسألئ  غاةاوز  الاصرغر  عثا  أن  عع  صعله  غمضظ  طا 
المعارغث، والاغ تئثو طسألئ ق صغمئ لعا أطام المسائض 
افخرى الثطغرة، إن المسألئ أوق وآخرا عغ طسألئ ظزام، 
شئثون الثقشئ سطى طظعاج الظئعة لظ ظسمع لمظ غاتثث 
َفُحْكَم الَْجاِهلِّيَِة َفْبُغوَن 

َ
سظ تطئغص أتضام اإلجقم ﴿أ

اهللا  خثق  يُوقُِنوَن﴾  لَِّقوٍْم  ُحْكًما  اّبِ  ِمَن  ْحَسُن 
َ
أ َوَمْن 

 السزغط
* الظاذصئ الرجمغئ لطصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ 

  شغ وقغئ تعظج

صراءة صاظعظغئ يف تصرغر لةظئ الترغات
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة تظان الثمغري*ـ 

جظاظاول المعضعع شغ بسثغظ: ١/ طظ تغث افجاس 
الاحرغسغ، ٢/ طظ تغث طتاعى الصاظعن

١/ طظ تغث افجاس الاحرغسغ: خرجئ سطغظا السثغث 
الثي  الاصرغر  أن  اسائرت  الاغ  المتاةئ  افخــعات  طظ 
أسثته لةظئ طا غسمى بالتصعق والترغات عع ُطسصط 
وإرادة  داخطغئ  رغئئ  طظ  ظابسا  ولغج  الئقد  خارج  طظ 
وذظغئ، طسائرغظ أن وراء دسعة المساواة شغ اإلرث بغظ 
الةظسغظ إطقءات وحروذاً صثطعا اقتتاد افوروبغ وطظ 
تصثغمعا  لمعاخطئ  السالمغئ  المالغئ  المآجسات  ورائه 
الثسط المالغ لاعظج، تغث ظخئ المادة ١٤ طظ صرار 
اقتتاد افوروبغ المآرخ شغ ١٤ أغطعل/جئامئر ٢٠١٦ 
طظ   ٢٣٠ الفخض  إللشاء  لاعظج  رجمغ  ذطإ  سطى 
والاثطغ  المبطغئ  السقصات  غةرم  الثي  الةظائغئ  المةطئ 
سطى طظزعطئ المعارغث الحرسغئ لاتصغص المساواة شغ 
المساسثات  حروط  طظ  ضحرط  الةظسغظ  بغظ  اإلرث 
المتاةغظ  وجمسظا  لاعظج...  تصثغمعا  تساجم  الاغ 
غظثدون بأن عثه المئادرة وراءعا خطفغئ أغثغعلعجغئ 
تغار سطماظغ غساري لغخئح الثغظ طما غدفغ سطى سمض 
الةماسئ ذابسا تآطرغا، بض وافغرب طظ عثا ضطه شإن عثه 
افخعات تفاثر بثجاعر ٢٠١٤ طساصثغظ بضض بقعئ 
الثظغا أن الفخض افول الثي ظص سطى أن "تعظج دولئ 
ضاطظ  دغظعا..."،  اإلجقم  جغادة  ذات  طساصطئ،  ترة، 

لاطئغص أتضام اهللا وتثوده...
أغظ  الطةظئ،  باصرغر  المظثدغظ  عآقء  لضض  ظصعل  ظتظ 
أظاط سظثطا أرجغاط ودسماط دجاعرا غحرع طظ دون 
اهللا؟ شضغش لضط أن تاحثصعا بالثغمصراذغئ وتسامثوظعا 
ظزام تضط وتسااؤون الغعم طظ تطئغص أتضام اإلجقم 
وتثود اهللا؟! أولغسئ الثغمصراذغئ ذلك الظزام الثي 
غثسع لاصظغظ السئاد وترك تحرغع رب السئاد...؟ طا لضط 
ضغش تتضمعن؟ ألط تضعظعا تضط الةاعطغئ باغغظ؟! إن 
جععر وضظه المعضعع لغج شتعى عثا الاصرغر بض الظزام 
الثي غثعل اساماد تصارغر طثالفئ لحرغسئ اهللا والظزام 
ظفسه والثجاعر ذاته الثي بارضامعه عع الثي غسمح 

طظ الظاتغئ الصاظعظغئ بسظ عثه الصعاظغظ.
إن الاحرغع شغ بقدظا طخثره إرادة أحثاص غخطعن 
صئض  غةئرون  اظاثابات  بسث  المحرع  لمظخإ  ســادة 
خعضعا سطى تصثغط العقء لفجظئغ ضما رأغظا جابصا وضما 
لمسظاه واصسا لطتخعل سطى الثسط السغاجغ والمادي إن 
لجم افطر، وعضثا تضعن الاحرغسات لغج لخالح الظاخئغظ 
وإظما لخالح خظاع الصرار التصغصغغظ وأععاء الممسضغظ 
بالتضط إبان ذلك باسائار أن الصعاظغظ لغسئ طصثجئ 
غّاثث  طا  شثائما  افحثاص،  باشغغر  تشغغرعا  وغمضظ 
الةئابرة ضغفغئ أخث الاحرغع وغشّغرون بعا الاحرغسات 
أسطاعا  الاغ  الخقتغات  طبق  وظسطغ   - لخالتعط 
بعرصغئئ لرئغج الةمععرغئ الثي جسض طظه الفاسض العتغث 
شغ الئقد وطا شسطه بظ سطغ طظ بسثه - شق طاظع طظ 

تشغغر بظعد الثجاعر شغ أي وصئ شدق سظ الصعاظغظ...!!
الاحرغع  ظةاسئ  سظ  التثغث  غمضظ  ق  شإظه  وبالاالغ 
وخطئ لطئرلمان بالسمالئ  سظثطا غضعن طخثره أتجاباً 
والمراضظئ والاتاخخات باسائار أن الظائإ شغ الئرلمان 
طصغث باقظدئاط التجبغ ق بفعمه ورؤغاه، وعثا لمسظاه 
شغ السثغث طظ المرات سظثطا ذرح صاظعن السجل السغاجغ 
وتةرغط الاطئغع طع ضغان غععد والمتاجئئ شإن السثغث 
طظ الظعاب خرتعا بأظه لعق اقظدئاط التجبغ لضاظئ 
طعاصفعط غغر ذلك. شالاحرغع أخئح غضاإ خارج الئرلمان 
والمصرات  اقجاسمارغئ  الثول  جفارات  شغ  غضاإ  بض 
التجبغئ، شأي طسظى غضعن قظاثاب أحثاص شغ الئرلمان 
غاعلعن الاحرغع وشص إطقءات تجب عع شغ التصغصئ طظفث 

لارجاظئ طظ الاسطغمات شغ إذار خفصئ دسط وسمالئ؟!
السغاجغئ  والطئصئ  التاضمئ  افتجاب  شساد  وأطام  عظا 
السمغطئ الاغ تسامث أشضارعا وطئادئعا طظ الشرب وبفدطه 
طةال  شق  لطاحرغع  طخثرا  وباسائارعا  تامعصع  وطّظاه 
لطتثغث سظ صاظعن شعق الةمغع ذالما ضائاه شؤئ صطغطئ 
وشص طخالتعا وبإطقءات أربابعا وأولغاء ظسمعا، وتاتّعل 
تثظثصات  إلى  لطمحاضض  تصغصغئ  طسالةئ  طظ  المعاصش 
الماظفثغظ  اخاراصات  أو  تجبغئ  تسابات  أو  طخطتغئ 
لاتصغص المخالح! شطالما ضان المخثر شاجثا شطظ غضعن 
رعغظ  الاحرغع  ضان  شطالما  لثلك  شاجثا،  إق  الاحرغع 
إرادة المظاخر جغاجغا شق طةال لطتثغث سظ ضماظات 

عئعط أجسار الظفط: بني السغاجئ وبني السرض والططإ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر طتمث جغقظغـ 

جغاجات وتظفغث خطط. وغالئا طا تضعن الاشغرات شغ 
أجسار الظفط طرتئطئ بصداغا جغاجغئ أضبر طظعا طةرد 
السرض والططإ. وسطى افرجح شإن اقظثفاض المآصئ 
لطسرض  سائثا  ضان  الفائائ  افجابغع  خقل  لفجسار 
والططإ أضبر طظه لصداغا جغاجغئ ططتئ، شصث أظعرت 
طظ  الئقد  واردات  تراجع  بضغظ  شغ  رجمغئ  بغاظات 
الظفط الثام لطحعر الباظغ سطى الاعالغ شى تجغران/
غعظغع، طع تصطص ععاطح أجسار الظفط وتصطإ أجسار 
بسخ حرضات الاضرغر المساصطئ، وصث غضعن ذلك طظ 

أبر الترب الاةارغئ الاغ بثأت بغظ الخغظ وأطرغضا.
طئاحرًا  أبرًا  السغاجغئ  الصداغا  لئسخ  شإن  ذلك  وطع 
ضئغرا.  غضظ  لط  وإن  طآخرا  الظفط  أجسار  عئعط  شغ 
بسئإ  بالاراجع  بثأت  الظفط  طظ  إغران  شخادرات 
صطض  طما  إغران  سطى  بسدعا  سادت  الاغ  السصعبات 
طظ ضمغئ الظفط شغ السعق السالمغ بمصثار ططغعظغ 
برطغض، وعع المصثار ظفسه طظ الظفط الثي ذطإ طظ 
أوبك تعشغره لطسعق السالمغ. إضاشئ إلى أن أطرغضا 
ترخئ سطى تثفغخ جسر الظفط ولع صطغق صئغض صمئ 
تراطإ وبعتغظ لاطعح أطرغضا بسخا الظفط وججرته شغ 
آن واتث، خاخئ وأن روجغا تسامث بحضض ضئغر سطى 
خادراتعا طظ الظفط تغث غئطس إظااج روجغا تعالغ ١١ 
ططغعن برطغض غعطغا، طا غسظغ أن عئعط جسر الئارول 
دوقر  ططغار   ٢٠ طظ  روجغا  غترم  دوقرات   ٥ بمصثار 
جظعغا. وطع ذلك شإن طا ذرأ سطى أجسار الظفط طظ 
طا  بصثر  طعما  جغاجغا  سمق  غحضض  ق  ذفغش  عئعط 
عع تطعغح بإطضاظغئ اجاسمال الظفط شغ صداغا طعمئ. 
تغث إن اجامرار اظثفاض أجسار الظفط غعشر فطرغضا 
أدوات ضشط ضئغرة شغما غاسطص بالثول والضغاظات الاغ 
طظ حأظعا أن تظاشج أطرغضا أو تآبر سطى جغاجاعا 
السالمغئ. ولغج طظ الماعصع تالغا سعدة أجسار الظفط 
لقظثفاض إلى طا ضاظئ سطغه صئض أربع جظعات، أي إلى 

طساعغات أصض طظ ٤٠ دوقرًا.
ولسض أضبر طا غبغر افجى شغ الظفج عع جرسئ تةاوب 
أطراء الظفط شغ بقد المسطمغظ تغظ غاط الططإ طظعط 
زغادة إظااج الظفط أو خفده بما غاقءم طع رغئئ أطرغضا 
جطسئ  حك  ق  شالظفط  خفدعا!  أو  افجسار  زغادة  شغ 
طعمئ شغ العصئ الراعظ، وصث تئا اهللا بقد المسطمغظ 
افولى  ضان  الظفط،  طظ  ضثمئ  واتاغاذات  بضمغات 
بقدعط  وبظاء  المسطمغظ  صعة  زغادة  شغ  غساثثم  أن 
بظاء طاغظا بثق طظ أن غضعن أداة لعٍع وشةعر لفطراء 
أسثاء  صعة  أجئاب  طظ  وجئئاً  بض  والمطعك،  والمحاغت 
تسالى  واهللا  واجاسئادعا!  اجاسمارعا  وأجاذغظ  افطئ 
 ﴾غصعل: ﴿َولَْن جَيَْعَل اُهللا لِلْاَكفِِريَن بَلَ الُْمْؤِمننَِي َسبِيًال

أورد طعصع (روجغا الغعم، الةمسئ، ٢١ ذو الصسثة ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٨/٠٣م) الثئر الاالغ: "اتعط وزغر الثولئ لطحآون 
الثارجغئ اإلطاراتغ أظعر طتمث صرصاش، صطر بمظع طعاذظغعا طظ أداء شرغدئ التب، ووخش صرارعا بـ"الحاذ، 
وبشغاب واضح لطرؤغئ وسثم البصئ بالصطرغغظ". وضاإ صرصاش سطى تعغار: "طعما ضاظئ المئررات (الصرار) غسئر سظ 
غغاب واضح لطرؤغئ العاسغئ الاغ تمّغج بغظ طا عع جغاجغ آظغ وطا عع أعط، ظاعغك أن الاسّغج والاروغع ضث 

أداء طعاذظغك لطتب سقطئ سثم بصئ شغعط وشغ أولعغاتعط وخغاراتعط"."
:غئثو أظه بغظ اتعاطات الرغاض وظفغ الثوتئ، أو اتعاطات الثوتئ وظفغ الرغاض جغدغع سطى تةاج 
صطر أداء شرغدئ التب لطمعجط الباظغ سطى الاعالغ. إق أن الترطان طظ أداء شرغدئ التب ق غاعصش سطى 
طسطمغ صطر وإن ضان عثا وتثه جئئاً ضاشغاً لغعإ المسطمعن جمغسا لاترغر أرض ظةث والتةاز طظ تضام 
آل جسعد، لضظ افطر لفجش تةاوز أعض صطر لغطال أعض الغمظ وجعرغا وباضساان. وضثلك شإن الادغغص 
والسرصطئ غطاقن ضض المسطمغظ سطى اخاقف جظسغاتعط وأطاضظ إصاطاعط؛ ذلك أن تضام آل جسعد صث جسطعا 
أظفسعط صغمغظ سطى بقد الترطغظ، شعغمظعا سطى أطاضظ التب بتةئ رساغئ التةغب وخثطاعط وتماغاعط، 
وواصع التال أظعط غساشطعن التةغب وغئاجوظعط وغثلعظعط تتئ ذرائع حاى... شاارة غرشسعن رجعم دخعل 
الثغار المصثجئ، وتارة غتثدون سثد التةاج طظ ضض بطث شغترطعن طظ لئى بالتب طظ أداء شرغداه بتةئ 
ضغص المضان وسثم الصثرة سطى خثطئ السثد الضئغر طظ التةاج، وتارة غمظسعن دخعل التةاج طظ الئقد 
سطغظا  غمظ  أن  ظسأُل   

َ
واهللا صئطغئ...  سثاوة  أو  جغاجغئ  خقشات  جسعد  آل  تضام  وبغظ  تضاطعا  بغظ  الاغ 

بالثقشئ سطى طظعاج الظئعة تسج اإلجقم والمسطمغظ وتثل الضفار وأتئاسعط وأحغاسعط والزالمغظ أجمسغظ.

كيف الحال إذا هيمنت طغمة حاكمة ظالمة 
على مناسك الحج؟!

ظحر طعصع (وضالئ طسا اإلخئارغئ، السئئ، ٨ ذو الصسثة ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٧/٢١م) خئرا جاء شغه: "صال طئسعث الرئغج 
افطرغضغ الثاص لطحرق افوجط جغسعن غرغظئقت، الطغطئ الماضغئ سئر تسابه شغ تعغار "شغ العصئ الثي 
سطى  تماس  تسمض  السعرغغظ،  القجؤغظ  لمساسثة  الحمالغئ  تثودعا  سطى  تعصش  دون  (إجرائغض)  شغه  تسمض 
وظتظ  تماس،  غث  سطى  حاب  (إجرائغطغ)  جظثي  صاض  "الغعم،  غرغظئقت  وأضاف  (اإلجرائغطغغظ)".  تغاة  تثطغر 

ظخطغ طظ أجض سائطئ الحاب"."
:إظه تدطغض طا بسثه تدطغض غصعم به طئسعث رئغج أطرغضا الثاص لطحرق افوجط جغسعن غرغظئقت، 

غ

غةسث طثى السثاء الضاطظ شغ ظفعس أسثاء افطئ اإلجقطغئ، شمئسعث اإلجرام غرغظئقت ق غرى شغ المةازر 
الاغ غرتضئعا ضغان غععد جرائط تظأى سظعا العتعش، وق غسائر اغاخاب افرض وعثم الئغعت واقساثاء سطى 
المصثجات تثطغرا طمظعةا! ألغج غرغظئقت المةرم عثا عع ظفسه طظ غةامع دورغا بتضام المسطمغظ وغعزع 
سطغعط أدوارعط شغ المآاطرة الاغ تتعضعا دولاه الخطغئغئ لاخفغئ صدغئ افرض المئارضئ شطسطغظ؟! لصث آن 
افوان لضض الصادرغظ الشغعرغظ سطى دغظعط وطصثجاتعط ودطاء أبظاء أطاعط وأسراضعط أن غاترضعا طظ شعرعط 
لغطغتعا بتضام المسطمغظ السمقء، وغصغمعا سطى أظصاض سروحعط دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة؛ 
لاظسغ غععد وأطرغضا والشرب الضاشر برطاه وجاوس أظفسعط الحغطاظغئ، وتطعر بقدظا طظ رجسعط، وق تئصغ 

لعط ظفعذا بض وق أبرا شغ بقدظا.

غرينبالت يجّرم الضحية ويبرئ الجالد!
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