
أوضاع  تئثلئ  السبماظغئ  الثقشئ  دولئ  عثم  طظث 
المسطمغظ وأتعالعط، وخاروا طتروطغظ طظ الثطغفئ 
حؤعظعط  وغرسى  اإلجقم،  بأتضام  غسعجعط  الثي 
بالسثل واإلظخاف، وغئطشعط طئالس السج والمةث بالةعاد 
سمقء  خعظئ  تضام  غتضمعط  وأخئح  اهللا،  جئغض  شغ 
ظخئعط الشرب الضاشر سطى رصاب المسطمغظ لغثغصععط 
جعء السثاب، ولغظفث الشرب الخطغئغ طظ خقل أولؤك 
وظعإ  المسطمغظ  بروات  جطإ  شغ  طحارغسه  التضام 
وصغمه  وطفاعغمه  العثاطئ  أشضاره  وظحر  طصثراتعط، 
الفاجثة شغ بقد المسطمغظ. عثه عغ تال المسطمغظ 
أطغر  غصعدعط  أن  شئثل  خقشاعط،  عثم  بسث  لفجش 
غعتث ضطماعط وغةمع خفعط، غتئعط وغتئعظه، وغثسع 
لعط وغثسعن له، غثطإ شغعط وغظخح لعط ضما شسض 
رجعل اهللا  شغ خطئاه بسرشئ شغ تةئ العداع، وضما 
وقتعط  طع  غةامسعن  ضاظعا  تغث  الثطفاء  غفسض  ضان 
سطغعط،  وغطمؤظعن  الرسغئ  أتعال  طظعط  غساططسعن 
والسمال  العقة  سظ  المسطمغظ  غسألعن  ضاظعا  وتغث 
وغتاجئععط  ظطمعا  إن  طظعط  لطرسغئ  التص  لغأخثوا 
حسائر  طظ  عع  التب  إن  صخروا.  إن  تصخغرعط  سطى 
واتث،  خسغث  سطى  ضطعط  المسطمغظ  تةمع  الاغ  اهللا 
وتاةطى شغه وتثة المسطمغظ شغ ضبغر طظ المزاعر 
طظعا: وتثة الحسائر، ووتثة المحاسر، ووتثة العثف، 
سخئغئ  وق  سظخرغئ  وق  إصطغمغئ  شق  التال،  ووتثة 
لّطعن أو الةظج أو الطئصئ، شالرب واتث، والثغظ واتث، 
والصئطئ واتثة، شالتب غربط التغاة الثظغا بالثار اآلخرة 
برباط الطاسئ والثدعع هللا جئتاظه وتسالى والطةعء 
إلغه وتثه شغ ضض أطر، واجاشفاره والاعبئ إلغه سج وجض 
طظ ضض ذظإ. ظسط إن اجاماع طقغغظ المسطمغظ سطى 
وأحضالعط  ألعاظعط  اخاقف  وسطى  طثاعئعط،  اخاقف 
وأسراصعط، ورغط تسثد اظاماءاتعط الةععغئ والتجبغئ؛ 
واتث  بخعت  غطئعن  واتث،  خسغث  شغ  اجاماسعط  إن 
"لئغك الطعط لئغك لئغك ق حرغك لك لئغك، إن التمث 
افطئ  أن  غآضث  لك"،  حرغك  ق  والمطك،  لك  والظسمئ 
اإلجقطغئ عغ أطئ واتثة طظ دون افطط، وأظش تضام 
المسطمغظ وأجغادعط الشرب الخطغئغ التاصث راغط. إن 
شرائص الضفار ترتسث طظ جمعع التةغب وعط غطعشعن 
تعل بغئ واتث، وغسسعن شغ طسسًى واتث، وغصفعن 
إلى  وسمقؤعط  عط  سمثوا  لثلك  واتث.  طعصش  شغ 
تةعط؛  شغ  المسطمغظ  اجاماع  وتغعغئ  أعمغئ  ضرب 
شغ  ووتثته،  وصعته  تصغصاه  التب  عثا  بإشصاد  وذلك 
خظسعا  طا  وأخئث  أعط  طظ  شضان  وطدمعظه،  حضطه 
ذطط  وحراء  وطآاطرات  تروب  شغ  ضغثعط  جمسعا  أن 
وسمقء تاى تمضظعا طظ الصداء سطى الثقشئ السبماظغئ 
جمعع  صعة  بثلك  شأزالعا  الماضغ،  الصرن  بثاغات  شغ 
بقدعط،  شغ  وطصاطعط  تةعط  طظاجك  شغ  التةغب 
واتثة،  راغئ  ظض  شغ  واتثًة،  جماسًئ  ضاظعا  أن  شئسث 
تةامع  طافرصًئ،  جمعساً  خاروا  واتث،  أطغر  إطرة  تتئ 
شغ طظاجك التب، وتافرق بسثعا، تتئ تضط دوغقت 
الدرار الاغ طا أظجل اهللا بعا طظ جططان. إن طعجط 
التب وسغث افضتى المئارك حاعث سطى وتثتظا ظتظ 
المسطمغظ، وعع غساخرخظا أن ظسغث لتماظا، وظعتث 
خفظا، وظصغط دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
جماسئ  ظسعد  شصط  وبثلك  خطغفاظا؛  وظئاغع  الظئعة، 
طاماجضئ صعغئ، غصعدظا خطغفاظا، غصغط شغظا ضااب اهللا، 
المشاخئئ،  بقدظا  لاترغر  اهللا،  جئغض  شغ  بظا  وغةاعث 

ولظحر اإلجقم رجالئ ظعر وعثاغئ لطئحرغئ جمساء.

صث  أطرغضا  سمقء  الزطمئ  باضساان  تضام  أن  غئثو 
شغ  المسطمغظ  سطى  وتةئرعط  غّغعط  شغ  تمادوا 
باضساان وخاخئ أسداء وأظخار تجب الاترغر طظعط، 
التجب  حئاب  اخاطاف  سطى  دأبعا  أن  وَبسث  عط  شعا 
خساجئ؛  وأتط  دظاءة  أضبر  جثغثًا  ظعةًا  ظعةعا  صث 
طظاخش  وبسث  إظه  تغث  لطظساء!  باخاطاشعط  وذلك 
اخاطش   ،٢٠١٨ تمعز/غعلغع  طظ  البقبغظ  لغطئ 
طسطمئ  وعغ  تسغظ،  روطاظا  افخئ  المثابرات  أشراد 

طحععرة لقجقم، وأم فربسئ أذفال، وخرغةئ سطط الظفج والفطسفئ طظ ضطغئ (جاظئ جعزغش) المرطعصئ 
وتتمض درجئ الماجساغر شغ الثراجات اإلجقطغئ؛ وذلك سظث سبعر سظاخر المثابرات سطى طظحعرات لتجب 
الاترغر شغ طظجلعا شغ ضراتحغ، صئدعا سطغعا، غغر آبعغظ لترطئ أسراض المسطمات وترطئ الئغعت أو تاى 
بظاعا  ضغاشئ  شغ  ساطا)   ٦٠) روحان  الثضاعرة  ضاظئ  تغث   ٢٠١٨/٨/١٣ اقبظغظ  ولغطئ  افربسئ.  أذفالعا 
شغ  وأخخائغ  جراح  ذئغإ  وعع  ساطا)،   ٦٨) جطغط  الثضاعر  زوجعا  طع  الثضاعرة  واخاطفعا  المظجل  داعمعا 
الةطث، ق لحغء إق فظعما غصعقن ربظا اهللا. عثا وصث سصثت بظات الثضاعرة روحان طآتمرًا ختفغًا شغ الظادي 
الختاشغ شغ ضراتحغ، شغ ١٦ طظ أغسطج/آب ٢٠١٨م، ذالئظ شغه باإلشراج الفعري سظ والثغعظ. لصث 
ِيَن َفَتُنوا الُْمْؤِمننَِي وَالُْمْؤِمَناِت ُعَمّ لَْم  َّ ظسغ عآقء الزطمئ بض تظاجعا صعل الصعي السجغج الةئار المظاصط: ﴿إَِنّ ا
ِ َفَقْد  ْ َعاَد َأْوِلَاَء هللااَّ َرِيِق﴾، وضثلك تظاجعا صعل رجعل اهللا : «َوَم َفُتوُبوا َفلَُهْم َعَذاُب َجَهَنَّم َولَُهْم َعَذاُب احلْ
ْرِب» رواه الئثاري.  َ ْ َعاَد ِلي َوِلًّا َفَقْد آَذْنُُه ِاْل َ َقاَل َم اَرَِة» رواه التاضط. وصعله : «ِإنَّ هللااَّ َ ُ َ ِاْل َاَرَز هللااَّ

اهللا ظسأل أن غفّرج ضرب افخئ روطاظا وافخئ روحان وزوجعا وأن غظاصط طّمظ ظطمعط.
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بصطط: افجااذ طتمث تظفغ غشمعر

تجب  أطغر  طظ  الراغئ  جرغثة  تترغر  أجرة  تاصثم 
الرحائ،  أبع  خطغض  بظ  سطاء  الةطغض  السالط  الاترغر 
والمسطمغظ  الاترغر،  تجب  وأظخار  حئاب  وطظ 
افضتى  سغث  تطعل  بمظاجئئ  الاعاظغ  بأتر  سمعطا؛ 
خغر  سغث  غةسطه  أن  تسالى  اهللا  جائطغظ  المئارك، 
اهللا  بغئ  تةاج  ظعظأ  ضما  جمغسا.  سطغظا  وبرضئ 
الحسغرة  عثه  باأدغئ  جئتاظه  أضرطعط  بأن  الترام 
السزغمئ، جائطغظه شغ سطغائه أن غاصئض طظعط. ضما 
سطغظا،  الحسغرتغظ  عاتغظ  غسغث  أن  وجض  سج  ظسأله 
وصث ُأسجظا بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 
طظعاج الظئعة، شغسج شغعا اإلجقم وأعطه، وغثل بعا 

الضفر وأعطه، إظه ولغ ذلك والصادر سطغه.
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أطرغضا  بغظ  الصرغئئ  السقصات  الةمغع  لثى  طسطعٌم 
وترضغا، والاعاشص الاام بغظعما شغ السغاجئ الثارجغئ 
ورغط  التضط.  والاظمغئ  السثالئ  تجب  اجاقم  طظث 
المعصش افطرغضغ شغ صداغا تسطغط ترضغا ذائرات إف 
٣٥ وتسطغط تظزغط غعلظ وغغرعا طظ المسائض السثغثة 
السغاجغغظ  شإن  الارضغئ؛  الطغرة  أطام  الثوقر  وارتفاع 
بسقصات  تخرغتاتعط  غرددون  غفاآون  ق  افتراك 
الخثاصئ طع أطرغضا. شصث صال جاوغح أوغطع شغ طآتمر 
السفراء الساحر شغ ١٦ آب/أغسطج ٢٠١٨: "إن العقغات 
الماتثة افطرغضغئ ق تسطط الخثغص التصغصغ وق تراه... 
وظتظ ق ظرغث أن ظسغح أغئ طحضطئ طع أي دولئ شغ 
السالط. وق ظضعن جسثاء أبثًا بأن ظسغح طحضطئ طع 
العقغات الماتثة افطرغضغئ. غمضظظا أن ظتض طحاضطظا 
الصائمئ طع العقغات الماتثة افطرغضغئ ولضظ لغج شغ 

إذار شعمعا التالغ". [وضاقت افظئاء].
طصابض ذلك أدلى تراطإ الاخرغتات الاالغئ الماسطصئ 
بارضغا: "ضان غظئشغ سطغعط إسادة باجاعر طظث زطظ 
جثًا،  جغأ  بحضض  تخرشئ  ترضغا  أن  وأرى  ذعغض، 
طضاعشغ  ظةطج  ولظ  بسث.  افطر  عثا  غظاه  ولط 
افغثي وظصئض عثا، وق غمضظعط أن غتاةجوا رساغاظا، 
وجظرى بالاالغ طا الثي جغتثث". [١٧ آب/أغسطج 

٢٠١٨، بغ بغ جغ الارضغ].
شغ جغاق عثه الاخرغتات الارضغئ افطرغضغئ الماصابطئ، 
وبالظزر إلى تارغت السقصات الارضغئ افطرغضغئ شغ سعث 
تجب السثالئ والاظمغئ سطى وجه الثخعص؛ غمضظظا أن 
ظعجج الاعتر الصائط بغظ أطرغضا وترضغا وارتفاع الثوقر 

أطام الطغرة الارضغئ شغ عثه الظصاط البقث:
افطر افول: أن الرئغج تراطإ الثي غاسرض قظاصادات 
تاظاول جغاجاته وتغاته الحثخغئ والمتاوقت الروجغئ 
لطاثخض شغ اقظاثابات افطرغضغئ، غسسى طظث أن أخئح 
إلى ضسإ المجغث طظ أخعات الائحغرغغظ شغ  رئغساً 
اظاثابات الضعظشرس الظخفغئ شغ ٨ تحرغظ الباظغ سطى 
وجه الثخعص، وغسسى بالاالغ إلى إبارة أجعاء الاعتر 
طع ترضغا، وغسسى الةمععرغعن إلى تتصغص عغمظاعط 
السغاجئ  عثه  أجض  وطظ  ضطغعما،  الةظاتغظ  سطى 
الثاخطغئ فطرغضا تبار صدغئ الراعإ بروظسعن وتفرض 
السصعبات وتظحأ الاعترات. وعضثا تاتعل صدغئ الراعإ 
أن  دون  الارضغئ  السةعن  شغ  حعرًا   ٢٠ أطدى  الثي 
لغاخثر  شةأة  أطرغضا  صئض  طظ  اعامام  أي  ذلك  غبغر 
وافطرغضغ.  الارضغ  الخسغثغظ  سطى  افسمال  جثول 
وباخاخار غسسى الةمععرغعن لطسغطرة سطى طةطسغ 
طرتطغئ  الظخش  اقظاثابات  شغ  والضعظشرس  الحغعخ 
تظاول  خقل  طظ  الباظغ  تحرغظ   ٨ شغ  جاةري  الاغ 
بروظسعن  وغساثثطعن  الثغظغ،  الئسث  طظ  الصدغئ 
المتاةج شغ ترضغا ضراشسئ شغ عثه اقظاثابات، ولثلك 

غصعطعن باخرغتات ذات خطئ بالمئحرغظ.
وعثا باخاخار أتث افجئاب الاغ تثافغ وراء الاعترات 
الةارغئ بغظ أطرغضا وترضغا. وصث جئص أن ضان الختفغ 
جمغع  تةاعض  شاط  ترضغا،  شغ  طساصقً  غعجض  دظغج 
الفعر  سطى  وُرّتض  جراته  وأذطص  الصاظعظغئ  الصعاسث 
إلى ألماظغا، وضض ذلك خقل جاسات شغ جئغض سقصات 
ترضغا بألماظغا. شإذا أخثظا عثا بسغظ اقسائار؛ ظةث أظه 
طظ الخسإ لطشاغئ اتثاذ ترضغا طعصفاً ضث أطرغضا شغ 
صدغئ الراعإ افطرغضغ، بض الثي غتثث عظا عع خراع 
وافتراك،  افطرغضغغظ  السغاجغغظ  بغظ  سطغه  طافص 

غضسإ شغه ضض طظ الطرشغظ طضاظئ سظث حسئه.
افطر الباظغ: إذا طا أخثظا بسغظ اقسائار خسعد الثوقر 
الثخعص،  وجه  سطى  الارضغئ  الطغرة  أطام  افطرغضغ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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اهللا أضئر اهللا أضئر اهللا أضئر ق إله إق اهللا، اهللا أضئر اهللا 
أضئر وهللا التمث

﴿ُكْنُتْم  شصال:  اهللا  أضرطعا  الاغ  اإلجقطغئ  افطئ  إلى 
َوَيْنَهْوَن  بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
تَأ لِلنَّاِس  ْخرَِجْت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ َخرْيَ 

...﴾ِ َعِن الُْمْنَكِر َوتُْؤِمُنوَن بِابَّ
وحاباته،  الاترغر  تجب  حئاب  الثسعة،  تمطئ  إلى 
افظصغاء افتصغاء وق ظجضغ سطى اهللا أتثًا الثغظ غصعلعن 
التسظ طظ الصعل وغسمطعن الخالح طظ السمض، شأبظى 
ْن  ِممَّ َقْوًال  ْحَسُن 

َ
أ ﴿َوَمْن  خفاته:  عثه  طظ  سطى  اهللا 

ِ َوَعِمَل َصاحِلًا َوَقاَل إِنَّيِن ِمَن الُْمْسلِِمني﴾... َدَخ إىَِل ابَّ
إلى زوار الخفتئ الضرام المصئطغظ سطغعا بتص وخثق، 

والساسغظ إلى الثغر الثي تتمطه، شةجاعط اهللا خغرًا...
إلى ضض عآقء:

السقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته،
وتصئض  المئارك،  الطغَإ  افضتى  سغث  لضط  أبارك 
تب  غاصئض  أن  جئتاظه  اهللا  وأجأل  الطاسات...  اهللا 
التةغب وأن غةسطه تةًا طئرورًا وجسغًا طحضعرًا وذظئًا 
طشفعرًا، وأن غعشص اهللا جئتاظه الثغظ لط غتةعا عثا 

واهللا  خغر،  وسطى  بثغر  الصادم  السام  غتةعا  أن  السام 
جئتاظه غاعلى الخالتغظ.

خقشاظا  زالئ  وطا  السام  عثا  السغث  غأتغ  اإلخعة،  أغعا 
وسمقؤعط  المساسمرون  الضفار  شاةرأ  طعجعدة  غغَر 
سطغظا شأحسطعا الصاض وجفك الثطاء شغ بقدظا، وتظعسئ 
جرائُمعط العتحغئ طظ الئراطغض المافةرة إلى الخعارغت 
المثطرة إلى افجطتئ الضغماوغئ... وضض ذلك بأغثغعط 
تارة وبأغثي سمقئعط تارة أخرى، شتغبما ظزرت وجثت 
الحرق  شفغ  وسثواظا...  ظطماً  ُتسفك  المسطمغظ  دطاء 
تطك بعرطا، وطا أدراك طا بعرطا، شتال المسطمغظ شغعا 
ُغثطغ الصطإ، وذلك طظ جرائط الئعذغغظ وشزائسعط 
الاغ تظأى سظعا وتعش الشاب... وطظ بسث ترى ضحمغر 
شارى  الحمال  إلى  خسثت  شإذا  شغعا...  العظث  وجرائط 
روجغا  أغادي  بعا  َتْفِاك  الصرم  بط  والصعصاز  الحغحان 
عظاك  طظ  جرت  شإذا  والثطاء...  الةرغمئ  شغ  المعغطُئ 
حرصاً إلى ترضساان الحرصغئ، شسارى الخغظ تسعطعا 
خظعف السثوان... وأطا إذا جرت جظعباً وقطسئ حاذأ 
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يستصرخاننا واألضحى  الحج 
 لنعيد لحمتنا

بعد خطفه للرجال، النظام الباكستاني يتمادى في غّيه
فيخطف النساء من شباب حزب التحرير وأنصاره!

تعظؤئ أطري تجب الاترغر السالط الةطغض 
سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

بمظاجئئ تطعل سغث افضتى املئارك لسام 
١٤٣٩عـ املعاشص ٢٠١٨م
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المغجان   – المطش  عثا  طع  تساططئ  تغظ  وأطرغضا 
ضالمضسغك  طظفردة  دول  طع  تساططئ  الاةاري- 
سخإ  تحضض  والاغ  أوروبا  دول  وبسخ  وضظثا، 
ضبغرا  وأعمطئ  وألماظغا،  ضفرظسا  افوروبغ  اقتتاد 
لمخطتئ  غمغض  الاةاري  المغجان  شمبق  الثول،  طظ 
ضغان غععد سطى تساب أطرغضا وعغ طسفغئ طظ ضبغر 
اإلسقم  غثضره  ق  طا  وعع  والةمارك،  الدرائإ  طظ 
بالمظاجئئ، وأطرغضا تغظ تاساطض طع عثا المطش تاثث 
خطر  تحضغض  حأظعا  طظ  الاغ  الثول  طع  اإلجراءات 
داعط سطى أطرغضا، وتعمض تطك الاغ ق تحضض خطرا 
أزطئ  طظ  تساظغ  اآلن  وأطرغضا  الئسغث.  المثى  سطى 
الثغظ الثاظصئ تغث إن دغظ أطرغضا صث صارب الثخض 
الصعطغ افطرغضغ، وعثه افزطئ المالغئ الدثمئ جثا 
جسطئ أطرغضا تحسر بسئؤعا الضئغر، شعغ تصعل وبضض 
الاضالغش  وتئثل شغ ذلك  إظعا تتمغ السالط  خراتئ 
والمثاذر، وشغ المصابض ق تأخث طظ السالط طا غساوي 
ذاعإ  وعع  بعثا  تراطإ  خرح  وصث  التماغئ،  عثه 
إلى صمئ الظاتع، تغث اظاصث ألماظغا بأظه غتمغعا طظ 
روجغا  طع  الاةارغئ  اقتفاصغات  تسصث  وعغ  روجغا 
أظعا  المفارض  طظ  والاغ  التغاة،  بأجئاب  وتمثعا 
السثو بالظسئئ لطثول افوروبغئ، وأوضح أن فطرغضا 
روجغا،  طظ  لتماغاعا  ألماظغا  شغ  الصعاسث  طظ  الضبغر 
وأن أطرغضا عغ طظ تظفص سطى عثه الصعاسث، شدق 
المفروض  ظخغئعا  تاى  تثشع  ق  ألماظغا  ضعن  سظ 
والمافص سطغه جابصا وعع ٢٪ شغ تطش الظاتع، شاراطإ 
طظجسب جثا طظ المظطص الثي تاساطض به ألماظغا طع 
أطرغضا الاغ تتمغعا طظ السثو الروجغ، وضان عةعم 
تراطإ سطى ألماظغا عةعطا ضئغرا، واظاصث وبحثة خط 

الشاز الروجغ إلى ألماظغا.

الماقتصئ  اقصاخادغئ  وافزطات  الدسش  وظاغةئ 
شغ  الظزر  أطرغضا  أسادت  بأطرغضا،  سخفئ  الاغ 
افوروبغغظ،  التطفاء  طع  جمساعا  الاغ  اقتفاصغات 
لخالح  الاةاري  المغجان  طغض  سظ  جضعتعا  طبض  طظ 
افوروبغئ  الثول  الاجام  وسثم  افوروبغئ،  الثول 
شغ  سطغعا  المافص  بالظسئئ  الظاتع  شغ  المحارضئ 
جثغثة  لغسئ  السغاجئ  وعثه  التطش،  سطى  اإلظفاق 
وتامبض بحثص الرئغج تراطإ، شعغ جغاجئ دولئ 
السغاجئ  عثه  بثأت  شصث  حثص،  جغاجئ  ولغسئ 
إظه  صال  تغث  أوباطا،  السابص  افطرغضغ  الرئغج  طع 
ق غعجث راضإ بالمةان، لضظ غثاطش أجطعب تراطإ 
ألماظغا  أجابئ  وصث  والسظةعغئ،  بالئططةئ  أوباطا  سظ 
افذطسغ  تطش  شغ  حارضئ  إظعا  صالئ  تغظ  أطرغضا 
شغ  افذطسغ،  تطش  شغ  وأظفصئ  أششاظساان،  شغ 
طع  غجت  تغظما  طخالح  بأغئ  تظافع  لط  إظعا  تغظ 
شصط  طتخعرة  المخالح  وضاظئ  أششاظساان،  اقتتاد 
لطظخغإ  أطرغضا  دشع  أن  ألماظغا  وأحارت  فطرغضا، 
افطرغضغئ،  لطعغمظئ  بمظا  ضان  الاضالغش  طظ  افضئر 
تساطع  لط  ولضظ  صعق،  ألماظغا  رشدئ  لصث  ظسط 
تثرك  أوروبا  أن  طظ  الرغط  سطى  شسق،  ترشخ  أن 
أطرغضا  ضسش  أن  أغدا  تثرك  ولضظعا  أطرغضا،  ضسش 
بغظ  جثا  ضئغرة  الععة  تجال  شق  بدسفعا،  غصارن  ق 

أوروبا وأطرغضا شغ جمغع المةاقت.
الروجغ  السسضري  الثطر  أطرغضا  اجاثثطئ  وصث 
لاعثغث أوروبا، فن أطرغضا تسطط أن أوروبا تساحسر 
تاشض  دطعي  تارغت  ولثغعا  بالفسض،  الثطر  عثا 
غعجث  ق  أطرغضا  إن  تغظ  شغ  روجغا،  طع  بالخراسات 

أسزط  شفغ  الخراسات،  طظ  الاارغت  عث  طبض  لثغعا 
السعشغاتغ  واقتتاد  أطرغضا  بغظ  الخراع  درجات 
لط  السعشغاتغ  اقتتاد  ورغبئ  وعغ  وروجغا  جابصا 
الثولاغظ،  بغظ  المسطح  الخثام  إلى  الخراع  غخض 
اقتتاد  اظعغار  تغظ  إلى  باردة  تربا  واجامر 
بعتغظ،  لمصابطئ  ذعإ  تغظما  شاراطإ  السعشغاتغ. 
عثد أوروبا بأظه صث غسغث الظزر شغ طعضعع اجاغقء 
أوروبا؛  اباجاز  جئغض  شغ  الصرم  ججغرة  سطى  روجغا 
تشغغر  طعضعع  ولضظ  افطرغضغئ،  لطمطالإ  لقذسان 
أوروبا،  شغ  السسضرغئ  بالصعة  الةشراشغئ  التثود 
تثحاه  طا  عثا  طخالح،  شغعا  فوروبا  دول  شغ  أو 
جعابص  ولروجغا  روجغا،  طظ  بتص  افوروبغئ  الثول 
طظغسا  تاججا  غصش  ق  التصغصئ  وشغ  ذلك،  شغ  سثغثة 
خحغئ  إق  الصرم،  جغظارغع  تسغث  أن  طظ  روجغا  أطام 
صادرة  شروجغا  وإق  وجطعتعا،  وعغمظاعا  أطرغضا 
تطصئ  بأظعا  ترى  وعغ  ذلك،  شسض  سطى  سسضرغا 
السثغث طظ الطسظات طظ أوروبا الشربغئ، ضما تخض 
أوروبا  وتعجع  والعرجك،  والئعجظئ  غعغسقشغا  شغ 
سطى  أبر  طا  الحرصغئ،  أوروبا  طظاذص  شغ  الشربغئ 
بعجه  العصعف  تساطغع  ق  وأوروبا  روجغا،  طخالح 
روجغا شغ تال تضرر جغظارغع ججغرة الصرم. وتراطإ 
تساطع  لط  تغظ  شغ  الاارغثغ.  السثاء  عثا  غساشض 
أطرغضا بسث اجاشقل روجغا ضث الخغظ، شصث الاصئ 
ضق الثولاغظ وتخطئ بغظعما اتفاصغات، سطى سضج 
قجاشقل  خخئئ  أرضغئ  سظثعا  تعجث  الاغ  أوروبا 

السثاء الاارغثغ بغظعا وبغظ روجغا.
أوروبا  طظ  تثحى  أظعا  طظ  الرغط  سطى  وأطرغضا 
بغظ  والدسش  الفرصئ  سعاطض  تثرك  ولضظعا  ضاضاض، 
تمطك  ق  افوروبغئ  الثول  شمسزط  افوروبغئ،  الثول 

الضئرى  الثول  تماطضعا  الاغ  اقصاخادغئ  المصعطات 
ودول  وبرغطاظغا،  وألماظغا  شرظسا  وعغ  اقتتاد  شغ 
وإجئاظغا  والئرتشال  إغطالغا  طبض  سثغثة  أوروبغئ 
أتغاظا  تاةاوز  جثا  عائطئ  بمئالس  طثغظئ  والغعظان 
تساسث  تغظما  الضئرى  أوروبا  ودول  الصعطغ،  الظاتب 
طَظئ،  شطغج  دغعظعا،  طظ  الاثطص  سطى  الثول  عثه 
شعغ تساتعذ سطى عثه الثول، وتسامطضعا بةحسغئ 
تغظما  الغعظان  طع  تخض  ضما  السفظ  المال  رأس 
غرصئ شغ الثغعن، وطظ الةثغر بالثضر أن برغطاظغا 
طبق تغظما أدرضئ وضع اقتتاد افوروبغ واجاتالئ 
خرجئ  تفضغضه،  شغ  أطرغضا  وجثغئ  تصغصئ،  اتتاده 
اجاتعاذ  طظ  شرظسا  خعف  أطرغضا  وتثرك  ضما  طظه، 
طبق  شرظسا  طعاصش  تةث  ولثلك  أوروبا،  سطى  ألماظغا 
واتث،  صرار  سطى  طةامسئ  لغسئ  شأوروبا  طاثبثبئ. 
وإن تاولئ طتاوقت سثغثة لطاعتث طظ طبض الصعة 
افوروبغئ السسضرغئ المحارضئ، وغغرعا طظ المحارغع 
الاغ لط تةث تغجا شغ العاصع بسث، جسغا طظ أوروبا أن 
تئصغ سطى طخالح لعا، وأق تثدع لسغاجات أطرغضا، 
ذلك،  سظ  ساججة  افوروبغئ  الثول  زالئ  ق  ولضظ 

وأطرغضا تسرف ذلك جغثا وتساشطه.
وطتخطئ الصعل إن أوروبا واشصئ طضرعئ سطى المطالإ 
افطرغضغئ، لغج وضأظعا لثغعا الثغار، وعثا طا غسظغه 
"إن  صال  تغظ  حغراك  جاك  الفرظسغ  الرئغج  صعل 
خظع  شظ  بض  الممضظ  شظ  تسث  لط  الغعم  السغاجئ 
الممضظ"، أطرغضا بإطضاظعا جسض أوروبا تثسظ لمطالئعا، 
وأوروبا ق غمضظعا الرشخ، فظعا وبئساذئ ق تماطك 

 المصعطات لثلك شغ العصئ التالغ سطى افصض

افذراف لط تعاشص.. لثا شعع حثص غدطض المةامع 
وتضعطات  الثول  رؤجاء  وتاى  والمظطصئ  الثولغ 
الئحغر،  وق  الثردغري،  ق  أظه  السطط،  طع  اإلغصاد). 
ضاظئ  شاقتفاصغات  حغؤًا،  افطعر  زطام  طظ  غمطضان 
بثسط ورساغئ الثول اقجاسمارغئ (أطرغضا وبرغطاظغا) 
الاغ رتئئ بعثه اقتفاصغات سطى لسان الصائط بأسمال 
وضثا  ضعتسغج،  جاغفظ  بالثرذعم  أطرغضا  جفارة 
السفغر الئرغطاظغ بالثرذعم سرشان خثغص. (ختغفئ 
افخئار الثمغج ٢٠١٨/٦/٢٨م). إن عثه اقتفاصغات 
الاغ تترضعا الثول اقجاسمارغئ بأغث خفغئ طساثثطئ 
سمقءعا، لغسئ اتفاصغات خغر ضما غخعرعا الئسخ، 
الثارجغئ  وزغر  صال  شصث  وحــآم،  حر  ظثغر  عغ  بض 
(إن  ٢٠١٧/٤/١٣م:  شغ  غظثور،  إبراعغط  السابص، 
بعا،  َصِئْطَظا  طآاطرة  افجاس  شغ  ضان  الةظعب  شخض 
وطا غةري اآلن عع ظاائب عثه المآاطرة)، وذلك ردًا 
سطى ضقم وزغر الثارجغئ الروجغ. وصث اسارف الرئغج 
الئحغر شغ تعاره طع طعصع جئعتظغك الروجغ باارغت 
والاآطر  افطرغضغ  (الدشط  صائًق  ٢٠١٧/١١/٢٥م 
الدشعط  وتتئ  ضئغر...  السعدان  سطى  افطرغضغ 
لثغظا  وظتظ  السعدان...  جظعب  اظفخض  افطرغضغئ 
تصسغط  عع  افطرغضغ  السسغ  أن  اآلن  طسطعطات 

السعدان إلى خمج دول...)
أجعاء  شغ  تط  الةظعب  اتفاق  أن  واضتًا  بات  وصث 
افذراف  سطى  طعرجئ  حثغثٍة،  وتعثغثاٍت  ضشعٍط 
المعصسئ، طما غآضث أن اقتفاق لط غضظ ولغث إرادة 
جغاجغئ فعض الةظعب، وق إبثاسًا طظ الظزام التاضط 
لطثول  وتسطغمات  ــقءات  إط وإظما  الثرذعم،  شغ 

اقجاسمارغئ. الرأجمالغئ 
سثم  طصخعدًا،  أطرًا  ضان  أو  اقتفاق،  عثا  غفض  وصث 
غتض  وظزام  دجاعر  إغةاد  صدغئ  تــعل  الظصاش 
التصعق  شغتثد  الةظعب،  شغ  الماةثرة  المحاضض 
واجإ  وغتثد  المةامع،  ــراد  أش لضض  والعاجئات، 
بط  وطظ  افشراد،  تصعق  وضثا  وطسآولغاعا،  الثولئ 
شغ  تاتضط  الاغ  والصئطغئ  السظخرغئ  صدغئ  غسالب 
اقتفاق  غاظاول  شطط  صئغح،  بحضض  السعدان  جظعب 
وإظما  طحاضطعط،  وتض  افرض،  سطى  الظاس  تصعق 
بغظ  السططئ  وصسمئ  السغاجغئ،  المتاخخئ  تظاول 
الماخارسغظ الثغظ شغ التصغصئ ق غمبطعن إق الثول 
الئقد؛  شغ  طخالتعا  لتماغئ  غسمطعن  الاغ  افجظئغئ 
أطرغضا وبرغطاظغا. شصث صال وزغر الثارجغئ الثردغري 
ظصق  ٢٠١٨/٨/٤م  السئئ  غعم  ختفغ  طآتمر  شغ 
غمطضعن  طظ  الرئغسغغظ،  الطرشغظ  (إن  جعظا،  سظ 

صعات سطى افرض جغعصسعن سطى اقتفاق).
سطى  الظاس  لمحاضض  وسقجًا  تًق  اقتفاق  غضظ  شطط 
الةظعب،  شغ  جغؤًا  العضع  جغزض  لثلك  افرض. 
اقتفاصات  طظ  ضشغره  عحًا  اقتفاق  عثا  وجغزض 
السابصئ، وجغعاخض الظزام سةجه سظ تتصغص افطظ 

واقجاصرار لطظاس.
دولئ  تاى  وق  غساصر  لظ  الحضض  بعثا  شالةظعب 
السعدان شغ الحمال؛ إق إذا ُجسض التض وشص صاسثة 
اقجاسمارغئ،  الشربغئ  ــقءات  اإلط ولغج  طئثئغئ، 
غتصص  جغاجغ  شضر  غعجث  ق  أظه  شسًق  بئئ  صث  وإظه 
طبض  لطظاس  ضرغمئ  تغاة  وغخظع  واقجاصرار،  افطظ 
سصغثة اإلجقم، طع طصثرتعا سطى إغقق الئاب أطام 
ططاطع المساسمرغظ، وبسط افطظ وتتصغص السثل، 
سظعا  المظئبصئ  وافتضام  السصغثة  عثه  تمبطئ  وصث 
بمثاطش  الظاس  بغظ  جمسئ  الاغ  الثقشئ  دولئ  شغ 
أحضالعط وألسظاعط، ووتثت بغظعط لغضعظعا إخعاظا 

تتئ ظض اإلجقم، بط رساعط أتسظ رساغئ.
وطا  الةظعب،  لمحضطئ  الةثري  المثرج  عع  عثا  إذن 
حابععا طظ طحاضض شغ بقد المسطمغظ، خقشئ راحثة 
 سطى طظعاج الظئعة، الطعط سةض لظا بعا غا رب السالمغظ

وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  طساسث   *
السعدان
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اظدمئ  ٢٠١٨م  آب/أغسطج   ٥ افتث  غعم  شغ 
اتفاق  إلى  السعدان  جظعب  شغ  المسارضئ  شخائض 
الطتزات  شغ  التضط  وطساعغات  السططئ  صسمئ 
الفرغص  السعدان  جظعب  تضعطئ  سظ  ووصع  افخغرة، 
شغ  الحسئغئ  الترضئ  وســظ  طغاردغئ  جطفاضغر 
طةمعسئ  سظ  وصع  بغظما  طحار،  رغــاك  المسارضئ 
المساصطغظ السغاجغغظ دغظص ألعر وغئرغال جعظسعن 
افتــجاب  سظ  أوضغطع  وجعزغش  (جــعا)  تتالش  سظ 
والصعى السغاجغئ وشراظسغج دغظص سظ الحثخغات 
بةاظإ  الثغظ  رجال  سظ  طرجان  وطتمث  الصعطغئ 
طمبض لمظزمات المةامع المثظغ بةظعب السعدان.

تأجغض  وبسث  طماذقت،  بسث  اقتفاق  عثا  تط  شطماذا 
لمعسث الاعصغع رغط اإلسقن سظه سثة طرات؟

وضشعذات  تعثغثات  سظ  التثغث  تصغصئ  وطــا 
تسرض لعا شرصاء جظعب السعدان لطصئعل بالاعصغع؟

أن  أم  المافاوضغظ  بإرادة  الةظعب  اتفاق  تط  عض 
اقتفاق  عثا  دشع  شغ  حارضئ  خفغئ  أغث  ذات  جعات 
شضان لعا الاأبغر شغ تمام تعصغسه؟ وطظ عع خاتإ 
جغعصش  اقتفاق  عثا  وعض  شغه؟  التصغصغئ  المخطتئ 
الترب افعطغئ الاغ أوصسئ طظث اظثقسعا شغ ٢٠١٣م 

سحرات اآلقف طظ الصاطى وحردت المقغغظ؟
التسئان  شغ  افخث  طع  جغخمث  اقتفاق  عثا  وعض 
العاصع سطى افرض؟ أم أظه اتفاق ظعسغ شطظ غضعن 

السابصئ؟ ضاقتفاصات 
وطا  الــســعدان  جظعب  لصدغئ  الةثري  التض  وطــا 

حابععا طظ الصداغا شغ بقد المسطمغظ؟
حثغثة  ضشعط  بسث  تط  صث  اقتفاق  عثا  أن  غزعر 
طعرجئ سطى المافاوضغظ، وصث تضرر تأجغض اقتفاق 
تثغبه  شفغ  سثة،  طرات  الاعصغع  طعسث  إسقن  بسث 
بعا  صام  صخغرة  زغارة  خقل  جعبا،  شغ  لطختفغغظ 
جظعب  إلى  الــثردغــري  السعداظغ  الثارجغئ  وزغــر 
الئحغر،  الرئغج  طظ  حفعغئ  رجالئ  تاطًق  السعدان 
الثولغ  المةامع  شإن  تسطمعن  (ضما  جطفاضغر:  صال 
غتاول دوطًا شرض ظفسه وحروذه، والدشط سطغظا، 
ولضظظا جظعصع سطى اقتفاصغئ لغج ظاغةئ لطدشعذات 
بافطر  ظصعم  بأظظا  طصاظسغظ  لضعظظا  جظعصسعا  بض 

الخائإ). السربغئ ظئ ٢٠١٨/٨/٥م.
البقباء  غــعم  شغ  ترغئغعن  جــعدان  طعصع  وظحر 
وعغ  العذظغئ،  اإلظصاذ  جئعئ  أن  ٢٠١٨/٨/٧م، 
السعدان،  جظعب  شغ  المسارضئ  تتالش  طظ  ججء 
الاثعغش  بممارجئ  السعداظغئ  العجاذئ  اتعمئ  صث 
ظحرته  بغان  شغ  الاعصغع،  سطى  الراشدغظ  لتمض 
الترضئ  زسغط  باعصغع  الئغان  وأضاف  اقبظغظ،  غعم 
اإلظصاذ  جئعئ  صغادة  "إن  جعاضا  جغرغطع  تعطاس 
تسرضعا  صث  أسدائعا  بسخ  أن  تــثرك  العذظغئ 
لطثطر ولدشعط لطاعصغع سطى اقتفاق بحأن الصداغا 

السالصئ تعل التضط).
وشغ غعم الةمسئ ٢٠١٨/٨/٣م ظحر جعدان ترغئغعن 
ظصق سظ روغارز أن جطفاضغر صال: "اتفاق ٢٠١٥ ُشرض 
ولعثا  رغئاظا.  سظ  لطاسئغر  الفرخئ  لظا  تاح  ولط  سطغظا 
سظثطا ذعئئ لطاعصغع أبثغئ تتفزاتغ.. لط غأخثوظغ 
أطاطعط".  اقتفاق  اظعار  أن  إلى  الةث  طتمض  سطى 
والةثغر بالثضر أن المفاوضات ضاظئ تةري بأضادغمغئ 
افطظ السطغا شغ ضاتغئ جعبا حرق الثرذعم. وعثا 
غآضث أن عظاك أغثي خفغئ تثخطئ شغ الدشط سطى 

المافاوضغظ بض تاى شغ تسثغض بظعد اقتفاق.
طاغضض  الةظعب  تضعطئ  شغ  اإلســقم  وزغر  صال  شصث 
طاضعاي لعغث غعم اقبظغظ ٢٠١٨/٧/٩م إن العجاذئ 
السعداظغئ سثلئ طا تط اقتفاق سطغه بالفسض وخرجئ 
بمصارتات جثغثة لط تاط طظاصحاعا طظ صئض، وضرر 
لعزغر  التادة  اظاصاداته  ٢٠١٨/٧/١٩م  الثمغج 
غضظ  (لط  إظه  صائًق  الثردغري،  السعداظغ  الثارجغئ 
آخر  باصاراح  جاء  أطج  (أول  وتابع  ظفسه)  طع  خادصا 
أن  اآلن  العاضح  وطظ  اتفصئ.  افذــراف  أن  وأسطظ 
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زغارته  خقل  أردوغان  واجه  لثلك  جحسعط.  إلحئاع 
اقظاثابات؛  صئغض  إظةطارا  شغ  المالغئ  افوجاط 
أردوغان  وسارض  الفعائث.  طسثقت  برشع  المطالئئ 
الططإ الثي تصثم به اإلظةطغج، لضظه وصش وجعا لعجه 

طع ارتفاع الثوقر سصإ سعدته إلى ترضغا.
ولعثا السئإ ذعإ وشث طظ الئظك المرضجي برئاجئ 
طتمث حغمحك إلى إظةطارا، وأجفر سظ عثه الجغارة 
زغادة الئظك المرضجي لطمسثل افجاجغ لسسر الفائثة 
أردوغان  سطط  وصث  الماعصع.  سظ  ظصطئ   ١٧٥ بمصثار 
جاعاجععا  الاغ  الثطغرة  اقصاخادغئ  بالخسعبات 

ترضغا شصام بائضغر اقظاثابات.
اقصاخاد  بسئإ  المالغئ  الثوائر  شإن  وباخاخار، 
السالمغ تسمض سطى رشع أجسار الخرف طظ جعئ وأجسار 
ظصاط  اجاثثام  خقل  طظ  أخرى  جعئ  طظ  الفائثة 
ارتفسئ  وصث  الارضغ.  اقصاخاد  شغ  الصائمئ  الدسش 
أجسار الفائثة تاى عثه الطتزئ فسطى طظ ٢٨٪. وغئثو 
ظزرًا  باقرتفاع  جاسامر  والفائثة  الخرف  أجسار  أن 

لطاخرغتات الاغ أدلى بعا تراطإ صئض السغث.
عثه  وضمظ  جعرغا.  شغ  الاطعرات  البالث:  افطر 
الترب المائادلئ ُشاتئ الفرخئ لارضغا لاظفغث المخالح 
افطرغضغئ شغ السغاجئ السعرغئ بطرغصئ أضبر عثوءًا 
وراتًئ. تغث ذعإ وزغر الثشاع خطعخغ أضار ورئغج 
اقجاثئارات العذظغئ تاصان شغثان باارغت ٢٠١٨/٠٨/١٧ 

 إلى روجغا لمظاصحئ العضع شغ جعرغا

غزعر أطر آخر. شالمسطعم أن أطرغضا بثأت ترباً تةارغًئ 
سطى السالط ضطه. وق غمضظ فطرغضا أن تسابظغ ترضغا 
طظ عثه الترب الاةارغئ. بض بالسضج تماطاً، لظ تاردد 
أطرغضا شغ تصغغط ضض شرخئ تسظح لعا شغ جئغض تتصغص 
تثطغر  تساب  سطى  ذلك  ضان  ولع  افطرغضغئ  المخالح 
أظعا  ترى  أطرغضا  أن  خخعخاً  ضطه.  الارضغ  اقصاخاد 
أطسضئ بةمغع خغعط الظزام شغ ترضغا طظ خقل "ظزام 
تضعطئ رئاجئ الةمععرغئ" الاغ وضسئ شغ الاطئغص 
السمطغ سصإ اظاثابات ٢٤ تجغران ٢٠١٨، بظاء سطغه ق ترى 

أي ترج شغ اجاثثام أي وجغطئ شغ عةماتعا.
ضث  المساسمرون  غساسمطعا  الاغ  افعط  وافدوات 
الربعغئ  والئظعك  الئعرخات  عغ؛  افخرى  الئطثان 
طظاجئا  وضسًا  تمطك  وترضغا  الظصثي.  والظزام 
قجاثثاطعا طظ تغث أداتا الئظعك والظصعد. والسئإ 
الاغ  الرجمغئ  لفرصام  وشصًا  غطغ:  طا  عع  ذلك  شغ 
 ٢٠١٨ آذار/طارس   ٣١ شغ  الثجغظئ  طساحارغئ  أسطظاعا 
ططغار   ٤٦٦,٧ بطس  الثارجغ  ترضغا  دغظ  طةمعع  شإن 
دوقر، وتئطس الثغعن الثارجغئ لطصطاع الثاص ٣٢٥,١ 
ططغار دوقر. وترضغا طفاعتئ دائما لطاثخقت الثارجغئ 
بسئإ افسمال المخرشغئ الربعغئ والئعرخات والطغرة 
رؤوس  وأختاب  الثوقر.  بمآحر  المرتئطئ  الارضغئ 
ق  الثغظ  ضمظًا)  وإظةطارا  (أطرغضا  السالمغئ  افطعال 
غسرشعن تثًا شغ جحسعط غعاجمعن أول طا غعاجمعن 
افضئر  الربح  شغعا  غتصصعا  أن  غمضظعط  الاغ  الئطثان 

التاصثغظ...  وتصث  الزالمغظ  وجعاجغج  الضاشرغظ 
اإلجقطغ  السالط  بقد  شغ  وُطظع  ُتزر  صث  شالتجب 
بأحضالعا  لفتجاب  المفاعتئ  الئقد  تطك  شغ  تاى 
وضثلك  التجب!  ُطظع  شصث  إظثوظغسغا  طبض  المثاطفئ 
سطى  لفتجاب  أبعاُبعا  المحرسِئ  الئقد  تطك  شغ 
صث  شضثلك  تعظج  طبض  طظعا  الشثِّ  تاى  أظعاسعا 
الطعاغغئ  شسةعن  التجب  حئاب  وأطا  التجب...  ُطظع 
غسثبعن،  الدغص  جةظعط  شغ  شعط  بتالعط،  تظطص 
عثا  ضضُّ  لماذا  وأطا  غقتصعن،  افوجع  جةظعط  وشغ 
شعع لضطمئ التص الاغ غخثع بعا التجب شاخسُصعط 
تصش  تةئ  غمطضعن  ق  فظعط  السغعف  خسص  شعق 

أطام ضطمئ التص صاتطعط اهللا أظى غآشضعن...
افطئ  شغ  تتض  الاغ  المآجغ  عثه  إن  اإلخعة:  أغعا 
أن  ولعق  حثغثة،  لحثغثٌة  لطثقشئ  الساططغظ  وشغ 
وُطثِخًق  لطسرور،  طئسباً  السغث  جسض  صث  جئتاظه  اهللا 
شغ صطعب المسطمغظ الئعةئ والتئعر، والخَطَئ الطغئئ 
الاعظؤَئ  خقله  طظ  بغظعا  افطئ  ُتحغع  وأن  لفرتام، 
وتسظ السقم... ولعق أن وسثًا طظ اهللا جئتاظه بالسج 
بحرى  عظاك  أن  ولعق  افطئ...  لعثه  صادٌم  والامضغظ 
طظ رجعل اهللا  بسعدة الثقشئ الراحثة... ولعق أن 
 ، اهللا  رجعل  طع  خادصاً  جئتاظه،  هللا  طثطخاً  تجباً 
غسمض لغض ظعار طئاعقً إلى اهللا وطادرسا أن غفاح سطى 
غثغه بإصاطئ الثقشئ وإسادة سج اإلجقم والمسطمغظ... 
لعق عثه افربسئ قطاظسئ اقباساطئ أن تسطع العجعه، 
شإن شغ الصطإ لةرتاً، وشغ التطص غخئ، وذلك لضبرة 
المآجغ الاغ تتغط بالمسطمغظ طظ صثاٍم وخطش، وسظ 
غمغظ وِحمال... شالثقشئ لعا ظتع صرن غائئئ، شأخئح 
طافرصغظ، غتضمعط تضام روغئدات  المسطمعن طجصاً 
المساسمرغظ  الضفار  سثوان  سظ  ظاعغك  ظطمئ... 
المسطمغظ  بقد  وضأن  والسئاد،  سطى الئقد  وأتقشعط 

طغثاُن خراع لسفك دطائظا واظاعاك ترطاتظا...
الاترغر  تجب  شإن  المآجغ  عثه  حثة  وطع  ولضظ، 
وبحرى  جئتاظه  وسثه  وباتصغص  اهللا  بظخر  ططمؤظ 
رجعله ، شعع ق غغأس طظ رتمئ اهللا طا دام غتسظ 
سمطه بإذن ربه، شالتجب غثرك أن وصئ سعدة الثقشئ 
طظ  اصاربظا  غعم  طدى  وضطما  الضااب،  شغ  طسطعر 
حأظه ق غثخض الغأس  وتجب عثا  غعطا،  ذلك العصئ 
إلى صطئه وق تطغظ له سجغمئ أو تدسش له صظاة بإذن 
السجغج التضغط، بض إن الحثائث تجغثه صعة، شالحثائث 
طتك الرجال وحئاب التجب عط الرجال الرجال الثغظ 
غثسعن اهللا جئتاظه أن غضعظعا طمظ صال اهللا شغعط: 
َوإَِقاِم   ِ ابَّ ِذْكِر  َقْن  َنْيٌع  َوَال  جِتَاَرٌة  تُلِْهيِهْم  َال  ﴿رَِجاٌل 
الُْقلُوُب  فِيِه  َيَتَقلَُّب  يَْوًما  خَيَافُوَن  اَكةِ  الزَّ َوإِيَتاءِ  َالةِ  الصَّ
بَْصاُر﴾... إظعط غتمطعن الثسعة بأغماظعط بفدض 

َ ْ
َواأل

طظ اهللا، وجارتفع عثه الثسعة بأغثغعط إن حاء اهللا، 
  وطظ بط غاتصص وسث اهللا جئتاظه وبحرى رجعله

شغ حسئعا البقث باعشغص اهللا وسعظه:
*- افولى: شغ إسادة الثقشئ سطى طظعاج الظئعة بسث عثا 
المطك الةئري: أخرج اإلطام أتمث، والطغالسغ شغ طسظثه 
ُن  ُ َّ َت طظ تثغث تثغفئ، صال: صال رجعل اهللا : «... ُث
َّ َيْرَفُعَها ِإَذا َشاَء َأْن  َن، ُث ُ ُ َأْن َت ُن َما َشاَء هللااَّ ُ ِرًَّة، َفَ َجْ

ِة»...  َّ ُ َهاِج الُّ ُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ ُ َّ َت َيْرَفَعَها، ُث
جثورعا،  طظ  غععد  دولئ  اصاقع  شغ  والباظغئ:   -*
اهللا  رضغ  عرغرة  أبغ  سظ  ختغته  شغ  طسطط  أخرج 
اَعُة َحَّى َُقاِتَل  َّ ُم ال سظه: أن رجعل اهللا  صال: «َال َتُق
لفر  وشغ  َن...»،  ُ ِل ْ ُ اْل  ُ ْقُُلُه َفَ َد،  اْلَُه َن  ُ ِل ْ ُ اْل

 « ْ ِه َن َعَلْ ُ لَّ َ ُد، َفُ ُ َيُه ُ آخر صال : «ُتَقاِتُل
شغ  أتمث  روى  اهللا،  بإذن  روطا  شاح  شغ  والبالبئ:   -*
طسظثه والتاضط وختته وواشصه الثعئغ سظ أبغ َصِئغٍض، 
َصاَل: ُضظَّا ِسْظَث َسْئِث اِهللا ْبِظ َسْمِرو ْبِظ اْلَساِص: َشَصاَل: َبْغَظَما 
َظْتُظ َتْعَل َرُجعِل اِهللا  َظْضُاُإ، ِإْذ ُجِؤَض َرُجعُل اِهللا : َأيُّ 
اْلَمِثغَظَاْغِظ ُتْفَاُح َأوًَّق: ُصْسَطْظِطغِظغَُّئ َأْو ُروِطغَُّئ؟ َشَصاَل َرُجعُل 
ََِّة». وصث  ِ َْ ْ ًال، َْعِي ُق ُة ِهَرْقَل ُتْفَُح َأوَّ اِهللا : «َمِديَ

ُشاتئ الصسطظطغظغئ، وجُافاح روطا إن حاء اهللا...
أغعا اإلخعة، إن شغ تثبر المسطعر أسقه بسصض جطغط 
واصع  بسث  شرحٍ  وبحرى  ألط،  بسث  فطًق  تضغط  وشعط 
تجن، وغسرًا بسث سسر، وعظاًء اصارب بسث حصاٍء ذال 
وإظا  هللا  إظا  بسث  ورتماه  اهللا  خطعات  وظجوَل  وذال، 
والظخر...  الثغر  والظخر...  الثغَر  بط  راجسعن...  إلغه 
 ِ الثغر والظخر ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَِنرْصِ ابَّ

َفْنرُصُ َمْن يََشاُء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم﴾.
عثا  غسعد  أن  جئتاظه  اهللا  أجأل  شإظغ  الثاام  وشغ 
السغث الطغإ المئارك وافطئ اإلجقطغئ تسازض براغئ 
الثقشئ الراحثة راغئ السصاب راغئ ق إله إق اهللا طتمث 
رجعل اهللا... ضما أجأله تسالى أن غضعن حئاب التجب 
شغ طصثطئ عثه افطئ غسازطعن طسعا بزض الثقشئ 
الراحثة... وأطا الحاب الثي غصدغ اهللا أجطه صئض سعدة 
عثا السغث، شإظغ أجأل اهللا جئتاظه له، أن غسازض بزطه 

جئتاظه غعم ق ظض إق ظطه، واهللا رتمظ رتغط.
وخاتمئ الثاام أصرئضط السقم وأدسع لضط بثغر.

  والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته
شغ لغطئ الساحر طظ ذي التةئ ١٤٣٩عـ              

المعاشص ٢٠١٨/٠٨/٢١م                
أخعضط سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

أطغر تجب الاترغر

الئتر شساةُث صطإ بقد المسطمغظ، افرَض المئارضئ، 
غشاخئعظعا  الغععد  وجارى  الصئطاغظ،  أولى  شطسطغظ 
أظغظ  وتسمع  والمةازر،  الةرائط  شغعا  وغرتضئعن 
طسةثعا وعع غؤظ طظ جرح سمغص غضاد غةسطه شغ الظجع 
افخغر... بط الحام وطا أدراك طا الحام، تسغض الثطاء 
شغعا طظ ضض جاظإ، شالمةازُر العتحغئ تضاد تظاحر شغ 
افزصئ والتارات بفسض ذاغغئ الحام، وطظ ورائه وطظ 
صثاطه أطرغضا وافتئاُع وافحغاع طظ روجغا إلى إغران بط 
المطغحغات... وضض عآقء غحسطعن ظار عثا الصاض وجفِك 
الثطاء بةمغع وجائض الصاض المثطرة... وعا عغ طةازر 
سطى  العتحغ  الصخش  خقل  طظ  برأجعا  ُتِطضُّ  إدلإ 
الممجوجئ  ظتععا،  الماةعئ  الطشاة  وتحعد  جظئاتعا، 
بخفصات الثغاظئ طظ تعلعا... بط السراق أخُئ الحام 
شغ المآجغ والمخائإ... شإذا جرت جظعباً إلى الغمظ 
به  تفاك  تجغظاً  أخئح  صث  شساراه  جسغثًا  ضان  الثي 
طآجغ اقصااال، وُتشثِّغه الثوُل الضاشرة المساسمرة الاغ 
اتثثته طغثان تظاشٍج بغظعا سطى جماجمظا ودطائظا... 
وأطا إذا جرت إلى طشرب الحمج شساةث لغئغا غصااض 
شغعا المسطمعن شغما بغظعط... بط إذا سّرجئ ظتع أشرغصغا 
العجطى شسارى أن المسطمغظ شغعا صث ظالعط افذى 
والدرُر وجفُك الثطاِء الجضغئ واظاعاُك الترطات طا غسةج 
سظه العخش... بط جارتعا السعدان، وصث ُشخض جظعبه 
سظ ِحماله، وُترك جرته غظجف... بط الخعطال تؤظ طظ 

افلط الفزغع واقصااال الحظغع طظث جظغظ...
ضض تطك المآجغ عغ شغ بقد المسطمغظ الاغ سجَّت 
وأذان  اإلجقم  وراغئ  باإلجقم  جظعاتعا  طاضغ  شغ 
الثقشئ  زوال  بسث  ولضظ  اإلجقم...  وسثل  اإلجقم 
غظ  افطرَّ وذاصئ  تالعا  ل  تئثَّ الُةظَّئ  اإلطام  وذعاِب 
وسمقؤعط  المساسمرون  الضفار  سطغعا  تثاسى  تغث 
المسطمغظ  طآجغ  سظ  ظاعغك  الزالمعن...  التضام 
شغ بقد الضفار، شتثث وق ترج، شإن تطك افطط ترغث 
ظسائعط  شطئاس  جطثعط،  طظ  المسطمعن  َغثرج  أن 
غئثلعن  أذاظعط  وخعُت  تعله،  ذعصًا  غدربعن 
شغ  ضثعط  الضراعغئ  وغظحرون  إلجضاته،  العجع 
ذرصاتعط...  شغ  تاى  تغاتعط  وطراشص  طةامساتعط 
برصاب  بسدعا  آخث  الثقشئ،  غغاب  طظث  طآٍس  إظعا 

بسخ، طخائُإ طاراضمئ َتَثُع التطغَط َتْغراَن...
أغعا اإلخعة، إن عثه المآجغ لع أخابئ أي أطئ أخرى 
إن  التغاة  اجامرار  طظ  ولغؤسئ  ضادت،  أو  قظعارت 
ضان شغعا بصغئ طظ تغاة... وأطا افطئ اإلجقطغئ شإن 
ظعاعر  شغ  وتاى  ظئغعا  وجظئ  ربعا  ضااب  شغ  لعا 
تعاج  ق  غةسطعا  طا  والظعار  الطغض  طظ  المثطعصات 
تجداد  بض  افزطات  شغ  سجطعا  غطغظ  وق  الحثائث  شغ 
صعة شعق صعة وسجطًا شعق سجم... تآدي سمطعا بصعة 

وإتسان وتاعجه إلى ربعا بخادق الاُّضقن:
* أطا شغ ضااب ربعا شآغات اهللا تظطص بثلك: ﴿فإِنَّ َمَع 
َس 

َ
َّ إَِذا اْستَْيأ الُْعرْسِ يرُْسًا  إِنَّ َمَع الُْعرْسِ يرُْسًا﴾... ﴿َح

َ َمْن نََشاُء  ِّ نَا َفُن غَُّهْم َقْد ُكِذبُوا َجاَءُهْم نرَْصُ
َ
الرُُّسُل وََظنُّوا ك

ْن 
َ
ْم َحِسْبُتْم أ

َ
﴿أ ُسَنا َعِن الَْقوِْم الُْمْجرِِمنَي﴾... 

ْ
َوَال يُرَدُّ بَأ

ِيَن َخلَوْا ِمْن َقْبلُِكْم  َّ تُِكْم َمَثُل ا
ْ
ا يَأ َنََّة َولَمَّ

ْ
تَْدُخلُوا اجل

ِيَن  َّ َّ َفُقوَل الرَُّسوُل وَا َّاُء َوُزلْزِلُوا َح َساُء وَالرضَّ
ْ
ْتُهُم اْكَأ َمسَّ

ِ َقرِيٌب﴾. َال إِنَّ نرَْصَ ابَّ
َ
ِ أ َ نرَْصُ ابَّ آَمُنوا َمَعُه َم

* وأطا شغ جغرة ظئغعا شعع طا تثث لرجعل اهللا  تغث 
ضان ساُم التجن شاعشغئ خثغةئ أم المآطظغظ رضغ اهللا 
سظعا، بط ضاظئ وشاة أبغ ذالإ الثي ضان غسغظ رجعل 
الطائش  أعض  طظ  السظغش  الرد  ذلك  بسُث  وطظ   ، اهللا 
الثي أدطى رجعل اهللا ... بط احاثت افزطئ شاعاشصعا 
سطى صاض رجعل اهللا  بط لتصعا به خطعات اهللا وجقطه 
سطغه إلى غار بعر، وعع  طثاٍش شغه طع خاتئه الخثغص 
أبغ بضر رضغ اهللا سظه، شعصفعا أطام باب الشار ولط غضظ 
بغظعط وبغظ رجعل اهللا  جعى ذراعٍ أو بسخ ذراع... 
ضان عثا سحغَئ ذلك الغعم، وبسث ذلك بغعٍم أو غعطغظ 
ضان الرجعل  غصغط الثولئ شغ المثغظئ وغسطغ خرتعا 

شادغُء الثظغا وتخثع بالتص...
* وأطا شغ ظعاعر المثطعصات طظ الطغض والظعار، شإن 
الخادق،  الفةر  بجوغ  غاطععا  الطغض  ظطمئ  احاثاد 

وتطك آغئ فولغ افلئاب...
اهللا،  رتمئ  طظ  تغأس  ق  اإلجقطغئ  شافطئ  وعضثا 
بسث  والفرج  السسر،  بسث  الغسر  أن  تثرك  وعغ 
تعجعا  شق  الطغض...  ظطمئ  بسث  الفةر  وبجوغ  الحثة، 
طع  خادصئ  هللا  طثطخئ  وتسمض  تسمض  بض  الخثطات 
رجعل اهللا... وق غدغرعا طظ غظترف طظعا أو غدض 

ششالئعا ق غرضى لقجقم بثغق...
الخسثاء  تظفسعا  صث  الضفار  أولؤك  إن  اإلخعة،  أغعا 
وعط  تطك  بةرائمعط  شصاطعا  الثقشئ  زوال  بسث 
سظ  غخثعط  وق  أتث  وجععط  شغ  غصش  شق  آطظعن، 
أتث...  دارعط  سصر  إلى  غردعط  وق  أتث  جرائمعط 
بط  وطظ  زال  صث  المسطمغظ  درع  أن  غثرضعن  شعط 
غئثلعن العجع شغ أن ق غسعد ذلك الثرع، وفظعط 
غثرضعن أن خاظسئ عثا الثرع عغ الثقشئ تغث سج 
الساططغظ  غقتصعن  عط  لعثا  وطظساعط،  المسطمغظ 
عثشًا  الاترغر  تجب  أخئح  وعضثا  الثقشئ...  إلسادة 
شغ  التضاِم  وسمقئعط  المساسمرغظ  الضفار  لسعام 
حاى  إلى  التجب  تسرض  بط  وطظ  المسطمغظ،  بقد 
المداغصات والاسثغإ المفدغ لقجاحعاد طظ ضغث 

تامئ: تعظؤئ أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ ...

تامئ ضطمئ السثد: السقصات افطرغضغئ الارضغئ ...

العتثة،  لعثه  بارزًا  ضئغرًا  طزعرًا  تحّضض  والتب  السغث 
بثأت طظث بسث رجعُل اهللا  أبا بضر الخثغص رضغ اهللا 
سظه أطغرًا سطى التب شغ السظئ الااجسئ لطعةرة، بط أتئَسه 
سطغَّ بظ أبغ ذالإ رضغ اهللا سظه بسعرة براءة، الاغ 
تتّثد المعصش الحرسغَّ الظعائغ طظ المحرضغظ، وسثم 
جعاز صربعط المسةث الترام بسث ساطعط ذاك، وضثلك 
طع  اإلجقم  لثولئ  الثارجغئ  السقصات  طظ  ججءًا  تتّثد 
إلى  سعث  ذي  ضض  سعث  بإتمام  افخرى،  الضفر  ضغاظات 
شضان  أحعر،  أربسئ  سعث  له  لغج  طظ  وإطعال  طثته، 
باماغج افطئ اإلجقطغئ والمةامع  ذلك المعجط إغثاظاً 
اإلجقطغ سظ غغرعما طظ افطط والمةامسات وشغ ذلك 

تصرغر لعتثة المسطمغظ شغ ضغان جغاجغ واتث...
بضر،  أبغ  بإطارة  ضان  الثي  المعجَط  ذلك  تق  بط 
تقه طعجط آخر بصغادة الرجعل الضرغط  شغ تةئ 
أضّثت  الاغ  المحععرة  الثطئئ  ضاظئ  وشغعا  العداع، 
المةامسات  طظ  غغره  سظ  المسطط  المةامع  تماغج 
لاعتث  العتغ  بعا  تظّجل  حرسغئ  وأتضام  بمفاعغط 
تطك  وشغ  وصعقً.  سمًق  وحسعرًا،  شضرًا  المسطمغظ 
 : الثطئئ تصررت صعاسث المساواة بغظ الئحر بصعله
ْ ِآلَدَم  ُ لُّ ْ َواِحٌد، ُ ْ َواِحٌد َوِإنَّ َأَاُك ُ «َأيَُّها الَّاُس ِإنَّ َرَّ
ِيٍّ  ، َوَلَْس ِلَعَر ْ َد اللِه َأْتَقاُك ْ ِعْ ُ ْ ُتراٍب، َأْكَرُم َوآَدُم ِم
» شأضثت الثطئئ وتثة  ٌل ِإالَّ ِالَّْقَ ْ ِيٍّ َف َ َعَلى َع
طصغاس  وصررت  الئحري،  افخض  ووتثة  الثالص 
وتسالى  جئتاظه  اهللا  سظث  الظاس  بغظ  الافاضض 
بعثا  إق  أتث  سطى  فتث  شدض  ق  وأظه  الاصعى،  بأظه 
المسطمغظ  بعتثة  إغثاظًا  الثطئئ  شضاظئ  المصغاس، 

شغ ضغان جغاجغ واتث وطصاغغج حرسغئ واتثة.
افطئ  وتثة  طزاعر  طظ  بارز  طزعر  التب  أن  وطع 
المزعر  سظ  غظفخض  ق  المزعر  عثا  لضظ  اإلجقطغئ، 
افضئر لعتثة افطئ، إظه الضغان السغاجغ العاتث الثي 
المثضعرتغظ  التةاغظ  شغ    الرجعل  شسض  شغ  ظعر 
شغ السظئ الااجسئ والساحرة لطعةرة، بأن غضعن التب 
ضان  شصث  سظه،  غظغئه  طظ  أو  المسطمغظ  تاضط  بإطارة 
ضاظئ  الاغ  اإلجقطغئ  لطثولئ  رئغساً    اهللا  رجعُل 
ساخماعا المثغظئ المظعرة طع ضعظه ظئغاً ورجعقً، غتضط 
باإلجقم، وغظزط السقصات بغظ المسطمغظ وغغرعط شغ 
الثاخض، وغظزط سقصاته طع الضغاظات السغاجغئ افخرى 
الراحثون  الثطفاء  ذلك  سطى  وجار  اإلجقم،  بأتضام 
وطظ بسَثعط سطى ذلك، غةمسعن المسطمغظ شغ ضغان 
تطك  سطى  صدغ  تاى  واتثة...  ودولئ  واتث  جغاجغ 
وُطّجق  الماضغ...  الصرن  طظ  افول  الربع  شغ  الثولئ 
المسطمعن شغ ضغاظات جغاجغئ طاسثدة تاتضط شغعا 
دول الضفر، وغرجمعن بغظعا التثود، شطط غسعدوا أطئ 
طظ  واتثة طظ دون الظاس، ورأغظا التب غفصث بسداً 
دولئ  العاتثة،  المسطمغظ  دولئ  غغاب  شغ  طداطغظه 
أطغر  غارأجه  شق  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
المآطظغظ خطغفئ المسطمغظ، أو طظ غظغئه سظه، وشصث 
شصث  ضما  تةعط  لحآون  التصغصغ  الراسغ  التةغب 
المسطمعن الرساغئ التصغصغئ شغ غغاب دولئ الثقشئ...

وشغ الثاام، شق بث لطمسطمغظ ضغ غسغثوا لطتب طداطغظه، 
ولفطئ اإلجقطغئ تسظ الرساغئ، ولطمسطمغظ عغئاعط 
شغ ضغان جغاجغ واتث، أن غسمطعا إلصاطئ الثقشئ الباظغئ 
والمظسئ  الصعة  أعض  سطى  وغاعجإ  الظئعة،  طظعاج  سطى 
شغعط أن غسطعا الظخرة لتجب الاترغر لغصغط عثه الثولئ، 

 شاسعد لطمسطمغظ عغئاعط، ولطتب روظصه وبعةاه

ضض  طظ  المعجط  عثا  طبض  شغ  المسطمعن  غاعجه 
والصغعد  التثود  رغط  المصثجئ  المحاسر  إلى  سام 
والسثود... شمظ حاء اهللا جئتاظه له التب تعجه بصطئه 
وجسثه، وطظ لط غضاإ له التب تعّجه بصطئه، ولساظه 
غطعب بالثساء... إظه التب؛ طزعر بارز طظ طزاعر وتثة 
المسطمغظ، طعما تاول الضفار المساسمرون وأتئاسعط 
طدمعظه،  غفصثوه  أن  المسطمغظ  بقد  تضام  طظ 

وطعما أطسظعا شغ تمجغص افطئ...
سطى  أبظاءعا  غعّتث  طزعر  افطط  طظ  أطئ  سظث  ُغَر  لط 
سظث  عع  ضما  وأخعلعط  وذئصاتعط  ألعاظعط  اخاقف 
المسطمغظ، وطع ضبرة طزاعر العتثة سظث المسطمغظ 
غئرز عثه افغام طزعران طعمان: التب، وسغث افضتى.

شغ طظاجك التب غرى المراصإ:
- وتثة السمض، شغصعطعن ضطعط بافسمال ظفسعا، طظ 
ذعاف وجسغ ووصعف سطى خسغث سرشات، والمجدلفئ، 
وطئغئ شغ طظى، وغرطعن الةمار، وغظترون وغتطصعن... 
سطغعا...  اساادوا  الاغ  الحععات  سظ  غماظسعن  وضطعط 

وترى الثحعع غامبض شغعط شغ أروع خعره...
- ووتثة المضان، شغطاصعن شغ طضان واتث سظث الئغئ 

الساغص، والخفا والمروة، وسرشات والمجدلفئ وطظى.
- ووتثة الجطان، شغئثأون أسمالعط شغ أوصات واتثة 
طتثدة، وتظتخر ضض تطك افسمال شغ أغام طسثودات 

ضما وخفعا اهللا جئتاظه وتسالى.
- ووتثة المزعر، شغ تطك المحاسر المصثجئ غاساوى 
الظاس شغ طزعرعط، لئاجعط واتث، شق شرق بغظ غظغ 
وطتضعم،  تاضط  أو  وطأطعر  أطغر  بغظ  شرق  وق  وشصغر، 
اقصاخادغئ  الطئصات  أبظاء  بغظ  الاساوي  وغئثو 

والمةامسغئ والسغاجغئ والسرصغئ وغغرعا.
- ووتثة الصعل، تغث غرددون ضطعط تطئغئ واتثة، 
واتثًا،  ربًا  وغثسعن  وغعّططعن،  وغسئتعن  وغضّئرون 

وغاطعن ضاابًا واتثًا...
- ووتثة الحسعر، ذلك الحسعر بالدسش أطام الصعي 
جئتاظه، والسةج أطام الصادر سج وجض، والظصص أطام 
تصثجئ  الشظغ  أطام  واقتاغاج  جقله،  جض  الصادر 
تاى  والمشفرة،  الرتمئ  اهللا  غسأل  ضطعط  أجماؤه، 

غسعد طظ رتطاه ضغعم ولثته أطه.
ضض تطك المزاعر تظئأ سظ وتثة الفضر بغظ المقغغظ 
طمظ صثطعا طظ حاى بصاع افرض، ولع لط ُغَتْض بغظ 
باصغ المسطمغظ وبغظ التب لرأغئ سحرات المقغغظ 

غطاصعن شغ خسغث واتث، غسئثون ربًا واتثًا.
المسطمغظ  بصغئ  لرأغظا  وأضبر  أضبر  الثائرة  وّجسظا  ولع 
شغ سغثعط، تاةطى شغعط طزاعر العتثة، وطظ طزاعر 

وتثة المسطمغظ شغ سغثعط:
- خقة السغث، الاغ تةمع المسطمغظ خفعشًا ضالئظغان 
بسدعط  وغعظأ  بسدا  بسدعط  غخاشح  المرخعص، 

بسدًا بالسغث.
- زغارات السغث بما تادمظه طظ خطئ لطرتط والصربى، 

والاآخغ بغظ المسطمغظ بجغارة بسدعط بسداً...
بغظ  العتثة  طساظغ  شغعا  تاةسث  الاغ  افضتغئ،   -
الصرغُإ  وغخض  شصغَرعط،  غظغُّعط  شغخض  المسطمغظ، 
الفطر  سغث  شغ  الفطر  بخثصئ  تثضرظا  وعغ  صرغَئه... 
غعط  جماسغ  حأن  السغث  أن  طظعما  ضض  لاآضث 
افشراد،  سظث  افطر  غاعصش  وق  جمغسًا،  المسطمغظ 

لاضعن طزعرًا بارزًا طظ طزاعر وتثة المسطمغظ.
إن ضض تطك المزاعر الةجئغئ الاغ تادح شغ ضض طظ 

طظ طزاعر وتثة املسطمني: التب والسغث
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ خطغفئ طتمث – افردنـ 



افربساء ١١ طظ ذي التةئ ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٢٢ آب/أغسطج ٢٠١٨ طـ ٤     السثد ١٩٦

ورد سطى طعصع (بطث ظغعز، السئئ، ٧ ذو التةئ ١٤٣٩عـ، 
السططات  زالئ  "طا  الاالغ:  الثئر  ٢٠١٨/٠٨/١٨م) 
افطرغضغئ تتاةج أضبر طظ ٥٥٠ ذفق طعاجرا تسططعا طع 
أجابغع سطى صرار صدائغ غةئر  أعالغعط، وذلك بسث ٣ 
التضعطئ الفثرالغئ سطى لّط حمطعط طع ذوغعط أو أولغاء 
أطرعط. وأظعرت وبائص صدائغئ ظحرت الةمسئ، أن بغظ 
عآقء افذفال الئالس سثدعط ٥٦٥ ذفقً، والثغظ غاعّلى 
لعزارة  الاابع  القجؤغظ  إجضان  إسادة  طضاإ  رساغاعط 

تئطس أسمارعط ٥ جظعات أو طا دون ذلك. وأوضح المضاإ أن ذوي ٣٦٦ طظ  الثثطات اقجاماسغئ، ٢٤ ذفقً 
عآقء افذفال غادروا العقغات الماتثة، طا غسظغ أن سمطغئ لّط حمطعط باتئ خسئئ. وأضاف أظه شغ العصئ الثي 
رشخ شغه ذوو ١٥٤ ذفقً أن غاّط لّط حمطعط طع أذفالعط، شإن السططات ق تساطغع تسطغط أضبر طظ ١٨٠ 
ذفقً إلى ذوغعط ضعن عآقء غسائرون طخثر خطر سطى أذفالعط. وبثأت سمطغات الفخض المبغرة لطةثل شغ أغار/

طاغع الماضغ سظثطا بثأت السططات سمطغئ اساصال جماسغ لطمعاجرغظ الثغظ غثخطعن بحضض غغر صاظعظغ وأخث 
أذفالعط طظعط وظصطعط إلى طراضج اساصال أو طقجأ خاخئ. وبغظ طططع أغار/طاغع وظعاغئ تجغران/غعظغع شخطئ 
السططات افطرغضغئ أضبر طظ ٢٥٠٠ ذفض سظ أعالغعط الثغظ سئروا وإغاعط التثود بحضض غغر حرسغ، وذلك 
تطئغصاً لسغاجئ سثم الاساطح طع العةرة غغر الحرسغئ الاغ غظاعةعا الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ، وتسارضه 
شغعا جمغع المظزمات التصعصغئ واإلظساظغئ، وتاى زوجاه طغقظغا. وأجئر تراطإ سطى الاراجع سظ صراره شغ ظعاغئ 

تجغران/غعظغع بسئإ المسارضئ الماظاطغئ والدةئ الخاخئئ الاغ أبغرت تعل عثه المسألئ".

الصائث  "دسا  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/٠٨/١٨م)  ١٤٣٩عـ،  التةئ  ذو   ٧ السئئ،  السربغ،  (الصثس  طعصع  ظحر 
افسطى لترضئ ذالئان، المق عئئ اهللا أخعظث زاده العقغات الماتثة إلجراء طتادبات طع الترضئ "لطعخعل إلى 
تفاعط" إلظعاء الترب الثائرة شغ أششاظساان، ذئصًا لما ذضرته وضالئ "خاطا برس" افششاظغئ لفظئاء السئئ. 
وأضاف أخعظث زاده أن ترضئ ذالئان طا زالئ تآضث سطى أعمغئ طظطص الافاعط، وتثسع أطرغضا إلى إجراء 
طظ اجاثثام الصعة. وتابع أن السئغض العتغث لدمان ظعاغئ ضاططئ وحاططئ لطترب الثائرة،  طتادبات بثقً 
وأن  فششاظساان،  افطرغضغ  باقتاقل  خطئ  له  التالغ  الخراع  أن  إلى  وأحار  أششاظساان.  اتاقل  إظعاء  عع 
ذالئان تآضث سطى ضرورة إجراء طتادبات طئاحرة طع العقغات الماتثة إلظعاء الترب. غأتغ ذلك شغما تةري 
جععد لئثء طتادبات جقم بصغادة أششاظغئ بغظ ذالئان والتضعطئ افششاظغئ. غغر أن ذالئان ترشخ طرارًا 

بثء طتادبات طع التضعطئ افششاظغئ، وتآضث سطى ضرورة إجراء طتادبات طئاحرة طع العقغات الماتثة".
: غةإ أن تسطط ترضئ ذالئان والحسإ المةاعث شغ أششاظساان أن اتاقل أطرغضا الخطغئغئ فششاظساان 
غصادغ تترغرعا وذرد المتاض ولغج الافاوض والاتاور طسه؛ فن أي ظعع طظ المتادبات طع المتاطغظ لط 
غترر بطثا ولط غأت بالظفع غعطا سطى افطئ، بض ضان دوطا غثشسعط لطثدعع لطمساسمر الشاخإ لئقدعط. لثلك 
شسطى ترضئ ذالئان أن تتثر طظ الحرك الثي وصسئ شغه الةماسات المسطتئ شغ جعرغا، وترضات المصاوطئ 
شغ شطسطغظ بالافاوض طع المتاطغظ ظغابئ سظ افطئ، وبثقً طظ العصعف ضث اقجاسمار، ظضعن صث أضفغظا 
الحرسغئ سطى افظزمئ السطماظغئ السمغطئ شغ بقد المسطمغظ، وأذطظا سمر اقجاسمار شغعا. شأي طفاوضات طع 

المتاض الشاخإ جعاء أضاظئ طئاحرة أم غغر طئاحرة عغ خثطئ لقتاقل، ولغسئ شغ خالح افطئ.

وق  سظه  ظاصثم  شق  اهللا  أظجلضه  (أطظجل  طظجق:  اخاار 
والترب  الرأي  عع  أم  حرسغ)  أطر  عع  عض  (أي  ظاأخر؟ 
َدُة»...  ِ َ ْرُب َواْل َ ُ َواْل ْأ والمضغثة)؟ شصال : «َبِل الرَّ
شصال الُتئاب: طا عثا بمظجل غا رجعل اهللا... وبعخش 
الُتئاب خئغرًا بأطعر الترب وافطضظئ، اخاار لعط طضاظًا 

اجاراتغةغاً طظاجئاً شضان الظخر بإذن اهللا.
البروة،  تتسغظ  أطــر  أي  الظثض  تأبغر  تثغث  وشــغ 
وتضبغرعا، شعع أطر سطمغ سالمغ، طا جاء الظئغ  لغثئر 
الظاس به، ولضظ جاء لغسطمظا ضغش ظاساطض طع البروة، 
ولغتضط سطغعا، شصال شغ السمطغئ افولى (تأبغر الظثض) 
»، فظه أطر شظغ وسطمغ غتااج  ْ َِأْمِر ُدْنَاُك  ُ ْ َأْعَل «َأْنُ
سطغعا  تث  الاغ  والاةربئ،  الثئرة  تسإ  اإلبثاع  إلى 
الظئغ  شغ التثغث، بط جاء شغ طعضعع التضط سطى 
افحغاء بشغر ذلك، شفغ طعضعع (الامر) ذاته تضط سطغه 
الظئغ  وجسطه طظ افخظاف الربعغئ، شق غةعز بغسه 
أو طصاغداه بامر، أصض أو أسطى طظه جعدة، َسْظ ُسَئاَدَة 
ِالذََّهِب،  «الــذََّهــُب   : َرُجعُل  َصاَل  َصاَل:  اِطِئ،  الخَّ ْبِظ 
ُر  ْ ِر، َوالَّ ِع َّ ُر ِال ِع َّ ، َوال ِة، َواْلُرُّ ِاْلُرِّ َّ ُة ِاْلِف َّ اٍء َيًدا ِبٍَد، َواْلِف َ َ اًء ِ ٍل َسَ ْ ِ ًْال ِ ْلِح ِم ِ ْلُح ِاْل ِ ِر، َواْل ْ اَن َيًدا ِالَّ ْ ِإَذا َ َْف ِشْئُ ا َ ُع َفِإَذا اْخََلَفْت َهِذِه اْألَْصَاُف، َفِ
 : ٍَِّد». وَسظ َأِبغ َجِسغٍث اْلُثْثِرّيِ، َصاَل: َصاَل َرُجعُل اهللا ٍل َيٌد ِبَ ْ ِ ٌل ِ ٍل َيٌد ِبٍَد، َواْلُرُّ ِاْلُرِّ ِمْ ْ ِ ٌل ِ ٌل «الذََّهُب ِالذََّهِب ِمْ ِر ِمْ ْ ُر ِالَّ ْ ٍل َيٌد ِبٍَد، َوالَّ ْ ِ ٌل ِ ِة ِمْ َّ ُة ِاْلِف َّ ْلُح ِبٍَد، َواْلِف ِ ٍل َيٌد ِبٍَد، َواْل ْ ِ ٌل ِ ِر ِمْ ِع َّ ُر ِال ِع َّ ٍل َيٌد ِبٍَد، َوال ْ ِ ْ َزاَد، َواْسََزاَد، َفَقْد َأْرَى ِ َ ٍل َيٌد ِبٍَد، َف ْ ِ ِ ٌل  ْلِح ِمْ ِ ِاْل

اٌء». طسظث اإلطام أتمث. ي َسَ ِ ُْع اآلِخُذ َواْل
شتاى ظمغج بغظ افحغاء والاخرشات ق بث طظ أن ظسرف 

ذئائع افحغاء، وافخض شغ الاحرغسات عع اقتئاع.
شمبق الثمرة ُطرة، أو تطعة؟ عض تثعإ السصض أو ق؟ 

شعثه غثرضعا السصض بالتج.
أطا ضعظعا تقق أو تراطا؟ تسظئ أو صئغتئ، ظحربعا أو 
ق ظحربعا؟ شعع تضط خارج سظ ذات الحغء وذئغساه، 
ولثلك ق غأتغ طظ واصع الحغء ظفسه، وق غافص سطغه 
غثاطش  ولثلك  الحغء،  خارج  طظ  غأتغ  إظما  الظاس، 
الحغء،  خالص  طظ  غأتغ  أن  طظ  بث  شق  الظاس،  شغه 
ال َفْعلَُم َمْن َخلََق 

َ
وعع اهللا جئتاظه وتسالى الصائض: ﴿أ

َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبِير﴾.
شالتضط بالتض أو الترطئ أو التسظ والصئح، لغج ذلك 
طظ ذئغسئ الحغء ظفسه... شمبق الثمر تسظئ أو صئغتئ 
شغ حربعا أو سثطه، ق غتااج إلى خئرة إظما غتااج إلى 
جعئ أخرى تاثخض وعغ إطا اإلظسان، وإطا رب اإلظسان!! 

وعظا غأتغ اتئاع حرسئ الئحر، أو حرسئ رب الئحر.
لثلك شإن المسطمغظ لظ غظعدعا، ولظ تخئح لعط 
افطط  سطى  سالئ  ظطعا  إذا  الثول،  طصثطئ  شغ  طضاظئ 
حثر  أو  تغاتعط،  حآون  إدارة  شغ  سطغعا  غسامثون 
برواتعط،  شغظعئعن  افســثاء،  سطغعط  غاضالإ  طثر، 
المسطمعن  غظال  شطظ  وتمجصعط،  بافرصعط  وغاصعون 

إذا ظطعا عضثا ظعدئ وق ظخرًا!
وجسطعا  دغظعط،  أتضام  المسطمعن  ذئص  إذا  أطــا 
اإلجقم أجاجا لتغاتعط، شأصاطعا دولئ، تطئص شغعط 
والمساطقت،  والاخرشات  بالسطعك  الماسطصئ  افتضام 
والــجراســئ،  الخظاسئ،  سطى  وتحةسعط  تتبعط  بط 
لعط  وتعشر  والاضظعلعجغ،  السطمغ  والاصثم  واإلظااج، 
جئطعا، شإظعط ق طتالئ جغرتصعن طظ سطغ إلى أسطى، 
السالط،  صغادة  شغ  الطئغسغ  طضاظعط  إلى  وغسعدون 
خغر أطئ أخرجئ لطظاس، ودولئ الثقشئ الراحثة عغ 
وتارغثغ،  حرسغ  إرث  طظ  لعا  لما  لثلك،  المآعطئ 
ضائئ  وصث  اإلجــقم،  بعا  أطر  الاغ  الثولئ  وفظعا 

 ...وصائسعا سطى خفتات الاارغت بأترف طظ ظعر
* رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر شغ 

وقغئ السعدان

« ْ ُ َِأْمِر ُدْنَاُك ْ َأْعَل تثغث «َأْنُ
غحري إىل أن اإلجقم عع أرصى ظزام لطتغاة

بأظه  وعظاك،  عظا  طصعقت  افطئ  أبظاء  بسخ  غظحر 
غخ  طع  تغاته،  أظزمئ  شغ  الشرب  اتئاع  طظ  بث  ق 
بتةئ  لطتغاة،  ظزاطًا  باسائاره  اإلجقم،  سظ  الطرف 
تصثم السخر، واخاقف الجطان والمضان، شغصعلعن إظظا 
إذا أردظا الظعدئ، شسطغظا أن ظائع الشربغغظ، وصث تأول 
» شأجازوا  ْ ُ َِأْمِر ُدْنَاُك ْ َأْعَل الئسخ تثغث الظئغ  «َأْنُ
أخث ضض حغء طظ الشرب، تاى افتضام والظزط الاغ 

تدئط افشسال والاخرشات والسطعك.
شعض الظعدئ والاصثم السطمغ والخظاسغ غضعن باتئاع 
والمسرشئ  السطط  أخــث  غساعي  وعــض  الشرب؟  أظزمئ 
والاضظعلعجغا طظ الشرب طع أظزمئ التغاة؟ أم عض غساعي 
سطط الفطك والتساب طبقً طع اتفاصغئ جغثاو، وطفععم 

الترغات الشربغ، وجغاجات خظثوق الظصث الثولغ؟!
شعض ظأخث ضض حغء سظ الشرب، دون تخاظئ أو طظاسئ؟ 

أم أن عظاك طعازغظ وطصاغغج؟
والسطعك  افحــغــاء  سطى  التضط  إن  التصغصئ  شغ 
شق  المئثأ،  غتضمعا  أي  الحرع،  غتضمعا  والاخرشات 
طسرشئ  بثقف  وعثا  الئحر...  رب  طظ  تأتغ  أن  بث 
السصض  غثرضعا  شعثه  وخعاخعا،  افحغاء،  ذئائع 

واقجاظااج. والاةربئ  بالمقتزئ 
تثغإ  والظار  أدظــى،  إلى  أسطى  طظ  تظساب  شالمغاه 
التثغث شإذا أذاباه غمضظ تحضغطه... واظحطار الثرة، 
طع  والاساطض  التاجعب،  وخظاسئ  الجئئص،  وخعاص 
طظ  ذرتغظ  طظ  طضعن  الماء  وأن  الظعوغئ،  الطاصئ 
اإلظااج،  وزغادة  افوضسةغظ،  طظ  وذرة  العغثروجغظ 
...إلت،  والمسادن  الئارول  واجاثراج  الخظاسئ،  وتصثم 
وق  أطئ،  بعا  تثاص  ق  سالمغئ،  سطمغئ  طسائض  عثه 
طئثأ، وق دغظ، شعثه تتااج إلى خئرة وتةربئ، وطسرشئ، 
وغئثع شغعا ضض طظ غئثل وجسه شغ اقضاحاف، وعثا 
». شأخض  ْ ُ َِأْمِر ُدْنَاُك ْ َأْعَل الثي صال سظه الظئغ : «َأْنُ
  َّالتثغث عع، سظ سائحئ رضغ اهللا سظعا َأّن الظَِّئغ
اُت؟»، َصاُلعا: الظَّْثُض  َجِمَع َأْخَعاًتا، َشَصاَل: «َما َهِذِه اَألْصَ
»، َشَأْطَسُضعا،  َ ُلَح َذِل َ ا َل ْفَعُل َ ْ ْ َل َغْأِبُروَظُه، َشَصاَل: «َل
 ، َِاُه، َشَخاَر ِحغًخا، َشُثِضَر َذِلَك ِلطظَِّئّغ َشَطْط َغْأِبُروا َساطَّ
 ْ اَن َشْيٌء ِم ، َوَ ْ ُ ْأُن َ ْ َف ْ َأْمِر ُدْنَاُك َشَصاَل: «َكاَن َشْيٌء ِم
 ،« ْ ُ ِل ْ » وشغ لفر طسطط: َشَصاَل: «َما ِلَ ْ َفِإَليَّ ُ َأْمِر ِديِ

.« ْ ُ َِأْمِر ُدْنَاُك ْ َأْعَل َصاُلعا: ُصْطَئ َضَثا َوَضَثا، َصاَل: «َأْنُ
عظا ظرى أن الختابئ ترضعا طا غخطتعط ذاسئ لرجعل 
شغ طسألئ سطمغئ،   لما ظظعه تحرغساً، ق طةرد رأيٍ 
بغظما ضبغر طظا غفسطعن طا غدرعط طسخغئ هللا ولطرجعل 
، شغ أطعر تحرغسغئ، ولغسئ سطمغئ، ضافخث بأظزمئ 
والاخرشات  افشسال  سطى  التضط  شغ  المساسمر  الشرب 
غصعم  الثي  الثغمصراذغ  التضط  ظزام  طبض  وافحغاء، 
وطبض  حابعه،  وطــا  التغاة  سظ  الثغظ  شخض  سطى 
صئعل  وطبض  (جغثاو)،  طبض  والععان  الثل  اتفاصغات 
وروحغااته!  المفصرة  الثولغ  الظصث  خظثوق  جغاجات 
لصاض  اقجاسمارغئ  الــثول  طع  أتــقف  شغ  والثخعل 

المسطمغظ وإبادتعط تتئ طسمغات تتصغص السقم...
عثا التثغث غسّطمظا أن أطعر تتسغظ البروة، وتضبغرعا، 
شغ  الفظغئ،  واآلراء  السطمغئ  وافطعر  الظثض،  تأبغر  طبض 
العجائض وافجالغإ شإظعا سطمغئ سالمغئ، طا جاء الحرع 
لغتضمعا، وق غظئشغ له أن غتضمعا بظص بغظما عغ 
تاشغر بتسإ التال، بغظما افطعر الاحرغسغئ الاغ تاسطص 
بالتضط سطى افحغاء وافشسال بالتض والترطئ، والتسظ 
والصئح، شإظما عغ هللا تسالى، طبض تض أو ترطئ السرصئ، 
وحروذه  والتاضط  والــربــا،  الثمر،  وحــرب  والــجظــا، 
وواجئاته، والجواج، والظسإ، وضسإ المال، وإظفاصه، ... 
طعما  سطغه  أو  اإلظسان  طظ  تصع  إظساظغئ  أشسال  شعغ 

تشغر الجطان أو المضان، شعغ بابائ ق تاشغر.
ولثلك شعط الختابئ ذلك شفرصعا بغظ افطعر الفظغئ 
وافطعر الاحرغسغئ؛ شفغ بثر طبق صالعا لطظئغ  سظثطا 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ ظاخر رضا طتمث سبمان*ـ 

المفاوضات مع االحتالل هي خدمة لالحتالل وليست في صالح األمة

أمريكا واحة حقوق اإلنسان والديمقراطية الزائفة
ال تزال تحتجز أكثر من 550 طفال مهاجرا!!

الثثطات  طرضج  افجرة  وتماغئ  تظزغط  "جمسغئ  صاطئ 
الخثغصئ لطحئاب" باإلسقن سظ تظزغط طارابعن طثاطط 
لحئاب وشاغات طظ سمر ١٥-٢٥ جظئ شغ طثغظئ الثطغض 
اقبظغظ ٢٠١٨/٠٨/١٣، وطما جاء شغ إسقن الةمسغئ "تسالعا 
ضعظعا ججءا طظ الاشغغر خطغظا ظسمسك وظرضخ وظمحغ 
لترغاظا". وشعر وخعل الثئر لطعجعاء وافسغان شغ طثغظئ 
الثطغض تترك العجعاء إلظضار عثا المظضر ولمظع المارابعن، 
إق أن الةعات المظزمئ أخرت سطى سصثه بتسإ الئغان 

الخادر سظ وجعاء طثغظئ الثطغض والثي جاء شغه "إظظا تعجعظا إلى طصر جمسغئ وتماغئ افجرة بالثطغض اضطقسا بثورظا 
وطسآولغاظا وواجئظا الحرسغ بافطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر، وسظث العخعل إلى المضاإ وجثظاعط أغطصعا افبعاب 
دوظظا لثثاسظا، وبسث أن تأضثوا طظ طشادرتظا شاتعا الئاب وتمضظ أتث العجعاء طظ التثغث طسعط وإغخال رجالاظا 
لغسثلعا سظ المارابعن شعجث خثًا طظعط وإخرارًا وتتثغاً لطةمغع بثسعى أن طسعط ترخغخا طظ الحرذئ والمتاشر"، 
وإخرارًا طظ وجعاء الثطغض سطى إظضار عثا المظضر وطظع المارابعن صاطعا باعجغه ظثاء فعض الئطث لمساظثتعط شغ طظع 
عثا السمض المترم شةاء شغ بغاظعط "وظآضث أظظا جظسمض سطى طظع المارابعن بضض طا أوتغظا وظعغإ برجاقت عثا الئطث 
الشغعرغظ سطى دغظعط وسرضعط أن غحارضعظا شغ طظسه إلبراء ذطاعط أطام اهللا". واجاةابئ لظثاء العجعاء تةمع سثد 
طظ العجعاء وأعض الثطغض لمظع المارابعن، الثي غراد له أن غضعن افول شغ طثغظئ خطغض الرتمظ لغضعن له طا بسثه، 
إق أن العجعاء وطظ تدر طسعط طظ الظاس تفاجأوا بافجعجة افطظغئ الاابسئ لطسططئ الفطسطغظغئ صث تةعجت بأسثاد 
ضئغرة لمظسعط طظ إغصاف عثا السمض المترم، شغ تتٍث خارخ طظ صئض السططئ لعجعاء طثغظئ الثطغض وإخرار طسععد 
سطى تماغاعا لطرذغطئ والمظضرات، وطظ بط صاطئ سظاخر افجعجة افطظغئ بصمع المتاحثغظ واقساثاء سطغعط بالدرب 
بالعراوات إلطداء المارابعن، وعع طا تخض، تغث اظططص المارابعن المست المثاطط بتراجئ أطظغئ تفعق بمرات أسثاد 
ن تَِشيَع 

َ
ِيَن حُيِبُّوَن أ َّ المحارضغظ وبرساغئ السططئ الاغ تتارب اهللا ورجعله وتتارب أعض شطسطغظ. صال تسالى: ﴿إِنَّ ا

نُتْم َال َيْعلَُموَن﴾.
َ
ُ َفْعلَُم وَأ ْغَيا وَاْآلِخَرةِ وَابَّ ُّ ٌم يِف ا ِ

َ
ِيَن آَمُنوا لَُهْم َعَذاٌب أ َّ الَْفاِحَشُة يِف ا

أهل الخليل ووجهاؤها يتصدون لمسعى السلطة اآلثم 
الفحشاء! إلشاعة 

ظحر طعصع (روجغا الغعم، الةمسئ، ٦ ذو التةئ ١٤٣٩عـ، 
العقغات  "أسطظئ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/٠٨/١٧م) 
الماتثة سظ شرض سصعبات سطى ٤ طظ صادة الةغح 
طسآولغظ  واحظطظ  اسائرتعط  طغاظمار،  شغ  والحرذئ 
وصال  الروعغظةا.  طسطمغ  ضث  السرصغ"  "الاطعغر  سظ 
ظائإ وزغر الثجاظئ افطرغضغ لحآون طتاربئ (اإلرعاب) 
طساثثطا  طاظثغطضر،  جغشال  المالغئ،  واقجاثئارات 
الئعرطغئ  افطظ  "صعات  إن  لمغاظمار،  الصثغط  اقجط 

الاطعغر  بما شغ ذلك  بعرطا،  أظتاء  طثاطش  ضث افصطغات اإلبظغئ شغ  السظغفئ  التمقت  طظ  سثد  حارضئ شغ 
السرصغ والمةازر واقساثاءات الةظسغئ والصاض خارج إذار المتضمئ وغغر ذلك طظ اقظاعاضات الثطغرة لتصعق 
اإلظسان". وأوضح أن السصعبات شرضئ سطى الصادة السسضرغغظ أوظس ضغاو زاو وضثغظ طاوظس جعي وضثغظ 

عقغظس باإلضاشئ إلى صائث حرذئ التثود بعرا جان لعغظ وشرصاغظ طظ صعات المحاة".
: طا جثوى عثه السصعبات بالظسئئ لمسطمغ الروعغظةا بسث أن ُصاض أبظاؤعط واغاخئئ ظساؤعط 

س

وترصئ صراعط وبغعتعط، وعط اآلن طحردون غسغحعن تغاة طجرغئ شغ طثغمات الطةعء والسثاب تتئ 
تر الحمج التارصئ وبرد الحااء الصارس. إن طا غرغثه طسطمع الروعغظةا عع طتاجئئ جمغع الئعذغغظ 
المةرطغظ الثغظ اساثوا سطغعط، وصئض ذلك السعدة لئطثعط وبغعتعط شغ ظض أطظ غتمغعط طظ بطح 
الئعذغغظ التاصثغظ، وعثا لظ غاط سطى أغثي أطرغضا والشرب؛ فن طعماعط افولى عغ صاض المسطمغظ 
الثقشئ  دولئ  عغ  افطظ  لعط  وغعشر  الروعغظةا  المسطمغظ  غظخر  طظ  إن  بقدعط.  طظ  وتعةغرعط 

الراحثة سطى طظعاج الظئعة، تطط حسبعط وتسغثعط إلى بقدعط طسجزغظ طضرطغظ.

العودة إلى بالدهم معززين مكرمين ومحاسبة جميع المجرمين
هذا ما يريده مسلمو الروهينجا

ٰ تَتَّبَِع ِملََّتُهْم﴾، تصغصئ بّغظعا الصرآن وعا عع العاصع غخرخ  َّ َُهوُد َوَال اجََّصاَرٰى َح ْ ٰ َعنَك ا َ صال تسالى: ﴿َولَن تَْر
بعا، طظ عثه اآلغئ غمضظك أن تثرك طا ُغثطط افسثاء لبعرة الحام، شق الاطمغظات ُتةثي ظفساً، وق تاى وخعل 
اإلجقطغغظ لطتضط بثون اإلجقم جُغشغر واصساً. خراسظا طع الشرب الضاشر عع خراع وجعد؛ لظ غرضعا سّظا تاى 
ظائع ططاعط، ولظ ظرضى سظعط تاى غثخطعا شغ ظض تضط اإلجقم. غا أعض الحام! عا أظاط ترون جغسغ طخر 
وباجغ تعظج ضغش أظعط غسطظعن الترب سطى اهللا ورجعله، جعارا ظعارا، وذلك سظثطا جضائ افطئ سطى بغع الئقد 
ورضغئ بأن ُتتضط بشغر طا أظجل اهللا. شتثار أن ُتدغسعا عثه الادتغات الةسام ببمظ بثج، أو أن ُتخثصعا 
تطمغظات طظ خثلضط وضثبضط، شارضظعا إلى جراب، بض اسصثوا السجم سطى الُمدغ صثطا تاى إجصاط الظزام 
وتتضغط اإلجقم، بسث صطع التئال طع جعى اهللا، واتثاذ صغادة جغاجغئ واسغئ طثطخئ تةمع الةععد وتعظفعا 
ٌب َعَليَّ َفَال  َ َ َغ ِ ْ ُ َ ْ شغما غرضغ اهللا، وإذا طا رضغ اهللا شق ظئالغ بأي حغء جعاه، صال رجعل اهللا : «ِإْن َل
ُكُم اَبُّ َفال ذَللَِب  ُأَاِلي». وإذا رضغ اهللا ضان طسظا وظخرظا، وطظ غظخره اهللا شمظ جغشطئه؟ صال تسالى: ﴿إِْن َفْنرُصْ

ُكْم ِمْن َنْعِدهِ وبََلَ اَبِّ َفلَْيَتَولَكِّ الُْمْؤِمُنون﴾. ِي َفْنرُصُ َّ لَُكْم َوإِْن خَيُْذلُْكْم َفَمْن َذا ا

حقيقة قرآنية تحذرنا من الركون ألعدائنا


