
جاء  خئرا   ،(٢٠١٧/٠٣/٣١ ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
شغه: "تداربئ تخرغتات أطرغضغئ بحأن طخغر الرئغج 
افطرغضغئ  المظثوبئ  صالئ  تغث  افجث  بحار  السعري 
شغ افطط الماتثة ظغضغ عالغ إن إزاتاه لغسئ أولعغئ 
لئقدعا، بغظما خرح وزغر الثارجغئ رغضج تغطرجعن طظ 
وصال  السعري،  الحسإ  غصرره  افجث  طخغر  بأن  أظصرة 
طخثر بالئسبئ افطرغضغئ لثى افطط الماتثة لطةجغرة إن 
طا ُظصض سظ عالغ بحأن افجث "طدطض بسخ الحغء". 
شصث خرتئ عالغ لختفغغظ شغ طصر الئسبئ افطرغضغئ 
بظغعغعرك الثمغج بأن افطر غاسطص باشغغر افولعغات، 
وظصطئ سظعا وضالئ روغارز صعلعا شغ عثا اإلذار "أولعغاظا 
غمضظظا  ق  افجث،  ذرد  سطى  والارضغج  الةطعس  تسث  لط 
شسطاعا  الاغ  بالطرغصئ  افجث  سطى  الارضغج  بالدرورة 
اإلدارة السابصئ". وأضاشئ المظثوبئ، "أساصث أن روجغا 
تتاول إغةاد تض جغاجغ، لضظعا تتاول ذلك طع بصاء 
افجث وعثه طحضطئ. لظ أخعض طظ جثغث شغ طسألئ 
عض غةإ أن غئصى افجث أم ق. لضظ جأصعل إظه غسرصض أي 
طتاولئ لطاصثم، وإغران سصئئ ضئغرة أغدا... سظثطا غضعن 
اجاثثام  تث  إلى  بسغثا  لطثعاب  طساسث  زسغط  عظاك 
أجطتئ ضغمغائغئ ضث حسئه، شعثا غةسطك تاساءل طا 
وشغ  طسه".  السمض  تاى  غمضظ  الحثص  عثا  ضان  إذا 
تغظ إن إدارة الرئغج السابص باراك أوباطا ضاظئ تآضث 
سطى ضرورة رتغض افجث وتخفه بشغر الحرسغ صئض أن 
تثفش طظ طعصفعا، شإن إدارة تراطإ تةظئئ التثغث سظ 
رتغض افجث، وبثا أظعا ترضج سطى طتاربئ تظزغط الثولئ 

اإلجقطغئ.
افجالغإ  طظ  عغ  الماداربئ  الاخرغتات   :

إل

الاغ تسامثعا دول السالط الغعم؛ إلخفاء جغاجاتعا 
التصغصغئ، وبالاالغ تدطغض اآلخرغظ وخاخئ الحسعب، 
أو لةج ظئخ الحارع تةاه أطر طا ترغث أن تمرره. 
بالحام  غاسطص  طا  شغ  افطرغضغئ  السغاجئ  وتصغصئ 
عغ  خاص  بحضض  البعرة  بثاغئ  وطظث  سام  بحضض 
المتاشزئ سطى بحار شعع سمغطعا المثطص وخادطعا 
المطغع، وعغ تئثل وجسعا لضغ غئصى شغ التضط، طا 
دام ذلك ق غحضض خطرا سطى طخالتعا وظفعذعا شغ 
جعرغا، وإق ألصئ به سطى صارسئ الطرغص ضما شسطئ 
بمئارك؛ ولثلك ضاظئ جغاجئ أطرغضا طظث بثاغئ البعرة 
صائمئ سطى إذالئ سمر ظزام بحار تاى غظدب الئثغض 
الثطاء  ذلك  أجض  طظ  شسفضئ  البعرة،  تةعخ  أو 
خقل  طظ  الفخائض  اتاعاء  وتط  المآاطرات،  وتغضئ 
المال السغاجغ الصثر. ضما أتئ أطرغضا بإغران وتجبعا 
الماأجطط  السطماظغ  والظزام  بط بروجغا  لئظان،  شغ 
شغ ترضغا، شأوغطعا جمغسا شغ دطاء أعض جعرغا وشص 
أجظثة أطرغضا لمساظثة بحار والتفاظ سطغه. لثلك شق 
غمضظ التثغث سظ تدارب تصغصغ شغ طعصش أطرغضا 
الراجت طظ تغث إن إزاتئ بحار لط تضظ غعطا سطى 
لغصرره  طخغره  تارك  أن  غمضظ  ق  وعغ  أولعغاتعا، 
"الحسإ السعري"، وطاى أسطئ أطرغضا الحسعب تص 
اخاغار تاضمعا، أو تصرغر طخغرعا بظفسعا؟! والثقخئ 
عغ أن أطرغضا لظ تاثطى سظ سمغطعا طا وجسعا ذلك، 
خحغئ ظةاح البعرة شغ إجصاذه وإصاطئ الثقشئ. ولضظ 
خاب شألعط وذاش جعمعط شالثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة عغ وسث اهللا جئتاظه وتسالى، وبحرى 
رجعله ، وجاضعن الحام سصر دار اإلجقم صرغئا إن 

حاء اهللا، ضما أخئر التئغإ ، وأظش أطرغضا راغط.

ظحر طعصع (دظغا العذظ، ٢٠١٧/٠٤/٠١م)، خئرا طفاده 
أن ضغان غععد صرر اقجاغقء سطى طا غصارب ٩٧٧ 
دوظماً طظ طظاذص الدفئ الشربغئ لئظاء طساعذظئ 

جثغثة، وذلك فول طرة طظث ٢٠ ساطاً.
طساعذظئ  بظاء  غععد  ضغان  صرار  جاء   :
بالاجاطظ  الشربغئ،  الدفئ  صطإ  شغ  جثغثة 
الـ٢٨  صماعط  شغ  السرب  تضام  إسقن  طع 
أسمالعا  واخاامئ  افردن  شغ  اظسصثت  الاغ 
لاتصغص  اجاسثادعط  ٢٠١٧/٠٣/٢٩م،  غعم 
طصابض  غععد  ضغان  طع  تارغثغئ"  "طخالتئ 
اظستابه طظ افراضغ الاغ اتاطعا شغ ترب سام 
باظفغث  الثولغ  المةامع  وططالئاعط  ١٩٦٧م، 

اقجاغطان  تثغظ  والاغ  ٢٠١٦م  سام   ٢٣٣٤ رصط  افطظ  طةطج  صرار  وآخرعا  الثولغئ  الحرسغئ  صرارات 
الروغئدات  وجعه  شغ  طظاظئ"  بض "بخصئ  صاجغئ،  لطمئ  لغحضض  عثا  ضغان  صرار  جاء  افراضغ؛  وطخادرة 
تضام السرب، الثغظ اجامرؤوا الثغاظئ والسمالئ والافرغط بأراضغ المسطمغظ وطصثجاتعط، لضغان غععد 
المست الثي لط غفضر ولع حضق شغ تفر طاء وجعععط الظةج، أطام حسعبعط الاغ باتئ تصطع بسمالاعط 
وخغاظاعط، ولظ تطئث إق صطغق تاى تظصخ سطغعط، وتطغح بعط، وتصغط سطى أظصاض سروحعط الثقشئ 

الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

طا وراء رشع 
جسر الفائثة يف أطرغضا!

الغعم ُغساثى سطى الصرآن الضرغط وسطى الرجعل ، وسطى بقد 
اإلطام،  وجعد  لسثم  إق  ذلك  وطا  السثوان!  ُغرّد  وق  المسطمغظ 
شغ    صعله  اهللا  بإذن  غثغه  سطى  غاتصص  الثي  الراحث  الثطغفئ 
التثغث الختغح الثي رواه الئثاري وطسطط سظ أبغ عرغرة رضغ 
اهللا سظه صال «إِنََّما اْإلَِماُم ُجنٌَّة، ُيَقاَتُل ِمْن َوَراِئِه، َوُيتََّقى ِبِه»، وطا ذلك 
يَّاُم نَُداوِلَُها َننْيَ اجَّاِس﴾، وإن 

َ ْ
سطى اهللا بسجغج، شافغام دول ﴿َوتِلَْك األ

لقجقم رجاقً خثصعا طا ساعثوا اهللا سطغه، شطظ تدسش لعط سجغمئ، 
أغثغعط  سطى  جئتاظه  اهللا  وسث  غاتصص  تاى  صظاة  لعط  تطغظ  أو 
شغ  جاء  ضما  الةئري  التضط  عثا  بسث  الراحثة  الثقشئ  شغصغمعا 
التثغث الختغح الثي أخرجه أتمث والطغالسغ والطفر لططغالسغ: 
صال ُتَثْغَفُئ: َصاَل َرُجعُل اهللاَِّ : «...ُثمَّ َتُكوُن َجْبِريًَّة، َفَتُكوُن َما َشاَء 
َعَلى  ِخَالَفٌة  َتُكوُن  ُثمَّ  َيْرَفَعَها،  َأْن  َشاَء  إَِذا  َيْرَفُعَها  ُثمَّ  َتُكوَن،  َأْن   ُ اهللاَّ

ِمْنَهاِج النُُّبوَِّة»... واهللا سجغج تضغط.
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بصطط: أتمث سئث الععاب*

أظعى الظزام الارضغ طعماه شغ تسطغط تطإ بظةاح؛ 
الفرات  درع  المسماة  سمطغاته  إظعاء  سظ  أسطظ  تغث 
الحام؛  شغ  افطئ  لبعرة  طضسإ  أي  تتصص  لط  والاغ 
بض سطى السضج اجاظجشئ ذاصات الضبغر طظ الفخائض 
الارضغ  الظزام  طخالح  تثثم  جاظئغئ  طسارك  شغ 
ذاغغئ  إجصاط  شغ  تخإ  وق  افطرغضغ،  وجغثه 
الحام، ولط غصش افطر سظث عثا التث بض أخث غسمض 
جعئ  طظ  والارضمان  السرب  بغظ  الضراعغئ  زرع  سطى 
وبغظ افضراد طظ جعئ أخرى شغ المظاذص الاغ جغطر 
سطغعا سظ ذرغص الطسإ سطى وتر الصعطغئ الظاظ تغث 
حعثت المظاذص الاغ تمئ السغطرة سطغعا طظ صئض 
درع الفرات طزاعرات ضث افضراد لغثق إجفغظه بغظ 
الفرصاء وغةسض طظ (السرب والارضمان) وصعدا لاتصغص 

طخالته شغ طظع صغام ضغان ضردي سطى تثوده.
عظالك  أن  غةث  والاخرغتات  لفتثاث  الماائع  إن 
آخر  إدلإ  طتاشزئ  سطى  واجسئ  لسمطغئ  تتدغرات 
جقح  صائث  أضاف  تغث  الحام؛  شغ  افطئ  بعرة  صقع 
له  تخرغح  شغ  طغطغ،  طارك  الةظرال  افطرغضغ،  الئر 
شغ  التروب  تعل  واحظطظ  شغ  سصث  طآتمر  خقل 
المساصئض البقباء، ٢١ آذار/طارس ٢٠١٧، "ظتظ ظحعث 
سطى افرجح تشغرًا جععرغاً شغ المغادغظ الاغ جاةري 
طظ  جاظاصض  العغى  جاتات  إن  إذ  التروب"  شغعا 
أراٍض خالغئ إلى طظاذص تدرغئ "طضازئ بالسضان". 
لعا  صعات  ظحر  روجغا  تأضغثات  ذلك  إلى  أضش 
شغ  جعرغئ  ضردغئ  لصعات  الثاضسئ  سفرغظ  بمظطصئ 
رغش تطإ الشربغ واطاثادعا ظتع رغش إدلإ الحمالغ 
تطفائعا  بغظ  طتامض  خثام  تخعل  طظع  بتةئ 
السعري  والةغح  الارضغئ  الصعات  وبغظ  افضراد 
تماغئ  صائث «وتثات  تخرغتات  إلى  باإلضاشئ  التر، 
الحسإ» الضردغئ جئان تمع، الثي لط غسائسث تعجه 
«صعات جعرغا الثغمصراذغئ» بالاساون طع شخائض شغ 
إلى  روجغ،  جعي  وبثسط  وسحائر،  التر»  «الةغح 
إدلإ لصاال «شاح الحام» شغعا. باإلضاشئ إلى شرض 
«وضالئ  تثغرعا  الاغ  السسضرغئ»  السمطغات  «غرشئ 
اقجاثئارات المرضجغئ» افطرغضغئ (المعم) سطى جمغع 
شخائض المسارضئ السعرغئ «المساثلئ» اقظثطاج شغ 
ضغان واتث، شغ خطعة تمعث إلى اصااال بغظ الفخائض 
الشرب  سادة  وعثه  والاطرف  اقساثال  بغظ  المخظفئ 
شغ اجاثثام المسطمغظ بسدعط ضث بسخ لاتصغص 
اإلسقم  وجائض  ظحرته  طا  ذلك  إلى  أضش  طخالته، 
(ترضئ  الفاح  جغح  صطئغ  سظ  طمبطغظ  اتفاق  تعل 
صعاطه  وشٍث  طع  الحام)  تترغر  وعغؤئ  الحام  أترار 
"الترس البعري اإلغراظغ وتجب اهللا الطئظاظغ" بعجاذٍئ 
رغش  شغ  والفعسئ"  "ضفرغا  جضان  إخقء  سطى  صطرغٍئ 
إدلإ، طصابض إخراج طصاتطغ الجبثاظغ وطداغا وبطعدان 
الظزام  لثى  المساصطغظ  طظ  والمؤات  دطحص  برغش 
السعري. وطظ الماعصع أن غاط إخراج المثظغغظ طظ 
ضفرغا والفعسئ واإلبصاء سطى السسضرغغظ قجاثثاطعط 
شغ أي عةعم طتامض سطى طتاشزئ إدلإ وخاخئ طع 
الضط العائض لفجطتئ الاغ تطصغعا الطائرات سطى عثه 

المظاذص بغظ الفغظئ وافخرى.
وبعثا غضعن الاتدغر لطسغطرة سطى آخر صقع بعرة 
افطئ شغ الحام جارغاً سطى الخسث ضاشئ رغبما تظاعغ 
العقغات الماتثة افطرغضغئ طظ السغطرة سطى طثغظئ 
الرصئ طساثثطئ صعات تماغئ الحسإ الضردغئ ضرأس 
الاغ  المثغظئ  عثه  الثاطغ،  الخراع  عثا  شغ  تربئ 
باتئ تحعث اجاسثادات طظ تظزغط الثولئ لمشادرتعا 
طاةعا إلى طثغظئ دغر الجور حرق جعرغا، وبغظ عثا 
وذاك غسامر طسطسض المفاوضات تغث أظعى تطصاه 
الثاطسئ دون العخعل إلى حغء جعى اقتفاق سطى 
سرض تطصئ جثغثة طظ تطصاته العجلغئ؛ غاثططه شاخض 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب:
لصث تّط تثفغخ أجسار الفائثة (الربا) شغ أطرغضا إلى 
٢٠٠٨م،  جظئ  المالغئ  افزطئ  خقل  الخفر  غصرب  طا 
وبصغئ ضثلك طثة جئع جظعات أي لشاغئ حعر ضاظعن 
الثي  العصئ  ذلك  ٢٠١٥م،  جظئ  طظ  افول/دغسمئر 
(الربا)  الفائثة  أجسار  رشع  إلى  أغداً  غطغظ  شغه  أحارت 
لمرات سثة خقل جظئ ٢٠١٦م، وطع ذلك شإن تظفغث 
رشع أجسار الفائثة (الربا) صث باء بالفحض، ولط غاّط إق 
رشع الفائثة (الربا) الاغ ضاظئ شغ ظعاغئ السام، ولفعط 
افجئاب لرشع الفائثة (الربا) أو تثفغدعا ظثضر طا غطغ:

الاغ  (الربا)  الفائثة  جسر  تتثغث  طظ  العثف  إّن   -١
تاط سمطغاً طظ خقل صرارات بغع وحراء جظثات الثجاظئ 
افطرغضغئ عع لاتثغث جغاجئ الظصث، وخخعخاً طسرشئ 
طثى تعشُّر السمطئ الظصثغئ شغ افجعاق افطرغضغئ، وعثا 

ضروري لسئئْغظ أجاجغْغظ:
• فن ظصص السمطئ الظصثغئ شغ افجعاق إذا ضان جسر 
اقصاخادي،  الظمع  طظ  غئطأ  طرتفساً  (الربا)  الفائثة 
الئظعك  طظ  اقصاراض  سطى  الظاس  إصئال  لسثم  وذلك 

بسئإ رشع جسر الفائثة (الربا).
• وفن زغادة السمطئ الظصثغئ شغ السعق إذا ضان جسر 
الفائثة (الربا) طظثفداً غصعد إلى الادثُّط، وذلك بسئإ 
زغادة الظصث المسروض شغ افجعاق بسئإ اإلصئال سطى 

اقصاراض قظثفاض جسر الفائثة (الربا).
٢- ضاظئ غطغظ تصعل طظث جظئ ٢٠١٥م إّن جسر الفائثة 
(الربا) بتاجئ إلى رشع؛ فّن الرضعد اقصاخادي الثي بثأ 
طظث شارة ذعغطئ شغ أطرغضا اظاعى، والظمع اقصاخادي 
أشدض  اآلن  (الربا)  الفائثة  أجسار  رشع  وفن  غاتسظ، 
غطغظ  شطسفئ  عغ  عثه  الادثُّط.  بثء  بسث  رشسعا  طظ 

اقصاخادغئ شغ رشسعا لمسثل جسر الفائثة (الربا)...
٣- إن عثه التةئ غغر طصظسئ؛ فن اقصاخاد افطرغضغ طا 
زال ضسغفاً، إق أن جغاجئ الظصث افطرغضغئ، بض والشربغئ، 
سطى  طئظّغئ  ولغسئ  السغاجغغظ،  بصرارات  طرتئطئ 
سعاطض اصاخادغئ بتائ ضما غفارض أن تضعن، وضما 
الفغثرالغ  اقتاغاذغ  صرارات  تضعن  أن  أغداً  غفارض 
افطرغضغ طساصطئ سظ جغاجئ التضعطئ، ولضظ التصغصئ 
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

السآال:
باارغت ٢٠١٧/٣/١٥، أسطظئ رئغسئ اقتاغاذغ الفغثرالغ افطرغضغ (جاظغئ غطغظ) أن لةظئ السعق المفاعتئ 
الاابسئ لطفثرالغئ صّررت بغظ سحغئ وُضتاعا رشع طسثل جسر الفائثة (الربا) بظسئئ ُرْبع ظصطئ طؤعغئ، وعثه 
عغ المرة الباظغئ الاغ غاط شغعا رشع جسر الفائثة (الربا) خقل بقبئ أحعر، ضما تّمئ اإلحارة إلى أّظه جغاّط 
رشسعا طرتغظ قتصاً خقل عثا السام... والمسروف أن رشع الفائثة (الربا) غسظغ تساشغ اقصاخاد طع أن اقصاخاد 

افطرغضغ طا زال غساظغ طظ افزطات، شما تفسغر ذلك؟ ولك الحضر.

إزاحة األسد 
لم تكن يوما من أولويات 

اإلدارات األمريكية

لطمة قاسية على وجوه العمالء الرويبضات حكام العرب
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طظ الثول المحارضئ شغ الةاطسئ ظزام التضط الصائط 
شغ دول الةاطسئ افخرى وتسائره تصاً طظ تصعق تطك 
الثول، وتاسعث بأق تصعم بسمض غرطى إلى تشغغر ذلك 

الظزام شغعا.
وبالسعدة لمآتمر الصمئ افخغر الثي سصث سطى ضفاف 
الئتر المغئ وبشخ الظزر سظ الئغان الثااطغ وتفخغقته 
الاغ ق تثاطش ضبغرا سظ صرارات الصمط السابصئ والاغ 
وجغرا  افطئ  لمحاسر  تثثغري  طثطط  ضمظ  ضاظئ 
بعا خطعة خطعة شغ طسار تظازلغ وتثاذلغ وتآطري 
سطى تصعق افطئ وطصثراتعا، شصمئ الثرذعم وقءاتعا 
وصمئ  لطخطح)  وق  لطافاوض  وق  لقساراف  (ق  البقث 
الرباط وصمئ سمان وباصغ الصمط الاغ لط ظحعث طظعا 
ظاساءل  غةسطظا  طما  والاثاذل...  والافرغط  الاظازل  إق 
سظ عثه الصمئ وطا ذئت شغعا طظ طآاطرات أو تثاذل 
وتفرغط تضحفه افغام المصئطئ؛ شصث ظحر طرضج أبتاث 
طرتئط بثوائر التضط شغ تض أبغإ، طفاجأة بضحفه سظ 
العثف افعط الثي أرادت واحظطظ تتصغصه طظ طآتمر 
الصمئ السربغئ المامبض شغ تعغؤئ الزروف أطام تحضض 
تتالش جّظغ طساظث لطعقغات الماتثة، شصث ظحر طعصع 
طظ  تعلى  الباظغ  اهللا  سئث  افردن  ططك  أن   ٢١ سربغ 
وراء الضعالغج، ظغابئ سظ تراطإ، طسآولغئ إصظاع الثول 
السربغئ باثحغظ الاتالش السربغ السّظغ، طظععا إلى أن 
ططك افردن جغاعجه طرة أخرى إلى واحظطظ إلذقع 

تراطإ سطى طثى ظةاته شغ تتصغص عثا العثف.
وصث ضان قشاا لطظزر إرجال أطرغضا طظثوبا سظ الرئغج 
جغسغظ  لطمظطصئ  طئسعبعا  عع  الصمئ  شغ  لغحارك 
غرغظئطغئ الغععدي الماسخإ تغث ترص شغ لصاءاته 
واجاماساته طع طمبطغ الثول السربغئ سطى عاطح الصمئ 
فجض الاأضث طظ أن افطعر لظ تثرج سظ إذار الثطعط 
المرجعطئ طظ صئض أطرغضا الاغ جغئثأ تب أولؤك التضام 
إلغعا طئاحرة بسث اظاعاء الصمئ، بثءا بالسغسغ بط ططك 
افردن واظاعاء بسئاس قجاضمال طا تآطروا به وتظفغث 

طا غططإ طظعط قتصا.
تعالغ أربسمائئ ططغعن طسطط غاعزسعن شغ ٢٢ دولئ 
طربع  ضغطعطار  ططغعن   ١٣,٥ سظ  تجغث  طساتئ  وسطى 
طظ افرض وغماطضعن طظ البروات الطئغسغئ العائطئ، 
ظزام  سطغعا  وغئظى  غظئبص  واتثة  سصغثة  وغساصثون 
إلغعط،  وغظزر  وغظزمعا،  التغاة  طظاتغ  جمغع  غحمض 
وغظازر طظعط أضبر طظ ططغار وظخش ططغار طسطط أن 
غصعدعط  واتــث  وصائث  وضغان  ظزام  سطى  غاعتثوا 
الروغئدات  عآقء  بثل  أجمع  لطسالط  جادة  وغسغثعط 
وتخرغتاتعط  باجاماساتعط  آذاظظا  أخمعا  الثغظ 
وخقشاتعط الاغ جسطاظا أضتعضئ بغظ افطط، شئقدعط 
والفصر  والاحرغث  والاثطغر  والصاض  لطتروب  طسارح 
والظعإ، وعط ق غمطضعن أن غشغروا طظ العاصع حغؤا وق 
غةرؤون سطى اتثاذ صرار واتث غثالش رغئات أجغادعط، 
وجراب  خثاع  شعع  ذلك  طظ  حغء  سظعط  خثر  وإن 
لامرغر طا عع أخطر أو قطاخاص غدئئ طظ حسعبعط 
لزرف طا، شعط تراس وظعاذغر لشرب ضاشر اجاسمرظا 
وصسمظا وغترص سطى بصاء شرصاظا وغشثغعا خعشا طظ 

 تعتثظا وسعدتظا لمخثر سجتظا وصعتظا
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اظسصثت الصمئ السربغئ الباطظئ والسحرون شغ افردن سطى 
حاذأ الئتر المغئ، وصث تمغجت صمئ السرب شغ افردن 
بتدعر قشئ لطجسماء السرب وطمبطغ العغؤات الثولغئ. 
واخاامئ أسمالعا غعم افربساء ٢٩ آذار (طارس) ٢٠١٧ 
ضما اظاعئ بسث غعم بثطابات وبغان خااطغ جاء سطى 
ضض الصداغا الاغ تسغحعا المظطصئ السربغئ طظ الاأضغث 
سطى تض الثولاغظ وطصاغدئ افرض بالاطئغع الحاطض 
طع ضغان غععد إلى جعرغا والسراق والغمظ تغث حةإ 
الجسماء السرب الاثخض الارضغ شغ حمال السراق وذالئعا 
الاثخض  حةئعا  وضثا  عظاك  طظ  صعاتعا  بستإ  أظصرة 
والغمظ  جعرغا  السربغئ،  الــثول  حآون  شغ  اإلغراظغ 
طا  ضمظ  الغمظغئ  المسألئ  تض  سطى  وأضثوا  والسراق، 
العذظغ،  التعار  وطثرجات  الثطغةغئ  المئادرة  ذرتاه 
والسخابات  (اإلرعاب)  طتاربئ  سطى  أغدا  وأضثوا  ضما 
السسضرغئ  المعاجعئ  طغادغظ  جمغع  شغ  اإلرعابغئ 

وافطظغئ والفضرغئ.
غرجع سصث طآتمرات الصمئ السربغئ إلى بثاغئ تأجغج 
جاطسئ الثول السربغئ سام  ١٩٤٥  والاغ ارتئط صغاطعا 
ضما جاء سطى طعصسعا بعثف إغةاد ضغان سربغ غثاشع 
السقم  سطى  وغتاشر  السربغئ  الــثول  اجاصقل  سظ 
وافطظ بغظ عثه الثول،    والثشاع سظ أي دولئ سربغئ 
تاسرض لطاعثغث أو السثوان. ولضظ التصغصئ المرة أن 
الةاطسئ السربغئ تأجسئ بظاء سطى رغئئ وذطإ طئاحر 
طظ وزغر خارجغئ برغطاظغا أظاعظغ إغثن سظثطا أخثر 
تأغغث  شغه  أسطظ   ١٩٤١ سام  أغار/طاغع   ٢٩ شغ  بغاظا 
واجاسثادعا  السربغئ  العتثة  آلطال  برغطاظغا  تضعطئ 
اجاةابئ  افسراب  تترك  بط  ذلك،  شغ  طسعط  لطاساون 
لططإ برغطاظغا شثطإ طخطفى الظتاس رئغج وزراء 
طخر آظثاك لسصث طآتمر لطصادة السرب وأغثه افطغر سئث 
اهللا شغ حرصغ افردن، بط سادت برغطاظغا سام ١٩٤٣ 
وأخثرت بغاظا باظغا تآضث شغه سطى طساسثة برغطاظغا 
جاء  ولصاءات  طحاورات  وبسث  السربغئ،  الةاطسئ  لصغام 
اإلسقن رجمغا سظ وقدة الةاطسئ السربغئ شغ ٢٢ آذار/
طارس سام ١٩٤٥ ووصسئ سطى ظص الخغشئ الظعائغئ 
لمغباق الةاطسئ ضض طظ جعرغا ولئظان وطخر والسراق 

وحرصغ افردن بط لتصاعا السسعدغئ والغمظ.
أتى تأجغج الةاطسئ السربغئ اجاضماق لاتصغص عثف 
السبماظغئ  الثقشئ  دولئ  عثطئ  أن  شئسث  برغطاظغا، 
ودوقً  ضغاظات  وأوجــثت  المسطمغظ  ضغان  وطجصئ 
وأظزمئ خظساعا بسظاغئ وظةتئ شغ ذلك سطى المساعى 
السغاجغ والرجمغ إق أظعا لط تظةح سطى طساعى افطئ، 
افطئ  شغ  وتاضرة  جغاحئ  اإلجقطغئ  المحاسر  شئصغئ 
تسعد  أن  وغمضظ  طثططاتعا  سطى  خطرا  غحضض  طما 
افطئ شاطالإ بضغان واتث جاطع لعا، باإلضاشئ لثلك 
وشغ تطك الفارة احاثت وزادت أسثاد الغععد وعةرتعط 
لفطسطغظ واصارب اجاتصاق وسث بطفعر لغععد بإصاطئ 
السربغئ  الةاطسئ  تأجغج  شضان  لطغععد،  صعطغ  وذظ 
طظ  الصادم  الخراع  وتتعغض  لابئغئ  افجاس  الثطعة 
افظزمئ  وتبئغئ  الصعطغ  بسثه  إلى  اإلجقطغ  ُبسثه 
الاغ ُخظسئ وتصعغئ الظاتغئ العذظغئ شغعا، ضما تآضثه 
المادة (٨) طظ المغباق بالظص سطى أن تتارم ضض دولئ 
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----- بصطط: أجسث طظخعر -----

تراطإ  جغطاصغ  السغسغ  طخر  تاضط  أن  أسطظ 
بعاحظطظ غعم ٢٠١٧/٤/٣، شصالئ وضالئ الحرق افوجط 
صداغا  سثة  جغظاصحان  "الرئغسان  الرجمغئ  المخرغئ 
شغ طصثطاعا اإلرعاب والصدغئ الفطسطغظغئ وافوضاع 
ولغئغا"،  والغمظ  والسراق  جعرغا  خاخئ  المظطصئ  شغ 
سظث  لطصاعرة  وطالغئ  سسضرغئ  "طساسثات  طصابض 
طساعى صعي وضاف" سطى تث تسئغر طسآول أطرغضغ 
ضئغر شغ الئغئ افبغخ، والثي أحاد بسقصات السغسغ 
اقظاثابغئ  التمطئ  أبظاء  جابصا  الاصغا  وصث  تراطإ،  طع 
غعم ٢٠١٦/٩/٢٠، وتغظعا اطاثح تراطإ السغسغ صائق له 
ضما ظصطئ وضالئ أجعحغاث برس: "إظه شغ تال شعزه 
خثغصا  الماتثة  العقغات  جاضعن  الرئاجئ  بمظخإ 
وشغا لمخر ولغج طةرد تطغش، وإن الثولاغظ لثغعما 

سثو طحارك وعع إرعاب اإلجقطغغظ الماطرشغظ".
تراطإ  جغطاصغ  الباظغ  اهللا  سئث  افردن  وتاضط 
خقل  الباظغ  الطصاء  لغضعن   ،٢٠١٧/٤/٥ غعم  بعاحظطظ 
وضالئ  شثضرت   .٢٠١٧/٢/٢ غعم  الاصغا  تغث  حعرغظ 
ططفات  سثة  بتث  أجض  طظ  جغأتغ  "الطصاء  أن  روغارز 
سمطغئ  إسادة  ظتع  والثشع  الفطسطغظغئ  الصدغئ  طظعا 
السقم وطا تمثخ سظ الصمئ السربغئ، إضاشئ لفزطئ 

السعرغئ، وططش اإلرعاب شغ المظطصئ".
دسعة  ططئغا  واحظطظ  إلى  سئاس  جغعرع  وسصئعما 

تراطإ بسث إعمال أطرغضغ طاسمث له وسجلئ جغاجغئ 
طساصئطه  سطى  الحثغث  وخعشه  وخارجغئ  داخطغئ 
السغاجغ وطساصئض أوقده وبرواتعط لغأتغ ذلغق راضسا 
فول  تراطإ  به  اتخض  سظثطا  شرتا  ذار  وصث  لاراطإ، 
واحظطظ  إلى  دسعة  له  طعجعا   ٢٠١٧/٣/١٠ غعم  طرة 
السقم  بسمطغئ  الضاطض  "الاجاطه  تراطإ  له  أضث  تغث 
رام  بمثغظئ  اتافاله  خقل  ذضر  ضما  الثولاغظ"  وبتض 
اهللا. سطما أن جغسعن غرغظئقت طئسعث تراطإ اجامع 
طع سئاس غعم ٢٠١٧/٣/١٤ وتمض له اإلطقءات افطرغضغئ 
غعم  التغاة  لختغفئ  تعاتمئ  صرغظه  سظعا  ضحش  الاغ 
٢٠١٧/٣/٢٤ طظعا "سصث طآتمر إصطغمغ تتدره افظزمئ 
إلذقق  الفطسطغظغئ  والسططئ  غععد  وضغان  السربغئ 
تعار سربغ - (إجرائغطغ) طئاحر، وأن غخئح آلغئ دائمئ 
غاط اجاثساؤعا سظث التاجئ أو باتفاق بغظ الطرشغظ، 
السابصئ،  اقجاغطاظغئ  المحارغع  طظاصحئ  وسثم 
وتأجغج لةظئ أطرغضغئ - (إجرائغطغئ) لمظاصحئ خطط 
ضاطض  وصش  دون  تصطغخه  بعثف  القتصئ  اقجاغطان 
لقجاغطان، وأن تاتمض السططئ المسآولغئ سظ وصش 
ضض أحضال الثسعات إلى السظش والاترغخ ضث غععد 
اقضافاء  غاط  وأق  المثرجغئ،  المظاعب  ذلك  شغ  بما 
بإداظئ سمطغات السظش، بض تططإ اإلدارة افطرغضغئ طظ 
بغظعا  وسمطغئ  طتثدة  إجراءات  الفطسطغظغئ  السططئ 
ووصش  وطتاضماعط،  والمثططغظ  المظفثغظ  طقتصئ 
ضض أحضال الاترغخ شغ وجائض اإلسقم الفطسطغظغئ، 
باسائار  وافجرى  الحعثاء  أجر  رواتإ  دشع  ووصش 
جثاول  وتشغغر  السظش،  تحةغع  ضمظ  غثخض  عثا  أن 
طظاوبات افجعجة افطظغئ وسمطعا لدمان شاسطغئ أوجع 
جغما  فطرغضا،  جغطئغعا  وسئاس  الساسئ".  طثار  سطى 

وأظه غطئغ الضبغر طظعا تالغا.
ولغ  ولغ  جطمان  ابظ  واحظطظ  إلى  جئصعط  وصث 
تراطإ  طع  أضث  تغث  أجئعسغظ  صئض  السسعدي  السعث 
والسسغ  (اإلرعاب)  لمضاشتئ  الةععد  تسجغج  "ضرورة 
عثا  شغ  اجاراتغةغئ  وحراضئ  ظعسغئ  ظصطئ  إتثاث  إلى 
الةاظإ خخعخا بمضاشتئ تمعغض الةماسات اإلرعابغئ 

وطضاشتئ أظحطاعط الفضرغئ" (السربغئ ٢٠١٧/٣/١٥)
عثه الطصاءات تأتغ بسث اظسصاد الصمئ السربغئ الـ٢٨ غعطغ 
طعصش  سظ  تمثدئ  والاغ  افردن  شغ   ٢٨-٢٠١٧/٣/٢٩
غرضغ أسثاء اهللا أطرغضا وغععد وغغرعط، وغشدإ اهللا 
والمآطظغظ، تغث أضث تضام السرب "اقجامرار شغ السمض 
(إجرائغطغئ)  شطسطغظغئ  جقم  طفاوضات  إذقق  سطى 

جادة وشاسطئ... إلظعاء الخراع سطى تض الثولاغظ الثي 
غدمظ صغام الثولئ الفطسطغظغئ المساصطئ سطى خطعط 
الرابع طظ تجغران سام ١٩٦٧" واجاسثادعط "لطمخالتئ 
الاارغثغئ" طع السثو الشاخإ. وبثلك غاثطعن رجمغا 
ططضا  ذلك  طسائرغظ  لطسثو،  شطسطغظ  طظ   ٪٨٠ سظ 
لطسثو الشاخإ ولط غسث لطمسطمغظ وق فعض شطسطغظ 
واحظطظ  إلى  ُغعرسعن  السرب  تضام  شإذن  به.  خطئ 
تمادغعط  لغآضثوا  الضفر  رأس  إلى  السرور  طثِخطغظ 
شغ الثغاظئ والشثر بالمسطمغظ وصداغاعط طصابض طااع 
طظ الثظغا صطغض، لغئصعا شغ السططئ وطا عط بمثطثغظ، 
ولغسئ  أوقدعط  وبروات  برواتعط  سطى  ولغتاشزعا 

بثائمئ وجغعربعا اهللا لطمسطمغظ بإذن اهللا.
وعغ  وطسطظئ،  طفععطئ  الجغارات  عثه  دواسغ  إن 
ِصَئض  طظ  شطسطغظ  باغاخاب  اقساراف  سطى  الاأضغث 
غععد وإصرارعط سطغعا، وجسض ضض الثول السربغئ تسطظ 
عثا المعصش بخعرة رجمغئ وطئاحرة، وق غسائسث أن 
غضعن بصمئ إصطغمغئ بغظ عآقء التضام وغععد، وضاظئ 
غعم  ظاظغاعع  ضحش  تغث  لثلك،  تتّدر  أوباطا  إدارة 
٢٠١٧/٢/١٩ أن وزغر خارجغئ أطرغضا السابص ضغري جمسه 
 ٢٠١٦/٢/٢١ غعم  جظئ  صئض  الباظغ  اهللا  وسئث  والسغسغ 
بثأته  طا  وغضمض  تراطإ  شغأتغ  إصطغمغئ،  صمئ  لسصث 

اإلدارة السابصئ.

وطظ داوسغ عثه الجغارة بتث أدوار عثه الثول شغ 
ولغئغا  بسعرغا  الماسطصئ  افطرغضغئ  المحارغع  تطئغص 
تغث  شغعا.  افطرغضغ  الظفعذ  لارضغج  والسراق  والغمظ 
إظعا صداغا رئغسغئ فطرغضا شغ المظطصئ، تغث غةري 
تغث  جعرغا  شغ  سطغعا  وأخطره  طسعا،  الخراع  شغعا 
شعصفئ   المسطمغظ.  وبغظ  بغظعا  عظاك  الخراع  غةري 
طسعا ضض دول الضفر وأغثتعا وصئطئ بمحروسعا تبئغئ 
الظزام السطماظغ شغ جعرغا وطظع إصاطئ ظزام اإلجقم، 
وأصرته شغ طآتمر شغّظا غعم ٢٠١٥/١١/١٤ وبصرار طةطج 

افطظ رصط ٢٢٥٤ الثي غسائر حرسئ دولغئ ق تسارض!
حغء؛  أي  طظ  أضبر  أطرغضا  غصطص  والثي  شغعا  وافعط 
طاتصا  خطرا  شاسائره  التضط،  إلى  اإلجقم  سعدة  عع 
لعجعدعا، تغث صاطئ البعرات لاصطإ افظزمئ السطماظغئ 
الضاشرة الاغ أصاطعا المساسمر وتسصط التضام السمقء، 
وطا زالئ افطئ تشطغ وتبعر ولظ تاعصش بعراتعا بإذن 
ظثغر  شعثا  اإلجقم.  بسعدة  أعثاشعا  تتصص  تاى  اهللا 
صاذئئ،  والحرق  الشرب  ولثول  خاخئ  فطرغضا  حآم 
شاسائروا ذلك سثوا طحارضا لعط، وأذطصعا سطغه بعااظا 
الماطرف"،  اإلجقطغ  و"اإلرعاب  "اإلرعاب"  وتدطغق 
شثلك صدغئ طخغرغئ فطرغضا، شغمضظعا أن تارك صدغئ 
شطسطغظ تراوح طضاظعا سحرات السظغظ، لسثم وجعد 
طتخعرة  وعغ  تطعا،  سثم  طظ  سطغعا  طئاحر  تعثغث 
افظزمئ  تةسض  أن  ترغث  وأطرغضا  تابسئ!  أذراف  بغظ 
أعض  سطى  لفرضه  تمعغثا  غععد  بضغان  تسارف  ضطعا 
(إجرائغض)  الةجء  ذلك  واسائار  والمسطمغظ،  شطسطغظ 

ولغج له خطئ بفطسطغظ!
افخغرة  صماعط  شغ  ضطعط  السرب  تضام  أسطظ  شصث 
خغاظاعط الرجمغئ واجاسثادعط لئغع الةجء افضئر طظ 
الاارغثغئ"،  "المخالتئ  طسمى  تتئ  رجمغا  شطسطغظ 
لقجاسقم  الحسعب  إخداع  سطى  جغسمطعن  وبسثعا 
لفطر العاصع! وعغ تأبى واهللا غأبى، ولظ تثوم بإذن 
اهللا تاى غظةج وسثه لسئاده الخالتغظ. وذلك طرتئط 
شأذطصعا  التضط،  إلى  اإلجقم  بسعدة  طئاحرا  ارتئاذا 
سطغه "اإلرعاب" لطادطغض وتئرغر الترب سطى المسطمغظ، 
بالمسطمغظ  غاطجغظ  اإلجقطغ"  والاطرف  أو "الاحثد 
المامسضغظ بثغظعط والمخّرغظ سطى تطئغصه طةسثا 
شغ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وبإذن 
اهللا جغاتصص صرغئا، شغرغعط أسمالعط تسرات سطغعط، 
غشطئعن،  بط  سطغعط،  تسرة  أظفصععا  الاغ  وأطعالعط 

 وإلى جعظط غتحرون

جغئ
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 ----- بصطط: تاتط أبع سةمغئ – وقغئ افردن -----

استعادة أمجاد الماضي
تكون باتباع سيرة األخيار وليس بترميم بازار!

ظحر طعصع (الصثس السربغ، ٢٠١٧/٠٣/٢٢)، خئرا جاء شغه: "غةعث سمال طظث أحعر سثة شغ ترطغط أجطح بازار 
اجطظئعل الضئغر، أتث أصثم افجعاق شغ السالط وغسعد تارغثه إلى ٥٥٤ ساطا، ضمظ المرتطئ افولى طظ طحروع 
ضثط إلسادة الستر لعثا المعصع الثي غساصطإ طقغغظ الجوار طظ تعل السالط. وتاراشص أسمال الارطغط طع تساظط 
اقعامام بالتصئئ السبماظغئ طظث وخعل رجإ ذغإ أردوغان الثي غساحعث سطى ظتع طاجاغث باارغت السططظئ الاغ 
أدت دورا تارغثغا ضئغرا شغ الحرق افوجط وأوروبا. وصث حضض الئازار الضئغر طظخئ رئغسغئ لطاةارة خقل سعث 
السططظئ السبماظغئ الاغ عغمظئ سطى ججء طظ الحرق افوجط وحمال إشرغصغا سطى طثى جائ صرون صئض اظعغارعا 
غثاة الترب السالمغئ افولى. واظططص بظاء الئازار الضئغر، وعع طظ أضئر افجعاق المسصعشئ وأصثطعا شغ السالط، جظئ 

١٤٥٥ بسث ساطغظ سطى غجو السبماظغغظ لطصسطظطغظغئ خقل سعث السططان طتمث الباظغ المطصإ بـ"الفاتح".
: إن اجاسادة أطةاد الماضغ ق تضعن بمةرد ترطغط بازار، وق بالاشظغ بأطةاد وبطعقت افجثاد واآلباء 
الثالثة شصط، ولضظ أطةاد الماضغ تساساد باصافاء جغرة افجثاد المةغثة، بثءًا باطئغص أتضام اهللا جئتاظه 
وتسالى، طرورا باقظسااق طظ ربصئ الشرب الضاشر المساسمر، بط تمض اإلجقم إلى السالط رجالئ ظعر ورتمئ 

بالثسعة والةعاد، عثه عغ جغرة افجثاد وعضثا ظساسغث افطةاد.
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طظ  الضبغر  وصاض  تتاغئ  بظى  طظ  تتاعغه  وطا  الئقد 
والحغعخ  والظساء  افذفال  شغعط  بمظ  المسطمغظ 
لحآون  السطغا  المفعضغئ  أسطظئ  تغث  وتحرغثعط، 
القجؤغظ تةاوز سثد قجؤغ جعرغا الفارغظ طظ الترب 
شغ بقدعط الاغ دخطئ ساطعا السابع خمسئ طقغغظ 
حثص، شغ طا ُوخش بأضئر أزطئ لقجؤغظ شغ السالط. 
وبعثا غائغظ أظه ق عّط لطشرب جعى صاض المسطمغظ 
وتحرغثعط وتثطغر بقدعط وطا ذلك إق لشغاب إطام 
حآوظعط، صال  المسطمغظ الثي غثاشع سظعط وغرسى 
ورائه  من  يقاتل  جنة  اإلمام  «إنما   : اهللا  رجعل 
ويتقى به»، شق بث لضض طسطط أن غثرك عثه التصغصئ 
وأن غاثث الشرب سثوًا له وأن غصطع أي خطئ له به 
اهللا  رجعل  ذرغصئ  وشص  جاعثًا  وغسمض  بسمقئه،  أو 
الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ   
الشرب  وتظسغ  وضراطاعط  سجتعط  لطمسطمغظ  جاسغث 

 وجاوس الحغطان وطا ذلك سطى اهللا بسجغج
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

الثطعي  اقجاسماري  طاضغعا  أن  شرظسا  أدرضئ  لصث 
وذرغصاعا اقجاسقئغئ شغ الاساطض طع الثول اإلشرغصغئ 
غتعقن بغظعا وبغظ إسادة تبئغئ حرضاتعا شغ الثول 
الاصثم  طعمئ  المشرب  إلى  أوضطئ  لثلك  اإلشرغصغئ، 
بط  وطظ  بافجاس  الفراظضفعظغئ   - إشرغصغا  دول  ظتع 
اإلظةطعجضسعظغئ - لغضعن صاذرًة لطحرضات الفرظسغئ 
اقصاخادي  ظفعذعا  قجاسادة  شرظسا  وجائض  وإتثى 
(شرظسا)  لزععرعا  التاجئ  دون  الماآضض،  والسغاجغ 
طئاحرة شغ الخعرة تةظئاً لاةغغح طحاسر السثاء ظتععا 
صاض  شغ  الظاحطئ  اإلجقطغئ  الترضات  لثطر  واتصاًء 
واخاطاف الرساغا الشربغغظ، ذضر طعصع شراظج ٢٤ باارغت 
٢٠١٤/٠٢/١٨، "أن الاعثغث الماظاطغ لطخراسات المرتئطئ 
بالاحثد الثغظغ والاغ دشسئ شرظسا إلى الاثخض شغ 
سظ  الئتث  إلى  وافطرغضان  العجطى،  وإشرغصغا  طالغ 
وجطاء لاثخض غغر طئاحر، غةسض طظ المشرب حرغضًا 

رئغسغاً".
وطبض شرظسا شإن برغطاظغا ترغث لطمشرب أن غضعن بعابئ 
لطحرضات الئرغطاظغئ شغ إشرغصغا. شصث أضث وزغر الحآون 
افوجط  الحرق  بمظطصئ  المضطش  الئرغطاظغ  الثارجغئ 
لطمشرب  زغارته  شغ  إلعود،  تعبغاس  إشرغصغا،  وحمال 
المعصع  "أن  سطى   ٢٠١٥ الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  شغ 
اقجاراتغةغ لطمشرب جسض طظه بعابئ طعمئ ظتع إشرغصغا 
شغ طةال اقجابمار". وصال شغ ضطماه الاغ ألصاعا خقل 
لصاء جمع رجال أسمال طشاربئ وبرغطاظغغظ "إن تعجه 
تعله  الصارة،  بعثه  واجابماراته  إشرغصغا  إزاء  المشرب 
إلى  تاططع  الاغ  الئطثان  لضض  بالظسئئ  طعط  بطث  إلى 
الاعاجث بإشرغصغا شغ إذار حراضات اصاخادغئ طاسثدة 
شعغ  المال  بأجعاق  ولاةرباعا  وبرغطاظغا  افذراف". 
تسمض سطى تسجغج طضاظئ المشرب ضصطإ طالغ بإشرغصغا، 
شغعظا  الطعرد  المشرب،  زارت   ٢٠١٤ تجغران/غعظغع  شفغ 
وولش، سمثة تغ المال وافسمال شغ لظثن واجاصئطعا 
وولش  خرتئ  وصث  حثخغا.  السادس  طتمث  المطك 
خقل لصائعا رجال افسمال المشاربئ «المشرب وبرغطاظغا 
تربطعما سقصات سرغصئ وضاربئ شغ الاارغت. شصئض ٨٠٠ 
إلى  افسمال  رجال  طظ  وشثا  جعرج  المطك  بسث  جظئ 
المشرب لئتث شرص اقجابمار وافسمال. وجاء أولؤك 
الرواد افوائض سطى ظععر الثغعل. أطا ظتظ شأتغظا الغعم 
سطى طاظ الطائرة». وأضاشئ وولش أن زغارتعا لطمشرب 
تظثرج شغ إذار اعاماطعا بأجعاق غرب أشرغصغا، وصالئ: 
افشرغصغئ.  افجعاق  ظتع  جسرا  الغعم  غحضض  «المشرب 
وظتظ عظا لئتث شرص الحراضئ والاظمغئ المساثاطئ 
أشرغصغا».  اتةاه  شغ  المشرب  طظ  اظطقصا  لفسمال، 
وتعل دور التغ المالغ الطظثظغ شغ دسط المشرب شغ 
تطعغر الصطإ المالغ لطثار الئغداء صالئ وولش: «الثار 
الئغداء تماطك الضبغر طظ المآعقت والمصعطات القزطئ 

إسقظغ غاط الثساغئ شغه إلى طظاب أطرغضا المثلض ذاغغئ 
الحام، وبأن إزاتاه سظ السططئ لغج طظ أولعغاتعا 
«إن  الماتثة  افطط  لثى  أطرغضا  جفغرة  صالئ  تغث 
جغاجئ العقغات الماتثة شغ جعرغا لط تسث ترضج سطى 
وضسادتعا  السططئ»،  سظ  افجث  بحار  الرئغج  إزاتئ 
جسطئ الحسعب حماسئ لامرغر المآاطرات تتئ حسار 
تص تصرغر المخغر وأظعا عغ طظ تصرر طساصئض عثا 

المظاب.
طظ  غعطًا  غضظ  لط  الحام  ذاغغئ  إزاتئ  أن  حك  ق 
أولعغات أطرغضا ولغج طظ الماعصع طظ سثوة اإلجقم 
تسمغه  طا  طتاربئ  ضاظئ  بض  ذلك؛  غغر  والمسطمغظ 
(اإلرعاب) عغ افولعغئ لعا شغ ضض طضان وزطان، وصث 
وغغرعا  ولغئغا  والسراق  أششاظساان  شغ  سمطغًا  طارجاه 
طظ افطاضظ، ضما طارجاه طظث اظطقصئ بعرة الحام، 
بض وجّرت خطفعا المةامع الثولغ وصغادات الضبغر طظ 
شاجاطاسئ  حرح،  ضبغر  إلى  غتااج  ق  وعثا  الفخائض 
تثطر  أن  (اإلرعاب)  أجماه  طا  سطى  تربعا  خقل  طظ 

عغ  (الربا)  الفائثة  بأجسار  الماسطصئ  الصرارات  أن  عغ 
السغاجغئ  الماططئات  بتسإ  وتسغر  باطاغاز  جغاجغئ 
لقتاغاذغ  السئسئ  شالمتاشزعن  واقصاخادغئ، 
الرئغج  ِصَئض  طظ  تسغغظعط  غاّط  افطرغضغ  الفغثرالغ 
افطرغضغ وبمعاشصئ طةطج الحغعخ لمثة أربع سحرة 
جظئ، ضما غاّط تسغغظ الرئغج وظائئه طظ داخض طةطج 
افطرغضغ  الرئغج  ِصَئض  طظ  المعجعدغظ  المتاشزغظ 
لمثة أربع جظعات، وغمضظ إسادة تسغغظعط خقل شارة 

وقغاعط طرات سثة بتسإ رغئئ الرئغج افطرغضغ.
الظصث  جغاجئ  صرارات  شإن  السمطغئ  الظاتغئ  طظ   -٤
طتّطغ،  أتثعما  جغاجغْغظ؛  بساططغظ  تاأبر  افطرغضغ 

واآلخر سالمغ:
افطرغضغعن  الرؤجاء  غرغإ  المتطغ،  الخسغث  سطى   •
اقظاثابات،  وصئ  بصعة  افطرغضغ  اقصاخاد  تظمغئ  شغ 
فّن اقصاخاد الصعّي طظ حأظه أن غثسط إسادة اظاثاب 

الرئغج أو طرحح تجبه.
• أطا سطى الخسغث الثولغ، شإّن أطرغضا تاظاشج بصعة 
طع اصاخادات الثول افخرى، وشغ عثه افوصات ق تجال 
اصاخادات السالط ضسغفئ بسئإ آبار الرضعد اقصاخادي 
شغ  (الربا)  الفائثة  شأجسار  ٢٠٠٨م،  جظئ  السالمغ 
أوروبا والغابان ضاظئ ظتع الخفر، ورشع أجسار الفائثة 
(الربا) شغ العقغات الماتثة جغآدي إلى تثشص أطعال 
عائطئ باّتةاه أطرغضا، طّما صث غضعن له آبار ضاربغئ سطى 

اصاخادات الثول افخرى!
٥- إن رشع طسثل الفائثة (الربا) شغ العقغات الماتثة 
تالغاً جغضعن طآلماً لقصاخادات السالمغئ افخرى، وإْن 
وصث  الماضغ،  السام  سطغه  ضان  الثي  بالصثر  غضظ  لط 
٢٠١٧/٣/٩م  باارغت  تاغمج  ظغعغعرك  ختغفئ  ذضرت 
تعل أوروبا الاالغ: صث غضعن رشع أجسار الفائثة (الربا) 

بحضض رجمغ بسغثًا لسظعات، وصث ترك الئظك المرضجي 
افوروبغ طآّحر أجسار الفائثة (الربا) دون تشغغر، وصال 
بأّظه جغعاخض إجراءات تتفغجغئ لحراء جظثات تضعطغئ 
ذلك  ضان  وإن  السام،  ظعاغئ  تاى  حرضات  وجظثات 
سطى طساعى طظثفخ اسائارًا طظ حعر ظغسان/أبرغض 

الصادم.
طسثل  رشع  طظ  أطرغضا  صخث  الخغظ  أدرضئ  وصث   -٦
الفائثة (الربا) لمداغصئ أوروبا وجتإ رؤوس افطعال 
طع  بالاجاطظ  (الربا)  الفائثة  طسثل  برشع  شصاطئ  إلغعا 
لطفائثة  الخغظغئ  افطعال  عروب  لمظع  افطرغضغ  الرشع 
المرتفسئ شغ أطرغضا وضثلك لطمحارضئ شغ اجاصطاب 
أن  إلى  الخغظ  اضّطرت  وعضثا  افوروبغئ،  افطعال 
خثور  شعر  (الربا)  الفائثة  طسثل  زغادة  سظ  ُتسطظ 
باارغت  ُظحر  تصرغر  بتسإ  وذلك  افطرغضغ،  الصرار 
"بظك  بسظعان  بطعطئغرج  طعصع  سطى  ٢٠١٧/٣/١٦م 
طع  بالاجاطظ  اقصاراض  تضالغش  غرشع  الخغظغ  الحسإ 
الئظك الفغثرالغ"، شرْشع الئظك المرضجي الخغظغ تضالغش 
واظاساش  المساصّر  اقصاخاد  أّن  جئئه  اقصاراض 
المخاظع ُغاغح المةال لماابسئ اقتاغاذغ الفغثرالغ شغ 

تحثغث جغاجاه.
٧- والثقخئ أن رشع طسثل الفائثة (الربا) شغ أطرغضا 
لةطإ  وإظما  افطرغضغ  اقصاخاد  تساشغ  جئئه  لغج 
شائثة  سطى  لطتخعل  أوروبا  طظ  افطعال  رؤوس 
ظتع  عظاك  (الربا)  الفائثة  تغث  بقدعط  سظ  طرتفسئ 
الخفر، شالشرض لغج اصاخادغاً شتسإ بض شعق ذلك 
أزطات  شغ  ُغثخطعا  طا  أوروبا  إضساف  شغ  لطمساعمئ 

...تصعد إلى تفضغضعا
الااجع والسحرون طظ جمادى اآلخرة ١٤٣٨عـ

٢٠١٧/٣/٢٨م

تامئ: طا وراء رشع جسر الفائثة شغ أطرغضا!

ر آلخر صقع البعرة (إدلإ)  تامئ ضطمئ السثد: طاذا غتدَّ

جط
طار

يوم األرض حافز لتحرير فلسطين، 
وليس للتفريط بها

بثاخض  غسرف  طا  شغ  وخاخئ  شطسطغظ  أعض  غتغغ 
والامسك  لفرض  غعطا  سام  ضض  شغ  افخدر  الثط 
صام  تغث  ساطا،   ٤١ طظث  سطغعا  دأبعا  سادة  شغ  بعا، 
تغظعا ضغان غععد بإسقن طخادرة ٢١ ألش دوظط طظ 
شُصمسعا  شطسطغظ  أعض  لعط  تخثى  تغث  أراضغعط، 
تطاه  الثي  التادث  وعع  طظعط،  سثد  اجاحعث  بسثطا 
طجغث  لمخادرة  غععد  لضغان  وخطط  أخرى  تعادث 
وخاخئ  افخدر  الثط  داخض  شغ  جعاء  افراضغ،  طظ 
خطط  وتروغب  افراضغ  طخادرة  سئر  والظصإ  الةطغض 
وتعةغر  ضاظاعظات  شغ  تحرعط  تتاول  لقجضان 
سئر  أم  وغغرعا،  الظصإ  شغ  الئثوغئ  والاةمسات  الصرى 

المخادرة بط اقجاغطان شغ أرجاء الدفئ الشربغئ.
غعثف  افخدر  الثط  داخض  شغ  افراضغ  وبمخادرة 
غععد لطاثطص طما غسرف بالاةمسات السربغئ والترص 
سطى إبساد أعض شطسطغظ لخالح الغععد المساصَثطغظ 
طظ أرجاء الثظغا، وتسجغج شضرة غععدغئ الثولئ والتفاظ 

سطى الصعطغئ الغععدغئ شغعا.
أطا شغ الدفئ شإظه إضاشئ لطعثف ذاته، شإظه غتاول 
الثولاغظ،  بتض  الصائطئ  خطاعا  شغ  أطرغضا  ظةاح  طظع 
سئر زغادة اقجاغطان وتعجغسه وطتاولئ أخث طعاصش 

جثغثة طظ اإلدارة افطرغضغئ الةثغثة.
المتاض  طعاجعئ  شغ  شطسطغظ  أعض  جععد  ورغط 
إق  أراضغعط،  وطخادرة  الاعجع  طظ  طظسه  وطتاولئ 
أن افطر ق غخح أن غتحر شغ اإلذار (العذظغ) الثي 
تتاول الثول الشربغئ وسمقؤعا طظ التضام والسططئ 

الفطسطغظغئ تحر افطر شغ ظطاصه.
إن تخثي أعض شطسطغظ داخض الثط افخدر وخارجه 
إلجرام ضغان غععد، عع طزعر طظ طزاعر تغاة افطئ 
ورشدعا لطزطط، لضظ تخثي أعض شطسطغظ وتثعط 
ق غضفغ لاشغغر جرائط ضغان غععد شدق سظ إزالئ عثا 

الضغان المست.
وعثه الةععد جرسان طا غاط تتعغض أعثاشعا وخفخ 
التطعل  رتى  شغ  تثور  وجسطعا  ططالئعا،  جصش 
(العذظغئ) الدغصئ والاغ عغ التةر افجاس شغ تدغغع 
صدغئ شطسطغظ، وتخرعا بأعطعا المتاطغظ طظ صئض 
ضغان طثسعم طظ صعى أضابر طةرطغ السخر شغ أطرغضا 

وأوروبا.
إن السططئ الفطسطغظغئ وطظ تابسعا سظثطا غاتثبعن 
سظ غعم افرض ق غفرصعن بغظ أغئ أرض غرغثوظعا، 
أعغ أرض ٦٧ الاغ َصِئض سئاس باقضافاء بعا أو بئسدعا، 
أم أرض الـ ٤٨ "داخض الثط افخدر" والاغ شرط شغعا 
سئاس بصعله طظ تصغ أن أزور خفث ولغج طظ تصغ 
الصمئ  وصئض  أغام  صئض  وخرح  بض  شغعا!،  أسغح  أن 
السربغئ افخغرة طثسغا بصئعل أعض شطسطغظ ٢٢٪ طظ 
أرض شطسطغظ بصعله شغ ٢٠١٧/٣/٢٣ "إن الفطسطغظغغظ 
غطالئعن بـ٢٢٪ شصط طظ طساتئ شطسطغظ الاارغثغئ 
غضحش  ق  عثا  افخغر  وتخرغته   ،"١٩٦٧ تثود  تاى 
طعصفا جثغثا له بصثر طا عع تأضغث سطى جغره شغ خطئ 
أطرغضا الصاضغئ بتض الثولاغظ ولع سطى ججء غسغر طظ 
لسطعضعا  السططئ  تفسغر  ذاته  وعع  شطسطغظ،  أرض 
تةاه اقجاغطان، شاقجاغطان شغ ظعةعا طئاح لغععد 
حرسغ،  غغر  شإظه  الدفئ  أطا شغ  افخدر  الثط  داخض 
وضأن عظاك شرصا بغظ أرض ٤٨ وأرض ٦٧ طع أن ضطغعما 

طتاض تةإ إسادته بإزالئ ضغان غععد.
وتاى تطك المئادرة السربغئ الاغ تاشظى بعا السططئ، 
شإظعا تظص وغظص رئغج السططئ، سطى أن تص السعدة 
إظما عع تص شردي، وعع طا غسظغ إطضاظغئ الاسعغخ 
أو المئادلئ فختاب ذلك التص الفردي، شغ تغظ إن 
أرض شطسطغظ عغ ططك لفطئ اإلجقطغئ، طظ لتزئ 

شاتعا وتاى صغام الساسئ.

ضغان  اساثاءات  أطام  خاطائ  السططئ  وصفئ  لثلك 
غععد سطى تعةغر صرى الظصإ طبق، وآخرعا الةرغمئ 
الاغ صاطعا بعا شغ صرغئ أم التغران، تغث صاطعا طسّطمًا 

بثم بارد أبظاء صغاطعط باعةغر أعطعا.
وبغصاعا  سئر  تماس،  ترضئ  طعصش  شإن  ولفجش 
دولئ  بإصاطئ  صئطئ  والاغ  الةثغثة  السغاجغئ 
سئاس  طعصش  جغصعي   ،٦٧ تثود  سطى  شطسطغظغئ 
الماثطغ سظ شطسطغظ، ورغط صعلعا بأن عثا ق غسظغ 
اقساراف بضغان غععد وأتصغاه بئصغئ أرض شطسطغظ، 
تتئ  تأتغ  شطسطغظ  أعض  تدتغات  ضض  غةسض  شعع 

جصش المطالئئ بةجء غسغر طظ شطسطغظ.
وتاى المطالئعن بتص السعدة لطصرى وافراضغ الاغ 
تط تعةغر أعطعا طظعا، شإن ططالئعط تطك ق تفرق 
إزالاه،  بسث  أم  اقتاقل  تراب  تتئ  السعدة  بغظ 
ضض  شطسطغظ  بإسادة  المطالئئ  تضعن  أن  وافخض 
شطسطغظ إلى تدظ افطئ اإلجقطغئ، بثل المطالئئ 
شغ  إحضال  عظاك  غضعن  لظ  وتغظعا  السعدة،  بتص 

سعدة أعطعا إلى أراضغعط.
له،  التضام  اظتظاء  غرى  الثي  وعع  غععد،  ضغان  أطا 
وسثاءعط لضض طظ ساداه أو شضر شغ طصاوطاه، شإظعط 
أم  الدفئ  شغ  جعاء  افرض  تطع  افرض  غصدمعن 
شطسطغظ  أعض  تخثي  رغط  افخدر،  الثط  داخض 
باتعا  صث  شطسطغظ  أعض  أن  إق  لعط،  الةعاغظ  شغ 
التضام  غرون  وعط  الطؤام،  طعائث  سطى  افغاام  طبض 

وافظزمئ تعلعط وصث أجطمععط لغععد.
شعثا الضغان المست ق تجال تراوده الثطط اإلجراطغئ 
صادته  بسخ  إدقء  وطا  شطسطغظ،  أعض  بتص 
لطاخرغتات إق دقلئ سطى خططه الاغ غمررعا حغؤا 

شحغؤا.
الغععد  أن  تعل  السابص  المعجاد  رئغج  شاخرغح 
الظسض  زغادة  بسئإ  الثغمشراشغ،  الثطر  غعاجععن 
شغ أوجاط أعض شطسطغظ، رغط أظه غخإ شغ خالح 
خطئ أطرغضا بإصاطئ دولاغظ، إق أظه أغدا غتمض خطر 
ضرورة الاثطص طظ أعض شطسطغظ شغ الثط افخدر 
وزغادة اقجاغطان شغ الدفئ لمعاجعئ عثا الثطر، 
لغئرطان  أشغشثور  غععد  ضغان  خارجغئ  وزغر  إن  بض 
لعاحظطظ  افخغرة  ظاظغاعع  زغارة  بسغث  خرح  صث 
أبظاء تدعره طآتمر طغعظت لفطظ بالصعل "إظه غآغث 
تئادل  تض الثولاغظ طع الفطسطغظغغظ بحرط إجراء 
الحسإ  تةاظج  ضمان  بعثف  والسضان  لفراضغ 
(إجرائغض)"  لثولئ  الغععدي  والطابع  (اإلجرائغطغ) 
(طعصع الةجغرة، ٢٠١٧/٠٢/١٩)، وعع طا صث غسظغ جرائط 
جثغثة طئغائ بتص أعض شطسطغظ، شدق سظ رشدعط 
به  غطالإ  والثي  الثولاغظ"  "تض  افطرغضغ  لطتض 

رئغج السططئ رغط طا شغه طظ تظازل وتفرغط.
طظ  تصجغمعا  شغ  غضمظ  شطسطغظ  صدغئ  طصاض  إن 
صدغئ إجقطغئ إلى سربغئ بط إلى صدغئ وذظغئ طةردة 
سظ تصغصاعا افطمغئ، شفطسطغظ ضاسئ غعم أن ضاع 
تاطغ افطئ دولئ الثقشئ الاغ شاتئ شطسطغظ بسمر 
سئث  وبالسططان  الضردي،  الثغظ  وبخقح  السربغ، 
التمغث الارضغ، والةاطع لعط عع اإلجقم، تاى إن 
طصعلئ السططان سئث التمغث لعرتجل إذا طجصئ دولئ 
غأخثوا  أن  آظثاك  غساطغسعن  شإظعط  غعطا  الثقشئ 

شطسطغظ بق بمظ، وعع طا تخض.
شتري بمظ غتغغ غعم افرض، أن غثرك أن إسادة 
غصادغ  طا  وعع  غععد،  ضغان  بإزالئ  تضعن  افرض 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  إلصاطئ  الةاد  السمض 
الاغ جاسغث شطسطغظ بجتش الةغعش ق بمعاترات 

 المفاوضغظ
* سدع المضاإ اقسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

----- بصطط: تسظ المثععن* -----

طالغا  طرضجا  تخئح  بأن  المحروع  ذمعتعا  لاتصغص 
إصطغمغا. لظثن أغدا بثأت طظ عظا. بثأظا ضمرضج طالغ 
إصطغمغ، بط أخئتظا طرضجا طالغا دولغا. وظتظ سطى أتط 
اقجاسثاد لعضع خئرتظا وتةرباظا رعظ إحارة الطمعح 
المشربغ». وغامغج الصطإ المالغ لطثار الئغداء باعجه 
إصطغمغ لفائثة أشرغصغا، وصث أضتى باظغ صطإ طالغ 
سطى طساعى الصارة اإلشرغصغئ بسث جععاظسئعرغ، وغتاض 
المرتئئ ٤٤ سطى خسغث السالط، وأن ١٧ شغ المائئ طظ 

اقجابمارات المشربغئ بإشرغصغا، تأتغ طظ عثا الصطإ.
أطا لماذا اخاارت شرظسا/برغطاظغا المشرب بالثات فداء 

طعمئ اجاسادة ظفعذعا شغ إشرغصغا، شالةعاب ضالاالغ:
• طظ الظاتغئ الصغادغئ: طظ المسطعم تارغثغاً أن الثول 
الاغ تساصئئ سطى المشرب ضاظئ تدط داخض تثودعا 
سطى طثى صرون ججءًا ضئغرًا طظ دول الختراء وجظعبعا، 
لثلك شارتئاط عثه الثول بالمشرب أطر ذئغسغ، لثلك 
المحاسر  إلى  باإلضاشئ  الماضغ  عثا  اجاشقل  جرى 
الثغظغئ سمعطاً، والخعشغئ خخعخاً، الطاغغئ شغ بسخ 
الثول  عثه  حسعب  تةسض  والاغ  اإلشرغصغئ،  الثول 
الطرغصئ  فتئاع  بالظسئئ  خخعخاً  بالمشرب  طاسطصئ 
شاس  شغ  طثشعظاً  الطرغصئ  طآجج  لضعن  الاغةاظغئ 
بالمشرب، وصث ظحرت بسخ المعاصع أن المطك طتمث 
السادس صثم ظفسه بمبابئ افب الروتغ الثغظغ لشرب 
إشرغصغا طظ خقل المتاشزئ سطى الخقة رشصئ رؤجاء 
اإلجقطغئ  والمراضج  المساجث  وبظاء  زارعا  الاغ  الثول 

وإعثاء سحرات اآلقف طظ ظست الصرآن...
• طظ الظاتغئ اقصاخادغئ: تسطط شرظسا/برغطاظغا اظفااح 
حعغئ المطك لفسمال الاةارغئ، لثلك أوضطاا إلغه عثه 
المعمئ وجمتاا له بأن غشارف صطغقً طصابض طا جغةطئه 
لعما، ولط ُغِدع المطك الفرخئ شصث اخطتإ حرضاته 
لعا  غدمظ  لضغ  طظاجط،...)  بظك،  وشا  (الاةاري  طسه 
ظخغإ افجث طظ المحارغع المعصسئ، شغما غظال باصغ 

الحرضات المشربغئ شاات الفاات.
الثول  أضبر  عع  المشرب  السغاجغئ:  الظاتغئ  طظ   •
اجاصرارًا شغ حمال إشرغصغا وبالاالغ افصثر سطى الصغام 

بعثه المعمئ.
أن  طرة  بسث  طرة  غبئئ  لفجش  إظه  ظصعل  افخغر  وشغ 
تضاطظا ق غاخرشعن طظ تطصاء أظفسعط وأظعط غاترضعن 
بظاء سطى طا غخثر إلغعط طظ أواطر، وأن الدةئ الاغ 
غراد  إشرغصغا  لثول  المطك  زغارات  تعل  وتبار  أبغرت 
طظعا  افجاجغئ  الشاغئ  سطى  الاشطغئ  بافجاس  طظعا 
شرظسا  اقجاسمارغاغظ  الثولاغظ  طخالح  خثطئ  وعغ 
وبرغطاظغا، ولع ضان الصخث طظ عثه الةعلئ عع تظمغئ 
اقصاخاد المشربغ ضما غصال، شصث ضان افولى ضت عثه 
الةععد والمساسثات داخض المشرب، شعع أتعج إلغعا إن 

 تط تطئغص طفاعغط العذظغئ الاغ تائظاعا الثولئ

جوالت ملك المغرب في دول إفريقيا:
مصلحة ذاتية، أم وطنية، 
أم تنفيذ إلمالءات خارجية؟

----- بصطط: طتمث بظ سئث اهللا ----- 
(التطصئ الباظغئ)



افربساء ٨ طظ رجإ ١٤٣٨ عـ/ المعاشص ٥ ظغسان / أبرغض ٢٠١٧ طـ٤     السثد ١٢٤

شإن ضان ظطط التاضط طظ أخث المال وطظ جطث الزعر صث 
وصع شغ إذار تطئغص الظزام ولضظ تخض خطأ شغ شعط 
العاصع شتخض الزطط، أي إظه ظطط غغر طصخعد ولغج عع 
جغاجئ دولئ وق جمئ تاضط وإظما عع ظطط بظزر ذرف 
طا شصط، إن ضان ضثلك ُغظزر: شإن ضان عظاك وجه إلبئات 
خطأ سمض التاضط غرشع افطر لطمزالط ضغ تتضط شغه وترشع 
الثقف والزطط. وإن ضان طا وصع طظ ظطط شغ أطر غسامث 
سطى صرائظ وطسطغات تظاب سظ اقجاعاد شما سطى المرء 
عظا جعى الخئر. شالتاضط عظا صدى بسطمه وسمض بما 
شعمه وشص افدلئ وبظاء سطى المسطغات والصرائظ والئغظات 
الحرسغئ طظ حععد وإصرار. أطا شغ تالئ طا لع ضان جطث 
الزعر وأخث المال ظطما جغاجئ لطتاضط وطمارجئ بابائ 
شق غةعز السضعت سظه. ختغح أظه ق غةعز الثروج سطغه 
اهللا  حرع  وغسامث  باإلجقم  غتضط  أظه  ذالما  بالسقح 
تخرا صعاظغظ لطثولئ ورساغاعا. ولضظ الظعغ سظ سثم 
الثروج سطغه بالسقح لغج أطرا بالخئر سطى ظطمه، وق 
دسعة لصئعل عثا الزطط، بض عغ لطمتاشزئ سطى ضغان 
الثولئ. شالحرع سطى الرغط طظ ظعغه سظ الثروج بالسقح 
سطى عثا التاضط وأطره شغ عثه التالئ بمثاوطئ ذاسئ 
الثولئ والاجام صعاظغظعا إق أظه صث أطر شغ آغات وأتادغث 
ضبغرة أن غتاجإ التاضط الزالط وأن غآخث سطى غثه 
جغاجغا وصدائغا. بض سّث السضعت سظ التاضط الزالط إبما 
ُكُم  َفَتَمسَّ َظلَُموا  ِيَن  َّ ا إىَِل  وطظضرا وتعطضئ، ﴿َوَال تَْرَكُنوا 
اجَّاُر﴾، وصال : «َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَتأُْمُرنَّ ِبالَمْعُروِف 
َعَلْيُكْم  َيْبَعَث  َأْن   ُ اهللاَّ َلُيوِشَكنَّ  َأْو  الُمْنَكِر  َعِن  َوَلَتْنَهُونَّ 
ِعَقاًبا ِمْنُه ُثمَّ َتْدُعوَنُه َفَال ُيْسَتَجاُب َلُكْم» رواه الارطثي، 
وصال : «َسَتُكوُن أَُمَراُء َفَتْعِرُفوَن َوُتْنِكُروَن، َفَمْن َعَرَف 
َبِرَئ، َوَمْن أَْنَكَر َسِلَم، َوَلِكْن َمْن َرِضَي َوَتاَبَع» رواه طسطط. 
واتث  جغاجغ  تجب  إصاطئ  الحرع  أوجإ  صث  بض  ق 
التضام،  طتاجئئ  افولى  طعماه  وجسض  افصض،  سطى 
ُمُروَن 

ْ
َويَأ رْيِ 

َ اخلْ إىَِل  يَْدُعوَن  ٌة  مَّ
ُ
أ ِمْنُكْم  ﴿َوحْكَُكْن  شصال: 

الُْمْفلُِحوَن﴾.  ُهُم  وَحَِك 
ُ
وَأ الُْمْنَكِر  َعِن  َويَْنَهْوَن  بِالَْمْعُروِف 

عغ  اإلجــقم  غرغثعا  الاغ  الفسالئ  المتاجئئ  فن 
المتاجئئ الاغ تجغض الزطط وتصعم اقسعجاج ولغسئ 
المتاجئئ الحضطغئ. شفغ العصئ ظفسه الثي ق غةعز لظا 
شغه تمض السقح سطى الثطغفئ الزالط بض غةإ الاجام 
صعاظغظ الثولئ أوجإ الحرع طتاجئئ التاضط جغاجغا 
إن خالش الظزام الثي ضطش باطئغصه. وصث بغظ الحرع 
أظه شغ تالئ سثم اجاةابئ التاضط لطظخح واجامراره 
شغ طمارجئ الزطط وشغ طثالفئ الظزام أظه غةإ أن 
واظافاء  الفسص  فن  وغسجله.  أطره  شغ  الصداء  غظزر 
السثالئ طثض بحرط السثالئ وعع حرط لطئغسئ وحرط 
قجامرارعا. شصث بئئ سظ الظئغ  أظه صال: «َال َطاَعَة، 
» رواه ابظ طاجه. أي ق وقغئ لفاجص.  َ ِلَمْن َعَصى اهللاَّ
شالظعغ لغج شصط سظ ذاساه شغ المسخغئ، بض عع 
ظعغ سظ تعلغاه أو اجامراره شغ العقغئ. وطظ افتضام 
الفصعغئ المسروشئ أظه ق وقغئ لفاجص. شالتاضط الثي 
غةعز  ق  الحرع  وغثالش  وطظعةا  جغاجئ  الزطط  غاثث 
ُغبئئ  والثي  سجله.  غةإ  بض  التضط،  شغ  غسامر  أن 
افععاء.  ولغج  الصداء  عع  لطحرع  وطثالفاه  ظطمه 
شصث ألجم الحرع المسطمغظ سظث اقخاقف بغظ التضام 
والمتضعطغظ أن غرجسعا إلى الحرع، وق غضعن الرجعع 

إلى الحرع إق طظ خقل تتضغط الصداء.
عثا عع واصع التثغث، وعثا عع شعمه. وعع طظ دقئض 
سزمئ الاحرغع اإلجقطغ وشسالغاه، وعع غادمظ طفععطا 
طظاةا، ولغج جطئغا. وعع أجاس قجاصرار التضط الراحث 

ولغج تضؤئ لطتضط البغعصراذغ.
ظسأل اهللا تسالى أن غسغظظا سطى إصاطئ الثقشئ الراحثة 
سطى طظعاج الظئعة المعسعدة بأجرع وصئ تاى ظسسث 
باطئغص حرع اهللا وظتمطه لطظاس لظثرجعط طظ الزطمات 

 إلى الظعر بإذن ربعط

الاالغ:  الثئر  ٢٠١٧/٠٣/٣٠م)،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
طمارجات  لمظع  اإلجراءات  طظ  جطسطئ  الخغظ  "أسطظئ 
إجقطغئ شغ إذار تمطاعا سطى طا تخفه بالاطرف شغ إصطغط 
حغظشغاظس (غرب الئقد) طعذظ أصطغئ اإلغشعر المسطمغظ 
الاغ غحاضغ أشرادعا طظ الصمع البصاشغ والثغظغ والافرصئ 
الطتى  إذقق  سطى  تزرا  السططات  وشرضئ  ضثعط. 
ضاطض  تشطغ  الاغ  المقبج  أو  الئرصع  الظساء  وارتثاء 
الةسط والعجه، وجغضعن لجاطا سطى الساططغظ شغ افطاضظ 
الساطئ طبض المتطات والمطارات طظسعظ طظ الثخعل 
وإبقغ الحرذئ سظعظ. ضما تحمض اإلجراءات تزر ظحر 
اإلسقم  وجماع  طحاعثة  وشرض  الماطرشئ"،  "افشضار 
التضعطغ سطى اإلذاسات والاطفجغعن، وطظع افذفال طظ 
تطصغ "تسطغط وذظغ"، وطظع ربط الجواج بإجراءات دغظغئ، 
بتسإ ظص الصعاظغظ الاغ ظحرت سطى طعصع التضعطئ، 
وجغئثأ تطئغص عثه اإلجراءات بسث غث السئئ. وتصعل 
الصعاظغظ الةثغثة إظه غةإ سطى اآلباء اجاثثام السطعك 
افخقصغ الطغإ لطاأبغر سطى أوقدعط، وتسطغمعط تعصغر 
السطط واقلاجام بالبصاشئ، وتسجغج العتثة السرصغئ، "ورشخ 
وطسارضئ الاطرف". وذئص طظ صئض تزر سطى جطعضغات 
طظاذص  بسخ  شغ  بـ"الماطرشئ"  السططات  وخفاعا 
اإلصطغط، طظ بغظعا طظع المتةئات والمظصئات وأختاب 
الطتى الطعغطئ طظ رضعب التاشقت شغ طثغظئ واتثة 
سطى افصض. وصاض المؤات خقل اقضطرابات شغ السظعات 
بضغظ  وأظتئ  باإلصطغط،  المسطمئ  افصطغئ  طظ  افخغرة 
طسطمغظ"،  واظفخالغغظ  سطى "طاحثدغظ  شغعا  بالطعم 
لضظ جماسات تصعصغئ صالئ إن أسمال السظش تسث أضئر رد 
شسض سطى السغاجات الخغظغئ الصمسغئ. ضما حضك خئراء 
طساصطعن شغ صعة جماسات اإلغشعر، وصال بسدعط إن 
الخغظ تئالس شغ تصثغر خطرعط لائرغر إجراءاتعا افطظغئ 
المحثدة. وشغ السابص، صغثت السططات الخغظغئ طظح 
تتزر  أو  تتث  إجراءات  وتئظئ  لقغشعر،  السفر  جعازات 
الخقة شغ المظجل أو الاسطغط الثغظغ لفذفال أو الخعم 
خقل حعر رطدان، وعع طا تصعل جماسات تصعصغئ إظه 
الممارجات  تزر  أن  ورغط  اإلصطغط.  شغ  الشدإ  غجغث 
اإلجقطغئ - وطظ بغظعا إذقق الطتى وارتثاء التةاب 
شإن  الماضغ  شغ  طاصطسئ  شارات  شغ  غفرض  ضان   -

الصعاظغظ الةثغثة تةسض التزر رجمغا وحاطق".
: إن ترضساان الحرصغئ عغ أصخى ذرف لطئقد 
الخغظ  اساثاءات  وإن  الحرق،  جعئ  طظ  اإلجقطغئ 
سطى أعطعا المسطمغظ اإلغشعر لغسئ ولغثة الطتزئ، 
بض عغ صثغمئ، خاخئ طظث سام ١٨٦٣م، وصث تسرض 
الخغظغئ،  المثابح  طظ  لتمقت  اإلغشعر  المسطمعن 
تغث صاض طظعط أضبر طظ ططغعن شغ المعاجعات الاغ 
تعةرعط  الخغظ  زالئ  وطا  ١٩٤٩م،  سام  شغ  تمئ 
وتحااعط، وتدغص سطغعط تاى شغ أبسط سئاداتعط 
ضالخقة والخعم، وإسفاء الطتى وارتثاء التةاب، ولظ 
غبظغ الخغظغغظ سظ ذلك، بض لظ غمّضظ اإلغشعر طظ 
رصابعط، إق دولُئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الصائمئ 

صرغئا بإذن اهللا.

المرجع وافجاس العتغث لرساغئ الحآون.
سطغعط  غظطئص  ق  الغعم  تضام  شإن  تصثم  طا  سطى  بظاء 
شعع  ذلك  غجسط  وطظ  بااتا،  والطاسئ  السمع  تثغث 
لطضفار  سمقء  الغعم  تضام  اهللا.  دغظ  سطى  طفاٍر  دجال 
غتضمعن  وق  المسطمغظ،  غمبطعن  وق  المساسمرغظ، 
بحرع اهللا، بض غتاربعظه أو غامستعن به ظفاصا، ضتضام 
الحرسغئ  افدلئ  تشفض  لط  الغعم  تضام  وشارس.  التةاز 
ذضرعط، بض ذضرتعط وبغظئ العاجإ تةاععط. شتضاطظا 
الغعم عط تضام المطك الةئري المثطعم الثي أخئر الظئغ 
 سظه شغ التثغث الثي رواه اإلطام أتمث. تضام الغعم 
ظخئعط الشرب تراجا لفوضاع اقجاسمارغئ المجرغئ الاغ 
أصاطعا بسث عثطه الثقشئ. شالعاجإ حرسا عع خطسعط 
وإزالئ ضغاظاتعط الصطرغئ ودجاتغرعط الةاعطغئ وتثود 

جاغضج بغضع الاغ غترجعظعا إطساظا شغ تمجغص افطئ.
أطا الظاتغئ الباظغئ والماسطصئ بفعط التثغث:

شالتثغث ضما بغظا، إظما غظطئص سطى الثطغفئ وطظ غظعب 
سظه، وعع أطغر حرسغ وطضطش باطئغص الحرع ظغابئ سظ 
طمارجئ  وخقتغئ  السططان  غمطك  له  بئغساعا  افطئ. 
رساغئ الحآون وأسمال التضط. وضما عع طسطعم ق إطارة 
طظ دون ذاسئ، وق ظزام طظ دون اظدئاط. طظ عظا 
أطغر  ولضض  الثولئ  لرئغج  واجئئ  الطاسئ  الحرع  جسض 
حرسغ شغما تسطص به. والطاسئ الاغ أطر اهللا بعا لغسئ 
الحرع  جسض  شصث  العاسغئ،  الطاسئ  بض  السمغاء  الطاسئ 

لطاسئ التاضط العاجئئ حرذغظ:
١- أن ق غأطر بمسخغئ، إذ ق ذاسئ لمثطعق شغ طسخغئ 

الثالص.
٢- أن غضعن أطره ضمظ اخاخاخه. شق ذاسئ له شغ غغر 
طا تسطص بسمطه طظ تغث عع تاضط. شطه أن ُغطجم الظاس 
اتثاذ رصط لضض جغارة ُتسَرف به، ولضظه ق غمطك التص شغ 
إلجام الظاس السمض سحر جاسات شغ الغعم أو أصض أو أضبر.

وبما أن الحرع صث أظاط بالتاضط رساغئ الحآون وإصاطئ 
التثود، شإن طمارجئ ذلك السمض شغه جئاغئ لطمال طظ 
بغظعا  خاخئ  ظروف  شغ  وضرغئئ  وججغئ  وخراج  زضاة 
الحرع. وغادمظ سمض التاضط إظجال السصعبات سطى طظ 
غثالش الظزام، شق غتاشر سطى ظزام وق غصام بمةرد 
إغمان الظاس به، وق بالعسر شصط. وطظ إظجال السصعبات 
"الةطث" أو الدرب العارد شغ التثغث. شصث غعصع الثطغفئ 
أو الصداة سصعبئ حرسغئ سطى أتثعط وصث تادمظ جطثا، 
شالصاضغ  خطأ.  غضعن  وصث  ختغتا  التضط  غضعن  وصث 
غتضط بالزظ وبظاء سطى الصرائظ، وصث غخغإ وغثطأ. 
وصث بغظ الظئغ  ذلك، شصال: «ِإَذا َتَضَط الَتاِضُط َشاْجَاَعَث 
ُبطَّ َأَخاَب َشَطُه َأْجَراِن، َوِإَذا َتَضَط َشاْجَاَعَث ُبطَّ َأْخَطأَ َشَطُه 
َأْجٌر» رواه الئثاري. بض صث بّغظ لظا  أظه عع ظفسه تغظ 
غصدغ بغظ الظاس أظه إظما غصدغ بظاء سطى ظاعر افطعر. 
ذلك فظه إظما غتضط بخفاه بحرا، سظ أم جطمئ رضغ 
 ، اهللا سظعا، أظه  صال:«إِنََّما أََنا َبَشٌر َوإِنَُّكْم َتْخَتِصُموَن إَِليَّ
ِتِه ِمْن َبْعٍض، َفأَْقِضي  َوَلَعلَّ َبْعَضُكْم أَْن َيُكوَن أَْلَحَن ِبُحجَّ
َعَلى َنْحِو َما أَْسَمُع، َفَمْن َقَضْيُت َلُه ِمْن َحقِّ أَِخيِه َشْيًئا، 

َفَال َيأُْخْذُه َفإِنََّما أَْقَطُع َلُه ِقْطَعًة ِمَن النَّاِر»، طافص سطغه.
أسمال  طظ  عع  المال  وأخث  الةطث  أن  غئغظ  تصثم  طا 
التضام، حرط أن غضعن تطئغصا لطحرع، وأن أسمال الةطث 
وأخث المال صث تضعن شغ ظزر التاضط حرسغئ وصث غراه 
المتضعم ظطما. شعض غامرد المتضعم سطى التاضط فظه 
غرى أظه جطث ظطما أو أخث طظه زضاة أضبر طظ القزم؟! ضق 
ق غةعز له أن غامرد سطى الثولئ، وق أن غظجع غثا طظ 
ذاسئ، فظه غحسر بالزطط، أو فظه ظطط شسق، جعاء شسض 
التاضط ذلك بصخث أم بشغر صخث. شق غةعز لطظاس أن 
غثرجعا سطى الثولئ بظاء سطى الحئعئ، شق غساصر تضط وق 
غسااإ رحث بعثا. طا المططعب عظا؟ عض غرضى الظاس 

بالزطط وغخئرون سطغه؟
لطةعاب سطى السآال ُغظزر:

ظحر طعصع (الترة، ٢٠١٧/٠٣/٣٠)، الثئر الاالغ: "أشادت وبائص طظ الطةظئ العذظغئ لتصعق اإلظسان شغ طالغجغا بأن أضبر 
طظ ١٠٠ أجظئغ قصعا تافعط سطى طثى الساطغظ الماضغغظ شغ طراضج اتاةاز القجؤغظ شغ الئقد بسئإ أطراض حاى 
سقوة سطى أجئاب أخرى طةععلئ. واجاظث سثد العشغات الثي لط غظحر طظ صئض سطى بغاظات وشرتعا إدارة العةرة 
المالغجغئ إلى الطةظئ الاغ تمعلعا التضعطئ. وتعشغ ٨٣ حثخا شغ سام ٢٠١٥ شغ تغظ تعشغ ٣٥ آخرون سطى افصض شغ 
٢٠١٦ تاى غعم ٢٠ ضاظعن افول/دغسمئر، بتسإ وضالئ روغارز. وضان أضبر طظ ظخش سثد العشغات الثي بطس ١١٨ 
طظ طغاظمار طخثر سحرات اآلقف طظ القجؤغظ إلى طالغجغا وطظعط طسطمع الروعغظشا الفارون طظ اضطعاد جططات 
طغاظمار وجضاظعا الثغظ غالئغاعط طظ الئعذغغظ. وصال جغرالث جعزغش أتث بماظغئ أسداء شغ الطةظئ العذظغئ لتصعق 
اإلظسان شغ طالغجغا إن "السثد ضئغر لطشاغئ وخادم وغثسع إلخقح المظزعطئ". وطظ المصرر أن تسطظ الطةظئ عثه 
افرصام افجئعع المصئض شغ تصرغرعا السظعي بحأن أوضاع تصعق اإلظسان شغ طالغجغا. ووخش جعزغش افوضاع داخض 
المراضج الاغ زار بسدعا بأظعا "طروسئ" وصال إظه غةإ إجراء تتصغص جظائغ شغ تاقت العشاة. وأضاف طاتثبا ظغابئ سظ 
الطةظئ أن "افطراض الاغ تسئئئ شغ وصعع بسخ العشغات ربما ظةمئ سظ جعء الظزاطغظ الختغ والشثائغ وظصص 

الرساغئ الختغئ أو أظعا تفاصمئ لعثه افجئاب".
: بثل أن تساظفر طالغجغا جغحعا، لغثك تخعن دولئ طغاظمار (بعرطا)، وغةسطعا أبرا بسث سغظ، ظخرة 
غِظ َشَسَطْغُضُط الظَّْخُر﴾،  بض اظاصاطا لمسطمغ الروعغظةا، سمق بصعله جئتاظه وتسالى: ﴿َوِإِن اْجَاظَخُروُضْط ِشغ الثِّ
بثل ذلك شإن طسطمغ الروعغظةا الثغظ شروا إلغعا طظ وتحغئ الئعذغغظ العبظغغظ، لط غةثوا لثغعا ططةأ آطظا 
وتدظا داشؤا، بض ألصئ بعط شغ طثغمات بائسئ، تفاصر فدظى طصعطات التغاة، لغمعتعا طظ أبر الةعع والئرد 

وجعء الرساغئ الختغئ.

هل حديث الطاعة يؤسس لما يسمى "االستبداد الديني" 
أم أنه جزء من الحكم الراشد؟

سظ تثغفئ بظ الغمان صال: "صطئ غا رجعل اهللا إظا ضظا 
بحر شةاء اهللا بثغر شظتظ شغه شعض طظ وراء عثا الثغر حر 
صال ظسط صطئ عض وراء ذلك الحر خغر صال ظسط صطئ شعض 
وراء ذلك الثغر حر صال ظسط صطئ ضغش صال غضعن بسثي 
أئمئ ق غعاثون بعثاي وق غساظعن بسظاغ وجغصعم 
شغعط رجال صطعبعط صطعب الحغاذغظ شغ جبمان إظج 
صال صطئ ضغش أخظع غا رجعل اهللا إن أدرضئ ذلك صال 
طالك  وأخث  ظعرك  ضرب  وإن  لفطغر  وتطغع  تسمع 

شاجمع وأذع" رواه طسطط. 
لطالما تخض إحضال شغ شعط عثا التثغث وشغ شعط 
واصسه وطظاذه، وطا أضبر اجاحعاد حغعخ الئقط الغعم 
به لحرسظئ تضط الطشاة وخاخئ شغ الةجغرة السربغئ. بض 
لصث اجاثثم التثغث تارغثغا بحضض جطئغ طظ الئسخ 
لائرغر الزطط واقجائثاد، ولثلك أتئئئ تظاول عثا افطر 
إجصاط  إن  تام.  بحضض  لاةطغاه  ودصغص  سمغص  بحضض 
التثغث سطى تضام الغعم، الطشاة، لعع جرغمئ بحسئ، 
وعع ضرب بض َجطث لفطئ المضطعطئ... بثغظعا! وعع ظعع 
طظ تاّرس التضام الفسصئ والسمقء بالثغظ وظخعخه. 
إرادتعا  ضسر  غرغثون  بثغظعا!  افطئ  تثثغر  غتاولعن 
بعثا  إظعط  وجععا.  شغ  تصثجه  الثي  الثغظ  بعضع 
اإلجصاط لفدلئ سطى غغر طظاذعا، خقشا لطفعط الاحرغسغ 
الختغح، غصعلعن لطظاس: سطغضط بالخئر سطى تضاطضط 
سطغعط  والثروج  صَثُرضط،  شعط  سطغعط،  الثروج  وسثم 
خروج طظ الثغظ وتمرد سطى اهللا! !!ولاعضغح افطر وإزالئ 

الطئج بمئ ظاتغاان:
افولى تاسطص بمظاط التثغث، وافطغر الثي غثضره.

والباظغئ تاسطص بفعط التثغث شعًما تحرغسغا ختغًتا شغ 
جغاق بصغئ افدلئ الحرسغئ.

أطا شغما غاسطص بمظاط التثغث، شعع غظطئص شصط سطى 
التاضط الحرسغ وطظ غظعب سظه. فن الطاسئ العاجئئ شغ 
اإلجقم عغ ذاسئ خاتإ الخقتغئ، ولغج أي خاتإ 
ظفعذ وصعة. وخقتغئ التضط ق غمطضعا أتث بااتا طظ 
دون تفعغخ طظ افطئ، فن افطئ عغ خاتئئ السططان 
شق غةعز أن غتضمعا إق طظ ترضاه تاضما لعا وظائئا 
سظعا. شالظئغ  غصعل شغ التثغث الثي رواه أبع داود: 
«َمْن َباَيَع إَِماًما، َفأَْعَطاُه َصْفَقَة َيِدِه، َوَثَمَرَة َقْلِبِه، َفْلُيِطْعُه 
اْآلَخِر».  َرَقَبَة  َفاْضِرُبوا  ُيَناِزُعُه،  آَخُر  َجاَء  َفإِْن  اْسَتَطاَع،  َما 
وغصعل  شغ تثغث آخر رواه الئثاري «ُفوا ِبَبْيَعِة اَألوَِّل 
َفــاَألوَِّل». وسظ سئادة بظ الخاطئ رضغ اهللا سظه صال: 
ْمعِ َوالطَّاَسِئ ِشغ الَمْظَحِط  «َباَغْسَظا َرُجعَل اهللاَِّ  َسَطى السَّ
َوالَمْضَرِه» رواه الئثاري. شعثه افتادغث خرغتئ شغ أن 
الطاسئ طارتئئ سطى الئغسئ الحرسغئ الاغ تاط طظ صئض 
افطئ وبرضاعا. تاى الظئغ  لط غاعل التضط بمةرد أظه 
خاتإ رجالئ... شثقل بقبئ سحر ساطا طارس  أسمال 
الظئعة طظ دسعة وتئطغس وإرحاد وظخح لطظاس دون أن 
غمارس أسمال التضط، طظ صداء وإسقن ترب وأخث طال 
وتسغغظ لفطراء، ولط غساطط التضط إق بسث أن باغسه أعض 
السططان وأختاب الحأن طظ أعض المثغظئ، شخار بثلك 
تاضما غمارس أسمال التضط بةاظإ أسمال الظئعة. وصث 
أجمع الختابئ رضغ اهللا سظعط سطى أن الثقشئ والتضط 
واإلطارة إظما تظسصث بالئغسئ طظ افطئ، أو طمظ غةسث 

اخاغارعا وغسئر سظ رضاعا.
والحرط الباظغ شغ التاضط الحرسغ عع أن غتضط بحرع 
اهللا ضاطق. شطع اجامسئ الئحرغئ ضطعا سطى تظخغإ تاضط 
تةإ  شق  بالحرع  غتضط  ق  ولضظه  المسطمعن  وطسعط 
ذاساه. شحرسغئ العقغئ طاعصفئ سطى السمض بضااب اهللا 
ِطيُعوا 

َ
ِيَن آَمُنوا أ َّ فَُّها ا

َ
وجظئ رجعله . صال تسالى: ﴿يَا ك

ٍء  ْ َ ْمِر ِمْنُكْم َفإِْن َيَنازَْقُتْم يِف 
َ ْ
ِ األ و

ُ
ِطيُعوا الرَُّسوَل وَأ

َ
َ وَأ ابَّ

ِ وَالرَُّسوِل﴾. شاآلغئ صثطئ ذاسئ اهللا وذاسئ  َفُردُّوهُ إىَِل ابَّ
رجعله  سطى ذاسئ ولغ افطر، لغسطط الةمغع أن أجاس 
التضط والسططان عع الحرع، شاآلغئ تئغظ أن الحرع عع 

----- بصطط: طظثر سئث اهللا -----

المسلمون الروهينجا يفرون من وحشية األعداء إلى ظلم األشقاء

ورد سطى طعصع (رادغع جعا، ٢٠١٧/٠٣/٣٠) ظصق سظ وزارة 
الثارجغئ  وزارة  "أسطظئ  الاالغ:  الثئر  افطرغضغئ،  الثارجغئ 
افطرغضغئ الثمغج إذقق طحروع بصغمئ ٤٠٠ ألش دوقر 
إلظصاذ اآلبار السراصغئ شغ طثغظئ ظمرود الاارغثغئ، الاغ تررتعا 
الصعات السراصغئ، وذلك بالاساون طع طسعث جمغبسعظغان. 
وصالئ العزارة شغ بغان إن المحروع جغساسث عغؤئ اآلبار 
السراصغئ وغغرعا طظ العغؤات سطى الصغام بافسمال الدرورغئ 
سطى افرض لاعبغص وجطإ اقجاصرار لمثغظئ ظمرود الصثغمئ 

الاغ تصع جظعب المعخض. وأضاف الئغان أن الثئراء شغ المسعث جغسصثون جطسات طع ظزرائعط السراصغغظ لطاسرف 
سطى العضع التالغ شغ المثغظئ الاغ تسرضئ السثغث طظ اآلبار شغعا لطاثطغر سطى غث طسطتغ داسح سظثطا اتاطععا. 

وأوضتئ العزارة أن خطئ طفخطئ جغاط وضسعا شغما بسث لضغفغئ تأطغظ اآلبار السراصغئ افخرى شغ ظمرود.
وضاظئ الصعات السراصغئ صث اجاسادت المثغظئ شغ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر الماضغ شغ إذار سمطغاتعا الاغ اظططصئ 

قجاسادة طثغظئ المعخض طظ صئدئ الاظزغط".
: شغ العصئ الثي تصعم شغه صعات الاتالش الخطغئغ الثي تصعده أطرغضا، بصاض المؤات طظ أعض السراق، 
تتئ أظصاض طظازلعط الاغ تثطرعا ذائرات الاتالش، شغ العصئ ذاته تظحأ أطرغضا طحروسا بمؤات آقف الثوقرات؛ 

إلظصاذ اآلبار السراصغئ شغ طثغظئ ظمرود الاارغثغئ، شائاً لتدارة تعلغ اعاماطا بالتةر سطى تساب الئحر.

أمريكا المجرمة تقتل البشر، وتهتم بإنقاذ الحجر

الصين 
سادرة في غيها في محاربة 

اإلسالم والمسلمين


