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بصطط: افجااذ سئث اهللا سئث الرتمظ*

ظحر طعصع (وضالئ افظاضعل، الثمغج، ١ جمادى افولى 
خئراء  شرغص  "أسث  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/١/١٨م)  ١٤٣٩عـ، 
تابع لطمظزمئ الثولغئ بغظ غعطغ ١ ضاظعن الباظغ/غظاغر 
و٣١ ضاظعن افول/دغسمئر الماضغغظ، تصرغرا حاطق سظ 
الغمظ، طظ المصرر أن غصثطه إلى طةطج افطظ الثولغ 
طططع حئاط/شئراغر المصئض. الاصرغر خطص إلى أظه بسث 
التضعطئ  جططئ  شإن  الظجاع،  طظ  أسعام  بقبئ  طدغ 
الحرسغئ تآضطئ إلى طرتطئ الحك شغ صثرتعا سطى تعتغث 
الغمظ، طعضتا أن شرغص الثئراء بظى عثا اقجاظااج سطى 
أربسئ سعاطض، سطى رأجعا: "سثم صثرة الرئغج الغمظغ 
سئث ربه طظخعر عادي سطى شرض جغطرته طظ الثارج 
عغ:  افخرى  والسعاطض  المتررة".  افراضغ  ضاطض  سطى 
"تحضغض المةطج اقظاصالغ الةظعبغ الثي أسطظ أن عثشه 
عع اجاصقل الةظعب"، و"اجامرار تعاجث التعبغغظ شغ 
خظساء وغالئغئ المظاذص شغ الحمال"، وضثلك "اظاحار 
الصعات السسضرغئ بالعضالئ، الاغ غاط تمعغطعا وتسطغتعا 
السسعدغئ،  بصغادة  السربغ  الاتالش  شغ  أسداء  طظ 
والثغظ لعط أعثاف خاخئ سطى افرض". وشغ جظعب 
الغمظ، بتسإ الاصرغر، أخغئئ تضعطئ عادي بالدسش 
بسئإ اظحصاق سثد طظ المتاشزغظ واظدماطعط إلى 
طسألئ  أخئتئ  تغث  الةظعبغ،  اقظاصالغ  المةطج 

اظفخال الةظعب "اتامالغئ تصغصغئ"."
: إن طا غتثث شغ جظعب الغمظ طا عع إق اطاثاٌد 
لطخراع اإلظةطعأطرغضغ سئر افدوات المتطغئ واإلصطغمغئ، 
شئغظما تسسى أطرغضا المةرطئ إلى تبئغئ جماسئ التعبغغظ 
وذلك طظ خقل إحراضعط شغ طساصئض الغمظ السغاجغ 
أجض  طظ  لعط  المةال  بإشساح  وذلك  رئغسغ  ضطرف 
السغطرة سطى أضئر صثر طمضظ طظ المساتئ الةشراشغئ 
شغ حمال الغمظ، والدشط الماعاخض لطثروج طظ أزطئ 
الغمظ ضمظ التض السغاجغ، شعغ، أي أطرغضا، تسسى 
شغ المصابض إلى إتغاء جظاح التراك الماحثد شغ الةظعب 
والمطالإ بتص تصرغر المخغر واجاسادة دولئ الةظعب، 
شفغ المصابض وشغ العصئ ظفسه تصش برغطاظغا فطرغضا 
بالمرخاد سظ ذرغص دولئ اإلطارات وذلك بالسمض سطى 
اتاعاء التراضغغظ الةظعبغغظ أو تاى تخفغاعط، وضثلك 
بالسمض سطى اجاسادة المثن بالتسط السسضري... وبسث 
ظةاة ذارق طتمث سئث اهللا خالح وأخغه شعما غصعطان 
بالثور المعضض إلغعما طظ برغطاظغا سئر اإلطارات وذلك 
لطاعاخض طع صعات الترس الةمععري وطحاغت الصئائض 
وأسداء تجب المآتمر وتةار السمقت والمعاد الشثائغئ 
لادغغص الثظاق سطى التعبغغظ. وبالمصابض صاطئ أطرغضا 
بغاظًا  وأخثرت  الةظعبغ"  "التراك  طضعظات  باترغك 
تّثرت شغه دول "الاتالش السربغ" طظ اجاداشئ أي طظ 
الصغادات الاابسئ لظزام سطغ سئث اهللا خالح، ضما أوسجت 
أطرغضا لطسسعدغئ بعضع ودغسئ بمئطس ططغاري دوقر شغ 
الئظك المرضجي شغ سثن قجارضاء أبظاء الةظعب وصعشا 
أطام طا تصعم به اإلطارات خثطًئ لئرغطاظغا. وغةثر أن 
ظثضر أن أعض الغمظ باتعا غسطمعن سطط الغصغظ أظه ق 
طثرج لعط طظ عثه افزطات وق جئغض لتض لمحاضطعط، 
وتسالى؛  جئتاظه  ربعط  لرضعان  ظعال  ق  ذلك  وصئض 
إق بالسمض الةاد والمظاب والسسغ التبغث والمثطص 
إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، 
الاغ بعا غظساصعن طظ ربصئ الثول اقجاسمارغئ وسطى 
رأجعا أطرغضا وبرغطاظغا الخطغئغاان، وشغعا غأطظعن سطى 
أرواتعط ودطائعط، وسطى برواتعط وطصثراتعط، وسطى 

أسراضعط، وغفعزون بسج الثارغظ وجسادتعما.

ذلك،  بسث  ودسماعا  ١٩٤٨م،  شغ  غععد  بثولئ  أطرغضا  اسارشئ  لصث 
شخمئ التضام، بض وخادصعا أطرغضا! شعاظعا وتسربطعا بالععان... وأضمض 
ضغان غععد اتاقل باصغ شطسطغظ وباصغ صثجعا جظئ ١٩٦٧م، وضثلك 
أطرغضا  واتثثوا  بض  التضام،  وخمئ  اقتاقل،  عثا  شغ  أطرغضا  دسماعط 
الخثغص العشغ وجسطععا واجطئ التض طع ضغان غععد... شعاظعا وتسربطعا 
جادشط  أطرغضا  بأن  وغثادسعن  وغثثسعن  غدططعن  وضاظعا  بالععان... 
غصغمعن سطغه دولئ ولع طظجوسئ السقح  سطى دولئ غععد لاسطغعط حغؤاً 
وغضعن حرق الصثس ساخمئ لعط... شعاظعا شغما غثادسعن، وطا غثثسعن 
إق أظفسعط وشاصثي الئخر والئخغرة... شعاظعا وتسربطعا بالععان... وعا عغ 
أطرغضا بطسان تراطإ تسطظ اساراشعا بأن الصثس الاغ عغ أرض اإلجراء 
والمسراج، وصئطئ المسطمغظ افولى، وتاضظئ بالث المسةثغظ بحث الرتال، 
تسطظعا بحرصعا وغربعا ساخمئ لضغان غععد... وغاخض تراطإ بأولؤك التضام 
صئض اإلسقن دون أن غصغط لعط وزظا وق غتسإ لةسةساعط تساباً شغ أن 
الصثس لعا حأن سظثعط، غاخض بعط ُغسطمعط طسئصاً سظ إسقظه، وتصاً ضما 
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طع اصاراب اظاثابات الرئاجئ المخرغئ المجطع إجراؤعا 
شغ آذار/طارس الصادم، خرج سطغظا طئضرا أتمث حفغص 
رئغج وزراء طخر افجئص غساثر سظ اقجامرار شغ جئاق 
اقظاثابات الرئاجغئ بسث تأضغثه بأظه تسرض لطاعثغث 
المسارض  السادات،  أظعر  طتمث  وأضث  تحعغه.  بتمطئ 
ابظ أخ الرئغج العالك الثي غتمض ظفج اقجط، أظه 
لظ غثعض اقظاثابات أغًدا فن المظاخ لغج طظاجًئا 
إلجراء اظاثابات ترة. وأشغث أن الةغح المخري اساصض 
رئغج افرضان السابص جاطغ سظان بسئإ "الاترغخ" 
وذلك بسث أغام طظ إسقن ظغاه الارحح ضث السغسغ شغ 
اقظاثابات، ضثلك اظستإ خالث سطغ، وخرج طظ جغث 
الئثوي غسطظ ظغاه الارحح وتصثم شسق لطضحش الطئغ 
ضئثغض  ربما  طظاشج  ضمرحح  ظفسه  لاصثغط  لغساسث 

لتمثغظ خئاتغ شغ اقظاثابات السابصئ.
السغسغ غثحى تصغصئ طظ وجعد طظاشج تصغصغ صث 
غعثد وجعده شغ تضط طخر خاخئ بسث جرائمه الاغ 
ارتضئعا شغ تص أعطعا، وطع العضع شغ اقسائار أن أي 
صث  اقظاثابات  عثه  شغ  سطغه  جغفعز  تصغصغ  طظاشج 
بمتاضماه  طخر  فعض  اساماده  أوراق  لاصثغط  غسسى 
وتصثغمه ضضئح شثاء لمجغث طظ اجاشقل طحاسر الظاس، 
خاخئ لع ضان عثا المظاشج ذا خطفغئ سسضرغئ وله ظفعذ 
ووقءات داخض الةغح ضحفغص وسظان بثقف سقصاعما 
لمبطعما  لغسمح  السغسغ  غضظ  لط  لثلك  بأطرغضا، 
شعع  سطغ  خالث  أطا  الرئاجئ،  ضرجغ  سطى  بمظاشساه 
وإن لط غضظ بتةط المظاشج التصغصغ إق أظه صث غةمع 
تعله الحئاب البائر طظ غغر اإلجقطغغظ ولظ غساطغع 
السغسغ وخفه وطظ غطاش تعله (باإلرعاب) ولظ غسمح 
باظاثابات ظجغعئ صث تأتغ بما غصطإ المعازغظ، افطر الثي 
غسغث الئقد إلى أجعاء بعرة غظاغر وطا خاتئعا طظ غدإ 
حسئغ، ضض عثا طع شرض غغاب اإلجقطغغظ الثغظ غآبر 
شغعط وغعجععط صادة اإلخعان بحضض ضئغر، وعط بسئإ 
طساسثون  السغاجغئ  رؤغاعط  وصخر  "براغماتغاعط" 

لثسط أي طرحح صعي طصابض السغسغ.
داخض  ورطعز  بصادة  إذاتاه  طسطسض  بسث  السغسغ 
تماطا  غثرك  الساطئ  والمثابرات  السسضرغئ  المآجسئ 
أن وجعد طرحح تصغصغ صعي خاخئ طظ ذوي الثطفغئ 
غضعن  أن  صئض  لتغاته  تصغصغ  تعثغث  عع  السسضرغئ 
لضرجغ الرئاجئ، لثا رأغظا طا غتثث طع ضض طرحح صعي 
وتط  اإلطارات  طظ  أتى  الثي  بحفغص  شئثءًا  طتامض؛ 
اتاةازه شغ شظثق طارغعت بالصاعرة، وصئطه تط اتاةاز 
بقبئ طظ طآغثغه وأسداء تجبه، أطا جاطغ سظان وبسث 
لعةئ الاتثي الاغ أظعرعا شغ بغان ترحته لطرئاجئ 
شصث تط اساصاله عع وسحرات طظ أشراد تمطاه واقساثاء 
سطى ظائئه المساحار عحام جظغظئ بالسقح افبغخ شغ 

واصسئ صال سظعا طتاطغه إظعا طتاولئ اغاغال.
ضمظ  افصعى  الحثخغئ  عع  سظان  ضان  وإذا  وبالاالغ 
الثحظئ  الطرغصئ  بعثه  طسه  الاساطض  وتط  المرحتغظ 
شما بالضط بمظ عع دوظه طظ أطبال صظخعة الدابط 
المخري الثي أسطظ ترحته شغ السابص وتمئ طتاضماه 
سسضرغا وخالث سطغ المعثد بالتئج سطى ذطئ صدغئ 
والثي  الظزام  غسغره  الثي  المخري  الصداء  غئاحرعا 
أسطظ اظستابه أغدا شغ ظض عثه افجعاء السائثة الاغ ق 
غةرؤ سطى الارحح خقلعا إق طظ غسمح له الظزام لطسإ 

دور طسغظ قجاضمال الحضض المططعب؟!
السغسغ الثي غسامث وجعده طظ الثسط افطرغضغ له 
وّجه رجالئ خقل طآتمر تضاغئ وذظ الةمسئ ٢٠١٨/١/٢٦ 
أحار شغعا بأن "طآجسات الثولئ الاغ تظعار لظ تصعم لعا 
صائمئ، وأن (اإلرعاب) ق غجال غحّضض خطرا سطى طخر"، 
وبأظه طا زال "طرّحح الدرورة"، ضما أذطص سطغه الئسخ 
سظث ترحته لطرئاجئ فول طرة صئض تعالغ أربسئ أسعام، 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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ظطفئ  أن  غةإ  جرى  طا  باتطغض  الئثء  صئض   - الةعاب: 
الظزر إلى أطر طعط جثًا غحضض المتعر الثي تثور سطغه 
السغاجئ الارضغئ التالغئ شافعط سطى ضعئعا تترضات 
أردوغان  ترضغا  إن  إذ  وتخرغتاته،  وأسماله  أردوغان 
طعالغئ فطرغضا بحضض واضح، شعع غفسض ذلك طصابض 
أن تثسمه أطرغضا لطئصاء شغ التضط ضما أوخطاه إلغه، 
وطا غثل سطى ذلك طا ذضرته جرغثة الخئاح المآغثة 
لطتضعطئ الارضغئ غعم ٢٠١٧/٤/١٨ "أن الرئغج افطرغضغ 
الطغطئ  شغ  تطفعظغا  أردوغان  الارضغ  بالرئغج  اتخض 
الماضغئ شئارك له بظاائب اقجافااء غعم ١٦ ظغسان تعل 
اإلخقتات الثجاعرغئ وظزام الرئاجئ، وذضر له أظه "صام 
وجّغر تمطئ جغثة لثلك، وأظه تابع التمطئ حثخغا سظ 
صرب". وصال فردوغان: "أسطغ اعاماطا لخثاصاظا وإظه 
تعجث عظاك أحغاء طعمئ جثا جظصعم بعا طسا". وعضثا 
طظاخرة  شسطغاً  ضاظئ  جعرغا  شغ  أردوغان  جغاجئ  شإن 
لمثططات أطرغضا بابئغئ أرضان الظزام والدشط سطى 
الفخائض لقظستاب طظ المظاذص التغعغئ لطظزام، وأطُر 
بئسغث  لغج  طظعا  الظزام  وتمضغظ  تطإ  شغ  الافرغط 
شصث صام باشاسال صداغا بستإ الفخائض لطصاال شغعا 

بثل أن غصاتطعا شغ طظاذصعط لمظع الظزام طظ دخعلعا، 
وذلك بتةئ طسرضئ درع الفرات شغ العصئ الثي ضان 
الظزام غاعجه شغه إلى تطإ وغرضج عةعطه عظاك، سطما 
بأن طسرضئ درع الفرات صث تمئ أخقً بمئارضئ أطرغضغئ، 
شصث دخطئ ترضغا إلى طظطصئ جرابطج سام ٢٠١٦ بإغساز 
طظ أطرغضا سظثطا جاء ظائإ الرئغج افطرغضغ السابص 
تأغغثه  عظاك  طظ  وأسطظ  أظصرة  إلى  باغثن  جعزغش 
الخرغح لثخعل الةغح الارضغ غعم ٢٠١٦/٨/٢٤ وذطإ 
اقظستاب  الضردغئ  الحسإ  تماغئ  وتثات  صعات  طظ 
طظ أطام الصعات الارضغئ تتئ طسمى درع الفرات. وصث 
ذضرظا شغ جعاب جآال باارغت ٢٠١٦/٩/٢٥ طا غطغ: "وطظ 
أجض إظةاح الثطط افطرغضغئ الاغ باتئ ترضج سطى تطإ 
ضان ق بث طظ إسادة شرض التخار سطغعا، وعظا سمطئ 
أطرغضا سطى طتعرغظ إلسادة التخار سطى تطإ: افول: 
إدخال الةغح الارضغ إلى حمال جعرغا، بثًءا بمظطصئ 
جرابطج شغما أسطظئ سظه ترضغا بسمطغات "درع الفرات"، 
واجاثساء البعار "المعالغظ لارضغا" طظ جظعب تطإ لصاال 
تظزغط الثولئ، أي إضساف جئعات الصاال التصغصغئ شغ 
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ما يحدث في جنوب اليمن هو 
اإلنجلوأمريكي للصراع  امتداد 

ق زالئ السططئ الفطسطغظغئ تساصض الحاب طتمعد سعدة (٤٧ ساطاً) طظ بطثة تئطئ - صطصغطغئ طظث غعم افتث 
السططئ  رئغج  خطاب  شغه  اسائر  ختفغا  بغاظاً  الاترغر  تجب  تعزغع  إبر  المتاشر،  "ذطئ"  سطى   ٢٠١٨/١/٢١
وصرارات المةطج المرضجي اجاراًرا لطمعاصش الاغ ضغسئ شطسطغظ وأعطعا وطصثجاتعا وبئائ ضغان غععد شغعا.

إن السططئ بثل أن تثةض طما جطئاه سطى شطسطغظ وأعطعا طظ طخائإ وضعارث وتدغغع لفرض المئارضئ 
﴿َقاَل فِرَْعْوُن َما  الفرسعظغ  الظعب  سطى  وجغرعا  وصمسعا  غغعا  شغ  تسامر  السغح،  شغ  وضظك  وإشساد  وإشصار 
جغاجاتعا الاآطرغئ الصمسغئ وتظثرعا  جئئاعا  اقتاصان الاغ  َرى﴾، وعغ بثلك تجغث طظ تالئ 

َ
رِيُكْم إِالَّ َما أ

ُ
أ

وغثسعن  اقجاسمارغئ  المحارغع  وجه  شغ  غصفعن  الثغظ  الثسعة  تمطئ  إن  واآلخرة.  الثظغا  شغ  الساصئئ  بسعء 
التصغصغ  الاسئغر  عط  المتاطغظ،  رجج  طظ  افصخى  وتطعغر  ضاططئ  شطسطغظ  لاترغر  جغعحعا  لاترغك  افطئ 
سظ شضر افطئ وطحاسرعا وعط دساة الثغر والتص الثغظ غساظعدعن افطئ اإلجقطغئ إلصاطئ دغظعا، وغصثطعن 
أظفسعط اباشاء طرضاة اهللا تسالى وق غثحعن شغ اهللا لعطئ قئط... وإن جرائط افظزمئ الثائظئ هللا ولرجعله 
بتص المسطمغظ وتمطئ الثسعة لظ تمر دون تساب... وظتظ ق ظصعل عثا الضقم ججاشا بض ظصعله إغماظا طظا باهللا 
الصاعر شعق سئاده الثي وسث ووسثه التص أن غظخر أولغاءه وأن غثل أسثاءه... صث غراه الشاشطعن بسغثا ضما رآه 
طظ صئض أطبالعط... ولضظا ظراه صرغئا صرغئا بإذن اهللا تسالى. إن سطى السططئ أن تططص جراح الحاب سعدة عع 
وضض طثطص طظ أعض شطسطغظ وأن ترسعي وتاعصش سظ صمسعا فعض شطسطغظ الحرشاء شساسئ الزطط صخغرة 
ِيَن يِف قُلُوبِِهْم َمرٌَض  َّ ﴿لنَِئْ لَْم يَنَْتِه الُْمَنافُِقوَن وَا تةئروا.  طعما  أجعد  وطخغرعط  ذعلعا  الزالمعن  ظظ  طعما 
ِخُذوا وَُقتِّلُوا َيْقتِيًال  ُسنََّة 

ُ
ْفَنَما ثُِقُفوا أ

َ
وَالُْمرِْجُفوَن يِف الَْمِديَنِة َجُْغرِيَنََّك بِِهْم ُعمَّ َال جُيَاوُِرونََك فِيَها إِالَّ َقلِيًال  َملُْعوغنَِي أ

ِ َيْبِديًال﴾. َِد لُِسنَِّة ابَّ
َ

ِيَن َخلَوْا ِمْن َقْبُل َولَْن جت َّ ِ يِف ا ابَّ

سلطة العار ال تستحي من اهللا وال من عباده
إذ تعتقل حملة الدعوة الذين يصدعون بالحق!
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

السآال: لصث لعتر أن تترضات أردوغان شغ جعرغا صث عثأت ظسئغاً بسث سمطغات درع الفرات وتفرغط أردوغان 
بتطإ وتسعغض جغطرة الظزام سطى تطإ، ولضظه ساد شظحط طظ جثغث شغ طسمى سمطغئ غخظ الجغاعن ظتع 
سفرغظ طظث السئئ ٢٠١٨/٠١/٢٠م سئر صخش طثشسغ وجعي ضما جاء شغ بغان أخثرته رئاجئ افرضان الارضغئ 
غعم افتث ٢٠١٨/٠١/٢١م صالئ شغه (إن سمطغئ غخظ الجغاعن الاغ اظططصئ أطج السئئ طسامرة تسإ الثطئ 
المرجعطئ لعا، وأن السمطغئ الئرغئ بثأت خئاح افتث. ترك برس ٢٠١٨/٠١/٢١م) وطا زالئ طسامرة، شما وراء 

سمطغئ غخظ الجغاعن عثه؟ وججاضط اهللا خغرًا.

آال
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لروجغا،  إسطاؤه  أطرغضا  ترشخ  طا  وعع  السعري، 
لثلك دشسئ أطرغضا المسارضئ إلى رشخ عثا المآتمر 
واجافادت طظ ذرته بثشع المسارضئ إلى المجغث طظ 

اقرتماء شغ أتداظعا.
إن أطرغضا الاغ ترغث التفاظ سطى تفردعا شغ الظفعذ 
شغ جعرغا، شصث أخرجئ طا غسمى "القورصئ" بمحارضئ 
وعغ  وافردن،  والسسعدغئ  وشرظسا  برغطاظغا  طظ  ضض 
ترتئط  ضسغفا  طفضضا  بطثا  جعرغا  غةسض  تض  طسعدة 
أذراشه بالظفعذ افطرغضغ طئاحرة أو سئر بسخ سمقئعا.

عثان الحضقن طظ خارذئ التض السغاجغ المطروح 
سطى  واتثة  ظاغةاه  وأطرغضا  روجغا  طظ  ضض  صئض  طظ 
غتاشر  سطماظغ  ظزام  لخالح  تخفغاعا  وعع  البعرة 
افطظغئ  وطآجساتعا  لطظزام  السمغصئ  الثولئ  سطى 
وإطساضه  ـــئ  واإلدارغ والثبطعطاجغئ  والسسضرغئ 

بمفاخض الئقد واقرتضاز سطغعا.
إن الفرق بغظ عثه المآتمرات عع الخراع بغظ الثول 
سطى تخث بمار وظاائب الصاض واإلجرام وتتصغص طضاجإ 
أعض  وطآجغ  دطاء  تساب  سطى  واصاخادغئ  جغاجغئ 

الحام البائرغظ،
شروجغا ترغث أن تزعر طظ خقل طآتمر جعتحغ أظعا 
حرغك شغ خظع الصرار الثولغ وتض افزطات إضاشئ إلى 
المضاجإ اقصاخادغئ شغما ترغث أطرغضا ترطاظعا طظ 

ذلك واقجاتعاذ سطى ضض حغء.
ظسط عثه لسئئ افطط الصثرة وتخاد اإلجرام الثي تصعم 
بسث  بط  المسطمغظ  ضث  تساوظعا  خقل  طظ  الثول  به 

ذلك تثاطش سطى صسمئ طغراث الصاغض.
أغعا المسطمعن! عثه تصغصئ الظزام الثولغ وطعاصفه 
جرا  والصاض  اإلجــرام  وطمارجئ  الحسعب  صداغا  طظ 
وسطظا وتخث ظاائةه شغ طآتمرات غاظازسعظعا بغظعط 

لقجاتعاذ سطى ضسضئ الظفعذ.
خغر  أي  طظعا  غرجى  ق  خــثاع  المآتمرات  عــثه  إن 
لطمسطمغظ، شق تسطصعا سطغعا آطاق بض واجعععا برشدعا 
واإلسراض سظعا وطصاذساعا ضطعا، واضحفعا جرائط طظ 
غصش وراءعا وأعثاشعا وغاغاتعا وظاائةعا الاغ تخإ 

شغ طخطتئ أسثاء اإلجقم والمسطمغظ شصط.
أتضام  باتئاع  إق  تاتصص  ق  المسطمغظ  طخطتئ  إن 
اإلجقم  طحروع  سطى  والاعتث  الاشغغر  شغ  اإلجــقم 
السزغط، وإصاطئ الثولئ اإلجقطغئ، دولئ الثقشئ سطى 
اقجاسمارغئ  الثول  طحارغع  ورشخ  الظئعة،  طظعاج 
وصطع  طآتمراتعا  شغ  والمحارضئ  المساعمئ  وسثم 

 السقصئ طسعا شصث بان خثاسعا واظضحش زغفعا

دسئ روجغا إلى طآتمر جعتحغ الثي جغظسصث غعطغ 
ووجعئ   ٢٠١٨ الباظغ/غظاغر  ضاظعن  طظ  و٣٠   ٢٩
دسعات إلى ظتع ١٦٠٠ حثص زاسمئ أظعط غمبطعن 
ضاشئ أذغاف الحسإ السعري، وصث واجعئ الثسعة لعثا 
السعرغئ  المسارضئ  أذغاف  طظ  واجسا  رشدا  المآتمر 
لطمرة الباظغئ شغما اظسصث طآتمر شغّظا الثي لط تخثر سظه 
ظاائب تثضر، شغما العسعد الثولغئ أن التض جغضعن شغ 
جظغش وشصا لصرارات افطط الماتثة، إن عثه المآتمرات 
تظسصث دائما بسث جعقت طظ الصخش والصاض والاحرغث 
والمطغحغات  والظزام  روجغا  أطرغضا  وضقء  صئض  طظ 
الماتالفئ طسعط وجط الاعاذآ الثولغ وخماه سطى 
ضض ذلك اإلجرام، وضأظعط غصعلعن لطمسارضئ سطغضط 
التدعر إلى عثه المآتمرات والمعاشصئ سطى طثرجاتعا 
روجغا  ــثول؛  ال عثه  وتتاول  أظعشضط،  رغط  بالسخا 
وإغران وترضغا والسسعدغئ بصغادة أطرغضا طظ خقل عثه 
المآتمرات إرجاء صعاسث وطئادئ لطتض السغاجغ الثي 
تعاشصئ سطغه، إق أظه تئرز أتغاظا خقشات تعل بسخ 
الافاخغض الاغ ق تآبر شغ تساون عثه الثول إلجعاض 
بعرة الحام وتخفغاعا، شصث ُحةسئ ترضغا سطى تدعر 
طآتمر جعتحغ طصابض جضعت روجغا وتسعغطعا سمطغئ 
غخظ الجغاعن وطظ صئطعا تسطغط حرق جضئ الصطار، 

وعضثا تائادل الثول افدوار لاتصغص طخالتعا،
ولضظ طع اصاراب طعسث التسط طظ وجعئ ظزر عثه 
الثول المساسةطئ جثا لطصداء سطى بعرة الحام بالتض 
وروجغا تعل  السغاجغ برز خقف حثغث بغظ أطرغضا 
جغاجغا  طظه  واقجافادة  إخراجه  وضغفغئ  التض  حضض 
واصاخادغاً، طما جسض أطرغضا تثشع المسارضئ السعرغئ 
تتاول  الثي  المآتمر  عثا  جعتحغ،  طآتمر  لرشخ 
طخالتئ  سظ  سئارة  خقله  طظ  التض  تةسض  أن  روجغا 
وذظغئ وضأن الثي تخض طحاجرة بغظ بسخ افشرصاء!!

إن التخاد المر لعثه المآتمرات غزعر جطغا شغما رحح 
تضعن  طا  أحئه  عغ  الاغ  جعتحغ  طآتمر  بظعد  طظ 
تمارجعا  ضاظئ  الاغ  الثطابات  شغ  الثحئغئ  بالطشئ 
والعذظغئ  السغادة  ادساء  طظ  الثضااتعرغئ  افظزمئ 
والعتثة والترغئ المجسعطئ لاثطص شغ الظعاغئ إلى 
والمسارضئ  الظزام  طظ  دجاعر  خغاغئ  لةظئ  تحضغض 
المخظعسئ شغ دطحص وطعجضع وجسض المسارضئ طظ 
البعرة سئارة سظ دغضعر لاخعغ عثه افضبرغئ دجاعرا 
لطتض،  ذرغص  خارذئ  غضعن  والظزام  طعجضع  غظاجإ 
الثولغ  المسرح  سطى  شاسطئ  ضثولئ  روجغا  غزعر  طا 
الثاخض  شغ  واصاخادغا  جغاجغا  ظفعذا  وغضسئعا 

شغ بغان خثر شغ ١٧ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٨، دسئ 
وزارة الثارجغئ الروجغئ إلى إجراء طتادبات ساجطئ بغظ 
التضعطئ افششاظغئ وترضئ ذالئان. وأحار الئغان إلى أن 
طعجضع تآغث بحثة المتادبات المئاحرة بغظ التضعطئ 
افششاظغئ وترضئ ذالئان إلظعاء الترب شغ أششاظساان 

و"طساسثة لاعشغر طظخئ طقئمئ".
وتحسر روجغا بالصطص فن أششاظساان تاتعل إلى طعذأ 
صثم جثغث لاظزغط الثولئ لجسجسئ اجاصرار دول آجغا 
العجطى. وباإلضاشئ إلى ذلك، صاطئ روجغا بالمحارضئ 
تضعطات  طع  افششاظغ  بالخراع  الماسطص  الظصاش  شغ 

أخرى طبض الخغظ وباضساان طظث سام ٢٠١٦.
عغ  شأششاظساان  اجاراتغةغ،  الةغع  لمعصسعا  ظزرًا 
المضان المظاجإ لطسغطرة سطى المظطصئ؛ لثلك أتث 
افجئاب الرئغسغئ الثي صاد أطرغضا لشجو أششاظساان عع 
تتثي العغمظئ اإلصطغمغئ لروجغا والخغظ شغ طةاقت 
أششاظساان  شغ  وجعدعط  شإن  ولثلك،  ظفعذعما. 
طظ  سسضري  ضمحروع  اجاثثاطه  إلى  أجاجاً  غعثف 
أجض العخعل إلى المعارد الطئغسغئ شغ آجغا العجطى 

وبتر صجوغظ.
سطى الرغط طظ ذلك، وبسئإ غئائعا السغاجغ - شصث 
سطى  الشجو  صغادة  شغ  أطرغضا  جابصاً  روجغا  حارضئ 
أششاظساان، بتةئ الترب سطى (اإلرعاب)، وطع ذلك، شفغ 
اآلوظئ افخغرة أخئتئ خطئ أطرغضا قجاشقل المعارد 

طدى.  وصئ  أي  طظ  وضعتاً  أضبر  أسقه  المثضعرة 
ولثلك، تاثث روجغا تثابغر قتاعاء العضع.

شغ  التصغصغ  السقم  طحروع  أن  طظ  الرغط  وسطى 
أششاظساان لط غضظ أبثًا ججءًا طظ الثطئ، وطع ذلك، تط 
تظزغط بسخ المتادبات الععمغئ طرات سثة طظ أجض 

تحاغئ الرأي السام وإسطاء أطض ضاذب لطحسإ.
إن العثف افطرغضغ عع طعاخطئ عثه الترب طظ خقل 
وغتثث  المسرضئ.  إلى  اقظدمام  سطى  افششان  إجئار 
ذلك طظ خقل اإلخابات بغظ المثظغغظ، وارتفاع طسثل 
وضسئ  ظفسه،  العصئ  وشغ  المثصع.  والفصر  الئطالئ، 
أطرغضا أغداً الحروط الاالغئ لاتصغص السقم طع الطالئان:

١. صئعل وتماغئ اإلظةازات الطغئرالغئ شغ السظعات الـ١٦ 
فششاظساان  السطماظغ  الثجاعر  ذلك  شغ  بما  الماضغئ 

وترغاتعا وصغمعا الثغمصراذغئ؛
٢. اقظدمام إلى طا غسمى بسمطغئ السقم الشربغئ؛

٣. أولؤك الثغظ غسارضعن الثغارغظ المثضعرغظ أسقه 
جغظدمعن صسرًا إلى تظزغط الثولئ أو؛

افطرغضغئ  افطظ  صعات  صئض  طظ  غصاطعن  جعف   .٤
وافششاظغئ شغ تال لط غثااروا الثغارات المثضعرة أسقه.

وسطى السضج طظ ذلك، شمعجضع تساصث أن جطإ ذالئان 
السقم  وسمطغئ  المئاحرة  المتادبات  إلى  لقظدمام 
الفسطغئ لظ تاتثى شصط وجعد أطرغضا شغ المظطصئ بض 
إظااج افشغعن - ضما شسطئ صئض الشجو  جغثفخ أغداً 
افطرغضغ - وتمظع تعجع تظزغط الثولئ شغ المظطصئ. 
شغ العاصع، شإن أطرغضا واجاثئاراتعا ضاظاا تحارضان شغ 
تةارة المثثرات السالمغئ وضاظئ أششاظساان أضئر طظاب 
لفشغعن. إن اتاعاء عثه الاةارة ووضع تث لعا جغدر 

بالاأضغث بالمخالح افطرغضغئ.
وطع ذلك، شإن روجغا لثغعا الصغعد والمسغصات الاالغئ 

لاتصغص أعثاشعا:
ا. أطرغضا لثغعا الغث السطغا شغ أششاظساان وشغ المظطصئ، 
بسئإ غجوعا لطئقد بفسض صعاتعا السسضرغئ وحئضات 
اقجاثئارات والمرتجصئ وضثلك جغطرتعا الحاططئ سطى 
التضعطئ افششاظغئ السمغطئ. وظاغةئ لثلك، شإظعا غمضظ 
تسمح  ولظ  روجغا  بعا  تصعم  خطعة  ضض  تسرصض  أن 

بتثوث أغئ طفاوضات طبمرة.
ب. جاةرى طةمعسئ طاظعسئ طظ المتادبات الععمغئ 
شغ جمغع أظتاء المظطصئ بغظ التضعطئ وطمبطغ ذالئان 
بالفسض  حعثظا  ضما  صادتعط  وظئثعط  رشدعط  الثغظ 
طبض عثه المتادبات شغ ترضغا افجئعع الماضغ وتالغًا 

شغ إجقم أباد.
ج. ق غمضظ لقصاخاد الروجغ أن غثسط الةععد الراطغئ 

إلى تتثي العجعد افطرغضغ شغ أششاظساان.
السمطغات  طظ  أغاً  أن  ظثرك  أن  سطغظا  لثلك،  وظاغةئ 
الثارجغئ لظ تآدي إلى أغئ ظاائب طبمرة. وغرجع ذلك 
إلى تصغصئ أن عثه السمطغات لغسئ ذئغسغئ وق تعاشص 
شطرة المسطمغظ شغ أششاظساان، بسئإ الاارغت الروجغ 
وجعرغا.  والحغحان  أششاظساان  شغ  الثطاء  جفك  شغ 
وباإلضاشئ إلى ذلك، شإن أي صعة أجظئغئ جعف تسسى 
طا  لاطئغئ  تسسى  وق  الثاخئ  طخالتعا  لاتصغص  شصط 
غتااجه المسطمعن شغ أششاظساان. ولثلك، شإن عثه 
الثطعة الةثغثة ق تاماحى طع طخالتظا. وظاغةئ لثلك، 
شإن طسطمغ أششاظساان غصفعن اآلن سطى طفارق لططرق، 
أتثعا غآدي إلى تضرار افخطاء شغ أخث المساسثات طظ 
افسثاء، واآلخر غآدي إلى الترغئ، وعع طا غمضظ تتصغصه 
طظ خقل صطع افغثي افجظئغئ الاغ تماث لااتضط شغ 
ق  وعثا  بظا،  خاخئ  جغاجغئ  صعة  ظئظغ  تغث  حآوظظا 
الراحثة  الثقشئ  إصاطئ  خقل  طظ  إق  غضعن  أن  غمضظ 
 الباظغئ سطى طظعاج الظئعة وتعتغث افطئ اإلجقطغئ

* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ 
وقغئ أششاظساان
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جسغث التمعدـ  ـ 

اصرتاح روجغا وجسغعا إلجراء طتادبات 
جقم يف أششاظساان وأبسادعا السغاجغئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ جغش اهللا طساظغر*ـ 

رتجط
ط

ظحر طعصع (وضالئ افظاضعل، السئئ، ١٠ جمادى افولى ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/١/٢٧م) الثئر الاالغ: "رّتطئ السططات 
افطرغضغئ سحرات المعاجرغظ، بطرق جرّغئ، سطى طاظ ذائرات تابسئ لحرضئ "وورلث أتقظاغك" لططغران، شغ 
ططار "غاري" الثي غئسث ٥٠ ضغطعطاًرا سظ طثغظئ حغضاغع، وجط اتاةاج طةمعسئ طظ الظحطاء. ورخث طراجض 
وعط  وإظثغاظا،  وطغطعوضغ  حغضاغع  شغ،  سطغعط  الصئخ  ُألصغ  الثغظ  الحرسغغظ  غغر  المعاجرغظ  افظاضعل، 
غرضئعن الطائرات بطرغصئ طعغظئ، طضئطغ افغثي وافرجض. وسمثت السططات افطرغضغئ إلى تظفغث سمطغئ ترتغض 
المعاجرغظ، بغظعط ظساء، بطرغصئ جرّغئ طظ خقل الصسط الثطفغ المثخص لططائرات الثاخئ شغ المطار الثي 
غسّث عادئا طظ تغث الترضئ الةعغئ طصارظئ بالمطارات افخرى. وخقل سمطغئ الارتغض، تزاعر سثد طظ افحثاص 
صرب المطار اتاةاًجا سطى اإلجراءات الاغ تمارجعا السططات بتص المعاجرغظ. ورشع المازاعرون قشاات ُضاإ 
تطالإ  عااشات  ورّددوا  طعجعدة"،  تراطإ  زوجئ  ضاظئ  لما  المعاجرون،  و"لعق  سثالئ"  بثون  جقم  "ق  سطغعا 
بالسثالئ والترغئ. وصاطئ جططات المطار بعضع آلغات أطام المازاعرغظ لمظع طحاعثتعط إجراءات الارتغض وظصض 

المعاجرغظ إلى الطائرة".

زعيمة الحريات وحقوق اإلنسان في العالم
ترّحل الالجئين إليها مكبلي األيدي واألرجل!

أورد طعصع (المخري الغعم، السئئ، ١٠ جمادى افولى ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/١/٢٧م) الثئر الاالغ: "اتعط طظثوب 
ردا  المفاوضات،  شغ  الةثغئ  بسثم  السعري  الظزام  المسطمغ  اهللا  سئث  الماتثة،  افطط  لثى  الثائط  السسعدغئ 
سطى تخرغتات بحار الةسفري طظثوب جعرغا لثى افطط الماتثة. وصال المسطمغ - شغ طصابطئ طع صظاة السربغئ 
اإلخئارغئ - «ق ظساشرب عثا الظمط طظ المماذطئ طظ الةاظإ السعري، عط غرغثون أن غاةظئعا التثغث شغ 
وحضض الثولئ السعرغئ  وحضض التضعطئ الةثغثة،  واظاصال السططئ  افجاجغئ، وعغ صداغا الثجاعر  الصداغا 
الةثغثة الاغ غظئشغ أن تثرج طظ رضام وتطام الئطث الممجق تالغا». وأضاف أن الظزام السعري لط غضظ جادا 
شغ طفاوضات السقم، طظ خقل المماذطئ وإزاتئ افظزار سظ الصداغا التغعغئ افجاجغئ الاغ غظئشغ الافاوض 
سطغعا، طسائرا أن تضعطئ الظزام اتثثت طعصفا طسامرا شغ سثم الةثغئ شغ المفاوضات طع وشث المسارضئ 
السعرغئ. وصال الثبطعطاجغ السسعدي «أردظا أن ظثضر أن عظاك ١١ ططغعن حثص طعةرغظ طظ صراعط وطثظعط 
داخض جعرغا وخارجعا، و٣ طقغغظ طتاخرغظ ق غخطعط الثواء، عظاك طساظاة طسامرة، شعض عظاك اجاةابئ؟». 
وتابع «افطط الماتثة وبسخ الثول تصثم المساسثات، والسسعدغئ شغ ذطغسئ طظ غصثم المساسثات لطحسإ 
السعري، ولضظ طع افجش اقجاةابئ طا زالئ طتثودة». وشغما غاسطص بالمسارضئ السعرغئ، صال المسطمغ: «أظظ 
أن المسارضئ تاتثث اآلن بخعت واتث، وصث تدر وشث المسارضئ إلى ظغعغعرك وواحظطظ وجظغش، وأداؤعط 

ضان طحرشا، فظعط غاتثبعن بحضض سصقظغ وبطرغصئ واضتئ شغ الطرح والافاوض».
: إن ظزام آل جسعد المةرم الثي جاعط عع وغغره طظ الثول اإلصطغمغئ طظ طبض ترضغا وصطر شغ 
التفاظ سطى ظزام الطاغغئ بحار طظ السصعط وسطى بصاء الساخمئ دطحص بغثه؛ وذلك بربط الفخائض بعط 
سئر المال السغاجغ الصثر، وبالاالغ طخادرة إرادة تطك الفخائض وجسض صراراتعا بغثعط لاسغر ضما عع تاخض 
اآلن وشص طثططات أطرغضا الخطغئغئ، غثسغ اجاظضاره لمماذطئ الظزام السعري لسثم الصئعل باشغغر الثجاعر 
واظاصال السططئ. شسظ أي دجاعر وأي جططئ غاتثث ظزام آل جسعد؟! وعض غمطك ظزام بحار طظ أطره حغؤا 
ضغ غصئض أو غرشخ أو تاى غماذض بثون أواطر أجغاده وأجغادضط شغ واحظطظ؟! إن المثطخغظ طظ أعض 
اظثقع  طظث  ضطماعط  صالعا  الثغظ  جعرغا  أعض  والرشخ،  الصئعل  بغثعط  الثغظ  عط   - أضبرعط  وطا   - جعرغا 
البعرة "الحسإ غرغث إجصاط الظزام" أي صطع الظزام طظ جثوره، واقظسااق طظ ربصئ الثول اقجاسمارغئ وشغ 

طصثطاعا أطرغضا الخطغئغئ، وإغخال اإلجقم إلى التضط شغ ظض الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

نظام آل سعود يتراقص على جراح أهل سوريا ومعاناتهم
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سطى السغسغ أن غصرأ تارغت السائقت الثاطسئ - سخابات 
الماشغا الاغ أدارت ظغعغعرك - لغفعط أنَّ طا شسطه لطاع 
بالفخائض الُمساِرضئ داخض الةغح المخري لغج وخفًئ 

لتغاة ذعغطئ آطظئ، تاى بسث الاصاسث".
شغ الظعاغئ لظ تأتغ عثه اقظاثابات بةثغث غخطح تال 
أعض طخر الضظاظئ، شطظ غاشغر الظزام ولظ تظساص الئقد 
طظ الائسغئ فطرغضا وأذظابعا وأدواتعا، بض عع تضرغج 
لطسمالئ والائسغئ، ولع تثث وتشغرت العجعه لعثا وشغ 
ظض عثه الخراسات شسطى أعض الضظاظئ أن غثرضعا تصغصئ 
أن خقح تالعط عع خارج عثا الخظثوق الثغظ ُغةّرون 
إلغه جّرًا وخارج إذار دغمصراذغاعط السفظئ تاى لع أتسظعا 
تطئغصعا رغط أظعط لط ولظ غفسطعا وجغظصطئعن سطغعا لع 
أتئ بما غثالش رغئاتعط. شما سطى أعض الضظاظئ إق أن 
وغثااروا  شغه  رجسئ  ق  بائظا  ذقصا  الظزام  عثا  غطّطصعا 
طظ خارج عثا الخظثوق ظزاطا آخر غخطح تالعط وغسغث 
إلغعط سجتعط وضراطاعط؛ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة 
غتمض طحروسعا تجب الاترغر، تطئص اإلجقم شغ الثاخض 
ظعجععا  رجالئ  والةعاد،  بالثسعة  السالط  إلى  وتتمطه 
لطصادة والدئاط شغ جغح الضظاظئ وصث حاعثوا بطح 
الظزام برؤوجعط الاغ ضاظئ وطا زالئ ترتئط بالشرب 
طظ  ذعغض  تارغت  سظثعط  لعا  غحفع  ولط  وطحارغسه 
السمالئ شارضاعط شرغسئ لمثالإ سمغض آخر، شق ترضظعا 
فطرغضا واصطسعا ضض تئال تخطضط بعا وخطعا تئالضط 
بإخعاظضط الثغظ غرجعن الثغر لضط وفطاضط، إخعاظضط 
حئاب تجب الاترغر شاظخروعط واظخروا طا غتمطعن لضط 
سثوه  وغثل  بضط  غفاح  أن  اهللا  سسى  خغر  طظ  ولفطئ 
وسثوضط شاصام بضط دولئ الثقشئ الراحثة الاغ غثحاعا 
وافطئ  أغثغضط،  سطى  اإلجقم  سجة  وتضعن  ضطه  الشرب 
ضطعا تاططع إلغضط أظاط غا جظث طخر الضظاظئ صئض غغرضط، 
تظازر أن غثرج طظ بغظضط رجال ضخقح الثغظ وصطج طظ 
جثغث غظاخرون هللا ورجعله وغطعرون بقدظا طظ رجج 
الشرب وظةاجاه، الطعط اجسطظا وإغاضط غا جظث الضظاظئ طظ 
آَمُنواْ  ِيَن  َّ ا فَُّها 

َ
ك ﴿يَا  أطغظ.  الطعط  وجظعدعا  حععدعا 

نَّ 
َ
اْسَتِجيُبواْ ِبِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما حُيْيِيُكْم وَاْعلَُمواْ أ

 ﴾وَن ِْه حُتْرَشُ َ ِ ُه إ
نَّ
َ
ابَّ حَيُوُل َننْيَ الَْمرْءِ َوَقلْبِِه وَك

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

بمظاجئئ  طائاغظئ  تعارغت  شغ  السربغئ  الئقد  تتافض 
"اقجاصقل" سظ اقتاقل الشربغ الثي ذال جمغع بقد 
١٩٢٤م.  سام  السبماظغئ  الثقشئ  عثم  بسث  المسطمغظ 
خرجئ شرظسا وبرغطاظغا وإغطالغا طظ الئقد اإلجقطغئ 
بسساضرعا وترضئ بثقً طظعا ظعاذغر، غتافطعن ضض سام 
واضح  طبال  تعظج  ضاذب.  طجسعم  طعععم  باجاصقل 
سطى عثه الثول، وعغ طظ إتثى الثول الاغ ضاظئ وق 
تجال َطثئرًا غةرب شغه المساسمر أشضاره وصغمه الاغ غرغث 

تمرغرعا لئقد المسطمغظ.
ورجطه،  بثغطه  الشرب  أجطإ  السربغ  الربغع  بعرات  بسث 
ضةئ  افطئ.  خعت  إخماد  لمتاولئ  ظعاذغره  وترَّك 
غغر  حرجئ  وعةمئ  المسطمغظ،  بقد  ضض  شغ  سارطئ 
السرب،  السطماظغغظ  طظ  الشرب  أتئاع  غحظعا  طسئعصئ 
الاغ  افظزمئ  طع  والتصعصغئ  الظسعغئ  والترضات 
جثرت ضض طصثراتعا طظ المال واإلسقم سطى افتضام 
الحرسغئ، خاخئ طا تسطص طظعا بظزام التضط، والظزام 
اقجاماسغ. شأغظما ولغئ وجعك ترى عةعطاً سطى تضط 
ذلك  وضض  زساشاً...  اً  جمَّ غظفث  وزسغص  ظسغص  حرسغ... 

تتئ جاار رشع المعاظئ سظ المرأة!!
 ضائئ جسغثة صراش الظاذصئ باجط رئاجئ الةمععرغئ 
شغ تعظج، بسث صرار إلشاء صاظعن طظع زواج المسطمئ 
طظ غغر المسطط، تصعل: "طئروك لظساء تعظج تضرغج 
تص ترغئ اخاغار الصرغظ".. وطآخرًا أسطظئ رئغسئ لةظئ 
الةمععرغئ  رئاجئ  لثى  والمساواة  الفردغئ  الترغات 
شغ  بثأت  الطةظئ  أن  تمغثة  بطتاج  بحرى  الاعظسغئ، 
السائطئ  رئاجئ  جسض  غادمظ  صاظعن  طصارح  سرض 
طحارضئ بغظ افب وافم، وإلشاء المعر شغ الجواج، تغث 

رأت شغه إعاظئ لطمرأة.
تصش افطئ طحثوعئ طظ عثه العةمئ الحسعاء، الاغ 
اسغ  غحغث بعا الشرب وغظفثعا أجظاده شغ بقدظا. طا الثَّ

سفرغظ بثأت بالفسض وإن بمراتطعا افولى، سئر تضبغش 
طرتفسئ  بعتغرة  سفرغظ،  شغ  طسغظئ  لمظاذص  الصخش 
صعات  اظستاب  بثء  طع  الثمغج-الةمسئ،  لغض  طظث 
وطتغطعا،  سفرغظ  طظ  الروجغئ  السسضرغئ  الحرذئ 
وعع طا اسائره وزغر الثشاع الارضغ ظعر الثغظ ضاظغضطغ 
صظاة  وشص  العاصع"،  أرض  سطى  العةعم  "بثاغئ  بمبابئ 
"الةجغرة"... وسطمئ "السربغ الةثغث" طظ طخثر ترضغ 
طططع، "تط تصثغط سرض آخر، بالسغطرة سطى المثغظئ 
ذرغصئ  سطى  وطعجضع  أظصرة  بغظ  الاعاشص  طصابض 
طظ  ضئغرة  بظسئئ  الارضغئ  التضعطئ  وتضّفض  إدارتعا، 
إسادة اإلسمار سطى ذرغصئ طظاذص درع الفرات، وإظةاح 
السعرغئ  المسارضئ  سطى  بالدشط  جعتحغ  طآتمر 
لطتدعر، بغظما أخر الروس سطى تسطغط المثغظئ بسث 
السغطرة سطغعا لطظزام السعري وسثم بصاء أي صعات 
طظ  بالمجغث  لطظزام  السماح  وضثلك  شغعا  لطمسارضئ 
أضث  ذلك،  غدعن  شغ  إدلإ...  طتاشزئ  شغ  الاصّثم 
وزغر الثشاع الارضغ، ظعر الثغظ ضاظغضطغ، خقل طصابطئ 
الظزام  تثسط  روجغا  أن  "ظسطط  أطج...  تطفجغعظغئ 
بحضض ضئغر..." أطا سظ الاعصسات الارضغئ لطسمطغئ، شصال 
المخثر الارضغ لـ"السربغ الةثغث"، إظه "طظ الماعصع 
أن تسامر السمطغئ بتث أصخى خمسئ إلى جائ أحعر... 
وأحار المخثر إلى أن "الصظعات الثبطعطاجغئ لط تظصطع 

طع واحظطظ.." السربغ الةثغث: ٢٠١٨/٠١/٢٠م)
- وصالئ وزارة الثارجغئ الروجغئ شغ بغان ("شغ السحرغظ 
طظ ضاظعن الباظغ/غظاغر، لةأت ترضغا إلى صعاتعا المسطتئ 
صرب سفرغظ شغ حمال غرب جعرغا... إن طعجضع صطصئ 
تغال عثه المسطعطات"، قشائ إلى أظعا "تاابع طظ ضبإ 
تطعر العضع". وأضاشئ العزارة أن "روجغا تئصى ططاجطئ 
شغ  لطظجاع  تطعل  إلى  بالسسغ  غاسطص  طا  شغ  طعصفعا 
جعرغا، اجاظادا إلى التفاظ سطى وتثة أراضغ عثا الئطث 

واتارام جغادته"... روودوا: ٢٠١٨/٠١/٢٠م)
- (وترغث العقغات الماتثة أن تئصى السمطغئ السسضرغئ 
وتبئ سطى "ضئط  والظطاق،  الارضغئ طتثودة المثة 
الظفج" تفاظا سطى تغاة المثظغغظ... وصالئ الماتثبئ 
"ظتث  ظاورت  عغثر  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة  باجط 
ترضغا سطى الاتطغ بدئط الظفج وضمان بصاء سمطغاتعا 
السسضرغئ طتثودة شغ ظطاصعا وطثتعا والترص سطى 
تةظإ تثوث خسائر شغ خفعف المثظغغظ". وضان وزغر 
الثشاع افطرغضغ جغط طاتغج أضث افتث أن ترضغا أبطشئ 
العقغات الماتثة صئض تترضعا، طحغرا إلى أن واحظطظ 
وصالئ  افوضاع...  تطعرات  بحأن  أظصرة  طع  تاعاخض 
إن وزغر الثارجغئ، جغرغغ قشروف، وظزغره افطرغضغ، 
ضمان  بعثف  "إجراءات  بتبا  صث  تغطرجعن،  رغضج 
تفر اقجاصرار حمالغ الئقد"... وبتث وزغر الثارجغئ 
الارضغ السمطغئ السسضرغئ طع ظزغره افطرغضغ، لضظ لط 
غضحش تاى اآلن سما دار بغظ الطرشغظ... بغ بغ جغ 

تطإ وخطص جئعات جثغثة لقصااال الثاخطغ، ودشع طا 
جئعئ الصاال شغ تطإ!...  أطضظ طظ البعار بسغثًا سظ 
المعالغئ  الفخائض  جتإ  أردوغان  شإن  وعضثا  إلت". 
شارغئ  حئه  تطإ  وترك  الئاب  طظاذص  شغ  لاصاتض  له 
طظ المصاوطئ إق طظ صطئ طآطظئ بئائ عظاك وخرجئ 
طسزط الفخائض اجاةابئ لظثاء أردوغان لثرع الفرات 

وعع غضرر عثه الثغاظئ طرة أخرى...
ولغسئ  وآخرعا  صائمئ  الاترضات  عثه  زالئ  وطا   -٢
افخغرة تمضغظ الظزام السعري طظ السغطرة سطى طظاذص 
طعمئ شغ إدلإ وطظ بط خرف الفخائض المصاتطئ الاغ 
تظخاع فواطر ترضغا لارضج سطى سفرغظ وتظسى طعذظعا 
تظسغص  شغ  اإلجراطغ  الظزام  ظتعه  غجتش  الثي  إدلإ 
طع أطرغضا، وإبارة زوبسئ شغ شظةان، ضأن عظاك تعترًا 
بغظ ترضغا وبغظ أطرغضا لمظع تةعغج صعات جثغثة تابسئ 
فطرغضا! سطما أن أطرغضا تظططص طظ ترضغا ظتع جعرغا 
تماغئ  وتثات  وطظعا  لعا  السمغطئ  الاظزغمات  وتسطح 
جعرغا  صعات  داخض  افغطئغئ  لعا  الاغ  الضردغئ  الحسإ 
لعا  أردوغان  شاح  تغث  فطرغضا،  الاابسئ  الثغمصراذغئ 
طعضعع  غضرر  أردوغان  شإن  وعضثا  إظةرلغك...  صاسثة 
درع الفرات لاسعغض دخعل الظزام إلى تطإ، شصث اشاسض 
غخظ الجغاعن لاسعغض دخعل الظزام إلى إدلإ، شإن 
ططار  وغطعق  إدلإ  ظتع  غاصثم  وعع  السعري  الظزام 
أبع الدععر صام أردوغان باترغك الصاال ظتع سفرغظ! 
وغحارك شغه ظتع ٢٥ ألفاً طظ المسارضئ ضما أضث الصغادي 
السسضري شغ "شغطص الحام"، غاجر سئث الرتغط، (أن ظتع 
٢٥ ألش طسطح طظ "الةغح السعري التر" غحارضعن شغ 
السمطغئ السسضرغئ الارضغئ شغ سفرغظ... روجغا الغعم: 
٢٠١٨/٠١/٢٣م)، وضان ذلك بسطط أطرغضا وطعاشصاعا شصث 
خرح وزغر خارجغئ ترضغا طعلعد جاووش أوغطع أظه "بتث 
افزطئ السعرغئ وطسألئ العتثات افطظغئ التثودغئ طع 
اقبظغظ  طساء  طاتغج  جغمج  افطرغضغ  الثشاع  وزغر 
(٢٠١٨/١/١٥) شغ ضظثا، وذضر أظه اجامع طع وزغر خارجغئ 
 (٢٠١٨/١/١٦) البقباء  غعم  طساء  أغدا  تغطرجعن  أطرغضا 
تعل  الثولغ  العزاري  "اقجاماع  أسمال  عاطح  سطى 
افطظ واقجاصرار شغ حئه الةجغرة الضعرغئ" شغ طثغظئ 
شاظضعشر الضظثغئ. وصال جاووش أوغطع إن وزغر الثشاع 
افطرغضغ طاتغج "ذطإ طظا سثم تخثغص افخئار الاغ 
تظحر (بثخعص تضعغظ جغح جثغث حمال جعرغا)". 
وحثد سطى أظه "غاابع افطر بظفسه وجغئصى سطى اتخال 

طسظا"... وضالئ افظاضعل ٢٠١٨/١/١٧)
طظ  الماضغغظ  الغعطغظ  شغ  تردد  طا  ذلك  وغآضث   -٣
الجغاعن  غخظ  أن  طظعا  غفعط  أطرغضغئ  تخرغتات 
والةغح  الارضغ  الةغح  وتترضات  سفرغظ  وطعضعع 
التر ضطه برضا تام طظ أطرغضا وطظ روجغا الاغ دخطئ 

جعرغا باظسغص طع أطرغضا، وطظ عثه الاخرغتات:
- (بثا أطج الةمسئ ضأن التمطئ السسضرغئ الارضغئ شغ 

تامئ: طا وراء سمطغئ "غخظ الجغاعن" الارضغئ شغ الحمال السعري؟

تامئ ضطمئ السثد: السغسغ غثطغ الساتئ اقظاثابغئ لظفسه
عثه الرجالئ ق غعجععا لطحسإ. شالحسإ ق غسظغه وآلاه 
السسضرغئ جاعجة لصمع أي خعت اتاةاج أو طسارضئ، 
عثه  زواله،  وغامظى  وبظزاطه  به  ذرسا  ضاق  والحسإ 
الرجالئ غعجععا لسادته الثغظ غسامث طظعط جططاظه 
وغرضظ إلغعط شغ تضمه، طفادعا أظه غتمغعط طظ خطر 
(اإلرعاب) اإلجقطغ، وغتارب اإلجقم ظغابئ سظعط وغائظى 
رؤغاعط لاةثغث خطابه وإخراجه سظ طدمعظه، وغضأظه 
غصعل لسادته عظاك شغ الئغئ افبغخ إظه عع طرحح 
الدرورة بالظسئئ لعط شغةإ سطغعط دسمه عع دون جعاه 
تاى طظ باصغ سمقئعط، شعع أضبرعط اظئطاتا وأضبرعط 
سثاًء لقجقم وأعطه وتمطئ دسعته، وعع طمظ غصفعن 
تائق دون إصاطئ الثقشئ، عضثا غسعق ظفسه لسادته شغ 
الئغئ افبغخ وتطك رجالئ طظ رجائطه إلغعط، ضما أظه 
غرغث أن غزعر لعط تةط صعته وجغطرته سطى طفاخض 
الثولئ شغ طخر وصثرته سطى تظفغث رغئاتعط طظ خقل 
الصعة الشاحمئ، وعع الظعب الثي تفدطه أطرغضا وإن ضان 
له طا له طظ طتاذغر خطغرة، شضض طظاشسغه شغ السمالئ 
فطرغضا جسى وغسسى لستصعط ربما لغضعن عع السمغض 

افوتث أو السمغض افصعى!!
بحفغص  اإلذاتئ  بسث  جظراقته  السغسغ  غأطظ  عض 
وسظان؟.. دغفغث عغرجئ: "طا شسطه بالةغح لظ غةسطه شغ 
طأطظ طظ اقظصقبات"، وأضاف شغ طصال له سطى طعصع 
داخض  اقظصسام  وحفغص  سظان  "جطإ  آي  إغسئ  طغثل 
المسرح،  خحئئ  إلى  الضعالغج  طظ  المخري  الةغح 
وطظ الزقل إلى وضح الظعار. الةغح المخري، الثولئ 
داخض الثولئ، عثا افخطئعط السمقق الثي تماث أذرسه 
شغ ضض طساتٍئ طظ التغاة اقصاخادغئ والسغاجغئ شغ 
طخر، طظصسٌط سطى ظفسه اظصساطاً واضتاً لطسغان. اظاعئ 
تعازظات الصعى الاغ دسمئ اقظصقب السسضري شغ ٢٠١٣ 
ح السغسغ لطرئاجئ بسثعا بسام". وتابع: "اآلن لط  وترحُّ
غسث عظاك جعى السغسغ، بُسططات المثابرات السسضرغئ 
شأضبر،  أضبر  تطعل  الاغ  ضتاغاه  وصعائط  المططصئ، 
وتحمض اآلن جظراقت أصعغاء جابصغظ بالةغح المخري. 
والُمسارضئ افخطغئ طظ إجقطغغظ وسطماظغغظ شغ طغثان 
اطاطضعا  الاغ  بالصعة  ُطصارظًئ  عاطحغئ  ضاظئ  الاترغر 
الةظراقن الطثان أذاح بعما السغسغ". وأضاف: "غظئشغ 

أحفاد بورقيبة يتاجرون بالمرأة، ويرفعون شعار حماية المرأة!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افخئ بغان جمالـ 

سربغ: ٢٠١٨/٠١/٢٢م)
- (صال وزغر الثارجغئ افطرغضغئ رغضج تغطرجعن، إّن 
بقده تأطض شغ السمض طع ترضغا طظ أجض إظحاء طظطصئ 
أظصرة  اتاغاجات  لاطئغئ  جعرغا،  غربغ  حمال  شغ  آطظئ 
افطظغئ... رئغج الصغادة المرضجغئ شغ الةغح افطرغضغ 
بقده  أذطسئ  ترضغا  أن  غآضث  شعتغض،  جعزغش  الةظرال 
أن  إلى  طحغرا  سفرغظ،  شغ  السسضرغئ  سمطغاعا  سطى 
المثغظئ ق تصع شغ ظطاق السمطغات السسضرغئ فطرغضا... 
وزارة الثشاع افطرغضغئ تثسع إلى "سثم تخسغث الاعتر"، 
طحغرة إلى تفعمعا طثاوف ترضغا افطظغئ شغ المظطصئ... 

روجغا الغعم: ٢٠١٨/٠١/٢٣م)
- (صالئ الصغادة المرضجغئ بالةغح افطرغضغ، إن ترضغا 
"سفرغظ"  بمثغظئ  السسضرغئ  السمطغئ  سطى  أذطساعط 
تصع  ق  المثغظئ  أن  ذاته  العصئ  شغ  طآضثا  السعرغئ، 
بظطاق السمطغات السسضرغئ افطرغضغئ. وأضاف الةظرال 
تخرغح  شغ  المرضجغئ،  الصغادة  صائث  شعتغض،  جعزغش 
ختفغ، الغعم افتث، أن بقده ق تعلغ اعاماطا خاخا 
لمظطصئ السمطغات الارضغئ... صثس برس: ٢٠١٨/٠١/٢١م)
- (صال وزغر الثارجغئ افطرغضغئ، رغضج تغطرجعن، إّن 
بقده تأطض شغ السمض طع ترضغا طظ أجض إظحاء طظطصئ 
ترضغا  اتاغاجات  لاطئغئ  جعرغا،  غربغ  حمال  شغ  آطظئ 
افطظغئ، وذلك شغ الغعم البالث لسمطغئ "غخظ الجغاعن" 
والةغح  الارضغئ  المسطتئ  الصعات  أذطصاعا  الاغ 
وأضاف  السعرغئ.  "سفرغظ"  طظطصئ  شغ  التر  السعري 
وزغر الثارجغئ افطرغضغ: "ظئتث طع المسآولغظ افتراك 
وبسخ الصعى الساططئ سطى افرض أغدا، ضغفغئ تعثئئ 
العضع واقجاةابئ لمثاوف أظصرة افطظغئ المحروسئ"... 

ترك برس: ٢٠١٨/٠١/٢٣)
رغضج  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  تخرغتات  (وسظ   -
تغطرجعن تعل إسقن بقده ظغاعا تحضغض جغح طظ ٣٠ 
ألش طصاتض طعماه "تراجئ التثود" والثي أبار تفغزئ 
أظصرة وجسض تغطرجعن غسطص سطغه بالصعل لطختفغغظ 
سطى طاظ ذائرة تضعطغئ أطرغضغئ "إن بقده ق تساجم 
بتسإ  وأضاف  جعرغا"،  شغ  تثودغئ  صعة  أي  إظحاء 
تعل  لارضغا  باعضغتات  طثغظئ  بقده  أن  افظاضعل 
طا تظاصطاه وضاقت أظئاء سظ اساجام العقغات الماتثة 
إظحاء صعة أطظغئ تثودغئ شغ جعرغا. وشغ عثا اإلذار، 
أضاشئ ظاورت "تصاجمظا طع افتراك افشضار تعل العثف 
طظ الاساون طع السظاخر المتطغئ، وأن السظاخر المتطغئ 
تعشر افطظ لطمظاذص الاغ تط اظاجاسعا طظ الاظزغط"... 

أورغظئ ظئ: ٢٠١٨/٠١/١٩م)
- (وضان البقباء الماضغ، صث صال الماتثث باجط وزارة 
الثشاع افطرغضغئ "الئظااغعن"، إرغك باععن، إّن بقده 
تافعط طثاوف ترضغا إزاء الصعة افطظغئ التثودغئ الاغ 
تثّطط إلظحائعا شغ جعرغا، طحغًرا إلى بتث الصدغئ 
أحار  أجؤطئ،  سطى  إجابئ  وشغ  افتراك.  المسآولغظ  طع 
"باععن" أّن بقده شغ تالئ اتخال طظازط ووبغص طع 
ترضغا؛ حرغضاعا شغ تطش حمال افذطسغ "ظاتع". وأشاد 
إجاباه  خقل  اجاثثم  باععن  أن  افظاضعل،  طراجض 
سئارة "الصعة افطظغئ التثودغئ المفارضئ"... أطا الغعم 

رغضج  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  خرج  شصث  الثمغج 
تغطرجعن، لغسطظ أّن العقغات الماتّثة ق تساجم إظحاء 
أّي صعة تثودغئ شغ جعرغا، شغ طسرض تسطغصه سطى 
أظئاء شغ عثا الثخعص. وأضاف شغ تخرغتات ختفغئ: 
"عثا أطر تط تخعغره وتسرغفه بأجطعب خاذأ، وبسخ 
صعة  أي  ظظحأ  ق  خاذؤئ.  بطرغصئ  تتثبعا  افحثاص 

تثودغئ"... غظغ حفص السربغ: ٢٠١٨/٠١/١٧م)
غائغظ طظ الاخرغتات السابصئ أن غخظ الجغاعن عع 
غخظ تتمطه ترضغا باظسغص طع أطرغضا وروجغا... وأن 
تخرغتات أطرغضا شغ الئثاغئ بإظحاء صعة تثود صعاطعا 
٣٠ ألفاً عغ شصط إلسطاء المئرر لسمطغئ سفرغظ بط بسث 
الظفغ  غحئه  طا  إلى  الاخرغح  أطرغضا  تعرت  بثأت  أن 

الخرغح، تغث إن الشرض صث تتصص!
٤- ولثلك شإن الاترضات الارضغئ شغ جعرغا عغ لثثطئ 
المحارغع افطرغضغئ بابئغئ الظزام السطماظغ شغ جعرغا 
وطا خراخ الاخرغتات طظ أردوغان إق طظ باب خثاع 
الاغ  الظارغئ  والاخرغتات  بافصعال  الظاس  طظ  السثج 
ق تاتعل إلى أشسال طبطما صال جابصاً لظ ظسمح بتماة 
طظ  أضبر  وبطثة  طثغظئ  ضض  شغ  الظزام  شارتضإ  باظغئ 
تماة... وضثلك الترضات اقخطظاسغئ الاغ ق تظاب أسماق 
خادصئ... وعع غثثع الظاس بأصعال طدططئ تظططغ سطى 
باساراشه  تراطإ  بصرار  غاسطص  شغما  صال  طبطما  السثج 
أردوغان  عثد  شصث  غععد،  لضغان  ساخمئ  بالصثس 
بأظه طظ الممضظ أن غصطع سقصاه بضغان غععد إذا تط 
اقساراف بالصثس ساخمئ لعثا الضغان طظ صئض أطرغضا، 
ولضظه لط غصطسعا ولط غصطع سقصاه بأطرغضا الاغ اتثثت 
عثا الصرار والاغ تثسط ضغان غععد وتمثه بأجئاب الصعة 
والئصاء، بض ظادى بتض الثولاغظ افطرغضغ الثي غادمظ 
الاظازل سظ ٨٠٪ طظ شطسطغظ لطغععد، وظادى بـ(الصثس 
الحرصغئ) ساخمئ لفطسطغظ طاثطغاً سظ غربغ الصثس 
شغ  غفسطه  زال  وطا  شسطه  طا  ذلك  سطى  وصج  لغععد. 
جعرغا، بض وطا ارتضئه طظ خغاظات سجزت وجعد افسثاء 
باسطغط  جعاء  السعري،  والظزام  وافطرغضان  الروس 
تطإ أو شاح الصعاسث فطرغضا لطاثخض شغ جعرغا، أو شاح 
افجعاء الارضغئ لططغران الروجغ، أو باجاماسات أجااظئ، 
تغث سمض سطى إخداع بسخ صادة الفخائض المسطتئ 
تتئ  الظزام  ضث  الةئعات  وإخماد  بصراراتعا  لطصئعل 
طسمى وصش الاخسغث واقظستاب طظ طظاذص وتسطغمعا 
لطظزام وطظ بط طتاخرتعط شغ إدلإ وغغر ذلك ضبغر... 
الجغاعن  غخظ  طعضعع  شغ  الةثغث  الفخض  عثا  بط 

لاسعغض دخعل الظزام إلى إدلإ...!
غظثثسعا  ق  أن  الفخائض  لةمغع  ظاعجه  شإظظا  وأخغرًا 
ق  وأن  لطظزام...  إدلإ  ُغثطعا  وق  أردوغان،  باترضات 
غظسعا طا أخابعط شغ تطإ، بض لغاثضروا التثغث الثي 
أخرجه الئثاري َسْظ َأِبغ ُعَرْغَرَة َرِضَغ اهللاَُّ َسْظُه َسْظ الظَِّئغِّ 
 ،« ِ َتْ َمرَّ َواِحٍد  ٍر  ْ ُج  ْ ِم  ُ ُْؤِم اْل ُيْلَدُغ  َصاَل: «َال  َأظَُّه   
ِْكَرى لَِمْن  َ شضغش إذا ضان طرات وطرات؟! ﴿إِنَّ يِف َذلَِك 

 ﴾ْمَع وَُهَو َشِهيٌد لىَْق السَّ
َ
ْو أ

َ
ُ َقلٌْب أ َ اَكَن 

السابع طظ جمادى افولى ١٤٣٩ه
٢٠١٨/٠١/٢٤م

سطى  تارظح  أخقً  طضئطئ  أطئ  سطى  العةمات  عثه  لضض 
طثابح أسثائعا شغ ضض طضان، وعغ سطى الساتئ الثولغئ 
ضائسئ طثععلئ؟ لضظَّ المافضر المائخر، غثرك أن عثه 
الدةئ عغ لطاشطغئ سطى ترضئ ضئرى ضادت تطغح بالصغط 
الفغجغائغ  شالمئثأ  الظاسصعن.  عآقء  سظعا  غثاشع  الاغ 
الئسغط: "لضض شسض ردة شسض طساوغئ له شغ المصثار 
وطدادة له شغ اقتةاه" غظطئص سطى افطط والحسعب. 
عثه العةمئ تآضث أن بمئ تراضاً شغ افطئ، صعغاً لثرجئ 
أن الشرب غثحاه وغردُّ سطغه بترضئ صعغئ تحابه ترضئ 
الثبغح صئض لفر أظفاجه افخغرة! لثلك، وصث سرف السئإ 

شصث بطض السةإ.
سـغ العخـض وتـَثه ***  هللا در الصائض: وضـٌض بطغطى غثَّ

وصث َبـِرئئ ِطظ ذي الشـرام الُمضـثَّب
شصث رجط خعرة طفخطئ، سظ تفثة بعرصغئئ. غجسمعن 
الثشاع سظ المرأة، لضظَّ أسغظعط لط تر الزطط العاصع سطى 
ظساء تعظج شغ ظض الرأجمالغئ، بض اخااروا - والتصث 
غمطآعط - أتضام اإلجقم لغعاجمععا. لماذا ق غثضرون 
طتظغات  الظعار  ضض  غمدغظ  القتغ  الئقجاغك  ظساء 
الزععر شغ سمض طعغظ وصث بطشظ طظ السمر ساغَّاً؟ لماذا 
ق غاط التثغث سظ ٨٧ ألش طسغظئ طظجلغئ طظ بغظعظ ١٧,٨ 
بالمائئ صاخرات؟! [جمسغئ الظساء الاعظسغات طظ أجض 

الاظمغئ شغ دراجئ أجرتعا جظئ ٢٠١٦]
إن أطئ اإلجقم الضرغمئ ذات افخض المسروف وطظعا 
أعض تعظج، برجالعا وظسائعا الحرشاء لظ ترضع وصث 
والسئاد  الئقد  تترغر  تاى  تسمض  تزض  أن  أصسمئ 
طظ تضط اقجاسمار. أطبال بحرى تمغثة وغغرعا طظ 
أختاب الفضر الشربغ السفظ لظ غضعن لعط طضان شغ 

تارغت عثه افطئ إق شغ المجابض.
يِف  َكَفُروا  ِيَن  َّ ا َيَقلُُّب  نََّك  َفُغَرّ ﴿َال  اإلجقم:  أطئ  شغا 

 ﴾وَاُهْم َجَهَنُّم َوبِئَْس الِْمَهاُد
ْ
اْكَِالدِ  َمَتاٌع َقلِيٌل ُعَمّ َمأ
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وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  ظزط 
ترضغا غعم افتث، ٢٧ ربغع اآلخر 
ضاظعن   ١٤ المعاشص  ١٤٣٩عـ 
طآتمرا  ٢٠١٨م،  الباظغ/غظاغر 
تاحثا شغ طثغظئ دغار بضر تتئ 
سظعان "ظتظ أطئ واتثة!" تدره 
تحث غفغر طظ المسطمغظ وسثد 
طظزمات  رجاقت  طظ  ذغإ 

المةامع المثظغ وجغاجغعن.

الثقص لمحاضض اقصاخاد، ولةمغع المحاضض افخرى، 
عض  اقصاخادغئ؟  الظاتغئ  سظ  خطعرة  تصض  ق  والاغ 
غضعن تض المحضطئ سظ ذرغص اقظاثابات الئرلماظغئ، 
أم غضعن سظ ذرغص اقظاثابات الرئاجغئ، أم سظ ذرغص 

اظاثابات الئطثغات؟!
• إن التض ق غضعن سظ ذرغص عثا وق ذاك؛ طا داطئ 
أجئاب الفساد طعجعدة شغ تعظج... شالاردي التاخض 
الفساد  أجئاب  فن  ذاك؛  وق  بعثا  تشغغره  غرتئط  ق 
وشاح  التضط،  وذرغصئ  التاضط  الظزام  شغ  طعجعدة 
الئاب لطمفسثغظ والطخعص وأختاب المتسعبغات؛ 
وإجــراء  لطسرصات  افطــظ  وأجعجة  السططئ  عرم  شغ 
(بسدعا  افجظئغئ  الحرضات  طع  المثى  بسغثة  السصعد 
غخض إلى ٥٠ ساطا ضما عع تاخض طع حرضات الاظصغإ 

سظ الجغئ الخثري افجظئغئ).
•  لثلك شإظه طظ المظازر شغ افحعر الصادطئ أن تجداد 
المساظاة، وأن غسط الفصر حرائح أوجع طظ المةامع شغ 
طظ  طجغث  إلى  الحسإ  جغثشع  بالاالغ  وعثا  تعظج، 
اقتاةاجات لاخض شغ الظعاغئ إلى جغض جارف؛ غصاطع 

عثه الجطرة المارصئ الفاجثة المفسثة شغ افرض.
لضظ السآال عظا عع: عض جغظازر تضام تعظج، تاى 
تخئح البعرة سارطئ جارشئ؛ تصاطع جثورعط ضما اصاطسئ 
طظ جئصعط؟! إن رجاقت السططئ وطظ غساظثعط؛ طظ 
أجعجة افطظ لظ غظازروا عثه الساسئ خاخئ وأظعط 
افزطئ؛  طظ  والثقص  لطتطعل  جئغض  أي  غمطضعن  ق 
لثلك جعف تصعم عثه السططئ بأسمال سثة؛ لخرف 
الثاء،  طعضع  سظ  الظاس  وإلبساد  شسادعا،  سظ  الظزر 
وإحشالعط بأطعر أخرى. شمظ الماعصع أن تصعم عثه 
سطى  تةطإ  حرغرة،  إجراطغئ  بأسمال  المارصئ  السططئ 
أعض تعظج العغقت؛ تماطا ضما شسطئ وتفسض التضعطئ 
أغدا...  الةجائر  جارتعا  وتفسض  شسطئ  وضما  المخرغئ. 

وطظ عثه افسمال الماعصع شسطعا شغ تعظج:
١- إحشال الظاس بمعضعع اقظاثابات طظ جثغث، وذلك 
لخرف الظزر سظ الفساد التصغصغ وأجئابه، وخرف الظزر 

سظ الطرغص الختغح لطثقص طظ الفساد.
٢- ذر الرطاد شغ السغعن؛ سظ ذرغص بسخ اإلخقتات 
الةاظئغئ، وتعزغع بسخ افطعال سطى حرغتئ ضغصئ طظ 
الظاس؛ ضما شسض تاضط تعظج شغ طظاجئئ خطع بظ سطغ؛ 
سظثطا زار تغ الاداطظ، ووسث بئسخ افطعال وافسطغات 

لحرغتئ شصغرة عظاك.
اقغاغاقت  سمطغات  عغ  وذاك؛  عثا  طظ  افخطر   -٣
ضما  والمثابرات؛  افطظ  أجعجة  ذرغص  سظ  السغاجغئ؛ 
والعثف  تعظج،  داخض  صئض  طظ  طرة  طظ  أضبر  تخض 
طظ ذلك عع بّث الرسإ والثعف، بغظ أوجاط افتجاب 

السغاجغئ، وبثر بثور الفاظئ بغظعا.
بالةماسات  وإلخاصعا  الةغح،  ضث  بأسمال  الصغام   -٤
إلى  باإلضاشئ  افسمال  عثه  طظ  والعثف  اإلجقطغئ، 
خرف الظزر سظ المحضطئ التصغصغئ، وذرغصئ تطعا عع: 
إغةاد حرخ بغظ افطئ والةغح؛ تاى تساسثي الةغح 

سطى الظاس، شغ أغئ اتاةاجات أو طزاعرات طساصئطغئ.
افطظ  اجاائاب  وســثم  الفعضى،  ظحر  طتاوقت   -٥
وافطان؛ تاى غخئح تثغث الحارع: ظرغث سعدة افطظ 
وافطان وق ظرغث الاشغغر، وصث تخض بالفسض أن صاطئ 
بسخ أجعجة افطظ والمثابرات، بأسمال ترق وتثرغإ 

داخض بسخ المثن وخاخئ الساخمئ تعظج.
• إن طا غظازر أعض تعظج عع خغر سزغط بثأه أجقشعط 
طبض  طظ  السزام  الصادة  سعث  شغ  افول؛  الرسغض  طظ 
طعجى بظ ظخغر وسصئئ بظ ظاشع بط اظصطع بسث ذلك. 
وإظه لتري بأعض تعظج افخغار افبرار أن غسعدوا إلى 
التطصئ الاغ اظصطسئ شغعا أجئاب السجة والصعة والمظسئ، 
بسث أن جربعا جئع جظعات سةاف، وطظ صئطعا سحرات 
السظغظ طظ الثل والععان والفصر والترطان. شاعظج عغ 
طظ خغرة الئقد شغ الثغرات والبروات، والسصعل المئثسئ، 
وق غظصخعا إق المثطخعن طظ أبظائعا؛ لغأخثوا بغثعا 
وغعخطععا إلى حاذأ افطان. وإظه ولفجش الحثغث ق 
غعجث شغ تعظج الغعم طظ غظادي باطئغص اإلجقم؛ إق 
جماسئ واتثة عغ تجب الاترغر. وإظه لتري بأعض تعظج 
السعداء  وافغام  والفاظ  الحرور  طظ  الظةاة  أرادوا  إذا 
التالضئ؛ الاغ تظازرعط؛ بسئإ الجطرة التاضمئ، أن غطافعا 
تعل عثا التجب الاصغ الظصغ العاسغ العادي المعاثي، 
وغعخطعه إلى جثة التضط، لاسعد بقدعط إلى جابص 
سجعا وسعثعا. ظسأله تسالى أن غضرم أعض تعظج، وطا 
جاورعا طظ بقد بالمثطخغظ طظ أبظائعا، وأن غظصثعط 

 .طما عط شغه طظ بقء سزغط

بسث جئع جظعاٍت سةاف... طاذا غظازُر أعَض تعظج؟!

السام  عثا  طططع  شغ  الاعظسغئ  التضعطئ  صاطئ  لصث 
أصرت  والاغ  ٢٠١٨؛  لسظئ  الساطئ  المغجاظغئ  بإسقن 
الئرلمان.  صئض  طظ   ٢٠١٧ الماضغ  السام  ظعاغئ  شغ 
غساظغ  الثي  الثطغر،  العضع  المغجاظغئ  عثه  وأظعرت 
طظه اقصاخاد الاعظسغ.. شصث ذضر (طعصع الةجغرة ظئ) 
٢٠١٧/١٢/١٠: (أصّر الئرلمان الاعظسغ طغجاظغئ السام 
 ١٤,٥٥) دغظار  ططغار   ٣٦ تةمعا  غئطس  الاغ  المصئض؛ 
ططغار دوقر)، وتادمظ طةمعسئ طظ اإلجراءات المالغئ 
لثفخ السةج. وشغ خطابه أطام الئرلمان شغ ٢١ تحرغظ 
المعازظئ،  طظاصحئ  شغ  الحروع  لثى  الماضغ؛  الباظغ 
أن  الحاعث؛  غعجش  الاعظسغئ  التضعطئ  رئغج  تعصع 
تسةض بقده ظسئئ ظمع اصاخادي شغ تثود ٢,٣٪ طع 
ظعاغئ السام الةاري. وشغ ظغسان الماضغ ٢٠١٧ واشص 
خظثوق الظصث الثولغ سطى خرف حرغتئ ٣٢٠ ططغعن 
حرغطئ  دوقر،  ططغار   ٢,٨ تةمه  صرض  طظ  دوقر؛ 
تترك تعظج لجغادة تخغطئ الدرائإ، وخفخ شاتعرة 

افجعر الساطئ، وتصطغص دسط الطاصئ...).
 ..)  :٢٠١٧/١٢/١٠ الةثغث)  السربغ  (جرغثة  وذضرت 
غاعصع أن غئطس السةج المغجاظغئ الةثغثة شغ تعظج ظسئئ 
٤,٩٪ طظ الظاتب المتطغ اإلجمالغ شغ سام ٢٠١٨ طظ 
ظتع ٦٪ طاعصسئ السام الةاري. وتعثف تعظج إلى رشع 
طسثل ظمع الظاتب المتطغ لظتع ٣٪ السام المصئض، طصابض 
طظ  لدشعط  تعظج  وتاسّرض  الةاري...  السام   ٪  ٢,٣
خظثوق الظصث الثولغ؛ لطاسةغض باشغغر شغ السغاجات 
المساسثة شغ تساشغ اقصاخاد طظ عةمات طاحثدغظ 

شغ سام ٢٠١٥ أضرت بصطاع السغاتئ التغعي...).
سطى  الاعظسغ  اقصاخاد  واصع  شغ  الظاظر  أن  والتصغصئ 
والمآحرات  المسطغات  ضض  أن  غرى  المساعغات؛  ضاشئ 
وافرصــام؛ الماسطصئ بعثا اقصاخاد عغ جطئغئ، ولغج 
شصط المغجاظغئ الساطئ. شالمغجاظغئ لغسئ أضبر طظ طآحر 

أتمر تةاوز ضض الثطعط السابصئ.
ذضرت  الساطئ)  المغجاظغئ  شغ  (السةج  طساعى  شسطى   •
جرغثة (الحرق افوجط الطظثظغئ) ٢٠١٧/٣/١٩ تخرغتا 
طتمث  الثولغ  والاساون  واقجابمار  الاظمغئ  لعزغر 
الفاضض سئث الضاشغ، تغث صال أطام الئرلمان الاعظسغ: 
(...إن طعارد الثولئ طصثرة بظتع ٢٤ ططغار دغظار تعظسغ 
(ظتع ١٠ ططغارات دوقر)، وعثا المئطس ق غفغ باتاغاجات 
افجعر  ضاطئ  تشطغئ  طظ  ضاشئ؛  الاعظسغ  اقصاخاد 
والاسعثات المالغئ السمعطغئ، وتسثغث الثغعن الثارجغئ 
اقصاخاد  تاجئ  صعله  تّث  سطى  غسظغ  طا  وعع  وغغرعا؛ 
الاعظسغ المطتئ إلى طعارد طالغئ تعجه إلى طحروسات 
الاظمغئ، وتعشغر شرص السمض لمؤات اآلقف طظ الساذطغظ 

سظ السمض (ظتع ٦٣٠ ألش ساذض سظ السمض...).
• أطا سطى طساعى (ظسئئ الئطالئ): شصث ذضرت (جرغثة 
العذظغ  (المسعث  أشاد   :٢٠١٧/١١/١٣ الةثغث)  الرأي 
البطث  خقل  تعظج  شغ  الئطالئ  ظسئئ  بأن  لقتخاء)، 
وعغ  سظث ١٥,٣٪،  اجاصرت   ،٢٠١٧ جظئ  طظ  البالث، 
السظئ...  عثه  طظ  الباظغ  لطبطث  الظسئئ  ظفج  تصرغئا 
وبطس سثد الساذطغظ سظ السمض، وشص إتخائغات المسعث 
٦٢٨,٦ ألفاً طظ طةمعع سثد السضان الظحغطغظ، وتجاغث 
سثد الساذطغظ طصارظئ بالبطث الباظغ طظ جظئ ٢٠١٧، 

والثي ضان شغ تثود ٦٢٦,١ ألفاً...
(جرغثة  طعصع  ذضر  شصث  وطساظاته)..  (الفصر  أطا   •
الخئاح) الاعظسغئ ٢٠١٧/٥/١؛ تصرغرا ذضره (اقتتاد 
الثراجات  (طرضج  شغ  وذلك  الاعظسغ)؛  لطحشض  السام 
تعالغ  تعظج  شغ  (غعجث  صال:  به  الثاص  والاعبغص) 
تاجاتعط  تعشغر  سظ  ساججغظ  طعاذظ؛  ألــش   ٣٥٠
افجاجغئ طظ الشثاء سثا سظ الطئاس والمأوى... وصث 
 ٪٣٠ ظسئئ  المظاذص  بسخ  شغ  الفصر  ظسئئ  تةاوزت 
شغ العجط والحمال الشربغ... والفصر المثصع ١٠٪ طظ 

طةمعع السضان لاطك المظاذص...).
• لصث تاول رجاقت التضط، ووزراء اقصاخاد شغ تعظج؛ 
وخقل السظعات السئع السةاف السابصئ، وسئر أضبر طظ 
بافضاذغإ،  الماردغئ  افوضاع  تئرغر  تاولعا  تضعطئ؛ 
وتاولعا الاعثئئ طظ روع الظاس بالعسعدات الضاذبئ، 
الئسغثة سظ العاصع اقصاخادي ضض الئسث. وأخغرا خار 
عثا  غئررون  اقصاخاد  وزارات  داخــض  المسؤعلعن 
اقظتثار؛ بأن ضض افوضاع شغ السالط تساظغ ضما غساظغ 
وأن  العتغثة،  لغسئ  وتعظج  تعظج،  شغ  الحسإ 
طظ  طجغث  وإلى  الخئر،  طظ  طجغث  إلى  بتاجئ  العضع 

المتئئ بغظ الظاس، وطجغث طظ الاصحش شغ اإلظفاق...
• والسآال الضئغر عظا: طظ الثي أوخض تعظج إلى عثه 
التالئ الماردغئ المظتثرة ظتع العاوغئ، وطا عع ذرغص 
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أصعال وأسمال تظاصخ العاصع وتةايف التصغصئ

صال طساسث رئغج الةمععرغئ إبراعغط طتمعد، إن طا 
تساظغه الئقد طظ ضائصئ اصاخادغئ وطآاطرات خارجغئ، 
أجاجه تمسك الثولئ براغئ ق إله إق اهللا طتمث رجعل 
أن الاتثي، واقجاعثاف، جغزض صائمًا  اهللا، طعضتاً 
طا دطظا ظامسك بصغمظا وسصغثتظا. (ختغفئ آخر لتزئ 

(٢٠١٨/١/٢٣
إن الدظك والحصاء وشصثان افطظ والدائصئ اقصاخادغئ، 
الاغ غساظغ طظعا أعض السعدان الغعم، السئإ افوتث 
شغعا، عع طا تطئصه الثولئ طظ جغاجات بسغثة ضض الئسث 
سظ اإلجقم، شطط غضظ لصادة تضعطئ اإلظصاذ، غعم أن 
اجاطمعا طصالغث التضط، أي تخعر لظزام التغاة اإلجقطغئ 
المئثئغئ  سظ  أبسثعط  طما  اقرتةالغ،  الاخعر  إق 
اإلجقطغئ شأخثوا غتضمعن الظاس تسع جظعات دون 
دجاعر، إلى أن وضسعا أول دجاعر شغ السام ١٩٩٨م، ولط 
غضظ لقجقم شغه ظخغإ، إق الحسارات، وبسخ أتضام 
الظزام اقجاماسغ، أودسععا شغ الثجاعر خعشا طظ ظصمئ 

الةمععر الثي أغثعط لرشسعط حسار تطئغص حرع اهللا!
وضعن أن المةامع شغ السعدان غتغا تغاة غغر إجقطغئ، 
وغسغح وشص ذراز طظ السغح غاظاصخ طع اإلجقم شعثا 
واضح لضض ذي سغظغظ، وذلك فن جعاز الثولئ، وظزام 
التضط، الثي غصعم سطغه عثا الظزام، وصعاسث التغاة الاغ 
والاضعغظ  طصعطاتعا،  بضض  المةامع  عثا  سطغعا  غصعم 
السصطغ الثي غصعم سطغه تفضغر الظاس، وظزرتعط لطتغاة 
الثظغا، واقتةاه الظفسغ الثي غاةعه الظاس عظا، والثي 
عع ظااج طا غثور شغ الرأي السام خاخئ طا غاط تسطمه شغ 
المثارس، والةاطسات، وق ظظسى دور اإلسقم... ضض ذلك 
غصعم سطى أجاس طفاعغط تظاصخ المفاعغط اإلجقطغئ، 
بض تمغض عثه الصغط شغ طسزمعا إلى الاثطغ الخرغح 
سظ اإلجقم، واتثاذ الظمعذج الثغمصراذغ الشربغ، ولع 
بعا،  المسمعح  اإلجقم  صغط  بئسخ  بمججه  باخرف 
والاغ تئث سئر طا غسمى باإلسقم الئثغض، والاغ شرغئ 
اإلجقم طظ طتاعاه وطدمعظه، وتعلاه لثغظ ضعظعتغ 
اإلجقم  فن  غتطعا،  وق  الظاس،  طحاضض  غقطج  ق 
إذا جّرد طظ تظزغط تغاة الظاس، غئصى تدعره رطجغًّا 
شغ الصطعب والسطعضغات الفردغئ، وأّي طسظى لقجقم 
إذا صّثجئ المرجسغات الثغظغئ حسعرغًّا واتاضط الظاس 
أرضغئ،  وضسغئ،  أخرى،  طرجسغات  إلى  تغاتعط  شغ 
تثالش اإلجقم جمطئ وتفخغق، وبسث أن تضمعا سطى 
وذرتععا  الخقتغئ،  بسثم  رشسععا  الاغ  حساراتعط 
تعارعط  شغ  باإلجقم  خطئ  له  طا  ضض  وأصخعا  جاظئاً 
العذظغ سظ طةاقت التغاة وتظزغمعا، وبثأوا باسعغص 
شطسفئ جثغثة لغج لقجقم شغعا ظخغإ، عغ شطسفئ 
ولغج  شرضاً  ُشرض  صث  بأظه  المسطعم  العذظغ  التعار 

وذظغاً إق بمظ غظفثه.
إن رشع حسار اإلجقم طظ صئض ععقء، والظضعص سظ 
اقلاجام بالحرغسئ، واقظدئاط بمصغاجعا، غئصى دسعى 
غعبت  ضالثي  عع  صعَله  شسُطه  غثالش  وطظ  دلغض،  بق 
بغاظاً،  سغاظا  السغاجغ،  واظاتاره  شحطه،  شغزعر  ظفسه 
ولضظ لطامعغه سطى الئسطاء طمظ اتئسععط، إلسقظعط 
بالمئادئ،  الطسإ  ترشاعط  أخئتئ  اإلجقم،  حسارات 
والاقسإ سطغعا، ولغ سظص الظخعص، لاعاشص واصسعط، 
وإطاتئ المطالئات باطئغص الحرغسئ اإلجقطغئ شغ أدراج 
الطةان، وتشغغئعا سظ المعاصش الةادة، والسئث بسعاذش 
المسطمغظ، بادساء المرتطغئ، وشصه السارة وشصه الاثرج، 
واقساثار بالشغرة سطى السعدان، والثعف سطى طخالته، 
وذلك باصثغط الصداغا المعمئ والثطغرة شغ أولعغات 
شغ  الئتث  وضأن  زسمعط،  تسإ  والمظاصحئ  الئتث 
تطئغص الحرغسئ لغج طظ الصداغا المعمئ! شأخئتئ 
أطرغضا، السثو المسطظ، خثغصاً غظسص طسه أطظغا وتربطه 
بظا طخالح! وضاظئ عثه عغ الصحئ الاغ صخمئ ظعر 
الئسغر، صال غظثور شغ تعار طع تطفجغعن (بغ بغ جغ) إن 
"السعدان اتفص طع الةاظإ افطرغضغ سطى تئادل العبائص 
لئظاء اجاراتغةغئ لرشع اجط السعدان طظ صائمئ الثول 
الراسغئ (لقرعاب) خقل افجابغع المصئطئ لقتفاق سطى 
طسارات أخرى شغ إذار الةعلئ الباظغئ طظ المتادبات 
بغظ الثرذعم وواحظطظ" (جعدان تربغعن ٢٠١٧/١٢/٢٤). 
وغسارف طسآولعن أطرغضغعن بأن السعدان أبثى تةاوبا 
وتساوظا ضئغرا طع أطرغضا شغما غثص طضاشتئ (اإلرعاب)، 

إق أن ذلك لط غضظ ضاشغا إلزاتاه طظ القئتئ السعداء. 
افطرغضغ  السثو  بغظ  جارغاً  الاظسغص  عثا  ضان  شإذا 

والسعدان، شأغظ المآاطرات الثارجغئ إذًا؟!
وظساحعث بصعل طساسث الرئغج، إبراعغط طتمعد تاطث 
ظفسه، شغ طصابطاه طع جئعتظغك الروجغئ تغث صال: 
(اتفصظا سطى صداغا بغظظا ظتطعا جعغاً طاسطصئ بمخالح 
تعط  الاغ  الصداغا  تتض  وأن  اقجاصرار،  شغ  الئطثغظ 
الئطثغظ لطمخطتئ المحارضئ، وطخطتاعط عغ طحارضئ 
الحرسغئ،  غغر  والعةرة  (اإلرعاب)،  بمضاشتئ  السعدان 
وشغ اجاصرار دولئ جظعب السعدان وأشرغصغا العجطى)، 

طع وسغ الةمغع أن أطرغضا تسظغ (باإلرعاب) اإلجقم.
وصث جرى الاساون المسطظ سطى طتاربئ (اإلرعاب) بغظ 
الئطثغظ، وأبظى سطى ذلك (جعن رغظان)، طثغر المثابرات 
المرضجغئ افطرغضغئ (السغ أي إغه) السابص الثي صال شغ 
طصابطئ طع صظاة السربغئ شغ ٢٠١٦/٠٦/١٢م: (أتساون أغدًا 
طع ظزرائغ السعداظغغظ تغث سصثُت طآخرًا اجاماساٍت 
طع رئغج جعاز اقجاثئارات السعداظغ طتمث سطا وأظا 
طرتاح جثًا تةاه طا غصعم به السعدان طظ جععد طظ 
خقل الاساون طسظا لضحش وتثطغر المظزمات اإلرعابغئ). 
وظحرت ختغفئ واحظطظ تاغمج شغ ٢٠١٦/٥/١٨م، صعل 
السفغر السعداظغ لثى أطرغضا طساوغئ سبمان خالث، شغ 
طصابطئ أجرتعا طسه، إن بقده جئص أن جطمئ طسطعطات 
طعمئ فجعجة افطظ افطرغضغئ والتطغفئ بحأن أظحطئ 
تظزغط الثولئ شغ لغئغا وطخر والخعطال، وغغرعا بحمال 
اقجاثئارات  شغ  لمسآولغظ  (وجئص  وغصعل:  أشرغصغا، 
السعداظغئ - ظزرا لما تاماع به بقدعط طظ أدوار صغادغئ 
شغ أجعجة اقجاثئارات بحرق ووجط أشرغصغا - الاظسغص 
شغ تظفغث سمطغات لمضاشتئ "اإلرعاب" سطى ظطاق أشرغصغا 

طع ظزرائعط الفرظسغغظ واإلغطالغغظ وافطرغضغغظ...).
الاثطغ  وغسظغ  المظال،  بسغث  عع  أطرغضا  رضا  ولضظ 
سظ حسارات اإلجقم الاغ رشسععا، وترك ضض طا غمئ 
الاغ  الثجاعرغئ  الاسثغقت  شضاظئ  بخطئ،  لقجقم 
بعا  أتضاطا  تساعثف  طسزمعا  شغ  وعغ  سظعا  أسطظ 
روح اإلجقم، وتط تسثغض تضط الرجط لطجاظغ المتخظ، 

وجاري الاسثغض لطمعاد افخرى ذات الخطئ باإلجقم!
صال سج وجض: ﴿َولَْن تَْرَضى َقْنَك الَْيُهوُد َوال الّنََصاَرى 
ِ ُهَو الُْهَدى َولَئِِن اّيََبْعَت  َحّتَى تَتَّبَِع ِملََّتُهْم قُْل إِّنَ ُهَدى اّبَ
 ٍّ ِ ِ ِمْن َو ْهوَاَءُهْم َنْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن الِْعلِْم َما لََك ِمَن اّبَ

َ
أ

َوال نَِصيٍر﴾ [الئصرة: ١٢٠]، إن اآلغات الصرآظغئ الصطسغئ 
الثقلئ تعجإ اقتاضام إلى حرع اهللا تسالى طظعا: ﴿ُعَمّ 
ْهوَاَء الَِّذيَن 

َ
ْمِر  َفاتَّبِْعَها َوال تَتَّبِْع أ

َ ْ
َن األ َجَعلَْناَك َعلَٰى َشِر يَعٍة ِمّ

ِن 
َ
ال َفْعلَُموَن� ﴾[الةابغئ: ١٨]، وصعله جئتاظه وتسالى: ﴿وَأ

ْهوَاَءُهْم وَاْحَذرْ ُهْم 
َ
نَزَل اللَّـُه َوال تَتَّبِْع أ

َ
اْحُكم بَيَْنُهم بَِما أ

نَزَل اللَّـُه إِلَْيَك﴾ [المائثة: ٤٩]، 
َ
ن َفْفتُِنوَك َعن َنْعِض َما أ

َ
أ

ْحَسُن 
َ
َفُحْكَم الَْجاِهلَِيِّة َفْبُغوَن َوَمْن أ

َ
وصعله سج وجض: ﴿أ

ِمَن اللَّـِه ُحْكًما لَِّقوٍْم يُوقُِنوَن﴾ [المائثة: ٥٠]، وصعله جض 
حأظه: ﴿َفإِن َيَنازَْقُتْم فِي َشْيٍء َفرُ ُدّوهُ إِلَى اللَّـِه وَالرَّ ُسوِل 
ْحَسُن 

َ
لَِك َخْيرٌ  وَأ

ٰ
إِن ُكنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاللَّـِه وَالَْيوِْم اآلِخرِ َذ

وِيًال﴾ [الظساء: ٥٩]. شعثه اآلغات تعجإ سطغظا اقتاضام 
ْ
تَأ

إلى اهللا لغج غغر...
غا تضام السعدان! طا زلاط تمسضعن بالسططئ شغ بطث 
الثقشئ  لثولئ  ظعاة  غحضض  أن  غمضظ  ببرواته،  غظغ 
اهللا،  حرع  تطئص  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 
شبعبعا إلى رحثضط واجسطعا طظ العتغ طرجسضط شغ 
جمغع حآون التغاة، وعض ُأظِجل الصرآن الضرغط إق لعثا 
الشرض؟! وعض السظئ الظئعغئ جعى دلغض ظزري وسمطغ 
لطعتغ  غئصى  طسظى  شأّي  الحرغسئ؟!  ظقل  شغ  لطتغاة 
دون تظجغطه سطى العصائع وافتثاث؟! صال تسالى: ﴿َفال 
َوَرّبَِك ال يُْؤِمُنوَن َحّتَى يَُحّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَيَْنُهْم ُعّمَ ال 
ا َقَضْيَت َويَُسلُِّموا تَْسلِيًما﴾،  ْغُفِسِهْم َحرًَجا ِمّمَ

َ
يَِجُدوا فِي أ

وق ظةث أي تاجئ إلى العصعف سظث طثلعقت عثه اآلغئ 
فظعا طظ اآلغات المتضمئ الاغ ق لئج شغعا وق تحابه، 
وق طةال لطاأوغض أو الامتض. وطظ غجسط أظه غامسك 
بحرع اهللا بط غاتاضط إلى غغره، شصث وصع شغ الدقلئ 
ّغَُهْم آَمُنوا 

َ
لَْم تََر إِلَى الَِّذيَن يَزُْقُموَن ك

َ
والثجي، صال تسالى: ﴿أ

ْن َفَتَحاَكُموا 
َ
نْزَِل ِمْن َقْبلَِك يُرِيُدوَن أ

ُ
نْزَِل إِلَْيَك َوَما أ

ُ
بَِما أ

ْن 
َ
ْيَطاُن أ ْن يَْكُفُروا بِِه َويُرِيُد الّشَ

َ
ِمُروا أ

ُ
اُغوِت َوَقْد أ إِلَى الّطَ

  ﴾يُِضلَُّهْم َضالال بَِعيًدا
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