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بصطط: المعظثس طتمث غاجغظ خمغثة*

جاء سطى طعصع (جما اإلخئارغئ، اقبظغظ ١٢ جمادى افولى 
١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/١/٢٩م) الثئر الاالغ: "غسصث الرئغج 
طتمعد سئاس، الغعم لصاء صمئ طع الساعض افردظغ لئتث 
آخر الاطعرات سطى الساتئ الفطسطغظغئ سصإ صرار الرئغج 
افطرغضغ بحأن الصثس. ووخض سئاس الساخمئ افردظغئ 
بسث  أبابا،  أدغج  اإلبغعبغئ  الساخمئ  طظ  صادطا  أطج 
طحارضاه شغ الصمئ البقبغظ لقتتاد اإلشرغصغ. وغرشخ 
العخاغئ  بتص  افردن  تاماع  تغث  تراطإ  صرار  افردن 
سطى المثغظئ المصثجئ. وضان الساعض افردظغ سئث اهللا 
الباظغ صال أطج "إظظا "ظآغث تض الثولاغظ الثي تضعن 

شغه (الصثس الحرصغئ) ساخمئ لطفطسطغظغغظ"."
لضغان  ساخمئ  الصثس  تراطإ  إسقن  طظث   :
شمظ  تعثأ؛  تضاد  ق  سئاس  وخعقت  وجعقت  غععد 
الاساون  طظزمئ  طآتمر  شغ  لطمحارضئ  إجطظئعل 
اإلجقطغ، إلى الصاعرة لطمحارضئ شغ طآتمر افزعر، 
اقتتاد  دول  صمئ  لتدعر  بروضسض  إلى  بط  وطظ 
لتدعر  أبابا  أدغج  إلى  تعجه  أغام  وصئض  افوروبغ، 
الصمئ اإلشرغصغئ، وطظعا تعجه سائثًا إلى افردن لطصاء 
المضعضغئ  الةعقت  عثه  شغ  والظاظر  افردن...  ططك 
صدغئ  تخفغئ  سطى  السططئ  تضالإ  طثى  غثرك 
شطسطغظ بتسإ المحروع افطرغضغ (تض الثولاغظ) 
دون الثروج سظه صغث أظمطئ، شةمغع تخرغتات سئاس 
شغ تطك الصمط والمآتمرات ضاظئ سئارة سظ المطالئئ 
سام  المتاض  تثود  سطى  شطسطغظغئ  دولئ  بإصاطئ 
طصابض  لعا  ساخمئ  الصثس  حرصغ  وغضعن  ١٩٦٧م 
الاظازل لطضغان الشاخإ سظ ٨٠٪ طظ افرض المئارضئ. 
وشغ المصابض ق تفعت تراطإ طظاجئئ إق وغآضث شغعا 
سجطه سطى تخفغئ صدغئ شطسطغظ ضمظ طا غسمى 
بخفصئ الصرن، وغائةح باجامرار بإسقظه أن الصثس 
إلى  وخعله  سصإ  صال  تغث  غععد،  لضغان  ساخمئ 
داشعس لطمحارضئ شغ شسالغات المظاثى اقصاخادي 
إلى  افطرغضغئ  السفارة  "ظصض  بأن  السظعي  السالمغ 
الصثس غسغر أجرع طظ الةثول المتثد له، وظأطض 
أن غضعن المئظى طفاعتا شغ السام المصئض". إن الظاظر 
أن  غةث  تراطإ  صرار  بسث  السالط  شغ  غتخض  طا  إلى 
دول السالط صث اظصسمئ إلى شرغصغظ، شرغص بصغادة 
أوروبا وطسعا بسخ تضام المسطمغظ غسسى لاخفغئ 
صدغئ شطسطغظ بثسط تترضات سئاس وغساظثه شغ 
طع  ولضظ  الثولاغظ،  تض  طحروع  باظفغث  المطالئئ 
الامسك بالظسثئ الصثغمئ لطمحروع، وشرغص غثسط 
بـ"خفصئ  غسمى  طا  ضمظ  الصدغئ  لاخفغئ  تراطإ 
الصرن" طحروع الثولاغظ بظسثاه التثغبئ والمسثلئ 
أو بأي ذرغصئ تراعا أطرغضا طظاجئئ. والماسمص غةث 
أن الفرغصغظ طافصان سطى افجاس وعع تخفغئ صدغئ 
شطسطغظ ضمظ الرؤغئ افطرغضغئ ولضظعط غثاطفعن 
شغ الحضطغات وشغ آلغئ الاظفغث، وعظا طربط الفرس 
وعع جسغعط جمغسا لاخفغئ صدغئ شطسطغظ. إق أن 
رتمئ اهللا العاجسئ بعثه افطئ اصادئ أن غسثر لعا 
رائثا ق َغضثبعا؛ تجبا تصغا ظصغا، واسغا سطى طا غتاك 
لعا طظ طآاطرات؛ إظه تجب الاترغر الثي ضبش جععده 
بسث صرار تراطإ باثضغر افطئ بالتض الحرسغ لصدغئ 
شطسطغظ، وضغش غضعن الرد سطى صرار افتمص تراطإ، 
قجاؤظاف  والفعري  الةاد  السمض  خقل  طظ  وذلك 
التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة سطى أظصاض سروش تضام المسطمغظ 
السمقء الثغظ غتعلعن دون تطئغص حرع اهللا، ودون 
تترك جغعش المسطمغظ لاترغر شطسطغظ طظ غععد 

الشاخئغظ، وإرجاسعا إلى تدظ افطئ اإلجقطغئ.

أن  غمضظ  ق  واإلباء  والمةث  السجة  إنَّ  المسطمعن:  أغُّعا 
طظ  غغرعا  أو  طعجضع  أو  بضغظ  أو  واحظطظ  طظ  تأتغضط 
السعاخط اقجاسمارغئ. بض إن السجة والمةث واإلباء عغ 
أضبر  عغ  اآلن  والتاجئ  جعاه،  دون  وتثه  اإلجقم  شغ 
المسطمغظ.  ُجَظِئ  قجاسادة  طدى  وصٍئ  أيِّ  طظ  إلتاًتا 
شأسطعا الظخرة إلى تجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ الراحثة 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، تاى غصعدضط خطغفئ راحث شغ 
  ورجعله  اظاخارات طآزرة بإذن اهللا ضث أسثاء اهللا
ُ َفالَ ذَللَِب لَُكْم َوإِن خَيُْذلُْكْم  ُكُم ابَّ والمآطظغظ ﴿إِن يَنرُصْ
ِ الُْمْؤِمُنوَن﴾.

ِ َفلَْيَتَولكَّ ْن َنْعِدهِ وبََلَ ابَّ ُكم مِّ ِي يَنرُصُ َّ َفَمن َذا ا

اصرأ شغ عثا السثد:
-  دور السسعدغئ الظحط شغ خثطئ المثططات افطرغضغئ

    شغ جعرغا وشطسطغظ والغمظ ...٢
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-  عض تشغر العضع السغاجغ شغ أوزبغضساان شغ السظئ افولى 
   طظ وقغئ الرئغج الةثغث، وإلى أغظ غاةه؟ ...٣

-  بعرة الحام أذابئ البطب سظ أردوغان... وأباظئ طرج 
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لط تضظ زغارة طاضرون الرئغج الفرظسغ إلى تعظج 
طططع عثا الحعر حئاط/شئراغر ٢٠١٨ طةرد تطئغئ دسعة 
لجغارة تعظج صثطعا إلغه رئغج تعظج الئاجغ صائث 
السئسغ، بض ضاظئ زغارة اجاراتغةغئ شغ إذار جعلئ 
السظشال  إلى  طئاحرة  تعجه  تعظج  شئسث  بعا،  غصعم 
وشص برظاطب أسطظ سظه طظث حعر ضاظعن افول/دغسمئر 

٢٠١٧ خقل صمئ المظاخ الاغ اظسصثت شغ بارغج.
وتأتغ عثه الجغارة شغ ظروف جغاجغئ واصاخادغئ 
وصع  سطى  ساحئ  الاغ  تعظج  تحعثعا  اجابظائغئ 
تترضات سارطئ طظث طططع حعر ضاظعن الباظغ/غظاغر 
الماضغ اتاةاجا سطى غقء افجسار وخسعبئ السغح 
وخاخئ بسث المخادصئ سطى صاظعن المالغئ الثي زاد 
الطغظ بطئ، وبسث أغام سطى إخراج تعظج طظ قئتئ 
الاغ  الدرغئغئ  لطمقذات  السعداء  افوروبغ  اقتتاد 
ظحرت شغ بروضسغض شغ الثاطج طظ ضاظعن افول/

دغسمئر، واظاصالعا إلى القئتئ الرطادغئ أي الفرخئ 
الثي  بالحضض  وجغاجاتعا  صعاظغظعا  لاراجع  افخغرة 

غرضغ دول اقتتاد افوروبغ.
طظ ظاتغئ أخرى تسغح شرظسا وطظطصئ الغعرو سطى 
لمسثقت  ظسئغ  وارتفاع  اقصاخادغئ  افزطات  حئح 
شغ  طاضرون  اجاشطه  الثي  افطر  والفصر،  الئطالئ 

تمطاه اقظاثابغئ وروج إلى أظه عع المظصث والتض.
إن زغارة طاضرون إلى تعظج بثأ التثغث سظعا طظث 
المعجعئ  الاساؤقت  وتعاترت  الحعر  سظ  غجغث  طا 
تعظج  إلى  الجغارة  عثه  جاصثطه  سما  اإلسقم  طظ 
شغ  شرظسا  خثق  وسظ  اصاخادي  ودسط  طخالح  طظ 
وسعدعا السابصئ، بض صث تعجه ذغش واجع طظعط إلى 
شغ  اظفااته  وسظ  الةثغث  الرئغج  حثخغئ  تتطغض 
جغاجئ شرظسا الةثغثة شغ تمعغث واضح لما جغاثطض 

الجغارة واجائاصا في رشخ حسئغ أو جغاجغ لعا.
شغ  السططئ  شرضاه  الثي  اجاصئاله  حضض  ولضظ 
تعظج طظ خقل تسطغص افسقم الفرظسغئ شغ حعارع 
تعظج وطظ خقل العالئ اإلسقطغئ الاغ رضجت سطى 
الثبطعطاجغئ  الرجمغات  بغظ  زغارته  تفاخغض  ضض 
شغ  جعقت  طظ  افخرى  اقتخالغئ  الافاخغض  وبغظ 
افجعاق والاصاذه لخعر السغطفغ، أبرز أن طساعى 
المسآولعن  سطغعا  سّطصعا  الاغ  واآلطال  الاطّطسات 
"الجائر  عثا  قجاداشئ  تةّظثوا  الّثغظ  الاعظسغعن 
العسعد  طظ  الضبغر  صّثم  الّثي  طاضرون  اقجابظائّغ". 
طظ  أبئئ  والظعاغا،  المخططتات  برغص  سطى  وراعظ 
خقل زغارته أّن رعاظات شرظسا خقل الفارة الصادطئ 
تئثو بسغثة سظ رعاظات التضعطئ الاعظسّغئ، شئغظما 
غئتث عثا الرئغج سظ إظةاح المطاصى الفراظضفعظغ 
وصرذاج  الصخئئ  تّضام  ضان   ،٢٠٢٠ جظئ  تعظج  شغ 
غظازرون جرسات جثغثة طظ الثسط المالغ لاسضغظ 

اقتاصان الحسئغ الماجاغث.
تعصغع  طظ  أسماله  تسثدت  الجغارة  برظاطب  أن  ورغط 
طضاشتئ  طةال  شغ  "الاساون  سظعان  تتئ  اتفاصغات 
(اإلرعاب) و(الاطرف)، وإظحاء خظثوق لثسط الاظمغئ 
تعظج،  شغ  الحئابغئ  والمئادرات  والمآجسات 
بـأشرغصغا  خاخئ  شرظسغئ  تعظسغئ  جاطسئ  وإظحاء 
لسان  سطى  ورد  طا  ضان  أبرزعا  أن  إق  والماعجط"، 
الاغ  الختفغئ  الظثوة  خقل  تخرغتات  طظ  طاضرون 
سصثعا طع ظزغره السئسغ الاغ لط غفعت شغعا شرخئ 
غمةث  راح  تغث  تعظج  طسار  سطى  التضط  دور  لسإ 
المسار الثغمصراذغ شغ تعظج، بض وصث دسا إلى أن 
أغدا  أضث  ضما  أخرى،  لثول  ظمعذجًا  تعظج  تضعن 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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ضاظئ الثارجغئ الروجغئ أسطظئ سظ سجطعا سصث طآتمر 
لصرار  وظزرا   ،٢٠١٧ الباظغ  تحرغظ   ١٨ شغ  جعتحغ 
شخائض المسارضئ سثم المحارضئ شغه، وضثلك رشخ 
إلى  طعجضع  اضطرت  شغه،  المحارضئ  طغساعرا  دي 
الروجغئ  الثارجغئ  أن  طع  طعسثه،  تأجغض  سظ  اإلسقن 
المآتمر،  لتدعر  ذرشاً   ٣٣ إلى  دسعات  أخثرت  ضاظئ 
ولضظ أطرغضا أرجطئ رجالئ واضتئ وعغ أن طعجضع ق 
تساطغع أن تاترك لعتثعا شغ خغاغئ تض غفرض شغ 
جعرغا، وسطى عاطح طآتمر صمئ دول أغئك الثي سصث 
شغ شغاظام ٢٠١٧/١١/١١، أسطظ قشروف أن طآتمر جعتحغ 
أّجض إلى طعسث آخر لط غتثده، بسث أن شعط طظ أطرغضا 
أن المآتمر جابص فواظه. بط أسطظ قشروف وتغطرجعن 
شغ بغان طحارك تأضغثعما سطى أن جظغش عغ المرجسغئ 
لخغاغئ التض السغاجغ شغ جعرغا بتسإ صرارات طةطج 
افطظ، أي أن روجغا ق تساطغع الافرد شغ خغاغئ التض.

إق أن بعتغظ، الثي غاططع إلى تةثغث وقغاه الرئاجغئ 
شغ اقظاثابات الصادطئ شغ ١٨ آذار ٢٠١٨، أراد أن غصثم 
لظاخئغه ظخرا جغاجغا غامبض بتض جغاجغ طا شغ جعرغا 
جعرغا،  شغ  صادعا  الاغ  الئاعزئ  التمطئ  تضالغش  غئرر 
شغ  واإلغراظغ  الارضغ  الرئغسغظ  طع  لصائه  شغ  شأخر 
٢٠١٧/١١/٢٢ سطى اقتفاق سطى آلغئ لطسغر شغ خغاغئ التض 

لرئغج  افول  الظائإ  أسطظ  شصث  جعرغا،  شغ  السغاجغ 
الروجغ،  اقتتاد  طةطج  شغ  الثولغئ  الحآون  لةظئ 
بالثخعص،  "جااظاول،  الصمئ  أن  جئاروف،  شقدغمغر 
تخرشات العقغات الماتثة شغ جعرغا، طظ أجض ذرح 
طعصش طعتث إزاء عثه المسألئ". وعضثا بثأت طعجضع 
بالاتدغر إلظةاح طآتمر جعتحغ بالاظسغص طع إغران 
وترضغا، شصث أسطظ ظائإ وزغر الثارجغئ الروجغ طغثائغض 
العذظغ"  "التعار  طآتمر  أن   ،٢٠١٧/١٢/٢٣ بعغثاظعف، 
طظاةع  شغ   ٢٠١٨ الباظغ  ضاظعن  أواخر  سصثه  المصرر 
جعتحغ جغحعث تحضغض لةظئ دجاعرغئ، طحغرا إلى 

أن الصعائط غاط تحضغطعا بالاحاور طع ترضغا وإغران.
وشغ ٢٠١٧/١٢/٢٧ خرح ألضسظثر قشرغظاغش المئسعث 
شغ  التض  أن  السعرغئ  لطاسعغئ  الثاص  الروجغ 
جعرغا ق غاطّطإ المماذطئ أبثا وحثد سطى ضرورة 
اإلجراع شغ سصث طآتمر التعار العذظغ السعري شغ 
جعتحغ. شعثه المعاصش تحغر إلى اجاسةال بعتغظ 

لصطش بمرة الاثخض شغ جعرغا.
خطعط  رجط  إلى  تراطإ  دشع  عثا  الروجغ  المعصش 
واضتئ تفغث بأن واحظطظ عغ طظ تمسك بمفاخض 
رغضج  أطرغضا  خارجغئ  وزغر  شصام  جعرغا،  شغ  الصرار 
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جوالت عباس المكوكية 
هي لتصفية قضية فلسطين 

وليس إلنقاذها

سطى وصع طا تحعثه طتاشزئ إدلإ طظ تثاسغ جئعاتعا، ووخط شخائض "الةغح التر" والضاائإ اإلجقطغئ بسثم 
طعاجعئ الظزام "بحضض تصغصغ"، طا طّضظ سخابات أجث طظ السغطرة سطى ططار أبع الزععر السسضري وسطى 
سحرات الصرى، صاد حئاب وأظخار تجب الاترغر جطسطئ طزاعرات ووصفات بسث خقة الةمسئ الماضغ حمطئ طا 
تئصى طظ المظاذص المتررة شغ طتاشزئ إدلإ ورغش تطإ الشربغ، ذالئئ بفاح المسارك والةئعات ضث صعات 
الظزام الظخغري ووصش تصثطعا بسث وخعلعا إلى طحارف طثغظئ جراصإ حرق إدلإ. تغث خرجئ طزاعرة شغ 
طثغظئ إدلإ ظزمعا حئاب وأظخار التجب إجصاًذا لطصادة المرتئطغظ ودسعة لاسطغط السقح فعطه. وسئرت إتثى 
القشاات المرشعسئ سظ ذلك شثاذئئ الصادة بالصعل: "إذا أبصض ضاعطضط المال السغاجغ ولط تساطغسعا الةعاد 
شأسطعا السقح البصغض لفطئ تثاشع به سظ أرضعا"، وصالئ قشائ أخرى: "إن تطإ جطمئ بسث درع الفرات وإدلإ صث 
تسطط بسث غخظ الجغاعن"، طاسائطئ: "عض غختعا الشاشطعن؟!". أطا شغ رغش إدلإ الحمالغ، شصث خرجئ طزاعرات 
طمابطئ شغ ضض طظ طثغظئ جطصغظ وبطثتغ جرطثا وضططغ وطثغمات دغر تسان وطثغمات الضراطئ وصرغئ تض 
الضراطئ. شغ وصئ أذطص طةطج العجعاء وافسغان السام شغ طثغمات الحمال المترر ظثاء لطفخائض صادة وأشراًدا. 
إلى ذلك، ظزط حئاب تجب الاترغر برغش تطإ الشربغ وصفئ شغ بطثة ضفر تسال، وخاذئئ العااشات والقشاات 
المرشعسئ صادة الفخائض صائطئ: "السقح البصغض ططك لفطئ، أسغثوه لعا تاى تثاشع سظ أسراضعا"، وضثلك ذالئئ 
وصفئ طمابطئ شغ بطثة الستارة صادة الفخائض أن "جطمعا السقح البصغض واشاتعا المثازن لمظ ق غطاجم بثطعذضط 
التمر". وتزاعر السحرات ضث الفخائض السسضرغئ شغ طثغظاغ ضفر ظئض وبظح بمتاشزئ إدلإ، وعاش المازاعرون 
ضث الفخائض السسضرغئ، وتبععا سطى تصثغط السقح لفعالغ لـ"الثشاع سظ أظفسعط". بغظما اصاتط أعالغ طثغظئ 
بظح خقل المزاعرة طرضًجا لطحرذئ الاابسئ لـ"تضعطئ اإلظصاذ" وعافعا بإجصاذعا وطجصعا قشائ المرضج، وصال أتث 
المازاعرغظ إن أعالغ بظح خرجعا لطاسئغر سظ غدئعط ظاغةئ تصثم صعات الظزام، قشًاا إلى أن افعالغ اتعمعا 
شخائض "التر" والضاائإ اإلجقطغئ بسثم طعاجعئ الظزام "بحضض تصغصغ". وذضر ظاحط طظ ضفر ظئض أظعط خرجعا 

إلجصاط الصادة، ودسعة لطظاس إلتغاء روح البعرة السعرغئ، وتتفغج المصاتطغظ لخث صعات الظزام.
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تاى اآلن، ولط غضظ غعطا طا غسامث سطى اصاخاد ذاتغ، 
شمظع طظ اجاشقل طعارده أو برواته الطئغسغئ، وربط 
أطرغضا،  اآلن  بعا  تاتضط  الاغ  والصروض  بالمساسثات 
شالدشط التاخض تصغصئ عع سطى الظاس لغصئطعا بتطعل 
صادطئ لصداغا طخغرغئ طبض خفصئ الصرن الاغ غاتثث 
سظعا تراطإ الثي اسارف بالصثس ساخمئ لضغان غععد 
وأوشث ظائئه بظج طعظؤا وطئارضا لعثا الصرار صئض أغام. 
الصادم  بالتض  افردن  شغ  المسطمعن  لغصئض  شالدشط 
أظه  الظزام  رأس  خرح  وضما  افطرغضغئ  الرؤغئ  تسإ 
بسخ  وبثأت  التض،  شغ  ضحرغك  أطرغضا  سظ  بثغض  ق 
الاسرغئات تاتثث سظ تخعر طا تعل الصثس وتثودعا 
الصثجغ  والترم  طةاورة،  صرى  لاحمض  تعجغسعا  أو 
إدارته...  سطى  وذاك  عثا  بغظ  والاظاشج  وطساتاه، 
طعضعع  شغ  سطغه  العجعدي  الثطر  اجاحسر  شالظزام 
الصثس اباثاًء، شسمح لطظاس بالاسئغر سظ غدئعط ضمظ 

حروذه وطظع وصغث قتصا المثالفغظ له ولحروذه.
وأجسار  اصاخاد  طحضطئ  لغسئ  افردن  شغ  المحضطئ 
وضرائإ، المحضطئ جغاجغئ تاى الظثاع، بض وتاى شغ 
وجعد عثا الضغان طظ افخض، شعع ضما صطظا لط غظحأ 
ذئغسغا وإظما بصرار طظ الثول اقجاسمارغئ شغ الصرن 
الماضغ وبسث اتفاق برغطاظغا وشرظسا سطى تصاجط ترضئ 
"الرجض المرغخ" ضما ضاظعا غسمعن الثقشئ السبماظغئ 
تثدتعا  بعظغفئ  لغصعم  الضغان  عثا  شعجث  آظثاك، 

تطك الصعى طظث زطظ، شإذا اظاعئ تطك العظغفئ وتطك 
وجعد  شغ  الظزر  إسادة  طظ  طاظع  شق  لعجعده  التاجئ 

عثا الضغان أو تشغغر حضض الظزام شغه.
ارتفاع افجسار وزغادة الدرائإ ظاائب ذئغسغئ لاشعل 
بقد  باصغ  وسطى  سطغظا  المطئص  الرأجمالغ  الظزام 
المسطمغظ ولضظه سطغظا شغ افردن أحث؛ شجغادة افجسار 
والدرائإ ق غصابطعا زغادة شغ المثاخغض والرواتإ طما 
غةسض تعالغ ٧٠٪ طظ الظاس تتئ خط الفصر ضما ظحر 
الاغ  عغ  الماساصئئ  وتضعطاته  الظزام  شعثا  طآخرًا، 
أوخطئ الئقد لعثا المساعى طظ الفصر والسعز والثل 
ظساةثي المسعظات والصروض، شإذا طظسظا طظعا اتةعئ 
طا  أغطى  شاإلظسان  الظاس،  لةغعب  الظزام  تضعطات 
غمطضعن! واقساماد سطى الثات ق غسظغ إق سخر وجتص 
واجاحرائه  الفساد  بصاء  طع  الظاس،  جغعب  وظعإ 
والمثغعظغئ  الثغظ  وارتفاع  الفاجثغظ  أسثاد  وازدغاد 
الاغ لط ظحعث تاى اآلن اظثفاضا لعا بض سطى السضج 

تجداد جظئ بسث جظئ تاى جاوزت ٣٥ ططغار دوقر.
بصروض  تتض  لظ  اقصاخادغئ  افردن  طحضطئ 
تدمظعا  وجظثات  خضعك  بإخثار  وق  وطساسثات 
أطرغضا، المحضطئ عغ شغ بصاء عثا الظزام السغاجغ 
وطظزماته،  ودوله  الضاشر  بالشرب  سدعغا  المرتئط 
الشرب  وتئظاعا  أظحأعا  طظزعطئ  طظ  ججء  شعع 
وتسالى  جئتاظه  اهللا  حرع  سعدة  دون  لطتغطعلئ 
تتضط  دولئ  شغ  تغاة  ضظزام  التغاة  شغ  ططئصا 
باإلجقم ضاطق شغ ضاّشئ طظاتغ التغاة ضطعا، ولغج 
 شصط سئادات وحسائر تسمح بعا عثه افظزمئ

"اسائر  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/١/٢٣م)  ١٤٣٩عـ،  افولى  جمادى   ٦ البقباء،  الةثغث،  (السربغ  طعصع  ظحر 
المظطصئ  شغ  ضئغرًا  دورًا  إلغران  أن  وقغاغ،  أضئر  سطغ  الثولغئ،  لطحآون  افسطى  اإلغراظغ  المرحث  طساحار 
وشغ جعرغا، صائًق "لعق إغران لسصط الظزام السعري خقل أجابغع ولعخض تظزغط داسح إلى بشثاد، ولما 
تمّضظئ روجغا طظ لسإ أي دور شغ المظطصئ". وذضر وقغاغ، شغ ضطمئ خقل ططاصى بسظعان "تترغر المسةث 
افصخى"، أظه ق غمضظ في دولئ أن تتمض راغئ تفر واجاصرار المظطصئ طظ دون إغران، واخفًا افوضاع 
اإلصطغمغئ بـ"التساجئ". ورأى طساحار المرحث اإلغراظغ أن الثور الثي تطسئه ذعران شغ ظجاسات المظطصئ 

غأتغ طظ اساصادعا بأن "العصاغئ خغر طظ السقج، شطعق دورعا شغ السراق وجعرغا لعخض الاعثغث إلغعا".
: إن الظزام اإلغراظغ ق غثةض طظ الاخرغح بمعاقته لروجغا الخطغئغئ سثوة اهللا ورجعله والمسطمغظ، 

غغغغغغ

ضما أظه ق غساتغغ طظ طةاعرته بمظاخرته لطظزام السعري الئسبغ المةرم سمغض أطرغضا (الحغطان افضئر) 
الاغ ذالما تفاخر بأظه لعق طساسثته لعا لما تمضظئ طظ اتاقل أششاظساان والسراق؛ وذلك شغ تتٍث خارخ 
 ُ َ َ َوَرُسو َْوِم اْآلِخِر يُوَادُّوَن َمْن َحادَّ ابَّ ْ ِ وَا ُِد َقْوماً يُْؤِمُنوَن بِابَّ

َ
شاضح فواطر اهللا شغ صعله جئتاظه تسالى: ﴿َال جت

ْو َعِشرَيَيُهْم﴾، بط غأتغ طظ صادة الترضات اإلجقطغئ طظ غماثح إغران 
َ
ْو إِْخوَاَغُهْم أ

َ
ْنَناءُهْم أ

َ
ْو أ

َ
َولَْو اَكنُوا آبَاءُهْم أ

بفرغئ دسمعا لطمصاوطئ والمماظسئ! شغا له طظ إشك سزغط شغ وصٍئ افطُئ شغه بأطّج التاجئ إلى طظ غعثغعا 
تضاطعا  طظ  والاثطص  اقجاسمارغئ  الثول  ربصئ  طظ  وتتررعا  ظعداعا  ظتع  بغثعا  وغأخث  الرحاد  جئغض 

السمقء. بصغ أن ظصعل إظه طعما ضاظئ الزروف خسئئ واقتاغاجات ضبغرة شإن الثغاظئ لغج لعا طئرر.

والةمسئ  الثمغج  افردن  أعض  طظ  المؤات  خرج 
العزراء  رئاجئ  طئظى  أطام  طزاعرات  شغ  الماضغغظ 
والئرلمان شغ سمان وشغ طثن أخرى ضالسطط (حمال 
والطفغطئ  وطسان  والضرك  والجرصاء  الساخمئ)  غرب 
وغغرعا طظ المثن، طظثدغظ بارتفاع افجسار وداسغظ 
التضعطئ  وضاظئ  الظعاب،  وطةطج  التضعطئ  إلجصاط 
صث رشسئ أجسار الثئج غعم السئئ ٢٧ طظ حعر ضاظعن 
إلى  وخطئ  طافاوتئ  بجغادات  الماضغ  الباظغ/غظاغر 
١٠٠٪، وزغادات ذالئ السثغث طظ طعاد أجاجغئ أخرى 
 - التضعطئ  تثسغ  ضما   - السام  الثغظ  خفخ  بعثف 
الثي تةاوز ٣٥ ططغار دوقر. وتصعل التضعطئ إظعا تسسى 
طظ عثه الصرارات إلى زغادة إغراداتعا الدرغئغئ بمصثار 

٥٤٠ ططغعن دغظار، أي طا غسادل ٧٦١ ططغعن دوقر.
وغتاول افردن الثي غساظغ طظ أزطئ اصاخادّغئ خاظصئ، 
أن غطّئغ حروط بسبئ خظثوق الظصث الثولّغ ضاّشئ ضمظ 
اّتفاق وّصع شغ آب/أغسطج ٢٠١٦، غسمح باجوغث افردن 
بمئطس ٧٢٣ ططغعن دوقر ضصروض سطى طثى بقث جظعات 
لثسط برظاطب اإلخقح اقصاخادي والمالغ شغ الئقد. وطظ 
بغظ عثه الحروط إزالئ الاحّععات شغ المغجاظّغئ ووصش 
دسط السطع، تتئ اجط "براطب الاختغح اقصاخادّي" الاغ 
وضسعا الخظثوق طظث سام ١٩٨٩، والاغ حّضطئ تسإ 
خئراء اصاخادّغغظ وطسارضغظ أردظّغغظ "جععر السغاجات 

اقصاخادّغئ لطتضعطات افردظّغئ الماساصئئ".

وأخئتئ التال شغ الئقد أن افجاس شغ ضض السطع 
التضعطئ  ولضظ  لطدرغئئ  خاضسئ  أظعا  والثثطات 
الرجمغ  التضعطئ  خطاب  اآلن  شأخئح  تسفغعا  ضاظئ 
غاتثث سظ إلشاء اإلسفاءات الدرغئغئ سطى السثغث طظ 
السطع افجاجغئ والثثطات، أي أن السثغث طظ السطع 
افجاجغئ الاغ ضاظئ تثدع لقسفاءات الدرغئغئ، أو 
جاخئح  المئغسات،  سطى  الدرائإ  طظ  أصض  ظسئئ 
وصغماعا  المئغسات  سطى  الساطئ  لطدرغئئ  خاضسئ 
به  وجغحسرون  الظاس  تغاة  جغصطإ  طا  وعع   ،٪١٦

بحضض أجاجغ ولغج ارتفاع أجسار الثئج شصط.
شغ  الظزام  تضعطئ  بعا  تصعم  الاغ  اإلجراءات  عثه 
وذراسعا  الثولغئ  الصعى  لدشعط  اجاةابئ  افردن 
خظثوق الظصث الثولغ جاعدي بالئقد والسئاد لسعاصإ 
لظ تتمث سصئاعا بثأظا ظسمع بعا وظراعا؛ شصث ازدادت 
تاقت السطع المسطح والسطإ والاعثغث باقظاتار بض 
وخطئ التال بالئسخ إلى أن غسرض أذفاله لطئغع أو 
غعثد بصاطعط، وجعف تجداد جرائط بغع افسداء وبغع 
المةامع  وتفست  والفساد  الرذغطئ  واظاحار  افسراض 
واظعغاره، شالفصر والةعع أحث وذأة وتأبغرا سطى جطعك 
اظتراف  شغ  افجاس  والساطض  والئحر  المةامسات 

السطعك الئحري سظ طئادئ الثغظ والسرف والاصالغث.
أطا طعضعع أن افردن غاسرض لدشط اصاخادي لطسغر 
وتمتغص،  لاثصغص  بتاجئ  شعثه  طسغظئ  جغاجات  شغ 
شعثا الضغان وطظث إظحائه سطى غث برغطاظغا طا شاأ غسغر 
شغ جغاجات الشرب، طظفثا لعا تاى لع ضاظئ سطى تساب 
غاشغر  ولط  "المسّتةعن"  غسمغعا  ضما  السطغا  طخالته 

التض، والاغ غصعلعن بأّظعا دولئ شطسطغظغئ طتثودة 
السغادة شغ غجة وطظاذص (أ) و(ب) وججء طظ طظاذص 
(ج) طظ الدفئ الشربغئ بما غحّضض طا طساتاه أصض طظ 
لغسئ  الافخغقت  شعثه  الصثس،  وبثون  طظعا   ٪٤٠
بض  الثطئ،  طظ  تطئغصعا  الُمراد  عغ  ولغسئ  سمطغئ 
الُمراد طظعا أن تضعن وجغطئ إلدخال ضغان غععد ضمظ 
الثول  طظ  وغغرعا  السسعدغئ  غحمض  سربغ  تتالش 
السربغئ بثرغسئ وجعد سثو طحارك لضٍض طظ السسعدغئ 
تمرغر  عع  شغعا  شالمعط  إغران،  وعع  أق  غععد  وضغان 
شضرة الثطب، وعثه عغ خطئ إدارة تراطإ الاغ ُغططص 
الثور  وعثا  الصرن)،  (خفصئ  تععغقً  سطغعا  الئسخ 
ُغسّعض  صثر  أجطعب  عع  الثلغض  اقظئطاتغ  السسعدي 

فطرغضا شرض أجظثتعا الاآطرغئ شغ المظطصئ.
السسعدغئ  السسضرغئ  الةعغئ  شالتمطئ  الغمظ  شغ  أّطا 
ضث الغمظ لط تارك عثشًا طثظغًا إق وذالاه، شصخفئ 
والاةمسات  والمحاشغ  وافجعاق  والمظازل  المثارس 
صخفه  تط  الغمظ  شغ  حغء  شضض  السجاء،  أطاضظ  شغ 
إق المعاصع السسضرغئ لطتعبغغظ، وعع طا غسظغ سمطغًا 
الصعة  عط  أّظعط  لعاصع  وشرضعط  التعبغغظ،  تصعغئ 
ترغثه  طا  بالدئط  وعع  غغرعط،  طظ  بالتضط  افجثر 
وإضساشعط  اإلظةطغج  سمقء  اجائساد  أجض  طظ  أطرغضا 
طظخعر  ربه  سئث  إضساف  خاص  وبحضٍض  الغمظ،  شغ 
عادي رطج الحرسغئ الئرغطاظغئ وافوروبغئ شغ الغمظ، 
شالحسإ الغمظغ بفدض عثه التمطئ السسعدغئ أخئح 
حح  طظ  ُغساظغ  حسإ  وأضبر  السالط،  شغ  حسإ  أشصر 
وق  الشثاء  غمطك  شق  المسغحغئ،  التاجات  ُطسزط  شغ 
الماء الظصغ وق الثواء، بض واجاعذظئ شغه افطراض 
ضالطاسعن  السالط  طظ  اظصراضعا  سظ  أسطظ  الاغ 
والمقرغا، بغظما التعبغعن غجدادون صعة، وُغعّثدون 
بصطع المقتئ شغ الئتر افتمر، وغططصعن الخعارغت 

الئالغساغئ، وغصاطعن الةظعد السسعدغغظ غعطغًا.
أّن  الغمظ  إلغعا  وخض  الاغ  الظاغةئ  عثه  غآضث  وطا 
خّرح  عادي  طظخعر  جغح  وصائث  افرضــان  رئغج 
لط  (السسعدغئ)  الاتالش  دول  بأّن  اإلسقم  لعجائض 
تصّثم الرواتإ وق السقح وق الثخغرة لةغحه بالرغط 

طظ تاجاه الماّجئ لعا.
وإضساف السسعدغئ لةغح عادي عع دلغض واضح سطى أّن 
ترب السسعدغئ شغ الغمظ عثشعا إضساف سمقء اإلظةطغج 
ق  المحئعه  السسعدي  الثور  وعثا  التعبغغظ،  وتصعغئ 
غثثم إق أعثاف المثّططات افطرغضغئ، ولع ضاظئ أطرغضا 
جادة شغ دسط السسعدغئ ضث التعبغغظ قظاعئ الترب 

طظث زطظ بض قظاعئ شغ غدعن أغام.
وبثلك غئرز دور السسعدغئ الصثر شغ تخفغئ صداغا 
بعرة الحام والصدغئ الفطسطغظغئ والمسألئ الغمظغئ، 
طظ خقل اطابالعا لطاسطغمات افطرغضغئ طظ أجض طث 
وتمضغظ الظفعذ افطرغضغ شغ المظطصئ، شغما غظتخر 
واتث  طظتط  بعثف  وابظه  جطمان  المطك  تظئه  طرضج 

 وعع التفاظ سطى سرحعما
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السسعدغئ  به  تصعم  الثي  المحئعه  الثور  غاساظط 
افطرغضغئ  المثططات  خثطئ  شغ  غعم  بسث  غعطًا 
المظطصئ  شغ  جغما  ق  السالط  طظ  سثة  طظاذص  شغ 
المحئععئ  افدوار  عثه  آخر  اجاسرضظا  ولع  السربغئ، 
جعرغا  شغ  خاص  بحضٍض  السسعدغئ  بعا  صاطئ  الاغ 

وشطسطغظ والغمظ لعجثظاعا سطى الظتع الاالغ:
شفغ جعرغا ذضرت دورغئ (الفعرغظ بعلغسغ) افطرغضغئ 
المحععرة أّن سادل الةئغر وزغر الثارجغئ السسعدي صام 
شغ ١٢/٢٤ الماضغ بةمع صادة المسارضئ السعرغئ، 
أّن  طفادعا  أطرغضا  سظ  ظغابئ  واضتئ  رجالئ  وبّطشعط 
تساةإ  لط  إذا  المسارضئ  دسط  جائطأ  السسعدغئ 
المسارضئ  لصغام  تان  صث  العضع  أّن  وعع  لططئعا، 
اتفاق  إلى  الاعخض  تأطغظ  أجض  طظ  جععدعا  باعجغه 
عغ  جعتحغ  وأّن  افجــث،  بحار  ظزام  طع  جغاجغ 
المضان افظسإ لطاعخض إلى طبض عثا اقتفاق، وتّثر 

الةئغر طظ طشئئ سثم صغام المسارضئ بثلك.
الثي  الةئغر  لسان  وسطى  السسعدغئ  أّن  ظةث  وعضثا 
ظةثعا  افجث  رتغض  ضرورة  ظشمئ  ُغرّدد  دائمًا  ضان 
وأخئتئ  سصإ،  سطى  رأجًا  طعصفعا  غّغرت  صث  اآلن 
تدشط سطى المسارضئ لتمطعا سطى الثدعع لطاعخض 

قتفاق ُطثل طع الظزام المةرم برساغٍئ روجغئ.
طظ العاضح أّن عثا اقظصقب السسعدي ضث المسارضئ 
السعرغئ غاماعى طع المعصش افطرغضغ طظعا، شصث جئص 
وأْن أوصفئ اإلدارة افطرغضغئ دسمعا ظعائغا سظعا الخغش 
شغ  افوضاع  بارتغإ  بالصغام  روجغا  ووّضطئ  الماضغ، 

جعرغا بما غتاشر سطى ظزام بحار افجث.
شإدارة تراطإ لط تسث تعاط بالتض السغاجغ الثي ضاظئ 
إدارة أوباطا السابصئ صث أّجسئ له شغ طآتمر جظغش، 
وأذطصئ غث روجغا شغ جعرغا سسضرغاً وجغاجغاً، وتئساعا 
ُتعّجه  افخرى  عغ  خارت  والاغ  ذلك  شغ  السسعدغئ 
تحّثد  تراطإ  إدارة  تسث  شطط  طعجضع،  ظتع  المسارضئ 
سطى جظغش وإّظما جّطمئ حآون جعرغا لروجغا، وضثلك 
عغ  روجغا  بأّن  سطمعا  طع  السسعدغئ،  ربغئاعا  شسطئ 
تطغفئ إلغران الاغ ُتسائر سثوة تصطغثغئ لعا، شمعاشصئ 
السسعدغئ سطى أن غضعن التض روجغاً غسظغ بالدرورة 
صئعلعا بالثور اإلغراظغ شغ جعرغا، وعغ الاغ سادًة طا 
ُتزعر سثاًء خرغتاً إلغران، وعثا غآضث ضثب السغاجئ 

السسعدغئ، وغبئئ طثى تئسغاعا المططصئ فطرغضا.
سدع  طةثقظغ  أتمث  اسارف  شصث  شطسطغظ  شغ  وأّطا 
شغ  الفطسطغظغئ  الاترغر  لمظزمئ  الاظفغثغئ  الطةظئ 
"المصارتات  بأّن  شطسطغظ  تطفجغعن  طع  له  ُطصابطئ 
السسعدغئ  ذرغص  سظ  السططئ  إلى  ُتصّثم  افطرغضغئ 
افخغرة  المصارتات  بأّن  وصال  لظا"،  تظصطعا  الاغ  وعغ 
الفطسطغظغئ،  الصدغئ  لاخفغئ  "خفصئ  سظ  سئارة  عغ 

وأّن عثه المصارتات جاثّطر الصدغئ الفطسطغظغئ".
وأعط طا شغ عثه الخفصئ عع دطب ضغان غععد ضمظ 
شغ  شالمعط  الفطسطغظغئ،  الصدغئ  لتض  سربغ  تتالش 
تفخغقت  ولغج  غععد  ضغان  دطب  عع  إذًا  الخفصئ 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ـ 

زغادة افجسار يف افردن لخالح طظ؟!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث اهللا الطغإ – افردنـ 

اهللا! ألعداء  بمواالته  يفاخر  اإليراني  ظحر طعصع (وضالئ طسا اإلخئارغئ، الثمغج، ١٥ جمادى افولى ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٢/١م) خئرا جاء شغه "باخرف": النظام 
"صالئ وزغرة الثارجغئ الظروغةغئ إغظى إرغضسغظ جعراغثي إن أسداء طةمعسئ الماظتغظ الثولغغظ لفطسطغظ أضثوا 
دسمعط قجاؤظاف سمطغئ السقم بغظ ضغان غععد والسططئ الفطسطغظغئ. جاء ذلك شغ تخرغتات أدلئ بعا جعراغثي 
لطختفغغظ سصإ ترؤجعا اجاماسا اجابظائغا لمةمعسئ الثول الماظتئ طظ أجض شطسطغظ أو طا تسرف بـ(لةظئ اقتخال 
الثاخئ) الاغ تارأجعا الظروغب. وأضاشئ أن الماظتغظ الثولغغظ أسربعا سظ صطصعط السمغص بحأن العضع المالغ 
لعضالئ افطط الماتثة لشعث وتحشغض قجؤغ شطسطغظ شغ الحرق افدظى (أوظروا) وضثلك جراء افزطئ اإلظساظغئ 
واقصاخادغئ شغ صطاع غجة. وصث اجاداشئ اقجاماع الممبطئ السطغا لقتتاد افوروبغ لطحآون الثارجغئ والسغاجغئ 
وافطظغئ وظائئئ رئغج المفعضغئ افوروبغئ شغثغرغضا طعغغرغظغ تغث أضثت أن تض الصدغئ الفطسطغظغئ لظ غضعن 

إق طظ خقل إصاطئ الثولاغظ واخفئ إغاه بـ"التض العاصسغ العتغث" لاسعغئ الصدغئ الفطسطغظغئ".
: إن الثول الماظتئ عثه طا عغ إق دول اجاسمارغئ تاربص بأعض شطسطغظ الثوائر، شعغ تسسى طظ خقل 
دسمعا المادي إلى التفاظ سطى ظفعذعا شغ المظطصئ وإحراضعا شغ التطعل المساصئطغئ. ضما أن عثه افطعال لط 
تةطإ سطى أعض شطسطغظ إق الفتح والفساد وخثطئ افسثاء؛ تغث إن تخئ افجث طظعا تثعإ فجعجة السططئ 
افطظغئ الاغ تسعر سطى أطظ غععد وتماغئ ضغاظعط المست، وطا تئصى طظعا شعع غسثر لاثرغإ سصعل أبظائظا 
وسطمظاعا طظ خقل السئث بمظاعب الاسطغط، وتحةغع الظحاذات المظتطئ طظ رصص وطةعن وتفقت طثاططئ، 
ولثسط الةمسغات المشرضئ الاغ وإن تسثدت أجماؤعا وتثخخاتعا وطةاقتعا ولضظعا تعتثت شغ السسغ لظجع 
ْموَالَُهْم 

َ
ِيَن َكَفُرواْ يُنِفُقوَن أ َّ أعض شطسطغظ طظ سمصعط اإلجقطغ وبصاشاعط ودغظعط، صال تئارك وتسالى: ﴿إِنَّ ا

وَن﴾. ِيَن َكَفُرواْ إىَِل َجَهنََّم حُيْرَشُ َّ ةً ُعمَّ ُفْغلَُبوَن وَا ِ َفَسيُنِفُقوَغَها ُعمَّ تَُكوُن َعلَْيِهْم َحرْسَ واْ َعن َسبِيِل ابَّ َُصدُّ ِ

﴾ِ ابَّ َسبِيِل  َعن  واْ  َُصدُّ ِ ْمَوالَُهْم 
َ
أ يُنِفُقوَن  َكَفُرواْ  يَن  ِ َّ ا ﴿إِنَّ 
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ورؤجاء الثول المةاورة.
تتاول  أوزبغضساان  ضاظئ  ضرغمعف،  تضط  وأبظاء 
اقباساد سظ روجغا. واتثة طظ السمات الشرغئئ طظ 
ضرغمعف تضط طا غصرب طظ ربع صرن عع اتةاه بارد 
وسمطغ لطسقصات طع روجغا. وضاظئ ذحصظث تاةاعض 
طئادرات الضرططغظ شغ دول طا بسث اقتتاد السعشغاغ 
أو تحارك بحروط خاخئ، طبض المحارضئ شغ طظزمئ 
الظعاغئ.  شغ  ترضاعا  الاغ  الةماسغ  افطظ  طساعثة 
اآلن العضع طثاطش؛ شصث اخاارت ذحصظث روجغا بثل 

الشرب ضحرغك شغ أظحطاعا السغاجغئ.
وطظ الخسإ سطى التضعطئ الاغ تضمئ حسئعا بعتحغئ 
لمثة ٢٥ ساطا أن تتض طتض جغاجاعا طع الطغئرالغئ الاغ 
العجطى  آجغا  دول  جمغع  طظ  الشربغعن  بعا  غطالإ 
حعضئ  ولضظ  قجاسمارعط.  ضأجطتئ  واجاثثاطعا 
طغرزغاغغش غتاول إرضاء الةمغع، بما شغ ذلك أطرغضا، 
ضأظما  الئقد  شغ  بعا  الصغام  تط  الاغ  افسمال  وجمغع 
التضعطئ  طبض  لطثغمصراذغئ  وتتسغظا  خسعدا  تزعر 
شغ ضازاخساان. وغعثف بغان طغرزغاغغش الحاطض إلى 
طظ  طثاطفئ  وطظزمات  افجاظإ  المسابمرغظ  اجاثاب 
الشرب، تغث إظه شغ أواخر شارة إدارة ضرغمعف لط غضظ 
لثغعا أطعال شغ طغجاظغئ الئقد. طغرزغاغغش غرغث الامعغض 
افجظئغ لدت الظصث افجظئغ شغ الئقد، وبطئغسئ التال، 
ضض عثا بإذن طظ روجغا، ضما أن روجغا لغسئ صادرة 

سطى تصثغط المساسثة المالغئ تاى لظفسعا.
وشغ اآلوظئ افخغرة، شغ ١٩ ضاظعن افول/دغسمئر، اجامع 
رجاط  أوزبغضساان  شغ  الصعطغ  افطظ  جعاز  رئغج 
افطظغئ  افجعجة  صادة  جمغع  ذلك  شغ  بما  إظعغاتعف، 
شغ آجغا العجطى، طع بعتغظ. وبظاء سطغه، الغعم التغاة 
طسصثة جثا، وتعاجه الثثطات الثاخئ تتثغات خطغرة - 
طضاشتئ (اإلرعاب) والصعى الاغ تمظع الثولئ طظ الاطعر.
وصال الرئغج الروجغ "بالظسئئ (لقرعاب)، لغسئ عظاك 
تاجئ بأي حغء عظا، فظضط تسرشعن بالدئط أظظا ظتخض 
طظضط المسطعطات القزطئ شغ عثا اقتةاه. وطظ المعط 
أن ظراصإ سظ ضبإ طا غتثث شغ عثا المةال. إن التالئ 
شغ السالط تفاصمئ جثا، فظضط تسطمعن أظه بسث الةععد 
لظ  جعرغا،  طبض  الروجغئ،  المسطتئ  لطصعات  الفسالئ 
ظضعن غغر طئالغظ بمضان لسعدة (اإلرعابغغظ) وإلى أغظ 
غعربعن. وظسرف جغثا أغظ جااثشص عثه "الفغداظات"، 
وظفعط المثاذر الاغ تةطئعا عثه "الاثشصات" إلى أطمظا 

وطتاجئئ  والسططئ  الماتثة  افطط  دور  طبض 
المسآولغظ سظ اظاعاضات تصعق اإلظسان واجاسمال 
سطى  افجظئغئ  الصعات  ووجعد  الضغمغائغ  السقح 
افراضغ السعرغئ. وق غسرف أتث ضغش وطاى تمضظ 
المحارضعن الـ١٣٠٠ أو غجغث طظ طظاصحئ الئغان، الثي 
جئص أن أسطظ بعغثاظعف تتدغره طظث ضاظعن افول 

٢٠١٧، شعط لط غفسطعا أضبر طظ الاعصغع سطغه!
أطا المسرتغئ العجلغئ الاغ صام بعا وشث المسارضئ طظ 
اقتاةاج الخاخإ شغ طآتمر جعتسغ اساراضا سطى رشع 
سطط الظزام السعري، واسائار ذلك صدغئ طخغرغئ تئرر 
خغاظاعط شغ الطعاث وراء "جظغش" بثق طظ "جعتحغ"، 
وظفاصعط،  ضثبعط  الارضغئ  الثارجغئ  بغان  شدح  شصث 
العشث  طظ  تفعغداً  تسطمئ  أظصرة  أن  الئغان  وضحش 
المظستإ لامبغطه خقل أسمال المآتمر، افطر الثي اظاعى 
باسمغئ ٥٠ حثخاً طظ العشث لغضعظعا أسداء شغ الطةظئ 
"التعار  لمآتمر  الثااطغ  الئغان  أسطظ  الاغ  الثجاعرغئ 
تدط  (والاغ  تحضغطعا  سطى  الاعاشص  السعري"  العذظغ 
١٥٠ حثخا، أي أن تخئ طسارضئ أظصرة، والاغ تحمض 

طظخات طعجضع والصاعرة والرغاض، تحضض البطث).
سادة  الظجاسات  أن  الئحر  تارغت  شغ  المسروف  طظ 
المظاخر  طسادلئ  غسضج  جغاجغ  بتض  تظاعغ 
جعتحغ  طآتمر  صرار  شغ  طا  وأخطر  شغعا.  والمظعجم 
بإظحاء لةظئ دجاعرغئ غضمظ شغ ضعظه غمعث لسضئ 
التض "السغاجغ" (المشطى بالثطاء وافحقء وبالسقح 
الاغ  الةعغئ  الشارات  سحرات  ذلك  وطظ  الضغماوي، 
سطى  روجغا   - لطسقم  الداطظئ  الثولئ  ذغران  حظعا 

جراصإ شغ سحغئ طآتمر جعتحغ) شغ جظغش.
صرارعا  افطئ  تسارد  طاى  شغئصى:  افجاس  السآال  أطا 
بظا  تاربص  الاغ  الضاشرة  اقجاسمار  صعى  دعالغج  طظ 
ذلك  شغ  غساوظعا  ظعار  لغض  أطاظا  ضث  وتمضر  حرا 
أختاب  ذعران  شغ  المقلغ  (طظ  المسطمغظ  تضام 
"غعم الصثس" إلى طظ غجسط جغره سطى جغرة أرذشرل 
وغحارون  غئاسعن  الثغظ  الفخائض  وصادة  أظصرة)  شغ 
بالثوقر، وصادة الفخائض الثغظ غجسمعن رشسعط لراغئ 
اإلجقم بغظما عط غظفثون صرارات أجااظئ سئر العجغط 

 الارضغ تارة أو طئاحرة تارة أخرى؟
* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

تغطرجعن بإلصاء خطاب طفخض شغ جاطسئ جااظفعرد شغ 
٢٠١٨/١/١١، تثد شغه طسالط وأعثاف السغاجئ افطرغضغئ 
شغ جعرغا. تجاطظ خطابه طع الصرار طظ الئظااغعن بإظحاء 
صعة سسضرغئ شغ المظاذص الضردغئ صعاطعا ٣٠ ألفا بجسط 

تماغئ التثود وطتاربئ تظزغط الثولئ اإلجقطغئ.
وسطى عاطح المآتمر شغ الساخمئ الفرظسغئ بارغج 
سظ  المسآولغظ  طقتصئ  شغ  بتث  الثي   ،٢٠١٨/١/٢٣
وطتاجئاعط،  جعرغا  شغ  الضغماوي  السقح  اجاثثام 
وافردن  والسسعدغئ  وشرظسا  وبرغطاظغا  أطرغضا  صاطئ 
ذلك  صئض  واحظطظ  خاغاعا  الاغ  "القورصئ"  بإصرار 
بأجئعسغظ، عثه القورصئ صثطئ إلى دي طغساعرا سطى 
عاطح جعلئ المفاوضات الااجسئ والاغ سصثت شغ شغغظا 
شغ ٢٠١٨/١/٢٥. (تفخغض العبغصئ شغ طعصع صظاة المغادغظ)
عثه "القورصئ" تثدت طفاخض المرتطئ اقظاصالغئ شغ 
جعرغا، وآلغات الاسثغقت الثجاعرغئ والسمطغئ اقظاثابغئ، 
الةثغثة،  التضعطئ  وخقتغات  الرئغج  وخقتغات 
وضرورة المتاشزئ سطى افجعجة افطظغئ، وضض ذلك تتئ 
إحراف طئاحر طظ افطط الماتثة، طا غسظغ سمطغا وضع 
جعرغا تتئ اظاثاب افطط الماتثة، ولعق السغإ والسار 
لعضسئ طئاحرة تتئ اقظاثاب افطرغضغ. عثا المعصش 
افطرغضغ تثد "جصش" إظةازات جعتحغ. وعضثا شأطرغضا 
لط ترد أن تمرغ أظش بعتغظ شغ الطغظ، شسمتئ بسصث 
طآتمر جعتحغ لغضعن طةرد "عمروجئ" "تمطئ دسائغئ" 
تثثم التمطئ اقظاثابغئ لئعتغظ، وصئطئ أن تئارك المآتمر 
بالسماح لثي طغساعرا بتدعره. طع أن دي طغساعرا 
لط غحارك شغ الةطسئ اقشاااتغئ، إق أظه ضان احارط، 
تسئما ظصض طراجض ختغفئ "الحرق افوجط" شغ طآتمر 
الثجاعرغئ  "الطةظئ  تحضغض  طعمئ  بتخر  جعتحغ، 
وتتثغث طرجسغاعا وآلغئ سمطعا وأسدائعا بثي طغساعرا، 

وسمطغئ جظغش برساغئ افطط الماتثة".
وعضثا خطص المآتمر إلى إخثار بغان سام طظ أعط 
طا جاء شغه: "اتفصظا سطى تألغش لةظئ دجاعرغئ تاحضض 
السعرغئ  السربغئ  الةمععرغئ  شغ  التضعطئ  وشث  طظ 
خغاغئ  بشرض  وذلك  الامبغض،  واجع  طسارض  ووشث 
إخقح دجاعري غسعط شغ الاسعغئ السغاجغئ الاغ 
ترساعا افطط الماتثة وشصا لصرار طةطج افطظ رصط 
افجاجغئ  الصداغا  إلى  الئغان  غاطرق  ولط   ."٢٢٥٤

تامئ: خثغسئ طآتمر جعتحغ

تامئ ضطمئ السثد: طاضرون شغ تعظج غطسإ دور العخاغئ ...

أن طسرضئ "تعظج" شغ الثشاع سظ صغط الثغمصراذغئ 
وترغئ (الدمغر) والمساواة بغظ الظساء والرجال، شغ 

عثه الطتزئ، عغ طسرضاه أغدا.
إسقن  سصإ  تعظج  طظ  الفرظسّغئ  الصّعات  شثروج 
لط   ،١٩٥٦ آذار/طارس   ٢٠ شغ  الخعري  اقجاصقل 
التصئئ  عثه  الئقد.  شغ  الفرظسّغ  التدعر  غظِه 
تاشزئ  جظئ،   ٧٥ اطاثت  الّاغ  اقجاسمارّغئ 
ُعّثبئ  ضقجغضّغئ  ظفعذ  طظطصئ  سطى  لطفرظسّغغظ 
بخغاغات جثغثة أضبرعا تثاوق؛ "السقصات الاارغثّغئ 
طظث  ُشِرضئ  الاغ  السقصات  عثه  الئطثغظ".  بغظ 
تأبغرا  لفرظسا  خطصئ  سحر،  الااجع  الصرن  بقبغظات 
سطى  وخخعخا  والبصاشغ  السغاجّغ  الصرار  سطى  صعّغا 
المساعى اقصاخادّي. شسطى اطاثاد السظعات القتصئ 
أن  شرظسا  اجاطاسئ  الماضغ،  الصرن  طظاخش  طظث 
لاعظج،  افّول  الاةارّي  الحرغك  طرتئئ  سطى  تتاشر 
تغث تاخّثر المرتئئ افولى شغ تةط الخادرات إلى 
السعق الاعظسّغئ بظخغإ ١٦٪ وبصغمئ إجمالّغئ تاةاوز 
الفرظسّغئ  الخادرات  أغطإ  وتحمض  دوقر.  ططغار   ٣
والظسغب  الضعربائغئ  وافجعجة  المغضاظغضغئ  المسّثات 
الفرظسّغئ  السعق  شإّن  المصابض،  شغ  الظصض.  وطسّثات 
تساعسإ ٣٤٪ طظ الخادرات الاعظسّغئ المضّعظئ طظ 
دوقر  ططغار   ٤ بصغمئ  والظسغب  الشثائّغئ  المظاةات 
ولضظ باطاغازات تثفغخ افجسار تاى غخض جسرعا 
جسرعا  طصابض  طداسفئ  أضساف  إلى  الثاخض  شغ 

الظعائغ شغ افجعاق الفرظسغئ.
شرظسا  جغاجئ  شغ  اجابظاء  لغج  أظه  طاضرون  لغآضث 
الاغ  المشرب  دول  وباصغ  تعظج  طع  تاساطض  ق  الاغ 

اجاسمرتعا إق بمظطص المتمغئ الثطفغئ الاغ تعجه إلغعا 
الاسطغمات وتدع لعا افجظثات تاى تضعن سطماظغئ ضما 

أرادعا الثغظ جئصعا طاضرون شغ اإلغطغجغه.
شفرظسا  وخفاغاعا،  الجغارة  تصغصئ  أبئئ  تخرغح 
طظث  الئطث  حأن  شغ  لطاثخض  شرخئ  أي  تفعت  لط 
اقجاسمار السسضري، بط سئر دسط الثضااتعرغئ تاى 
شغ  دسمه  البعرة  إّبان  سطغ  بظ  سطى  سرضئ  إظعا 
صمع اقتاةاجات والغعم عا عغ تسمض سئر ذغش طظ 
أشضار  تظحر  طرتجصئ  جمسغات  أو  طظئعذغظ  جغاجغغظ 
الحعاذ وبصاشاعط المظئعذة شغ بقد الجغاعظئ طصابض 

تمعغض لقجاماسات والمأدبات.
ضغ  وغعثدعط  المارة  غترض  طظ  طظعط  تةث  تاى 
غخفصعا لماضرون تغظ طروره طظ السعق الساغصئ أو 
تظحر  الاغ  إغئثو  حارلغ  سطى  بضاء  الحمعع  غحسض 
والمسطمغظ  لقجقم  تسغء  ضارغضاتعرغئ  خعرا 
وتظال طظ رجعلعط الضرغط ، وعا عغ عثه المرة 
العذظغئ  أدسغاء  لاترج  تاى  الفرخئ  تفعت  لط 

بظحرعا خعرة طسغؤئ لاعظج وحسئعا وأطظعا.
الحسئغ  بالرشخ  غتج  الضض  المصابض  شغ  ولضظ 
شغ  والسغاجغغظ  السططئ  وتمطص  وزغارته  لماضرون 
اجاصئاله والتفاوة بسثوعط، افطر الثي سئر سظه تجب 
شرخئ  بثوره  غفعت  لط  الثي  افطئ  وجثان  الاترغر 
رشع الخعت سالغا أطام الئرلمان وغعجه إلى أسدائه 
طةرد  أخئتئ  لما  والضراطئ  بالحرف  تفّضرعط  رجالئ 

 حسارات ق غساطغع الئسخ تاى رشسعا الغعم
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

تعظج

خقل تضط إجقم ضرغمعف الثي ضان صائما سطى طثى 
سحرة  الثمج  السظعات  شغ  وخاخئ  تصرغئا،  صرن  ربع 
أضبر  بأظه  سالمغا  أوزبغضساان  ظزام  سرف  الماضغئ، 
وصث  العجطى.  آجغا  شغ  ووتحغئ  اجائثادغئ  افظزمئ 
اتئع الرئغج العالك جغاجات وتحغئ شغ جمغع طةاقت 

التغاة ضث حسإ أوزبغضساان، وق جغما المسطمغظ.
سطى  دطعغئ  طسرضئ  تتخض  لط  ضرغمعف،  طعت  بسث 
واتفصئ  الظاس.  طظ  ضبغر  غاعصسعا  ضان  الرئاجئ 
وظاغةئ  جطمغئ،  اظاثابات  سطى  التاضمئ  السحائر 
شغ  رئغسا  طغرزغاغغش  حعضئ  اظاثاب  تط  لثلك، 

ضاظعن افول/دغسمئر طظ السام ٢٠١٦.
شما  السابص.  الرئغج  وشاة  سطى  جظئ  اظصدئ  لصث 
الثي  اقتةاه  عع  وطا  الفارة،  عثه  خقل  تشغر  الثي 
ازدتاطا  العجطى  آجغا  بطثان  أضبر  إلغه  تثعإ 

بالسضان؟ ولقجابئ سطى عثا السآال أصعل:
طظ  السثغث  طغرزغاغغش  حعضئ  الةثغث  الرئغج  اتثث 
الثسط  وتتصغص  طعصفه  لاسجغج  والئغاظات  المئادرات 
الظاس  أن  والعاصع  السططئ.  إلى  وخعله  بسث  الحسئغ 
الثغظ تسرضعا لقضطعاد لسصعد طظ الجطظ صث صئطعا 
بضض جرور وسث الرئغج، آططغظ بمساصئض أشدض لطئقد.

وطبض أي زسغط جثغث جاء إلى السططئ، بثأ طغرزغاغغش 
بثأ  وأظه  الئقد،  شغ  إخقتات  أجرى  أظه  إبئات  لاّعه 
تغظ  شغ  التاضمئ،  بالضعادر  جثغثة  ضعادر  باجائثال 
إن طسزط المسآولغظ شغ سعث ضرغمعف، أبصاعط شغ 

طظاخئعط سثا رجاط أزغمعف، الثي ضان تابسا لطشرب.
إن شاح طضاإ الرئغج سطى اإلظارظئ، لمظاصحئ المحاضض 
المسغحغئ واقصاخادغئ الصائمئ شغ المةامع طظ خقل 
طحاضطعط  سظ  الاتثث  إلى  الظاس  دشع  الاطفجغعن، 
الثاخئ طئاحرة. وصث أدى ذلك إلى بسخ البصئ الساطئ 

وبثأوا غظاصثون التضعطئ وغططئعن طظعا المتاجئئ.
وطمبطغ  الشربغئ  اإلسقم  وجائض  ذرد  تط  تغظ  وشغ 
اظاصثوا  الثغظ  الئقد،  طظ  اإلظسان  تصعق  طظزمات 
أسمال التضعطئ بسث طةجرة أظثغةان شغ سام ٢٠٠٥، دسئ 
التضعطئ الةثغثة طظزمات تصعق اإلظسان الشربغئ طبض 
"عغعطظ راغاج ووتح"، وغمضظ الصعل إن التضعطئ 
اإلسقم  وجائض  بسخ  بسعدة  تسمح  صث  الةثغثة 
الشربغئ، وق جغما عغؤئ اإلذاسئ الئرغطاظغئ، و"رشغ / رل" 
(رادغع لغئرتغ)، فجض أن تزعر أوزبغضساان لطةمععر 

اجاسثادعا "لفاح أبعابعا لطتصعق المثظغئ".
أطا بالظسئئ لطسغاجئ الثارجغئ، شصث أظحأ طغرزغاغغش 
لط  الاغ  المحاضض  بسخ  وتض  جغراظه  طع  سقصاته 
جئغض  سطى  ضرغمعف.  تضط  خقل  تطعا  طظ  غامضظ 
طغرزغاغغش  ذعإ   ،٢٠١٧ أغطعل/جئامئر   ٦ شغ  المبال، 
اتفاصا  وصع  تغث  بغحضغك،  صرغغججاان،  ساخمئ  إلى 
سطغعا  غعاشص  لط  الاغ  التثود  ترجغط  بحأن  طعما 
ضرغمعف سطى طر السظغظ. وعثا جسطه أشدض لطحسإ 

عض تشري العضع السغاجغ يف أوزبغضساان 
يف السظئ افوىل طظ وقغئ الرئغج الةثغث، وإىل أغظ غاةه؟

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ إجقم أبع خطغضـ 
وحسعبظا. ولثلك، شإن تساوظظا بالس افعمغئ".

وأسرب بعتغظ سظ اطاظاظه لرؤجاء الثثطات الثاخئ، 
ولاصثغط  لاساوظعط  الفغثرالغ،  افطظ  جعاز  وخاخئ 
القزطئ  الثطعات  جمغع  جظاثث  "ظتظ  طسطعطاتعط. 
اتثاذ  طسضط  وجظعاخض  آلخر.  وصئ  طظ  إلبقغضط 
وحسعبظا،  دولظا  أطظ  لدمان  القزطئ  الاثابغر  جمغع 

ضما عع طسامر الغعم".
وأضاف طآضثا "عظاك طحاضض أخرى أضبر تعثغثا وأخطر 
وأعط، طبض (اإلرعاب) الثولغ، وظتظ ظسرشعا جغثا. بغث أن 
بثل جععد طحارضئ طظ جاظإ المةامع الثولغ ضروري 
قتثاذ إجراءات شسالئ ضث (اإلرعابغغظ). وصث سرضظا طرارا 
وتضرارا تصثغط صائمئ بأحث المةرطغظ خطعرة. وظأجش 
فظظا لط ظاطص الرد الظعائغ والضاطض، ولضظ ظاغةئ سمطظا 
المحارك لغسئ جغؤئ. وأساصث اساصادا راجثا أن عثا 
السمض جغسامر شغ المساصئض". وأحار بعتغظ إلى أن 
الئقد شغ المساصئض جاعاجه تعثغثات جثغثة، وعثه 

بثورعا صث تضعن صابطئ لطاظئآ شغ الافةغرات الصثغمئ.
بتض  لروجغا  غسمح  أق  أوزبغضساان  حسإ  سطى  غةإ 
أضاظئ  جعاء  بقدعط،  تساب  سطى  الثاخطغئ  طحاضطعا 
أي  روجغا  لثى  شطغج  اصاخادغئ.  أم  أطظغئ  طحاضض 
أغثغعلعجغئ، وعغ أغدا تساظغ طظعا شغ تث ذاتعا، لثلك 
لغج لثغعا طا تصثطه لحسعب آجغا العجطى، وق جغما 
فوزبغضساان. غمضظ لروجغا أن تئصغ الظاس تتئ الثعف 
والدشط، وطظ أخث طظعا أجطعب إدارة الحشإ شعع أغدا 
غثغرعا ضما عع. لثلك غةإ سطى حسإ أوزبغضساان أن 
غضعن غصزا وغظئشغ أق غسمح بتثوث طثبتئ أظثغةان 

الباظغئ الاغ صث صام بعا ضرغمعف وبعتغظ طسا.
طما جئص، غمضظ أن غضعن طفععطا أظه بسث أن سجزت 
التضعطئ طعصفعا، شإظعا تائع جغاجئ المامردغظ ضث 
الططإ  أجاس  سطى  الئقد  شغ  والمسطمغظ  اإلجقم 
الروجغ. فن إخعاظظا الثغظ عط أسداء شغ تجب الاترغر 
إلى  جظعات  سحر  طظ  لطسةظ  غاسرضعن  روجغا  شغ 
المآبث، وطضاإ الاتصغصات الفثرالغ غفاح صداغا جظائغئ 
افطئ  عثه  أبظاء  طظ  افبرغاء  لاثعغش  ضثعط  وعمغئ 
لطتضعطئ  وسمقؤه  بعتغظ  غسمح  ق  لثلك،  السزغمئ. 
اإلجقم  تةاه  طثاطفئ  جغاجئ  بماابسئ  افوزبغضغئ 

والمسطمغظ، وخاخئ بالظسئئ لتجب الاترغر.
وطآخرا، شغ ٦ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٧، أسطظ الرئغج 
السةعن  شغ  جةغظ  طظ ٥٧,٠٠٠  سظ ٢٧٠٠  سفا  صث  أظه 

سالمغئ  تادبئ  أظعا  وأظعر  الئقد،  أظتاء  جمغع  شغ 
ووخفعا بتثث تارغثغ. ولط غططص طغرزغاغغش جراح 
آقف المساجغظ الثغظ تط تضمعط طا بغظ ١٥ و٢٠ ساطا 
خقل تضط الةجار ضرغمعف. وعع غسطط جغثا أن عآقء 
وتضرارا  طرارا  ذلك  أسطظ  وصث  طثظئغظ،  لغسعا  الظاس 
طظعط  وضبغر  طسطمعن  أظعط  العتغث"  و"ذظئعط  سطظا. 
جةظاء جغاجغعن. إذا تط اإلشراج سظعط، شإن التضعطئ 
سطى دراغئ جغثة بأن غعجث العسغ السغاجغ الصعي لما 
غةري شغ الئقد وغاط ضحش افضاذغإ سظعا. فن بغظ 
عآقء السةظاء ضبغرًا طظ السغاجغغظ والمفضرغظ الثغظ 
ق غئغسعن دغظعط وحسئعط بصطغض طظ طااع الثظغا. ولع 
شضرت التضعطئ صطغق فذطصئ جراح افبرغاء شغ السةعن. 
وإق شإن الظاس ساجق أم آجق جغصفعن ضثعا، تغظعا لظ 
ُروَن﴾ َفَال تََذّكَ

َ
غظفسعا الظثم ﴿َما لَُكْم َكْيَف تَْحُكُموَن * أ

الةاظإ  سطى  جغضعن  طغرزغاغغش  أن  الشرب  غثرك 
طبض  طثاطفاغظ،  جغاجاغظ  صغادة  غئثأ  تاى  الروجغ 
طثربه العالك. لثلك، غثضر الشرب التضعطئ بـ"الربغع 
السربغ" وغعثدعا بأن الحسإ ق غساطغع تتمض تظفغث 
طظ  سمقئعا  صغادة  تتاول  وبثلك  الصاجغئ  جغاجاعا 
شاجثة  أخئتئ  الاغ  الثغمصراذغئ  الصغط  غرس  أجض 
بالفسض. عثشعط عع تسمغط حسإ أوزبغضساان. وطظ 
بط غمضظ لطشرب أن غآبر بسععلئ سطى أي أوضاع شغ 

آجغا العجطى، وق جغما شغ أوزبغضساان.
حسعب أوزبغضساان وآجغا العجطى عط طسطمعن وضاظعا 
دائما طاصثطغظ سظثطا تمسضعا بأتضام رب السالمغظ. 
الثعارزطغ  وطظعط:  السالط،  تارغت  شغ  سطمائعا  أسزط 
شغ  وأولعغئك  الطإ  شغ  جغظا  وابظ  الرغاضغات  شغ 
التثغث  شغ  والارطثي  الئثاري  واإلطام  الفطك  سطط 
والجطثحري وغغرعط صث بغظعا لطسالط أجاس التدارة 
وذرغصئ الظععض. لثلك، غمضظ لعثه الحسعب الافضغر 
شغ الاثطص طظ طساظصع روجغا وتترغر أظفسعط طظ 
ُتُكْم  َمّ

ُ
ـِٰذهِ أ ظفعذعا اقجاسماري. صال اهللا تسالى: ﴿َوإَِنّ َه

نَا َرُبُّكْم َفاَيُّقوِن﴾
َ
ًة وَاِحَدةً وَأ َمّ

ُ
أ

التغاة.  شغ  وتطئغصه  اإلجقم  إلى  السعدة  طظ  بث  وق 
وسظثئث شصط جعف غمطضعن طعاردعط الطئغسغئ، والاغ 
جغاط تعزغسعا بغظعط بحضض سادل، وجعف غمطضعن 
سظ  أبظاؤعط  غئتث  لظ  شصط  وسظثئث  والثعإ.  الشاز 
سمض شغ الثارج بسغثا سظ أتئائعط. وسظثئث شصط ق 
لثخعل  رحاوى  دشع  إلى  طدطرغظ  أذفالعط  غخئح 
ضما  سطماء  أذفالعط  غخئح  شصط  وسظثعا  الةاطسات. 

ضاظعا. سظثئث شصط غرضى سظعط رب السالمغظ.
الطعط شاحعث أظغ صث بطشئ!

إَِالّ  َفْفَعلُوَن  َال  َما  َفُقولُوَن  ُهْم  َغّ
َ
﴿َوك تسالى:  اهللا  صال 

َكثِيًرا  اللَّـَه  َوَذَكُروا  الَِحاِت  الَصّ َوَعِملُوا  آَمُنوا  الَِّذيَن 
َيّ 

َ
َوانَتَصُروا ِمن َنْعِد َما ُظلُِموا َوَسَيْعلَُم الَِّذيَن َظلَُموا أ

 ﴾ُمنَقلٍَب يَنَقلُِبوَن

جط
طار

ظحر طعصع (وضالئ طسا، السئئ، ١٧ جمادى افولى ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٢/٣م) خئرا جاء شغه: "ضحش تصرغر أسّثه طرضج 
"الاصثم" افطغرضغ أّن أجطتئ أطغرضغئ الخظع تساثثم شغ ارتضاب جرغمئ ضّض ٣١ دصغصئ تصرغئاً شغ افطرغضاغظ.

: إن التدارة الرأجمالغئ ق تصغط وزظا لتغاة اإلظسان، تغث اتثثت طظ المظفسئ طصغاجا لفسمال طا جسض 
م

اإلظسان وتحا بق صغط وق رتمئ، غظاعك ضض المترطات وغثوس المصثجات طظ أجض طخطتاه. شغ تغظ أّن اإلجقم 
صث جسض ترطئ دم المسطط أغطى طظ ترطئ الضسئئ، ووضع الاحرغسات الاغ رشسئ طظ صغمئ اإلظسان وأسطئ طظ 

صثره، شما أتعج الئحرغئ فن تظازط تغاتعا بأتضام اإلجقم السزغط شغ ظض الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.

جريمة كّل 31 دقيقة بالسالح األميركي في األمريكتين



افربساء ٢١ طظ جمادى افولى ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٧ حئاط/شئراغر ٢٠١٨ طـ ٤     السثد ١٦٨

السربغ،  (الصثس  طعصع  ظحر 
١٤٣٩عـ،  افولى  جمادى   ٧ افربساء، 
"أبارت  الاالغ:  الثئر  ٢٠١٨/١/٢٤م) 
طتمث  المطك  تسغغظ  لتزئ  تزعر  خعرة 
أطجازي،  جسغث  اقبظغظ،  غعم  السادس 
وزغرا لطاربغئ العذظغئ والاضعغظ المعظغ 
والاسطغط السالغ والئتث السطمغ، جثرغئ 
الاعاخض.  طعاصع  ظحطاء  صئض  طظ  سارطئ 
الخعرة  الظحطاء  طظ  سثد  وتثاول 
قجامرار  اظاصاداتعط  سظ  تسئر  بسثرغئ 
ذصعس تسعد لطصرون العجطى، خخعخا 
أطام  اقظتظاء  شغ  الةثغث  العزغر  طئالشئ 

المطك أبظاء تسغغظه. وضاإ الختفغ غعظج طسضغظ طسطصا بسثرغئ سطى الخعرة وشص طعصع «لضط»: «وزغر 
الاسطغط الةثغث شغ المشرب غئتث سظ ربسئ درغال جصطئ طظه شغ أبظاء طراجغط الاسغغظ»، طدغفا: «التمث 
هللا المال السام شغ أغث أطغظئ». شغ تغظ سطص الظاحط والختفغ سئث الخمث بظ سئاد سطى المحعث بالصعل 
إظعا «خقة اقجاعزار». أطا طثغر ظحر طعصع «السمص المشربغ»، شاساءل بثوره صائق: «جئتان اهللا، درجئ 
اظتظاء السغاجئ والاسطغط شغ الئطث ظفسعا؟». وضان المطك طتمث السادس، اجاصئض غعم اقبظغظ، شغ الصخر 
شغ  أسداء  المطك  وسغظعط  التضعطئ،  رئغج  بتدعر  الةثد،  الثمسئ  العزراء  الئغداء،  الثار  شغ  المِطضغ 

التضعطئ، وذلك ذئصا فتضام الفخض ٤٧ طظ الثجاعر".
: لصث جسض اظفخاُل تضاِم المسطمغظ، تضام دول الدرار الزطمئ، عط وتاحغاعط وبطاظاعط الفاجثة 
وطعاظئ  واظتطاط  ذل  ذصعس  جطعضعط  طظ  جسض  السزغمئ،  وبصاشاعا  وأشضارعا  اإلجقطغئ  افطئ  سظ 
طساعةظئ طظ أبظاء افطئ اإلجقطغئ، شعآقء ذقب العزارات وسحاق المظاخإ، والماسعلعن سطى أسااب 
تضام دول الدرار السمقء، طظ سطماء السعء وأختاب الرتإ والظغاحغظ السرابغئ جعاء أضاظئ أضادغمغئ أم 
سسضرغئ، وصراخظئ السخابات المالغئ والاةارغئ، وضض أولؤك الثغظ باسعا دغظعط بثظغا غغرعط أو بسرض 
طظ الثظغا صطغض، صث باتعا جمغسعط طتط جثرغئ وتظثر طظ أبظاء افطئ الثغظ ظفدعا أغثغعط طظعط، بسث 
وآن  السجغجة،  الضرغمئ  فطاظا  آن  لصث  ووضاساعا.  المرغدئ  ظفعجعط  دظاءة  وسرشعا  خغاظاعط  سطمعا  أن 
فعض الصعة والمظسئ المثطخغظ شغعا وعط غرون سمالئ تضاطعط وسئعدغاعط لطشرب الضاشر المساسمر، أن 
غظافدعا سطى عآقء الروغئدات وغبعروا سطغعط وسطى أذظابعط بطاظئ السعء، شغطغتعا بعط وغصغمعا سطى 
أظصاض سروحعط الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ جاسغث لفطئ أطةادعا وسجتعا وضراطاعا، وتسغث لعا 

دورعا شغ تسئغث الئحرغئ هللا جئتاظه وتسالى طظ دون المئادئ الئاذطئ وافدغان الفاجثة.

ُظحر الثئر الاالغ سطى طعصع (الةجغرة ظئ، السئئ، ١٧ 
"باخرف":  ٢٠١٨/٢/٣م)  ١٤٣٩عـ،  افولى  جمادى 
الئقد  غربغ  حمالغ  طسةثا  ألماظغئ  طتضمئ  "أطرت 
الخعت  طضئرات  سئر  الةمسئ  خقة  أذان  رشع  بسثم 
غسغحان  زوجغظ  طظ  صاظعظغا  اساراضا  أغثت  أن  بسث 
الجوجان  وصال  المسةث،  طظ  ضغطعطار  ظتع  بسث  سطى 
الثغظغئ.  تصعصعما  غظاعك  افذان  رشع  إن  الظخراظغان 
وعع   - تعرجئ  تسغظ  وخش  المصابطئ،  الةعئ  شغ 
طسآول بارز بالمسةث المسظغ بالتضط - صرار المتضمئ 
بأظه طثغإ لفطال. وأضاف "افذان غسامر لثصغصاغظ 
الةمسئ  أغام  ظعرا  العاتثة  الساسئ  تعالغ  شغ  شصط 
شصط.. لط ظاطص أبثا أي حضاوى، ولثغظا جغران ألمان 

أصرب ضبغرا ربما سطى بسث سحرة أطاار شصط". وغجداد شغ الضبغر طظ طظاذص ألماظغا - الاغ غعجث بعا أضبر 
طظ ٢٥٠٠ طسةث - الحسعر المظاعخ لطمسطمغظ والاأغغث لسغاجات طظاعدئ لطعةرة بسث أن تثشص سطى 

الئقد طا غجغث سطى ططغعن طعاجر طظ السراق وجعرغا ودول أخرى ذات أغطئغئ طسطمئ بثءا طظ ٢٠١٥.
: إن صرار المتضمئ عثا غثل بحضض واضح سطى اظتغاز الصداء شغ ألماظغا إلى ضض طظ سادى اإلجقم 
والمسطمغظ، وضثلك شإن اساراض عثغظ الجوجغظ الظخراظغغظ سطى خعت افذان غثل دقلئ واضتئ سطى التصث 
الخطغئغ الثشغظ تةاه المسطمغظ، عثا التصث الثي ظةتئ التضعطات الماساصئئ شغ الثول الشربغئ شغ زرسه شغ 
ظفعس غغر المسطمغظ، طما غفدح سطماظغاعط وترغاتعط خاخئ إذا تسطص افطر بسصغثة المسطمغظ وحسائرعط.

طظ صااله شغسغر صادة الفخائض وراءه، غمظسعط طظ 
طثالفاه طاُله السغاجغ الصثر الثي رعظ صرارعط له.

غثشسعا  أن  الحام  أعض  سطى  طتاما  واصسا  ضان  عض 
غضاحفعا  تاى  وتطإ  إدلإ  شغ  الضئغر  البمظ  عثا 

تصغصئ أردوغان أم أظعط ضاظعا أغظغاء سظ ذلك؟
التص أن ضض صعم إن لط غضظ بغظعط رائث رحغث ق غضثب 
أعطه شعط سرضئ لطاةارب ودشع افبمان الئاعزئ... أطا 
له  جمسعا  إن  شإظعط  الرائث  ذلك  شغعط  غضعن  سظثطا 

سرشعا وإن سمطعا بما سطمعا طظه ظةعا جمغسا.
وشغ الحام جمع أعطظا آراء رحغثة طظث بثاغئ البعرة 
الثاسمئ  الثول  طع  اقرتئاط  وخطر  الثسط  خطر  سظ 
خطعرة  سظ  جمسعا  ضما  أردوغــان  ظزام  خطر  وسظ 
المآتمرات طظ جظغش ١ تاى أجااظئ ٨ وغغرعا، وسظ 
ضغفغئ إشحالعا ولسض طآتمر أجااظئ ٨ وعع الثي تدمظ 
ولغطفئ  أخطرعا.  ضان  لطظزام  افراضغ  تسطغط  بظعد 
ظزر أعطظا شغ الحام إلى خطره، والسمض إلشحاله أخرج 
تجب الاترغر/ وقغئ جعرغا طزاعرات سثغثة شغ أغطإ 
وسمض  الثطر  ذئعل  ضض  وصرع  وصفات  وصاد  المظاذص 
سطى تعسغئ الرأي السام سطغه. بط إظه وجه ضاابا طفاعتا 
لصادة الفخائض شغ ذلك غتثرعط طظ الثطر الثاعط 
الثي غئغئ إلدلإ وغتاك لعا سطى أغثي أردوغان وجار 
طع العجعاء لصادة الفخائض لاتمغطعط المسآولغئ تاى 

غساثرضعا أطرعط وق غصسعا شغ حراك أردوغان.
إق أن التصغصئ الاغ أخئتئ راجثئ شغ أذعان أعطظا 
بض  بقدظا  طظ  غثرج  لط  اقجاسمار  أن  الحام  شغ 
باتئ  شصث  تأبغره  وجائض  أطا  صائما،  ظفعذه  غجال  ق 
طفععطئ طسروشئ؛ إظعا المال السغاجغ الصثر والثسط 
الصادم سئر سمقئه تضام المسطمغظ. وأبر عثا الثسط 
سطى  شغاآطروا  والسغاجغغظ،  الصادة  وقء  غحاري  أظه 
حسعبعط وأعطعط لصاء تفظئ طظ الثوقرات والعسعد 
غسعدوا  لط  له  العقء  طساظصع  خاضعا  شإن  الضاذبئ، 

لغظفضعا سظه بسععلئ.. عثا جر الثسط واقرتئاط...
ولعثا، غا أعطظا شغ الحام إن أردتط الظةاة لسفغظاضط، 
الخقت  وصطع  اقجاسمار  ظفعذ  طظ  الاترر  شسطغضط 
السمغطئ  افظزمئ  وطع  طسه  واقرتئاذات  واقتخاقت 
أن  غمضظضط  شق  أردوغان.  ظزام  طصثطاعط  وشغ  له 
رطعزه  بضاشئ  الظزام  إجصاط  وعع  لعثشضط  تخطعا 
سطى  الباظغئ  الــراحــثة  الثقشئ  وإصاطئ  وأرضــاظــه، 
الثول  طع  السقصات  صطساط  إن  إق  الظئعة؛  طظعاج 
وأغطصاط  لعا  الاابسئ  افظزمئ  ضض  وطع  اقجاسمارغئ 
الصثر  السغاجغ  وطالعط  دسمعط  وجه  شغ  افبعاب 

الثي طال بصادة الفخائض سظ جادة الخعاب.
وضطمئ أخغرة لصادة الفخائض؛ إطا أن تثرجعا أظفسضط 
أعطضط  بفسطاط  وتطاتصعا  المظاشصغظ  شسطاط  طظ 
شسطاط اإلغمان، وإق شارتصئعا أن غطفزضط أعطضط تماطا 

 وغسائثلعا بضط غغرضط طظ أبظائعط المثطخغظ

بعرة الحام أذابئ البطب سظ أردوغان... 
وأباظئ طرج سمالاه لفطرغضان...

سظ عثه التصغصئ خرت تسمع شغ الحام طظ الضئار 
إلى  ظجلئ  شطع  افذفال؛  أشــعاه  وطظ  بض  والخشار 
عثه  شغ  تسمع  لظ  الحام  صرى  طظ  صرغئ  شغ  حارع 
افغام إق تثغبا واتثا؛ تثغبا سظ إدلإ وتطإ، وسظ 
تسطغط افراضغ وخثاع أردوغان وغثره ببعرة الحام، 
وجاسمع الحاائط والمسئات وجغق طظ الطسظات سطى 

ظزام أردوغان السمغض المةرم رضظ الثغاظات.
افراضغ  تسطغط  صدغئ  شغ  الحام  أعض  غسث  لط  ظسط 
افتثاث  لعط  غربط  جغاجغ  لاتطغض  غتااجعن  عثه 
افطعر  لعط  وغضحش  السغاجغ  الاتطغض  صعاسث  سطى 
وغةطغ لعط العاصع وغبئئ لعط خغاظئ أردوغان. لصث 
اظضحش الشطاء أطاطعط سظ طساعر أردوغان وباظئ 

تصغصاه ضالحمج شغ رابسئ الظعار...
رعغئئ  وجرسئ  صغاجغ  بعصئ  المةرم  الظزام  غاصثم 
الصرى  سحرات  لغثخض  وتطإ  إدلإ  رغفغ  صرى  شغ 
وغسارجسعا دون سظاء وعع الثي صث بطس طظ الدسش 

تث اقظعغار أطام ضربات الخادصغظ المثطخغظ.
 غئغئ أعطظا لغطاعط شغ أطظ وأطان، ضمائظ الفخائض 
لغساغصزعا  الئسغثة،  الظزام  جئعات  سطى  تترجعط 
طا  افبعاب.  سطغعط  غثطع  وعع  المةرم  الظزام  سطى 

الثي جرى؟! وضغش تخض ذلك؟!
سظث أعض تطك الصرى الثئر الغصغظ، ولع حؤئ تثبعك 
تسطغمه  وصخئ  صراعط  شغ  أردوغـــان  صخئ  سظ 
افراضغ لطظزام، ولسعف تسمع طظعط تثغبا ألفاظه 
والطسظات  الشدإ  غسطعه  والشخات  بالثطع  طمجوجئ 

سطى أردوغان وطظ حارضه شغ جرائمه.
بض  الحمال  صرى  سطى  تاله  غصاخر  افطر  تزظ  ق   
لع جرت شغ حعارع الصرى افخرى لسمسئ التضاغات 
الئطث  درســا  شغ  الةظعب  سطى  سرجئ  ولع  ظفسعا، 
ضائعا  المحعث  لك  تثاخر  لعتئ  سظ  أعطعا  فخئرك 
سطغعا "طا صثطه أردوغان، سةجت سظ تصثغمه روجغا 

وإغران، باع الئقد بق أبمان!!"
بظعد  تظفغث  سظ  طظعط  جاسمع  المجغث  أردت  ولع 
المااابسئ  الاسطغط  طراتض  وسظ   ٨ أجااظئ  طآتمر 
بغظ  طا  السقح  طظجوسئ  طظطصئ  وسظ  السضئ  لحرق 
باصغ  غظازر  أجعد  طخغر  وسظ  وافوتساراد  السضئ 
لغج  المآاطرة  بثاغئ  وأن  أردوغان.  غث  سطى  إدلإ 
افخغرة  زغارته  سظث  بعتغظ  شغه  خرح  الثي  الغعم 
تطإ..  تسطغط  سطى  أردوغان  طع  اتفاصه  سظ  لطغابان 
بض خغط الئثاغئ طظ أول غعم ترص شغه أردوغان 

سطى تةمغع المةاعثغظ شغ إدلإ..
"غخظ  أن  الظاس  غثئرك  شسعف  سفرغظ  سظ  أطا 
الجغاعن" شغ سفرغظ عع "درع الفرات" شغ جرابطج؛ 
أجطعب أردوغان لغستإ الفخائض طظ المظطصئ الاغ 
شخائض  أن  لطفخائض  شغخعر  لطظزام  تسطغمعا  غرغث 
افضراد أحث خطرا سطغظا طظ الظزام وأن صاالعط أولى 

 صائثظا لفبث جغثظا طتمث

بأبغ أظئ وأطغ غا رجعل اهللا، ظختئ هللا تغًا وطغاًا، 
رغئئ بما سظث اهللا وتثرت طظ طثالفئ أطره، بطشئ 
وضحفئ  لفطئ  ظختئ  افطاظئ،  وأدغئ  الرجالئ 
الشمئ، وترضاظا سطى المتةئ الئغداء لغطعا ضظعارعا 
َجظظ  اتئاع  طظ  تثرتاا  عالك،  إق  سظعا  غجغس  ق 

الضاشرغظ شظعطك شغ الثظغا واآلخرة.
ظحعث حعادة أطام اهللا أن أختابك وتقطغثك تاشزعا 
سطى  وجاروا  الرجالئ  شتمطعا  بسثك  طظ  السعث  سطى 
الثغر  وظحروا  السالط  شفاتعا  خطاك،  وترجمعا  عثاك 
والسثل وافطان، وعا ظتظ شغ الحام أخئتظا ججءًا طظ 
أطاك وإظظا واهللا ظساج بثلك، ألط تصض إن الحام سصر دار 

اإلجقم؟
تتصصئ  وصث  إجقطغئ  بقدا  الحام  باتئ  لصث  ظسط 
المسطمغظ،  وجغعش  الثطفاء  أغثي  سطى  بحاراتك 
شصث شاتعا بقد ضسرى وعرصض وشاتئ الصسطظطغظغئ 
وافظثلج، وجار الراضإ طظ خظساء إلى تدرطعت ق 
غثحى إق اهللا أو الثئإ سطى غظمه، وشاض المال شغ 
بقد المسطمغظ تاى لط غةثوا طظ غأخثه، وسط الثغر 

والسثل وافطان شثخض الظاس شغ دغظ اهللا أشعاجاً.
ضض ذلك لط غضظ لغتخض لعق وجعد الثولئ اإلجقطغئ 
الاغ أجساعا بغثغك الحرغفاغظ شغ المثغظئ، وبصغئ 
تسمض لعا بقبئ سحر ساطاً وساظغَئ طا ساظغئ طظ افذى 
وظصرئ  ظصرأ  زلظا  شق  إصاطاعا،  جئغض  شغ  والاسثغإ 
ظساءظا وأذفالظا ضغش ردك أعض الطائش وأدطعا صثطغك 

الحرغفاغظ ضض ذلك شغ جئغض اهللا، وفجطظا ظتظ.
الصئائض  وبغظ  بغظك  جرى  الثي  التعار  ظصرأ  زلظا  وق 
لك  اهللا  عغأ  تاى  الظخرة،  لططإ  سطغعا  ُذفئ  الاغ 
سطى  أبظاءظا  وظسمغ  جغرتعط  ظتإ  الثغظ  افظخار 
أجمائعط سطعط غضعظعا طمظ غظخرون دسعتك طظ 

جثغث وغسغثون لقجقم سجه وطةثه.
لصث جار ختاباك الثغظ أبظغئ سطغعط، جاروا سطى 
شغ  الثغر  وبصغ  غئثلعا،  ولط  غشغروا  شطط  ظعةك 
أطاك شطط غثُض سعث إق وباغسعا شغه إطاطًا غصعدعط 
بضااب اهللا وجظاك ضما أوخغاظا، وصطئ لظا إظظا جظرى 
بسظئ  ظامسك  أن  وأطرتظا  بسثك  طظ  ضبغرًا  اخاقشًا 
وظسخ  بسثك  طظ  المعثغغظ  الراحثغظ  الثطفاء 

سطغعا بالظعاجث، وعضثا شسطظا شغ بثاغئ افطر.
وصث أدرك الضفار أن أطئ طتمث  أطئ ق ُتعجم طا داطئ 
تسغر سطى المتةئ الئغداء وطا داطئ تامسك بالظعر 
الثي جؤاظا به خطى اهللا سطغك وجطط، وطا دام لعا دولئ 
سظ  غثود  إطام  ولعا  اإلجقم  بغدئ  غتمغ  وجططان 

تغاض المسطمغظ وتصاتض الظاس طظ ورائه وتاصغ به.
شما ضان طظ الضفار إق أن غجوا بقد المسطمغظ بةغعحعط 
الةرارة غرغثون عثم عثه الثولئ وغرغثون جسطظا تتئ 
تضمعط بالصعة، لضظعط لط غفطتعا وضاظئ عثه الئقد 
المساثغظ،  لطشجاة  طصئرة  الضرام  الختابئ  شاتعا  الاغ 
شصث جطرت أطئ اإلجقم أروع المقتط وظطئ تامسك 
بسصغثتعا وتتاشر سطى الثولئ الاغ أصماعا لظا غا رجعل 

اهللا وتثاشع سظعا وعغ تخرخ اهللا أضئر.
اهللا أضئر شغ الاحرغع وشغ التضط وشغ السغاجئ، أضئر 
طظ ضض حغء وشغ ضض حغء. ظسط شضطمئ اهللا تسطع وق 

غسطى سطغعا.. اهللا أضئر طظعاج تغاة طاضاطض.
سطى  ظسغر  أظظا  عع  صعتظا  جر  أن  سرشعا  الضفار  لضظ 
وضئغرة،  خشغرة  ضض  شغ  بعثغك  وظعاثي  خطاك 
ضغش ق وأظئ طظ أطرتظا بالامسك بتئض اهللا وتثرتظا 
واتئاع  وسصغثتظا  إجقطظا  سظ  الاثطغ  طظ  وأظثرتظا 
جظظ طظ صئطظا؟ شما ضان طظ الضفار إق أن غجوا عثه 

وزسجسعا  شضرغًا  غجوظا  أن  بسث  اإلجقطغئ  المفاعغط 
سظ  وأبسثوظا  ظفعجظا  شغ  وأتضاطه  اإلجقم  أشضار 

ظعةك وذرغصاك وحععععا شغ أذعاظظا.
سظثعا أظطمئ الثظغا شغ وجعظا غا رجعل اهللا فظظا لط 
ظسامع لُظختك وشغ غفطئ طظا زغظا سظ المتةئ الئغداء 
الاغ ضاظئ ترحثظا، واباسثظا سظ الظعر الثي جؤاظا به 
شطط ظسث ظئخر ذرغصظا، تاى ضان ذلك الغعم السخغإ 
الثي دخطظا شغه جتر الدإ شاصاادوظا إلغه فظظا لط ظسث 
ظرى بظعر اإلجقم!! وطظث ذلك العصئ وظتظ ظثرج طظ 
جتر لظثخض شغ جتر آخر أحث ظقطا طظ الثي جئصه، 

ظائع جظظ الضاشرغظ تثو الصثة بالصثة!!
طعائث  سطى  ضافغاام  خرظا  دولاظا  أجصطعا  أن  شئسث 
شغ  السفغظئ  وترضعا  الربان  جةظعا  أن  بسث  الطؤام، 
سرض الئتر تاصاذشعا الرغاح وافطعاج. وصالعا لظا إن 
تضعظعا  أن  جعى  سطغضط  شما  أبثًا  تسعد  لظ  دولاضط 
تتئ تضمظا، شطط ظصئض شغ بثاغئ افطر، لضظظا جرسان 

طا صئطظا وجضاظا ورضغظا!! أولسظا شغ جتر الدإ؟!
وغا لغاظا لط ظرض! غا لغاظا اجامسظا لظختك تغث أطرتظا 
أن ظمعت شغ ذاسئ اهللا خغر طظ أن ظسغح شغ طسخغاه.

وبسث أن رضغظا وتابسظا لط غضافعا بإجصاط خقشاظا 
صسمعا  أن  إق  طظعط  ضان  شما  ذلك،  سطى  زادوا  بض 
عجغطئ  ضغاظات  لظا  وجسطعا  خغراتظا  وظعئعا  بقدظا 
ق  سظعا  ظثاشع  وخرظا  أوذاظضط،  عثه  لظا  وصالعا 

لحغء جعى أظعط صالعا لظا عثه أوذاظضط!!
وظخئعا سطغظا تضاطا غساسثوظعط شغ صاطظا شخفصظا 
لعط شغ الئثاغئ ق لحغء جعى أظعط صالعا لظا عآقء 
وقة أطعرضط وأظاط طصئطعن سطى اقجاصقل شفرتظا 

واتافطظا!! بثلك 
ووضسعا لظا دجاتغر وأسقطاً طا أظجل اهللا بعا طظ جططان 
وصالعا لظا عثه أسقطضط ودجاتغرضط شخرظا ظرشع افسقم 
وظساج بعا، ق لحغء جعى أظعط صالعا لظا عثه أسقطضط!! 

وظساسث شغ تشغغر بسخ الصعاظغظ شغ الثجاتغر!!
ولط غضافعا بثلك شصث اجامروا بتربظا وغغئعا اإلجقم 
شغ  الثغظ  طظ  لغسئ  السغاجئ  إن  وصالعا  التغاة  سظ 
حغء، شخرظا ظردد دون وسغ أن السغاجئ تغاجئ... وق 

جغاجئ شغ الثغظ... ق لحغء إق فظعط صالعا عضثا!!
السالط  سط  الثي  والسثاب  والصعر  الزطط  وبسث  لضظظا 
الثي  الثطأ  وأدرضظا  المرغر  العاصع  أدرضظا  أجمع، 
شالرجعع  سظه  ظرجع  أن  شصررظا  جضعتظا  شغ  ارتضئظاه 
اهللا.  رجعل  غا  ظسعد  ظتظ  شعا  شدغطئ،  الثطأ  سظ 
الظئعة  طظعاج  سطى  بثقشئ  بّحرت  أظك  سجاؤظا  وضان 
لظطعي  جثغث  طظ  السمض  شصررظا  روطا  بفاح  وبحرت 
طا طدى طظ خفتات جعداء شغ تارغت افطئ وظئثأ 

سعثًا راحثًا غحفغ خثور صعم طآطظغظ.
جمسظاه  الثي  بالسقح  بصاطظا  تضاطظا  أطروا  لضظعط 
بقدظا  طظ  وحردوظا  المتاطئ،  بقدظا  تترغر  فجض 
سطى  ظمعت  ظتظ  وعا  المطسعظئ،  جغاجاتعط  بفدض 
التثود الاغ رجمععا لظا، وعا عغ جغعش المسطمغظ 
تصاطظا وعغ تصاتض تتئ راغئ الخطغإ، شضغش ظخثق 
أظعط  حك  ق  السغاجئ،  سظ  الثغظ  شخطعا  أظعط 

غةغرون الثغظ تسإ أععائعط وطخالتعط.
وعا ظتظ ظساعثك غا رجعل اهللا أظظا لظ ظثثع بسث 
الغعم أبثًا وجظئصى ظسمض لقجقم ولثولئ اإلجقم 
طامسضغظ  دوظعا،  ظعطك  أو  اهللا  غزعرعا  تاى 
بضااب اهللا وجظاك، شصث خثسئ بعا تظاجرظا صائثظا 
تاى  اجاسقم  ق  تراجع  ق  طتمث...  جغثظا  لفبث 

 غتضط اإلجقم
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