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ضغان  لتفر  جععري  أطر  الثارجغئ  السغاجئ  شعط 
الثولئ وافطئ، وأطر أجاجغ لطامضظ طظ تمض الثسعة 
افطئ  سقصئ  لاظزغط  طظه  بث  ق  وسمض  السالط،  إلى 
بشغرعا سطى وجه ختغح. ولما ضاظئ افطئ اإلجقطغئ 
ضاشئ،  الظاس  إلى  اإلجقطغئ  الثسعة  بتمض  طضطفئ 
سطى المسطمغظ أن غاخطعا بالسالط اتخاقً  ضان لجاطاً 
دوله  بثواشع  سالما  لمحاضطه،  طثرضاً  فتعاله،  واسغاً 
شغ  تةري  الاغ  السغاجغئ  افسمال  طاائساً  وحسعبه، 
الثطط السغاجغئ لطثول شغ أجالغإ  السالط، طقتزاً 
وشغ  بئسخ،  بسدعا  سقصاعا  ضغفغئ  وشغ  تظفغثعا، 
المظاورات السغاجغئ الاغ تصعم بعا عثه الثول، ولثلك 
سطى المسطمغظ أن غثرضعا تصغصئ المعصش  ضان لجاطاً 
شغ السالط اإلجقطغ سطى ضعء شعط المعصش الثولغ 
السالمغ، لغاسظى لعط أن غائّغظعا أجطعب السمض إلصاطئ 
دولاعط وتمض دسعتعط إلى السالط.  وطظ عظا أخئح 
طظ المتاط سطغعط طسرشئ المعصش الثولغ طسرشئ تاطئ، 
وطسرشئ الافاخغض الماسطصئ بالمعصش الثولغ واإلتاذئ 
بمعصش الثول الصائمئ شغ السالط والاغ لعا حأن غثضر 
شغ المعصش الثولغ السام. والثول ضطعا سثوة لقجقم، 
ولعا  اإلجقم،  تظاصخ  وطئادئ  دغاظات  تساظص  فظعا 
وجعئ ظزر شغ التغاة تثالش بض تظاصخ وجعئ الظزر 
اإلجقطغئ، والثول الضئرى (أطرغضا، والغابان، وألماظغا، 
وروجغا،  وضظثا،  وإغطالغا،  وشرظسا،  وبرغطاظغا، 
والخغظ) بظعع خاص تجغث سطى ذلك بأظعا تطمع شغ 
الئقد اإلجقطغئ، ولثلك صدئ سطى الثولئ اإلجقطغئ 
لطصداء سطى افطئ اإلجقطغئ، ورجمئ الثطط الئسغثة 
إلى  اإلجقطغئ  الثولئ  سعدة  دون  لطتغطعلئ  المثى 
التغاة لاتعل دون سعدة افطئ اإلجقطغئ أطئ سزغمئ 
الةععد  وتئثل  الثطط  ترجط  وبالطئع  افطط،  بغظ 
تاترك  أن  صئض  طعثعا،  شغ  اإلجقطغئ  الثولئ  ِلَعْأِد 
افطئ  طصاوطئ  سطى  دؤوبئ  وجازّض  اإلجقطغئ  افطئ 
اإلجقطغئ، وطصاوطئ وجعدعا وصعتعا، طا داطئ الثولئ 
اإلجقطغئ صائمئ، أو طا داطئ عثه الثول السثوة صعغئ 
ضثولئ، أو صعغئ ضحسإ، بض ضأشراد. وإذا ضاظئ طسرشئ 
سظه  غساشظغ  ق  أطرًا  السالط  شغ  دولئ  لضض  السغاجئ 
وخطط  وخفاغا  ضظه  إدراك  شإن  طسطط،  جغاجغ  ضض 
وأجالغإ ووجائض الثول الضئرى أطر بالس افعمغئ لضض 
طسطط. بحضض إجمالغ ولضض جغاجغ بض طفضر طسطط 
الغعطغئ  افتثاث  طع  جائرًا  واصسغ،  تفخغطغ  بحضض 
الماشغرة والماةثدة طع بصاء الاخعر الضاطض لفجج 
ضئرى،  دولئ  أغئ  جغاجئ  سطغعا  تصعم  الاغ  والصعاسث 
الئقد،  فطظ  السمض  ودوام  افخطار،  إدراك  أجض  طظ 
الثسعة  وتمض  اإلجقطغئ  وافطئ  الثولئ  فطظ  أي 

اإلجقطغئ إلى السالط.
سظ ضااب طفاعغط جغاجغئ لتجب الاترغر

ظزط حئاب تجب الاترغر وصفات طاجاطظئ سصإ خقة الةمسئ برغش تطإ الشربغ ورغفغ إدلإ 
الحمالغ والةظعبغ، بسظعان: الرد سطى المةازر غضعن بفاح طسرضئ الساتض وضرب تاضظئ 
واجئ  الستارة،  صرغئ  شغ  وصفئ  قشاات  ارتفسئ  الشربغ،  تطإ  رغش  شفغ  المةرم،  الظزام 
افعض المظضعبغظ بمةازر اقتاقل الروجغ شغ المسرة وأرغتا وافتارب، وصالئ: أسزط اهللا 
أجرضط وتصئض حعثاءضط، واظاصط طمظ تثاذل سظ ظخرتضط. وأضثت لطمةاعثغظ، أن دطاء 
تاضظئ البعرة طظ المسطمغظ لغسئ أرخص طظ دطاء تاضظئ الظزام، وجاءلئ الصادة: لماذا 
عثا الخمئ؟ عض أواطر الثاسمغظ أغطى سظثضط طظ دطاء أعطضط؟ وشغ صرغئ بابضئ، أضثت 
الحسارات المرشعسئ: أن الرد سطى المةازر غضعن بفاح طسرضئ الساتض وضرب تاضظئ الظزام 
المةرم، وق حرسغئ لصادة غفاوضعن وغعادظعن، والحسإ غرغث إجصاط الظزام، طحغرة إلى 
أن الصخش والدشط سطى الظاس الغعم لامرغر العثظئ غثا، ططالئئ بظصض المسرضئ إلى أرض 
السثو بفاح طسرضئ الساتض. أطا برغش إدلإ الحمالغ، وطظ طثغمات جرطثا وباب الععى، 
وتتئ سظعان: بالعثن تسّطط الئقد وُتظسى افجغرات، ذّضرت القشاات والحسارات المرشعسئ 

بافجغرات شغ جةعن الظزام الظخغري، ودسئ: إلجصاط ضض طظ غروج لعثن الثل والسار وغساوم سطى الثطاء والمظاذص المظضعبئ، وأضثت أن دطاء الحعثاء تطسظ 
بائسغعا شغ أجااظئ وجظغش وجعتحغ. وشغ طثغظئ الثاظا وبطثة الئردصطغ المااخمئ أضثت الحسارات: أن المةازر عغ إلخداع أعطظا لعثظئ تصدغ سطى ضاطض المترر، 
طسرضئ الساتض بغدئ الصئان وبرعان الخادصغظ ظصطئ تتعل وباب خقص، شاتعا أطاظئ وطظسعا خغاظئ. وإلى الةظعب طظ إدلإ، وتتثغثا شغ رغش طسرة الظسمان 
ا»، وأحارت بسعاطعا إلى: أن إذقل الظزام شغ الساتض عع أولى خطعات الظخر وبعا  ْ ِإالَّ ُذلُّ ِ َداِرِه ٌم ِفي ُعْق ْ َ َق الحرصغ، تمبطئ قشائ صعل رجعل اهللا : «َما ُغِ

تضسر الثطعط التمراء، وأن سعدة المعةرغظ ق تضعن بالعثن والمفاوضات، وتتخغظ البعرة طظ المآاطرات أولى طظ تفر الثظادق والاتخغظات.
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باب  شغ  برواتظا  وضسعا  صث  المسطمغظ  بقد  شغ  التضام  إن 
شإن  المساسمرة،  الضاشرة  الثول  بغظ  السغاجغئ  افقسغإ 
أولؤك  صال  اإلظااج  تثفغخ  الثول  عثه  طخالح  اصادئ 
لّئعا  طخالتعط زغادة اإلظااج  الروغئدات لئْغِك، وإن اصادئ 
ببمظ  برواتظا  غأخثوا  أن  طخالتعط  اصادئ  وإن  ضثلك... 
بثج واشص أولؤك التضام خاظسغظ... أطا إذا اصادئ طخالتعط 
أخثعا دون بمظ بتةئ تماغئ سروحعط ضما أسطظ تراطإ عّجوا 
رؤوجعط طعاشصغظ باطاظان أن َتَمعا سروحعط!! وضثلك عط 
شغ الثظغا ﴿ُصمٌّ بُْكٌم ُقيْمٌ َفُهْم َال َفْعِقلُوَن﴾ وشغ اآلخرة سمٌغ 
َهِذهِ  يِف  اَكَن  ﴿َوَمْن  التضغط:  السجغج  اهللا  وخثق  جئغق،  وأضض 

َضلُّ َسبِيالً﴾.
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اصرأ شغ عثا السثد:

-  التعار العذظغ شغ الةجائر؛ تض أم تتاغض؟ ...٢
-  غا أغعا الثغظ آطظعا طا طظسضط 

   أن تطالئعا بالتاضمغئ المططصئ هللا رب السالمغظ؟! ...٢
-  طفععم اإلظساظغئ ق غضامض إق باإلجقم ...٣

-  افردن إلى أغظ؟! الةجء ١٣ ...٤
-  أغظ غطاصغ السطماظغعن واإلجقطغعن؟ ...٤
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ضطمئ السثد

أصام تجب الاترغر/ وقغئ السعدان بمثغظئ الصدارف 
طظاثاه الحعري غعم السئئ ٢٠١٩/٠٧/٢٧م الثي ضان 
شغ  السغاجغئ  افزطئ  غظعغ  عض  (اقتفاق:  بسظعان: 

السعدان). تتثث شغه:
اقتخاقت  لةظئ  رئغج  رضا،  ظاخر  افجااذ/   /١

المرضجغئ لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان.
٢/ افجااذ/ طتمث جاطع (أبع أغمظ)، طساسث الظاذص 

الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان.
الثي  اقتفاق  أن  المظاثى  شغ  الماتثبان  أضث  تغث 
والاشغغر،  الترغئ  وصعى  السسضري  المةطج  بغظ  تط 
عع اتفاق باذض، وأظه سئارة سظ إسادة إظااج لطظزام 
افحثاص  باشغغر  السطماظغ  الثغمصراذغ  الةمععري 
شصط لادطغض الظاس، شضض طآجسات الظزام السابص 
طعجعدة شغعا المةالج الاحرغسغئ الاغ تحرع طظ 
السغاجغئ  المتاخخئ  وشضرة  والعزارات،  اهللا،  دون 
المالغئ  المآجسات  طع  والاساطض  الضغضئ،  وتصسغط 
الربعغئ، وافخطر طظ ذلك تمضغظ الضاشر المساسمر، 
تغث غاثخض المئسعث افطرغضغ طظ جعئ المةطج 
جعئ  طظ  افوروبغ  واقتتاد  وبرغطاظغا  السسضري، 
بض  اقتفاق،  تفاخغض  ضض  شغ  والاشغغر،  الترغئ  صعى 
لضض  وغادح  غزعر  ضما  الافاوض،  تفاخغض  وشغ 
الحئاب  ودطاء  السثالئ  صداغا  جسطئ  ضما  طاابع، 
تمئ  باظعغئ  صداغا  وغغرعا  الزطط  ورشع  البائر 
إسطاء  سثم  إلى  باإلضاشئ  اجاتغاء،  سطى  طظاصحاعا 
افجسار  وغقء  المسغحئ  لمحاضض  جثرغئ  تطعل 

ووصش ظعإ البروات باجط اقجابمار افجظئغ.

ضما أضث الماتثبان أن السسضرغئ والمثظغئ ضقعما 
وجعان لسمطئ واتثة عغ الثولئ السطماظغئ الاغ طظ 
الضاشر  وتمضغظ  اإلجقم  تطئغص  سثم  طعاخفاتعا 
تطعل  تصثغط  وسثم  والسئاد،  الئقد  طظ  المساسمر 
تصإ  بسئ  طر  صث  السعدان  وأن  الظاس،  لمحاضض 
طظ التضط بسث المساسمر، بقث طظعا طثظغئ وبقث 
والععان،  الثل  الئقد  أوربئ  وضطعا  سسضرغئ،  أخرى 
وأن الظزام العتغث الثي لط غطئص عع ظزام اإلجقم 

تطئصه دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
وأبان الماتثبان أن عثا العاصع الفاجث ق تسالةه إق 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  اإلجقم  دولئ 
تغث صثطا أدلئ وحعاعث سطى صثرة الثقشئ الراحثة 
والسغاجئ  التضط  شغ  السعدان  طحاضض  تض  سطى 
وأن  والاسطغمغئ،  اقجاماسغئ  والصداغا  واقصاخاد 
غتعي  جئص  طا  لضض  طفخًق  دجاعرًا  الاترغر  لتجب 
أدلاعا  طع  اإلجقم  طظ  طساظئطئ  ضطعا  طادة   ١٩١
افضفاء  الرجال  طظ  وجغحًا  الافخغطغئ،  الحرسغئ 
أي  شغ  الثولئ  عثه  حآون  إدارة  سطى  الصادرغظ 

وصئ أصغمئ شغه بإذن اهللا تسالى العاتث افتث.
سطى  واجإ  عع  الثقشئ  إلصاطئ  السمض  بأن  وخاما 
افطئ  وأن  والخقة  الخعم  ضعجعب  المسطمغظ  ضض 

طآعطئ إلصاطئ الثقشئ.
ضان الافاسض صعغا والتدعر جغثا، وضان طظ بغظعط الحغت 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

طةمعسئ  شغ  السعدان  بحآون  الثولغ  الثئغر  غرى 
تثوغطه  تط  السعداظغ  المطش  أن  الثولغئ  افزطات 
بالفسض ظاغةئ الثسط المضبش لطمةطج السسضري طظ 
الثي  ظفسه  الغعم  وشغ  واإلطارات،  والسسعدغئ  طخر 
اظاعى شغه السخغان المثظغ الثي اجامر لبقبئ أغام 
باثخض العجاذئ اإلبغعبغئ سغظئ أطرغضا الثبطعطاجغ 
السعدان.  شغ  لعا  طئسعبا  بعث  دوظالث  المثدرم 
لحآون  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  طساسث  اجامع  ضما 
أشرغصغا تغئعر ظاجغ طع ضض طظ صعى الترغئ والاشغغر 

والمةطج السسضري. 
الفااح  سئث  افشرغصغئ  الحآون  شغ  الثئغر  وغرى 
السعدان  شغ  لعا  طئسعبا  أطرغضا  تسغغظ  أن  الفاتتغ 
لطسططئ  السغاجغئ  المقطح  خظع  شغ  رغئاعا  غسضج 
شغ  الفاتتغ  وغدغش  السعدان،  شغ  المساصئطغئ 
أطرغضا  بثأت  الغعم  سربغئ:  دبطغع  دي  طع  تثغبه 
وأظعا  خخعخًا  السعدان  شغ  اجاراتغةغاعا  تظفغث 
تثرك اقتفاصغات والاتالفات الاغ تربط السعدان طع 
"طرضج  غثغر  الثي  الفاتتغ  وغحغر  لعا،  طااخمئ  دول 
الختراء وأشرغصغا لطثراجات اقجاراتغةغئ شغ الرباط" 
إلى أن تثخض السثغث طظ الثول اإلصطغمغئ شغ افزطئ 
باإلضاشئ  أظه  وغرى  افزطئ،  سمر  جغطغض  السعداظغئ 
لمخر والسسعدغئ واإلطارات عظاك دول إصطغمغئ أخرى 
ضالسئ شغ افزطئ، شفغ ظغسان الماضغ أضث الرئغج 
الارضغ أردوغان سطى أن السعدان الثي وخفه (بصطإ 
أشرغصغا) تسرض لاثخقت خارجغئ شغ جمغع حآوظه. 
وضان أردوغان صث زار السعدان شغ سام ٢٠١٧م وأسطظ 

رغئئ بقده رشع اجابماراتعا تثرغةغا داخض السعدان 
تاى تخض إلى ١٠ ططغار دوقر، وذلك سظثطا اجاطمئ 

ترضغا إدارة ججغرة جعاضظ السعداظغئ.
شغ  المافاوضغظ  قتصئ  شصث  الاثخقت  تاأخر  ولط 
أدغج أبابا ضغ غاسظى لعا الصثرة سطى الاأبغر سطغعط، 
طظ  المصرب  طحارشئ  طتمث  الفطسطغظغ  ظعر  شصث 
طتمث دتقن طساحار ولغ سعث أبع ظئغ طتمث بظ 
زاغث، ظعر شةأة شغ شظثق رادغسعن الثي غسادغش 
طفاوضات بغظ أذراف جعداظغئ رغط أظه ق غتمض أي 

خفئ تثعله العجعد بغظ افذراف السعداظغئ!
وتساءل ظاحطعن سما ترغثه اإلطارات طظ طفاوضات 
والةئعئ  والاشغغر  الترغئ  صعى  بغظ  أبابا  أدغج 
ذي  لطرجض  المفاجأ  الزععر  ضعء  سطى  البعرغئ 
الفظثق  شغ  ظئغ،  أبع  بسططات  العبغصئ  السقصات 
الثي غسادغش المفاوضات، وأبار تدعره تساؤقت 
الحثخغات  طظ  سثد  طع  ولصاءاته  تترضاته  سظ 
الماعاخطئ  العاتفغئ  لمضالماته  وخعقً  المفاوضئ 
والماسطصئ بما غةري عظاك. وصث ضان لصطر تدعرعا؛ 
إبراعغط  جئرغض  اإلبغعبغئ  السططات  اجاثسئ  شصث 
سطى  طسه  وتصصئ  والمساواة  السثل  ترضئ  رئغج 
أبابا،  أدغج  شغ  الصطري  بالسفغر  جمسه  لصاء  خطفغئ 
صطرغغظ  طسآولغظ  غطاصغ  جئرغض  إن  طخادر  وصالئ 
آخرغظ شغ طصر جفارة الثوتئ شغ أدغج أبابا بغظعط 
سظاخر طظ المثابرات الثارجغئ، وأضاشئ المخادر أن 
عثه المسطعطات تعشرت لثى أجعجة افطظ اإلبغعبغئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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غفصه  ق  وُطَدطَّض  غفعط  ق  ُططئض  بغظ  المسطمعن! 
تالئ  عثه  غحئع!  ق  وطسافغث  غسمع  ق  وطثثوع 
طرة  ضض  شغ  باعزًا  بمظًا  تثشع  وعغ  الغعم  افطئ 
غاعلى عآقء طظاخإ جغاجغئ صغادغئ غاتضمعن طظ 
خطفعط  غظةّرون  الثغظ  الظاس  ساطئ  بمخائر  خقلعا 
بثون تفضغر لاتض السثاجئ والسطتغئ وسثم الةثغئ 
المسآولغئ  وتتمُّض  والتضمئ  الختغح  العسغ  طضان 
المخغرغئ!  افطئ  صداغا  طع  الاساطض  شغ  الحرسغئ 
وذلك فن المسطمغظ ق زالعا غساظعن طظ تأبغر الشجو 
الفضري الشربغ الثي اجاسمر تفضغرعط ولعبعا بأشضار 
البصاشئ الشربغئ اقجاسمارغئ الضاشرة طظث صرن طدى، 
وأبسث سظ سصعلعط وصطعبعط أشضار اإلجقم وسصغثته 
وطفاعغمه السمتئ الاغ تةسطعط غفضرون بالطرغصئ 
ظزام  السزغط  الثغظ  عثا  طظ  وغاثثون  الختغتئ، 
غضعن.  أن  تسالى  اهللا  أراده  ضما  حاطًق  ضاطًق  تغاة 
بغظ  وسثل  حآون  رساغئ  اإلجقم  شغ  شالسغاجئ 
الظاس وتصعق وواجئات والصغام بمسآولغات حرسغئ 
ُغتاجإ،  شغعا  ُغفرط  طظ  وطسروشئ،  طتسعطئ 
تسالى  اهللا  لتاضمغئ  غثدسان  والمتضعم  شالتاضط 

المططصئ وجغادة حرسه وإرضائه جئتاظه وتسالى.
المسطمغظ  بقد  ضض  شغ  الغعم  افطئ  به  تمر  طا  إن 
أظعط  شغ  جئئه  غضمظ  وجظعبًا  وحماقً  وغربًا  حرصًا 
الظفاق  رائتئ  طظعط  تفعح  سطماظغغظ  صادة  غائسعن 
الضاشر  الشرب  سعم  سطى  وغسعطعن  والمخطتئ 
اقجاسماري وق غسرشعن طظ السغاجئ غغر أظعا لسئئ 
واصاسام  الطعاغغئ  إرضاء  سطى  والاظاشج  الضراجغ 
خخعخًا  لطةمغع  طسطعطًا  بات  وعثا  طسعط،  السططئ 
بعرة  صاطئ  شضطما  جرصاعا،  بط  البعرات  اظثقع  بسث 
اتاعتعا  الطاعرة،  الثطاء  وُجفضئ  حعثاء  وارتصى 
طفاوضات  شغ  واخاجلاعا  الشربغئ  والصعى  أطرغضا 
واتفاصغات وعمغئ بغظ "طمبطغ الحسإ البائر" وبغظ 
"رطعز الظزام الساصط" وغرجع الظزام السمغض لطشرب 
بقد  شغ  البعرات  شتال  أخرى!  طرة  ضان  ضما  ظفسه 
المسطمغظ ضمظ "غثرج طظ الئاب لغرجع طظ الحئاك"، 
بغظما  الاشغغر  سمطغئ  لفحض  باإلتئاط  الظاس  وُغخاب 
عط طظ شرذعا شغ بعرتعط وصئطعا بمسمغات صئغتئ 
السطماظغئ  المثظغئ  ضالثولئ  التضط  لظزام  سطماظغئ 
شغ  (وعغ  الترغات  تتصغص  بتةئ  الصاظعن  دولئ  أو 
شغ  (وعع  وافطظ  والفعاتح)  اقظتقل  التصغصئ 
والظار)  التثغث  وصعة  بالصمع  الظاس  تضط  العاصع 
بالصعاظغظ  الزطط  جاد  التصغصئ  (وشغ  والسثالئ 
الثغمصراذغئ  باطئغص  الشالإ)  وأخئح  العضسغئ 
الئحرغئ  أتسسئ  الاغ  الفاحطئ  الشربغئ  والرأجمالغئ 
وأشسثت الظاس وأذلاعط باتئاع حععاتعط وتاجرت 
السئادات  شغ  اإلجقم  تخرت  (بغظما  باتاغاجاتعط 
شااه  الضفر،  أعض  وضع  طظ  بئساذئ  فظعا  شصط) 

الظاس وأخئتعا أصرب لطضفر طظعط لقغمان!
خعت  عظاك  الةسام  افتثاث  عثه  ضض  خدط  وشغ 
التاضمئ  افظزمئ  تتاربه  بالتص  غخثع  واعٍ  ساٍل 
لطظاس  غخض  ق  تاى  سطغه  وُغساط  اإلسقم  وغاةاعطه 
والظفاق،  والزطط  الضفر  أعض  برابظ  طظ  إلظصاذعط 
تجب  شغ  الثسعة  تمطئ  وطظعط  المثطخعن  عآقء 
أظجل  بما  التضط  إلى  غثسعن  ظطعا  الثغظ  الاترغر 
شغ  وبئات  بخئر  الخثر  بأظاشرعط  وغتفرون  اهللا 
تاى  الضئغرة  الادتغات  وغصثطعن  اإلجقم  جئغض 
طظ  لاظعخ  افبعاب  أطاعط  وبغظ  بغظعط  ُتفاح 
التغاة  قجاؤظاف  غسمطعن  جغاجغعن  عط  ضئعتعا، 
المسطمغظ،  دولئ  بإصاطئ  جثغث  طظ  اإلجقطغئ 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ 
والسغاجغئ  الفضرغئ  المآاطرات  لطمسطمغظ  غضحفعن 
ضثعط،  ُتتاك  الاغ  واقجاماسغئ  واقصاخادغئ 
واتاقل  وإشصارعط  أسراضعط  واظاعاك  لصاطعط 
لاةعغطعط  ُتتاك  وافعط  برواتعط،  وظعإ  بقدعط 
طظ  لغاثثوا  اإلجقطغئ  بصاشاعط  وتمغغع  بثغظعط 
لطضفار  السغطرة  وتئصى  لعط  طظعةًا  الضفر  تغاة 
وعثه  التغاتغئ.  افخسثة  ضض  سطى  المسطمغظ  سطى 
وق  الضعظغئ  السظظ  تصئطعا  ق  خاذؤئ  طسادلئ 
المعازغظ الرباظغئ شاإلجقم جاء لغسعد ولغسطع التص 
شعق الئاذض وغثطشه وغتضمه ولغج السضج! عثه 
اقجاماع  المسطمغظ  وسطى  طصئعلئ  غغر  المسادلئ 
لخعت التص الثي غثضرعط بآغات اهللا وضقم رجعل 

اهللا  واخاغارعط صادة وظاذصغظ رجمغغظ لعط.
المظاشصغظ  ضغث  طظ  افطئ  جاظةع  شصط  عضثا 
لطخالتغظ  افطئ  تطةأ  لط  شإن  الزالمغظ  وإرعاب 
باتمُّض  والصغام  المسادلئ  وتختح  الطاولئ  لاصطإ 
ورجعسعط  الاشغغر  شغ  الحرسغئ  طسآولغاعط 
وتظصغاه  وأظزماه  اإلجقم  طظعب  باطئغص  لطمطالئئ 
تةاه  الحرسغ  التضط  بالاجام  الضفر  حعائإ  ضض  طظ 
ضض الصداغا والصغام بفرض طتاجئئ التضام والظعغ 
سظ المظضر وافطر بالمسروف سطى ذرغصئ رجعل اهللا 

 لاشغغر العاصع بمظاعى الةثغئ تاى ُتتض صداغاعط 
طسّرضغظ  ضاظعا  بثورعط  غصعطعا  لط  إن  المخغرغئ، 
لطسثاب الحثغث وطسرضغظ بإسراضعط سظ التص أن 
شغ  باجامرارعط  وصطعبعط  سصعلعط  سطى  اهللا  غثاط 
اتئاع أظزمئ الضفر والرضعن إلى الزالمغظ والسضعت 
تمطئ  وإصخاء  تسالى  اهللا  أظجل  بما  التضط  غغاب  سظ 
سطى  الظاجسئ  التطعل  إغةاد  سظ  الصعغط  المظعب 
اإلجقطغئ:  افطئ  لصداغا  اإلجقطغئ  السصغثة  أجاس 
َضلَُّه 

َ
َوأ َهَواهُ  إِلََهُه  اتََّخَذ  َمِن  يَْت 

َ
َفَرأ

َ
﴿أ ُجئتاَظه:  صال 

َعلَى  وََجَعَل  َوَقلْبِِه  َسْمِعِه  َعلَى  وََخَتَم  ِعلٍْم  َعلَى   ُ اّبَ
ُروَن﴾.  َفَال تََذّكَ

َ
ِ أ بََصرِهِ ِغَشاَوةً َفَمْن َفْهِديِه ِمْن َنْعِد اّبَ

ُذّكَِر  ِمّمَن  ْظلَُم 
َ
أ ﴿َوَمْن  تسالى:  وصال   .[٢٣ [الةابغئ: 

إِنَّا  يََداهُ  َمْت  َقّدَ َما  َونَِسَي  َقْنَها  ْعَرَض 
َ
َفأ َرّبِِه  بِآيَاِت 

آَذانِِهْم   ِ َو َفْفَقُهوهُ  ن 
َ
أ كِّنًَة 

َ
أ قُلُوبِِهْم  َعلَٰى  َجَعلَْنا 

بَداً﴾. 
َ
أ إِذاً  َفْهَتُدوا  َفلَن  الُْهَدٰى  إِلَى  تَْدُقُهْم  َوإِن  َوْقراً 

[الضعش: ٥٧].
ْن  ِمّمَ ْظلَُم 

َ
أ ﴿َوَمْن  تسالى:  صعله  تأوغض  شغ  "الصعل 

يََداهُ  َمْت  َقّدَ َما  َونَِسَي  َقْنَها  ْعَرَض 
َ
َفأ َرّبِِه  بِآيَاِت  ُذّكَِر 

آَذانِِهْم   ِ َو َفْفَقُهوهُ  ْن 
َ
أ كِّنًَة 

َ
أ قُلُوبِِهْم  َعلَى  َجَعلَْنا  إِنَّا 

بَداً﴾. 
َ
أ إِذاً  َفْهَتُدوا  َفلَْن  الُْهَدى  إِلَى  تَْدُقُهْم  َوإِْن  َوْقراً 

غصعل سّج ذضره: وأي الظاس أوضع لقسراض والخّث 
شغ غغر طعضسعما طمظ ذضره بآغاته وتةةه، شثله 
بعا سطى جئغض الرحاد، وعثاه بعا إلى ذرغص الظةاة، 
بعا  اجاثقله  شغ  الاغ  وأدلاه  آغاته  سظ  شأسرض 
َمْت  العخعل إلى الثقص طظ العقك ﴿َونَِسَي َما َقّدَ
يََداهُ﴾ غصعل: وظسغ طا أجطش طظ الثظعب المعطضئ 
شطط غاإ، ولط غظإ. ضما تثبظا بحر، صال: بظا غجغث، 
َمْت  صال: بظا جسغث، سظ صاادة، صعله: ﴿َونَِسَي َما َقّدَ
﴿إِنَّا  وصعله:  الثظعب.  طظ  جطش  طا  ظسغ  أي  يََداهُ﴾: 
تسالى  غصعل  َفْفَقُهوهُ﴾  ْن 

َ
أ كِّنًَة 

َ
أ قُلُوبِِهْم  َعلَى  َجَعلَْنا 

غسرضعن  الثغظ  عآقء  صطعب  سطى  جسطظا  إظا  ذضره: 
غفصععه،  لؤق  أغطغئ  بعا  ذضروا  إذا  اهللا  آغات  سظ 
 ِ ﴿َو وصعله:  به،  ذضروا  طا  غفصععا  أن  المسظى  فن 
غسمسعه  لؤق  بصق  آذاظعط  شغ  غصعل:  َوْقراً﴾  آَذانِِهْم 
لظئغه  ذضره  سّج  غصعل  الُْهَدى﴾  إِلَى  تَْدُقُهْم  ﴿َوإِْن 
ث عآقء المسرضغظ سظ  طتمث : َوإْن َتْثُع غا ُطَتمَّ
آغات اهللا سظث الاثضغر بعا إلى اقجاصاطئ سطى طتةئ 
ربك  سظث  طظ  به  جؤاعط  وطا  باهللا،  واإلغمان  التص 
إذا  غساصغمعا  شطظ  غصعل:  بَداً﴾ 

َ
أ إِذاً  َفْهَتُدوا  ﴿َفلَْن 

أبثا سطى التّص، ولظ غآطظعا بما دسعتعط إلغه، فن 
وأبخارعط."  وجمسعط  صطعبعط،  سطى  ذئع  صث  اهللا 

الطئري). (تفسغر 
المسطمغظ  ساطئ  وطظ  السطماء  طظ  المسطمغظ  سطى 
أو  تردد  بثون  المثطخغظ  الثسعة  تمطئ  إساظئ 
خعتعط  وإسقء  خفعط  شغ  والعصعف  ترج  أو  خعف 
ظخرة  الةغعش  طظ  والمظسئ  الصعة  أعض  سطى  وغةإ 
اهللا  ضطمئ  إسقء  جئغض  شغ  طسعط  والسمض  دسعتعط 
تضمطئ  عع  السمض  شعثا  الطعاغغئ،  تضط  وإلجصاط 
بسث  ططالئعا  سطى  وسغ  طظ  افطئ  إلغه  تعخطئ  طا 
اقظصقبغ  بالاشغغر  التصغصغ  الظةاح  وتتصغص  البعرات 
الاغ  العذظغات  الضفر؛  أشضار  طظ  واقظسقخ  الحاطض 
سطى  المساسمر  الضاشر  الشرب  وجغطرة  افطئ  تصسط 
والثجاتغر  والصعاظغظ  واإلسقم  واقصاخاد  السغاجئ 
التضط  بةسض  وذلك  المسطمغظ؛  بقد  شغ  المطئصئ 
بغث طظ جغتضط بما أظجل اهللا وطظ غسغر سطى درب 
طظ  عغ  وسصغثته  المرجع  عع  شاإلجقم   ، رجعله 
الثائظغظ:  طساسغ  وجُافحض  المسطمغظ  جاعتث 
بِالَْحِقّ  الِْكَتاَب  إِلَْيَك  نَْزلَْنا 

َ
أ ﴿إِنَّا  تسالى:  اهللا  صال 

ُ َوَال تَُكْن لِلَْخائِنِيَن  َراَك اَبّ
َ
لَِتْحُكَم َنْيَن الَنّاِس بَِما أ
َخِصيماً﴾. [الظساء: ١٠٥].

شاقلاجام بحرع اهللا والمطالئئ باطئغصه لغج تحثدا 
أو تطرشا أو إرعابا، بض عع سمض المآطظغظ لقجاثقف 
الاغ  الزالط  الةئري  التضط  طرتطئ  بسث  افرض  شغ 
أوحضئ سطى افشعل، لضظ غصعم بإتغائعا المظاشصعن 

والضفار وتةار البعرات وجارصععا!
اهللا  رضغ  الئحغر  بظ  الظسمان  سظ  أتمث  اإلطام  روى 
ْ َما َشاَء  ُ ُة ِ َّ ُ ُن الُّ ُ سظه أن رجعل اهللا  صال: «َت
ُن  ُ َّ َت َفَعَها، ُث َفُعَها ِإَذا َشاَء َأْن َيْ َّ َيْ َن، ُث ُ اللَُّه َأْن َت
َن،  ُ ُن َما َشاَء اللَُّه َأْن َت ُ ِة، َفَ َّ ُ َهاِج الُّ َعاضًا، ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ ًا  ُمْل ُن  ُ َت  َّ ُث َفَعَها،  َيْ َأْن  َشاَء  ِإَذا  َفُعَها  َيْ  َّ َفُعَها ِإَذا َشاَء الله ُث َّ َيْ َن، ُث ُ ُن َما َشاَء اللَُّه َأْن َ ُ َ ُن َما َشاَء اللَُّه َأْن َ ُ ًّا، َفَ ِ ًا َجْ ُن ُمْل ُ َّ َت َفَعَها، ُث ُن ِخَالَفٌة َأْن َيْ ُ َّ َت َفَعَها، ُث َفُعَها ِإَذا َشاَء َأْن َيْ َّ َيْ َن، ُث ُ َت

». رواه أتمث. َ َّ َسَ ِة، ث َّ ُ َهاِج الُّ َعَلى ِمْ
شغا أغعا الثغظ آطظعا طا طظسضط أن تطالئعا بالتاضمغئ 
دولئ  إلصاطئ  بالسمض  السالمغظ  رب  هللا  المططصئ 
حآوظضط  ترسى  بعا  الاغ  دولاضط  الراحثة  الثقشئ 
ووسغه  اإلجقم  بفضر  وتظعدعن  سصغثتضط  وُتتفر 
الثظغا  شغ  وتفعزون  السالمغظ  رب  سظضط  شغرضى 

 !واآلخرة؟

رئاجغئ ترة وحفاشئ، وإبساد ضض المسآولغظ الماعرذغظ 
شغ الفساد خقل تضط الظزام الئائث" ُطّثسغظ أّظعط طع 
شغ  الماتاورغظ  تعخغات  وخطخئ  وططالئعا،  البعرة 
المظاثى إلى المطالئئ برتغض تضعطئ ظعر الثغظ بثوي 
لطاأضغث سطى ظفج ططالإ البعار، وتحضغض طا أجمعه 
بتضعطئ ضفاءات تتض طتطعا، سطى أن غضعن لعا وتثعا 
رئاجغئ،  اظاثابات  تظزغط  تاى  افزطئ  عثه  إدارة  تص 
وزغادًة شغ تمطص التراك الحسئغ صال طظسص شرغص التعار 
شغ الةجائر ضرغط غعظج إن طظ بغظ المطالإ المعاشص 
طساصطغ  ضض  جراح  إذقق  تظفغث  سطى  اقتفاق  سطغعا 
التراك، واتارام صعى افطظ لطابع المسغرات السطمغ، 

ووصش ضض أحضال تسظغش المازاعرغظ.
وعضثا صّرر المةامسعن دسط طا جاء شغ خطاب الرئغج 
ضرورة  سطى  اتفصعا  إذ  خالح،  بظ  الصادر  سئث  المآصئ 
عغؤئ  وإظحاء  التعار"،  تسغغر  "عغؤئ  أجمعه  طا  إظحاء 
اقظاثابات  سظ  اإلسقن  شغ  التص  لعا  طساصطئ  وذظغئ 
الرئاجغئ، وزسمعا أّن التعار العذظغ بعثه الطرغصئ إّظما 
المطالئئ  التاحثة  لقتاةاجات  تصغصغئ  اجاةابئ  عع 
الرئغج  لمئادرة  اجاةابئ  ولغج  جغاجغئ،  بإخقتات 

المآصئ بظ خالح.
إّن عثا التعار ق ُغمّبض البعرة وق البعار، شالُمحارضعن 
شغه عط طّمظ جاعط شغ تبئغئ الظزام السابص، بض إّن 
طظعط طظ ضان غصش إلى جاظإ رأس الظزام ضسطغ بظ 
شطغج رئغج العزراء افجئص، وطظعط العزراء والمثراء 
الثغظ تاشزعا وطا زالعا ُغتاشزعن سطى جععر الظزام، 
ذمعح  ُغمّبض  وق  المخثاصغئ،  غفاصث  شالتعار  وبالاالغ 
البعرة شغ الاثطص طظ ضض رطعز السعث الصثغط، شدًق 
طصري  الرزاق  ضسئث  التعار  شغ  الئارزة  افجماء  أّن  سظ 
رئغج ترضئ طةامع السطط، وسئث اهللا جاب اهللا رئغج 
تجب جئعئ السثالئ والاظمغئ، وغغرعط طظ السغاجغغظ 

عغ افجماء ظفسعا الاغ ضاظئ ُتظاشص بعتفطغصئ.
خئغث  جغاجغ  سمض  شعع  البعرة  لمعجئ  رضعبعط  أّطا 
ُطدّطض إلبصاء الثولئ بظزاطعا السابص الُمعالغ لقظةطغج، 
والداطظ لعغمظئ ضئاط برغطاظغا ورجاقتعا شغ التضط 

طع إجراء بسخ الاشغغرات الاتسغظغئ الطفغفئ.
وأّطا اإلذاتئ بةظراقت شرظسا ورجالعا شعع البمظ الثي 
صّثطاه شرظسا ُطرغمئ لرجال اإلظةطغج، شئرغطاظغا صث ضّتئ 
لدسفعط  شرظسا  جظراقت  طظ  السغاجغغظ  بمظاشسغعا 
واظضحاف أطرعط أطام البعار، وبثلك غضعن رجال اإلظةطغج 
صث اتاضروا السططئ بمفردعط، ُطساشطغظ ضراعغئ الحسإ 
اإلسقطغغظ  أتث  صال  وضما  الثطعغغظ،  شرظسا  لرجال 
الةجائرغغظ: "الضض غسطط أن الحسإ سطى سطط بالمرتطئ 
الصرن  تسسغظات  شغ  الةجائر  ساحاعا  الاغ  الثطعغئ 
الماضغ، وعط (ضئاط شرظسا) وعثه الفؤئ عغ أضبر شؤئ 
طضروعئ سظث الةجائرغغظ والضض غسطط أظعط تتضمعا شغ 

طفاخض الثولئ شغ الاسسغظات".
شعثا التعار إذًا عع ُطةرد تعار بغظ صعى جغاجغئ سمغطئ 
ُطاآطرة سطى البعرة، ترغث اقجاتعاذ سطى السططئ، وتسمض 
سطى إبصاء الظفعذ اإلظةطغجي شغ الئقد إلى طا ق ظعاغئ، 
لصاء تماسعا الحثخغ بالتضط، وطخغره ق طتالئ إلى 
زوال، لثلك شظتظ شغ تجب الاترغر ظظاحث صادة البعرة 
وأعض الصعة أْن غطافعا تعل طحروع الاشغغر التصغصغ، وعع 
طحروع اإلجقم السزغط، المحروع العتغث الثي غدمظ 
الاثطص طظ الظفعذ اقجاسماري الشربغ، وعع شصط الثي 
غدمظ تطئغص أتضام اإلجقم وسثله سطى الظاس طظ 

 خقل إصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة السابرة لطتثود

التعار العذظغ يف الةجائر؛ تض أم تتاغض؟

خالح  بظ  الصادر  سئث  المآصئ  الةجائري  الرئغج  حرع 
افجئعع الماضغ باظفغث خثسئ جغاجغئ جثغثة لقلافاف 
سطى ططالإ الةماعغر شغ الاشغغر، والاتاغض سطغعط، شطرح 
ُطئادرة جثغثة لطتعار العذظغ تصدغ بإجراء طحاورات 
تعل صائمئ (الحثخغات العذظغئ) الاغ جاصعد طا ُغسّمى 
بالتعار العذظغ لطثروج طظ افزطئ السغاجغئ الاغ تسخش 
بالئقد، والعخعل بعا إلى تض جغاجغ ُغسغث لطةجائر ظعسًا 
طظ اقجاصرار، وصال بأّن: "اقظاثابات الرئاجغئ تئصى التض 
الثغمصراذغ العتغث والعاصسغ والمسصعل، والثولئ جاعشر 
ضض الحروط المططعبئ إلجراء التعار العذظغ"، ودسا بظ 
خالح الةجائرغغظ إلى تئظغ طئادرته فظعا: "تاصثم سطى 
ضض المخالح الحثخغئ أو التجبغئ"، واّدسى بظ خالح بأّظه 
غارك لطُماتاورغظ اخاغار حثخغات وذظغئ تعاشصغئ ذات 
طخثاصغئ جاحرف سطى الظثوة العذظغئ الةاطسئ، وسطى 
تحضغض الطةظئ السطغا المساصطئ لاظزغط اقظاثابات بسغثًا 

سظ تثخض اإلدارة التضعطغئ، والمآّجسئ السسضرغئ.
شما عغ تصغصئ عثا التعار؟ وطا عغ طخثاصغاه؟ وعض 
بمصثوره الاةاوب طع ططالإ البعرة؟ أم أّن عثا التعار 
عع ُطةرد ُطتاولئ لقلافاف سطى تطك المطالإ؟ وطا عع 
طثى ظةاح عثه المئادرة؟ وعض بمئ وجعد تزعظ لعا 

شغ اجاغاز أزطئ التضط المجطظئ شغ الةجائر؟
طظ  جثغثة  جعلئ  بثأت  شصث  المئادرة  لعثه  وتطئغصاً 
جعقت التعار الاغ تسصثعا افتجاب الماسطحئ لطسططئ، 
إلى  لطعخعل  الماطّعفئ  السغاجغئ  الحثخغات  وطسعا 

المظاخإ بأي بمظ.
لفزطئ  تض  إغةاد  إلــى  تعثف  الُمئادرة  أّن  وأسطظ 
السغاجغئ الراعظئ المساسخغئ شغ الةجائر، وأّظه صث حارك 
شغعا أضبر طظ ٥٠٠ حثخغئ ُوخفئ بالمساصطئ ُتمّبض 
صعى جغاجغئ ُطثاطفئ، طظعا: أتجاب طسارضئ، وطمبطعن 
طظ الصداء، وطظزمات ذقبغئ، وحثخغات شاسطئ شغما 
المحارضغظ  أبرز  طظ  وضان  المثظغ،  بالمةامع  ُغسّمى 
شغ التعار سطغ بظ شطغج رئغج التضعطئ افجئص، وعع 
رئغج تجب ذقئع الترغات، وسئث الرزاق طصري رئغج 
ترضئ طةامع السطط، وسئث اهللا جاب اهللا رئغج تجب 
جئعئ السثالئ والاظمغئ، وجغقلغ جفغان رئغج تجب جغض 
جثغث، وسئث الصادر بظ صرغظئ رئغج ترضئ الئظاء العذظغ، 

وسمار جغثل الظاذص باجط طظاثى تراك المبصفغظ.
وُغسصث عثا التعار الثي عع جععر المئادرة تتئ طزطئ 
طئادرتغظ  شحض  بسث  وذلك  لطتعار،  العذظغ  المظاثى 
جابصاغظ ذرتعما بظ خالح ظفسه خقل افحعر الماضغئ 
لاظزغط اظاثابات رئاجغئ شغ أصرب وصئ طمضظ، وذلك 
بسث أن ألشى المةطج الثجاعري اقظاثابات الاغ ضاظئ 

طصررة شغ ٤ تمعز/غعلغع الاغ أجصطاعا البعرة.
وتتئ حسار "الةمغع طافص سطى الثعاب إلى اظاثابات ترة 
وظجغعئ"، بثأت شسالغات المظاثى، وأداره العزغر السابص 
سئث السجغج رتابغ الثي خّرح بأّن "الُمةاِمسغظ جغظاصحعن 
وضماظات  اقظاثابات  لاظزغط  العذظغئ  العغؤئ  حضض 
خغاغئ  إلى  غعثف  المظاثى  "أّن  وأّضث  اجاصقلغاعا"، 
طئادرة جغاجغئ تضعن أرضغئ لطحسإ والسططئ إلرجاء 
تعار حاطض"، وغّثسغ المةامسعن أّن المظاثى العذظغ 
الحسئغ،  التراك  ططالإ  وطساظثة  لثسط  جاء  لطتعار 

بثاخئ طا غاسطص برتغض ضض رطعز ظزام بعتفطغصئ.
طظ العاضح الثي ق غثفى سطى أي جغاجغ تخغش أّن 
الثغظ حارضعا شغ التعار عط غالئغئ افتجاب (العذظغئ) 
و(اإلجقطغئ) الاغ ضاظئ ججءًا طظ ظزام بعتفطغصئ الئائث، 
وصث ذالئعا "باحضغض تضعطئ ضفاءات لاتدغر اظاثابات 
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تسصغئا سطى ذرد شطسطغظغغظ لطمثون السسعدي المطئع طع ضغان غععد الشاخإ، طظ المسةث افصخى سطى خطفغئ 
طحارضاه ضمظ وشث إسقطغ سربغ غجور ضغان غععد المست، تسصغئا سطى ذلك أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ظحره سطى طعصسه: أظه طعصش سفعي بطعلغ، طظ طصثجغغظ لطالما ضاظعا 
رأس التربئ شغ الثشاع سظ افصخى، والاخثي لمتاوقت اقتاقل الماعاخطئ لاثظغج افصخى وشرض الاصسغط 
الجطاظغ شغه. واسائر الاسطغص: أن عثا المعصش السفعي، الثي خثر سظ بطئ طظ المصثجغغظ وطظ بغظعط ذفض، غثل سطى 
الععة الدثمئ بغظ طعصش أعض شطسطغظ وبغظ طعاصش تضام المسطمغظ والسططئ الفطسطغظغئ المةرطغظ، الثغظ ق 
غثاطفعن شغ الةععر سظ عثا المطئع، شأعض شطسطغظ الحرشاء جمغسا جغما المصثجغغظ غرشدعن الاطئغع طع اقتاقل 
وغسائروظه خغاظئ لطمسةث افصخى وخثطئ جطغطئ لقتاقل، بغظما التضام والسططئ غشثون الثطا ظتع الاطئغع طع ضغان 
غععد المةرم، وتمسضعط بالمئادرة السربغئ لطسقم، الاغ تسائر طئادرة تطئغع باطاغاز، واتفاصغاتعط الثغاظغئ طع عثا 
الضغان، خغر حاعث سطى ذلك!! وخاط الاسطغص طحثدا: جغئصى أعض شطسطغظ والمصثجغعن والحرشاء حعضئ جارتئ شغ 
تطعق اقتاقل والسططئ والتضام المطئسغظ المفرذغظ بفطسطغظ، وجغئصى افصخى شغ سصعل وصطعب أعض شطسطغظ 
والمسطمغظ جمغسا، صئطاعط افولى وطسرى ظئغعط، ولظ غفطح التضام والسططئ وضض المفرذغظ شغ تمرغر طحارغع 

السقم والافرغط والاطئغع تاى لع ذئض لعط المطئطعن وروج لعط المظافسعن والمدططعن.

الشرفاء من أهل فلسطين والمقدسيين 
شوكة في حلق كيان يهود والمطبعين معه
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اجاظضر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ ترضغا، بغان بطثغئ إجطظئعل، بثخعص اقجامرار شغ طقتصئ 
المعاجرغظ الصادطغظ إلى ترضغا بحضض غغر ظزاطغ، وترتغطعط خارج التثود. وترتغض أبظاء جعرغا المصغمغظ شغ 
ترضغا وشص بطاصئ التماغئ المآصائ، طظ العقغات الاغ غصغمعن شغعا إلى العقغات الاغ تط تسةغطعط شغعا، وإغقق 
إجطظئعل أطام تسةغض اإلصاطئ المآصائ. واسائر الئغان الختفغ: أن الئغان الثي أدقه طصام وقغئ إجطظئعل واإلجراءات 
الاغ غةري الصغام بعا، وأتثاث السظش والصاض الاغ أسصئئ تمقت الاترغخ والضراعغئ المعجعئ ضث أعض جعرغا 
المعةرغظ شغ اآلوظئ افخغرة؛ عغ طآحر سطى تتصص طا أرادته جغاجات الصعطغغظ والسطماظغغظ، والحسارات الاغ 
رشسععا شغ تمقتعط اقظاثابغئ. ولفئ الئغان إلى: أن إجراءات اإلسادة والارتغض الاغ تةري بأطر طظ وزغر الثاخطغئ 
وتخرغتات طصام وقغئ إجطظئعل، دلئ سطى أن السططئ ق تثاطش شغ تفضغرعا سظ الثعظغئ الصعطغئ السطماظغئ. شعثه 
السططئ ضان غظئشغ سطغعا أق تصعم بارتغض طعاجري جعرغا، بض تصعم بتماغاعط وتصش بةاظئعط. وتابع الئغان: (إن 
ضان أختاب السططئ عآقء غجسمعن أظعط افظخار تصاً؛ شإن سطغعط أن غاثضروا خطاب أردوغان شغ ضطماه شغ غازي 
سظااب سام ٢٠١٤، إذ صال غعطعا: "إظضط لساط سئؤا سطغظا، شالدغش شغ تدارتظا وشغ بصاشاظا وشغ أسراشظا وتصالغثظا 
برضئ وحرف"). واخااط الئغان طاسائق: (طا الثي تئثل بغظ افطج والغعم؟! عض صدغ سطى المةازر الاغ غصعم بعا 
الظزام السعري؟ أم أن البعرة بطشئ ظخرعا بثسط ترضغ؟ شروجغا الحرغك الارضغ شغ أجااظئ وجعتحغ تصعم طظ 
جاظإ بصخش أجعاق إدلإ وأطاضظ جضظ المثظغغظ، والثولئ الارضغئ طظ جاظإ آخر تضئض المعاجرغظ وترجطعط إلى 
إدلإ. أم الظزرة إلى اإلخعة السعرغغظ شغ افخض لط تضظ بسغظ المعاجرغظ، بض باسائارعط أدوات جغاجغئ، وسظثطا 

اظاعى دورعط أخئتعا غحضطعن سئؤاً، واتثثوا صرارعط باسطغمعط فغثي الزالمغظ؟).

سبمان افزرق رئغج عغؤئ سطماء وقغئ الصدارف، وسثد 
طظ صغادات طثغظئ الصدارف وطظ ساطئ أعطعا الضرام.

طصثر  سثد  حارك  والمثاخقت  افجؤطئ  شرخئ  وشغ 
عثا  بطقن  إلى  أغطئعط  أحار  تغث  التدعر،  طظ 
اقتفاق طظ ظاتغئ حرسغئ أو واصسغئ، وضان طظ بغظ 
الئسث،  وتجب  الحغعسغ  التجب  طمبطع  المحارضغظ 
الترغئ  صعى  طضعظات  طظ  ججء  وعما  بمثاخقت 
والاشغغر، وصثطا رؤغاعما تعل اقتفاق الثي تط بغظ 

أصثم جعاز افطظ العصائغ شغ الثطغض سطى اخاطاف الثضاعر طخسإ 
شطسطغظ،  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع  سرصعب،  أبع 
اقجاثئارات  طصر  أطام  طظ   ٢٠١٩/٧/٢٢ اقبظغظ  غعم  ظعر  وذلك 
السططئ  أجعجة  طمارجات  سطى  حضعى  تصثغمه  سصإ  السسضرغئ، 
بتصه، والاغ اصاتمئ بغاه شغ الباطظ طظ الحعر الماضغ بأجطعب 
وتروغع  المظجل  باب  بضسر  عمةغئ  بخعرة  صاطئ  تغث  السخابات 
طظ  وذلك  الئغئ،  داخض  سطغعط  صظئطئ  بإلصاء  وتعثغثعط  أذفاله 
اقبظغظ  وغعم  تغظعا.  الئغئ  شغ  غضظ  لط  عع  بغظما  اساصاله  أجض 
تغظما تعجه الثضاعر طخسإ لاصثغط الحضعى إلى الظغابئ السسضرغئ 
وجعاه  افطظغئ،  افجعجة  وطظاسئغ  السساضر  بحآون  المثاخئ 
الظغابئ السسضرغئ إلى جعاز اقجاثئارات السسضرغئ لاصثغط الحضعى 

لثغعط، وبسث خروجه طظ طصر اقجاثئارات اساصطاه صعات طظ افطظ العصائغ. إن اساصال الثضاعر طخسإ أبع 
سرصعب غآضث أن السططئ ق تصغط وزظا لصاظعظعا، وأن تحثصعا بظجاعئ الصداء لثغعا عع طتخ عراء، وأظعا 
اقتاقل  جراشات  أطام  وتاثاذل  تةئظ  بغظما  شطسطغظ.  وتضمغط أشعاه أعض  صمع  أجض  طظ  حغء  أي  تاعجض 

الاغ تعثم الئغعت وتحرد اآلطظغظ، لاضرس تصغصئ أظعا جطط لفسثاء وترب سطى أعض شطسطغظ.

أن  وبغظا  السسضري،  والمةطج  والاشغغر  الترغئ  صعى 
شغه أخطاء، وضان الظصاش تارا وضاظئ الردود صعغئ 

وطعشصئ، وهللا التمث والحضر.
طغسرة  افجااذ/  المظاثى  ضابط  حضر  الثاام  شغ 
اقجاماع  تسظ  سطى  التدعر  التجب،  سدع  غتغى 

والمحارضئ.
َْنا َربََّنا اْفَتْح بَيَْنَنا  ِ تََولكَّ ٍء ِعلًْما بَلَ ابَّ ْ َ ﴿وَِسَع َربَُّنا لُكَّ 

 ﴾نَت َخرْيُ الَْفاحِتنَِي
َ
َقِّ وَأ َوَبنْيَ َقْوِمَنا بِاحلْ

رتإ أخرى و١٥ ضابطًا طظ جعاز افطظ والمثابرات، 
اإلجقطغئ  الترضئ  صغادات  طظ  سثد  إلى  باإلضاشئ 
والمآتمر العذظغ...شعض غسصض أن غضعن صث تآطر ضض 

عآقء وسةجوا أن غظفثوا اقظصقب؟!!
طظ  أردوغان  به  صام  طا  تحئه  افسمال  عثه  إن 
ذضرت  وصث  الفاحض،  اقظصقب  طساشًق  تخفغات 
طخادر دبطعطاجغئ جعداظغئ وطخرغئ (أن افطر غأتغ 
السعدان  شغ  رجالعط  بحأن  إصطغمغ  خراع  إذار  شغ 
وضاظئ  لعط،  بالائسغئ  غثغظ  جثغث  ظزام  وخظاسئ 
شغ  خقف  سظ  جابص  وصئ  شغ  ضحفئ  صث  طخادر 
عع  وضما  والسسعدغئ  اإلطارات  بغظ  الظزر  وجعات 
طسطعم شإن الثول اإلصطغمغئ طا عغ إق أدوات لطخراع 
الثولغ، شضض دولئ طظ دول اإلصطغط تسمض طظ أجض 
تتسغظ طعصفعا لثى الثول الضئرى الاغ عغ المترك 

التصغصغ والفسطغ لفذراف...
إلى  خاخئ  السعدان  وفعض  ساطئ  لطمسطمغظ  أصعل: 
طاى ظئصى ظتظ الفرغسئ الاغ تاخارع سطغعا العتعش، 
وإلى طاى ظئصى ظتظ السحإ الثي غدغع تتئ أصثام 
افشغال الماخارسئ؟! ألغج ظتظ طظ صال سظا اهللا تسالى 
سطى  الاسعغض  إن  لِلنَّاِس﴾؟  ْخرَِجْت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ َخرْيَ  ﴿ُكْنُتْم 

عآقء السغاجغغظ الماعاشاغظ سطى السططئ بةعث عثه 
إلزالئ  ُبثل  الثي  الدثط  المةععد  عثا  غدغع  البعرة 
إلى  الاعجه  طظ  بثقً  اهللا  إلى  شطظاعجه  الئحغر،  ظزام 
المةامع الثولغ والثول الطاطسئ، ولظاعجه لطمثطخغظ 
طظ أبظاء افطئ بثقً طظ الاعجه لطمرتجصئ والماسطصغظ 
شظصغط تضط اهللا خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة بثقً 

 طظ تضط الضفر الرأجمالغ الثغمصراذغ

بحأن  طسه  والاتصغص  جئرغض  اجاثساء  إلى  وجارسئ 
المفاوضات،  إشحال  إلى  غعثف  الثي  الطصاء  عثا 
صطرغا  طثابراتغًا  وجعدًا  عظاك  أن  المخادر  وذضرت 
السعداظغئ  المسارضئ  صادة  اجاصطاب  غتاول  بضباشئ 
السسضري،  المةطج  طع  المفاوضات  إشحال  بعثف 
ذردعا  صرار  سظ  اإلبغعبغئ  السططات  سثلئ  وصث  عثا 

جئرغض بسث تثخض العجاذئ افشرغصغئ.
اتخاقت  طظ  به  غصعم  وطا  افطرغضغ  المئسعث  أطا 
شغ  تخرغتات  طظ  به  غخرح  وطا  وخارجغئ  داخطغئ 
بأظه  حك  أدظى  غراودك  ق  شإظه  السعداظغ  الحأن 
شعع  السعدان؛  شغ  الساطغ  المظثوب  طصام  غصعم 
صعى  طع  غةامع  ضما  السسضري  المةطج  طع  غةامع 
الترغئ والاشغغر، ضما اجامع طع الخادق المعثي وطع 
الترضات المسطتئ، ضما غاخض بالسسعدغئ واإلطارات 
وطاى  المفاوضات  وخطئ  أغظ  سظ  وغخرح  وطخر، 
تسغر  أغظ  وإلى  السام  المعصش  عع  وطا  جاساأظش 
افطعر! ضض ذلك وغغره غصعم به عثا المئسعث وظتظ 
إلى  لطعخعل  غساسث  أن  غأطض  والئسخ  سطغه  ظافرج 

اتفاق غآدي إلى اقجاصرار السغاجغ المظحعد!
أطا طا أسطظ سظه طظ اظصقب سسضري شعع لغج بئسغث 
سظ افغادي الثارجغئ الطاطسئ شغ السعدان وعثه عغ 
المرة الثاطسئ الاغ غسطظ شغعا سظ طتاولئ اظصقبغئ 
شاحطئ، وشغ عثه المتاولئ صغض إن المحارضغظ شغعا 
وصائث  الئرغئ،  الصغادة  وصائث  افرضان،  عغؤئ  رئغج 
المثرسات، وصائث الصعات الثاخئ، وصائث المدادات، 
السسضرغئ،  المظطصئ  وصائث  الحسئغ،  الثشاع  وصائث 
وطسعط ١٣ لعاء و٤٠ سمغثًا وأضبر طظ ٧٠ ضابطًا طظ 

تامئ: السعدان وتّمى الخراع الثولغ

تسالى  اهللا  أظجله  إذ  اإلظساظّغئ  أخض  عع  اإلجقم  إن 
الثظغا  شغ  السسادة  له  وغدمظ  اإلظسان  به  لغتفر 
غحسر  أن  عغ  تصغصغئ  إظساظّغئ  وأسزط  واآلخرة 
أن  بسث  داخطه،  طظ  تظئع  خادصئ  براتئ  اإلظسان 
وطفت  شطرته  وواشصئ  سصطه  أصظسئ  بفضرة  آطظ 
السسادة  عثه  لتمض  دشساه  وجضغظئ  ذمأظغظئ  صطئه 

والطمأظغظئ لفخرغظ.
شأن تسةث جةثة بغظ غثي اهللا باضغا خاحسا طادّرسا 
تّاى غائّطض وجعك طظ الثطعع شاشسض صطئك وتحسر 
وأن  المسطط،  إقّ  غسرشه  ق  وجضعن،  بعظاء  بسثعا 
تسطغ طظ طالك خثصئ تآبرعا سطى ظفسك شائاسط 
ورضا  بطمأظغظئ  وتحسر  الثفاء  شغ  اباساطئ  وتثك 
وتصّئض  بعالثغك  تئّر  وأن  المسطط،  إق  غسرشعا  ق 
بالثغر،  لك  شاثسع  الرضا  طظعا  وتططإ  أطك  صثطغ 
ق غسغح عثا الثغر إق المسطط، وأن ُتسةظ وُتسّثب 
وُتزطط طظ أجض عثا الثغظ لضظك تتاسإ ذلك سظث 
غسرشه  ق  حسعر  به،  وتفثر  الصئعل  طظه  وترجع  اّهللا 
رغط  سطغعط  وتصعم  التضام  تصارع  وأن  المسطط،  إق 
ضسفك وصطئ تغطاك، سّجة ق غسرشعا إق المسطط، وأن 
الابئغط  رغط  جثغث  طظ  الثغظ  عثا  إلتغاء  تسمض 
ضض  طظ  بك  تتغط  الاغ  المآجغ  ورغط  والاظضغض 
جئعئ، بصئ باهللا سزغمئ ق غسرشعا إق المسطط، وأن 
واقجاماع  والصداء  التضط  شغ  رّبك  بأتضام  تسغح 
التغاة  وتساصغط  والسثل  التص  شغاتصص  واقصاخاد 
بظعر  افرض  وتحرق  افسغظ  وتصّر  الظفعس  وتعظأ 

رّبعا، شثر ق غسرشه إق المسطط...
المسطمغظ  ظتظ  تغاتظا  شغ  بعا  ظمّر  ضبغرة  طعاصش 
طتروم  وجسادة  وذمأظغظئ  وعظاء  سزغمئ  وطحاسر 
طحاسر  الضعن،  عثا  شغ  الظاس  طظ  ططغارات  طظعا 
وإحئاع  تاةاوز المادّغئ واقظافاع بالمأضض والمحرب 
الشرائج، عع حسعر غاطّثص شغ جسادة ضئغرة ُغتصصعا 
السئث تغظما ُغرضغ رّبه بحضض ختغح وجطغط، وعثا 

طا غةعطه غغر المسطمغظ.
إّن اإلجقم شصط عع طظ تّث المسطط سطى أن غتمض 
وأن  إظسان،  لضّض  والثغر  الرضا  وذلك  السسادة  تطك 
ُظتّإ لضض الظاس العثاغئ والخقح والظةاة شغ الثظغا 
سطغه  عط  لما  المسطمغظ  غغر  سطى  وظحفص  واآلخرة 
بالثسعة  غضعن  الثغر  عثا  وتمض  وحصاء،  ضقل  طظ 
والةعاد، بالخراع الفضري والضفاح السغاجغ، بئغان 
واجاسمال  السقح  برشع  الضفر،  وطتاربئ  الئاذض 
المسطط  لُغدّتغ  السثاء،  غظاخئعظظا  طظ  سطى  الصعة 
غغره طظ برابظ الضفر  غظصث  تاى  وغساحعث  بتغاته 

والاععان والحصاء.
طظ عظا شإن طفععم اإلظساظغئ ق غضامض إق باإلجقم 
وغتمض  الظعر  إلى  الزطمات  طظ  الظاس  غثرج  الثي 
ْحَييَْناهُ وََجَعلَْنا لَُه 

َ
َوَمن َكاَن َمْيتاً َفأ

َ
الثغر لضض الئحر، ﴿أ

لَُماِت لَيَْس  َثلُُه فِي الّظُ نُوًرا َفْمِشي بِِه فِي الّنَاِس َكَمن ّمَ
 ﴾بَِخارٍِج ّمِْنَها َكَذلَِك ُزّيَِن لِلَْكافِِريَن َما َكانُواْ َفْعَملُوَن

حائسئ  خارت  لضظعا  طساتثبئ،  ضطمئ  اإلظساظغئ 
خخعخا  تغاتظا  طظ  ضبغرة  تفخغقت  شغ  وتاضرة 
آراؤعط  تاخادم  تغظما  الظاس  بغظ  الةثال  لتسط 
وبصاشاتعط وطعاصفعط وطصاغغسعط شغ التغاة شُاَعّظش 
"اإلظساظغئ" ضصاجط طحارك بغظ جمغع الظاس بسغثا 
سصائث  سطى  الصائمئ  المثاطفئ  الظزر  وجعات  سظ 

طائاغظئ شغ الاأخغض والافخغض.
"المساخر"  الطرح  بعثا  اإلظساظّغئ  طفععم  ولسّض 
سطغه  غسامث  سصثي  طعروث  ولضّض  لطثغظ  إصخاء  عع 
شسض  طظ  أو  حثص  طظ  طعصفه  تتثغث  شغ  اإلظسان 
وضئط جطعضه بظاء سطى طا غثغظ به، وعثا طا غثشع 
بغظعط  الاماغج  وخطص  والخراع  لطاخادم  بالظاس 
لثا  وتدارغا.  وطادغا  شضرّغا  بسدا  بسدعط  وتثاشع 
اتعام  السطماظغ  الفضر  أختاب  سطى  السعض  طظ  ضان 
بغظعط  والاظاتر  الظاس  بغظ  الفرصئ  بثطص  الثغظ 

وخعق قتعام الثغظ بالفاظئ!
وبضّض خئث ُغصّثم طفععم اإلظساظغئ ضةاطع بغظ الظاس 
والسقم  والاساطح  واقتارام  التّإ  بغظعط  ُغتصص 
الثغظ  أطا  اقخاقشات،  ضّض  تصّئض  سطى  طئظّغ  فظه 
الاصغغمات  جّطط  شغ  له  اسائار  ق  لضظ  حثخغ  شأطر 

والمراجع ووجعات الظزر!
الطفر  بعثا  الاقسإ  تةط  بعضعح  ُظثرك  وعضثا 
اإلخاء  طئثأ  وإتقل  وافطان  السقم  خئشئ  وإسطاءه 
وعع  اإلجقم  لثغظ  الماسّمث  والفخض  الئحر  بغظ 

المصخعد والمساعثف بعثا الفعط المدّطض.
شعض ُغمضظ لطمسطط وعع غسغح بأضمض الحرائع الاغ 
أتّمعا اهللا وارتداعا لضض الئحر، وعع الثي غتمض خغر 
دغظ وأسزط رجالئ، وعع الثي جسطه اهللا تسالى وَجطا 
شغ الظاس وحعغثا سطغعط غعم الصغاطئ، عض غرضى بأن 
ُغصخَغ دغظه وغسائثل الثي عع أدظى بالثي عع خغر؟ 
شأي خغر أسزط طظ اإلغمان وأّي خغر أسزط طظ اإلجقم؟

طا  عغ  به  وخطاه  برّبه  سقصاه  أّن  المسطط  شمغجة 
ضّطعا،  وباإلظساظّغئ  وبمتغطه  بأعطه  سقصاه  ُتصّعي 
شضّطما زاد صرب المسطط طظ رّبه اجاحسر سزمئ عثه 
رّبه  أطام  طسآولّغاه  وسزط  بعا  غآطظ  الاغ  السصغثة 
وأطاه والئحرّغئ جمساء لئطعغ عثا الثغظ طا بطس الطغض 
اإلغمان  طظ  أسزط  الظاس  سطى  خغر  ق  فّظه  والظعار 

الثي ُغظةغ طظ حصاء الثظغا وسثاب اآلخرة.
إّن أجمى طراتإ اإلظساظغئ ُغثرضعا المسطط صئض غغره 
فّظه طظ تمام تّإ الظاس عع تّإ الثغر لعط ولغج 
ِه  َّ ِألَِخ ِ ْ َحَّى ُ ُك ُ َأَحُ ِم ْ أخثق طظ صعله  «َال ُي
دور  ضان  لثا  وطسطط.  الئثاري  رواه  ِه»  ِ ْف ِلَ  ُّ ِ ُ َما 
المسطط شغ عثه التغاة عع تمض عثا الثغظ وتطئغصه 
جمساء  لطئحرّغئ  الرجالئ  عثه  وإغخال  به  والسغح 
والطمأظغظئ،  السسادة  تطك  وبطعغ  الثغر  ذلك  لاتصغص 
ٌة يَْدُعوَن إِلَى  ّمَ

ُ
وعثا صعل اهللا تسالى: ﴿َولَْتُكن ّمِنُكْم أ

ئَِك 
ولَٰ

ُ
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن الُْمنَكِر وَأ

ْ
الَْخْيِر َويَأ

ُهُم الُْمْفلُِحوَن﴾ [آل سمران: ١٠٤] عثا الثغر عع اإلجقم!

طفععم اإلظساظغئ ق غضامض إق باإلجقم
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة ظسرغظ بعظاشريـ 

تامئ ضطمئ السثد: تصرغر سظ المظاثى الثوري لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان

تختطف  الفلسطينية  السلطة 
الدكتور مصعب أبو عرقوب لتقديمه شكوى لديها

واشص الرئغج الضغظغ سطى طادة صاظعن الثولئ والاغ تدمظئ 
صاظعن طظع (اإلرعاب). وبمةرد الاخثغص سطغعا لاخئح صاظعظا، 
سظثعا جغضعن سطى إدارات المثارس اقتافاظ بسةقت سظ 
الاقطغث شغ المثارس وتتثغبعا. ضما جغاط تعغؤئ المسطمغظ 
لمراصئئ أي حضض طظ أحضال (الاطرف) بغظ الاقطغث. وبسغثا 
سظ عثا، شإن صاظعن طضاشتئ (اإلرعاب) رصط ٣٠ غصارح جةظا 
حضض  بأي  اتعاطه  غاط  لمظ  ساطا   ٣٠ إلى   ٢٠ بغظ  غاراوح 
أضث  الاحرغسات،  عثه  جغاق  وشغ  (اإلرعاب).  أحضال  طظ 
أن  ضغظغا:  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  لطمضاإ  ختفغ  بغان 
طضاشتئ  لتمطئ  افجاجغ  العثف  عط  المثطخغظ  المسطمغظ 
(اإلرعاب) بأضمطعا. ضما أن تدمغظ المثارس والمآجسات غغر 
التضعطغئ إضاشئ إلى المظزمات اإلجقطغئ بما غسمى بالترب 

سطى (اإلرعاب) عع لجرع الثعف والرسإ بغظ المسطمغظ وتمطعط لطاةسج سطى بسدعط. وتابع الئغان طتثرا: 
اآلباء المسطمغظ والمسطمغظ المسطمغظ، وضض خاتإ طخطتئ شغ أي طآجسئ طظ سثم اقظصغاد إلى ظّغئ افسثاء شغ 
حّظ ترب سالمغئ سطى اإلجقم تغث إن عثا جغآدي بعط إلى الثّل شغ الثظغا واآلخرة تغظ غعاجععن سثاب اهللا 
جئتاظه السزغط. وخاط الئغان طثضرا: أن طخططتات (الاطّرف واإلرعاب) تأتغ ضعجغطئ لمتاولئ ردع المسطمغظ 
سظ الاجاطعط بعاجئاتعط الثغظغئ، ودشسعط إلى الثرجئ الاغ غثحعن شغعا طظ الثسعة إلى افتضام الحرسغئ 
اإلجقطغئ. وأن صعاظغظ طضاشتئ (اإلرعاب) ق تساعثف أتثا شغ المةامع جعى المسطمغظ. شما عثه الصعاظغظ إق 
ججء طظ تمطئ سالمغئ تصعدعا أطرغضا تعثف إلى طعاجمئ المفاعغط اإلجقطغئ، وزرع الثعف شغ صطعب المسطمغظ 

لطاثطغ سظ إجقطعط ووضسعط تتئ الدشط لغساظصعا افشضار اإللتادغئ الفاجثة، والاغ تاظاصخ طع دغظعط.

حزب التحرير في كينيا
تعديالت مكافحة (اإلرهاب) في كينيا، حيلة أخرى لمهاجمة اإلسالم

بظاًء سطى لصاء رئغج وزراء باضساان سمران خان طع رئغج أطرغضا تراطإ، أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ 
وقغئ باضساان شغ بغان ختفغ أن: ظزام باجعا/ سمران غخر سطى الاتالش طع أطرغضا، سطى الرغط طظ ضعظعا 
السثو افول لقجقم والمسطمغظ، ضما عع واضح طظ تمقتعا الخطغئغئ شغ الئقد اإلجقطغئ، وضثلك دسمعا 
المسطمغظ  رحعة  باضساان  شغ  الظزام  طتاولئ  طظ  الئغان:  وتثر  العظثوجغئ.  والثولئ  غععد  لضغان  الضاطض 
لصئعل تتالفه الثغاظغ طع أطرغضا، سئر وسعد المساسثات اقصاخادغئ، ضما أضث الئغان: أن زغش ادساء الظزام شغ 
باضساان غادح طظ تمطئ الثطار اقصاخادغئ الاغ حظاعا أطرغضا سطى باضساان طظ خقل أداتعا اقجاسمارغئ، 
خظثوق الظصث الثولغ. وبسث أن حطئ الجراسئ والخظاسئ شغ باضساان، تسسى أطرغضا اآلن إلى أن تفاح باضساان 
تثودعا اقصاخادغئ أطام العظث تاى تعغمظ سطى افجعاق الئاضسااظغئ. واخااط الئغان طحثدا سطى: أظه ق 

غعجث جعى ذرغص واتث لاصعغئ افطئ، وعع باعتغثعا السمطغ شغ ظض الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.

حزب التحرير/ والية باكستان
نظام باجوا/ عمران يصر على التحالف مع أمريكا عدوة اإلسالم والمسلمين

حزب التحرير في والية تركيا
يستنكر استمرار مالحقة السلطات التركية لمهاجري سوريا



افربساء ٢٨ طظ ذي الصسثة ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٣١ تمعز/غعلغع ٢٠١٩ طـ ٤     السثد ٢٤٥

ظحر طعصع (وضالئ طسا اإلخئارغئ، الةمسئ، ٢٣ ذو الصسثة 
١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٧/٢٦م) خئرا جاء شغه: "أسطظ الظاذص 
الرجمغ باجط الصعات الئترغئ السمغث أغعب صاجط الاابع 
إظصاذ  ذرابطج،  الساخمئ  شغ  الطغئغئ  العشاق  لتضعطئ 
١٣٤ طعاجرًا غغر حرسغ وشصثان طا غصارب ١١٥ آخرغظ 
وأضاف  الطغئغئ.  السعاتض  صئالئ  خحئغ  صارب  غرق  إبر 
جظسغات  طظ  حرسغغظ  غغر  "المعاجرون  أن:  صاجط 

أشرغصغئ وسربغئ طثاطفئ والثغظ تط إظصاذعط جطعط طظ إرغارغا وعظاك طظ شطسطغظ والسعدان"."
: عثه عغ تال المسطمغظ؛ واصع طجٍر وطسغحئ ضظضا تساظغ طظعا افطئ اإلجقطغئ ظاغةئ غغاب الثولئ 
الاغ ترسى حؤعظعط، واإلطام الةظئ الثي غاصعن به. وشغ ظض سالط غؤظ تتئ وذأة الثول الضئرى المةرطئ، 
غفر  أن  بسدعط  تاول  وإذا  طصثراتعط.  وتسطإ  المسطمغظ  خاخئ  الدسغفئ  الحسعب  بروات  تظعإ  الاغ 
بظفسه وغظةع بأعطه قتصه تراس جاغضج بغضع، شإن أشطئ طظعط واساطى ظعر الئتر؛ ُترك لغطصى طخغره 
سطى صعارب خحئغئ تاصاذشعا افطعاج والرغاح الساتغئ. إن عثه المخائإ تئغظ العاصع المرغر الثي غسغحه 

المسطمعن شغ ظض غغاب التارس والراسغ افطغظ، دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

المثضعر، (جئص بتبه) شصاطئ أطرغضا بمتاولئ جرغؤئ 
إلغةاد الخطح بغظ الثول السربغئ و(إجرائغض)، وإلخراج 
إظةطارا طظ افردن والسراق، شصث اتخطئ الثبطعطاجغئ 
افطرغضغئ طع المطك سئث اهللا وشاوضاه شغ سصث خفصئ 
طسه، خقخاعا أن غارك المطك سئث اهللا إظةطارا وغسغر 
طع أطرغضا، وإن أطرغضا تططص غثه شغ أن غدط إلغه 
والسراق  افردن  طظ  دولئ  وغظحأ  والتةاز،  السراق 
والتةاز، وغدط إلغعا جعرغا ولئظان، طصابض أن غسصث 
الصروض  تسطغه  أطرغضا  وأن  (إجرائغض)،  طع  خطتًا 
الةثغثة  الثولئ  عثه  إلظساش  القزطئ  والمساسثات 
اصاخادغًا، شعاشص المطك سئث اهللا سطى ذلك، بط أخث 
السراق،  إلى  شثعإ  المحروع.  عثا  لاتصغص  غسمض 
وشاتتعط  السسغث،  وظعري  اإلله  بسئث  اجامع  وعظاك 
ضان  شما  طسه،  السغر  طظعط  وذطإ  المعضعع،  شغ 
بشثاد،  شغ  الئرغطاظغ  بالسفغر  اتخطعا  أن  إق  طظعط 
شمظسعط  اهللا،  سئث  المطك  طحارغع  سطى  وأذطسعه 
اإلظةطغج طظ السغر طسه؛ ولثلك لط غصئطعا طا صاله ولط 
غردوه، وترضعا افطر طائسًا، شرجع إلى افردن، وأرجض 
المحروع،  شغ  وغساوظه  طسه  لغسغر  الخطح  لرغاض 
شصئض رغاض الخطح ذلك، والزاعر أظه ضان تتعل طع 
شغ  الخطح  رغاض  بصاض  اإلظةطغج  شئادر  افطرغضغغظ، 
سمان، وعع شغ ذرغصه إلى المطار لغرجع إلى بغروت، 
بط بسث أجئعع واتث ُصِاض المطك سئث اهللا شغ الصثس 
شغ المسةث افصخى، ظاغةئ لمآاطرة طضحعشئ دبرعا 
طظ  خراتئ  افطرغضغ  السفغر  وتثره  لصاطه،  ضطعب 
صاطه،  طظ  واتث  غعم  صئض  السفر،  وطظ  المآاطرات، 

وبثلك طات عثا المحروع."...
"عثه ظماذج سظ الخراع اإلظةطعأطرغضغ شغ جعرغا، 
الــثول  باصغ  شغ  وأطــا  الــخــراع.  طزاعر  أبــرز  وعــع 
فن  اإلظةطغج؛  جغطرة  تتئ  ظض  افردن  شإن  السربغئ، 
سطى  طظعط  الضبغر  غسغح  شطسطغظغعن،  بطباه  الحسإ 
بطاصئ عغؤئ افطط، وطساحات أبظائعط الثغظ غسمطعن 
غسغح  افردن  حرق  بثو  طظ  وبطبه  افردن،  خارج 
الضبغر طظعط سطى طساحات أبظائه شغ الةغح؛ ولثلك 
لط تةث أطرغضا شغ الحسإ شغ افردن الاربئ الثخئئ 
افردن  شغ  غتخض  شطط  جعرغا،  شغ  وجثتعا  الاغ 
الطعط  الثولغ،  الخراع  شغه  غزعر  جغاجغ  سمض  أي 
وطتاولئ  بشثاد،  ضث  تخطئ  الاغ  المزاعرات  إق 
١٩٥٧م،  جظئ  تسغظ  المطك  طظ  المفاسطئ  اقظصقب 
الاغ اشاسطعا لغطرد بعا بسخ سمقء سئث الظاخر طظ 
الئقد. وطظ عظا ق غسائر افردن أظه صث تخطئ شغه 
أسمال جـغاجـغئ عاطئ تاسطص بالخراع، وإن ضان طظ 
أسزط افطضظئ الاغ غةري سطغعا الخراع بغظ أطرغضا 
باذظ  شغ  المثعطئ  البروة  طظ  شغه  لما  وإظةطارا، 

افرض وتتئ المغاه." اظاعى.
أي  افردن  شغ  غتخض  (شطط  سئارة  تتئ  ظثصص  وعظا 
سمض جغاجغ غزعر شغه الخراع الثولغ)، ولسض الةمطئ 
غئثو  ولضظ  جثغثا  ولغج  صثغط  واصع  سظ  تاتثث 
تشغغر العاصع غتااج أدلئ جثغثة أو تشغغرا شغ المصثطات 
شغ  دولــغ  خــراع  تــثوث  سثم  شمبق  والمرتضجات، 
افردن برغط جثغئ أطرغضا آظثاك لثرجئ وخطئ الصاض 
طظ الطرف اآلخر ارتضج سطى أطعر داخطغئ تاسطص بافردن 
صعة لظفعذ المسسضر الصثغط أوق ولئسخ طساسثة دول 
اإلصطغط، ق بض ضان افردن عع المطئت وله الثور والصغادة 
شغ ظض صعة سمقء الطرف اآلخر وجثغئ الخراع بسغثا 
ضاظئ  صعته  فن  الصثغط  المسسضر  صعة  أو  ضسش  سظ 
تضمظ بسمقئه، وطظ أجئاب سثم وجعد بظغئ أرضغئ 
جغاجغئ لطخراع وإدارته العضع الثغمشراشغ الثاخطغ، 
غععد  طع  والسقصئ  الصثغط،  المساسمر  أدوات  وصعة 
تعل  الصثغط  المساسمر  أدوات  وضبرة  وصعة  والاعأطئ 
افردن وإن ضاظئ أعط ظصطئ شغه صعة وتماجك العضع 

 الثاخطغ... غائع

أغظ غطاصغ السطماظغعن واإلجقطغعن؟
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ بقل المعاجر - باضساانـ 

غأخث  طا  طظعا  طاسثدة،  أتجاب  افطئ  أبظاء  بغظ  تعجث 
أو  السطماظغ  المظتى  غأخث  طا  وطظعا  الثغظغ  المظتى 
القدغظغ، ولصث ضان وجعد افتجاب الثغظغئ أطرا ذئغسغا 
افتجاب  أطا  بثغظعا،  وارتئاذعا  افطئ  سصغثة  بتضط 
السطماظغئ شصث وجثت بتضط الشطئئ والسغطرة لطفضرة 
السطماظغئ شغ السالط، وتغث إن افتجاب الثغظغئ تصعم 
سطى أجاس الثغظ، وسطى الظصغخ طظعا تصعم افتجاب 
السطماظغئ  شضرة  وعغ  دغظغ،  ق  أجاس  سطى  السطماظغئ 
الاغ تسظغ شخض الثغظ سظ التغاة شق وجعد لطثغظ شغ 
طآجسات الثولئ أو تظزغط تغاة الظاس وإظما غظتخر 
افتجاب  تصعم  لثلك  بربه،  اإلظسان  سقصئ  شغ  الثغظ 
السطماظغئ سطى أجج وذظغئ أو صعطغئ أو دغمصراذغئ أو 
غغر ذلك طما ق سقصئ له باإلجقم، أطا افتجاب الثغظغئ 
باسائاره  الثغظ  أجاس  سطى  تصعم  أظعا  شغعا  شافخض 
أطعر  جمغع  شغ  الثغظ  اتئاع  ووجعب  لطتغاة  ذرغصئ 

التغاة وطآجسات الثولئ.
وتغث إن طسزط الصائمغظ سطى افتجاب السطماظغئ عط 
لطثغظ  ططتعظ  تأبغر  عظاك  ضان  شصث  افطئ  أبظاء  طظ 
شغ أشراد تطك افتجاب، وبما أن الفضرة السطماظغئ عغ 
اإلجقطغئ  افتجاب  تأبرت  شصث  السالط  شغ  السائثة 
بالفضر السطماظغ سطى طساعغات طثاطفئ، شصث حاعثظا 
أو  بالعذظغئ  غظادي  طظ  اإلجقطغئ  افتجاب  طظ 
الصعطغئ أو الثغمصراذغئ سطى اسائار أظعا طظ اإلجقم 
لصاءات  لعتزئ  ضثلك  اإلجقم،  تثالش  ق  أظعا  أو 
بغظ افتجاب الثغظغئ والسطماظغئ تظادي بالاصارب بغظ 
أبظاء  طظ  الةمغع  اسائار  سطى  جعغا  والسمض  افشضار 

افطئ وغسمض لخالتعا وخثطاعا.
إن الظاظر إلى واصع السمض اإلجقطغ غثرك أن أجاجه 
طظ  سظعا  اظئبص  وطا  اإلجقطغئ  السصغثة  أي  اإلجقم 
أتضام وطا بظغ سطغعا طظ أشضار، شاإلجقم ظزام ضاطض 
غحمض جمغع السقصات شغ التغاة؛ سقصئ اإلظسان بظفسه 
طظ طأضض وططئج وأخقق، وسقصاه بربه طظ سصغثة 
وسئادات، وسقصاه بشغره طظ بظغ اإلظسان طظ طساطقت 
وعع  التغاة  ظعاتغ  جمغع  غحمض  اإلجقم  وسصعبات. 
ذرغصئ طاضاططئ لطتغاة، وضثلك شإن السصغثة اإلجقطغئ 
عغ المخثر العتغث فتضام اإلجقم وأشضاره، وبثلك 
وطا  وعما  الاحرغع،  طخثر  عما  والسظئ  الصرآن  ضان 
الحرسغ  والصغاس  الختابئ  إجماع  طظ  إلغه  أرحثا 
افدلئ الحرسغئ، وصث أطر المسطمعن بالرجعع إلى عثه 
طظ  غأخثوا  ق  وأن  تغاتعط  أطعر  جمغع  شغ  المخادر 
آتَاُكُم  ﴿َوَما  وتسالى:  جئتاظه  اهللا  شصال  أبثا  غغرعا 
اهللا  شتخر  َفاْغَتُهوا﴾  َقْنُه  َغَهاُكْم  َوَما  َفُخُذوهُ  الرَُّسوُل 
  المخطفى  به  جاء  بما  الاحرغع  وتسالى  جئتاظه 
وأطرظا أن ق ظأخث إق طا أتى به المخطفى ، وبثلك 
طا  باتئاع  طأطعرة  خاخئ  وافتجاب  ساطئ  افطئ  ضاظئ 
جاء به المخطفى  وأن ق غأخثوا طظ أي طخثر آخر 
شافتجاب  والثرائع،  الائرغرات  أو  افجئاب  ضاظئ  طعما 
اإلجقطغئ طأطعرة بأن تةسض اإلجقم طرجسعا شغ جمغع 
  طا تصعم به طظ أسمال وأن تاثث طظ ذرغصئ الرجعل
طظعاج تغاة، سظ ابظ طسسعد رضغ اهللا سظه صال: خطَّ 
ًا»  ِ َ ْ ُل اللِه ُم َا َسِ رجعُل اهللا خّطاً بغثه، بط صال: «َه

بط خط خطعذاً سظ غمغظ ذلك الثطِّ وسظ ِحماله، بط 
ُع  َاٌن َيْ ِه َشْ ٌل ِإالَّ َعَلْ َها َسِ َ ِمْ ُل َلْ ُ ُّ ِه ال صال: «َوَهِ
َوَال  َفاتَّبُِعوهُ  ّنَ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيماً 

َ
ِه»، بط صرأ: ﴿وَأ ِإَلْ

َق بُِكْم َقْن َسبِيلِِه﴾. ُبَل َفَتَفّرَ تَتَّبُِعوا الّسُ
صغام  أجاس  عع  شصط  واإلجقم  اإلجقم  شإن  لثلك 
افتجاب اإلجقطغئ وأجاس جغرعا ظتع ذرغص الظةاة، 
واإلجقم ق غأخث طظ غغره وق غثاعظ وق غاطعن شعع 
واضح سظث طظ غائسه سظ بغظئ ضعضعح الحمج شغ 

ضئث السماء.
واسائار  التغاة  سظ  الثغظ  شخض  شعغ  السطماظغئ  أطا 
والظاظر  شصط،  السئادة  أطاضظ  عع  الثغظ  طضان  أن 
إلى ظحأة الفضرة السطماظغئ غةث أظعا بثأت شغ أوروبا 
الظاس  بتغاة  تاتضط  الضظغسئ  أو  الثغظ  ضان  تغث 
وغسغبعن  الظاس  غزطمعن  والتضام  المطعك  وضان 
غثسعن  طظ  شثرج  الثغظ،  باجط  الفساد  افرض  شغ 
التغاة  سظ  الثغظ  بإصخاء  غثسعن  وطظ  بالقدغظغئ 
والمظادون بأن الثغظ عع جئإ ضض آشئ وجئإ الزطط 
سظ  الثغظ  بإصخاء  المظادون  واجامر  بالظاس،  العاصع 
التغاة تاى تمضظعا طظ تشغغر الظزام سظ ذرغص البعرة 
الفرظسغئ وطا تئسعا طظ بعرات واظصقبات شغ أوروبا، 
وبثلك اظاخرت الفضرة السطماظغئ وصدئ سطى وجعد 
الثغظ شغ التغاة افوروبغئ وأخئتئ الثغمصراذغئ عغ 
ظزام التضط شغ أوروبا، وبثلك تئظئ الثول افوروبغئ 
السالط،  إلى  وتمطاعا  التغاة  سظ  الثغظ  شخض  شضرة 
دول  لمسزط  واجاسمارعا  افوروبغئ  الثول  وباظاخار 
السالط أخئتئ السطماظغئ عغ الفضرة الراجتئ والسائثة 
بقد  شغ  الثغمصراذغئ  تطئغص  وبتضط  السطح،  سطى 
المسطمغظ واساقء السطماظغغظ طظاخإ التضط شصث وجث 

السثغث طظ افتجاب السطماظغئ شغ بقد المسطمغظ.
وبسث عثه الظزرة المةمطئ لفجج الاغ تصعم سطغعا 
افتجاب اإلجقطغئ وافتجاب السطماظغئ غادح أن عظاك 
أن  افخض  اإلجقطغئ  شافتجاب  بغظعما؛  ضاطق  تظاصدا 
أجاجعا عع اإلجقم، وافتجاب السطماظغئ أجاجعا عع 
جطتغغ  بسخ  غرى  وصث  التغاة،  سظ  الثغظ  إصخاء 
الافضغر أن المخالح اآلظغئ أو العذظغئ صث تفرض سطى 
عثه افتجاب الاصارب والسمض جعغا سطى اسائار وتثة 
أن  عع  الخعاب  أن  إق  الساطئ،  المخالح  أو  افعثاف 
أعثاف اإلجقطغغظ ق تطاصغ أبثا طع أعثاف السطماظغغظ، 
السطماظغغظ،  وطخالح  طططصا  تطاصغ  ق  طخالتعط  وأن 
شأعثاف افتجاب اإلجقطغئ غةإ أن تضعن طظئبصئ طظ 
سصغثتعا اإلجقطغئ والمخالح المسائرة شغ اإلجقم عغ 
طا اسائرعا الحرع طخالح ق طا اسائرعا السصض، وعثا سطى 
خقف افتجاب السطماظغئ الاغ ترجط أعثاشعا بسغثا سظ 
الثغظ وتةسض السصض أجاس تتثغث المخالح وافتضام، 
اإلجقطغغظ  بغظ  أبثا  الاصاء  ق  بأظه  ظةجم  عظا  وطظ 
شعغ  السطماظغغظ  طظ  لثلك  دسعة  وأي  والسطماظغغظ، 
سظ  زغس  شعغ  اإلجقطغغظ  طظ  أو  تدطغض،  طتخ 
اإلجقم واظتراف سظ المتةئ الئغداء الاغ ترضظا سطغعا 

رجعل اهللا ، شعض غسغ المسطمعن عثه التصغصئ؟! 
ُدورِ  وِ اْجَهُروا بِِه � إِنَُّه َعلِيٌم بَِذاِت الّصُ

َ
وا َقْولَُكْم أ ِسّرُ

َ
﴿وَأ

 ﴾َُال َفْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبِيُر
َ
 أ

السمض  وزارة  تاولئ  أن  بسث 
إجازة  شرض  طآخرًا،  الطئظاظغئ 
طظ  المصغمغظ  سطى  سمٍض 
لئظان،  شغ  شطسطغظ  أعض 
أجاظإ،  بعخفعط  وطساططاعط 
تجب  أخثرعا  ظحرة  أضثت 
أن  لئظان:  وقغئ  الاترغر/ 
داًء  أخئتئ  صث  السظخرغئ 
لئظان،  ظخارى  بغظ  طساحرغًا 
سطى اخاقف تعجعاتعط، رغط 
لئظان،  شغ  شطسطغظ  أعض  أن 
ججٌء  عط  بض  بأجاظإ،  لغسعا 
أخغٌض طظ ظسغب الئطث، وتاى 

الصعاظغظ الثولغئ تعجإ سطى السططئ الطئظاظغئ، طساططاعط أتسظ طساططٍئ، وإق شعثا اظفخاٌم شغ حثخغئ 
ّغئ الةاعطغئ  السططئ. وظععئ الظحرة إلى التـَراك السطمغ لطمطالئئ بالتصعق، لضظعا تثرت طظ الراغات الِسمِّ
الظحرة  لفائ  الاةار،  طظ  لطةعار  المثغمات  أعض  طصاذسئ  وسظ  وبغضع.  جاغضج  وراغات  وذظغات  وطصغاس 
الظزر: إلى ضرورة سثم اقظةرار إلى تالئ سثائغئ بغظ المسطمغظ، والسمض سطى إخراج أعض شطسطغظ طما عط 
شغه طظ ظطط الثولئ وجعرعا. وخاذئئ الظحرة أعض شطسطغظ شغ لئظان: "ق غشرظضط أن غجسط العصعف طسضط 
الغعم، طظ أسمض الصاض شغضط، وشغ أعض جعرغا وشطسطغظ شغ الحام، شأظاط بالظسئئ لضض عآقء وصعد خراعٍ 
السظخرغعن  سئر  "لصث  بالصعل:  المسطمغظ  طظ  السغاجغغظ  إلى  الظحرة  وتعجعئ  ِتثرضط".  شثثوا  إق،  لغج 
والسطط  الاساغح  ظشمئ  إق  طظضط  ظسمع  ق  باظا  لصث  تسئرون؟  شئماذا  وغتمطعن،  غساصثون  لما  تتغجعط  سظ 
والسظخرغئ،  السثاء  خطاب  طظضط  ظططإ  ق  وظتظ  الئشغدئ...  التاصثة  السظخرغئ  عثه  طةابعئ  شغ  افعطغ، 
ظعاغاضط  ضاظئ  وإق  افطئ،  خغارات  خارج  تضعظعا  شق  وأعطضط...  لثغظضط  طظتازون  أظضط  الصعي،  الاسئغر  بض 
تماطأ  افطئ  تساب  سطى  تسصث  الاغ  والخفصات  ضئغر،  شالمثاض  وجاجٍئ.  تضاٍم  طظ  جئصضط  طظ  ضظعاغئ 
طظ  الحرجئ  العةمئ  طةابعئ  شغ  واتٍث،  خسغٍث  سطى  افطئ  طع  غةمسضط  لضط،  واضتًا  خّطًا  شاجسطعا  خغاظًئ، 

الثارج والثاخض، وق تظتازوا إق لما غأطرضط به ربضط وحرسضط".

حزب التحرير/ والية لبنان
العنصرية المتنامية في لبنان نذير خراٍب

برغطاظغا  بغظ  جغاجغ  خراع  افردن  شغ  غعجث  عض 
وأطرغضا؟ وطا عغ درجئ وصعة عثا الخراع إن وجث؟ 
افردظغئ  الساتئ  شغ  الثاخطغئ  افتثاث  ظفعط  وضغش 
طع  السقصات  وتعتر  الثارجغ  اقصاخادي  والتخار 
والاعأطئ  السقصئ  ضسفئ  وعض  اإلصطغط؟  دول  بسخ 
الئتث  طتض  افجؤطئ  طظ  وضبغر  غععد؟...  ضغان  طع 

والاساؤل، شظصعل وباهللا الاعشغص:
ورد شغ ضااب طفاعغط جغاجغئ لتجب الاترغر:

"ق غثرج الخراع الثولغ طظث شةر الاارغت وتاى صغام 
والفثر،  السغادة  تإ  إطا  داشسغظ:  أتث  سظ  الساسئ 

وإطا الرضخ وراء المظاشع المادغئ...
وبجوال الثولئ اإلجقطغئ، وزوال الثولئ السعشغاتغئ، 
خار الثاشع الثي غسغطر سطى السالط ضطه، عع الرضخ 
تسعد  تاى  ضثلك  وجغزض  المادغئ،  المظاشع  وراء 
تآبر  ضئرى  ضثولئ  العجعد  إلى  اإلجقطغئ  الثولئ 
شغ الخراع الثولغ، وغسعد طسعا داشع تإ السغادة 

لطمئثأ وظحره.
وأخطر دواشع الخراع بغظ الثول عع داشع اقجاسمار 
بةمغع أحضاله، شإظه عع الثي جئََّإ التروب الخشغرة، 
وعع الثي جئََّإ التربغظ السالمغاغظ، وعع الثي جئَّإ 
تروب الثطغب، وتروب أشرغصغا، وعع الثي جئإ ترب 
أششاظساان والسراق، وعع الثي طا زال ُغسئِّإ الصقصض 

وافزطات شغ السالط.
والاظاشج والاحاتظ والاخارع المعجعد الغعم، بغظ 
طظعا  الزاعر  وروجغا،  وشرظسا،  وبرغطاظغا،  أطرغضا، 
والحرق  وأششاظساان،  السراق،  صداغا  تعل  والثفغ، 
طظ  عع  إظما  الثولغئ،  الصداغا  طظ  وغغرعا  افوجط، 
المظاشع  سطى  السغطرة  أجض  وطظ  اقجاسمار،  أجض 
والمعارد؛ لثلك شإن اقجاسمار عع الثي غاتضط شغ 
سطى  ظـجاع  طظ  غادمظه  بما  اآلن،  الثولغ  الخراع 
المعارد، وخراع سطى الظفعذ، وتظاشج سطى السغطرة 

بضاشئ أحضالعا وأظعاسعا." اظاعى.
طساسمر  بغظ  خراع  عع  عظا  الئتث  طتض  والخراع 
صثغط وآخر جثغث، والخراع غظزر إلغه طظ زواغا سثة؛ 
طظ خقل صعته وظععره وصعة وضعته ضما عع التال 
اإلصطغمغ  روجغا  إصطغط  شغ  وأطرغضا  روجغا  بغظ  اآلن 
الةاظإ  أخثت  وإن  طبق،  الخغظ  طع  السقصئ  وشغ 
اقصاخادي إق أظه اجائاق لظفعذ خغظغ أصعى إصطغمغا 
أو ربما تططع دولغ وخراع خفغ دصغص جثا غتااج إلى 
الظاس،  طظ  ضبغر  سطى  غثفى  وعع  ودصئ  ظزر  إطسان 
واإلدراك  العسغ  بصطئ  صائطه  غاعط  بسدعط  إن  تاى 
سثم  صطسا  غسظغ  ق  خفاؤه  أو  الخراع  شدسش  لثغه، 
وجعده وطظ غظفغه ق غثرك تصغصئ الخراع المعجعد 
بغظ الثول لثصاه وخفائه سطى ضبغر طظ الظاس فظه 

غتااج إلى وسغ وإدراك ضئغر.
والخراع غأخث أحضاق سثة وتاقت طاسثدة وأجالغإ 
طاسثدة وجثغثة؛ شصث غضعن صعغا غاةطى شغه السظش 
شغ  تــثث  ضما  خــعره  بأبحع  والــمــادي  السسضري 
وضما  وأطرغضا  السعشغاغ  اقتتاد  بغظ  أششاظساان 
وأطرغضا،  برغطاظغا  بغظ  والغمظ  لغئغا  شغ  التال  عع 
وأطرغضا  برغطاظغا  بغظ  ضان  ضما  جغاجغا  غضعن  وصث 
واقتتاد  أوروبا  طع  السقصئ  طظعا  افطاضظ  بسخ  شغ 
لطحرضات  اصاخادغئ  سصابغئ  أحضاق  وغأخث  افوروبغ، 
افوروبغئ، أو اصاخادغا ضما عع شغ التروب الاةارغئ، 
أو صاظعظغا ضما شغ الخراع بغظ الصعى الضئرى سطى إصرار 
صاظعن أو تمرغر أطر طسغظ جعاء شغ طآجسات دولغئ 
الصاظعظغئ  الثقشات  طتض  الثولغ  لطصاظعن  ضمزان 

جعاء أضاظئ طظزمات دولغئ جغاجغئ أو اصاخادغئ.
خاص  بحضض  وافردن  افوجط  لطحرق  بالظسئئ  أطا 

شصث ورد شغ ضااب طفاعغط جغاجغئ لتجب الاترغر:
صث  افطرغضغئ  السغاجئ  شإن  أطر،  طظ  غضظ  "وطعما 
ظحطئ شغ الحرق افوجط بسث طآتمر الثبطعطاجغغظ 

افردن إىل أغظ؟!
الةجء ١٣

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ المساخط باهللا (أبع دجاظئ)ـ 

حال المسلمين في ظل غياب خالفتهم 
من لم يمت قتال أو جوعا مات غرقا


