
ظحر طعصع جرغثة (الحرق افوجط، افتث ١٤ ذو الصسثة ١٤٣٨عـ، ٨/٦/ ٢٠١٧م)، الثئر الاالغ: "أضث غسان 
جقطئ، رئغج بسبئ افطط الماتثة إلى لغئغا أطج، شغ أول زغارة له إلى ذرابطج طظث تسغغظه، أن افطط الماتثة 
جاسعد إلى لغئغا تثرغةغاً. وصال جقطئ شغ طآتمر ختاشغ طحارك طع السراج، إظه ظصض إلى رئغج تضعطئ العشاق 
رجالئ طظ افطغظ السام لفطط الماتثة لضض الطغئغغظ، طفادعا أظه غاططع أن غرى لغئغا شغ وصئ صرغإ آطظئ طساصرة 
طساصطئ، طعضتاً أن الئسبئ تسمض طظ أجض تفسغض المآجسات واجاصرارعا. وأسطظ جقطئ سظ صرار اتثث بسعدة 
تثرغةغئ لئسبئ افطط الماتثة لاسمض طظ جثغث طظ داخض لغئغا. بثوره، صال السراج إن لثغه آطاقً ضئغرة شغ أن 
غامضظ المئسعث افطمغ الةثغث طظ تطتطئ العضع السغاجغ المأزوم والاصثم خطعات طعمئ تةاه التض، طآضثًا 
ترص تضعطاه سطى طحارضئ ضض افذغاف شغ السمطغئ السغاجغئ وسطى تتصغص المخالتئ الحاططئ بغظ الطغئغغظ. ضما 
دسا إلى أن تاتعل الئسبئ افطمغئ طظ بسبئ جغاجغئ إلى بسبئ دسط لقجاصرار، ططالئاً افطط الماتثة باصثغط الثسط 
الفظغ والطعجغساغ القزطغظ إلتمام طرتطئ اقجافااء سطى الثجاعر واقظاثابات الرئاجغئ والاحرغسغئ المصارتئ السام 
المصئض. وردًا سطى ذلك، أضث جقطئ اجاسثاد الئسبئ افطمغئ لطسمض طع تضعطئ السراج لاصثغط الثسط الطعجغساغ 

لضض طا تتااجه اقظاثابات الئرلماظغئ والرئاجغئ المرتصئئ، إذا طا اتفص سطى إجرائعا بمساغغر دولغئ رشغسئ".
: إن طظ غساأطظ افطط الماتثة وغططإ السعن والمساسثة، ضمظ غأطظ الثئإ سطى الشظط، وغسمح له 
برساغاعا!! إن طظزمئ افطط الماتثة ودولعا عغ جئإ سثم اقجاصرار شغ لغئغا، بض شغ السالط أجمع. شالخراع 
الثائر تالغا شغ لغئغا عع بغظ أطرغضا طظ جعئ وأوروبا وسطى رأجعا برغطاظغا طظ جعئ أخرى، وذلك سئر أدواتعط 
طظ طبض تفار والسراج. إن الثطاء الاغ تسفك شغ لغئغا عغ بغظ إخعة جسطئ طظعط طظزمئ افطط الماتثة 

ودولعا أسثاء غسفضعن دم بسدعط بسدا خثطئ لمخالح الشرب المساسمر شغ خراسه سطى الظفعذ شغعا.

غشدإ  بما  لطتضط  التارس  عغ  الثغمصراذغئ  إن  المسطمعن:  أغعا 

ْولَـئَِك 
ُ
َفأ ابُّ  أنَزَل  بَِما  حَيُْكم  َّْم  ل ﴿َوَمن  غصعل:  وتسالى  جئتاظه  واهللا  اهللا، 

الُِموَن﴾. والثغمصراذغئ عغ التارس لترطان الظاس طظ تصعصعط  ُهُم الظَّ
الحرسغئ شغ بروات بقدعط، واهللا جئتاظه وتسالى غصعل: ﴿يَكْ َال يَُكوَن 

أسثاء  طع  الاتالش  تاطغ  عغ  والثغمصراذغئ  ِمنُكْم﴾.  ْغنَِياء 
َ ْ
األ َننْيَ  ُدولًَة 

آَمُنواْ  ِيَن  َّ ا فَُّها 
َ
ك ﴿يَا  غصعل:  وتسالى  جئتاظه  واهللا  والمسطمغظ،  اإلجقم 

َفإِنَُّه  نُكْم  مِّ َُّهم  َفَتَول َوَمن  َنْعٍض  َاء  ِ ْو
َ
أ َنْعُضُهْم  َاء  ِ ْو

َ
أ َواجََّصاَرى  َُهوَد  ْ ا َيتَِّخُذواْ  الَ 

افصخى  المسةث  سظ  الاثطغ  سطى  العخغ  عغ  والثغمصراذغئ  ِمْنُهْم﴾. 
وشطسطغظ وغغرعا طظ بقد المسطمغظ المتاطئ، واهللا جئتاظه وتسالى 

﴾، شاظئثوعا وأصغمعا خرح  يِن َفَعلَْيُكُم اجَّرْصُ ِّ وُكْم يِف ا غصعل: ﴿َوإِِن اْستَنرَصُ

اإلجقم السزغط، الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
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خثاُع الشرب اقجاسماري 
لطمسطمني وطسألُئ سعدة الثقشئ

ــ ـــــــــ ــ ــــــــ ــ ــــــــ ـــــــــ
بصطط: خالح سئث الرتغط – الةجائر

الصسثة  ذي   ٣ افربساء  السخر،  (طةطئ  طعصع  ظحر 
بسظعان:  صخغرة  طصالئ  ٢٠١٧/٧/٢٦م)،  ١٤٣٨عـ، 
"خسرت البعرة طسرضئ العسغ صئض أن تثسر المغثان" 
جاء شغعا، أطرغضا دَربئ شخائطعا وطعلاعط بط تثطئ 
سظعط، ترضغا دسمئ شخائض شغ الحمال وخاضئ بعط 
وطعثت  الروس  طظ  أضبر  واصاربئ  طساظجشئ  طسرضئ 
لعط السغطرة سطى تطإ وطظ تثسمه السسعدغئ وصطر 
ُترضعا لمخغرعط غاثئطعن بسث تخار الثوتئ... أغرق 
بعط  وتفرصئ  الدغاع  طااعات  شغ  شخائطه  الثاسط 
طسرضئ  خسرت  المغثان  البعرة  تثسر  أن  صئض  السئض. 
أبرز  بسخ  تساطض  والاخعر،  واإلدراك  والفعط  العسغ 
طظزرغعا طع الخراع بسثاجئ وغفطئ ضما لع أظعط أطام 
ظخعص أدبغئ. أغظ عط الئاتبعن المصثطعن وطاظعرو 
البعرة الثغظ طفوا الحاحات والظثوات وضائعا وظزروا 
وأغروا جاطسغعط، طغسعا البعرة وتعلععا إلى ألسعبئ. 
الاارغثغئ  والمصارظات  والتضمئ  الئخغرة  أختاب  أغظ 
والضاابات اإلظحائغئ العسزغئ المةردة، عا عغ البعرة 
تشرق، شعض طظ راعٍ غظاحطعا وتتالش غظصثعا؟ غاتثبعن 
الاعازظات  سظ  شارغئ  شدفاضئ  لضظعا  طظمصئ  بطشئ 
اقجاراتغةغئ والاتالفات التاجمئ واقرتئاط المخغري 

لطبعرة وخظسعا طظ افطاظغ وافوعام طقتط.
طعجئ  سطى  غظطئص  الضاتإ  ذضره  طا  إن   :
طخر  إلى  تعظج  طظ  السربغ"  "الربغع  اظافاضات 
الخراع  تصغصئ  سطى  العسغ  ششغاب  والغمظ:  ولغئغا 
ضث الشرب الضاشر المساسمر عع الثي أتئط ططالئئ 
تشغغر  الظزام".  بـ"إجصاط  الئقد  عثه  شغ  الحسعب 
ولغئغا  طخر  شغ  ضما  تعظج  (شغ  الظزام  رأس 
والغمظ) ق غسظغ أبثا اقظفضاك طظ الائسغئ لطشرب 
المسغطر سطى طفاخض السططئ والتضط. وتغظ غبص 
بالسغسغ   - أجره  اهللا  شك   - طرجغ  طتمث  السغث 
لطثشاع،  وزغرا  وغسغظه  التربغئ  المثابرات  رئغج 
بسث أن وبص اإلخعان المسطمعن بأن غاعلى المةطُج 
ق  اقظاصالغئ،  المرتطئ  أطرغضا،  ربغإ   ، السسضريُّ
غثاطش ذلك طططصا سما جرى شغ تعظج تغظ صئطئ 
ترضئ الظعدئ بسعدة السئسغ "صرغظ بعرصغئئ" إلى 
التضط بثق سظ بظ سطغ... شعاصع افطر عع أن عثه 
اقظافاضات الحسئغئ السارطئ، طع ضض طا أبئااه طظ 
الطشغان  أظزمئ  طظ  اقظسااق  إلى  الحسعب  ذمعح 
والفساد، إق أظعا ضحفئ سظ غغاب الرؤغئ السغاجغئ 
خعت  الاغ  الصغادات  تطك  سظث  العاسغئ  التدارغئ 
لعا الظاس تتئ حسار اإلجقم عع التض... ولضظ شغ 
المصابض غةإ أق ظظسى أظظا ظاتثث سظ طخغر أطئ 
بأجرعا ولغج أشرادًا عظا وعظاك، شمصعقت (تصاذع 
المخالح) الاغ ظادى بعا بسخ الةعقء أو الفاجثغظ 
طظ صغادات الفخائض شغ جعرغا، ولط غسائروا طظ 
طخغر جابصغعط شغ أششاظساان، شدق سظ تعرذعط 
سظ  ضحش  وطةرم،  بض  سئبغ،  داخطغ  اصااال  شغ 
شغ  افطئ  غةمع  جاطع  طحروع  إلى  عآقء  شصثان 
الشربغئ  العغمظئ  طظ  لطاترر  وضفاتعا  ظدالعا 
الائسغئ  طظ  الاترر  غمضظ  ق  وأظه  اقجاسمارغئ، 
السمقء  التضام  طظ  أدواته  طظ  الاترر  صئض  لطشرب 
الثغظ غجسمعن أظعط (أخثصاء) البعرة جعاء أضاظعا 
شغ دول الثطغب، أم شغ ترضغا... وباخاخار ظصعل إظه 
رغط المساظاة واآلقم شإن طا جرى عع خطعة واجسئ 
شغ طسغرة العسغ السغاجغ سظث افطئ، غخإ تاما 
بسث جصعط  الصادم  بإذن اهللا شغ الامعغث لطجلجال 
افوعام الجائفئ وتسطط الثروس والسئر الظاشسئ طما 

جرى تاى اآلن، وإن غثا لظاظره صرغإ.

طا  ظصخ  إلى  ظحأته  طظث  الاترغر  تجُب  سمث  لصث 
الفضر  طساعى  سطى  المسطمغظ  بقد  شغ  الشرُب  شسطه 
طآٍس  طظ  افطئ  شغ  ذلك  سظ  ظاب  وطا  والمساصث، 
اقجاسماري  العجعد  طظاعدئ  إلى  سمث  ضما  وُسصث! 
الشربغ شغ بقد المسطمغظ ضةجء أجاجغ طظ ضفاته 
افطئ  تترغر  بعثف  وذلك  سمطه.  وذرغصئ  السغاجغ 
طظ الائسغئ وإظعاء ظفعذ الشرب الماسثِد افحضال شغ 
افطئ اإلجقطغئ، وبشرض تطعغرعا طظ برابظ الضاشر 
المساسِمر وحروره، وطظ ضض ضققته وأشضاره الثظغؤئ 
وتدارته السصغمئ الجائفئ. بض وإتثاث ظعدئ حاططٍئ 
سظ  ظةط  طا  ضض  طظ  وتطعغرعا  اإلجقطغِئ  افطئ  شغ 
إبساُده  تط  بسثطا  وحرغساه  السزغِط  اإلجقم  تصجغط 
سظ التضط شغ بقد المسطمغظ، بأْن خار شغ أذعان 
المسطمغظ وأسمالعط ذصعجاً حضطغًئ: سئاداٍت وأخقصًا 
شردغًئ ق غغر! طثرضاً أن الفخض بغظ الثغظ والسغاجئ 
إظما عع رأس الئقء ولإ المحضطِئ وطضمظ الثاء شغ 
َاِهلِيَِّة َفْبُغوَن َوَمْن 

ْ
َفُحْكَم اجل

َ
افطئ. صال اهللا تسالى: ﴿أ

ْحَسُن ِمَن ابِّ ُحْكماً لَِّقوٍْم يُوقُِنوَن﴾ [المائثة٥٠]. شضان 
َ
أ

تةر الجاوغئ شغ ضفاح التجب عع الاخثي لعثه السطمظئ 
اقجاسمار  خطط  وضحش  الشرب،  طظ  اآلتغئ  المصغائ 
الئقد  ذعل  شغ  ووضقؤه  سمقؤه  غظفثه  وطا  الشربغ 
وسرضعا طظث أن تطئ بافطئ شاجسُئ إبساد اإلجقم سظ 
التضط جراء عثم دولئ الثقشئ، جاطسِئ حمض المسطمغظ 
وتاطغِئ بغداعط. تغث خار المسطمعن فول طرة، طظث 
بثاغئ الصرن الماضغ، ُغتَضمعن شغ بقدعط طظ ِصئض 

أسثائعط!! شأي طخغئئ أسزط طظ عثه؟؟
أو  المسطمعن -  وأدرك  الرأس  شغ  الفأس  وصع  ولما 
ضرب  شغ  أظعط  خقشاعط  زوال  بسث   – طظعط  ضبغر 
سزغط، وأطام خطر جسغط، تض السآال بغظعط: ضغش 
السئغض إلى الاترر وطا السئغض إلى سعدة اإلجقِم إلى 
واصع التغاة؟؟ ولضظ عثه المرة، سُزط الضرب وزاد الئقء 
وتسصثت المحضطُئ ألش طرة، بسث أن شصث المسطمعن 
دولَاعط!! شضان أن تداسش ضغُث افسثاء واظاصض الضفار 
وتالِئ  الصائط  العضع  ترجغت  أجض  طظ  المساسمرون، 
بسث  السمقء،  التضام  طرتطئ  إلى  واقظضسار،  الائسغئ 
أن رأوا أظعا آتئ أضطعا طظ صئُض شغ ضبغر طظ الئقد 
أغام ضسِش الثولئ السبماظغئ، طظ أغام طتمث سطغ بسث 

التمطئ الفرظسغئ سطى طخر وَطظ صئطه شغ غغرعا.
أن  بسث  خاخًئ  اقجاسمار  طظ  افجطعب  ذلك  وضان 
خراعٍ  شغ  الةئارة  بصعتعا  اقجاسمارغئ  أطرغضا  دخطئ 
طع افوروبغغظ بسث الترب السالمغئ الباظغئ، لاأخث سظعًة 
"تخاعا" طظ الشظغمئ، أي طظ بروات الئقد اإلجقطغئ، 
بسث أن خارت عثه الئقد وأعطعا وبرواتعا وطصثراتعا 
طسائاتًئ لضض ظاعإ وسابث!! ولغج خثشًئ أن بثأت 
أطرغضا بأخث أرِض الضظاظئ طظ اإلظةطغج سظ ذرغص اقظصقب 
شغ ١٩٥٢م، لاائسعا بقد أخرى. وق غرابئ أن خار صئض 
ذلك لغععد افظةاس دولئ سطى أرض شطسطغظ، لاضعن 
خظةرًا شغ وجط افطئ طظث ١٩٤٨م، باساراٍف ودسٍط طظ 
"المةامع الثولغ"، بما شغ ذلك الضغاظات الاغ أوجثعا 
اقجاسماُر ظفسه شغ بقد المسطمغظ (!!)، وذلك بشرض 
ضمان الافعق وإداطئ العغمظئ وإتضام الصئدئ وتثطغث 

اقظاخار سطى افطئ اإلجقطغئ.
ولثثاع  اإلجقم  لدرب  الضفاُر  غثطط  طا  أضبر  طا  بط 

المسطمغظ!
شظةث شغ الاارغت الصرغإ طبقً طا اجاثثطاه برغطاظغا 
ظزغرعا  صض  ُخثعٍ  طظ  وأعطه  اإلجقم  سطى  التاصثُة 
طظعا  السبماظغئ.  الثقشئ  دولئ  إظعاء  شغ  بعا  ظةتئ 
سطى جئغض المبال ق التخر أظعا خظسئ طظ طخطفى 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الفرظسغ  الرئغج  ظزمه  الثي  الطصاء  أن  غئثو 
خقل  الفرظسغئ  الساخمئ  شغ  طاضرون  إغماظعغض 
تضعطئ  رئغج  السراج  شاغج  بغظ  الماضغ  افجئعع 
"العشاق" المسغظئ طظ المظثوب السابص لفطط الماتثة 
وبغظ  الخثغرات،  وبغصئ  سطغعا  ظخئ  والاغ  "لغعن"، 
المحغر خطغفئ تفار صائث "الةغح العذظغ" الثي غائع 
برلمان ذئرق وتضعطاه، غئثو أظه صث أظعر جمطئ طظ 

المآحرات تساتص العصعف سظثعا:
١- أظعر عثا الطصاء وطا ظاب سظه أن وبغصئ الخثغرات 
شغ طرتطئ "المعت السرغري"، ولثلك ق بث طظ دشظعا 
وإغةاد طا غتض طتطعا طع بثاغئ طثة المظثوب افطمغ 

الةثغث غسان جقطئ.
٢- لصث ضاظئ طئادرة السراج لتض افزطئ ظعساً طظ إغةاد 

عثا الئثغض شغ ظزره عع وطظ طسه.
الثي  افجطعب  شغ  تشغغرًا  عظالك  أن  الطصاء  أظعر   -٣
غائسه الساجئ المخرغعن شغ تساذغعط طع افزطئ شغ 
لغئغا، شصث ظعر ذلك شغ تخرغح المسآول شغ الثارجغئ 
إلى جظإ طع  المخرغئ بصعله "إن الصاعرة سمطئ جظئاً 

بارغج شغ ضض طراتض المتادبات غغر المئاحرة".
٤- اتدح طظ خقل ردود شسض بسخ الثول افوروبغئ 
الطغئغئ  افزطئ  تةاه  افوروبغ  المعصش  أن  الطصاء  سطى 
طخاب بالاخثع واقظصسام، لعتر ذلك شغ المآتمر 
الختفغ الثي سصث بسث تقوة بظعد اقتفاق، وصث وجه 

طاضرون  الفرظسغ  الرئغج  إلى  جآاقً  الختفغغظ  أتث 
وطخالته  اإلغطالغ  الطرف  وترطان  تةاعض  تعل 
الرئغج  دشع  طما  اقتفاق،  عثا  شغ  دور  طظ  لغئغا  شغ 
الفرظسغ لقجابئ بتجم واظجساج ظاعر طظ السائض بصعله 
"إظظا أسطمظا اإلغطالغغظ بمعسث الطصاء، وإظظا سطى اتخال 
برئغج العزراء اإلغطالغ"، ولضظ ورود السآال وخغشئ 
اإلجابئ غعتغ بشدإ إغطالغا طظ اظسصاد عثا الطصاء. بط 
جاء تأضغث عثا التال بثعاب السراج طئاحرة بسث الطصاء 
إلى إغطالغا صئض رجعسه إلى لغئغا، بض وصغاطه باعصغع 
خفر  وجقح  اإلغطالغئ  الئترغئ  بغظ  تساون  اتفاصغات 
اإلسقم  وجائض  طعضعع  عع  والثي  الطغئغئ،  السعاتض 
الئترغئ  باعثغث  تفار  وصغام  افغام،  عثه  المتطغئ 
اإلغطالغئ، بأظه أسطى افواطر لطسقح الةعي الثي غائسه 
بترغئ  صطسئ  أي  بدرب  لثغه  الثي  الئتري  والسقح 
تثخض المغاه اإلصطغمغئ الطغئغئ، وق ظرغث أن ظسطغ لعثا 
الاعثغث تةماً، شعع لغج جعى شصاسئ شغ الععاء. شق 
أشسال  أو  طسظى  طظ  الاعثغث  لعثا  غضعن  أن  غمضظ 
طخاتئئ، وعع ق غجال غساصئض السقح والسااد طظ دولئ 
غععد، ضما ظحرت خفتئ الحرق افوجط اإللضاروظغئ 

ظصقً سظ طخادر شغ ضغان غععد ذضرتعا.
شصط  وعغ  سطغعا،  ُغصثم  لظ  شارغئ  اإلظثارات  شعثه 
الساطئ  طحاسر  بعا  لغثغثغ  إسقطغئ  طعاصش  لاسةغض 
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والمحضطئ عغ أن ضعرغا الحمالغئ طظ المآضث جارد 
بصعة، تغث جاساثثم طثجوظعا طظ افجطتئ المثشسغئ 
الضئغرة لدرب تطفاء أطرغضا وضعرغا الةظعبغئ والغابان. 
أو  سحرات  طصاض  إلى  ذلك  غآدي  أن  المتامض  وطظ 
تاى طؤات اآلقف طظ افحثاص - بمظ شغعط الةظعد 
افطرغضان الثغظ غصثر سثدعط بـ ٢٣٥٠٠ والمامرضجغظ 
شغ ضعرغا الةظعبغئ، واآلقف طظ الةظعد اآلخرغظ شغ 

الغابان - وذلك صئض اجاثثام افجطتئ الظعوغئ.
إلى  دائما  تمغض  أطرغضا  أن  طظ  الرغط  سطى  لثلك 
تضالغش  أن  تثرك  لضظعا  السسضري  الثغار  اجاثثام 
الحمالغئ  ضعرغا  طع  الاساطض  شغ  السسضري  الثغار 

ذائطئ وجاضعن سعاصئه وخغمئ.
والثغار اآلخر عع شرض سصعبات اصاخادغئ سطى ضعرغا 
براطةعا  طعاخطئ  تضالغش  أن  تثرك  تاى  الحمالغئ 
تتااجعا  الاغ  افطعر  طظ  السثغث  ولضظ  جثا،  طرتفسئ 
تفرض  والعصعد،  افجطتئ  طبض  الحمالغئ،  ضعرغا 
أطرغضا سطغعا سصعبات اصاخادغئ، وطع ذلك شإن ضعرغا 

الحمالغئ طا زالئ لط تشغر ظعةعا.
وعثا عع السئإ شغ أن أطرغضا تثرك أن التض العتغث 
الثي تمطضه عع الاثفغش طظ غطرجاعا، وإجراء طتادبات 
إلى  لطاعخض  الحمالغئ  ضعرغا  طع  باعاضع  دبطعطاجغئ 
تةمغث  افصض  سطى  أو  براطةعا  سظ  بالاثطغ  إطا  اتفاق 
تطعرعا. وعثا غاططإ طظ أطرغضا أن تدع حغؤا سطى 
شغ  التال  ضان  ضما  الحمالغئ  ضعرغا  ترغثه  الطاولئ 

المتاوقت السابصئ لطاعخض إلى اتفاق طائادل.
ضعرغا  أن  التثث؛  عثا  خقل  بالثضر  الةثغر  وطظ 
تئطس  تغث  به،  غساعان  ق  بطثًا  تسائر  الحمالغئ 
طساتاعا ١٢٠,٥٤٠ ضطط٢ وغئطس سثد جضاظعا ٢٥ ططغعن 
ظسمئ، وسثد ضئغر طظعط غسغحعن تتئ وذأة الفصر، 
وسطى الرغط طظ عثا العضع شصث تمضظ صادتعا طظ 
الثغظ  الماسةرشغظ  افطرغضغغظ  أظاظغئ  طع  الاساطض 
غحضطعن الصعة السزمى شغ السالط. لصث تمضظئ ضعرغا 
وجسطاعا  أطرغضا،  غطرجئ  طظ  التث  طظ  الحمالغئ 

تةطج طسعا وجعا لعجه باعاضع سطى الطاولئ.
الضعرغعن  ضان  إن  أظه  عع  شغه،  لطافضغر  ظتااج  طا 
الحمالغعن الثغظ لغج لثغعط صعة اإلجقم صث تمضظعا 

طظ طعاجعئ أطرغضا، شماذا سظ الئقد اإلجقطغئ؟
ططغعن   ٢٢٠ جضاظعا  سثد  الئالس  باضساان  طباقً،  ظأخث 
واتثة  تماطك  وعغ  ضط٢،   ٧٩٦،٠٩٥ وطساتاعا  ظسمئ 
طظ أضئر المتمغات الطئغسغئ طظ الفتط والشاز الطئغسغ، 
وعغ طضافغئ ذاتغا ضثولئ، وبالرغط طظ ذلك شإن أطرغضا 
اجاطاسئ  السصاب  طظ  اإلشقت  شغ  تخاظاعا  طساشطئ 
العخعل إلى باضساان وصخش المظاذص الصئطغئ طما أدى 

إلى طصاض الرجال والظساء وافذفال.
والسئإ شغ ذلك عع تضام باضساان غغر المثطخغظ، 
شعط لغسعا طثطخغظ هللا ورجعله، بض عط شاجثون 
فظعط غسطعن وقءعط فسثاء اإلجقم والمسطمغظ. 
وعثا ق غظطئص سطى باضساان وتثعا، بض إن العضع 
افضبر  شافطر  الغعم،  المسطمغظ  بقد  ضض  شغ  ضثلك 
وطخر  ترضغا  طبض  الحمالغئ  ضعرغا  أن  عع  أعمغئ 

وافردن والسسعدغئ.
الجسغط الخادق والثطغفئ الثي غثحى اهللا وغاصغه عع 
طا غتااجه المسطمعن الغعم، شعع غماطك صعة اإلغمان 
وشضر اإلجقم، وعع لظ غثاشع سظ افطئ طظ أسثائعا 
اإلجقطغئ  الئقد  وغعتث  جغعجطعط  بض  شتسإ؛ 

 وغظحر دسعة اإلجقم شغ السالط أجمع

الاخسغث يف حرق أوضراظغا ضان ظاغةئ 
لطاثخض افطرغضغ يف املفاوضات

اباثاًء طظ غعم افربساء ١٩ تمعز/غعلغع حعثظا تخسغثًا 
المرضج  صاله  طا  وبتسإ  أوضراظغا.  حرق  شغ  سسضرغاً 
تعالغ ١٠  وصسئ  شصث  اإلرعاب  لمضاشتئ  المسطعطاتغ 

وشغات بغظ الةظعد افوضراظغغظ طظث ١٩ تمعز/غعلغع.
وعثا العضع غبغر الاساؤقت تعل افجئاب والسعاصإ 

الماعصسئ لطاخسغث التالغ.
ولضغ ظفعط طا غةري؛ غظئشغ أن ظثضر بسخ الاطعرات 

المعمئ الاغ تثبئ شغ الحعر الماضغ:
١. شغ ٧ تمعز/غعلغع وعع الغعم افول طظ صمئ طةمعسئ 
السحرغظ؛ أسطظئ وزارة الثارجغئ افطرغضغئ سظ اجاتثاث 
أوضراظغا  شغ  بأطرغضا  الثاص  لطمظثوب  جثغث  طظخإ 

وتسغغظ (ضعرت شعلضر) شغ عثا المظخإ.
بغظ  افول  اقجاماع  تظزغط  تط  ظفسه  الغعم  شغ   .٢
وبسث  السحرغظ.  طةمعسئ  صمئ  خقل  وبعتغظ  تراطإ 
تسطغص  أي  بعتغظ  أو  تراطإ  غصثم  لط  اقجاماع  ذلك 
المحاضض  بتبظا  "لصث  تراطإ:  وصال  الافاخغض.  تعل 

الثولغئ والسقصات البظائغئ"
سظ  قشروف)  (جغرغغ  الروجغ  الثارجغئ  وزغر  وأبطس 
سطى  افوضراظغئ  افزطئ  لاسعغئ  ذرغصئ  إلظحاء  اتفاق 
أجاس اتفاصات طغظسك، شغ تغظ أسطظ وزغر الثارجغئ 

افطرغضغ سظ زغارة ضعرت شعلضر لمعجضع.
زاعارحغظضع)  (ألغضسظثر  أسطظ  البقباء  غعم  شغ   .٣
الحسئغئ"  دوظغاسك  بـ"جمععرغئ  غسمى  طا  رئغج 
والاغ  طالعروجغا،  تسمى  جثغثة  دولئ  تحضغض  سظ 
طظاذص  بسخ  طظ  إظحاؤعا  جغاط  بغاظاته  بتسإ 
خقل السظعات  أظه  "أوضراظغا السابصئ". وطظ العاضح 
الماضغئ ضان زاعارحغظضع شصط غسغث ترجمئ طعاصش 
وشغ  بعا.  غئطَّس  ضان  الاغ  أوضراظغا  شغ  المسآولغظ 
الغعم الاالغ لعثا اإلسقن بثأت الةماسات المامردة 
المعالغئ لروجغا بإذقق الظار بحضض طضبش سطى طعاصع 

الصعات المسطتئ افوضراظغئ.

وغظئشغ أغدًا أن ظثضر الافاخغض الاالغئ:
طفاوضات  شغ  فطرغضا  الثاص  المظثوب  تسغغظ  إن 
شغ  تصثم  أي  عظاك  غضظ  لط  سظثطا  جاء  أوضراظغا 
تسعغئ الخراع شغ حرق أوضراظغا. إن اجاتثاث طبض 
أن  أطرغضا  ظعاغا  سطى  بعضعح  غثل  المظخإ  عثا 
غضعن لعا دور ضئغر شغ تسعغئ افزطئ افوضراظغئ. إن 
وظغفئ أطرغضا ضاظئ طراصئئ جععد رباسغئ الظعرطاظثي 
الةععد  طظ  الرباسغئ  تاسإ  سظثطا  الطتزئ  واظازار 

الفاحطئ وتساشغث بعا لاصعم بثور العجغط.
الثوري  اقجاماع  خقل  تجغران/غعظغع ٢٠١٦  شغ ٢٣ 
لرباسغئ الظعرطاظثي لط غآغث وزراء خارجغئ ألماظغا وشرظسا 

وزسماء روجغا شضرة إضاشئ أطرغضا لحضض الظعرطاظثي.
ولضظ شغ ٩ آذار/طارس ٢٠١٧ خقل طآتمر ختفغ 
روجغا  خارجغئ  وزراء  صــام  طعجضع  شغ  طحارك 
الخراع  تسعغئ  شغ  أطرغضا  طحارضئ  بثسط  وألماظغا 

شغ حرق أوضراظغا.
تطعا  غاط  الخراسات  جمغع  أن  إلى  قشــروف  وأحــار 
بمساسثة أطرغضا. ضما أضاف ظزغره افلماظغ (جغشمار 
شغ  طغظسك  اتفاصغات  تظفغث  طسألئ  شغ  أظه  غابرغغض) 

دوظئاس شإظعط طعامعن باطئغص الظفعذ افطرغضغ.
تاى  المحارضئ  تةظإ  شغ  اجامرت  أطرغضا  لضظ 
بثاغئ تمعز/غعلغع ٢٠١٧، وأدى السةج الثي واجعاه 
افزطئ  تض  بحأن  وأوضراظغا  وروجغا  وشرظسا  ألماظغا 
إلى صغام طسآول ضئغر شغ وزارة الثارجغئ بالاخرغح 

الاالغ أطام اإلسقم:

شرظسا  الظعرطاظثي -  أسداء  جمغع  إن  أصعل  أن  "أود 
شغ  رغئاعط  سظ  أسربعا  وروجغا -  وأوضراظغا  وألماظغا 
أن غضعن لعط ظزغر أطرغضغ غمضظعط السمض طسه شغ 
المفاوضات، لغج ضسدع شغ حضض الظعرطاظثي ولضظ 
الئطثان  تطك  طع  ولطاساون  الحضض  لعثا  طعط  ضثسط 

أبظاء الافاوض بحأن تظفغث اتفاصغات طغظسك".
شغ ٧ تمعز/غعلغع صال وزغر الثارجغئ افطرغضغ رغضج 
تغطرجعن: "ردًا سطى ذطإ الرئغج بعتغظ صمظا باسغغظ 

ضعرت شعلضر طظثوبًا خاخًا فطرغضا فوضراظغا".
وبالاالغ شصث ضاظئ أطرغضا تظازر بخئر لتزئ سةج رباسغئ 

الظعرطاظثي طما جغةئرعط سطى ذطإ المساسثة طظعا.
الاغ  لطاسطغصات  اجاظادًا  أظه  ظثضر  أن  الةثغر  وطظ 
لط  وبعتغظ،  تراطإ  اجاماع  شغ  المحارضعن  صثطعا 
تامضظ روجغا وأطرغضا طظ الاعخض إلى اتفاق بحأن 
طفاوضات  شغ  أطرغضا  طحارضئ  إن  تغظ  شغ  أوضراظغا، 
السقم صث بثأت بالفسض شغ حضض تسغغظ ضعرت شعلضر. 
طحارضئ  أن  طظ  بالصطص  تحسر  روجغا  شإن  وبالاالغ 

أطرغضا جاسئإ سعاصإ جطئغئ سطى روجغا.
طع افخث بسغظ اقسائار ضض طا ذضرظاه جابصاً، غمضظظا أن 
ظساظاب أظه سطى افرجح أن جئإ إسقن دولئ طالعروجغا 
والاخسغث شغ حرق أوضراظغا عع رغئئ روجغا شغ تأطغظ 
افزطئ  تعل  جثغثة  طفاوضات  سائئ  سطى  طعصفعا 
الةثد،  المحارضغظ  أتث  غحارك  شسظثطا  افوضراظغئ. 
الافاوض  سمطغئ  إلى  وغظدط  ضعجغط،  أطرغضا  أي 
شإن روجغا تسسى إلى رشع المثاذر واإلحارة إلى أن 
ضان  إذا  لثخعطعا  بالظسئئ  وخغمئ  جاضعن  السعاصإ 

تض افزطئ افوضراظغئ ق غظاجإ روجغا.
وعثه الظاغةئ تط تأضغثعا طظ خقل الاطعرات الاغ 

تخطئ خقل افجئعسغظ افخغرغظ:
سظثطا ُجؤض ضعرت شعلضر خقل زغارته لثظئاس تعل 
ظاغةئ  عع  دظئاس  شغ  غةري  طا  أن  أطرغضا  إدراك 

لطسثوان الروجغ أجاب: "ظسط، ظتظ طثرضعن لعثا. 
الخراع،  بثأ  وضغش  غةري،  الثي  وظفعط  ظرى  ظتظ 

وضغش تاط إدارته اآلن".
وصث صام تراطإ شغ ٢ تمعز/غعلغع بالاعصغع سطى صاظعن 
غفرض سصعبات جثغثة سطى روجغا. وعثا أشدض طآحر 
سطى أن اقجاماع الثي تخض خقل صمئ الـ ٢٠ لط غأت 
بأي اتفاق بغظ أطرغضا وروجغا. ضما غةثر بالثضر أظه 
وبسث ذلك صررت روجغا أن تصطض سثد المسآولغظ شغ 

جفارة أطرغضا وأن تصعم بارتغض سثد طظعط.
د.  الروجغ  الــعزراء  رئغج  أجئر  العضع  عــثا  إن 
سقصاتظا  باطعغر  "افطض  إن:  الصعل  سطى  طغثشغثغش 
افطرغضغئ  اإلدارة  بعجعد  الماتثة  العقغات  طع 

الةثغثة صث اظاعى اآلن".
إن ضض طا ُذضر جابصا غئغظ أن أطرغضا عغ أضبر دعاء 
وطعارة طظ روجغا الاغ تفاصر إلى أغثغعلعجغئ وطظ 
أغدا  وتساظغ  الروجغ  السثوان  ترعإ  الاغ  أوروبا 

طظ السصعبات.
السغاجئ  أن  خثصئ  جغاجغ  غئاء  وبضض  روجغا  إن 
افطرغضغئ غرجمعا الرئغج افطرغضغ وتثه وأن تراطإ 
عع خثغص لروجغا، ولعثا واشصئ سطى إدخال أطرغضا 
شغ تحضغض الظعرطاظثي. وعا عغ اآلن صث ُخثطئ طظ 
خطؤعا السغاجغ تغث إظعا دولئ ق تماطك أغثغعلعجغئ 
طتثدة وق غمضظعا اخاقق طظاورات جغاجغئ، وعا عغ 

 ضالسادة تطةأ إلى الاخسغث
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ أوضراظغا

ذضرت صظاة (بغ بغ جغ) شغ الباظغ طظ آب/أغسطج 
(رغضج  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  أن   ٢٠١٧ سام 
تغطرجعن) أدلى بئغان تعل السغاجئ الثارجغئ لطمأظئ 
(ضغط جعظس أون) بأن أطرغضا ق تسسى إلجصاط الصائث 
واحظطظ  وأن  ظزاطه،  أو  الحمالغئ  لضعرغا  افسطى 

ترغإ شغ "الةطعس" طظ أجض المتادبات.
الاخرغتات  طظ  جطسطئ  بسث  الاخرغح  عثا  غأتغ 
ضث  أطرغضا  اتثثتعا  الاغ  واإلجراءات  اقجافجازغئ 
طظث  الماضغئ،  الصطغطئ  افحعر  شغ  الحمالغئ  ضعرغا 
أن أخث تراطإ طرضج الخثارة شغ المحعث السغاجغ 
طرارا  الحمالغئ  ضعرغا  أطرغضا  ذّضرت  وصث  افطرغضغ. 
تاطقت  اجاثثام  تعل  تعثغثاتعا  خقل  وتضرارا 

الطائرات وافجطتئ الظعوغئ ضثعا.
عثا باإلضاشئ إلى الاثرغإ السسضري سطى ظطاق واجع 
الثي أجراه الةغح افطرغضغ شغ ضعرغا الةظعبغئ شغ 
الحمالغئ  ضعرغا  طتاولئ  سطى  ردا   ٢٠١٧ آذار/طارس 
إذقق خاروخ (بالغساغ) شغ ١٢ حئاط/شئراغر. وأجرت 
ذلك  شغ  بما  طاسثدة،  سسضرغئ  طظاورات  أطرغضا 
تثرغإ سسضري صاطئ به شغ ظغسان/أبرغض، وتثرغئات 

بالخعارغت الئالغساغئ شغ تمعز/غعلغع ٢٠١٧.
إن رد أطرغضا سطى ضض طتاولئ إلذقق الخعارغت طظ 
صئض ضعرغا الحمالغئ غحضض تعثغثًا لضعرغا وذلك إلى 
تاى  اجامرت  الاغ  واقجافجازات  الاخرغتات  جاظإ 
تمعز/غعلغع   ٢٨ شغ  تط  خاروخ  إلذقق  اخائار  آخر 
الةثغث  الخاروخ  عثا  أن  اقصاخاد  سطماء  وذضر   .٢٠١٧
غمضظ أن غخض إلى ١٠,٠٠٠ضط، طا غسظغ أن طساتات 
واجسئ طظ أطرغضا باتئ اآلن شغ طاظاول خعارغت ضعرغا 
الحمالغئ. وغأتغ عثا اقخائار بسث ٢٤ غعطا طظ اقخائار 
الخاروخغ السابص الثي غمضظ أن غخض إلى ٧٥٠٠ضط. 
طصارظئ  تمعز/غعلغع   ٢٨ شغ  أجري  الثي  اقخائار  ضان 
باقخائارات السابصئ تطعرا ضئغرا، شغئثو أظه صادر سطى 
العخعل إلى الساتض الشربغ فطرغضا، ووشصا لطثئراء شإن 
عثا غمبض تثباً طعماً ضما اسائره رؤجاء أطرغضغعن طظث 

شارة ذعغطئ، بتغث إن أطرغضا ق تساطغع تتمطه.
إن الاسطغح المضبش لضعرغا الحمالغئ وبرظاطةعا الظعوي 
ذلك  ضض  الخعارغت؛  اخائارات  جاظإ  إلى  المسامر 
غعثف إلى ضمان بصاء ضغاظعا، والامضظ طظ تتسغظ 
غاططإ  افعثاف  عثه  وتتصغص  اقصاخادغئ.  المساغغر 
لط  عثا  ولضظ  ذلك،  بحأن  أطرغضا  طع  طائادق  اتفاصا 
غتثث، تغث ضطما تخض اتفاق تط ظصده شغ الشالإ 

بسئإ سثم وشاء أطرغضا بحروط اقتفاق.
ضعرغا  صدغئ  تض  أطرغضا  تاولئ  سصعد،  طثى  سطى 
شحطئ.  لضظعا  طثاطفئ  تضاغضات  باجاثثام  الحمالغئ 
حآون  شغ  خئغرة  وعغ  غرغاظج)  (حغظا  وصالئ 
ضعرغا الحمالغئ شغ جاطسئ طغسعري، شغ طصابطئ بأن 
تظةح  لط  الحمالغئ  ضعرغا  تةاه  افطرغضغئ  "السغاجئ 

طظث سصثغظ، وظتظ ظرى آبار ذلك".
وطع اخائار الخاروخ افخغر، تثرك أطرغضا أظه أخئح 
لثغعا خغارات طتثودة لطاساطض طع ضعرغا الحمالغئ. 
غغر  بات  وبسدعا  الثغارات  بسخ  اجاظفثت  شصث 
واصسغ، وعثا عع السئإ شغ أن أطرغضا صررت تتسغظ 

أجطعبعا تةاه ضعرغا الحمالغئ.
جغحعا  اجاثثام  عع  فطرغضا  المااتئ  الثغارات  وطظ 
لضعرغا  الظعوغئ  المعاصع  سطى  تثرة"  "بدربئ  لطصغام 
الحمالغئ إلخراج خعارغت الئقد وضثلك إخراج الصادة 
أون).  جعظس  (ضغط  شغعط  بما  الئقد  طظ  السغاجغغظ 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: شدض أطجاغغش*ـ 

ملاذا تسظئ أطرغضا شةأة أجطعبعا 
يف الاساطض طع ضعرغا الحمالغئ؟

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: ذطتئ تسظ – العظثـ 

جط
طار

ظزط تجب الاترغر/ اجضظثغظاشغا غعم الةمسئ، الثاطج 
الباطظ  المعاشص  ١٤٣٨عةرغئ،  الصسثة  ذي  طظ 
والسحرغظ طظ حعر تمعز/غعلغع ٢٠١٧طغقدغئ، وصفئ 
جاطسئ شغ طثغظئ ضعبظعاغظ ساخمئ الثظمارك؛ ظخرة 
لطمسةث افصخى المئارك تتئ سظعان "المسةث افصخى 
غظادي لاترغره"، دسا شغعا المسطمغظ إلى ظخرة المسةث 
تسظغ  التصغصغئ  ظخرته  أن  طآضثا  المئارك،  افصخى 
تطعغره طظ دظج غععد بالصداء سطى ضغاظعط المست، 

وتترغر ضاطض تراب افرض المئارضئ شطسطغظ.

اسكندينافيا: وقفة نصرة للمسجد األقصى المبارك

جط
طار

ظحر طعصع (روجغا الغعم، الةمسئ ٢٠ حعال ١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٧/١٤م) خئرًا ورد شغه: "أخثرت طتضمئ طشربغئ 
تضما بالسةظ المحثد لمثة جظئ واتثة بتص ٦ أحثاص، بسث اتعاطعط شغ الارتغإ باغاغال السفغر الروجغ 
شغ ترضغا السام الماضغ والاترغخ سطى تظفغث عةمات (إرعابغئ). ضما ظص صرار المتضمئ سطى شرض غراطئ تئطس 
تعالغ ألش دوقر سطى ضض واتث طظ الماعمغظ السائ، بسث أن أصرت المتضمئ طسآولغاعط سظ ظحر تسطغصات شغ 
طعصع "شغسئعك" شغ ظعاغئ سام ٢٠١٦ الماضغ رتئعا شغعا باغاغال السفغر الروجغ شغ ترضغا أظثرغه ضارلعف. 
تةثر اإلحارة إلى أن السفغر الروجغ شغ أظصرة أظثرغه ضارلعف اغاغض أبظاء اشاااح طسرض شغ الساخمئ الارضغئ 

شغ ١٩ ضاظعن افول/دغسمئر الماضغ، وصاض المعاجط سطى غث رجال افطظ شغ طضان التادث.

ً

هل أصبح كره المسلمين للكفار المستعمرين
تهمة يحاسب عليها النظام المغربي ؟!



 السثد ١٤٢  ٣افربساء ١٧ طظ ذي الصسثة ١٤٣٨ عـ المعاشص ٩ آب / أغسطج ٢٠١٧ طــ

طما  الماتثة،  لفطط  السام  افطغظ  لطصاء  شعره  طظ 
غثل سطى أن بسبئ افطط الماتثة طخاتئئ لثطعات 
وجثت  الخثغرات  وبغصئ  شحض  وبسث  الطصاء،  عثا 
بسبئ افطط الماتثة شغ عثا اإلسقن "إسقن بارغج" 
تفار  طعاشصئ  أن  اسائار  سطى  لطسمض  ذرغص  خارذئ 

سطغعا غسطغعا شرخًا لطظةاح.
أطرغضا  بغظ  المسطظ  الاعاشص  عثا  أن  غقتر  أظه  غغر 
وشرظسا تةاه طسالةئ افزطئ شغ لغئغا أتثث اجافجازًا 
لئصغئ افذراف الثولغئ وخخعخًا اإلغطالغعن واإلظةطغج 
طظ  تصطغطه  أو  اطاساضه  أبثى  طظعط  ضض  وافلمان، 
شاغج  لترضئ  إرباضًا  جئإ  طا  وعثا  الطصاء.  عثا  صغمئ 
السراج شغما واشص سطغه طع تفار وبغظ طا تخر سطغه 
افذراف افخرى طظ الامسك بئظعد وبغصئ الخثغرات 
تخرف  تتئ  السطغا  افطظغئ  الصغادات  أطر  تةسض  الاغ 

المةطج الرئاجغ الثي غرأجه السراج تالغًا.
ولثلك غئثو أن اخاراق "بارغج" لطعضع الماأزم شغ 
شغ  المتاثم  الخراع  تالئ  إظعاء  غساطغع  لظ  لغئغا 
الثاخض الطغئغ، وأغداً عع لغج طآحرا سطى تعاشص دولغ 
تعل التض شغ لغئغا، وإظما غئثو سطغه تالئ طظ الامتعر 
الفرظسغ  افطرغضغ  افزطئ؛  تعل  والزاعر  الةثغث 
ولع  برغطاظغا،  طظ  بثسط  وألماظغا  إغطالغا  طصابض  شغ 
الختش  بسخ  تسطغصات  طظ  غفعط  والثي  خفغاً،  ضان 
المسائرة شغ لظثن طظ إغتائعا بأن عثه الثطعة "لصاء 

بارغج" خطعة خشغرة شغ ذرغص التض.
وطا غعمظا ظتظ أعض الئقد وأبظاءعا عع الاأضغث سطى 
أن الاثخض افجظئغ شغ حآون الئقد، جعاء أضان عثا 
الاثخض طظ دول طظفردة أو تثخًق جماسغًا سئر طئسعث 
إلرادة  خدعسًا  ضعظه  سظ  غجغث  ق  الماتثة،  افطط 
افجظئغ الثي ق غرغث لطئقد خغرًا. وعع طظ صئغض "طظ 
غساةغر طظ الظار بالرطداء"! واهللا تسالى غتثرظا شغ 
طتضط ضاابه طظ ذلك بصعله جئتاظه: ﴿َوالَ تَْرَكُنواْ إىَِل 
 : الضرغط  ظئغظا  وصعل  اجَّاُر﴾،  ُكُم  َفَتَمسَّ َظلَُمواْ  ِيَن  َّ ا

 «َال َتْسَتِضيُئوْا ِبَناِر اْلُمْشِرِيَن»

أظه  طظ  له  شاضتًا  اإلغطالغغظ  رد  وجاء  الظاس.  طظ 
سطى  ظتظ  وصعلعط:  الصطص،  غساثسغ  طا  غعجث  ق 

تعاخض طع المحغر تفار.
طظ المفغث الصعل بأن عثا الاعثغث طظ تفار لطصعات 
اإلغطالغئ لظ غضعن له أبر طادي، غغر أظه غفعط طظه 
رجالئ أطرغضغئ إلغطالغا بأن ق تاسثى المسمعح به 

شغ جاتئ الخراع شغ لغئغا.
أطرغضا  بغظ  وتفاعط  تظاغط  غعجث  أظه  العاضح  وطظ 
عثه  تخعل  وظرجح  الصادطئ،  الثطعات  شغ  وشرظسا 
"الافاعمات" أبظاء زغارة الرئغج تراطإ إلى شرظسا شغ 
١٣ تمعز/غعلغع الفائئ، وعثا الطصاء بغظ تفار والسراج 
الحأن  شغ  سطغعا  المافص  السرغدئ  الثطعط  ضمظ 
الثارجغئ  شغ  المسآول  تخرغح  سطغه  دل  ضما  الطغئغ، 
جرى  الثي  اقتفاق  بمعازاة  ذضره  طّر  الثي  المخرغئ 
بغظعما تعل المسألئ السعرغئ. وطظ العاضح أن الرئغج 
الفرظسغ الةثغث غثاطش شغ أدائه السغاجغ شغ الصداغا 
الثولغئ سظ جطفه ععقظث، شصث ضان ععقظث شغ السطظ 
غزعر دسمه قتفاق الخثغرات وشغ السر غرجض الثئراء 
بسصعط  أطره  اشادح  تاى  تفار،  لةغح  والمسثات 
طروتغئ له شغ بظشازي وطصاض بقبئ سسضرغغظ له شغعا، 
وأغداً رده الماسةرف والشاضإ سطى السراج شغ زغارته 
له شغ آخر جظئ ٢٠١٦ سظثطا ذالئه السراج باسطغح الةغح 
الطغئغ الثي غسمض سطى تضعغظه، شغ صعله له "غئثو أظك 

لط تسمع بأن شغ بطثك جغحغظ، شأغعما تصخث؟".
وطع طا خثر سظ الثارجغئ افطرغضغئ طظ أظعا "ترتإ 
غسان  ووجعد  سظه..."  الخادر  وباإلسقن  بالطصاء 
غسطغ  الطصاء  شغ  لغئغا  إلى  افطمغ  المظثوب  جقطئ 
الطصاء خفًئ أطمغئ، وأظه لغج سمًق بمسجل سظ افطط 
عثا  أبر  سطى  جقطئ  غسان  خرح  وصث  الماتثة، 
الطصاء بصعله "لصاء بارغج إغةابغ وجظثسط الطغئغغظ 
إلجراء اظاثابات..."، وذضر "أن الظاغةئ افضبر إغةابغئ 
الطغئغئ  افزطئ  تض  أن  سطى  اتفصا  الطرشغظ  أن  عغ 
جغاجغ شصط، وأظه ق تعجث تطعل سسضرغئ"، وذعإ 

تامئ: تعثغثات تفار لطسفظ اإلغطالغئ... بغظ التصغصئ والثجض

ضمال الغععدي السمغض "بطقً شّثًا" و"طظصثًا سزغماً" شغ 
أسغظ المسطمغظ طظ السرب والارك وغغرعط، شاظصادوا 
طظ  شؤئ  إق  افجااظئ،  شغ  الثقشئ  خرح  عثم  شغ  له 
المآطظغظ العاسغظ. وطظ أظةع الُثثع أغداً أْن رجثئ 
شغ أذعان المسطمغظ بسث عثم الثقشئ شضرُة الاعجض 
بإخقح الفرد ذرغصاً إلى إخقح المةامع، وذلك لخرف 
افذعان سظ إسادة الثقشئ! ولغج افطر ضثلك (سصًق 
وق حرساً) بأي تال طظ افتعال. إذ إخقُح تال افطئ 
وتخعغُإ أطِر الةماسئ غمر تاماً سئر إصاطئ الثولئ، الاغ 
وأن  اإلجقم.  أتضام  وشص  الظاس  حآون  ضاشَئ  ترسى 
الطرغص إلى ذلك حرسا إظما عع تضاض المسطمغظ جغاجغًا 
باقجاصقل  السرَب  وسثت  أظعا  أغداً  وطظعا  إلصاطاعا. 
سظ افتراك "المسائثغظ" شآزروعا سطى دولئ الثقشئ 
خقل  الضئرى"  السربغئ  بـ"البعرة  جمغ  شغما  السبماظغئ 
الظاغةئ  وضاظئ  ١٩١٦م!!  شغ  افولى  السالمغئ  الترب 
طظ  ذلك  وضان  واجاسمارًا!  وذلًئ  ودطارًا  وشرصًئ  وباقً 
أظةع افجالغإ الحغطاظغئ الاغ اجاثثطعا اإلظةطغُج شغ 
سمطغئ اإلجعاز سطى الثولئ السبماظغئ. وطظ خثاع الضفار 
العذظغئ)،  (الثول  الجائفئ  اقجاصققُت  أغداً  الشربغغظ 
والترضاُت العاصسغئ، والةاطسُئ السربغئ وطظزمئ المآتمر 
اإلجقطغ ورابطُئ السالط اإلجقطغ وتضُط آل جسعد شغ 

التةاز وظةث... وغغر ذلك ضبغر ق غتخى.
ولما جاء اقجاسماُر افطرغضغ إلى المظطصئ بسث الترب 
السالمغئ الباظغئ، اجاثثم عع اآلخر ُخثساً ق تتخى وق 
تسث أغداً، اسامث سطغعا شغ خراسه طع افطئ اإلجقطغئ 
الماتثة  شافطط  طتظاعا.  وإداطئ  إخداسعا  أجض  طظ 
ُخثسئ، وشضرة "المةامع الثولغ"، والثي عع شغ  طبقً 
وسطى  اإلظساظغئ  سطى  ضئرى  غربغئ  طآاطرة  التصغصئ 
اإلجقم والمسطمغظ خاخئ، أغداً ُخثسئ. وشضرة طضاشتئ 
(اإلرعاب) و"سثاء" أطرغضا المجسعم لطظزام السعري طظث 
شغما  وروجغا  إغران  لظزام  "سثاؤعا"  وضثلك  سصعد، 
الحسإ  "أخثصاء  وشضرة  الحام  شغ  افغام  عثه  غةري 
السعري" ووسعد أطرغضا فضراد جعرغا والسراق ضض ذلك 
ُخَثع وأضاذغإ. ضما أن المئسعث الثولغ جاغفان دي 
طغساعرا وأردوغان ودوره شغ جعرغا وظعةه وظزاطه 
شغ ترضغا، وظزام السغسغ وَطظ صئطه شغ طخر الضظاظئ 
ُخثٌع أطرغضغئ!! ضما  وتضط الئحغر شغ السعدان أغداً 
أطرغضا  أجالغإ  أعط  أتث  تحضض  المصغائ  الطائفغئ  أن 
وتظفغث  لسغاجاعا  خثطًئ  المسطمغظ  بغظ  الفرصئ  لئث 
طحارغسعا شغ بقد المسطمغظ عثه افغام، وذلك سظ 

ذرغص التضام الزطمئ والسمقء الثعظئ.
ولضظ أق غةثر بظا أن ظطرح السآال اآلتغ: إلى طاى 
تظططغ ُخثُع الشرب سطى المسطمغظ؟! وطا السر شغ أن 
عثا الشرب غةث دائمًا ِطظ بغظ المسطمغظ َطظ غآازره 
وغظفث له خطَطه شغ بقد المسطمغظ سطى تساب افطئ 
وحسعبعا، بغظما جظاغات الشرب المساسمر طابطئ أطام 
ِيَن  َّ فَُّها ا

َ
أسغظ المسطمغظ؟.. واهللا تسالى غصعل: ﴿يَا ك
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َاء  ِ ْو
َ
أ َنْعُضُهْم  َاء  ِ ْو

َ
أ َواجََّصاَرى  َُهوَد  ْ ا َيتَِّخُذواْ  الَ  آَمُنواْ 

َفْهِدي  الَ  ابَّ  إِنَّ  ِمْنُهْم  َفإِنَُّه  نُكْم  مِّ َُّهم  َفَتَول َوَمن  َنْعٍض 
﴿إِغََّما  أغدًا:  وغصعل   .[٥١ [المائثة:  الِِمنَي﴾  الظَّ الَْقْوَم 
ْخرَُجوُكم مِّن 

َ
يِن وَأ ِّ ِيَن َقاتَلُوُكْم يِف ا َّ ُ َعِن ا َفْنَهاُكُم ابَّ

َُّهْم  َفَتَول َوَمن  َّْوُهْم  تََول ن 
َ
أ إِْخَراِجُكْم  بَلَ  َوَظاَهُروا  ِديَارُِكْم 

الُِموَن﴾ [المماتظئ: ٩].  ْوَحَِك ُهُم الظَّ
ُ
َفأ

وق رغإ أن الةعاب سطى ذلك غضمظ تاماً شغ غغاب تخظ 
المسطمغظ، أي دولئ الثقشئ. وق حك أن غغاب العسغ 
السغاجغ شغ افطئ بسئإ بسثعا سظ دغظعا وطئثئعا عع 
طا أدى إلى عئعذعا بط جصعذعا. وأن لئرغطاظغا والثول 

افوروبغئ التر افوشر شغ تطك الةرغمئ الظضراء. 
وطظ تطك الُثثع أغداً أظظا ظتظ المسطمغظ اظططئ سطغظا 
ُخثسئ غربغئ أخرى عغ ربما أحث طظ ضض الاغ ُذضرت 
جمغساً، وعغ ُخثسئ أن التضام شغ أوذاظظا (المساصطئ) 
عط طظا، وأظعط إظما اجاععاعط الشرُب وضسئعط ظفسغًا 
تساب  سطى  طخالته  غثثطعن  وخاروا  وطخطتغاً 
حسعبعط! وأن افطض فجض خقح افطئ واظازام حآوظعا 
طسصعد سطى سعدتعط لطةادة، وأن الثقص إظما غضعن 
سطغعط  اإلظضار  وسثم  وطحارضاعط  بض  ذاساعط  شغ 
بتةئ التفاظ سطى جقطئ افرواح وأطظ الئقد واجاصرار 

افوذان، شدقً سظ سثم خطسعط والثروج سطغعط.
الضاشر  الشرب  أن  عغ  والمروسئ  المفجسئ  والتصغصئ 
اباثاًء  عغأعط  أي  جمغساً  خظسعط  طظ  عع  المساسِمر 
بعضسعا  اإلجقطغئ،  الحسعب  لتضط  أي  افدوار،  لعثه 
شغ أصفاص عثه الضغاظات العذظغئ العضغسئ الاابسئ الاغ 
أوجثعا عع سطى أظصاض دولئ الثقشئ! سطماً أن طا ُذضر 
إلى  أغداً  غظطئص  السمقء  التضام  حأن  شغ  ُخثسٍئ  طظ 
تث الاطابص سطى السطماء المأجعرغظ الثغظ عط خظائع 
التضام شغ طثائراتعط بض عط َتـَئُع لعط بتضط العظغفئ، 
أي طظ تغث المعام وافدوار المعضطئ إلغعط!! شق غرابئ 
بسثئث شغما تسغحه افطُئ السةغظئ طظ اظاضاجئ ُطرسئٍئ 
وطظ أوضاع غاغًئ شغ اقضطراب سطى جمغع المساعغات 

شغ ضظش عآقء التضام افصجام وأحغاسعط طظث سصعد.
وإْذ عط شغ خثطئ الشرب سطى عثه الحاضطئ، وإذ عط شغ 
خش أسثاء افطئ شضرًا وحسعرًا، بض شغ خثطئ دوِل الضفر 
إللجاطعط  جئغض  وق  وباذظاً،  ظاعرًا  الثغاظئ  درب  سطى 
وتمطعط سطى التضط باإلجقم وتطئغص الحرغسِئ شغ التال 
ظزرًا قرتئاذعط العبغص بأجغادعط شغ الشرب، شق طظاص 
طظ خطسعط حرساً، وذلك سئر تضاض المسطمغظ جغاجغًا 
سطى ذرغصئ رجعل اهللا واجاةابًئ فطر اهللا - بشرض إصاطئ 
َطظ ُغصغط الثغَظ طضاظعط، وذلك سظ ذرغص افطئ وظخرِة 

أعض الصعة طظ أبظائعا، وعع خطغفئ المسطمغظ.
شعض  الحاضطئ،  عثه  سطى  اإلجقِم  لسثو  خَثم  عط  وإذ 
غخح أن ُغظازر طظعط خغر لفطئ اإلجقطغئ وعط جمغسًا 
جرت  شغما  له  طثطخعن  الضاشر  لطشرب  ووضقء  سمقء 
تعغؤـُاعط له؟؟ وعض بسث عثا الفعط إق سمالئ وخغاظئ أو 
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سطغعا  وطظ  افرض  اهللا  غرث  وتاى  الاارغت  شةر  طظث 
والخراع الثولغ ق غثرج سظ أتث داشسغظ:

سظث  المئثأ  جغادة  ضتإ  والفثر،  السغادة  تإ  افول: 
المسطمغظ وظحره ضما ضان التال طع الثولئ اإلجقطغئ 
ذعال طا غصارب ١٣٠٠ جظئ. أو تإ جغادة افطئ والحسإ 

ضما عع التال طع إغطالغا الفاحغئ أو ألماظغا الظازغئ.
الباظغ: الرضخ وراء المظاشع المادغئ

السعشغاغ  واقتتاد  اإلجقطغئ  الثولئ  وبجوال 
اظتخر الثاشع الثي غسغطر سطى السالط شغ الرضخ 
تصعم  تاى  ضثلك  وجغزض  المادغئ  المظاشع  وراء 
شاآبر  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ 
جغادة  تإ  داشع  طسعا  شغسعد  الثولغ  الخراع  شغ 
طظ  المئادرة  زطام  جاظاجع  ضما  وظحره،  المئثأ 

لطسالط. إدارتعا  لسعء  أطرغضا 
وأخطر دواشع الخراع بغظ الثول عع داشع اقجاسمار 
التروب  جئإ  الثي  شعع  وخعره.  أحضاله  بةمغع 
وتروب  السالمغاغظ  والتربغظ  والضئغرة  الخشغرة 
وعع  وغغرعا،  والسراق  وأششاظساان  وأشرغصغا  الثطغب 
والتروب  وافزطات  المحاضض  غسئإ  زال  طا  الثي 
بغظ  والاخارع  والاحاتظ  والاظاشج  ضطه.  السالط  شغ 
الغمظ  وطظعا  اإلجقطغ  السالط  شغ  وبرغطاظغا  أطرغضا 
المعارد  سطى  والسغطرة  اقجاسمار  أجض  طظ  عع 
وتغرة  تجاغثت  وصث  الطئغسغئ،  والبروات  المادغئ 
الخراع الثولغ بغظ أطرغضا وبرغطاظغا بحضض جظعظغ 
والاغ  اآلن  رتاعا  الثائر  الثطعغئ  الترب  إلى  أدى 
راح ضتغاعا اآلقف طظ أعض الغمظ، ضما جئإ ذلك 
الخراع الثطار والمةاسئ والمساظاة والضعارث وافوبؤئ 

وأطراض الضعلغرا وزغادة الفصر والئطالئ...
شغ  تطعح  طآحرات  شق  طسامر،  الغمظ  شغ  والخراع 
افشص سطى صرب اظاعاء ذلك الخراع الثي حارف سطى 
قجامرار  دواشع  عظاك  إن  بض  التغاة.  سةطئ  تعصغش 
المامبض  افجاجغ  الثاشع  طظ  طافرسئ  الخراع  عثا 
شغ الرضخ وراء المظاشع والمعارد والبروات، أي داشع 
اجامرار  تآضث  الاغ  الثواشع  عثه  وطظ  اقجاسمار، 

الخراع شغ الغمظ إلى أجض غغر طسمى.
الثول  فجظثة  المظفثة  اإلصطغمغئ  الثول  أذماع   -١
اقجاسمارغئ. شإغران تسسى إلى أن غضعن الغمظ ججءًا 

طظ المحروع الفارجغ ضما ضان صئض اإلجقم.
وعغ  الثطفغئ  تثغصاعا  الغمظ  شاسائر  السسعدغئ  أطا 
تظفث أجظثة أطرغضا شغ الغمظ وتتاول إصظاع أطرغضا بأن 
شغ  إغران  تاثخض  ق  بتغث  بغثعا  الغمظ  ططش  غضعن 

ذلك وعغ جااعلى تبئغئ التعبغغظ شغ التضط.
الثطغب  بعابئ  عع  الغمظ  أن  ترى  شعغ  اإلطارات  أطا 

عع  التعبغغظ  بامثد  وذلك  أطرغضا  ظفعذ  تجاغث  وأن 
ترغث  شعغ  ولثلك  الثطغب،  تضام  سروش  سطى  خطر 
تصطغص ظفعذ التعبغغظ وتثوغر تضط خالح لغسامر 

ظفعذ اإلظةطغج شغعا ضما ضان طظ صئض.
تغث  الغمظ  شغ  الطائفغئ  ظار  احاسال  اجامرار   -٢
السغاجغ  العجط  بخئس  ذائفغ  ذرف  ضض  غسسى 
أجض  طظ  طحروسه  إلى  لضسئه  الطائفغئ  بخئشئ 

السغر شغ تظفغث طثططات أجغاده.
وغسسى ضض شرغص إلى جسض اإلسقم والةغح وطظاعب 

الاسطغط خاضسئ لمغعله الطائفغئ والمثعئغئ.
٣- اتاثام الخراع سطى المظاشث الئترغئ

غسسى ضض شرغص طثسعطا بالثولئ اقجاسمارغئ الاابع 
والترب  الئترغئ،  المظاشث  سطى  السغطرة  إلى  لعا 
الثي  الئتري  التثغثة  طظفث  سطى  تالغا  طتاثطئ 
المظفث  وعع  خالح   - التعبغ  تتالش  سطغه  غسغطر 
الثي تعرب لعط افجطتئ طظه طع طعاد اإلغابئ، وصث 
أساد وزغر الثارجغئ افطرغضغ تغطرجعن طئادرة ضغري 
ذرف  التثغثة  طغظاء  غاسطط  أن  وعغ  ججئغ  بحضض 
بالث، وجاضعن أطرغضا عغ أول طظ غرشخ طئادرتعا 

إذا لط غثثم الطرف البالث جغاجاعا.
٤- السئاق سطى المخالح وافطعال

غثت  تاى  طخطتغًا  ربطًا  الظاس  الظزام  ربط  لصث 
شاراعط  لطظاس  تأبغرًا  افضبر  المترك  عغ  المخطتئ 
طثعطئ  بسرسئ  ذاك  أو  الطرف  عثا  شغ  غظثرذعن 
لطثول  رخغخئ  صرابغظ  وأبظاءعط  أظفسعط  وغصثطعن 
تشطش  الماخارسئ  افذراف  أن  وطسطعم  اقجاسمارغئ. 
والمثعئغئ  والعذظغئ  بالصعطغئ  الثاطغ  الخراع  عثا 
والطائفغئ لةثب افتئاع لغضعظعا وصعدًا لعثا الخراع، 
أبرز  أظعا  إق  المخطتغئ  الظاتغئ  إخفاء  وغتاولعن 
الثواشع الاغ تصثف افتئاع إلى عاوغئ الخراع اإلظةطع 

- أطرغضغ المتاثم والاغ تسئإ اجامرار احاساله.
داشع اقجاسمار عع افجاس شغ اجامرار عثا الخراع 
والعذظغئ  الصعطغئ  دواشع  إلى  باإلضاشئ  واتاثاطه 

وغغرعا. والمخطتغئ  والطائفغئ 
طتاثطا  الخراع  تةسض  الاغ  عغ  الثواشع  عثه 
وطسامرا وق غاعصش إق إذا اتفصئ الثول اقجاسمارغئ 
أعض  تجم  أو  جغاجغ،  تض  سطى  وبرغطاظغا  أطرغضا 
وغممعا  وأجغادعط  السمقء  شارضعا  أطرعط  الغمظ 
إخعاظعط  طع  لعا  وسمطعا  الثقشئ  حطر  وجعععط 
شغ تجب الاترغر، شغسصطعا سروش السمقء وغصغمعا 
أظصاضعا،  سطى  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
عع  وذلك  اآلخرة  شغ  والفقح  الثظغا،  بسج  شغفعزوا 

 الفعز السزغط

دواشع اجامرار الخراع الثولغ يف الغمظ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: حاغش الحرادي – الغمظـ 

ظحر طعصع (طسعث شطسطغظ لطثراجات اقجاراتغةغئ، افربساء ١٠ طظ ذي الصسثة ١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٨/٢م) 
وإسادة  الفطسطغظغئ،  الاترغر  طظزمئ  إخقح  ضرورة  إلى  وإجقطغئ،  وذظغئ  شخائض  "دسئ  شغه:  جاء  خئرا 
تفسغطعا بما غتصص الظععض بالمحروع العذظغ الفطسطغظغ، وذلك شغ ظض السغاصات والاتثغات الضئغرة 
أطج  ظزمعا  سمض  ورحئ  خقل  تطك  الفخائض  دسعة  جاءت  الراعظ.  وصاظا  شغ  الصدغئ  تسغحعا  الاغ 
بمثغظئ غجة طسعث شطسطغظ لطثراجات اقجاراتغةغئ، تتئ سظعان "ظتع رؤغئ وذظغئ لطظععض بالمحروع 

وطراصئعن". وأضادغمغعن  ُضاَّاب  شغعا  حارك  العذظغ"، 
سظ  الفطسطغظغئ  الفخائض  سةج  جئإ  عع  الظاظئ،  العذظغئ  صفص  شغ  شطسطغظ  صدغئ  تخر  إن   :

غغغغغغغغغغغغغغغغ

بقد  شغ  الصائمئ  افظزمئ  تثطغ  جئإ  وعع  شطسطغظ،  تترغر  ذرغص  شغ  ختغتئ  واتثة  خطعة  المدغ 
المسطمغظ سظ شطسطغظ. إن شطسطغظ لط تضظ غعطا صدغئ وذظغئ أو صدغئ سربغئ، بض ضاظئ دائما صدغئ 
افطئ اإلجقطغئ، وعضثا غةإ أن تضعن الغعم. عض غةعض أتث أن الثي شاح شطسطغظ عع سمر بظ الثطاب 
السربغ، وأن الثي تررعا عع خقح الثغظ الضردي، والثي خاض المسارك الطاتظئ لتماغاعا عع الزاعر 
بغئرس الممطعضغ، وأن الثي تماعا عع السططان سئث التمغث الارضغ، وأن الثي جمع بغظ أولؤك جمغسا 
عع اإلجقم ولغج العذظغئ أو الصعطغئ. أطا طظزمئ الاترغر، الاغ أظحأعا التضام السمقء، وطظ جاغرعط 
تترغرعا.  أجض  طظ  ولغج  شطسطغظ  سظ  الاثطغ  تئرغر  أجض  طظ  ضان  إغةادعا  شإن  شطسطغظ،  أعض  طظ 
ولثلك شإن الثساوى إلخقح المظزمئ والثخعل شغعا، عغ طساعمئ شغ اجامرار اتاقل شطسطغظ وإبصاء 
ضغان غععد صابسا سطى أرضعا وشعق خثور أعطعا؛ فظعا دساوى تةسض تترغر شطسطغظ طسآولغئ الفخائض 
طظ  ظعب  سظ  ضبغرا  غثاطش  لظ  ظعب  سطى  السغر  لعا  جغئرر  طا  وعع  ذلك،  تساطغع  لظ  الاغ  الفطسطغظغئ 
جئصعط بإظحاء ودخعل طظزمئ الاترغر. إن أي دسعة تاسطص بتض صدغئ شطسطغظ ق تاعجه إلى الةغعش 
عغ طحئععئ؛ فن تض صدغئ شطسطغظ ق غضعن إق بإزالئ ضغان غععد، وإزالاه لظ تاط إق باترغك جغعش 
افطئ، ولغج بالاسابص لطثخعل شغ طظزمئ لط تئص شغ صاطعس الاظازقت حغؤا إق وصثطاه لغععد ولطشرب 
الضاشر المساسمر طظ خطفه. وخااطا ظصعل إظه تاى شغ تالئ (إخقح) المظزمئ، وإدخال الترضات اإلجقطغئ 
وتضام  الشربغئ  الثول  صرارات  غةاوز  لظ  إظةازاتعا  جصش  شإن  شغعا،  والةعاد  تماس  ترضاغ  طبض  طظ 
المظطصئ السمقء، الاغ تصادغ تاما بصاء ضغان غععد، طصابض دوغطئ عجغطئ طظجوسئ السقح والخقتغات 

سطى طا تئصى خارج المساعذظات طظ أرض شطسطغظ المتاطئ سام ٦٧.

منظمة التحرير الفلسطينية هي مجلس ضرار 
يجب هدمه وليس التنافس على الدخول فيه!!



افربساء ١٧ طظ ذي الصسثة ١٤٣٨ عـ المعاشص ٩ آب / أغسطج ٢٠١٧ طــ ٤     السثد ١٤٢

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، افربساء ١٠ طظ ذي الصسثة ١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٨/٢م)، خئرا جاء شغه "باخرف": "اخااط 
شغ إجطظئعل البقباء اقجاماع الطارئ لطةظئ الاظفغثغئ لمظزمئ الاساون اإلجقطغ سطى طساعى وزراء الثارجغئ 
الاارغثغ  العضع  لاشغغر  غععد  ضغان  طتاوقت  الثااطغ  الئغان  أدان  تغث  افصخى،  والمسةث  الصثس  بحأن 
غععد  ضغان  اجافجازات  بحثة  الئغان  وأدان  المساعذظات.  طظاةات  لتزر  اإلجقطغئ  الئقد  ودسا  بالصثس، 
افخغرة، وطظعا إغقق المسةث افصخى والسصعبات الةماسغئ الاغ تساعثف ترغئ السئادة لطمسطمغظ والظخارى 
الفطسطغظغغظ شغ افطاضظ المصثجئ"، طحغرا إلى الاساطح الثغظغ المبالغ الثي ساحاه الصثس شغ ظض التضط 
ودسا  غععد،  ضغان  اتاقل  وصش  أجض  طظ  القزطئ  الةععد  بئثل  الثولغ  المةامع  الئغان  وذالإ  اإلجقطغ. 
المآجسات افطمغئ إلى تظاول افزطئ الثاخئ بالمسةث افصخى. ضما أضث الئغان ضرورة اتثاذ جمغع الئقد 

اإلجقطغئ إجراءات سمطغئ لدمان شرض تزر ضاطض سطى جمغع المظاةات العاردة طظ طساعذظات غععد".
الصثس  حرف  سظ  لطثشاع  أظحؤئ  أظعا  ُغجسط  الاغ  اإلجقطغ  الاساون  طظزمئ  واجإ  غضظ  ألط   :
والمسةث افصخى، أن تشدإ هللا غدئئ لط تشدئعا طظ صئض، وأن تأذر تضام الثول الاغ تمبطعا عثه 
المظزمئ سطى تترغك جغعحعط لظخرة المسةث افصخى الثي اسائرته غمبض حرف وضراطئ افطئ؟!! أم إن 
دورعا عع أن تسصث اجاماسا (ذارًئا) جثا بسث أضبر طظ أجئعسغظ سطى بثاغئ افتثاث لاسطظ شغه سةجعا 
لمصاذسئ  تثسع  بط  افصخى؟!،  المسةث  أزطئ  شغ  بالظزر  سطغظا  لااضرم  الثولغئ  المآجسات  وتاعجض 
بدائع المساعذظات دون غغرعا طظ طظاةات ضغان غععد؟!. إن عثه المظزمات طظ طبض "جاطسئ الثول 
وصداغاعا  افطئ  سطى  لطاآطر  إق  وجثت  طا  أظعا  غعم  ضض  تبئئ  اإلجقطغ"  الاساون  و"طظزمئ  السربغئ" 
وطصثجاتعا، ولصث حاعثظا جمغسا بأّم أسغظظا ضغش أن افظزمئ شغ بقد المسطمغظ صث ترضئ جغعحعا 
وذائراتعا بغظ سحغئ وضتاعا خثطئ لمثططات الشرب الضاشر المساسمر، بغظما عغ تاباصض إلى افرض 

إذا طا تسطص افطر بالمسطمغظ وظخرتعط، بض تاآطر سطغعط طع أسثائعط.

الصاال  جئعات  شغ  بئطء  تاترك  الةغح  وتــثات 
إن  إن  (جغ  العصئ.  طظ  المجغث  السمطغات  وتساشرق 
الثشاع  وزغر  أغدا  وصال   .(٢٠١٧/٠٦/١٢ السربغئ، 
اظطقق  سظث  رغــاضــعدو،  رغــاطــغــجارد  اإلظثوظغسغ 
شطئغظغئ إظثوظغسغئ طالغجغئ طحارضئ  دورغات بترغئ 
لمضاشتئ (اإلرعاب)، - وشص طا ظصطاه ختغفئ ظغضاي 
وصئ  بــثون  جاسامر  الــثورغــات  "إن   - الغاباظغئ 
والصرخظئ"  (اإلرعــاب)  طحاضض  تظاعغ  تاى  طتثد، 
أن  غسظغ  طا  عثا   .(٢٠١٧/٠٦/١٩ السرب،  (خثى 
حسار الترب سطى (اإلرعاب) جغزض ورصئ تقسإ بعا 

أطرغضا دول المظطصئ. 
طالغجغا  طظ  ضض  تةثد  أن  المساشرب  طظ  شطغج 
بمسالةئ  الضاطض  الاجاطعا  والفطئغظ  وإظثوظغسغا 
الظاحؤئ  والاعثغثات  الراعظئ  بالاتثغات  جمعه  طا 
الــســابــرة لــطــتــثود الــاــغ تــصــعض اجــاــصــرار دول 
الةمسئ  غعم  الفطئغظغ  الةغح  صال  تغث  المظطصئ، 
اإلجقطغغظ  الماحثدغظ  بسخ  إن   ،٢٠١٧/٠٦/١٢

الثغظ اجااتعا طثغظئ طراوي شغ جظعب الئقد الحعر 
الماضغ ربما اظثجعا وجط طظ تط إجقؤعط بشرض 
أربسئ  صرابئ  اجامرت  الاغ  المسرضئ  خقل  العرب 

أجابغع. (روغارز، ٢٠١٧/٠٦/١٦). 
فجض ذلك تئتث الثول البقث شغ تسجغج الاساون شغ 
تعاجععا  الاغ  السظغش  والاطرف  الاعثغثات  طسالةئ 
أخثرته  طحارك  بغان  شغ  ذلك  جاء  تغث  المظطصئ، 
جمع  بقبغ  اجاماع  سصإ  المالغجغئ  الثارجغئ  وزارة 
وظزغرغه  أطان،  تظغفئ  المالغجي  الثارجغئ  وزغر  بغظ 
بغار  أقن  والفطئغظغ  طارجعدي،  رغاظع  اإلظثوظغسغ 
إس ضاغااظع شغ طثغظئ طاظغق غعم الثمغج، (الغعم، 

.(٢٠١٧/٠٦/٢٤
وشعق ذلك شإن ظصض الترب طظ الحرق افوجط إلى 
تةربئ  له  طظ  جئض  اتئاع  غصادغ  افصخى  الحرق 
وزغر  ــارة  زغ طثطط  طظ  غزعر  ضما  الترب  لعثه 
دشاع طالغجغا داتعك جغري عحام الثغظ تسغظ إلى 
ضث  السسعدغئ  تةربئ  طظ  اقجافادة  فجض  الرغاض 
خقل  جغصعم  أظه  العزغر  أوضح  تغث  الثولئ،  تظزغط 
زغارته لمظطصئ الثطغب بطصاء خادم الترطغظ الحرغفغظ 
المطك جطمان بظ سئث السجغج؛ لمظاصحئ تفاخغض جئض 
 .(٢٠١٧/٠٧/٠٨ الغعم،  (ختغفئ  داسح.  طعاجعئ 
وظصض المعصع سظ العزغر المالغجي صعله: "طظ المعط 
طظ  ــثول  ال عــثه  تمضظ  ضغفغئ  وظفعط  ظاسطط  أن 
طعاجعئ خطر داسح شغ السراق وجعرغا، وأن ظسمض 

ضثلك سطى تئادل المسطعطات اقجاثئارغئ".
ولضظ، سطى شرض ختئ وجعد عثه الاعثغثات طظ 
صئض تظزغط الثولئ، - ولع ضان افطر أخئح طضحعشا لثى 
السعام شدق سظ سطمائعط، وطبصفغعط، وجغاجغغعط، 
طظ عط الثغظ روجعا عثا الثطر واجافادوا طظه وطظ 
شغ  افطظ  جغاتصص  شعض   ،- شغه  افضئر  الثاجر  عع 
بالاتثغث  آجغا  حرق  جظعب  ودول  اإلجقطغئ  الئقد 
باتئاع أجظثة أطرغضا؟! وعض غخثق طسطط أن أطرغضا 
الاغ ألصئ شغ السظئ العاتثة طظ السام الماضغ شصط 
٢٤,٢٨٧ صظئطئ سطى جعرغا والسراق عغ المظصثة طظ 
(اإلرعاب) وغثاعا طططثاان بثطاء المسطمغظ؟! ضق...، 
وألش ضق! وإظما غاتصص افطظ شغ بقد المسطمغظ إذا 
الثقشئ  دولئ  ظض  شغ  جغادتعا  تداظئ  إلى  سادت 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة بصغادة خطغفئ غسرف صعل 
اِإلَمــاُم  «ِإنََّما  صال:  إذ  طثالفاه  وغثحى    اهللا  رجعل 
ُجنٌَّة َُقاَتُل ِمْن َوَراِئِه َوُتََّقى ِِه». وأطا أطرغضا وطظ ضان 
شسازض  الحغطاظغئ  اقجاسمارغئ  أجظثتعا  شغ  طسعا 
سثوا لقجقم والمسطمغظ، غصعل اهللا جئتاظه وتسالى: 
ُِذوهُ َعُدوًّا إِغََّما يَْدُعوا ِحْزَبُه 

َّ
ْيَطاَن لَُكْم َعُدوٌّ َفاخت ﴿إِنَّ الشَّ
 ﴾ِِعري ْصَحاِب السَّ

َ
َُكونُوا ِمْن أ ِ

افطظ غاتصص يف ظض الثقشئ 
سطى طظعاج الظئعة ولغج باتئاع أجظثات 

الثول اقجاسمارغئ

طظ الماعصع أن غظاصض تخسغث تثة الاعترات والظجاسات 
طظ الحرق افوجط إلى الحرق افصخى بحضض ضئغر 
جعرغا  بثخعص  طا  تث  إلى  أطرغضا  اذمؤظان  بسث 
بإبئات صثرة ترضغا سطى اتاعاء البعار والدشط سطغعط. 
وذلك ظاعر شغ تعتغر أطرغضا لصدغئ ضعرغا الحمالغئ، 
والظجاسات شغ بتري الخغظ الةظعبغ والحرصغ، وتضئغر 
طظ  والعثف  المظطصئ.  شغ  (اإلرعاب)  وتعثغث  خطر 
ذلك عع تتةغط الصعة الخغظغئ الماخاسثة، والتغطعلئ 
دون رغئئ افطئ اإلجقطغئ بالرجعع إلى أتضام دغظعا، 

وتطئغص حرغساعا، وإصاطئ خقشاعا.
الاتالفات  أوباطا  سعث  طظث  أطرغضا  بظئ  ذلك  فجض 
وشغاظام  والغابان  العظث  طظ  ضض  شغ  الخغظ  تعل 
بثخعص  الةظعبغئ  ضعرغا  إلى  باإلضاشئ  والفطئغظ 
دول  دور  وسجزت  الظعوي،  والاعثغث  التثود  ظجاسات 
ضأضئر  وطالغجغا  إظثوظغسا  جغما  ق  آجغا  حرق  جظعب 
الفطئغظ  إلى  باإلضاشئ  المظطصئ  شغ  اإلجقطغئ  الئقد 

بثخعص الترب سطى (اإلرعاب).

خاخئ  آجغا  حرق  جظعب  دول  دور  زاد  شصث  ظسط، 
طظ  الباظغ  الةاظإ  بثخعص  وطالغجغا  إظثوظغسغا 
سطى  الترب  حسار  وعع  المظطصئ  شغ  أطرغضا  ورصات 
(اإلرعاب) بالرغط طظ أن إظثوظغسغا وطالغجغا لط تضعظا 
تحارضان شغ الاتالش الثولغ لمتاربئ تظزغط الثولئ 
بحضض رجمغ، ولضظ دورعما ظاعر شغ افطعر الاالغئ، 
أوق: جظ الصعاظغظ الصمسغئ الاغ تصغث تترك اإلجقم 
السغاجغ والاغ تمبض عثشا تصغصغا طظ عثه الترب؛ 
غسمى  لما  الاروغب  سئر  اإلجقم  إلى  اإلجاءة  باظغا: 
سظ  الاظازل  غسظغ  الثي  المساثل  العجطغ  باإلجقم 
الاتاضط  ووجعب  الةعاد  طبض  اإلجقم  أتضام  بسخ 
وصغمه؛  الشرب  طحروع  طع  والمساغرة  اهللا،  لحرع 
بالبا: تةرغط بسخ افشضار اإلجقطغئ ضفضرة الثقشئ 
الضاشر  رئاجئ  رشخ  وتاى  اهللا،  جئغض  شغ  والةعاد 
شغ  إظثوظغسغا  طسطمع  رشسه  الثي  المسطمغظ  سطى 
السطماء  تةرغط  ذلك  سطى  زاد  بض  افخغرة،  اقظاثابات 
والمظزمات اإلجقطغئ ضما غتخض اآلن شغ إظثوظغسغا 

طظ طتاوقت تضعطاعا لتض تجب الاترغر.
افسمال  بسخ  السغاجئ  عــثه  سطى  جاسث  وصــث 
تظزغط  عع  بعا  صام  طظ  أن  ادُّسغ  الاغ  (اإلرعابغئ) 
خاتئئ  أطرغضا  طظ  الاثعغش  لاعاتر  طخاتئئ  الثولئ، 
أجارالغا  وأسعاظعا  الةثغثة  الترب  لعثه  الصغادة 
شغ  الاظزغط  خطر  طظ  وغغرعا  وروجغا  وجظشاشعرة 

جظعب حرق آجغا بالاتثغث.
أغار/طاغع   ٢٣ طظث  المسامرة  اقحائاضات  ذلك  طظ 
الماضغ شغ طراوي شغ طغظثاظاو باظغ أضئر ججر الئقد، 
"طعتغ"  جماسئ  وطسطتغ  الفطئغظغئ  الحرذئ  بغظ 
و"وأبع جغاف"، بثسط طظ أطرغضا باسائار أن الفطئغظ 

عغ التطغش افول فطرغضا شغ المظطصئ.
إن   ،٢٠١٧/٠٦/١٠ السئئ  غعم  طسآولعن  صال 
صعات أطرغضغئ خاخئ اظدمئ لمسرضئ ضث إجقطغغظ 
شغما  الفطئغظ  جظعب  طثغظئ  شغ  تتخظعا  طاحثدغظ 
تصثم  تتصغص  شغ  خسعبات  التضعطغئ  الصعات  تعاجه 
طع طصاض ١٣ طظ طحاة بترغاعا شغ طسارك حرجئ. 
تــجوده  ضاظئ  أطرغضا  إن  الفطئغظغ  الةغح  ــال  وص
شرضه  طراوي  طثغظئ  تخار  إلظعاء  شظغئ  بمساسثة 
السفارة  وأضثت  الثولئ،  لاظزغط  طعالعن  طصاتطعن 
التضعطئ  طظ  بططإ  الثسط  سرضئ  أظعا  افطرغضغئ 
اجاطقع  ذائرة  أن  إسقم  وجائض  وذضرت  الفطئغظغئ، 
شعق  تتطص  حععثت  ــعن  أورغ ذــراز  طظ  أطرغضغئ 

المثغظئ. (روغارز، ٢٠١٧/٠٦/١٠). 
وصث خثرت جابصا تخرغتات سظ التضعطئ الفطئغظغئ 
تغث  جاطعل،  الثولئ  تظزغط  طع  المسارك  أن  تفغث 
أن  طراوي  طثغظئ  شغ  افطرغضغئ  إن  إن  جغ  ظصطئ 

جط
طار

التثغث سظ خفصئ جرغئ ضئرية 
إلظعاء الترب يف الغمظ

شغ  افطرغضغ،  جغضغعرتغ"  "جسئ  طظاثى  ضحش 
وغض  لطضاتإ  اإللضاروظغ  طعصسه  سطى  ظحره  تتطغض 
بحضض  تاط  بـ"الضئغرة  وخفعا  "خفصئ"  سظ  بغضارد، 

جري بغظ السسعدغئ والغمظ إلظعاء الترب".
الاظفغثي  والمثغر  طآجج  بغضارد  وغض  صال  تغث 
ربتغئ  غغر  طظزمئ  وعغ  الغمظغ،  السقم  لمحروع 
تشغغر  إتثاث  سطى  الساططغظ  الغمظغغظ  لثسط  طضرجئ 
إغةابغ؛ والظععض بسغاجات أطرغضغئ جطمغئ وبظاءة 
تةاه الغمظ: (إن "خفصئ ضئغرة" تاطعر جرا. وصث اجامع 
طسآولعن إطاراتغعن، وطآخرا طسآولعن جسعدغعن، طع 
طمبطغ ضض طظ الةظاتغظ المآغثغظ لعادي والمآغثغظ 
شغ  التاضط  التجب  السام،  الحسإ  طآتمر  شغ  لخالح 
الغمظ الثي ذال أطثه. وشصا لاصارغر غغر طآضثة ولضظعا 
طةثدا  تضعطغا  تتالفا  جغثطص  اقتفاق  شإن  طعبعصئ، 
بغظ المآتمر الحسئغ السام واإلخقح، وعع تجب غدط 
الفرع الغمظغ طظ جماسئ اإلخعان المسطمغظ، طع وضع 
رئغج العزراء السابص شغ تضعطئ عادي، خالث بتاح، 
رئغسا، وابظ الرئغج السابص (أتمث سطغ خالح)، وزغرا 
لمئادرة  تضمطئ  عثا  جغضعن  افجاس،  شغ  لطثشاع. 
طةطج الاساون الثطغةغ الاغ أظعئ رئاجئ سطغ سئث 
اهللا خالح بسث البعرة السطمغئ المطعلئ سام ٢٠١١، لضظعا 
بحروط أشدض لطثضااتعر المثطعع. وبثقً طظ اقضطرار 
إلى إدارة السططئ طظ وراء الضعالغج شصط، شإن عثه 
الخفصئ تدع ابظه لغخئح تاضط افطر العاصع شغ الغمظ، 

تماطا ضما غرغث خالح دائما).
المةامع  بأن  تصغصغئ  شرخئ  (عظاك  صائق  وأضاف 
الثولغ، سطى الرغط طظ الدرغئئ الضقطغئ الاغ غثشسعا 
جغآغث  لطمفاوضات،  الماتثة  افطط  صغادة  بأعمغئ 
طا  بالدئط  عع  وعثا  الظفسغئ.  الضئرى  الخفصئ  عثه 
تثث شغ سام ٢٠١١: وصسئ افتجاب الغمظغئ التاضمئ 
سطى اتفاق برساغئ طةطج الاساون الثطغةغ طاةاعطغظ 
والتعبغغظ  الةظعب  اجاصقل  وترضئ  البعري  الحئاب 
طظ  صائمئ  سطى  السالط  وصع  المثظغ.  والمةامع 
اإلخقتات السطتغئ فظه ضان طظ افجعض السماح 
لثول طةطج الاساون الثطغةغ باقتفاق طع الغمظ طظ 
تتصغص  سطى  الغمظغ  الحسإ  لمساسثة  الةععد  بثل 
تشغغر ذي طشجى. وصث أدار السالط ظعره لطغمظ شغ سام 

٢٠١١، وطظ المتامض جثا أن غفسض ذلك طرة أخرى.
بثون  سطغعا  الافاوض  غاط  الاغ  الخفصئ  وعثه 
طحارضئ طئسعث افطط الماتثة جاضعن ضاربغئ لطغمظ. 
شفغ جععرعا طةرد تسثغض طظ ظفج الظثإ الفاجثة 
والةظائغئ الصثغمئ الاغ ضاظئ تثغر الغمظ شغ افرض 
سطى طثى السظعات الـ ٤٠ الماضغئ تغث صدى خالح 
وطظ غتادظعط وصاعا شغ تفضغك السططئ وإشقس 
والبروة،  الحثخغئ  الصعة  وتسجغج  الثولئ،  طآجسات 
وإبارة الخراع الثاخطغ، وتةاعض افزطات اقصاخادغئ 
والعغضطغئ الماسثدة الاغ جعطئ لاخئح الغمظ أجعأ 

تالئ إظساظغئ شغ السالط الغعم).
افطط  تصعدعا  الاغ  السقم  (وسمطغئ  صائق  وأضث 
أو  حاططئ  لغسئ  وعغ  لطشاغئ.  طسغئئ  الماتثة 
الغمظ.  شغ  دائط  جقم  لاتصغص  غضفغ  بما  ذمعتئ 
ضان  إذا  بظةاح  وتظفغثعا  تتسغظعا  غمضظ  ولضظ 
المةامع الثولغ سطى اجاسثاد لثسمعا. إن الخفصئ 
والمآتمر  السسعدغئ  السربغئ  الممطضئ  بغظ  الضئرى 

لطسالط  غمضظ  لطغمظ.  بالظسئئ  جغؤئ  السام  الحسئغ 
ق  طظ  أشدض  طا  حغؤا  أن  أجاس  سطى  صئعلعا  إطا 
غصثم  طعبعصا  بثغق  غصثم  أن  غمضظ  أظه  أو  حغء، 
أطق تصغصغا لطغمظ وتتصغصا لعثه الشاغئ، غاسغظ سطى 
دبطعطاجغ  تثخض  شغ  غحرع  أن  الثولغ  المةامع 
لاظحغط سمطغئ السقم بصغادة افطط الماتثة. وغةإ 

أن تصعدعا العقغات الماتثة.)
عثه لغسئ عغ المرة افولى الاغ تظاحر شغعا أخئار 
سظ وجعد طبض عثه الخفصئ، شثقل افحعر الماضغئ 
ضاظئ عظاك تمقت إسقطغئ لطاتالش وخاخئ اإلطارات 
وسطغ  التعبغغظ  تتالش  بغظ  اظحصاصات  سظ  تاتثث 
افذراف  ضض  طظ  بالظفغ  غصابض  ضان  طا  وعع  خالح، 
ذطإ  سظ  افوجاط  بسخ  تتثبئ  ضما  خظساء،  شغ 
جظاح "سطغ خالح" التعار طع الرغاض وعع طا تط ظفغه 
شغ أضبر طظ طرة أغدا، وق غتسظ اسائار تطك افخئار 
ظعسا  ضاظئ  ولربما  الفئرضئ ظزرًا لاضرارعا،  طظ  ظعسا 
طظ الامعغث لما عع صادم، خاخئ أن دولئ اإلطارات 
المعالغئ لقظةطغج تسسى إلصظاع (السسعدغئ وجغثتعا 
أطرغضا) بدرورة سعدة تجب خالح وظةطه لطمحارضئ 
شغ التض السغاجغ شغ الغمظ. أطا جظاح اإلظةطغج اآلخر 
بصغادة عادي شعع جغاضغش بتسإ طا تططئه برغطاظغا 
خاخئ تجب اإلخقح الثي غحضض غالئغئ جظاح عادي 
وعط طحععرون بمبض عثه الخفصات وطظ المتامض 
ارتماؤعط شغ تتالش طع سطغ خالح شغ صادم افغام 
أو سطى افضبر بسث اظاعاء الترب طا داطعا جغتصصعن 

طظ خقل تطك الخفصات بشغاعط.
إظه لغج طظ المسصعل أن أطرغضا لغج لثغعا سطط بمبض 
عثه الخفصئ تغث إن السسعدغئ لظ تاخرف إق شغما 
غرضغ أطرغضا، وخاخئ إحراك التعبغغظ، وعا عع جفغر 
الغمظ شغ أطرغضا أتمث سعض بظ طئارك المسغظ طظ صئض 
تضعطئ عادي غخرح صائق (إن التضعطئ ق ترغث الصداء 
سطى التعبغغظ طظ سطى وجه افرض، لضظعا ترغثعط أن 
غاتعلعا إلى تجب جغاجغ طبض اآلخرغظ طحثدًا أظه ق 
غمضظ تتصغص أي طضاجإ جغاجغئ إق طظ خقل السعدة 
إلى ذاولئ التعار ولغج سظ ذرغص الصعة، وأضاف أن 
التعبغغظ أجاءوا شعط طتاوقت إدارة الرئغج افطرغضغ 
السابص أوباطا لتض افزطئ طظ خقل اجاماسات رشغسئ طع 
طمبطغعط واسائارعا طضاجإ جغاجغئ. وصال "بثق طظ أن 
تضعن عثه الطصاءات لتض افزطئ، ضان لعا ظاائب سضسغئ 

تغث حةسئ افوعام لثى التعبغغظ".)
بإحراك  وطبض عثه الاخرغتات عغ تطمغظ فطرغضا 
التعبغغظ الثغظ لط تاةرأ السسعدغئ سطى تعخغفعط 
بـ(اإلرعاب) ضعظعا ق تثالش فطرغضا أطرا، بغظما عغ تعثد 
لعادي  المظاخرغظ  السطفغغظ  وبسخ  اإلخقح  تجب 

بعرصئ (اإلرعاب) طع أظعط شغ الزاعر رشصاء جقح!!
شغ افخغر جعاء ظةتئ طبض عثه الخفصئ أو سرصطاعا 
الضعارث  عثه  طظ  غثرج  لظ  الغمظ  شإن  أطرغضا 
اإلظةطع  الثولغئ  الخراسات  تثغرعا  الاغ  والتروب 
أطرغضغئ بمبض عثه التطعل الصابطئ لقظفةار والاغ ق 
تسظغعا طخالح أعض الغمظ بصثر تفاظعا سطى ظفعذ 
شغ  الثئغث  أطرغضغ  اإلظةطع  الخراع  دول  وطخالح 
الغمظ  أعض  سمض  إق  دابره  غصطع  لظ  والثي  الئقد، 

 إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ
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أين هي منظمة التعاون اإلسالمي
من الدفاع عن شرف القدس والمسجد األقصى؟!


