
صال المعظثس باعر خالح، سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، بأّن عظاك طآخرا 
عةمئ حرجئ سطى طعاصع التجب السادغئ وتساباته شغ طعاصع الاعاخض اإللضاروظغ، بتغث تاسرض طعاصع التجب 
لعةمات عضرز طظزمئ بمؤات اآلقف، وضثلك تسابات التجب سطى طعاصع الاعاخض اإللضاروظغ احاثت عةماعط 
الحرجئ طآخرا سطغعا شأغطصعا طسزط خفتاتظا سطى الفغسئعك، وخفتات ضبغرة أخرى تائع لطتجب، وطظ صئطه 
أغطصعا لظا الساوظث ضقود وطظ صئطعما أغطص الغعتغعب لظا سحرات الصظعات الاغ ضاظئ تدط سحرات اآلقف طظ 
تسةغقت الثسعة، وضطما شاتظا خفتات جثغثة ق تطئث أغاطا طسثودة تاى غسعدوا وغشطصععا لظا، وصال خالح 
إن عثه عةمئ غربغئ طظزمئ سطى التجب وأشضاره الاغ غرى شغعا الشرب تعثغثا لتدارته الرأجمالغئ المفطسئ 
واآلخثة بافشعل، شغ ظض بروز الئثغض اإلجقطغ الصعي، المامبض شغ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ 
غسمض التجب إلصاطاعا، جاء ذلك خقل تثغبه شغ أطسغئ رطداظغئ سصثعا التجب شغ طثغظئ رام اهللا طساء غعم 
الثمغج الماضغ وجط تدعر طةمعسئ ضئغرة طظ المبصفغظ والعجعاء والمفضرغظ. عثا وأحار خالح شغ ظصاحه 
تضام المسطمغظ  طع التدعر إلى ضرورة العسغ سطى الترب اإلسقطغئ الاغ غصعدعا الشرب طظ خقل أدواته 
والمظابر اإلسقطغئ والاغ غعثشعن طظعا إلى تشغغإ التطعل الحرسغئ أو الرؤى اإلجقطغئ لطصداغا والمحضقت 
وسطى رأجعا صدغئ شطسطغظ. تغث أضث خالح سطى أّن اإلسقم والشرب غترخعن سطى تشغغإ التض افخغض لفرض 
المئارضئ شطسطغظ الصائط سطى وجعب اجاظفار جغعش المسطمغظ لاترغرعا، وغخرون سطى إبصاء افذروتات تراوح 
طضاظعا طا بغظ طحارغع اقجاسمار سطى اخاقف ألعاظه وأدواته. وتث خالح التدعر سطى ضرورة أن غضعن لعط 
دور شغ تعسغئ افطئ وأعض افرض المئارضئ شطسطغظ سطى الطرغص المفدغ إلى الظةاة طظ أتابغض وطحارغع 

اقجاسمار الثئغبئ لصدغئ شطسطغظ وباصغ صداغا المسطمغظ.
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بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثس

إن حعر رطدان عع أشدض الحععر، شغه أظجل الصرآن، 
وشغه أظجلئ ختش إبراعغط، وشغه أظجلئ الاعراة، وشغه 
طسظث  شغ  ورد  ضما  اإلظةغض،  أظجل  وشغه  الجبعر،  أظجل 
اإلطام أتمث. وشغه لغطئ الصثر الاغ عغ خغر طظ ألش 
وصاطه  خاطه  وطظ  الحغاذغظ،  تخّفث  وشغه  حعر. 
أطه.  ولثته  ضغعم  ذظعبه  طظ  خرج  واتاسابًا  إغماظاً 
وغداسش اهللا افجعر شغه إلى جئسغظ ضسفاً. وعع حعر 
المسطمعن  غظاخر  ضان  شغه  والظخر،  والةعاد  الخئر 
وحعر  الصرآن،  تقوة  حعر  وعع  الاارغت.  طر  سطى 
الاعبئ  وحعر  المساجث،  سمارة  وحعر  الجضاة،  إخراج 
وحعر  المسطمغظ،  بغظ  ذات  إخقح  وحعر  اهللا،  إلى 
خطئ افرتام، وحعر الضرم واإلتسان إلى المتااجغظ، 
اإلغمان  تةثغث  وحعر  والةعارح،  الطسان  سفئ  وحعر 
وتظصغئ الصطعب. ظسط حعر رطدان عع حعر الفدائض 
ضطعا. ولضْظ عظاك أطر سزغط ظططئه، وظرجع أن غتصصه 
اهللا لظا، وظرجع أن تافاح سصعل المسطمغظ وصطعبعط 
عع  السزغط  افطر  ذلك  الفدغض.  الحعر  عثا  شغ  له 
سجغجة  واتثة  أطئ  وسعدتعط  المسطمغظ  حمض  َلطُّ 
وتصغط  اهللا  بتئض  تساخط  الةاظإ  طرععبئ  طظاخرة 
لاثرج  ملسو هيلع هللا ىلص  برجعلعا  اصاثاًء  الرجالئ  وتتمض  الثغظ 
الظاس طظ الزطمات إلى الظعر. عثه افطئ اإلجقطغئ 
ذات افطةاد السزغمئ، غمر سطغعا رطدان عثه افغام، 
ساطاً بسث سام، شغةثعا طمجصئ ذلغطئ، غساثلعا غععد 
ضض  طظ  الضفار  وغساثلعا  اهللا،  خطص  أجئظ  أظعط  طع 
الصارات والثول. وصث آن لعا أن تظفخ ضض ذلك سظ 
ضاعطعا. شعض غآّبر حعر رطدان عثه السظئ شغ عثه 
الاغ  الرباظغئ  الظفتات  اهللا  طظ  شغه  وتسامث  افطئ، 
والاحئث  واقسائار  والافضر  الظزر  إظسام  إلى  تسغثعا 
ُمُروَن 

ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
بصعله تسالى: ﴿ُكنُتْم َخرْيَ أ

ِ﴾ وصعله  بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن الُْمنَكِر َوتُْؤِمُنوَن بِابَّ
 َّ َح اجََّصاَرى  َوالَ  َُهوُد  ْ ا َعنَك   َ تَْر ﴿َولَن  تسالى: 
تَتَّبَِع ِملََّتُهْم﴾ وصعله جئتاظه: ﴿َوَمن يَبَْتِغ َلرْيَ اِإلْسالَِم 
َارِسِيَن﴾ 

ْ
اخل ِمَن  اآلِخَرةِ  يِف  َوُهَو  ِمْنُه  ُفْقَبَل  َفلَن  ِديًنا 

ْيَمْمُت 
َ
ْكَملُْت لَُكْم ِديَنُكْم وَأ

َ
َْوَم أ ْ وصعله جئتاظه: ﴿ا

وصعله  ِديًنا﴾  اِإلْسالََم  لَُكُم  َوَرِضيُت  نِْعَميِت  َعلَْيُكْم 
  يَْشىَق  َوال  يَِضلُّ  َفال  ُهَداَي  َبَع  ايَّ ﴿َفَمِن  وسق:  جض 
ْرُشُهُ يَْوَم  ُ َمِعيَشًة َضناًك َوحنَ َ ْعَرَض َعن ِذْكرِي َفإِنَّ 

َ
َوَمْن أ

َاِهلِيَِّة 
ْ
اجل َفُحْكَم 

َ
﴿أ وجض:  سج  وصعله  ْقىَم﴾ 

َ
أ الِْقَياَمِة 

ِ ُحْكًما لَِّقْوٍم يُوقُِنوَن﴾ وصعله  ْحَسُن ِمَن ابَّ
َ
َفْبُغوَن َوَمْن أ

ُكْم ُعمَّ ال يَُكونُوا  َّْوا يَْستَْبِدْل َقْوًما َلرْيَ تسالى: ﴿َوإِن َيَتَول
َفالَ   ُ ابَّ ُكُم  يَنرُصْ ﴿إِن  جئتاظه:  وصعله  ْمَثالَُكْم﴾ 

َ
أ

ُكم مِّن  ِي يَنرُصُ َّ ذَللَِب لَُكْم َوإِن خَيُْذلُْكْم َفَمن َذا ا
المسطمعن:  أغعا  الُْمْؤِمُنوَن﴾.   ِ

َفلَْيَتَولكِّ  ِ ابَّ َوبَلَ  َنْعِدهِ 
وأظاط تصرأون الصرآن شغ عثا الحعر المئارك تفضروا 
ولغج  آغاته،  لظاثّبر  جاءظا  شالصرآن  اآلغات.  عثه  شغ 
أن ظمر بعا طرور الشاشطغظ. افطئ اإلجقطغئ رجالاعا 
تتمض  الاغ  عغ  فظعا  السالَط  عغ  تصعد  أن  وواجئعا 
الرجالئ اإللعغئ. افطئ اإلجقطغئ غةإ سطغعا عغ أوقً 
أن تظساص طظ سئعدغئ الضفار واجاسمارعط لعا. افطئ 
الةئظ  تعةر  أن  صررت  إذا  ذلك  تساطغع  اإلجقطغئ 
دغظ  إلى  والسعدة  والضفار،  الزالمغظ  إلى  والرضعن 
اهللا. افطئ اإلجقطغئ تساطغع تظفغث عثا الصرار بإصاطئ 
خطغفئ واتث َغُططُّ حمطعا، وغعتث خفعا، وغتضمعا بما 
ِ يَنرُصُ  أظجل اهللا. ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَِنرْصِ ابَّ

َمن يََشاء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم﴾.

أغام صطغطئ وغرتض سظا حعر رطدان راشسًا طسه أسمالظا إلى 
لعجعه  خالخئ  تضعن  أن  وتسالى  جئتاظه  ظسأله  الاغ  اهللا، 
إلى  طسه  وتاطق  تسظ.  بصئعل  طظا  غاصئطعا  وأن  الضرغط، 
سطى  وععاظظا  تالظا،  وضغص  واصسظا،  شساد  طظ  حضعاظا  اهللا 
أسجظا  وصث  الصادم  رطدان  غئطشظا  أن  تسالى  شظسأله  الظاس؛ 
بالثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة. أغام صطغطئ وغعض سطغظا 
إلى  لظاصثم  صثوطه  شرخئ  ظظاعج  الثي  المئارك؛  الفطر  سغث 
أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ، 
بالاعظؤئ الصطئغئ التارة جائطغظ اهللا السجغج التضغط أن غضرم 
غثغه  سطى  وافطظ  والامضغظ  باقجاثقف  اإلجقطغئ  افطئ 
المظاجئئ  بعثه  اإلجقطغئ  أطاظا  ظعظأ  ضما  الماعضؤاغظ. 
الطغئئ، جائطغظ اهللا جئتاظه وتسالى أن ظضعن جمغسا طمظ 

أساص اهللا رصابعط طظ الظار بئرضئ عثا الحعر الضرغط.

اصرأ شغ عثا السثد:

-  ارتفاع أجسار الظفط غفغث الةمغع باجابظاء إغران ...٢

-  التراك شغ افردن أجئابه وطآقته ...٢

-  تعران وطسرتغئ الاتحثات ...٤

-  طخر تمطك طظ البروات طا غشظغعا سظ تسعل 

   المساسثات طظ أطرغضا ...٤
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ظحرت جرغثة أظئاء تعظج اإللضاروظغئ باارغت ٢٠١٨/٥/١٥ 
سظعان:  تتئ  التئاجغ  أتمث  الاعظسغ  لطضاتإ  طصالئ 
"أغظ اخافى تجب الاترغر؟".. وصث تدمظ عثا المصال 
واقتعاطات،  والمشالطات  الاظاصدات  طظ  طةمعسئ 
وتدمظ ضثلك طةمعسئ طظ الاترغدات السطظغئ ضث 
التجب وأسماله... وصئض أن ظثضر بسدا طظ عثه افطعر 
الاغ ذضرعا الضاتإ ظصعل: إن ذرغصئ الضاتإ شغ سرض 
افطعر - طما ذضر - ذرغصئ عابطئ شضرغا، ق ترتصغ إلى 
المساعى الراصغ شغ الثقلئ، وجرد التصائص والئراعغظ.. 
وق تاى شغ المتاضمئ الفضرغئ المعضعسغئ، وق شغ 
طساعى  إلى  وق  الختغتئ،  السطمغ  الئتث  ذرغصئ 
سطى  تصش  الاغ  التغادغئ؛  الظجغعئ  الختفغئ  الاصارغر 

التصائص طظ طخادرعا وطزاظعا المسائرة!
الاظاصدات  ضض  سطى  ظصش  أن  غمضظظا  ق  أظه  والتصغصئ 
والمشالطات الاغ جاءت شغ المصالئ شغ عثه السةالئ.. 
ضاطض  سطى  لظتضط  افطعر  بسخ  إظعار  غضفغ  ولضظ 

المصالئ بأظعا صث جاظئئ الخعاب جمطئ وتفخغق...
غسأل  الضاتإ  أن  العاضتئ:  الئغظئ  الاظاصدات  شمظ 
بط  الاترغر؟  تجب  اخافى  أغظ  الصارئ:  وغسأل  ظفسه 
الاترغر؛  تجب  سطى  الاساغط  غرغث  طظ  عظاك  غصعل: 
شغصعل:  غساود  بط  وأطظغا.  جغاجغا  طةععل  والسئإ 
السئإ شغ ظزر المتططغظ أن عظاك أطر خطغر ترغثه 
الةماسات الماطرشئ - طبض تجب الاترغر -؛ فن العضع 
بط  جثغثة.  بعرغئ  إرعاخات  وعظاك  عح،  افطظغ 
غساود السآال طرة أخرى: أغظ اخافى تجب الاترغر؟؟ 
البعرة؟؟  بثاغات  شغ  ضان  ضما  زخط  له  غسث  لط  لماذا 
وغسأل شغصعل: عض عظاك تفاعط بغظ تجب ظثاء تعظج 
التجب  بغظ  افزطئ  تطئ  وضغش  لماذا  التجب؟؟  وبغظ 
وبغظ التضعطئ سظثطا عثدت التضعطئ بمظع التجب؟؟

ادساه  طا  ضض  ظصخ  شغ  ظفسه  الضاتإ  وغظاصخ 
شغصعل:  التضعطئ  وبغظ  التجب  بغظ  تفاعمات  طظ 
التث،  عثا  إلى  تدسش  أن  الثولئ  لعغئئ  غمضظ  ق 
وتارك افطعر لضض شاجث أو خائظ أو سمغض، أو طةرم 
بأتجاب  باقرتئاط  التجب  غاعط  بط  الثغظ.  باجط 
شغظسش  المآجسات.  تثطغر  ترغث  طحئععئ  أجظئغئ 
والتضعطئ  التجب  بغظ  الافاعمات  سظ  صاله  طا  ضض 

وبغظ التجب وبغظ ظثاء تعظج!
المشالطات  طظ  طةمعسئ  أغدا  الضاتإ  جاق  وصث 
سمطه،  طظ  عغ  وق  شضره  طظ  عغ  ق  التجب؛  بتص 
سطى  السغاجغ  العاصع  غثالش  طظعا  بسدا  إن  تاى 
افرض؛ طبض اتعام التجب بأن له سقصئ طع اإلخعان 
الاغ  الترضات  أو  الظعدئ  ترضئ  أو  المسطمغظ 
الةمغع  شضر  بأن  وغصعل:  بالاضفغرغئ..  عع  غسمغعا 
سظ  غرجع  بط  الخشغرة.  الافاخغض  شغ  تاى  واتث. 
سظ  غاتثث  الثي  العتغث  التجب  شغصعل:  ادسائه 

افطئ والثقشئ بمفععم جمغع افطئ!
أظه  الضاتإ  جاصعا  الاغ  الفضرغئ  المشالطات  وطظ 
غصعل: طططإ الثقشئ سظث التجب: عغ السصغثة الاغ 
وسعدة  السصغثة،  جعاظإ  جمغع  سطى  افولعغئ  لعا 
ضض  غثالش  وعثا  سصغثة.  بض  حسارا  لغسئ  الثقشئ 
طظ  الثقشئ  اسائار  شغ  التجب  أبةثغات  المثالفئ 
السصغثة؛  طظ  ولغسئ  السمطغئ،  الحرسغئ  افتضام 
(بأظعا  ضااب  طظ  أضبر  شغ  التجب  غسرشعا  ضما  شعغ 
وطظ  الثغظ)...  إلصاطئ  لطمسطمغظ  ساطئ  رئاجئ 
بالثقشئ  الحسعب  طخغر  رعظ  إن  الصعل:  طشالطاته 
عع ترث شغ الئتر... وق غمضظ أن غاتصص؛ والسئإ 
ولغج  وسمض)،  سطط  دغظ  اإلجقم  (أن  الضاتإ  سظث 
وافدغان  افشضار  طع  لطاساغح  راشدا  طسائثا 
سثم  أو  تظاصخ  أي  عظاك  أن  ظرى  وق  افخرى... 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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افغام  عثه  شغ  السعدان  شغ  اإلسقم  وجائض  تاظاول 
بحضض طضبش الظحاذات الاغ غصعم بعا تجب الاترغر 
شغ السعدان إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
ضئار  التجب  إلغه  دسا  الثي  اإلشطار  بسث  خاخئ  الظئعة، 
السطماء، وصادة السمض السغاجغ، وجمعرة طظ اإلسقطغغظ، 
تغث  ١٤٣٩عـ،  المئارك  رطدان   ١٣ شغ  صئائض،  وزسماء 
أبع  سبمان  إبراعغط  افجااذ  اإلشطار  عثا  شغ  خاذإ 
خطغض الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان، 
بضطمئ اجاسرض طظ خقلعا أبرز المحضقت شغ الئقد، 
بط تعجه ببقث رجائض لطتدعر؛ الرجالئ افولى لطسطماء 
تغث دساعط صائق: "غةإ أن تاصثطعا الخفعف وتضعظعا 
شغ ذطغسئ الرضإ بغاظاً لطتص وصغادة لفطئ وتتبعا الظاس 
سطى إصاطئ الثقشئ...). أطا الرجالئ الباظغئ شضاظئ لصغادات 
وأبظاء  طسطمعن  بأظعط  لعط  طثضرًا  السغاجغ،  السمض 
طسطمغظ داسغاً إغاعط إلى أن غاصغثوا باإلجقم السزغط 
شغ أذروتاتعط، طظثرًا لعط بصعله: "ضفاضط جعصاً لفطئ 
بأذروتات أسثائعا الاغ أورباظا طعالك الثل والععان". 
لعط بصعله "ضعظعا  والرجالئ البالبئ لقسقطغغظ ظاختاً 
بعصًا  تضعظعا  وق  وتص  خثق  لسان  افطئ  تال  لسان 

لطشرب بادساء التغاد".
الثضاعر  طثاخطئ  أولعا  التدعر،  طحارضات  ضاظئ  بط 
سطماء  لعغؤئ  السام  افطغظ  الضاروري  أتمث  إبراعغط 

السعدان الثي صال: "إن الظاظر شغ جغرة تجب الاترغر 
غةثه غامغج بالبئات واقجاصاطئ والفسالغئ، وطظ خقل 
طسغرته قتزظا أظه غافعق شغ عثه البقث سطى اآلخرغظ، 

شعع تجب أخغض شغ إجقطغاه واجاعاداته وطعاصفه".
بط تتثث الثضاعر سعض تسظ المراصإ السام لقخعان 
شغ  الثغر  ظاذص  صثطه  طا  ضض  سطى  شبّمظ  المسطمغظ 

ورصاه، ودسا لطتدعر بثغر وبرضئ.
وعع  الشئحاوي  اهللا  سئث  طتمث  الثضاعر  تتثث  أغدًا 
إلى  ضطماه  شغ  داسغًا  السعدان،  سطماء  صغادات  طظ 
سظ  بسغثًا  والضراطئ  بالسجة  غاتطى  جثغث  جغض  إظااج 

اقجاثقل لطشرب والدسش والثعر.
وطظ المحارضغظ افجااذ سبمان إدرغج أبع رأس ظائإ 
أطغظ جر تجب الئسث السربغ اقحاراضغ صطر السعدان، 
وطظ بغظ طا صاله: "إن عثا الظزام الفاجث غةإ أن غثعإ 

شصث ارتضإ أضئر جرغمئ شغ تص اإلجقم".
بمثاخطئ  عقل  سادل  افجااذ  الختفغ  حارك  أغدًا 
غاشغر  ولط  غائثل  لط  الاترغر  تجب  "إن  صائق: 
افتجاب  ضض  تمضظئ  ولع  المئثأ..  سطى  بابئ  شعع 
تجب  بعا  تمغج  الاغ  المئثئغئ  عثه  طظ  السغاجغئ 

الاترغر قظخطح تال عثا الئطث".
بط أخث افجااذ تسظ السماظغ رئغج تجب اإلخقح 
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بسث أن أصرت تضعطئ عاظغ المطصغ المساصغطئ طحروع 
إلصراره  افطئ  لمةطج  ورشساه  جثغث  دخض  صاظعن 
بظضعئ  ولضظ  افردن  شغ  اتاةاجات  جطسطئ  اظثلسئ 
سطى  الظصابات  تثخض  طرة  شفول  المرة،  عثه  جثغثة 
الثط وخاخئ ظصابات المعظثجغظ وافذئاء والخغادلئ 
والمتاطغظ وباصغ الظصابات وصطاع رجال افسمال طظ 
إلضراب  الثسعة  وتمئ  وطعظغغظ،  وخظاسغغظ  تةار 
حاطض غعم افربساء شغ البقبغظ طظ حعر أغار وضاظئ 
اقجاةابئ حاططئ صاربئ ٩٠٪ طظ الصطاسات المثاطفئ 
تاى شغ أجعجة التضعطئ، شأضرب افذئاء والممرضعن 
شغ  وغغرعط  والمتاطعن  والمعظثجعن  والخغادلئ 

بادرة تتثث فول طرة شغ الئطث.
ولسطه طظ جعء تر تضعطئ المطصغ أو طظ حثة دعاء 
باظغ  شغ  المطصغ  تضعطئ  صاطئ  أن  السمغصئ،  الثولئ 
غعم لقضراب برشع أجسار المتروصات والضعرباء بظسئئ 
سالغئ وخطئ ٥,٥٪ لطمتروصات وبجغادة ١٩٪ شغ أجسار 
الضعرباء طما دشع باصغ الظاس والصطاسات لطاعجه ظتع 
طصر التضعطئ شغ الثوار الرابع وإغقصه والازاعر سظثه، 
اقتاةاجات  بثاغئ  شغ  المطك  أن  عظا  غقتر  وطما 
لط غضظ شغ الئطث ضسادته لضظه ساد طسرسا بسث خروج 
اقظائاه  غةإ  وعظا  افجسار،  رشع  سطى  اتاةاجا  الظاس 

الدرغئئ  طحروع  وظصخث  طظفخقن،  التثبغظ  أن  إلى 
واإلضراب الماسطص به والثي دسئ له الظصابات وخروج 
الظاس بأسثاد ضئغرة اتاةاجا سطى رشع أجسار المتروصات 
طما تثا بالمطك لطسعدة شعرا لطئطث وأطر تضعطئ المطصغ 
بإلشاء رشع أجسار المتروصات والضعرباء لعثا الحعر طما 
جاعط شغ اطاخاص ردة الفسض الشاضئئ والخادصئ طظ 
طةمعع الظاس وجمح قتصا باعجغععا طظ صئض المطك 
افوضاع  شغ  المحضطئ  وأن  ظزاطه،  وأرضان  طئاحرة 
الساطئ شغ الةعار وطعصش افردن البابئ والدشط الثي 
المحروخئ  افجطعاظئ  عثه  آخر  إلى  سطغه...  غمارس 
والمسرتغئ الاغ اسااد سطى أدائعا عثا الظزام ورأجه 
لثغثغئ سعاذش الظاس والمساضغظ وأظه طسعط وغحسر 
غاتمض  أن  غةإ  ق  السادي  الئطث  ابظ  وأن  بعمعطعط 
لعتثه تئسات المثغعظغئ وغةإ أن تصثم له ضض الثثطات 

طصابض الدرائإ الاغ غثشسعا...الت.
ولثلك رأغظا ظعسغظ طظ التراك شغ الئطث؛ أتثعما طثظغ 
وظاسط غطالإ بستإ صاظعن الدرغئئ وإصالئ التضعطئ 
طئاحرة  المطك  به  وأحاد  سطغا  جعات  طظ  وطثسعم 
ورئغسا طةطسغ الظعاب وافسغان، وحارضعط شغ إتثى 
الطغالغ افطغر تسغظ ولغ السعث وضاظئ أجعجة افطظ 
وطرتئاتعا تتغط بعط وق تحائك طسعط بض بالسضج 
غائادلعن صعارغر الماء والسخغر طسعط، واجامر عثا تاى 
دخض سطى عثا التراك َطظ رشع السصش شُمظسعا وضربعا 
وأجعخ تراك الرابع. وتراك آخر شغ افذراف شغ الصرى 
والمثن الئسغثة غصارب تغظا طظ الظزام وبسده غظسطت 
المطك  تعاجط  حسارات  شغه  شارشع  الظزام  سئاءة  طظ 
تسصئاعط  عآقء  أن  وسطمظا  طئاحرة،  وأسعاظه  وأجرته 

افجعجة افطظغئ وصاطئ باساصال بسدعط.

ظفسه  غئرئ  وتثغبه  خطاباته  شغ  المطك  أن  السةغإ 
طظ ضض طخائإ عثا الئطث وغتمطعا لطتضعطات والعزراء 
وغزعر ظفسه أظه الترغص سطى أن غسغح أعض الئطث 
بضراطئ، طع أن التصغصئ والعاصع غغر ذلك بااتا، شق الظاس 
غسغحعن بضراطئ وق تثفش سظعط وذأة الدشعط المالغئ 
لعثا الظزام، شأغظما ذعئئ أو اتةعئ ق تةث إق ذطئا 
واتثا طظ الظزام وعع (ادشع) لثرجئ أن الدرائإ الاغ 
غثشسعا أعض افردن تاةاوز طائئ ظعع وتحضض أضبر طظ 

بطبغ واردات الثجغظئ!
سربغ ٢١  طعصع  ظحره  طصال  شغ  عغرجئ  دغفغث  غصعل 
غعم الثمغج ٧ تجغران ٢٠١٨ طا ظخه: "بالظسئئ لطمطك، 
ق غسثو رؤجاء العزراء ضعظعط طتارم ورصغئ، ضما سئر سظ 
ذلك أتثعط ذات طرة. وضطما اتااج إلى طترطئ جثغثة 
تثطص طظ الصثغمئ". وعثا واصع التضعطات ورؤجائعا 
سظثظا شعط شصط لطاشطغئ سطى سعرات وشساد وجرصات 
رأس الظزام، شعع الثي غأتغ بعط وعع الثي غخرشعط، 
وطظث أن اجاطط التضط والتضعطات تةغء وتثعإ وق 
بابئ شغ عثه المسادلئ إق ابظان؛ المطك وزغادة المثغعظغئ 
باضطراد رغط ضض الدرائإ وضض الرشع وتظفغث تعخغات 
خظثوق الظصث بتثاشغرعا، وضض الثطط ووسعد اإلخقح 

والثروج طظ سظص الججاجئ ضثب وتدطغض...

ضض  غسرف  "شضما  ظفسه:  المصال  شغ  عغرجئ  وغصعل 
أو  الئطث،  تتضط  صعة  طراضج  بقبئ  عظاك  طعاذظ، 
تسغء تضمه، أق وعغ: الثغعان المطضغ، والمثابرات، 
وظععرا  وضعتا  المراضج  عثه  أضبر  أن  إق  والتضعطئ. 
وسرضئ لطمساءلئ، عع أصطعا جططئ، وأدظاعا خقتغئ، 
وأبسثعا سظ خظاسئ الصرار. شضض وزغر له ظضٌّ أو صرغظ 
غاثث الصرارات له أو باجمه. وق تاماع عثه السططات 
طرور  طع  تساظمئ  لصث  بض  الصعة،  بظفج  دوطاً  البقث 
الجطظ جططات المثابرات والثغعان المطضغ سطى تساب 
التضعطئ". ولثلك ق غمضظ أن تمظح أي تضعطئ أو رئغج 
تضعطئ طا غسمى بالعقغئ الساطئ طا دام الظفعذ والسططئ 
لفجعجة افطظغئ (المثابرات) الاغ ترتئط طئاحرة بالمطك 

عغ والةغح بسث الاسثغقت الثجاعرغئ افخغرة.
المحضطئ شغ افردن جغاجغئ باطاغاز ولغسئ اصاخادغئ، 
وعغ شغ أخض الظزام وظحأته وارتئاذه بالشرب الضاشر 
وطحارغسه وطآاطراته سطى افطئ، شعثا الظزام عع الثي 
تآطر سطى الثقشئ السبماظغئ بما جمغ زورا وبعااظا بالبعرة 
المئارضئ  افرض  سطى  تآطر  الثي  وعع  الضئرى،  السربغئ 
شطسطغظ وافصخى وجطمعا لغععد، وعع الثي طا زال 
تاى الطتزئ غاآطر سطى المسطمغظ شغ الحام وشطسطغظ 
أعض  طساظاة  جئإ  وعع  السالط،  طظ  سثغثة  بصاع  وشغ 
افردن سظثطا باع برواتعط وطآجساتعط لغععد ولطشرب 

وربط طخغره بثثطئ غععد والشرب...
شافخض أن غعجه ضض تراضضط وضض جععدضط لطاثطص 
طظ ظفعذ الشرب وغععد بصطع عثا الظزام طظ جثوره 
وإسادة عثا الئطث فخطه طع باصغ بقد المسطمغظ لاتضط 
بتضط اهللا وتتئ راغاه شغ ظض خقشئ سطى طظعاج الظئعة 

 غسج بعا اهللا المسطمغظ أجمسغظ

شغ أول جعلئ دولغئ شغ ٢٠١٧، والاغ بثأعا تراطإ طظ 
السسعدغئ، صال إظه سصث اجاماساً طع رؤجاء دول الحرق 
افوجط وأخئرعط بعضعح: "إغران عغ الاعثغث الرئغسغ 
وجاثشسعن  لضط  التماغئ  ظصثم  جعف  وظتظ  لضط، 
واجاؤظاف  إغران  طع  الظعوي  لقتفاق  خرصه  وبسث  لظا". 
السصعبات، غعشر تراطإ الثسط لطرغال شغ خعرة ارتفاع 
أجسار الظفط. سقوة سطى ذلك، شئاإلضاشئ إلى اقتفاصغات 
السسعدغئ  واشصئ  افطرغضغئ،  افجطتئ  باعرغث  الثاخئ 
سطى العشاء بالمعام الاغ تثدتعا أطرغضا شغ جعرغا. وشغ 
العصئ ظفسه، جاسطغ أجسار الظفط المرتفسئ دشسئ صعغئ 

لخظاسئ الظفط الثاخئ بعا شغ أطرغضا.
تخرشات  شغ  الاةارغئ  لفسمال  افضئر  الثور  وإلظعار 
واحظطظ  ذطإ  إلى  اإلحــارة  المعط  شمظ  تراطإ، 
وصش بظاء خط أظابغإ الشاز طظ روجغا "ظعرد جارغط 
٢". غتاول تراطإ إصظاع أوروبا بحراء غاز طسال طظ 
أطرغضا، وعع أغطى بضبغر طظ غاز خط افظابغإ. الثاشع 
وراء عثا الاعثغث عع اتفاصغئ الاةارة سئر افذطسغ. 
تسث  والاغ  سطغعا،  الاعصغع  بسثم  تعثد  واحظطظ 

تروب أطرغضا الاةارغئ طع أوروبا.
إن عثا الظعب الاةاري شغ الحآون الساطئ غصعد أطرغضا 
دول  تئاسث  سظثطا  السزمى،  الصعة  دور  شصثان  إلى 
شغ  ألامغغر  اقصاخاد  وزغر  صال  عضثا  سظعط.  السالط 
٢٠١٨/٠٥/١٨: "أوروبا جعف تساةغإ بتجم لمتاوقت 
العقغات الماتثة لعضع طخالتعا اقصاخادغئ الثاخئ 
أخثصائظا  طظ  عغ  الماتثة  العقغات  الحرضاء.  شعق 
وحرضائظا، وظتظ ظرغث أن ظتمغ صغمظا المحارضئ، ولضظ 
إذا تخرشئ العقغات الماتثة سطى أجاس طئثأ أطرغضا 
أوقً ووضسئ طخالتعا اقصاخادغئ شعق طخالتظا، شإن 
أوروبا جاتثد طخالتعا الثاخئ وتظاضض طظ أجطعا". 
فطرغضا  افغثغعلعجغئ  العتثة  أن  الئغان  عثا  وغزعر 
غجغظ  طظ  شعع  تراطإ:  تضط  بسئإ  ضائسئ  ــا  وأوروب
السططئ الصائمئ وغصدغ سطى الفعائث، وغفصث بصئ التطفاء، 

وعثا لغج الثقف العتغث بغظ أطرغضا وأوروبا.
٤. بالظسئئ لظصض جفارة أطرغضا إلى الصثس، غةإ أن 
تخظغفات  رشع  بمتاولئ  شصط  غاسطص  ق  افطر  إن  أصعل 
العرم داخض أطرغضا. شصث لسإ ضغان غععد سطى طثار السام 
الماضغ دورا بارزا شغ الخراع السعري. ضان غظئشغ أن 
غضعن الصخش الةعي ضث افعثاف السسضرغئ اإلغراظغئ 
والروجغئ شغ جعرغا صث أضث سطى وجعد صعة سسضرغئ 
ظض  شغ  الئصاء  تفدض  أطرغضا  لطبعرة.  طسارضئ  أخرى 
الةقدغظ، ولضظعا تطسإ دور المصاتض. وغعثف بغان ضغان 
غععد شغ دور صاتض آخر إلى زغادة غأس البعار. طظ ظاتغئ 
أخرى، حثد العةعم سطى افعثاف السسضرغئ اإلغراظغئ 
شغ جعرغا سطى طعضعع "الاعثغث الظعوي اإلغراظغ". وإذا 
لثراٍف،  ضطٌإ  عع  غععد  ضغان  شإن  راسغاً،  أطرغضا  ضاظئ 

جاسثت شغه سطى دشع افغظام إلى طسطتٍ آخر.
تخظغش  تثث  طةرد  لغج  الصثس  إلى  السفارة  ظصض 
لاراطإ أو صدغئ سائطغئ طع زوج ابظاه جارغث ضعحظر. 
عع  بالطئع  عثا  ذلك.  طظ  أضبر  حغء  بالاأضغث  عثا 
الضراعغئ تةاه المسطمغظ ودغظعط. إن أسثاء اإلجقم 
جعرغا  شغ  غتثث  طا  بسئإ  باإلتئاط  غحسرون 
شعط  غمضظعط  ق  اإلجقم.  طع  افخرى  والمخادطات 
اإلجقم.  وعةمئ  الصعغئ  المصاوطئ  عثه  طبض  طخثر 
صطع  شغ  أطًق  تاجمئ،  خطعات  غاثثون  شعط  لثا 
ظمئ.  شصث  التثغصئ،  شغ  بةثورعا  اإلجــقم  حةرة 
طظ  بثقً  الاعتغث،  حعادة  طع  الئغرة  غظاةعن  إظعط 
غطاء لغثفغعا. غظزط أسثاء اإلجقم طسابصات الفةعر 
سطى أرضظا، وتشطغ الظساء السارغات بحعادة الاعتغث. 
غئظعن طسارح افوبرا والمعجغصى شغ أرض الترطغظ. 
أطا بالظسئئ لطترم البالث، شغزعرون لظا أن أتثغاعط 
جاثعإ إلى المضان الثي غتئعظه. لثا شعط غرغثون 

ترطاظظا طظ الضراطئ والصعة لطمصاوطئ.
وطع ذلك، شإن عثا الثغظ دغظ اهللا، ولصث جاءت افغام 
طظ  والتصغصئ  الثئث،  سظ  المسثن  شغعا  غفخض  الاغ 
افضاذغإ. غةإ سطى ضض طسطط أن غسامث بإخقص سطى 
 : اهللا، الثي وسث بصغام الثقشئ الراحثة، صال رجعل اهللا

 «ِة َّ ُ َهاِج الُّ ُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ ُ َّ َت «ُث
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أجسار  ارتــفــاع  بسئإ  بالسسادة  تحسر  روجغا  إن 
دوقر   ٧٩,٥ إلى  وخطئ  أغار/طاغع   ١٥ شفغ  الظفط. 
لطئرطغض وعثا لطمرة افولى طظث سام ٢٠١٤، وغساصث 
إجراء  الدروري  طظ  ذلك.  سطى  غحةع  الضرططغظ  أن 
شتص أضبر تفخغقً فجاجغات طا غتثث. وغرجع ذلك 
إلى تخرشات أطرغضا، الاغ اظستئئ أوقً طظ اقتفاصغئ 
بما  لطسصعبات،  الئطث  عثا  أساد  طما  إغران  طع  الظعوغئ 
طظ  أخرى  طرة  إغــران  وُترطئ  الظفط.  بغع  ذلك  شغ 
شرخئ اقتةار بالظفط. باظغاً، إظه تخسغث طظ واحظطظ 
شالشطرجئ  شطسطغظ.  المئارضئ  افرض  صدغئ  شغ 
والمبابرة الاغ تظصض بعا أطرغضا جفارتعا إلى الصثس 
أبارت اتاةاجات المسطمغظ تعل السالط. وشغ افرض 
المئارضئ شطسطغظ خقل صمع المازاعرغظ صاض غععد 
ــراءان،  اإلج عــثان  وغحضض  حثص.   ١٠٠ طظ  أضبر 
الطثان أدغا إلى ارتفاع أجسار الظفط طآخًرا، ججًءا طظ 

خطئ واتثة لطسغطرة سطى الحرق افوجط.
١. دوظالث تراطإ، طظث وخعله إلى الئغئ افبغخ، أحار 
افطعال  اصاراض  طسألئ  شغ  رغئاه  سثم  إلى  بعضعح 
افطرغضغئ طظ دول أخرى. لثا ذطإ الضبغر طظ المال طظ 
ألماظغا طظ أجض افطظ صائق: "إن ألماظغا تثغظ بمئالس 
طالغئ ضثمئ لتطش الظاتع والعقغات الماتثة، وغةإ أن 
تثشع المجغث طصابض افطظ الصعي والمضطش لطشاغئ الثي 
ظصثطه فلماظغا!" (روجغا الغعم، ٢٠١٧/٣/١٩). وإذا ضان 
ولضظ  طعجج،  بحضض  ولع  تاى  افوروبغغظ  طع  غاتثث 
بأدب، أطا طع السالط اإلجقطغ شعع غاضطط بحضض طثاطش 
تةمع  شغ  طاتثًبا  صال  شصث  وطثل.  طاشطرس  بحضض 
 :٢٠١٨ ظغسان/أبرغض   ٢٧ شغ  طغاحغةان  شغ  تاحث 
"تثغض أظظا أظفصظا ٧ ططغارات دوقر شغ الحرق افوجط 
طظ  اظاعغظا  لصث  حغء.  ق  طصابض،  سطى  التخعل  دون 
"الاةاعض"، ق غعجث جغح طبض جغحظا"، "تثئرظا بسخ 
أغظى دول السالط أظعط طاسئعن وق غرغثون أن غثشسعا". 
شإن  وبالطئع  غثشسعن".  وجعف  غثشسعن،  "جظةسطعط 

افطر غاسطص بإغران والسسعدغئ.
طظ  طساسثة  طع  فظه  أعمغئ،  افضبر  الحغء  وعثا   .٢
إغران شإن أطرغضا جاثغش دول الثطغب وتطالئعط بالمال 
طصابض أطظعط. إظه فطر خادم وبشغخ أن غاتضط افسثاء 
باثعغفعط  وغصعطعن  أظعشعط  رغط  المسطمغظ  بتضام 
طظ بسدعط بسدا. طرة أخرى شغ ٢٠١٢، صاطئ عغقري 
ضطغظاعن باعصغع اتفاق طع بطثان الثطغب لاظزغط الثشاع 
المداد لطخعارغت ضظزام غساظث إلى ظزام الخعارغت 
باترغعت إلى جاظإ ظزام تطش حمال افذطسغ لطثشاع 
الخاروخغ، لضظ شغ سعث أوباطا اخااط اقتفاق الظعوي 
الثشاع  وطحروع  إغــران  خطر  شمحضطئ  لثا  اإلغراظغ، 
أن  ذضر  المعط  طظ  وعظا  تعصش.  ذلك  ضض  الخاروخغ 
إبرام طساعثة طع إغران سطى رشع السصعبات ضاظئ تعثف 
إلى دسط ذلك شغ المسارضئ السعرغئ. إزالئ السصعبات 
طظ صئض أطرغضا غسمح إلغران باتسغظ العضع المالغ. 
شغ ٢٠١١-٢٠١٣، ضاظئ أطرغضا ق تسطط طا غةإ شسطه 
شغما غاسطص بالبعرة، تغث صال أوباطا شغ ٦ آب/أغسطج 
٢٠١٦ تعل ذلك إظه تتعل رطادي بسئإ جعرغا. وإغران 
جاءت لاصثغط المسعظئ بأطر طظ أطرغضا شغ جمغع ظعاتغ 
الترب لعضغض أطرغضا بحار افجث. وطع ذلك، شغ ٢٠١٥، 
بحار ضان سطى وحك اقظعغار، لثا صاطئ أطرغضا باجاثثام 
شغ  الباظغئ  المرتئئ  شغ  أخئتئ  إغران  وعضثا،  روجغا. 
الصدغئ السعرغئ. وطع ظععر ترضغا سطى الساتئ السعرغئ 
تمضظئ أطرغضا بحضض سام طظ تتصغص تصثم ضئغر شغ 
السغطرة سطى الةاظإ السسضري طظ الخراع. وبثق طظ 
إسطائعا "طضاشأة" سطى ذاساعا، ترغث أطرغضا تظتغاعا، 
وبالاالغ شإن أطرغضا "تثطئ" سظ إغران، طسطظئ أظعا تعثد 
افطظ شغ المظطصئ وشرضئ السصعبات سطغعا. واآلن إغران 
تعاجه طحاضض طالغئ وسةجًا شغ المغجاظغئ بسئإ اإلظفاق 

السسضري سطى جعرغا وتثه.
 ٣. تراطإ جثي شغ المحارضئ شغ طةال افسمال الاةارغئ 
سطى طساعى الثولئ. ولاسجغج وقء السسعدغئ بحضض لط 
غسمع طبطه طظ صئض شغ طسألئ أطظ المثشعسات شإظه 
غصعم بحضض طثطط له وطاسمث بإضفاء الحغطاظغئ سطى 
إغران طحغرا إلى الظعوي والاضظعلعجغا الئالغساغئ. تاى 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: سبمان خالتعف – روجغاـ  ـ 

التراك يف افردن أجئابه وطآقته
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث اهللا الطغإ – افردنـ 
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رطدان ١٤٣٩عـ،  السئئ، ٢٤  (سربغ ٢١،  طعصع  ظحر 
٢٠١٨/٠٦/٠٩م) خئرا جاء شغه: "بثأت تضعطئ الظمسا 
المتاشزئ الةمسئ تمطئ تساعثف "اإلجقم السغاجغ"، 
طظ المفارض أن تآدي إلى ذرد سحرات افئمئ وإغقق 
لسان  سطى  اإلسقن  وجاء  ترضغا.  تمّعلعا  طساجث  جئسئ 
اجاغاء  بسث  ضعرتج،  جغئاجاغان  الظمساوي  المساحار 
الاارغت  شغ  رطجغئ  طسرضئ  تمبغض  إسادة  أبارته  وغدإ 
أتث  شغ  سسضرغا،  زغا  ارتثوا  أذفال  صئض  طظ  السبماظغ 

أبرز المساجث شغ شغظا الاغ تتخض سطى تمعغض ترضغ. وشغ وصئ جابص، صال ضعرتج شغ طآتمر ختفغ: "ق طضان 
لطمةامسات المعازغئ واإلجقم السغاجغ والاطرف شغ بقدظا". وأحار وزغر الثاخطغئ عربرت ضغضض إلى أن بغظ 
طظ جاحمطعط عثه الاثابغر ظتع ٦٠ إطاطا. وأوضح أن سائقتعط طسظغئ أغدا، طا غسظغ شغ المتخطئ أن ١٥٠ 
حثخا صث غفصثون تص اإلصاطئ شغ الظمسا. وأضاف ضغضض، السدع شغ تجب الغمغظ الماطرف السدع شغ اقئاقف 

التضعطغ طع المتاشزغظ، أن إجراءات الطرد بثأت بتص بسخ افئمئ الممعلغظ طظ ترضغا".
: إن ادساء السغاجغغظ الظمساوغغظ أن إغقق المساجث جاء بسئإ تمبغض بسخ افذفال لطمسرتغئ 

غ

عع ضثبئ ضئرى، والتصغصئ أظعا ترب حاططئ سطى اإلجقم والمسطمغظ غحظعا الشرب الضاشر طاثرسا بثرائع 
حاى، ولضظ افجاس الرئغسغ لعثه الترب عع إدراك السغاجغغظ الشربغغظ أن الئثغض التداري العتغث 
لمئثئعط الرأجمالغ المارظح، عع طئثأ اإلجقم السزغط بسصغثته وأتضاطه الحرسغئ الاغ تسالب ضض طحاضض 

اإلظسان بخفاه إظساظاً، وتثرج الئحرغئ طظ ظطط وظطمات الرأجمالغئ إلى سثل وظعر اإلجقم.

اإلسالم لمحاربة  حملة  ظل  في 
مساجد وتغلق  أئمة  تطرد  النمسا 

جط
طار
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طبض عثه الاظاصدات؛ الاغ ق ترتصغ إلى تث الفضر وق 
إلى طساعى الئتث السطمغ والختفغ...

وضأن  الاترغر،  تجب  اخافى  أغظ  تاساءل  إظك   -٢
شغ  السغاجغئ  الساتئ  سظ  بالفسض  طثاٍش  التجب 
جغاجغئ  وطاسثدة؛  ضبغرة  بأسمال  غصعم  وق  تعظج، 
ذلك...  وغغر  وإخثارات،  وظحرات  وظثوات  وشضرغئ 
التصغصئ،  عثه  تسرف  ظفسعا  الثولئ  أجعجة  إن  تاى 
وتسرشعا ضض افتجاب والختاشئ شغ تعظج... شظتظ 

ظساشرب عثا السآال الشرغإ!!
عع  عض  ظثري  ق  الثولئ  جغاجات  سظ  دشاسك  إن   -٣
سطغه؛  عغ  ضما  افطعر  بصاء  سطى  المتاشزئ  باب  طظ 
طظ الزطط والاسطط والفصر والاردي والسرصات لبروة 
الئطث، أم عغ طظ باب خعشك طظ اظجقق تعظج إلى 
الفعضى؟ شإذا ضظئ ترغث بصاء افطعر سطى طا عغ سطغه؛ 
شاطك ذاطئ ضئرى؛ فظك تغظؤث تصئض بئصاء الزطط والفصر 
والاسطط والضئئ السغاجغ، والاردي إلى أجعأ طساعى 
تسغحه تعظج، وعثا بحعادة ضض الضااب المظخفغظ 
وافتجاب السغاجغئ داخض تعظج، وق غثالش عثا افطر 
الئسخ  أو  الثولئ،  أجعجة  بسخ  إطا  ابظغظ؛  أتث  إق 

طمظ غظاخر الثولئ وأجعجتعا سطى ظطمعا..
لط  ضاظعا  وإن   - ضااب  افطر  بعثا  جئصك  لصث   -٤
تاولعا   - الئتث  ذرغصئ  شغ  المساعى  لعثا  غعئطعا 
السمض  أو  السظش  دائرة  ضمظ  وسمطه  بالتجب  الجج 
السسضري، أو اقرتئاط بالخعغعظغئ، أو الثول الضاشرة 
اهللا  بفدض  لضظ  باذطئ...  اتعاطات  طظ  ذلك  غغر  أو 
شإن ضض طتاوقتعط صث باءت بالفحض ولط غخثصعا 
إلى  اقتعام  عثا  سظ  سثلعا  صث  طظعط  وضبغر  أتث، 
أطر آخر؛ وعع اإلرعاب الفضري ضما زسمعا، فظعط لط 

غةثوا أي حغء غسظث صعلعط.
غتاولعن  طمظ  وفطبالك  لك  ظصعل  الثاام  وشغ 
تحعغه جمسئ التجب شغ ظزر الحسعب: إن الحسعب 
وتتضط  افطعر،  تتاضط  أن  وتساطغع  واسغئ  الغعم 
شساد  واصع  تسرف  وعغ  وافحثاص.  افتجاب  سطى 
الثولئ، والمساعى الماردي الثي وخطئ إلغه، وإظعا 
وتتادظ  الراحثة،  بالثقشئ  خعتعا  بأسطى  تظادي 
داخض  ساطا  رأغا  أخئتئ  تاى  وشضرته  الاترغر  تجب 
غتاولعن  طظ  أطا  المسطمغظ.  بقد  وجمغع  تعظج 
إغصاف ترضئ التجب أو الاأبغر سطغه؛ باقتعام المةرد 
طظ أي دلغض شضري أو تسغ؛ شإظعط ضمظ غظفت سطى 
الئتار  أطعاج  إغصاف  غتاول  أو  لغطفؤعا،  الحمج 
ضصعل  عغ  عثه  طتاوقتعط  وإن  الععاء.  ترضئ  أو 
ضان  طا   ** جاورْت  شغما  الظاِر  احاساُل  لعق  الحاسر: 
الاترغر  تجب  شضرة  وإن  السعِد.  َسْرِف  ذغُإ  ُغسرف 
أرض  سطى  طةسثا  واصسًا  صرغئا  جغخئتان  وعثشه 
تعظج بسث أن أخئح رأغا ساطا ضاجتا؛ لاضعن طظارة 
جغعش  لاظططص  صئض؛  طظ  ضاظئ  ضما  المسطمغظ  ضض 
دول  ضض  إلى  ذظةئ،  إلى  الصغروان  طظ  اإلجقم 
الحمال اإلشرغصغ، إلى افظثلج. وترشع راغئ اإلجقم 
ضما ضاظئ طظ صئض؛ شغ سعث سصئئ بظ ظاشع وطعجى 

بظ ظخغر وغغرعما طظ صادة سزام.
شظسأله تسالى أن غخرف سظ عثا التجب الاصغ الظصغ ضض 
طتاوقت الاحعغه والاترغش والاثرغش، وأن غضرطه سما 

 صرغإ بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة

جاء سطى طعصع (روجغا الغعم، الةمسئ ٢٣ رطدان ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٦/٠٨م) الثئر الاالغ: "وخض الرئغج اإلغراظغ 
تسظ روتاظغ إلى طثغظئ تحغظشثاو الخغظغئ الساتطغئ لطمحارضئ شغ صمئ طظزمئ حظشعاي لطاساون. وجغحارك 
روتاظغ ضغش حرف شغ صمئ "طظزمئ حظشعاي لطاساون"، والاغ تظططص السئئ شغ الخغظ وتسامر لغعطغظ. وغأتغ 
اظسصاد الصمئ بسث إسقن الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ اظستاب العقغات الماتثة طظ اقتفاق الظعوي المعصع طع 

ذعران، والثي صدى برشع السصعبات اقصاخادغئ سظ إغران طصابض تةمغث برظاطةعا الظعوي".
: إن السصعبات الاغ تفرضعا أطرغضا سطى إغران لط تضظ تساعثف إغران تصغصئ؛ فن أطرغضا تسطط أن إغران 
اساادت سطى سصعباتعا خقل جظغظ ذعغطئ خطئ، تغث تسمض إغران سطى تعشغر صظعات لاخرغش طظاةاتعا الظفطغئ 
لطاثفغش طظ تأبغر السصعبات المفروضئ سطغعا طظ خقل الخغظ وروجغا وغغرعما طظ الثول، لضظ السصعبات 
افطرغضغئ ضاظئ تساعثف دول أوروبا الاغ سمطئ سطى شاح اجابمارات لعا شغ إغران بمطغارات الثوقرات سصإ 
تعصغع اقتفاق الظعوي سام ٢٠١٥م، إضاشئ إلى السصعبات الةمرضغئ الاغ شرضاعا أطرغضا سطى خادرات أوروبا 

طما أدى إلى اجاظفار اقتتاد افوروبغ ضاطق إلغةاد طثرج طظ المأزق الثي تحرتعط شغه أطرغضا.

لضض  سمطغئ  ساطئ  ضرئاجئ  الثقشئ  بغظ  اظسةام 
حؤعن التغاة، وبغظ ضعن اإلجقم دغظ سمض وسطط. 
الرشخ  سمطغئ  وبغظ  الثقشئ  بغظ  السقصئ  عغ  وطا 
وطا عع المصخعد بالشغر عض عط الغععد  لطشغر عظا؟ 
المشاخئعن لفرض المئارضئ شطسطغظ طبق، أم عغ 
أطرغضا الخطغئغئ؟ أم غصخث بالشغر طبق أبظاء تعظج 

الثغظ غتئعن اإلجقم وتضط اإلجقم والثقشئ؟!
وتاول الضاتإ شغ أضبر طظ طعضع شغ المصالئ اتعام 
التجب باتعاطات؛ ق غصئطعا ق العاصع وق السصض السطغط 
الثولئ  أجعجة  ق  صئض؛  طظ  أتث  بعا  غصض  ولط  المفضر 
وق افتجاب السغاجغئ شغ تعظج وخارجعا.. وطظ عثه 
فن  الاسطغط؛  ظصابئ  طع  غسمض  التجب  أن  اقتعاطات: 
ظصابئ الاسطغط تمطئ سطى وزغر الاربغئ السابص والتالغ. 
ولط غئغظ ضغش وق طاى، وق أغظ سمض التجب طع ظصابئ 
الاسطغط ضث وزغر الاربغئ. واتعط التجب أغدا شصال: إن 
تجب الاترغر المرتئط بأتجاب أجظئغئ إرعابغئ طحئععئ 
طظ ظفج الظمط والاعجه؛ صادر شغ العصئ المظاجإ 
سطى ضرب طآجسات الثولئ، وإظعاك ضغاظعا بسمطغات 
شغ  أشراده  سطغعا  تثرب  إرعابغئ؛  سسضرغئ  جراتغئ 
طثغمات وتةمسات باتئ طسروشئ لطمثابرات الثاخطغئ 
والثارجغئ... بط غصعل: وعثا افطر غةرظا لطاساؤل تعل 
طخادر الامعغض والئتث تعل طظ غصفعن تعل الفضر 
أغئ  وطظ  الضاتإ،  عثا  غصخث  طثابرات  شأي  المثطر.. 

جعئ اجاصى عثه المسطعطات؟!
الثولئ  وأجعجة  الصداء  تترغخ  الضاتإ  وغتاول 
الثولئ  لعغئئ  غمضظ  ق  شغصعل:  التجب  ظحاط  سطى 
أن تدسش إلى عثا التث الثي تارك شغه التئض سطى 
الثغظ!!  باجط  سمغض  أو  خائظ  أو  شاجث  لضض  الشارب 
شغ  وظتظ  شغصعل:  التجب  سطى  الصداء  وغترض 
دولئ الصاظعن والمآجسات. لماذا تثطى الصداء سظ 
صاظعن  سطى  الثارج  التجب  عثا  طصاضاته  شغ  دوره 
الاعظسغ  اإلجقطغ  الظمط  وسطى  الئحرغئ،  الطئغسئ 
طا  خخعص  شغ  المئاتث  تترغات  وأغظ  المساثل؟ 
غتش بعثا التجب طظ أجرار وخفاغا؛ ظثرك بالفطظئ 
اقجاماسغ  وتسعا  الثولئ  أطظ  تمج  طرسئئ  أظعا 
المثابرات  سظث  الاترغات  أن  ذضر  وصث  والبصاشغ... 
الاترغات  إلى  غثسع  بط  طسروشئ  والثارجغئ  الثاخطغئ 

تعل التجب... شما عثا الاظاصخ؟!
طظ  تعظج  تسغحه  طا  إن  شغصعل:  طصالاه  غثاط  بط 
طثطرة  أزطات  سظ  تام  غظى  شغ  تةسطعا  أزطات؛ 
تساعثف العذظ... وسطى جمغع الدمائر التغئ ذرح 
طعاجعئ  سطى  والسمض  التجب،  عثا  تعل  افجؤطئ 

طحروسه السظغش بضض الطرق السغاجغئ والبصاشغئ.
الاعط  غبغرون  طمظ  وفطباله  الضاتإ  لعثا  ظصعل  إظظا 

الئاذطئ لطتجب ولفضره وذرغصاه:
وطظ  سطط،  سطى  ظار  طظ  أوضح  الاترغر  تجب  إن   -١
أن  أردت  شإذا  السماء...  ضئث  شغ  العضاءة  الحمج 
ضاإ  إلى  الرجعع  شسطغك  ضااباك؛  شغ  التجب  تظخش 
التجب المسائرة، وظحراته وطضاتئه اإلسقطغئ المظاحرة 
سطى الخفتات اإللضاروظغئ، بثل عثا الاثئط واقتعام 
الثالغ طظ أي دلغض. وعظاك طصر لطتجب داخض تعظج، 
وأتئاع وطآغثون لطتجب شغ ضض أرجاء تعظج. شإظك 
تساطغع طسرشئ التصائص سظ التجب، بثل العصعع شغ 

آلغاته  وتظعع  صاسثته  تعجغع  سطى  أخغرا  ذلك  جاسث 
طما غثثم شضرته افجاجغئ ظتع إسادة طةث اإلجقم 

والمسطمغظ، وتعتغث بطثاظعط وتصعغئ حعضاعط).
أطا اقجااذ طتمث طئروك اإلسقطغ والضاتإ الختفغ 
أخئار  لختغفئ  السابص  الاترغر  وطثغر  المحععر، 
شعمعط،  ورصغ  التجب،  بحئاب  أحاد  شصث  الغعم، 
وخئرعط شغ تمض الثسعة وشغ الاعاخض طع الظاس، 
ذلك،  جئغض  شغ  غقصعظه  طا  برغط  أشضارعط  وسرض 
وذمأن الحئاب إلى صرب طةغء الثقشئ وعع غصعل: 
ضطماته  اظاحرت  وصث  الثقشئ)  صغام  بصرب  (أبحرضط 
الاعاخض  وطعاصع  اإلجفغري  الفداء  شغ  التجب  سظ 

اإللضاروظغ شحاعثعا اآلقف وتفاسطعا طسعا.
عثه الضطمات الطغئات وعثا الاظاول اإلسقطغ لما غصعم 
به التجب، إظما ضان بسث طةععدات صام بعا حئاب التجب 
شغ السعدان، بسث شدض اهللا تسالى وتعشغصه، تغث ظض 
الاعاخض التغ الظحط طع افطئ شغ المساجث والةاطسات 
وافجعاق سئر حئاب التجب، والاعاخض التغ طع السطماء، 
اقتخاقت  لةظئ  سئر  افعطغئ،  والصغادات  والسغاجغغظ، 
الاعاخض  جسعر  وطث  السعدان،  شغ  لطتجب  المرضجغئ 
وطساسثه  الرجمغ  الظاذص  سئر  اإلسقطغغظ  طع  الفاسض 
وتعجغه  وصغادة  رساغئ  طع  اإلسقطغ،  المضاإ  وحئاب 

طةطج تجب الاترغر شغ وقغئ السعدان.
شغ  شاخطئ  ظصطئ  السام  عثا  رجإ  برظاطب  ضان  وصث 
شرض التجب ظفسه سطى الساتئ برغط الاساغط اإلسقطغ 
المدروب سطغه، تغث صام التجب بآقف افتادغث، وطؤات 
المتاضرات شغ المساجث، أحعرعا طتاضرات المساجث 
الضئغرة شغ وقغات السعدان طظعا المسةث الضئغر بظغاق 
تاضرة وقغئ جظعب دارشعر، تغث تدرعا اآلقف طضئرغظ 
المساجث  وضثا  المتاضرة،  طع  وطافاسطغظ  وطعططغظ 
الضئغرة شغ ضض طظ طثظغ تاضرة وقغئ الةجغرة، وطثغظئ 
بعرتسعدان حرق السعدان، والثلظب، بط ضادصطغ تاضرة 
وقغئ جظعب ضردشان، طع طثاذئئ جماعغرغئ تاحثة شغ 
الضئغر  المسةث  أطام  تاحثة  ووصفئ  الصدارف،  طثغظئ 
شغ طثغظئ افبغخ تاضرة وقغئ حمال ضردشان، الاغ 
خاذئعا الظاذص الرجمغ شضئر الظاس وعططعا والافعا تعل 
حئاب التجب وصث تط اساصال الظاذص و١٤ طظ حئاب التجب 
وطمبض اإلخعان المسطمغظ الثي ضان طحارضا التجب شغ 
عثه الفسالغئ، وصث شاتئ افجعجة افطظغئ ضثعط بقغات 
ضغثغئ أجصطعا الصداء وتضط بئراءتعط، شضاظئ ضربئ 

صاضغئ لطظزام وفجعجته افطظغئ.
ضما تط تسطغص طؤات القشاات الاغ تتعي أشضارا وأتضاطا 
والحعارع  الضئاري  سطى  تسطغصعا  تط  وأتادغث  حرسغئ 
الرئغسغئ وافطاضظ الساطئ، وتعزغع ٢٠ ألش ططخصئ سطى 
شغ  الظصاش  أرضان  سحرات  التجب  سصث  ضما  السغارات، 
الةاطسات، طع العصفات بالقشاات أطام المساجث الضئغرة 
الضئغر  المسةث  أحعرعا  السعدان،  وقغات  أغطإ  شغ 
والصدارف  السعدان،  غرب  ظغاق  وبمثغظئ  بالثرذعم، 
حرق السعدان، وصث تعجئ عثه افسمال بمسغرة تاحثة 
بالراغات  طجغظئ  جغارة  المائئ  صاربئ  الاغ  بالسغارات 
طثن  ذاشئ  تغث  المحارضغظ؛  وبعااشات  وافلعغئ، 
الثرذعم البقث، شطفائ افظزار، وتفاسض طسعا الظاس شغ 
افتغاء الاغ طرت بعا، بالاعطغض والاضئغر والاخعغر سئر 
المعباغقت، وضاظئ طثار تثغث الظاس فغام سثة، برغط 
غعم  ذات  شغ  خطابغ  طعرجان  إصاطئ  افجعجة  رشخ 
المسغرة، إق أن التجب صرر أن غصعم بسمض قشئ لطظزر 
غرجض به رجائطه، وغآضث تصائص تاةاعطعا عثه افظزمئ 
الصائمئ شغ بقد المسطمغظ أن المحاضسات والمداغصات 
الرخغخئ الاغ تصعم بعا ضث التجب طا سادت تةثي ظفسا، 
وأن التجب اآلن غظاذح باططساته الصمئ قجاقم السططئ، 
غغر آبه برضا شقن أو جثط سّقن طظ الظاس، طآطظ 
بعسث اهللا جئتاظه، طسائحر بئحرى رجعله سطغه الخقة 
عثا  لاآغث  السزغمئ  افطئ  عثه  سطى  غراعظ  والسقم، 
المحروع السزغط، اجاؤظاف التغاة اقجقطغئ سئر إصاطئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، سئر الاعاخض 
التغ طع أبظاء افطئ، وأعض الصعة والمظسئ لظخرة عثه 
الثسعة وإصاطئ جططان لقجقم والمسطمغظ، وإظه لصرغإ 
ن 

َ
َ أ َ ُهَو قُْل َع بإذن اهللا تسالى الصائض: ﴿َويَُقولُوَن َم

 [اإلجراء: ٥١] ﴾يَُكوَن َقِريًبا
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  طساسث   *

السعدان

شرخئ دسا شغعا التدعر إلى ضرورة السمض لاشغغر الظزام 
الثي دطر الئظغئ الاتاغئ شغ الئقد..

الةثغر بالثضر أن التدعر طظ السطماء والسغاجغغظ ضان 
السعدان  سطماء  لعغؤئ  السام  افطغظ  تدر  شصث  ظعسغاً 
ورئغج عغؤئ سطماء السعدان الئروشغسعر طتمث سبمان 
خالح وافجااذ م. افطغظ سئث الرازق افطغظ السغاجغ 
لتجب المآتمر الحسئغ، وافجااذ شدض السغث حسغإ 
رئغج تجب التصغصئ الفثرالغ، والحغت سئث الرجعل الظعر 
تاضط ضردشان السابص، والظائإ الئرلماظغ سظ اإلخعان 
المسطمغظ افجااذ تسظ سئث التمغث، وافجااذ تاطث 
تعرغظ رئغج تجب صعى السعدان الماتثة، والثضاعر 
غعجش الضعدة رئغج تجب العجط اإلجقطغ، والثضاعر 
سئث السجغج افطغظ السام لطمظئر العتثوي، والثضاعر طتمث 
الةجولغ المظسص السام لاغار افطئ العاتثة، وطةمعسئ بق 
تثود وسطى رأجعا افطغظ السام افجااذ أظج الجطجطغ، 
وظائإ افطغظ السام طظاخر سئث المظسط، وطسآول اإلسقم 
والحأن الثارجغ افجااذ الرحغث أتمث، وسثد طظ رؤجاء 
تترغر الختش واإلسقطغغظ شغ وجائض اإلسقم المتطغئ 
طظ طفاتغح  والسالمغئ بالئقد طما جسض التدعر ظعسغاً 
المةامع وصغادات السمض السغاجغ واإلسقطغ شغ الئقد...

وضاظئ تشطغئ الختش السعداظغئ لعثه الفسالغئ طامغجة 
تغث تظاولئ تسع ختش لمثة غعطغظ طا جاء شغ ضطمئ 
صغادات  لصاء  طظ  اإلشطار  جادت  الاغ  وافجعاء  الظاذص 

السغاجئ واإلسقم وعغؤئ ضئار السطماء؛
افربساء   (٩٥٣٦) السثد  الغعم  أخئار  ختغفئ  أوردت  شصث 
٢٠١٨/٠٥/٣٠م شغ تصرغر طخعر ططثخا سظ اإلشطار جاء 
تتئ سظعان: (شغ إشطاره السظعي لطتجب أطج، الظاذص 
الرجمغ لتجب الاترغر بعقغئ السعدان: ظسمض سطى إسثاد 
دجاعر إجقطغ وظثسع الةمغع لطمحارضئ شغه). وظحرت 
ختغفئ طخادر شغ سثدعا (١٦٤): (تجب الاترغر غطالإ 
بإبساد خظثوق الظصث طظ الصداغا اقصاخادغئ). وأحارت 
ختغفئ العذظ السثد (٥٢٩٣) شغ الخفتئ افخغرة إلى 
لطسغاجغغظ  ضئغر  (تدعر  بالصعل:  الاترغر  تجب  إشطار 
واإلسقطغغظ شغ إشطار تجب الاترغر). أطا ختغفئ الاغار 
شصث ظحرت شغ سثد (٢٢٤١): (عغؤئ سطماء السعدان تحغث 
بتجب جغاجغ طسارض). وتظاولئ ختغفئ العشاق شغ 
السثد (٦٩٠١)، طعصش التجب تةاه اتفاصغئ جغثاو، وتةاه 
جرغمئ خخثخئ طغظاء بعرتسعدان الاغ تتاك شغ الثفاء 
برغط أن المغظاء طآجسئ رابتئ تسعد سطى خجغظئ الئقد 
بأطعال ذائطئ تصثر بـ٢ ترغطغعن جظغه، وتعشر شرص سمض 
فلفغ ساطض ضما جاء شغ ضطمئ الظاذص الرجمغ لطتجب، 
(تجب  سظعان:  تتئ  ذلك  سظ  الختغفئ  ظحرت  تغث 
الاترغر غظاصث المخادصئ سطى "جغثاو" وخخثخئ طغظاء 
لثخئ  شصث  السغاجغ  المةعر  ختغفئ  أطا  التاوغات). 
سثد  شغ  جاء  ضما  ظصاط  شغ  الرجمغ  الظاذص  ضطمئ 
صاجغئ  اظاصادات  (وجه  سظعان:  تتئ   (٢١٣٩) الختغفئ 
 - دجاعر  طحروع  سظ  وضحش  اقصاخادغئ  لطسغاجات 
تجب الاترغر غتثر طظ طشئئ خخثخئ طغظاء بعرتسعدان 

الةظعبغ وغسائرعا جرغمئ شغ تص الئقد).
وصث جطر أختاب افسمثة ضطمات ذغئات شغ تص التجب 
وطعاصفه، وظحاذاته، ورصغ أجالغئه شغ تمض الثسعة؛

شصث أورد خاتإ سمعد (طسألئ طساسةطئ) ظةض الثغظ 
تتئ   ،(٢١٣٩) السثد  المةعر  بختغفئ  زاوغاه  شغ  آدم 
سظعان (سظثطا تضعن المسارضئ بالتةئ) تغث ذضر ضقطا 
ذغئا سظ طئثئغئ التجب ورؤغاه وبئاته. وشغ ختغفئ 
الخفتئ  ٢٠١٨/٠٥/٣١م  الثمغج  سثد  الغعم  افعرام 
افخغرة، ضاإ افجااذ ذارق سئث اهللا شغ سمعده (المتةئ 
الئغداء) تتئ سظعان: (تجب الاترغر ظصطئ جطر جثغث)، 
وضان طما صاله: (الرؤغئ الاغ غصثطعا تجب الاترغر طةربئ 
سئر الاارغت وله دشعساته شغ أظعا أشدض طظ العجائض 
الاغ تاةه إلغعا التضعطئ تالغاً، شسمعطا تجب الاترغر 
بالسعدان تجب له ظضعاه وطعاصفه المحرشئ وتماجضه 
تعل دولئ الثقشئ الراحثة والسسغ لاتصغصعا وله طغجات 

خاخئ غدسعا المةامع شغ رخغث التجب).
الثمغج   (٦٨٤٨) السثد  ألعان  ختغفئ  وشغ 
سخام  افجااذ  ضاإ  افخغرة،  الخفتئ  ٢٠١٨/٠٥/٣١م 
جسفر شغ سمعده المحععر (طسمار جتا) تتئ سظعان: 
التجب  طثح  تغث  الاترغر).  تجب  شغ  خطغر  (تطعر 
وشسالغاته، وعع غصعل (جسثاء بالاطعر المطتعظ شغ 
خطاب تجب الاترغر.. واظفساله بصداغا الثغظ... وربما 
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أوروبا هي المتضرر األكبر من العقوبات األمريكية على إيران

سطى طثار أغام حعر رطدان المئارك حعثت شطسطغظ، وخاخئ صطاع غجة ترضئ ظحطئ لطةمسغات الثغرغئ 
الثي  السزغط  الثغر  سطى  غثل  إظما  وعثا  الثغرغئ،  أسمالعا  إلتمام  بغظعا  شغما  تاسابص  الاغ  اخاقشعا،  سطى 
شغ  غساعط  طظ  ضض  طظ  غاصئض  أن  وتسالى  جئتاظه  اهللا  شظسأل  الضرغمئ،  اإلجقطغئ  افطئ  أبظاء  صطعب  غمف 
وغدمث  المزطعطغظ،  ضسر  وغةئر  المتروطغظ،  رؤوس  سطى  وغمسح  الئائسغظ،  وجعه  سطى  اقباساطئ  رجط 
جراح المضطعطغظ. لضظ غةإ الاظعغه إلى أن عثه الاترضات الظحطئ لاطك الةمسغات، والمآجسات الثغرغئ 
طظعا  تظططص  الاغ  المسطمغظ،  بقد  شغ  التاضمئ  افظزمئ  طظ  لعط  أظغر  أخدر  ضعء  لعق  لاضعن  ضاظئ  طا 
تطك الةمسغات لاصثم المساسثات الثغرغئ، واإلغابغئ فعض شطسطغظ وبثاخئ صطاع غجة؛ لثلك وجإ سطى 
ضض طسطط طتإ لفرض المئارضئ شطسطغظ ولطمسةث افصخى، وغحسر بأخعة اإلجقم واإلغمان طع إخعاظه 
إخعة  المسطمغظ  إن  شطسطغظ:  أعض  غتااجه  طا  شصط  عثا  لغج  أظه  غسطط  أن  سطغه  وجإ  شطسطغظ،  شغ 
ِ»، وأعض افرض المئارضئ  ِل ْ ُ ُ َأُخ اْل ِل ْ ُ تربطعط رابطئ السصغثة اإلجقطغئ، صال سطغه الخقة والسقم: «اْل
شطسطغظ إخعة لضط، ولغسعا أخثصاء تاى تصثم لعط المسعظات تتئ حسارات الخثاصئ. طا ضاظئ افظزمئ 
المئارضئ  بافرض  افطئ  ارتئاط  طثى  تثرك  فظعا  إق  الاترضات  باطك  لاسمح  المسطمغظ  بقد  شغ  التاضمئ 
صطعب  تمف  الاغ  واقتاصان  الشدإ،  طحاسر  لاظفغج  وطضحعشئ  طظعط،  خئغبئ  طتاولئ  وعغ  شطسطغظ، 
المئارضئ  افرض  شغ  إخعاظعط  بتص  وإجراطعط  غععد،  تشطرس  غرون  وعط  أجمع،  السالط  شغ  المسطمغظ 
شطسطغظ، واساثاءاتعط الماضررة سطى المسةث افصخى، طا غةسض تطك افظزمئ تثحى طظ ردة شسض سارطئ 
غدإ  قطاخاص  وجغطئ  الثغرغئ  الاترضات  تطك  طظ  شاتثثت  طظعا،  والاثطص  إلجصاذعا،  جاطتئ  وبعرة 
المسطمغظ وتظفغج طحاسرعط. غةإ سطى المسطمغظ أن غثرضعا أن أخعة اإلجقم وطتئئ افرض المئارضئ 
مِّي،  وأنُ  م  أنا  الَهْدم،  والَهْدَم  م،  الدَّ َم  الدَّ «بل   : ظئغعط  صعل  غامبطعا  أن  طظعط  تصادغ  شطسطغظ 
»، ق أن غضافغ المسطمعن باعشغر المساسثات والمسعظات شصط. إن  ُ ، وُأسال م سال ُ ُأحاِرُب َم حار
افرض المئارضئ شطسطغظ وأعطعا أغعا المسطمعن لغسعا جعسى ذسام وحراب، بض إظعط غاحعصعن لطترغئ 
والضراطئ، طاسطحعن لغعم تحرق شغه الحمج وصث ُذعرت افرض المئارضئ وطسةثعا افصخى طظ دظج 
اهللا  صعل  ترتض  افصخى،  المسةث  باتات  شغ  المسطمغظ  جظث  جتاشض  شغعا  تجطةر  سٍج  لساسئ  جعسى  غععد، 
َْمُد ِبِّ َربِّ الَْعالَِمنَي﴾. إن افرض المئارضئ شطسطغظ وأعطعا أغعا  ِيَن َظلَُمواْ َواحلْ َّ تسالى ﴿َفُقِطَع َدابُِر الَْقْوِم ا
غثائضط،  وجقل  إشطارضط  طعائث  ق  ذائراتضط،  وأجراب  دباباتضط،  وأرتال  جغعحضط،  غتااجعن  المسطمعن 
ظخرتضط  باضئغرات  سغثعط  تضئغرات  تثاطط  وأن  تترغرعط،  شرتئ  طع  خغاطعط  شرتئ  تضامض  أن  غرغثون 
َعلَْيِهُم اْكَاَب َفإَِذا َدَخلُْتُموهُ َفإِنَُّكْم ذَلِكُوَن  لعط شق ُغسطط أيُّ الفرتاغظ أضئر. شغا جغعش المسطمغظ ﴿اْدُخلُواْ 
ْؤِمننَِي﴾ بثلك تظخرون إخعاظضط، وترضعن ربضط وتظالعن سجي الثظغا واآلخرة. ُواْ إِن ُكنُتم مُّ ِ َفَتَولكَّ َوبَلَ ابَّ

األرض المباركة فلسطين تنتظر جيوش المسلمين
ال موائد إفطارهم
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افربساء ٢٨ طظ رطدان ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ١٣ تجغران/غعظغع ٢٠١٨ طـ ٤     السثد ١٨٦

 ِ
وبََلَ ابِّ َفلَْيَتَولكِّ ُكم مِّن َنْعِدهِ  ِي يَنرُصُ َّ ذَللَِب لَُكْم َوإِن خَيُْذلُْكْم َفَمن َذا ا ُكُم ابُّ َفالَ  صال تسالى: ﴿إِن يَنرُصْ

الُْمْؤِمُنوَن﴾. وخطاب اهللا جئتاظه وتسالى عظا عع طعجه إلى سئاده المثطخغظ، الثغظ غسئتعن بتمثه وتثه، 
وغططئعن السعن والمثد طظه وتثه، طآطظغظ به، طاعضطغظ سطغه، طعصظغظ بأن الظخر إظما غمر سئر ذرغص واتث ق 
باظغ له، أق وعع ذطئه طظ اهللا ق طمظ جعاه، طع افخث بافجئاب الحرسغئ لاتصغصه بأسطى ذاصئ وأصخى جرسئ تاى 
ظساتص الظخر بتص. شطسظا ططالئغظ طبقً بأجطتئ شااضئ تأتغظا بطرغصئ ترطعا اهللا طعما بطس تأبغر عثه افجطتئ، فظعا 
لظ تأتغظا بالظخر، بض لغج طظ ورائعا ووراء طظ غظادي بعا إق خجي شغ الثظغا وسثاب شغ اآلخرة والسغاذ باهللا. صال 
وَن﴾. لصث أضرطظا اهللا  َاء ُعمَّ الَ تُنرَصُ ِ ْو

َ
ُكُم اجَّاُر َوَما لَُكم مِّن ُدوِن ابِّ ِمْن أ ِيَن َظلَُمواْ َفَتَمسَّ َّ تسالى: ﴿َوالَ تَْرَكُنواْ إىَِل ا

بأن جسطظا طسطمغظ، بسصغثة بابائ، عغ أطدى جقحٍ سظثظا، وصث حعثت بثلك ضاشئ الفاعتات اإلجقطغئ سطى طثار 
أضبر طظ بقبئ سحر صرظا. وطا سطغظا إق ظئث ضض طثّثل طبئط وطظاشص سمغض غخعر لظا أن الظخر ُطتال أو بسغث، أو أظه 
طظ سظث أسثاء اهللا ضأطرغضا، تسطغه لمظ تحاء طمظ غسغر شغ رضابعا. شصث آن أوان ضظج عآقء، وآن أوان سعدة 
افطئ ودولاعا بسث صرن طظ المعاظئ وأخظاف طظ السثاب. شالظخر عئئ طظ اهللا غآتغعا سئاده إن عط أخثوا بأجئابه 
وأسثوا له سثته، طعصظغظ به وباباغظ شغ الطرغص إلغه. شإلى ذلك ظثسع المثطخغظ طظ أطئ اإلجقم، بأن غسمطعا طع 
الساططغظ بةث سطى عثى وبخغرة إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ جاسغث لظا ضراطاظا المظععبئ 
وسجتظا المسطعبئ، لظظسط طظ جثغث بسجة اقظاخار ودتر الفّةار، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج. صال تسالى: ﴿َواَكَن َحّقاً َعلَْيَنا 
ْرِض َكَما اْسَتْخلََف 

َ ْ
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهم يِف األ ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم وََعِملُوا الصَّ َّ ُ ا نرَْصُ الُْمْؤِمننَِي﴾، وصال جئتاظه: ﴿وََعَد ابَّ

ِ َشيْئاً َوَمن  ْمناً َفْعُبُدونيَِن َال يرُْشُِكوَن 
َ
َجَُّهم مِّن َنْعِد َخْوفِِهْم أ َُبدِّ َ َ لَُهْم َو ِي اْرتَ َّ نَنَّ لَُهْم دِيَنُهُم ا َُمكِّ َ ِيَن ِمن َقْبلِِهْم َو َّ ا

ْوَحَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن﴾.
ُ
َكَفَر َنْعَد َذلَِك َفأ

شغ البعرة وبثأ جرذاظعط غظاحر طتاوق أن غحمض جسث 
البعرة ضطه شغخغئعا شغ طصاض السعدة لتدظ الزقم ضما 

ضاظئ شغ جالش سخرعا.
ولسض الظاظر لسغر البعرة الماائع لافاخغطعا غصعل طا أحئه 
الغعم بافطج؛ شتعران الاغ ضاظئ حرارة البعرة طظعا 
وطظ أرضعا اظططصئ، سادت لطمحعث طظ جثغث، شعض 
عغ سعدة سطى ذي بثء أم أن طسغر الزقطغغظ طسامر 
بأن غاط دبرعا ودشظعا شغ طظئاعا افول؟ أم غضعن لعا 
ضطمئ بسث أن طرت سطى الظار الاغ أحسطاعا شغ ظزام 
أطرغضا بماظغ جظعات ططغؤئ بافتثاث ضحفئ الساار سظ 
أدق الافاخغض؛ تعران الغعم غمضظ الصعل إظعا وتغثة 
شغ خعرة المحعث تمارس سطغعا الغعم تعثغثات سثة 
طظ ضض دول السالط الاغ تثاسئ سطغعا؛ شمظ غععد الثغظ 
غخرتعن بأن ق ترج سظثعط طظ دخعل صعات الزقم 
لمظاذص أظارتعا البعرة بظعرعا، إلى السثو الروجغ الشاحط 
لقحراف  تــعران  لمظاذص  دبئه  بثخعل  وتخرغتاته 
والفخض لطعخعل لاطمغظ أطرغضا بأن ق طسارك؛ والضض 
غسطط ضثب أطرغضا ودورعا شغ إجعاض البعرة طظث بثاغئ 
تةمسعا  إلجعاض  وجسغه  لتماة  شعرد  جفغرعا  زغارة 
تاى العخعل لثورعا باشطغئ جرائط افجث الضغمغائغئ 
وإظصاذه طظعا، إلى العخعل لاخرغتات تضعطئ افردن 
افجث  صعات  تاسطمعا  أن  وجإ  المسابر  بأن  السمغطئ 
وتحرف سطغعا، تاى التثغث سظ دسعات لثخعل صعات 
الاخرغتات  طظ  ضئغرة  ضمغئ  طخرغئ...؛  أردظغئ  شخض 
تئث لغج وراءعا جعى تحاغئ أذعان الظاس وجسطعط 
شغ تالئ ضغاع سما غةإ سطغعط الصغام به وطظ بسثعا 
تمرغر التض الثي غروظه وغسسعن له، غحابه تماطا طا 
ضاظئ تروج له افجعجة افطظغئ زطظ الثولئ الصمسغئ تغظ 

تسسى لامرغر صاظعن سطى الظاس.
ضض الدشعط الغعم تمارس سطى تعران وأعطعا وطا أحئه 
الغعم بافطج، شعثا ضان ججءا طظ طمارجات ظزام اإلجرام 
شغ بثاغئ البعرة ضثعا وضان طظ أطر اهللا أن غتثث الغعم 
طظ تعران تةاه عثه الدشعط طا تخض بافطج؛ شصث 
برق حساع أطض لغعتث تعران تتئ طزطئ رأي واتث طظ 
صطإ درسا الئطث، درسا المعت وق المثلئ، درسا الضراطئ، شصث 
خرج أعطعا شغ طزاعرة وتضطط وجعاؤعا بضطمات تفعط 
افجث طا عغ تعران وضغش ظدب العسغ سظثعط، وطا ضان 
طظ صرى وبطثات تعران أن بادرت الثغر طع ساخماعا 
بالثغر شأغثت بغاظعا وطا ذرته وجعاؤعا وجاظثتعط شغ 
رأغعط اظطقصاً طظ الاجاطعط بتثغث ظئغعط سطغه الخقة 
والسقم أن الثئإ ق غأضض طظ الشظط إق الصاخغئ، شطط 
غارضعا درسا لاعاجه وتثعا بض الافعا تعلعا ضما بثاغئ 
وأن  تئطعر  صث  واتث  رأغظا  أن  لطسالط  وأظعروا  البعرة 
أقسغئضط طضحعشئ وطسرتغاضط واضتئ شارجسعا خائئغظ 
خاجرغظ، شألسابضط طضحعشئ وبعرة الحام اخاخئ بئث 
العسغ بغظ خفعف المسطمغظ وق طعذأ صثم لضط الغعم 

شغ خفعف البعرة الضاحفئ الفاضتئ.
وإلى أعطظا شغ الحام! صث غزظ ظان أن البعرة الغعم 
شغ أغاطعا افخغرة طساثطخا ذلك طظ تةط المساتئ 
الاغ تماطضعا، شعثه ظزرة صاخرة شالبعرة شضرة وشغ 
تال خرجئ وتئطعرت لط غضظ لفرض والمساتئ شغعا 
سئرة، شعغ صث تساسغث ذلك شغ لتزات، شافخض طعجعد 
ق  جئتاظه  اهللا  بغث  الظخر  أن  وعع  تاضرة  وطصعطاته 
وتغظعا  بحرساه  واقلاجام  أطره  سطى  لعصعف  إق  غتااج 
غاظجل سطغظا الظخر، شالبعرة لط تصط فجض تترغر أرض 
وتعجغع طساتاعا وشغ تال لط غاتصص ذلك شحطئ، بض 
صاطئ البعرة شضرغئ لاعثم شضرًا شاجثًا بضض طصعطاته 
وطثرجاته وطآجساته لاعجث بثغق سظه شضرا ظصغا خاشغا 
غسط الثغر طظ خقله سطى جمغع المسطمغظ وغسط افطظ 
وافطان. ﴿الَِّذيَن َقاَل لَُهُم الّنَاُس إِّنَ الّنَاَس َقْد َجَمُعواْ لَُكْم 
  َفاْخَشوُْهْم َفزَاَدُهْم إِيَماناً َوَقالُواْ َحْسبَُنا اّبُ َونِْعَم الَْوكِيُل
َبُعواْ  َوَفْضٍل لَّْم َفْمَسْسُهْم ُسوٌء وَاّيَ بِنِْعَمٍة ّمَِن اّبِ  َفانَقلَُبواْ 

 ﴾رِْضوَاَن اّبِ وَاّبُ ذُو َفْضٍل َعِظيٍم

 ١٧ السئئ   ،٢١ (سربغ  طعصع  سطى  الاالغ  الثئر  ظحر 
ظحرت  "باخرف":  ٢٠١٨/٠٦/٠٢م)  ١٤٣٩عـ،  رطدان 
دسط  تآضث  تارغثغئ  وبائص  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة 
السسعدغئ قتفاصغئ ضاطإ دغفغث الاغ أبرطئ بغظ طخر 
وضغان غععد سام ١٩٧٩. وضحش طسآول أطرغضغ (لط 
السفغر  بغظ  اجاماع  شغ  حارك  ععغاه)  العبغصئ  تضحش 
طع  جرى  وغسئ  جغ  جعن  السسعدغئ  لثى  افطرغضغ 
وزغر الثارجغئ السسعدي آظثاك جسعد الفغخض شغ الـ٩ 

طظ آب/أغسطج سام ١٩٧٨ أن افخغر سئر سظ دسط الممطضئ الضاطض لقتفاق بغظ طخر وضغان غععد. وضحفئ 
برصغئ طآرخئ بـ١٠ آب/أغسطج سام ١٩٧٨، تط بسبعا طظ السفارة افطرغضغئ شغ السسعدغئ إلى وزارة الثارجغئ 
افطرغضغئ، سظ لصاء سصث غعم ٩ آب/أغسطج طظ السام ذاته شغ طثغظئ الطائش جمع السفغر افطرغضغ، جعن جغ 
وغسئ، طع وزغر الثارجغئ السسعدي آظثاك، افطغر جسعد الفغخض. وبتسإ برصغئ بعثا الثخعص طآرخئ شغ الـ١٠ 
طظ آب/أغسطج لطسام ظفسه، شإن الفغخض صال خقل اقجاماع "إن طعصش السسعدغئ طظ المفاوضات بغظ طخر 
وضغان غععد صث تط تترغفه، وظتظ ق ظرغث إظعاء المفاوضات". وأضاف الفغخض: "ظرغث أن غظةح ضاطإ دغفغث، فن 
ذلك جغضعن ظةاتا فخثصائظا افصرب شغ طخر والعقغات الماتثة". وأحار إلى أن الممطضئ جاةسض دسمعا سطظغا، 
لضظه حثد سطى أن ضض "طثرجات ضاطإ دغفغث طظ الدروري أن تطصى صئعق واجسا شغ السالط السربغ". وضاظئ طخر 
وضغان غععد سصثتا شغ ٢٦ آذار/طارس سام ١٩٧٩ طساعثة جقم شغ ضاطإ دغفغث افطرغضغئ إلظعاء الترب بغظ 
الطرشغظ وإصاطئ السقم بغظعما. وظخئ اقتفاصغئ سطى الئثء شغ تطئغع السقصات بغظ الطرشغظ، واظستاب صعات 
ضغان غععد طظ جغظاء المتاطئ بسث ترب افغام السائ سام ١٩٦٧م، طع تتثغث سثد الصعات المخرغئ المعجعدة شغ 
جغظاء، وظعسغئ السقح المسمعح تمطه شغ عثه المظطصئ. وظخئ اقتفاصغئ سطى السماح لسفظ ضغان غععد بالسئعر 

طظ خقل صظاة السعغج، واسائار خطغب السصئئ وطدائص تغران طمرات دولغئ لاةظغئعا الخراسات السسضرغئ".

ظحر طعصع (روجغا الغعم، الثمغج ١٥ رطدان ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٥/٣١م) خئرا جاء شغه: "أدلى رئغج وزراء ضغان 
غععد بظغاطغظ ظاظغاعع باخرغتات طفاجؤئ اطاثح شغعا طعارات الحسإ اإلغراظغ وبراساه. ووخش ظاظغاعع، شغ خطاب 
طاطفج بالطشئ اإلظةطغجغئ ُظحر الغعم، اإلغراظغغظ بأظعط طظ أضبر الظاس شغ السالط ظةاتا وطعاعإ، ولظ غضاحفعا براساعط 
إق بمشادرتعط بقدعط. وأحاد ظاظغاعع بإظةازات الثئراء اإلغراظغغظ شغ أبرز حرضات وادي السغطغضعن بالعقغات الماتثة، 
صائق إن اإلغراظغغظ "بارسعن وطئاضرون". وتساءل بحأن جئإ الئطالئ والفصر الحثغث الثي تساظغ طظه إغران، طحثدا 
سطى أن تضعطئ ذعران عغ المسآول العتغث سظ ذلك. وتابع أن "ذشاة إغران" غظعئعن برواتعا وق غسابمرون شغ 
حسئعا، بض غخرشعن سحرات ططغارات الثوقرات سطى تطعغر برظاطةعط الظعوي و"تروغب اإلرعاب" وطمارجئ "افسمال 
السثائغئ" شغ جمغع أظتاء المظطصئ. وصال ظاظغاعع إظه غاططع إلى الغعم الثي لظ غتااج شغه اإلغراظغعن إلى الثعاب لعادي 
السغطغضعن طظ أجض إصاطئ أظةح الحرضات شغ السالط، وتابع: "تثغطعا طئادرغظ إغراظغغظ و(إجرائغطغغظ) غسمطعن طسا، 
شغ إغران وشغ (إجرائغض)، لخالح الئحرغئ بأجرعا. عثا عع أططغ، عثه عغ رؤغاغ، وعثا غمضظ أن غضعن طساصئطظا"."

: ُترى عض بثأت ترتسط طقطح طا غسمى "خفصئ الصرن"، بغظ تراس ضغان غععد شغ حصعا السعري، 
غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

واقظاصال إلى اقساراف السطظغ المائادل بغظ تض أبغإ وحصغصاعا الصرداتئ، بسث سصعد طظ الاصغئ، وتائثى تئاسا 
وجراسا طا ضاظئ تثفغه اتفاصات خفخ الاخسغث، بمضاجإ خطغئغئ طرتطغئ لطصداء سطى بعرة الحام، تسث طثطاضًا 
أطرغضغاً ضئغرا شغ بظاء الحرق افوجط الةثغث، طظ خقل سّرابغعا، أردوغان شغ أظصرة، وخاطظؤغ شغ ذعران، 

اجاسثادا لجلجال غعم بات صرغئا بأضبر طما غاخعر، زلجال إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة؟

تعران وطسرتغئ الاتحثات

لط غثاطش تال تعران طا صئض البعرة سظ ضبغر طظ طظاذص 
جعرغا، شصث ضاظئ "تعران افجث" ضما عغ جعرغا وضما 
غرغإ الحئغتئ وأزقطعط أن غسمععا، شصث ضاظئ تسغح 
واصاخادغئ،  وسسضرغئ  أطظغئ  طاظعسئ  طظزعطئ  تتئ 
طظطصئ تسغح شغ ظض الثولئ الئعلغسغئ وتطئص شغعا 
ضض طثرجات عثه الثولئ العظغفغئ؛ عثا ظاعرعا وضما 
غرغإ افجث وأزقطه أن غروه طظعا. وتتئ عثا المحعث 
غدئًا  غسغح  المخطظسئ  المحاسر  وعثه  المخطظع 
غاةاوز سمره افربسغظ جظئ ضةر طظ طمارجات أزقم 
الظزام وطا غتمطعن طظ أشضار وطا غطئصعن طظ ظزط 

وغفرضعن طظ صعاظغظ...
لسإ  تالئ  شغ  ربما  أذفاقً  اهللا  غّسر  بأْن  ذارئ  تثث 
وتصطغث ولضظ ضاظعا ضمظ دائرة صداء اهللا ولغصدغ أطرا 
ضان طفسعق. شثرج أعض درسا المثغظئ سظ بضرة أبغعط 
والضراطئ،  الترغئ  تاسث  لط  الاغ  بتصعصعط  ططالئغظ 
صعبطئ عثه المطالإ بالصمع واقضطعاد طظ الظزام؛ 
وجسى الظزام جاعثا قتاعاء درسا شسجلعا سظ طتغطعا 
المتطغ اباثاء بط سظ طتغطعا اإلصطغمغ إن خح الصعل، 
وأخث غمارس شغعا ضض أظعاع الفساد، وبما أن افطر ضما 
صطظا ضمظ دائرة صداء اهللا وأظه لغصدغ أطرا ضان طفسعق؛ 
لط تارك طثن وصرى وبطثات درسا ساخماعا تعاجه افجث 
باترضات  وجاظثتعا  بارت  واسغئ  خطعة  وشغ  وتثعا، 
صطسئ واتثة ولط تارضعا صاخغئ لغسافرد الثئإ بعا 

شاضعن ذساطا جائشا له.
السفاح  صعة  ضاسئ  واتثة  ضصطسئ  تعران  تترك  طع 
الاغ  افتثاث  طعاجعئ  سطى  صادرة  تسث  ولط  وتحاائ 
تطعرت بحضض ططتعظ وواضح، تاى حمطئ ضض إصطغط 
الحام بمثظه وصراه وبطثاته شغ بعرة لط غسرف الاارغت 
غعطا  وارتصئ  وططالئعا  طئادئعا  تطعرت  طظعا،  أحرف 
بسث غعم رغط المتاوقت الضبغرة لاتةغمعا باجاثثام 
جض العجائض الممطعضئ طظ إسقم لاطعغث شضري وتثطغر 
طمظعب؛ بصغئ سطى تالعا وظمععا وجظئ اهللا شغعا طاضغئ 
اجط  قزطعا  تاى  وشدح  وضحش  وتماغج  تمغغج  طظ 
البعرة الضاحفئ الفاضتئ فظعا ضحفئ أساى المثادسغظ 

والماضرغظ وأجصطاعط.
تساصإ سطغعا فجض اتاعائعا الضبغر شصث تسثدت افجااظات 
وتمثدئ سظعا المصررات واظساق لعا ضساف الظفعس 
بسرض  دغظعط  باسعا  تسساء  صادة  طظ  البعرة  وأراذل 
طظ الثظغا صطغض، وطظ خطفعط تساجغظ تاجروا بالثغظ 
واجاظفسعا به فجض لساسئ ق تسمظ وق تشظغ طظ جعع، 
وضان شغ خفعط رجاقت ادسئ أظعا طظ أعض السغاجئ 
ق غثاطفعن سظ السفاح بأن باسعا ترغاعط فجض سئعدغئ 
أطرغضا وأحغاسعا، ضاظئ البعرة سطى افرض تصعم بأعط 

طعاطعا بالضحش واإلجصاط والاماغج.
لسض الصعل أق خدعع تخض سطى افرض عع ضرُب وعٍط، 
شصث ظةتئ طصررات أجااظئ شغ أن تفرض سطى الاحضغقت 
والفخائض وطررت لغخئح دغثن تثغث طّثسغ السغاجئ 
لغرجععا شغطجطعا بعا أعض الحام؛ شمظث أجااظئ الثل والسار 
اخاطش العضع السسضري سطى افرض اخاقشاً جثرغا شئثأت 
طسغرة الاصعصر واقظتسار... شالمظاذص الاغ ضاظئ تتئ 
جغطرة الفخائض بغسئ لطثاسمغظ وطصررات طآتمراتعط؛ 
شئغع ججء طظ إدلإ والشعذئ طظ بسثعا تئسعا المثغط 
وتقه الصطمعن ورغش تمص الحمالغ شطط غئص بمتغط 
دطحص الصرغإ أي خطر غاعثد وضر افشسى، لط تسصط 
المظاذص سظ سةج سااد، شالخعر والاصارغر بسثعا أوضتئ 
تةط السااد، بض جصطئ بظصص سثة لطفخائض شصث ترضئ 
اهللا واقلاةاء إلغه ورضظئ لطثغظ ظطمعا شمسعط طظعط طا 
طسعط شسصطعا وأشدعا بأظفسعط إلى عاوغئ جتغصئ 
تاى غصال شغما بسث إن أطراء وصادة وحرسغغظ تقسئعا 
طضاجإ  غاغاعط  والزالمغظ  لطضفرة  إرضاء  اهللا  بثغظ 
بإذظه  وجغردون  اهللا  سظث  حفاساعا  تشظغ  ق  دظغعغئ 
ورجعله  اهللا  خاظعا  أن  بسث  السثاب  أحث  إلى  جئتاظه 
وخثلعا المسطمغظ بفسطعط، شةسطعا لطضاشرغظ طتط طضر 
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طخر تمطك طظ البروات طا غشظغعا 
سظ تسعل املساسثات طظ أطرغضا

الاصى جاطح حضري وزغر خارجغئ الظزام المخري طع 
وشث الضعظةرس افطرغضغ الثمغج ٢٠١٨/٥/٣١م، برئاجئ 
الظائإ الةمععري "دارغض سغسى" رئغج لةظئ الرصابئ 
واإلخقح التضعطغ بمةطج الظعاب، وسدعغئ الظائإ 
بالطةظئ،  افصطغئ  رئغج  لغظح"  "جاغفظ  الثغمصراذغ 
وأضث حضري خقل الطصاء أن طخر تاعصع طظ حرضائعا 
لمعاجعئ  الثسط  طظ  طجغثا  أطرغضا  رأجعط  وسطى 
الاتثغات الماجاغثة، طعضتا أن الثسط افطرغضغ لمخر 
خقل الفارة الماضغئ ق غسضج خخعخغئ السقصئ بغظ 
سطى  طحثدا  المحارضئ،  المخالح  غتصص  وق  الئطثغظ 
ظصض  شغ  الضعظةرس  به  غدططع  الثي  المعط  الثور 
واقصاخادغئ  السغاجغئ  افوضاع  سظ  واضتئ  خعرة 

واقجاماسغئ شغ طخر. (الغعم السابع)
طخر الاغ غاسعل تضاطعا سطى طعائث الشرب وغخفعظعا 
بالفصر عغ الاغ أذسمئ الثظغا شغ السئع السةاف والاغ 
خارت  الرطادة  سام  شغ  المسطمغظ  جعسى  أذسمئ 
تساةثي صعتعا طظ غث سثوتعا الطثود أطرغضا شغ ظض 
عثا الظزام الممسظ شغ سمالاه تاى البمالئ والثي سئر 
سظعا وزغر خارجغئ جابص بأن سقصئ طخر بأطرغضا عغ 
زواج ضابعلغضغ ولغسئ ظجوة، شغ تسئغر واضح سظ طثى 
الاغ  فطرغضا  ووقئه  المخري  الظزام  وارتئاط  وسمص 
المخري  لطظزام  أطرغضا  تمظته  شما  الفاات،  له  تطصغ 
ورغط أظه ق غخض إلى أعض طخر إق أظه غمظح أطرغضا 
الضبغر والضبغر، شئثقف الحرضات افطرغضغئ الاغ تةعب 
طخر ذعق وسرضا تظعإ وتسطإ طظ خغراتظا ضما تحاء، 
غمظح عثا الثسط أطرغضا غثا ذعلى تسئث داخض جغح 
طخر شااتضط شغ جقته وتسطغته، شعض طخر شصغرة 
ضما غثسغ الظزام وعض تتااج طبض عثا الثسط؟ وطا الثي 

تتااجه طخر سطى التصغصئ؟!
إن طخر وبتثود جاغضج بغضع الدغصئ تمطك طظ 
المعارد والبروات طا غةسطعا دولئ ضئرى وغةسض طظعا 
طظاشسا تصغصغا سطى طرضج الثولئ افولى، شعغ تمطك 
طعصسا تغعغا شغ طظاخش السالط تمر طظ خقلعا صظاة 
وصثغما  بالةظعب،  والحمال  بالشرب  الحرق  تربط 

بعا  وغمر  السالط،  غمطك  طخر  غمطك  طظ  سظعا  صالعا 
الثظغا  سظ  اقجاشظاء  سطى  الصثرة  طظتعا  سزغط  ظعر 
سطغعما  تطض  الطثغظ  الئترغظ  بثقف  شغعا،  بما 
أم  تغئ  أضاظئ  جعاء  وبروات  خغرات  شغعما طظ  وطا 
دشغظئ طظ ظفط وغاز وطسادن، وأغدا طا شغ باذظ 
ذاصئ  طظ  تمطضه  وطا  وخغرات  ذعإ  طظ  أرضعا 
بحرغئ عائطئ لع اجاشطئ بحضض ختغح لامضظئ طظ 
اقظافاع بعثه البروات ولشغرت الثرائط وبثلئ وجه 
افرض ولسثلئ طعازغظ الصعى، إق أن عثا غساتغض 
شغ ظض ظزام غساةثي شاات طعائث الشرب وغرتمغ 
شغ أتداظه، شمخر لغسئ شصغرة لاساةثي ولغسئ 
ضسغفئ لامث غثعا بض عغ غظغئ بالبروات ضما أجطفظا 
أوروبغئ  دول  سثة  تمطضه  ق  طا  المعارد  طظ  وشغعا 
أطرغضا  تمطضه  ق  صث  وطا  برغطاظغا  بغظعا  طةامسئ 
ظفسعا، وعثه البروة الاغ تمطضعا طخر تتااج شصط 
شغعا  والاخرف  إظااجعا  تساطغع  طثطخئ  إدارة  إلى 
غدمظ  بما  اجاشقلعا  وتتسظ  الختغح  العجه  سطى 

ضفاغئ أعض الضظاظئ بسمعطعط ورغث سغحعط.
غا أعض طخر الضظاظئ! عآقء عط تضاطضط غمسظعن شغ 
تدطغطضط وخثاسضط والضثب سطغضط طتاولغظ إغعاطضط 
أن بقدضط شصغرة وأظعط غاسعلعن سطغضط طظ الحرق 
والشرب، بغظما عط شغ التصغصئ غئغسعظضط أظاط وبقدضط 
تطك  وطا  البمظ،  غمطك  لمظ  الشرب  ظثاجئ  جعق  شغ 
الصعاظغظ الاغ تسظ والصرارات اقصاخادغئ الاغ غصرعا 
شصرضط  غجغث  الثي  السئغض  عثا  شغ  جغٌر  إق  الظزام 
وسعزضط، وق ظةاة لضط إق بعصفئ خادصئ طثطخئ وبعرة 
طئثئغئ تصغصغئ سطى عثا الظزام، ق طظ أجض الثئج وافرز 
وإظما طظ أجض اصاقع الرأجمالغئ الاغ أوجثت الفصر وظاب 
سظعا أزطات الثئج وافرز، وتطئغص اإلجقم الثي غرضغ 
اهللا سج وجض والثي غظاب سظ تطئغصه الصداء سطى الفصر 
ِيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ ِبِّ  َّ فَُّها ا

َ
وضمان الثئج وافرز... ﴿يَا ك

نَّ ابَّ حَيُوُل 
َ
َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما حُيْيِيُكْم وَاْعلَُمواْ أ

 ﴾وَن ِْه حُتْرَشُ َ ِ ُه إ
نَّ
َ
َننْيَ الَْمرْءِ َوَقلْبِِه وَك

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر
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هل بدأت ترتسم مالمح "صفقة القرن" بين تل أبيب 
وشقيقتها القرداحة؟

وثائق أمريكية تكشف خيانة حكام آل سعود 
ودعمهم التفاقية العار "كامب ديفيد"

األمة اإلسالمية ومفهوم النصر
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