
 أذطص تجب الاترغر/ وقغئ باضساان غعم الةمسئ، ٠٣ جمادى اآلخرة ١٤٤٠عـ، المعاشص ٠٨ حئاط/شئراغر ٢٠١٩م
 تمطئ إسقطغئ سطى طعاصع الاعاخض اإللضاروظغ جاسامر جائ أجابغع تتئ سظعان (الثقشئ لئاضساان)، وذلك
 إلغةاد العسغ سطى التاجئ إلى تشغغر الظزام برطاه ولغج لمةرد تشغغر وجعه حثعص الظزام. وجعف تثااط
 التمطئ أسمالعا بساخفئ "تعغارغئ" غعم افتث البالث طظ آذار/طارس ٢٠١٩، تئثأ طظ الساسئ ٧ طساًء إلى ٨
 طساًء إن حاء اهللا. لطاثضغر شإن البالث طظ آذار/طارس ١٩٢٤م عع ذضرى عثم دولئ الثقشئ السبماظغئ، والاغ
 بعثطعا شصثت افطئ درسعا التاطغ. ظسأل اهللا أن غعشصظا شغ تمطاظا وأن غمظ سطغظا بإصاطئ دغظه شغ ظض دولئ

.الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، صرغئاً بإذن اهللا جئتاظه

طصاذَع  الاعاخض،  وطعاصع  اإلسقم  وجائض  تثاول  تعل 
شغثغع تعضح اظاحار الصعات افطرغضغئ بمثغظئ الفطعجئ 
وطثٍن أخرى ضمتاشزات خقح الثغظ وظغظعى وأربغض، 
طع تأضغث السفارة افطرغضغئ شغ بشثاد وجعد ٥٢٠٠ جظثي 
أطرغضغ شغ السراق، وظفغ الةعات الرجمغئ شغ السراق 
لعثه افخئار، صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ 

وقغئ السراق شغ بغان ختفغ:
شغ  الُمساسر  وجظعظعا  افطرغضغئ  الصعات  وجعد  إن   -١
سمعم المظطصئ ولغج شغ السراق شصط عع شغ تصغصاه 
رات عثه افطئ  خراٌع سطى طظاذص ظفعذ، لطاتضط بُمصثَّ
ولظعإ برواتعا الظفطغئ العائطئ ولطثشاع سظ المخالح 
افطرغضغئ... شأطرغضا شغ التصغصئ ق تراسغ إق طخالتعا، 
وتظتُر  اإلظساظغئ  سطى  تثوس  طخالتعا  جئغض  وشغ 

افخقق وتعجأ بالسثالئ.
٢- طظث أن وذأت أطرغضا أرض السراق وعغ تمحغ بثطًا 
باباٍئ شغ تتصغص اجاراتغةغاعا شغ المظطصئ، وطظ أعمعا 
إسادة رجِط وعغضطِئ طحروعِ جاغضج بغضع، وتفضغضِه، 
وإسادُة ترضغئه، ورجُط تثوده طظ جثغث، واقظاصال به 
طظ طرتطئ الثول الدسغفئ إلى طرتطئ الطعائش افضسش 
الماظاترة الماصاتطئ شغما بغظعا لُغدِسَش بسُدعا بسداً، 
ولضظ آلغَّاتعا تثاطش بغظ شارة وأخرى وربما تاثئط عظا 
وعظاك بتسإ افتثاث سطى افرض، ولضظعا لط َتِتْث سظ 

عثشعا الرئغسغِّ الثي جاءت طظ أجطه.
ق  الُمسادغئ  اإلغراظغِئ  افطرغضغِئ  السقصاِت  ظاعر  إّن   -٣
غسضُج ذئغسئ تطك السقصات التصغصغئ الثفغئ المئظغئ 
اجئ  سطى طخالح تغعغئ تةمع بغظ الثولاغظ، شَسعامُّ السَّ
وغاععمعن  فطرغضا،  سثوة  دولئ  إغران  أّن  غزظعن 
بأّن أطرغضا ُترغث ضرَب إغران وإضساشعا بُتةئ َدسمعا 
لطمطغحغات، لضظَّ ُجّض التصائص السغاجغئ تثل سطى َطااظئ 
السقصات بغظ الثولاغظ، ضما غثل تارغت السقصات بغظعما 
طظث بعرة الثمغظغِّ وتاى الساسئ سطى أّن خقَف أطرغضا 
الصعَل  وإن  اإلسقطغئ.  الاخرغتاِت  غاسثى  ق  وإغراَن 
شغ المظطصئ عع صعٌل شغ غغر  بأن إلغران دورًا طافطااً 
َطتطه، شإغران تسغُر شغ المظطصئ بُمعاشصئ أطرغضا وعغ 
تثرك طسظى جغرعا عثا وتسرف تثودعا، شق تاةاوزعا، 
ولع رشسئ طظ ظئرة الثطاب لطادطغض أو لطاشطغئ سطى 
التصغصئ، ولثلك شإن أطرغضا ترى الظزام شغ إغران خادطًا 
لمخالتعا بثرجئ ضئغرة، تاى إن دوائر خظاسئ الصرار شغ 
أطرغضا ترى أن المتاشزئ سطى الظزام اإلغراظغِّ تالغاً عع 

أشدُض طظ السمض سطى تشغغره.
طسسعل  غثثسّظضط  ق  السراق:  شغ  فعطظا  ظصعل  وأخغرًا 
ضقم الُمتاض وسمقئه وربائئه، الثغظ ظسعا، بض تظاجعا 
صعل اهللا تسالى: ﴿َغا َأغَُّعا الَِّثغَظ آَطُظعْا قَ َتاَِّثُثوْا اْلَغُععَد 
َغَاَعلَُّعط  َوَطظ  َبْسٍخ  َأْوِلَغاء  َبْسُدُعْط  َأْوِلَغاء  َوالظََّخاَرى 
َغْعِثي اْلَصْعَم الزَّاِلِمغَظ﴾،  ظُضْط َشِإظَُّه ِطْظُعْط ِإنَّ اهللاَّ قَ  طِّ
شإّن اتئاع طظعب الضفار وتئظَغ أشضارعط شغ التغاة والسغَر 
خطَفعط وتخثغصعط، واتثاذعط أخثصاء وأظخارًا وتطفاء، 
وسصث اقتفاصغات والمساعثات طسعط، عع الثي جرَّ سطى 
السراق العغقِت وأشصثه طضاظاه وجسطه الرصط افول شغ 
الفساد والاثطش واظسثام افطظ وافطان وجعء الثثطات... 
شالعاجإ الحرسغُّ رشخ طحارغع الضاشر المتاض ضطعا، 
إلشحال  الحرع  إلغعا  أرحَث  ُطمضظٍئ  وجغطئ  ضض  واتثاذ 
خططه، وذْردِه طع أْتئاسه، وذلك طظ خقل السمض الةادِّ 
قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة 
الضاشر  أتقم  بضض  جاطغح  الاغ  الظئعة؛  طظعاج  سطى 
وأسعاظه وتظحُر السثل والثغر، لغج لطمسطمغظ شتسإ 

وإظما لطسالط أجمع، وطا ذلك الغعم بئسغث.
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بصطط: افجااذ أجسث طظخعر

إن عثا السالط طا داطئ تاتضط شغه تطك الثول الرأجمالغئ 
والةرائط  الثئغبئ  لطمآاطرات  طسرتا  جغئصى  شإظه  السطماظغئ 
العتحغئ واظاحار الزطط بحاى خظعشه... شمفاعغط "اقجاسمار" 
طئثأ  إن  تطئ...  تغث  تفارصعا  ق  الثول  تطك  شغ  طساتضمئ 
اإلجقم السزغط عع وتثه الثي غظصث السالط طظ حرور تطك 
خالص  طظ  طظجل  اإلجقم  فن  العضسغئ،  وطئادئعا  الثول 
اإلظسان، والثالص عع وتثه الثي غسطط طا عع خغر لمثطعصاته 
َبرُِي﴾. عثا عع التص الثي 

ْ
َال َفْعلَُم َمْن َخلََق وَُهَو اللَِّطيُف اخل

َ
﴿أ

َالُل﴾. َقِّ إِالَّ الضَّ غصغط السثل وغظحر الثغر ﴿َفَماَذا َنْعَد احلْ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  تسثغقت تةسض السغسغ غتضط طخر طثى التغاة ...٢

-  جطعس خالث الغماظغ بةاظإ ظاظغاعع خغاظئ سزمى ...٢

-  طا عغ طسالط الفخض بغظ الثغظ والثولئ إذا لط 

   تضظ سطماظغئ؟ ...٤

- الفعط السغاجغ صعاسث وطظططصات ...٤
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ضطمئ السثد

الحرق  شغ  وافطظ  لطسقم  طآتمرعا  أطرغضا  سصثت 
افوجط شغ وارجع ساخمئ بعلظثا غعطغ ١٣و٢٠١٩/٢/١٤ 
بعطئغع  خارجغاعا  ووزغر  بظج  رئغسعا  ظائإ  شتدره 
وطمبطع ٦٣ دولئ طظعا ١١ دولئ سربغئ. شةطج طمبطع 
افظزمئ السربغئ السمغطئ طع رئغج وزراء غععد ظاظغاعع 
وأضطعا طسه الثئج والمطح. طما غحغر إلى أن أتث أعثاف 
والسثو  السربغئ  افظزمئ  بغظ  الاطئغع  عع  المآتمر 

المشاخإ لفطسطغظ.
اإلغراظغ  الاعثغث  دسعى  سطى  وبعطئغع  بظج  ورضج 
لطمظطصئ شصاق "إغران أضئر تعثغث لطسطط وافطظ شغ 
غععد  وزراء  رئغج  صال  ذلك  وطبض  افوجط"  الحرق 
وطمبض الظزام السسعدي الةئغر الثي صال: "أجمع الةمغع 
بأن الاتثغات الاغ تعاجعظا غاخثرعا الثور اإلغراظغ شغ 
زسجسئ أطظ واجاصرار المظطصئ"؛ وذلك لخرف افظزار 
سظ السثو المشاخإ واسائاره ضغاظا ذئغسغا غةإ الصئعل 
ولغج  السثو  عغ  إغران  وجسض  طسه،  والاساغح  به 
إغران  تثّخض  وعغ  طعجعدة،  والمئررات  غععد.  ضغان 
شغ جعرغا والسراق والغمظ والئترغظ ولئظان، سطما أن 
ذلك تخض بإغساز أطرغضغ، ولط تمج أطرغضا الصعات 
اإلغراظغئ وق الاابسغظ لعا طظ تجبعا الطئظاظغ والتعبغغظ 
إلى التحث الحسئغ الثي ضان غصعده وغمعله اإلغراظغعن 
والاظسغص  فطرغضا،  الاابع  السراصغ  لطظزام  ودسمعط 
الثي تةرغه شغ الئترغظ طع أتئاع إغران واتخالعا بعط 

بخعرة سطظغئ.
خعر  ضعحظغر  افطرغضغ  الغععدي  المآتمر  وتدر 
وطساحار تراطإ والثي غحارك شغ وضع خطئ أطرغضغئ 
لطحرق افوجط، شةاء غروج لعا طظ دون ذضر تفاخغطعا 
تسرض  لظ  أن "الثطئ  وذضر  تعلعا.  سام  رأي  إلغةاد 
صئض اقظاثابات الساطئ الاغ جاةري شغ (إجرائغض) غعم 
٢٠١٩/٤/٩". طما غحغر إلى أن أطرغضا ق ترغث أن غساشطعا 
ظاظغاعع شغ تمطاه اقظاثابغئ شاسرض شغما بسث لاصعم 

بممارجئ الدشعذات سطى تضعطئ غععد الصادطئ.
وذالإ بعطئغع "بالاصرغإ بغظ دول المظطصئ واقباساد 
سما أجماه بالافضغر الاصطغثي الثي غسجل (إجرائغض). وإن 
أطرغضا تعثف طظ خقل المآتمر إلى جمع الثول الاغ 
لعا طخالح طحارضئ شغ المظطصئ وعع غآجج لطسمض 
الحرق  شغ  وافزطات  الاتثغات  لمعاجعئ  المحارك 
افوجط". وطظ طساسغ أطرغضا تأجغج "تتالش الحرق 
افوجط اقجاراتغةغ" وغسرف باجط "ظاتع سربغ" طظ 
وطظع  ظفعذعا  لارضغج  وافردن،  وطخر  الثطغب  دول 
ظعدئ افطئ وإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

ولعثا اجاسرض وزغر آل جسعد الةئغر "إظةازات الظزام 
طتاربئ  طسمى  تتئ  اإلجقم  طتاربئ  شغ  السسعدي 
(اإلرعاب) وتأجغسه لاتالش سسضري طظ أجض عثه الشاغئ 
أذطص سطغه ضثبا وزورا تتالفا إجقطغا، وضثلك إصاطاه 
طرضجا لمتاربئ اإلجقم تتئ طسمى طتاربئ (الاطرف)، 
وضض ذلك لظغض رضا أسثاء اإلجقم المةامسغظ عظاك 
وسطى رأجعط أطرغضا طاظاجغا رضعان اهللا الثي غأطره 
بإسقن الةعاد لاترغر شطسطغظ وتطئغص تضط اإلجقم.

تتدره  شطط  أطرغضا،  سطى  اتاةاجا  أوروبا  وأظعرت 
المفعضغئ افوروبغئ، وتدرته شرظسا وألماظغا بامبغض 
وألماظغا  افوروبغ  اقتتاد  اسارض  تغث  طظثفخ. 
وشرظسا سظثطا صال بعطئغع "إن عثف المآتمر عع الارضغج 
سطى تأبغر إغران شغ المظطصئ". شافوروبغعن غثرضعن 
طظعا.  إلخراجعط  إغران  سطى  بارضغجعا  أطرغضا  جغاجئ 
وصث ذالئعط بظج شغ طآتمر طغعظت لفطظ والسقم 
السالمغ غعم ٢٠١٩/٢/١٦ باقظستاب طظ اقتفاق الظعوي، 
شرشدعا، وصالئ المساحارة افلماظغئ طغرضض: "اقتفاق 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

وجود القوات األمريكية في 
بالدنا هو في حقيقته صراٌع 

على النفوذ
اظستاب أطرغضا 

طظ طساعثة الخعارغت طع روجغا
طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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حزب التحرير/ والية باكستان
في ذكرى هدم الخالفة حملة بعنوان "الخالفة لباكستان"
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السآال: أسطظ وزغر الثارجغئ افطرغضغ رجمغاً بثاغئ عثا الحعر اظستاب العقغات الماتثة طظ اتفاصغئ التث طظ 
الخعارغت الماعجطئ والصخغرة المثى المعصسئ طع روجغا جظئ ١٩٨٧م، شما عغ أبساد عثا اقظستاب افطرغضغ؟ 
وعض ضاظئ روجغا تظاعك اقتفاصغئ شسقً أم أن ذلك طةرد ذرغسئ أطرغضغئ لقظستاب؟ وإذا لط تظاعك روجغا 

اقتفاصغئ شإذن طا عغ أعثاف أطرغضا طظ اقظستاب ولماذا اظستئئ؟ وججاك اهللا خغرًا. 

الةعاب: تاى غادح الةعاب ظساسرض افطعر الاالغئ:
أوقً: ظسط (أسطظ وزغر الثارجغئ افطرغضغ، طاغك بعطئغع، 
الةمسئ، تسطغص أطرغضا الاجاطعا بمساعثة تزر الخعارغت 
الصخغرة والماعجطئ المثى طع روجغا. وصال بعطئغع: 
العقغات  باظستاب  لروجغا  رجمغا  إخطارا  "جظصثم 
الماتثة طظ المساعثة شغ غدعن جائ أحعر". وأضث أن 
"بقده جاسطص الاجاطاتعا بمعجإ طساعثة الصعى الظعوغئ 
الماعجطئ المثى اسائارا طظ غث السئئ". وعثد بأظه 
"إذا لط تسث روجغا لقلاجام بالمساعثة شسغظاعغ السمض 
بعا"... سربغ ٢١، ٢٠١٩/٢/١) وضان عثا اإلسقن افطرغضغ 
طاعصساً بسث أن أخثت العقغات الماتثة تبغر الحضعك 
وطظث أحعر تعل الاجام روجغا بالمساعثة المسماة "أي 
تارك  لظ  الماتثة  العقغات  إن  تراطإ  (وصال  إف"  إن 
سطغظا  غتزر  "بغظما  افجطتئ  خظع  شغ  طسامرة  روجغا 
ذلك"... بغ بغ جغ ٢٠١٨/١٠/٢١)، وأطا روجغا شصث ذعطئ 
طظ عثه الثطعة إلدارة تراطإ (صال ظائإ وزغر الثارجغئ 
الروجغ جغرجغ رغابضعف "جاضعن عثه خطعة خطغرة 
جثا، وجابغر اجاظضارا تادا". وأضاف شغ تثغث لعضالئ 
أظئاء تاس الروجغئ أن المساعثة طعمئ لفطظ السالمغ 
شغ أجعاء جئاق الاسطح، وطظ أجض التفاظ سطى اقجاصرار 
"بمتاوقت  وخفه  طا  رغابضعف  وأدان  اقجاراتغةغ. 
العقغات الماتثة لطتخعل سطى تظازقت سئر اقباجاز"... 
بغ بغ جغ ٢٠١٨/١٠/٢١) وبسث إبقغعا رجمغاً باقظستاب 
افطرغضغ شصث ردت روجغا بثطعة طمابطئ (وصال قشروف 
الرئغج  تثد  "لصث  آباد:  سحص  شغ  ختفغ  طعجج  شغ 
شقدغمغر بعتغظ طعصفظا وطفاده أظظا جظرد بحضض طمابض 
تماطا". وأضاف: "سّطص افطرغضان الاجاطعط بالمساعثة، 
وشسطظا الحغء ظفسه، وسظث اظاعاء طعطئ افحعر السائ 
- المظخعص سطغعا شغ المساعثة -، وظاغةئ لطمثضرة 

الرجمغئ افطرغضغئ باظستاب واحظطظ طظ المساعثة، 
جظظعغ جرغاظعا" طظ جعاظا... آر تغ ٢٠١٩/٢/٦) وبعثا 
غادح بأن العقغات الماتثة تصعم بسمطغئ اظستاب شسطغئ 
طظ تطك اقتفاصغئ، تاى صئض اظصداء الحععر السائ، وصث 
الاغ  الخاروخغئ  والئراطب  بافبتاث  جائثأ  أظعا  أسطظئ 

ضاظئ تماظع سظعا بمعجإ اقتفاصغئ...
باظغاً: أطا أن غضعن جئإ اظستاب العقغات الماتثة عع 
طا أسطظاه طظ أن روجغا باخظغسعا لخاروخ "٩m٧٢٩" صث 
اظاعضئ اقتفاصغئ، شعثا غغر ختغح وطسائسث، شروجغا 
دون  أي  ضغطعطارًا،  طثاه ٤٨٠  غئطس  خاروخعا  أن  تسطظ 
إذ  شغعا،  الظحاط  اقتفاصغئ  تتزر  الاغ  ضغطعطار  الـ٥٠٠ 
إن اقتفاصغئ ضاظئ تظص سطى تزر الخعارغت الصخغرة 
المثى طظ ٥٠٠-١٠٠٠ ضغطعطار، والماعجطئ المثى طظ 
١٠٠٠-٥٥٠٠ ضغطعطار. والخعارغت الروجغئ صخغرة المثى 
وضثلك الماعجطئ ق تعثد افراضغ افطرغضغئ طئاحرة، 
بض إن اقتتاد السعشغغاغ الثي ضان طتاذاً بالضبغر طظ 
الخعارغت  عثه  طظ  ضئغرة  ضمغات  غخظع  ضان  افسثاء 
الاغ تطال بحضض خاص أوروبا الشربغئ، وسظثطا ظخئئ 
أطرغضا شغ أوروبا الشربغئ خعارغت بغرحغظس وضروز شغ 
بماظغظات الصرن الماضغ، ورد اقتتاد السعشغغاغ بظخإ 
خعارغت إس ٢٠ طاعجطئ المثى، شصث أخئتئ أوروبا 
لطترب الظعوغئ بغظ أطرغضا  عغ الساتئ افضبر اتاماقً 
واقتتاد السعشغغاغ شغ البماظغظات، لثلك أخابعا الثسر، 
طظ  التث  طساعثة  إلى  العخعل  أجض  طظ  وضشطئ 

الخعارغت طاعجطئ المثى.
بالباً: وبالظزر شغ تطك الثطعة افطرغضغئ وصاعا غمضظ 
زادت  ظاتغئ  شمظ  افطرغضغئ،  السغاجئ  خطعرة  شعط 
أطرغضا شغ ربط أوروبا الشربغئ أطظغاً بعا، وجسطئ طخغر 
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شغ ذضرى بعرة الغمظ الاغ خادشئ ١١ طظ حئاط/شئراغر ٢٠١١م، والاغ خرج طسزط أعض الغمظ غظادون شغعا 
بإجصاط الظزام، ظاصمغظ سطى افوضاع السغاجغئ واقصاخادغئ واإلظساظغئ شغ بقدعط؛ الاغ ضان الخراع اإلظةطع 
أطرغضغ شغعا غخظع التروب تطع التروب، أضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ الغمظ: أن الغمظ 
بسئإ طا تئاه اهللا طظ بروات وطعصع اجاراتغةغ، ضان الخراع اإلظةطع أطرغضغ صعغاً حرجاً لطسغطرة سطغه، وعثا الخراع 
عع الثي جطإ الضعارث فعض عثه الئقد. طدغفا: أن الظزام السابص بصغادة العالك سطغ خالح وتجبه وافتجاب الاغ 
حارضئ طسه شغ التضط، ضطعا ضاظئ خادطئ لقظةطغج تظفث طثططاتعط، وصث أجرطئ بتص عثا الئطث وطا زال أبرعا 
صائماً إلى الغعم. ضما أن سمقء أطرغضا، جعاء تراك باسعم شغ الةظعب أم ططغحغات التعبغغظ شغ الحمال، جرطعط 
ضةرم جابصغعط سمقء اإلظةطغج، شعط أداة بغث أطرغضا حارضعا شغ إذضاء ظار التروب والخراسات وأخئتعا ذرشا شغعا. 
وأحار الئغان إلى: أن الشرب الضاشر الماخارع شغ الغمظ بحصغه اإلظةطغجي وافطرغضغ ترف البعرة سظ طسارعا سظ 
ذرغص سمقئه وطظزماته الاغ أشسثت أجعاء البعرة بسمعطعا الصاتطئ وجّرت الئقد إلى التروب والخراسات، لصاض 
جثوة البعرة شغ صطعب الظاس وإظعاء عثه البعرة سطى الظزام الرأجمالغ ورجاقته وجرائمه بتص أعض الغمظ سئر 
سصعد. وحثد الئغان سطى: أن البعرة التصغصغئ عغ الاغ تضعن سطى أجاس اإلجقم والاغ بّغظعا تجب الاترغر، وعغ 
لغسئ بعرة لاشغغر افحثاص شصط، بض عغ بعرة تصاطع الظزام طظ جثوره بثجاتغره وصعاظغظه وحضطه وطدمعظه. 
وخاط الئغان داسغا أعض الغمظ: أق غصظطعا طما آلئ إلغه بعرتعط، بض غةإ سطغعط أن غفضروا الافضغر الختغح شغ تشغغر 
واصسعط الئائج، وأن غفضروا بمظطص اإلغمان والتضمئ وغصعطعا ظتع الاشغغر التصغصغ سطى أجاس اإلجقم السزغط؛ 

بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ شغعا جسادتعط ورضعان ربعط.

ظحر طعصع (الغعم السابع، اقبظغظ، ٢٩ جمادى افولى ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٢/٠٤م) خئرا ورد شغه: "وصع شدغطئ اإلطام 
افضئر الثضاعر أتمث الطغإ، حغت افزعر الحرغش، والئابا شرظسغج، بابا الفاتغضان وبغصئ "افخعة اإلظساظغئ"، 
الاغ تحضض العبغصئ افعط شغ تارغت السقصئ بغظ افزعر الحرغش وتاضرة الفاتغضان، ضما تسث طظ أعط العبائص 
شغ تارغت السقصئ بغظ اإلجقم والظخراظغئ. والعبغصئ عغ ظااج سمض طحارك وتعار طاعاخض اجامر فضبر طظ سام 
وظخش بغظ اإلطام افضئر وبابا الفاتغضان، وتتمض رؤغاعما لما غةإ أن تضعن سطغه السقصئ بغظ أتئاع افدغان، 

ولطمضاظئ والثور الثي غظئشغ لفدغان أن تصعم به شغ سالمظا المساخر". 
: إن عثه العبغصئ أصض طا غصال سظعا إظعا سطماظغئ، وضسئ بق رغإ شغ أروصئ المثابرات الثولغئ، 
غاغاعا إظااج دغظ جثغث غغر الثي أظجله اهللا جئتاظه وتسالى سطى ظئغه . إن السئإ التصغصغ لضض أزطات 
السالط وتروبه عع الرأجمالغئ الاغ غظاشح سظعا حغت افزعر تاى خار ججءا طظعا وأداة طظ أدوات تربعا 
سطى اإلجقم وأعطه وتمطئ دسعته. شالحسارات اإلظساظغئ الاغ تشظى بعا الئابا وحغت افزعر، عغ ظفسعا 
الاغ تمطاعا شرظسا فعض الةجائر؛ تصغصاعا تصث ق طبغض له سطى اإلجقم وأعطه، وق زالئ رؤوس المسطمغظ 
المصاوطغظ طظ أعض الةجائر طتظطئ شغ طااتش شرظسا، وافطر ظفسه شسطعه شغ افزعر، ودطاء سطماء افزعر 
حاعثة سطغعط. أغعا المسطمعن إن ضض طا شغ عثه العبغصئ عع طظاصخ لسصغثتضط طثالش فتضام دغظضط 
شالفزععا، واسطمعا أن دغظضط لغج شغه رجال دغظ وق ضعظعت، وإظما سطماء وشصعاء وطتّثبعن ضطعط بحر 
غخغئعن وغثطؤعن، وخطاب اهللا بالاضطغش والاطئغص والائطغس عع خطاب لضض افطئ، وإظما غظعب سظضط شغ 
تطئغص اإلجقم سطغضط طظ تسطعظه بغساضط وخفصئ غثضط لغضعن خطغفئ سطغضط غتضمضط باإلجقم صرغئا إن 

حاء اهللا شغ دولاه الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

غسئتعن  زالعا  ق  المسطمغظ  تضام  جمغع  أن  غرو  ق 
ظةح  أن  طظث  والائسغئ  والسمالئ  الثغاظئ  طساظصع  شغ 
الضاشر المساسمر شغ تفضغك طظزعطئ افطئ اإلجقطغئ 
السبماظغئ  الثقشئ  دولئ  عثم  طظ  وتمضظ  العاتثة 
وزرع العذظغات والصعطغات الاغ طجصئ افطئ اإلجقطغئ 
العاتثة إلى أضبر طظ خمسغظ دوغطئ ضرتعظغئ عجغطئ، 
ضما زرع ضغان غععد الشاخإ لفطسطغظ وجسض التضام 
السمقء عط رأس ترباه وخطه الماصثم والسغاج افطظغ 
الراشدغظ  المسطمغظ  أبظاء  طظ  غععد  لضغان  التاطغ 
افطئ  جسث  شغ  الثئغبئ  والظئائ  المست  الضغان  لعثا 
والثظةر المسمعم شغ خثرعا، شتاك الضاشر المساسمر 
شغ  حرسغئ  اقتاقل  إلضساب  اإلجراطغئ  المثططات 
شطسطغظ سظ ذرغص المآتمرات والظثوات الاغ صثطئ 
السقم،  طصابض  بافرض  تطالإ  وجسطعا  الاظازقت، 
واظاعئ طآاطراته بخفصئ الصرن المحؤعطئ الاغ تعثف 
ضاظئ  ولصث  ظعائغا...  شطسطغظ  صدغئ  تخفغئ  إلى 
المسغرات والمعرجاظات الاغ غصغمعا التضام وأتئاسعط 
عغ الثطر المتثق بفطسطغظ وأعطعا، شزاعرعا شغه 

الرتمئ وباذظعا طظ صئطه السثاب.
غععد  ضغان  طع  الاطئغع  سطى  التضام  تسابص  لصث 
السقصات  طسه  وأصاطعا  السر  شغ  لفطسطغظ  الشاخإ 
آغطئ  أخئتئ  الاغ  افظزمئ  أن  إق  والمامغجة،  العدغئ 
لطسصعط والمرسعبئ طظ تخاسث السمض إلصاطئ الثقشئ 
سمقءعا  تثشع  اقجاسمارغئ  الثول  جسطئ  الراحثة 
ووصح  وجاشر  سطظغ  بحضض  غععد  ضغان  طع  لطاطئغع 
لضغ تبئئ لفطئ أظعا ق زالئ صعغئ، ضما شسطئ سمان 
٢٠١٨م،  المظخرم  السام  ظعاغئ  شغ  واإلطارات  وصطر 

ولغج  شرغث،  وبثعاء  خئغث  وباثطغط  أغام  وصئض 
بسغثًا أن غضعن طظ تثطغط أطرغضا وسمقئعا الثغظ 
أتصظعا الفثاخ السغاجغئ إلغصاع خالث الغماظغ شغه وذلك 
تقطج  تضاد  والاغ  الماثظغئ  التعبغغظ  حسئغئ  لرشع 
الخفر طظ أسمالعط الاغ تثالش الحرع وغرشدعا أغطإ 
أعض الغمظ، شصث أحسطئ صئائض تةعر شغ تةئ الترب 
إلى  إسادتعا  سظ  ساججغظ  التعبغعن  زال  وق  ضثعط 

طظاذص جغطرتعط تاى عثا الغعم ٢٠١٩/٠٢/١٩م.
عادي  خارجغئ  وزغر  الغماظغ  خالث  لةطعس  ضان  لصث 
الثغظ  الغمظ  أعض  سمعم  طظ  غاضئئ  أشسال  ردود 
غبئاعن عط وإخعاظعط المسطمعن شغ ضض بصاع افرض 
عع  لفطسطغظ  الشاخإ  غععد  ضغان  طع  الاطئغع  أن 
والمآطظغظ،  ورجعله  هللا  خعظئ  سمقء  تضام  تطئغع 
أطا الحسعب اإلجقطغئ شعغ ضطعا ترشخ الاطئغع طع 
المسطمغظ  خطغفئ  بصغادة  لطةعاد  تاعق  وعغ  غععد 

الصادم صرغئا بإذن اهللا.
وزراء  رئغج  جاظإ  إلى  الغماظغ  خالث  جطعس  إن 
سظث  غاضئئ  شسض  ردود  له  ضاظئ  والثي  غععد  ضغان 
هللا  خغاظئ  عع  الغمظ  أعض  طصثطاعط  وشغ  المسطمغظ 

ورجعله والمآطظغظ ولطثطاء الجضغئ الاغ صثطعا أعض 
راح  والاغ  الجطظ  طظ  سصعد  جئسئ  خقل  شطسطغظ 
ضتغاعا سحرات اآلقف طظ الحعثاء. إن عثا الةطعس 
الثغاظغ طع سثو اهللا ظاظغاعع لغج طساشرباً طظ خالث 
الغماظغ وأطباله شغ السمالئ لطشرب الضاشر، شعع طساسث 
أن غسمض ذلك وأضبر، إظما المساشرب طظ أتئاع تضعطئ 
خغاظاعا،  رائتئ  وشاتئ  وصاتاعا  أظعرت  الاغ  عادي 
ضغش ق غائرؤون طظعا وغصعطعن بإجصاذعا وغظدعون 
تتئ صغادة تجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ الراحثة الاغ 

تصدغ ظعائغا سطى ضغان غععد؟!
إن ذلك السمض المثجي صث رشع حسئغئ التعبغغظ الثغظ 
غصعطعن  وجعف  فطرغضا"!!!  "المعت  حسار  غرشسعن 
باجاشقل ذلك شغ رشع حسئغاعط والافاف الظاس تعلعط 
لغظثشسعا إلى جئعات الصاال طسعط وخاخئ جئعئ تةعر 
غساسثون  شعط  ولثلك  سطغعط،  سخغئ  أخئتئ  الاغ 
واقتافاقت  المعرجاظات  وإصاطئ  المسغرات  إلخراج 
وغغرعا لثثاع الظاس أظعط افسثاء التصغصغعن لغععد، 

وأن حسار "المعت إلجرائغض" لط غأت طظ شراغ.
إق أن تجب الاترغر الرائث الثي ق غضثب أعطه طا برح 
غئغظ فطاه تصغصئ الطرشغظ الماخارسغظ وأظعما جمغسا 
وغتضمعن  طثططاته  غظفثون  الضاشر  لطشرب  سمقء 
بأظزماه وصعاظغظه تارضغظ حرغسئ اهللا خطش ظععرعط. 
غظفثون  وصطر  اإلطارات  وضثلك  وتضعطاه  شعادي 
غظفثون  شعط  التعبغعن  أطا  اإلظةطغج،  أجغادعط  أواطر 
فطرغضا"  "المعت  بحسار  وغاثبرون  أطرغضا  طثططات 
سثغثة؛  طرات  أظصثتعط  وصث  سظعط  تثاشع  الاغ  وعغ 
السعغث  بمفاوضات  التثغثة  شغ  لعط  إظصاذعا  طظعا 

سطغعط  تصدغ  وأتئاسعا  اإلطارات  ضادت  أن  بسث 
بالفت  أطرغضا  عغ  وعا  سغظ،  بسث  أبرًا  وتارضعط  شغعا 
لارتفع  جثغث  طظ  تظصثعط  الغماظغ  لثالث  السغاجغ 
الصاال  جئعات  شغ  طسعط  الئسطاء  شغظثشع  حسئغاعط 

شغأطظعا الثطر المتثق بعط.
سظث  طةععل  غغر  طسطعم  شطسطغظ  تترغر  ذرغص  إن 
المسطمغظ: وعع باترغك الةغعش وإزالئ ضغان غععد 

طظعا.
شطغسئ المسغرات الاغ غخظسعا التضام لافرغس غدإ 
شطسطغظ  تترر  الاغ  عغ  غععد  ضث  الماخاسث  افطئ 
وأخعاتعا، بض إن ذلك عع الاثثغر بسغظه لغضمض غععد 
ضما  الضئرى)!  (إجرائغض  بإصاطئ  المامبض  طحروسعط 

غجسمعن.
إن دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ 
عغ  إلصاطاعا،  وطسعا  افطئ  شغ  الاترغر  تجب  غسسى 
شطسطغظ  لاترغر  الةغعش  تترك  جعف  الاغ  وتثعا 
وأخعاتعا وتطرد الضفار المساسمرغظ شغخئح اتاقلعط 
ْن يَُكوَن 

َ
َ أ َ ُهَو قُْل َع أبرًا بسث سغظ. ﴿َويَُقولُوُن َم

 ﴾ًَقِريبا

لطثولئ الثغظغئ، شغ إحارة لطسام الثي تضط شغه طرجغ 
طخر بق أظغاب ودون أن تضعن له جططئ شسطغئ سطى 
باإلجقم،  ولغج  الشرب  برأجمالغئ  وتضمعا  الثولئ، 
وغبئئ  الرأجمالغئ،  شحض  صائمئ  إلى  غداف  وشحطه 
اخااروا  الثغظ  طخر  شأعض  الثسّغ،  عثا  ضثب  سضج 
اإلخعان إظما اخااروا اإلجقم الثي رشسه اإلخعان حسارا، 
السغسغ  اظاثابات  شغ  اخافعا  الثغظ  أظفسعط  وعط 
الظاس  عثد  الظزام  إن  تاى  والباظغئ،  افولى  لطمثة 
بالشراطات وتحثعط تحثا لطاخعغئ وبات غثحى طظ 
أي طظاشج تصغصغ غظاشسه سطى عثا الضرجغ المسعجئ 
صعائمه، ولعثا غدع ضماظئ بصاء الظزام ضما عع طعمئ 
الةغح طامبق شغ صادته السمقء، تاى إذا دارت الثائرة 
أسادوا الضرة وألصعا الئقد شغ أتدان أطرغضا طرة أخرى 

ضما شسطعا جابصا.
شطظ  حغء،  أي  ع  تعصَّ افطظغئ  بافجعجة  تثار  دولئ  شغ 
غسطع خعت طسارض سطى طا غرغثه رأس الظزام، ولع 
المثطخغظ،  وخثطه  تراجاه  ضقب  طظ  جابصا  ضان 
وجاةث إسقطا غمف الثظغا ضةغةا لاةمغض وجه الظزام، 
وصث جمسظا جمغسا طظ غطالئعظه بالتضط طثى التغاة، 
وضأن طخر لط تظةإ غغره! وإن لط غضظ عثا طعضع 
اساراضظا سطى حثخه، بض سطى الرأجمالغئ الاغ غتضمظا 
بعا، وبثجاعرعا وتسثغقته ضطعا، إبط ق غةعز صئعله 
غةعز  ق  بض  برشده،  تاى  ولع  سطغه  الاخعغئ  وق 

المحارضئ شغ عثه المعجلئ طظ أجاجعا.
وواجإ أعض طخر الضظاظئ أن غسعا سطى الثجاعر التصغصغ 
الثي غةإ أن غضعن دجاعرا لعط والثي غتمطه لعط 
اإلجقم  سصغثة  دولاه  وأجاس  أجاجه  الاترغر؛  تجب 
الظصغئ، وغآجج لثولئ السثل الاغ غطمتعن لعا والاغ 
اخطفعا خطش اإلجقطغغظ طظ أجطعا وتعصا وحعصا إلغعا؛ 
خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة تخطح تالعط وتسغث 
لعط الضراطئ والسجة ورغث السغح المفصعد، وشعق عثا 
تظعغ سصعدا طظ الائسغئ لطشرب بضض أحضالعا وخعرعا 
وتطفر ضض أدواته وسمقئه ورطعزه، وعثا غتااج جغحا 
وسمقئه  الشرب  وبغظ  بغظه  طا  غصطع  الضظاظئ  ضةغح 
طظ تئال وغخض تئطه باهللا وبأولغائه، وغخرف وقءه 
ضطه هللا وتخئح سصغثة اإلجقم عغ سصغثته السسضرغئ 
شغئاغع رجاله ضما باغع افظخار غعم السصئئ الباظغئ، بغسئ 
ظخرة هللا ورجعله تصام بعا دولئ تطئص اإلجقم ضما 
ذئصه الرجعل  وختئه، وتترر بقد اإلجقم بطعلعا 
وسرضعا طظ شطعل اقجاسمار وبصاغاه وتجغض طا رجمه 
وتسغث  صئق،  الظاس  سصعل  طظ  وتصاطسعا  تثود  طظ 
ضاظئ  ضما  واتث  تاضط  غتضمعا  واتثة  دولئ  بقدظا 
وضما ُوسثظا وضما غةإ أن تضعن خقشئ راحثة سطى 
طظعاج الظئعة... الطعط سةض بعا واجسض طخر طظططصا لعا 

واجسطظا طظ جظعدعا وحععدعا.
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الثمغج  ــري  ــخ ــم ال ـــعاب  ـــظ ال طــةــطــج  واشــــص 
إدخال  طئثأ  سطى  جاتصئ  بأغطئغئ  ٢٠١٩/٠٢/١٤م، 
الاسثغقت  وتسمح   ،٢٠١٤ دجاعر  سطى  تسثغقت 
الفااح  سئث  التالغ  لطرئغج  الثجاعر  سطى  المصارتئ 
لغضعن  إضاشغئ  رئاجغئ  لفارات  بالارحح  السغسغ 
بمصثوره الئصاء شغ الرئاجئ إلى سام ٢٠٣٤م، وسظثعا 
غصعم باسثغض آخر، ذالما أن تطك الثجاتغر لغسئ صرآظا 

وق طساظئطئ طظ الصرآن ضما صال إسقم الظزام!
تسثغض الثجاعر أو بصاؤه تصغصئ ق غسظغظا لثاته، شعع 
باذض بظغ سطى باذض، ولغج طظ الخعاب وق التضمئ 
خغارات  شغ  وتخرعط  باذطغظ  بغظ  الظاس  تثغغر 
الرأجمالغئ الدغصئ بغظما لثى الظاس خغار بالث تصغصغ 
وجمطئ  السغح  ورغث  والضراطئ  السثل  بدمان  وضفغض 
المظضعبئ،  لحسعبظا  وأدواتعا  الرأجمالغئ  أشصثته  طا 
شثغارعط التصغصغ المعجعد لثغعط والمشغإ سظعط عع 
دولاه  وأجاس  أجاجه  الثي  ودجاعره  اإلجقم  خغار 
سصغثة اإلجقم وتتضغمه طظ خقل خقشئ راحثة سطى 
خغار،  بسثه  لغج  الثي  الثغار  عع  عثا  الظئعة،  طظعاج 

ولضظ أغظ افطئ طظه تاى اآلن؟!
الئرلمان  أصر  والــثي  تسثغطه  المجطع  الثجاعر  عثا 
تضرس  المعاد  طظ  بةمطئ  شسق  تسثغطه  المخري 
وتدع  تغاته  طثى  طخر  سرش  سطى  السغسغ  لئصاء 
ضض جططات الثولئ وطصثراتعا شغ غثه، ولغاه غصعم 
بثلك خثطئ لثغظه وأطاه بض خثطئ فجغاده شغ الئغئ 
افبغخ، وق غضاد غثطع خطاب له طظ تثضغرعط بتربه 
(لقرعاب) أي تربه لقجقم، وآخرعا خطابه شغ طغعظت 
وططالئاه بإخقح الثطاب الثغظغ وتبه فوروبا سطى 
 (٢٠١٩/٢/١٧ السربغ  (الصثس  السئادة  دور  طراصئئ 
وق  عع  غةرؤ  شق  المساجث  غصخث  أظه  صطسا  وطسطعم 
غغر  طعاجمئ  وق  المساجث  لشغر  الاسرض  سطى  غغره 
غتمغ  الثي  الضغان  غغاب  شغ  والمسطمغظ  اإلجقم 

افطئ وطصثجاتعا.
تظاح  التاضمئ،  الرأجمالغئ  ظض  وشغ  الاسثغقت  تطك 
لقجقم  سثوا  آخر  ضمال  طخطفى  أو  جثغثا  شرسعظا 
الخفات  بعثه  غضعن  سظثطا  خاخئ  والمسطمغظ، 
وتظفغث  المساسمر،  الضاشر  لطشرب  اقظئطاح  وعــثا 
غعضض  أظه  بثقف  عثا  تططسات،  طظ  غرجعه  طا  شعق 
الثغمصراذغئ  وطئادئ  الثجاعر  تماغئ  طعمئ  لطةغح 
والتفاظ سطى طثظغئ الثولئ، وعثا غعضض صطسا لصادة 
أظه  بمسظى  بأطرغضا،  المرتئطغظ  السسضري  المةطج 
لغج  أطرغضا  سمقء  غث  شغ  والتماغئ  الدماظئ  غدع 
لطتفاظ سطى طخر وق سطى ضغاظعا ولضظ سطى الظزام 
فطرغضا  تابسئ  بصائعا  وسطى  غتضمعا  الثي  الرأجمالغ 
والتغطعلئ دون اظسااصعا طظ تئسغاعا الاغ غثرك صطسا 
أظعا لظ تضعن بشغر اإلجقم، شعع وتثه الثي غمطك 
تدارة وظزاطا بثغق صادرا سطى عجغمئ الشرب وأشضاره 
وتدارته الئالغئ، ولثا غسمض سطى ذمج اإلجقم شغ 
شغ  أغدا  خرح  ضما  ضثبا،  وغثسغ  طخر  أعض  ظفعس 
طآتمر طغعظت ظفسه، أن ٣٠ ططغعن طخري خرجعا رشدا 
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تامئ: اظستاب أطرغضا طظ طساعثة الخعارغت طع روجغا

حزب التحرير/ والية السودان
يقيم مهرجانًا خطابيًا حاشداً

الصارة افوروبغئ رعظاً بغث واحظطظ، وطظ ظاتغئ باظغئ شصث 
ضاظئ أطرغضا ترى خطعات غعرباتحعف الماعالضئ لظجع 
السقح طظث بثاغئ البماظغظات، ولما ظدةئ طفاوضات 
شصث  تطك  اقتفاصغئ  تعصغع  وتط  بغظعما  افجطتئ  ظجع 
جسطاعا أطرغضا خاخئ بالخعارغت الصخغرة والماعجطئ 
المثى، لاضعن الثسارة الضئرى لقتتاد السعشغغاغ الثي 
دطر ١٨٠٠ خاروخٍ ظعويٍّ أظفص سطغعا طظ أطعاله شغ العصئ 
الثي دطرت شغه أطرغضا ٨٠٠ خاروخ شصط، أي أصض طظ 
ظخش طا دطرته طعجضع (بتطعل أغار/طاغع سام ١٩٩١ أسطظ 
الطرشان تثطغر أضبر طظ ٢٦٠٠ خاروخ تظفغثا لطمساعثة، 
ظئ  الةجغرة  خاروخ...   ١٨٠٠ ظتع  طظعا  روجغا  ظخغإ 
٢٠١٩/٢/٢). أي أن السمض باقتفاصغئ لاثطغر الخعارغت ضان 
صث اظاعى جظئ ١٩٩١، وبصغ اقلاجام باقتفاصغئ أي اقطاظاع 

سظ تخظغع خعارغت ظعوغئ حئغعئ بعا...
رابساً: وبالظزر شغ اقجاراتغةغئ افطرغضغئ الاغ تسمض 
غمضظ  أوباطا  إدارة  ججئغاً  وصئطعا  تراطإ  إدارة  بعا 
واحظطظ  سطى  أوجئئ  السالمغئ  الاطعرات  أن  إدراك 
إسادة الظزر شغ طةمض السغاجئ افطرغضغئ... والصداغا 
افطرغضغئ  اقجاراتغةغئ  أن  غقتر  الاغ  السمغصئ 

تساعثف سقجعا عغ:
اصاخادعا  أن  أطرغضا  رأت  افطرغضغ:  اقصاخاد   -١
أخابه  صث  الثولغئ  سزماعا  أرضان  طظ  رضظاً  باسائاره 
وعظ دولغ... وطع ذلك شصث قتزئ بأن أوروبا صعغئ 
الضاشغئ،  فظعا ق تظفص سطى افطظ بالثرجئ  اصاخادغاً 
وطظ  افطرغضغئ...  افطظغئ  لطمزطئ  ططمؤظئ  إظعا  إذ 
ظاتغئ ق تصض أعمغئ سظ أوروبا شإن خسعد الخغظ ضان 
جرغساً لطشاغئ، شئظئ اصاخادًا طظ الطراز افول شغ شارة 
الاظمغئ  ضئظك  ظصثغئ  طآجسات  وبظئ  شصط،  سصثغظ 
الاغ  الثولغئ  المآجسات  طضاظئ  غعثد  بما  اآلجغعي 
بظاعا أطرغضا، ضالئظك الثولغ... عثه التصائص والاصطئات 
طساصئض  شغ  أطرغضا  حضضئ  صث  اقصاخادغئ  الثولغئ 
اصاخادعا باسائاره رضظاً أجاجغاً شغ عغمظاعا الثولغئ، 
لثلك أخثت ترضج سطى سزماعا السسضرغئ، أي تضحش 
الثول  بعا  لاثغش  والظعوغئ  الخاروخغئ  أظغابعا  سظ 
تثفغ  تسث  لط  تراطإ  سعث  سطى  وأطرغضا  المظاشسئ، 
أعثاشعا، شصث صال الرئغج افطرغضغ (إن بقده جاجغث 
وسغعط")  إلى  اآلخرون  "غسعد  تاى  الظعوغئ  صثرتعا 

الغعم السابع ٢٠١٨/١١/٦.
الرئغج  دسا  لصث  أطرغضا:  ضث  افوروبغئ  الظجسات   -٢
لطعصعف  أوروبغ  جغح  إظحاء  إلى  طاضرون  الفرظسغ 
وافطرغضغئ،  بض  والخغظغئ،  الروجغئ  الاعثغثات  ضث 
بأن  تفضر  أن  فوروبا  غمضظ  ضغش  تراطإ  شاجاشرب 
أطرغضا تحضض تعثغثًا فطظعا وعغ طظ غزطعا وغتفر 
أطظعا وغظفص طظ أجض تماغاعا... ضما أن أوروبا تسارض 
أطرغضا شغ الضبغر طظ المعاضع ضاتفاصغئ المظاخ، وترب 
شغ  المدظغئ  الظفعذ  وخراسات  السراق،  سطى  أطرغضا 
طظاذص سربغئ وإجقطغئ وأشرغصغئ، بض وتاساون أوروبا 

بحضض ضئغر طع الخغظ... لضض ذلك شإن أطرغضا ترغث 
لطاعثغث الروجغ أن غسغث فوروبا خعابعا، شئاظستابعا 
طظ المساعثة طع روجغا جادطر روجغا إلى اقظطقق 
الظعوي  الاعثغث  تسغث  بط  وطظ  الخعارغت  خظاسئ  شغ 
روجغا  إلى  افصرب  أوروبا  شعق  ببصطه  لغةبط  الروجغ 
تغث ضاظئ المساعثة تحضض وصفاً لطاظاشج الظعوي سطى 
أرض أوروبا، وعع طا سئر سظه وزغر الثارجغئ افلماظغ، 
وضالئ "روغارز"،  ظصطاه  بغان  بصعله (شغ  طاس،  عاغضع 
إظه "سطى طثى ٣٠ ساطا ضاظئ المساعثة رضغجة أجاجغئ 
فطظ أوروبا"... جئعتظغك الروجغئ ٢٠١٨/١٠/٢١). وطظ 
صئض صال عاغضع طاس لعضالئ افظئاء افلماظغئ: (إن بقده 
جاسارض بصعة أي تترك لظحر خعارغت ظعوغئ جثغثة 
طاعجطئ المثى شغ أوروبا …وظصطئ وضالئ افظئاء سظه 
تخئح  أق  غةإ  افربساء  غعم  ظحرت  طصابطئ  شغ  صعله 
أوروبا تتئ أي ظرف جاتئ ظصاش سظ إسادة الاسطح... 
العشاق أون قغظ ٢٠١٨/١٢/٢٨) وضان الرئغج الفرظسغ 
اظستاب  (إن  ذلك  صئض  صال  صث  طاضرون  إغماظعغض 
الخعارغت  طظ  التث  طساعثة  طظ  الماتثة  العقغات 
الماعجطئ والصخغرة المثى جغسرض افطظ افوروبغ 
لطثطر. وأضاف طاضرون شغ تثغبه إلذاسئ "أوروبا ١" 
الفرظسغئ، الغعم البقباء، "سظثطا أرى أن الرئغج تراطإ 
أسطظ طظث سثة أجابغع اظستابه طظ المساعثة العاطئ 
رئغسغئ...  ضتغئ  جغخئح  الثي  شمظ  السقح،  لظجع 

الغعم السابع ٢٠١٨/١١/٦).
بسث  سطغعا:  افطرغضغ  والدشط  الروجغئ  السغاجئ   -٣
تعلغ إدارة تراطإ التضط شغ أطرغضا ق غضاد غمر حعر 
دون زغادة الدشعط افطرغضغئ سطى روجغا، طظ سصعبات 
وتصرغإ ُبظغئ الظاتع السسضرغئ طظ تثود روجغا، وضط 
شغ  روجغا  وتعرغط  (طصثوظغا)،  لطظاتع  جثغثة  بطثان 
جعرغا، والائاذآ شغ طساسثتعا بمثرج طظ ورذاعا، 
سظث  لطخعارغت  المدادة  الخعارغت  طظزعطئ  وظخإ 
تثودعا الحرصغئ (شغ ضعرغا الةظعبغئ)، ولغج آخر تطك 
الدشعط افطرغضغئ بسث التغاة شغ المطالئات الغاباظغئ 
الغاباظغئ...  الروجغئ  السقصات  وتأزغط  الضعرغض  بةجر 
والثي جّرأ أطرغضا سطى روجغا اجاةابئ روجغا لعا شغ 
جعرغا، شأرادت أطرغضا أن تظصض خثطات روجغا الثولغئ 
فطرغضا إلى طتغط الخغظ، وروجغا طظ جاظئعا تفعط 
عثه السغاجئ بعضعح، إذ ضان وزغر الثارجغئ الروجغ 
خرغتاً سظثطا صال (أضث وزغر الثارجغئ الروجغ جغرغغ 
تتعغض  طظ  تامضظ  لظ  الماتثة  العقغات  أن  قشروف 
روجغا إلى أداة لثثطئ طخالتعا، وطعاجعئ الخغظ...، 
وصال: "غسمطعن سطى حغطظاظا طظ أجض شرض اقظدئاط 
سطى أوروبا وتسجغج السروة افوروبغئ افذطسغئ. وسطى 
ضغفغئ  وبةثغئ،  اآلن  غظاصحعن  أغدا،  المبال  جئغض 
اجاثثام روجغا ضث الخغظ لخالتعط... رغئئ طظعط 
شغ جسطظا أداة لثثطئ طخالح العقغات الماتثة"... آر 
باعرغطعا  أطرغضا  ظةاح  بسث  شروجغا   .(٢٠١٨/١٢/٢٤ تغ 

شغ جعرغا خثطًئ لطمخالح افطرغضغئ تاسرض لدشعط 
ضئغرة لةرعا ضث الخغظ، وعثا خط سرغخ شغ السغاجئ 
افطرغضغئ الةثغثة سطى اقتةاه الروجغ... شئاظستاب 
والصخغرة  الماعجطئ  الخعارغت  طساعثة  طظ  أطرغضا 
طظ  روجغا  سطى  الدشعط  طظ  تجغث  شإظعا  روجغا  طع 
سقصاتعا  تعتغر  سطى  تسمض  أخرى  ظاتغئ  وطظ  ظاتغئ، 
سظ  شعع  روجغا  سطى  الدشعط  زغادة  أطا  الخغظ:  طع 
ذرغص دشسعا إلى جئاق تسطح جثغث لغج اصاخادعا 
بصادر سطى خعضه، صال جغرغغ رغابضعف ظائإ ووزغر 
الثارجغئ الروجغ (ق ظرغث اقظثراط شغ جئاق تسطح طع 
العقغات الماتثة بغظما عغ تسسى لةرظا لثلك... صظاة 
آر تغ سربغ ٢٠١٩/٢/٧)... وأطا تعتغر السقصئ طع الخغظ 
شإن إجئار أطرغضا لروجغا سطى خعض جئاق تسطح شغ 
جغعجث  والصخغرة  الماعجطئ  اقجاراتغةغئ  افجطتئ 
إذ  التثود،  تةاورعا  الاغ  الخغظ  شغ  الضئغر  الاعجج 
تخئح ضاشئ افراضغ الخغظغئ شغ طرطى تطك الخعارغت 
الاغ ضاظئ صث اظاعئ طظ روجغا بتطعل جظئ ١٩٩١، وطظ 

بط غعِجث عثا افطر تعترًا بغظ الخغظ وروجغا.
٤- الخسعد الخغظغ الضئغر وطا غطجم أطرغضغاً لمعاجعاه: 
بعا  المسمعل  الةثغثة  افطرغضغئ  اقجاراتغةغئ  تدع 
طظث وقغئ أوباطا الباظغئ الخغظ شغ طصثطئ افولعغات 
شعع  افولعغئ  عثه  طظ  تراطإ  خسَّث  وصث  افطرغضغئ، 
خسعدعا،  لعصش  تةارغئ  ترباً  الخغظ  طع  غثعض 
وخاخئ وأن الصعة اقصاخادغئ الةئارة لطخغظ تةسطعا 
صادرة سطى بظاء جغح صعي ق تظصخه افجطتئ الظعوغئ، 
وغمضظ تطعغرعا وتحضغض المجغث طظ المثاذر لطصعة 
والعغمظئ افطرغضغئ. شالمغجاظغئ السسضرغئ الاغ تسطظعا 
المغجاظغات  طظ  أضئر  عغ  دوقر)  ططغار   ٢٢٨) الخغظ 
السسضرغئ لطثول افربع الاالغئ لطخغظ (روجغا وبرغطاظغا 
أن  أطرغضا  تسائسث  وق  طةاِمسات)  وألماظغا  وشرظسا 
تضعن الخغظ تثفغ بسخ براطةعا السسضرغئ، إذ إن 
اصاخادعا غآعطعا لطمجغث طظ اإلظفاق السسضري. عثا 
طظ ظاتغئ... وطظ ظاتغئ أخرى، شإن أطرغضا الاغ ترعصعا 
الترب اقصاخادغئ طع الخغظ بسئإ تصارب اقصاخادغظ 
شغ الصعة ترغث أن تظصض جععدعا لطتث طظ ظمع الخغظ 
إلى الساتئ السسضرغئ الاغ عغ طافعصئ شغعا بحضض 
تاجط طصارظًئ بالخغظ. ولعثا شأطرغضا ترغث أن تاتطض 
طظ الصغعد (طساعثة الخعارغت طع روجغا) الاغ تمظسعا 
الماعجطئ  الظعوغئ  بافجطتئ  الخغظ  إتاذئ  طظ 
ضعرغا  شغ  ظخئعا  لعا  غمضظ  الاغ  المثى  والصخغرة 
الةظعبغئ والغابان وبطثان أخرى تعل الخغظ... وبسئارة 
أخرى ترغث تئثغث الصعة اقصاخادغئ الخغظغئ سظ ذرغص 
دشسعا إلى جئاق تسطح شاصعم الخغظ باخظغع المجغث 
طظ الخعارغت الماعجطئ والصخغرة ردًا سطى الثطعات 
افطرغضغئ المتامطئ شغ طتغط الخغظ شغ وصئ تعظش 
شغه أطرغضا لغج شصط ذاصاتعا اقصاخادغئ بض وذاصات 
الاسطح  جئاق  شغ  الةظعبغئ  وضعرغا  ضالغابان  غغرعا 
إلى  الخغظغ  اقصاخاد  ذلك  شغتمض  افصخى،  لطحرق 

الظجول سظ طرتئاه التالغئ.
خاطساً: والثقخئ شإن افعثاف افطرغضغئ بسغثة المثى 
طع  الخعارغت  اتفاصغئ  طظ  باظستابعا  واضتئ  تخئح 

روجغا سطى الظتع الاالغ:
١- طع تراجع اقصاخاد افطرغضغ وضسش شسالغاه ضأداة 
رئغسغئ طظ أدوات العغمظئ افطرغضغئ خاخئ طع تساظط 
اقصاخاد الخغظغ وطظاشساه لظزغره افطرغضغ، وضثلك 

أصام تجب الاترغر/ وقغئ السعدان، بمضائه بالثرذعم، طساء الةمسئ ١٠ جمادى اآلخرة ١٤٤٠عـ، المعاشص ٢٠١٩/٠٢/١٥م 
طعرجاظاً خطابغاً تاحثًا، سعضاً سظ المعرجان الثطابغ الثي ضان التجب بخثد إصاطاه غعم السئئ ٢٠١٩/٠٢/١٦م، 
بمرضج الحعغث الجبغر طتمث خالح الثولغ لطمآتمرات، بسظعان: (طساصئض السعدان بغظ السطماظغئ والحرغسئ اإلجقطغئ)، 
الثي طظسئ جططات افطظ بعقغئ الثرذعم صغاطه. وصث تدر المعرجان، ظثئئ طظ السطماء، وصغادات السمض اإلجقطغ، 

وأئمئ المساجث، وحارك بالتثغث ضض طظ:
• الثضاعر/ طتمث طعجى الئر – الئاتث وافجااذ بةاطسئ الصرآن الضرغط.

• الثضاعر/ تسظ السماظغ (أبع دجاظئ) – رئغج تجب اإلخقح الصعطغ، وسدع الةئعئ العذظغئ لطاشغغر.
• الحغت/ الااج سئث المططإ – سدع المضاإ الاظفغثي، ورئغج صسط الثسعة بةماسئ اقساخام بالضااب والسظئ.

• افجااذ/ تسظ سئث التمغث – ظائإ المراصإ السام لةماسئ اإلخعان المسطمغظ.
• الثضاعر/ طتمث غعجش السرضغ – إظابئ سظ الحغت/ إبراعغط الجغظ – أتث صغادات الطرق الخعشغئ.

• الثضاعر/ سئث السجغج الظسغط – رئغج المظئر العتثوي.
• الثضاعر/ طتمث سئث الرتمظ – إطام وخطغإ طسةث الرتمظ بالضقضطئ المظعرة – سدع تجب الاترغر.

• المعظثس/ أضرم جسث – سدع تجب الاترغر.
• الثضاعر/ سئث اهللا أبع إطام – باتث وضاتإ، وسدع رابطئ الضااب السعداظغغظ.
• افجااذ/ سئث اهللا سئث الرتمظ – سدع طةطج تجب الاترغر/ وقغئ السعدان.

وصث أجمع الماتثبعن سطى وجعب تطئغص الحرغسئ، شغ ظض دولئ الثقشئ. وضان الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر 
شغ وقغئ السعدان افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض)، صث ألصى الضطمئ الرئغسئ لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان، 
طآضثًا سطى أن افطئ لط تدسش ولط تعظ ولط تثل، إق بسث أن ترضئ التضط بضااب اهللا وجظئ ظئغعا ، وتضمئ 
بافظزمئ السطماظغئ، الاغ أوجثت الزطط والفصر، ضما بّغظ خقل ضطماه، ضغش أن اإلجقم وتثه عع الظزام السادل، 
الثي غتصص السغح الضرغط، وغخعن افسراض، وافطعال، والثطاء. ووجه شغ خاام الضطمئ ظثاًء لطسطماء، وصغادات 
السمض اإلجقطغ، والتجبغ، والثسعي، وأئمئ المساجث، أن ق وصئ لقظازار والعصعف شغ الرخغش، شق بث أن 
تاصثطعا الخفعف، ساططغظ طظ أجض إسادتعا خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، راشسغظ لراغئ السصاب؛ راغئ رجعل 
اهللا . وصث تفاسض التدعر طع ضطمات الماتثبغظ بالاعطغض والاضئغر، والمطالئئ باطئغص اإلجقم، شغ ظض دولاه، 

دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

شغ  الجغادة  صررت  أطرغضا  شإن  افوروبغئ،  المظاشسئ 
إبراز صثراتعا السسضرغئ اقجاراتغةغئ الاغ ق طظاشج 
لعا لتسط وتبئغئ عغمظاعا الثولغئ شغ أوروبا، وطع 

روجغا، وضثلك طع الخغظ.
٢- طع تظاطغ الافطُّئ افوروبغ وطظاضفئ الثول افوروبغئ 
شإن  الثولغئ  الصداغا  طظ  الضبغر  شغ  جغاجغاً  فطرغضا 
سطى  لغةبط  الروجغ  الاعثغث  تسغث  أن  صررت  أطرغضا 
التصئئ  إبان  ضان  ضما  تماطاً  جثغث  طظ  أوروبا  خثر 
جثغث  طظ  الاسطح  جئاق  بإغةاد  وذلك  السعشغغاغئ، 
طع روجغا إلجئار الثول افوروبغئ سطى الطةعء لطمزطئ 
وبالاالغ  روجغا،  طظ  لتماغاعا  افطرغضغئ  الظعوغئ 
صئعلعا بحروط واحظطظ الةثغثة طبض زغادة اإلظفاق 

السسضري، وضمان بصائعا تتئ الصغادة افطرغضغئ.
وضسعا  وتعثغث  روجغا،  سطى  الدشط  زغادة   -٣
تطغصه  ق  جثغث  تسطح  بسئاق  الصائط  اقجاراتغةغ 
روجغا، وتمطعا جئرًا سطى طعاصش ق تروق لطخغظ طما 
غئاسث بغظ الئطثغظ. شعشص العضع اقجاراتغةغ الةثغث 
شإن  المساعثة  طظ  واحظطظ  اظستاب  غفرضه  الثي 
أن  شإطا  اآلخر،  طظ  أطّر  أتثعما  خغارغظ  أطام  روجغا 
صثراتعا  طتثودغئ  غضحش  خاجر  تسطح  بسئاق  تسغر 
اقجاراتغةغئ، شاظاصض بثلك إلى طرتئئ أصرب إلى وضع 
شرظسا وبرغطاظغا طظ تغث الصثرات اقجاراتغةغئ، أو أن 
تتفر  أن  غمضظ  الاغ  افطرغضغئ  لطدشعط  تساةغإ 
طرععظئ  دولغئ  سزمئ  سطى  شاتاشر  وجععا،  طاء  لعا 
تماطاً بصئعل أطرغضا، طصابض أن تسغر طع أطرغضا لثثطئ 

أعثاشعا شغ طتغط الخغظ.
طظ  أطرغضا  أعثاف  شإن  الخغظ  جاظإ  سطى  وأطا   -٤
شغ  تضعن  صث  روجغا  طع  طساعثتعا  طظ  اقظستاب 
افولعغئ رصط ١، شأطرغضا ترغث ضئط الصثرات السسضرغئ 
لطخغظ، وق ترغث لاطك الصثرات أن تفاجؤعا ضما شاجأعا 
اقصاخاد الخغظغ شغ جرسئ ظمعه... وذلك ضأن تدئط 
عثه الصثرات بمساعثات تةسض ظمععا تتئ سغظ وبخر 
أطرغضا، أو أن تةئر الخغظ سطى خعض جئاق الاسطح 
الثي  السئاق  ذلك  افصخى،  الحرق  شغ  اقجاراتغةغ 
تافعق به أطرغضا، وتةسطه أداًة صعغًئ شغ ضسر خقبئ 

اقصاخاد الخغظغ، وبالاالغ دشسه باتةاه اقظتثار.
جادجاً: وشغ الثاام شإن طا غعجث شغ الصطإ غخئ أن 
عثه،  الثولغئ  الخراع  تطئئ  سظ  بسغثون  المسطمغظ 
رار شغ  شعط ق شغ السغر وق شغ الظفغر! بض إن تضام الدِّ
الئقد اإلجقطغئ صث خاروا أحث اجاةابًئ فطرغضا خاخئ 
والشرب ساطئ لمظع سمقق اإلجقم طظ الزععر... ولضظ 
طا ُتزعره افطئ اإلجقطغئ طظ تغعغئ طاجاغثة باتةاه 
وتترضات  السطماظغئ  تضاطعا  لمظاعب  ورشخ  اإلجقم 
لعا  غئص  لط  الةئري  السخر  تصئئ  بأن  لاآضث  ضثعط 
ذعل تغاة، وجاثطفعا بإذن اهللا دولئ الثقشئ الراحثة 
بأغثي الساططغظ الخادصغظ شااتصص بحرى رجعل اهللا 
 َّ َن ُث ُ ُ َأْن َت َّ ُن َما َشاَء  ُ ًَّة َفَ ِ ًا َجْ ُن ُمْل ُ َّ َت  «ُث
َهاِج  ُن ِخَالَفًة َعَلى ِمْ ُ َّ َت َفَعَها ُث َفُعَها ِإَذا َشاَء َأْن َيْ َيْ
» وطظ بط تحرق افرض بظعر الثقشئ  َ َّ َسَ ِة ُث َّ ُ الُّ
طظ جثغث وغظضفأ الضفار المساسمرون طع حرورعط 
إلى سصر دارعط وتسعد افطئ اإلجقطغئ شغ خثر السالط 
تصعده بسغثًا سظ الحر وأعطه ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن 

 ﴾َفْنرُصُ َمْن يََشاُء وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم ِ * بَِنرْصِ ابَّ
السابع طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٠عـ

٢٠١٩/٢/١٢م

تامئ ضطمئ السثد: طآتمر وارجع افطرغضغ لطحرق افوجط...
طع إغران عع وجغطئ لطدشط سطغعا تاى تظعغ تثخقتعا 
شغ المظطصئ". وذلك شغ تتث جثغث فطرغضا. ولضظ وزغر 
خارجغئ برغطاظغا تدره "بحرط سصث اجاماع جاظئغ طع 
أطرغضا واإلطارات بحأن الغمظ". أي أن أعط طا غحشض 
برغطاظغا عع ظفعذعا شغ الغمظ، وبثلك أرادت أن تافص 
طع أطرغضا لاطئغص الصرارات الثولغئ الاغ اجاخثرتعا 
اتفاق  وتطئغص  الثولغ  افطظ  طةطج  شغ  برغطاظغا 
السعغث بالظسئئ لطتثغثة ولاسمح لقطارات بمعاخطئ 

طعماعا الئرغطاظغئ عظاك.
وضثلك اخاغار أطرغضا لئعلظثا قجاداشئ المآتمر سجز 
بطثان  جسئ  تغث  المعصش،  عثا  لااثث  أوروبا  تةئ 
أوروبغئ قجاداشاه، وعغ تتاب سطى ترضغج أطرغضا سطى 
بعلظثا الاغ عغ أحئه بأن تضعن سمغطئ فطرغضا طظ أن 
تضعن دولئ طساصطئ ضمظ اقتتاد افوروبغ وتطئص 
جغاجات  وتطئص  جغاجاته  تثالش  شخارت  جغاجاته، 
أطرغضا أضبر. وصث ذطإ رئغسعا أظثري دادا شغ زغارته 
فطرغضا واجاماسه طع رئغسعا شغ أغطعل الماضغ إصاطئ 
صاسثة أطرغضغئ واجاسثاده لطمساعمئ بمطغاري دوقر 
لامعغطعا شصال طثاذئا تراطإ: "آطض أن تاثث صرار ظحر 
أرغإ  السسضرغئ،  والاةعغجات  العتثات  طظ  المجغث 
وأصارح  بعلظثا،  شغ  دائمئ  أطرغضغئ  صاسثة  رؤغئ  شغ 
وخرح  تراطإ  شفرح  تراطإ".  (صطسئ)  شعرت  تسمغاعا 
لضغ  ضئغر  بحضض  لطمساعمئ  طساسثة  "بعلظثا  صائق: 
غضعن لطعقغات الماتثة وجعد سطى أراضغعا، إذا ضاظعا 
جظاضطط  بأظظا  غسظغ  شعثا  بثلك  لطصغام  طساسثغظ 
بالاأضغث شغ المعضعع". شعثا افطر غجسب افوروبغغظ، 
تغث إن أطرغضا تسسى لسسضرة أوروبا وتعتغر افجعاء 
وتدرب  سطغعط  عغمظاعا  تئصغ  تاى  روجغا  طع 
طخالتعط. وتتزى بعلظثا بأعمغئ بالظسئئ فطرغضا شغ 
طعاجعئ روجغا، والاغ وخفعا جاالغظ بصعله: "بعلظثا 
شرط  وصث  السعشغاتغ"  اقتتاد  سظ  افول  الثشاع  خط 

شغعا آخر زسغط لقتتاد السعشغاتغ غعرباتحعف.
ولعثا لط تتدره روجغا وعغ تسرف أن اخاغار بعلظثا 
طعجه  شغعا  السسضري  وجعدعا  وتسجغج  المآتمر  لسصث 
ضثعا، وصث أسطظئ أطرغضا لطاع اظستابعا طظ اتفاق التث 

طظ اتفاصغئ الخعارغت المسصعدة طسعا سام ١٩٨٧، وضثلك 
وعغ  إغران،  طظ  المعصش  لعثا  أطرغضا  اتثاذ  تسارض 
تثرك أن إغران تثور شغ الفطك افطرغضغ، ولضظ طصخث 
أطرغضا ضرب طخالح روجغا عظاك وعغ تطالئعا بالثروج 

طظ اقتفاق الظعوي.
ولط تحارك السططئ الفطسطغظغئ شغ المآتمر واتعمئ 
ظحرته  طصال  شغ  سئاس  طساحار  حسث  ظئغض  باجط 
جرغثة "عآرتج الغععدغئ" غعم ٢٠١٨/٢/١٤ إدارة تراطإ 
بالعصعف ضطغا شغ خش تضعطئ غععد وبأظعا تسسى إلى 
تطئغع اتاقل غععد واإلظضار الممظعب لطتص الفطسطغظغ 
شغ تصرغر المخغر، طسائرا أن طآتمر وارجع غثخض شغ 
عثا السغاق. واسائرته ترضئ شاح بأظه "طتاولئ أطرغضغئ 
(إجرائغطغئ) لطاروغب فشضار ق غصئطعا أو غاساذى طسعا إق 
ضض خائظ لطصثس وافصخى وضظغسئ الصغاطئ، والعثف 
طظه تخفغئ الصدغئ الفطسطغظغئ". أطا اساراف جططاعط 
خغاظئ  غسائر  شق  لفطسطغظ  المشاخإ  غععد  بضغان 
وتخفغئ لطصدغئ الفطسطغظغئ!! شعثا طعصش طاظاصخ؛ 
تغث غطالإ عآقء الثول السربغئ بسثم الاطئغع وعط 
غطئسعن وغسارشعن بضغان غععد، وغعظفعن أظفسعط 
تتئ  الفطسطغظغ  افطظ  طعمئ  تطك  شضاظئ  لتماغاه، 
طسمى الاساون والاظسغص افطظغ، واشاثر رئغج جططاعط 
سئاس بأظه أتئط طؤات العةمات سطى المتاطغظ الغععد 
واسائر السمطغات ضثعط تصغرة، شغمارس عع وجططاه 

الثجض والضثب والثغاظئ شغ وضح الظعار.
إن المعصش المحرف الثي غفرضه اإلجقم عع جتإ 
اقساراف بضغان غععد، واسائار ضض طظ غسارف به خائظا، 
والاثطغ سظ الاطئغع والاساون افطظغ طسه، واقظستاب 
أطرغضا  طحروع  ورشخ  الثغاظغئ،  أوجطع  اتفاصغئ  طظ 
الصثغط تض الثولاغظ أو طحروسعا الةثغث باسثغض عثا 
ضغان  ضث  الةعاد  وإسقن  الصرن،  خفصئ  باجط  التض 
جغةسطعن  شسظثعا  المعصش  عثا  اتثثوا  شإذا  غععد، 
الثول السربغئ المطّئسئ تاراجع تتئ الدشعط الحسئغئ 
سظثطا غتاثم الخراع طع غععد وبثلك تسصط طحارغع 
أطرغضا، وق غئصى إق طحروع اإلجقم الثقشئ الراحثة 

 سطى طظعاج الظئعة
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الفعط السغاجغ صعاسث وطظططصات

الُمئثسغظ  السغاجغغظ  وجعد  إلى  الغعم  افّطئ  تفاصر 
الثغظ غمطضعن الصثرة سطى الصغادة والرساغئ، ضما تفاصر 
لعجعد السغاجئ بمسظاعا الرسعي التصغصغ، وجئإ عثا 
اقشاصار غسعد إلى اظسثام الفعط السغاجغ المئظغ سطى 
وجئإ  الظاس،  غالئغئ  غفاصثعا  طاغظئ  وصعاسث  أجج 
الحرع  أتضام  تطئغص  غغاب  إلى  غسعد  اقظسثام  عثا 
اإلجقطغ، ق جغما أتضام ظزام التضط، وأجئاب ذلك 
ضطه َطرّدعا شصثان افّطئ اإلجقطغئ لثولئ اإلجقم، دولئ 
الثقشئ، بعخفعا الضغان الاظفغثي لفظزمئ والصعاظغظ 
اإلجقطغئ، شعغ الاغ بعجعدعا غعجث تحث طظ رجال 

الثولئ وطظ السغاجغغظ التصغصغغظ.
إّن السغاجئ لغسئ ضما غجسط الضبغر طظ الةعطئ، أو ضما 
ُغرّوج لعا الُمرتجصئ طظ السغاجغغظ العخعلغغظ بأّظعا 
جععرعا  شغ  عغ  بض  والادطغض،  والثثاع  الضثب  شظ 
طخالتعط،  وتثبغر  الظاس  حآون  رساغئ  ُطئاحرة 
وعثا عع واصسعا الثائط الثي ق غائّثل وق غاشغر شغ 
شالسغاجئ  وطخر،  سخر  ضض  وشغ  وطضان،  زطان  ضض 
بعخفعا رساغئ حآون بابائ ق تاشّغر، أّطا الثي غاشّغر 
شعع الصاسثة الاغ تسامث سطغعا تطك الرساغئ، والاغ صث 
تضعن شضرًا ججئغاً، أو طئثأ باسائاره سصغثة غظئبص سظعا 

ظزام، أو طخطتئ ضغصئ.
بحضٍض  الحآون  غرسى  تاضمًا  غضعن  ضما  والسغاجغ 
شسطغ، وُغظّفث الصاظعن سطى الظاس، شصث غضعن لغج 
المةامع،  شغ  وغآّبر  التضام،  بمتاجئئ  غصعم  تاضما 
الاشغغر  سمطغئ  وشغ  السام،  الرأي  إغةاد  شغ  وُغساعط 

الةماسغ.
عثا بالظسئئ لطسغاجئ ولطسغاجغ، أّطا الفعط السغاجغ 
السغاجغئ  السصطغئ  بئظاء  غاسّطص  وعع  آخر،  حغء  شعع 
سطى أجج وصعاسث ُطسغظئ، شإذا ضان الئظاء طاغظاً ضان 
وضاظئ  المةامع،  شغ  تصغصغغظ  صادة  السغاجغعن 
ترتصغ  تصغصغئ  رساغًئ  الظاس  حآون  رساغئ  السغاجئ 

بعط طظ تال إلى تاٍل أشدض طظه، والسضج ختغح.
أوقً  غسامث  الثي  عع  الُمظاب  السغاجغ  والفعط 
العصئ  شغ  ُتسائر  والاغ  خطئئ،  شضرغئ  صاسثة  سطى 
المفاعغط  جمغع  سطغعا  ُتئاظى  جغاجغئ  صاسثة  ظفسه 
السغاجغئ، وعثه الصاسثة شغ اإلجقم عغ سصغثة ق 
وعغ  الئظاء،  أجاس  شعغ  وصخرًا،  تخرًا  اهللا  إق  إله 
طظ  ُغظزر  فْن  تخطح  الاغ  العتغثة  الثاخئ  الجاوغئ 
خقلعا إلى السالط، وطظ دوظعا غظتّط الفعط السغاجغ 
فّظعط  وذلك  الغعم،  تالعط  عع  ضما  المسطمغظ  سظث 
اجائثلعا بعا زواغا خاخئ أخرى بسغثًة سظ السصغثة، 
والعذظغئ  الدّغصئ،  الصعطغئ  الروابط  سطى  تسامث 

الدتطئ، والمخطتغئ الظفسغئ الفردغئ.
الفعط  إلغةاد  وتثعا  تضفغ  ق  السصغثة  صاسثة  ولضّظ 
الصادة،  الثولئ  رجال  إلسثاد  وق  وبظائه،  السغاجغ 
وق لاعشغر السغاجغغظ المآّبرغظ، بض ق ُبّث طظ تعشر 
طةمعسئ أخرى إلى جاظإ صاسثة السصغثة، وعغ سئارة 
سظ طةمعسئ طظ السظاخر القزطئ لسمطغئ بظاء الفعط 

السغاجغ الختغح وأعمعا:
١- المسطعطات الساطئ: وعغ الماسطصئ بالثول وذئغسئ 
السغاجغ  وظزاطعا  وأدغاظعا  وبصاشاتعا  الحسعب 
وسظاخر صعتعا المثاطفئ وبرواتعا وطعصسعا الةشراشغ 

وتارغثعا وتططساتعا، وطا حاضض ذلك طظ طسطعطات.
الغعطغئ  افخئار  ُطاابسئ  به  والمصخعد  الاائع:   -٢
وتخرغتات  والُمساةثات  والُمةرغات  وافتثاث 
طظ  وذلك  افجالغإ،  وبحاى  بأول  أوقً  المسآولغظ 
أو  العرصغئ  والختش  المةقت  وتختش  صراءة  خقل 
افخئار  ظحرات  إلى  اقجاماع  أو  اإللضاروظغئ،  المعاصع 
والاسطغصات والاتطغقت السغاجغئ، واقجامرار شغ ذلك 
ذعال العصئ، وسثم اقظصطاع سظ عثا السمض ولع غعطًا 
واتثًا، وعثا الاائع عع الثي ُغسائر بمبابئ الثئج الغعطغ 
لطسغاجغغظ، وغتااج إلى ُطبابرة وظحاط بق ضطض وق 
بض  جثًا،  الُمعّمئ  السغاجغئ  افسمال  طظ  وعع  ططض، 
عع طفااح ضض السمطغئ السغاجغئ ِبُرّطِاعا، وشغه الضبغر 
طظ الُمساظاة والمحصئ، وغتااج إلى الضبغر طظ الخئر 
والةطث، وطظ دون وجعد سظخر الاائع عثا شق ُغسائر 

الحثص جغاجغاً ُطططصاً.
٣- اجائساد الرأي السابص: وعع الرأي الةاعج الُماسّطص 
غثشسه  وصث  الُمتّطض،  سطى  غاسطط  صث  الثي  بالتثث 

ععى الظفج لصئعله، والثدعع له.
وسثم  الُمشاِغرة،  اآلخرغظ  آراء  إلى  اقلافات  سثم   -٤
الاأبر بعا ولع ضاظئ تتزى باتارام الشالئغئ، فّن عثه 
المسألئ لغسئ طسألئ أضبرغئ وأصطغئ، وإّظما عغ طسألئ 

ُططابصئ لطعاصع أو سثم ُططابصئ.
٥- اجاتدار جمغع الصعاسث السابصئ البابائ الُمائّظاة، 

واجاثثاطعا شغ الاتطغض.
٦- الربط: بأْن غاط اظاصاء المسطعطات الماخطئ بالتثث 
أو الاخرغح وربطه بصاسثة، أو بأضبر طظ صعاسث الربط 
وتضعغظ  بالتضط،  الثروج  بّط  الُمسامثة،  السابصئ 
الربط  سمطغئ  شغ  وُغراسى  جثغثة،  جغاجغئ  طفاعغط 

بقبئ حروط وعغ:
أ- سثم تةرغث التثث سّما غاسطص به وغاخض به طظ 

ُطقبسات وطعاصش أو طسطعطات جابصئ أو تاضرة.
اقجاظئاط  شغ  الحمعلغ  الصغاس  اجاثثام  سثم  ب- 

لمةرد وجعد الحئه.
وتتطغطعا،  التثث  سطى  الفسض  ردود  جمغع  رخث  ج- 

وأخثعا شغ التسئان تغظ الربط.
وأخغرًا ق ُبّث طظ الارضغج سطى أطرغظ ابظغظ شغما غاسطص 

بالفعط السغاجغ المئظغ سطى عثه الطرغصئ وعما:
عثه  خقل  طظ  إلغعا  الاعخض  غاط  الاغ  اآلراء  أّن   -١
الصعاسث عغ آراء ظظغئ شغعا صابطغئ الخعاب والثطأ، وإْن 
ضان ُبثل لطعخعل إلغعا طةععدات سزغمئ، واجُاظئطئ 

بأشدض الطرق، وبأخسإ وأخح أْظماط الافضغر.
٢- ق ُبّث طظ الاثضغر بأّن الاتطغض أو الفعط السغاجغ 
ق ُغراد به الُماسئ السصطغئ، وق الارف الفضري، بض ُغراد 
به خعض ِغمار الضفاح السغاجغ، والاأبغر شغ الُمةامع، 
والاتدغر لسمطغئ الاشغغر الحاططئ، وإجصاط افظزمئ 
الضئرى،  الثول  شطك  شغ  والثائرة  والاابسئ،  السمغطئ 
وإصاطئ خرح اإلجقم الحاطت وعع دولئ الثقشئ الباظغئ 

سطى طظعاج الظئعة.
بأْن  ضفغض  الطرغصئ  بعثه  السغاجغ  الفعط  إغةاد  إّن 
غعجث رجال دولئ ُغساّث بعط، وبأْن ُغظحأ جغقً جثغثًا 
شغ افّطئ، غصعدعا إلى اصاساد المضاظئ السزغمئ الاغ 

 تطغص بثغر أّطٍئ أخرجئ لطظاس

عغ دولئ تحرع لطظاس أتضاطا طظ اإلجقم، تصعدعط 
عغئئ  ذو  سام  رأي  لثلك  شغخئح  جئتاظه  اهللا  لرضا 
تاى سطى افشراد، شضض طسطط (ولع َلط غضظ طظ تضام 
الثولئ أو طعظفغعا) غاتمض طسآولغئ المتاشزئ سطى 
الاجام جائر الظاس شغ الثولئ بافتضام الحرسغئ، وعثه 
المسآولغئ عغ شرض طظ اهللا، صال رجعل اهللا خطى 
ِه  ِ ُه ِبَ ْ ًا َفْلَُغِّ َ ْ ُمْ ُ ْ َرَأ ِمْ اهللا سطغه وآله وجطط: «َم
ُف  َ َ َأْض ِِه َوَذِل َِقْل ْع َ ِ َ ْ  َ ْ اِنِه َفِإْن َل َ ْع َفِِل ِ َ ْ  َ ْ َفِإْن َل
السام  الرأي  عغئئ  شإن  ولثلك  طسطط).  (رواه  اِن»  َ اإلِْ

اإلجقطغ تردع ضبغرًا طظ المثالفات.
شأجاس الثولئ إن لط غضظ الاحرغع شغعا لرب الئحر، 
الاحرغع  شسغضعن  اإلجقطى،  بالثغظ  طتخعر  وعثا 
لطئحر، شافجاس الثي صاطئ سطغه أول دولئ "طثظغئ" 
الثولئ،  سظ  الثغظ  شخض  ضان  سطماظغئ  دغمصراذغئ 
وذلك لما ضان غمارجه التضام شغ أوروبا سطى الظاس 
شصرروا  والثغظ،  الضظغسئ  باجط  واضطعاد  ظطط  طظ 
أظه ق بث طظ شخض الثغظ سظ التغاة وأن الحسإ عع 
الثي غدع ظزاطه وصعاظغظه بظفسه، وعع الثي غحرع 
بافغطئغئ لظفسه، شخار الحسإ عع خاتإ السغادة شغ 
وغرشده  اإلجقم  شغ  وترام  طثالش  وعثا  الاحرغع. 
أعض السعدان، فن الاحرغع شغ اإلجقم عع هللا وتثه.

غةإ الامغغج بغظ طعصش الثغظ اإلجقطغ طظ الثولئ 
وطظ السغاجئ، وبغظ طعصش افدغان افخرى، وبالثات 
الثغاظئ الظخراظغئ، شاإلجقم ظزام حاطض غاسطص بالتضط 
السقصات  بغظ  ُغفّرق  ق  شعع  بالسئادات،  غاسطص  ضما 
بالفرد  تاسطص  ضاظئ  أم  ساطئ،  أو  شردغئ  أضاظئ  جعاء 
الثغظ  شغ  الظاس  أشسال  شضض  والمةامع،  بالثولئ  أو 
الحرع  بأتضام  طظدئطئ  تضعن  أْن  غةإ  اإلجقطغ 
اإلجقطغ، شق شرق بغظ السئادات والمساطقت، وق بغظ 
ُغسالب  شاإلجقم  الثولغئ،  وافتعال  الحثخغئ  افتعال 
ضض طا غخثر سظ الئحر طظ أشسال، جعاء أضاظئ تاسطص 
بالتضط أو اقصاخاد أو السغاجئ أو السئادات أو الاسطغط 
أو الئغظات أو السصعبات أو أي حغء آخر صث غاططإ ظزاطًا 
ُغسالةه، شاإلجقم ظزام حاطض لضض حغء ولضض زطان 
ولضض طضان، وظخعخه الاحرغسغئ جاءت حاططئ ساطئ 
ضض  لمسالةئ  حرسغئ  أتضام  طظعا  ُتساظئط  فْن  صابطئ 
تادبئ، وضض شسض، وضض طحضطئ، لثلك ُسّرف الفصه شغ 
اإلجقم بأّظه اجاظئاط افتضام السمطغئ طظ الظخعص 
والاحرغع  سمطغ،  جغاجغ  دغظ  شاإلجقم  الاحرغسغئ، 
ظخعص  طظ  المسامثة  الصعاظغظ  جّظ  طظ  ظعع  شغه 
صعله  طظعا:  ضبغرة  ذلك  سطى  وافدلئ  والسظئ،  الصرآن 
تسالى: ﴿َفالَ َوَرّبَِك الَ يُْؤِمُنوَن َحّتََى يَُحّكُِموَك فِيَما َشَجَر 
ا َقَضْيَت َويَُسلُِّمواْ  نُفِسِهْم َحرَجاً ّمِّمَ

َ
بَيَْنُهْم ُعّمَ الَ يَِجُدواْ فِي أ

تَْسلِيماً﴾، شاتضغط الحرع شغ اإلجقم غةإ أن غضعن 
شغ ضض حغء، وبثون ترج، وبضض تسطغط، وإق ُغْظفى 
سظ المسطمغظ الثغظ ق ُغتّضمعن الحرع شغ ضض حآون 
تغاتعط اإلغمان، وعثا طظ أبطس الثققت سطى وجعب 
تتضغط الحرع شغ تغاة المسطمغظ، شاهللا جئتاظه أسطط 
ال َفْعلَُم َمْن َخلََق 

َ
بما ُغخطتظا طظ أظفسظا، صال تسالى: ﴿أ

وَُهَو اللَِّطيُف الَْخبِيُر﴾، وق غمضظ تطئغص أتضام الحرع 
شغ ضض حغء، وسطى ضض الظاس، طظ دون وجعد دولئ 
إجقطغئ، ضما ق غمضظ تضط الظاس باإلجقم طظ دون 
جغاجئ، شالسغاجئ عغ رساغئ حآون الظاس، والثولئ 
بأتضام  حآوظعط  ترسى  أي  الظاس  تسعس  الاغ  عغ 
اإلجقطغئ  لطثولئ  رئغساً  ضان    والرجعل  اإلجقم، 
الاغ أصاطعا شغ المثغظئ المظعرة، شضان غتضط الظاس 
المثغظئ  إلى  وخعله  طظث  شعضع  اإلجقم،  بأتضام 
المظعرة ختغفًئ حاططئ ُتتّثد خغشئ التضط شغ المثغظئ 
تتثغثًا جغاجغاً دصغصاً، شضاظئ بمبابئ دجاعر جغاجغ 
حاطض اتاضط له الظاس طظث بثاغئ تضّعن السططئ شغ 
اإلجقم، والرجعل  تضط رسغاه بالفسض تضماً حاطًق 
باإلجقم، شطّئص سطغعط التثود، وصاد الةغعش، وأسطظ 
التروب، وسصث العثن، ووضع الاحرغسات الاغ سالةئ 
شتضمعا  الثطفاء  طبطه  وشسض   ، دولاه  شغ  حغء  ضض 
شغ  واإلجقم  العثى  وظحروا  الئطثان  وشاتعا  الظاس 

 ﴾أرجاء المسمعرة. ﴿لِِمْثِل َهَذا َفلَْيْعَمِل الَْعاِملُوَن

طتمث  د.  السعداظغغظ،  المعظغغظ  تةمع  طمبض  حثد 
افخطاء  صداغا  تسط  أعمغئ  سطى  المخطفى،  غعجش 
"الثغظ  إن  وصال  بالثولئ،  الثغظ  وسقصئ  الاارغثغئ 
شخض  ظصعل  ق  لثلك  لطسعداظغغظ،  أجاجغ  طعروث 
الثغظ سظ الثولئ أو السطماظغئ، إظما تترغر الثغظ طظ 
الثولئ طظساً قجاشقله وتاى غآدي دوره شغ المةامع، 
وأضث طمبض الاةمع الثي غصعد اقتاةاجات شغ طآتمر 
ختفغ لطمسارضئ أطج، سطى أن تئظغ الترغئ والاشغغر، 
بتسإ  لقظدمام"،  العتغث  الحرط  عع  به  واقلاجام 

ختغفئ السعداظغ.
شغ الئثاغئ ظاساءل، طا الفرق بغظ السطماظغئ، وشخض 
عغ  افخغر  شغ  السطماظغئ  ألغسئ  الثولئ؟  سظ  الثغظ 
سمطغئ الفخض بغظ الثغظ والثولئ؟ سقوة سطى أن تترغر 
الثغظ طظ الثولئ، ضمفععم، ق غمضظ تطئغصه شغ تالئ 
بتث ظزام التضط بعخفظا طسطمغظ، ططجطغظ باطئغص 
ظزام التضط شغ اإلجقم فظه ججء جععري طظ اإلجقم، 
شعع دغظ ضّطه هللا، وغسظغ الثدعع الاام والحاطض هللا 
شغ ضض حغء، شغ السئادات والتضط والسغاجئ، وشغ 
ّفَُها 

َ
ك ﴿يَا  تسالى:  صعله  ذلك  وغآّضث  المساطقت،  جائر 

شغ  ادخطعا  أي  َكآّفًَة﴾،  لِْم  الّسِ فِي  اْدُخلُواْ  آَمُنواْ  الَِّذيَن 
ضاشئ تحرغسات اإلجقم. والمسطعم أن طفععم تترغر 
الثغظ طظ الثولئ، أو بافترى شخض الثغظ سظ الثولئ، 
ظعر عثا المفععم شغ الشرب، وق غعجث تسرغفان وق 
سغظغظ  ذي  ضض  وسظث  سظثعط،  عع  بض  له،  طفععطان 
طفععم واتث، ضما بغظه أختابه واخططتعا سطغه، وعع 
شخض الثغظ سظ الثولئ، شالمحضطئ سظث افوروبغغظ، 
ضاظئ شغ ضظغسئ تئغع خضعك الشفران وتتاضر الثغظ، 
سطى خقف اإلجقم الثي ق غعجث شغه ظزام ضعظعتغ 
طفععطعط  طظ  ظساظست  أن  غخح  شق  الثغظ،  غتاضر 
ضسقج  بعا  ظطالإ  بط  طظعا  ججءًا  ظأخث  أو  وظأخثعا 
لمحاضطظا، شمفععطعط أظعا تةسض السغادة والاحرغع 
ضطه لطئحر، بغظما السغادة والاحرغع شغ اإلجقم ضطه 
لطحرع، وصث بغظئ أتضام اإلجقم ضغفغئ اظاثاب التاضط 
بافضبرغئ وبالرضا واقخاغار، وطتاجئاه، ورساغئ حآون 
صئض  والسثل  بالتص  طسطمغظ،  وغغر  طسطمغظ  الظاس، 
أربسئ سحر صرظا، شعض ظارك طا شغ دغظظا وظصطث الشرب؟!
ولسض الثطأ الحظغع الثي وصع شغه طمبض المعظغغظ أّظه 
شثرج  الظخراظغ،  الثغظ  سطى  اإلجقطغ  الثغظ  صاس 
الثولئ  طظ  الثغظ  (تترغر  الفادتئ  المشالطئ  بعثه 
غطرته  طا  شإن  أضبر  ولطاعضغح  قجاشقله)،  طظسا 
طمبض المعظغغظ غسعد بظا إلى الصرون العجطى، سظثطا 
والظخراظغئ  السغاجغئ،  التغاة  شغ  الظخراظغئ  تتضمئ 
لثلك  تضط،  ظزام  وق  جغاجغ  ظزام  بعا  غعجث  ق 
سطى  وتةّئروا  التضط،  سطى  الضظغسئ  رجال  تسّطط 
ذئصئ  وطخالح  لمخالتعط،  وشصاً  وصادوعط  الظاس، 
بثلك  شعجث  طسعط،  الماتالفئ  واإلصطاسغغظ  المطعك 
سظثعط التضط (البغعصراذغ)، وعع تضط رجال الثغظ، 
ووجثت الثولئ الثغظغئ الاغ تثثم ذئصئ رجال الثغظ 

والماتالفغظ طسعط.
سطغظا،  غظطئص  ق  سظثعط  تخض  الثي  عثا  لضظ 
بغظما  تغاة،  وظزام  وحرغسئ  سصغثة  عع  شاإلجقم 
الظخراظغئ سصغثة بق ظزام وبق حرغسئ، وق غعجث شغ 
غةاعث  أْن  بإطضاظه  طسطط  شضض  دغظ،  رجال  اإلجقم 
والطشئ،  الحرع  طسارف  اجاعشى  إذا  شصغعاً  وغضعن 
والمةاعثون شغ اإلجقم لغسعا طحرسغظ، شق غأتعن 
باحرغسات طظ سظثعط، ضما عع تال رجال الثغظ شغ 
الظخراظغئ، والثولئ سظثظا لغسئ دولئ دغظغئ بالمسظى 
(البغعصراذغ)، بض عغ دولئ بحرغئ ُتتضط بحرع اهللا، 
شغ  غعجث  ق  إظه  ظصعل  والعاضح  الئسغط  الرد  وبعثا 
اإلجقطغ  شالثغظ  الثولئ!  طظ  لطثغظ  تترغر  اإلجقم 
وجعد  سطى  وغظص  اإلجقطغئ،  الثولئ  غظزط  طظ  عع 
تظفغثغا فتضاطه، بثقف أي دغظ آخر ق  الثولئ ضغاظاً 

طفععم لطثولئ شغه.
بط  ضحسارات  وسرضه  لقجقم  الاعظغش  أن  ختغح 
غث  سطى  المرتطئ،  وشصه  الاطئغص،  شغ  الاثرج  ادساء 
تضمئ  الاغ  الماأجطمئ  والترضات  التاضمئ  افظزمئ 
السعدان لمثة ٣٠ ساطاً، صث ألتص أضرارًا بالشئ بالثولئ 
اإلجقم  طتاضمئ  غةغج  ق  عثا  ولضظ  طساً،  والمةامع 
بأظه ق غخطح لطاطئغص بض عع شحض أغثغعلعجغئ عثه 

الترضات إن ضاظئ لعا أغثغعلعجغئ.
إن عثا الطرح لفخض الثغظ سظ الثولئ بعثه الضغفغئ 
عثه  أن  سطى  غثل  المعظغغظ،  طمبض  طظ  المئطظئ 
تساجغئ  غسطمعن  اقتاةاجات  تئظئ  الاغ  الصغادات 
لثثاع  وجمطععا،  شجغظععا  السطماظغئ،  طظ  المسطمغظ 
طظسًا  الثولئ  طظ  الثغظ  (تترغر  أظعا  سطى  الظاس 
وظسأل  المةامع)،  شغ  دوره  غآدي  وتاى  قجاشقله 
الماتثث باجط المعظغغظ ضغش غآدي الثغظ دوره شغ 
المةامع، والثولئ تئسث الثغظ سظ التغاة باحرغساتعا 
الماتررة طظ الثغظ ضما تطالئعن؟! بض لظ غآدي الثغظ 
أي دور شغ المةامع، خقشا لع أن الثولئ المظادى بعا 

طا عغ طسالط الفخض بني الثغظ والثولئ 
إذا لط تضظ سطماظغئ؟

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة غادة سئث الةئار – أم أوابـ 

ظحر طعصع (وضالئ طسا اإلخئارغئ، ٦ جمادى اآلخرة ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٢/١١م) خئرا صال شغه: "وخض وشثا ترضاغ 
تماس والةعاد اإلجقطغ إلى الساخمئ الروجغئ طعجضع طساء افتث. وصالئ ترضئ تماس شغ بغان وخض طسا إن 
وشثعا وخض شغ زغارة تعثف إلى المحارضئ شغ تعارات الفخائض الفطسطغظغئ لمظاصحئ ططش المخالتئ، والاتثغات 
الاغ تعاجه الصدغئ الفطسطغظغئ. طظ جعاعا أسربئ ترضئ الةعاد اإلجقطغ سظ أططعا أن تثرج اقجاماسات بظاائب 

تسجز الةععد العادشئ لطثروج طظ المأزق الثاخطغ والاعتث شغ طعاجعئ سثوان ضغان غععد". 
: أوق: إن اقتتاد السعشغاغ الثي ورباه روجغا اقتتادغئ ضان أول دولئ اسارشئ بضغان غععد سام   
١٩٤٨م. باظغا: وشص طعصع جغ إن إن باارغت ٢٠١٩/٠١/٢٥م، أضث ظائإ وزغر الثارجغئ الروجغ، جغرغغ 
رغابضعف، أن أطظ ضغان غععد عع أتث أولعغات طعجضع شغ المظطصئ، وأضاف: "(اإلجرائغطغعن) غسطمعن ذلك، 
واحظطظ تسطط ذلك، اإلغراظغعن أظفسعط غسطمعن ذلك، تاى افتراك، والسعرغعن غسطمعن ذلك: أطظ (إجرائغض) 
عع أولعغئ لروجغا". بالبا: روجغا تفاك بالمسطمغظ الحغحان، وضاظئ صث اتاطئ أششاظساان، وعغ تدطعث 
وتساصض المسطمغظ داخطعا، وعغ ترتضإ المةازر شغ جعرغا ضث المسطمغظ الثغظ باروا سطى ذاغغاعط سمغض 
أطرغضا. رابسا: تص لظا أن ظاساءل: أيُّ خغٍر ترجعه طظ روجغا تطك الفخائض الفطسطغظغئ المةامسئ عظاك؛ الاغ صاطئ 
افدلئ الغصغظغئ؛ الحرسغئ طظعا والعاصسغئ والاارغثغئ، سطى سثاوتعا لطمسطمغظ ضاشئ؟! وضغش لروجغا اقجاسمارغئ 
أن تخطح بعابئ الحام الةظعبغئ غجة وعغ تصعم باتطغط صطإ الحام دطحص؟! خاطسا: أغعا المةامسعن شغ 
روجغا المةرطئ! ألط ُتضسئضط افغام تةربئ أظه ضطما أذطاط العصعف سطى سائات الثول اقجاسمارغئ، اظثفخ 
شغ جصش الصدغئ، تاى ُجّعي بافرض؟! جادجا: وفن الثغظ الظخغتئ ضما صال رجعل اهللا ، شإظظا ظصعل لضض 
طثطص وغغعر سطى افرض المئارضئ: إن طخغر طخالتئ ترساعا روجغا عع الفحض المتاط؛ فظعا ق تساظث إلى 
سصغثة افطئ بض إلى دعاصظئ الثول اقجاسمارغئ. وفن دور روجغا شغ المخالتئ بحعادتعا وحعادتضط عغ دسط 
لمسغرة الظزام المخري، أي "وشص الرؤغئ افطرغضغئ" ولغج بثغق سظعا؛ شإن عثه الةععد جاخإ بحضض أو 
بآخر شغ خثطئ أجظثة أطرغضا ق جغما شغ خفصاعا المحآوطئ "خفصئ الصرن". أخغرا: إن العاجإ الحرسغ المظعط 
بالفخائض الفطسطغظغئ عع رشخ المحارغع السغاجغئ اقجاسمارغئ أي ضان اجمعا وطعما ضان طخثرعا، وإبصاء 
جثوة الخراع طحاسطئ، وتتمغض جغعش افطئ المسآولغئ ودسعتعا لطاترك لاترغر شطسطغظ واصاقع ضغان غععد 
وذرد اقجاسمار الروجغ وافطرغضغ والئرغطاظغ وغغره طظ بقدظا. ق أن تاسار عثه الفخائض سطى جرائط روجغا 
بتص اإلجقم والمسطمغظ وتدطض الرأي السام بإظعارعا أظعا تصش طع أعض شطسطغظ شغ طعاجعئ الثول الشربغئ 

ِ نَِصرياً﴾. ّاً َوَكىَف بِابَّ ِ ِ َو ْعَدائُِكْم َوَكىَف بِابَّ
َ
ْعلَُم بِأ

َ
ُ أ اقجاسمارغئ وسطى رأجعا أطرغضا، ﴿وَابَّ

أيتها الفصائل الفلسطينية!
روسيا دولة استعمارية مجرمة ال يرتجى منها خير
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