
ظحرت (وضالئ افظاضعل، ٢٠١٧/٠٤/١٥م) سطى طعصسعا 
اإللضاروظغ خئرا جاء شغه: "دسا ساعض افردن المطك سئث 
الئحرغئ  الصثرات  بظاء  إلى  السئئ،  الغعم  الباظغ،  اهللا 
وتطعغر الاسطغط طظ أجض ظعدئ افطئ، طحغرا إلى أظه "ق 
حغء غسثل الاسطغط شغ بظاء الثول". جاء ذلك شغ ورصاه 
الرجمغئ  افظئاء  وضالئ  ظحرتعا  الاغ  السابسئ  الظصاحغئ 
وتطعغر  الئحرغئ  صثراتظا  "بظاء  سظعان  وتتمض  (بارا)، 
ضمظ  وتأتغ  افطئ"،  ظعدئ  جععر  الاسطغمغئ  السمطغئ 
جطسطئ أوراق بثأ بطرتعا طظث أواخر ٢٠١٢ تادمظ 
بمثاطش  الئقد  شغ  الحاطض  اإلخقح  لمسغرة  رؤغاه 
المةاقت. وصال: "إظظغ طسائحر بعثا الظصاش الةاد، شما 
طظ أطئ تظعخ بشغر الاسطغط، وصث بات طظ الئثغعغات 
أظه ق حغء غسثل الاسطغط شغ طسغرة بظاء الثول، وتشغغر 
وجه السالط، إلى افجمض وافضمض وافشدض، وق جغما شغ 
طرتطئ باتئ تاسابص شغعا افطط شغ اصاخاد المسرشئ، 

واجابمار الطاصات الئحرغئ".
: فن ططك افردن غثرك طثى أعمغئ الاسطغط شغ 
بظاء الثول، وظعدئ افطط، وفن وظغفاه الاغ أوضطئ 
المساسمر،  الضاشر  الشرب  شغ  أجغاده  صئض  طظ  إلغه 
عغ التغطعلئ دون ظعدئ المسطمغظ وسجتعط، شإظه 
بسث اظدماطه لاتالش أطرغضا الخطغئغ شغ تربعا سطى 
السسضرغئ  بالمعام  واظثراذه  والمسطمغظ  اإلجقم 
التربغئ لعثا الاتالش المةرم شغ جعرغا ولغئغا وغغرعما 
طظ بقد المسطمغظ، وتظفغثه لطمعام افطظغئ شغ عثه 
الترب الخطغئغئ المسطظئ خراتئ سطى اإلجقم، شصث 
باحر باظفغث المتعر البالث شغ الترب سطى اإلجقم 
شغ  بصعله  تةطئ  والاغ  الفضرغئ،  بالترب  والمامبض 
اإلجقم"  ذات  شغ  "المحضطئ  بأن  (اإلرعاب)  طعضعع 
لظسش  الاسطغمغئ  المظاعب  تشغغر  إلى  بسثعا  شسمث 
الصاسثة الفضرغئ "السصغثة اإلجقطغئ" سظث المسطمغظ، 
سصعلظا  طظ  إلشائعا  أو  ظسفعا  طظ  تمضظ  إن  الاغ 
وطصثجاتظا  وبقدظا  أسراضظا  وضاسئ  ضسظا  وصطعبظا 
وأتط  افطط  أرذل  ذلك  بسث  واجاسئثتظا  وضراطاظا 
الحسعب. لثلك شعع تغظ ارتفسئ أخعات المسطمغظ 
لطمطالئئ باطئغص اإلجقم ضاطق وذرد اقجاسمار، طّما 
الثي  اإلجقطغ  المّث  لعثا  الاخثي  وجعب  اجاثسى 
ُغسائر الاعثغث التصغصغ لطشرب وتدارته، ضان له دور 
السئص شغ تشغغر المظاعب المثرجغئ، تاى لصث ذال 
عثا الاشغغر لتغئ الرجض وخمار المرأة ولئاجعا شغ 
خعر ضااب الصراءة، وتط تثف درس ضاطض تعل جعرة 
الطغض، واجائثل به درجاً آخر تعل السئاتئ، ضما تط 
اجائثال درس السثد شغ الصرآن الضرغط ووضع طضاظه 
درس التماطئ الخشغرة، وشغ العصئ ذاته تط إلشاء 
تفر اآلغات الصرآظغئ وافتادغث الظئعغئ الحرغفئ شغ 
بسخ الثروس. وظمعذج آخر لثرس سظ ابظ بطعذئ، 
تغث تط تثف الةمطئ الاغ تتثبئ سظه، طظ تغث إظه 
تسطَّط الصرآن والحسر طظث الخشر. إظه غرغث - أي ططك 
لاضعن  لططقب  الثراجغئ  المظاعب  تثطغر   - افردن 
خالغئ طظ طفاعغط السجة والادتغئ والعتثة والةعاد؛ 
تصربا لطشرب الضاشر وإرضاء له واظاماء إلغه وارتماء 
شغ أتداظه، غرغث أن غشرس شغ سصعل الططئئ بصاشئ 
شخض  سصغثة  سطى  الصائمئ  سغحه  وذرغصئ  الشرب 
الثغظ سظ التغاة، لسطت افطئ اإلجقطغئ سظ دغظعا 
افطئ  أبظاء  شغ  غشرس  أن  غرغث  وصغمعا،  وبصاشاعا 
الثظعع والثل واقجاسقم والائسغئ لغسعض سطى صعى 
أو  رشخ  أدظى  دون  الثائط  اجاعثاشعا  اقجاسمار 

طصاوطئ أو تاى اجاظضار.

أوردت (وضالئ افظئاء الصطرغئ) الةمسئ ٢٠١٧/٤/٧م، الثئر الاالغ: "صال الرئغج الارضغ، رجإ ذغإ أردوغان، 
وضالئ  وصالئ  السعري.  المطش  بثخعص  تترك  أي  تغال  ساتصعا  سطى  غصع  طا  بضض  لطصغام  طساسثة  بقده  إن 
افظاضعل الارضغئ إن تخرغتات أردوغان جاءت تسطغصا سطى تخرغتات الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ بثخعص 
الضغمغائغ.  حغثعن"  "خان  عةعم  خطفغئ  سطى  افجث،  بحار  السعري،  الظزام  رئغج  ضث  المتامطئ  اإلجراءات 
وأضاف أردوغان، "غظئشغ أق تزض طةرد تخرغتات، وإذا طا اُتثثت أغئ إجراءات شسطغئ سطى أرض العاصع، شارضغا 
طساسثة لسمض طا غصع سطى ساتصعا وطا غطجم شغ عثا الثخعص". وأضث أردوغان أن بقده "لظ تاراجع أبثًا سظ 
تتمض ضض طا غصع سطى ساتصعا بثخعص الاطعرات افخغرة بسعرغا، ضائًظا طظ ضان شاسض العةعم الضغمغائغ شغ 
بطثة حغثعن برغش إدلإ". وجثد الرئغج الارضغ رشخ بقده لطعةعم الضغمغائغ افخغر برغش إدلإ، طحثدا 
سطى أظه "عةعم ق غمضظ صئعله بأي تال طظ افتعال". ودسا أردوغان إلى اجاماع ضاشئ صعات الاتالش الثولغ، 
وشغ طصثطاعا العقغات الماتثة لئتث تثاسغات العةعم. وأجفر العةعم الضغمغائغ سطى بطثة "خان حغثعن" سظ 

طصاض ٨٦ طثظغا بغظعط بقبعن ذفق و٢٠ اطرأة، وشص تخغطئ جثغثة لطمرخث السعري لتصعق اإلظسان".
جعرغا  ذعل  شغ  ضبغرة  بتماوات  شسمح  باظغئ،  بتماة  غسمح  لظ  بأظه  ادسى  الثي  أردوغان  إن   :
وأجطمعا  تطإ،  طظ  له  الاابسئ  لطفخائض  بستئه  أطرغضا،  طع  سطغعا  شاآطر  تطإ  ظخرة  وادسى  وسرضعا، 
لسمغطعا بحار طرة أخرى لغسغث شغعا شسادا، بط عا عع عثا السطماظغ الماأجطط، غظازر ضسادته اإلحارة 
طظ جغثته أطرغضا لضغ (غظاصط) لمثبتئ خان حغثعن الضغماوغئ. شعض لع ضان أردوغان خادصا شغ زسمه 
ظخرة أعض جعرغا، عض ضان جغاآطر سطى بعرتعط إلجعاضعا؟!، وعض لع ضان خادصا شغ زسمه (اقظاصام) 
لمثبتئ خان حغثعن، عض ضان جغظازر اإلذن طظ أطرغضا وتتالفعا الثولغ الخطغئغ؟!، أم ضان جغئادر 

يِن َفَعلَْيُكُم اجَّرْصُ﴾. ِّ وُكْم يِف ا إلى ذلك اجاةابئ فطر اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿َوإِِن اْستَنرَصُ

طظ جغثشع البمظ؟

ق بث طظ أن َتِسَغ افطئ اإلجقطغئ طسظى السغاجئ 
لشئ وحرسا، وأن اإلجقم السغاجغ ق غعجث إق بثولئ 
الثقشئ (الراحثة سطى طظعاج الظئعة)، والاغ بثوظعا 
غشغخ اإلجقم طظ ضعظه جغاجغا، وق غسائر تغا إق 
بعثه الثولئ، باسائارعا ضغاظاً جغاجغاً تظفغثغاً لاطئغص 
أتضام اإلجقم وتظفغثعا، وعغ الطرغصئ الحرسغئ الاغ 
ُتظفث بعا أتضام اإلجقم وأظزماه شغ التغاة الساطئ، 
افتضام،  عثه  تطئغص  افطئ  سطى  أوجإ  صث  اهللا  وأن 
لقجقم  لمثالفاعا  الضفر،  فظزمئ  اقتاضام  وتّرم 

وفظعا طظ وضع الئحر.
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بصطط: الثضاعر طاعر الةسئري*

رطعز  غحّظعا  الاغ  اإلسقطغئ  الترب  أخثاء  تخاسثت 
"خطعات  سظعان  تتئ  غجة  سطى  اهللا  رام  جططئ 
تاجمئ-غغر طسئعصئ" طظ أجض التفاظ سطى العتثة 
والبعابئ، وُصعبطئ بالردود الساخظئ طظ صئض جططئ 
غجة تتئ سظاوغظ البعابئ ظفسعا طظ طبض: "تماس 
ظّض  بغظما  طسمعطئ"،  بطصمئ  حسئعا  بعابئ  تئغع  لظ 
أعض غجة تتئ المساظاة وحصاء السغح، وعثا المصال 
غةغإ سطى الاساؤل الماةثد: عض عغ تصا خراسات 
أم  البعابئ؟  أجض  وطظ  الاترغر  ذرغص  سطى  "طئثئغئ" 
والعزارات  المضاجإ  أجض  طظ  طخطتغئ  طخارسات 

والامعغض السغاجغ المطعث؟
شغ  طا  ضض  السططئ  رئغج  وّجه  سظثطا  الاخسغث  بثأ 
جسئاه طظ جعام الدشط أو "التخار" اقصاخادي ظتع 
فعض  حثغثة"  سصابغئ  "ضإجراءات  واتثة،  دشسئ  غجة 
لط  بما   - وتعسّثعط  رئغسعط!  أّظه  غّثسغ  وعع  غجة 
غاعّسث به حرضاءه الخعاغظئ - بأن تخض إلى تث إغراق 
افولى  الثطعات  وتدمظئ  الزقم،  شغ  غجة  صطاع 
خخعطات رواتإ المعظفغظ، والامعغث إلتالاعط سطى 
اظصطاع  طسثل  زغادة  ظتع  وخطعات  المئضر،  الاصاسث 
أن   (٢٠١٧/٤/١٢ (شغ  حعاب  وضالئ  وظصطئ  الضعرباء. 
تطك اإلجراءات "بثاغئ جطسطئ صرارات أضبر خسعبئ إذا 
لط تساةإ تماس لمئادرة جغتمطعا وشث طظ الطةظئ 

المرضجغئ لترضئ شاح إلى غجة".
ظض  شغ  "السصابغئ"  اإلجراءات  عثه  وتاخاسث 
اقجاثفاف الماعاخض طظ صئض صغادة السططئ بافتئاع، 
وتحث رئغسعا طسه اإلسقطغغظ وافبعاق الاغ "تشّرد" 
العّئاش،  طتمعد  طبض  طظ  الثغظ،  باجط  جربه  شغ 
الثي اسائر أن طساعى ردة شسض جططئ رام اهللا تةاه 
جططئ غجة غحئه إتراق طسةث الدرار بأطر الرجعل 

، وخمائ الصغادات العذظغئ سظ الضقم المئاح!
إن الائرغرات الاغ تصّثطعا تطك افبعاق عغ ضرورة 
ضئغر  طثطط  بعجعد  "صظاسئ  طع  اقظصسام،  إظعاء 
تماس  إصثام  بسث  وذلك  الدفئ"،  سظ  غجة  لفخض 
أو  غجة  شغ  التضط  إلدارة  إدارغئ  لةان  تحضغض  سطى 

"تضعطئ افطر العاصع".
أصثطعا  طمظ  المثطخغظ  بعجعد  الصظاسئ  طع  إظه 
لضظ  العاجإ،  بثاشع  والمصاوطئ  الظدال  طسغرة  ظتع 
سطى  عغ  المخارسئ  عثه  أن  المتسعس  المحاعث 
تصاجط  وسطى  الثثطاتغئ-افطظغئ،  السططئ  إدارة 
افدوار وافطعال، وق غزعر شغعا الخراع سطى الئراطب 
السغاجغئ، أو سطى طحروع الاترر، أو سطى ذرغصه، ضغش 
غضعن ذلك وصث تعاشص الطرشان طظث جظعات ذعغطئ 
سطى طا غسمعظه المحروع العذظغ الصائط سطى إصاطئ 
دوغطئ شغ تثود الاارغت الثي غتافطعن شغه بثضرى 
الظضسئ (١٩٦٧)! وضما برز شغ وبغصئ افجرى الحعغرة، 
وشغ غغرعا طظ التعارات العذظغئ، واقتفاصات الاغ تط 

تعصغسعا شغ السعاخط السربغئ.
عجغطئ  جططئ  إدارة  سطى  الئحع  الاظاشج  عثا  وأطام 
اإلظساش  تتئ  تسغح  أن  أّجسعا  طظ  سطغعا  َضاإ 
عثا  طظ  العتغث  الثاجر  عط  غجة  أعض  شإن  دائما، 
الثغظ  وعط  الفخائطغئ،  المظاضفات  وتطك  الدشط 
المسامرة  الفخائطغئ  "المخارسئ"  ضرغئئ  غثشسعن 
بغظ الماظاشسغظ سطى تطك السططئ الماعالضئ والاغ 

أسفئ اقتاقل طظ طسآولغاته.
شأغظ الظدال وأغظ البعرغئ وأغظ المئثئغئ وأغظ التراك 
الاترّري المصاوم شغ ظض عثا الاظاشج السغاجغ سطى 
شغ  سطغعا  الماخارسعن  غخفعا  الاغ  السططئ  عثه 
أدبغاتعط (الاغ طظ المفروض أن تتثد بعاباعط) بأظعا 
طساسمرة  تاله  تصغصئ  شغ  "عع  بض  المجغش"  "الضغان 
(إجرائغطغئ)"؟ وذلك تسإ وخش بغان طظزمئ الاترغر 
افول، بغظما خطص الحعغث سئث السجغج الرظاغسغ رتمه 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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أطض  وافلط؛  افطض  بغظ  غعم  بسث  غعطاً  افتثاث  تمر 
بأسمال جادة تسغث البعرة إلى طسارعا الختغح؛ شامظع 
إجعاضعا وتصرب طظ ظعاغئ ظزام ذاغغئ الحام، وألط 
بحضض  غاساصطعن  والةرتى  الحعثاء  بمؤات  غامبض 
إتساس  أي  سظ  طةردة  أرصام  إلى  لغاتعلعا  غعطغ 
وذاك  عثا  وبغظ  باإلظساظغئ،  حسعر  أو  بالمسآولغئ 
وتسامر  المسغر؛  شغ  السغاجغ  التض  صطار  غسامر 
تممعا  تطصغ  الاغ  المعت  لطائرات  الغعطغئ  الرتقت 
بغظ  وطظ  تمغغج،  دون  المتررة  المظاذص  ضاطض  سطى 
غئار الاثطغر ورائتئ المعت غصفج إلى الثعظ جآال ق 
بث طظ اإلجابئ سطغه، شالضض بات غثرك أن الثي غتمغ 
ذاغغئ الحام طظ السصعط عغ جغثته أطرغضا؛ شعع بق 
حك سمغطعا المثطص غسغر وشص أواطرعا، والضض بات 
غثرك أغدا جغر الضبغر طظ صغادات الفخائض شغ رضإ 
الثاسمغظ؛ الثغظ عط بثورعط غطسئعن دورا طعما شغ 
طظ  الفخائض  ذاصات  واجاظجاف  الصغادات  عثه  تصغغث 
خقل الثطعط التمر الاغ رجماعا لعط أطرغضا... عثا 
السغاجغ  الخسغث  سطى  أطا  السسضري،  الخسغث  سطى 
شمسروف أغدا أن الثغظ غحارضعن شغ طآتمر أجااظئ 
أطرغضا  رضا  ظالعا  الثغظ  طظ  عط  جظغش  طآتمر  أو 
بسث أن صثطعا لعا شروض الطاسئ وبسث تةارب وقء 
ضبغرة ظثضر طظعا سطى جئغض المبال ق التخر، السغر 
شغ ذرغص العثن، واقلاجام بالثطعط التمراء، طرورا 
الثخعل  إلى  وخعق  الرغاض،  طآتمر  شغ  بالمحارضئ 
شغ طفاوضات ق تسمظ وق تشظغ طظ جعع، والسآال 

أطرغضا  تساطع  لط  لماذا  بصعة،  ظفسه  غطرح  الثي 
إجعاض بعرة الحام تاى اآلن؟

ولطةعاب سطى عثا السآال ق بث طظ اجاسراض جرغع 
جغثًا  تثرك  أطرغضا  أن  حك  شق  افتثاث...  لمةربات 
طظث الئثاغئ خطعرة خروج افطعر سظ السغطرة، شسمطئ 
ترتإ  رغبما  الحام  ذاغغئ  سمغطعا  سطى  التفاظ  سطى 
أوراصعا؛ بتغث تساطغع ظصض السططئ طظه إلى السمغض 
الةثغث بحضض آطظ، شضان ق بث طظ طةمعسئ أسمال 
تخإ شغ عثا العثف، شتاولئ تحضغض صغادة جغاجغئ 
تاولئ  ضما  البعرة،  تمبغض  شغعا  تتخر  لعا  طعالغئ 
الصغادة  عثه  خطش  السسضرغئ  الصعى  بسخ  تةمغع 
بأجالغإ حاى لسظا بخثدعا اآلن؛ لاساثثطعا ضطما 
دسئ التاجئ إلظةاز طعمئ طسغظئ ضاصااال داخطغ عظا أو 
تراجئ طسغظئ عظاك لطثطعط التمراء الاغ بات غسرشعا 
الةمغع، أو شاح جئعات باظعغئ تساظجف الطاصات دون 
جثوى؛ وتطغض طظ سمر الظزام الماعاوي، وبغظ عثا 
وذاك ترخئ أطرغضا سطى إغصاع أضئر سثد طمضظ طظ 
الدتاغا طظ افذفال والظساء والحغعخ؛ شأسطئ الدعء 
افخدر لسمغطعا ذاغغئ الحام، وأذطصئ غثغه شغ الصاض 
والاثطغر بضاشئ افجطتئ؛ بض وجاظثته بصعات طرتجصئ 
طظ ضض َتَثٍب َوَخْعٍب والاغ ضاظئ ترغخئ سطى تثطغر 
الئظى الاتاغئ ضاشئ طظ طساحفغات وطساجث وطثارس 
وأشران وجسعر وذرصات... وعثا إن دل سطى حغء شإظه 
افطرغضغئ  لطمثططات  افجاس  السائص  أن  سطى  غثل 

 /alraiahnews

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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ملك األردن يدرك أهمية 
التعليم في نهضة المسلمين، 

وهو لذلك يريد تدميره

هل نصرة المسلمين تحتاج إلذن من أعدائهم؟
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خقل  ودغثو،  جعضعوي  اإلظثوظغسغ،  الرئغج  دسا 
زغارته إلى وقغئ جعططرة الحمالغئ شغ ظعاغئ الحعر 
الماضغ، إلى التفاظ سطى سطماظغئ الثولئ، طتّثًرا طظ 
اقجاصطاب،  إلى  غآدي  بالثغظ  السغاجئ  خطط  أن 
وطآضثا أظه غةإ سطى الحسإ أن غسرف التث الفاخض 

بغظ الثغظ والسغاجئ.
إذار  شغ  عثه  ودغثو  جعضعوي  تخرغتات  جاءت 
شغ  المتطغئ  رؤجاء  قخاغار  الماجاطظئ  اقظاثابات 
الساخمئ  رئغج  اظاثابات  شغ  جغما  ق  إظثوظغسغا، 
جاضارتا لطةعلئ الباظغئ المجطع تظزغمعا شغ ١٩ ظغسان/

أبرغض، الاغ جئئئ ارتفاع وتغرة الاعتر شغ الئقد.
وافطر المقتر أن الثي دشع الرئغج جعضعوي ودغثو 
إلى الاخرغح بمصعلاه عع وسغ افطئ الثي أخث غاصعى، 
ورشسعط  الضرغط  الصرآن  سظ  دشاسعط  شغ  والزاعر 
لطحسار أن دجاعر الصرآن عع خغر طظ الثجاعر العضسغ 
المطئص تالغا، وأغدا دشع إلى ذلك اإلزساج الثي تخض 
بسئإ اتاةاجات افطئ ضث أععك الظخراظغ، التاضط 

التالغ لطساخمئ والمرحح شغ اقظاثابات افخغرة.
وصث جئصئ تخرغتات بسخ افذراف المعالغئ فععك 
تعل الردود لمتاوقت "تسغغج الثغظ" ضما جمعه، 
تغث جرت إسادة تخسغث عثا المخططح طآخرا ظاغةئ 
رشخ المسطمغظ تعلغئ الضاشر طظخإ الرئاجئ وبالاالغ 
لقجقم  سثاوته  أظعر  الثي  الظخراظغ  أععك  رشخ 

وإجاءته لترطاته.

الةثغر ذضره عع أن السطماظغئ شرضئ سطى الئقد طظ 
بحضض  ععلظثا  تضعطئ  أي  اقجاسمارغئ،  الصعة  صئض 
أخص، تغث إن عثا المئثأ صث تدمظه دجاعر ععلظثا 
الثولئ  أن  سطى  ظخئ  الاغ   ١١٩ المادة   -  ١٨٥٥ جظئ 
ق  الثولئ  أن  أي  الثغظ،  تةاه  طتاغثًا  طعصفاً  اتثثت 
إظه  وأغدا  بحأظه.  تاثخض  وق  طسغظ  دغظ  إلى  تظتاز 
عرخروظغه  جظعك  ضرغساغان  تعخغات  شغ  طخرح 
شغ  اإلجقطغئ  الصداغا  لمعاجعئ  ععلظثا  جططئ  إلى 
إظثوظغسغا، طظعا أن تمظع تضعطئ ععلظثا ضض طتاوقت 

لةثب حسإ إظثوظغسغا إلى الترضئ اإلجقطغئ.
سام  شغ  إظثوظغسغا  اجاصقل  غضعن  أن  والمفارض 
اقجاسمارغئ  الصعى  جغطرة  طظ  لطاثطص  زخما   ١٩٤٥
بأضمطعا، وطظعا الاثطص طظ افشضار الساطئ المفروضئ 
طع  ولضظ  السطماظغئ،  طئثأ  طظ  شغعا  بما  الئقد  سطى 
افجش، ق غتخض ذلك، وإظما افطر طصاخر شغ تشغغر 
التاضط دون تشغغر الظزام، وصث تئادلئ التضعطئ ولط 
تجل شضرة اجاسمارغئ تعغمظ سطى السغاجئ وتاجاغث، 
شإذا ضاظئ التضعطئ السابصئ تثةض أن تصعل إن الئطث 
غئظى سطى السطماظغئ تغث غصعلعن إن إظثوظغسغا لغسئ 
دولئ سطماظغئ وق دغظغئ، شإن الرئغج جعضع وغثودو 
وإظه  شغه،  غمعض  ق  جطغا  تخرغتا  بثلك  خرح  صث 

طثطص شغ اتئاسه لطشرب وترجغثه لعغمظاعط.
وضعن السطماظغئ ورصئ الشرب المساسمر الاغ ضمظئ بصاء 
اقجاسمار شغ بقد المسطمغظ غزعر شسادعا وإشسادعا 
إصخاء  سظ  ظاتب  وذلك  التغاة،  جعاظإ  ضض  شغ  لطئقد 

سمطغئ  لضظ  جثغث.  لثجاعر  بالاتدغر  صعزو  برعان 
والثساوى  الاتصغصات  بسئإ  تأجطئ  الةثغث  الثجاعر 
وجه  شغ  شاتئ  الاغ  اقظصقب  طتاوقت  تظاولئ  الاغ 
الضغان اإلظةطغجي شغ الةغح. وبسث اظاعاء عثه الفارة 
عثه  التضعطئ  شأذطصئ  غعقن  أتئاع  طسألئ  اظفةرت 
غعقن.  اهللا  شاح  أتئاع  لمضاشتئ  واجسئ  سمطغئ  المرة 
وصام تظزغما الثولئ وتجب السمال الضردجااظغ خقلعا 
باضبغش ظحاذاتعما شغ ترضغا طما خطص جعًا طظ سثم 
ذلك  ظعر  وصث  ترضغا،  شغ  افطظغ  والصطص  اقجاصرار 
سظثطا خسر تجب السثالئ والاظمغئ بحضٍض واضحٍ تفرده 

بالسططئ لطمرة افولى شغ اظاثابات تجغران ٢٠١٥.
شغ  جثغث  طظ  صعته  والاظمغئ  السثالئ  تجب  اجاساد 
تحرغظ  شغ  أحعر  أربسئ  بسث  جرت  الاغ  اقظاثابات 
الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٥، لضظعا لط تضظ ضاشغئ لاسةغض 
العضع  طسآولغئ  أردوغان  وتمَّض  المرغعب.  الاصثم 
وذطإ  أوغطع،  داود  أتمث  ــعزراء  ال لرئغج  السغأ 
ضما  غطثرغط.  سطغ  بظ  طضاظه  وسغظ  اقجاصالئ  طظه 
تثٍّ  إلى  إلغه  المصرب  غطثرغط  باضطغش  أردوغان  صام 
سطى  والصداء  الةثغث  لطثجاعر  بالاتدغر  بسغٍث 
اقظصقب  طتاولئ  وصسئ  أن  لئبئ  وطا  الدسش،  ظصاط 
السسضري شغ تمعز ٢٠١٦ الاغ صطئئ ضض المعازغظ، 
باطئغص  وبثأت  اإلظثار  خفارات  التضعطئ  شأذطصئ 
اساصال  تمقت  وأذطصئ  طحثدة،  أطظغئ  ــراءات  إج
وتتصغص طضبفئ ضث ضض طظ تراه طسارضًا لعا وسطى 

رأجعط أظخار شاح اهللا غعقن.
الخقتغات  باجاشقل  صام  الــثي  أردوغــان  أن  غغر 
الطارئ  العضع  ظروف  له  أتاتاعا  الاغ  واإلطضاظات 
سطى  الرئاجغ  الظزام  باطئغص  بثأ  درجئ،  أسطى  إلى 
أرض العاصع بالاثخض المئاحر بالتضعطئ. شالاتصغصات 
ضاظئ  السابصئ  الثجاعرغئ  والاسثغقت  والسمطغات 
الظعاغئ  وشغ  الةغح.  سطى  الدشط  شغ  ظةتئ  صث 
سطى  بظثا   ١٨ تدط  الاغ  الثجاعر  تجطئ  سرض  تط 
المةطج لطاخعغئ وبثأت سمطغئ اقجافااء لطتخعل 

سطى حرسغئ دجاعرغئ لعثا الاسثغض.
طسروضئ  طــادة  ضض  تتمطعا  الاغ  افعمغئ  ورغــط 
الظزام  تشغغر  عغ  افخطغئ  الشاغئ  شإن  لقجافااء؛ 
غحضض  لثلك  وشصا  الرئاجغ.  إلى  الئرلماظغ  العزاري 
وغطشى  بظفسه،  وغثغرعا  التضعطئ  الةمععرغئ  رئغج 
طظخإ رئغج العزراء. وغاراجع اتامال وخعل السصطغئ 
السططئ  إلى  الضمالغئ  بالسطماظغئ  المامبطئ  اإلظةطغجغئ 
إلى الخفر؛ فن رئغج الةمععرغئ غةري اظاثابه طظ 
الئرلماظغئ،  الاعاشصات  سطى  بظاء  ق  طئاحرة  الحسإ 
الضمالغئ  السطماظغئ  ظسئئ  تاسثى  أن  المساتغض  وطظ 
المسارضئ ٥٠٪ طظ الحسإ. وبثلك تضعن أطرغضا صث 
تخثت ظخرًا ضئغرًا طظ الظاتغئ السغاجغئ شغ خراسعا 
والاظمغئ  السثالئ  تجب  تضعطئ  بفدض  اإلظةطغج  طع 

المعالغئ لعا.
تثتعا  ارتفسئ  الاغ  اإلرعابغئ  افسمال  جئإ  وغسجى 
لتجب  الحثغثة  المسارضئ  إلى  افخغرة  اآلوظــئ  شغ 
الحسإ الةمععري واتثاذ تجب الترضئ الصعطغئ طضاظه 
إلى جاظإ التضعطئ طعما ضطش افطر. لضظ المسارضئ 
ولعثا  طظعا،  شائثة  ق  السابصئ  جغاجاتعا  أن  أدرضئ 
تصثطئ عثه المرة بثطعات وابصئ وصعغئ وتثرة ضث 
طحروع تسثغض الثجاعر، وشغ المصابض تصعم التضعطئ 
بتحث جمغع اإلطضاظات الاغ تمطضعا طظ أجض الاسثغض.

طظزعر  طظ  ضاظئ  أغــاً  اقجافااء  لظاغةئ  أعمغئ  وق 
اإلجقم والمسطمغظ، شالظزاطان وجعان لسمطئ واتثة، 
وظزام  اهللا  أظجل  بما  التضط  طع  غاظاصدان  وضقعما 
الثقشئ، واقجافااء بالاالغ لغج اجافااء المسطمغظ، 
وق  المسطمغظ،  خغار  لغج  سطغه  غارتإ  الثي  والثغار 
شغ  والمسطمغظ  لقجقم  طظخعباً  شّثاً  ضعظه  غسثو 
وَاَبُّ  اَبُّ  َويَْمُكُر  ﴿َويَْمُكُروَن  التداري،  الخراع  إذار 
الساططغظ  بامضغظ  اهللا  غأذن  وسظثطا  الَْماكِرِيَن﴾،  َخرْيُ 
سطى  الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ،  التغاة  قجاؤظاف 
طظعاج الظئعة، غضعن الاشغغر التصغصغ الثي غتظ إلغه 
المسطمعن، وغسمض طظ أجطه الساططعن، ﴿وَاَبُّ ذَللٌِب بَلَ 

ْكرَثَ اجَّاِس َال َفْعلَُموَن﴾.
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طظ الخراع افطرغضغ-اإلظةطغجي 
إىل خري املاضرغظ

 ١٦ افتث  غعم  جرى  الثي  الثجاعري  اقجافااء  إن 
ظغسان ٢٠١٧ شغ ترضغا ضان طظ أجض تجطئ الاشغغرات 
طظ  السثغث  التجطئ  وتحمض  بظًثا.   ١٨ تدط  الاغ 
الاسثغقت طظ طبض إلشاء الظزام الئرلماظغ الساري تالغا 
طظخإ  وإلشاء  الرئاجغ،  الظزام  تطئغص  إلى  والاتعل 
رئغج العزراء ورشع سثد الظعاب شغ الئرلمان طظ ٥٥٠ 
إلى ٦٠٠ ظائإ، وتشغغرات شغ المةطج افسطى لطصداة 
والمثسغظ الساطغظ. لضظ الزاعر أن المعضعع افخطغ 

لقجافااء عع حضض التضط.
لمسرشئ أعمغئ الاشغغرات المراد تتصغصعا غظئشغ الاسرف 
شالفخض  ترضغا.  شغ  التضط  ظزام  عغضض  سطى  أوق 
الةمععري  الظزام  شغ  أجــاٌس  عع  السططات  بغظ 
الرأجمالغئ.  افغثغعلعجغئ  غائظى  الثي  الثغمصراذغ 
والاظفغثغئ  الاحرغسغئ  البقث  السططات  شإن  لثلك 

والصدائغئ طساصطئ طظ الظاتغئ الظزرغئ.
أظصاض  سطى  تأجغسعا  سظث  الارضغئ  والةمععرغئ 
العاجج  ظض  شغ  تأجسئ  إظما  السبماظغئ؛  الثقشئ 
إلى  غعٍم  ذات  والسعدة  إجصاذعا  خطر  طظ  الثائط 
ظزام الثقشئ طظ جثغث؛ فن الحسإ الارضغ طسطط، 
أظجل  بما  والتضط  اإلجقم  لظزام  دائماً  تظغظاً  غتمض 
تط  البقث  السططات  بغظ  الفخض  جاظإ  شإلى  اهللا. 
الصئعل بالةغح تاطغاً خفغاً وسطظغاً لطظزام الةمععري. 
إلى  ضمال  طخطفى  وجعه  الثي  المحععر  والثطاب 
إن  ترضغا!  حئاب  "غا  الاالغئ:  بالةمطئ  غئثأ  الحئاب 
والثشاع  سطى  المتاشزئ  عغ  لضط  الرئغسغئ  العظغفئ 
سظ اقجاصقل الارضغ والةمععرغئ الارضغئ إلى افبث"، 
لطصعات  الثاخطغئ  الثثطئ  صاظعن  طظ   ٣٥ والمادة 
الصعات  "وظغفئ  أن:  سطى  تظص  الارضغئ  المسطتئ 
المسطتئ عغ المتاشزئ سطى الةمععرغئ الارضغئ الاغ 
الارضغ  والثجاعر  الحسإ  إلرادة  وشصا  تأجغسعا  تط 
الصاظعظغ  بالمخثر  تسرف  المادة  وعثه  وتماغاعا". 
شغ  تشغغرعا  وتط  ترضغا،  شغ  السسضرغئ  لقظصقبات 
تسثغض سام ٢٠١٣. ضثلك شإن المادة ٤ طظ الثجاعر 
شضرة  ذرح  وق  بض  تشغغر،  غمضظ  "ق  أظه:  سطى  تظص 
تشغغر التضط الثي غظص سطى أن الةمععرغئ عغ حضض 
وطغجات  الثجاعر،  شغ  افولى  المادة  شغ  ضما  الثولئ 

الةمععرغئ ضما شغ المادة ٢، وأتضام المادة ٣".
إن آلغئ تأجغج وتسغغر الةمععرغئ ذات ظزام رصابئ 
حثغثة، وصث تط تسجغجه باجامرار. شصام ظزام المراصئئ 
الصعي سطى سثد طظ المآجسات والمةالج ضالمتضمئ 
والمةطج  الصعطغ،  افطــظ  وطةطج  الثجاعرغئ، 
افسطى لطصداة والمثسغظ الساطغظ، والمةطج افسطى 
فن  وذلك  التضعطغ.  الرصابئ  وطةطج  لقظاثابات، 
طآجسغ الظزام ضاظعا سطى سطٍط بأن أغطإ افتجاب شغ 
طتاشزًئ وجغضعن طظ الخسإ  التضط جاضعن أتجاباً 
جثًا تخعل افتجاب الصعطغئ السطماظغئ الضمالغئ سطى 
التضط بأخعات الحسإ فن الحسإ طسطط. لعثا السئإ 
ضان تارغت الةمععرغئ الارضغئ غتمض باجامراٍر بظائغئ 
طثظغئ.  وأخرى  سسضرغئ  جططئ  صطئغعا  غمبض  التضط 
الحسإ  اظاثئعا  الاغ  المثظغئ  السططئ  ضاظئ  شططالما 
الةغح  وصام  السسضرغئ،  السططئ  لدشعط  تاسرض 

باثخقت سسضرغئ واظصقبات سظث التاجئ.
السالمغئ  الترب  بسث  صعصساعا  طظ  أطرغضا  خروج  بسث 
الباظغئ جسئ جاعثة لسظعات ذعغطئ طظ أجض السغطرة 
لاتعغض  طثاطفئ  تطعرات  صثطئ  تغث  ترضغا.  سطى 
شضان  عغ،  خالتعا  إلى  اإلظةطغج  أجسه  الثي  الظزام 
طظ أعط طا صثطاه جططئ أوزال الاغ ترضئ بخماعا 
سطى تصئئ البماظغظات، وضثلك اصاراح "الظزام الرئاجغ". 
شسظثطا صثم أوزال عثا اقصاراح لط غامضظ طظ الصغام 
بأغئ خطعاٍت ططمعجئ. وضثلك طظ خطفه طظ بسث بتث 

عثه المسألئ دون التخعل سطى أي ظاغةئ ططمعجئ.
السثالئ  تجب  تضعطئ  صاطئ  المظعال  ظفج  وسطى 
سام  التضط  سطى  التاخض  أردوغــان  بجساطئ  والاظمغئ 
٢٠٠٢ بطرح عثا اقصاراح لطمرة افولى سام ٢٠٠٥، 
سطى حضض ضرورة إجراء تسثغقت سطى دجاعر ١٩٨٠ 
المسروف بثجاعر اقظصقب، وباحر خئراء الثجاعر شغ 
الثضاعر  افجااذ  إحراف  تتئ  والاظمغئ  السثالئ  تجب 

دسعة رئغج إظثوظغسغا إىل ضرورة التفاظ سطى السطماظغئ
طا عغ إق تضرغج فخض الفساد

----- بصطط: أدي جعدغاظا -----

الثغظ سظ رساغئ حآون التغاة شدق سظ جحع الثول 
المساسمرة الظاتب سظ سصغثتعا الظفسغئ.

وجغطئ  والسططان  التضط  جسض  السغاجغئ  التغاة  شفغ 
الترغئ  شضرة  وجسض  المادغئ،  المخالح  إلى  لطعخعل 
المجسعطئ تئرغرا فحضال المساخغ ولغج ترغئ لاطئغص 
حرائع الثغظ وأتضاطه، وجسض شضرة جغادة افطئ ذرغسئ 
شغ  شأخئتئ  التضعطئ  سطى  لطاسطط  لطرأجمالغغظ 

زطاطعط وظطئ تسمض لخالتعط.
شق غرابئ إذا أعمطئ التضعطئ طخالح الرسغئ سطى الرغط 
طظ أظعا تاعلى المظاخإ باجط الرسغئ وجغادتعط، فن 
عثه السغادة طا عغ إق الثثقن. شضغش غحارك الحسإ 
غةإ  بط  باقظاثابات،  غسمى  شغما  سابرٍة  لتزٍئ  شغ 
سطغعط اقجاسقم بضض طا جظئ التضعطئ طظ جغاجات 
وتحرغسات، وق غعجث عظاك طسغار بابئ لمسرشئ التص طظ 
الئاذض، بض التص والئاذض غاط تتثغثعما بتسإ طخطتئ 
الرأجمالغغظ المامبطئ شغ الصعى السغاجغئ التاضمئ. شعثا 

غضفغ لطضحش سظ زغش عثا الظزام السطماظغ.
وأطا شغ التغاة اقصاخادغئ شصث اظئظى سطى السطماظغئ 
شضرة الترغئ شغ تمطك افطعال وإدارتعا واجاعقضعا، 
شغ  طحروسئ  والثسارة  الئشاء  شغ  الاةارة  شضاظئ 
جغطرة  وظطئ  دساطئ،  الربا  وأخئح  المسطمغظ،  بقد 
سظ  شدق  طاضرجئ  الئقد  اصاخاد  سطى  الرأجمالغغظ 

اجاتعاذعط سطى المطضغئ الساطئ...
وأطا شغ التغاة اقجاماسغئ شصث ضاظئ الفعضى افخقصغئ 

غااجر  جطسئ  المرأة  أخئتئ  تغث  لثشسه،  ِصَئَض  ق  أطرا 
بعا، وأخئح الجظا واإلباتغئ أحغاء سادغئ ق غداضئ شغ 
افطراض  وباتئ  طظعارا،  افجرة  ظزام  وخار  إتغاظعا، 

الةظسغئ طظاحرة.
المطئص  السطماظغئ  طئثأ  سظ  ظاتب  الفساد  ذلك  شضض 
الساطئ.  التغاة  شغ  الاثخض  طظ  الثغظ  وطظع  الئقد  شغ 
أطا آن لفطئ اإلجقطغئ أن ترشخ السطماظغئ بالضطغئ ق 
طةرد اقساراف أن دجاعر الصرآن عع خغر طظ الثجاعر 
العضسغ؟! أق غضفغ أن اهللا جئتاظه وتسالى جسض الصرآن 
ظعرا وعثى وروتا وخراذا طساصغما وجئغض السقم؟! 
وتغث إظه طظ اهللا تسالى خالص الضعن اإلظسان والتغاة 
شإن عثا الثجاعر ق غسّثل، وق غشّغر، وق غئثل، وق غطعر، 
وق غداف إلغه حغء، وق غتثف طظه حغء، وق غثطط 

بشغره، وق غساوم سطغه، بض ق ُغاثرج شغ تطئغصه.
شإظه طظ العاضح أظه ق طضان لفضرة شخض الثغظ سظ 
الثولئ.  وطظه  دغظ  شاإلجقم  اإلجقم،  شغ  السغاجئ 
وجغئصى الخراع بغظ افطئ اإلجقطغئ وضض الطعاغغئ 
اهللا  صال  ذلك،  فجض  اهللا.  أظجل  طا  بشغر  تضمئ  الاغ 
َْك إِنََّك بَلَ  َ ِ َ إ ِ و

ُ
ِي أ َّ جئتاظه وتسالى: ﴿َفاْسَتْمِسْك بِا

لُوَن﴾ 
َ
ِْكٌر لََك َولَِقْوِمَك وََسْوَف تُْسأ َ رِصَاٍط ُمْسَتِقيٍم  َوإِنَُّه 

[الجخرف: ٤٣-٤٤]. وتغث إن دولئ الثقشئ سطى طظعاج 
حرائع  ضاشئ  تطئغص  تدمظ  الاغ  العتغثة  عغ  الظئعة 
اإلجقم ودجاعره والاغ جاتصص السثل لطئحرغئ جمساء، 
شإظه غةإ أن تضعن جععد افطئ طظخئئ سطى إصاطاعا 
 لاتض طتض الثولئ الصائمئ سطى شخض الثغظ سظ التغاة

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

 ----- بصطط: غعجش أبع أجغث -----

ميركل تقر ببعض جرائم أوروبا في إفريقيا 
خالل فترة االستعمار العسكري

ظحر طعصع (وضالئ افظاضعل، ٢٠١٧/٤/٨م)، خئرا جاء شغه: "صالئ المساحارة افلماظغئ أظةغق طغرضض، إن الثول 
افوروبغئ ارتضئئ "خطاغا" شغ إشرغصغا خقل الفارة اقجاسمارغئ". جاء ذلك شغ طصابطئ لعا طع ختغفئ "شغطئ" 
افلماظغئ، ظحرت الغعم السئئ، وتبئ شغعا أسداء طةمعسئ السحرغظ سطى شسض حغء سطى وجه السرسئ تةاه 
الئطثان اإلشرغصغئ. وأحارت طغرضض، إلى أن "التثود شغ إشرغصغا رجمئ بحضض سحعائغ، دون طراساة طظاذص 
اظاحار الصئائض شغ الصارة السمراء، والئطثان افوروبغئ ارتضئئ خطاغا شغ تطك المظطصئ خقل الفارة اقجاسمارغئ". 

وذالئئ المساحارة افلماظغئ، طظ الئطثان افوروبغئ اقعامام باارغت إشرغصغا".
: إن ضقم طغرضض عثا عع إصرار خرغح بأن دول أوروبا صث أوغطئ شغ ظطط أعض إشرغصغا إبان اتاقلعا 
السسضري لئطثان الصارة اإلشرغصغئ، تاى شغ التثود الاغ خظساعا بغظعا، جسطئ شاغض التروب بغظ تطك الئقد 
جاعجا تحسطه وصاما حاءت. وطظ ظاتغئ باظغئ شإن ضقم طغرضض عثا ق غسظغ تراجع أوروبا سظ جغاجاعا 
اقجاسمارغئ تةاه إشرغصغا طططصا؛ فن أوروبا وخاخئ برغطاظغا وشرظسا وإن خرجئ بةغعحعا السسضرغئ طظ 
إشرغصغا، شإن ظفعذعا السغاجغ طا زال طعجعدا، وعغ طا زالئ تعغمظ سطى خغرات وطصثرات تطك الئقد طظ 

خقل التضام وجغعش السغاجغغظ السمقء لعا.
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والسثو  افول  والمساعثف  الحسئغئ  التاضظئ  عغ 
وبئاعا  خمثوا  الثغظ  المثظغعن  عآقء  عط  التصغصغ 
أطام ضض الاتثغات، بض وأشحطعا ضض المثططات، شضان 
لضسر  وذلك  الاثطغر  عثا  ضض  وضان  اإلجرام  عثا  ضض 
إرادتعط وترضغسعط لطصئعل بالتض السغاجغ افطرغضغ؛ 

والثدعع فغئ صغادة طساصئطغئ تفرض سطغعط.
ظسط إن الثي غثرك أعمغئ الرأي السام وصعة التاضظئ 
غرضج  وأن  بث  ق  الاشغغر؛  سطى  وصثرتعا  الحسئغئ 
لعا،  صغمئ  ق  تاضظئ  بق  شالصعة  سطغعا،  ذاصاته  ضض 
والتاضظئ بق صعة تتمغعا ق حك جااسرض إلى ضبغر 
طظ الدشعذات، ولضظ غظئشغ أن غضعن عظاك اظسةام 
بغظ الصعة والتاضظئ الحسئغئ وأن تاعتث سطى طحروع 
 ، جغاجغ إجقطغ وأن تسغر شغ ذرغص رجعل اهللا
المظحعد،  عثشعط  بطعغ  سظ  أتث  غبظغعط  لظ  سظثعا 
وعثه التصغصئ غثرضعا الشرب الضاشر الثي تاول بضض 
طا غمطك طظ صعة وبأجالغإ طثاطفئ شخض الصعة سظ 
وخمام  الصئان  بغدئ  تسائر  الاغ  الحسئغئ؛  تاضظاعا 
افطان لضض سمض غساعثف تشغغر المةامع، شغةإ سطى 
بسغثا  أطاعط  طع  شغسغروا  ذلك  غسعا  أن  الصعة  أعض 
إلى  تآدي  الاغ  وذرغصعط  الثاسمغظ  ضشعذات  سظ 
العاوغئ، ضما غةإ سطى التاضظئ الحسئغئ أن تسغ ذلك 
أغدا وأن تثرك طثى صعتعا وتأبغرعا؛ شسطغعا أوقً تصع 
طسآولغئ الاشغغر، وعغ الاغ تثشع البمظ غالغا، شق بث 
لعا أن تاتمض عثه المسآولغئ، شصث أظاط اهللا جئتاظه 
وتسالى السططان بعا، شعغ خاتئئ السططان وق غخئح 
أتث رئغسا أو خطغفئ إق إذا وقه المسطمعن، ضما أوجإ 

ي ِبَِدِه،  ِ سطغعا المتاجئئ، صال رجعل اهللا : «َوالَِّذ َنْف
َّ اللَُّه َأْن  ِشَ َِر، َأْو َلُ ْ ُ ِ اْل نَّ َع َهُ ْعُروِف، َوَلَْ َ اْل  ِ َلَْأُمُرنَّ
 ،« ْ ُ ُب َل ِ َ ْ َّ َلَْدُعَُّه َفَالَ  ِدِه، ُث ْ ِعْ ْ ِعَقاًا ِم ُ َعَث َعَلْ َيْ
خمئ،  أو  تظضُّإ  أي  شغ  وافخغر  افول  الثاجر  وعغ 
وخاخئ وعغ ترى تآطر السالط سطغعا وطعجلئ طةطج 
الروجغ  الفغاع  طسرتغئ  صراراته  غمظع  الثي  افطظ 
ضطما ادسى اتثاذه في إجراء ضث ذاغغئ الحام، تغث 
اجاثثطئ روجغا الفغاع لطمرة الباطظئ شغ سمر البعرة 
شغ آخر اجاماع لمةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة 

غعم افربساء ٢٠١٧/٤/١٢م...
الخئر  طظ  الاشغغر  ذرغص  شغ  جار  لمظ  بث  ق  وأخغرا 
والبئات وتتمض الخساب، شعغ بق حك ذرغص وسرة 
وظةاة،  شعز  ظعاغاعا  لضظ  وافوجاع  باآلقم  طتفعشئ 
وق بث لمظ جار شغ عثه الطرغص أن غضعن له طعصش 
ضطما  سالغا  خعته  غرشع  وأن  تادث؛  ضض  طظ  واضح 
وأن  المسغر،  شغ  تظضئاً  أو  الطرغص  شغ  اظتراشا  أتج 
غأخث سطى أغثي ضض طظ تسعل له ظفسه خرق جفغظئ 
وطخغرعط  واتث  طرضإ  شغ  حك  بق  شالضض  البعرة 
واتث إطا الظةاة وإطا العقك، صال رجعل اهللا : «َمَُل 
ا َعَلى  ُ ٍم اْسََه َِل َق َ َها َ اِقِع ِف َ ِ في ُحدوِد اللَّه، واْل َ في الَقاِئ اَن الذي ه أسفَلها و ُ ع ه أعالَها و ُ ع اَر  ٍة ف سف
 ْ ا: َل ْ َفَقاُل َقُه ْ ْ َف وا َعَلى َم اِء َمرُّ َ ال ا ِم ْ ْ َأْسَفِلَها ِإَذا اْسََق ُه َقَا، َفِإْن َتَرُك ْ ْ َف ْ ُنْؤِذ َم ا َخْرقًا َوَل ِ َ ا َأنَّا َخَرْقَا في َن ْ ا ون ْ عًا، وِإْن َأَخُذوا َعَلى َأْيِديِه َن ِ ا َج ُ َوَما َأراُدوا َهل

 «عًا ِ َج
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

طاطابصئ طع - لشئ طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ، وتثطغ 
تماس سظ خطفغاعا اإلخعاظغئ الاغ تمّعث لاصئطعا شغ 
طع  جثغا  تظاشسا  المظزمئ  صادة  غسائره  صث  بما  طخر، 

سى لصدغئ شطسطغظ. "تمبغطعط" المثَّ
وغأتغ ذلك ضطه شغ أجعاء الاتدغر لطصاء المرتصإ بغظ 
رئغج السططئ طع الرئغج افطرغضغ تراطإ، وعع الثي 
جططاه  أن  الةثغثة  افطرغضغئ  لقدارة  غبئئ  أن  غرغث 
الثولاغظ  تض  أظشام  سطى  الرصص  سطى  صادرة  زالئ  ق 
افطرغضغ، وسطى الاطئغض سطى ذاولئ المفاوضات، وسطى 
بق  ضاظئ  ولع  افطرغضغئ،  الِصثر  شغ  التةارة"  "ذعغ 
ظاغةئ، ذالما أظعا ُتئصغ سطى طخالته وسطى طخالح طظ 

غرتسعن شغ المجرسئ العذظغئ اقجابمارغئ.
وعظا غاةثد الاساؤل المّر: عض أخئتئ السططئ غاغئ 
بسثطا اّدسى أختابعا أظعا وجغطئ لطعخعل إلى الاترغر، 
سئر تروغب طئثأ "خث وذالإ"! وعض اجاضان الةمغع أطام 

شطسفئ عثا المحروع العذظغ اقجابماري؟
الضطمات  جضرة  طظ  المثطخغظ  ختعة  أجض  وطظ 
والثطابات العذظغئ، أخاط عثا المصال بما اجاعض به 
الحعغث الرظاغسغ رتمه اهللا طصاله بأن السططئ "تتفر 
تاظاصخ  افطر  واصع  شغ  عغ  الاغ  طخالته  لقتاقل 
تظاصدا جثرغا طع المخطتئ العذظغئ السطغا لطحسإ الثي 
غرزح تتئ اقتاقل، وأصض طا غمضظ أن غصال شغ عثا 
طئارضئ  افول  عّمعا  جغضعن  السططئ  عثه  أن  افطر 
اقتاقل، والاساون طسه ضث أبظاء حسئعا، لتفر أطظ 
اقتاقل، واجاصراره، وبصائه، طصابض أن غدمظ اقتاقل 

لاطك السططئ وجعدعا"... "وإن خطخئ الظعاغا".
شعض غاظاشج الفرصاء سطى غغر ذلك طعما خطخئ الظعاغا 

 !وُجطرت الائرغرات؟
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

اهللا، شغ طصاله الحعغر عض السططئ شغ ظض اقتاقل 
إق  تضعن  ق  أّظعا  إلى  لقتاقل،  إظةاز  أم  وذظغ  إظةاز 
إظةازا اتاقلغا، وأن طظ غثغرعا غضعن ضرازاي شطسطغظ.
أضبر  العاصسغئ  ظاائةه  ولضظ  العرق،  سطى  طآلط  جآال 
إغقطا سطى أعض غجة الثغظ ظّطعا ضتغئ لثلك الاععان 
طظث  الئعخطئ  وشصثان  السغاجغ،  والاآطر  الفخائطغ 
صررت المظزمئ الثخعل شغ لسئئ المفاوضات وطسغرة 
الاظازقت، وطظث أخثت جططئ تماس تائع خطاعا: بثاغئ 
طظ لشئ الشجل السغاجغ طع افظزمئ السربغئ، بط الاجّغظ 
شغ المتاشض الثولغئ، بط اقظشماس شغ وتض السططئ، 
وأخغرا الطعث لطشطج شغ طساظصع المظزمئ، الاغ طا 
تأجسئ إق إلغخال صدغئ شطسطغظ إلى طا وخطئ إلغه.
عثه الثطفغئ تسعط شغ تعضغح غاغئ صادة المظزمئ 
طظ عثه اإلجراءات، والاغ تساعثف جتإ الئساط طظ 
تتئ أرجض تماس، وصث قتزئ أظعا تسارع الثطى شغ 
تصثغط ظفسعا ضئثغض - إن لط غضظ ضحرغك أجاجغ 
شغ طظزمئ الاترغر - الاغ أجظثت إلغعا وبغصئ افجرى 
سئاس  داشسغئ  وتجداد  اقتاقل.  طع  الافاوض  طعمئ 
تماس  به  تتزى  الثي  الثسط  غاابع  وعع  ذلك  ظتع 
الفطسطغظغ  المآتمر  اظسصاد  وبسث  وصطر،  ترضغا  شغ 
لئثغض  غآجج  أظه  سطى  إلغه  ُظزر  الثي  ترضغا،  شغ 
سظ المظزمئ، الاغ غعغمظ سطغعا رئغج السططئ بق 
طظاشج أو طظازع، بسثطا خّفى "السرشاتغغظ"، ولط ُغئص 
اجاضاظعا  الثغظ  اقظصغادغغظ  إق  المغثان  شغ  تعله 

أطاطه غخفصعن له طعما حطح.
سظ  التثغث  تخاسث  طع  أغدا  الاخسغث  ذلك  وتجاطظ 
صرب إسقن ترضئ تماس وبغصاعا السغاجغئ الةثغثة، 
وبغظ  غجة  جططئ  بغظ  الاصارب  تسجغج  إلى  تحغر  الاغ 
الصعى الثولغئ، سئر اساماد لشئ جغاجغئ صرغئئ طظ - أو 

تامئ: طظ جغثشع البمظ؟

 تامئ ضطمئ السثد: أعض غجة... بغظ ططرصئ سئاس وجظثان تماس

لن ينعم المسلمون بالحياة الكريمة إال في ظل 
حاكم رباني يصالح أولياء اهللا، ويحارب أعداءه

بأعض  تطئ  الاغ  اإلظساظغئ  الضاربئ  شخعل  تجال  ق 
السراق ساطئ، وأعض المعخض خاخئ طسامرة، وق تجال 
أطرغضا زسغمئ اإلرعاب الثولغ طخرة سطى تثطغر دغار 
المسطمغظ، وصاض أعطعا تغبما ضاظعا، ق لثظإ اصارشعه 
إق أظعط طسطمعن غتمطعن سصغثة اإلجقم شغ سصعلعط 
وخثورعط..! طخثاصا لصعل اهللا تسالى: ﴿َوَما َغَقُموا ِمْنُهْم 
المعخض  أعض  وفن  َِميِد﴾  احلْ الَْعِزيزِ   ِ بِابَّ يُْؤِمُنوا  ْن 

َ
أ إِالَّ 

زادوا سطى غغرعط - ضأعض الفطعجئ الخاطثة - شئادروا 
جسغمئ،  خسائر  وتضئغثه  الشاحط،  اقتاقل  بمصاوطئ 
شطط غضظ بث طظ دشع بمظ بشدعط فسثاء اهللا تسالى، 
شاجامرت طساظاتعط ظاغةئ المآاطرة الصثرة الاغ دبرتعا 
السام  بسث  الةثد  السراق  تضام  أزقطعا  وظفثعا  أطرغضا 

٢٠٠٣ فعثاف طسطعطئ ق تاجئ لطثعض شغعا.
وعضثا تسامر المسارك الدارغئ بغظ افلعف المآلفئ 
طظ الصعات الظزاطغئ وغغر الظزاطغئ السراصغئ، تثسمعط 
صعات أطرغضغئ شغ "الاتالش الثولغ المجسعم" بما غربع 
وطراصئغظ  طساحارغظ  وجعًا  برًا  سظخر  آقف   ١٠ سطى 
وطصاتطغظ - سظث الدرورة - ضض أولؤك طصابض سثة آقف 
طظ سظاخر تظزغط الثولئ الثغظ لط غسث أطاطعط خغار 
غغر الصاال الحرس تاى المعت، ذلك أظعط طتاذعن 
طظ جمغع الةعات. وصث تضئث الاظزغط خسائر شغ افرواح 
بطشئ طا ق غصض سظ ٣٣٠٠ سظخر صاطعا سطى أغثي الصعات 
السراصغئ والاتالش الثولغ طظث ١٧ تحرغظ افول ٢٠١٦، 
رئغج  حشاتغ  ذالإ  الرضظ  أول  الفرغص  بثلك  خرح 
جعاز طضاشتئ اإلرعاب، وأن السثد المائصغ طظعط غصثر 
المعخض،  شغ  غجالعن  ق  أصخى  ضتث  طصاتض   ٢٥٠٠ بـ 

أغطئعط سراصغعن وأصطعط أجاظإ. (طعصع دغارظا).
وغسامر الةغح باظاجاع افعثاف والصرى وافتغاء واتثا 
تطع اآلخر، وشغ عثا السغاق صال صائث التمطئ الطعاء سئث 
افطغر غار اهللا غعم الثمغج ٦ ظغسان الةاري: إن «صعات 
الغرطعك  تغ  اجاسادة  طظ  تمضظئ  اإلرعاب  طضاشتئ 
الباظغ» الثي "غمبض ظصطئ اجاراتغةغئ طعمئ جامضظ 
الصعات السراصغئ طظ الاصثم بسرسئ شغ أتغاء أخرى داخض 
الساتض افغمظ" بسث جاسات سطى إسقظه «السغطرة سطى 
تغ المشرب وإداطئ الاماس طع تغغ اآلبار والمطاتظ»... 
وبثلك تئطس ظسئئ طا تط (تترغره) طظ جاظئغ المعخض 
ظحرعا  تعضغتغئ  خارذئ  تسإ  المائئ،  شغ   (٧٥-٨٠)
طرضج ظغظعى اإلسقطغ باارغت ٢٠١٧/٣/٦ سطى خفتاه شغ 
لطسمطغات  طسرتا  افخرى  افتغاء  تجال  وق  الفغسئعك، 
السسضرغئ قظاجاسعا طظ أغثي الاظزغط. وأضاف غار اهللا 
أن الاظزغط تضئث خسائر شادتئ صئض أن غفر أسداؤه طظ 
التغ، قشاا إلى الئثء بسمطغات الامحغط والافاغح شغ 
«السمطغات  وأن  لطسضان.  طساسثات  وتصثغط  المظطصئ 
شغ  سطغه  ضاظئ  طا  سضج  خسعبئ  تعاجه  السسضرغئ 
الةاظإ افغسر، بسئإ ضباشئ افبظغئ وضغص افزصئ ووجعد 
المثظغغظ، وأن طا بصغ طظ افتغاء غغر المتررة غظزر إلغه 
الاظزغط ضأعط طساصطه وآخرعا، طا غةسطه غصاوم بحثة 
سئر حاى افجالغإ». وصث أخفصئ «الحرذئ اقتتادغئ شغ 
تتصغص طضاجإ طآبرة لطسغطرة سطى المثغظئ الصثغمئ، 
تغث جاطع الظعري الضئغر الثي أسطظ زسغط الاظزغط طظ 
سطى طظئره «خقشاه المجسعطئ»، وتعاجه الحرذئ طصاوطئ 
طمرات  وشاح  الخث  خطعط  شغ  بشرات  إلتثاث  سظغفئ 
آطظئ إلجقء المثظغغظ المتاخرغظ. وصث أجصط الاظزغط 
بظغراظه طروتغئ لطةغح، شصاض صائثاعا. وعثه أول ذائرة 

تسصط طظث بثء العةعم سطى المعخض. (جرغثة التغاة).

أطا سظ خسائر السراصغغظ، شصث أحارت افطط الماتثة 
بعضعح إلى أن "الثسائر الئحرغئ شغ ترب المعخض 
وضتاغا   (٪٥٣) بظسئئ  التضعطغئ  الصعات  تاصاجمعا 
الئغداء  المسرضئ  شاتعلئ   ،"(٪٤٧) بظسئئ  المثظغغظ 
إلى جعداء صاتمئ. (الةجغرة). وسطى وجه الافخغض شإن 
التصغصئ المرة تظثطع لعا الصطعب، شصث صاض ٢٣٠ شردا 
أغطئعط طظ الظساء وافذفال جراء غارات الاتالش اآلبمئ 
شغ ٢٠١٧/٣/٢٤ والاغ اجاعثشئ دورعط شغ المعخض 
الةثغثة. وأسطظئ رئغسئ طةطج صداء المعخض بسمئ 
بسغط أن أضبر طظ ٥٠٠ طثظغ صاطعا أغدا بصخش ذغران 
الاتالش أتغاء الحطر الشربغ طظ المعخض صئض أجئعع. 
(السربغئ). وق غجال ٢٠٧٠ طثظغا بغظعط ظساء وأذفال تتئ 
والمحاعثة  الةثغثة  المعخض  طظاذص  شغ  افظصاض 
والسضغثات وباب الةثغث والفاروق والمطاتظ". تسإ 
(الةجغرة).  المعخض.  شغ  المثظغ  الثشاع  شغ  طخثر 
وخرح المخثر ذاته لعضالئ افظئاء افلماظغئ بارتفاع 
سطى  العةعم  بثء  طظث  المثظغغظ  الدتاغا  أسثاد 
الباظغ  ضاظعن  ظعاغئ  الشربغ  الةاظإ  شغ  الاظزغط 
طحابه  بصخش  صاغض   ٣٠٠٠ طظ  أضبر  إلى  الماضغ 
لطائرات الاتالش والطغران السراصغ والمثشسغئ البصغطئ 
لفتغاء الصثغمئ. ووشص "طسطعطات وخطئ إلى الثشاع 
المثظغ افجئعع الماضغ أشادت بعجعد ظتع ٨٠ جبئ 
افظصاض  تتئ  زالئ  طا  حغئ)  (الظئغ  طظطصئ  شغ 
وظتع ٤٠ سائطئ لصغئ ذات المخغر شغ طظطصئ وادي 
تةر أغدا" وأن ذوغعط وأصاربعط غطالئعن بمسرشئ 

طخغرعط ودشظ طظ طات طظعط. (الةجغرة).
أن  السراصغ:  العةرة  وزغر  أسطظ  الظازتغظ،  وبحأن 
 ٤ طظ  أضبر  بطس   - المسارك  اظطقق  طظث   - سثدعط 
طقغغظ طسزمعط طظ المعخض. وغغرعط ضبغر عربعا 
طظ طظاذص الصاال، غسغحعن اآلن شغ طثغمات تفاصر 
إلى طساطجطات التغاة افجاجغئ. (الةجغرة شغ ٢٠١٧/٤/٨).
شأخئح واضتا أن الاظزغط لط غظفع - بثقشاه المحععئ 
- أعض السظئ إذقصا، بض ضان - لةعض صادته وغغاب 
وتثطغر  صاطعط،  شغ  المتاض  لطضاشر  سعظا   - وسغعط 
الثاجر  عط  شضاظعا  أطعالعط،  واجائاتئ  دغارعط، 
افضئر...! وغجغث المرارة أن السئادي أحار لعثه التصغصئ 
التغاة  غرغث  ق  الاظزغط  "أن  ختفغ:  طآتمر  شغ   -
غثاشع  أظه  وضثبا  زورا  وادسى  لطمعاذظغظ،  الضرغمئ 
أضبر  طظعط  صاض  أظه  التصغصئ  لضظ  السظئ،  أعض  سظ 
طظ أي شؤئ أخرى"...! شصث خثق وعع ضثوب. وأحار 
لما صاطعا به طظ تثطغر لطئظى الاتاغئ، وإلتاق خسائر 
ضئغرة بالمماطضات شئطشئ "ضطفاعا - تسإ إتخائغات 
وزارة الاثطغط السراصغئ - ٣٥ ططغار دوقر لشاغئ الخغش 
الماضغ، وأن عثه الضطفئ ق تحمض الاثطغر المةامسغ 

والسقصات بغظ شؤات الحسإ". (المسطئ).
والمسعصغظ  الصاطى  لثوي  طظ  ظاساءل:  الثاام،  وشغ 
الزالمئ؟  الترب  ظعحاعط  طمظ  والغااطى  وافراطض 
وضان باإلطضان تةظئعا تماطا لع وجث التاضط الخالح 
الثي غاصغ اهللا شغ ظفسه ورسغاه...؟ ولضظ أظى لتضام 
المسطمغظ الغعم أن غسرشعا تطك المساظغ!! شظسأل اهللا 
السطغ الصثغر أن غمظ سطى أطئ اإلجقم بالفرج والرشسئ 
والسآدد شغساطعا جثة الثولئ افولى شغ السالط: دولئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ بحر بعا 
رجعل اهللا خطى اهللا سطغه وآله وجطط، تغث صال: «ث 

 «ة هاج ال ن خالفة على م ت

----- بصطط: سئث الرتمظ العابص – السراق -----

الاترغر، غضفغ الئتث سئر أدوات الئتث سظ الاطرف 
اإلجقطغ لاتخطعا سطى ضض المسطعطات". وعضثا شإظه 
إلطضاظغئ  طظععاً  الاترغر  تجب  سطى  الارضغج  غاسمث 
وصعف التجب وراء طبض عضثا جرائط. وق بث طظ لفئ 
الظزر إلى أن تارغت تجب الاترغر بالثات غثتخ ضقم 

عثا الضاذب والعضالئ الاغ ظحرته جعاء بسعاء.

شغ ٣ ظغسان/إبرغض تتثبئ وجائض اإلسقم سظ السمض 
اإلرعابغ شغ طارو بطرجئغرغ، وبسثعا خار الختفغعن 
بثاشع طظ افجعجة افطظغئ غئتبعن سظ "أبر اإلجقم" شغ 
عثه الةرغمئ. وبالرغط طظ سثم وجعد أي تصغصئ تثل 
عثه  أن  إق  اإلرعابغ،  السمض  بعثا  اإلجقم  ربط  سطى 
الفرضغئ عغ الاغ اظاحرت سئر وجائض اإلسقم بأن وراءه 
وجائض  جاءت  السطعر  وبغظ  اإلجقطغعن.  المةظثون 
اإلسقم سطى ذضر تجب الاترغر جظئا إلى جظإ طع تظزغط 
قئتئ  سطى  وضسئ  أخرى  وجماسات  اإلجقطغئ  الثولئ 

المظزمات اإلرعابغئ شغ روجغا.
ألغضسغ  المسروف  المساحرق  طظ  ذطئئ  رغا  وضالئ 
تجب  وصعف  إطضاظغئ  سظ  وجألاه  الاسطغص  طاقحغظضع 
الاترغر المتزعر شغ روجغا وراء الافةغر شأجاب بصعله: 
فن  طئاحرة،  أرشدعا  الاترغر  تجب  وصعف  "شرضغئ 
بأظه  وأضاف  اإلرعاب".  رشخ  سطى  غظص  برظاطةعط 
ق غعجث دلغض سطى وصعف أسداء تجب الاترغر وراء أي 

سمض إرعابغ.
لاحعغه  طسامرة،  تجال  وق  طتاولئ،ضاظئ  عظاك 
جمسئ تجب الاترغر، وغمضظ العصعف سظثعا بافخغض. 

افجااذ  تسطغص  ظحرت  الغعم"  "السغاجئ  افظئاء  وضالئ 
بطرجئغرغ  أتثاث  تعل  غفسااغش  دغماري  السغاجغ 
الحرق  شغ  روجغا  جرائط  تئرغر  الطرق  بحاى  طتاوقً 
طظ  ضاٍف  ضط  روجغا  شغ  "غعجث  وصال:  افوجط، 
خخعخغئ  تسرف  والاغ  المتطغئ  اإلرعابغئ  الترضات 
الةعاد اإلجقطغ المتطغ. غضفغ الظزر إلى تارغت تجب 
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----- بصطط: جطغمان إبراعغمعف -----

ططثخًا  (ر.ب.ك)  طةطئ  ظحرت  آذار/طارس  ظعاغئ  طع 
الارام"  بـ"طخظع  غسمى  طا  تعل  الدثط  لاتصغصعا 
العجط  شغ  الضرططغظ  لخالح  غسمض  جري  جعاز  وعع 
اإلسقطغ. والثي خار طخظسا لقسقم غدط السثغث طظ 
الئعابات، وطظعا طعصع وضالئ افظئاء "السغاجئ الغعم". 
المعاصع  ضض  بأن  غسرف  (ر.ب.ك)  طةطئ  تتصغص  وطظ 
الاغ تثخض ضمظ "المخظع اإلسقطغ" تسمض سطى ظحر 

طخالح الضرططغظ وأظعا طعجعدة بسئإ دسمه.
وعضثا، شإن ذضر تجب الاترغر بغظ جطعر التثغث سظ 
تفةغر المارو شغ بطرجئغرغ طا عع إق فن روجغا أدرجئ 
اجط التجب بثون دلغض سطى صائمئ المظزمات اإلرعابغئ. 
غاط  الاترغر  تجب  أسداء  اضطعاد  تئرغر  أجض  وطظ 
اتعاطه ضثبا بممارجئ ظحاذات إرعابغئ، شاطةأ التضعطئ 
"السغاجئ  وضالئ  وخخعخا  "طخظسعا"  خثطات  إلى 
الغعم" الاغ تصعم بظحر افضاذغإ طظ أجض تروغخ الرأي 
السام. إق أن التضعطئ بعثا السمض تضحش جغاجئ السثاء 
لقجقم الاغ تائسعا، وطا ضحش المساصطغظ السغاجغغظ 
شغ روجغا، والثي ظال أسداء تجب الاترغر تخئ افجث 

 شغه، إق دلغض واضح سطى طا ذضرظا

جط
طار
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تاظازع السغطرة سطى لغئغا الصعى المسطتئ والاغ أغرصئ 
والثي  الخراع.  لعثا  ظاغةئ  سارطئ  شعضى  شغ  الئقد 
ظعر  وصث  الئقد.  سطى  دولغ  خراع  عع  تصغصاه  شغ 
عثا الخراع طئضرا جظئ ٢٠١١ أبظاء اظثقع البعرة سظثطا 
أسطظئ أطرغضا تثطغعا سظ صغادة سمطغئ تثخض الظاتع ضث 
الصثاشغ، اتاةاجا سطى سثم الاظسغص طسعا طظ صئض الثول 
افوروبغئ شغ ذلك الاثخض، واجامر عثا الخراع صائما 
طظ خقل افتثاث التاخطئ ذعال عثه السظعات السّئ 
المظصدغئ طظ سمر البعرة، وضبغرا طا ضان غزعر جطغا عثا 
الماتثة الماداربئ  طمارجات بسبئ افطط  الخراع شغ 
شغ ضبغر طظ صراراتعا، وتخرغتات الصائمغظ سطى الئسبئ 

تحعث سطى ذلك.
واآلن وبسث أن وخض الخراع شغما بغظعط إلى طظسطٍش 
ق بث شغه طظ إجراء، إطا اقتفاق أو خروج أتثعما طظ 

جاتئ الخراع.
شصث وخطئ تضعطئ السراج "تضعطئ وبغصئ الخثغرات" 
افوروبغئ إلى وضع شغ غاغئ الترج شعغ لط تتخض سطى 
اقساراف طظ طةطج ظعاب "ذئرق"، الثي تصعل الةعات 
الثولغئ بأظه عع المسارف به، وعغ تساةثغه طثة جظئ 
ضاططئ، ولط تفطح العجاذات المااالغئ طظ أجض طخالتئ 
السراج بتفار، وتفار تاى عثه الطتزئ بسث بقث جظعات 
طظ ترضاه اقظصقبغئ لط غساطع السغطرة سطى الئقد، 
ولظ غساطغع. وبالمصابض أغدا السراج لط غئسط جططاه 
سطى خارج الساخمئ. والعصئ ق غسمح باقظازار لضطغعما 
ووضع الئقد افطظغ واقصاخادي غحارف سطى اقظعغار، 
شغ عثا العصئ أسطظئ تضعطئ (وشاق الخثغرات) سظ بثء 
تحضغض لةان طحارضئ بغظعا وبغظ الصعات افطرغضغئ شغ 
أشرغصغا "أشرغضعم" لماابسئ المطفات افطظغئ والسسضرغئ 
افطظغئ  ترتغئاته  شغ  الرئاجغ  المةطج  خطط  لثسط 
والسسضرغئ، وجاء عثا اقتفاق خقل لصاء السراج طع صائث 
الصعات افطرغضغئ شغ أشرغصغا "تعطاس والث عاوجر" شغ 

طثغظئ حاعتشارت افلماظغئ افربساء ٢٠١٧/٤/٥.
وافطر الثي أخئح طسروشا أن السراج طظث وخعله إلى 
ذرابطج سطى طاظ الفرصاذئ اإلغطالغئ وبتراجئ شرظسغئ 
صئض جظئ وعع غتاول اجارضاء أطرغضا، وغتاول الثخعل 
طع تفار شغ تفاعمات، وتصاجط السططئ، ظزرا فظه ق 
غمطك أغئ صعة سسضرغئ تتمغه وتثسط جططاه، وتفار 
غمطك ذلك، غغر أن تفار عع طظ غرشخ ذلك وق غرغث 

المئاحرة  المئاتبات  خقل  طظ  الغمظغ،  المطش  إدارة 
طع التعبغغظ وتأطغظ تثودعا الةظعبغئ طسعط، وصث 
أسطظ شسطغا تعصغع السسعدغئ طع التعبغغظ اتفاق عثظئ 
المثطعع  أن  إق  الةظعبغئ،  لتثودعا  الاسرض  بسثم 
تاى  التثود  تطك  طعاجعئ  سظ  غظفك  ق  خالح  سطغ 
تةاعطه  وسثم  أغدا  طسه  لطافاوض  السسعدغئ  تسعد 
التعبغغظ  إحراك  طصابض  وذلك  تالغا،  تالعا  عع  ضما 
شغ السططئ الصادطئ شغ الغمظ، وعثا عع طا تدمظاه 
وأسطظ  السسعدغئ،  سطغعا  واشصئ  الاغ  ضغري  طئادرة 
السططئ  شغ  دورا  لطتعبغغظ  أن  طرة  طظ  أضبر  الةئغر 
الصادطئ شغ الغمظ، فظعط باخاخار حرضاء فطرغضا شغ 

طتاربئ (اإلرعاب)، أي اإلجقم.
ضما أن لطسسعدغئ تأبغرًا واضتاً سطى الصئائض وطحغثات 
الغمظ وعغ تساشض ذلك شغ اجامالاعط ظتع جغاجاعا. 
وضض ذلك خثطئ لطظفعذ افطرغضغ المططعب شغ الغمظ 
المعصع  سطى  والسغطرة  البروة  طظابع  سطى  لطسغطرة 
والسسضرغئ  السغاجغئ  لطمظاورات  المعط  اقجاراتغةغ 
شغ السالط، سقوة سطى أعمغئ المعصع لطاةارة السالمغئ.

وإغعام  الــثور،  عثا  إخفاء  السسعدغئ  طتاولئ  ورغط 
أعض الغمظ بأظعا إظما تثخطئ تماغئ لعط طظ الظفعذ 
اإلغراظغ، إق أن التصغصئ عغ غغر ذلك تماطا، شضض طظ 
افطرغضغئ  افجظثات  باظفغث  غصعم  والسسعدغئ  إغران 
إق  الغعم.  ولغث  ذلك  ولغج  دععر،  طظث  المظطصئ  شغ 
الثولئ  عع  الغمظ  شغ  فطرغضا  التصغصغ  المظاشج  أن 
اقجاسمارغئ افخرى الاغ غابئ سظعا الحمج طآخرا، 
وتسسى لطتفاظ سطى حغء طظ إحساسعا شغ المظطصئ، 
الةثغثة  وزرائعا  رئغسئ  جاءت  الاغ  برغطاظغا،  وعغ 
تغرغجا طاي، وأسطظئ طظ الئترغظ أظعا لظ تاثطى سظ 
طظ  الغمظ  وطظه  الثطغب  أطظ  وأن  والمظطصئ،  الثطغب 
الرباسغئ  تسمى  طا  تاعخض  لط  ولعثا  برغطاظغا.  أطظ 
الثولغئ (أطرغضا وبرغطاظغا والاابسغظ لعما السسعدغئ 
واإلطارات) إلى أي تسعغئ بغظعما شغ الغمظ، وق زال 
الخراع بغظعما طتاثطا، وغاط ذلك بصفازات جسعدغئ 
طظ  الثطغب  وطحغثات  وإطاراتغئ  جعئ،  طظ  وإغراظغئ 
جعئ أخرى، والتخغطئ عغ عثا الثطار العائض لفرض 

واإلظسان شغ الغمظ.
أن  الغمظ  أعض  سطى  شإن  الساار،  اظضحش  وصث  أطا 
طظ  الثائظئ  الصغادات  تطك  خطش  السغر  سظ  غظفّدعا 
وأن  طاء،  الزمآن  غتسئه  جراب  شغ  ذمسا  الطرشغظ، 
إصاطئ  لمحروع  الساططغظ  المثطخغظ  تعل  غطافعا 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ تتصظ دطاءعط 
وتخعن أطعالعط وأسراضعط وتتمغ بغداعط وتطرد 
ظفعذ الضاشر المساسمر طظ بقدعط، وصئض ذلك وشعصه 
صال  ســقه،  شغ  جض  جئتاظه  خالصعط  سظعط  ترضغ 
ْغَيا َويَوَْم  ُّ ََياةِ ا

ْ
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ن  ْشَهاُد﴾، وصال سطغه الخقة والسقم «...ث ت
َ
َفُقوُم األ
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----- بصطط: سئث اهللا التدرطغ – الغمظ -----

بثأ السام البالث طظث أن أسطظئ السسعدغئ صغادتعا لما 
جمغ الاتالش السربغ، وتثحغظعا لطاثخض السسضري شغ 
ساطغظ  ولمثة  اقظصقبغغظ،  أجماعط  طظ  ضث  الغمظ 
الغمظ،  شعق  غعطغئ  الةعغئ  الططسات  ضاظئ  ضاططغظ 
طضان  ضض  شغ  المفاعتئ  الصاال  جئعات  سظ  ظاعغك 
وسحرات  افرض،  سطى  عائق  دطارا  جئإ  طا  تصرغئا، 
المعةرغظ،  طظ  اآلقف  وطؤات  الصاطى  طظ  اآلقف 
وتثععرًا اصاخادغاً سارطاً، اظعارت شغه السمطئ المتطغئ 
طظ  الضبغر  طتاخرة  وتمئ  اقصاخاد  سةطئ  وتعصفئ 
الغمظ  شغ  الظاس  تغاة  وأضتئ  والمعاظأ،  المطارات 
المساحفغات  وتأبرت  والخسعبئ،  الاسصغث  حثغثة 
الطئغ،  الضادر  وعاجر  طظعا،  الضبغر  وأغطص  بالترب 
ضبغر طظ المراضج  الطئغئ شغ  الثثطئ  وتثظى طساعى 
الترب،  بسئإ  اإلطضاظغات،  لظصص  والمساحفغات 
طظ  العشغات  سثد  وزاد  المسثغئ،  افطراض  وتفحئ 
افذفال، إذ أسطظئ طظزمئ الطفعلئ الثولغئ (الغعظغسغش) 
أن ذفق غمظغاً غمعت ضض سحر دصائص بسئإ الضعلغرا 
وأطراض اإلجعال، وضاظئ افطط الماتثة صث أسطظئ أن 
بطث السضان ق غةثون طغاعاً لطحرب، وأن بطبغ أعض 

الغمظ غتااجعن لمساسثات إظساظغئ!!!
بثء  بسث  الغعم  الغمظ  شغ  العضع  شإن  الثقخئ  وِشغ 
الاثخض السسعدي أخئح ضاربغا، شغ تغظ إن السسعدغئ 
الغعم تشطص تثودعا شغ وجه أعض الغمظ، وتطالئعط 
بمئالس باعزئ تسةغجغئ لطتخعل سطى تأحغرتعا (شغجا) 
افطرغظ  السسعدغئ  شغ  الغمظ  أعض  غساظغ  تغظ  شغ 
سطى  وإجئارعط  اإلصاطئ،  تةثغث  أجسار  رشع  بسئإ 
التخعل سطى تأطغظ ختغ باعر البمظ، سقوة سطى 
أشدى  طا  وواردة،  حاردة  ضض  سطى  وضرائإ  رجعم 
بالضبغر طظ أعض الغمظ إلى طشادرة افراضغ السسعدغئ، 

وتحائ بعط التال شعق طا عط شغه طظ تحائ.
ولع أرادت السسعدغئ خثطئ أعض الغمظ ضما زسط طتمث 
بظ جطمان شغ لصائه طع طحاغت الغمظ طآخرا، لضاظئ 
ظخش تضطفئ الترب عثه ضاشغئ لئظاء الغمظ طظ جثغث، 

إق أن افطر لغج ضثلك.
ضان  الغمظ،  بمحاغت  جطمان  بظ  طتمث  لصاء  شصئض 
الطرشان  وأسطظ  أطرغضا،  السالط  زسغمئ  برئغج  لصاؤه 
ولعثا  والغمظ،  جعرغا  صداغا  تةاه  رؤغاعما  تعتث 
تتثد  الاغ  عغ  المظطصئ  شغ  افطرغضغئ  افجظثة  شإن 
شغ  أطا  والغمظ،  جعرغا  تةاه  السسعدغئ  السغاجئ 
الثي  الثولغ  الاتالش  شغ  حرغك  شالسسعدغئ  جعرغا 
بتةئ  جعرغا  شغ  المسطمغظ  ضث  أطرغضا  تصعده 
الةئغر  خارجغاعا  وزغر  أسطظ  وصث  (اإلرعــاب)،  طضاشتئ 
أن السسعدغئ تأتغ ضباظغ أضبر دولئ حارضئ بططسات 
غضفغ  وعثا  (اإلرعــاب)،  سطى  أطرغضا  ترب  شغ  جعغئ 
الضفر  لرأس  السسعدي  الظزام  إخقص  طثى  لاعضغح 

أطرغضا وجغاجاعا شغ المظطصئ.
وأطا شغ الغمظ، شإن أطرغضا تسامث سطى السسعدغئ شغ 
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----- بصطط: أتمث المعثب -----

إق أن غضعن افطر ضطه بغثه، وعثا اإلخرار سطى الرشخ 
عع شغ تصغصاه رشخ أطرغضغ ق غغر، شعض غظئأ عثا 
الطصاء باشغر شغ المعصش افطرغضغ شغ المسألئ الطغئغئ؟!. 
تاى اآلن ق غزعر ذلك رغط عثا الطصاء، ورغط طا خرح 
به الظاذص باجط تضعطئ السراج (سظ بثء تحضغض لةان 
طحارضئ) طع افطرغضغغظ، فن عثا اإلسقن ق غسثو سظ 
ضعظه شرصسئ شغ الععاء لظ غضعن لعا طا بسثعا شغ ظفج 

السغاق، لسثة سعاطض:
أولعا: أن تضعطئ السراج وطةطسه الرئاجغ شغ تالئ 
اإلجراء  عثا  غأخث  ولظ  بغظعط،  شغما  داخطغ  خراع 
ذرغصه إلى الاظفغث. شفغ عثه التضعطئ طظ غسائر تفار 

اظصقبغاً طةرطاً غةإ طتاضماه.
باظغعا: أن تفار لط غظةج أي اظاخار وق زال سالصا شغ 

بظشازي وق تزعر بعادر أظه جعف غظعغ افطر عظاك. 
تئظئ  أطرغضا  أن  غسظغ  شعثا  افطر  ظةح  إذا  أظه  بالبعا: 
تعثئئ افوضاع وإغةاد وضعٍ طساصر وعثا ق غئثو ظاعرا 
طثطط  شغ  جائرة  شأطرغضا  افطرغضغئ،  السغاجئ  شغ 

إظعاك الئقد وتسمغص المأجاة شغعا.
رابسعا: أن أطرغضا والشرب ضطه ق غرغث وجعدا لقجقطغغظ 
وخخعخا  تخفغاعط،  سطى  غسمض  وعع  السططئ  شغ 
الثغظ لثغعط حغء طظ الصعة السسضرغئ، والسراج ظفسه 
لط غسع لطافاوض طسعط أو إحراضعط شغ السططئ، طع 
وجعد السثغث طظعط الثي غرغإ شغ ذلك، وسطغه ق غجغث 
عثا اقتفاق "اإلسقطغ" سظ ضعظه شصاسئ إسقطغئ ورغئئ 
أطرغضغئ شغ إذقل السراج وتضعطاه والصعة الثاشسئ لعط، 

شأطرغضا تأخث وق تسطغ حغؤاً.
وإذا طا أخثظا شغ اقسائار وجعد ضاائإ طسطتئ طاسثدة 
تظاخإ تفار السثاء، شإن أي تعاشٍص بغظ السراج وتفار 
غصعد بالاأضغث إلى اقخطثام بعثه الضاائإ وعثه لغسئ 
طدمعظئ الشطئئ شغه لطسراج، وعثه صث غثثم طحروع 
أطرغضا شغ المجغث طظ الاثرغإ ولضظه ق غثثم السراج 
شغ حغء. شما سطى البعار المثطخغظ إق تعتغث خفعشعط 
والاخاصعط بحسئعط والاجاطعط بأتضام اإلجقم وتفر 
أطظ الظاس شغ طظاذص جغطرتعط، وأن غظئثوا الصئطغئ 
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الخالفة محررة البشرية من اضطهاد الديمقراطية

اضطعاد  طظ  الئحرغئ  طتررة  "الثقشئ  سظعان  تتئ  السظعي  طآتمره  تعظج  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  سصث 
الثغمصراذغئ" وذلك غعم السئئ الباطظ سحر طظ حعر رجإ الفرد/ ١٤٣٨عـ، المعاشص لطثاطج سحر طظ ظغسان/ 

أبرغض ٢٠١٧م، اباثاء طظ الساسئ الساحرة خئاتا بمصره بمفارق جضرة أرغاظئ. 
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أوروبا: ندوة بعنوان "مساهمة اإلسالم في التنمية واالرتقاء البشري"

الفرد  رجإ   ١٢ افتث،  غعم  بطةغضا  الاترغر/  تجب  ظزط 
شضرغئ  ظثوة  ٢٠١٧م،  ظغسان/أبرغض   ٠٩ المعاشص  ١٤٣٨عـ، 
بسظعان "طساعمئ اإلجقم شغ الاظمغئ واقرتصاء الئحري" 
تدمظئ  وافخعات،  اإلخعة  طظ  ذغإ  تحث  تدرعا 
اإلجقم  طساعمئ  وعما:  والظصاش  لطئتث  طعضعسغظ 
شغ الاظمغئ واقرتصاء الئحري، والسقصئ بغظ السصض والسطط 
سطغ  الدغش  افخ  افولى  الضطمئ  بإلصاء  صام  واإلغمان. 

إتسان، وضاظئ تعل دور السطط وتثود عثا الثور، وتعل السصض وتثوده ودوره شغ العخعل إلى اإلغمان. أطا الضطمئ 
الباظغئ شصث ألصاعا افخ غاجغظ، وبغظ طظ خقلعا ضغش جاعط اإلجقم والمسطمعن شغ الاظمغئ واقرتصاء الئحري، 
وأوضح أعمغئ سثم الثطط طا بغظ التدارة والمثظغئ، وأن التدارة اإلجقطغئ بما تمطك طظ ذرغصئ طظاةئ شغ 
الافضغر أدت إلى تشغغر وجه افرض شغ الماضغ وأظعا عغ السئغض العتغث إلظصاذ السالط طظ الحصاء والئآس الثي 

غساظغه الغعم. واخاامئ الظثوة بإسطاء العصئ والفرخئ لطتدعر الضرغط لمظاصحئ طا تط تظاوله طظ طعاضغع.
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هدم الخالفة
إتغاء لطثضرى افلغمئ؛ ذضرى جصعط الثقشئ شغ ٢٨ رجإ 
١٣٤٢عـ، والاغ بسصعذعا شصثت افطئ ُجّظاعا، صال رجعل 
ِه»، وضاسئ  ََّقىِ  ْ َوَراِئِه َوُ َقاَتُل ِم ا اِإلَماُم ُجٌَّةُ  َ َولِلُْمْؤِمننَِي َولَِكنَّ اهللا : «ِإنَّ  ِ ِ َولِرَُسو ةُ  الِْعزَّ  ِ سجتعا وضراطاعا، ﴿َوِبَّ
ُتُكْم  مَّ

ُ
الُْمَنافِِقنَي ال َفْعلَُموَن﴾، وتمجصئ وتثتعا، ﴿إِنَّ َهِذهِ أ

نَا َربُُّكْم َفاْقُبُدوِن﴾... بغظ غثي إصاطئ الثقشئ 
َ
ًة وَاِحَدةً وَأ مَّ

ُ
أ

الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، واجاحراشاً لعاصع جثغث، 
تتغا شغه افطئ تغاة إجقطغئ، وتتمض اإلجقم رجالئ عثى وظعر إلى السالط، ظثّضر المسطمغظ بفرضغئ السمض إلصاطئ 
ًَة َجاِهِلًَّة».  َعٌة َماَت ِم ْ َماَت َوَلَْس ِفي ُعُِقِه َبْ الثقشئ، سمقً طئرئاً لطثطئ، غرشع سظ أسظاصظا إبط الصسعد، صال : «َوَم
بعثه المظاجئئ غصغط تجب الاترغر/ وقغئ السعدان طعرجاظاً خطابغاً، بمغثان الرابطئ بحمئات تتئ سظعان: (أطئ 
واتثة.. راغئ واتثة.. شغ ظض خقشئ راحثة)... غحارك شغه بسخ صغادات الةماسات اإلجقطغئ، والسطماء المثطخغظ، 

وذلك شغ غعم السئئ ٢٥ رجإ ١٤٣٨عـ - المعاشص ٢٠١٧/٠٤/٢٢م - الساسئ السادجئ سخرًا.
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حزب التحرير في فلسطين ينظم فعاليات متعددة ومتنوعة

تتئ حسار: "الثقشئ صعٌة بسث ضسش وأطٌظ بسث خعف" 
شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  تجب  غتغغ 
ذضرى عثم الثقشئ لغساظعخ عمط المثطخغظ وغظئه 
الشاشطغظ، سئر شسالغات تةعب الدفئ الشربغئ وصطاع غجة، 
وزغارات  ودروس  وظثوات  طتاضرات  تظزغط  غاثططعا 
التجب  اجاعض  وصث  وسرضا،  ذعق  الئقد  سئر  ووصفات 
شغ الدفئ وصطاع غجة شسالغاته بتمطئ زغارات طغثاظغئ 

لسمعم ووجعاء الظاس اطاثت لبقبئ أجابغع طااالغئ، وغعاخض تظزغط دروس وضطمات وطتاضرات وظثوات، ضما 
غعاخض تظزغط وصفات وذاوقت تعارغئ شضرغئ سطى اطاثاد الصطاع، وغساجم تظزغط ظثوة طرضجغئ غعم البقباء 
٢٠١٧/٠٤/١٨م شغ المظطصئ العجطى. وشغ الدفئ الشربغئ جغسصث التجب طآتمرا تاحثا شغ رام اهللا - الئغرة، سخر 
السئئ ٢٠١٧/٤/٢٢م شغ جاتئ بطثغئ الئغرة، غائسه شغ طثغظئ خان غعظج جظعب صطاع غجة طسغرة جماعغرغئ 
وذلك غعم البقباء ٢٠١٧/٤/٢٥ لاضعن رجالئ تخض إلى ضض تصغ ظصغ صعي غظعخ طظ شعره لغدط جعثه إلى 

جععدظا الراطغئ إلى اجاسادة افطئ لمضاظاعا وسجتعا.

 ظزط تجب الاترغر/ إظثوظغسغا طظث بثاغئ حعر ظغسان/
أبرغض التالغ المعاشص لحعر رجإ الفرد شسالغات واجسئ 
شغ أرجاء الئقد غطئ تاى اآلن ٣٦ طثغظئ رئغسغئ لاثضغر 
افطئ اإلجقطغئ بفاجسئ عثم دولاعا (دولئ الثقشئ) سطى 
الفسالغات  عثه  تثطض  ١٩٢٤م،  سام  المساسمر  الضاشر  غث 
الراجطئ  طظعا  طثاطفئ  أحضاقً  اتثثت  واجسئ  طسغرات 
بالصعارب  وأخرى  الظارغئ  والثراجات  بالسغارات  وأخرى 

باإلضاشئ إلى الاةمسات التاحثة شغ المغادغظ الرئغسغئ تغث ألصغئ ضطمات رضجت سطى أعمغئ إبراز الرطعز اإلجقطغئ 
المامبطئ براغئ ولعاء رجعل اهللا  إلى جاظإ تطئغص الحرغسئ وإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وأعمغئ 
إغةادعط شغ واصع تغاة المسطمغظ طظ جثغث، تغث شغعط سج الثظغا والظةاة شغ اآلخرة. وجااعج عثه الفسالغات 

العاجسئ بمظاثى الثقشئ السالمغ الثي جغسصث شغ جاضرتا غعم افتث المعاشص ٢٠١٧/٠٤/٢٣م بإذن اهللا وتعشغصه.
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"هدم دولة الخالفة"
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