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بصطط: افجااذ جطغمان الثجغج*

ظحر طعصع (وضالئ طسا، البقباء، ٢٢ ربغع اآلخر ١٤٣٩عـ، 
٢٠١٨/١/٩م) خئرا جاء شغه: "أسطظ طراصإ الثولئ افطرغضغ 
المظاعب  شغ  تترغخ  وجعد  إطضاظغئ  شتص  اساجاطه 
الثراجغئ الاابسئ لطسططئ الفطسطغظغئ. وصال طعصع "إن آر 
جغ" السئري إن لعغج دودارون، أسطظ أظه غظعي شتص 
طا إذا ضاظئ المظاعب الاغ تثرس شغ المثارس الاابسئ 
القجؤغظ  وتحشغض  غعث  ووضالئ  الفطسطغظغئ  لطسططئ 
تتاعي  غجة،  وصطاع  الشربغئ  الدفئ  شغ  الفطسطغظغغظ 
"اإلرعاب".  تحةغع  أو  لطساطغئ"  "طسادغئ  طعاد  سطى 
وغسائر ضغان غععد افظاحغث العذظغئ أو الثسعة لطاضاشض 
"السظش"  سطى  تترغدا  وافجرى  الحعثاء  سائقت  طع 
وغسسى لطدشط سطى السططئ الفطسطغظغئ طظ أجض إزالئ 
عثا المتاعى طظ المظاعب الاثرغسغئ، شغ تغظ ظحر ضبغر 
طظ الفغثغععات الاغ غزعر شغعا ذقب غععد غاسطمعن 
ضغفغئ صاض الفطسطغظغغظ وذردعط طظ أرضعط، وظفغ 

وجعدعط سطى عثه افرض طظث افزل".
: إن َطبض أطرغضا المةرطئ والثول اقجاسمارغئ 

ط

عع ضمبض الحغطان ضطما صاد المثظَإ إلى جرٍم لط غضاش 
صسر  إلى  به  لغععي  بالمجغث  ذالئه  وإظما  بثلك،  طظه 
جعظط، شرغط طا صثطاه السططئ الفطسطغظغئ طظ خثطات 
خسغسئ لضغان غععد وأطرغضا، وتمادغعا باجامرار شغ 
سطمظئ طظاعب الاسطغط، إق أظعا لط تظض رضاعما بسث ولظ 
َّ تَتَّبَِع  َُهوُد َوالَ اجََّصاَرى َح ْ َ َعنَك ا تساطغع ﴿َولَن تَْر
ِملََّتُهْم﴾. إن عثا الثئر عع برعان آخر غداف إلى طؤات 
الئراعغظ الاغ تبئئ خطعرة المال السغاجغ الصثر، الثي 
غتطع لطئسخ أن غسمغه بثسط الثول الحصغصئ والماظتئ! 
شعثه افطعال تظفص شصط لطخث سظ جئغض اهللا، وعغ 
شغ تصغصاعا أجعر بثسئ تثشع لطسططئ ظزغر تحعغه 
سصعل أبظائظا وتشغغر شضرعط وبصاشاعط وتظحؤاعط سطى 
السطماظغئ الضاشرة، ولغظزروا إلى المتاطغظ المساثغظ 
والحعثاء  المصاوطغظ  واسائار  أخثصاء،  أظعط  سطى 
بأظعط  شطسطغظ  وتترغر  اإلجقم  لاتضغط  والثاسغظ 
وا  َُصدُّ ِ ْموَالَُهْم 

َ
ِيَن َكَفُروا يُنِفُقوَن أ َّ (إرعابغعن)! ﴿إِنَّ ا

ِ﴾. ضما أن الثئر غضثب طجاسط اعامام  َعن َسبِيِل ابَّ
أطرغضا، والشرب سمعطا، بالظعاتغ اإلظساظغئ واإلغابغئ، 
شطغج لثى عثه الثول أي صغمئ لطظاتغئ اإلظساظغئ وق 
بصاشاعا  وظحر  وطثططاتعا  طخالتعا  جعى  غعمعا 
شغ  افخض  إن  بطزاعا.  السالط  غضاعي  الاغ  الفاجثة 
طظاعب الاسطغط أن ُتثّرج حثخغات إجقطغئ شثة تأخث 
تسسى  وأن  والعغى  السطط  جاتات  شغ  أطاعا  بجطام 
السططئ  لضظ  افطط،  طساعى  سطى  وتمغجعا  لرصغعا 
المثارس  طظ  جسطعا  المسطمغظ  تضام  طظ  وظزراءعا 
الاغ  الطفغطغات  وإظااج  الشربغئ  البصاشئ  لظحر  طرتًسا 
تسغح سطى شاات الشرب وترى شغه وشغ بصاشاه الفاجثة 
طتض أجعة، وجسطعا طظ افسثاء التاصثغظ طحرشغظ سطى 
تربغئ أبظائظا، لثا شصث وجإ سطى افطئ أن ترشع خعتعا 
سالغاً شغ وجه عثه افظزمئ السمغطئ؛ بأن ضفعا أغثغضط 
سظ أبظائظا شعط شطثات أضئادظا ق جطسئ تااجرون بعا شغ 
جعق افشضار الشربغئ الئثسئ، وأن تسسى إلزالئ عثه 
طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  وإصاطئ  افظزمئ 
الظئعة بثق طظعا، خقشئ تثرج أجغاقً طظ أطبال أبغ بضر 
  والفاروق وأبغ سئغثة، أجغاقً ق ترى شغ غغر طتمٍث
لاترغر  المسطمغظ  جتاشض  تصعد  أجغاقً  وأجعة،  صثوًة 
تتمض اإلجقم  شطسطغظ واجاباث ضغان غععد، أجغاقً 
وتةاعث شغ جئغض اهللا وتظحر العثى والرتمئ وتصدغ 

سطى ظفعذ المساسمرغظ وإشسادعط.

أغعا المسطمعن، أغاعا الةغعش شغ بقد المسطمغظ: 
شطسطغظ  لمسزط  غععد  اتاقل  سطى  التضام  جضعت  إن 
١٩٤٨م، وسثم تترغك الةغعش لصاالعط وإسادة طا اتاض 
سطى  التضام  وجضعت  ضئرى...  جرغمئ  عع  شطسطغظ  طظ 
اتاقل غععد لئاصغ شطسطغظ شغ ١٩٦٧م وسثم تترغك 
الةغعش إلسادة ضاطض شطسطغظ طظ برابظ غععد عع جرغمئ 
أحث وأضئر... وسثم اتثاذ تالئ الترب الفسطغئ طع الثول الاغ 
تثسط ضغان غععد عغ ضثلك ق تصض إجراطاً... وخثاصئ تطك 

الثول والعقء لعا عغ خغاظئ هللا ولرجعله ولطمآطظغظ.
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شغ طططع ضض سام طغقدي تثرج لظا الثولئ بما غسمى 
بالمعازظئ، غاط إسثادعا طظ صئض المثاخغظ شغ المةال 
واقصاخاد  المالغئ  وزارة  شغ  واقصاخادي،  المالغ 
العذظغ، وشغ أواخر السام ٢٠١٧م أخرجئ وزارة المالغئ 
السعداظغئ طحروع المعازظئ الساطئ لطسام ٢٠١٨م، وتط 
صاظعظا  شغما بسث  لاخئح  إلجازتعا  لطئرلمان،  تصثغمعا 
صابقً لطاظفغث، ولضظ صئض أن ظثعض شغ واصسعا وظسرد 
تفاخغطعا، ق بث أن ظاسرف سطى المعازظئ طاذا تسظغ؟ 

ولماذا غاط إسثادعا؟
غعضح  تفخغطغ  بغان  عغ  لطثولئ  الساطئ  المعازظئ 
تصثغرات إغرادات الثولئ، وطخروشاتعا، طسئرا سظ ذلك 
شغ خعرة وتثات ظصثغئ، تسضج شغ طدمعظعا خطئ 
الثولئ لسظئ طالغئ طصئطئ، تسمض سطى تتصغص أعثاف 
السططئ  صئض  طظ  اساماده  غاط  الئغان  وعثا  الثولئ، 

الاحرغسغئ شغ الثولئ.
سظ  تضحش  فظعا  جغاجغ،  سمض  عغ  المعازظئ  إن 
خقل  طظ  الثولئ  تظاعةعا  الاغ  السغاجغئ  السصغثة 
سظ  وضثلك  وتتطغطعما،  وإغراداتعا  ظفصاتعا  صراءة 
الثولئ  وجغطئ  شعغ  تائظاه،  الثي  اقصاخادي  الظزام 
اقصاخادغئ  بالتالئ  والئطعغ  السام،  اقصاخاد  لاعجغه 
لطثولئ إلى العضع الثي ترطغ إلى العخعل إلغه شغ 

التغاة اقصاخادغئ والسغاجغئ.
بإسثاد  المالغئ  وزارة  صاطئ  ٢٠١٧م،  السام  أواخر  وشغ 
طعازظئ لطسام ٢٠١٨م شغ وصئ غسغح شغه أعض السعدان 
المسغحئ،  غقء  شغه  غضابثون  صاجغاً  اصاخادغاً  ظرشاً 
شصر  طسثقت  ظض  شغ  غعم،  ضض  شغ  صسعة  وتجداد 
سالغئ تفعق ٤٦٪، وتدثط ٣٥٪ وبطالئ تةسض افتعال 
المسغحغئ خسئئ ق تطاق، وشغ وجط عثه المساظاة 
المالغئ  وزارة  سضفئ  تغث  شأرًا،  شعلث  الةئض  تمثخ 
حععرا سطى إسثاد المعازظئ الساطئ، بط خرجئ لظا شغما 

غسمى طحروع طعازظئ السام الةثغث ٢٠١٨م.
شعغ طغجاظغئ طئطشعا اإلجمالغ وخض إلى (١٧٣,١ ططغار)، 
ططغار  بطشئ ١٠٨,٨  وافخرى  الدرغئغئ،  اإلغرادات  طظعا 
جظغه، أي طا غسادل ٦٣٪. ضما بطشئ الصروض الثارجغئ 
 ٥٥,٣ بـ  المخرشغ  والظزام  الةمععر  طظ  واقجاثاظئ 
ططغار جظغه بظسئئ ٣٢٪ طظ إجمالغ المعارد، طما غسظغ 

أن ٩٥٪ ضرائإ وصروض.
ضما أسطظئ وزارة المالغئ السعداظغئ، رشع جسر الثوقر 
تربغعن  (جعدان  جظغعاً.   ١٨ إلى   ٦,٩ طظ  الةمرضغ 
ذئصئ  وصث   ،٪٢٠٠ تعالغ  بطشئ  بظسئئ   (٢٠١٧/١٢/٢٥
الصطاع  شغ  الضعرباء  أجسار  شغ  زغادة  التضعطئ 
الخظاسغ، وتترغر جسر الصمح، تتئ ذرغسئ رشع الثسط 
ضما  الثولغ!!  الظصث  خظثوق  طظ  المصثم  المجسعم، 
تتثبئ وزارة المالغئ سظ رشع الثسط سظ الةازولغظ، 
وسثت خطاً أتمر، وعع طا غسظغ ضمظغاً رشسه سظ بصغئ 
المتروصات (الشاز والئظجغظ وغغرعما)، وطا غجغث الطغظ 
بطئ تثغث وزغر المالغئ طتمث الرضابغ الثي أصر بأن 
طعازظئ السام ٢٠١٨ "جاحعث إجراءات اصاخادغئ صاجغئ 
الجطظ  بمرور  تتض  لظ  اقصاخادغئ  المحاضض  وأن 
وإظما باتثاذ اإلجراءات الختغتئ". وتابع "ضطما ضاصئ 

جظدطر قتثاذ إجراءات صاجغئ".
تعرد  طغجاظغئ  أظعا  لظبئئ  سظاء  ضبغر  إلى  ظتااج  ولظ 
الظاس طعارد العقك، شئعادر الفحض تطعح شغ افشص، 
وخفعف  الةمغع،  بظارعا  اضاعى  الطئت  غاز  شأزطئ 
الرغغش أطام المثابج تئغظ بعادر المساظاة التصغصغئ الاغ 

تمثدئ سظ تطك المعازظئ.
شعاجإ سطغظا أن ظضحش فطاظا السزغمئ التصائص وظخثح 
بالتص شغ وجعه الزالمغظ، وظرجط الثط المساصغط 
الاعشغص،  وباهللا  شظصعل  المسعجئ،  الثطعط  أطام 

طساظثغظ شغ رؤغاظا إلى ضااب اهللا وجظئ رجعله.
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب: لغج التثبان عما طظ باب الفسض ورد الفسض، 
وطا اتعاطات إغران فربغض إق طظ باب الاثئط السغاجغ 
ظاغةئ ذاتغئ افتثاث، شأربغض تالغاً طحشعلئ شغ أزطاعا 
الاغ تضاد تسخش بضغاظعا، ولغج لعا الصثرة شغ الزروف 
عثا  التالغئ أن تترك الحارع شغ إغران! وضان واضتاً 
الاثئط طظ تعزغع إغران اقتعاطات لةعات سثة؛ شصث 
ألصى طسآولعن إغراظغعن بالطعم سطى صعى أجظئغئ، وصال 
الماتثة،  افطط  شغ  إغران  طظثوب  خعحرو،  سطغ  غقم 
غعم الةمسئ، (إن ذعران لثغعا أدلئ صعغئ سطى أظعط 
الثارج"...  طظ  تعجغعات  بعضعح  تطصعا  "المازاعرغظ" 
بغ بغ جغ سربغ ٢٠١٨/٠١/٠٧م)... ولثلك شإن طا جاء 
طظ اتعام إغران فربغض عع ضمظ عثا الاثئط: (وضان 
أطغظ طةمع تحثغص طخطتئ الظزام اإلغراظغ طتسظ 
رضائغ، صث خرح أطج ٢٠١٨/١/٦ بأن تفاخغض جغظارغع 
افتثاث شغ إغران خطط لعا شغ أربغض بإصطغط ضردجاان 
السراق... روجغا الغعم ٢٠١٨/٠١/٠٧م) وصث ظفى اإلصطغط عثا 

اقتعام سطى لسان جفغظ دزغغ الماتثث باجط تضعطئ 
اإلصطغط "المخثر السابص"... وعضثا شطغسئ المسألئ طظ 
باب الفسض ورد الفسض، بض لضض أعثاشه وظروشه... غغر 
أن التثبغظ بثءا ذاتغاً بط أتاذئ بعما دواشع خارجغئ 
لاتصغص أعثاف ذات خطئ باإلصطغط وبإغران وشص طةرغات 

افتثاث، وبغان ذلك ضما غطغ:
أوقً: أتثاث اإلصطغط:

١- ظصطئ وضاقت افظئاء المثاطفئ أظه شغ ٢٠١٧/١٢/١٩م 
شغ  والمعظفغظ  المسطمغظ  طظ  طزاعرات  اظثلسئ  صث 
السطغماظغئ الثغظ لط غاصاضعا رواتئعط فحعر، بط حمطئ 
السطغماظغئ،  طتاشزئ  شغ  واجسئ  جماعغرغئ  صطاسات 
واطاثت بسث ذلك إلى طظاذص أخرى شغ اإلصطغط بما شغ 
اظثراط  جرسئ  وتحغر  أربغض.  طتاشزئ  طظ  أججاء  ذلك 
الةماعغر شغ عثه المزاعرات إلى ضغص الظاس بما آلئ 
إلغه أطعر اإلصطغط اقصاخادغئ بسث اظتسار المعارد الظفطغئ 
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أمريكا أصبحت قّيمة على 
منهاج التدريس بفعل خيانة 

السلطة

أضث تجب الاترغر سطى لسان سدع طضائه اإلسقطغ شغ شطسطغظ افجااذ تسظ المثععن، بعجعب وصعف افطئ 
شغ وجه جمغع المحارغع السغاجغئ الاغ ترطغ إلى تخفغئ صدغئ شطسطغظ، بثءا طظ ظعب أوجطع واظاعاء بما 
غسرف بخفصئ الصرن. واسائر شغ جغاق تخرغتاته وجعب اقجاظاد شغ جمغع الاترضات إلى صثرات وإطضاظغات 
الصعاسث  لعا  وتفاح  بالمطغارات  أطرغضا  تمث  الاغ  السربغئ  افظزمئ  سائات  أو  فوروبا  الاعجه  طظ  بثق  افطئ، 
وصعاعا  افطئ  سطى  الفاسطئ  الصعى  اساماد  ضرورة  سطى  وأضث  وبرواتعا.  حسعبعا  تساب  سطى  ولع  السسضرغئ 
المثاطفئ، شافظزمئ زائطئ وافطئ باصغئ، ضما أن الاسعغض سطى طعاصش بسخ الثول اإلصطغمغئ أو سطى افوروبغغظ، 
عع ارتضاز إلى جثار طائض ق غصعى سطى طعاجعئ أطرغضا وق غظخش طزطعطا. واسائر أن افخئار والاسرغئات الاغ 
تططص تعل طا غسرف بخفصئ الصرن طا عغ إق جج لطظئخ وطتاولئ لاسعغس طحارغع أطرغضا وتروغةعا، بثءا طظ 
صرار تراطإ تعل الصثس واظاعاء بمطش القجؤغظ واقجاغطان، وأن عثه افذروتات تعثف إلى تخفغئ صدغئ 
شطسطغظ، وتصثغط خثطئ ضئرى فطرغضا الاغ ترى شغ عثه الصدغئ طظئسا لمصاوطئ طحارغسعا شغ المظطصئ. 
وأضاف المثععن أن أطرغضا ق ترى شغ عثا السالط جعى ظفسعا وشص جغاجئ "أطرغضا أوق"، وأن عثه الظزرة 
الماشطرجئ إلى السالط وإلى افطئ اإلجقطغئ، غةإ أن تاتطط سطى أجعار شطسطغظ وطصثجاتعا، وغةإ سطى 
افطئ أن تاعتث شغ ظض خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة لاسغث أطرغضا إلى سصر دارعا طثلعلئ طعجوطئ. طسائرا 
طسؤعلغئ  شطسطغظ  أعض  غتمض  الثي  الظعب  واجاظضر  شحطه،  أبئئ  صث  العذظغ  المحروع  أن  ذاته  العصئ  شغ 
العصعف شغ وجه اقتاقل المةرم وغسفغ افطئ وجغعحعا طظ طسؤعلغاتعط تةاه تترغر شطسطغظ ضطعا. واخااط 
تخرغته باسائار أن التثغث سظ تعجغع صطاع غجة تةاه جغظاء، ق غعثف لاثفغش طساظاة أعض غجة بصثر طا 

غعثف لمتاولئ تخفغئ طا تئصى طظ صدغئ شطسطغظ.

حزب التحرير: على األمة رفض التسويات
بدءاً من أوسلو ومدريد وانتهاء بصفقة القرن، والعمل 

على تحرير فلسطين
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

السآال: شغ ٢٠١٨/٠١/٠٦م اتعمئ إغران إصطغط ضردجاان بأظه وراء المزاعرات اقتاةاجغئ شغ إغران، وشغ ٢٠١٨/٠١/٠٧م 
رد إصطغط ضردجاان بالظفغ. وصث لعتر شغ المزاعرات السارطئ الاغ تثبئ شغ إصطغط ضردجاان وخاخئ شغ طتاشزئ 
السطغماظغئ شغ ٢٠١٧/١٢/١٩م، أن أخئارًا تط تظاصطعا بأن إلغران دورًا شغعا، شعض غمضظ الصعل إن اقتاةاجات شغ إغران 

شغ ٢٠١٧/١٢/٢٨م ضان لقصطغط دور شغعا طظ باب واتثة بعاتثة؟ وبسئارة أخرى:
١- عض طا تثث وغتثث شغ إغران وطا تثث شغ اإلصطغط عع طظ باب الفسض ورد الفسض؟ ٢- وعض عما تترضات ذاتغئ 
أو بمترك خارجغ؟ ٣- وإن ضان، شمظ عع عثا المترك؟ وعض غصخث طظ عثه اقتاةاجات تشغغر الظزام شغ اإلصطغط 

أو إغران؟ وججاك اهللا خغرًا.

ؤطئ
 أج
عبئ
أج
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فعض  اإلظساظغئ  الضعارث  أوجثت  صث  الترب  عثه  إن 
بثلك  لغاضعن  الصاتطئ  وافطــراض  ضالمةاسئ  الغمظ 
المةاسئ  وجئاق  (الترب  والمرسإ  المثغش  البالعث 
الاغ  الماتثة  افطط  أذطصئ  شصث  الصاتطئ)،  وافطراض 
تظتاز بحضض واضح إلى خش التعبغغظ والثي أدى ذلك 
إلى اظجساج المصاوطئ تغث أسطظ بسخ صغادتعا خراتئ 
وضثلك  طئضر  وصئ  طظث  تتثغرًا  لطتعبغغظ  اظتغازعا 
التخار  ترشع  لط  إذا  السسعدغئ  أن  شغ ٢٠١٧/١١/٨ 
المفروض سطى الغمظ شإن عثا الئطث جغعاجه (المةاسئ 
طقغغظ  لسصعط  غآدي  صث  طما  سصعد  طظث  افضثط) 
المعاظأ  إبصاء  إلى  افطظ  طةطج  دسا  ضما  الدتاغا، 
والمطارات شغ عثا الئطث طفاعتئ إلغخال المساسثات 
اإلظساظغئ. والسسعدغئ تشطص المظاشث تجاطظاً طع إذقق 
الماتثة  وافطط  أضبر.  أو  بالساغاً  خاروخا  التعبغغظ 
الماردغئ  افوضــاع  عثه  تخظع  أطرغضا  ورائعا  وطظ 
بط تثرف دطعع الاماجغح سطى أعض الغمظ. والمةاسئ 
حئح غقتص أعض الغمظ طظ جراء عثه الترب المثطرة 
وضثلك طظ جراء جغاجئ التعبغغظ الثغظ وربععا طظ 
تضط افئمئ الاغ ضاظئ طساصطئ سظ الثقشئ السبماظغئ، 
تسمثًا  الغمظ  أعض  تةعغع  شغ  تامبض  السغاجئ  وعثه 
تعشر  طع  وإذقلعط  وترضغسعط  لتضمعط  إلخداسعط 
أعض  جمغع  تضفغ  الاغ  بأغثغعط  الضبغرة  ــعال  افط
ضماحئ  شضغ  بغظ  الغمظ  أعــض  أخئح  شصث  الغمظ. 
والسغاجات  سظعا  الظاجمئ  اإلظساظغئ  والضعارث  الترب 
الفاحطئ الاغ غظفثعا سمقء الثول اقجاسمارغئ أطرغضا 
وبرغطاظغا سطى تث جعاء. شصث زادت طساظاة أعض الغمظ؛ 
شالةعع غطاردعط وافطراض الصاتطئ تقتصعط وتظاطغ 
الشقء وارتفاع افجسار وظصص طخادر الطاصئ واظسثام 
الختغئ  الثثطات  وتراجع  الثثطات  وتردي  الضعرباء 
واصارابعا طظ تاشئ اقظعغار واظاحار افوبؤئ وافطراض 
المسثغئ واإلجعال وطظعا طرض الضعلغرا الثي تخث 
افطط  إتخاءات  وشص  الغمظ  أعض  طظ  اآلقف  أرواح 
الماتثة الاغ تعّرب افجطتئ لطتعبغغظ طع المساسثة 
الشثائغئ الاغ ق تخض إلى طظ غساتصعا إق ظادرا. وق 
زال أعض الغمظ لفجش الحثغث غسطصعن آطالعط بعثه 
الزعر  شغ  تطسظعط  بط  لعط  تئاسط  الاغ  المظزمات 

باعرغإ افجطتئ الاغ تصاطعط وتسئإ طساظاتعط!
إن الماخارسغظ وأجغادعط ق غرجى طظعط خغر طططصاً. 
ضغش ظأطض بتض غظعغ طساظاتظا طظ سثو ضاشر طاربص بظا 
وعع الثي شرض سطغظا عثه التالئ الماردغئ سظ ذرغص 
بالعضالئ  الترب  عثه  غمار  غثعضعن  الثغظ  السمقء 
سظه، والدتغئ شغعا عط المسطمعن؟! شغةإ سطى أعطظا 
ضفغض  شعع  السغاجغ  بالعسغ  غاتخظعا  أن  الغمظ  شغ 
بمظسعط طظ السصعط شغ طثططات الثول اقجاسمارغئ 
الختغتئ  العجعئ  باعجغععط  ضفغض  وعع  وسمقئعا. 
الاغ أطر بعا دغظعط والاغ ترضغ ربعط أق وعغ السمض 
الةاد إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة 
لعط  الثقص  شعغ  الاترغر  تجب  حئاب  إخعاظعط  طع 
ولةمغع المسطمغظ طظ عثا العضع الماردي وعغ المظصث 
لعط طظ سثوعط وعغ المثرج العتغث الختغح طظ ضض 
ْحَسُن ِمَن اهللاِ 

َ
المحاضض وافزطات، صال اهللا تسالى: ﴿َوَمْن أ

 ﴾ُحْكماً لَِقوٍْم يُْوقُِنوَن

بقث  سظ  غجغث  طا  طظث  الغمظ  شغ  الترب  تاعصش  لط 
الخراع  أذراف  بغظ  تثور  الاغ  الترب  تطك  جظعات، 
اإلظةطع  المساسمر  تثثم  والاغ  واإلصطغمغئ  المتطغئ 
الظفعذ  سطى  المتاثم  خراسه  شغ  الغمظ  شغ  أطرغضغ 
شصث  صئض،  ذي  طظ  أضبر  احاساقً  ازدادت  بض  والبروة، 
تخاسث لعغئعا بصعة شغ طتاشزئ حئعة شاط لطصعات 
طظ  المثسعطئ  اإلطارات  طظ  المسظعدة  الةظعب  شغ 
تخاسث  بط  ظعائغا  طظعا  التعبغغظ  إخــراج  برغطاظغا 
طتاشزئ  إلى  وخعقً  والساتض  الئغداء  شغ  لعغئعا 
بصعة  تاصثم  وضاظئ  الثعخئ،  طثغرغئ  شغ  التثغثة 
وشغ زطظ صغاجغ ظتع طغظاء التثغثة إق أن ضشعذات 
ظتع  جغرعا  طظ  تثفش  جسطعا  بحثة  سطغعا  أطرغضا 
الطغران  صئض  طظ  ضربعط  بسث  خاخئ  العثف  ذلك 
تضاد  الةعف  شغ  المصاوطئ  شإن  وضثلك  السسعدي، 
خسثة  وشغ  ظعائغاً،  طظعا  التعبغغظ  ططغحغات  تثرج 
تاصثم المصاوطئ المسظعدة طظ السسعدغئ شغ طثغرغئ 
وإن  طعمئ،  جئطغئ  جطسطئ  سطى  اجاعلئ  وصث  الئصع 
لطتثود  تراجئ  عع  المظطصئ  عثه  شغ  وجعدعا  ضان 
العصئ  شغ  وتثجغظعط  التعبغغظ  لاصعغئ  السسعدغئ 
ظفسه لفك ارتئاذعط بإغران لغضعن ارتئاذعط طئاحرة 
بالسسعدغئ وسظثعا جاةري المفاوضات طسعط وتصئض 
السسعدغئ بعجعدعط شغ التضط وجاظجع سظعط خفئ 
جظاح  إجئار  وجاتاول  بثولاعط  وجاسارف  اقظصقبغغظ 
وغآضث  حراضئ،  شغ  طسعط  والثخعل  ذلك  سطى  عادي 
ذلك طا غصعم به الطغران السسعدي طظ تضبغش الدرب 
سطى بسخ طعاصع التعبغغظ ضمسسضر اقجاصئال غرب 
الساخمئ خظساء وضرب المصاوطئ الاغ تتاول الاصثم شغ 
ظعط حرق خظساء وضثلك الاغ تتاول الاصثم شغ الساتض 

خعب طغظاء التثغثة الثي تسائره أطرغضا خطاً أتمر.
بغظ  ترب  تصغصاعا  شغ  عغ  المثطرة  الترب  عثه  إن 
لثودتان  سثوتان  دولاان  وعما  وبرغطاظغا  أطرغضا 
لقجقم والمسطمغظ ساطئ وفعض الغمظ خاخئ، وضض 
السسعدغئ  أدواتعا  شأطرغضا  أدواتعا؛  لعا  طظعما  دولئ 
وإغران وططغحغاتعا والتراك الةظعبغ المعالغ فطرغضا، 
وأطا برغطاظغا شأدواتعا عغ اإلطارات وصطر وعادي وخالح 

الاغ خسرت برغطاظغا بصاطه ربع ظفعذعا شغ الغمظ.
إن عثه الترب اقجاسمارغئ المثطرة لعغ حر ق غطاق، 
شصث أدت إلى جفك دطاء آقف المسطمغظ شغ جئعات 
الصاال شغ طسارك سئبغئ وتتئ صغادة سمغطئ وطأجعرة 
ورخغخئ باسئ دغظعا بثظغا غغرعا، أخاب سغظغعا السمى 
وأذظغعا الخمط سظ صعل ظئغعا الضرغط طتمث خطى اهللا 
 ِ ِل ْ ُ ِ َعَلى اْل ِل ْ ُ سطغه وسطى آله وختئه وجطط «ُكلُّ اْل

َحَراٌم َدُمُه َوَماُلُه َوِعْرُضُه» رواه طسطط.
الضئغر  الدرر  طظعا  الغمظ  أعض  لتص  صث  الترب  شعثه 
الثي شاق تث الاخعر؛ شصث جفضئ شغعا دطاء سحرات 
بطثاظعط  طظ  وحردوا  طظازلعط  ودطرت  طظعط  اآلقف 
وشصثوا أسمالعط وأخئح ضبغر طظ المحردغظ غساظعن 
افطرغظ وبسدعط ق غةث طأوى وق طا غظفص طظه سطى 
سام  سظ  غجغث  لما  الرواتإ  صطع  ظض  شغ  غسعل  طظ 
وتعصش الثثطات واظاحار افطراض واجاحراء الئطالئ 
المتطغئ  السمطئ  واظثفاض  والثطار  الةماسغ  والظجوح 

لغخض الثوقر إلى طا غفعق الدسش طظه صئض الترب.

أسطظ   ،٢٠١٧ الماضغ  السام  طظ  آب/أغسطج  شغ 
جثغثة  اجاراتغةغئ  سظ  تراطإ  افطرغضغ  الرئغج 
تثص أششاظساان وباضساان، تادّمظ طمارجئ ضشط 
أضئر سطى باضساان طظ أجض دسط السمطغات السسضرغئ 
افطرغضغئ لمضاشتئ (اإلرعاب). وشغ طططع ضاظعن الباظغ/

غظاغر ٢٠١٨، بثأ تراطإ السظئ الةثغثة باظاصاد باضساان 
واتعاطعا بمساسثة وتترغخ الةماسات (اإلرعابغئ) سطى 
عثه  تراطإ  رواغئ  باضساان  ظفئ  تغظ  شغ  أراضغعا، 
وأضثت سطى الادتغات الدثمئ الاغ صثطاعا لثثطئ 
الترب السالمغئ افطرغضغئ ضث (اإلرعاب) طظث سام ٢٠٠١. 
لط تضظ باضساان العتغثة الاغ اظاصثت إدارة تراطإ، 
شصث أصّر السثغث أن طعصش أطرغضا الثحظ غعثد بثشع 
باضساان إلى طةال الظفعذ الخغظغ، طما غصطض طظ صثرة 

أطرغضا سطى طضاشتئ (اإلرعاب).
اجاراتغةغات  أطرغضا  تئّظئ   ،٢٠٠١ أغطعل/جئامئر  طظث 
طحعحئ تةاه أششاظساان، والساطض المحارك العتغث بغظ 
اقجاراتغةغات الاغ اسامثتعا اإلدارات افطرغضغئ البقث 
الماساصئئ عع التفاظ سطى الصعاسث السسضرغئ شغ الئطث، 
طظ أجض اجاشقلعا لطصغام بمعام اجاطقسغئ وسمطغات 
تساعثف  الاغ  الئطثان  جمغع  ضث  خاخئ  سسضرغئ 
تصسغط  غمضظ  شإظه  ذلك،  سظ  بسغثا  أششاظساان. 

اقجاراتغةغئ افطرغضغئ إلى بقث طراتض طامغجة.

خقل إدارة بعش افولى، ضان ترضغج أطرغضا سطى اقظاخار 
الضاطض شغ الترب افششاظغئ، طظ خقل اجاراتغةغئ تامبض 
تضعطئ  وتظخغإ  السططئ  طظ  بطالئان  اإلذاتئ  شغ 
أششاظغئ بصغادة تاطث ضرزاي بثسط طظ أطراء الترب شغ 
الاتالش الحمالغ؛ وصث لسئئ باضساان دورعا الضاطض شغ 
تسغغر المتادبات الاغ أدت إلى اتفاق (بعن)، وبمةرد 
تحضغض تضعطئ ضرزاي اقظاصالغئ، تشّغرت أولعغات أطرغضا، 
سطى  ذرأ  الثي  الةثغث  الاشغغر  سطى  واحظطظ  ورضجت 

ظزام المتاشزغظ الةثد شغ السراق.
تشغرت اجاراتغةغئ أطرغضا افششاظغئ بسرسئ ظتع إدارة 
ضرزاي،  وجططئ  افششاظغئ  المصاوطئ  بغظ  المعاجعئ 
وخقل عثه الفارة الاغ ضان سظعاظعا "الفعضى الثقصئ" 
سطى  لطسغطرة  باضساان  بتمطئ  جسغثة  أطرغضا  ضاظئ 
المسطتغظ سطى أراضغعا، تاى ق تحضض تطك الترضات 
غحئه  الاضاغك  وعثا  ضرزاي،  لتضط  وجعدغا  تعثغثا 
الثي تخض شغ أطرغضا العجطى والةظعبغئ تغث ضان 
صئض  طظ  طثسعطغظ  التضعطغئ  والصعات  المامردون 
أطرغضا تاى غصاتطعا بسدعط بسدا، تاى تامضظ أطرغضا 
غاسطص  شغما  افطر  وضثلك  الئقد،  سطى  السغطرة  طظ 
فششاظساان.  اتاقلعا  طعاخطئ  طظ  أطرغضا  بامضظ 
بالاالغ، شصث لسئئ أطرغضا جظئا إلى جظإ طع ازدواجغئ 
العقء الئاضسااظغ، وضان إذقع المسآولغظ افطرغضغغظ 
ذالئان  حعرى  طةطج  سطى  باضساان  خقل  طظ 

المامرضج شغ (ضعغاا) طباق سطى عثه اقزدواجغئ.
تظفغث  سطى  طحرشئ  أوباطا  إدارة  ضاظئ  ذلك،  طع 
اجاراتغةغات سثة، طما أدى إلى اجاةابئ ططاعغئ؛ شفغ 
بسخ افتغان ضاظئ أطرغضا طعامئ بالفعز شغ الترب 

أتغان  وشغ  افششاظغئ،  ذالئان  طع  الافاوض  وترشخ 
أخرى ضشطئ سطى باضساان لمقتصئ المصاتطغظ افششان 
الثغظ غثائؤعن شغ المظاذص الصئطغئ والصداء سطغعط، 
وسظثطا أدرضئ أطرغضا أظه ق غمضظعا ضسإ الترب، دشسئ 
إدارة أوباطا بسمطغئ السقم طظ تطصاء ظفسعا. شغ ظعاغئ 
المطاف، صررت إدارة أوباطا الباظغئ الاغ ضاظئ طحشعلئ 
بفحطعا شغ إجعاض بعرة جعرغا، صررت الثروج رجمغا 
وصث  رطجغئ،  صعة  وراءعا  وترضئ  افششاظغئ  الترب  طظ 
افطرغضغ  لطةغح  طعغظئ  تةربئ  المرتطئ  عثه  ضاظئ 
أجفرت سظ اتعاطات وظجاسات بغظ الةظراقت السسضرغغظ 
شغ واحظطظ، وغرغث الةظراقت الغعم طمظ عط طتغطعن 

باراطإ، غرغثون سضج تطك العجغمئ.
شغ العصئ ظفسه شإن الةغح الئاضسااظغ طآجسئ ق 
تبص بأطرغضا وتصاوم أغئ طتاولئ تصغصغئ طظعا لطصداء 
سطى المقذات اآلطظئ لطمصاوطئ افششاظغئ المسطتئ شغ 
باضساان، وغسامث جطعك باضساان سطى اقساصاد بأن 
سقصات أطرغضا العبغصئ طع العظث تاططإ إتغاء السمص 
اقجاراتغةغ الئاضسااظغ شغ أششاظساان، لثلك ضاظئ 
شغ  أتئاسعا  سظ  الاظازل  شغ  ضبغرا  طارددة  باضساان 
أولسعن  بحثة  سطغعا  أضث  الظصطئ  وعثه  أششاظساان، 
المئسعث افطرغضغ لئاضساان شغ طصال ظحرته ختغفئ 

(ظغعغعرك تاغمج) طآخرا.

بالظسئئ لطخغظ، تثحى بضغظ طظ تسّجز السقصات العظثغئ 
افطرغضغئ سطى التثود الشربغئ لعا، وبالظسئئ لطتثود 
الحرصغئ لطخغظ، تساثثم أطرغضا صدغئ ضعرغا الحمالغئ 
لاسجغج السقصات طع دول آجغا الئاجغفغك ولظحر أجطتئ 
سسضرغئ  طظاورات  وإجراء  الةظعبغئ  ضعرغا  شغ  طاصثطئ 
طحارضئ طع أجارالغا والغابان والعظث. بظاء سطى ذلك، 
ضق  سطى  لعا  المظاشسئ  عغ  أطرغضا  بأن  الخغظ  تحسر 
الةاظئغظ، وتةث الفةعة بغظ إجقم أباد وواحظطظ شرخئ 
لغتض ظفعذعا طتض الظفعذ افطرغضغ شغ باضساان وإسادة 

درجئ طظ الاعازن السسضري شغ حئه الصارة اآلجغعغئ.
إن اجاسثاد الخغظ قجائثال العغمظئ افطرغضغئ بالعغمظئ 
الخغظغئ غةإ أن غصابطه اجاسثاد إجقم أباد لدمان 
اجابمارات  طظ  الرغط  وسطى  الاتعل،  عثا  طبض  تثوث 
الخغظ شغ باضساان الاغ تئطس صغماعا ططغار دوقر شغ 
الممر اقصاخادي الخغظغ الئاضسااظغ وربط الروبغئ طع 
الغعان لاسعغئ ضاشئ المثشعسات البظائغئ، شإن الةظراقت 

شغ إجقم أباد غاثئطعن شغما غةإ سطغعط الصغام به.
الائسغئ  شغ  لغج  لئاضساان  التالغ  المأزق  تض  إّن 
المسامرة لطحروط افطرغضغئ أو أن تتض طتض العغمظئ 
افطرغضغئ العغمظئ الخغظغئ... شئاضساان بطث ظعوي صعي 
وأطرغضا،  والعظث  بالخغظ  الاقسإ  سطى  الصثرة  غماطك 
وبالاالغ الاشطإ سطى العغمظئ افطرغضغئ شغ المظطصئ. 
طع ذلك، شإظه ق غمضظ تتصغص ذلك إق طظ خقل إصاطئ 
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شاطك أول دولئ إجقطغئ شغ 
المثغظئ المظعرة لط تضظ راضغئ سطى العغمظئ الروطاظغئ 
أو الفارجغئ شغ المظطصئ، وتمضظئ بظةاح طظ عجغمئ ضض 

 طظعما والثخعل شغ السخر الثعئغ لقجقم

;Ufl⁄Ë’\;∫;ÀË}∏\;oÊ’]m’\
Ï÷h]Œ’\;ô\ÖŸ¯\Â;Ï¡]-\;–]eàÂ;gÖ¢\
ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ حاغش الحرادي – الغمظـ  ـ 

طسدطئ باضساان: 
صطع السقصات طع أطرغضا لخالح الخني!
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جط
طرت

ظحر طعصع (صظاة جب، السئئ، ٢٦ ربغع اآلخر ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/١/١٣م) خئرا جاء شغه: "أضث رئغج أرضان الةغح 
الئاضسااظغ الةظرال "صمر جاوغث باجعا" بأن باضساان جاعاخض جععدعا شغ طتاربئ (اإلرعاب) دون المساسثة 
افطرغضغئ تسإ طخطتاعا العذظغئ، وذلك خقل اتخال عاتفغ تطصاه طساء أطج طظ صائث الصغادة المرضجغئ 
افطرغضغئ الةظرال جعزف شعتغض. وجثد الةظرال باجعا بأن باضساان لظ تئتث سظ اجاؤظاف المساسثة المالغئ بض 
إظعا تاعصع اقساراف بمساعماتعا وتدتغاتعا شغ الترب ضث (اإلرعاب)، وأن الحسإ الئاضسااظغ حسر بالثغاظئ 
سطى الاخرغتات افخغرة افطرغضغئ بالرغط طظ سصعد طظ الاساون. وأحار الةظرال باجعا إلى أن باضساان طثرضئ 
سطى طثاوف أطرغضغئ إزاء أظحطئ المعاذظغظ افششاظغغظ شغ باضساان، وصال بأن بقده تاثث اإلجراءات  تماطاً 
الماسثدة طظ خقل سمطغئ "رد الفساد" لمظع أي صثرة طائصغئ (لقرعابغغظ)، طدغفاً بأن إسادة القجؤغظ افششاظغغظ 

طظ باضساان غةإ أن تضعن طظ افولعغات." 

َمْن َيُهْن َيْسُهِل الَهَواُن َعَليِه ما لُجْرٍح بَمّيٍت إيالُم

الصعات  صائث  الاالغ: "أضث  الثئر  اآلخر ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/١/١٢م)  ربغع  الةمسئ، ٢٥  الغعم،  (روجغا  طعصع  ظحر 
الئترغئ الاابسئ لطترس البعري اإلغراظغ، افطغرال سطغ شثوي، أّن صثرات إغران الخاروخغئ وذائراتعا المسغرة 
تاةاوز طظطصئ الثطغب وخعق إلى طا بسث بتر ُسمان. جاءت تخرغتات شثوي الغعم الةمسئ بمظاجئئ الثضرى 
السظعغئ الباظغئ لاعصغش الئترغئ اإلغراظغئ زورصغظ أطرغضغغظ تربغغظ دخق المغاه اإلصطغمغئ اإلغراظغئ، وسطى طاظعما 
١٠ طظ سظاخر المارغظج. وشغ رده سطى جآال سظ أخطر تعثغث غعاجه إغران شغ طظطصئ الثطغب صال شثوي: 
"ظعاخض أداء واجئظا وباصاثار أضبر طما طدى، شغ ظطاق المغاه الاغ تصع ضمظ تراجئ الترس البعري، وعثا 
غثرضه أغطإ أسثائظا بمظ شغعط سثوظا افول أطرغضا". وأضث شثوي أن صثرات إغران الخاروخغئ، وخاخئ افظزمئ 
الخاروخغئ طظ ظعع بر - بتر والطائرات المسغرة الاابسئ لطصعات الئترغئ شغ الترس البعري، "تشطغ ضض رصسئ 

الثطغب وطدغص عرطج وبتر سمان وطا بسثه"."
: غثرج سطغظا شغ ظض أظزمئ الائسغئ الرخغخئ فطرغضا، صادة سسضرغعن إغراظغعن ذالما خّثسعا رؤوس 

ب

المسطمغظ بادسائعط السثاء فطرغضا وضغان غععد، لغآدوا دورعط الثي ضطفاعط به أطرغضا "الحغطان افضئر" باعثغث 
طتمغات أجغادعط شغ المظطصئ؛ وذلك شغ طسرتغئ أخئتئ طضحعشئ لضض ذي بخغرة. شصعة إغران السسضرغئ عثه 
الاغ تافاخر بعا عغ طعجعئ شصط ضث المسطمغظ، وعثا عع دغثن تضاطعا. شأطرغضا المعجعدة سطى تثود إغران 
الحرصغئ والشربغئ شغ أششاظساان والسراق، لط تاسرض في تعثغث طظ إغران، بض إن الطائرات افطرغضغئ والروجغئ 
تساظثان صعاتعا وتمعثان لعا الطرغص لقساثاء سطى المسطمغظ شغ السراق وجعرغا، لافدح ضثب ودجض تضام 
إغران المةرطغظ، الثغظ عط شغ العصئ الثي ترم شغه اإلجقم طعاقة الضفار المساسمرغظ، تةثعط ق غعالعظعط 

شصط بض وغرجطعن جظعدعط لاظفغث جغاجاتعط وتفر طخالتعط والثشاع سظ سمقئعط.

إيران توجه سالحها إلى صدور األمة من دون أعدائها



 السثد ١٦٥  ٣افربساء ٣٠ طظ ربغع اآلخر ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ١٧ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٨ طـ 

أوقً" لط تسث تضافغ بأن تضعن جغاجاعا عغ الظاشثة 
شغ المظاذص الاغ غعجث شغعا سمقء اإلظةطغج، بض تطةأ 
إذا اصادئ طخالتعا شغ بسخ المظاذص إلى سصابعط 
أو تاى الصداء سطغعط، ضما تخض شغ تمطئ طضاشتئ 
الفساد شغ السسعدغئ، وضما عع تاخض الغعم طع صغادات 
المآتمر الحسئغ شغ خظساء بسث طصاض خالح، لثلك شإن 
أطرغضا تثشع بسمقئعا المتطغغظ واإلصطغمغغظ لطمجغث طظ 
الدشط سطى تضعطئ برزاظغ إلجصاذعا وإظعاء العغمظئ 
ساجًق  تساطع  لط  شإن  أربغض  تضعطئ  سطى  اإلظةطغجغئ 

شاعغأ الزروف بالدشعط الماقتصئ.
عثا سطى افرجح عع طا جرى وغةري شغ ضردجاان.

باظغاً: أتثاث إغران
١- إن المزاعرات الاغ تفةرت غعم ٢٠١٧/١٢/٢٨ ظعرت 
اتاةاجا سطى افوضاع اقصاخادغئ ووضع المسغحئ لثى 
الظاس وارتفاع الئطالئ وظسئئ الفصر والشقء، تغث تثضر 
الاصارغر أن ظسئئ الئطالئ طرتفسئ جثا، شصث ضحش وزغر 
الثاخطغئ اإلغراظغ سئث الرضا رتماظغ شدطغ شغ طآتمر 
ختفغ غعم ٢٠١٧/١٠/١ أن "طسثل الئطالئ تالغا غفعق 
اإلغراظغئ  المثن  بسخ  شغ  الظسئئ  وخطئ  بغظما   ٪١٢
وضرطاظحاه  (السربغئ)  افععاز  طظعا   ٪٦٠ إلى  وخطئ 
(الضردغئ) وبطعحساان. وأن ظسئئ الئطالئ بغظ أختاب 
جثا"...  طرتفسئ  الةاطسات  وخرغةغ  السطمغئ  الحعادات 
طظ   ٪٢١ أن  إلى  تصارغر  وتحغر   ،(٢٠١٧/١٠/٢ السربغئ 
خرغةغ الةاطسات ساذطعن سظ السمض، وأن ١٥ ططغعن 
ظاائب  طما غسظغ أن  خط الفصر.  إغراظغ غسغحعن تتئ 
تطئغص الظزام الرأجمالغ تظسضج جطئا سطى ساطئ الظاس 
شغ الئطث ضما عع افطر شغ ضاشئ الئقد الاغ تطئص عثا 
الظزام الشربغ، وتغث إن الظزام اقصاخادي الرأجمالغ 
البروات  تعزغع  جعء  شعظاك  إغران،  شغ  المطئص  عع 
وتضثجعا شغ أغثي افغظغاء وترطان الضبغر طظ الظاس 
طظعا، وسثم طسالةئ طسألئ الفصر، وعظاك الئظعك الاغ 
تسمض بالربا... وتطئغص ظزام ضرائإ رأجمالغ طةتش 
الثولغ،  الظصث  خظثوق  وتعخغات  بسغاجات  طرتئط 
خظثوق  طظ  وشث  صام  أن  افخغرة  افتثاث  صئض  وضان 
دائما  وعع  غعم ٢٠١٧/١٢/١٨  ذعران  شجار  الثولغ  الظصث 
شألصئ  اإلغراظغئ،  التضعطئ  طع  جظعغئ  طحاورات  غةري 
رئغسئ العشث ضاترغعظا بغرشغطث سطى طساطع المسآولغظ 
اإلغراظغغظ طا غطغ: "إظه شغ ظض تالئ سثم الغصغظ عثه 
وزغادة المثاذر الاغ غاسرض لعا الظزام المالغ اإلغراظغ 
غظئشغ سطى التضعطئ الاسةغض بإسادة عغضطئ ورأجمطئ 
الئظعك وطآجسات اقئامان". وأضاشئ "غظئشغ الئثء سطى 
الفعر شغ طراجسئ جعدة افخعل وتصغغط صروض افذراف 
ذات الخطئ ووضع خطئ سمض ذات إذار زطظغ إلسادة 
وأضاشئ  الماسبرة".  الثغعن  وطسالةئ  الئظعك  رأجمطئ 
أغدا "إظه غمضظ تشطغئ تضطفئ إسادة رجمطئ الئظعك طظ 
خقل إخثار جظثات تضعطغئ ذعغطئ افجض"... خفتئ 
السالط اإلغراظغئ الرجمغئ ٢٠١٧/١٢/١٩). وتظفغث التضعطئ 
لعثه الططئات غارتإ سطغه الشقء والئطالئ والفصر... وغصع 
الظاس شغ ضظك السغح وطظ بط غظافدعن شغ وجه 

الظزام وغسئرون سظ طساظاتعط بضاشئ الطرق...
٢- وعضثا ضاظئ اقتاةاجات، وبثأت شغ طثغظئ طحعث 
حرصغ إغران تغث ضاظئ الثسعة تتمض حسار "ق لطشقء" 
ولضظ جرسان طا اظاحرت شغ طثن سثغثة بطس سثدعا ٨٠ 
طثغظئ وبطثة وحارك شغعا اآلقف طظ الحئان والطئصئ 
والئطالئ  المسآولغظ  شساد  سطى  الشاضئغظ  الساططئ 
والفةعة اآلخثة باقتساع بغظ الفصراء وافغظغاء. شصث خرح 
"طراصئئ  لمظزمئ  اإلدارة  طةطج  رئغج  تعضطغ  أتمث 
الحفاشغئ والسثالئ" اإلغراظغئ شغ طصابطئ طع وضالئ شارس 
لفظئاء غعم ٢٠١٧/١٢/٣٠ صائق: "إن اقتاةاجات ضاظئ ظاغةئ 
لبقبئ سعاطض: افول؛ اتثاذ جغاجات الاضغش اقصاخادي 
الصاجغئ لخظثوق الظصث الثولغ، والباظغ؛ ضسش التضعطئ 
وافخغر؛  اقصاخادغئ،  المحاضض  تض  شغ  والمسآولغظ 
تةظإ الحفاشغئ والمساءلئ سظ الصرارات الماثثة طظ صئض 
التضعطئ"، شإذا أضغش لضض ذلك ظفصات إغران الثارجغئ 
سطى ططغحغاتعا وأحغاسعا شغ لئظان وجعرغا والغمظ... 
شإن ذلك غةسض المحضطئ اقصاخادغئ ضئغرة تبصض ضاعض 
اإلغراظغغظ شاثشسعط لقتاةاجات بض أضبر طظ ذلك إلى 
اتعام الظزام بثغاظئ سغح حسئه (... "وغسث الضبغر طظ 
شغ  تماس  لترضئ  تضعطاعط  طساسثة  أن  اإلغراظغغظ 
جعرغا،  شغ  افجث  وظزام  لئظان،  شغ  اهللا  وتجب  غجة، 
والتعبغغظ شغ الغمظ ق داسغ لعا، بض عغ خغاظئ"... سربغ 
٢١: ٢٠١٨/٠١/٠١)... وضض ذلك غئغظ أن بثء اقتاةاجات 
ضان ذاتغاً بساطض اصاخادي. ولضظ الظزام صابطعا بالصعة 
وجصط ظاغةئ ذلك صاطى وجرتى (وتحغر بسخ الاصارغر 
إلى ارتفاع سثد المساصطغظ طظث اظطقق اقتاةاجات شغ 
٢٨ ضاظعن أول إلى أضبر طظ ١٧٠٠ طساصض... بغ بغ جغ 

سربغ ٢٠١٨/٠١/٠٧م).
٣- وضما عع طسروف شإن أغئ اتاةاجات اصاخادغئ إذا 
تأخر سقجعا السقج الختغح وبثاخئ إذا صعبطئ بالصعة، 
شساختئعا اقتاةاجات السغاجغئ، وعثا طا ضان، شصث 
أضغش إلى الحسارات اقصاخادغئ حسارات جغاجغئ ضث 
الظزام والصائمغظ سطغه، وتظاصث تثخض الظزام شغ تروب 
المظطصئ وإظفاصه المطغارات طظ الثوقرات شغعا... وبثأت 
طسارضئ  جغاجغئ  تعجعات  اقتاةاجات  سطى  تطشى 
بثأ  وعظا  وصادته.  الظزام  رطعز  سطى  وعةعم  لطظزام 
ظعر  شصث  وأطرغضغاً...  أوروبغاً  افتثاث  تطك  اجاشقل 

طتاشزئ  سطى  بشثاد  بسغطرة  اإلصطغط  سظ  الرئغسغئ 
ضرضعك والدشعط افخرى الاغ تمارجعا بشثاد خاخئ 
إصفال ططاري أربغض والسطغماظغئ أطام الرتقت الثارجغئ 
طما زاد طظ خسعبات السفر لطثارج باضطرار المساشرغظ 
لطسئعر طظ خقل ططار بشثاد الثولغ. والثي زاد الطغظ 
والماظفثغظ  المتطغئ  التضعطئ  فشراد  اقتعاطات  بّطئ 
بالفساد واقجاتعاذ سطى البروة شغ اإلصطغط. وصث اظاحرت 
المزاعرات ضالظار شغ العحغط خاخًئ شغ المظاذص الاغ 
لمسسعد  المظاعدئ  الضردغئ  افتجاب  ظفعذ  شغعا  غسطع 
جاعط  وطما  الضردجااظغ.  الثغمصراذغ  وتجبه  برزاظغ 
شغ زغادة جعء افوضاع المسغحغئ ظجوح سائقت ضردغئ 
ععاجج  وذأة  تتئ  اإلصطغط  إلى  وغغرعا  ضرضعك  طظ 
طظ تترضات طتطغئ طدادة... ضض عثا غحغر بأن عثه 

الاترضات بثأت ذاتغئ.
٢- ضاظئ عثه تزاعرات اتاةاجغئ طعجعئ أجاجاً ضث 
الثغمصراذغ  التجب  سطغعا  غسغطر  الاغ  أربغض  تضعطئ 
اجاصالاه  بسث  غاثفى  الثي  برزاظغ  تجب  الضردجااظغ، 
طظ رئاجئ اإلصطغط خطش ابظ أخغه ظغةغرشان برزاظغ، وعثا 

غفعط طظ ظعاحٍ سثة طظعا:
طتاشزئ  شغ  اباثاء  اظثلسئ  صث  الازاعرات  أن  أ- 
السطغماظغئ، تطك المتاشزئ الاغ تسغطر سطغعا الترضات 
وافتجاب المظاوئئ لسمغض اإلظةطغج طسسعد برزاظغ، شترضئ 
الاشغغر طعذظعا السطغماظغئ، وجظاح ذالئاظغ الصعي شغ 
تجب اقتتاد العذظغ طعذظه السطغماظغئ ضثلك، شعثه 
افتجاب صادرة سطى إبارة الازاعرات والارتغإ لعا، وإن 

لط تضظ صادرة سطى الاتضط الضطغ بمسارعا.
ب- تخرغح ظغةغرشان الثي غفعط طظه ضأن الازاعرات 
طعجعئ ضث تضعطاه، شصث (تثر رئغج تضعطئ إصطغط 
ضردجاان ظغةغرشان بارزاظغ طظ وجعد "طآاطرة ضئغرة" 
تتاك ضث اإلصطغط وأظعا أضئر طظ أن غاثغطعا أتث" وأحار 
إلى وجعد "جعات ترغث خطص شعضى شغ اإلصطغط وترف 
المزاعرات سظ طسارعا وظحر السظش". وأضاف "عظاك 
أغاد خفغئ تتاول إتثاث شعضى شغ ضردجاان وظتظ 
غسمعا،  لط  جعات،  إلى  طحغرًا  طظسعا".  شغ  طاضعن 
السططات  أن  غغر  الفعضى  ظتع  المساسغ  تطك  "تثسط 
افطظغئ شغ اإلصطغط جاعاجه تطك التاقت بتجم..."، طئغظًا 
"إظظا أطام تعثغث جثي وطآاطرة أضئر طظ أن غاثغطعا 
أتث، شما جرى شغ تثود طتاشزئ السطغماظغئ طتاوقت 
وتثة  ضرورة  إلى  داسغاً  واقجاصرار"،  افطظ  لاصعغخ 
باجظغعز  طعصع  سطغعا.  لطاشطإ  الةمغع  وتساون  الخش 
الضردي ٢٠١٧/١٢/٢١)، وعع بثلك غحغر إلى أتجاب ضردغئ 
سارضئ اقجافااء بصعة شغ السطغماظغئ، وسطى خقت 
بافطرغضان وأتئاسعط شغ الساخمئ بشثاد وذعران، وطظ 
عثه افتجاب الاغ أجةئ الازاعرات واقتاةاجات ضث 
تضعطئ برزاظغ، ترضئ الاشغغر الاغ أخئتئ بسث اظحصاصعا 
سظ تجب اقتتاد العذظغ باظغ صعة جغاجغئ شغ اظاثابات 
٢٠٠٩ شغ ضردجاان. وسطى أبر اقتاةاجات اظستئئ ترضئ 
الاشغغر بجساطئ ضعران والةماسئ اإلجقطغئ طظ تضعطئ 
أربغض، وصال الصغادي بالةماسئ غاجغظ تسظ شغ طصابطئ 
طع الةجغرة ("بسث أن شاتئ الظغران شغ وجه المازاعرغظ، 
صررت الةماسئ اإلجقطغئ وترضئ الاشغغر اقظستاب طظ 
بتض  التضعطئ  ظطالإ  ضاطض،  بحضض  التضعطئ  عثه 
ظفسعا شعرا وتحضغض تضعطئ إظصاذ وذظغ"... الةجغرة 
ظئ ٢٠١٧/١٢/٢١)... وضثلك ظصطئ بغ بغ جغ ٢٠١٧/١٢/٢٦ 
طتمث  غعجش  وعع  الاشغغر  ترضئ  صغادات  أتث  طعصش 
رئغج برلمان إصطغط ضردجاان السراق تغث اجاصال وذلك 
إلضساف طعصش تضعطئ أربغض أطام اقتاةاجات شصث (أسطظ 
رئغج برلمان إصطغط ضردجاان السراق اجاصالاه اتاةاجا 
سطى طا وخفه بسغطرة زطرة طظ افحثاص وجماسات 
طتمث  غعجش  واظاصث  الاحرغسغئ.  السططئ  سطى  طسغظئ 
بحثة "اتاضار تطك الفؤئ لطسغاجئ واقصاخاد وافرض 
والبروات وجائر طظاتغ التغاة سعضا سظ الاصاجط السادل 
شغ اإلصطغط". وصال طتمث إن طعصش العقغات الماتثة 
بعا  بسث  رجالئ  شغ  تمبض  والثي  لقجافااء،  الراشخ 
وزغر الثارجغئ افطرغضغ، رغضج تغطرجعن، ضان شرخئ 
ذعئغئ وتارغثغئ أضاساعا تضعطئ اإلصطغط... بغ بغ جغ 

٢٠١٧/١٢/٢٦)، وعثا إحارة إلى تئسغئ الرجض والترضئ...
طتاشزئ  طظ  المزاعرات  اظطقق  شإن  وعضثا   -٣
السطغماظغئ الاغ تسغطر سطغعا افتجاب المظاوئئ لتجب 
برزاظغ الثغمصراذغ الضردجااظغ، وطحارضئ صغادات طظ 
عثه افتجاب شغ الازاعرات، واساصال صعات افطظ لئسخ 
تضعطئ  طظ  افتجاب  تطك  اظستاب  بط  الصغادات،  تطك 
أربغض إلضساشعا، ودسعتعا لتض ظفسعا، واجاصالئ رئغج 
لقظاثابات،  طفارض  طعسث  طظ  أحعر  صئض  الئرلمان 
بالاثخض،  بشثاد  شغ  السئادي  تضعطئ  تعثغث  وضثلك 
ضض ذلك غحغر إلى أن الئثاغئ وإن ضاظئ ذاتغئ إق أن 
بسثًا باظغاً بثواشع خارجغئ صث أتاط بالئسث الثاتغ وذلك 

لاتصغص أعثاف ذات خطئ باإلصطغط...
الةماسات  ضشط  ظاغةئ  عع  الباظغ  الئسث  عثا  إن   
المتطغئ شغ ضردجاان المسارضئ لظفعذ برزاظغ، وضثلك 
ضشعذات بشثاد إلجصاط تضعطئ برزاظغ شغ أربغض... 
عثا باإلضاشئ إلى طا ضان غسمع شغ ترضغا وإغران وبشثاد 
بدرورة طساصئئ المسآولغظ سظ طشاطرة اقجافااء سطى 
اظفخال ضردجاان، وضض عثه افتجاب وافظزمئ طعالغئ 
فطرغضا، شإذا أضغش لعثا طا بات غقتر طظ جغاجئ 
"أطرغضا  حسار  وطع  بأظعا  المظطصئ  شغ  تراطإ  إدارة 
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أوقً: تمبض الدرائإ والةمارك ٦٣٪ طظ جمطئ اإلغرادات 
أي ١٠٨,٨ ططغار جظغه طظ جمطئ ١٧٣ ططغار جظغه، شعثا 
ُكلُوا 

ْ
المئطس ضئغر وعع أضض فطعال الظاس بالئاذض، ﴿َوال تَأ

ْموَالَُكْم بَيَْنُكْم بِاْكَاِطِل﴾. وعثه الةئاغات تظسضج سطى 
َ
أ

شاشطغعا،  جسرعا  شغ  تثخض  تغث  ضطعا  السطع  أجسار 
خسعبئ  غضابثون  الرسغئ  وتةسض  المساظاة،  طظ  شاجغث 
السغح، شعثا غتعل التغاة إلى ضظك، شأوقً وأخغرا إن 
الدرائإ الاغ تثخض سطى افجسار عغ ترام حرسا، سْظ 
ْ َدَخَل ِفي  َطْسِصِض ْبِظ َغَساٍر َصاَل: َصاَل َرُجعُل اهللاَِّ : «َم
 ِ ا َعَلى هللااَّ اَن َحقًّ َ ْ ِه َ ِلَُغلَُِّه َعَلْ ِ ِل ْ ُ ْ َأْسَعاِر اْل َشْيٍء ِم

َم اْلِقَاَمِة» رواه اإلطام أتمث. ْ َ الَّاِر َي ٍ ِم ْ ْقِعَدُه ُِع باظغاً: إن الةمارك عغ المضج، صال رجعل اهللا : «َال َيْدُخُل َأْنُ 
ٍْس» ظاعغك سظ زغادتعا بجغادة الثوقر  ََّة َصاِحُب َم َ اْل
الةمرضغ أو طا حابه ذلك، شجغادة الثوقر الةمرضغ، غجغث 
طظ الةمارك المفروضئ سطى العاردات ببقبئ أضساف، 
ضما غجغث طظ ضرغئئ الصغمئ المداشئ والرجعم افخرى 

المفروضئ سطى جطع العارد بثات الظسئئ.
بالباً: أطا طا غسمى برشع الثسط سظ السطع طبض الصمح 
الحرسغ  واجئعا  سظ  الثولئ  طظ  تظخض  شعع  وغغره 
الثي ضطفعا بعا اإلجقم، وعع شرض سطى الثولئ رساغئ 
حآون الظاس، الثي غساعجإ تعشغر المأضض والمطئج 
 ْ ٌل َع ُئ ْ والمسضظ وغغره، تغث صال : «اِإلَماُم َراٍع َوَم
ِِه» (طافص سطغه). سقوة سطى أن رشع الثسط ضما عع  َرِعَّ
طسروف عع أتث روحاات خظثوق الظصث الثولغ الثي 
صطسغئ  دقلئ  غثل  طما  السعدان،  تضعطئ  سطى  غمطغه 

سطى الائسغئ والثدعع لطمآجسات الضفرغئ اقجاسمارغئ 
ُ لِلْاَكفِِريَن  الاغ ق ترصإ شغظا إق وق ذطئ، ﴿َولَْن جَيَْعَل ابَّ

بَلَ الُْمْؤِمننَِي َسبِيًال﴾.
رابساً: أطا اجاظاد تشطغئ سةج المغجاظغئ سطى الصروض، 
خارجغئ شعغ  أو  داخطغئ شعغ الربا المترم،  ضاظئ  إن 
والثول  المآجسات  إلى  الائسغئ  إلى  باإلضاشئ  الربا، 
السغاجغ، والعصعع شغ حراك  اقظاتار  المصرضئ شعع 
الضفار، شالمحضطئ تسالب بما عع الثاء وأس الئقء، وعع 

ضالمساةغر طظ الرطداء بالظار!
عثه  طبض  طغجاظغئ  أن  الشرغإ  السةغإ  وطظ  خاطساً: 
تتعل تغاة الظاس إلى جتغط وتظسثم شغعا أدظى أظعاع 
والاضئغر،  بالاخفغص  الئرلمان  ظعاب  غصابطعا  الرساغئ، 
الحسإ  لعثا  غظامعن  ق  أظعط  أظفسعط  سظ  طسطظغظ 
غخفصعن  الثغظ  افسثاء  عط  بض  سظه  ظعاب  ولغج 

لمساظاته، ولسغاجات ترطغ إلى تافه.
اإلغرادات  جاظئغعا؛  شغ  المعازظئ  عثه  إن  جادجاً: 
تفضغر ضمظ طظزعطئ الظزام  إظما عغ  والمخروشات، 
ورعظئ  السغح،  ضظك  الظاس  أوربئ  الاغ  الرأجمالغ، 
بروات الئقد، بسث أن أغرصاعا بفعائث الثغعن الربعغئ، 
ْعرََض َقْن ذِْكرِي 

َ
وجسطاظا ظاسعل سطى طعائث الطؤام، ﴿وَمْن أ

ْقىَم﴾، وإن الثروج 
َ
ْرُشُهُ يَوَْم الِْقَياَمِة أ ُ َمِعيَشًة َضْناًك َوحنَ َ َفإِنَّ 

طظ عثه الثواطئ المفجسئ، غئثأ بالرجعع إلى اإلجقم، 
الثولئ  إغرادات  لاخئح  أتضاطه،  طظ  المسالةات  وأخث 
 وطخروشاتعا أتضاطاً حرسغئ، ُتسئِّث الظاس لرب السالمغظ

* سدع طةطج وقغئ السعدان

الاروغب لعا لثى اإلسقم افوروبغ وخاخئ اإلظةطغجي طبض 
اإلذاسئ الئرغطاظغئ وتطفجغعظعا. وطظ جاظئه صال الرئغج 
الفرظسغ طاضرون شغ رده سطى جآال لختغفئ "التغاة" 
سظ أتثاث إغران ظحرتعا الختغفئ غعم ٢٠١٨/١/٤ "إن 
اإلغراظغ  المثظغ  المةامع  اظفااح  تسضج  الازاعرات 
وعثا جسطظغ أتخض بالرئغج روتاظغ لاثضغره بدرورة 
تةظإ السظش وترك ترغئ الاسئغر لطمعاذظغظ وجظظازر 
إظعار إغران سظاخر اقظفااح المططعبئ سئر الاةاوب طع 
افطعر،  طسار  سطى  التضط  ظساطغع  ضغ  المازاعرغظ 
تمعغثا لاظفغث وزغر الثارجغئ الفرظسغ لعدرغان زغارة 
ضاظئ طصررة إلى إغران بط زغارتغ لعثا الئطث ودسا إلى 
أوروبا  تثخض  لضظ  ذعران"...  طع  دائط  تعار  طعاخطئ 
باجاشقل تطك افتثاث ق غساتص العصعف سظثه فن أبره 

طظ تغث الفاسطغئ غضاد ق غضعن...
أطرغضا  دخعل  عع  سظثه  العصعف  غساتص  طا  لضظ   -٤
سطى الثط... شئثأ الرئغج افطرغضغ تراطإ غشرد سطى 
خفتاه شغ طعصع الاشرغث تعغار، شصال شغ تشرغثة له 
طظث  طصمعع  السزغط  اإلغراظغ  "الحسإ   :٢٠١٨/١/١ غعم 
جظعات وعع طاسطح إلى الشثاء والترغئ. بروات إغران 
تظعإ، وضثلك تصعق اإلظسان، تان زطظ الاشغغر. إغران 
تفحض سطى ضض الخسث رغط اقتفاق الرعغإ الثي وصساه 
إدارة أوباطا"، وخرح السضرتغر الختفغ لطئغئ افبغخ 
صائقً: ("تحسر إدارة تراطإ بصطص سمغص إزاء الاصارغر الاغ 
بأن الظزام اإلغراظغ جةظ اآلقف لطمحارضئ شغ  تفغث 
الخمئ  ظطاجم  "لظ  صائقً  وأضاف  جطمغئ"،  اتاةاجات 
افجاجغئ  التصعق  تصمع  اإلغراظغئ  الثضااتعرغئ  فن 
لمعاذظغعا وجغاتمض الصادة اإلغراظغعن المسؤعلئ سظ أي 
اظاعاضات"... ختغفئ السراق اإللضاروظغئ ٢٠١٨/٠١/١٠م)، 
وعضثا جاعر السثغث طظ المسآولغظ افطرغضغغظ وسطى 
المازاعرغظ  بثسط  تراطإ،  دوظالث  الرئغج  رأجعط 
اإلغراظغغظ ضث التضعطئ طظث الغعم افول... (وصالئ ظغضغ 
عغطغ، طظثوبئ أطرغضا الثائمئ شغ افطط الماتثة، أطام 
طةطج افطظ غعم الةمسئ، إن واحظطظ تصش طع عآقء 
شغ إغران، "الثغظ غطالئعن فظفسعط بالترغئ ولسائقتعط 
بالرخاء وفطاعط بالضراطئ"... وأغدئئ دسعة واحظطظ 
قجاماع طةطج افطظ أسداء آخرغظ بالمةطج، وطظعط 
روجغا، الاغ وخش طظثوبعا اقتاةاجات اإلغراظغئ بأظعا 
"حأن داخطغ"... بغ بغ جغ سربغ ٢٠١٨/٠١/٠٧م)، شضاظئ 
دسعة واحظطظ قجاماع طةطج افطظ دلغقً سطى رضعب 
أطرغضا لمعجئ الازاعرات، ولسرسئ الثسعة شصث شعجأ 
بعا أسداء طةطج افطظ (وشعجأ أسداء طةطج افطظ 
لمظاصحئ  افطظ  لمةطج  ساجض  قجاماع  عغطغ  بثسعة 
اقتاةاجات شغ إغران، واضطرت إلى طمارجئ ضشعط 
ضث المسارضئ الروجغئ لقجاماع، تسئما صالئ طراجطئ 
بغ بغ جغ باربرا بطغئ أحر... وصالئ طئسعبئ العقغات 
طظ  تردد  "دون  تصش  واحظطظ  إن  لطمةطج  الماتثة 
فظفسعط  لطترغئ  غسسعن  الثغظ  إغران  شغ  عآقء 
والرخاء فجرعط والضراطئ لئطثعط"... بغ بغ جغ سربغ 

٢٠١٨/٠١/٠٦م)
٥- وعظا غئرز تساؤل وعع: عض أطرغضا باأغغثعا لطازاعرات 
شغ إغران غسظغ أظعا تسمض إلجصاط الظزام شغ إغران؟ 
طعجئ  رضعب  طظ  تتصغصه  ترغث  آخر  عثشاً  لعا  أن  أو 

الازاعرات شغ إغران؟ ولطةعاب سطى ذلك ظصعل طا غطغ:
أطا الصعل بأن تأغغث أطرغضا لطاترضات عع لاشغغر الظزام 
بألسظاعط،  ذلك  غصعلعن  أظعط  وبثاخئ  بسغث  شعع 
شصث صال ظائإ طساسث وزغر الثارجغئ افطرغضغ لحآون 
السراق وإغران أظثرو بغك لختغفئ "التغاة" ظحرتعا غعم 
المازاعرغظ  تماغئ  سظ  شصط  ظاتثث   ...)  :٢٠١٨/١/٤

ظرى  أن  ظرغث  المطاف  ظعاغئ  وشغ  تصعصعط،  واتارام 
الظزام غشّغر جطعضه شغ أضبر طظ وجه، إظما تتثغثا طع 
شغ  تشغغرًا  ترغث  أن "اإلدارة  سطى  وحثد  المازاعرغظ" 
جطعك الظزام ق تشغغره شغ إغران...")، شأطرغضا ودورعا 
جآال  جعاب  شغ  ذلك  ذضرظا  وصث  طسروف،  الظزام  شغ 
البعرة  شغ  أطرغضا  دور  (إن  ٢٠١٣/٠٨/٢١م:  شغ  جابص 
افسمال  وجمغع  بثاغاتعا...  طظث  واضتاً  ضان  اإلغراظغئ 
السغاجغئ شغ المظطصئ الاغ صاطئ بعا إغران ضطعا واصسئ 
باعاشص واظسةام طع المحارغع افطرغضغئ...)، وصطظا ضثلك 
شإن  (عضثا  ٢٠١٧/٠٢/٢٣م  باارغت  آخر  جآال  جعاب  شغ 
الثور اإلغراظغ شغ المظطصئ عع جغاجئ أطرغضغئ طثروجئ 
وشص  وغاصطص  غاعجع  الثور  عثا  وأن  طتضط،  بحضض 
وسطغه  الزروف)،  ووشص  افطرغضغئ  السغاجئ  طاططئات 
اقتاةاجغئ  لطازاعرات  أطرغضا  طظ  المسطظ  شالاأغغث 

لغج سطى ذرغص تشغغر الظزام التالغ.
شغعا  ووجثت  المعجئ  أطرغضا  رضئئ  لماذا  وإذن   -٦

ضالاعا؟ شثلك فطرغظ طعمغظ:
افول: خرف افظزار سظ شطسطغظ وتخرغح تراطإ سظ 
الصثس وإحشال المظطصئ بمعضعع إغران، شاخئح عغ 
السثو افول شغ المظطصئ، وطظ بط غخئح الارضغج سطى 
المشاخإ  غععد  ضغان  سظ  غاقحى  أو  وغثش  إغران 

لفطسطغظ...
المظطصئ  شغ  أطرغضا  سمقء  لئصاء  تئرغر  إغةاد  والباظغ: 
تابسغظ فطرغضا بتةئ وصعشعا ضث إغران وتماغئ أطرغضا 
لعط طظ خطر إغران، شاخرغح تراطإ سظ الصثس وأظعا 
ساخمئ ضغان غععد أحث الظاس سثاوة لطثغظ آطظعا، ذلك 
الاخرغح ضما صطظا شغ ظحرتظا ٢٠١٧/١٢/٧ خفع سمقء أطرغضا 
سطى أدبارعط... شالصثس شغ صطعب المسطمغظ وسصعلعط، 
وبصاؤعط  تراطإ  تخرغح  سطى  السمقء  أولؤك  وجضعت 
ضئرى  شدغتئ  عع  وغعادُّوظعا  غعالعظعا  فطرغضا  سمقء 
لعط... شضاظئ تخرغتات تراطإ الماخاسثة ضث إغران 
الصحئ الاغ غاسطصعن بعا لائرغر بصائعط طعالغظ فطرغضا 
الصثس...وذلك  تعل  تراطإ  تخرغح  رغط  لعا  سمقء 
بصعلعط إن تراطإ غصش شغ وجه إغران السثو الطثود! وعع 

َّ يُْؤَفُكوَن﴾.  َ
ُ ك سثر أصئح طظ ذظإ، ﴿َقاتَلَُهُم ابَّ

طظ  إغران  شغ  وغةري  جرى  طا  افرجح  سطى  عع  عثا 
اتاةاجات داخطغئ وتخرغتات خارجغئ وبثاخئ أطرغضغئ.

٧- وشغ الثاام شإن "تقسإ" الثول الضاشرة المساسمرة 
بمخائر بقد المسطمغظ لغج إق بسئإ روغئدات التضام 
الثي غاعلعن أطرعا وغعالعن أسثاء اإلجقم والمسطمغظ، 
وغرضظعن إلغعط، وصث ظئه إلى ذلك رجعل اهللا  شغما 
أخرجه أتمث شغ طسظثه َسْظ َأِبغ ُعَرْغَرَة َصاَل: َصاَل َرُجعُل 
َها  ُق ِف دَّ َ اَعٌةُ  َن َخدَّ اهللاَِّ : «ِإنََّها َسَْأِتي َعَلى الَّاِس ِسُ
ُن  َّ َ ُ َوُ اِئ َ َها اْل ُ ِف َ اِدُق َوُْؤَت َّ َها ال َذَُّب ِف َاِذُب َوُ ُة َقاَل اْل َ ِ َوْ َل َوَما الرُّ ُة ِق َ ِ َوْ َها الرُّ ُ ِف ِ ْ ُ َوَ َها اْألَِم ِف
ُ ِفي َأْمِر اْلَعامَِّة»، وأخرجه ضثلك التاضط شغ  َلَّ ُه َيَ ِف َّ ال
المساثرك وصال (عثا تثغث ختغح اإلجظاد)، شمخغئئ 
عثه افطئ عغ شغ تضاطعا... ولضظعا خغر أطئ أخرجئ 
التضط  عثا  سطى  ذعغقً  اهللا  بإذن  تسضئ  شطظ  لطظاس 
الةئري طظ صئض عآقء الروغئدات، شصث بحرظا رجعل اهللا 
 بسعدة الثقشئ الراحثة بسث عثا المطك الةئري ضما 
جاء شغ طسظث افطام أتمث والطغالسغ سظ تثغفئ بظ 
ُ َأْن  ُن َما َشاَء هللااَّ ُ ِرًَّة، َفَ ًا َجْ ُن ُمْل ُ الغمان: «... ُثمَّ َت
ُن ِخَالَفٌة َعَلى  ُ َّ َت َّ َيْرَفُعَها ِإَذا َشاَء َأْن َيْرَفَعَها، ُث َن، ُث ُ َت

ٍة». َّ َهاِج ُنُ ِمْ
 ﴾ْن يَُكوَن َقِريًبا

َ
َ أ َ ُهَو قُْل َع ﴿َويَُقولُوَن َم

شغ الرابع والسحرغظ طظ ربغع اآلخر ١٤٣٩عـ
٢٠١٨/٠١/١١م



افربساء ٣٠ طظ ربغع اآلخر ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ١٧ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٨ طـ ٤     السثد ١٦٥

والاغ  العاصع،  أرض  إلى   ٢٠١٨ السام  طغجاظغئ  إظجال 
 ،٪٦٣ بظسئئ  الدرائإ  سطى  طةمطعا  شغ  اسامثت 
اجاةابئ  وذلــك   ،٪٣٢ بظسئئ  الربعغئ  والــصــروض 
بعا  تسعث  والاغ  الثولغ،  الظصث  خظثوق  لاعخغات 
شغ  الرضابغ  سبمان  طتمث  د.  الفرغص  المالغئ  وزغر 
الثولغ،  الظصث  خظثوق  بسبئ  طع  الثااطغ  اقجاماع 
الاغ  اقصاخادي،  والاثطغط  المالغئ  وضغطغ  بتدعر 
السعدان  تساون  أضث  ٢٠١٧/٠٩/٢٦م،  شغ  اظسصثت 
طع الخظثوق لاتصغص الاطعر اقصاخادي المظحعد، طع 
اقجاسثاد لطمجغث طظ الاساون خقل المرتطئ الصادطئ. 
وشغ السغاق ظفسه أضث سئث الرتمظ ضرار، وزغر الثولئ 
تطعغر  إلى  الراطغئ  اإلخقح  جععد  اجامرار  بالمالغئ، 
عثا  الثولئ.  إخقح  لئرظاطب  إظفاذا  اقصاخادي،  افداء 
إلى  زغارتعا  الثولغ  الظصث  خظثوق  بسبئ  ساودت  وصث 
أول/ ضاظعن   ٢٦  -١٣ طظ  اطاثت  والاغ  السعدان، 

دغسمئر ٢٠١٧م، وذلك لطاأضث طظ أن طغجاظغئ السام 
أن  أود  وعظا  الخظثوق.  تعخغات  وشص  تثرج   ٢٠١٨
أذّضر باصرغر جابص لخظثوق الظصث الثولغ غصعل شغه: 
"إن طا غسعق إذار السغاجئ الظصثغئ شى السعدان عع 
عغمظئ السغاجئ المالغئ واقساماد سطى الئظك المرضجي 
شغ تمعغض السةج شغ المغجاظغئ"، طعضًتا أن السعدان 
بتاجئ إلى برظاطب حاطض لاتصغص اقجاصرار غدط ضئط 
أوضاع المالغئ الساطئ، غصابطه تثفغخ شغ تمعغض الئظك 
طظ  وطضحعف  طئاحر  تترغخ  وعع  لطسةج،  المرضجي 
الخظثوق لطتضعطئ، لطصغام بتجطئ إجراءات اصاخادغئ 
جسر  وتترغك  المتروصات،  سظ  الثسط  رشع  حمطئ 
الخرف، وشرض ضرغئئ إظااج سطى المظاةات السعداظغئ 
تصثر بظسإ سالغئ جثا، عثه اإلجراءات أدت إلى العضع 

اقصاخادي التالغ، الثي تساظغ طظه الئقد.
إن السعدان لغج بطثًا شصغرًا، وق طسثطاً، وطبال واتث 
لطجراسئ،  الخالتئ  افراضــغ  طساتئ  شإن  ذلك،  سطى 
تسإ طظزمئ افغثغئ والجراسئ، الاابسئ لفطط الماتثة 
غسائر  تصا  (وعع  عضاار،  طقغغظ   ١٠٥ تعالغ  (الفاو)، 
المجروسئ  افرض  ظسئئ  ولضظ  السالط)،  غــثاء  جطئ 
والمساشطئ سمطغاً ق تاسثى ٦,٧٨٪ طظ طةمعع افرض 
واقرتعان  الائسغئ  جغاجئ  ولضظ  لطجراسئ،  الخالتئ 
عغ  واقصاخادغئ،  المالغئ  وطآجساته  الضاشر  لطشرب 

الاغ أشصرت أعض السعدان.
إن التض ق غضمظ شصط شغ الثروج شغ طزاعرات عظا 
وعظاك، تطالإ بمسالةات ججئغئ، إظما التض شغ الاشغغر 
الظزام  بإزالئ  السعدان،  شغ  لطتغاة  الحاطض  الةثري 
ظزام  إلى  أعطعا،  وأذل  الئقد،  أشصر  الثي  الرأجمالغ، 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الثي غةطإ الرساغئ 

 والسجة ورضعاظاً طظ اهللا أضئر

اتاةاجات سطى غقء الثئج يف السعدان 
جطئ غثاء السالط

جاطسئ  السعدان،  شغ  والحرذئ  افطظ  صعات  تاخرت 
افغام  ذغطئ  المتاةغظ  ذقبعا  وطظسئ  الثرذعم، 
الحارع،  إلى  الثروج  طظ  الثئج،  غقء  سطى  الماضغئ 
لطثطعع،  المسغض  الشاز  صظابض  طظ  بعابض  وأططرتعط 
افغام  شغ  حعثت  صث  أخرى  جعداظغئ  طثن  وضاظئ 
إصرار  ضث  الةاطسات،  شغ  ترضجت  اتاةاجات  افخغرة 
جسر  رشع  أصّرت  الاغ   ،٢٠١٨ السام  طعازظئ  التضعطئ 
ضما  جظغعا،   ١٨ إلى  جظغه   ٦,٧ طظ  الةمرضغ  الثوقر 
ضاسفئ أجسار الثصغص، ضما تط تترغر الصمح بالضاطض. 
الرجمغ  السسر  تترغك  أن  بالمالغئ  الثولئ  وزغر  وأصر 
لطثوقر شغ الئظك المرضجي إلى ١٨ جظغعا، جاعط شغ 
بطس  وصث  المعازي،  السعق  شغ  الثوقر  أجسار  ارتفاع 
جسره تاى جاسئ ضاابئ عثه السطعر ٣٥ جظغعا! طما 
تغاة  شاتعلئ  ضاشئ،  السطع  أجسار  زغادة  شغ  أجعط 
الظاس إلى ضظك. وسطى أبر ذلك خرجئ طزاعرات شغ 
جاطسئ افتفاد بمثغظئ أم درطان، إتثى طثن الساخمئ 
بقبئ  وأخغإ  طخرسه،  ذالإ  لصغ  ضما  السعداظغئ، 
الةظغظئ  بمثغظئ  طسغرة  شغ  طحارضاعط  خقل  آخرون 
ساخمئ وقغئ غرب دارشعر، اتاةاجاً سطى زغادة أجسار 
الثئج، وأشادت طخادر ذئغئ، بأن الطالإ صث تسرض 
وزغر  وصال  المسغرة،  شغ  طحارضاه  أبظاء  ظاري،  لططص 
الثولئ لطحؤعن الثاخطغئ، شغ وصئ جابص، إن السططات 
جااساطض بتجم طع أغئ أسمال تثرغئغئ وإبارة الفعضى.
لمعاجعئ  اإلجراءات،  طظ  سثدًا  التضعطئ  اتثثت  وصث 
عثه اقتاةاجات، وأضث سثد طظ الختفغغظ، بتسإ 
وضالئ (جئعتظغك) الروجغئ، أن أجعجة أطظغئ خادرت 
ختش (الاغار، المغثان، افخئار)، ضما تط اساصال سثد طظ 
الظاحطغظ السغاجغغظ، تغث ذضرت الطةظئ السعداظغئ 
ظاحطًا   ٢١ طظ  أضبر  أن  المساصطغظ،  طع  لطاداطظ 
خطفغئ  سطى  المظخرم،  افجئعع  خقل  اساصطعا  جغاجغاً 
بغظعط  اقصاخادغئ،  افتعال  تثععر  سطى  اتاةاجات 
أضبر طظ سحرة ذقب، وسثد طظ الصادة السغاجغغظ، 
وتسإ تثغث طظسص الطةظئ، خثغص غعجش، لمراجض 
غساظغ  العادي،  سئث  سماد  السعدان،  شغ  ظئ  الةجغرة 
أجرعط  شحطئ  طجطظئ،  أطراضاً  المساصطغظ  طظ  سثد 

وأذئاؤعط المسالةعن طظ الاعاخض طسعط.
الظاس  طساش  "إن  السعدان:  سطماء  عغؤئ  صالئ  وصث 
الصعت  وتعشغر  إظساظغئ،  وتاجئ  حرسغئ،  ضــرورة 
سطى  واجإ  والدغص  الحثة  أوصات  شغ  (لطمعاذظغظ) 
التاضط"، وأضثت العغؤئ شغ بغان لعا غعم افربساء، أن 
سطى  ذرأت  الاغ  لطجغادات  رشدعط  سظ  الظاس  تسئغر 
افجسار، وطا غحسرون به طظ ضغص، تص طضفعل لعط 

بمعجإ الثجاعر والصاظعن، وأطر ق غمضظ إظضاره.
جراء  ضظك،  إلى  السعدان  أعض  تغاة  تتعلئ  لصث 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط:  المعظثس تسإ اهللا الظعر – الثرذعمـ 

حكومات ما بعد الثورة أسلمت ثروات تونس للمستعمر
وتحمل الناس مسئولية عمالتها

ظحر طعصع (بغ بغ جغ سربغئ، افربساء، ٢٣ ربغع اآلخر ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/١/١٠م) خئرا جاء شغه: "غصعل طسآولعن 
شغ تعظج إن السططات صئدئ سطى أضبر طظ ٢٠٠ حثص، طع اجامرار اقتاةاجات سطى إجراءات الاصحش الاغ 
اتثثتعا التضعطئ شغ طثن سثة الطغطئ الماضغئ. وصث تخاسث الشدإ شغ الحارع الاعظسغ طظث إسقن التضعطئ 
سظ سجطعا رشع أجسار الئظجغظ وبسخ السطع، وزغادة الدرائإ سطى السغارات واقتخاقت العاتفغئ واإلظارظئ 
واإلصاطئ شغ الفظادق وبسخ المعاد افخرى اسائارا طظ افول طظ ضاظعن الباظغ/غظاغر، وذلك شغ إذار إجراءات 
واتث  خفخ   ٢٠١٨ طغجاظغئ  تدمظاعا  الاغ  اإلجراءات  حمطئ  ضما  افجاظإ.  الماظتغظ  طع  سطغعا  اتفصئ  تصحش 
شغ المؤئ طظ رواتإ المعظفغظ لطمساعمئ شغ جث السةج شغ تمعغض الخظادغص اقجاماسغئ. وتاجاطظ طعجئ 
اقتاةاجات عثه طع الثضرى السابسئ لطمزاعرات السارطئ الاغ اجااتئ تعظج بسئإ تفحغ الفساد والئطالئ 

وأذاتئ بالرئغج زغظ السابثغظ بظ سطغ سام ٢٠١١، شغ طساعض طا أذطص سطغه بـ"بعرات الربغع السربغ"."
: إن عثه المزاعرات افخغرة الاغ اظثلسئ شغ تعظج عغ طآحر سطى تةط المأجاة الاغ ألّمئ بالئقد 
شغ ظض تضعطات طا بسث البعرة، تغث تمضظ الشرب الضاشر طظ اتاعاء البعرة طظ خقل تضعطات تزاعرت 
بمظاخرتعا فعض تعظج، بط جرسان طا ضحرت سظ أظغابعا وظعرت بأظعا ق تثاطش سظ ظزام بظ سطغ شغ 
حغء، شعاخطئ التضط بثجاتغر الضفر، وتاربئ حرع اهللا واجاماتئ شغ السمض لطتغطعلئ دون وخعله إلى جثة 
التضط، بض وتاربئ دساته وجسئ إلى تزر تجب الاترغر بثرغسئ طثالفاه لطثجاعر السطماظغ أس الثاء والئقء، 
وأجطمئ بروات الئقد إلى الضاشر المساسمر شأسادت الظاس إلى طربع الفصر وضغص التال باتئاسعا إطقءات 
الئظك وخظثوق الظصث الثولغغظ الاثطغرغئ والاغ طا دخطئ بطثا إق وأشصرته وترغث اآلن أن تتّمض الظاس جرغرة 
إجراءاتعا وسمالاعا لطمساسمر. إّن تال افطئ ق غخطح إق باإلجقم، ولظ غظال عثا الحرف تضعطات وأتجاب 
ارتمئ شغ أتدان الشرب وترسرسئ شغ ضظش اقجاسمار وأذظابه، وتماعظ الاطعن والظفاق سطى الظاس، تمعج 

طع الضفئ الراجتئ تغث طاجئ، بق خعف طظ اهللا وق تغاء طظ سئاده.

افطئ ختئ واجافاصئ واخاارت طظعب اهللا
شماى غختع أعض الصعة واملظسئ وغسعدوا إىل 

أطاعط وغضعظعا أظخار اهللا؟!
عثم  أسصئئ  الاغ  الفارة  شغ  المسطمعن  ساش  لصث 
الثقشئ السبماظغئ طططع الصرن الماضغ تتئ تضط الثول 
المساسمرة طئاحرة، بط تتئ تضط أظزمئ اجائثادغئ 
ودجاتغر وضسعا الضاشر المساسمر صئض طشادرته خعرغاً، 
ضان طظ أعط طعاطعا السعر سطى سثم سعدة اإلجقم 
إلى تغاة المسطمغظ ضظزام تغاة، إضاشئ إلى ضمان 

طخالح الضاشر المساسمر سطى تساب طخالح افطئ.
وطع دخعل السصث الباظغ طظ عثا الصرن اظافدئ افطئ، 
سطى حضض بعرات اظثلسئ شغ الئقد اإلجقطغئ، صاطئ سطى 
أظزمئ التضط الصائمئ شغعا، الاغ أذاصئ افطئ العغقت 
وتآطرت ضثعا شغ ضض صداغاعا، ضصدغئ شطسطغظ الاغ 
شغعا بغئ المصثس تغث المسةث افصخى أولى الصئطاغظ 
وبالث الترطغظ الحرغفغظ، وصدغئ أششاظساان والسراق 
الاغ حارضئ شغعا جغعش المسطمغظ الترب ضث أبظاء 
افطئ خثطئ لطضاشر المساسمر، افطر الثي برعظ بما ق 
غثع طةاقً لطحك بأن بقد المسطمغظ لط تاثطص طظ 
اقجاسمار إق حضقً، وأن خغاظئ التضام وتآطرعط ضث 
شصث  الظعار،  رابسئ  شغ  الحمج  وضعح  واضح  أطاعط 
جثروا طصثرات افطئ وبرواتعا خثطئ فسثاء عثه افطئ 
طظ الثول المساسمرة، وصث ضاظعا رأس تربئ شغ طتاربئ 

اإلجقم وتمطئ دسعته.
أطا المترك افجاس لعثه افطئ شغ اظافاضاعا شغ وجه 
تضاطعا شصث ضان السصغثة اإلجقطغئ، الاغ جغحئ الظاس 
وجسطاعط غعاجععن الثبابات بخثور سارغئ شغ طظزر 
شغ  لظ تراه إق شغ عثه افطئ، وصث ضان ذلك واضتاً 
بعرة الحام المئارضئ، الاغ خثتئ تظاجر المسطمغظ 
شغعا "صائثظا لفبث جغثظا طتمث"، شصث الاش الظاس تعل 
طحروع افطئ، طحروع اإلجقم السزغط الثي تساج افطئ 

به وتثه.
لضظ الرسإ والعطع اظااب دول الضفر سظثطا رأوا عثه 
البعرات تظاصض طظ بطث إلى آخر، شصث أدرضعا تمام اإلدراك 
بأن اظاخار عثه البعرات وخطع تضاطعا، عع صدغئ تغاة 
جغاط  وبظةاتعا  المساسمر،  لطضاشر  بالظسئئ  طعت  أو 
اجاباث ظفعذ دول الضفر تماطاً، لعثا حثدوا الصئدئ سطى 
أعض الصعة والمظسئ طظ افطئ "صادة الةغعش"، فظعط 
تماة التضام وافظزمئ، وعضثا تخض شغ تعظج وطخر 

وغغرعما طظ بقد المسطمغظ.
بغظما شغ الحام "تغث تثور رتى غعم بساث طرة أخرى 
شصث أخئح جغح الظزام طاعالضاً" جارسئ دول الضفر 
غرشاغ  تحضغض  سئر  المصاتطئ  الفخائض  صادة  قتاعاء 
طثابرات  وإدارة  أطرغضغئ  بأواطر  والمعم"  "المعك 
افظزمئ السمغطئ، تغث تط تصغغث صادة الفخائض بالمال 
السغاجغ الصثر بض الصاتض الثي ضان جئئاً أجاجغاً شغ 
طظعط  الئسخ  جعق  تط  بط  الفخائض،  بعخطئ  ترف 
إلى جظغش وأجااظئ والرغاض وغغرعا وتعصغسعط سطى 
بغع الادتغات الةسام الاغ ضتى بعا أعض الحام سطى 
طثى جئع جظعات خثطئ لمخالح دول الضفر، شُةمِّثت 
الةئعات طع الظزام لطمتاشزئ سطى طا تئصى طظ صعاته، 
واحاسطئ ظار الفاظئ بغظ الفخائض وتثث اقصااال الترام 
بغظعا، وُجطمئ طظاذص بمسارك حضطغئ لطظزام ضما تثث 
شغ تطإ وطظاذص تعض الفرات وأرغاف درسا ودطحص 

وتمص وطآخرًا شغ رغفغ تماة وإدلإ!
شإن طا تثث وغتثث شغ رغش إدلإ طآخرًا لعع دلغض 
الضفر  دول  فواطر  الفخائض  صادة  اظصغاد  سطى  واضح 
عع  ضما  المةرطغظ،  المسطمغظ  تضام  طظ  وأتئاسعط 
وأجااظئ  جظغش  سطغعط شغ طآاطرات  لما ُشرض  تظفغث 
وغغرعما، شصث بثت صعات الظزام تسغر وتتاض الصرى 
والئطثات وتحرد أعطعا بثون طصاوطئ، وسظثطا تظادى 
بسخ المثطخغظ لخث صعات الظزام الماعالضئ، رأغظا 
ضغش تط دتر صعات الظزام ورأغظا السحرات طظ أجرى 

الظزام غساصعن ضالظساج!
ضما إن طا تثث شغ ترجاا لغج بسغثًا سظ طرضج دطحص 
المةاعثغظ  طظ  ضئغرة  غغر  طةمعسئ  اجاطاسئ  تغث 

دتر صعات الظزام واقجاغقء سطى إتثى صقسه المعمئ 
الاغ "سةجت" سظ تتصغص أي تصثم شغعا ضئرى الفخائض 
شغ المظطصئ جابصاً، لعع دلغض آخر سطى طا ظصعل طظ 
المصابض  الطرف  شغ  الضئرى  الفخائض  صادة  اخطفاف 

لفطئ وطخالتعا!
بأجعجة  ارتئاذعط  أن  الصادة  عآقء  جغسطط  شماى 
طثابرات افظزمئ التاضمئ شغ الئقد اإلجقطغئ وطظ 
خطفعا الضاشر المساسمر، عع المعطضئ بسغظعا شغ الثظغا، 

والتسرة والظثاطئ والثسران شغ اآلخرة؟!
وطاى جغسطط عآقء بأن عثه الثول وسطى رأجعا أطرغضا 
لظ تصئض طظ أتئاسعا ولظ ترضى سظعط ولع جطمععا 
الئقد والثغرات وأطدعا أسمارعط شغ خثطاعا؟ شعا عع 
صائث الةغح الئاضسااظغ صمر جاوغث باجعا غصعل بأن 
افطرغضغ  الرئغج  اتعام  إزاء  بالشثر  تحسر  باضساان 
الظزام  أن  طظ  بالرغط  والثثاع  بالضثب  لئاضساان 
والةغح الئاضسااظغ أظفص المطغارات إلرضاء السط جام 
الفخائض  صادة  جغضعن  شعض  لقرعاب!!  طتارباه  شغ 
أتسظ تاقً؟؟ واهللا جئتاظه غصعل: ﴿َولَْن تَْرَضى َقْنَك 

الَْيُهوُد َوال الَنَّصاَرى َحَتّى تَتَّبَِع ِملََّتُهْم﴾
شإلى طاى جغئصى عآقء الصادة ُطخطفِّغظ إلى جاظإ 
َها  ُفّ

َ
ك ﴿يَا  تسالى:  اهللا  صعل  غصرؤوا  ألط  أطاعط؟؟  أسثاء 

ِ﴾؟؟ نَصاَر اَبّ
َ
الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا أ

ألغج شغعط طظ غسغث أطةاد السسثغظ "جسث بظ طساذ 
وجسث بظ سئادة رضغ اهللا سظعما" شغظخروا طحروع 
اهللا  رضغ  افظخار  جغرة  وغسغثوا  السزغط  اإلجقم 

سظعط؟؟
سظه  اهللا  رضغ  طساذ  بظ  جسث  أن  ذضره  الةثغر  وطظ 
لط غعاج لعشاته سرش الرتمظ لضبرة سئادة أو خعم 
اإلجقم  ظخرة  شغ  التاجمئ  لمعاصفه  بض  خقة،  أو 

والمسطمغظ وعع صائث صعطه وزسغمعط!!
الُمْؤِمنِيَن﴾  َيْنَفُع  ْكَرى  الِذّ ﴿َفإَِنّ  ظثضرعط  أن  وظرغث 
غسرشعا،  الحام  شغ  طظ  أخشر  بات  بتصغصئ  ظثضرعط 
بأظعط لع رجسعا إلى خش أطاعط وسمطعا سطى ظخرتعا، 
طاعضطغظ سطى اهللا وطثطخغظ له الظغئ، ذالئغظ ظخره، 
شاتتغظ  وسااد،  سثة  طظ  أغثغعط  بغظ  بما  طضافغظ 
وإدلإ  وتماة  والةعقن  وتعران  دطحص  جئعات 
والساتض وتطإ شإن الظزام لظ غاتمض المعاجعئ إق 
جاسات وغظاعغ شغ سصر داره شغ دطحص، شغرغتعا الئقد 
والسئاد طظ عثا الظزام وظطمه، وغسمطعا سطى ظخرة 
تمطئ طحروع اإلجقم السزغط، ضما شسض ذلك افظخار 
شغ المثغظئ المظعرة، سظثطا ظخروا المحروع الثي جاء 
به الظئغ  وضان لعط حرف إصاطئ أول دولئ تضمئ 
بأطٍظ  الظاس  ضض  الظاس  ظقلعا  شغ  وساش  باإلجقم 
وأطاٍن وسثِل حرغسئ الرتمظ، واظططصعا تاططغظ عثه 

الرجالئ إلى السالط شظالعا السسادة شغ الثارغظ.
وظثضرعط ضثلك بأن اهللا ق بث ظاخر دغظه، شصث وسثظا 
والامضغظ  باقجاثقف  وسثظا  التص،  ووسثه  جئتاظه 
ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم  وافطظ تغث صال تسالى: ﴿وََعَد اّبَ
ْرِض َكَما اْسَتْخلََف 

َ ْ
الَِحاِت لَيَْسَتْخلَِفّنَُهْم فِي األ وََعِملُوا الّصَ

َنّنَ لَُهْم دِيَنُهُم الَِّذي اْرتََضٰى لَُهْم  الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم َولَُيَمّكِ
ْمًنا َفْعُبُدونَنِي َال يُْشرُِكوَن بِي 

َ
لَّنَُهم ّمِن َنْعِد َخْوفِِهْم أ َولَُيَبّدِ

ئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن﴾.
ولَٰ

ُ
لَِك َفأ

ٰ
َشيًْئا َوَمن َكَفَر َنْعَد َذ

ُن  ُ َّ َت وبحرظا رجعلظا الضرغط  بسث التضط الةئري «ُث
ِة» وصث آن أواظعا، وطا غتثث  َّ ُ َهاِج الُّ ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ
اإلجقطغ  المحروع  سطى  واسغئ  ترضئ  طظ  افطئ  شغ 
اهللا،  حاء  إن  سعثعا  دظع  سطى  واضتئ  دقلئ  لعغ 
شماى جغظتاز أعض الصعة والمظسئ طظ عثه افطئ إلى 
خش أطاعط وغظخرون طحروع دغظعط السزغط شغظالعا 
بثلك رضا رب السالمغظ وإق جاةري سطغعط جظئ اهللا 
جئتاظه ﴿َوإِْن َيَتَولَّوْا يَْستَْبِدْل َقْوًما َلْيَرُكْم ُعَمّ ال يَُكونُوا 

 ﴾ْمَثالَُكْم
َ
أ

* سدع لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر 
   شغ وقغئ جعرغا

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر طتمث التعراظغـ 

حكام المسلمين يبذلون وسعهم إلجهاض الثورة في سوريا
أورد طعصع ختغفئ (غظغ حفص الارضغئ، اقبظغظ، ٢١ ربغع اآلخر ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/١/٨م) خئرا جاء شغه: "ضحفئ طسطعطات 
خاخئ سظ تعّرط اإلطارات السربغئ الماتثة شغ سمطغات اقغاغال الاغ ذالئ صغادات "أترار الحام" الترضئ افضئر ضمظ 
شخائض المسارضئ السعرغئ وأضبرعا اظاحاًرا، و"جغح اإلجقم" طظ أضئر الترضات المسطتئ السعرغئ المظاعدئ لظزام 
افجث. وتعخطئ ختغفئ غظغ حفص إلى تفاخغض سمطغئ اقغاغاقت الاغ ذالئ الصادة المغثاظّغغظ لترضاغ "أترار 
الحام"؛ سطى رأجعط تسظ سئعد و٤٥ صائًثا سسضرغًّا وجغاجغًّا طظ الترضئ. وطظ "جغح اإلجقم" صائثه زعران سطعش 

وغغره طظ الصادة. تغث تّط تمرغر طسطعطات سظعط وسظ أطاضظ وجعدعط لظزام افجث، سئر اقجاثئارات اإلطاراتّغئ".
: إن عثه المسطعطات تآضث طثى خطر الثول اإلصطغمغئ السمغطئ سطى بعرة الحام واجاعثاشعا لطبعار الثغظ 
ضان طعصفعط تازطاً طظ جغثتعط أطرغضا، لثلك شطجاطا سطى البعار شغ الحام أن غثرضعا تةط خطعرة عثه الثول 
السمغطئ الاغ تثسغ خثاصئ أعض جعرغا، وعغ شغ التصغصئ تشرز خظةرعا المسمعم شغ ظعرعط؛ لثلك شسطى صادة 
الفخائض المرتئطغظ طع تطك الثول طظ طبض ترضغا وصطر واإلطارات وطمطضئ آل جسعد، وسطى ضض طظ ذعإ إلى 
أجااظئ أن غثرضعا أن أطرغضا وسمقءعا جغساشطعظعط لفارة بط إذا اظاعى دورعط ضان طخغرعط الصاض أو اجائثلعا 
بعط سمقء غغرعط أضبر اظئطاًتا وأحث إخقًخا، شطغضظ عآقء الصادة سطى طساعى المسآولغئ الاغ اتامطععا 
ولغاثثوا الصرار الخائإ الثي غرضغ اهللا بأن غفضعا ارتئاذعط بأسثاء البعرة وغسعدوا إلى تدظ بعرتعط وأطاعط.


