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"المؤشر العالمي للفتوى"

توبوا إلى اهللا قبل فوات اآلوان!

اجاظضر "المآحر السالمغ لطفاعى" الاابع لثار اإلشااء 
المخرغئ، اجاظضر طعصش تجب الاترغر، وطسه ترضات 
المساعردة،  العذظغئ  لخظط  الراشخ  سثة،  إجقطغئ 
أن  غرى  الاترغر  تجب  أن  المآحر  به  اتاب  وطما  بض 
"السصغثة اإلجقطغئ عغ أجاس الثولئ ودار اإلجقم 
وعثا  اإلجقم".  أتضام  شغعا  ُتطئص  الاغ  الئقد  عغ 
طا غظاصخ أرضان الثغاظئ العذظغئ الاغ غةعث الشرب 
والاروغب  شرضعا  شغ  صرظغظ  صرابئ  طظث  المساسمر 
بالئسخ  ذلك  شغ  طساسغظا  المسمعطئ،  لمفاعغمعا 
ظسط  سطغعط،  والمتسعب  السطماء  بجي  غاجّغى  طمظ 
السطماء الثغظ غفارض بعط أن غضعظعا وربئ افظئغاء 
لطاخثي  غصعدوظعا  افطئ  ذطغسئ  شغ  شغضعظعا 
لطتمقت اقجاسمارغئ الاغ تااالى أطعاجًا شعق أطعاج 
ضأطعاج الئتر تساعثف الظغض طظ عثا الثغظ السزغط 
تصسغما  شغعا  لامسظ  اإلجقطغئ،  افطئ  وتثة  وطظ 
العذظغئ  السخئغئ  طظ  طاثثة  وتفرغصا،  وتةجئئ 
المسطمغظ،  بغظ  والدشائظ  افتصاد  إلبارة  جّطما 
بأغثغعط،  بسدعط  دطاء  جفك  سطى  ولتدعط  بض 
ضما جرى لطخغاد طظ غجة الثي اظترف به صاربه شغ 
الئتر وعع غسسى ذطئا لطرزق شارتضإ جرغمئ تثطغ 
شصام  المجسعم،  المخري  العذظغ  الخظط  تثود 
الةظثي المخري بإذقق الظار سطغه وصاطه.. شعثا عع 
العبظ العذظغ الثي غظسص "المآحر السالمغ لطفاعى" 
بالثود سظه، وغاخثى لمعاصش المسطمغظ المطالئغظ 
بغاظه  خاط  شصث  اإلجقطغئ،  بالسصغثة  باقساخام 
دور  أعمغئ  سطى  المآحر  أضث  الظعاغئ  "وشغ  بالصعل 
أوذاظعا  خثطئ  شغ  والثغظغئ  العذظغئ  المآجسات 
غتصص  بما  المةاقت،  طثاطش  شغ  جععدعا  ودسط 
افطظ واقجاصرار والاصثم واقزدعار لطئقد والسئاد". 
واقجاصرار،  افطظ  سطى  الضاذب  الترص  غجسط  شعع 
ولع ضان خادصا لةعر باجاظضاره لةرائط ذاغغئ طخر 
طخر  طغادغظ  شغ  الترام  الثم  جفك  الثي  السغسغ 
وحعارسعا، وق غجال غساصض سحرات اآلقف طظ أبظاء 
غععد  طعاّدة  شغ  غسارع  بغظما  تص،  وجه  بشغر  طخر 
وافطرغضان. إن أسزط طا غئاطى به اإلجقم، وغئاطى 
به أعطه وأتئاسه، أن غثوب التث الفاخض بغظ اإلجقم 
والضفر، وبغظ التص والئاذض، وبغظ جئغض المآطظغظ 
وتظصخ  الثغظ  غدغع  شسظثعا  المةرطغظ...  وجئغض 
سراه سروة سروة.. ضما صال سمر رضغ اهللا سظه: "إظما 
تظصخ سرى اإلجقم سروة سروة إذا ظحأ شغ اإلجقم 
والحر  الضفر  شعضعح  الةاعطغئ".  غسرف  لط  طظ 
والثغر  اإلغمان  لعضعح  ضروري  وجفعره  واإلجرام 
طظ  عثف  المةرطغظ  جئغض  واجائاظئ  والخقح... 
غئح  أي  أن  ذلك  لفغات؛  الرباظغ  الافخغض  أعثاف 
ترتث  جئغطعط  وشغ  المةرطغظ  طعصش  شغ  حئعئ  أو 
جئغطعط،  وشغ  المآطظغظ  طعصش  شغ  وحئعئ  غئحًا 
وق بث طظ وضعح افلعان والثطعط. وطع عثا شإظظا 
ظثاط بثسعة الصغمغظ سطى "المآحر السالمغ لطفاعى" 
الاابع لثار اإلشااء المخرغئ، أن غسارسعا بالاعبئ إلى 
"ورابئ  حرف  شغظالعا  افطئ  خش  إلى  وغظتازوا  اهللا 
أتإ  شعثا  التص،  بضطمئ  غخثسعن  تغظ  افظئغاء" 
إلغظا وعثا طا غفرضه اهللا جئتاظه ورجعله ، أطا إن 
ضاظعا طظ سخابئ المثابرات افجظئغئ شظتثرعط طظ 
وسث  بأن  وظئحرعط  واآلخرة،  الثظغا  شغ  اهللا  غدإ 
َوِديِن  بِالُْهَدى   ُ َ َرُسو ْرَسَل 

َ
أ ِي  َّ ا ﴿ُهَو  التص  عع  اهللا 

يِن لُكِِّه﴾. ِّ ُْظِهَرهُ بَلَ ا ِ َقِّ  احلْ

سطى خطفغئ صغام حئاب تجب الاترغر/ وقغئ السعدان بمثغظئ بعرتسعدان باعزغع ظحرة خادرة سظ تجب 
شغ  وتفرغٌط  الئقد  فطظ  خغاظٌئ  الةظعبغ  بعرتسعدان  طغظاء  (خخثخئ  بسظعان:  السعدان،  وقغئ  الاترغر/ 
تجب  أسداء  طظ  طةمعسئ  باساصال  بعرتسعدان  بمثغظئ  افطظغئ  السططات  صاطئ  لطسئاد)،  وتحرغٌث  طعاردعا 
الاترغر طظ داخض بغعت اهللا بالمثغظئ، بط أذطصئ جراتعط، وطظ داخض المسةث الضئغر، صاطئ باساصال افخ/ 
حئاب  إبرعا  سطى  اسُاِصض  الاغ  الظحرة  إن  الحرذئ.  صسط  إلى  بط  افطظ،  طضاتإ  إلى  واصاغث  الئربري  حارق 
المطضغات  طظ  المغظاء  أن  باسائار  سطغعا،  وتصش  تسطمعا،  أن  لفطئ  بث  ق  ضان  تصائص،  أوردت  الاترغر،  تجب 
بسائثاتعا  غظافع  ساطئ،  ططضغئ  المغظاء  غزض  أن  غةإ  بض  تامطضه،  أن  حرسًا  الثولئ  سطى  غترم  الاغ  الساطئ 
الحرضئ  طع  ُأبِرم  الثي  الئاذض  السصث  أن  ضما  الةماسئ.  لمخطتئ  الثولئ  تثغره  وأن  الثولئ،  رساغا  جمغع 
الفطئغظغئ، عع تفرغط شغ أطظ الئقد، طظ خقل تسطغط بعابئ الئقد لعثه الحرضات السابرة لطصارات، والاغ 
عثشعا عع جظغ افرباح شصط ق غغر، بط غأتغ تحرغث الساططغظ بالمغظاء، والثغظ جسض اهللا رزصعط شغ عثا 
المغظاء. إن عثا السمض الثي صام به تجب الاترغر، ضان غساتص طظ التضعطئ إسادة الظزر شغ الةرغمئ الظضراء 
الاغ ارتضئاعا شغ تص السئاد والئقد، ق أن تصعم باساصال حئاب التجب، وشاح الئقغات الضغثغئ، ضث الثغظ 

باسعا أظفسعط طظ أجض إغخال التص، وإصاطئ دولئ اإلجقم، الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
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بصطط: افجااذ جسغث شدض*

لطسمض  غثسعضط  الاترغر  تجب  إن  المسطمعن:  أغعا 
سطى  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  لظخرته  المّةث  الةاد 
وتسعد  لطظاس،  أخرجئ  أطئ  خغَر  شظسعد  الظئعة،  طظعاج 
السظص  شاصطع  السالط،  شغ  افولى  الثولَئ  عغ  دولاظا 
الغث  وتئار  والمسطمغظ،  اإلجقم  سطى  تاطاول  الاغ 
لارضساان  غضعن  وسظثعا  بسعء...  إلغعط  تماث  الاغ 
الحرصغئ - الاغ تساظغ وغساظغ أعطعا طظ ظطط الخغظ 
المسطمغظ،  بقد  طظ  وغغرعا   - وعمةغاعا  المطتثة 
ظطمعا،  طمظ  لعا  وغظاصط  اجاشاباعا،  غةغإ  طساخٌط 
وتحرق افرض بظعر الثقشئ طظ جثغث، ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح 
ِ َفْنرُصُ َمْن يََشاُء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم﴾. الُْمْؤِمُنوَن   بَِنرْصِ ابَّ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  عض جاضعن عظاك أزطئ طالغئ أخرى؟ ...٢

-  افطط الماتثة لغسئ جمسغئ خغرغئ لاألغش الصطعب!
   بض عغ جمسغئ اجاسمارغئ تظفث طثططات 

   دول الشرب خاخئ أطرغضا ...٢
-  ضحش الثطط الثولغئ شرغدئ حرسغئ ...٣

-  افردن إلى أغظ؟! الةجء الثاطج ...٤
-  أطرغضا ُترّجُت دسائط الفاظ 

    بغظ المسطمغظ؛ لدرب اإلجقم السغاجغ ...٤

http://www.alraiah.net :افربساء ١ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٦ حئاط/شئراغر ٢٠١٩ طـ                                 الرائث الثي ق غضثب أعطه                     السثد: ٢٢٠ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ 

ضطمئ السثد

ساحئ طخر جظعات ذعغطئ تضئطعا الرأجمالغئ الساشرة 
اظصقبه  بسث  الظاخر  سئث  أطرغضا  سمغض  بعا  أتى  الاغ 
الظاس  وأوعط  اإلظةطغج،  سمغض  شاروق  المطك  سطى 
بالثطإ والحسارات الرظاظئ الاغ ضاظئ ُتضاإ بمسرشئ 
فطرغضا  السثاء  وتزعر  بالصاعرة  افطرغضغ  السفغر 
وضغان غععد، واجامر تردي التال طظ جغأ إلى أجعأ؛ 
شأتى السادات وضان أجعأ طظ جطفه، بط طئارك شضان 
الظعإ  لضّط  ذئغسغ  ظااج  وذلك  ضطغعما،  طظ  أجعأ 
الثي غمارس سطى بروات طخر وبحضض طاجاغث، وطع 
ذعل شارة تضط طئارك وتجاغث الفصر والةعع والةعض 
والصمع وذمعته لاعرغث التضط قبظه جمال وجسغه 
لثلك بةثغئ، ضان أشدض المافائطغظ غزظ أن التضط 
لظ غضعن قبظه طظ بسثه وق غاثغض أتث أبثا أن غأتغ 
طخر،  سرش  سظ  تغاً  طئارك  شغه  غرتض  الثي  الغعم 
وضاظئ حرارة البعرة الاغ اظططصئ طظ تعظج وذار 
حررعا إلى طخر شصال أعض الضظاظئ لسظا بأشدض طظعط 
تاقً، وخرجعا إلى المغادغظ ططالئغظ برتغض الظزام، 
وعظا بثأ طحعث جثغث لط غره أعض الضظاظئ طظ صئض، 
والخشار  الضئار  رأغظا  جابصا،  ظسعثعا  لط  ترغئ  شرأغظا 
غعافعن (الحسإ غرغث إجصاط الظزام)، غرددوظعا بق 
وسغ سطى طسظاعا التصغصغ الثي غسظغ صطع الظزام ضطه 

ولغج طةرد رأجه المامبض شغ حثص طئارك.
الظفعذ  خاتئئ  أطرغضا  تثرك  لط  البعرة  بثاغئ  شغ 
طظ  وق  طاعغاعا  لمخر  الفسطغ  والتاضط  والسغادة 
تماص  لطثطش  خطعة  ترجع  فن  واضطرت  وراءعا 
بعا غدإ الظاس وتطاش بعا تعل بعرتعط لسرصاعا 
سظ  شاثطئ  غاغاعا،  سظ  وخرشعا  بطمعتعا  والسئث 
سمغطعا طئارك وجطمئ المئادرة لرجالعا شغ المةطج 
طةرغات  تسإ  سطى  افوضاع  ترتإ  رغبما  السسضري 
افطعر، وأرجطئ رجالعا غثارصعن الخفعف وغاسمسعن 
بق  بعرة  أظعا  تصغصئ  سطى  وصفئ  تاى  وعظاك  عظا 
صغادة وق طحروع تصغصغ لطاشغغر، إق أظعا ذات تجٍّ 
وطظعط  اإلجقطغئ  الترضات  أبظاء  وغحسطعا  إجقطغ 
طعجعد،  إجقطغ  شخغض  ضأضئر  المسطمعن  اإلخعان 
وظفعذعا،  أطرغضا  سطى  التصغصغ  الثطر  عع  وعثا 
الاترغر  طغثان  شغ  وصفعا  الثغظ  المسطمعن  شعآقء 
غطالئعن باطئغص الحرغسئ وبثولئ إجقطغئ لظ غصئطعا 
بصغئ  ذالما  طططئعط  عثا  وجغزض  الثولئ  بسطماظغئ 
الثغظ  شعآقء  الترغئ،  طظ  صطغطئ  ولع  طساتئ  لعط 
تط اجاشقلعط وتحثعط لطاخعغئ طظ أجض المادة 
الباظغئ شغ دجاعٍر غسطط واضسعه وطظ تحثوا الظاس 
إظما  عآقء  جعع،  طظ  تشظغ  وق  تسمظ  ق  أظعا  له 
ذعئعا طظ أجض اإلجقم، وسظثطا ذعئعا لطاخعغئ شغ 
طرجغ  واظاثاب  والحعرى  الحسإ  طةطسغ  اظاثابات 
شغه  ورغئئ  اإلجقم  أجض  طظ  تخعغاعط  ضان  أغدا 
وشغ طظ ُغزظ صثرتعط سطى تطئغصه، وعثا ضان الفت 
الترضات  عثه  أطرغضا  إلغه  اجاثرجئ  الثي  التصغصغ 
بحرط  طمعَّث  والسططئ  التضط  ذرغص  أن  شأوعماعا 
طحروسا  غمطضعن  ق  وفظعط  بالثغمصراذغئ،  التضط 
ضاظئ  التصغصغ  المحروع  غتمض  لمظ  غسامسعا  ولط 
شغ  طخر  أعض  وبطمعح  بالبعرة  أودت  الاغ  الطاطئ 
تشغغر تصغصغ غسغث لعط الترغئ والضراطئ ورغث السغح، 
وضان طا رأغظا، شظتظ حععد سطى افتثاث وربما بأدق 
تفاخغطعا المآلمئ، رأغظا ضغش جسطئ أطرغضا اإلخعان 
وق  طظصعخئ بق صعة  جططئ  وجطماعط  شغ العاجعئ 
طظسئ وق جططان، وتّمطاعط ضض أوزار الظزام وأذطصئ 
ضقبعا تظعح لتمعط وغاغاعا أن تصعل فعض طخر 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

طثن  تظازط  الاغ  والمزاعرات،  اقتاةاجات  دخطئ 
الضر  زال  وطا  السابع،  أجئعسعا  المثاطفئ  السعدان 
والفر بغظ صعات افطظ والمتاةغظ غاعاخض، ولضظ طا 
غمغج الفارة افخغرة عع تشغر لعةئ الظزام تةاه البعار، 
والترضات  الغسار،  صعى  سطى  الطعم  رطغ  وطتاولئ 
لخش  وضسئعط  الحئاب  سجل  وطتاولئ  المامردة، 
غةإ  صدغئ  البائر  لطحئاب  بأن  اقساراف  سئر  الظزام 
بختغفئ  الختفغغظ  ططاصى  شفغ  لعط.  ُغسمع  أن 
صال  ٢٠١٩/٠٢/٠٢م،  الماضغ  السئئ  غعم  السعداظغ 
طططصًا  ظظزر  لط  (إظظا  طعجى:  طساج  العزراء  رئغج 
زاوغئ  طظ  أو  والضبرة،  الصطئ  زاوغئ  طظ  لقتاةاجات 
الشطئئ والعجغمئ، بض طظ أظعا خعت غةإ أن ُغسمع، 
وُغتارم، وُغظزر إلى جععره، بخرف الظزر سظ بسخ 
المجاغثات الاغ أشسثت شضرته)، واخفًا إغاعا بالاترك 
ظفسه  السغاق  وشغ  والمتارم.  الاطصائغ  الحئابغ 
العذظغ  المآتمر  رئغج  ظائإ  الرئغج؛  طساسث  صال 
لطحؤعن التجبغئ، شغخض تسظ إبراعغط، شغ تخرغتات 
اظفخ  الثي  الصغادي،  المضاإ  اجاماع  سصإ  ختفغئ 
صال:  ٢٠١٩/٠٢/٠٣م،  افتث  لغض  طظ  طاأخرة  جاسئ  شغ 
طظ  لطفارة  الحئاب  اجاراتغةغئ  ظاصح  اقجاماع  (إن 
العاصع  وتتطغض  المططعبئ،  والمسالةات  ٢٠١٩-٢٠٢٤م، 
صدغئ  أن  إلى  طحغرًا  المسالةات)،  واصاراح  الحئابغ، 
الحئاب،  تعط  الاغ  افجاجغئ  الصداغا  طظ  الئطالئ، 
المامبطئ  المعجِّعات  طظ  الضبغر  عظاك  أن  طعضتًا 
الصطاع  شغ  شصط  لغج  لطحئاب،  شرص  خطص  شغ 

طظ  باقجافادة  الثاص  الصطاع  شغ  ولضظ  السام، 
الامعغض افخشر. وضحش شغخض سظ تعخغئ لطمآتمر 
العذظغ، بإصاطئ طآتمر صعطغ لصداغا الحئاب، غظاصح 

صداغاعط بضاشئ شؤاتعط واتةاعاتعط.
الحئاب  ضسإ  الظزام  بمتاوقت  غاسطص  شغما  عثا 
دون  التال  بإخقح  بالعسعد  تثثغرعط  سئر  البائر، 
السمض الةثي لطمسالةئ الةثرغئ فس المحضطئ، الاغ 
لطمساسمر  خاضع  وضسغ  ظزام  وجعد  شغ  تضمظ 
عثه  إلى  الئقد  أوخطئ  الاغ  وطآجساته  افطرغضغ 
وضغاع  والفساد،  والزطط،  اقتاصان،  طظ  المرتطئ 
غطالئعن  شثرجعا  بالظاس  شاض  تاى  البروات، 
سطى  غصعم  ظزام  ظض  شغ  إق  غعجث  ق  الثي  بالسثل، 

أجاس اإلجقم؛ سصغثة افطئ.
لطتجب  وظسئه  التراك،  بحغطظئ  غاسطص  شغما  أطا 
المثابرات  طثغر  ذضر  شصث  الغسار،  صعى  أو  الحغعسغ، 
السعداظغ أن الغسار والترضات المامردة تسسى لاسطط 
السططئ لئثء السعث الثي اظازروه ذعغقً، وإلى ارتئاط 
طخالح بسخ الصعى السغاجغئ شغ السعدان بالثوائر 
الثارجغئ، وطتاولئ العةرة الغعطغئ إلى جفاراتعا داخض 
السعدان. ضما ذضر رئغج افرضان شغ الصعات المسطتئ 
السعداظغئ الفرغص/ ضمال سئث المسروف، شغ طثاذئئ 
لدئاط برتئاغ السمغث والسصغث، صال: (إن الةغح لظ 
غسطط الئقد لحثاذ اآلشاق طظ صغادات الامرد المظثترة، 
ووضقء المظزمات المحئععئ بالثارج). وبثأت أجعجة 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

اعتقاالت في صفوف شباب حزب التحرير في السودان

طتاوقت التضعطئ لحغطظئ 
اظافاضئ أعض السعدان وحص 
خش الحئاب بعسعد ضاذبئ
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افربساء ١ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٦ حئاط/شئراغر ٢٠١٩ طـ ٢     السثد ٢٢٠

ظزمئ ضاطئ العسغ، اإلذار الطقبغ لتجب الاترغر، شغ جاطسئ الئعلغاضظك وصفئ تعل صدغئ افجرى، طثّضرة 
الطقب، ضغش تساطض المسطمعن طع صدغئ افجرى سظثطا ضان لعط دولئ وجغادة، تثططعا رشع قشاات وضاابئ 

سطى افلعاح داخض المتاضرات، وضان طظ بغظ السئارات الاغ رشساعا:
َن...» رواه طسطط. ُ ِل ْ ُ ْ اْل ْقُُلُه َ َ َد  َن اْلَُه ُ ِل ْ ُ اَعُة َحَّى َُقاِتَل اْل َّ ُم ال صال رجعل اهللا : «ال َتُق

"التض الةثري والعتغث لصدغئ افجرى، خطع ضغان غععد طظ جثوره"
"أجرى المسطمغظ شغ ضض طضان بتاجئ إلى دولئ الثقشئ لاتررعط"

ا اْلَعاِنَي» ُّ صال رجعل اهللا : «ُف
ذرغصظا إلى الاترغر طظ خقل دغظظا وأطاظا وجغعحظا وإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

ظرغث خطغفئ ضالمساخط والتاجإ المظخعر غشغث أجرى المسطمغظ!

لةظئ  اجاماع  إن  افتث،  "السربغئ"،  تطفجغعن  صال 
السعغث  اتفاق  تظفغث  لمراصئئ  المحارضئ  الاظسغص 
برئاجئ الةظرال الععلظثي الماصاسث باترغك ضاطغرت، 
سطى  المتطغ  بالاعصغئ  خئاتًا  الساحرة  الساسئ  بثأ 
الاابسئ   VOS Apollo أبعلع"  "شعس  جفغظئ  طاظ 
لفطط الماتثة شغ الئتر صئالئ طغظاء التثغثة، وذلك 
بتدعر طمبطغ التضعطئ الحرسغئ والتعبغغظ، وأضاف 
أن اقجاماسات جاسامر أربسئ أغام بمحارضئ طمبطغ 
التضعطئ الحرسغئ والتعبغغظ. إلى ذلك، أوضح طخثر 
رشدعا  التعبغئ  المطغحغات  طمبطغ  أن  الطةظئ  شغ 
تبئغئ  طعضعع  بتث  افولى  المظاصحات  جطسئ  خقل 
الفرغص  الطةظئ  رئغج  ذرته  الثي  الظار،  إذقق  وصش 
طاثرسغظ  اقجاماسات،  جثول  شغ  بظث  ضأول  ضاطغرت 
طثى  سطى  الطةظئ  وتئتث  الةعغئ.  الشارات  باجامرار 
أربسئ أغام، آلغات تظفغث اتفاق جاعضععلط سطى ضعء 
لاظفغث  افطظ  طةطج  أصره  الثي  الجطظغ  الامثغث 
اقتفاق بمعجإ صراره ٢٤٥٢ وتسغغظ بسبئ أطمغئ طظ 
التثغثة  شغ  اقتفاق  بظعد  تظفغث  لمراصئئ  سدعا   ٧٥

خقل جائ أحعر صابطئ لطامثغث.

راجح  عادي،  تضعطئ  باجط  الماتثث  أضث  شغما 
بادي، أن جئإ ظصض اجاماع لةظئ الاظسغص المحارك 
ططغحغات  تسظئ  عع  الئتر  سرض  إلى  التثغثة  شغ 
حرسغئ  تائع  طظاذص  شغ  العجعد  ورشدعا  التعبغغظ 

الرئغج عادي.
غثضر أن طراصئغظ رجتعا أن غضعن عثا اقجاماع آخر 
طا غرأجه الةظرال ضاطغرت صئض تسطغط طعاطه لثطفه 
الةظرال طاغضض لعلغسشارد الماعصع وخعله إلى سثن 

خقل الغعطغظ الصادطغظ.
وضان طخثر دبطعطاجغ غمظغ صث صال إن التعبغغظ 
تابسئ  سسضرغئ  آلغات  دخعل  سطى  واشصعا  خظساء  شغ 
وخعل  صئغض  التثغثة،  طتاشزئ  إلى  الماتثة  لفطط 
واظستابات  عحئ  لعثظئ  دسما  طعجسئ  دولغئ  بسبئ 
طائادلئ لطصعات بسغثا سظ ساخمئ وطعاظأ المتاشزئ 

اقجاراتغةغئ سطى الئتر افتمر.
ضارلع)  (طعظئ  إلذاسئ  تخرغح  شغ  المخثر  وصال 
افولى  الثشسئ  تحمض  أن  المرجح  طظ  "إظه  الثولغئ 
لاضعن  طخفتئ  وسربئ  آلغئ   ٢٠ المسثات  عثه  طظ 
تتئ وقغئ بسبئ دولغئ طعجسئ لاظسغص آلغات إسادة 
الظار  إلذقق  وصش  وتبئغئ  الماتاربئ  الصعات  ظحر 
بمعجإ اتفاق جاعضععلط المسامث بصرارغظ أخغرغظ 

لمةطج افطظ الثولغ".
التعبغغظ  وجماسئ  عادي  تضعطئ  تساأظش  ذلك  إلى 
جعلئ  سمان،  افردظغئ  الساخمئ  شغ  افجئعع  ظعاغئ 
طئاتبات تأطض افطط الماتثة أن تضعن افخغرة إلظفاذ 

أول خفصئ تئادل لفجرى والمساصطغظ.
لصث طدى طا غجغث سظ ٤٠ غعطا سطى اتفاق جاعضععلط 
بدشعط  تط  أظه  تغظعا  الاترغر  تجب  أوضح  الثي 
أطرغضغئ إلظصاذ سمقئعا التعبغغظ، طئغظا جثغئ أطرغضا 
افجعاء  عغأت  أن  بسث  الغمظ  شغ  الترب  إغصاف  شغ 
ساطًا  رأغًا  له  أوجثت  أطرغضا  فن  وذلك  قظسصاده؛ 
ضاغطًا بإسقء الخعت تعل الثواشع اإلظساظغئ وطآجغ 
التروب  ظاغةئ  افذفال  وأطراض  الغمظ  شغ  المةاسئ 
اجاةثت  افطعر  عثه  وضأن  والةرتى...إلت  والصاطى 
الغمظ  شغ  السرغص  المساسمر  برغطاظغا  أن  إق  الغعم! 
ترغث أن تةسطه طثخًق لفخث والرّد شغ اقتفاق بتةئ 
أطثه  لاطعغض  واقظستاب  والاظفغث  المراصئئ  ضغفغئ 
وذلك طظ خقل صرار طةطج افطظ ٢٤٥١ الثي صثطاه 
 ٢١ باارغت  باإلجماع  افطظ  طةطج  سطغه  وخعت  عغ 

أطرغضغئ  تسثغقت  بسث  ٢٠١٨م  افول/دغسمئر  ضاظعن 
سثُد  الغمظ  أرض  سطى  الماخارسغظ  غعط  شق  سطغه، 
الصاطى طظ أعطه وق تةط الاثطغر شغ بظغاظه، بض إن 
طا غعمعط عع تتصغص طخالتعط شصط، وبعثا الخثد 
شصث أضث طئسعث افطط الماتثة إلى الغمظ الئرغطاظغ 
طارتظ غرغفغث، سطى أن الةثاول الجطظغئ لاظفغث اتفاق 
وتئادل  الغمظ  غربغ  التثغثة  طثغظئ  بحأن  السعغث 
افجرى، طّثدت، طئررا الامثغث أظه بسئإ "خسعبات 
طخطتئ  لعا  الاغ  عغ  برغطاظغا  أن  طع  افرض"  سطى 
أن  ترغث  أظعا  سطى  سقوة  أجطفظا،  ضما  تمثغثه  شغ 
تآلإ المةامع الثولغ سطى التعبغغظ وتدسعط سطى 
صطئ  طع  بالشطرجئ  غماازون  أظعط  خاخئ  المتك، 
المعابغص  بظصخ  واحاعارعط  السغاجئ  شغ  الثئرة 

والسععد طع خخعطعط.
إن طما غآضث طا صاله تجب الاترغر شغ تغظه بثخعص 
افخث والرد شغ تظفغث اقتفاصات واقظستاب وضغفغاه 
عع ذلك الثقف الضئغر والطشط تعل شعط ظص اتفاق 
طثغظئ  طظ  الصعات  اظستاب  بثخعص  جاعضععلط 
باجاقطعا،  المسظّغ  غضعن  وطظ  وطعاظؤعا  التثغثة 

اتفاق  تظفغث  ضرورة  سطى  تحثد  عادي  شتضعطئ 
طثغظئ  طظ  التعبغ  ططغحغا  واظستاب  جاعضععلط 
 - المتطغئ  لطسططات  وتسطغمعا  التثغثة  وطعاظأ 
تسإ الصاظعن الغمظغ - ضما ورد شغ ظص اقتفاق، 
أن  وغرون  اقتفاق  باظفغث  غطالئعن  التعبغعن  شغما 
والمعالغئ  طظعط  المسغظئ  المتطغئ  والصعات  السططات 
المسرتغئ  ضاظئ  وصث  بثلك،  المسظغئ  عغ  لعط 
خفر  لصعات  وطعاظؤعا  التثغثة  أطظ  باسطغمعط 
السعاتض الاغ سغظععا عط شسضائ أطرغضا سظ ذلك 
واإلطارات  عادي   - لئرغطاظغا  المعالعن  ضب  بغظما 
افطمغ  المئسعث  وضع  وعضثا   ،- وأتئاسعط 
جاعضععلط  اتفاق  شغ  غرغفغث  طارتظ  الئرغطاظغ 
لمخالح  خثطئ  والظجاع  الترب  أطث  تطغض  ألشاطا 
دولاه برغطاظغا، وذلك لطاأبغر الحثغث شغ السسعدغئ 
بسث  وذلك  برغطاظغا  سمقء  ضث  تمطاعا  سظ  لاضش 
وسرضعا  التضط  سظ  وأصخععط  سمقءعا  اساصطعا  أن 

طخالتعا لطثطر والجوال.
وجثب؛  حّث  بغظ  افوضاع  تسامر  أن  الماعصع  وطظ 
شمظ ظاتغئ أطرغضا شعغ ترغث إصفال المسرح السسضري 
إلى  الاعجه  بط  وطظ  وطعاظؤعا  التثغثة  شغ  خاخئ 
التطعل السغاجغئ طع بصاء خعت التعبغغظ طسمعسًا 
شعغ  برغطاظغا  ظاتغئ  وطظ  التثغثة...  شغ  عع  ضما 
صثر  أضئر  لاتصغص  الصاال  قجامرار  الثرائع  تعِجث 
لعط  غسمع  ق  وأن  التعبغغظ  إضساف  طظ  طمضظ 
خعت شغ التثغثة صئض الاعجه لطتض السغاجغ الثي 
عع شغ تصغصاه لغج تق ختغتا بصثر طا عع ضاربئ 
ولطمآطظغظ،  ولرجعله  هللا  وخغاظئ  الغمظ  أعض  سطى 
صطعب  بغظ  تآلش  أن  الماتثة  افطط  تساطغع  ولظ 
السمقء الماخارسغظ ضعظعا عغؤئ تائع الشرب الضاشر 
لطغمظ  ترغث  وق  المسطمغظ  خغرات  سطى  الماخارع 
وأعطه وبقد المسطمغظ ساطئ إق الحر والسعء، وإن 
غآجب  طا  سطى  بالصداء  الضفغض  عع  وتثه  اإلجقم 
الصطعب  اهللا  ألش  وبه  والفاظ،  والتروب  الخراسات 
غةإ  الثي  وتثه  وعع  والحسعب،  السرصغات  وخعر 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  بثولاه  وغصعد  غسعد  أن 
جاضعن  اهللا  بإذن  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ 

 واصسا سما صرغإ
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج   *

الغمظ

والسظثات  افجعط  لدت  اجاثثاطه  تط  الثي  المئطس 
سالغئ  طساعغات  سظث  (جمغسعا  السصارغئ  والفصاسات 
تحشغض  سطى  الماساصئئ  اإلدارات  سمطئ  لصث  صغاجغئ). 
(تغث  المراوغ  البروة  تأبغر  لثطص  الظصثغئ  المطابع 
بتغث  طظجلعط  طبض  افحثاص  أخعل  صغمئ  ترتفع 
تظفةر  سظثطا  ولضظ  اقصاخاد).  شغ  أضبر  غظفصعن 
المالغئ  افوراق  جعق  شغ  غئثو  ضما  الفصاسات،  عثه 

واظثفاض السصارات أغدا، شإن الاأبغر ضاربغ.
الادثط شغ ازدغاد وطسثقت ذعغطئ افجض غةإ أن 
جغآبر  الرأجمالغئ.  لفجعاق  وشصا   - اجاةابئ  ترتفع 
عثا بثوره سطى أجعاق السظثات (سظثطا ترتفع ظسئئ 
أن  ضما  السظثات).  أجسار  تظثفخ  الربعغئ،  الفائثة 
الدشط سطى ظسئئ الفائثة الربعغئ غأتغ طظ إدراك 
أن السةج شغ المغجاظغئ ق غثافغ وأن الظمع عع وعط. 
الثورة  وتــجداد  أضئر،  سةجًا  افسطى  المسثقت  تسظغ 
جعءًا طع ذئع المجغث طظ الظصعد وسةج أضئر، وتفصث 

الئظعك المرضجغئ السغطرة.
طخثر التاشج الاالغ لفزطئ غمضظ أن غضعن طظ أوروبا. 
ترغطغعن   ٢,٤ باثخغص  صاطئ  أطرغضا  إن  تغظ  شغ 
افوروبــغ  اقتتاد  صام  الضمغ،  الاغسغر  طظ  دوقر 
باثخغص ٣ ترغطغعظات طظ الاسعغقت الضمغئ، ضما 
أن اصاخاداتعا طاثطفئ. سطى الرغط طظ سثم اظاساش 
طسثقت الفائثة الخفرغئ. تعاجه إغطالغا ظسئئ شائثة 
طا  وعثا  السغادغئ،  جظثاتعا  سطى  طاجاغثة  ربعغئ 
افوروبــغ.  اقتتاد  سعث  شغ  غتثث  أن  غظئشغ  ضان 
وأخئح  لط غاط اقلاجام بصعاسث المغجاظغئ المحارضئ، 
ضض  الضساد.  طظ  تالئ  شغ  اآلن  بظعضعا  طظ  السثغث 
وأغرلظثا  وإغطالغا  (الئرتشال  المحععرة  المعاصع  عثه 
والغعظان وإجئاظغا) ق تجال شغ تالئ خطرة، وق جغما 
لثغعا  أغرلظثا  بعا.  الثاخئ  المخرشغئ  افظزمئ  شغ 
وغظاابعا  حثص،  لضض  دوقر   ١٠٠،٠٠٠ غسادل  طا 
طظ  لغج  لئرغضسئ.  الظعائغئ  الظاغةئ  بحأن  الصطص 
المساشرب أن غضعن عظاك ارتفاع شغ الحسئغئ، وتجاغث 

اقضطرابات ضث إظحاء افتجاب السغاجغئ وصادتعا.
اقضطرابات شغ السضان

طآخرا صال أدغر تغرظر طظ طةطج الطعردات شغ لظثن 
الثي غرأس لةظئ افجعر المظثفدئ: "الةمغع غسطط أن 
الرأجمالغئ لغسئ طساواتغئ، لضظ العسث العاجع ضان 
أظه، سطى طثى سحر جظعات، غمضظك أن تضعن وابصًا 
طظ أن المث الماخاسث غرشع ضض الصعارب وأن الةمغع 
وأحار  خاذأ".  أطر  وعثا  طا،  تث  إلى  باقرتغاح  غحسر 
إلى طجغب جام طظ اإلظااجغئ الراضثة واظثفاض افجعر 
عع  ذلك  طظ  المساواة. "طجغب  سثم  وتجاغث  التصغصغئ 
أن الضبغر طظ الظاس ق غحسرون أن الظزام غصثم لعط. 

عثا تتث ضئغر لقصاخادغغظ".
شغ  البروة  تراضط  وغسامر  المساعطك  بصئ  تظثفخ 
ساطئ  سطى  غسامثون  شعط  ذلك،  وطع  الصطئ.  أغثي 
الظاس شغ إظفاق المجغث واجاثاظئ المجغث، وعط لغسعا 

ضثلك. اقصاخادات عحئ - تتااج إلى ظمع.
البصئ  لضظ  البصئ.  سطى  الرأجمالغئ  اقصاخادات  تسامث 
ضطمئ عغ ججء ضئغر طظ تسئغر "خثسئ البصئ" أو "حشض 
التضعطغ،  بالاثخض  طثسعطئ  أجعاصعا  العظغفئ". 
وأطعالعا ورصئ بق أي دسط لعا، والطئاسئ أضبر سطى أععاء 
السغاجغغظ، وغشغرون صعاسثعط طبض تشغغر صمخاظعط.

إظعا شغ التصغصئ طةرد طسألئ طاى ق تضعن لثغظا أزطئ 
 ﴾ُهْم ُهُم الُْمْفِسُدوَن َولَـِكن الَّ يَْشُعُروَن ال إَِغّ

َ
أخرى. ﴿أ

عض جاضعن عظاك أزطئ طالغئ أخرى؟

ضان عظاك الضبغر طظ الاعصسات شغ اآلوظئ افخغرة تعل 
شغ  الرئغسغئ  اقصاخادات  أخرى  أزطئ  جادرب  طاى 
افخغرة  افزطئ  طظ  الاساشغ  ضعن  ذئغسغ  عثا  السالط. 
ظمع  طع  باقظاساش،  تسمغاه  غمضظ  ضان  إذا  ضسغفاً، 
وطا  اإلذقق،  سطى   ٪٢ ظسئاه  طا  بالضاد  اقصاخادات 
الطئاسئ  بسئإ  ضئغر  تث  إلى  تثث  ظمع  طظ  تتصص 
المغجاظغئ  شغ  السةج  غجداد  ذلك  سطى  سقوة  الظصثغئ. 
شغ أطرغضا وأوروبا. وجاضعن عظاك تاجئ إلى المجغث 
طظ ذئاسئ الظصعد طا لط تامضظ التضعطات طظ تصغغث 
إلى  باإلضاشئ  باجامرار.  تفسطه  لط  طا  وعع  اإلظفاق، 
ذلك، ارتفسئ ظسئئ الفائثة الربعغئ وعثا غجغث طظ سةج 
المغجاظغئ طظ خقل طثشعسات الفعائث الربعبئ افسطى 
إغراداتعا  طظ   ٪٢٥ أطرغضا  تثشع  تغث  الثغعن.  سطى 
الدرغئغئ سطى خثطئ الثغعن، وبرغطاظغا ٢٦٪ طع ضعن 
آخرغظ شغ وضع أجعأ - طبض أغرلظثا ٥٠٪. طظث افزطئ 
والحرضات  (التضعطغ  السالمغ  الثغظ  اجامر  افخغرة 
والحثخغ) شغ اقظاساش، واآلن أخئح الثغظ السالمغ 
أضبر طظ ٢٥٠ ترغطغعن دوقر أي خمسئ أضساف تةط 
 ٣٤ تئطس  الخغظ  دغعن  أن  ضما  السالط،  اصاخادات 

ترغطغعن دوقر (السام والثاص).
ضان السغاجغعن والمخرشغعن غاتثبعن سظ اقصاخاد 
شغ أطرغضا، وطع ذلك، شإن اقصاخاد سطى تاشئ الرضعد. 
طع  ضان فجعاق افجعط أجعأ حعر لعا شغ ٩٠ ساطاً 
اظثفاض أضبر طظ ٢٠٪. شغ أزطئ ٢٠٠٨ اظثفخ جعق 
افوراق المالغئ بأضبر طظ ٥٠٪. ضاظئ اإلدارة افطرغضغئ 
الثجاظئ  وزغر  غاخض  أن  طظ  الضفاغئ  شغه  بما  صطصئ 
السائ  الرئغسغئ  افطرغضغئ  بالئظعك  طظعحظ  جاغفظ 
شغ الرابع والسحرغظ طظ ضاظعن افول/دغسمئر، وضان 
"شرغص التماغئ طظ الشرق" غحاري ببئات جعق افجعط 
المجغث  لثرء  التغظ،  ذلك  طظث  والمآحرات  افطرغضغئ 
طظ اقظثفاضات شغ السعق. جعف غسئإ اقظثفاض 
المسامر شغ جعق افجعط طحاضض خطغرة فن البصئ 
جاظإ  إلى  به،  وبغصاً  ارتئاذاً  طرتئطئ  اقصاخاد  شغ 
المتطغئ  والتضعطات  الاصاسثغئ  المساحات  خظادغص 
شرغص  إن  الضئرى.  والحرضات  المخرشغئ  وافخــعل 
التماغئ طظ الشرق عع أطر حاذ تغث تاثخض التضعطئ 

باجاثثام المال السام شغ "السعق التر" المفارض.
سظ  جغاعصش  أظه  إلى  الفغثرالغ  الئظك  أحــار  ضما 
لصث  الصخغر.  المثى  سطى  الربعغئ  الفائثة  ظسئئ  رشع 
رشسععا سطى أجاس أن اقصاخاد صعي وأن السغاجئ 
شائثة  أجسار  بفرض  لعط)  (بالظسئئ  اقساغادغئ  غغر 
صث   - افخغرة  لفزطئ  الطارئ  المصغاس  وعع   - خفر 
اظاعئ اآلن. ولضظ افطر اجاشرق ١٠ جظعات لاعثئئ 
افزطئ، واآلن جغصططعا طةثدًا شغ طتاولئ لثرء افزطئ 
الصادطئ! وضط طظ العصئ تاى غاط اجاؤظاف الاسعغض 
الضمغ (الاغسغر الضمغ - الطئاسئ الظصثغئ طظ ق حغء) 
المغجاظغئ  شغ  الضئغر  السةج  طع  خاخئ  صعتعا،  بضاطض 

الثي غتاشر سطغه تراطإ؟
اقتاغاط  ضسمطئ  طعغمظًا  افطرغضغ  الثوقر  ضان  لصث 
بحضض  وغغرعط  والروس  الخغظغغظ  ولضظ  السالمغئ، 
طاجاغث ضاظعا غثجظعن الثعإ وغساثثطعن سمقتعط 
الثولغئ  الاةارة  سمطئ  الــثوقر  ضان  سظثطا  الثاخئ 
اآلن  تاى  غمضظعط  وضع  شغ  لغسعا  إظعط  العتغثة. 
طظ تتثي عغمظئ الثوقر افطرغضغ، لضظعط غدسعن 
أظفسعط شغ طعصش. وصث اجاثثم الثوقر شغ إظحاء 
جةض الثغظ افطرغضغ الئالس ٢١ ترغطغعن دوقر، وعع 
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أدان تجب الاترغر شغ وقغئ بظشقدش بحثة، الفسض الحظغع اّلثي صام به بططةغئ ظزام تسغظئ شغ بظشقدغح، تغث 
اخاطش اطرأة طآطظئ طظ طظجل زوجعا شغ (دضا)، طظ دون أي جرغمئ إق فظعا زوجئ أتث تمطئ الثسعة، المساصض طظث 
بقبئ أحعر، ولطسئإ ظفسه صاطعا أغداً "باخاطاف" أخغه افخشر، دون اقساراف بمضان وجعدعط لشاغئ اآلن، وذالإ 
التجب بإذقق جراتعط شعرًا. وأضاف المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ بظشقدغح: إظه بسث طةغء تسغظئ 
إلى السططئ طرة أخرى بالاجوغر، وبثسط طظ المساسمرغظ، تسسى تسغظئ إلى تسثغث دغعظعا فجغادعا، طظ خقل 
اظثراذعا بحضض ضاطض شغ تربعط سطى اإلجقم. وبسث شحطعا شغ طعاجعئ السمض الةاد إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة بحضض جغاجغ، لةأت إلى اجاثثام أسمال حظغسئ طظ الصمع والطشغان ضث أشراد سائقت الساططغظ 
إلصاطئ الثقشئ الراحثة، واجاعثشعا اطرأة طسطمئ طظ عثه افطئ بق خةض، تماطاً طبطما غفسض الضفار المساسمرون. 
وخاط الئغان طثضرا تسغظئ وظزاطعا: بأن الاارغت غحعث بأظه لط غامضظ أتث أبثًا طظ صمع اإلجقم طظ خقل تسثغإ 
المسطمغظ، شاهللا جئتاظه وتسالى ولّغ الثغظ آطظعا وعع ظاخر دغظه ولع ضره المحرضعن. ولاسطط تسغظئ أّن الثي غصمع 
وغدطعث المسطط وسائطاه لمةرد أظه غتمض دسعة اإلجقم، غضعن صث خسر آخرته، وق غظةغه طظ ظار جعظط إق الاعبئ 
واإلصقع سظ الصغام بضض الةرائط الثسغسئ الاغ ارتضئعا ضث دساة الثقشئ الراحثة، طظ أبظاء عثه افطئ المثطخغظ.

إن العاجإ سطى افطئ، وبثاخئ افعض شغ السعدان، 
طظه  تثر  الثي  افطرغضغ،  المثطط  سطى  غسعا  أن 
ضبغرًا تجب الاترغر، عثا المثطط الراطغ لامجغص طا 
وإلشاء  بالضاطض،  الئقد  وسطمظئ  السعدان،  طظ  تئصى 
ضض طزاعر اإلجقم، وحساراته، وجسض اإلجقم طةرد 
وجغاجئ  الظاس  بتغاة  لعا  حأن  ق  تسئثغئ،  حسائر 
السعدان،  وقغئ  الاترغر/  تجب  أذطص  وصث  أطرعط، 
صئض أربسئ أحعر طظ اآلن، تمطئ لطاشغغر سطى أجاس 
اإلجقم، بسظعان: (الاشغغر التصغصغ شرض ووسث)، وعع 
بعخطئ  لعط  غتثد  والمتاةغظ،  البائرغظ  طع  اآلن 
الظةاة، لغسغروا شغ اقتةاه الختغح، تاى ق غثثسعا 
ضما ُخثع إخعاظعط شغ بعرات الربغع السربغ، وُجرصئ 
جععدعط، وسادوا طظ تغث بثأوا، بض أجعأ طظه. شصث 
خثع التجب، وطا زال، بظثاء شغ المساجث والساتات، 
غطالإ الظاس بأن غضعن الاشغغر سطى أجاس السصغثة 
اإلجقطغئ، تشغغرًا تصغصغًا، غرشع الزطط، وغسغث ضئط 
بعخطئ التغاة، إرضاًء لرب السالمغظ، وتتصغصًا لطتغاة 
الحرغسئ  باطئغص  أجمسغظ،  لطظاس  المطمؤظئ  اآلطظئ 
اإلجقطغئ، شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة، الاغ تتصص لطظاس طسظى السئعدغئ هللا، سظثعا 
جطإ  ُغسائثل تحرغع رب الئحر باحرغع الئحر الثي 
الزطط وضظك السغح، ضما تتصص الرساغئ التصئ الاغ 
وترشع  وافطعال،  وافسراض  افظفج  ترطات  تسزط 
اإلخر وافغقل الاغ وضسعا الظزام الرأجمالغ الةحع 
والئظك  الظصث  خظثوق  طبض  الربعغئ  طآجساته  سئر 
الثولغغظ. وتثغر دولئ الثقشئ بروات افطئ لمخطتئ 

افطئ، ق لمخطتئ أسثائعا ضما عع التال الغعم.
شعغ  والئاذظئ،  الزاعرة  ببرواته  غظغ  السعدان  إن 
السالمغظ  رب  طظ  بظزام  غعظفعا  لمظ  إق  تتااج  ق 
طظ  غسمطعا  أن  لطةمغع  بث  شق  ولثلك  افطئ.  لثثطئ 
أجض عثه الثولئ الاغ ترضغ ربظا، وتعجث الطمأظغظئ 
السابث  المساسمر،  الضاشر  الشرب  غث  وتصطع  والرشاه، 
 بئقدظا وبرواتظا. عثا خقخظا وق خقص لظا إق به
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

اإلسقم الاابسئ لطظزام الطرق سطى طعضعع أن الغسار 
الظاس  غظفّخ  تاى  اقتاةاجات،  عثه  غصعد  طظ  عع 
ظزام  عع  الظزام  بأن  الظاس  تدطغض  وطتاولئ  سظعا، 
إجقطغ، رغط أن الةمغع غسطط أن عثا الظزام ق سقصئ 
الضاشر  الشرب  طثطط  شغ  غسغر  عع  بض  باإلجقم،  له 
الراطغ لدرب اإلجقم، وغحارك أطرغضا شغ تربعا سطى 
اإلجقم، باجط الترب سطى (اإلرعاب). وغصثم الاظازل 
أوعط  الاغ  اإلجقم،  أتضام  بسخ  سظ  الاظازل  تطع 
الظاس بأظعا ططئصئ، طبض افتضام الماسطصئ بالسصعبات، 
شغ  طظثرذاً  الظزام  زال  وطا  بض  اقجاماسغ،  والظزام 
تظفغث طآاطرات أطرغضا الراطغئ لسطمظئ خرغتئ لطئقد. 
ورحئ  بالثرذعم  الماضغ  افجئعع  شغ  اظسصثت  شصث 
الصائط  بتدعر  السعدان،  شغ  الثغظغئ  الترغات  تعل 
بافسمال افطرغضغ، الثي أسرب أن تسعط العرحئ شغ 
تسجغج الاساون افطرغضغ السعداظغ شغ طةاقت تصعق 
اإلظسان، والترغئ الثغظغئ، وطسطعم أن تصعق اإلظسان 
والترغئ الثغظغئ طظ طططعبات الاطئغع طع أطرغضا بما 
غسمى (خمسئ +١)، الاغ تمظغ بعا أطرغضا السعدان، 
طظ  اجمه  غرشع  أن  المططعبات  بعثه  الاجم  عع  إْن 
صائمئ الثول الراسغئ لقرعاب. ولظ غاط ذلك إق بةسض 
السعدان دولئ سطماظغئ ضاططئ الثجط، وسظثعا ق طسظى 
عغ  الاغ  الئقد،  لسطمظئ  وجسغه  الغسار،  سظ  لطتثغث 

اآلن سطماظغئ ططاتغئ تسغر ظتع السطماظغئ التطغصئ!
بضض  لغصعم  الظزام،  لارضغع  جسغعا  شغ  أطرغضا  إن 
المططعبات تارك الظزام وعع غشرق، وق تمث له تئض 
الظةاة سئر سمقئه شغ المظطصئ ضما شسطئ طع جغسغ 
طخر تغظما تط دسمه بمطغارات الثوقرات تاى غثرج 
فن  تغظ،  إلى  جضائ  الاغ  اقصاخادغئ  افزطئ  طظ 
شغ  عغ  المسطمغظ،  بقد  شغ  لطشرب  الاابسئ  افظزمئ 
افخض أظزمئ وظغفغئ، طعماعا المتاشزئ سطى تةجئئ 
افطئ، وتظفغث طثططات، بض طآاطرات الشرب الضاشر سطى 
افطئ، وجسطه طسغطرًا سطى طصثرات افطئ اقصاخادغئ 
والسغاجغئ وغغرعما، واقظثراط شغ ترب الشرب الضاشر 

المساسمر سطى اإلجقم والمسطمغظ.

تامئ: طتاوقت التضعطئ لحغطظئ اظافاضئ أعض السعدان ...

ولط  التضط  ترغثون شحض شغ  اإلجقم الثي  عثا عع 
سطماظغاظا  غغر  أطاطضط  خغار  وق  طحضقتضط  غسالب 
باإلجقم  غتضمعا  لط  اإلخعان  أن  رغط  ورأجمالغاظا! 
أتدان  شغ  غرتمعن  اآلن  وإلى  بتضمه،  غطالئعا  ولط 
اظصطئئ  بط  الثغمصراذغئ!  بحرسغئ  وغطالئعن  الشرب 
لغشطص  سمقئعا  طظ  جثغث  سمغض  غث  وأذطصئ  سطغعط 
غظاغر،  بعرة  أوجثتعا  الاغ  الترغئ  طظ  المساتئ  عثه 
لعا  الظاس  تسطح  الاغ  المساتئ  عثه  تشطص  وتاى 
وتظضض  تثبح  غاحمئ  صعة  اجاسمال  طظ  بث  ق  ضان 
وعع  الترطات،  وتظاعك  وتشاخإ  وتثعج  وتترق 
سغظ طا رأغظاه شغ رابسئ والظعدئ وصئطعما شغ الترس 
الظزام  وأظعر  رطسغج،  شغ  وبسثعما  الةمععري 
إجقطغ،  تج  له  طظ  ضض  طع  الاساطض  شغ  وتحغاه 
والمال  والسرض  الثم  طسائاَح  الظاس  أطام  وأخئح 
تطك  طتزعرة،  لةماسئ  غظامغ  (إرعابغ)  أظه  بثسعى 

الحماسئ الةاعجة لضض طظ غسسى لطاشغغر.
وصث غرى الظاظر غغر المافتص أن افطر صث اجااإ بسث 
جظعات طظ البعرة واقظصقب سطغعا، إق أظه اجاصرار شعق 
رطاد أجفطه ظار طحاسطئ تظازر عئئ رغح تضحش سظعا 
الرطاد شاحاسض شغ ضض طا شعصعا، شعاصع طخر لط غسث 
تاى ضما ضان شغ أغام طئارك بض خار أجعأ طما ضان، 
والسغسغ غمسظ شغ اقظئطاح وتظفغث صراراته الاغ لط 
سطى  الثغظغئ  بعرته  وأسطظ  تظفغثعا،  سطى  غغره  غةرؤ 
بعابئ الحرع شغ ترب طسطظئ سطى اإلجقم وأتضاطه، 
وتدغغصه  طخر  أعض  سطى  وضشطه  بطحه  طظ  وزاد 
طآعطغظ  جسطعط  طا  وأصعاتعط  أرزاصعط  شغ  سطغعط 
لقظفةار شغ أي لتزئ، إق أن طا غآخر عثا اقظفةار عع 
سثم وسغعط سطى الئثغض التصغصغ الثي غخطح تالعط 
شغ  ذمعتعط  وتتصغص  بعرتعط  ظةاح  لعط  وغدمظ 

سثل وترغئ وضراطئ ورغث سغح.
عثا عع واصع طخر اآلن بسث جظعات طظ شرخئ تارغثغئ 

ضاظئ ضفغطئ باشغغر وجه افرض وتشغغر ضض السقصات 
والصعاظغظ وافسراف الثولغئ، بض شطظصض تشغغر خرغطئ 
المظطصئ ضطعا، ضان غظئشغ سطى البعار أق غدسعا غثعط 
شغ غث خائظ سمغض، وأق غمارجعا السغاجئ ضما غرغث 
واتادان  البعرة  صعة  وضاظئ  صعاسثه  وتسإ  الشرب 
الظاس طسعط تغظعا، وعثه الصعة وتثعا ضاظئ ضفغطئ 
بإجئار الةغح وصادته سطى الثدعع لمطالئعط دون 
الثخعل  ودون  وضسغ  دجاعر  سطى  قجافااء  التاجئ 
شغ اظاثابات سطى أجاس الثغمصراذغئ ودون الثخعل 
شغ طساوطات تسطغط جططئ طظصعخئ، بض ضان غظئشغ 
أن غضعن لثى عآقء دجاعر أجاجه السصغثة اإلجقطغئ 
الاغ غآطظعن بعا ضالثي سرضه سطغعط تجب الاترغر، 
وأن غتمطعا لفطئ تخعرا ضاطق لضغفغئ تطئغص اإلجقم 
سطغعط شغ دولاه؛ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، 
لغطئصعا  ضاطق  الةغح  طظ  بتصه  التضط  غططئعا  وأن 
وصادته  الةغح  أطام  غضظ  ولط  دولاه،  شغ  اإلجقم 

تغظعا إق الثدعع والاسطغط وإق دارت بعط الثائرة.
تسغحعا  الاغ  المضئعت  الشطغان  تالئ  ظض  وشغ  واآلن 
الضظاظئ شغ اظازار لتزئ اقظفةار شق خقص إق بأن غدع 
الظاس أغثغعط سطى المحروع التصغصغ الثي غثشسعط 
لطثروج والمعت شغ جئغض تتصغصه، وعثا ق غضعن إق 
بمحروع اإلجقم المظئبص طظ سصغثتعط، تغظعا تضعن 
البعرة التصغصغئ الاغ تثشع المثطخغظ طظ أبظاء جغح 
الصادرغظ  لطمثطخغظ  التضط  وتسطغط  لظخرتعا  طخر 
سطى تطئغص اإلجقم شغ دولاه، الثقشئ الراحثة سطى 
اهللا...  بظخر  المآطظعن  غفرح  وغعطؤث  الظئعة،  طظعاج 

الطعط سةض بعا واجسطظا طظ جظعدعا وحععدعا.
إَِذا  َولِلرَُّسوِل  ِبِّ  اْسَتِجيُبواْ  آَمُنواْ  ِيَن  َّ ا فَُّها 

َ
ك ﴿يَا 

نَّ ابَّ حَيُوُل َننْيَ الَْمْرءِ 
َ
أ َدَخُكم لَِما حُيْيِيُكْم َواْعلَُمواْ 

وَن﴾ ِْه حُتْرَشُ َ ِ ُه إ
نَّ
َ
َوَقلْبِِه َوك

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

تامئ ضطمئ السثد: طخر وبعرة غظاغر

تتصغص سثة أعثاف طظعا:
شغما  وتسطغمه  افجث  بحار  ظزام  أرضان  تبئغئ   -١
لغامّضظ  الفرات  حرق  والشاز  الظفط  طظاذص  بسث 
سطى  دولاه  لاصش  القزم  الامعغض  سطى  التخعل  طظ 
سطى  اإلظفاق  طظ  افدظى  التث  بأداء  وتصعم  صثطغعا، 
سطى  جغطرت  الاغ  أطرغضا  وضأّن  الدرورغئ،  تاجاتعا 
طظاذص حرق الفرات الشظغئ، وذردت الصعى الُمسارضئ 
غصعى  رغبما  الجطان  طظ  ُطثًة  بعا  اتافزئ  طظعا، 

الظزام، بّط تصعم بإسادة تسطغمعا إلغه.
٢- وضع المظاذص الحمالغئ طظ جعرغا تتئ جغطرة 
ترضغا لقجامرار شغ صغاطعا بثور الدابط والُماتضط 
بمعاجمئ  الصغام  طظ  وطظسعط  الُمسارضئ،  بفخائض 
تتئ  ضئغر  جةظ  شغ  وإبصائعط  الظزام،  صعات 
وافخرى  الفغظئ  بغظ  وتعثغثعط  الارضغئ،  السغطرة 
باقتفاصات  اقلاجام  سطى  وإجئارعط  الروجغئ،  بالصعة 
الاغ أبرطئ بغظ الثول (الداطظئ) وعغ روجغا وترضغا 

وإغران، وتثعغفعط طظ طشئئ الثروج سطغعا.
الثولئ  تظزغط  وورصئ  الضردغئ  العرصئ  اجاثثام   -٣
ضاضاغضات جغاجغئ قجاثثاطعا سظث التاجئ شغ تبئغئ 
تضمًا  ظفسعا  وتظخغإ  بسمقئعا،  والاقسإ  رؤغاعا، 

سطى القسئغظ المتطغغظ والثولغغظ شغ جعرغا.
وبرغطاظغا  شرظسا  بعا  تصعم  الاغ  افدوار  إضساف   -٤

بسث اظستابعا.
شغ  الُمرتمغئ  السعرغئ  الُمسارضئ  ورصئ  اجاثثام   -٥
لطُمطالئئ  ُطساصئطغئ  ُطفاوضات  شغ  ترضغا  أتدان 

بإخراج روجغا طظ جعرغا، وإخراج ُطسزط صعاسثعا.
باصثغط  اقجامرار  طظ  وططغحغاتعا  إغران  تمضغظ   -٦
الُمساسثات القزطئ لظزام بحار، وتصطغص دور ضغان 

غععد شغ جعرغا إلى التث افدظى.
عثه عغ أعط أعثاف أطرغضا شغ جعرغا اسامادًا سطى 
جعرغا  طظ  افطرغضغغظ  الةظعد  جتإ  تراطإ  صرار 
افعثاف  عثه  ضاظئ  وطا  الصادطئ،  افحعر  خقل 
لااتصص لعق تساون روجغا وإغران وترضغا والسسعدغئ 
طظ  إق  تثودعا  خارج  فطرغضا  صعة  شق  أطرغضا،  طع 

صعة سمقئعا وتطفائعا.
الضبغر  واحارت  البعرة،  سطى  تآطرت  صث  الثول  شعثه 
باسطغط  صاطعا  بثورعط  الثغظ  الثعظئ  صغاداتعا  طظ 
ذعإ،  طظ  ذئص  سطى  لطظزام  المتررة  المظاذص 
والتصغصئ أّظه لط غخمث الظزام، ولط غامضظ داسمعه 
طظ الروس واإلغراظغغظ طظ بسط ظفعذ المةرم بحار 
افجث سطى افراضغ الُمتررة إق طظ خقل تساون صادة 
بثج،  ببمٍظ  البعار  ظداقت  باسعا  الثغظ  الفخائض 
لغسئ  افولى  بالثرجئ  الظزام  بُمساسثة  صام  شالثي 
صادة  عط  وإّظما  ططغحغاتعا،  وق  إغران  وق  روجغا 
رخغخئ  أدوات  غضعظعا  بأْن  صئطعا  الثغظ  الفخائض 

بأغثي السسعدغئ وترضغا وافردن وغغرعا.
طحروع  تئظغ  طظ  الاشغغر  لمرغثي  ُبّث  ق  ضان  لثلك 
صطع  طظ  ُبّث  ق  ضما  واضح،  بحضٍض  السزغط  اإلجقم 
ودول  والسسعدغئ  ترضغا  طع  البعار  سقصات  جمغع 
بحار،  الطاغغئ  ظزام  طع  البعرة  ضث  الُماآطرة  الةعار 
التصغصغ  الاشغغر  بعابئ  سظ  غاراجسعا  ق  أْن  وسطغعط 
الظزام  إجصاط  سطى  البعار  تخمغط  وأعّمعا  ُطططصًا، 
دولئ  وإصاطئ  ورطعزه،  وطآجساته  أرضاظه  بضض 

 اإلجقم سطى أظصاضه

عع  غضعن  أْن  غظئشغ  الثولغئ  الُثطط  طع  الاساطض  إّن 
الاغ  التصغصغئ  السغاجغئ  لطصغادات  الحاغض  الحشض 
تاعّلى حآون افّطئ، شق صغمئ فسمال السغاجغغظ إْن 
لْط ُتسَظ بضحش الثطط الاغ تدسعا الُثول الُمسادغئ 
الضحش  لعثا  ُتسِط  لْط  إْن  لطثول  ُطساصئض  وق  لعط، 

افعّمغئ القزطئ.
بافسمال  الصغام  الُمسطمغظ  سطى  شرض  واإلجقم 
السغاجغئ الُماسّطصئ بعثا المعضعع، صال تسالى: ﴿َوإَِذا 
َذاُعوا بِِه َولَْو َرّدُوهُ إِلَى 

َ
وِ الَْخْوِف أ

َ
ْمِن أ

َ ْ
ْمٌر ِمَن األ

َ
َجاَءُهْم أ

ْمِر ِمْنُهْم لََعلَِمُه الَِّذيَن يَْستَْنبُِطونَُه 
َ ْ
ِ األ و

ُ
الرَُّسوِل وإلى أ

ْيَطاَن  َبْعُتُم الّشَ ِ َعلَْيُكْم َورَْحَمُتُه َالّيَ ِمْنُهْم َولَْوَال َفْضُل اّبَ
بالخراع  تاسطص  والثعف  افطظ  وطعاضغع  َقلِيالً﴾،  إِّالَ 
الفحض  وتةظإ  سطغعط،  الزفر  وبدرورة  افسثاء،  طع 
والعجغمئ، وعثا غتااج إلى اجاظئاط وتفضغر وتتطغض، 
لثثطئ  تعظغفعا  غاّط  خاخئ  ُصثرات  إلى  غتااج  أي 
تفسغره  شغ  اهللا  رتمه  الطئري  غصعل  وافّطئ،  الثولئ 
ُروَن َسْظ  آلغئ ﴿لََعلَِمُه الَِّذيَن يَْستَْنبُِطونَُه﴾: "الَِّثغَظ ُغَظصِّ
اْفَْخَئار"، وغخفعط بــ: "ُأوِلغ اْلِفْصه ِشغ الثِّغظ َواْلَسْصض".

واإلجقم تّثد الجاوغئ الثاخئ الاغ ُغظزر طظ خقلعا 
إلى السالط، وعثه الجاوغئ عغ السصغثة اإلجقطغئ، ضما 
تّثد زواغا السمض الُماسطّصئ باتثغث افسثاء الرئغسغغظ، 

وضغفغئ ُطعاجعاعط، واقظاخار سطغعط.
اإلجقم،  وظحر  والمئثأ  السصغثة  عغ  سظثظا  شالجاوغئ 
وأي زاوغئ أخرى غغر ذلك ضالصعطغئ أو العذظغئ ق تسظغ 
إق اقظتطاط السغاجغ، وق تآدي إق إلى اقجاسقم 
لطصعى الضئرى الُمساسمرة، ضما عع تال الثول الصائمئ 

شغ السالط اإلجقطغ الغعم.
ُطْظططصئ  سالمغئ  ظزرة  عغ  المئثئغئ  الظزرة  أّن  وبما 
خطئئ، شإّن تائع  جغاجغئ  طظ صاسثة إجقطغئ شضرغئ 
الثطط الثولغئ، وضحفعا، أطٌر ق ُبّث طظه لمظ غتمض 
عثه السصغثة، ولمظ غرظع إلى تمض دسعة اإلجقم إلى 

السالط، وإّن طا ق غاّط العاجإ إق به شعع واجإ.
والرجعل  صّثم لظا أروع افطبطئ السغاجغئ شغ ضحش 
الثطط والمآاطرات الثولغئ، وخّثعا وإتئاذعا، شمبًق 
سظثطا جاءته أخئار سظ خطئ صرغح لطاتالش طع غععد 
بادر  اإلجقم،  سطى  والصداء  المثغظئ  لمعاجمئ  خغئر 
طظ شعره إلى اتثاذ إجراءات جغاجغئ ساجطئ، شصام أوقً 
بالاأضث طظ تطك افخئار سظ ذرغص السغعن والسسج 
(اقجاثئارات السسضرغئ)، بّط رجط شغ الُمصابض خطًئ 
جغاجغًئ ُطتضمئ شغ ُطعاجعئ خطئ صرغح، وإشحالعا، 
شاتثث طظ جغاجئ السطط والافاوض طع صرغح عثشًا 
جغاجغاً طآصااً له، وصئض بحروط صرغح بالرغط طظ أّظعا 
ُطةتفئ، وبالرغط طظ ُطثالفئ ضئار الختابئ لعا، ووّصع 
طسعا خطح التثغئغئ، شضان شاتاً ُطئغظاً، وتّصص أعثاشه 
وشخ  صرغح/خغئر،  تطش  بضسر  والُمامبطئ  المرجعة 
الحراضئ بغظعما، وذلك بفخض الصعتغظ الضئغرتغظ لعما 
سظ بسدعما، وطظ بّط اقجافراد أوقً بثغئر وجتصعا، 

وإضساف صرغح وسجلعا، تمعغثًا لطصداء سطغعا.
تال  عغ  ضما   - افغام  عثه  شغ  الضئرى  والثول 
وضع  سظ  تاعصش  ق   - زطان  ضض  شغ  حئغعاتعا 
الثطط الاغ طظ حأظعا إضساف خخعطعا، والتفاظ 
سطى طخالتعا، وبسط ظفعذعا، وتمرغر أجظثتعا سئر 
أطرغضا  اظستاب  شمبًق  ووضقئعا،  وسمقئعا  تطفائعا 
إلى  ترطغ  جغاجغئ  ُخّطئ  عع  جعرغا،  طظ  الُمفاجأ 

ضحش الثطط الثولغئ شرغدئ حرسغئ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 

ظحر طعصع (الترة، البقباء، ٢٣ جمادى افولى ١٤٤٠عـ، 
السططات  "جةظئ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٩/٠١/٢٩م) 
طظ  افصض  سطى  طبصفا   ٣٣٨ صسرغا  أخفئ  أو  الخغظغئ 
طسطمغ اإلغشعر طظث ظغسان/أبرغض ٢٠١٧ ضمظ تمطاعا 
المسامرة ضثعط شغ طظطصئ ترضساان الحرصغئ، تسإ 
شغ  لقغشعر"  اإلظسان  تصعق  "طحروع  لمآجسئ  تصرغر 
خمسئ  وشاة  تأضثت  ذاته،  لطاصرغر  ووشصا  واحظطظ. 
أحثاص خقل اتاةازعط، لضظ السثد الضطغ لطمبصفغظ 
الثغظ صدعا خقل شارة جةظعط ق غمضظ الاأضث طظه. 
وتسإ تصرغر المآجسئ تاظعع وظائش عآقء المبصفغظ 

ضاآلتغ: ٩٦ ذالئا، ٦١ أجااذا جاطسغا، ٥٧ ساطق باإلسقم، ٣٢ ضاتئا وحاسرا، ٢١ طمبق وطثرجا وطشظغا، ٢١ 
طسطما، ١٦ ذئغئا وباتبا شغ المةاقت الطئغئ، ١٥ طعظثس تاجعب، ١٥ غغر طتثدة طعظاعط، بقبئ رجاطغظ 

وطخعرغظ. وغسائر تصرغر المآجسئ أن اجاعثاف المبصفغظ غعثف إلى ذمج ععغئ اإلغشعر".
: إن تمطئ الصمع الئربرغئ عثه لغسئ جثغثة بض عغ طسامرة طظث سحرات السظغظ، وصث تعاخطئ 
وبعتحغئ شطالئ جمغع طسطمغ اإلغشعر ظساء ورجاق وحغعخا وأذفاق، وظحرت الثعف والرسإ شغ خفعشعط 
وجسطاعط غتغعن تغاة بآس وحصاء؛ شغ جسغ طاعاخض طظ الظزام الخغظغ لمتع ععغئ اإلغشعر وتحضغطعا 
طا  تسطط  الخغظغئ  التضعطئ  إن  الحغعسغئ.  الخغظ  بصاشئ  شغ  وتثوب  لاظخعر  الخغظغئ  المساغغر  تسإ 
لطعسغ والبصاشئ طظ أبر شغ تشغغر المفاعغط والاغ بعا غاشّغر العاصع، لثلك تعجعئ بتمطاعا ظتع عثه 
الفؤئ المبصفئ لائاسث بغظعا وبغظ ساطئ طسطمغ اإلغشعر تاى تجرع بغظعط الفصر والةعض، وضثلك الرضا 
بالعاصع الفاجث واقجاسقم له والاسطغط به. إق أن اإلغشعر ببئاتعط صث أسةجوا التضعطئ الخغظغئ الاغ 
شحطئ رغط صمسعا لعط وتظضغطعا بعط وضربعا لعا طبق شغ صّعة عثا الّثغظ الثي ق غظجع طظ الصطعب وشغ 
بئات طساظصغه الثغظ ق غئّثلعظه طعما قصعا طظ اباقءات. وجاسطط الخغظ وغغرعا طظ الثول اقجاسمارغئ 

غعم تطآعا صرغئا بإذن اهللا أصثام جتاشض جغعش الثقشئ الفاتتغظ، جغسطمعن أي طظصطإ غظصطئعن.

الصين المجرمة تشن حملة شعواء على المثّقفين 
من مسلمي اإليغور

بلطجية حسينة يختطفون زوج أحد حملة الدعوة
المعتقل منذ ثالثة أشهر
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شغ  الئرغطاظغ  افطرغضغ  الخراع  اجاسرضظا  أن  بسث 
طظ  برغطاظغا  إلخراج  الصعغئ  أطرغضا  وجسغ  المظطصئ 
المظطصئ بتةئ الفراغ اقجاراتغةغ، جعف ظئتث شغ 
خقل  طظ  وأحثعا  الخراع  طعاذظ  أعط  الةجء  عثا 
وأخطر  أحث  ظةث  ولظ  السمقء،  ودور  الضئرى  الثول 
طظ الصدغئ الفطسطغظغئ وزرع ضغان غععد وأن تضعن 

رأس تربئ وصاسثة اجاسمارغئ لمظ غمطضعا.
وبرغطاظغا  أطرغضا  بغظ  الخراع  طعاذظ  أحث  طظ  إن 
لخسعبئ  الفطسطغظغئ  الصدغئ  طسألئ  تض  عع  آظثاك 
المظطصئ  عثه  لاسطص  قجاتالاه  ظصض  لط  إن  التض، 
وبظاء  الاارغثغ  التص  غععد  وادساء  افطئ،  بسصغثة 
طظ  إق  التض  باجاتالئ  صطظا  لثا  المجسعم،  العغضض 
إبئات  ظساطغع  وتاى  آخر،  سطى  ذرف  صداء  خقل 
وطحروسعط  اإلظةطغجي  التض  وعغ  المصثطات  عثه 
بتث  طظ  بث  ق  ضان  وطحروسعط  افطرغضغ  والتض 

المسائض الاالغئ وعغ:
لصث  الفطسطغظغئ:  لطصدغئ  اإلظةطغجي  المحروع 
جظعات  طثى  سطى  الئرغطاظغئ  التضعطئ  أخــثرت 
طعجعئ  بغداء  ضاإ  أربسئ  ظتع  لفطسطغظ  إدارتعا 
تحرحض  ضااب  أولعا  ضان  الفطسطغظغغظ،  السرب  إلى 
جسئ  ١٩٢٢م  تجغران   ٣ باارغت  الخادر  افبغخ 
السربغئ  المثاوف  إزالئ  إلى  الئرغطاظغئ  التضعطئ  شغه 
الباظغ  افبغخ  الضااب  أطا  بطفعر،  إلسقن  بالظسئئ 
تحرغظ   ١٩ شغ  الئرغطاظغئ  التضعطئ  أخثرته  شصث 
اإلجقطغئ  المطضغئ  سطى  لطاأضغث  ١٩٢٨م  الباظغ 
لتائط الئراق شغ الصثس طع تصعق غععدغئ طتثدة 

لطعخعل إلى التائط لطخقة.
باجفغطث  ضااب  عع  بالث  أبغخ  ضااب  ذلك  تق  بط 
تصرغر  خثور  إبر  ١٩٣٠م  افول  تحرغظ  شغ  الخادر 
السربغئ  لطتصعق  المآغث  جمئسعن   - ععب  لةظئ 
الفطسطغظغئ، وظص سطى "الاجام التضعطئ الئرغطاظغئ 
وغععد"،  ســرب  طظ  السضان  طةمعساغ  بمخالح 
غسرف  الضااب  عثا  واتثة،  طةمعسئ  بمخالح  ولغج 

سظث السرب والفطسطغظغغظ بالضااب افجعد.
أخثرته  ــثي  ال شعع  الــرابــع  افبغخ  الضااب  أطــا 
وضان  ١٩٣٩م  أغار   ٢٧ شغ  الئرغطاظغئ  التضعطئ 
الثي  عع  طاضثوظطث  طالضعلط  المساسمرات  وزغر 
أظه  شغ  أعمغاه  وتضمظ  إخثاره،  سطى  وسمض  تئّظاه 
لطتضعطئ  البابائ  الرجمغئ  السغاجئ  غحضض  ظض 
الئرغطاظغئ طظث خثوره وسطى طثى جظعات ذعغطئ، 
إلى  ذعغطئ  لفارات  لطتض  اإلظةطغج  رؤغئ  غمبض  وضان 
سظ  وزال  ظعائغا،  السغاجغ  المحعث  سظ  غاب  أن 
جغاجات الثول وافتجاب خاخئ بسث تئظغ برغطاظغا 
لتض الثولاغظ وتةمغث أو طعت تض الثولئ العاتثة، 
التضعطئ  أخثرتعا  الاغ  العبغصئ  عع  الضااب  وعثا 
باظفغثه  تسعثت  والثي  رجمغ  بحضض  الئرغطاظغئ 
عثه  شغ  "وجغسار  شغه:  جــاء  تغث  جاظئعا  طظ 
والغععد)  (السربغ  الطرشغظ  ضق  اغاظط  جعاء  السمطغئ 
عثه الفرخئ أم ق"، وغاطثص المئثأ افجاجغ الثي 
شطسطغظغئ  دولئ  إصاطئ  شغ  الضااب  جغاجئ  غتضط 
غربغ  اقظاثابغئ  شطسطغظ  ضض  تحمض  دغمصراذغئ 
سرب  طظ  جضاظعا  جمغع  شغعا  وغامبض  افردن،  ظعر 

افردن إىل أغظ؟!
الةجء الثاطج

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ المساخط باهللا (أبع دجاظئ)ـ 

أطرغضا ُترّجُت دسائط الفاظ بني املسطمني؛
لدرب اإلجقم السغاجغ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ 
شغ الةعلئ المطعلئ الاغ صام بعا وزغر خارجغئ أطرغضا 
بعطئغع خقل افغام الفائائ؛ شغ الحرق افوجط، وزار 
شغعا دوقً سثة؛ شإظه سمض سطى ترجغت الفاظ بغظ بقد 
المسطمغظ، وسطى رجط سثو طحارك لعط عغ إغران، 
سربغ  تطش  تأجغج  إلى  ودسا  اإلجقطغ).  و(اإلرعاب 
طحارك ضث عثا السثو المحارك؛ الثي غاعثد بجسمه 
الئقد المةاورة؛ وخاخئ السسعدغئ والثطغب. ضما دسا 
إلى الاساطض طع صداغا المظطصئ، بظاء سطى عثه السغاجئ 
الةثغثة وافتقف المحارضئ؛ طبض صداغا الغمظ ولئظان 
وجعرغا وشطسطغظ. شطط تضاش أطرغضا بما أتثباه شغ 
بقد المسطمغظ طظ شاظ، بض إظعا تسمض سطى تأجغج 
اإلجقطغئ،  افطئ  تططسات  لدرب  وذلك  جثغثة؛  شاظ 
ظتع الاترر واقظسااق طظ تئسّغاعا. وعثا طا ظعر شغ 
لصاءاته  وشغ  بعطئغع شغ الصاعرة،  ألصاه  الثي  الثطاب 

طع تضام دول المظطصئ.
الةاطسئ  شغ  ألصاه  الثي  الثطاب  عثا  شغ  جاء  وطما 
افطرغضغئ شغ الصاعرة ٢٠١٩/١/١٠: "لصث صططظا إلى تّث ضئغر 
طظ خطعرة (اإلجقم الماطرف) ووتحغاه، وعع اظتراف 
شاجث طظ اإلغمان؛ غسسى إلى اصاقع ضض حضض آخر طظ 
لظ  واضتا:  أضعن  دسعظغ  التضط...  أو  السئادة  أحضال 
تاراجع أطرغضا تاى غظاعغ الصاال (اإلرعابغ)...جظسمض بق 
ضطض إلى جاظئضط لعجغمئ (داسح) والصاسثة والةعادغغظ 
جاسث  وأطظضط...لصث  أطظظا  غعثدون  الثغظ  اآلخرغظ؛ 
طضاشتئ  جععد  شغ  ضئغر  بحضض  وحرضاؤظا  تطفاؤظا 
(داسح)...واظدمئ شرظسا وبرغطاظغا إلى ضرباتظا سطى 
جمغع  شغ  (اإلرعاب)  لمضاشتئ  جععدظا  ودسماا  جعرغا، 
أظتاء السالط...إظظا دسمظا تفاعما طحارضا طع تطفائظا تعل 
اإلغراظغ...لصث  البعري  الظزام  فجظثة  الاخثي  ضرورة 
لسئئ طخر وسمان والضعغئ وافردن، دورًا أجاجغاً شغ 
إتئاط جععد إغران لطاعّرب طظ السصعبات السالمغئ...وق 
غصاخر السمض سطى التّث طظ ذمعتات الظزام الصاتطئ شغ 
الحرق افوجط؛ لصث اظدّط أخثصاء أطرغضا وحرضاؤعا 
طظ ضعرغا الةظعبغئ إلى بعلظثا إلى جععدظا لعصش المعجئ 
اإلغراظغئ لطثطار اإلصطغمغ وتمقت (اإلرعاب) السالمغئ...

تسمض إدارة تراطإ أغداً سطى تأجغج الاتالش اقجاراتغةغ 
لطحرق افوجط؛ لمعاجعئ الاعثغثات افضبر خطعرة شغ 
المظطصئ، وتسجغج الاساون شغ طةاقت اقصاخاد والطاصئ...

(إجرائغض)  تص  بالضاطض  تآغث  الماتثة  العقغات  إن 
شغ الثشاع سظ ظفسعا ضّث المشاطرة السثواظغئ لطظزام 
الصثرة  (إجرائغض)  اطاقك  ضمان  وجظعاخض  اإلغراظغ، 
السسضرغئ لطصغام بثلك بحضض تاجط، تسمض العقغات 
الماتثة أغداً سطى التفاظ سطى سقصاتظا البظائغئ صعغئ...

خقل افغام الصطغطئ الصادطئ، جأجري طظاصحات طسمصئ 
طع صادة الئترغظ واإلطارات وصطر، والسسعدغئ وجططظئ 
سمان والضعغئ، جظاتثث سظ أعثاشظا المحارضئ، طبطما 
شسطئ شغ افردن والسراق عثا افجئعع، وضما شسطئ الغعم 

طع الرئغج السغسغ ووزغر الثارجغئ حضري".
عثه أبرز افطعر الاغ ذضرعا بعطئغع؛ والتصغصئ أن عثا 
الثطاب غرجت الفاظ شغ بقد المسطمغظ، وغآجج لفاظ 
شغ  أصعى  بحضض  سمقئعا  تسثغر  إلى  تعثف  جثغثة؛ 
خثطئ طحارغسعا اقجاسمارغئ، وإلى خثطئ ضغان غععد. 
وظرغث أن ظصش سطى بسخ التصائص السغاجغئ وافباذغض 
الاغ تمارجعا أطرغضا تةاه بقد المسطمغظ، وتاثرع أبظاء 
طمارجاعا وخغاغاعا بسثاوة إغران و(اإلرعاب اإلجقطغ) 
لطشرب ولطسالط اإلجقطغ؛ لظرى طظ خقل عثه التصائص 
ورائه  طظ  العثف  جغاجغ  وتطفغص  ضاذبئ،  ذرائع  أظعا 
جغاجئ  ورجط  أوق،  اإلجقطغ  السغاجغ  السمض  ضرب 

المظطصئ باظغا وشص ظزرتعا وأذماسعا وأعثاشعا.
١- إن صدغئ إغران طا عغ إق أضثوبئ خظساعا أطرغضا 
وتساثثطعا ضطما أرادت لاتصغص أعثاشعا. شإغران لغسئ 
سثوة لطشرب وق لضغان غععد، شمظث البعرة وإغران تصعم 
بثثطئ أطرغضا شغ طحارغسعا اقجاسمارغئ؛ وأضئر حاعث 
سطى ذلك طا صاطئ به إغران طظ دور طتعري شغ اتاقل 
أطرغضا فششاظساان، والسراق وشرض التخار سطغه جظئ 
١٩٩٠. وصث ذضر عثا افطر خراتئ طتمث سطغ أبطتغ، 
لعق  "إظه  صائقً  شغ ٢٠٠٤/١/١٥م  افجئص،  الرئغج  ظائإ 
الثسط اإلغراظغ لما تمضظئ أطرغضا طظ اتاقل أششاظساان 
والسراق بعثه السععلئ"، ولط غصش افطر سظث المساسثة 
زال  طا  اإلغراظغ  الثور  إن  بض  أششاظساان؛  اتاقل  شغ 
طسامرا؛ لمساسثة أطرغضا شغ أششاظساان، تغث حارضئ 
شغ ٢٠١٠/١٠/١٨ بمآتمر طةمعسئ اقتخال الثولغئ تعل 
 ٢٠١٨ ذحصظث  طآتمر  شغ  ضثلك  وحارضئ  أششاظساان، 
افششاظغئ...  لطصدغئ  لطتطعل  خغشئ  إلغةاد  أطرغضا؛  طع 
وأوردت ختغفئ التغاة ٢٠١٩/١/١ سظ الظاذص باجط وزارة 
ختاشغ  طآتمر  شغ  صاجمغ؛  بعرام  اإلغراظغئ  الثارجغئ 
ذالئان  طظ  وشث  "ضان  صعله:  اإلغراظغ  الاطفجغعن  ببه 
طعجعدًا شغ ذعران، وأجرى طفاوضات طضبفئ طع ظائإ 
وزغر الثارجغئ اإلغراظغ سئاس سراصةغ..."، وصال صاجمغ: 
"إن العثف الرئغسغ لطمتادبات عع إغةاد آلئ وشرص 
لطمساسثة شغ التعار بغظ الةماسات افششاظغئ والتضعطئ 
افششاظغئ؛ لثشع سمطغئ السقم صثطاً". وعثا افطر جاء بسث 

خطط تراطإ لستإ صعاته طظ جعرغا وأششاظساان.
 ٢- إن إغران تساسث الشرب شغ طتاربئ اإلجقم، وتسطظ 
ذلك خراتئ شصث خرح الرئغج اإلغراظغ شغ طآتمر طضاشتئ 
(اإلرعاب) شغ ذعران ٢٠١٨/١٢/٨ صائق: "إظه طظ الدروري 
السمض سطى تةفغش جثور (السظش اإلرعابغ) شغ المظطصئ" 
وصال: "سجطظا العصعف غثًا بغث أطام السثو المحارك لظظاخر 
سطغه". وعثا افطر ذضره وزغر الثارجغئ الروجغ طغثائغض 
بعغثاظعف شغ ٣٠ /٠٦ /٢٠١٨ شصال: "إن سثد طمبطغ إغران 
شغ جعرغا طتثود لطشاغئ وغعثف لطمحارضئ شغ طضاشتئ 
(اإلرعاب)"، وصث برز دورعا أغدا شغ دسط صعات التحث 
الحسئغ السراصغ، ضث تظزغط الثولئ؛ تغث ذضر الظائإ 
سطى  رده  شغ   ٢٠١٦/١٢/٢٧ الثرغساوي  ععري  طتمث 
تخرغتات وزغر خارجغئ السسعدغئ سادل الةئغر صائق: "إن 
الثسط الثي صثطاه إغران لطتحث الحسئغ غتخر بافجطتئ 
والسااد، والمساحارغظ الثغظ غصثطعن المحعرة شصط، 
إذ إن إغران جاسثت السراق ضبغرا بالترب سطى (اإلرعاب)، 

أطا صغادة التحث شعغ سراصغئ ١٠٠٪)
٣- طعضعع الثسعة لاأجغج تطش إصطغمغ شغ المظطصئ؛ 
شغ  أوباطا؛  سعث  شغ  أطرغضا  إلغه  دسئ  صثغط  أطر  عع 
وضان  السعرغئ؛  البعرة  وخاخئ  السربغئ،  البعرات  بثاغئ 
برساغئ ترضغئ شغ ذلك العصئ؛ بعثف اإلحراف سطى التض 
جعرغا  صدغاا  طظعا  سثة  لصداغا  والسسضري  السغاجغ 
ولغئغا. والغعم أخئح افطر أضبر إلتاتا؛ وخاخئ شغ ظض 
دسعات تراطإ قظستاب صعاته طظ الحام وأششاظساان 
والسراق، شق بث طظ صعات بثغطئ تاعلى عثا افطر. وصث 
ذضر عثا افطر أغدا طاغضض شطغظ طساحار افطظ الصعطغ 
"طغثان  بسظعان  ضااب  شغ  تراطإ  سعث  شغ  افطرغضغ 
اإلجقم  ضث  السالمغئ  الترب  شغ  ظظاخر  ضغش  الصاال: 
الرادغضالغ وتطفائه ٢٠١٦"؛ وطما جاء شغه: (أطرغضا وتثعا، 
بثون تتالش طع دول الحرق افوجط، لظ تساطغع إتمام 
تطش  تأجغج  غةإ  عظا  وطظ  إلغران،  الاخثي  طعمئ 
غدط دول الثطغب وطخر وافردن. وسظ طساعمئ أطرغضا 
شغ التطش، شإظعا تامبض شغ السمض اقجاثئاراتغ، وتصثغط 
المسطعطات وأظزمئ اإلظثار المئضر، والسمطغات الثاخئ، 

والثشاع الخاروخغ واجاثثام الصعة الةعغئ).
طا  بعطئغع؛  ذضره  الثي  الثولئ  تظزغط  طعضعع  إن   -٤
عع إق حماسئ لما غساار وراء ذلك طظ طتاربئ اإلجقم 
السغاجغ؛ الثاسغ لصغام دولئ إجقطغئ تصغصغئ.. لثلك 
غةإ اإلسثاد له طظث الغعم لترب أي جماسئ أو دولئ تثرج 
سظ جغاجئ الشرب وظفعذه شغ بقد المسطمغظ، شعثه 
إتثى الشاغات الثئغبئ الاغ تمعث لعا أطرغضا طساصئق 
ذضره  طا  وعثا  لعا..  ذرغسئ  إغران  طعضعع  طظ  وتاثث 
أغدا طساحار افطظ الصعطغ افطرغضغ السابص طاغضض 
شطغظ جظئ ٢٠١٤؛ تغث ضان جظراق شغ الةغح افطرغضغ، 
برابرة،  أو  عمب  طةرد  لغسعا  اإلجقطغغظ  (إن  شصال: 
ولضظ لثغعط أغثغعلعجغا ورؤغئ طظعةغئ لطسغطرة سطى 
السالط، وعط الظسثئ اإلجقطغئ طظ ضااب "ضفاتغ" الثي 
ضائه أدولش عاطر، وُغسائر طاظغفساع (تسطغمات) الظازغئ). 
وغاعط المسطمغظ افطرغضغغظ بالسسغ إلى إصاطئ دولئ 
المخادشئ  صئغض  طظ  (لغج  صائقً:  أطرغضا  شغ  إجقطغئ 
أن اإلجقطغغظ الرادغضالغغظ شغ أطرغضا غثشسعن بصعة، 
وبخعرة طظعةغئ لطتخعل سطى طضاظئ صاظعظغئ لطحرغسئ، 
وطظع أي اظاصاد لقجقم... عثه ضطعا خطعات ظتع إصاطئ 
دولئ إجقطغئ عظا شغ بقدظا). وغصعل شغ ضاابه: "طغثان 
الصاال ٢٠١٦" الثي دسا شغه إلى تحضغض ظاتع سربغ: (إن 
عظالك بقبئ تعثغثات تعاجه عثا الاتالش: أوقً، اإلجقم 
الرادغضالغ المسطح؛ وباظغاً: الصعى اإلصطغمغئ ذات طحارغع 
سسضرغئ  ترضات  تثسط  الاغ  إغران؛  وخاخًئ  العغمظئ 
شغ جعرغا ولئظان والسراق والغمظ؛ وبالباً: تعثغث تغازة 
اقتفاق  أن  إلى  خرغتئ  إحارة  طع  الظعوغئ  افجطتئ 
اإلغراظغ طع المةامع الثولغ، تعل برظاطب ذعران الظعوي 

غعثد افطظ الصعطغ افطرغضغ).
٥- طعضعع ضغان غععد شغ ظزر أطرغضا طعضعع طعط؛ 
غةإ أن ُتسّثَر دول المظطصئ ضطعا لتماغاه ورساغاه. 
طصثطات  عع  اإلغراظغ؛  والمعضعع  (اإلرعاب)  وذْضُر 
السربغئ  لطثول  طحارك  سثو  أطام  سربغ  تطش  إلغةاد 
ولضغان غععد طسا عع اإلجقم السغاجغ، ولغضعن ضغان 
شغ  المحارك؛  الاظسغص  سمطغات  شغ  خطئ  سطى  غععد 

ترب اإلجقم السغاجغ التالغئ والمساصئطغئ.
الاغ  التصائص  وصطإ  الادطغض،  جغاجئ  عغ  عثه 
غمارجعا الشرب وسطى رأجه أطرغضا شغ بقد المسطمغظ؛ 
ولط تضظ أطرغضا لاظفث إلى طبض عثه السغاجات لعق 

خظعع التضام، ولعبعط وراءعا.
ذرغص  سظ  اقجاسمار  تاول  لصث  ظصعل:  الثاام  وشغ 
وافطئ  شحض،  لضظه  لئصائه؛  غعذث  أن  التضام  سمقئه 
الغعم تسمض جاعثة إلسادة تضط اهللا إلى افرض طرة 
رصاب  سظ  ضطغئ  السغاجغ  اقجاسمار  زوال  وإن  أخرى. 
المسطمغظ وبقدعط صث أزشئ جاساه بإذن اهللا تسالى: 
ُ بُنَْياَغُهم ّمَِن الَْقوَاِعِد  تَى اّبَ

َ
﴿َقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم َفأ

تَاُهُم الَْعَذاُب ِمْن َحْيُث َال 
َ
ْقُف ِمن َفْوقِِهْم وَأ َفَخّرَ َعلَْيِهُم الّسَ

 [الظتض: ٢٦] ﴾يَْشُعُروَن

وغععد سطى صاسثة الامبغض الظسئغ.
ولةان  والثراجات  العشعد  طظ  الضبغر  صاطئ  ولصث 
الاصخغ بسمض الضبغر طظ الاصارغر والاصثم باعخغات 
لطتضعطئ الئرغطاظغئ بحأن افوضاع وظاائب السغاجات 
المائسئ شغعا، وبسث دراجاعا لاطك الاصارغر وبثاخئ 
أوخى  الثي  ١٩٣٧م  سام  المطضغئ  بغض  لةظئ  تصرغر 
وغععدغئ،  سربغئ  دولاغظ  إلى  شطسطغظ  باصسغط 
صررت  شصث  الاصسغط؛  شضرة  بظةاح  اصاظاسعا  وسثم 
والثسعة  بثغطئ  جغاجئ  ذرح  الئرغطاظغئ  التضعطئ 
لسصث طآتمر غحارك شغه السرب الفطسطغظغعن والغععد 
الخعاغظئ وطمبطعن سظ تضعطات السراق والسسعدغئ 
وطخر وحرصغ افردن، لاثارس المسعدة الاغ أسثت 
شغ  لظثن  شغ  المآتمر  اظسصث  وصث  الحأن،  عثا  شغ 
أربسغظ  ظتع  اظسصاده  واجاشرق  جغمج  جظئ  صخر 
آذار/١٩٣٩م   ١٦ إلى  حئاط   ٧ طظ  اطاثت  غعطًا 
تغث خخخئ المرتطئ افولى طظه لثراجئ طراجقت 
ذطإ  سطى  بظاء  ١٩١٥م  لسام  طضماععن   - تسغظ 
العشعد السربغئ، سطمًا بأن تطك المراجقت بصغئ ذغ 
الضامان إلى أن ظحرت بحضض غغر رجمغ شغ طقتص 
تصرغر لةظئ بغض المطضغئ سام ١٩٣٧م، بط ظعرت شغ 
خثر  الثي  السرب"  "غصزئ  أظطعظغعس  جعرج  ضااب 

شغ لظثن شغ سام ١٩٣٨م.
الثي  طاضثوظطث  طالضعم  المساسمرات  وزغــر  صام 
اصارن  والثي  الئرغطاظغئ  السغاجئ  شغ  الاشغغر  تئظى 
السربغئ  الةعات  بإبقغ  باجمه،  افبغخ  الضااب 
الئرغطاظغئ  التضعطئ  بأن  الفطسطغظغئ  والسربغئ 
"فن  إلغه  جارت  طما  أضبر  تسغر  أن  سطغعا  غساتغض 
الئرغطاظغئ  التضعطئ  وفن  بالستإ"،  تاشض  الةع 
بتاجئ لمساسثة التضعطئ افطرغضغئ شغ تالئ وصعع 
سطى  سازطئ  الئرغطاظغئ  التضعطئ  "إن  وصال:  الترب، 
لطسرب  غتفر  تةمغثًا  الخعغعظغئ  السغاجئ  تةمغث 
الئرغطاظغ  السمعم  طةطج  وإن  وتصعصعط،  ضغاظعط 
وعثا  سطغه،  ظافص  طا  سطى  لطمعاشصئ  اجاسثاد  سطى 
 ٢٧ شغ  وعضثا  الزروف"،  جمغع  شغ  طغسعرًا  لغج 
الضااب  الئرغطاظغئ  التضعطئ  أخثرت  ١٩٣٩م،  أغار 
افبغخ وذلك بسث أن تخطئ سطى طخادصئ طةطج 
١٩٣٩م  ــار  أغ  ٢٢ شغ  سطغه  الئرغطاظغ  السمعم 
ضعء  وشغ  خعتًا،   ١٧٨ طصابض  خعتًا   ٢٦٨ بأغطئغئ 
أن التضعطئ الئرغطاظغئ ضاظئ تسامث حرسغئ تضمعا 
لفطسطغظ طظ سخئئ افطط الماتثة، شصث ضان طصررًا 
السخئئ  سطى  الضااب  سرض  غاط  أن  قتص  وصئ  شغ 
اقظاثابات  لةظئ  شغ  ظعصح  تغث  سطغه،  لطمخادصئ 
الاابسئ لطسخئئ ورشخ بأغطئغئ أربسئ أخعات طصابض 
بثلك  الئرغطاظغئ  التضعطئ  تأخث  ولط  أخعات،  بقبئ 
غغر  تعخغئ،  طةرد  اقظاثاب  لةظئ  تخعغئ  واسائرت 
شغ  السخئئ  طةطج  قجاماع  المصرر  الاارغت  صئض  أظه 
الباظغئ  السالمغئ  الترب  ضاظئ  ١٩٣٩م  أغطعل   ١٥
برغطاظغا  بثخعل  ١٩٣٩م  أغطعل   ٣ شغ  اظثلسئ  صث 
ألماظغا، ولط غةامع طةطج السخئئ طظث  الترب ضث 
لاصعم  اظتطئ  أن  السخئئ  لئبئ  طا  تغث  التغظ  ذلك 
عغؤئ  ١٩٤٥م  سام  شغ  الترب  اظاعاء  بسث  طضاظعا 

 افطط الماتثة

صاطئ السططات الئاضسااظغئ باخاطاف سمر جادون خان، وعع أتث الساططغظ إلصاطئ الثقشئ، شغ بغحاور. وصث 
غثغظ تسعغض الظزام الئاضسااظغ لطمتادبات الةارغئ بغظ أطرغضا  ختفغاً  تط اخاطاف سمر أبظاء تعزغسه بغاظاً 
وذالئان، لاأطغظ وجعد إصطغمغ ذعغض افطث فطرغضا. إن سمر خان عع طتاٍم شغ طتضمئ بغحاور السطغا، وطظ 
سحغرة جادون الظئغطئ. إن اخاطاف سمر جاء بسث غعم واتث شصط طظ طعاشصئ رئغج العزراء الئاضسااظغ، سمران 
خان، سطى تعخغات لاسثغض صاظعن السصعبات الئاضسااظغ، الثي غسائر اقخافاء الصسري جرغمئ جظائغئ. وطع ذلك، 
غسمح ظزام باجعا-سمران فشراد صعات افطظ باخاطاف طظ غثسعن إلى العصعف ضث العغمظئ اقجاسمارغئ شغ 
المظطصئ. لغخئح العجه الةثغث لطسمالئ افطرغضغئ شغ باضساان، وأخئح حشطه الحاغض طقتصئ الساططغظ لقجقم، 
تارضا جفغر أطرغضا وسمقءعا، غةعلعن وغخعلعن بضض ترغئ شغ الئقد وغاعاخطعن طع طظ غحاءون طظ الصغادات 
السسضرغئ والسغاجغئ، طا غسظغ أن تضام باضساان الفاجثغظ طسامرون بمحارضئ تراطإ شغ تربه سطى اإلجقم؛ 
لثلك غةإ سطى المسطمغظ شغ باضساان أن غطالئعا باإلشراج سظ الثساة إلصاطئ الثقشئ، ضما غةإ سطغعط العصعف 

طع الساططغظ المثطخغظ إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، والاغ جاظعغ تصئئ افظزمئ الةئرغئ الصمسغئ.

السلطات الباكستانية تختطف أحد شباب حزب التحرير

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، اقبظغظ ١٥ جمادى افولى ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠١/٢١م) خئرا صال شغه: "ازداد ترّضج البروات 
خقل السام ٢٠١٨، إذ بات ٢٦ ططغاردغرا شغ السالط غمطضعن أطعاق تساوي طا غمطضه الظخش افشصر طظ الئحرغئ، 
بتسإ طا أوردت المظزمئ غغر التضعطغئ "أوضسفام" الاغ دسئ الثول إلى شرض المجغث طظ الدرائإ سطى افضبر 
براء. وصالئ المثغرة الاظفغثغئ لـ"أوضسفام إظارظاحعظال" وغظغ بغاظغما شغ بغان خادر سظ المظزمئ، إن "الععة الاغ 

تاسع بغظ افبرغاء والفصراء تظسضج سطى طضاشتئ الفصر وتدر باقصاخاد وتآجب الشدإ شغ السالط"."
غاةه  بات  إلخقته،  بائسئ  طتاوقت  وبسث  السالط،  سطى  غعغمظ  الثي  الرأجمالغ  الظزام  إن   :

ع

جاتصئ  وأضبرغئ  السالط  بروات  سطى  طسغطرة  صطئ  بغظ  جتغصئ  ععة  غعلث  طما  الاعتح،  طظ  طجغث  إلى 
وتروب  شعضى  إطا  لعما،  بالث  ق  خغارغظ  أطام  بات  الغعم  شالسالط  والاعمغح،  والةعض  بالفصر  غارصئ 
أعطغئ تفاك بالتةر والحةر والئحر، وإطا طثاض ووقدة ظزام سالمغ جثغث غظصث الئحرغئ طظ الحصاء 
والفظاء. إظظا سطى بصئ بأن الظزام اقصاخادي اإلجقطغ الثي جاطئصه دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة 
سثقً  افرض  جغمف  والثي  له،  والمآعض  ذلك  سطى  الصادر  العتغث  الظزام  عع  اهللا  بإذن  صرغئا  الصائمئ 

ن يَُكوَن َقِريباً﴾.
َ
ٰ أ َ ٰ ُهَو قُْل َع َ وصسطا بسث أن طفته الرأجمالغئ ظطمًا وجعرًا. ﴿َويَُقولُوَن َم

في ظل الرأسمالية  ٢٦ مليارديراً يملكون نصف أموال البشرية!
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