
ْحَسُن ِمَن اهللاِ ُحْكماً﴾ أسطظ تجب الاترغر/ وقغئ افردن سظ بثء شسالغات حعر رجإ الثي 
َ
ضمظ تمطئ ﴿َوَمْن أ

غحعث ذضرى إجصاط الثقشئ سام ١٣٤٢عـ. والاغ تخادف ذضراعا ٢٨ رجإ، لطاثضغر بةرغمئ الصرن بإصخائعا سظ 
طسارك التغاة، والاغ ضاظئ تخظ المسطمغظ وطاظساعط وتاطغاعط طظ جرائط أسثائعا، والاغ أدى غغابعا إلى طا 
تسغحه افطئ اإلجقطغئ الغعم طظ اظتطاط وبآس وحصاء وتفائ، وتضالإ افطط وتآطر الضفار المساسمرغظ سطى 
المسطمغظ وبقدعط وظعإ برواتعط، واجارخاص دطائعط وتحائ ضطماعط. ولطاثضغر بعجعب شرضغاعا سطى أبظاء 
افطئ اإلجقطغئ شعغ تاج الفروض الاغ تطئص شغعا ضض أتضام اإلجقم، وأنَّ الاصاسج سظ السمض قجاسادتعا عع 
طظ أضئر المساخغ، وبغان ذرغصئ إصاطاعا الاغ عغ شرض أغدا طبض شرض إصاطئ الثقشئ ظفسعا، وعغ الطرغصئ الاغ 
جار سطغعا الرجعل  تاى أصام الثولئ اإلجقطغئ افولى شغ المثغظئ المظعرة. شظثسعضط غا أعض افردن لطمحارضئ 
ودسعًة وسمقً، وظساظعخ عممضط لطسغر صثطا لاتصغص شرض إصاطئ دولئ الثقشئ  شغ عثه الفسالغات خطاباً 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، لظتصص وسث اهللا باقجاثقف والامضغظ وافطظ صرغئاً بإذن اهللا، والثروج طظ ضظك 

التغاة وحصائعا الثي ظسغحه، إلى الرتمئ والسثل ورغث السغح ورضا اهللا جئتاظه وتسالى، تتئ ظطعا.

شغ  السسضرغئ  المتضمئ  تضمئ  ٢٠١٩/٠٣/١٣م  شغ 
برغفطعجسضغ بروجغا بالسةظ سطى خمسئ طظ حئاب 

تجب الاترغر طظ تاارجاان، وعط:
- جعظصاتعف رجاط طعالغث سام ١٩٧٧ تضط بـ ٢٢ ساطا 

طظعا جظاان شغ السجل اقظفرادي.
- غاطقغغش رجاط طعالغث سام ١٩٨٥م تضط بـ ٢٠ ساطا 

طظعا جظاان شغ السجل اقظفرادي.
- زغظاتش إلظار طعالغث سام ١٩٨٤م تضط بـ ١٩ ساطا طظعا 

جظئ وظخش بالسجل اقظفرادي.
ساطا   ١٨ بـ  تضط  ١٩٧٩م  سام  طعالغث  طراد  تعلغاضش   -

طظعا جظئ وظخش بالسجل اقظفرادي.
- ظخغروف إغرك طعالغث سام ١٩٨٥م تضط بـ ١٤ جظئ.

إن عآقء الحئاب اسائرتعط المتضمئ طثظئغظ بتسإ 
السطغا  المتضمئ  صرار  سطى  اسامادا  الةظائغ،  الصاظعن 
الاترغر  تجب  اسائر  والثي  ٢٠٠٣م،  سام  شغ  الروجغئ 
الاترغر  لتجب  اقظاماء  أخئح  وبعثا  إرعابغئ  ترضئ 
جرغمئ غساصإ سطغعا الصاظعن الروجغ الشاحط. وبعثا 
شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  صال  الثخعص 
المتضمئ  وتضط  صرار  (إن  ختفغ:  بغان  شغ  روجغا 
افطظغئ  الصعى  رجاقت  طظ  به  طعخى  جغاجغاً  ضان 
المتاضمات  جمغع  شغ  التال  عع  ضما  المسطمغظ  ضث 
السابصئ الاغ تعضط شغعا حئاب تجب الاترغر. وضما 
صال المتاطغ الروجغ عظري رزظغك "طاذا سساظغ أن 
الصعات  جعاز  جغطرة  تتئ  المتضمئ  ضاظئ  إذا  أصعل 
لط  التضط  (عثا  الئغان:  وأضاف  الثاطج؟").  الثاخئ 
غفاجأ المتضعطغظ أظفسعط طظ حئاب تجب الاترغر 
لقجقم.  المسادغئ  روجغا  جغاجئ  غسطمعن  الثغظ 
صئض  بعا  بسبعا  الاغ  الرجالئ  ظص  شغ  واضح  وعثا 
خثور التضط سطغعط بصطغض وجاء شغعا: "ظتظ ظسةظ 
تربعا  روجغا  شغه  تسطظ  الثي  العصئ  شغ  روجغا  شغ 
سطى اإلجقم والمسطمغظ، ظتظ ظرى تشعل صعات افطظ 
سظثطا غصاتمعن بغئ سةعز طسظئ شغ الصرم سمرعا ٨٢ 
ساطاً باعمئ (اإلرعاب) بط تمعت شغ المساحفى ظاغةئ 
ضغطغئاظسك  شغ  افطظ  صعات  تشعل  وظرى  الخثطئ، 
سظثطا غسثب ُطصسث لمثة ذعغطئ شغ زظازغظ الاتصغص، 
دون  الصعصاز  شغ  المسطط  الحئاب  ُغصاض  ضغش  وظرى 
طظ  المسطمعن  غمظع  ضغش  وظرى  اصارشعه،  ذظإ 
ترغاعط سطى ذعل ظعر الفعلشا، وظرى ضثلك تعثغث 
افطظ لضئار السظ الثغظ غتاولعن أن غائرسعا  صعات 
المساصطغظ  أبظاء  لخالح  الاصاسثي  راتئعط  طظ  بةجء 
سسضرغئ  طتاضط  شغ  غتاضمعظظا  إظعط  المسطمغظ. 
أغدًا  وظرى  الةغح.  خفعف  شغ  طةرطعن  وضأظظا 
تاى  جةظعط  أتضام  تمثد  الثسعة  تمطئ  أن  ضغش 
غئصعا شغ السةظ، ضض عثا طظ أجض أن ظارك الثسعة 
ولضظظا    اهللا  رجعل  بطرغصئ  السمض  وظارك  اهللا  إلى 
سطغعا  جظئصى  اهللا  وبإذن  اهللا  رجعل  ذرغص  اخارظا 
وق ظتغث سظعا تاى لع ترطعظا طظ افعض أو غغرعط 
ذعل السمر شةعابظا لعط عع صعله تسالى: ﴿َفاْقِض َما 
ْغَيا﴾، وشغ العصئ  ُّ ََياَة ا

ْ
ِ َهِذهِ احل نَت َقاٍض إِغََّما َيْق

َ
أ

سطى  أوحك  الطشاة  وصئ  أن  جغثا  ظسطط  ظتظ  ظفسه 
صداء  وظاصئض  ربعا  بظعر  افرض  وجاحرق  ظعاغاه 
شغ  تضمظ  التصغصغئ  السسادة  أن  وظسطط  وصثره  اهللا 

عثا الطرغص التص).
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بصطط: افجااذ بقل المعاجر – باضساان

الراحثَة  الثقشَئ  أنَّ  ظثرُك  إظظا  المسطمعن:  أغعا 
بصطعٍب  صادطٌئ،  اهللا  بإذن  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغَئ 
طاغظٍئ  وبسعاسَث  ظصغئ،  طاعضؤٍئ  وبأغث  تصغئ،  طآطظٍئ 
تجب  شإن  وسطغه  راغط.  اإلجقِم  أسثاِء  وأظُش  صعغئ، 
وطئاغسِئ  إلصاطاعا،  طسه  تسمطعا  أن  غثسعضط  الاترغر 
أطغر تجب  الرحائ  أبع  خطغض  بظ  سطاء  الةطغض  السالط 
به  تاصعن  اهللا،  أظجل  بما  السمض  سطى  خطغفئ  الاترغر 
َماُم ُجٌَّة  ا اإلِْ َ وتصاتطعن طظ ورائه طخثاصا لصعله : «َوِنَّ

ََّقى ِِه». ْ َوَراِئِه َوُ َُقاَتُل ِم

اصرأ شغ عثا السثد:
-  الئخرة بشر السراق الئاجط غظجف صغتاً بفسض جغاجئ 

   المتاض وأذظابه ...٢
-  التعار السعداظغ افطرغضغ وزغارة (جارتر) صراءة لما 

   بغظ السطعر  ...٢
- "وشاة" الرّضع شغ طساحفى باعظج تغظ غاتّعل الّظزام شغ 

   تعظج إلى صاتض طاسطسض   ...٣
- الافاف التضام السمقء سطى البعرات لظ غآدي إلى إغصاشعا ...٣
- ق خغر وق ظةاة فعض افردن والمسطمغظ إق بظزام اإلجقم ...٤

- الصئائض والسحائر شغ الحام وطا غتاك لعا ...٤
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ضطمئ السثد

شغ طبض عثه افغام طظ ضض سام، ظاثضر عثم خرح 
شغ  الثقشئ،  دولئ  اإلجقم،  حمج  وأشعل  اإلجقم 
طبض عثه افغام طظ ضض سام ظدغش جئئا، وتارة أجئابًا 
سثغثة، تعجإ سطغظا ظتظ خغر أطئ أخرجئ لطظاس وْخَض 
لغطظا بظعارظا شغ السمض الةاد إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج 
الظئعة الاغ بّحر بعا وأطر بإصاطاعا رجعل اهللا  تغث 

ِة». َّ ُ َهاِج الُّ ُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ ُ َّ َت صال: «ُث
تغاة  شغ  ططئصا  اإلجقم  وإغةاد  باإلجقم  التضط  إن 
باطئغص  إق  غضعن  ق  وعثا  حرسا،  واجإ  المسطمغظ 
اإلجقم جغاجغاً شغ دولئ تائظى اإلجقم ضظزام تضط، 
وعثه الثولئ عغ دولئ الثقشئ، وظزام تضمعا عع الثي 
اتاضمئ به افطئ اإلجقطغئ سطى طثار صرون طثغثة طظ 
نَْزَل 

َ
ِن اْحُكْم بَيَْنُهْم بَِما أ

َ
تارغت افطئ، لصعله تسالى: ﴿وَأ

ْن َفْفتُِنوَك َقْن َنْعِض َما 
َ
ْهوَاَءُهْم وَاْحَذْرُهْم أ

َ
ُ َوَال تَتَّبِْع أ ابَّ

َْك﴾، وصعله سج وجض: ﴿َفَال َوَربَِّك َال يُْؤِمُنوَن  َ ِ ُ إ نَْزَل ابَّ
َ
أ

ْغُفِسِهْم 
َ
ُموَك فِيَما َشَجَر بَيَْنُهْم ُعمَّ َال جَيُِدوا يِف أ َّ حُيَكِّ َح

شغ  ا َقَضْيَت َويَُسلُِّموا تَْسلِيماً﴾، وظاعر جطغاً  ِممَّ َحرَجاً 
اآلغئ افولى أن اقتاضام غةإ أن غضعن لرب السجة، اهللا 
جئتاظه وتسالى، خالص الضعن واإلظسان والتغاة، وأطره 
لغج ضأطر أي إظسان ولع ضان ططضاً، طعما سق حأظه 
واطاث جططاظه، شعع أطر طالك المطعك وخالصعط، لثلك 
لاطئغئ  وظفغج  غاٍل  ضض  بثل  شغ  الاعاون  ُغاخعر  ق 
خاخئ  إلرضائه،  والسسغ  وذاساه  الةئار  الثالص  أطر 
وأن الاعاون شغ ذلك وسثم الاتاضط لحرع اهللا غدع 
سقطئ اجافعام سطى إغمان المرء، ضما جاء شغ اآلغئ 
الباظغئ المثضعرة أسقه، ووضع إغمان المآطظ إلغماظه 
غآرق  ظتع المتك وخعب دائرة الحك وجعدًا وسثطاً 
المآطظ وغةسطه طدطرب التال لغق ظعارا، شضغش غأطظ 
المآطظ سطى طخغره أشغ الةظئ أم الظار، والسغاذ باهللا، 
وإغماظه غغر طضامض جطفا صئض لصاء اهللا جئتاظه وتسالى 
غعم التساب؟! شافطر جطض ولغج بالعغظ سطى ضض ساصض 

غآطظ بغعم التساب وبالةظئ والظار.
إّن التغاة صخغرة، والثي عثاه اهللا لقغمان ق غصئض أن 
واجئات  أداء  شغ  والاصخغر  اهللا،  طسخغئ  شغ  غدّغسعا 
اإلجقم طسخغئ، والمسطط غثرك أن سثاب اهللا ق غصعى 
طظ  جمرة  وعع  أصّطه،  سطى  غصعى  ق  بض  إظسان،  سطغه 
َن َأْهِل الَّاِر  جمرات جعظط، تغث صال الظئغ : «ِإنَّ َأْهَ
َتاِن  َ ْ ِه َج َمْ ِ َقَ َ َضُع ِفي َأْخ ُجٌل ُت َاَمِة َلَ ِ َم اْل ْ َاًا َي َع
ا ِدَماُغُه» (رواه الئثاري)، وعثا عع أصض سصاب،  َ ُه َْغِلي ِمْ
سثم  رأجعا  وسطى  الةسام،  المثالفات  بسصاب  شضغش 
تتضغط حرع اهللا جئتاظه وتسالى، وعع الفرض التاشر 
لطفروض وتاجعا؟! شرٌض إذا لط غآَت سطى وجعه ضاسئ 
باصغ الفروض بسصعط تاجعا... بالمصابض، شإن المسطط 
الثي عثاه اهللا لقغمان غظغر اهللا بخره وبخغرته إلى 
اهللا  ذاسئ  شغ  شغساشطعا  التغاة،  شغ  شرخاه  اغاظام 
جئتاظه وتسالى، وذاساه سج وجض ق تاةجأ، بض تضعن 
طظعا،  الضئائر  خاخئ  المترطات،  جمغع  سظ  باقظاعاء 
غصعم  ق  الاغ  طظعا،  والسزام  العاجئات،  بضض  والصغام 
بعا إق طظ غرغث أن غحري ظفسه اباشاء طرضاة اهللا، 
شغضعن غعم التساب طع افظئغاء والخثغصغظ والحعثاء، 
لُوَن  وَّ

َ ْ
ابُِقوَن األ وتسظ أولؤك رشغصا، صال تسالى: ﴿وَالسَّ

 َ ِ َبُعوُهْم بِإِْحَساٍن َر ِيَن ايَّ َّ نَْصارِ وَا
َ ْ
ِمَن الُْمَهاِجرِيَن وَاأل

ْغَهاُر 
َ ْ
َْتَها األ

َ
ْرِي حت َعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت جتَ

َ
ُ َقْنُهْم َوَرُضوا َقْنُه وَأ ابَّ

بَداً َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيُم﴾. بض إن المآطظ 
َ
ِيَن فِيَها أ ِ َخا

ق غصئض إق أن غضعن شغ الخفعف افطاطغئ شغ السمض 
  إلغةاد اإلجقم شغ طسارك التغاة، شصث ضان الظئغ
والختابئ الضرام أول طظ أوجثوا اإلجقم شغ التضط 
شضان لعط افجر السزغط، وطظ جاءوا طظ بسثعط تغث 
طظ  الرجال  الرجال  به  سمض  بما  وسمطعا  اإلجقم  غاب 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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أحكام بالسجن جديدة 
ضد شباب حزب التحرير

تصدرها المحكمة العسكرية 
في روسيا

طظ املةرم التصغصغ 
الثي عع وراء طةجرة ظغعزغطظثا؟

بصطط: الثضاعر سبمان بثاش*
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حزب التحرير/ والية األردن
انطالق فعاليات شهر رجب ضمن حملة 

ْحَسُن ِمَن اهللاِ ُحْكماً﴾
َ
﴿َوَمْن أ

الثي  "الماظغفساع"  الئغان  شغ  ظزري  لفئ  طا  أضبر 
عض  السآال:  سطى  جعابه  ضان  ظغعزغطظثا  طةرم  ظحره 
سظثك ضراعئ حثخغئ ضث المسطمغظ؟ وضان جعابه: 
المسطمئ، الثغظ غسغحعن شغ بقدعط؟  أو  "المسطط، 
ضق. أطا المسطط/المسطمئ الثغظ غثاارون غجو بقدظا 
ق  لفر  (اجاسمض  أتئعط  ق  شأظا  أرضظا  سطى  والسغح 
أتإ)  ق  (ولغج  أضره  الثي  العتغث  المسطط  أتئعط). 
عع الثي اساظص اإلجقم طظ بظغ جطثتظا، وظئث ترابظا 
وبصاشاظا وبالاالغ أخئتعا خعظئ لسرصعط. ظسط عآقء 
ضرورة  إلى  بغاظه  شغ  دسعته  ضرر  وصث  أضرععط". 
اجاؤخال المسطمغظ "الشجاة"، أي المعاجرغظ و"الثعظئ" 

أي أولؤك الثغظ اساظصعا دغظ اإلجقم.
شغ جعابه عثا ظةث طفااتا لفعط ظفسغئ الضراعغئ الاغ 
طظ  صرون  بض  سصعد،  سئر  وتضاطه  الشرب  صادة  سمض 
الجطظ، سطى زرسعا شغ ظفعس حسعبعط لتمطعط سطى 
ضراعغئ اإلجقم والمسطمغظ، وضض طا غمئ لعط بخطئ. 
إضراه  "ق  صاسثة  سطى  غصعم  اإلجقم  أن  ظسطط  وتغظ 
ُغضرععا  لط  الصرون،  سئر  المسطمغظ،  وأن  الثغظ"  شغ 
بثلك  غحعث  ضما  اهللا،  دغظ  شغ  الثخعل  سطى  أتثا 
افسثاء صئض افخثصاء، وغحعث بثلك العاصع الاارغثغ 
المامبض بئصاء أصعام حاى طظ غغر المسطمغظ غسغحعن 
بغظ ظعراظغ المسطمغظ، شالسآال غخئح: ضغش ظفسر 
ضت عثه الضراعغئ الماةثرة شغ ظفعس الةعطئ طظ 
أبظاء الشرب؟ تاى غععد الثغظ ُظضئعا بمتاضط الافاغح 
جغؤئ الخغئ الاغ أصاطاعا الضظغسئ شغ افظثلج لط 
غةثوا طقذا آطظا لعط جعى الظجوح إلى دغار المسطمغظ.
الظاس  غثخض  لماذا  ظفسه:  المةرم  عثا  غسأل  أق  بط 
طظخفغظ  ضاظعا  وأطباله،  عع  أظه  لع  اإلجقم؟  شغ 
وزسمعا أن دغظ التدارة الرأجمالغئ السطماظغئ غصعم 

سطى سصغثة ختغتئ وشعط راجت غسظثه الثلغض الثاطس 
سطى ختئ طساصثاتعط، إذن لماذا صرر عآقء ظئث تطك 
المساصثات خاخئ شغ ظض تالئ الدسش الاغ تعغمظ 
سطى المسطمغظ الثغظ ق غساطغسعن تماغئ أظفسعط 
وأعطعط ق طظ "الصظابض الثضغئ" وخعارغت "تعطاععك 
ضروز" وق طظ رجال طثابرات التضام المةرطغظ الثغظ 
غثسع  طظ  بضض  الاظضغض  شغ  الشرب  تضام  غظاشسعن 
لضسر صغعد الائسغئ لطشرب والسئعدغئ لطتدارة الشربغئ؟ 
طةطسغ  أطام  خطابه  شغ  بعش  لةعرج  جئص  وصث 
الضعظشرس شغ ٢٠٠١/٩/٢٠ أن أجاب سطى السآال الثي 
غضرععن  فظعط  غضرععظظا؟  "لماذا  بظفسه:  ذرته 
تدارتظا وترغاتظا وتصظا شغ اظاثاب تضعطاظا، غضرععن 

عثا المحعث (الثغمصراذغ أي شغ الضعظشرس)".
جظازته!  شغ  وغمحعن  الصاغض  غصاطعن  عط  عضثا  ظسط 
جغاثطص  أظه  التضط  شغ  وسخاباه  بعش  زسط 
واتئ  السراق  طظ  لغةسض  تسغظ  خثام  ظزام  طظ 
شدائح  أزضمئ  بغظما  غتاثى،  وظمعذجا  لطثغمصراذغئ 
جةعن أبع غرغإ وغعاظااطع وباغرام افظعف وضحفئ 
دطاء  طظ  تحئع  ق  الاغ  الرأجمالغئ  التدارة  جعءات 
الحسعب المساسمرة وق تضافغ طظ ظعإ البروات، ضما 
غضحش تارغثعط افجعد شغ إبادة العظعد التمر، وشغ 
أشرغصغا  شغ  تطعا  تغبما  بقدعا  وتثطغر  الحسعب  صاض 
وآجغا وخعق إلى التروب السالمغئ شغما بغظعط، وخعق 
إلى طئارضاعط لةرائط جفاح طخر السغسغ (الثي لط 
غساح صادة أوروبا طظ الةطعس شغ تدظه شغ الصمئ 
لبطئ  إسثاطه  طظ  أغام  بسث  الحغت  حرم  شغ  افخغرة 
بحار  لةرائط  وتشطغاعط  افذعار)  الضظاظئ  حئاب  طظ 

الضغماوي.
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أذطص تجب الاترغر/ ضغظغا بمظاجئئ الثضرى العةرغئ الـ٩٨ لعثم دولئ الثقشئ جطسطئ شسالغات واجسئ سصإ خقة 
الةمسئ شغ طساجث ضغظغا لاثضغر المسطمغظ بعثه الثضرى افلغمئ الاغ صدغ شغعا سطى الثولئ اإلجقطغئ شغ الباطظ 
والسحرغظ طظ رجإ ١٤٣٢عـ، المعاشص لطبالث طظ آذار/طارس ١٩٢٤م، والاغ ق زالئ افطئ اإلجقطغئ تساظغ 
افطرغظ بسئإ شصثاظعا، ولتث المسطمغظ سطى السمض الةاد طع تجب الاترغر قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ طظ جثغث 

بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

٢٠١٩/٠٢/٢٠م  افربساء  غعم  شغ  أطرغضغ،  وشث  اخااط 
لطرئغج  الثاص  المساسث  جارتر  جغرغض  رأجه  سطى 
افطرغضغ، وغراشصه طثغر دائرة أشرغصغا بافطظ الصعطغ، 
اخااط زغارة إلى الثرذعم، الاصغا خقلعا بعزغر الثارجغئ 
إبراعغط،  تسظ  شغخض  الرئغج  وطساسث  الثردغري 
وبتث الةاظئان طسغرة التعار بغظ الئطثغظ، لرشع اجط 
لقرعاب، والةثغر  الثول الراسغئ  صائمئ  السعدان طظ 
بالثضر أن السعدان شغ عثه الصائمئ طظث السام ١٩٩٣م، 
بسئإ اتعام أطرغضا لطسعدان بإغعاء اإلرعابغغظ. عثه 
الجغارة، وطا جئصعا طظ زغارات، عغ طتطات طرت بعا 
الجغارة  عثه  تأتغ  شطماذا  الئطثغظ،  بغظ  المتادبات 
شغ عثا الاعصغئ؟ ولضظ صئض اإلجابئ ق بث طظ تبئغئ 

بسخ التصائص ضما غطغ:
التصغصئ افولى، إن الشرب الضاشر وسطى رأجه أطرغضا، لثغه 
طحروع غصدغ بإصخاء اإلجقم بالضطغئ سظ تغاة عثه 
افطئ، تتئ قشاات (اإلرعاب)، وصث خرح بثلك الرئغج 
افطرغضغ تراطإ تغث صال: (جظسجز تتالفاتظا الصثغمئ، 
وجظحضض أخرى جثغثة، وجظعتث السالط الماتدر ضطه 
ظجغطه  جعف  الثي  الماطرف)،  اإلجقطغ  (اإلرعاب  ضث 

طظ سطى وجه افرض).
أطا التصغصئ الباظغئ، شإن جاجئ الشرب سظثطا غثضرون 
اإلجقم،  غصخثون  بثلك  شعط  (اإلرعاب)،  طخططح 
بعخفه ظزام تغاة وظمط سغح طشاغرًا لطتدارة الشربغئ، 
وق غعجث لثغعط أدظى شرق بغظ اإلجقم و(اإلرعاب)، 

شعما سمطئ واتثة.
شغ  الصائمئ  افظزمئ  أن  شعغ  البالبئ،  التصغصئ  أطا 
الئقد اإلجقطغئ، عغ أظزمئ وظغفغئ طرتئطئ بالشرب 

بق اجابظاء، وطظعا ظزام اإلظصاذ شغ السعدان المعالغ 
فطرغضا، شعع أداة بغثعا، وسئره تمرر أطرغضا طآاطراتعا 
سطى السعدان، وأوضح حاعث سطى ذلك عع تخرغح وزغر 
شخض  (إن  صال:  تغث  غظثور  السابص  السعدان  خارجغئ 

الةظعب ضان شغ افجاس طآاطرة صئطظا بعا).
زاوغئ  طظ  لطظزر  واجاظادًا  التصائص،  بعثه  واجاؤظاجاً 
أطرغضا  بغظ  المتادبات  بثأت  لصث  ظصعل  اإلجقم، 
شضرة  وظطئ  بالصخغرة،  لغسئ  طثة  طظث  والسعدان 
الاطئغع طع واحظطظ، تطما غراود صادة اإلظصاذ، تغث سئر 
الئحغر صائقً: (رشع السصعبات افطرغضغئ سظ السعدان ضان 
المتادبات بحأظه صئض السام  صثغماً، تغث بثأت  وسثًا 
٢٠٠٠)، وصث طرت عثه التعارات بمتطات ضبغرة طظث ذلك 
التغظ، أبرزعا شغ طططع السام ٢٠١٦م، تغث تط اقتفاق 
طع تضعطئ أوباطا سطى طططعبات خمسئ طتثدة، غةإ 
سطى تضعطئ السعدان اإلغفاء بعا تاى تثطإ ود أطرغضا، 
طظث  سطغعا  طفروضئ  اصاخادغئ  سصعبات  سظعا  وترشع 
السام ١٩٩٧م، وعثه المسارات عغ "الاساون شغ طضاشتئ 
جظعب  وشغ  السعدان  شغ  السقم  وإتقل  (اإلرعاب)، 
المساسثات  وخعل  شغ  تسعغقت  وتصثغط  السعدان، 
اإلظساظغئ لمظاذص الظجاع، وطعضعع طتاربئ جغح الرب 
افوغظثي"، تفاظئ التضعطئ شغ تظفغث عثه المطفات، تاى 
تعج عثا السسغ أخغرًا شغ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٧م، 
برشع السصعبات اقصاخادغئ، طع بصاء السعدان شغ صائمئ 
الثول الراسغئ (لقرعاب). وشغ ١٦ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر 
طظ السام ظفسه، أي بسث ٤٠ غعطاً شصط طظ رشع السصعبات 
الثارجغئ  وزغر  ظائإ  جعلغفغان  جعن  زار  اقصاخادغئ 
افطرغضغ الئقد، شاتتاً ططش التعار بحأن صائمئ الثول 
راسغئ (اإلرعاب)، تغث أضغش طعضعع الترغات الثغظغئ 
ضمظ الصائمئ المططعبئ، ولسض تثغث الئحغر سظ صاظعن 
الظزام السام، ووخفه بأظه غثالش الحرغسئ اإلجقطغئ 
عثه  بحأن  والمصطص  الئاب،  عثا  طظ  عع  درجئ  بــ١٨٠ 
المرتطئ، طا ضحفه طخثر طصرب طظ الثارجغئ افطرغضغئ 
صائقً: (إن واحظطظ عثه المرة ترغث طظ الثرذعم أن 
تطاجم بالصاظعن الثولغ والمئادئ الثولغئ شغ عثا الخثد، 
سطى  بمسظى  والصعرغئ)،  الصمسغئ  صعاظغظعا  تسثل  وأن 
الثرذعم أن ق تضافغ باسطغض الصعاظغظ، بض تسثغطعا. 
شةاءت تترضات التضعطئ تآضث سطى جثغاعا شغ تسثغض 

الصعاظغظ، والثي صادظا إلى ذلك عع:
السثل  بعزارة  الثولئ  وزغرة  أبطشئ   ٢٠١٧/٥/٢٣ شغ  أ/ 

السعداظغئ، طسؤعل الترغات الثغظغئ وافدغان بالثارجغئ 
افطرغضغئ، اتةاه التضعطئ لاسثغض طعاد بالصاظعن الةظائغ، 

لااسص طع المعابغص الثولغئ.
الماضغ  ظغسان/أبرغض  شغ  السثل  وزارة  طخادصئ  ب/ 
سطى اتفاصغئ الصداء سطى ضاشئ أحضال الامغغج ضث المرأة 

(جغثاو)، واتفاصغئ طظاعدئ الاسثغإ.
ج/ العرحئ الاغ سصثت شغ الثرذعم شغ ٢٠١٩/٠١/٣١م، 
أضث شغعا رئغج لةظئ الترغات الثغظغئ بالئرلمان (...إن 
طادة الجي الفاضح تتااج لاسثغض أظعا تزعر السعدان 
لطةظئ  جارشع  الاعخغات  وأن  لطتصعق،  ضمظاعك 

الثجاعرغئ لاسثغض الصاظعن).
سطمظئ  أتثعما  حصغظ،  ذو  طحروع  لثغعا  أطرغضا  إن 
خئشئ  له  لغج  سطماظغ  دجاعر  سئر  خراتئ  الئقد 
إجقطغئ طططصا! صال ظائإ رئغج ضاطئ الاشغغر بالئرلمان 
(إن الثجاعر الثائط الثي تتثبئ سظه طثرجات التعار 
العذظغ، جغأتغ خالغاً طظ الثطفغات الثغظغئ، جعاء أضاظئ 
إجقطغئ أو غغرعا)، وأطا الحص الباظغ، شعع تصطغع طا 
ضما  أو  وإبظغئ  سرصغئ  أجج  سطى  السعدان  طظ  تئصى 
طظ  الئحغر  صال  الثم،  تثود  لعغج  بغرظارد  جماعا 
أطرغضا  بسسغ  طسطعطات  (لثغظا  زارعا:  تغظ  طعجضع، 

لاصسغط السعدان إلى خمج دول).
شغ  السغر  لدمان  عغ  لطسعدان،  جارتر  زغارة  إن 
المحروع افطرغضغ الثي غططإ رأس اإلجقم، وغقتص 
الصادم،  الثجاعر  طظ  لمتععا  أخقً،  المسططئ  أتضاطه 
تسثًا طظ سظث أظفسعط، طخثاصاً لصعله تسالى: ﴿َودُّوا َلْع 
َتْضُفُروَن َضَما َضَفُروا َشَاُضعُظعَن َجَعاًء﴾. أطا تعصغئ الجغارة، 
بإجصاط  تطالإ  الاغ  والازاعرات،  اقتاةاجات  شإن 

الظزام، عغ تعثغث لمخالح أطرغضا وطحارغسعا، لثلك 
تغث  الطعارئ،  تالئ  الئحغر  إسقن  سظ  أطرغضا  جضائ 
ضان شغ ٢٠١٩/٠٢/٢٢م، أي بسث أصض طظ ٤٨ جاسئ شصط 
طظ إصقع ذائرة جارتر السائثة إلى واحظطظ، والثي أضث 
ذلك تخرغح جارتر ظفسه تغث صال: (طع طجغث طظ الخئر 

جاامضظ التضعطئ طظ إغةاد تض جغاجغ...).
شغ  الضرة  ألصئ  صث  تضعن  الثطعة،  بعثه  أطرغضا  إن 
وافبغخ،  افخدر  الدعء  وأسطاعا  التضعطئ،  ططسإ 
لاططص ضطاا غثغعا قتاعاء عثه الازاعرات، والسغطرة 
الئقد،  سطى  افطظغئ  الصئدئ  باحثغث  افوضاع،  سطى 
(أضثت  طخر،  جغسغ  بمساوظئ  سسضرغئ،  تضعطئ  سئر 
م طظ السغسغ لطئحغر  المخادر اجامرار الثسط المصثَّ
اصاخادغاً وإسقطغاً وأطظغاً، بإحراف الطةظئ اقجاثئاراتغئ 
افطظغئ المحارضئ بغظ الئطثغظ... وعغ صّثطئ لطثرذعم 
اجاحارات أطظغئ تاسطص بثطط طعاجعئ المازاعرغظ شغ 
المغادغظ المفاعتئ والحعارع وأطاضظ طثاطفئ)، (السربغ 

الةثغث ٢٠١٩/٠٣/٠٧م).
والجغارات،  والطصاءات،  التعارات،  أن  ذلك  طظ  غزعر 
والسصعبات، عغ طتطات، وضروت، تتااجعا أطرغضا، بما 
غسرف بسغاجئ الةجرة والسخا، شضطما اتارق ضرت، رشسئ 
أطرغضا سحرات الضروت، وإن عثه الصعائط والسصعبات طا 
عغ إق غطاء لطةرائط، وتدطغض لطرأي السام، تاى غاسظى 
لطتضعطئ خثاع الئسطاء، بمبض خطاب الئحغر شغ ١١/١٣/ 
٢٠١٨م تغث صال: (ظصعل لمظ غساصعي بأطرغضا والشرب، 

إن الماشطغ بأطرغضا سرغان)!
إن سثاوة الشرب الضاشر لقجقم والمسطمغظ، لظ تاشغر، 
لصعله  طعما شرحئ طظ ورود لطعشعد الجائرة، طخثاصاً 
َتاَّى  الظََّخاَرى  َوق  اْلَغُععُد  َسْظَك  َتْرَضى  ﴿َوَلْظ  تسالى: 
َتاَِّئَع ِططََّاُعْط﴾. وإظه لمظ المآجش تصاً أن تضعن عثه 
عغ تال خغر أطئ أخرجئ لطظاس، غتضمعا روغئدات، 
غاعددون لظغض رضا الشرب الضاشر، وطظ عظا ضان لجاطًا 
سطغظا السمض لاشغغر عثه افوضاع، الاجاطاً بأطر اهللا، وذطئًا 

لتغاة ضرغمئ، تطغص بظا ظتظ افطئ اإلجقطغئ.
والغعم، وبفدض اهللا صث دبئ التغعغئ شغ جسث افطئ، 
شاظافدئ، وعغ تسسى لطاشغغر التصغصغ، شضان لجاطاً سطغظا 
تئخغرعا بظعر اهللا، لاساسغث طضاظاعا الرائثة، بثولاعا 
دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، وسث 
ربظا جئتاظه وبحرى رجعلظا الضرغط سطغه أشدض الخقة 

 وأتط الاسطغط

حسارات تاراوح بغظ المطالئئ بإظحاء إصطغط لطمتاشزئ، 
وبغظ الثسعة إلى إجصاط الظزام برطاه وإداظئ افتجاب 
المحارضئ شغه، وخعق إلى رشع حسارات طظاعدئ إلغران 

الثاسمئ لاطك افتجاب. 
إن العسعد "السثغئ" الاغ أذطصعا السئادي رئغج العزراء 
السابص الاغ لط تئخر الظعر ق شغ سعثه وق شغ سعث سادل 
سئث المعثي رئغج العزراء التالغ والاغ تدمظئ تحضغض 
لةان رصابغئ، وإغفاد وزراء طسظغغظ بأزطات الئخرة خاخئ 
والمتاشزات افخرى ساطئ، لظجع شاغض افزطئ المساتضمئ، 
راشصعا إذقق المالغئ لاثخغخات بطشئ ٢١٠ ططغار دغظار 
لامعغض المحارغع وتطئغئ تاجات الظاس، عثا غغر وسعد 
تطك  أن  والتص  السمض،  سظ  ساذض  آقف   ١٠ باعظغش 
اإلجراءات أرغث بعا التث طظ الشدإ الماخاسث، شأتثبئ 
تطك العسعد، عثوءًا ظسئغا أجعط شغ ضسر تثة الشطغان 
الةماعغري لئسخ العصئ، بط طا لئث أن اضاحش الظاس 
زغفعا، وأظعا تئر سطى ورق، شاجاأظفعا تراضعط بصعة 
طعثدغظ برشع جصش ططالئعط لاحمض إجصاط الظزام 

بإلشاء السمض بالثجاعر وتسطغض الئرلمان... الت.
شسطى إبر ذلك تخاسثت اقتاةاجات شغ الئخرة وغغرعا 
اسااد  الثي  الخغش  شخض  اصاراب  طع  السراق  طثن  طظ 
السراصغعن خقله، وأعالغ الئخرة سطى وجه الثخعص، 
الماء  افجاجغاغظ؛  الثثطاغظ  شغ  اظعغارات  تــثوث 
والضعرباء، شعع إظثار حثغث لطسططات السراصغئ وافتجاب 
الحغسغئ التاضمئ الاغ حضطئ اقتاةاجات خثطئ لعط 
ضعظعا تفّةرت شغ طظاذص تسائرعا تطك افتجاب تاضظاعا 
الحسئغئ، ورشسئ حسارات طظاعدئ لفتجاب والمطغحغات 
وتّاى إلغران الثاسمئ لعا؛ طظ أظعا جاضعن أسظش وأحمض 
طظ جابصاتعا، ضعظعا جاضعن خقخئ تالئ طظ الغأس 
طظ تشغغر افوضاع خخعخا وأّن جططات بشثاد أغثصئ 
بمسالةئ  السراصغ  الةظعب  جّضان  سطى  الضاذبئ  العسعد 
طحاضطعط وتتسغظ أوضاسعط، دون تظفغث تطك العسعد.

ُجطط  غساطغ  وأذظابه  المتاض  بفسض  السراق  أخئح  لصث 
طسغار  فّن  وباطاغاز  ضاشئ  الُخسث  سطى  الفاحطئ  الثول 
المتاض الرأجمالغ العتغث عع الظفسغئ شق حأن له بأّغئ 
صغمئ روتغئ أو أخقصغئ أو إظساظغئ، وعع دائإ السسغ 
افطر  بقدظا،  تثطغر  بمظعا  ضان  وإن  طآربه  لاتصغص 
إلى جثة التضط غحاذروظه  الثي جسطه غعخض أظاجاً 
شغ  وظزرة  طظعاله،  سطى  وغظسةعن  ظفسعا  الصظاسات 
الثطار  تةط  سظ  ُتْظِئغضط  التاضمئ  الطئصئ  طضاسئات 
والثراب الثي أخاب بقدظا، وإق شضغش لمغجاظغئ تخض 
سظ ألش ططغار  شدقً  أضبر طظ ٨٠ ططغار دوقر جظعغاً 
دوقر طظ طئغسات الظفط طظث ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٦، تسةج 
سظ العشاء بماططئات الئظى الاتاغئ واإلسمار وتعظغش 
الصعى الساططئ وتصثغط الثثطات، سطى طساعى التثود 
بقدظا  طظ  جاةسض  أّظعا  أطرغضا  زسمئ  لصث  الُثظغا؟! 
أظمعذجًا غتاثى به شإذا عغ تسعد بظا الصعصرى سصعدًا 
سطى  افطــظ  واظسثام  والفعضى  الزطط  شغ  طعغطئ 
بأطرعا  غأتمرون  سماقً  أو  تضاطًا  أغثي طظ شرضاعط 
الثئغبئ  الثطغرة  طآربعا  لاتصغص  ظعار  لغض  وغسسعن 

شغ ظعإ خغراتظا وإبسادظا سظ إجقطظا.
غا أعض السراق الضرام، وغا أعض الةظعب الشغارى! إن تضعطئ 
ضعثه شرضعا طتاض ضاشر لظ تفسض بسئاد اهللا تسالى طا 
شسادعا  رائتئ  وباتئ  وذّط،  عا  حرُّ سّط  شصث  غرضغه؛ 
وإشسادعا لضض طرشص تجضط افظعف؛ وأن الثقص طظ 
ذلك ضطه ق غضعن بالثسعة إلى بسخ اإلخقتات وتشغغر 
عع  التض  وإظما  صائما،  الظزام  بصاء  طع  العجعه  بسخ 
وذرد  ورجاله  ورطعزه  أحضاله  بضاشئ  الظزام  بإجصاط 
الضاشر المساسمر وجمغع أذظابه، وصطع الظزام الرأجمالغ 
طظ أجاجه وتطئغص ظزام اإلجقم السادل شغ ظض خقشئ 
اإلجقم  أتضام  تةسض  الظئعة  طظعاج  سطى  باظغئ  راحثة 

 ططئصئ شغ واصع التغاة والثولئ والمةامع
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حععر ذعغطئ وجظعات طرغرة وتال الئخرة طظ جغأ 
شغ  وتثععر  والثثطات  افوضاع  شغ  تثٍن  أجعأ  إلى 
جمغع الصطاسات الختغئ والاسطغمغئ وافطظغئ، طساظاة 
ذعغطئ طع افطراض واقغاغاقت السغاجغئ واإلرعابغئ، 
تال بائسئ غائسئ ق تاصثم لفطام وضأن عظاك إخرارًا 
بمصثرات  الاظضغض  وسطى  الئخرة  أعالغ  طساصئئ  سطى 
المتاشزئ الشظغئ بالظفط، سطماً أن بصغئ المتاشزات ق 

تصض جعءا سظ الئخرة.
شصث تةثدت غعم الثمغج ٧ آذار/طارس ٢٠١٩، شغ 
المطالئئ  اقتاةاجات  السراق،  جظعبغ  الئخرة  طثغظئ 
أضث  شغما  سمض،  شــرص  وإغةاد  الثثطات  باتسغظ 
ظاحطعن تخثي صعات افطظ لطمازاعرغظ وتفرغصعط 
طتطغئ  طخادر  ذضرت  تغث  المغاه،  وخراذغط  بالسخغ 
شغ الئخرة لـ"السربغ الةثغث"، أن المؤات طظ المعاذظغظ 
تزاعروا أطام طئظى طتاشزئ الئخرة شغ طظطصئ المسصض 
وجط المثغظئ، ططالئغظ بإصالئ وطتاجئئ المسآولغظ 
الثغظ تسئئعا باثععر افوضاع شغ المتاشزئ، وتعشغر 
شرص سمض وطسالةئ وضع المساحفغات وتعشغر أدوغئ 
طرضى السرذان وتض طحضطئ المغاه والضعرباء. تغث 
رشع المازاعرون حسارات اسائرت الئخرة طثغظئ طظضعبئ 
ططالئغظ المتاشر أجسث السغثاظغ، وطةطج المتاشزئ 
افطظغئ  الصعات  تخّثت  بالمصابض  طظاخئعط،  بمشادرة 
لطمتاّةغظ بالشاز المسغض لطثطعع وأذطصئ افسغرة الظارغئ 
المصّرات  بسخ  طظ  اقصاراب  طظ  لمظسعط  الععاء  شغ 
سطى  التراجئ  افتجاب  بسخ  حّثدت  شغما  التضعطغئ، 
المّصرات  تطك  أجطح  سطى  طسّطتغعا  وظحرت  طصّراتعا 
الظائإ  أطا  سطغعا.  المتاّةغظ  لعةعم  تتّسئا  وأطاطعا 
شصث  المغاتغ  ظةط  افطغر  سئث  الئخرة  طتاشزئ  سظ 
تتثث لطسربغئ ظئ، أن تزاعرات الثمغج عغ اتاةاج 
سطى جطعك التضعطئ المتطغئ قظحشالعا شغ الخراسات 
السغاجغئ. وصال شغ بغان له، إظه ظزرًا لما حعثته طثغظئ 
الئخرة طظ تثاسغات أطظغئ وتزاعرات أطام طئظى طتاشزئ 
الئخرة وطةطسعا طا عع إق اتاةاج سطى جطعك اظاعةاه 
بثغض  طتاشر  اخاغار  جطسئ  سصإ  المتطغئ  التضعطئ 
ورئغج المةطج، ولسثم إضمال الظخاب لط غاط اخاغار 
وأضاف  المتاشزئ.  لمةطج  رئغج  وق  بثغض  طتاشر 
أو  طتاشر  باخاغار  لغج  وسقجعا  الئخرة  طحضطئ  أن 
رئغج لمةطسعا، بصثر طا عع تعظغش ضض الةععد الراطغئ 
لاتصغص طحارغع خثطغئ تمج واصع أعض الئخرة بحضض 
طئاحر. وأوضح المغاتغ أن دائرة الاظاشج عغ لغسئ 
طظ أجض تتصغص الثثطات فعض الئخرة، وإظما خراسات 
جغاجغئ غاغاعا تتصغص المضاجإ الدغصئ والتجبغئ، بض 
خراع طظ أجض العغمظئ سطى افطعال المثخخئ لمحارغع 
الئخرة لسام ٢٠١٩، لاسعغخ أعطعا سما لتصعط طظ 

أضرار باظسثام الثثطات افجاجغئ.
إن ضض المسطغات شغ الئخرة تحغر إلى زغادة الاثطر طظ 
أداء التضعطئ وتساططعا طع افزطئ بالاسعغش والممطالئ 
والعسعد الماعاخطئ الضاذبئ. شمثغظئ الئخرة الاغ تتاعي 
سطى ٦٠٪ طظ اتاغاذغات الظفط المبئائ شغ السراق إضاشئ 
إلى طغظاء السراق الرئغسغ وطظفثه الئتري العتغث، شدق 
سظ تصعل الشاز الطئغسغ، تحعث اتاةاجات لط تعثأ طظث 
الخغش الماضغ، بسئإ الاظاصخ الثي غحسر به أبظاؤعا 
بغظ واصسعط اقصاخادي الماثظغ وجعء الثثطات وبغظ 
طا تاماع به طتاشزاعط طظ بروات ذائطئ. شسطى الرغط 
طظ إسقن طسزط رؤجاء التضعطات الاغ تساصئئ سطى 
السراق بسث اقتاقل سام ٢٠٠٣ الترب ضث الفساد، إق 
شغ  السراق  تض  إذ  الاخاسث،  شغ  اجامرت  طسثقته  أن 
المرضج ١٦٩ بغظ ١٨٠ دولئ سطى طآحر الفساد الثي 

ظحرته طظزمئ الحفاشغئ الثولغئ شغ ٢٠١٧.
إن تالئ الغأس طظ اجاةابئ التضعطئ المرضجغئ والمتطغئ 
شغ  ترجمععا  افوضــاع  تشغغر  طظ  المتاةغظ  لمطالإ 
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إغطالغا لغخرف اقظائاه سظ جرائط سخابات الماشغا الاغ 
ألش  لـ١٢٥  ذمرعا  جراء  طظ  الغعروات  ططغارات  ظعئئ 
ضما  ظابعلغ،  حمال  الساطئ  الظفاغات  طظ  طضسإ  طار 
ضحش السغظاتعر بغاترو غراجع شغ تخرغته: "لفجش 
لطاخثي  افولعغئ  أسطئ  اإلغطالغئ  التضعطئ  شإن 
الثاعط،  الثطر  بأظعط  خطرعط  بادثغط  لطمعاجرغظ 
بثل أن تاخثى لطمحاضض التصغصغئ ضسخابات الماشغا 
الشاردغان  (ختغفئ  وبراء".  غظاء  صادتعا  غجداد  الاغ 

الئرغطاظغئ ٢٠١٩/٢/١٢).
شساجئ الشرب غدثمعن شجاسئ خطر المعاجرغظ سطى 
تساب الاخثي لطمحاضض التصغصغئ الاغ تساظغ طظعا 
بسخ  إلى  ذرغصه  غةث  طا  وعثا  الشربغئ،  المةامسات 
ضث  وضراعغئ  تصثا  تماطأ  الاغ  المرغدئ  الظفعس 

اإلجقم والمسطمغظ.
شغ طعاجعئ عثا ضطه ظةث أن اإلجقم غثاذإ الظاس 
أخعة  برباط  ظقله  شغ  لغسغحعا  التص  بثسعة  جمغسا 
السصغثة الاغ ق تمغج بغظ سربغ وأسةمغ إق بالاصعى ﴿يَا 
ٰ وََجَعلَْناُكْم ُشُعوًبا  َ ن

ُ
َها اجَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكم ِمّن َذَكٍر وَأ ُفّ

َ
ك

اَبَّ  إَِنّ  ْيَقاُكْم 
َ
أ اَبِّ  ِعنَد  ْكَرَمُكْم 

َ
أ إَِنّ  حِكََعاَرفُوا  وََقَبائَِل 

َعلِيٌم َخبرٌِي﴾.
الطعط ارتط ضتاغا المسطمغظ شغ ظغعزغطظثا وتصئطعط 

 شغ سطغغظ
* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

تامئ: طظ المةرم التصغصغ الثي عع وراء طةجرة ظغعزغطظثا؟

ظسط المةرم التصغصغ وراء جرغمئ ظغعزغطظثا عع تضام 
الشرب الثغظ أحاسعا السغاجات الاغ تحغطظ اإلجقم 
سطى  والتصث  الضراعغئ  روح  وتشرس  والمسطمغظ، 
اآلخرغظ. غساعي شغ ذلك تراطإ الثي دسا سقظغئ إلى 
طرحتا  ضان  تغظ  أطرغضا  دخعل  طظ  المسطمغظ  طظع 
بسث  دخعلعط  سطى  تزر  بفرض  وصغاطه  لقظاثابات 
وخعله إلى جثة التضط، وصث خرح طةرم ظغعزغطظثا 
ولغج  المسطمغظ  طتاربئ  شغ  له  صثوة  تراطإ  بأن 
جعظسعن  بعرغج  طع  غساعي  بارساً،  جغاجغاً  بخفاه 
الظساء  سطى  تعةط  الثي  الئرغطاظغ  الثارجغئ  وزغر 
جاغش  افطرغضغ  الضعظشرس  سدع  وطع  المسطمات، 
ضغظس الثي تثر طظ "أظظا ق ظساطغع تةثغث تدارتظا 
بأبظاء المعاجرغظ"، غعاشصه شغ ذلك لعرا أظشراعام وعغ 
إسقطغئ شغ وضالئ شعضج ظغعز المعالغئ لاراطإ الاغ 
ذعشان  بسئإ  تقحئ  صث  (الئغداء)  أطرغضا  إن  صالئ 

المعاجرغظ الثغظ غغروا الارضغئئ السضاظغئ فطرغضا.
لطساجئ  الماضررة  الاخرغتات  الصئغض  عثا  وطظ 
المةر،  وزراء  رئغج  أوربان،  شغضاعر  طبض  افوروبغغظ 
افوروبغئ  التدارة  سظ  طثاشسا  ظفسه  ظخإ  الثي 
باظاحار  الثاعط  لطثطر  بالاخثي  طاسعثا  الظخراظغئ 
المسطمغظ شغ أوروبا، وطبطه وزغر الثاخطغئ اإلغطالغ 
طابغع جالفغظغ المظامغ إلى المظزمئ الغمغظغئ (الرابطئ 
الحمالغئ) الثي جطط الدعء سطى خطر المعاجرغظ شغ 

الافاف التضام السمقء سطى البعرات 
لظ غآدي إىل إغصاشعا

شغ  جغظةتعن  السمقء  التضام  أّن  غزظ  طظ  ُطثطأ 
إجعاض بعرات حسعبعط سئر اجاثثام حاى أجالغإ 
لثى  الاشغغر  إرادة  تعل  لقلافاف  والُمراوغئ  الثثاع 
الةماعغر، شطط تسث عثه افجالغإ الصثرة بصادرة سطى 
وصش ذعشان الحارع السارم الثي أدرك تةط تآطر الُجَطر 
التاضمئ، واضاحش أقسغئعا، وشصث بصاه تماطاً بعسعدعا 

الئّراصئ الضاذبئ.
تطك  اقلافاف  أجالغإ  ضاظئ  المبال  جئغض  وسطى 
والةجائر  السعدان  طظ  ضضٍّ  شغ  وطضحعشئ  طفدعتئ 
تغث تظثلع شغعما آخر البعرات، ولط غساطع ُطثبّروعا 
شأجالغئعط  ورائعا،  طظ  الثئغبئ  أعثاشعط  إخفاء 
بضض  وأظعرت  الظاس،  سطى  تظطِطغ  تسث  لط  الُمئاثلئ 

وضعح تصغصئ دواشسعط التصغرة وظعاغاعط الثئغبئ.
اقظافاضئ  طعاجعئ  شغ  الئحغر  اتثث  السعدان  شفغ 
افجالغإ الصثغمئ ظفسعا الاغ سفا سطغعا الجطظ، طظ 
باشغغر  جثغثة  تضعطئ  وتسغغظ  التضعطئ،  تشغغر  طبض 
رجال  وتسغغظ  الطعارئ،  تالئ  وإسقن  العجعه،  بسخ 
السططئ،  طفاخض  شغ  له  المعالغظ  السسضرغغظ  طظ 
وتسطغض  باإلخقح،  جثغثة  زائفئ  وسعد  وإذقق 
الاسثغض الثجاعري الثي غسمح باةثغث وقغاه طآصاًا 

رغبما تعثأ افوضاع.
تاسار  الاغ  التاضمئ  الصغادة  اتثثت  الةجائر  وشغ 
بمعطغاء بعتفطغصئ صرارات ُطحابعئ، طبض تسغغظ رئغج 
جثغث لطعزراء، وتسطغض اقظاثابات، والاراجع سظ وقغئ 
برئاجئ  جغاجغئ  ظثوة  وتحضغض  لئعتفطغصئ،  خاطسئ 
وجعه ساغصئ بائسئ لاسثغض بسخ المعاد الثجاعرغئ، 
واإلحراف سطى اظاثابات جثغثة شغ غدعن جظئ طظ 
دون بعتفطغصئ، شغ ُطتاولٍئ لاثفغش زخط المزاعرات، 

ووأد التراك الحسئغ.
أّن  إق  أجالغإ  طظ  اتثثوه  طا  ضض  طظ  بالرغط  لضظ 
تّثّش  لط  الةماعغر  واظافاضئ  تعثأ،  لط  اقتاةاجات 
ِتّثتعا ق شغ السعدان وق شغ الةجائر، وططالإ الِتراك 
شأخئتئ  غعم،  بسث  غعطاً  وتائطعر  تاطّعر  زالئ  طا 
تغاتغئ  ططالإ  سطى  تصاخر  ق  ُترشع  الاغ  الحسارات 
جصفعا  وارتفع  ذلك  تسّثت  بض  طتثودة،  اصاخادغئ 

لغخض إلى الُمظاداة بإجصاط الظزام.
الةجائر  طسغرات  شغ  ُرشسئ  الماضغئ  الةمسئ  وشغ 

حسارات جثغثة ُتسّئر سظ رؤغئ جثغثة طبض: ق لطامثغث، 
ق تعجث دصغصئ غا بعتفطغصئ، ق لطاثخض افجظئغ، ظسط 

لطثولئ اإلجقطغئ.
لصث ُضسر تاجج الثعف تماطاً، واظفةر الشدإ الحسئغ 
ضئرضاٍن ُطافّةر، ولط تامّضظ الثولئ شغ السعدان وق 
شغ الةجائر طظ تعثئئ الحارع، ضما سةجت المسارضئ 
الاصطغثغئ سظ تمبغض الُمظافدغظ، ودخض الئَطثان شغ 
تصئئ جثغثة طظ السمض البعري الضفاتغ والسغاجغ 
البعرات  طظ  جثغثة  طعجئ  طقطح  وبثت  الظدالغ، 

الةاطتئ تةااح بقدظا اإلجقطغئ.
إّن اظسثاد افشص السغاجغ السائث شغ الئقد اإلجقطغئ 
ق حك أّظه جغفاح الئاب سطى طخراسغه لطصغام بسمطغئ 
رغإ  بق  جاظاعغ  الاغ  الحاططئ،  السغاجغ  الاشغغر 
بإصاطئ التضط اإلجقطغ (الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة) الُمظصث لفّطئ، والُمفدغ إلى رشساعا وظعداعا.

شغ  الُمساسمر  الضاشر  أتئاع  الطعاغغئ  التضام  شفحض 
الصغام بأي دور إخقتغ ذي بال، وسةجعط سظ تتصغص 
أي ظخر بسغط سطى أسثاء افّطئ، وتفرغطعط المضحعف 
بمصّثجات وتصعق الظاس الئثغعغئ، وارتئاذعط تاى 
الظثاع ِبُمثّططات الثول الضاشرة السثوة، واظثراذعط 
شغ إسقن الترب سطى اإلجقم بتةئ وجعد (اإلرعاب)، 
ضض ذلك إظما عع دلغض صاذع سطى الثشع بالبعرات ظتع 
المجغث طظ الاأجغب واقحاسال، والسغر بعا بثطاً وابصئ 

باتةاه الاشغغر التصغصغ.
ظعاغئ  افغام  عثه  شغ  اإلجقطغئ  بقدظا  بطشئ  لصث 
الطرغص شغ طسغراتعا الصعطغئ والعذظغئ الفاحطئ سطى 
غث المدئعسغظ بالبصاشئ الشربغئ، وآن افوان لااطمج 
عثم  بسث  جّربئ  شصث  جثغث،  طظ  ظعداعا  ذرغص 
الثولئ السبماظغئ شغ المائئ جظئ الُمظخرطئ ضض الظماذج 
جعى  طظعا  تْةِظ  ولط  العضسغئ،  والسغاجغئ  الفضرغئ 
الثراب والدغاع والمعالك، لثا شصث آن لعا أْن تسعد 
وظئسعا  الثاشأ  تدظعا  وإلى  واغماظعا،  إجقطعا  إلى 

الخاشغ.
والسعدة إلى أخعلعا وجثورعا ق غسظغ إق السعدة إلى 
السغح شغ ظض تضط اإلجقم، ودولئ اإلجقم، الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الّظئعة، الاغ بعا تسطع افّطئ وترتصغ 

 إلى أسطى طراتإ المةث والسزمئ
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أسطظئ وزارة الّخّتئ الاعظسّغئ غعم ٢٠١٩/٠٣/٩، وشاة ١١ 
ولغثا بمرضج الاعلغث وذإ الرضغع بالرابطئ، الثي ُغسّث 
أعّط وأضئر طساحفى شغ تعظج شغ طةاله. وأذن رئغج 
التضعطئ بفاح تتصغص، واجاصال وزغر الّخّتئ، وسصثت 
ختاشغا  طآتمرا  بالحغت  جظغئ  بالظغابئ،  الختئ  وزغرة 
غعم اقبظغظ ٢٠١٩/٠٣/١١، أّضثت شغه أّن ظاائب الاتصغصات 
بمتاجئئ  جاظاعغ  رضغساً   ١٢ وشاة  شغ  المرتصئئ 
طحغرة  "الفاجسئ"،  تطك  شغ  الاسئإ  سظ  المسآولغظ 
إلى أّن "جربعطئ شغ المساتدرات الشثائغئ تسئئئ شغ 
تطك العشغات المآجفئ"، بّط جاءت افخئار باشغغرات شغ 
ترضغئئ لةظئ الّاتصغص فّن إتثى أسدائعا عغ ابظئ طالضئ 
الحرضئ الاغ تتعم تعلعا الحئعات، عثا طع تدارب 
حثغث شغ أسثاد العشغات طظ الرّضع خاّخئ وأّن لةظئ 
الّثشاع سظ سائقت الّدتاغا تصّثطئ إلى الّظغابئ السمعطّغئ 
تططإ طظعا أن تةسض الصسط الثي وصسئ شغه العشّغات 
تتئ رصاباعا المئاحرة فّن حضعضا ضبغرة تتعم تعل 
الاشطغئ سطى التةط التصغصغ لطعشّغات، سطما وأّن رّضسا 
آخرغظ ُجّطمعا طعتى إلى أعطعط لضّظ إدارة المساحفى 

تجسط أّن وشّغاتعط ضاظئ فجئاب أخرى.
ُتجعص  الاغ  تعظج  شغ  افولى  التادبئ  عثه  تضظ  لط 
لةان  وُتحّضض  طرغئئ،  ظروف  شغ  الئرغؤئ  افرواح  شغعا 
تّاى  المطّش،  وُغشطص  افطر  الةمغع  غظسى  بّط  لطاتصغص، 

صغض: "إذا أردت أن تشطص ططّفا شحّضض له لةظئ تتصغص"!
إّن طا تثث وغتثث شغ تعظج عع جرائط طاسطسطئ، 
الصاتض شغعا طسطعم غغر طةععل، شأطر أزطات صطاع الختئ 
وطا غساظغه طظ إعمال وتدغغع طسطعم لطةمغع، إذ تاالئ 
طآّحرات اقظعغار الّحاطض خاّخئ شغ السظعات افخغرة: 
سعدة أطراض وأوبؤئ، ضظا ظثالعا اظصرضئ، أسثاد وشغات 
طرتفسئ شغ شؤات سمرغئ طسغظئ رغط تتثغرات طاضّررة 
الظساء  خفعف  شغ  خاّخئ  العشغات  تاقت  ارتفاع  طظ 
تاّد  ظصص  طظ  ظحضع  خرظا  ضما  والرضع،  التعاطض 
طظ  ُشصثت  تغظ  الضاربئ  تتخض  وضادت  افدوغئ  شغ 
الئقد أدوغئ أطراض طجطظئ... وخقخئ افطر أّن الّثولئ 
تثّطئ سظ طسآولّغاعا شغ تعشغر الرساغئ الّختّغئ طظث 
سصعد، تضعغظاً وبظغئ تتاغئ وتصظغئ، شصث طّر سطى الئقد 
طا غصرب طظ ربع صرن دون أن غئظى شغعا طساحفى 
سمعطغ واتث. واجامرت عثه التال بسث البعرة، والظاس 
غظازرون طساحفغات تطغص بعط، خخعخا شغ المظاذص 
الختئ  لعزارة  المثّخخئ  المغجاظغئ  سظ  أّطا  الثاخطغئ. 
اتاغاجاتعا.  طظ  الدروري  افدظى  بالتّث  تفغ  شئالضاد 
وضان طظ الّطئغسغ أن تضبر العشغات شغ المساحفغات 
اقخاخاص  أذئاء  ظصص  ظّض  شغ  خاّخئ  السمعطّغئ، 
تّاى  السمعطّغئ،  الّخّتئ  صطاع  شغ  اقظاثابات  وتةمغث 
شادتا.  ظصخا  غحضع  الطئغ  وحئه  الطئغ  اإلذار  بات 
وجضظئ المآجغ طساحفغاتظا، شماتئ الظساء التعاطض 
شغ طساحفغات الصخرغظ وجغثي بعزغث بسئإ ظصص 
أذّئاء اقخاخاص، وطاتئ الّطفطئ راظغا شغ أرغاف سغظ 
دراعط فّن المساعخش سظثعط ق غفاح إق غعطا واتثا 

شغ افجئعع!
أدواتعا  ظزام،  جرغمئ  عع  تعظج  شغ  غتثث  طا  إّن   
جغاجات رأجمالّغئ اجاسمارّغئ رّوجعا لعا وزسمعا أّظعط 
بعا جغظصثون الحسإ والئقد، شإذا بعا تظضحش سطى 
بالةمطئ  الئرغؤئ  افرواح  شغعا  تجعص  طةازر  بض  شعاجع 
وتااالى  المسآولعن  ُغطّض  طأجاة  ضّض  وطع  والمفرق. 
طظعط الاخرغتات والئغاظات؛ ُغزعرون الةجع وغئثون 
افلط، وغسطظعن تحضغض لةظئ تتصغص وضأّظعط ق غسطمعن 
أجئاب المةجرة الاغ تخطئ أو ضأّن افطر جاء طفاجؤًا 

شتثث سطى تغظ غّرة ودون طصّثطات!!
شالماسّئإ  طةععل؛  غغر  طسطعم  الصاتض  إّن   -
المساسمر  شرضه  الثي  الّظزام  عع  افذفال  صاض  شغ 
وخّثاطه الثغظ تسّططعا طظ طظاشث الّثغمصراذّغئ لغظّفثوا 
جغاجات رأجمالّغئ شرضعا اقّتتاد افوروبغ وخظثوق 
الظصث الثولغ بمخادصئ طةطج ظّعاب غجسط أّظه غمّبض 
الحسإ، شأغطصعا باب اقظاثاب شغ صطاع الختئ وخماعا 
أطام عةرة آقف افذئاء، وخدسعا فواطر خظثوق الّظصث 
إلبطاله،  تمعغٍث  شغ  الّثسط  طغجاظّغئ  شثّفدعا  الّثولغ 
وتثفغخ الّثسط غسظغ تثفغخ اإلظفاق سطى الّخّتئ، 
طغجاظّغات  وخارت  الّثواء،  سظ  بتبا  الّظاس  شاحّائ 
المساحفغات ساججة سظ تعشغر أبسط طاطّطئات الرساغئ.

إّن وشاة الرّضع شغ طساحفى الرابطئ باعظج   -
الساخمئ عغ جرغمئ صاض طاسّمث تضحش وتحّغئ الةعئ 
الاغ تصش وراء الفؤئ التاضمئ؛ المساسمر الثي اظصّخ 
أظزمئ  سطى  الّبعرة  طظعا  اظططصئ  الاغ  تعظج  سطى 
العخاغئ اقجاسمارّغئ لغساصإ أعطعا سطى بعرتعط، إّن 
عثا المساسمر غساصإ الحسإ الاعظسّغ برشع ضطفئ البعرة 
وجسض بمظعا باعزا غثشسه طظ ضراطاه وصعته بض بأرواح 

أبظائه غصاطعط ظزام شاجر جائر.
ظسط عثا ظزام صاتض طاعّتح، عع الّظزام ذاته الثي 
غصاض المسطمغظ شغ الحام والغمظ وشطسطغظ...، غغر أّن 
آلئ الصاض اخاطفئ، شطؤظ ضان الصاض شغ إخعاظظا شغ الحام 
والصظابض  بالّرخاص  ولغئغا  وطخر  وشطسطغظ  والغمظ 
شإّن الصاض شغ تعظج بسعء الرساغئ واإلعمال، باعرغط 
الئطث شغ صروض ربعّغئ طعطضئ صاتطئ وحروط بض أواطر 
لطّثول  الرجمغ  الممّبض  الّثولغ  الّظصث  خظثوق  طظ 
اقجاسمارّغئ المصرضئ، وعغ أواطر ق تراسغ إق طخالح 
ظعئعا،  بض  افطعال  بةمع  إق  تعاّط  وق  المال  تغاان 
تّاى تتّعل العزراء شغ التضعطات الماساصئئ إلى أحئاه 
الفصراء  طظ  غتّخطعظعا  ضرائإ  جئاة  طةّرد  طعّظفغظ، 
بالصّعة والصعر لغثشسععا إلى المرابغظ السالمغغظ، تفاظا 

سطى طا غجسمعظه الّاعازظات المالّغئ!
شئماذا غثاطش أحئاه التّضام شغ تعظج سظ السغسغ 

جّفاح طخر أو بّحار جّجار الّحام؟؟؟
شات  شصث  المارّبص  المعت  ورغط  الفاجسئ  ورغط 
غرعئه  ق  طسطط  حسإ  أطام  أّظعط  وخّثاطه  المساسمر 
حسإ  أطام  أّظعط  وشاتعط  الاةعغع.  غرّضسه  وق  الصاض 
اجاصالئ  سطغعط  تظطض  شطط  المةرم  وضحش  اجافاق 
العزغر أو تخرغتات وزغرة الخّتئ بالّظغابئ سظ طتاجئئ 
المسآولغظ، شثرجعا غظّثدون بالّظزام شغ تسئغر خادق 
سظ التادبئ شرشسعا حسار "صّاالغظ وقدظا، جّراصغظ بقدظا" 
حسارًا غئرز وسغا طامّغجا إذ ربطعا بغظ المساسمر وخّثاطه 
والمخائإ بض الةرائط الاغ تاعالى سطى الئقد. وسطمعا 
أّن سقج المةجرة الضاربئ لظ غضعن شغ طساصئئ ضئح 
طساصئئ  أو  التضعطئ  تشغغر  أو  وزغر  اجاصالئ  وأّن  شثاء. 
افتجاب التاضمئ غعم اقظاثابات لظ تمظع ضعارث أخرى، 

ولظ تعصش جرائط عثا الّظزام.
ظسط الحسإ شغ تعظج طسطط خار غرى رأي السغظ طاذا 
جّرته السغاجات التالّغئ طظ وغقت، ولثلك شإّن بعرته 
غاعّصش،  لظ  وسمقئه  المساسمر  ضّث  وخروجه  طاضغئ 
ولط غئص إق أن غسغر وراء صغادة جغاجغئ واسغئ طثطخئ 
لغصطسعا المساسمر صطسا وغضظسعا خّثاطه ضظسا وغجغطعا 
دغظ  تطّئص  تصغصّغئ  دولئ  وغصغمعا  وأظزماه  أشضاره 
اإلجقم السزغط دغظ الرتمئ الثي ارتداه رّب السالمغظ 

  لسئاده
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج

"وشاة" الرّضع يف طساحفى باعظج
تني غاتّعل الّظزام يف تعظج إىل صاتض طاسطسض
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الختابئ  أجر  لعط  ضان  سطغعط  اهللا  رضعان  الختابئ 
ْ َأَّامًا  ُ ْ َوَراِئ ُل وأضبر، ضما جاء شغ التثغث الحرغش: «ِإنَّ ِم َّ ِمْ ِه ، ِلْلَعاِمِل ِف ِ ْ َ ِ َعَلى اْل ْ َ ُل اْل َّ ِمْ ِه ُ ِف ْ َّ ُ ال ِ ْب َّ  ُ »، َقاَل َعْ ْ ُ ِل َ َل َع َن ِمْ ُل َ ْع َ َرُجًال َ ِ ْ َ َأْجِ َخ ِ ْ ِ َأْجُ َخ َّ َل  ا َرُس َلَ  ََة: ِق ُ ُعْ َاَرِك َوَزاَدِني َغْ ُ اْل
» الارطثي. لصث  ْ ُ َ ِمْ ِ ْ ْ؟! َقاَل: «َبْل َأْجُ َخ ُه ِمَّا َأْو ِمْ
ضان الختابئ طظ السابصغظ المصربغظ، لثلك غةإ أن 
ظأخث افطر طأخثه الختغح، وظترص سطى أن ظضعن طظ 
الصطغض الثغظ غأتعن شغ اآلخرغظ، شظضعن جعاء شغ افجر 
والمخغر، جظئ سرضعا ضسرض السماوات وافرض، ضما 
  ابُِقوَن ابُِقوَن السَّ جاء شغ صعله جئتاظه وتسالى: ﴿وَالسَّ
  لنَِي وَّ

َ ْ
ُبوَن  يِف َجنَّاِت اجَِّعيِم  ثُلٌَّة ِمَن األ وَحَِك الُْمَقرَّ

ُ
أ

َوَقلِيٌل ِمَن اْآلِخرِيَن﴾.
ق ُغاخعر أن تساعي السغؤئ والتسظئ، ضما ق ُغاخعر 
أن غاساوى ججاء السغؤات طع التسظات، شاهللا جئتاظه 
ٍة  َ َال َفْظلُِم ِمْثَقاَل َذرَّ وتسالى ق غزطط الظاس حغؤا ﴿إِنَّ ابَّ
ْجراً َعِظيماً﴾. 

َ
نُْه أ ُ َ َوإِْن تَُك َحَسَنًة يَُضاِعْفَها َويُْؤِت ِمْن 

غظصث  ضمظ  واتثة  بحرغئ  تغاة  غظصث  طظ  ضان  وإذا 
الئحرغئ جمساء سظث اهللا جئتاظه وتسالى، شضغش بمظ 

غظصث الئحرغئ جمساء طظ ظطط المئادئ الئحرغئ وبطحعا 
الثي أحصى الظاس جمغسا؟! إّن السمض إلغةاد اإلجقم شغ 
طسارك التغاة عع خغر افسمال الاغ غصعم بعا المسطط 
بسث اإلغمان باهللا جئتاظه وتسالى، وبثلك غفعز المسطط 

شغ الثارغظ، وشغ ذلك شطغاظاشج الماظاشسعن.
السمض  غعجإ  الثي  السصثي  الثاشع  عثا  إلى  إضاشئ 
سمطغ  جئإ  ألش  عظاك  شإن  الثقشئ،  إلصاطئ  الثؤوب 
غثشع الةظج الئحري - ولغج المسطمغظ شصط - إلى 
الاتاضط إلى حرع الثالص جئتاظه وتسالى، الثي غعجث 
السثل بغظعط وغتصص لعط الرخاء واقزدعار، ولغج ضما 
السثاوة  أوصسئ  تغث  السطماظغئ،  افظزمئ  بعط  شسطئ 
بغظعط وأحصاعط وجّعساعط... وعثا عع الاتثي الثي 
تغاة  ضظزام  اإلجقم  اجائثال  اآلن،  الئحرغئ  غعاجه 
وظزام تضط وذراز سغح بالسطماظغئ، وذال الجطان أم 
صخر شإظه لظ غضعن أطام الئحرغئ خغار جعى اإلجقم 
لغتضط بغظعط وعع صائط وظاعر سطى الثغظ ضطه، صال 
َ َعَّ َوَجلَّ َزَو ِلي اْألَْرَض َحَّى  َّ رجعل اهللا : «ِإنَّ 
َ ِلي  ُلُغ َما ُزِو ْ ِي َسَ َ ُأمَّ اِرَقَها َوَمَغاِرََها َوِنَّ ُمْل َ ُ َم َرَأْي

 (رواه أتمث) «َها ِمْ

تامئ ضطمئ السثد: ذضرى عثم الثقشئ تاشج سطى إصاطاعا

شغ الثضرى الباطظئ قظطقق بعرة الحام شغ ١٥ طظ آذار ٢٠١١. وتتئ حسار "ظةثد سعث بعرتظا وظآضث سطى بعاباعا 
بإجصاط الظزام وإصاطئ تضط اإلجقم": خرجئ طزاعرة ظزمعا حئاب تجب الاترغر شغ بطثة أذمئ - برغش إدلإ 
الحمالغ. ضثلك خرجئ سحرات المزاعرات الحسئغئ سصإ خقة الةمسئ، شغ السثغث طظ المظاذص المتررة، شغ 
طثن إدلإ وطسرة الظسمان وخان حغثعن وجراصإ وبظح وجرطثا وبطثتغ جرجئ واتسط وصرى تجارغظ وجفععظ 
وضفرسعغث والفطغرة وسجطارغظ، وأضث المازاعرون سطى اجامرارغئ البعرة، واجاسادوا حسارات وأعازغب البعرة 
باردغث عااشات سام ٢٠١١، لطاأضغث سطى تةثغث السعث بالبعرة. وطظ القشاات الاغ رشسعا المازاعرون.. ق ضراطئ 
لحسإ غاثطى سظ بعرته، ظتظ حسإ ق غساسطط ظظاخر أو ظمعت، بماظغ جظعات وسطى سعث الحعثاء جائرون".

مظاهرات المناطق المحررة
تؤكد على استمرار الثورة حتى إسقاط النظام 

وإقامة حكم اإلسالم
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افربساء ١٣ طظ رجإ ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٢٠ آذار/طارس ٢٠١٩ طـ٤     السثد ٢٢٦

الصئائض والسحائر يف الحام وطا غتاك لعا

غطتر الماائع لفتثاث سطى أرض الحام ضغش تعجعئ 
افظزار شغ اآلوظئ افخغرة تةاه حغعخ الصئائض والسحائر 
وذلك طظ أجض تمرغر وتظفغث المثططات واقتفاصات 
الثولغئ الاغ تعثف إلظعاء البعرة طظ خقل تظفغث التض 
السسضرغئ  الفخائض  سةجت  الثي  افطرغضغ  السغاجغ 
سظ تظفغثه بمفردعا شضان ق بث طظ إغةاد ردغش لطصعة 
السسضرغئ المرتئطئ، عثا الردغش غةإ أن غضعن غمبض 
الصاسثة الحسئغئ، وق خغر طظ الصئائض والسحائر لاصعم 
بعثا الثور، خخعخاً أن غالئغئ المظاذص المتررة ذات 

ذابع سحائري.
الردغش،  عثا  إغةاد  سطى  السمض  الارضغ  الظزام  شئثأ 
وبالفسض وصئض أن غصعم بتمطاه (غخظ الجغاعن) تط 
سصث طآتمر الصئائض والسحائر شغ أظصرة باارغت ١٠ أغطعل 
٢٠١٧م، وطّعث عثا المآتمر لسصث المآتمر افول لطصئائض 
السربغئ شغ إجطظئعل وذلك شغ ٢٠١٧/١٢/١٢ تغث تدر 
طمبطع طا غصارب الساغظ صئغطئ وسحغرة لثلك المآتمر.

طا  حضطئ  إجطظئعل  شغ  المآتمر  عثا  سصث  وصئض 
شصاطئ   ٢٠١٧/١١/٠٣ باارغت  اإلظصاذ  تضعطئ  تسمى 
بتغث  والسحائر  لطصئائض  حعرى  طةطج  باحضغض 
دسط  سطى  المةطج  عثا  بمعجإ  افخغرة  تتخض 
الصئائض والسحائر وإضفاء حرسغئ سطى التضعطئ وتأغغث 
الحثخغات  باصغ  واجاغساب  الحسئغئ  الصاسثة  طظ 
والرطعز السحائرغئ الاغ لط تضظ طعجعدة شغ طآتمر 
إجطظئعل، وعثا طا تثث بالفسض تغث أسطظئ تضعطئ 
اإلظصاذ وباارغت ٢٠١٨/٠٦/٢٦ سظ تحضغض طةطج حعرى 
الصئائض والسحائر السعرغئ شغ الثاخض السعري المترر.

وضبرت شغ تطك الفارة الاحضغقت لطمةالج الصئائطغئ 
والسحائرغئ، ظثضر طظعا تحضغض طةطج صئغطئ بظغ خالث 
تقه تحضغض طةطج صئغطئ السضغثات وطظ بط تحضغض 
وطةطج  الظسغط  صئغطئ  وطةطج  ذغء  صئغطئ  طةطج 

صئغطئ الئعحسئان ...إلت
وضان العثف طظ تحضغض عثه المةالج لطصئائض ضًق 
سطى تثة عع إغةاد تمبغض لعا ضمظ المةطج افسطى 
حعرى  طةطج  شغ  أو  ترضغا  شغ  والسحائر  لطصئائض 
الصئائض والسحائر شغ الثاخض المترر؛ وضان آخر عثه 
المآتمرات المآتمر الثي سصث شغ صرغئ جةع شغ رغش 
اقئاقف  بتدعر   ٢٠١٨/١٢/١٢ باارغت  الحمالغ  تطإ 
العذظغ. وتَمض المآتمر حسار "غثا بغث لاترغر جعرغا 
طظ ظزام افجث والاظزغمات اإلرعابغئ وتتصغص السطط 

افعطغ ووتثة جعرغا أرضاً وحسئاً".
غضعن دور حغعخ السحائر والصئائض والعجعاء  ودائماً 
الخعر  بسخ  الاصاط  عع  المآتمرات  عثه  طبض  شغ 
الشثاء  وجئئ  وتظاول  المآتمر  عاطح  سطى  الاثضارغئ 
الاغ غاط تةعغجعا سطى حرف التدعر، وأخئتئ لثى 
الةمغع حئه صظاسئ بأن تدعرعط شغ أي اجاماع عع 
طظ أجض إسطاء حرسغئ لخاتإ الثسعة وق دور لطصئائض 

وحغعخعا جعى ذلك!
وإذا سثظا صطغقً شغ الاارغت ظةث أن لطصئائض والسحائر 
عغ  والسحائر  الصئائض  ضاظئ  تغث  وطعما  بارزا  دورا 
وجعئ الظئغ  لططإ ظخرتعا طظ أجض ظخرة دغظ 
ضغش  غةث    لسغرته  والماائع  وتسالى،  جئتاظه  اهللا 
ضان غاصخث الصئائض شغ طعاجط التب سظثطا تثغِّط تعل 
السظئ  شغ  الصئائض  سطى  ظفسه  بسرض    شئثأ  طضئ، 
الرابسئ لطئسبئ، واجامر شغ سرض الثسعة سطى الصئائض 

شغ طعاجط التب طسافغثًا طظ تةمسعط، تغث تأتغ 
تةارة  طظ  المظاشع  وتتخغض  لطتب  طضئ  إلى  الصئائض 
شضان  لعط،  الثسعة  غةثد  طعجط  ضض  وشغ  وغغرعا، 
غأتغعط صئغطئ صئغطئ غسرض سطغعط اإلجقم، وطظ تطك 
الصئائض الاغ دساعا : بظع ساطر بظ خسخسئ، وطتارب 
بظ خخفئ، وشجارة، وغسان، وطرة، وتظغفئ، وجطغط، 
وسئج، وبظع ظخر، وضظثة، وضطإ، والتارث بظ ضسإ، 

وسثرة.
وشغ طعجط تب سام أتث سحر لطئسبئ الاصى الرجعل 
 بظفر طظ حئاب غبرب طظ صئغطئ الثجرج، وضاظعا طظ 
السصقء شاجاةابعا لثسعته ودخطعا شغ اإلجقم، شضاظعا 
جفراء إلى صعطعط وضان افوس والثجرج أظخار اهللا 
ورجعله، وحاان بغظ دسعة الصئائض لظخرة دغظ اهللا 
وبغظ دسعتعا لاسغظ أسثاءعا سطى التفاظ سطى الظزام 

السطماظغ الضاشر وتبئغئ أرضاظه ضما غةري الغعم!!
شاح  وبسث  الظئعة  سعث  شغ  الصئائض  تظاشسئ  ولصث 
تئعك،  غجوة  واظاعاء  لطعةرة،  الباطظ  السام  شغ  طّضئ 
وجصعط آخر طساصض المصاوطئ لثولئ اإلجقم، وظععر 
ظاائب الخراع بغظ التص والئاذض، بادرت صئائض السرب 
ضض  طظ    الظئغ  إلى  العشعد  وأصئطئ  اإلجقم،  إلى 
تثٍب وخعب، ضما صال اهللا تسالى شغ ضاابه الضرغط: 
تاى  ْفوَاجاً﴾ 

َ
أ اهللاِ  دِيِن  فِي  يَْدُخلُوَن  الّنَاَس  يَْت 

َ
﴿َورَأ

السّاغظ  سطى  السام  ذلك  شغ  العشعد  تطك  سثد  ازداد 
وشثًا والاغ ضان طظعا وشث بظغ تمغط الثي غسائر طظ 
السام،  ذلك  شغ  المثغظئ  إلى  جاءت  الاغ  أبرز العشعد 
وذلك لمضاظاعا بغظ صئائض السرب، وجمساعا شغ طةال 
افدب والثطابئ والحسر، وشث ظةران، وشث سئث الصغج، 
وشث بظغ تظغفئ، وشث التمغرّغغظ طظ أعض الغمظ، وشث 
وشث  بضر،  بظ  جسث  بظغ  وشث  ساطر،  بظغ  وشث  ذغء، 
اهللا  سئث  بظ  جرغر  صعم  وشث  ضظثة،  وشث  المرادغغظ، 
أخرى  ووشعد  الثاري،  تمغط  وشث  بصغش،  وشث  الئةطغ، 
ضبغرة... ضض عثه الصئائض جاءت لاظال حرف الثشاع سظ 

عثا الثغظ وتمض راغاه.
شرشع اإلجقم حأن تطك الصئائض وبصغ ذضرعا طصروظًا 
بئصاء عثا الثغظ، شسظثطا غثضر السعث افول لقجقم ق 
بث طظ ذضر تطك الصئائض الاغ آوت وظخرت وجاعثت 
شغ جئغض اهللا. وإن ضاظئ الصئائض الغعم تئتث لظفسعا 
سظ طضان شسطغعا أن تسغر سطى خطا أجقشعا شغ ظخرة 
دغظ اهللا جئتاظه وتسالى وذلك بائظغ طحروع الثقشئ 
سطى طظعاج الظئعة الثي غسمض له تجب الاترغر الرائث 
الثي ق غضثب أعطه، شإذا جأل جائض لماذا الثقشئ؟ 
ظصعل: فظعا شرض رب السالمغظ، شإذا جأل لماذا تجب 
الاترغر؟ شظصعل: فن السمض لعثه الفرغدئ ق غضعن 
بحضض  الفرض  لعثا  ُغسمض  أن  طظ  بث  ق  بض  شردغاً 
يَْدُعوَن  ٌة  ّمَ

ُ
أ ّمِنُكْم  ﴿َولَْتُكن  تسالى:  صال  جماسغ، 

الُْمنَكِر  َعِن  َويَْنَهْوَن  بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 
ْ
َويَأ الَْخْيِر  إِلَى 

ولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن﴾ والةماسئ العتغثة الاغ تسمض 
ُ
وَأ

عغ  الحرسغئ  بطرغصاه  اهللا  أظجل  بما  التضط  إلسادة 
طظ  ضرب  الثقشئ  إصاطئ  إن  صال  شإذا  الاترغر،  تجب 
ن 

َ
الثغال! ظصعل: صال الئاري جئتاظه وتسالى: ﴿َونُِريُد أ

ًة  ئِّمَ
َ
ْرِض َونَْجَعلَُهْم أ

َ ْ
ُمّنَ َعلَى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا فِي األ ّغَ

َونَْجَعلَُهُم الْوَارِعِيَن﴾.
الطعط اجسطظا طظ حععدعا وجظعدعا برتماك غا أرتط 

 الراتمغظ

اتاةاجغئ  وصفات  ظّزط  السخر،  خقة  بسث   ٢٠١٩/٠٣/١٥ الةمسئ  غعم  بظشقدش  وقغئ  الاترغر/  تجب  ظّزط 
أطام طثاطش المساجث شغ دضا وحغااجعظب ضث طثبتئ المسطمغظ شغ ظغعزغطظثا... وطما صاله الماتثبعن شغ 
اقتاةاجات "دسعظا ق ظظسى أن الةرغمئ الحظغسئ الاغ تخطئ الغعم عغ ظاغةئ ذئغسغئ وطئاحرة لسصعد طظ 
الضراعغئ والاثعغش والاحعغر ضث المسطمغظ غصعم بعا الشرب اقجاسماري ووجائض اإلسقم الفاجثة بثرغسئ 
"الترب سطى اإلرعاب" أي الترب سطى اإلجقم. وسظثطا غصعم السغاجغعن الشربغعن السطماظغعن بالاحةغع سطى 
الاثعغش طظ المسطمغظ، شإن طبض عثه المثابح ق بث أن تتثث، شغ ظض غغاب الامبغض التصغصغ لطمسطمغظ، تغث 
ظحسر اآلن بالسةج الاام ضث العمةغئ الشربغئ. شمظ ظاتغئ، أوجث الشرب السطماظغ الفعضى شغ بقد المسطمغظ 
طظ خقل الاثخقت السسضرغئ الفزغسئ، وطظ ظاتغئ أخرى، دشسئ العساغرغا المسادغئ لطمسطمغظ المعاذظغظ 
المتطغغظ إلى السظش ضث المسطمغظ. وسظثطا غاسطص افطر بتماغئ المسطمغظ المصغمغظ شغ الشرب، شإن الثول 
بصغمعا  الامسك  خقل  طظ  لطمسطمغظ  التماغئ  تعشغر  شغ  ضثبعا  طظ  بالثةض  تاى  تحسر  ق  المصجزة  الشربغئ 
السطماظغئ المجسعطئ المامبطئ شغ "ترغئ افدغان"، وعثا طا رأغظاه، شئثقً طظ ذمأظئ المسطمغظ سطى جقطاعط 
بسث طأجاة غعم الةمسئ، تّثرتعط الحرذئ الظغعزغطظثغئ طظ رغادة المساجث شغ أي طضان شغ ظغعزغطظثا"! وصال 
الماتثبعن أغداً "دسعظا ق ظظسى أّن تضام المسطمغظ عط أغداً حرضاء شغ الةرغمئ، وعط طظ أوخطعا المسطمغظ 
وبسئإ  اإلجقطغئ،  الئقد  شغ  الشربغئ  الاثخقت  أطام  الطرغص  طّعثوا  الثغظ  وعط  الئائسئ،  التالئ  عثه  إلى 
تصاسج عآقء التضام الثعظئ طظ الثغظ ق تعل لعط وق صعة، حةسعا تالئ الضراعغئ والثعف طظ المسطمغظ، 
وعغ الزاعرة اآلخثة شغ اقزدغاد شغ السالط الشربغ. وعآقء التضام الروغئدات ق غظزرون إلى أزطئ افطئ سطى 

أظعا طحضطاعط، بض غظزرون إلغعا ضمظ إذار صعطغ ضغص وضمظ طخالتعط الحثخغئ".

الظاس وجغطر سطى الصرار اقصاخادي... وأخئح ظاعرا 
وإغةاد  الثولئ  إدارة  سظ  بالضاطض  الظزام  سةج  لطسغان 
التطعل الختغتئ لطعاصع الماردي الثي تسغحه الئقد، 
وأخئح خعف الظاس سطى تاضرعط وطساصئطعط طسغطرا 
طساسثاتعا  ذرغص  سظ  وأغدا  ضئغر،  بحضض  سطغعط 
السسضرغئ المحروذئ بأن غظثرط افردن بضض أسمالعا 
السسضرغئ الصثرة شغ المظطصئ وخارجعا وسصث الاتالفات 
السسضرغئ وافطظغئ طسعا والاغ اجاعثشئ وتساعثف 
اإلجقم وافطئ بأضمطعا، وأغدا سظ ذرغص اجاعثاشعا 
فطظ واجاصرار افردن الثاخطغ وتعمغحه جغاجغا شغ 
المظطصئ واجاعثاف طا غسمى بعخاغئ المطك الثغظغئ 
سطى المصثجات شغ الصثس لاظجع سظه طا غسائره حرسغئ 

تارغثغئ شغ وجعده واجامراره...
وعا عغ أطرغضا تثطع خطعات ضئغرة وجرغسئ طتاولئ 
اقجاسماري  لئسط ظفعذعا  أوجثته  الثي  طضء الفراغ 
تتئ  العائطئ  برواته  ظعإ  طظ  لاامضظ  افردن  سطى 
غطاء اقجابمار وخطص شرص سمض وتتئ غطاء خطئ 
لمعاخطئ  وذلك  زاعر،  طساصئض  وبظاء  اقصاخاد  ظمع 
والاتضط  طظعا  اقجافادة  طظ  ترطان الحسإ افردظغ 
بضض طفاخض التغاة شغ افردن ولفرض وجعئ ظزرعا 
شغ التغاة وذرغصئ سغحعا سطى أعض افردن وجسطعط 
الاغ  الضئغرة  حرضاتعا  خقل  طظ  لعا  وسئغثا  خثطا 

جاأخث ضض حغء.
بسط  شغ  وطثططعا  لئرظاطةعا  أطرغضا  طظ  وتظفغثا 
ظفعذعا اقجاسماري سطى افردن شصث باحرت باجاشقل 
وغصغظعط  وغدئعط  واتاصاظعط  افردن  أعض  طساظاة 
بسةج الظزام وقطئاقته بمساظاة الظاس وسثم اضارابه 
طسافغثة  سغحعط،  بسقطئ  وق  المعثورة  لضراطاعط 
طظ الرسإ الثي جضظ شغ صطعب الظاس سطى تاضرعط 
وطساصئطعط، وطا حسار المطضغئ الثجاعرغئ الثي غسّعق 
الثقص  ذرغص  بثاغئ  أظه  سطى  وتدطغق  وضثبا  زورا 
طظ  الضبغر  لسان  سطى  ترظغمئ  أخئح  والثي  والظةاة 
السغاجغغظ والتراضغغظ طا عع إق بظث طظ بظعد طثطط 
تعلثت  أن  بسث  وأعطه  افردن  اجاعثاف  شغ  أطرغضا 
تفضغر  بترف  وذلك  والثقص،  الاشغغر  إرادة  سظثعط 
الظاس سظ السغر شغ ذرغص الظةاة والظعدئ والثقص 
الختغح المامبض بإسادة اإلجقم لعاصسعط ضمظعب تغاة 
وذرغصئ سغح، وعثشعا شغ ذلك تمعغث الطرغص لئسط 
شغ  اقجاسمارغئ  وطحارغسعا  إرادتعا  وشرض  ظفعذعا 

افردن والسغطرة الضاططئ سطى ضض طظاتغ التغاة شغه.
إن الثي غةإ أن غسغه ضض أعض افردن عع أن المطضغئ 
شغ  اإلجقم  طظ  ولغسئ  حرسا  باذطئ  أحضالعا  بضض 
المطضغئ  شغ  وق  المططصئ  المطضغئ  شغ  خغر  شق  حغء؛ 
الثجاعرغئ وق شغ الظزام الةمععري، شضغش بعا وعغ 
أذاق  الثي  الضاشر  لطشرب  بالائسغئ  تثغظ  ذلك  شعق 
المسطمغظ حاى أظعاع الزطط والسثاب والصعر؟! وإن طا 
غةإ أن غاغصظ طظه أعض افردن عع أظه ق خقص وق 
اإلجقم  ظزام  بسعدة  إق  افلغط  العاصع  طظ  لعط  ظةاة 
المامبض بضغاظعا السغاجغ الحرسغ (دولئ الثقشئ سطى 
طظعاج الظئعة) وإن السمض لعا لغج خغارا طظ الثغارات 
بض عع شرض طظ أسزط الفروض الاغ شرضعا اهللا سطى 
إَِذا  َولِلرَُّسوِل  هللاِ  اْسَتِجيُبوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  ّفَُها 

َ
ك ﴿يَا  سئاده. 

 ﴾َدَعاُكْم لَِما يُْحيِيُكْم

سما  وغاتثث  إق  افردن  شغ  الظاس  طظ  أتث  طظ  طا 
وخطئ إلغه تال الئقد والسئاد طظ واصع جغاجغ خطغر 
وأوضاع اصاخادغئ طجرغئ، والةمغع غخش عثا العاصع 
بضض تفاخغطه وغئتبعن وغاتثبعن سظ افجئاب الاغ 
العاصع  عثا  إلى  الئثاغئ  طظث  والسئاد  الئقد  أوخطئ 
عثا  طظ  لطثقص  التطعل  إغةاد  أطض  سطى  المثغش، 
الدظك الثي غسغحعن، شصالعا سظ الثور العظغفغ لطظزام 
شغ افردن وطا غارتإ سطى عثا الثور طظ تسثغر ضض 
إطضاظغات الئقد لطصغام بعثا الثور العظغفغ الثي غثثم 
غطجم عثا  وسما  اقجاسمارغئ،  بالاأضغث طحارغع الصعى 
الثور طظ تدطغض فعض افردن وتجغغش إلرادتعط وزرع 
أظعاسه  بضض  الفساد  سظ  وصالعا  ظفعجعط،  شغ  الغأس 
الفساد،  لمظزعطئ  الرجمغئ  الرساغئ  وسظ  وأحضاله 
وسظ الطخعخغئ والمتسعبغئ وسظ الحططغئ وسظ سثم 
ظجاعئ الصداء وسظ تشعل افجعجة افطظغئ سطى الظاس 
واجاصعائعا سطى أختاب المال واقصاخادغغظ وتماغاعا 
الئقد  سطى  الترغخغظ  لطحرشاء  وصمسعا  لطفاجثغظ 
ترخعط سطى أظفسعط، وصالعا سظ سثم صثرة طةطج 
الظعاب شغ تمبغض الظاس وتئظغ طخالتعط، وسظ سةج 
المظزعطئ الاحرغسغئ وشسادعا وتسثغرعا شغ ضض طا 
غصعر الحسإ افردظغ وغجغث طساظاته، وسظ سثم اطاقك 
التضعطات لطعقغئ الساطئ، وصالعا سظ ظعإ المسآولغظ 
والماظفثغظ لطمال السام وبغع المماطضات الساطئ وظعإ 
المساسثات الثارجغئ، وصالعا سظ سثم اجاشقل بروات 
افردن العائطئ، وصالعا سظ تعرغث المظاخإ واقجاصعاء 
بعا وسظ جغاجات الظزام الةئائغئ وجغاجاته شغ صعر 
بسخ  اجاصعاء  سظ  وصالعا  أشعاععط،  وتضمغط  الظاس 
السغاجغغظ بالثارج... وصالعا، وصالعا، وصالعا، وتةاعطعا 
والمئاحر  التصغصغ  السئإ  إخرار  وجئص  صخث  سظ 
الثي أوخض الئقد والسئاد طظث الئثاغئ إلى عثا العاصع 
المثغش والمثجي والمامبض شغ تشغغإ أتضام اإلجقم 
تئسغًئ  تغاة،  ضمظعب  العاصع  سظ  إصخائعا  وطعاخطئ 
لطشرب الضاشر وقزطاً طظ لعازم عثه الائسغئ الاغ جسطئ 
ضض  سطى  طسغطرا  اإلظةطغجي  اقجاسماري  الظفعذ  طظ 

طفاخض التضط والتغاة شغ افردن.
وشغ ظض ضسش برغطاظغا خاتئئ الظفعذ اقجاسماري شغ 
افردن واظسضاس ذلك الدسش سطى الظزام عظاك، وشغ 
ظض غرق طظ خظساعط برغطاظغا سطى سغظعا طظ رجال 
التضط والسغاجئ شغ طساظصع الفساد ودورعط الرئغسغ 
العجط  ضسش  ظض  وشغ  وصعرعط،  الظاس  طساظاة  شغ 
السغاجغ لطظزام والسصطغئ الظفسغئ الةحسئ الاغ تسغطر 
سطغه، شصث اجاطاسئ أطرغضا الماططسئ طظث زطظ لطرد 
الظفعذ اإلظةطغجي بالضاطض طظ افردن، اجاطاسئ وسطى 
ظار عادئئ أن تعجث الفراغ بضض أحضاله، طظ خقل إغراق 
افردن شغ الثغعن وضحش صداغا شساد ضئغرة ضالصدغئ 
الاغ أذاتئ بمثغر المثابرات افجئص جمغح الئطغثغ، 
طرورا بصدغئ بغع افجطتئ الاغ أذاتئ بسثد ضئغر طظ 
ضئاط المثابرات، ولغج اظاعاء بصدغئ الثخان الاغ 
التضط  رجال  طظ  الضبغرغظ  رصاب  سطى  جغفا  جاضعن 
والسغاجئ واقصاخاد وصادة أطظغغظ، وأغدا سظ ذرغص 
وطظع  افردن  سطى  المسطظ  غغر  اقصاخادي  التخار 
أداتعا  ذرغص  وسظ  طالغا،  طساسثته  طظ  الثطغب  دول 
اقصاخادغئ اقجاسمارغئ الئظك الثولغ الثي أشرغ جغعب 

 ق خري وق ظةاة فعض افردن واملسطمني 
إق بظزام اإلجقم

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث سئث اهللاـ 

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، الةمسئ، ٨ رجإ ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٣/١٥م) خئرا جاء شغه: "ارتفع سثد ضتاغا العةعم 
المسطح سطى طسةثغظ شغ طثغظئ ضراغسئ تحغرتح إلى ٤٩ صاغق وظتع خمسغظ طخابا بغظعط أذفال. ووخفئ 
رئغسئ العزراء جاجغظثا أردرن العةعم بالسمض اإلرعابغ وأسطظئ رشع درجئ الاعثغث افطظغ شغ الئقد. وأضاشئ "طظ 
المتجن لطشاغئ أن أسطظ لضط أن عآقء الدتاغا شصثوا تغاتعط ظاغةئ عثا الاطرف السظغش، وعظاك أغدا أضبر طظ 
سحرغظ طخابا بسدعط تالاعط ترجئ لطشاغئ، واسائرت أظه ق غمضظ وخش عثا العةعم إق بالسمض اإلرعابغ". وتابسئ 
"عثا واتث طظ أتطك أغام ظغعزغطظثا.. طظ العاضح أن طا تثث عظا سمض غغر سادي طظ أسمال السظش ولط غسئص له 
طبغض". وأوضح طراجض الةجغرة أن الصاتض طسروف باعةمه سطى المسطمغظ شغ طعاصع الاعاخض وتعسثه لعط، دون أن 

تخظفه الحرذئ سطى أظه إرعابغ أو خطغر تاى صام بةرغماه".
: إن جرغمئ اقساثاء سطى المخطغظ الاغ تخطئ شغ ظغعزغطظثا لغسئ عغ افولى ولظ تضعن افخغرة    
ضث المسطمغظ شغ بقد الشرب، شصث ازدادت وتغرة عثه افسمال اإلرعابغئ بحضض ططرد خقل السظعات افخغرة. 
شفغ أوروبا وتثعا وخقل سام ٢٠١٥ بطس سثد عثه اقساثاءات اآلبمئ سطى المسطمغظ ظتع جئسئ آقف جرغمئ 
بتسإ تصرغر أوروبغ. وشغ التمقت اقظاثابغئ افطرغضغئ افخغرة طبق دسا سثد طظ المرحتغظ الةمععرغغظ إلى 
إغقق المساجث وصاض سائقت (اإلرعابغغظ) وتطعغر اخائارات دغظغئ لصئعل القجؤغظ، ووخش القجؤغظ المسطمغظ 
بالضقب المسسعرة، وذالإ بفرض تزر سطى جمغع المسطمغظ طظ دخعل أطرغضا. إن عثه الةرأة العصتئ سطى 
المسطمغظ جئئعا الرئغج عع سثم وجعد إطام لطمسطمغظ غتمغعط، بض إّن الترب الاغ غحظعا تضام المسطمغظ 
سطى اإلجقم والمسطمغظ تحةع سطعج الشرب الضاشر لطصغام بمبض عثه الةرغمئ الئحسئ. ولضظ رغط ضض عثه 
المتظ الاغ ظاسرض لعا شإّن المساصئض بإذن اهللا لقجقم، وجغثاذإ خطغفئ المسطمغظ ضض طظ تسعل له ظفسه 
الاطاول سطى المسطمغظ؛ الرد طا تراه ق طا تسمسه غا ابظ الضاشرة، واهللا فبسبظ لك جغحا أوله سظثك وآخره 

سظثي. وإن غثا لظاظره صرغإ.

ما كان للعلج النيوزيلندي أن يرتكب جريمته
لو كان لنا خليفة يرد الصاع صاعين حزب التحرير/ والية بنغالدش

ينّظم احتجاجات ضد مذبحة المسلمين 
نيوزيلندا في 
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