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طظث أن ُعثطئ الثقشئ وُذّئصئ أظزمئ الضفر السغاجغئ 
ضعظه  طظ  اإلجقم  اظاعى  اإلجقطغئ،  الئقد  شغ 
جغاجغاً، وتضَّ طتّطه الفضر السغاجغ الشربغ المظئبص 
الثغظ  شخض  سصغثة  الرأجمالغ،  المئثأ  سصغثة  سظ 
سظ التغاة. وطما غةإ أن تثرضه افطئ اإلجقطغئ، أّن 
رساغئ حآوظعا باإلجقم ق تضعن إق بثولئ الثقشئ، 
وأن شخض اإلجقم السغاجغ سظ التغاة وسظ الثغظ، 
لفطئ  وجتص  وأتضاطه،  وأظزماه  لقجقم  وأٌد  عع 

وِصَغمعا وتدارتعا ورجالاعا.

اصرأ شغ عثا السثد:
- طصاطفات طظ تغاة المسطمغظ شغ روجغا ...٢

-  بعرة الحام بغظ الاآطر الئحري والسظاغئ اإللعغئ
   أجااظئ٢ ظمعذجا ...٢

-  الشرب بثون طسطمغظ... أضشاث أتقم غمغظغئ ...٢
- دققت تظخغإ "طآجسئ اإلجقم الفرظسغ"...٣

- طساظاة افذفال شغ ظض الرأجمالغئ والخراع الثولغ ...٤
- تمطئ لظخرة ظفغث بعت الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر 

  شغ وقغئ باضساان ...٤
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بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظ

شغه  جاء  خئرا  ظئ، ١٦/٢/٢٠١٧)  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
لمظزمئ  الاظفغثغئ  الطةظئ  جر  أطغظ  "ظثد  (باخرف): 
الاترغر الفطسطغظغئ خائإ سرغصات بما وخفعا بمتاوقت 
تبغبئ وواضتئ طظ غععد لثشظ تض الثولاغظ، واسائر أن 
الئثغض العتغث لتض الثولاغظ عع دولئ دغمصراذغئ واتثة 
وتصعق طاساوغئ لطةمغع، لطمسطمغظ والظخارى والغععد. 
وضان تراطإ صث تتثث سما جماعا طئادرة جقم جثغثة 
الضبغر  تادمظ  صث  غععد  وضغان  الفطسطغظغغظ  بغظ 
طظ الثول "طحغرا إلى أظه غسضش تالغا سطى بتث تض 

الثولاغظ وتض الثولئ العاتثة". 
أرض  عغ  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  إن   :
خغارات  بغظ  صدغاعا  تحَر  وإّن  طتاطئ،  إجقطغئ 
المساسمرغظ عع خغاظئ هللا جئتاظه وتسالى ولرجعله 
 ولطمسطمغظ جمغسا، وعع ضثلك تفرغط بفطسطغظ 
المساسمرغظ،  طظ  وغغرعط  الشاخئغظ  لغععد 
ودطائعط  والمسطمغظ،  شطسطغظ  أعض  وبادتغات 
تترغرعا  أجض  طظ  شطسطغظ  برى  سطى  جالئ  الاغ 
وتطعغرعا طظ دظج غععد ورجسعط، وعع طع ذلك 
المرضجغئ،  المسطمغظ  صداغا  طظ  صدغئ  سطى  تآطر 
ِي  َّ ا ﴿ُسْبَحاَن  تسالى:  صال   ، اهللا  رجعل  وطسرى 
 َ ْق
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اَكِصرُي﴾،  ِميُع  السَّ ُهَو  إِنَُّه  آيَاتَِنا  ِمْن  لرُِنِيَُه   ُ َ َحْو َنا 
ْ
بَاَرك ِي  َّ ا

شعض إذا طا تراجسئ أطرغضا ظسئغاً سظ تض الثولاغظ، 
العتغث  الئثغض  غخئح  وظزر،  دراجئ  طتض  جسطاه  أو 
لتض الثولاغظ عع دولئ دغمصراذغئ واتثة وتصعصًا 
طاساوغئ لطةمغع، لطمسطمغظ والظخارى والغععد، ضما 
غثسغ خائإ سرغصات؟! ضق بط ضق؛ فن ضق التّطْغظ 
عما تقن اجاسمارغان، تغث إن تض الثولئ العاتثة 
ضاظئ تظادي به برغطاظغا اقجاسمارغئ، وتض الثولاغظ 
الثولئ  افطرغضغئ،  الماتثة  العقغات  حساره  ترشع 
اقجاسمارغئ افولى شغ السالط الغعم - بتةئ إظعاء 
الخراع بغظ أعض شطسطغظ وضغان غععد الشاخإ -، 
وضق التطغظ ُغئصغان افرض المئارضئ شطسطغظ تتئ 
الضئرى  لطثول  ورعغظئ  المةرم،  غععد  ضغان  اتاقل 
شطسطغظ  شغ  ترصإ  ق  الاغ  المةرطئ،  اقجاسمارغئ 
َفْظَهُروا  َوإِن  ﴿َكْيَف  تسالى:  صال  ذطئ،  وق  إقًّ  وأعطعا 
ًة... ﴾ إن العاجإ سطى  َعلَْيُكْم الَ يَرُْقُبواْ فِيُكْم إِالًّ َوالَ ذِمَّ
صادة طظزمئ الاترغر "الافرغط" الفطسطغظغئ - إذا بصغ 
لثغعط طبصال ذرة طظ ذرة طظ تغاء - أن غرتطعا بثل 
والمتاطغظ  المساسمرغظ  طع  الاآطر  شغ  اجامرارعط 
وأن  وجعععط،  طاء  غتفر  طا  لعط  غئصعا  لط  الثغظ 
غارضعا عثه الصدغئ الاغ اغاخئعا تمبغض أعطعا، لاسعد 
صدغئ افطئ بأجرعا، شاساظعخ افطئ ذاصاتعا وتصغط 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وتساظفر 
جغعحعا شااترك لاساأخض ضغان غععد المست طظ 
جثوره، وتترغر شطسطغظ ضاططئ طظ بترعا إلى ظعرعا، 
وبشغر ذلك شق تض لصدغئ شطسطغظ بض طجغث طظ 
الادغغع والافرغط وطجغث طظ الاآطر والثغاظئ. أغعا 
افعض شغ شطسطغظ، لصث حاغساط طظزمئ "الافرغط" 
شعض  سثغثة،  سصعدًا  صغادتعا  خطش  وجرتط  عثه، 
أورباضط إق الثل والخشار والععان، والثدعع لغععد 
الثغظ اغاخئعا أرضضط وطسرى ظئغضط  وطسراجه؟!، 
وعض أورباضط إق جططئ ذلغطئ سمغطئ عمعا افوتث عع 
الاظسغص افطظغ (المصثس) طع ضغان غععد، وتماغئ 
والسططئ  تطفزعا المظزمئ  أن  لضط  آن  أشما  أطظه؟!، 
وصادتعما، وتسمطعا طع تجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ 
الصادرة  وتثعا  شعغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة 
غععد،  برابظ  طظ  وإظصاذضط  شطسطغظ،  تترغر  سطى 

واقرتعان لطثول اقجاسمارغئ.

الثطعغئ  الخراسات  تعثغث  طظ  ولصرون  أوروبا  ساظئ 
والاغ وخطئ إلى طساعغات ق طبغض لعا طظ الاثطغر 
أن  إق  افخغر.  الصرن  شغ  السالمغاغظ  التربغظ  أبظاء 
افوروبغئ  السمطئ  وتعتغث  افوروبغ،  اقتتاد  تأجغج 
جسطئ الثول افسداء الـ ٢٨ غاماسعن بصعة اصاخادغئ، 
صاطئ  بغظما  بغظعط،  التروب  عاجج  سظعط  وأبسثت 
العقغات الماتثة باأطغظعط ضث روجغا. إق أن إدارة 
تراطإ،  دوظالث  الماتثة،  لطعقغات  الةثغث  الرئغج 

السثواظغئ تبغر طثاوف أوروبا بثخعص طساصئطعا.
وزغرة الثارجغئ  شغ الساحر طظ حئاط/شئراغر، بثأت 
لقتتاد افوروبغ، شرغثرغضا طعغغرظغ، باقجاماع طع 
تراطإ وطساحارغه، ذالئئ طظ العقغات الماتثة سثم 
"الاثخض شغ السغاجات افوروبغئ". لصث احاضئ طظ أن 
"العقغات الماتثة تثسغ بأن اقتتاد افوروبغ لغج 
بالدرورة شضرة جغثة. ضما تثسعظا لافضغك طا جسغظا 
لئظائه، والثي لط غتدر لظا جعى السقم، واقزدعار 
اقصاخادي أغدا". أضثت طعغغرظغ أن سطى العقغات 
الماتثة اتارام اقتتاد افوروبغ، ووخفئ السقصات 
جثغثة:  بطرغصئ  الماتثة  العقغات  طع  افوروبغئ 
"ظتظ ظآطظ بأظظا ظثخض طرتطئ أضبر واصسغئ وبطئغسئ 
عثه  الماتثة".  العقغات  طع  السقصات  لظعع  اظاصالغئ 
لط تسث لشئ افخثصاء والتطفاء الثغظ غاماسعن بصغط 
حرضاء  غساسمطعا  لشئ  وإظما  طحارضئ،  واعاماطات 

السمض أو الماظاشسعن.
تسك،  دوظالث  افوروبغ،  المةطج  رئغج  ذعإ  ضما 
إلى أبسث طظ ذلك شغ رجالئ وجععا إلى رؤجاء دول 
وخش  تغث  طالطا،  صمئ  صئض  الـ ٢٧  افوروبغ  اقتتاد 
وصعف العقغات الماتثة بةاظإ روجغا والخغظ باعثغث 
فوروبا: "دسعظا ظصعل إن تجاغث بصئ الخغظ، خخعخا 
تةاه  السثواظغئ  الروجغئ  والسغاجات  الئتار،  شغ 
أوضراظغا وجغراظعا، والتروب، واإلرعاب، والفعضى شغ 
الحرق افوجط وإشرغصغا، باإلضاشئ إلى لسإ اإلجقم 
الرادغضالغ دورا رئغسغا، وأغدا الصطص طظ الاخرغتات 
عثا  ضض  الةثغثة،  افطرغضغئ  اإلدارة  سظ  تخثر  الاغ 
غةسض طظ طساصئطظا غغر صابض لطاعصع. لطمرة افولى شغ 
افصطاب  تسثد  شغه  غجغث  خارجغ  سالط  وشغ  تارغثظا، 
باجامرار، الضبغرون غخئتعن وبخراتئ ضث أوروبا، أو 
طاحضضغظ تةاععا سطى أشدض تال. وخاخئ أن الاشغغر 
شغ واحظطظ وضع اقتتاد افوروبغ شغ وضع خسإ؛ 
طظ  ساطا   ٧٠ تدع  الةثغثة  اإلدارة  شإن  غئثو  شضما 

السغاجات الثارجغئ افطرغضغئ طعضع حك وتساؤل".
لصث تثطئ العقغات الماتثة سظ ضض طزاعر الخثاصئ 
أن  سطى  طآحرات  عظالك  افوروبغ.  اقتتاد  تةاه 
العقغات الماتثة جارحح تغث طالعخ لغضعن جفغرعا 
"الرئغج  إن  جابصا  صال  طالعخ  افوروبغ.  اقتتاد  شغ 
اقتتاد  دول  طع  البظائغ  الاساطض  أن  غآطظ  تراطإ 
افوروبغ عع طظ اعاماطات العقغات الماتثة، تغث 
الاساطض  غاط  سظثطا  أصعى  السقصات  تضعن  أن  غمضظ 
طع ضض دولئ بمفردعا". وسظثطا جألاه الئغ بغ جغ 
سظ رغئاه لغضعن السفغر، أجاب: "لصث ضان لغ وظغفئ 
جاسثت  تغث  الثبطعطاجغئ،  المراجقت  شغ  جابصئ 
شغ اظعغار اقتتاد السعشغغاغ، وضما غئثو شإن عظالك 

اتتادًا آخر بتاجئ إلى تروغخ".
وغئر  طاظفرغث  افوروبغ،  الئرلمان  أسداء  طظ  ابظان 
وغاي شغرععشسااد، أجابا شغ رجالئ غاضئئ: "طالعخ، 
المرحح الماعصع طظ رئغج العقغات الماتثة تراطإ، 
لغضعن السفغر الةثغث لقتتاد افوروبغ، صام بالسثغث 
افوروبغ.  لقتتاد  المسغؤئ  الساطئ  الاخرغتات  طظ 
شغ عثه الاخرغتات، شإن المرحح المرتصإ سّئر سظ 
ذمعته لـ"تروغخ اقتتاد تماطا ضما أجصط اقتتاد 
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شاغج  ورجع  شحطه،  ُأسطظ  الارتغإ  ذلك  بسث  أظه  غغر 
شغ  وأسطظ  السرسئ.  وجه  سطى  ذرابطج  إلى  السّراج 
بغاٍن له "بأن تفار عع طظ رشخ الطصاء إقّ بحروذه" 
وتئسه  الطصاء.  شحض  طسآولغئ  تفار  السراج  وتّمض 
ظائئه "الصعي" أتمث طسغاغص صائقً: "بأن الةغح الطغئغ 
المسارف به، عع الةغح الثي غائع "تضعطئ العشاق" 
المظئبصئ سظ وبغصئ الخثغرات"، وظعر ذلك ضرٍد سطى 

طعصش تفار وطظ غثسمه.!! 
وشغ عثه افبظاء جاء سطى خفتئ "الظاذص السسضري 
الفغسئعك:  طعصع  سطى  المخرغئ"  المسطتئ  لطصعات 
"بأظه تخطئ جمطئ طظ الافاعمات بغظ الماتاورغظ 

الطغئغغظ طظعا:
١- تحضغض لةظئ طحارضئ بغظ طةطج الظعاب والمةطج 
افسطى لطثولئ طظ ١٥ سدعًا سظ ضض ذرف لطظزر شغ 
الصداغا الاغ جئص الظزر شغعا بغظ الفرغصغظ، لطاعخض 
إلى خغشٍئ تعاشصغئ ورشسعا إلى طةطج الظعاب إلصرارعا.

الثجاعرغئ  الاسثغقت  بإجراء  الظعاب  طةطج  صغام   -٢
اإلسقن  شغ  السغاجغ  اقتفاق  لادمغظ  القزطئ، 

الثجاعري، بسث اقتفاق سطغعا شغ الطةظئ المحارضئ.
شغ  ورئاجغئ  برلماظغئ  اظاثابات  إجراء  سطى  السمض   -٣
طعسث أصخاه "حئاط/شئراغر ٢٠١٨" تسإ طا ظخئ سطغه 

"وبغصئ الخثغرات".
٤- اجامرار حاغطغ المظاخإ الرئغسغئ شغ لغئغا لتغظ 

اظاعاء الفارة اقظاصالغئ.
رشخ  تفار  فن  غظسصث  لط  اقجاماع  إن  غصعلعن 
تساثسغعط  ضغش  والسآال:  السراج!!!  طع  الةطعس 
أن  طع  اقجاماع!!  غضعن  وق  المخرغئ  السططات 
إخئع  شغ  ضالثاتط  جمغسعط  لطسراج  المصابض  الطرف 
"خاتإ  ظفسه  تفار  شغعط  بما  المخرغئ،  السططات 
صاطئ  لع  تاى  طخر  طع  أظا  سظه:  المحععرة  المصعلئ 
بسمض ضث طخطتئ لغئغا". شعض لع أرادت طخر تخعل 

الطصاء غةرؤ أي طظعط أن غصعل ق؟!
إذا طا المصخعد طظ ضض عثا الدةغب اإلسقطغ تعل 

المئادرة المخرغئ لتض افزطئ الطغئغئ؟
غئثو أن المسسى ضطه ضان غامتعر تعل طسألاغظ.

افولى: ضغش تساطغع طخر إلشاء وبغصئ الخثغرات الاغ 
غسعل سطغعا افوروبِغعن بحضض ضاطض، شغ العصئ الثي 
ق ترغثعا أطرغضا، وتسسى إلى إجصاذعا. وطا جاء شغ 
تصرغر ختغفئ "قجامئا اإلغطالغئ" غئغظ طعصش أطرغضا 
افطرغضغئ  اإلدارة  صادة  أن  ذضرت  "تغث  جطغ  بحضض 
بّغظعا خقل اجاماسات ضبغرة أن إدارتعط لط تسث ططجطئ 
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بصطط: أتمث المعثب

المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ  شغ  الظسائغ  الصسط  أذطص 
١٤٣٨عـ  افولى  جمادى   ١٩ الثمغج،  الاترغر  لتجب 
تمطئ سالمغئ بسظعان  المعاشص ١٦ حئاط/شئراغر ٢٠١٧م 
"الثقشئ والاسطغط: إتغاء السخر الثعئغ" جااّعج بإذن 
آذار/طارس   ١١ شغ  لطمرأة  طعط  سالمغ  بمآتمر  اهللا 
٢٠١٧م شغ جاضارتا - إظثوظغسغا جاتدره طاتثبات طظ 
طثاطش أظتاء السالط. تعثف التمطئ والمآتمر إلى دسعة 
المسطمغظ شغ السالط إلتغاء عثا السخر الثعئغ لطاسطغط 
والمسارسئ لطسمض إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 
دولئ  تائظاعا  الاغ  الرؤغئ  جاصثم  ضما  الظئعة.  طظعاج 
سطى أن تئظغ  الثقشئ لسغاجئ الاسطغط وصثرتعا سمطغاً 
ظزاطاً تسطغمغاً طظ الثرجئ افولى جغثّرج حئاباً طسطمًا 

جعاء،  تث  سطى  والظساء  لطرجال  الاسطغمغئ  الاططسات  وجاتصص  طمغجة،  ظمعذجغئ  إجقطغئ  حثخغات  غتمض 
وجاتغغ السخر الثعئغ لطسطط طظ جثغث وجاثطص تدارًة رائسًئ رائثًة شغ السالط شغ طةال اقباضار والاطعر 
سطمظئ  إلى  تسسى  الاغ  المضبفئ  التالغئ  لفجظثة  والمآتمر  التمطئ  وجااسرض  والخظاسغ.  السطمغ  والاصثم 
الاسطغط شغ السالط اإلجقطغ، وافجئاب الاغ أدت إلى أزطئ الاسطغط شغ المظطصئ. شدًق سظ تصثغط تعجغعات 

بحأن الاربغئ اإلجقطغئ فبظاء المسطمغظ شغ ظض غغاب دولئ الثقشئ.

ظحرت وضاقت افظئاء ووجائض إسقطغئ طاسثدة أن الظزام المخري رتإ لصاء بغظ تفار طختعباً بسصغطئ خالح 
رئغج برلمان ذئرق طظ جعئ وشاغج السّراج رئغج تضعطئ "وبغصئ الخثغرات" طظ جعٍئ أخرى. لطئتث شغ المسائض 

المثاطش سطغعا بغظ تفار وتضعطئ السّراج.

فلسطين ليست كرة 
يتقاذفها أصحاب الحلول 
االستسالمية وأسيادهم

بل هي أرض محتلة يجب 
على جيوش األمة تحريرها

حملة عالمية: "الخالفة والتعليم: إحياء العصر الذهبي" 
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والصعطغئ  والفاحغئ  الظازغئ  الثسعات  تخاسث  ظض  شغ 
بمةغء  ُتّعجئ  والاغ  الشرب،  شغ  الماطرشئ  الغمغظغئ 
تراطإ شغ أطرغضا، بط الثطعات السمطغئ الاغ اتثثعا 
المسطمغظ،  ضث  طظعا  المجغث  باتثاذ  وعثد  تراطإ 
والعسعد الاغ أذطصاعا الترضات المحابعئ شغ أوروبا 
الصاض  أسمال  ظض  وشغ  التضط،  إلى  وخعلعا  تال  شغ 
والترق واإلجاءة الماجاغثة الاغ تساعثف المسطمغظ 
وضض طزاعر وجعدعط شغ الشرب طظ طثارس وطساجث 
وتةمسات وغغرعا، شغ ظض ذلك ضطه برز جآال ضئغر، 
طخغر  طا  وعع  بأجره،  المحعث  سطى  غشطغ  أن  ضاد 
المسطمغظ شغ الشرب؟ عض جُغرّتطعن؟ عض جُغترصعن؟ 
عض تظازرعط طةازر جماسغئ؟ أم جُغدطعثون لتمطعط 
خعر  سطى  الشرب  جغظةح  أم  خعشاً؟  المشادرة  سطى 
افغطئغئ طظعط تتئ ذائطئ الصاض أو الارتغض ضما تخض 

شغ افظثلج طظ صئض؟
المرسإ  اقتةاه  ذلك  شغ  افجؤطئ  تعجغه  أن  التصغصئ 
صئض  الظخر  تتصغص  طظه  والصخث  ضئغر،  تدطغض  عع 

ودون خعض المسرضئ.
أطا افجؤطئ التصغصغئ الاغ غسرشعا الساجئ والمفضرون 
شغ الشرب ولضظعط ق غةرؤون سطى ذرتعا، وغتاولعن 
إخفاءعا خطش دخان تعثغثات الغمغظ الضبغفئ، شعغ 

ضالاالغ:
التغاة  صغث  سطى  تئصى  أن  شسقً  أوروبا  تساطغع  عض 

شغجغائغاً بثون المسطمغظ؟
اجاعثاف  شاتعرة  غثشع  أن  الشرب  غساطغع  وعض 

المسطمغظ بمةازر جماسغئ؟
بط َطظ الرابح وطظ الثاجر تصغصًئ إذا تخض الطقق 

بغظ الحرق والشرب؟
لقجابئ سطى عثه افجؤطئ ق بث طظ الاساطض طع التصائص 

السطمغئ بسغثًا سظ ذئعل الترب الغمغظغئ الععمغئ.
أن  شغةإ  طا،  بقد  شغ  التغاة  دورة  تسامر  تاى 
سائطئ.  لضض  ذفض   ٢,١١ السضاظغ  الظمع  طسثل  غضعن 
واإلتخائغات تصعل إن طسثل الظمع السضاظغ شغ أوروبا 
إلتخائغئ سام ٢٠٠٧ ق غجغث سظ ١,٣٨،  طةامسئ وذئصاً 
وسطغك أن تةمع الضقب إلى افذفال شغ سمطغئ اإلتخاء 

تاى تخض إلى المسثل المططعب.
بثلاعا  الاغ  المادغئ  واإلغراءات  المتاوقت  ضض  وطع 
أوروبا لاحةغع افجرة الئغداء سطى زغادة الظسض، إق أن 
تأبغر الفضر الرأجمالغ الظفسغ وافظاظغ والمادي والثالغ 
طظ الحسعر بالمسآولغئ سظ اآلخرغظ، ضض ذلك جسض 
ولط  جاشئ،  رجالعا  وأخقب  سصغمئ  افوروبغات  أرتام 

تظةح ضض تطك المتاوقت واإلغراءات.
صرغإ  طعت  طظ  لطعروب  أوروبا  أطام  وجغطئ  تئص  لط 
أم  أوروبا  وحاءت  المعاجرغظ.  اجاصئال  إق  طتاعم 
رشدئ، ضرعئ أم أتّئئ، شإن ظزرة إلى خرغطئ السالط 
الثغمشراشغئ تصعل إن المسطمغظ عط وتثعط شغ عثا 

الشرب بثون طسطمني... أضشاث أتقم غمغظغئ
بصطط: المعظثس إجماسغض العتعاح*
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تصارشعا  الاغ  الفزغسئ  الةرائط  سظ  سادًة  ظسمع  إظظا 
روجغا بتص المسطمغظ خارج تثود دولاعا، لضظ عض 
لثغظا ظتظ شغ الثول السربغئ شضرة واضتئ سما غساظغه 
والثغظ  روجغا،  شغ  غسغحعن  الثغظ  وأخعاتظا  إخعتظا 
غجغث سثدعط سظ ٢٠ ططغعن حثص؟ تغث إن روجغا 
أدى  طما  إلغعا  الصرم  ججغرة  حئه  بدط  طآخرا  صاطئ 
تاار  طظ  طسطط  ططغعن  ظخش  طظ  أضبر  تسرغخ  إلى 
الروجغ  الظادي  طظ  المسامرة  الدربات  إلى  الصرم 
الضاشر. شغ عثا المصال جأجاسرض تطصئ واتثة طظ 

تغاة المسطمغظ الروس:
اإلسقم  صام   ،٢٠١٧ حئاط/شئراغر  طظ  الباظغ  شغ 
طظ  ابظغظ  اساصال  سظ  تاتثث  تصارغر  بظحر  الروجغ 
المسطمغظ طظ صرغئ بغطعزغري شغ طعردوشغا. تغث تط 
اتعام ضض طظ شاغض جالغثعف وإلثر صادغش، وعما رجق 
أسمال طسروشان، بمتاولئ رحعة رئغج حرذئ المرور 
أرباح  زغادة  أرادا  شإظعما  الاتصغصات،  وتسإ  المتطغئ. 
أسمالعما طظ خقل دشع الرحعة. باإلضاشئ، وأبظاء الئتث 
شغ جغارة الثار صادغش، شإن صعات افطظ "سبرت" شةأة 
سطى صظئطئ غثوغئ، وطسثس طع ذخغرته شغ خظثوق 
شغ  المثثرات  سطى  سبعرعط  إلى  باإلضاشئ  الصفازات 

طقبسه.
إظه  تغث  سادغئ،  جرغمئ  عثه  تسائر  ق  التصغصئ،  شغ 
صئض سثة أجابغع ضاظئ الصرغئ المعردوشغئ بغطعزغري 
طرضج شدغتئ جغاجغئ، طما جسطعا ترشغا طتط أظزار 

اإلسقم الروجغ.
طعردوشغا،  لةمععرغئ  إدارغا  تائع  بغطعزغري  إن  تغث 
والاغ ق تجال المعذظ افم لطااار المسطمغظ (غثاطفعن 
سظ المشعل الثغظ عاجمعا الثقشئ شغ الصرن البالث سحر 
تتئ صغادة خان ععقضع). عآقء الااار عط أتفاد جضان 
شعلشا شغ الئطشار، والاغ دخطئ اإلجقم بحضض رجمغ 
السئاجغئ  الثقشئ  وقغات  طظ  وأخئتئ  ٩٩٢م،  سام 
وبسث  الغعم،  باهللا.  المصاثر  بشثاد  خطغفئ  صغادة  تتئ 
خمسئ صرون طظ اقتاقل، أخئح طظ المساتغض الصعل 
بأن المسطمغظ طظ طظطصاغ شعلشا وافورال ق غجالعن 
غتاشزعن سطى الفعط الختغح لقجقم. إق أظه ق غجال 
اإلجقم،  بأتضام  جضاظعا  غاصغث  تغث  أطاضظ  عظاك 
شالظساء غرتثغظ الجي الحرسغ، ضما أن المظاةات المترطئ 
ق تئاع شغ طااجرعط. وبغطعزغري عغ واتثة طظ عثه 
افطاضظ. ضما أظعا واتثة طظ أغظى الصرى شغ المظطصئ، 
تغث إن السثغث طظ جضاظعا رجال أسمال. الصرغئ عغ 
واتثة طظ أضئر المجودغظ الروس لئثور دوار الحمج. 
والصرغئ تظاب أغدا طظاةات الطتط التقل، والاغ تعزع 
شغ السثغث طظ المظاذص الروجغئ. وسطى سضج السثغث 
طظ الصرى المحاعرة بإدطان الضتعل واقظتطاط، شإن 
بغطعزغري تسث طباق سطى التغاة الرغفغئ. عثه التصغصئ 
تسئئئ بُضره وتصث الضاشرغظ والسططات الروجغئ سطى 
الصرغئ. بغطعزغري طسروشئ شغ روجغا بطرغصئ سغحعا، 
تغث غدرب شغعا المبض بالسمض الةاد والظزام. وأعض 
الصرغئ غرون أن السئإ شغ ذلك عع دغظعط اإلجقطغ. 
وبثلك غزعر أن الصرغئ سئارة سظ طبال تغ سظ أن اتئاع 
المةامع  صغمئ  طظ  غرشع  اإلجقطغئ  الحرسغئ  افتضام 

وغتصص رشاعغاه، سطى سضج الصرى الروجغئ افخرى الاغ 
تظاحر شغعا ظاعرة اإلدطان سطى الضتعل والاغ تسئإ 

السثغث طظ الاتثغات السغاجغئ.
شما الثي ضان وراء شدغتئ الصرغئ؟ وطا اإلجراءات الاغ 
اتثثتعا السططات الروجغئ ضث المسطمغظ؟ لصث تئغظ 
وطثرجات  ذالئات  جمغع  إجئار  صررت  السططات  أن 
أن  بثرغسئ  المثارس  شغ  الثمار  خطع  سطى  بغطعزغري 
المثارس عغ طآجسات سطماظغئ. وبعثا غضعن الضفار صث 
صرروا اجاعثاف أضبر الفؤات ضسفا، الفاغات المسطمات، 
وذلك بعضسعط تتئ اخاغارغظ: إطا الاسطغط أو ارتثاء 
الثمار. باإلضاشئ إلى أظه سظثطا بثأ الظصاش سئر وجائض 
أخئح  بغطعزغري،  شغ  الثمار  ارتثاء  بثخعص  اإلسقم 
طظ العاضح أن المسطمغظ غاسرضعن لقضطعاد طظث 
زطظ ذعغض، وذلك بعثف إجئار المسطمغظ سطى الاثطغ 
سظ أتضام دغظعط. شسطى جئغض المبال: ذالئئ السططات 
المااجر المتطغئ بئغع الفعدضا (ظعع طظ الضتعل)، وذلك 
شغ دولئ تساظغ طظ طعت ظخش ططغعن حثص جظعغا 
ظاغةئ تظاول الضتعل، تغث تسائر الضتعل طأجاة وذظغئ! 
وسقوة سطى ذلك، شإن المسطمغظ المسطمغظ وطظ بغظعط 
ذعغطئ  سصعدا  المثارس  شغ  سمطعا  الثغظ  السظ  ضئار 
أسطظعا أظه شغ السثغث طظ المرات تط إسطاؤعط الفعدضا 
بثق طظ الظصعد ضراتإ لعط. شما ضان طظعط إق أن رطعا 
شصط  طصابض،  دون  طةاظا  بالاسطغط  واجامروا  الفعدضا، 
لغضمطعا تسطغط افذفال! واآلن شإن المثطعصات المطسعظئ 
تطالإ أخعاتظا الطاعرات بثطع الطئاس الحرسغ. شغا لعط 
طظ طثادسغظ! شتص صعل رجعل اهللا : «يأيت عىل الناس 

زمان الصابر فيهم عىل دينه كالقابض عىل الجمر».
لطظصاش،  طعضسا  الثمار  طظ  السططات  جسطئ  وسظثطا 
تأبغر،  خاتإ  أسمال  رجض  وعع  الصروغغظ،  أتث  صام 
إلثر صادغش، بالعصعف لثسط أخعاته شغ اإلجقم. وصث 
اظاحرت سطى اإلظارظئ الفغثغععات الاغ غاتثث شغعا 
داسغا  بغطعزغري،  طسطمغ  ضث  السططات  جرائط  سظ 
الجسماء المسطمغظ بثسط أخعاتعط. بسث عثا ضطه، صاطئ 
صعات افطظ بعضع افجطتئ والمثثرات، وتطفغص الاعمئ 
تتعي  الصخئ  عثه  ضثه.  بالرحعة  الثاخئ  الةظائغئ 
المجغث طظ الافاخغض الاغ ق تخثق، إق أن تةط عثه 

المصالئ ق غسمح بسردعا جمغسعا.
ضث  الترب  بخراتئ  أسطظئ  روجغا  شإن  قتزظا  وضما 
اإلجقم والمسطمغظ. شعا عغ تصارف ضثعط المةازر 
سصر  شغ  طظعط  تسثر  ولفجش  جعرغا  شغ  المروسئ 
دارعا. وسثو اهللا بعتغظ غتاول باجامرار ظجع اإلجقم 
ظسثاه  اساظاق  سطى  بإجئارعط  المسطمغظ  صطعب  طظ 
"الروجغئ" طظ اإلجقم. إق أن طتاوقته جاثعإ أدراج 
الرغاح فظه ق الصغخرغئ الروجغئ سطى طثى صرون وق 
الظزام اقحاراضغ الحغعسغ لمثة ٧٠ ساطا تمضظا طظ 

تتصغص ذلك.
لعثه افجئاب تسث روجغا طضاظا غحسر شغه المسطمعن 
سطى  الصائمئ  التصئ  الثقشئ  غغاب  بسعاصإ  باضطراد 
طظعاج الظئعة، تغث إن الثرع التاطغ لفطئ عع وجعد 
الثطغفئ، تغث صال رجعل اهللا : «اإلمام جنة يقاتل من ورائه 

 ويتقى به». إن حاء اهللا غسةض شغ سعدته، آطغظ

بعرة الحام بني الاآطر الئحري والسظاغئ اإللعغئ
أجااظئ٢ ظمعذجا
بصطط: ساطر جالط أبع سئغثة

جؤض أتث السطماء سظ جصعط الثولئ افطعغئ شصال: 
جطمظاعا  ضئغرة  وأطعر  لضئار  جطمظاعا  خشغرة  أطعر 

لخشار شدسظا بغظ إشراط وتفرغط.
وطا تال بعرة الحام شغ عثه افغام إق العصعع بغظ 
غةرب  وراح  خطًأ  اإلجقم  شعط  َطظ  صئض  طظ  إشراط 
شعمه المشطعط سطى أعطعا؛ شق أرضًا صطع وق ظعرًا 
ظفص  شغ  دخطعا  الثغظ  السغاجئ  خئغئ  وبغظ  أبصى، 
بالظار  الرطداء  طظ  ضالمساةغر  المزطط  المفاوضات 

(عثا إن أتسظا الزظ بعط)!
ووصعشا سطى آخر تطعرات ططش خك اقجاسقم وبغع 
ضأخعاتعا  أجااظئ٢  طفاوضات  أن  ظةث  الادتغات 
طظ  جعاء  سطغعا،  افطئ  أسثاء  طآاطرات  طظ  السابصئ 
الثي  افطرغضغ  السغاجغ  التض  ضابئغئ  المئثأ  تغث 
الظاغةئ  تغث  طظ  أم  الطاغغئ  ظزام  سطى  غتاشر 
اهللا  تضفض  بمظ  غمضر  أن  غتاول  لمظ  ذرغع  ضفحض 

بعا وبأعطعا، وإن ضان طضرعط لاجول طظه الةئال.
روجغا  وضغطاعا  ذرغص  سظ  أطرغضا  طضرت  أن  شئسث 
وطث  الشارات  بعصش  بالاسعث  وخثاسا  وبعااظا  زورا 
التئض صطغق لمسارضئ الفظادق أن تطالإ بالمساصطغظ 
السغاجغ  اقظاصال  غسمى  طا  ذرغص  سطى  ضثطعة 
صث  المةازر  وتغرة  أن  ظةث  جظغش،  شغ  بتبه  المجطع 
صطإ  طظ  درسا  طةاعثي  طفاجآت  بسث  خاخئ  زادت 
ظعر المةظ سطى طظ غراعظ سطى وصش إذقق الظار 
الثي لط غاعصش أجاجًا إق طظ صئض البعار تتئ ضشط 

الثاسمغظ بالمال السغاجغ الصثر.
شظةث أن آطال أطرغضا وأذظابعا صث تئثدت وطضرعط 

صث بار - سطى افصض شغ عثه الةعلئ -.

وإظه وإن ضان طظ المصرر طظاصحئ التضط شغ جعرغا 
شغ  سطماظغ  طثظغ  دجاعر  شرض  أدق  بحضض  أو 
لاخفغئ  أطرغضا  طئسعث  ذلك  سظ  أسطظ  ضما  جظغش 
البعرة دي طساعرا - وغا لعا طظ طعجلئ أن تساسث 
أطاك  سطى  السفظ  تغاته  ظزام  شرض  شغ  سثوك 
لاسغر سطغه. إق أن المراصإ بثصئ غثطص إلى ظاغةئ 
أطرغضا  رأجعط  وسطى  والحرق  الشرب  أن  طفادعا 
جعرغا  شغ  التغعغئ  والمخطتئ  الظفعذ  خاتئئ 
طظ  ذلك  سطى  أدل  ولغج  العجغمئ،  أذغال  غةرون 
جعرغا  شغ  أطرغضغ  سسضري  تثخض  طحروع  ذرح 
افدوات  ضض  أن  غآضث  طما  الضعظشرس  صئض  طظ 
صث  الحام  أعض  سطى  تربعا  شغ  اجاثثطاعا  الاغ 
بأسمال  وصاطعا  وخططعا  طضروا  طعما  بالفحض  باءت 
جغاجغئ أو تاى سسضرغئ، شفغ ضض طرة تةث أن اهللا 
طظ  السصش  سطغعط  شغثر  الصعاسث  طظ  بظغاظعط  غأتغ 

شعصعط وغأتغعط السثاب طظ تغث ق غحسرون.
الحام  أعض  غصاتض  طظ  لضض  اجاظجاف  طظ  ظراه  وطا 
لغسطمعا  حسئعا  خثاصئ  ضثباً  غثسغ  طظ  وشدح 
افجعاء  تعغؤئ  سطى  دلغض  لعع  (أسثائعا)  فجغاده 
وبالاالغ  المسطمغظ،  جططان  إصاطئ  لغةعج  وبساث 
اهللا  بتئض  غساخمعا  أن  إق  الحام  أعض  سطى  لغج 
الماغظ باتثاذعط تجب الاترغر صغادة جغاجغئ لعط، 
تمطك  الاغ  المثطخئ  العاسغئ  السغاجغئ  الصغادة  شعع 
  رجعله  وجظئ  اهللا  ضااب  طظ  طساظئطاً  طحروساً 
إلى بر افطان  صادرة سطى صغادة دشئ السفغظئ وخعقً 
وغاتصص صعل رجعل اهللا  «إِنَّ اللََّه َزَوى ِيل اْألَْرَض، َفَرأَيُْت 
 «ِتي َسَيْبلُُغ ُملْكَُها َما ُزِوَي ِيل ِمْنَها َمَشارَِقَها َوَمَغاِربََها، َوإِنَّ أُمَّ

بصطط: طتمث طظخعر

ظفثت صعات افطظ شغ ٩ حئاط/شئراغر شغ طثغظئ أوشا - وشص بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
شغ روجغا - سمطغئ تفاغح واساصال لطمسطمغظ باعمئ اقظاماء لتجب الاترغر. وصث سطمظا لشاغئ اآلن سظ اساصال 
روجغا  دجاعر  طظ  لطمادة ٢٠٥،٥  اجاظادًا  إرعابغئ  طظزمئ  ظحاذات  شغ  والمحارضئ  باظزغط  اتعمعا  أحثاص   ٩
اقتتادغئ. والمساصطعن عط: زغظططغظ رجقن، وظاغمعف أرتغعم، وطتمثوف باتغر، وسئث الرتمظعف أروال، وسطغعف 
أورال، وزرغئعف أرتعر، وصث وضسعا شغ التئج اقظفرادي شغ طثغظئ دغعرتعل. ضما أن عظاك حثخاً آخر تط اساصاله 

إق أن اجمه وطضاظه طا زاق غغر طسطعطغظ تاى اآلن.

السالط الصادرون سطى تخثغر ججء طظ طثجوظعط الئحري 
والحاب إلظصاذ أوروبا طظ ذلك المعت المتاعم.

أوروبا  دواء  جسض  والثي  الةئابرة،  طثل  اهللا  وجئتان 
الخطغئغئ عع شغما تراه داءعا، وأن ُغضرر طسةجة طعجى 

سطغه السقم شغ صخر شرسعن.
صث  الفعاتغر،  دشع  وعع  اآلخر  السآال  سطى  لطةعاب  أّطا 
الشرب  بغظ  الضئغرة  المعازغظ  اخاقل  إن  صائض  غصعل 
واإلطضاظغات  والصعة  الدسش  تغث  طظ  والمسطمغظ 
والعغمظئ غةسض الشرب صادرًا سطى الاثطص طظ طقغغظ 
المسطمغظ دون أن غثحى دشع أي بمظ، والتصغصئ أن 
والمفضرون  الساجئ  وغسطط  عراء،  بسثه  طا  عراء  عثا 
وخظاع الصرار الشربغعن أن درجئ الرخاء الاغ غسغحعا 
السغح  ظمط  سطى  وترخعط  الشرب  شغ  الشربغعن 
الرغغث، وتسطصعط بأعثاب أي تغاة، غةسض طظ طعازغظ 
الصعى وطعازغظ الرسإ تاصارب، بط إن المسطمغظ شغ 
الشرب لغسعا لصطاء بض لعط اطاثاد تصغصغ شغ السالط 
غشطغ طسزط الضرة افرضغئ، ولظ غظسط الرجض الشربغ 
شغ  جماسغئ  طةجرة  ارتضإ  إذا  أبثًا  بالتغاة  وافوروبغ 
طصثطئ  ذلك  جغضعن  بض  الشرب،  شغ  المسطمغظ  تص 
لصطع الحراغغظ الاغ تمث الشرب بالتغاة، تطك الحراغغظ 

المامبطئ شغ بروات بقد المسطمغظ.
تخض  إذا  افضئر  الثاجر  َطظ  تعل  افخغر  السآال  أطا 
الشرب  طظ  المسطمعن  واظستإ  بالاراضغ  الطقق 

لئقدعط، شمظ عع الثاجر افضئر؟
وبقدعط،  أعطعط  إلى  جغسعدون  المسطمعن 
أبظاء  طع  وتةربئ  وسغ  طظ  لثغعط  بما  وجغظثرذعن 
أطاعط طظ ظععض بئقدعط وتشغغر واصسعا، وق حك 
بقد  شغ  الشربغ  العجعد  إظعاء  إلى  جغصعد  ذلك  أن 

المسطمغظ وبضض أحضاله.
أطا الشربغعن شسغصئسعن شغ صارتعط السةعز ق غرون إق 
السةائج تسغر شغ الطرصات، وجغرون أسثاد المصابر تجداد 

بغظما تضاد تظثبر الئغعت الاغ غحع طظعا الدعء.
إن الفضر الغمغظغ الفاحغ الماطرف طسروف بسطتغاه 
وغئائه رغط خعته السالغ، وغزظعن بسطتغئ أشضارعط 
تطك أن طا صاله المفضر اإلظةطغجي جعزغش ضئطظك (١٨٦٥-
والشرب  حرق  "الحرق  وطسظاه  له  حسر  بغئ  شغ   (١٩٣٦
غرب ولظ غطاصغا" عع تصغصئ غغر صابطئ لطظصاش، لضظعط 
اهللا  صاله  شغما  عغ  التصغصئ  ضض  التصغصئ  أن  جغرون 
وَالَْعاقَِبُة  ْرَض ِبِّ يُورُِعَها َمن يََشاء ِمْن ِعَبادِهِ 

َ
تسالى ﴿إِنَّ األ

لِلُْمتَِّقنَي﴾، وشغما صاله رجعل اهللا : «إِنَّ اللََّه َزَوى ِيل اْألَرَْض، 
ِتي َسَيْبلُُغ ُملْكَُها َما ُزِوَي ِيل ِمْنَها». َفَرأَيُْت َمَشارَِقَها َوَمَغاِربََها، َوإِنَّ أُمَّ

وضما تدغء حمج اهللا حرق الضعن وغربه، شإظظا ظآطظ 
أن حرق افرض وغربعا جاسازض وجاتغا غعطاً طا براغئ 

ق إله إق اهللا طتمث رجعل اهللا، بسج سجغج أو بثل ذلغض.
 وطا ذلك سطى اهللا بسجغج

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ أجارالغا

اعتقاالت جديدة للمسلمين في بشكيريا بتهمة االنتماء 
لحزب التحرير

جط
طار
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جاء  خئرا   (٢٠١٧/٠٢/١٦ ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
افذطسغ  حمال  لتطش  السام  افطغظ  "صال  شغه: 
رجمغا  ذطئئ  لغئغا  إن  جاعلاظئرغ  غظج  (الظاتع) 
طظ التطش طساسثتعا شغ بظاء طآجساتعا افطظغئ 
والسسضرغئ طظ خقل الاثرغإ والاطعغر. وأضاف 
الثمغج  غعم  ختفغ  طآتمر  شغ   - جاعلاظئرغ 
شغ بروضسض سصإ اظاعاء جطسئ لمةطج التطش 
سطى عاطح اجاماع وزراء الثشاع الـ ٢٨ افسداء 
- إظه تط تسطط الططإ أطج (٢٠١٧/٠٢/١٥). وتابع 
أن التطش افذطسغ باحر الظزر شغ "ظعع الثسط 
الثي غمضظظا تصثغمه لطتضعطئ الطغئغئ شغما غاسطص 
ودشاسغئ  أطظغئ  طآجسات  إصاطئ  شغ  بالمساسثة 
 - الططإ  وغحمض  لغئغا.  شغ  اقجاصرار"  ترجغ 
الثي تصثطئ به تضعطئ العشاق العذظغ برئاجئ 
شائج السراج - المحعرة افطظغئ شغ طا غثص بظاء 

المآجسئ السسضرغئ المظصسمئ".
: إن دول تطش الظاتع عثه، الاغ تساظةث بعا طا تسمى بتضعطئ العشاق العذظغ شغ لغئغا، عغ جمغسعا 
دون اجابظاء سثو لثود فعض لغئغا؛ شإغطالغا صث اتاطئ لغئغا لسصعد ذعغطئ، وأذاصئ أعطعا افطرغظ، وعغ 
طا زالئ تاآطر سطغعا، بط جاءت برغطاظغا وظخئئ لتضمعا سمطغعا الصثاشغ شسام أعطعا جعء السثاب إلى أن 
باروا وصاطعه. وطا زال الخراع طساسرا بغظ دول الظاتع سطى لغئغا تغث غةري الخراع تالغا بغظ أطرغضا الاغ 
تثسط سمغطعا تفار ودول أوروبا الاغ تثسط سمغطعا السراج، وعثشعط جمغسا عع طظع إصاطئ تضط اإلجقم شغ 

لغئغا، وترضغج ظفعذعط شغعا وأدواتعط شغ ذلك عط سمقؤعط المتطغعن طبض السراج وتفار...

سطماظغَئ  أن  ذلك  اإلجقطغئ.  الحرغسئ  تصادغه  طا 
سصعل  شغ  اإلجقم  أجَج  تدرب  اقجاسمارغئ  شرظسا 
طظعط  غساعذظ  َطظ  خاخًئ  وصطعبعط،  المسطمغظ 
وأذواصًا  شرظسا، وتفرض شغ واصع الظاس أشضارًا وصغماً 
وجطعضاٍت تشاغر تماطاً طا شغ اإلجقم طظ تدارة وصغط 
وطفاعغط وأذواق، وعظا تضمظ الثطعرة سطى َطظ غسغح 
طظ المسطمغظ شغ بقد الشرب. ولضظ عظا أغداً تضمظ 
بظزر التضعطات الشربغئ الثطعرُة سطى ظمط التغاِة شغ 
وعط  باإلجقم  الامسَك  غرغثون  طمظ  اآلتغُئ  الشرب 
غسغحعن شغ الشرب!! إذ عاجج جاجئ شرظسا الضاشرة 
الغعَم عع أق غحضض المسطمعن شغعا وجعدًا غاظاصخ 
الةظسغئ،  شرظسغع  وعط  الةمععرغئ  وصغط  أجج  طع 
سطى  جرغساً  بالسمض  افطر  اجائاق  طظ  بث  ق  شخار 
دطةعط تماطاً شغ المةامع الفرظسغ بعخفه طةامسًا 
سطماظغاً رأجمالغاً. وعع طا غصادغ شغ تصغصئ افطر أن 
غارك المسطمعن اإلجقم، شعض غاتصص لفرظسا ذلك؟! 
ر شغ عثا الخثد أن شرظسا (الثغمصراذغئ الجائفئ)  ظثضِّ
جئاصًئ طظ بغظ الثول افوروبغئ شغ تزر  ضاظئ طبقً 
جغاجغًا  سمض تجب الاترغر الثي غتمض اإلجقم تمقً 
لةمغع  التصغصغ  وجعه  شغ  وُغزعره  حرساً،  غطجم  ضما 
الظاس شغ الشرب ضما شغ الحرق، افطر الثي اخطثم 
وغخطثم طع طخالح وطآرب الثول الشربغئ بعخفعا 
دوقً رأجمالغًئ اجاسمارغًئ سثوًة لقجقم والمسطمغظ 
بض لطئحرغئ جمساء. طع أن سمطه وجسَغه إلصاطئ الثقشئ 
غسامث ضطغاً سطى الفضر والسغاجئ طظث أن ظحأ صئض طا 
غربع سطى جائ سصعد، إذ إن غاغاه عغ اجاؤظاُف التغاة 
طظ  العجعد  إلى  اإلجقطغئ  الثولئ  بإسادة  اإلجقطغئ 
طظ  اإلجقطغئ  افطُئ  تامضظ  لظ  بثوظعا  الاغ  جثغث، 
تتصغص  طظ  وق  رجالاعا  تمض  طظ  وق  حااتعا  جمع 

طسظى وجعدعا شغ التغاة.
٣- أطا سطى خسغث طا تأطض شرظسا تتصغَصه طظ خقل 
ضئط طعارد وظفصات المساجث وتمعغض دور السئادة 
وضثا تضغغِش وتعجغِه خطاب افئمئ ودروس وطعاسر 
شغ  غخإ  حك  وق  السمض  عثا  شإن  شغعا،  الثطئاء 
عط  بالسمض  غصعم  طظ  أنَّ  زغادة  طع  الاعجه  ظفج 
المسطمعن أظفُسعط سمطغًا وطغثاظغًا طظ تغث الاظفغث، 
ولضظ باثبغر بض بثئٍث وطضٍر طظ التضعطئ الفرظسغئ، 
طع تئرغره باجاثثام الظخعص وتفسغرعا طظ ذرف 
طا  وشص  وغغرعط  الةالغئ  أبظاء  طظ  المسطمغظ  عآقء 
تصرره سطى أسطى طساعى "طآجسُئ اإلجقم الفرظسغ" 
وجه  سطى  ذلك  وطظ  والععى.  المظحأ  الفرظسغُئ 
طظ  المسطمغظ  طظ  جغاجغًا  العاسغظ  طظُع  الاتثغث 
العخعل إلى المظابر طبًق. شعض وخض افطُر بالمسطمغظ 
وتثبغٍر  باثطغط  بأغثغعط  أظفَسعط  غدربعا  أن  إلى 

طظ أسثائعط؟؟
(افوروبغئ  الشربغئ  الثول  ضض  أن  ُظشفض  أق  غةإ   -٤
ودعاٍء،  بثئٍث  تسمض،  اآلن  عغ  طبًق)  ضألماظغا  خاخئ 
اإلجقم  تةاه  شرظسا  تسمض  طا  طبَض  بآخر،  أو  بحضض 
وواصع  اإلجقطغئ  افطئ  طع  سقصاعا  بتسإ  وأعطه، 
المسطمغظ شغعا. ضما أن لطتضعطات وافظزمئ شغ دول 
حمال إشرغصغا وغغرعا (ضمخر وترضغا طبًق) دورًا طعمًا 
بض أدوارًا بتضط السمالئ والائسغئ طظ خقل السفارات 
بالسمقء  واإلطثاد  والامعغض  والاضعغظ  بالاأذغر 
سظ  المعجَّعغظ  والثطئاء  وبالةعاجغج  الفضرغغظ 
تدططع  سما  أعمغًئ  تصض  ق  المأجعرغظ  والسطماء  بسث 
به الثوُل افوروبغئ والشربغئ سمعطاً وأجعجُتعا ذاتـُعا 
اتاعاء  بعثف  افخغرُة  عثه  إلغه  تسسى  طا  إظفاذ  شغ 
شغ  غمسعا  خقل  طظ  سظثعا  المسطمِئ  الةالغاِت 
طساظصع الرأجمالغئ المصغائ وبشرض ذمج ععغاعا 
بض  افوروبغئ،  السطماظغئ  المةامسات  شغ  وتثوغئعا 
وشغ الثول الشربغئ الرأجمالغئ سمعطاً تاى شغ أطرغضا 
وضظثا وغغرعا. ضض ذلك تتئ ذرغسئ طتاربئ الاطرف 
ق  الثي  (اإلرعاب)،  طظابع  تةفغش  وبتةئ  وافخعلغئ 
غسظغ شغ صاطعس الشرب المظاشص جعى اإلجقم!! ضما 
الشربغئ  الئطثان  شغ  جغاجغاً  الماظاترة  لفتجاب  أن 
شغ تعظغش ضض طا غاسطص باإلجقم  ضطعا طآرب أغداً 
الشرب  دول  شغ  المعجعدة  المسطمِئ  وبالةالغات 
بشرض تتصغص طضاجإ جغاجغئ خخعخاً شغ طعاجط 
َن  َ ابُّ بُنَْياَغُهم مِّ َ

ِيَن ِمن َقْبلِِهْم َفأ َّ اقظاثابات. ﴿َقْد َمَكَر ا
تَاُهُم الَْعَذاُب ِمْن 

َ
ْقُف ِمن َفْوقِِهْم وَأ الَْقوَاِعِد َفَخرَّ َعلَْيِهُم السَّ

 [الظتض٢٦] ﴾َحْيُث الَ يَْشُعُروَن

بصرارات التضعطئ السابصئ شغما غاسطص بطغئغا، وأظعط 
بأن  إغطالغا  وشغ  واحظطظ  شغ  طسآولغظ  أبطشعا 
أطرغضا لط تسث ططاجطئ بثسط تضعطئ العشاق شغ لغئغا 

الاغ حضطئ تتئ إحراف ُأطمّغ".
الباظغئ: أن طخر تثرك أن السراج رجض ضسغش وق بصض 
له شغ المسادلئ الطغئغئ، شعع ق صئغطئ له، وق جقح لثغه، 
غثسمه، شعع طةرد واجعئ وضسئ  وق وجط جغاجغاً 
اجاشقله،  إطضاظغئ  الساتئ  سطى  القسئغظ  ضض  لغزظ 

وطظ المفغث طسرشئ المترك التصغصغ له ولةعصاِه.
أرادوا  خطفه  وطظ  المخري  الظزام  أن  أظظ  ولثلك 
"وبغصئ  إلشاء  طعضعع:  شغ  أضبر  غظئطح  وجسطه  إذقله 
تاى  البعار  صاال  شغ  وإصتاطه  وَجعصه  الخثغرات"، 
غظعغ أتثعط اآلخر وطتاولئ إصتام بسخ طظ طسه شغ 

تحضغطاه إلى اقظةرار شغ صاال البعار شغ ذرابطج.
غغر أن عثا المثطط الثي تسغر شغه السططات المخرغئ 
سطى  ضبغرة  طساةثات  بسث  تاداءل  تزعظه  بثأت 

الساتئ، أعمعا:
أوقً: - أن المساسغ المئثولئ سطى خسغث تعتغث البعار 
صث أبمرت اظدعاء البعار تتئ طسمى "الترس العذظغ" 
بالمسآولغئ  وحسعرًا  الثّغرغظ،  لمساسغ  اجاةابئ 
والثطر الثاعط سطغعط وسطى الئقد، واجاةابئ لطصاظعن 

الثي أخثره المآتمر العذظغ السام.
- الصرار رصط ٢ باارغت ٢٠١٥ "بإظحاء وتحضغض الترس 
لمآجسئ  طعازغئ  سسضرغئ  حئه  ضمآجسئ  العذظغ" 
الثولئ  لرئاجئ  خاضسئ  الحرذئ،  وطآجسئ  الةغح 
البعرة  سطى  التفاظ  طعماعا  لطتضعطئ،  خاضسئ  وغغر 

والاخثي في طتاولئ اظصقبغئ سطى السططئ؟
- اجاةابئ الحارع وتفاسطه طع دسعات الاخثي لتفار٠

- رجعع تضعطئ خطغفئ الشعغض "تضعطئ اإلظصاذ" إلى 
المحعث السغاجغ بحغء طظ الصعة. وجغطرتعا سطى 
البعار  طظ  طثسعطئ  التضعطغئ  المصرات  طظ  طةمعسئ 
سطى  واجاغقؤعا  السام،  الرأي  طظ  وبحغء  داخطغًا 
والسمض  والحعثاء  والثاخطغئ  الثشاع  طظعا  وزارات 

والاسطغط وغغرعا.
الثولغ  المطار  إخقح  سطى  التضعطئ  عثه  إصثام   -
سئرعا  غاظفج  رئًئ  غحضض  طما  واشاااته،  وخغاظاه 

تغار البعرة.
- تخعل تضعطئ الشعغض سطى حغء طظ الاأغغث طظ 

الةجائر تسإ طا أشاده أتث أرضاظعا.
باظغا: طا ظعر شغ افجئعع الماضغ طظ تثطثض لطعضع 
اظافدئ  شصث  لتفار.  الاابسئ  الحرصغئ  المظاذص  شغ 

لعط،  أبظاء  اساصال  إبر  سطى  تفار  سطى  الصئائض  بسخ 
طظ  وعما  "السعاصغر"  وصئغطئ  "الئراسخئ"  صئغطئ  طظعط 

ضئرى الصئائض الاغ اسامث سطغعا تفار شغ الئثاغئ.
طع اظحصاق صائث المظطصئ العجطى شغ الحرق "طظطصئ 
الةئض افخدر" واتعاطه تفار شغ بغان طاطفج بأظه خّرب 
لغئغا وبأظه طاتالش طع تظزغط الثولئ وبأظه ق غتارب 
(اإلرعاب) بض غضثب شغ ذلك. باإلضاشئ إلى سةجه السةج 
المرغع لمثة ٣ جظعات شغ الصداء سطى "بعار بظشازي" 
طثغظه  شغ  ضغصئ  رصسئ  شغ  طؤات  بدُع  صّطئ،  وعط 
بظشازي، وصث شصث شغ المعاجعئ طسعط طا غجغث سظ ١٤ 
ألفاً طظ سظاخره وطتاربغه تاى أخئتئ المآتط شغ ضض 

بغئ طظ بغعت الصئائض الحرصغئ السائرة طسه.
وصث غصعد عثا التال الثي أخئح سطغه تفار إلى الافضغر 
الةثي لثى داسمغه بدرورة اجائثاله، ولضظ السصئئ 
له  الماجئ  وتاجاعط  غغره  غمطضعن  ق  أظعط  الضأداء 

شغ الزرف التالغ.
شما عع الماعصع تخعله شغ المساصئض الصرغإ؟ بسث 
بسبئ  وبغصئ  وسةج  السراج  تضعطئ  شغ  اقعاراء  عثا 
طساعى  سطى  تصثم  أي  إتثاث  سطى  الماتثة  افطط 
العضع الماأزم شغ لغئغا، وبسث سعدة الروح شغ البعار 
بثاغات  ظسمغه  أن  غمضظ  طا  وتخعل  جثغث،  طظ 
اظافاضئ شغ المظاذص الحرصغئ سطى جططئ تفار وشغ 
تشغغر  وحك  سطى  أطرغضا  شغه  تئثو  الثي  ذاته  العصئ 
جطعضعا السغاجغ شغ لغئغا. ولسض الثور غغر العاضح 
دسمعا  تسطظ  شعغ  لغئغا  شغ  ترضغا  به  تصعم  الثي 
العصئ  وشغ  السراج،  ولتضعطئ  الخثغرات"  "لعبغصئ 
"خطغفئ  لتضعطئ  ودائط  قشئ  بحضض  تاعاخض  ظفسه 
الشعغض" أي "تضعطئ اإلظصاذ" بعخفعا تضعطئ البعار، 

طما غجغث العضع غمعضاً.
شعض غسغ البعار المثطخعن والعجط السغاجغ الثاسط 
لعط سطى خعرة المحعث السغاجغ شغ الئطث؟ وطظ بط 
وعثا  اإلرباك  عثا  اجابمار  سطى  السرغع  الةاد  السمض 
طظ  بمجغث  لطبعرة،  المظاوئئ  لطصعى  التاخض  اقرتئاك 
العتثة والسمض سطى اقرتئاط الاام ببعابئ افطئ شغ 
الامسك باجاصقلغئ البعرة سظ أي تأبغر أو تأبر بالشرب، 
واقلاجام بما صثطه سطماء الئقد شغ طئادرة ذغئئ لاطئغص 
والاحرغسات  لطصعاظغظ  تسثغض  شغ  اإلجقم  أتضام 
المسمعل بعا شغ الئقد وطا صاطعا به طظ طراجسات شغ 
ذلك، واقباساد بالضاطض سظ شضرة اقجاساظئ بافجظئغ 
تاى ق غآول تالعط لما آل إلغه السراج أو تفار طظ 

 !خدعع ووصععٍ شغ حئاك السثو افجظئغ؟

تامئ: السغاجئ افطرغضغئ شغ لغئغا  طظ خقل المئادرة المخرغئ إلى أغظ؟

السعشغغاغ"، إظه غئالس شغ دسط تفضغك اقتتاد افوروبغ 
وغراعظ بالثات سطى الاثطص طظ السمطئ افوروبغئ شغ 
غدعن أحعر. عثه الاخرغتات تضحش التصث الرعغإ 
غتامض  و...  افوروبغ  اقتتاد  تسّرف  الاغ  الصغط  ضث 
عثا أن غصعض السقصات سئر افذطسغ والاغ جاعمئ 
خقل الـ ٧٠ ساطا الماضغئ شغ إتقل السقم واقجاصرار 

واقزدعار لصارتظا".
وطع طشادرة برغطاظغا لقتتاد افوروبغ، تسسى ألماظغا 
اقتتاد  سطى  لطتفاظ  جعثعما  ضض  باذلاغظ  وشرظسا 
الماتثة  العقغات  طتاوقت  وجه  شغ  طاتثا  افوروبغ 
أظةغق  افلماظغئ،  المساحارة  صالئ  تغث  لافضغضه، 

طغرضض: "ظتظ افوروبغغظ ظمطك طخغرظا بغظ أغثغظا".

 تامئ ضطمئ السثد: الصادة افوروبغعن غئثلعن جعثعط لتماغئ اقتتاد ...
بغغر  جان  السابص،  الفرظسغ  العزراء  رئغج  تثر  ضما 
راشارغظ، طظ أن "السغث تراطإ والسغث بعتغظ غتاوقن 
طع  "الخسعبئ  تخمغمعط"،  طظ  فوروبا  خارذئ  رجط 
السغث تراطإ تضمظ شغ أن تخرشاته غغر طاعصسئ بااتا، 
سطغظا أن ظرى طا غسسى لفسطه... ترغث العقغات الماتثة 
عثا  ظصئض  ق  ظتظ  أخثصائعا.  طع  بظائغا  تاساطض  أن 
الاعجه، ظتظ طاتثون شغ اقتتاد افوروبغ، وغةإ أن 
ظئصى ضثلك". الرئغج الفرظسغ، شراظسعا ععقظث، تثر 
لمساصئطظا.  أغدا: "غةإ أن غضعن لظا طظزعر أوروبغ 
إن لط غضظ عظالك واتث - شئرأغغ - لظ غضعن عظالك 
طظ  في  ظفعذ  أي  عظالك  غضعن  لظ  وبالاالغ  أوروبا 

 "الثول افوروبغئ شغ السالط

لثى اشاااح جطسئ اقجاماع البالث لـ"عغؤئ التعار طع 
طسطمغ شرظسا" الاغ سصثت غعم اقبظغظ ٢٠١٦/١٢/١٢م 
شغ طصر وزارة الثاخطغئ الفرظسغئ، أسطظ العزغر افول 
طظ  جثغثٍة  طرتطئ  بثء  سظ  ضازظغش  برظار  الفرظسغ 
المضر والثئث الفرظسغ تةاه المسطمغظ سظعاظعا لجوُم 
وتامغُئ  طساسةض،  بحضض  الفرظسغئ  الثولِئ  تدعر 
اإلحراف  وضثا  أسمص  بحضض  وتثخطعا  ضطعسعا 
حآون  أجماه  طا  باظزغط  أشدض  بحضض  والاضفض 

الثغاظئ اإلجقطغئ شغ شرظسا.
افول/ ضاظعن  حعر  طظاخش  وشغ  السغاق  عثا  شغ 

دغسمئر ٢٠١٦م جرى طةثدًا - بضض وصاتئ وجرأة طظ 
ِصـئض شرظسا اقجاسمارغئ التاصثة سطى افطئ اإلجقطغئ 
- تظخغُإ عغؤئ جثغثٍة لعثا الشرض، غمضظ تسمغاعا: 

عا شغ بارغج! "طآجسئ اإلجقم الفرظسغ" طصرُّ
أطا جئإ تةرؤ التضعطئ الفرظسغئ سطى سصغثة اإلجقم 
وطفاعغمه وصغِمه وتدارِته بعثا الحضض غغِر المسئعق 
شرظسا  تراه  طا  أتثعما  ابظغظ:  أطرغظ  إلى  شمرده 
سطغعا شغ سصر دارعا بسئإ تجاغث أسثاد  خطرًا داعماً 
المسطمغظ وتظاطغ تدعر اإلجقم شغ تغاة المةامع 
وأطظغاً،  جغاجغاً  وتاى  واصاخادغاً  بصاشغاً  شرظسا  شغ 
وطظ ذلك طبقً تعظغُش حئاب المسطمغظ "الفرظسغغظ" 
أجظثاٍت  خثطئ  شغ  دولغاً  الفاسطئ  الةعات  ِصئض  طظ 
الحئاب  عآقء  سطى  تاى  تثفى  طحئععئ  جغاجغٍئ 
الماتمسغظ أظفِسعط. وأطا الباظغ شعع بق حك غغاُب 
دولئ المسطمغظ أي غغاب دولِئ الثقشئ الاغ ضاظئ إلى 
سعث صرغإ تمظع الثوَل - ضض الثول - طظ الاسرض في 

حغء غاسطص بعا أو برساغاعا تغبما ُوجثوا!!
تآضث التضعطُئ الفرظسغئ سطى لسان رئغج "طآجسئ 
المساعثف  الةمععَر  أن  سطى  الفرظسغ"  اإلجقم 
عط  إظما  افولى  بالثرجئ  المآجسئ  عثه  سمض  طظ 
المسطمعن طظ الحئاب الفرظسغ، تغث خرح رئغُسعا 
لثى تظخغئه صائقً: "إن حرغتًئ (طسائرة) طظ الحئاب 
افشضاُر  تساععغعا  ربما  لطمرجسغئ،  شاصثة  اآلن  عغ 
لعآقء  ظصثم  أن  سطغظا  غظئشغ  لثا  السظغفئ.  افخعلغئ 

الحئاب طرجسغاٍت أخرى، وجئقً أخرى لطظةاح"!
عثا طا تصعله التضعطئ الفرظسغئ. ولضظَّ التصغصَئ غغُر 
ذلك، إذ غمضظظا الاسطغُص سطى عثه الثطعة طظ شرظسا، 
المآجسُئ  به  جادططع  طا  تصغصئ  شعُط  وغمضظظا 
الفرظسغئ  التضعطُئ  تأطض  طا  تصغصئ  وشعُط  المثضعرة 

تتصغَصه طظ خقلعا طما غطغ:
افطئ  سطى  والتاصثة  الضاشرة  شرظسا  جرأُة  وخطئ   -١
غفسر  َطظ  طصام  شغ  ظفسعا  ظخئئ  أن  اإلجقطغئ 
شغ  بض  لطمسطمغظ،  وأشضاَره  أتضاَطه  وغحرح  اإلجقَم 
طضان َطظ "غةثد" لفطئ دغَظعا لضغ غظسةط طع طفاعغط 
الشرب وتدارِته الساشطئ والماجظئ، وعع طا غسظغ عثَم 
شغ  وضرَبه  والمساصث  الفضر  طساعى  سطى  اإلجقم 
وطا  افجاجغئ  المسطمغظ  طفاعغط  تشغغَر  أي  جثوره، 
غافرع سظعا شغ أذعان المسطمغظ خخعخاً طظ الحئاب 
شغ شرظسا. وضفى بثلك خطعرًة شغ الساجض واآلجض سطى 
طسطمغ شرظسا بض سطى طسطمغ أوروبا ساطًئ جعاء طظ 
المعاجرغظ وأبظائعط وأتفادعط أو طظ غغرعط، تغث 
غظخعر  شرظسغ  سطماظغ  إجقم  إلى  تسسى  شرظسا  إن 
شغ الةمععرغئ أي غضعن طصخعرًا سطى الظاتغئ الاسئثغئ 
وافخقصغئ (ضالئعذغئ طبقً)، بتغث ق غضعن له أي دور 
شغ التغاة الساطئ وق شغ الحأن السغاجغ. وعغعات أن 
غاتصص لعا ذلك، فن ذئغسَئ أتضام الحرغسئ وتصغصَئ 

اإلجقم تمظع أن غاط تخُره شغ عثه الجاوغئ.
٢- واضح أن المساعثَف شغ عثا السمض إظما عع ععغئ 
شغ  عط  الثغظ  (خخعخاً  سغحعط  وذراز  المسطمغظ 
سطغعا  غحرف  الاغ   - السمطغئ  عثه  إن  تغث  الشرب)، 
طظ  طساوظغعط  بمساسثة  (ولع)  أظفُسعط  الفرظسغعن 
ُغسائرون  طمظ  تاى  والسغاجغغظ  الفضرغغظ  السمقء 
طسطمغظ شغ الشرب - تعثف إلى الصداء سطى الاماغج 
بغظ اإلجقم والضفر وإظعاء المفاخطئ بغظ المسطمغظ 
طسألئ  سظ  بسغثًا  الاساغح،  أجض  طظ  وذلك  والضفار، 
اإلجقم.  صعام  عغ  الاغ  الئاذض  وإبطال  التص  إتصاق 
وعع طا غسظغ السغَح شغ شداٍء لغج شغه ارتئاط باهللا 
ولجوم  التغاة  شغ  الظزر  وجعئ  تغث  طظ  ق  وجض  سج 
وق  رضعاظه،  لظغض  والسسغ  الحرغسئ  بأتضام  الاصغث 
طساعى  سطى  اهللا  طظعب  سطى  السغر  وجعب  تغث  طظ 
وشص  الظاس  إلى  اإلجقطغئ  الثسعة  وتمض  افطئ 
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بصطط: خالح سئث الرتغط – الةجائر
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افربساء ٢٥ طظ جمادى افولى ١٤٣٨ عـ/ المعاشص ٢٢ حئاط / شئراغر ٢٠١٧ طــ٤     السثد ١١٨

ظحر طعصع (روجغا الغعم، ٢٠١٧/٠٢/١٦)، خئرا عثا بسخ طا جاء شغه: "صال وزغر الثشاع الروجغ جغرغغ حعغشع إظه 
غاعصع طظ لصاءات أجااظئ إصرار خرغطئ تزعر بثصئ طظاذص جغطرة المسارضئ المساثلئ والاظزغمات اإلرعابغئ. 
وأوضح أن رجط عثه الثرغطئ غأتغ سطى أجاس إتثابغات صثطاعا التضعطئ السعرغئ والمسارضئ سطى تث جعاء، 
طحثدا سطى ضرورة إغقء أعمغئ خاخئ لاتثغث طعاصع تظزغمغ "داسح" و"جئعئ الظخرة"، لاسعغض طعاخطئ 

طتاربئ عثغظ الاظزغمغظ قتصا بالاساون طع المسارضئ المساثلئ وترضغا وإغران.
: غئثو أن أتث أعثاف طفاوضات أجااظئ ضما ورد شغ الثئر سطى لسان المةرم وزغر دشاع روجغا عع 
تظخغإ أزقم المسارضئ جعاجغج سطى البعار الراشدغظ لطتطعل اقجاسقطغئ؛ لمسرشئ طعاصسعط والصداء 
سطغعط، وجسض عثه المسارضئ سظاخر أطظغئ رخغخئ تسمض لتراجئ الظزام السطماظغ شغ جعرغا طبض جططئ 

سئاس الاغ تسمض سطى تراجئ ضغان غععد.

"بثأ  الاالغ:  الثئر   (٢٠١٧/٠٢/١٩ الغعم،  (رأي  طعصع  ظحر 
شغ الساخمئ اإلغراظغئ ذعران وخعل وشعد وحثخغات 
لطمحارضئ شغ طآتمر دسط اقظافاضئ والحسإ الفطسطغظغ، 
وأسطظ الماتثث باجط المآتمر الثولغ السادس لثسط 
اقظافاضئ الفطسطغظغئ "ضاظط جقلغ" أن المآتمر جغسصث 
شغ غعم البقباء ٢١ طظ حئاط/شئراغر شغ الساخمئ ذعران، 
وذلك بمحارضئ ٨٠ دولئ. تغث جاسامر أسمال المآتمر 
تاى غعم افربساء ٢٢ حئاط/شئراغر.  وصال الماتثث باجط 
المآتمر الثولغ السادس لثسط اقظافاضئ الفطسطغظغئ 
إن دسعات لطمحارضئ شغ المآتمر جرى تعجغععا لعغؤات 
وجمسغات داسمئ لقظافاضئ الفطسطغظغئ، وطتعر المصاوطئ 

طظ جمغع أظتاء السالط لطمحارضئ شغ عثا المآتمر، تغث تط الاأضث تاى طظ صئعل ٨٠ وشثا سالمغا الثسعة لطمحارضئ 
شغ المآتمر. وأوضح جقلغ أن رئغج طةطج الحعرى اإلجقطغ "سطغ قرغةاظغ" جغاعلى رئاجئ المآتمر الثولغ 
السادس لثسط اقظافاضئ الفطسطغظغئ، طدغفاً أن خطاباً طعجعا طظ صائث البعرة اإلجقطغئ جااط تقوته شغ المراجط 
اقشاااتغئ لطمآتمر. وطظ الماعصع طحارضئ سثد طظ رؤجاء الئرلماظات السربغئ و(اإلجقطغئ) وصادة الفخائض الفطسطغظغئ 

ووشث طظ ترضئ شاح ووشعد طظ تعظج وجعرغا والمشرب والسراق ولئظان والغمظ وأطرغضا اقتغظغئ".

طساظاة افذفال يف ظض الرأجمالغئ 
والخراع الثولغ

المرغر  العاصع  الجاعغئ  الطفعلئ  خعرة  ُتثفغ  طا  غالئا 
تتضغط  غغاب  ظض  شفغ  الخشار.  شغه  غسغح  الــثي 
خعر  شغ  تزعر  واجاشقلعط  طساظاتعط  شإن  اإلجقم 
افذفال"  "سمالئ  غسمى  بما  تحشغطعط  طظعا  طثاطفئ 
ت  وترجُّ الخظاسغئ  البعرة  ظععر  طع  ظعرت  والاغ 
المخاظع  بثأت  سظثطا  ظحأت  تغث  الرأجمالغ،  المئثأ 
طظعط  السثغث  أسمار  تصض  أذفال  باجاثثام  والمظاجط 
سظ الساحرة، وضاظعا ُغةئرون سطى السمض جاسات ذعغطئ 
جظ  ورغط  زعغثة.  وبأجعر  صاجغئ  ختغئ  ظروف  شغ 
الصعاظغظ لاختغح عثا العضع إق أن المحضطئ ق تجال 
بحضض  غاط  افذفال  طقغغظ  تحشغض  غجال  شق  صائمئ؛ 
شغ  شصط  لغج  صاجغئ  ظروف  ظض  وشغ  إظساظغ  غغر 
الثول الظاطغئ والفصغرة بض وأغدا شغ الثول الخظاسغئ، 
تعالغ  عظاك  أن  إلى  الغعظغسش  تصثغرات  تحغر  تغث 
١٥٠ ططغعن ذفض تاراوح أسمارعط بغظ ٥ أسعام و١٤ 
شغ الئطثان الظاطغئ، وتعالغ ١٦ شغ المائئ طظ  ساطاً 
غظثرذعن  السمرغئ،  الفؤئ  عثه  شغ  افذفال  جمغع 
الثولغئ  السمض  طظزمئ  وتصثر  افذفال.  سمالئ  شغ 
أن عظاك ظتع ٢١٥ ططغعن ذفض دون جظ ١٨ ساطًا 
غسمطعن، وغسمض ضبغر طظعط بثوام ضاطض، شغ جمغع 
أظتاء السالط. وضان لطئقد اإلجقطغئ ظخغإ ضئغر طظ 
تطك اإلتخائغات المثغفئ الاغ تئغظ طثى اقجاشقل 
الفصر  أجئرعط  الثغظ  افذفال  بتص  واإلغثاء  والسظش 
المساعى  وتثظغ  الفصر  طع  تجداد  والاغ  السمض  سطى 
الاغ  وافزطات  والتروب  واقجاسمار  لفجرة  السطمغ 
وغغرعا  الغعظسغش  شإتخائغات  اصاخادغا.  سئؤا  تثطص 
الساططغظ  افذفال  طظ  ضئغرة  أرصام  وجعد  إلى  تحغر 
ولغئغا  وشطسطغظ  وافردن  وتعظج  وطخر  الغمظ  شغ 

وغغرعا بزروف اجاشقلغئ غغر إظساظغئ.
غظصدغ  ق  بات  السالط،  شغ  السظش  وتغرة  تخاُسث  وطع 
غعم دون أن ظسمع سظ طصاض أو اجاعثاف ذفض؛ شئات 
افذفال عط العثف والدتغئ شغ تطك التروب الئحسئ، 
افذفال  عآقء  ُغخإ  لط  وإن  المثطرة!  والخراسات 
الظفسغَّئ،  الاثاسغات  شاخغئعط  جسثي  طضروه  بأي 
وتآبر سطغعط وسطى طساصئطعط وتغاتعط سطى المثى 
الطعغض! وعثا حضض آخر طظ أحضال طساظاة افذفال، 
شغآضث تصرغر لمظزمئ الغعظسضع خثر طآخرا أن تعالغ 
٦٧ ططغعن ذفض سئر السالط غساظعن - بسئإ الظجاسات 
المسطتئ - طظ الترطان طظ الاسطغط والفصر وغاسرضعن 
لقغاخاب والسظش الةظسغ. وغسغح تعالغ ٢٨ ططغعن 
وظجاسات  تروبا  تحعث  شصغرة  دول  شغ  طظعط  ذفض 
افذفال  خطش  ظاعرة  شإن  طبق  العظث  شفغ  طسطتئ. 
طظاحرة تغث ضحفئ ختغفئ دغطغ طغض أن ذفق واتث 
ُغثطش شغ العظث ضض جاسئ، وأن ٢٠ ذفق غثافعن شغ 
الساخمئ ظغعدلعغ ضض غعم، وغاط دشسعط إلى الاسعل 
أو افسمال المظجلغئ أو الثسارة أو طمارجئ أسمال أخرى. 
 ٣٠ شإن  العظثغئ  السططات  صثطاعا  طسطغات  ووشص 
شغ المائئ شصط طظ افذفال المثاَطفغظ غسعدون إلى 

أجرعط، شغما غئصى طخغر ٧٠ شغ المائئ طةععق.
أطا الئقد اإلجقطغئ وبسئإ التضام الروغئدات السمقء، 
المسطمغظ  بقد  سطى  اقجاسمارغئ  الثول  وطآاطرات 
السغاجغئ  والخراسات  شالتروب  تــرج...  وق  شتثث 
والطائفغئ طظاحرة وافذفال شغعا عط الدتاغا. تصعل 
إتخاءات الغعظغسغش إن عظاك ١٥ ططغعن ذفض غساظعن 
طظ آبار تطك التروب والخراسات الطائفغئ، وأن تطك 
التروب سّرضئ ١٠ طقغغظ ذفض لقضاؤاب والخثطات 
الظفسغئ. وصث تسرض ٧,٣ ططغعن ذفض جعري فبَحع 
ذفض  ططغعن   ٢,٧ أن  غصثر  السراق  وشغ  اقظاعاضات، 
المضاإ  رئغسئ  ذضــَرت  طا  وتسإ  بالخراع،  تأبَّروا 
المغثاظغ الثي ُتثغره طظزمئ افطط الماتثة لططفعلئ 

(غعظغسغش( شغ غجة شإن ظتع ٤٠٠ ألش ذفض أخَئتعا 
غعاجععن طساصئقً "صاتًما لطشاغئ"؛ بِفسض الخثطات الاغ 

ُغعاجععظعا بفسض سثوان ضغان غععد.
أطا الغمظ - الئطث الفصغر أخق - شعع غسغح ظجاسا طثطرا 
طظث جظعات أدى إلى تعةغر سحرات اآلقف طظ افجر، 
وشصثان طخثر الرزق لعط ظاعغضط سظ طصاض السثغث 
طظ اآلباء، وصث تسئإ الظجاع باثععر افوضاع اإلظساظغئ 
والختغئ بحضض ضئغر لظتع ٢٦ ططغعن غمظغ، وبات أضبر 
طظ بطبغ السضان طتروطغظ طظ التخعل سطى السظاغئ 
وتّثر  الشثاء،  إلى  العخعل  وغخسإ  القزطئ،  الطئغئ 
برظاطب افغثغئ السالمغ طظ تثععر وضع افطظ الشثائغ 
وتجاغث طسثقت جعء الاشثغئ لثى افذفال شغ الغمظ 
طظ  لطاسعل  طدطرغظ  افذفال  طظ  ضبغرا  جسض  طما 
أجض تأطغظ الطسام لسائقتعط، وتتعلئ حعارع بسخ 
المثن إلى طا غحئه طظازل باظغئ لعآقء افذفال غأضطعن 
والطسام.  المال  تسعلعط  شارة  خقل  شغعا  وغحربعن 
وتئثو  والمطاسط،  المساجث  أطام  طسزمعط  وغاةمع 
سطى وجعععط وأجسادعط الظتغطئ آبار الاسإ واإلرعاق 
أطعاتعط  صرب  بسدعط  وغةطج  الشثاء.  صطئ  ظاغةئ 
زجاج  غمستظ  أو  العرصغئ  المتارم  غئسظ  الطعاتغ 
السغارات. عثا باإلضاشئ إلى اجامرار عةمات الاتالش 
بصغادة السسعدغئ والاغ أدت إلى صاض وتحعغه افذفال 

وتثطغر المساحفغات والمثارس شغ الغمظ.
أطا طخر شما ظراه تالغا طظ وضع طجٍر جغأ لفذفال 
المظاحرة،  افذفال  سمالئ  ششغر  الصطإ...  غثطغ  شغعا 
وق  السةعن،  شغ  طتاةجون  طظعط  أســثاد  عظاك 
تصعصغغظ  لضظ  أسثادعط،  بحأن  دصغصئ  أرصام  تعجث 
لطسثغث  وغاسرضعن  افصض.  سطى  بالمؤات  غصثروظعط 
اتاةازعط  طظ  بثءًا  ضأذفال  بتصعط  اقظاعاضات  طظ 
والدرب  الطفزغئ  واإلعاظات  الحاائط  بط  بالشغظ،  طع 

ووخعق إلى الخسص بالضعرباء واقساثاء الةظسغ.
ق غثفى سطى أتث طا لسمالئ افذفال وطساظاتعط طظ 
التروب والظجاسات طظ أضرار ختغئ وإظساظغئ وظفسغئ 
ذعغطئ افطث سطغعط، شإن أخطر آبار التروب والظجاسات 
بض  الترب،  وصئ  طظعط  غزعر  طا  لغج  افذفال  سطى 
وصث  طظعا  ظةعا  طمظ  ضاطض  جغض  شغ  قتًصا  غزعر  طا 
تمطعا طسعط طحضقت ظفسغئ ق تخر لعا، شمثبتئ 
طظ  أضبر  سطغعا  طّر  الاغ   - المبال  جئغض  سطى   - صاظا 
سحر جظعات ق غجال افذفال الثغظ ساغحععا غساظعن 
طظ اضطرابات ظفسغئ؛ شفغ بتث أجراه "الغعظغسغش"، 
ذفض  سطى ٥٠٠  الطئظاظغئ  الاسطغط  وزارة  طع  بالاساون 
لئظاظغ طمظ ساغحعا أو حاعثوا تطك المثبتئ، تئغَّظ 
طظ  غساظعن  غجالعن  ق  افذفال  عآقء  طظ   ٪٣٠ أن 
اضطرابات الظعم، و١٤٪ غساظعن طظ اقضاؤاب، و٤٠٪ 
روا شغ اقظاتار. وشغ السراق طبًق ُغحغر أتث  طظعط شضَّ
ططغعن  ظخش  طظ  أضبر  أن  إلى  الغعظغسغش  طسآولغ 
طظ  ظفسغ  سقج  إلى  بتاجئ  جغضعظعن  سراصغ  ذفض 
أطا  الترب.  خقل  لعا  ضعا  تسرَّ الاغ  الظفسغئ  الخثطئ 
أذفال جعرغا شغتااجعن لمؤات الخفتات لطتثغث سظ 

طساظاتعط وطآجغعط.
افذفال  غساظغه  طما  شغخ  طظ  غغخ  عع  ذضرظاه  طا 
المساظاة  عثه  الثولغ.  والخراع  الرأجمالغئ  ظض  شغ 
الاغ لظ تظاعغ ولظ تاعصش إق بثولئ إجقطغئ راسغئ 
لطةمغع. دولئ تاطغئ لفذفال طظ أي اظاعاك لتصعصعط، 
شساآطظ لعط الاسطغط والشثاء والمسضظ والثواء، شق 
غضعظعا  ولظ  أذفال،  وعط  السغح  لضسإ  غدطرون 
ضتغئ خراسات أو تروب، غصعل رجعل اهللا : «ال تكلفوا 
الصبيان الكسب فإنكم متى كلفتموهم الكسب رسقوا»، شظسأل 
اهللا أن غسةض بثولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 

 الظئعة الاغ جاتمغ الخشغر والضئغر وتساظغ بعط

بصطط: طسطمئ الحاطغ (أم خعغإ)
جط
طار
تمطئ لظخرة ظفغث بعت

الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر يف وقغئ باضساان

صام بططةغئ افطظ شغ باضساان باخاطاف افخ ظفغث بعت، الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان، 
غعم ٢٠١٢/٠٥/١١ طظ قععر سطى خطفغئ التمطئ السغاجغئ الصعغئ الاغ صام بعا لضحش الثطط افطرغضغئ لاأطغظ 
طخالتعا طظ خقل الجج بئاضساان وجط ظغران الترب سطى طا غسّمى باإلرعاب. وطا زال طخغره أو طضان وجعده 

طةععلغظ لشاغئ اآلن، تاى بسث طرور طا غجغث سظ أربع جظعات وظخش سطى اخاطاشه.
شغ عثا الخثد أذطص تجب الاترغر تمطًئ سالمغًئ لطمطالئئ باإلشراج الفعري سظ ظفغث بعت، وصث تدّمظئ التمطئ 
تّث الحئاب والمآغثغظ وغغرعط سطى تشغغر خعرعط الحثخغئ ووضع خعرة افخ ظفغث بعت ططالئغظ بإذقق 
جراته سطى جمغع وجائض الاعاخض اإللضاروظغ طبض الفغسئعك وواتج أب وتعغار اباثاًء طظ ٢٠١٧/٠٢/١٠ إلى 
٢٠١٧/٠٢/١٦. ضما أذطصئ ساخفئ تعغارغئ #FREE NAVEED BUTT غعم ٢٠١٧/٠٢/١٧ ططالئًئ بإذقق جراته 

الفعري. وصث ظّخئ بسخ الاشرغثات سئر تعغار سطى اآلتغ:
"ظفغث بعت شدح الترب سطى اإلرعاب بأظعا ترب أطرغضغئ جطئئ المعت والّثطار لئاضساان"

"ق غمضظ تئج افشضار وق إسثاطعا. شضرة الثقشئ اظاحرت بالرغط طظ غغاب ظفغث بعت"
"ظفغث بعت غسغر سطى خطا طعجى سطغه السقم وتضام باضساان غسغرون سطى خطا شرسعن"

لصث جاسثت عثه التمقت اإلسقطغئ شغ دطب افطئ والدشط سطى السططات طظ أجض إذقق جراح ظفغث بعت. 
إذا ضاظئ السططات تساصث أن جغاجئ السخا والاثعغش جعف تدطعث وتصعر حئاب تجب الاترغر وطظاخري 
الثقشئ، شإظعط غسطمعن اآلن تامًا وبما ق غثع طةاقً لطّحك أن طحروع الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 

الظئّعة ق غمضظ إغصاشه.
 ظسأل اهللا تسالى أن غفّك أجر أخغظا ظفغث بعت ساجقً بإذن اهللا... آطغظ آطغظ

بوتين توهم أنه بخدمته ألمريكا في سوريا 
سينال حظوة أمريكية بتهدئة مشاكله اإلقليمية والدولية

جاء  خئرا   ،(٢٠١٧/٠٢/١٩  ،orient-news) طعصع  ظحر 
أن  بظج  طاغك  افطرغضغ  الرئغج  ظائإ  "أضث  شغه: 
ججغرة  لحئه  الروجغ  باقتاقل  تسارف  لظ  واحظطظ 
الصرم جظعب أوضراظغا بأي حضض طظ افحضال، طسربا سظ 
صطصه تغال تخاسث السظش شغ الحرق افوضراظغ، وتأتغ 
عثه الاخرغتات بسث أغام صطغطئ طظ تأضغث تراطإ أن 
طعجضع "غجت" الصرم.جاء ذلك خقل لصاء بظج بالرئغج 
افوضراظغ بغارو بعروحغظضع، شغ طثغظئ طغعظغت افلماظغئ 
سطى عاطح طآتمر افطظ الثولغ، بتسإ بغان خادر سظ 
الئغئ افبغخ الغعم افتث. طحغرًا إلى ضرورة الاعخض 

إلى اتفاق حاطض لعصش إذقق الظار شغ أصرب وصئ".
: إن بعتغظ ضان غزظ أن أطرغضا جاضاشؤه برشع 

دور روجغا الثولغ، وإبرازعا شغ المسائض الثولغئ! إن عثا غئاء جغاجغ فن الثول الصائمئ سطى المئثأ الرأجمالغ 
لغج لثغعا صغط إق المظفسئ، واجاشقل اآلخرغظ، ولثلك شإن الثول الرأجمالغئ افصعى تئثل العجع لطعغمظئ 
سطى الثول الرأجمالغئ افضسش... وأطرغضا وأوروبا وروجغا تائع المئثأ الرأجمالغ، ولغج ضما ضان العضع السابص 
سظثطا ضان الشرب غائع المئثأ الرأجمالغ واقتتاد السعشغاغ غائع المئثأ اقحاراضغ الحغعسغ، شضان لضض طظ 
المئثأغظ صغمه الماخارسئ طع بسدعا الئسخ، شضان غمضظ أن غاظاشسا سطى العغمظئ والظفعذ وأن تضعن الظثغئ 
طاعصسئ... وأطا الثول الضئرى الاغ تائظى الرأجمالغئ شائصى العغمظئ شغعا لطثولئ الصعغئ، واتفاصعا طع الثول 
افخرى الاغ طظ المئثأ ظفسه غضعن لثثطاعا ولغج لاضعن ظثًا لعا، ولثلك شق تصئض أطرغضا أن تضعن أوروبا ظثًا 
لعا، أو تضعن روجغا ظثًا لعا، إق أن تضعن عثه الثول شغ درجئ طظ الصعة تساطغع أن تظازسعا الظفعذ لاضعن ظثًا 
لعا، وذلك فن المئثأ الرأجمالغ صائط سطى المظفسئ، والتر العاشر لفصعى. والثقخئ أظه طظ الشئاء السغاجغ 
أن غزظ بعتغظ أظه بخفصاه اإلجراطغئ الصثرة طع أطرغضا شغ جعرغا جغظال تزعة أطرغضغئ باعثئئ طحاضطه 
اإلصطغمغئ والثولغئ، بض جائصى تثود الخفصئ طتخعرة شغ جعرغا بسئإ خثطئ روجغا لمخالح أطرغضا ولغج 

بالدرورة أن تاةاوز ذلك إلى صداغا دولغئ أخرى.

مفاوضات أستانة
تفرخ جواسيس للوشاية بمواقع الثوار الرافضين 

للحلول االستسالمية

إيران تحتضن 
مؤامرة دولية على فلسطين وأهلها
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