
ظحر طعصع (دظغا العذظ، البقباء ١٨ رطدان ١٤٣٨عـ، 
الثارجغئ  وزغر  "صال  الاالغ:  الثئر  ٢٠١٧/٦/١٣م) 
افطرغضغ، رغضج تغطرجعن، إن السططئ الفطسطغظغئ 
لسائقت  طثخخات  دشع  بحأن  جغاجاعا  غغرت 
جطسئ  خقل  تغطرجعن،  وأضاف  وافجرى.  الحعثاء 
اجاماع شغ الضعظةرس افطرغضغ، البقباء، "أن السططئ 
الفطسطغظغئ غغرت جغاجاعا بحأن الثشع لسائقت طظ 
أدغظعا باظفغث سمطغات، وأظعا تظعي وصش الثشع لسائقت 
"أجاطغع  وتابع:  صعله.  تث  سطى  بالصاض"،  اتعمعا  طظ 
طئاحر  بحضض  ذرح  صث  المعضعع  عثا  أن  أؤضث  أن 
وأن  سئاس،  طتمعد  الفطسطغظغ  الرئغج  زغارة  خقل 
الرئغج دوظالث تراطإ ذرح ذلك أطاطه". غحار إلى أن 
الرئغج طتمعد سئاس، ضان صث اجامع طع تراطإ شغ 
تغظه  وشغ  الماضغ،  أغار/طاغع  طططع  افبغخ،  الئغئ 
صال الماتثث باجط الئغئ افبغخ، حعن جئاغسر، شغ 
ظعاغئ الجغارة، إن تراطإ ظاصح طع سئاس المثخخات 
الحعثاء  لسائقت  الفطسطغظغئ  السططئ  تثشسعا  الاغ 
طع  بظفسه  اجامع  أظه  تغطرجعن،  وأضاف  وافجرى. 
سئاس، بسث ذلك، وصال له إظه غةإ الاعصش سظ دشع 
عثه المثخخات، طحغرًا إلى أن السططئ الفطسطغظغئ 
دشع  سظ  الاعصش  تظعي  وأظعا  جغاجاعا،  غغرت 

المثخخات لمظ أدغظ بـ"سمطغات صاض"."
طعصع  سطى  جاء  طا  ظاتغئ  طظ  غآضث  عثا   :
(وضالئ شطسطغظ الغعم اإلخئارغئ، البقباء ١١ رطدان 
"أضثت  بسغط":  "باخرف  ٢٠١٧/٦/٦م)  ١٤٣٨عـ، 
عغؤئ حآون افجرى والمتررغظ، إصثام وزارة المالغئ 
شغ رام اهللا سطى صطع رواتإ سحرات المتررغظ طظ 
جةعن ضغان غععد. وأوضح الظاذص باجط العغؤئ، تسظ 
سئث ربه، شغ تثغث لـ"صثس برس"، أن تعصغش أو صطع 
إجراء  عع  طترر،  شطسطغظغ  أجغر   ٢٧٠ صرابئ  رواتإ 
لعغؤئ  سقصئ  "وق  والتضعطئ،  المالغئ  بعزارة  طرتئط 
افجرى بالمعضعع". وشغ صطاع غجة، سصثت طةمعسئ 
طظ افجرى المتررغظ طآتمر ختفغا شغ طصر المةطج 
الاحرغسغ، الغعم البقباء، أّضثوا خقله سطى أن رواتئعط 
"تص وواجإ ق غةإ المساس به"، ططالئغظ السططئ 
بالاراجع سظ عثا الصرار. وصال سئث الرتمظ حثغث شغ 
ضطمئ باجط افجرى المتررغظ إن "صرار السططئ بصطع 
رواتإ افجرى المتررغظ شغ خفصئ وشاء افترار إظما عع 
صرار جائر واساثاء جاشر سطى تص المتررغظ وسائقتعط 
شغ تغاة ضرغمئ، وعع غأتغ اجاةابئ لرغئئ خعغعظغئ 
وطططإ أطرغضغ". واسائر أن عثا الصرار غئسث برجالئ 
جطئغئ لفجرى، وعع بمبابئ "خفسئ لعط وذسظئ شغ 
تدتغاتعط وإعثار لضراطئ سائقتعط"، طآضثا "جظثاشع 
سظ تصعصظا بضض السئض المااتئ". وتثر حثغث، طظ 
ضاشئ  غحمض  آخر  لصرار  طصثطئ  الصرار  عثا  غضعن  أن 
افجرى والمتررغظ طظ ضاشئ الفخائض، وعع طا غاطّطإ 
وتثة الخش العذظغ شغ طعاجعئ "الصرار الاسسفغ غغر 
افخقصغ"، سطى تث تسئغره. وغآضث أغدا صطع السططئ 
المتررغظ  افجرى  طظ  ضئغرة  طةمعسئ  لمثخخات 
حئرًا  أطرغضا  خطا  غائع  سئاس  أن  أخرى  ظاتغئ  طظ 
بحئر وذراساً بثراع، ولع ضان ذلك سطى تساب افجرى 
الصطع  عثا  وأن  أجرعط!،  تساب  وسطى  والحعثاء 
لمثخخات طةمعسئ ضئغرة طظ افجرى المتررغظ ضان 
وعع  غععد،  لضغان  وإرضاًء  تراطإ  لمطالإ  اجاةابئ 
افطر الثي تاولئ جططئ سئاس إخفاءه، وعا عع سئاس 
غصر ضمظغاً وخش افجرى والحعثاء بـ(اإلرعاب)، لغبئئ 
أظه ذعع بظان أطرغضا ورئغسعا تراطإ، لسطعط غرضعن 

سظه وطا عط بفاسطغظ.

دولئ ضردغئ طساصطئ 
بساغضج بغضع جثغثة

اقحاشال بالسغاجئ شرض سطى المسطمغظ: صال رجعل 
ْ َعَرَف َبِرَئ،  َ ُِروَن، َف َن َوُتْ ُن ُأَمَراُء َفَْعِرُف ُ اهللا  «َسَ
ْ؟  ا: َأَفَال ُنَقاِتُلُه ْ َرِضَي َوَتاََع َقاُل ْ َم ِ َ، َوَل ََر َسِل ْ َأْن َوَم
ٍّ ُتَقاُل  ُة َح َ ِل َهاِد َ ِ ُل اْل َ ا» وصال : «َأْف ْ َقاَل: َال، َما َصلَّ
َهَداِء  ُّ ُد ال ٍر َجاِئِر» وصال : «َسِّ َاٍن َجاِئٍر، َأْو َأِم َد ُسْل ِعْ
َفَأَمَرُه  َجاِئٍر  ِإَماٍم  ِإَلى  َقاَم  َوَرُجٌل  َِّلِب،  ُ اْل ِد  َعْ  ُ ْب َزُة  ْ ِيُّ َح َوَنَهاُه، َفَقََلُه» وسظ سئادة بظ الخاطئ صال: «َدَعاَنا الَّ
ِع  ْ َّ ال َعَلى  َاََعَا  َأْن  َا:  َعَلْ َأَخَذ  ا  َ ِف َفَقاَل  َفَاَْعَاُه،    َوَأَثَرًة ِرَنا  ْ َوُ ِرَنا  ْ َوُع َرِهَا،  ْ َوَم َا  ِ َ َمْ ِفي  َّاَعِة،  َوال
اًحا،  ْفًرا َبَ ُ َا، َوَأْن َال ُنَاِزَع اَألْمَر َأْهَلُه، ِإالَّ َأْن َتَرْوا  َعَلْ

ِه ُبْرَهاٌن». ِ ِف َ هللااَّ ْ ِم َدُك ِعْ
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بصطط: الثضاعر طتمث التعراظغ*

جثغثة  طآاطرة  الرابسئ  أجااظئ  دعالغج  أظاةئ  لصث 
ضاظئ  وصث  المآطَّظئ"  "المظاذص  تثلغساً  سطغعا  أذطصعا 
المظطصئ الةظعبغئ واتثة طظعا، وصث جئص ذلك تمعغث 
روجئ  الاغ  السعث"  "بعبغصئ  جمغ  طا  لطرح  إسقطغ 
لعا جعات طحئععئ، وذرتاعا بثاغئ شغ أروصاعا بط 
لطسطظ ظظاً طظ الصائمغظ سطغعا أظعا جاطصى رواجاً بغظ 
الظاس وغصئطعن بعا، وضان العثف طظعا عع طتاولئ 
"إحشال الظاس" شغ تظاشسات شؤعغئ سحائرغئ ضغصئ، 
والامعغث لطمحروع السطماظغ الثي ذالما بثلئ دول 
أعض  سطى  شرضه  جئغض  شغ  والظفغج  الشالغ  الضفر 

الحام المسطمغظ!
التال  عغ  ضما   - المسطمغظ  تعران  أعض  وسغ  لضظ 
سظث سمعم أعض الحام - ضان بالمرخاد، شصث تظادوا 
السعث  بعبغصئ  المسماة  المآاطرة  عثه  إلجصاط 
تاى بات أختابعا غثةطعن طظ الةعر بعا، وضثلك 
دتُر  تط  تاى  المظحغئ،  شغ  المسارك  وتغرة  تسارسئ 
شاراجسعا  له  المساسثة  والمطغحغات  الظزام  صعات 
جسغمئ،  خسائرعط  وضاظئ  العجغمئ،  أذغال  غةرون 
غسغطر  طتضمئ  خطئ  أسث  صث  الظزام  ضان  أن  بسث 
بمعجئعا سطى طسئر الةمرك الصثغط طع افردن وغصطع 
أوخال تعران إلى حطرغظ غساسثه شغ تظفغث ذلك 

بسخ الثغظ باسعا دغظعط بثظغا غغرعط.
وعظا بثأت التمطئ الحرجئ طظ صئض الطغران الروجغ 
وذغران الظزام، إضاشئ لصخش المظاذص بضاشئ أظعاع 
افجطتئ المثطرة، وبثأ الادغغص طظ جثغث سطى البعار 
بالسعز  المصاتطعن  وحسر  أحضاله،  بضض  المثطخغظ، 
شاصاذرت  أعطعط  إلى  الظاس،  إلى  شالاةأوا  الحثغث، 
الةمعع إلى المساجث تظفص الشالغ والظفغج لثسط عثه 
البطئ الصطغطئ الاغ حسر الظاس بخثصعط وإخقخعط، 
وصث ُسرضئ تاقت طظ السطاء، أسادت لظا ذضرى أطةاد 
الختابئ الضرام رضعان اهللا سطغعط شغ الئثل واإلظفاق!، 
شفغ غعطغظ ُجمسئ طؤات المقغغظ طظ الطغرات، إضاشئ 
لطائرسات السغظغئ الماظعسئ. وصث ضان قشااً اإلصئال سطى 
الائرسات شغ المظاذص الاغ ذالما ضان غسائرعا الظزام 

صث َسصثت طسه "طخالتئ وذظغئ"!
إن عثا العسغ الثي تمغجت به بعرة الحام سطى طثى 
شغ  الصئان  بغدئ  لعع  طدئ،  جظعات  جئ  طظ  أضبر 
وأتئاسعا  أطرغضا  أرادت  شصث  شغعا،  افطعر  طةرغات 
طظ  الثطغر،  السغاجغ  لتطعا  الظاس  إرادة  إخداع 
الظزام  إظااج  بإسادة  لطصئعل  الظاس  تطعغع  خقل 
شغ  جطضئ  وصث  سطغعا،  السطماظغ  المحروع  وشرض 
اصئ، لضظعا  جئغض ذلك أخئث السئض وتتئ طسمغات برَّ
ضطعا تتطمئ سطى خثرة بعرة الحام المئارضئ، شصث 
أرادت تةمغث الةئعات طع الظزام تمعغثًا لعصش الصاال 
طا  لضظ  افطرغضغ،  السغاجغ  التض  إلى  وخعقً  طسه 
لئبئ أن احاسطئ المظطصئ الةظعبغئ، شطط تصاخر سطى 
طظ  ضشط  وتتئ  بض  درسا،  طثغظئ  شغ  طثطخئ  صطئ 
الظاس تترضئ شخائض شغ طظاذص ذالما ضاظئ تاثرع 
بثرائع سثة طئررة جمعدعا، شأخئتئ طعاصع الظزام 
تتئ طرطى البعار وصث صخفئ ططارات ووتثات ذالما 

ضاظئ تسائر ظفسعا خارج طرطى البعار.
المثلئ"  وق  "المعت  طسرضئ  تعل  الظاس  الافاف  إن 
المةمعسات  وجارسئ  لطبعار،  ضئغرًا  زخماً  أسطى 
صادتعا  أواطر  راشدئ  الفخائض،  جمغع  طظ  المثطخئ 
جاتات  إلى  تسارسئ  الثاسمغظ،  طع  المرتئطغظ 
المسارك، شصث رأوا بأم أسغظعط اآلبار المثطرة لطمال 
سظث  صظاسئ  وأخئتئ  الصاتض،  بض  الصثر  السغاجغ 
غئثأ  الثقص  جئغض  وبأن  الظاس،  وسظث  المصاتطغظ 
بالاثطص طظه وطظ تئساته، شالةعاد الطغإ، ق غمضظ 
وجض  سج  شاهللا  صض  وإن  الطغإ  بالمال  إق  غضعن  أن 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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لطالما ضاظئ خطعط الاصسغط بالمظطصئ تدسعا أذراف 
خارجغئ سئر الصعى اقجاسمارغئ الشربغئ، وغاط تظفغثعا 
الئارزاظغ  طسسعد  السغث  المتطغغظ،  سمقئه  بأغثي 
رئغج إصطغط ضردجاان السراق لط ُغثِش طططصا ذمعتاته 
طساصطئ؛  ضردغئ  دولئ  وإصاطئ  السراق،  سظ  اقظفخالغئ 
شصث أضث غعم افربساء ٩ تجغران خقل اجاماع تدره 
طمبطعن سظ افتجاب السغاجغئ شغ اإلصطغط أن العصئ تان 
إلسقن الثولئ الضردغئ وضرورة اقجاصقل سظ التضعطئ 
المرضجغئ بحضض جطمغ، طعضتاً: "أظه ق تاجئ لطتخعل 
سطى ترخغص طظ بشثاد إلجراء اقجافااء سطى اقجاصقل 
الثي تط تتثغثه شغ ٢٥ أغطعل وأضاف أظه "جغخعت 
شغ ذلك الغعم جضان طظطصئ ضردجاان وباصغ المظاذص 
اقجاصقل".  غصئطعن  ضاظعا  إن  لغصعلعا  سطغعا  الماظازع 
وتحغر سئارة "المظاذص الماظازع سطغعا" إلى طظاذص شغ 
حمال السراق وخخعخا طتاشزئ ضرضعك الشظغئ بالظفط، 
وتابع أظه تصرر خقل اقجاماع تحضغض بقث لةان بحأن 
اقجافااء وبرئاجئ رئغج اإلصطغط، طسسعد بارزاظغ، تغث 
جاصعم الطةظئ افولى بجغارة الثول السربغئ لئتث سمطغئ 
باظغئ  لةظئ  وتحضغض  ضردجاان،  إصطغط  شغ  اقجافااء 
وأخغرة  بالبئ  لةظئ  وتحضغض  اإلصطغمغئ،  الثول  لجغارة 
لجغارة بشثاد لئتث سمطغئ اقجافااء شغ إصطغط ضردجاان.  

طظ  خطغرة  درجئ  سطى  تخرغتات  اإلسقن  عثا  جئص 
افعمغئ تسضج ذمعتات الئارزاظغ شغ اقجاصقل أبظاء 

زغارته الاغ صام بعا إلى جئعات الصاال صرب المعخض، 
واجاماسه طع صادة الئحمرضئ. غمضظ اجاثقص بسخ 
الظصاط افضبر أعمغئ الاغ تسطط افضعاء سطى الثطط 
المساصئطغئ لطجسغط الضردي؛ الظصطئ افولى: تأضغثه أظه 
خقل  بعضعح  ضردجاان  إصطغط  اجاصقل  طسألئ  بتث 
زغارته افخغرة لئشثاد (صئض حعرغظ)، ولصائه طع السغث 
تغثر السئادي رئغج العزراء، تغث أضث له سطى وجعب 
"إذا  وصال  الخراسات،  وتةظإ  الةعار،  وتسظ  الافاعط، 
التض".  عع  شاقجافااء  بشثاد  طع  تض  إلى  ظاعخض  لط 
الظصطئ الباظغئ: تحثغث الئارزاظغ سطى أظه اتفص طع أطرغضا 
سطى سثم اقظستاب طظ "المظاذص الضردجااظغئ" الاغ 
"تررتعا" صعات الئحمرضئ "بثطاء ١١٥٠٠ حعغث وجرغح، 
ظصئض  أن  الادتغات  عثه  ضض  بسث  الممضظ  غغر  وطظ 
وجظتافر  المتاشزات"  طع  لطمرضج  المئاحر  بالاساطض 
بضض عثه المظاذص المتررة. أي أن عظاك تفاعما أطرغضغا 
بارزاظغاً طسئصا سطى إسقن اجاصقل إصطغط ضردجاان شعر 
المعخض،  شغ  اإلجقطغئ"  "الثولئ  تظزغط  سطى  الصداء 
وضط جمغع افراضغ الاغ "جاتررعا" صعات الئحمرضئ 
إلى الثوغطئ الةثغثة المساصطئ، بما شغ ذلك ضرضعك 
سقوة  بالمعخض،  المتغطئ  والصرى  بالظفط،  الشظغئ 
سطى جئض جظةار. عثا طا أضثه رئغج "عغؤئ المظاذص 
الضردجااظغئ العاصسئ خارج إدارة إصطغط ضردجاان" ظخر 
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بصطط: سطغ الئثري – السراق

عباس يؤكد عداءه ألهل 
فلسطين، وتبعيته ألمريكا 

وكيان يهود

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، ١٤ رطدان ١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٦/٩م) الثئر الاالغ: "أصرت الظمسا تحرغسا غتزر ارتثاء الظصاب 
الثي غشطغ ضاطض العجه شغ افطاضظ الساطئ، وجغئثأ جرغان عثا التزر شغ افول طظ تحرغظ افول/أضاعبر المصئض. 
وواشص الئرلمان الظمساوي سطى عثا الصاظعن شغ أغار/طاغع الماضغ، وأصره الرئغج ألضسظثر شان دغر بغططظ عثا افجئعع. 
وصال المضاإ اإلسقطغ لطئرلمان إن "المثالفغظ لطصاظعن الةثغث جغثشسعن غراطئ طالغئ تخض إلى ١٥٠ غعرو (١٦٨ 
دوقرا)، وإن التزر المفروض شغ افطاضظ الساطئ غحمض وجائض الظصض الساطئ، والمتاضط والمثارس والةاطسات". 
وغحامض الصاظعن سطى إجراءات أخرى تفرض صغعدا سطى ظحر طعاد تتّخ سطى (الاطرف)، وتطجم المعاجرغظ باعصغع 
"سصث اظثطاج". وبمعجإ عثا السصث غةإ سطى المعاجر اتئاع برظاطب اظثطاج تئطس طثته ١٢ حعرا، وغحمض دورات شغ 
"الصغط" والطشئ افلماظغئ، وسثم تدعر عثا الئرظاطب صث غآدي إلى اصاطاع طثشعسات الاأطغظ (اقجاماسغ). غحار إلى 
أن الصاظعن الةثغث عع بمرة طحروع أسثته التضعطئ العجطغئ بثسط صعي طظ الغمغظ الماطرف شغ غمرة وخعل 
ظتع تسسغظ ألفا طظ ذالئغ الطةعء إلى الظمسا. ورغط تخثغصه سطغه، اظاصث الرئغج الظمساوي عثا الصاظعن افربساء 
الماضغ، وصال إن "تزر تشطغئ ضاطض الةسط شغ افطاضظ الساطئ ق غسث صاظعظا جغثا". ولفئ إلى سثم طسرشئ الظاغةئ 
الماعخاة طظ سمطغئ ضعثه، وتساءل: "عض جائصى الظساء شغ طظازلعظ طع عثا التزر، أم أظعظ جغفاتظ الظعاشث؟ ق 
أتث غسرف ذلك". وغأتغ تزر ارتثاء الئرصع وأي طقبج أخرى تشطغ العجه شغ الظمسا بسث إجراءات طمابطئ شغ بطثان 

أخرى شغ اقتتاد افوروبغ، ضاظئ أولعا شرظسا الاغ أصرت عثا التزر شغ ٢٠١١.
: غئثو أن الرسإ بات غطش الشرب لًفا لغج طظ اإلجقم شصط، بض طظ ضض حغء له سقصئ أو غمئ 

غ

لقجقم بخطئ، وأن سثم صثرتعط سطى طعاجعئ اإلجقم شضرغا ودشع التةئ بالتةئ، دشسعط إلى اجاسمال 
السظش والضئئ والصعر، أجالغإ الدسفاء المعجوطغظ شغ جاتات الخراع الفضري والتداري، شطةأوا إلى صمع 
المسطمغظ وجظ صعاظغظ لمظسعط طظ طمارجئ أتضام دغظعط، ظاجغظ بض طاظاجغظ وطاشاشطغظ الترغات الاغ 

غاشظعن بعا، والاغ غثوجعظعا بظسالعط سظثطا غاسطص افطر باإلجقم والمسطمغظ.

الغرب الكافر ترتعد فرائصه من اإلسالم
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إن  تغطرجعن  رغضج  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  صال 
تتئ  التثغثة  طغظاء  وضع  غمضظ  أظه  تساصث  بقده 
باسطغط  لطسماح  غسمعا  لط  بالبئ  جعئ  جغطرة 
المساسثات اإلظساظغئ. وأضاف العزغر شغ جطسئ لطةظئ 
واحظطظ  شغ  الحغعخ  لمةطج  الاابسئ  المثخخات 
جعئ  إلى  المغظاء  ذلك  ذعسا  التعبغعن  "جغسطط 
بالبئ... لغج السسعدغغظ وق اإلطاراتغغظ و... جغضعن 

بمصثورظا الثخعل".

افطط  طئسعث  أتمث،  الحغت  ولث  إجماسغض  وضان   
شغ  افطظ  طةطج  شغ  صال  صث  الغمظ،  إلى  الماتثة 
٣٠ أغار/طاغع إظه اصارح أن غةري الافاوض سطى اتفاق 
بالاعازي  التثغثة  شغ  السسضرغئ  اقحائاضات  لافادي 
طع اتفاق قجاؤظاف ضت الرواتإ سطى طساعى الئقد. 
إق أن المئسعث أحار إلى أظه لظ غطاصغ طع التعبغغظ 

والمآتمر الحسئغ السام الماتالش طسعط.
 وجاء شغ بغان طةطج افطظ "عثه المصارتات جامبض 
آلغئ لئظاء البصئ بغظ افذراف طع السسغ لعصش لطصاال 
غمضظه الخمعد ضثطعة ظتع اجاؤظاف طتادبات السقم 

تتئ صغادة افطط الماتثة".
طةطج  سطى  رئاجغ  بغان  طحروع  برغطاظغا  ذرتئ   
طعاظأ  شغ  دولغغظ  طراصئغظ  ظحر  إلى  غثسع  افطظ 
أطام  خظساء  ططار  وشاح  التثغثة،  خخعخاً  الغمظ، 
الرتقت الاةارغئ فغراض إظساظغئ، لضظ روجغا سططئ 
خثور الئغان تاى اآلن بسئإ طا غادمظه طظ ططالإ 
السابص  الرئغج  وتطغفعط  التعبغغظ  اظاعاضات  تظاصث 

سطغ خالح وتفرض سطغعط الاجاطات جغاجغئ.
شصرة  سطى  المةطج،  طخادر  وشص  روجغا،  واسارضئ 
الرئغج  وأظخار  تثسع «التعبغغظ  الئغان  طحروع  شغ 
السابص سطغ سئث اهللا خالح إلى وصش إذقق الخعارغت 
وتعثغث  السسعدغئ  السربغئ  الممطضئ  سطى  الئالغساغئ 
حطإ  إلى  روجغا  جسئ  ضثلك  المثظغغظ».  السضان 
شصرات تططإ طظ تتالش التعبغ-خالح اقظثراط شغ 
بتث المصارتات افخغرة الاغ تمطعا المئسعث الثاص 
إلى الغمظ إجماسغض ولث الحغت أتمث، شغ حأن طغظاء 
التثغثة وتسعغئ طحضطئ دشع الرواتإ، وعع طا حضض 

سصئئ إضاشغئ أطام خثور الئغان.
وغتثد طحروع الئغان خرغطئ ذرغص لارتغئات جثغثة 
ضان اصارتعا إجماسغض ولث الحغت أتمث، ورشخ تتالش 
التعبغ-خالح بتبعا، وبغظعا «ظحر آلغئ طراصئئ إضاشغئ 
لاسعغض  أخرى،  وطراشأ  التثغثة  شغ  الماتثة  لفطط 
تةظإ  شغ  والمساعمئ  والمساسثات،  الئدائع  تثشص 

أسمال الاعرغإ لطمعاد غغر المحروسئ».
وغثسع طحروع الئغان «ضض افذراف إلى اقظثراط شغ 
حضض بّظاء شغ بتث طصارتات المئسعث الثاص افخغرة، 
لجغادة وخعل حتظات الئدائع سئر طعاظأ الئتر افتمر، 
والارتغئات الةثغثة إلدارة طغظاء التثغثة». وغسائر أن 
عثه المصارتات جاضعن بمبابئ إجراءات بظاء البصئ بغظ 

افذراف، تسعض السعدة إلى المتادبات السغاجغئ.
شغ  الئرغطاظغئ  السفارة  ظحرته  بغان  صال  شغما  عثا 
 ٢٠ ضط  اجاماساً  إن  أغار/طاغع،  حعر  بثاغئ  الغمظ 
طظ أطرغضا واقتتاد افوروبغ طع بقبئ صادة  طسآوقً 
سسضرغغظ غمظغغظ، لئتث افزطئ الغمظغئ، وسمطغئ ظجع 
السقح طظ المةمعسات المسطتئ شغ الغمظ. وأحارت 

إلى أن اقجاماع ُسصث شغ الساخمئ افردظغئ سّمان.
بمعصع  السفارة  خفتئ  سطى  ُظحر  الثي  الئغان  وذضر 
الاعاخض اإللضاروظغ «شغسئعك»، إن الطصاء بتث «ظجع 
سظ  سئارة  عغ  اإلدطاج  وإسادة  والاسرغح،  السقح، 
جععد دولغئ تساسث سطى تسرغح الةماسات المسطتئ 
شغ الغمظ وإسادة دطةعا شغ المةامع». وأحارت إلى 

إّن صطر الاغ غثت ططئثاً رئغسغاً لطسغاجات الئرغطاظغئ 
سطى  لطاحعغح  ضئغرًا  إسقطغاً  وطظئرًا  المظطصئ،  شغ 
وشدح  خططعا  لضحش  وطرضجًا  افطرغضغئ،  السغاجئ 
سمقئعا، وطشظاذغساً جغاجغاً ضئغرًا لةثب الصعى السغاجغئ 
افطرغضغئ،  لطسغاجات  الُمظاوئئ  (المساثلئ)  اإلجقطغئ 
وطقذًا لصغاداتعا، إّن صطر بعثه افسمال ق حّك أّظعا آذت 
أطرغضا وضاغصاعا ضبغرًا، وجاء الرد افطرغضغ سطغعا طظ 
خقل سمغطعا المطك جطمان، والثي أوضطئ إلغه الصغام 
شضان  له،  وُطعّثٍد  الصطري،  لطثور  طصابض  ظحط  بثور 

بمرته عثا التخار الثاظص المحاَعث ضث صطر.
وجثت صطر أّظه ق طظاص لعا طظ الطةعء إلى تض طالغ 
ُغثّفش سظعا ضشط التخار لسطه ُغسّرع شغ رشسه، وغضعن 
بثغقً أصض جعءًا سظ الثدعع الاام لقرادة افطرغضغئ، 
تراطإ  إدارة  ظعط  أحئسئ  الاغ  الخفصئ  عثه  شضاظئ 

حغؤاً طا، وطفت الثجغظئ افطرغضغئ بافطعال.
لط تساطع برغطاظغا وطسعا أوروبا الثشاع سظ صطر شغ 
أزطاعا تطك، وق العصعف شغ وجه (الئطثوزر) افطرغضغ 
أوروبا،  سمقء  ساخفًئ عةعطغًئ تاّدًة سطى  الثي أذطص 

وعع افطر الثي جسطعا تظتظغ أطام تطك الساخفئ.
إّن تمادي أطرغضا شغ اباجاز الئقد السربغئ واإلجقطغئ، 
وشرض اإلتاوات سطغعا، وظعإ المطغارات طظعا بثرغسئ 
بغع افجطتئ، طا ضان لغتخض لع ضان عظاك تاضٌط شغ 
عثه الئقد غمطك صراره، أو لع ضاظئ عظاك دولٌئ شغ 
اظئطاح  ولضّظ  التصغصغئ،  السغادة  تمطك  الئقد  عثه 
واجاسقطعط  المعغظ،  العضع  بعثا  فطرغضا  التضام 
لعا بعثا الحضض الُمثجي، لعع دقلئ سطى صرب ظعاغئ 

تضمعط الثلغض، وزوال دولعط المخطظسئ.
شحسعب عثه الثول صث شاض بعا الضغض، ولط تُسث ُتطغص 
عثا اإلذقل الُمحغظ الثي ُتمارجه أطرغضا بتص بطثاظعط 
بضض عثا السفعر، وعا عغ تاتّسج ُذرق الاشغغر افضبر 
جغاجاتعا  وسطى  أطرغضا،  أدوات  سطى  لطامرد  ُطقئمًئ 
الُماشطرجئ شغ المظطصئ، شالمسألئ لط تُسث جعى طسألئ 
غحاّث  اإلجقطغ  والمث  طتالئ،  ق  صادٌم  والاشغغر  وصئ، 
غعطاً بسث غعم، والبعرات تاعالى طعجاتعا جغقً بسث جغض، 
وتالئ الرضعد والسضعن الاغ اجاعذظئ لثى الحسعب 
شغ زطظ العجغمئ بسث اقجاسمار صث وّلئ إلى غغر رجسئ، 
وتّض طضاظعا تالئ دغظاطغئ شّسالئ ُطظاةئ جُابمر - بإذن 
اهللا - ِغراجاً ظحطئ تاترك بصعة وتغعغئ إلغةاد دولئ 
إجقطغئ شاغئ، تضظج ضض العجعد افطرغضغ واقجاسماري 
طظ دغار المسطمغظ ضظساً تاّطاً، وتتمض الثسعة اإلجقطغئ 
تمقً تصغصغاً، تاشغر طسه المصاغغج والمعازغظ والصعى 
تشغرًا اظصقبغاً جثرغاً، وتائعأ سظثعا دولئ الثقشئ الراحثة 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة المضاظئ الاغ تطغص بعا، وتاعّلى 

 طصالغث افطعر السالمغئ طظ غغر ُطظازع
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وّصع وزغر الثشاع افطرغضغ جغط طاتغج وظزغره الصطري 
خالث السطغئ اتفاصا صغماه ١٢ ططغار دوقر أطرغضغ لئغع 
صطر ٣٦ ذائرة طصاتطئ طظ ذراز إف-١٥، وتّمئ الخفصئ 
شغ وصٍئ تأّضث شغه أّن إدارة الرئغج افطرغضغ دوظالث 
تراطإ عغ الاغ دشسئ السسعدغئ لفرض تخاٍر خاظٍص 
سطى صطر برًا وبترًا وجعًا، شغما ُغضّرر شغه تراطإ اّتعاطاته 
لصطر بامعغض (اإلرعاب)، شصال شغ ٢٠١٧/٦/٩: "إّن دولئ 
صطر لفجش لثغعا تارغت ذعغض شغ تمعغض (اإلرعاب) سطى 
طساعى ساٍل جًثا، وسطغظا أن ظعصش تمعغض (اإلرعابغغظ)، 
بالةغح  الةظراقت  وضثلك  الثارجغئ،  وزغر  طع  وصّرْرُت 
افطرغضغ دسعة صطر إلظعاء تمعغطعا لــ(اإلرعاب)"، وبسث 
تعصغع اقتفاق ُطئاحرًة اظططصئ طظاورات سسضرغئ أطرغضغئ 
صطرغئ عغ افولى طظ ظعسعا طظث بثء أزطئ التخار شغ 
الثاطج طظ تجغران/غعظغع الةاري، وحارك شغ الاثرغئات 
الاغ جرت شغ المغاه الصطرغئ جظعب الساخمئ الثوتئ 
جفغظاان طظ صعات الئترغئ افطرغضغئ، وصطع بترغئ طظ 
الصعات افطغرغئ الصطرغئ، وتدمظئ المظاورات سثدًا طظ 
الامارغظ الثاخئ بالسمطغات الئترغئ الماسطصئ بالاثرغإ 
إلى  إضاشئ  الئترغئ،  والخعارغت  المثشسغئ  رطاغئ  سطى 
بسخ الامارغظ الئترغئ المحارضئ طبض اإلطثاد واإلخقء 

الطئغ بعاجطئ الطائرات المروتغئ.
إّن عثه السرسئ شغ إبرام خفصئ حراء الطائرات صئض رشع 
التخار سظ صطر، وطا تئسعا طظ إجراء ُطظاورات بترغئ 
صطرغئ أطرغضغئ ق تسظغ إقّ حغؤاً واتثًا: أق وعع أّن صطر 
صث اجاةابئ لطدشعذات افطرغضغئ، وأّظعا صث خدسئ 
إلطقءات إدارة تراطإ، شسارسئ باصثغط ججٍء طظ اإلتاوة 
افطرغضغئ المفروضئ سطغعا بصغمئ ١٢ ططغار دوقر تاى 
صئض رشع السصعبات المفروضئ سطغعا، وعع غسظغ أغدًا 
أّظعا لط تُسث صادرة سطى الُمماذطئ شغ الثشع ضما شسطئ 
إّبان إدارة أوباطا الاغ ضاظئ صث أسطظئ شغ تحرغظ الباظغ/

ظعشمئر طظ السام الماضغ ٢٠١٦ سظ خفصئ طتامطئ 
لئغع ٧٢ ذائرة إف ١٥ إلى صطر بصغمئ ٢١,١ ططغار دوقر، 
لضّظ صطر تعّربئ وصاعا طظ تظفغثعا، وتةاعطاعا، إلى 
أْن جاءت إدارة تراطإ الاغ ساصئئ صطر طظ خقل شرض 
خدعسعا،  إلى  أّدى  طا  وعع  سطغعا،  التخار  السسعدغئ 
ودشسعا ظخش صغمئ اإلتاوة المفروضئ سطغعا، سطى أْن 

غائسعا الظخش اآلخر بسث طثة.
عثه  سطى  صطري  طسآول  سّطص  الثدعع  عثا  وبسث 
الخفصئ بالصعل: "عثا بالطئع دلغض سطى أن المآجسات 
افطرغضغئ طسظا، ودسط أطرغضا لصطر طاأخض، وق غاأبر 
بسععلئ بالاشغرات السغاجغئ"، ولضظ أطرغضا تاى اآلن 
برشع  السسعدغئ  تأطر  لط   - الثدعع  عثا  ضض  وطع   -
ُترغث  أّظعا  وغئثو  صطر،  دولئ  سطى  المفروض  التخار 

المجغث طظ إذقلعا.
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أن العثف طظ اقجاماع عع طساسثة المصاتطغظ سطى 
أن غضعظعا ججًءا طظ سمطغئ السقم. وصالئ إن الصادة 
حارضعا  الغمظغئ،  التضعطئ  شغ  السابصغظ  السسضرغغظ 
ان وذلك شغ ورحئ سمض  بخفاعط الحثخغئ، شغ َسمَّ

لثسط ظصاحات عثه المةمعسئ.
شغ  المةمعسئ  براطب  لاظفغث  السُئض  اقجاماع  وظاصح 
افجاجغئ  افحغاء  ضمظ  وطظ  الخراع،  وإظعاء  الغمظ 
الاغ صاطعا بمظاصحاعا، وعغ تةظغث افذفال، وطئادرة 

تاسطص بمثغظئ التثغثة، والعضع اإلظساظغ شغ الغمظ.
ورش  بةثولئ  اظاعى  اقجاماع  شإن  الئغان  وبتسإ 
سمض طساصئطغئ شغ إجئاظغا وبرغطاظغا ودول الاساون 
الثطغةغ وطةمعسئ الثول الـ١٨، سطى أن غضعن اقجاماع 

الصادم باارغت ١٧ تمعز/غعلغع لطسام الةاري.
أطرغضا  الغمظ  شغ  الخراع  دولاغ  أن  العاضح  طظ 
سمقئعما  بغظ  لفزطئ  تض  سطى  تافصا  لط  وبرغطاظغا 
شغ الصرغإ المظزعر، لضظ خغعط التض الاغ غطرتعا 
تجال  ق  افطرغضغئ  المئادرة  ضمظ  أتمث  الحغت  ولث 
جارغئ المفسعل، شالطرف البالث الثي خرح به ضغري 
آظثاك لغاسطط افجطتئ والمثن عا عع غخرح به وزغر 
الثارجغئ افطرغضغئ الةثغث تغث غسسى لاسطغط طغظاء 
بغان  لضظ  غسمه،  لط  طتاغث  بالث  لطرف  التثغثة 
بغظ  تعاشصا  عظاك  أن  إلى  غحغر  الئرغطاظغئ  السفارة 
برغطاظغا وأطرغضا سطى إسثاد حثخغات طظ التضعطئ 
لطصغام   - عادي  شرار  صئض  ضاظئ  الاغ  ربما   - السابصئ 
بثور الطرف المتاغث واجاقم المثن وافجطتئ المافص 
سطغعا وتسرغح طظ غاعط بـ(اإلرعاب) طظ المطغحغات 
وبثسط  التثغثة  طغظاء  طظ  جغئثأون  تغث  وعضثا، 
افطط الماتثة لعط، وبسثعا تسغر بظعد طئادرة ضغري-

ولث الحغت ضما غراد لعا طع بسخ الاسثغقت، وغئثو 
طظ  أضبر  خالح  سطغ  تجب  سطى  جاسعل  برغطاظغا  أن 
جظاح عادي الثي ُغاعط بسخ صغاداته طظ صئض أطرغضا 
دوظالث  افطرغضغ  الرئغج  تخرغح  تسإ  بـ(اإلرعاب) 
لعما  والسسعدغئ  اإلطارات  أن  العاضح  وطظ  تراطإ، 
طضعظاته  شغ  غشطإ  الثي  عادي  جظاح  طظ  تتفزات 
تجب اإلخقح وبسخ السطفغغظ، وغاعصع أن تساطغع 
المآتمر  تجب  سطى  باقساماد  أطرغضا  إصظاع  برغطاظغا 
وخاخئ المعالغ لسطغ خالح وإحراك التعبغغظ طسعط 
وتفضغك جظاح عادي طع العصئ تظفغثا لمئادرة ضغري 

وولث الحغت المسثلئ.
إن الخراع اإلظةطع أطرغضغ شغ الغمظ والثي غزعر شغ 
الترب المسطظئ سطغه داخطغا وخارجغا طظ صئض السسعدغئ 
الخراع  أذراف  صئض  طظ  وضثلك  الاتالش  ودول 
المتطغئ جمغسعا جعاء ذرف عادي أو تتالش التعبغغظ 
أودى  الثي  عع  الثولغ  الخراع  عثا  إن  خالح،  وسطغ 
بالغمظ وأعطه إلى طا عط شغه طظ الخراسات واقصااال 
والتروب، تغث أخئح أعض الغمظ شغ جتغط المةاسئ 
وافطراض الفااضئ ضالضعلغرا شغ ظض تسطض الثثطات 
افجاجغئ وسثم خرف الرواتإ، إن عثه التال لظ تتض 
تق جثرغا إق بسعدة اإلجقم ودولاه الثقشئ الراحثة 
سطى طظعاج الظئعة، ذلك اإلجقم الثي جسض طظ تطك 
الصئائض افظخارغئ الماظاترة خغر أطئ تغظ الاجطئ به 
وترضئ  ورجعله  اإلجقم  دسعة  وظخرت  به  وتضمئ 
جغسغث  شعض  بغظعا،  افسثاء  غشثغه  ضان  الثي  الخراع 
جثغث  طظ  لقجقم  ظخرتعط  والتضمئ  اإلغمان  أعض 
بإصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة وغصطسعن ضغث 

افسثاء الضاشرغظ؟!!
الطعط إظغ أجالك شغ عثا الحعر الضرغط أن تعثي أعض 

 الغمظ لثلك الثغر السمغط... إظك جمغع طةغإ
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ
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ظزط تجب الاترغر/ وقغئ السعدان غعم ٢٣ رطدان ١٤٣٨عــ، إشطاره السظعي، والثي دسا له لفغفاً طظ اإلسقطغغظ 
والسطماء والسغاجغغظ، وصث ألصى افجااذ أبع خطغض الظاذص الرجمغ لطتجب شغ السعدان ضطمئ صرع بعا أجراس 
وخطعرة  الئقد،  حآون  شغ  افجظئغئ  الاثخقت  طظ  تثر  تغث  السعدان،  شغ  واإلسقم  الرأي  صادة  سطى  اإلظثار 
المحروع افطرغضغ الثي ترغث أطرغضا سئره تطئغص ظزام سطماظغ خرغح، غصخى شغه اإلجقم سظ التضط، وغتارب 
دساته، تتئ قشاات (طتاربئ اإلرعاب). طحغرًا إلى شحض الصعى السغاجغئ الاغ وخفعا بالماعاشائ سطى السططئ 
وضثلك شحض التضعطات ق جغما أظعا تصعم سطى أجاس (العذظغئ) وعغ دولئ وظغفغئ لدرب وتثة افطئ وتمضغظ 
المساسمر طظ ظعإ برواتعا، ودسا أبع خطغض شغ ضطماه صغادات المسطمغظ المثطخئ بأن ترشع أخعاتعا لطمطالئئ 
بثولئ سالمغئ طئثئغئ، وأن تسغث الظزر طظ زاوغئ السصغثة اإلجقطغئ شغ الثوغقت (العذظغئ) الصائمئ شغ بقد 
المسطمغظ والاغ غصعدعا تضام سمقء لطشرب الضاشر المساسمر. عثا وصث تفاسض التدعر طع ضطمئ افجااذ أبغ 
خطغض؛ شضاظئ طثاخقت لطسادة: افجااذ/ أبحر رشاي الختفغ بةرغثة أخئار الغعم، والحغت غعجش تسظ طتمث 
غاجغظ طمبض السغث/ الخادق المعثي، وافجااذ/ طتمث لطغش طثغر تترغر جرغثة أخئار الغعم، وافجااذ/ سمر 
طعجى افطغظ السغاجغ لتجب التصغصئ الفثرالغ. ولصث اضازئ صاسئ شظثق "الصراظث ععلغثي شغق" شغ الثرذعم، 
بسثد طظ صغادات الئقد، طظعط الثضاعر إبراعغط افطغظ/ افطغظ السام السابص لتجب افطئ الصعطغ، والثضاعر 
الضاروري افطغظ السام لعغؤئ سطماء السعدان، والثضاعر طتمث سطغ سئث اهللا الةجولغ المظسص السام لاغار افطئ 
العاتثة، والثضاعر طظخعر طمبض عغؤئ حؤعن افظخار، وافجااذ/ تسظ سئث التمغث الصغادي بةماسئ اإلخعان 
المسطمغظ وسدع الئرلمان، وسثد طظ رؤجاء تترغر الختش واإلسقطغغظ بالئقد، وغغرعط، وصث ضان غعطاً ذغئًا 

تةسثت شغه روح افخعة اإلجقطغئ بغظ التدعر. شضان غعطاً طحععدًا بالدغعف الضرام وبظفتات رطدان.

ً

والية السودان: اإلفطار الرمضاني السنوي
نفحات رمضانية، وإنذارات من التدخالت األجنبية
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اقتةاه إلى تث ضئغر طاشغرات الثارذئ الةثغثة لطحرق 
افوجط، الاغ أسطظ سظعا افطرغضان وق جغما شضرة أن 
الثارذئ  سطى  عما  ضما  جغضعظان  جعرغا  وق  سراق  ق 
الةثغثة، طا غسظغ أن الثارذئ الةثغثة، ربما جازعر 
شغعا تثود لطثوغطئ الُضردغئ. شمظث أن شرضئ أطرغضا 
سام ١٩٩١،  السراق  حمال  سطى  الةّعي  التزر  طظاذص 
أخئتئ طظطصئ ضردجاان حئه دولئ، وسظثطا اتاطئ 
أطرغضا السراق ٢٠٠٣ ضان الظزام الثي وضسه برغمر 
جغأ الخغئ، غصعم سطى أجاس ذائفغ طثعئغ صعطغ. 
بةسض  الثجاعر  بضاابئ  المضطفئ  الطةظئ  خاغئ  تغث 
افصالغط  أجاس  سطى  "شثرالغئ"  اتتادغئ  دولئ  السراق 
طبض إصطغط ضردجاان الاغ ظخئ المادة (١) طظ دجاعر 
(جمععرغئ  أن  سطى   ٢٠٠٥ لسظئ  السراق  جمععرغئ 
السراق دولئ اتتادغئ)، وظخئ المادة (١١٦) سطى أن 
طظ  السراق  جمععرغئ  شغ  اقتتادي  الظزام  غاضعن 
ساخمئ وأصالغط وطتاشزات ق طرضجغئ وإدارات طتطغئ، 
أطا المادة (١١٧) شإظعا صدئ بأن غصر عثا الثجاعر 
إصطغمًا  الصائمئ  وجططاته  ضردجاان  إصطغط  ظفاذه  سظث 
اتتادغاً، والثي غظزر شغ خقتغات عثا اإلصطغط غثرك 
طثى تفضغك السراق شغ المساصئض الصرغإ وبثاخئ وأن 
أصالغط  اجاتثاث  "إطضاظغئ  سطى  تظص   (١١٩) المادة 
أخرى"، وعضثا بثرت أطرغضا بثور تفضغك السراق طظ 
خقل دجاعر ططشط وطظ صئض اتاقله بسحرات السظغظ.

الضرد  إخعتظا  وخخعخاً  الةمغع  بسطط  غضعن  أن  غةإ 
أن طحروع الفثرالغئ شغ السراق ظصغخ لرابطئ السصغثة 
وافخعة، وصث غآدي إلى تروب أعطغئ وشاظئ ضئرى ق 
سربًا  غسطط طثاعا إق اهللا، وجغثسر المسطمعن جمغساً 
شغ  صئض  طظ  افطئ  خسرت  ضما  وحغسئ،  جظئ  وضردًا، 
(١٩١٦م)  جظئ  المحآوطئ  بغضع)  (جاغضج  اتفاصغئ 
الاغ طجصئ أطاظا حر طمجق، وصطسئ أوخالعا وأخئتئ 
شرغسئ لقجاسمار تطاعمعا بضض حراعئ ووتحغئ بئثسئ 
الصعطغات والمعاقة والائسغئ، وق زالئ تسغح آبار عثه 
شغ  ذلغطئ  وذأتعا  تتئ  وتؤظ  اقجاسمارغئ  المآاطرة 
دوغقت خشغرة وضسغفئ ترزح تتئ وخاغئ اقجاسمار 
وعغمظاه إلى غعطظا عثا. بط إن تضط اإلجقم شغ واصع 
عع  واقجاصقل  لقظفخال  طصثطئ  عغ  الاغ  الفثرالغئ 
الاترغط صطسا فن ظزام التضط شغ اإلجقم عع ظزام 
أصالغمه  تظفخض  اتتادغا  ظزاطا  ولغج  تاطئ  وتثة 
باقجاصقل الثاتغ، واإلجقم جسض صدغئ تةجئئ الئقد 
جرغمئ ق تشافر وصدغئ طخغرغئ غساتص طرتضئعا الصاض 
ٌع  ِ َق َأْمَر َهِذِه اْألُمَِّة َوِهَي َج ْ َأَراَد َأْن َُفرِّ لصعله   «َم
وعضثا  طسطط.  رواه  انَ »  َ  ْ َم اِئًا  َ ِْف  َّ ِال ُه  َفاْضِرُ
شاقتتاد الفثرالغ طظ تغث افخض ترام صطساً، شضغش 
المظطصئ  شغ  خطغئغ  لمحروع  وشصاً  غاط  أظه  سطط  إذا 

لثثطئ أطرغضا وطحارغسعا  اقجاسمارغئ؟!
طظ  أخغض  ججء  أظعط  غثرضعا  أن  الضرد  إخعتظا  سطى 
عثه افطئ السرغصئ وأظه ضاظئ لعط الئطعقت شغ رد 
التمقت الخطغئغئ سطغعا واجارجاع أراضغعا المشاخئئ 
خقح  بصغادة  شطسطغظ  وتترغر  تعتغثعا  وإسادة 
الظععض  إلى  أطاطعط  جئغض  ق  وأظه  افغعبغ،  الثغظ 
إق إذا أدرضعا عثه التصغصئ وتثطخعا طظ الفضر الصعطغ 
المامبض  افطئ  طحروع  وتئظعا  ظععرعط  وراء  وظئثوُه 
بالسعدة إلى اإلجقم السغاجغ الثي ق غتامض إق إصاطئ 
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ بمصثورعا أن تثطص 
المسطمغظ جمغسا شغ السراق وشغ جائر الئقد اإلجقطغئ 
طظ الضفار المساسمرغظ والسمقء الزالمغظ والمظاشصغظ. 
إن طا غرتفع طظ اخعات تظادي بالفثرالغئ عع المعت 
الجؤام بسغظه، وعع جض طا غامظاه سثوضط، شغه ضغاع 
بطثضط وتفرق ضطماضط، وظعإ برواتضط، وبصاء جططان 
الضاشرغظ شعق رؤوجضط، افطر الثي ترطه اهللا جئتاظه 
تسالى شغ ضاابه الضرغط، شاظئثوا خفتئ الئاذض وتضط 
أطره  طصادى  شعع  اهللا  تضط  به  واجائثلعا  الةاعطغئ 
َاِهلِيَِّة َفْبُغوَن َوَمْن 

ْ
َفُحْكَم اجل

َ
السزغط... صال تسالى: ﴿أ

  ﴾ُحْكًما لَِّقوٍْم يُوقُِنوَن ِ ْحَسُن ِمَن ابَّ
َ
أ

الثغظ جظثي بعجعد "تفعط أجظئغ" إزاء اقجافااء شغ 
ضردجاان، وأضاف جظثي أن "اإلجراع بإجراء اقجافااء 
جغضعن شغ خالح ضردجاان ضعظعا تاماع تالغا بثسط 
اقجافااء  تأخغر  سثم  "ضرورة  سطى  طحثدا  دولغ"، 
جظثي  وأضث  لقصطغط".  الثولغ  الثسط  طظ  واقجافادة 
"ضرورة أن تاثث الصغادة السغاجغئ الضردجااظغئ صرارا 
تارغثغا لحمعل المظاذص الضردجااظغئ العاصسئ خارج إدارة 
اإلصطغط باقجافااء". السغث الئارزاظغ، لط غتثد طا عغ 
المظاذص الضردجااظغئ الاغ اتفص طع افطرغضان سطى سثم 
اظستاب صعات الئحمرضئ طظعا، وجاخئح ضمظغا ججءا طظ 
الثولئ الضردغئ، وترك عثه المسألئ طفاعتئ، فن الترب 
طا زالئ طسامرة، وتصثم صعاته طسامر أغدا، ولضظه لّمح 
الاغ  الظصطئ  شغ  جاارجط  الثولئ  عثه  تثود  أن  إلى 

جااعصش سظثعا عثه الصعات شغ ظعاغئ الترب.
شغ أول رد تضعطغ سطى اإلسقن، صال الماتثث باجط 
لعضالئ  التثغبغ  جسث  السراصغ  العزراء  رئغج  طضاإ 
وطعصش  الثجاعر،  إلى  ظتاضط  "ظتظ  برس  شراظج 
اإلصطغط  طع  السقصئ  غثص  طا  شغ  السراصغئ  التضعطئ 
غساظث إلى الثجاعر السراصغ". وأضاف "ظآضث سطى أن 
أطظ  تعثد  وطثاذر  تتثغات  تحعث  التالغئ  المرتطئ 
السراق واجاصراره، وسطى جمغع افذراف أن تسمض وشصا 
لثلك، سئر التعار وطسالةئ المطفات الثقشغئ وسثم اتثاذ 
خطعات أتادغئ الةاظإ". بغظما ذضر رئغج ضاطئ ائاقف 
دولئ الصاظعن الظغابغئ سطغ افدغإ أن "اقجافااء الثي 
اظفرادي  صرار  عع  ضردجاان  إصطغط  تضعطئ  إلغه  دسئ 
تصعم به تضعطئ اإلصطغط بمسجل سظ التضعطئ اقتتادغئ"، 
طآضثا أظه "غأتغ ضمظ الصرارات والثطعات اقظفرادغئ 
الاغ تصعم بعا". طئغظا أن "اتثاذ عثه الثطعة غأتغ شغ 
طرتطئ طفخطغئ تاجاطظ طع الصداء الظعائغ سطى سخابات 
داسح اإلرعابغئ"، واسائر أن "تعصغئ اقجافااء خاذأ 
جثا، ق جغما وأن العضع اإلصطغمغ والثولغ ق غسمتان 
بمبض عثه الثطعة وغمضظ أن غةر الحسإ الضردي إلى 
طجغث طظ افزطات والمحاضض". بغظما ذضر طمبض وزارة 
تعل  اقجافااء  أن  ظاوغرت  عاغجر  افطرغضغئ،  الثارجغئ 
اجاصقل إصطغط ضردجاان السراق جغخرف اقعامام سظ 
طآتمر  خقل  وذضر  اإلرعابغ  "داسح"  تظزغط  طتاربئ 
طعتثًا،  سراصاً  تثسط  الماتثة  العقغات  "أن  ختفغ: 
وظتارم  ظفعط  ظتظ  وطساصقً،  ودغمصراذغاً،  وشثرالغاً، 
السسغ الصاظعظغ لسضان ضردجاان السراق. إق أظظا أسربظا 
سظ طثاوشظا لسططات ضردجاان السراق تعل أن إجراء 
ذابسا إلجاطغا،  اقجافااء، سطى الرغط طظ أظه ق غتمض 
جغخرف اقعامام سظ الاساطض طع طسائض أضبر أعمغئ، 

طظعا طتاربئ تظزغط "داسح" اإلرعابغ".
والتضعطئ  افطرغضان  تخرغتات  خقل  طظ  غادح 
تعل  وإظما  اقجافااء  تعل  اساراض  عظاك  لغج  أظه 
الاعصغئ؛ شبمئ اتةاعان رئغسغان غاتضمان شغ الظزرة 
إلى الثوغطئ الُضردغئ المرتصئئ، ق غثاطفان سطى الفضرة 
وإظما سطى الاعصغئ، اقتةاه افول: غاجسمه رئغج إصطغط 
طسسعد  الُضردجااظغ  الثغمصراذغ  والتجب  ُضردجاان 
ضئغر  تث  إلى  طعغأة  الزروف  أن  غرى  والثي  بارزاظغ، 
المحضقت  بسث  جغما  ق  الثوغطئ،  إسقن  سطى  لطسمض 
بشثاد،  شغ  اقتتادغئ  التضعطئ  طع  السثغثة  وافزطات 
والثاخئ  الثجاعر  طظ   ١٤٠ بالمادة  غاسطص  شغما 
بالمظاذص الماظازع سطغعا، وصاظعن الظفط والشاز وتعزغع 
البروات والمحارضئ شغ الصرار السغادي شغ الئقد. أطا 
والتضعطئ  اقتاقل  صعات  شااجسمه  الباظغ:  اقتةاه 
السراصغئ وعع ق غثاطش طع اقتةاه افول جعى بالاعصغاات 
الجطظغئ، جعاء بإجراء اقجافااء أو إسقن الثولئ الُضردغئ 
المساصطئ، وغساصث عثا اقتةاه أن العصئ غغر طظاجإ 
الئقد  طحضقت  بسئإ  الُضردي  التطط  لاتصغص  بسث 
الثاخطغئ والزروف الثارجغئ الماسطصئ بمعصش ضض طظ 
إغران وترضغا وجعرغا الماثعشئ طظ اتثاذ عثه الثطعة 
طظ أن غحةع بصغئ افضراد سظثعط بثطعة طمابطئ أو 
اقظدمام لطثولئ الضردغئ المساصطئ، وربما غظازر عثا  إراصئ الثطاء، والتفاظ سطى وتثة الئقد..."

وصث بغظ لظا اهللا جئتاظه وتسالى عثا افطر سظثطا صال: 
ُكُم اجَّاُر َوَما لَُكم  ِيَن َظلَُمواْ َفَتَمسَّ َّ ﴿َوالَ تَْرَكُنواْ إىَِل ا

وَن﴾. َاء ُعمَّ الَ تُنرَصُ ِ ْو
َ
مِّن ُدوِن ابِّ ِمْن أ

ضما وأبئائ افغام بأن عثه افطئ عغ أطئ الثغر، شصث 
طثى  سطى  دغظعا  جئغض  شغ  أضئادعا  بفطثات  دشسئ 
بالشالغ  تفاثي  وجائصى  والصرغإ،  الئسغث  الاارغت 
والظفغج وق سةإ شغ ذلك شصث وخفعا اهللا سج وجض 
لطظاس  بثا  وصث  لِلنَّاِس﴾!  ْخرَِجْت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ ﴿َخرْيَ  بأظعا 

سزط الثور المظعط بعط، شعط افجاس شغ تظفغث أي 
طحروع أو إصاطئ أي ظزام شسطغعط المسآولغئ الضئرى 
شغ ذلك، ولعثا ضان الدشط والاآطر سطغعط طظ خقل 

الاةعغع والاحرغث والصاض والاثطغر.
ضما وأخئح سظث الظاس صظاسئ ساطئ بأن افطئ تتااج 
إلى صغادة طثطخئ واسغئ تةمع حمطعا وتعتث خفعا، 
إلى رائث ق غضثب أعطه، غئغظ لعا الطرغص تاى تسغر 
إلى بر افطان، إلى إجصاط الظزام وإصاطئ دولئ اإلجقم 
دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، وسث 
َ ُهَو قُْل  اهللا سج وجض وبحرى رجعله  ﴿َويَُقولُوَن َم

 ﴾ن يَُكوَن َقِريًبا
َ
َ أ َع

* سدع لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر شغ 
  وقغئ جعرغا

ةٍ ...﴾. ا اْسَتَطْعُتم مِّن قُوَّ واْ لَُهم مَّ ِعدُّ
َ
غصعل: ﴿وَأ

بط إن وسغ المسطمغظ سطى أقسغإ الثول المساسمرة 
اقً، وأن  أخئح جطغاً، وتأبغره شغ طةرغات افطعر بات شسَّ
طثرجات أي طفاوضات إظما تخإ شغ طخطتئ الظزام 
لغج غغر، وأن المفاوضغظ وخاخئ زسغط العشث الثي 
عع ابظ تعران ق غمبض إق ظفسه وأظه غةإ إجصاط ضض 
عثه المآاطرات وظعب الطرغص الختغح الثي غآدي إلى 

إجصاط الظزام وإصاطئ ظزام اإلجقم.
شطط غسث غرعئعط إجرام الصخش والاثطغر، بض زادعط بصئ 
بأن الظزام أخئح طاعالضاً، وأظه غروغ طظعط ضما غروغ 
البسطإ، شعع اآلن غططإ عثظئ شغ درسا، بغظما ضان رد 
الظاس بحضض سام أظعط غرشدعظعا، بض وغتثرون طظعا 
وغتبعن الصغادات سطى أن ق غصسعا شغ عثا الفت، الثي 
غظخئه لعط الظزام لغشطغ سطى الثسائر الاغ طظغ بعا بط 

غسعد ضّرة أخرى ضما تثث شغ طظاذص أخرى.
لصث أبئائ افغام أن بعرة الحام تساطغع بمسجل سظ دسط 
دول الضفر وأسعاظعط أن تتصص الظخر سطى عثا الظزام 
وتصغط الظزام الثي غرضى سظه اهللا سج وجض، وأدرضئ 
لطحسإ  بافطج "خثاصاه  غّثسغ  ضان  طظ  بأن  ضثلك 
السعري" عع الثاسط افجاجغ لطظزام الصاتض، شعع الثي 
ضئض الةئعات وأدار المآاطرات، تاى غةئر الظاس سطى 
السعدة إلى تزغرة الظزام، تتئ حسارات زائفئ "وصش 

تامئ: دولئ ضردغئ طساصطئ بساغضج بغضع جثغثة

 تامئ ضطمئ السثد: بعرة الحام ق تجال الخثرة الاغ تاتطط سطغعا طآاطرات دول الضفر ...

لمتضمئ  اإلسقطغئ  الثثطئ  ظحرت  أغار/طاغع،   ٢٥ شغ 
صطاع شاخغاعف طظ صازان سطى طعصسعا اإللضاروظغ: "لصث 
أخثر صرار جغاط بظاء سطغه تطئغص تثابغر اتارازغئ تغث 
جغاط وضع ضض طظ أخمغثوف آر آر وأطغظعف إم خا شغ 
التئج اقتاغاذغ، تغث تط اتعاطعما بارتضاب جرغمئ 
تسإ الةجء ٢ طظ المادة ٢٠٥,٥ تئسا لطصاظعن الةظائغ 
الثاص باقتتاد الروجغ. تغث تئغظ الاتصغصات افولغئ 
وضقعما  خا  إم  وأطغظعف  آر  آر  أخمغثوف  طظ  ضق  أن 
طظزمئ  إلى  باقظاساب  صاطا  صث  الروجغ  اقتتاد  طظ 
غصع  والاغ  اإلجقطغ"  الاترغر  "تجب  (إرعابغئ)  سالمغئ 
طصرعا شغ طمطضئ السعغث، خارج اقتتاد الروجغ، تغث 
إظعما وباجاثثام اإلظارظئ وبعجعد الظغئ العاضتئ صاطا 
بالاروغب فغثولعجغئ المظزمئ السالمغئ (اإلرعابغئ) "تجب 
بغظعا  طظ  أخرى،  أطعر  إلى  إضاشئ  اإلجقطغ"،  الاترغر 
الاساطض تسإ الثساغئ السسضرغئ اإلجقطغئ وباسخإ 
تةاه الثغاظات افخرى، والسمض بظحاط لاةمغع طآغثغظ، 
وذلك  الروجغ،  المةامع  تصسغط  سطى  سمثا  والسمض 
طظ خقل الصغام بأظحطئ المظزمئ السالمغئ (اإلرعابغئ) 
"تجب الاترغر اإلجقطغ" سطى أراضغ اقتتاد الروجغ طع 
إدراضعط أظعط صث غطةأون إلى أظحطئ (إرعابغئ) ضحضض 
طظ الخراع السغاجغ، طما غطتص الدرر بأطظ اقتتاد 
الروجغ. وتالغا غعجث طسطعطات غثفغعا الماعمان شغ 

طظطصئ طمطضئ السعغث، ولعثا عما طططعبان دولغا".
شغ  الغعم  ُتاثث  الاغ  والصرارات  المتاضمات  عثه  إن 
روجغا التثغبئ ق تثاطش سظ تطك الاغ ضاظئ تةري تتئ 
تضط جاالغظ سام ١٩٣٧، شغ العصئ الثي ضان ُغثسى بـ 
"اإلرعاب السزغط". شفغ تطك افغام، ضان صمع المثسعغظ 
المضاإ  سظ  تخثر  صرارات  سطى  بظاء  غاط  بالمظحصغظ 
السغاجغ لطةظئ المرضجغئ لطـ CPSU، والاغ تط تئظغعا 
تئسا فواطر جاالغظ "لاصعغئ أجعجة السططئ لمتاربئ طا 
تئصى طظ الطئصات الرأجمالغئ ولاثطغرعط طظ خقل سجل 

وتخفغئ افحثاص المسادغظ لطظزام السعشغاغ.
تةري  واإلسثاطات  والمتاضط  المتاضمات  ضاظئ  ولصث 
تسإ افواطر السطغا، تغث ضان غاط تثطغط الحثخغات 
لغاط الاسرف سطى وطساصئئ طظ غثسعن بأسثاء الحسإ. 
بضطمات أخرى، ضان غاط إرجال الطعائح الاغ تدط أجماء 
أولؤك الثغظ غةإ اساصالعط وإسثاطعط طظ أسطى. والغعم 
شعق  طظ  تأتغ  ضأواطر  ظفسعا،  الخعرة  ظحعث  ظتظ 
تطالإ بمطابصئ خطئ طسغظئ، وتسائر طعمئ لغاط تتغغث 

المظحصغظ الثغظ غعثدون أطظ روجغا الثاخئ بئعتغظ.
وإذا ضان جاالغظ صث صام بمقتصئ رشاصه شغ السقح الثغظ 
حارضعا ببعرته إضاشئ إلى سمعم الحسإ، شإن السططات 
الةثغثة شغ الضرططغظ تقتص المسطمغظ، لاخئح ججءا 
طظ السغاجات السالمغئ الشربغئ الاغ تسطظ الترب سطى 
اإلجقم والمسطمغظ. شما ُغثسى بالترب ضث (اإلرعاب) 
طا عع إق ظااج لطمساسمر الشربغ أطرغضا وبرغطاظغا وشرظسا 

الثي وبضض تماس اظدمئ له التضعطئ الروجغئ.
إن الثساغئ المشرضئ الاغ تظحرعا السططات شغ وجائض 
اإلسقم والمتاضط أخئتئ ججءا ضمظغا طظ الترب سطى 
اإلجقم والمسطمغظ. شسطى جئغض المبال: أسطظئ خثطئ 
الماعمغظ  ضق  صام  أظه:  بالمتضمئ  الثاخئ  الختاشئ 
بالاساطض تسإ الثساغئ السسضرغئ اإلجقطغئ وباسخإ 
تةاه الثغاظات افخرى ـــ إظعا تاتثث سظ ظفسعا. شمظ 
الاترغر  لتجب  الثجاعر"  "طحروع  ظثرس  أن  الضاشغ 
شاخغاعف  طتضمئ  شغ  المعجعئ  الاعط  أن  طظ  لظاأضث 

طا عغ إق طتخ أضاذغإ. شـ "طحروع الثجاعر" لتجب 
الاترغر غصعل: "المادة ٦- ق غةعز لطثولئ أن غضعن لثغعا 
أي تمغغج بغظ أشراد الرسغئ شغ ظاتغئ التضط أو الصداء 
أو رساغئ الحآون أو طا حاضض ذلك، بض غةإ أن تظزر 
لطةمغع ظزرة واتثة بشخ الظزر سظ السظخر أو الثغظ 
أو الطعن أو غغر ذلك". شعثا عع طا غسسى حئاب تجب 

الاترغر له وغظحروظه تعل السالط.
"غثرضعن  إظعط  اتعاطعا  شغ  تصعل  المتضمئ  أن  ضما 
طظ  ضحضض  (إرعابغئ)  أظحطئ  إلى  غطةأون  صث  أظعط 
اقتتاد  بأطظ  الدرر  غطتص  طما  السغاجغ،  الخراع 
جاالغظ.  تعجعات  تسضج  الاراضغإ  شعثه  الروجغ". 
شساالغظ والحغعسغعن اجاثثطعا اإلرعاب شغ تتصغص 
أعثاشعط، بما شغ ذلك العخعل إلى السططئ والامسك 
تتصغص  شغ  الحغعسغغظ  وجغطئ  عع  شاإلرعاب  بعا. 
إلى  شئالسعدة  الاترغر،  لتجب  بالظسئئ  أطا  أعثاشعط. 
سطى  غصعم  جغاجغ  تجب  أظه  جاةث  شإظك  إخثاراته، 
افغثولعجغئ والسمض السغاجغ لاتصغص عثشه. وغضفغ 
السعدة إلى ضائه "تجب الاترغر"، و"طظعب تجب الاترغر 

شغ الاشغغر" إضاشئ إلى غغرعما.
دراجئ  طظ  الروجغ  اقتتاد  حسإ  غامضظ  ق  وتاى 
برظاطب تجب الاترغر، أجرسئ السططات بعضع جمغع 
إخثاراته شغ صعائط طعاد الماطرشغظ وبالاالغ طظسئ 
حسئعا طظ تصعط شغ ترغئ الافضغر. شالحسإ غاطصى 
طسطعطات طظ جعئ واتثة وعغ إسقم الثولئ، والمطغء 
بافضاذغإ والضراعغئ لغج شصط لحئاب تجب الاترغر، 

بض لقجقم بحضض سام.
إق أن ضض عثا التزر واقضطعاد واإلعاظات والمتاضمات 
واقساصاقت لط تعصش حئاب تجب الاترغر. شاقساصاقت 
المسامرة والمتاضمات الاغ تةري شغ روجغا ضث حئاب 
طتاضمئ  ضض  شئسث  ظفسعا.  سظ  تاتثث  الاترغر  تجب 
الاترغر  تجب  حئاب  سطى  التضط  غاط  تغث  خاخئئ، 
بالسةظ لـ ١٥ ساطا أو أضبر، وبسث إسقن السططات سظ سجل 
حئاب تجب الاترغر شغ طظطصئ طتثدة، شإظظا ظسمع طرة 

أخرى أخئارا سظ اساصاقت وطتاضمات جثغثة لطحئاب.
شالمتاضمات واقساصاقت الةثغثة تسضج أن ظثاءات 
واجسئ  أخثاء  قصئ  صث  روجغا  شغ  الاترغر  تجب 
افخطغغظ  السضان  بغظ  طسئعق  غغر  ظةاتا  وتصصئ 
لعثه المظطصئ العاجسئ. شضض حاب جثغث غظدط لتجب 
الاترغر غرتئط سظ سطط وإدراك بالتجب وغسمض جاعثا 
طظ أجطه، طع سطمه أن عثا صث غآدي إلى ظاائب تظازره 
طظعا: الفخض طظ سمطه، واقساصال، والاسثغإ والسةظ 

الطعغض لمثة تخض إلى ١٥ ساطا أو أضبر.
شمظ غاتمض طبض عثه الادتغات؟! إظه طظ غآطظ باهللا 
وبغعم الصغاطئ. إظه طظ غظازر رتمئ اهللا وظةثته. إظه 
طظ غثرك أن المحضطئ افجاجغئ لطمسطمغظ الغعم عغ 
غغاب دولئ الثقشئ الاغ غصعدعا الثطغفئ الخالح، وأظه 
أغا ضان طظ غسمض طع تجب الاترغر إلصاطئ دولئ الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة شإظه غمضظه أن ُغدتغ طظ 

أجض اهللا سج وجض وأظه جغةازى بالظخر!
احِلَاِت  الصَّ وََعِملُوا  ِمنُكْم  آَمُنوا  ِيَن  َّ ا  ُ ابَّ ﴿وََعَد 
ِيَن ِمن َقْبلِِهْم  َّ ْرِض َكَما اْسَتْخلََف ا

َ ْ
لَيَْسَتْخلَِفنَُّهم يِف األ

َجَُّهم مِّن َنْعِد  َُبدِّ َ َ لَُهْم َو ِي اْرتَ َّ نَنَّ لَُهْم دِيَنُهُم ا َُمكِّ َ َو
ِ َشيًْئا َوَمن َكَفَر َنْعَد  ْمًنا َفْعُبُدونيَِن َال يرُْشُِكوَن 

َ
َخْوفِِهْم أ

  ﴾ْوَحَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن
ُ
َذلَِك َفأ

* سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر
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ـــــــــ ــــــــــ بصطط: إلثر خمجغظ*ـ 

جط
طار

رطدان   ٢١ الةمسئ  سربغ،  (جئعتظغك  طعصع  ظحر 
١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٦/١٦م) خئرا جاء شغه: "أسطظ جفغر 
سظ  الساساتغ،  أتمث  روجغا،  لثى  الئترغظ  طمطضئ 
ارتفاع الائادل الاةاري بغظ الممطضئ وروجغا اقتتادغئ 
صئطعا،  الاغ  السظئ  سظ  أضساف  بقبئ   ،٢٠١٦ سام 
طاعصسا تثوث صفجة ظعسغئ شغ الائادل الاةاري خقل 
السام الةاري والصادم، طحثدا سطى رغئئ الممطضئ أن 
شغ  الروجغئ  المظاةات  تخثغر  إلسادة  طرضجا  تخئح 

طظطصئ الثطغب".
: ق غفاأ الروغئدات تضام المسطمغظ شغ ضض 
طظاجئئ وشغ ضض تخرف غصعطعن به، طظ الاأضغث سطى 

أظعط طظفخطعن تماطا سظ افطئ اإلجقطغئ، وأظعط ق غضظعن لعا جعى الئشخ والسثاء، شفغ العصئ الثي 
تخإ شغه روجغا جام تصثعا سطى المسطمغظ شغ جعرغا، ظةث تضام الئترغظ وغغرعط طظ تضام المسطمغظ 
طظ طبض تضام ترضغا والسراق وإغران والصائمئ تطعل، ظةثعط غسجزون سقصاتعط طسعا شغ طثاطش المةاقت، 
بض والاآطر طسعا سطى المسطمغظ ضما تفسض ترضغا وإغران. ألط غأن لطمسطمغظ أن غظفدعا سظ ضاعطعط ذل 
الائسغئ والثدعع لعآقء الروغئدات، والسمض طع تجب الاترغر لقذاتئ بعط، وإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى 

طظعاج الظئعة سطى أظصاض سروحعط؟!، شعغ واهللا سج الثظغا والفقح شغ اآلخرة.

البحرين تكافئ روسيا على جرائمها برفع التبادل التجاري معها
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افربساء ٢٦ طظ رطدان ١٤٣٨ عـ/ المعاشص ٢١ تجغران/غعظغع  ٢٠١٧ طـ ٤     السثد ١٣٥

 ٢٢ السئئ  سربغ،  (روغارز  طعصع  ظحر 
خئرا  ٢٠١٧/٦/١٧م)  ١٤٣٨عـ،  رطدان 
المسارضئ  شغ  بارز  سدع  "صال  شغه:  ورد 
وق  المسارضئ  طصاتطغ  ق  إظه  السعرغئ 
جغضعن  افجث  بحار  الرئغج  تضعطئ 
جغاجغ  تض  خغاغئ  شغ  ظفعذ  أي  لعط 
جئ  طظث  الثائرة  افعطغئ  الترب  غظعغ 
أخئح  السغاجغ  التض  أن  وأضاف  جظعات 
طظثر  وصال  الثولغئ.  المخالح  رعغظئ  اآلن 
السطغا  العغؤئ  باجط  الماتثث  طاخعس 
لطمفاوضات لروغارز "لغج عظاك تض شغ 
شغ  أظمطئ  صغث  ظاصثم  لط  الراعظ.  العصئ 
وق  جغاجغ  تض  ق  عظاك  لغج  (جظغش). 
سسضري. تالئ جمعد ضاططئ". وصال طاخعس 
إن العغؤئ لظ تاثطى سظ طتادبات جظغش 
إذ ق غجال طظ المعط أن تبئئ اجاسثادعا 
إلغةاد تض جغاجغ طصارظئ بعشث التضعطئ 

الثي غئثل صخارى جعثه لسرصطئ المتادبات. لضظه أصر أن افطر لط غسث شغ غث السعرغغظ. وأضاف "ق تعجث 
صعة إرادة جعرغئ اآلن. تط تعمغحعا تماطا. ظتظ رعائظ لطمخالح اإلصطغمغئ والثولغئ". وصال طاخعس، وعع 
أغدا طئسعث العغؤئ إلى جعرغا، إن أي اظفراجئ تصغصغئ لظ تتثث إق لع شرضئ روجغا الثاسط الرئغسغ لفجث 
والعقغات الماتثة وأوروبا وقسئعن إصطغمغعن تق غتصص التث افدظى طظ ذمعتات الحسإ السعري. وصال 
طاخعس "لظ غاثطى سظا (أظخارظا) لضظ افولعغات تشغرت. طحضطئ افجث لط تسث أولعغئ لسثد طظ القسئغظ 
اإلصطغمغغظ والثولغغظ". وتابع "السآال الرئغسغ عع: عض جائصى جعرغا طعتثة بثون افجث؟ ق أتث غساطغع 

الصعل إن بعجع افجث الئصاء لضظ الغعم المعصش سطى افرض عع الثي جغمطغ الحروط".
: إن العغؤئ السطغا لطمفاوضات الاغ غسائر طظثر طاخعس عع الماتثث باجمعا، وطظ صئطعا اقئاقف 
العذظغ عما خظائع أطرغضا المةرطئ أوجثتعما بعثف إجعاض بعرة الحام، والمتاشزئ سطى ظفعذعا شغ 
جعرغا، وإبصاء الظزام تابسا لعا، وبالاالغ طظع إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، إن عثه الخظائع 
لغسئ عغ جعى أدوات رخغخئ لاظفغث جغاجات الشرب الضاشر وسطى رأجه أطرغضا، شعط وبحار شغ الظثاجئ 
جعاء وق غثاطفعن سظه شغ أي حغء، إن بعرة الحام تتااج إلى صغادة واسغئ طثطخئ تتمض عّط أعض الحام 
الثقشئ  به،  ظادوا  ذالما  الثي  طحروسعط  تتصغص  سطى  وإخقص  بةث  تسمض  وبصدغاعط،  بعط  تااجر  وق 

الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ بعا خقخعط واظسااصعط طظ جغطرة الشرب الضاشر وأدواته.

بثون لفئ أظزار وجائض اإلسقم صاطئ افجعجة افطظغئ شغ تاارجاان وبحضغرغا بمثاعمات واساصاقت واجسئ 
بتص المسطمغظ بسئإ اقحائاه بمحارضاعط شغ أسمال تجب الاترغر. تغث صاطئ افجعجة افطظغئ عظاك بأضبر 
طظ ٢٠ سمطغئ طثاعمئ واساصال شغ صازان وجغئاي وباغماك غعطغ ٦ و٧ تجغران/غعظغع. وسطى أبر عثه اقساصاقت 
تط شغ تاارجاان تعجغه تعمئ بتسإ الصسط افول طظ المادة ٢٠٥,٥ طظ الصاظعن الةظائغ لروجغا اقتتادغئ 
(تظزغط أسمال طظزمئ إرعابغئ) لضض طظ زغظاتعف إغطظار وعع طظ طعالغث ١٩٨٣، وتعلغاضعف طارات طظ طعالغث 
١٩٧٩، وشغ بحضغرغا وبتسإ المادة ظفسعا تط وضع ضض طظ جاجادغغش اغظعر، والسغظئاغش حعضئ وغاظاحغش 
اغظاز، تتئ اإلصاطئ الةئرغئ، وإلى اآلن لط غسرف بسث طضان وجعد ضاراجئاغش روجاام. أطا بصغئ المساصطغظ شصث 

أخطغ جئغطعط بثون تعجغه تعط لعط.

وسث المساعذظغظ بأن غعاخض بظاء المساعذظات شغ 
أتث  اصاقع  غاط  و"أق  المتاطئ،  الشربغئ  الدفئ  أظتاء 

طظ طظجله".
اصاقع غثرك ضغان غععد أظه لظ غاط سئر الاخرغتات 
اإلسقطغئ واقجاظضارات الطفزغئ واإلجراءات السئبغئ شغ 
أروصئ المتاشض الثولغئ الاابسئ لقدارة افطرغضغئ، شما 
داطئ الاخرغتات وافصعال وافشسال لفظزمئ السربغئ 
السمغطئ لطشرب والسططئ الفطسطغظغئ طظ خطفعط تأتغ 
شغ إذار الترص سطى "السمطغئ السطمغئ" الاغ عغ شغ 
جععرعا تظازل ضاطض سظ افرض المئارضئ لضغان غععد، 
شإن ذلك غسائر ضعءا أخدَر لضغان غععد باقجامرار 
شغ اقجاغطان شغ الدفئ الشربغئ وشغ الةعقن وجغظاء 
وشغ ضض حئر غساطغع أن غصغط سطغه طساعذظئ تضرس 
اتاقله، لغمّظَغ ظفسه بأظه باٍق شغ افرض المئارضئ وطا 

تعلعا، لضظ عغعات...
جطرت  سزغمئ  أطئ  طظ  المئارضئ  افرض  تعل  شما 
اجاغطاظغئ  طتاوقت  سطى  شسطغئ  ردودا  تارغثغًا 
تعلعا...  وطا  المئارضئ  افرض  شغ  خئغبئ  جرذاظغئ 
لضغفغئ  سمطغا  درجا  الحرسغئ  ــردود  ال تطك  شضاظئ 
طسالةئ اقجاغطان الثئغث واتاقل افرض، شمسرضئ 
إلظعاء  والحرسغ  الةثي  افطئ  تترك  جسثت  تطغظ 
المئارضئ،  افرض  شغ  اجاغطاظغئ  لضغاظات  وجعد  ضض 
ضغان  َصَطَع  طتررًا  الثغظ  خقح  اجط  افطئ  شتفزئ 
طظ  المصثس  بغئ  وتــرر  جــثوره  طظ  الخطغئغغظ 
جاثوم  أظعا  طصارشععا  ظظ  اجاغطاظغئ  طتاوقت 
خطغئغئ  طمالك  وتئصى  والمسراج  اإلجراء  أرض  سطى 

طاصثطئ شغ خاخرة افطئ اإلجقطغئ.
أطئ باتئ تثرك أن اصاقع ضغان غععد طظ جثوره ق 
غضعن بالاخرغتات والسظارغات اإلسقطغئ، ولظ غضعن 
سطى  غاجلفعن  لطشرب  سمقء  وتضام  أظزمئ  ظض  شغ 
أطام  وجعععط  طاء  وغرغصعن  افبغخ  الئغئ  أبعاب 
ضغان  بعابئ  سئر  لعا  وتصربا  فطرغضا  إرضاء  حسعبعط 
السقصات  لاطئغع  وغسسعن  له  غاعددون  الثي  غععد 
لضغان  غظزر  الثي  افطرغضغ،  جغثعط  لعد  خطئا  طسه 

غععد سطى أظه بارجئ سسضرغئ أطرغضغئ برتئئ دولئ.
دولئ... بارجئ... أو طساعذظئ ضئغرة... لظ تصاطع طظ 
بالطرغصئ  الخطغئغغظ  طمالك  اصاطسئ  ضما  إق  بقدظا 
الحرسغئ... باترغك الةغعش اإلجقطغئ قصاقسعا طرة 
ولفبث، وذلك لظ غضعن إق باصاقع افظزمئ المفخطئ 
السئغث  سروش  وإزالئ  وبغضع  جاغضج  طصاغغج  سطى 
تضاطا...  وبعااظعا  زورا  جمعا  الثغظ  لطشرب  السمقء 
وإصاطئ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة تترك الةغعش 
المئارضئ  افرض  بمعماعا الحرسغئ شغ تترغر  لاصعم 
ضض  واصاقع  المسطمغظ  بقد  طظ  وغغرعا  تعلعا  وطا 

المساعذظات السرذاظغئ طظ بقدظا.
تترك  الةمر  طظ  أتر  سطى  تظازر  باتئ  الاغ  بقدظا 
أعض الصعة والدئاط وصادة الةظث إلزاتئ سئغث أطرغضا 
والشرب سظ جثة التضط وإصاطئ حرع اهللا شغ افرض 
ُتئصَغ  ولظ  غععد،  ضغان  جاصطع  الاغ  الثقشئ  بإصاطئ 

 طساعذظئ له أو لشغره شغ بقدظا
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض 

   المئارضئ  شطسطغظ

املساعذظات ق ُتصَاطع باخرغتات طمةعجئ 
طضررة، بض بةغعش طجطةرة

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر طخسإ أبع سرصعب*ـ 

التضعطغئ  غغر  الغععدغئ  اآلن"  "السقم  ترضئ  أسطظئ 
أطج الثمغج أن ضغان غععد صرر المدغ صثطا شغ 
جثغثة  جضظغئ  وتثة  آقف  بقبئ  طظ  أضبر  بظاء  خطئ 

لطمساعذظغظ بالدفئ الشربغئ المتاطئ.
وطخادرة  المساعذظات  بظاء  شغ  غععد  ضغان  غمدغ 
آبٍه  غغر  شطسطغظ  أعــض  سطى  والادغغص  افراضـــغ 
المساظِضرة  المضررة  الممةعجئ  اإلسقطغئ  بالةسةسئ 
اإلجقطغ  السالط  شغ  افظزمئ  صئض  طظ  لقجاغطان 

وطمبطغ السططئ الفطسطغظغئ العجغطئ.
جططئ أخئح اجاظضار اقجاغطان أتث الطعازم الطفزغئ 
الاغ تفرزعا أشعاه طسؤعلغعا سظث ضض لصاء أو تخرغح 
ختفغ، قزطئ ق تسمظ وق تشظغ طظ جعع... تسعدت 
سطغعا أجماع ضغان غععد... شارغئ المتاعى والمدمعن 

ق تعصش اجاغطاظا وق تسغث أرضا.
أرض غصدمعا ضغان غععد صدماً سطى وصع اجاظضارات 
عجغطئ ق وزن لعا شغ سالط السغاجئ تاى وإن تاولئ 
اجاظضاراتعا  إصتام  الفطسطغظغئ  والسططئ  افظزمئ 
دعالغج  سئر  السالمغئ  السغاجئ  أروصئ  شغ  لقجاغطان 
افطط الماتثة وطةطج افطظ بإغساز طظ أطرغضا تفاظا 
سطى الاخعر افطرغضغ لتض الصدغئ الفطسطغظغئ سئر طا 
المئارضئ  افرض  غصسط  الثي  الثولاغظ"  "تض  غسمى 

بغظ أعطعا وطشاخئغعا صسمئ ضغجى.
صسمئ غضعن لضغان غععد شغعا جض افرض المئارضئ 
المائصغ  المغضروجضعبغ  الةجء  شغ  السططئ  وتصش 
أعض  وطتاربئ  افطظغ  بالاظسغص  غععد  لضغان  تارجئ 
وسطى  ودغظعط،  وبصاشاعط  أرزاصعط  شغ  شطسطغظ 
الرغط طظ شثاتئ تطك الصسمئ وسزط خغاظئ السططئ 
سئر  الفطسطغظغئ  الصدغئ  بتض  المظادغئ  وافظزمئ 
الاخعر افطرغضغ شإن تض الثولاغظ افطرغضغ لط غئص 
له أي واصع تصغصغ شغ ظض اظاحار المساعذظات وتجاغث 
غئص  لط  الاغ  الشربغئ  الدفئ  شغ  وتعجسعا  أسثادعا 
شغعا طضان إلصاطئ تغ جضظغ سعضا سظ دولئ طرجعطئ 
سطى ورق تض الثولاغظ، شالثسعة لتض الثولاغظ خغاظئ 
تسئث الطرغص أطام ضغان غععد لمجغث طظ اقجاغطان 
واقجاظضار ق غشغر واصسا ططمعجا غسغحه أعض شطسطغظ 

وغضابثوظه طع ذطعع ضض حمج.
حمج ق تحرق شغ شطسطغظ إق وبغئ جثغث لضغان 
افرض  لامجق  تحغَّث  جثغثة  وطساعذظئ  ُغئظى  غععد 
جشراشغئ  ضاقً  تضعن  أن  تخطح  ق  طجق  إلى  المئارضئ 
طاعاخطئ ولع سطى حضض أتغاء ضئغرة!! ضض ذلك سطى 
لطشرب  السمغطئ  لفظزمئ  عجغطئ  إسقطغئ  دظثظات  وصع 
الترغص  افطرغضغ  السرب  شغ  ظسغٍص  جعى  تشثو  ق 
سطى تبئغئ ضغان غععد وتفر أطظه وضمان وجعده 
"تض  المسمى  افطرغضغ  التض  سئر  بقدظا  شغ  حرسغاً 

الثولاغظ"... ظسغص ق غترك جاضظا وق غعصش بظاًء.
شضغان غععد سرض خططًا لئظاء ظتع ١٥٠٠٠ وتثة 
بسث  المتاطئ  الشربغئ  الدفئ  شغ  جثغثة  اجاغطاظغئ 
طساعذظئ  أول  شغ  طساضظ  بغظعا  طظ  تراطإ،  زغارة 
جاصام بصرار طظ تضعطاه طظث ٢٥ ساطا. وشغ سمطغئ 
وصئ  شغ  الغععدغئ  الاثطغط  لةظئ  أودسئ  طظفخطئ 
طاأخر افربساء طثططات لئظاء ظتع ٦٨٨ طظجق جثغثا، 
وضان رئغج تضعطئ ضغان غععد بظغاطغظ ظاظغاعع صث 

اعتقاالت ممنهجة بحق المسلمين في تتارستان وبشكيريا

رطدان شرخئ جاظتئ لطسعدة إىل حرغسئ 
اهللا ضاططئ واقتاضام لعا!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: بائر جقطئ (أبع طالك)ـ 

حرع اهللا جئتاظه وتسالى الخعم، وحرف حعره بأن 
ِي  َّ أظجل شغه الصرآن، صال اهللا تسالى: ﴿َشْهُر َرَمَضاَن ا
نزَِل فِيِه الُْقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس َوَبيَِّناٍت ِمْن الُْهَدى وَالُْفْرَقاِن 

ُ
أ

ْو 
َ
أ َمِريًضا  اَكَن  َوَمْن  َفلَْيُصْمُه  ْهَر  الشَّ ِمْنُكْم  َشِهَد  َفَمْن 

ُ بُِكْم الْيرُْسَ َوالَ  َخَر يُرِيُد ابَّ
ُ
يَّاٍم أ

َ
ِمْن ك ةٌ  بَلَ َسَفٍر َفِعدَّ

َ بَلَ َما  ُوا ابَّ ةَ َوحِكَُكربِّ يُرِيُد بُِكْم الُْعرْسَ َوحِكُْكِملُوا الِْعدَّ
َهَداُكْم َولََعلَُّكْم تَْشُكُروَن﴾، وشغ رطدان أظجل الطـه 
ختش إبراعغط، وشغه أظجل الاعراة، وشغه أظجل الجبعر، 
وشغه أظجل اإلظةغض، ضما ورد شغ طسظث اإلطام أتمث. 
ولسض  حعر.  ألش  طظ  خغر  عغ  الاغ  الصثر  لغطئ  وشغه 
أعط طا شغ الخعم أن غثرك المسطط أظه إظما غصعم 
بعثا السمض، ذاسئ هللا تسالى وتسطغماً فطره، شاإلجقم 
ذاسئ هللا تسالى واظصغاد فطره وتسطغط بحرسه، وصث 
أخثت ضطمئ رطدان طظ رطخ الخائط، غرطخ إذا 
اتارق جعشه طظ حثة السطح، والرطداء حثة التر، 
شعغ سئادة تصادغ الخئر سطى حثة الةعع والسطح 
تصربا إلى اهللا، شغرطخ الثظعب، غصعل  شغما غروغه 
َم، َفِإنَُّه ِلي َوَأَنا  ْ َّ ِ آَدَم َلُه ِإالَّ ال ِل اْب َ لُّ َع ُ سظ ربه: « 
ِِه» تثغث صثجغ رواه الئثاري شغ ختغته؛  َأْجِز 
ْعَن  ُغَعشَّ والخابرون  الخئر،  طظ  الخعم  أن  ذلك 
أجعرعط بشغر تساب، ضما شغ الصرآن الضرغط، وضان 
السطش غسمعن حعر الخعم حعر الخئر، وعع حعر 
َاُم ُجٌَّة،  ِّ العصاغئ طظ الثظعب: غصعل الرجعل : « َوال
ْب». رواه  َ ْ ْ َفَال َيْرُفْث َوَال َ ِم َأَحِدُ ُم َصْ ْ اَن َي َوِإَذا َ

الئثاري، ُجّظئ غسظغ وصاغئ.
شصال:  المساظغ  عثه  بسطإ  اخاخر  طا  أتسظ  وطا 
"اإلجقم بالطسان واإلغمان بالصطإ، شق بث أن ُغزعر 
المسطط بطساظه الثدعع والصئعل لما جاء به جغثظا 
طظ  المسطط  غئطظ  أن  شعع  اإلغمان  وأطا   ، طتمث 
الاخثغص طبض طا غزعر". وإذ تسئثظا اهللا تسالى بصغام 
ْن ُهَو َقانٌِت آنَاء  مَّ

َ
لغطه تَثَر اآلخرَة وَرجاَء رتمِئ اِهللا ﴿أ

َربِِّه﴾،  رمَْحََة  َويَرُْجو  اْآلِخَرةَ  حَيَْذُر  َوَقائًِما  َساِجًدا  اللَّْيِل 
َلُه  ُغِفَر  اًا  َ َواْحِ اًنا  َ ِإ اَن  َ َرَم َصاَم   ْ َم  »  : وصال 
ْ َذْنِِه» رواه الئثاري، وإذا أطرظا اهللا تسالى  َم ِم َما َتَقدَّ
ِيَن  َّ باقوة الصرآن تص تقوته سقطئ سطى اإلغمان به ﴿ا
ْولَـئَِك يُْؤِمُنوَن بِِه 

ُ
آتَيَْناُهُم الِْكَتاَب َفْتلُونَُه َحقَّ تِالََوتِِه أ

ضان  وإذا  وَن﴾،  َارِسُ
ْ
اخل ُهُم  ْولَـئَِك 

ُ
َفأ بِِه  يَْكُفْر  َومن 

حعر رطدان حعر الخعم، وعع السئادة الثالخئ هللا 
تسالى الاغ ق غصخث طظعا إق السئادة، والاغ تمغج تغاة 
المسطمغظ شغ الطغض والظعار، شإظه طظ باب أولى أن 
غضعن ذلك داشساً أضئر لطاسئ اهللا تسالى شغما أطر. شإذا 
ضان المسطط غصدغ ظعاره ولغطه طاسئثًا هللا تسالى، أشق 
غطغسه شغ ضض طا أطر؟ ضغش وصث جسطه الرجعل الضرغط 
 وختاباه الضرام حعر الةعاد، والظخر والخئر، شغه 
تط الظخر شغ بثر، وشغه تط شاح طضئ، وشغه ضان غظاخر 

المسطمعن سطى طر الاارغت. وعع حعر تقوة الصرآن، 
وحعر إخراج الجضاة، وحعر سمارة المساجث، وحعر 
الاعبئ إلى الطـه، وحعر إخقح ذات بغظ المسطمغظ، 
إلى  واإلتسان  الضرم  وحعر  افرتام،  خطئ  وحعر 
وحعر  والةعارح،  الطسان  سفئ  وحعر  المتااجغظ، 
تةثغث اإلغمان وتظصغئ الصطعب، والصرآن الضرغط إذ ظجل 
ِمْن  َوَبيَِّناٍت  لِلنَّاِس  ﴿ُهًدى  الفدغض  الحعر  عثا  شغ 
نَزْجَا 

َ
الُْهَدى وَالُْفْرَقاِن﴾، شإظه أغدا ظجل لغتضط ﴿إِنَّا أ

َراَك ابُّ 
َ
َقِّ حِكَْحُكَم َننْيَ اجَّاِس بَِما أ َْك الِْكَتاَب بِاحلْ َ ِ إ

ِّلَْخآئِننَِي َخِصيًما﴾ [الظساء: ١٠٥]، لثلك  َوالَ تَُكن ل
قجاماع  تاشجا  الحعر  عثا  افطئ  تاثث  أن  بث  شق 
ضطماعا، وسمق لاتضغط حرسئ ربعا شغ تغاتعا، شاسعد 
تضافغ  شق  الصرآن،  رجالئ  تاططئ  اإلجقطغئ  افطئ 
اتثاذ  دون  آغاته  باثبر  وق  تطئغصه،  دون  بصراءته 
أتضاطه تضما شغ الثخعطات، وطرجسا شغ افسمال، 
وطرتصى لطاصرب إلى اهللا بالسغح تتئ ظقلعا تغاة 

إجقطغئ.
تغظ ظصرأ آغات الصرآن شغ رطدان سطغظا أن ظاعصش 
لِلنَّاِس  ْخرَِجْت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ َخرْيَ  ﴿ُكنُتْم  تسالى:  صعله  أطام 

 ﴾ِ ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن الُْمنَكِر َوتُْؤِمُنوَن بِابَّ
ْ
تَأ

َُهوُد َوالَ اجََّصاَرى  ْ َ َعنَك ا وصعله تسالى: ﴿َولَن تَْر
ْكَملُْت لَُكْم 

َ
َوَْم أ ْ َّ تَتَّبَِع ِملََّتُهْم﴾، وصعله تسالى: ﴿ا َح

ْيَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت لَُكُم اِإلْسالََم 
َ
دِيَنُكْم وَأ

ينِّ ُهًدى َفَمِن  تِيَنَُّكم مِّ
ْ
ا يَأ دِيًنا﴾ وصعله تسالى: ﴿...َفإِمَّ

َعن  ْعَرَض 
َ
أ َوَمْن    يَْشىَق  َوال  يَِضلُّ  َفال  ُهَداَي  َبَع  ايَّ

ْقىَم﴾ 
َ
ْرُشُهُ يَوَْم الِْقَياَمِة أ ُ َمِعيَشًة َضناًك َوحنَ َ ذِْكرِي َفإِنَّ 

ْحَسُن 
َ
َاِهلِيَِّة َفْبُغوَن َوَمْن أ

ْ
َفُحْكَم اجل

َ
وصعله تسالى: ﴿ أ

َّْم  ِ ُحْكًما لَِّقوٍْم يُوقُِنوَن﴾ وصعله تسالى: ﴿َوَمن ل ِمَن ابَّ
وصعله  الْاَكفُِروَن﴾  ُهُم  ْولَـئَِك 

ُ
َفأ  ُ ابَّ نَزَل 

َ
أ بَِما  حَيُْكم 

ُكْم ُعمَّ ال يَُكونُوا  َّوْا يَْستَْبِدْل َقْوًما َلرْيَ تسالى: ﴿َوإِن َيَتَول
ُكْم  َ يَنرُصْ وا ابَّ ْمَثالَُكْم﴾ وصعله تسالى: ﴿إِن تَنرُصُ

َ
أ

 ُ ُكُم ابَّ ْقَداَمُكْم﴾ وصعله تسالى: ﴿ إِن يَنرُصْ
َ
َويُثَبِّْت أ

ُكم  ِي يَنرُصُ َّ َفالَ ذَللَِب لَُكْم َوإِن خَيُْذلُْكْم َفَمن َذا ا
مِّن َنْعِدهِ﴾. خثق الطـه السزغط.

أغعا المسطمعن: وأظاط تصرأون الصرآن شغ عثا الحعر 
جاءظا  شالصرآن  اآلغات.  عثه  شغ  تفضروا  المئارك 
لظاثّبر آغاته، ولغج أن ظمر بعا طرور الشاشطغظ. افطئ 
اإلجقطغئ رجالاعا وواجئعا أن تصعد عغ السالَط فظعا 
اإلجقطغئ  افطئ  اإللعغئ.  الرجالئ  تتمض  الاغ  عغ 
الضفار  سئعدغئ  طظ  تظساص  أن  أوقً  عغ  سطغعا  غةإ 
واجاسمارعط لعا. افطئ اإلجقطغئ تساطغع ذلك إذا 
صررت أن تعةر الةئظ والرضعن إلى الزالمغظ والضفار، 
اإلجقطغئ  افطئ  اإلجقم.  الطـه:  دغظ  إلى  والسعدة 
َغُططُّ  واتث  خطغفئ  بإصاطئ  الصرار  عثا  تظفغث  تساطغع 
 حمطعا، وغعتث خفعا، وغتضمعا بما أظجل الطـه
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