
ظّزط تجب الاترغر/ وقغئ باضساان طزاعرات شغ المثن 
الرئغسغئ شغ باضساان طظ أجض التحث لاترغر افصخى 
وافرض المئارضئ شطسطغظ. وتمض المازاعرون قشاات 
طظ  بالتحث  الئاضسااظغ  الةغح  "ذالئعا  سطغعا:  ضاإ 
أجض تترغر شطسطغظ" و"لظ غاط تترغر شطسطغظ طظ صئض 
افطط الماتثة أو طظزمئ المآتمر اإلجقطغ، بض طظ خقل 
الةعاد المظّزط شغ ظض الثقشئ". وأضث التجب شغ بغان 

ختفغ أظه: بسث عثم الثقشئ، تط اتاقل السثغث طظ الئطثان اإلجقطغئ طظ صئض المساسمرغظ، ولط تصط أي طظ تطك 
الئطثان اإلجقطغئ التالغئ، بةععد جثغئ وخادصئ لاترغر افصخى وشطسطغظ. وبثق طظ ذلك، وبسث ضض اساثاء طظ 
صئض ضغان غععد، غةامسعن تتئ راغئ المظزمات السربغئ أو (اإلجقطغئ) لاعثئئ غدإ افطئ وتدطغض الرأي السام، 
وبسث إداظاعط ضغان غععد غصعطعن بمطالئئ (المةامع الثولغ) وافطط الماتثة لطصغام بعاجئعط. وسقوة سطى ذلك، 
شإظه ضطما ذطئئ افطئ طظ عآقء التضام أن غصعطعا بثورعط شغ تسئؤئ الةغعش اإلجقطغئ، شإظعط غصّثطعن افسثار 
تطع افسثار، طظ طبض أظظا ضسفاء اصاخادغاً وسسضرغاً. وطع ذلك، وطظ أجض تماغئ وتأطغظ طخالح الصعى اقجاسمارغئ 
الشربغئ شإظعا ترجض صعاتظا إلى ضض رضظ طظ أرضان السالط تتئ راغئ افطط الماتثة. وخاط الئغان بالصعل: لصث تط 
تترغر افصخى وافرض المئارضئ شطسطغظ وتماغاعما طظ صئض الثقشئ طظ صئض، ولظ غاط تترغرعما طرة أخرى إق 
طظ خقل الةعاد المظّزط طظ صئض الصعات اإلجقطغئ تتئ راغئ الثقشئ. لثلك غةإ السمض الةاد إلصاطئ الثقشئ سطى 
طظعاج الظئعة، وذلك طظ خقل الثسط الضاطض لتجب الاترغر شغ سمطه إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ جاصعم 
بالصداء سطى ضغان غععد السرذاظغ، شغتض افطظ وافطان فعض افرض المئارضئ شطسطغظ طظ خقل تطئغص اإلجقم.
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بصطط: افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)*

أجعاؤه  له  حعر  عع  المئارك  رطدان  حعر  أن  بما 
طظ  وتصرب  الظفعس  شغه  تجضع  تغث  اإلغماظغئ 
الطاسات، وعع حعر الاصعى، وعع حعر الصغام، وعع 
الاراوغح،  حعر  وعع  افجتار،  شغ  اقجاشفار  حعر 
طئارضئ  لغطئ  وشغه  الثساء،  وحعر  اقساضاف،  وحعر 
شغعا غفرق ضض أطر تضغط عغ لغطئ الصثر الاغ جسطعا 
غثشع  أن  الطئغسغ  شمظ  حعر...  ألش  طظ  خغرًا  اهللا 
المسطمغظ  الروتغ  والثشص  اإلغماظغ  الةع  ذلك 
الثغظ خفئ روتعط وسمرت ظفعجعط إلى الحسعر 
والاسابص  التظغش  الثغظ  عثا  إلى  اظامائعط  بصعة 
روى  شصث  المظضرات،  وترك  شغه  الثغرات  شسض  إلى 
  اهللا  رجعل  أن  الخاطئ  بظ  سئادة  سظ  الطئراظغ 
َشْهُر  اُن  َ َرَم  ْ «َأَتاُك رطدان:  تدر  وصث  غعطًا  صال 
َاَا،  َ طُّ ال ُ َُة، َوَ ْح ِزُل الرَّ ْ ِه، َفُ ْ ُهللا ِف اُك َ ْغ َبَرَكٍة، 
ِه،  ِف  ْ ُ ِ اُف َتَ ِإلى  ُهللا  ُُر  َيْ عاَء،  الدُّ ِه  ِف ُب  ِ َ ْ ًرا، َفِإنَّ َوَ ْ َخْ ُ ِ ْ َأْنُف َُه، َفَأُروا َهللا ِم َ ْ َمالِئ ُ َوَُاِهي ِ
المسطط  ضان  ولما  ِهللا».  ًة  َ َرْح ِه  ِف ُحِرَم   ْ َم ِقي  َّ ال
وظعاعغه،  اهللا  بأواطر  أسماله  غسّغر  أن  طظه  طططعبًا 
شغ  عماه  غحّث  أن  شسطغه  باإلجقم  تغاته  وغعّجه 
وغصعم  غخعم  أن  سطى  سجغماه  وغسصث  رطدان، 
وغاخثق  طاثبرًا،  الصرآن  وغصرأ  واتاسابًا  إغماظًا 
صال  ضما  اَن»  َ َرَم ِفي  َصَدَقٌة  َدَقِة  َّ ال ُل  َ «َوَأْف
رجعل اهللا  الثي ضان أجعد طا غضعن شغ رطدان، 
ولضْظ  راغئًا...  راعئًا  وغثسعه  تائئًا  ربه  وغساشفر 
لغسطط المسطط، وعع شغ عثه التال طظ الاصعى أن 
لاشغغر  السمض  وتص  بعا،  اقعامام  تصَّ  سطغه  فطاه 
«ِإنَُّه   : اهللا  رجعل  صال  الفاجثة.  افوضاع  عثه 
 ْ َ َف ُِروَن،  َوُتْ َن  َفَْعِرُف ُأَمَراُء،   ْ ُ َعَلْ ُل  َ َْع ْ َرِضَي ُ  ْ َم  ْ ِ َوَل  ، َ َسِل َفَقْد  ََر  َأْن  ْ َوَم َبِرَئ،  َفَقْد  َكِرَه 
المظضر.  سظ  وظعغعا  بالمسروف  أطرعا  وتص  «ُمُروا َوَتاََع».  ربه:  سظ  غروغه  شغما   ، اهللا  رجعل  صال 
ِني  َتْدُع َأْن  ِل  َقْ  ْ ِم َِر  ْ ُ اْل  ِ َع ا  ْ َواْنَه ْعُروِف  َ ُروِني ِاْل ِ َْ ْ َوَت  ، ْ ُ َ ِ ُأْع َفَال  ِني  َأُل ْ َوَت  ، ْ ُ َ ُأِج َفَال 
رتاب  شغ  غسغح  سظثطا  المسطط  إن   .« ْ َرُك ُ َأْن َفَال 
عثا الحعر الضرغط، وتأخثه أجعاؤه اإلغماظغئ، شإظظا 
بسدًا  بسُدعا  غساثسغ  رطدان  طساظغ  أن  ظرى 
واتث  جاظإ  شغ  تخإ  جمغسعا  وضأظعا  وتخئح 
الغعم  اإلجقطغئ  وافطئ  سثاه.  طا  سطى  ذاغغًا  غئصى 
وتآلمعا،  بالعا  وتحشض  واتثة  أوضاع  تحثعا 
ظفعس  شغ  افوضاع  عثه  تسامض  أن  طظ  بث  شق 
ذاساعط  ضض  غعجععا  فن  وتثشسعط  المسطمغظ 
باتةاه طا غتصصعا سمًق وصعقً. وق بث طظ أن تضعن 
جةعدعط،  تغظ  وحسعرعط،  شضرعط  شغ  طعجعدة 
أطرعط  وتغظ  اجاشفارعط،  وتغظ  دسائعط،  وتغظ 
تثاضرعط  وتغظ  المظضر،  سظ  وظعغعط  بالمسروف 
لفئ  طظ  بث  ق  غصرأوظه.  الثي  الصرآن  بمساظغ 
الطغئئ،  افجعاء  عثه  شغ  المسطمغظ  أن  إلى  الظزر 
سطغعط أن ق غضبروا الضقم شغ العضع السغأ الثي 
السغأ،  العضع  لعثا  بالسقج  بض  شغه،  غسغحعن 
وسطغعط أن غاثضروا شغ طبض عثه افجعاء اإلغماظغئ 
أن أتإ سمض غصرب إلى اهللا عع السمض إلظعار دغظه 
الثقشئ  بإصاطئ  إق  ذلك  غضعن  وق  ضطماه،  وإسقء 
أظض  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  تضعن  الاغ  الراحثة 
بظى  لمظ  وعظغؤًا  العاصع،  وغحغر  غثل  ضما  زطاظعا 

تةرًا. خرتعا  شغ 

أغاعا الةغعش شغ بقد المسطمغظ: إن حعَر رطدان 
سطى    الرجعل  اظاخر  تغث  اقظاخارات  حعُر  عع 
صرغح شغ طسرضئ بثر شغ حعر رطدان، ضما شاح طضئ 
شغ حعر رطدان، واظاخر المسطمعن شغ رطدان سطى 
الخطغئغغظ شغ تطغظ، واظاخروا سطى الااار شغ سغظ 
جالعت... لصث ضاظئ عثه اقظاخارات شغ ظض صغادة 
الضفر  صعى  المسطمعن  عجم  تغث  اإلجقطغئ،  الثولئ 
وجسطعا التضط باإلجقم عع الظزام المعغمظ، وبسعن 
وبث  المسطمغظ  صعى  تداسفئ  وتسالى  جئتاظه  اهللا 
شغ صطعب أسثائعط الرسإ. شسارسعا إلى إسطاء تجب 
الاترغر الظخرة ضغ ظصغط دولئ الثقشئ الراحثة سطى 

طظعاج الظئعة، وغئثأ سخر افطئ اإلجقطغئ.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  اقظاثابات وأبرعا سطى طالغجغا ...٢

-  طا بسث اإلجقم السغاجغ ظخر طظ اهللا وشاح صرغإ ...٢

-  الثقشئ تاعغب قظاخار التص سطى الئاذض، 

   سئر خراع ضض الرجض فصعاطعط ...٣

-  غا أعض الحام ق تغأجعا شسثوضط طا زال ضسغفا ...٤

-  ظزام الطاغغئ غتاضر شغ ظجع افجطتئ.. 

   وُغسصط آخر ورصئ تعت سظ الظزام الثولغ المةرم!! ...٤
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شغ  الثمار  ارتثاء  طظ  طسطمئ  طسطمئ  طظع  خئر  شدح 
٢٠١٨م،  أغار/طاغع   ٩ افربساء  غعم  ُظحر  الثي  ألماظغا، 
شدح أضثوبئ طا غسمى بالثغمصراذغئ والترغئ الشربغئ، 
ودساوى تصعق اإلظسان، شصث اتدح أن عثه افشضار ق 
تحمض المسطط، وإظما عغ طفخطئ سطى طصاس المةامع 
الشربغ، تغث تثرَّع صداة طتضمئ برلغظ شغ تضمعط 
بأن الترغئ الثغظغئ لطحابئ غةإ أق تسطع سطى تص وقغئ 
برلغظ اإلصطغمغئ شغ تظزغط المثارس اقباثائغئ تسإ طا 

غسمى بمئثأ التغاد الثغظغ.
طظ  المظئعرون  غاحثق  الاغ  الشربغئ  الئقد  تطك 
أجئرت  الاغ  ذاتعا  الئقد  عغ  بأشضارعا  السطماظغغظ 
اطرأة طسطمئ سطى ظجع لئاجعا وتفاغحعا ضما شسطئ 
سطى  وإجئارعا  طتةئئ  اطرأة  طع  الفرظسغئ  الحرذئ 
شرظسا،  حرق  جظعب  ظغج  شغ  حاذٍأ  شغ  "الاسّري" 
طظ  سظاخر   ٤ طظ  أضبر  وصش  تغث  وإذقل  بسظخرغئ 
سطى  تسارغح  ضاظئ  الاغ  المرأة  بةاظإ  الحرذئ 
أتث  غصعم  بط  لئاجعا،  خطع  طظعا  وذطئعا  الحاذأ، 

الدئاط بإخثار غراطئ طالغئ بتصعا.
وصالئ المرأة: "ضظئ جالسئ سطى الحاذأ طع سائطاغ، 
وضظئ أرتثي الثمار ولط غضظ لثي ظغئ لطسئاتئ"، وشص 
طظ  "الظاس  وأضاشئ:  "الشاردغان"  ختغفئ  ظصطئ  طا 
تعلغ راتعا غخرخعن وغخفصعن وذطئعا طظغ السعدة 

إلى وذظغ، وابظاغ تئضغ..."
تأتغ عثه الخعر الصئغتئ لاضحش تصغصئ المةامع الشربغ 
السطماظغ، الاغ غشرِّم طةمعسئ طظ السغثات قرتثائعظ 
الثمار اإلجقطغ بمئّرر اتارام طئادئ السطماظغئ الفرظسغئ. 
(جغ إن إن السربغئ)، شغ وصئ غعاجط شغه السطماظغعن شغ 
الئقد اإلجقطغئ أتضام اإلجقم، واتعاطعا بالسظخرغئ، 
وجإ  والاسري،  اإللتاد،  سطى  سصعبات  تدع  فظعا 
الثغظ...إلت، شطماذا ق غتارم السطماظغعن أو المطتثون 
الئقد  تطالإ  ضما  وأتضاطعا،  اإلجقطغئ،  الحرغسئ 
الشربغئ السطماظغئ، المسطمغظ باتارام صعاظغظعا السطماظغئ 
المثالفئ لثغظ المسطمغظ والمتاربئ لاحرغسات الثالص 

سج وجض؟؟؟ شغا جئتان اهللا!!!.
وصث ازدادت تثة الثسعة إلى إغقق المساجث شغ الئقد 
الشربغئ، وضثا المداغصات بسئإ الطتى، وخمار المسطمئ، 
غسمعن  طمظ  المسطمغظ،  سطى  الرخاص  وإذقق 
بالغمغظ الماطرف، أحعرعا جرغمئ تحابض عغض الاغ ُصاض 
شغعا ذقب طسطمعن؛ حاب، وزوجاه، وأخئ زوجاه؛ شغ 
أطرغضا شغ حئاط/شئراغر ٢٠١٥م ضةرغمئ بثاشع الضراعغئ، 
تغث تةاعض اإلسقم الشربغ التثث شغ الئثاغئ ضالسادة، 
وصث ظحر طعصع جاجئ بعجئ باارغت ٢٠١٥/٢/١٢م طصاق 
أتث  غثسعك  لظ  طسطمغظ  بقبئ  تصاض  (تغظ  بسظعان: 

إرعابًغا.. الصخئ الضاططئ لمصاض ٣ طسطمغظ شغ أطرغضا).
صالئ المشردة عاغا برضات: "لصث صاض صرغئغ وزوجاه 
ق  أظه  أتثضط  شطغثئرظغ  طسطمعن.  فظعط  وأخاعا 
تشرغثة  شغ  وأردشئ  والضراعغئ"،  لطسظخرغئ  وجعد 
أخرى: "غةإ إسادة الظزر شغ صاظعن تمض افجطتئ شغ 
العقغات الماتثة. ضط غةإ أن غصاض طظ افحثاص 

تاى تفعط التضعطئ طا غتثث؟".
أطا الثضاعرة الخغثقظغئ طروة الحربغظغ الاغ ُصاطئ 
بطرغصئ  ُصاطئ  شصث  الثغمصراذغ،  الئطث  ألماظغا،  شغ 
السططات  أسغظ  تتئ  طتضمئ،  صاسئ  داخض  بحسئ 
فظعا  جعى  لحغء  ق  افلماظغئ،  درجثن  طثغظئ  شغ 
ترتثي الثمار اإلجقطغ، الاغ أرداعا طاطرف ألماظغ 
بسئإ  طصاضاته  أرادت  الثي  ٢٠٠٩/٧/١م،  شغ  صاغطئ 
إعاظئ سظخرغئ ألتصعا بعا، شطسظعا ١٨ طرة دون أن 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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إلشاء   ٢٠١٨/٥/٢٤ غعم  تراطإ  افطرغضغ  الرئغج  أسطظ 
تثد  والاغ  ضغط  الحمالغ  الضعري  ظزغره  طع  الصمئ 
ذلك  وبرر  جظشاشعرة.  شغ   ٢٠١٨/٦/١٢ غعم  طعسثعا 
الظعوغئ،  صثراتضط  سظ  تاتثث  "إظك  ظزغره:  طثاذئا 
شرخئ  خسر  السالط  إن  وأصعى..  أضثط  صثراتظا  لضظ 
وزغر  تأضغث  طظ  غعم  بسث  ذلك  جاء  الثائط"،  لطسقم 
خارجغاه سصثعا شغ طعسثعا. شعض غسصض أن غاط اإللشاء 
شغ غعم ولغطئ؟! وعض عظاك طا غثسع تصا إللشائعا أم 

عع تقسإ أطرغضغ طسععد لاتصغص أغراض طسغظئ؟!
وجعئ  بسثطا  لطصمئ  إلشاءه  أسطظ  تراطإ  أن  غثضر 
ظائئئ وزغر الثارجغئ الضعرغئ الحمالغئ حع جعن ععي 
واخفئ  افطرغضغ  الرئغج  ظائإ  بظج  إلى  اظاصادات 
"باجاسراض  طعثدة  والشئغئ"  "بالةاعطئ  تخرغتاته 
لطصعة الظعوغئ" وذلك ردا سطى تتثغره لضعرغا الحمالغئ 
لظ  بقدعا  "إن  وصالئ:  لغئغا"  طخغر  "طعاجعئ  طظ 
تاعجض طظ أجض التعار إذا شحطئ الثبطعطاجغئ". وضان 
بظج صث خرح غعم ٢٠١٨/٥/٢١ صائق "ضما أوضح الرئغج 
شإن عثا جغظاعغ شصط ضما اظاعى الظمعذج الطغئغ إذا 
لط غئرم ضغط جعظس أون خفصئ". شالاقسإ افطرغضغ 

ظاعر وطضحعف واجاشقلغ إلى أبسث التثود!

 :٢٠١٨/٥/٢٥ غعم  طساء  لغسطظ  تراطإ  ساد  بط  وطظ 
"عظاك أظئاء جغثة جثا تامبض بعرود بغان ودود وبظاء 
"ظةري  صائق:  أسطظ  بط  وطظ  الحمالغئ...".  ضعرغا  طظ 
طتادبات بظاءة لطشاغئ طع ضعرغا الحمالغئ بحأن سصث 
اجاماع الصمئ طظ جثغث، والثي إذا تثث طظ المرجح 
 ١٢ وعع  ظفسه  المعسث  شغ  جظشاشعرة  شغ  غئصى  أن 
تجغران. وإذا ضان ضرورغا جغاط تمثغثه إلى طا بسث 
لعزغر  افول  الظائإ  أسطظ  بسثطا  وذلك  المعسث".  عثا 
خارجغئ ضعرغا الحمالغئ ضغط ضغه غعان غعم ٢٠١٨/٥/٢٥ 
بصعله: "اجاسثادظا لطةطعس وجعا لعجه شغ أي وصئ 
وبأي حضض لتض المحضطئ". وأضث "الاجام بقده بئثل 
ضض جعث طمضظ لاتصغص السقم واقجاصرار شغ ضاشئ 
أظتاء السالط وشغ حئه الةجغرة الضعرغئ لط غاشغر، وظتظ 
طساسثون لمظح العصئ والفرخئ لطعقغات الماتثة". 
وأوضح أن إسقن تراطإ "ضان غغر طاعصع بالظسئئ لظا، 
طاططسا  ضان  زسغمظا  لطشاغئ..  ظأجش  أن  إق  غسسظا  وق 
لطصاء الرئغج تراطإ الثي طظ حأظه أن غحضض بثاغئ 
جغثة، وضان غئثل جععدا طظ أجض الاتدغر لقجاماع". 
شعظا غزعر أن الضعرغغظ الحمالغغظ صث تفاجأوا بصرار 
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ملاذا تاقسإ أطرغضا بضعرغا الحمالغئ؟
وعض جاسصث صماعما أم تئثأ تربعما؟
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سصث طرضج الثراجات اقجاراتغةغئ طآتمرا تتئ سظعان 
"طا بسث اإلجقم السغاجغ"، والثي سصث بالاعاذآ بغظ 
المرضج شغ الةاطسئ افردظغئ وبغظ طآجسئ شرغثرتح 
إغئرت افلماظغئ، والاغ تاثث طظ سمان طصرا لعا، تغث 
غسمى  طا  تتئ  (خثطاتعا)  باصثغط  المآجسئ  تصعم 
المرأة  تظحغط  سطى  والسمض  المثظغ  المةامع  خثطئ 
والحئاب، وتصعم وزارة الثارجغئ افلماظغئ برساغئ عثه 
المآجسئ طالغا وشضرغا وتحرف سطى أسمالعا. غأتغ عثا 
المآتمر والثي دسا عآقء المآتمرون - وعط طظ أضبر 
طظ سحر دول - لئتث طعضعع اإلجقم السغاجغ، عع 
وترضاته  السغاجغ  اإلجقم  بعا  طظغ  الاغ  اإلخفاصات 
تمبطئ  والاغ  وتعظج،  طخر  شغ  لطتضط  وخطئ  الاغ 
باإلخعان المسطمغظ شغ طخر وتعظج، وصث وضع عآقء 
المآتمرون بابااً وأخق بظعا سطغه أوراصعط وضااباتعط، 
وعع أن اإلجقم السغاجغ صث أخفص شغ ادسائه أظه غمطك 
طحروسا وطظعةا، وبالاالغ ق بث تسإ ادسائعط طظ بتث 
افجئاب الاغ دسئ إلى إخفاصه وخطخعا بظاغةئ طفادعا؛ 

بأن اإلجقم وترضاته ق تمطك طحروسا جغاجغا أخق!!
إن الاسطغح بض الاسثغش الثي أراد عآقء غرجه شغ 
ق  طظعط  المسطمغظ  وبثاخئ  الظاس  وصطعب  سصعل 
جسض  وإن  وافضادغمغئ،  الاسطغمغئ  بمساعغاتعط  غطغص 
إخفاق  سطى  وحاعثا  سطغه  غصاس  طبق  الظعدئ  ترضئ 
اإلجقم السغاجغ ضمحروع عع تسفغه لسصعل الظاس، 
سطغه  غةري  أخق  طحروسا  تمطك  ق  الظعدئ  شترضئ 
لمحروع  إخفاصا  لغج  شإخفاصعا  وبالاالغ  طتاضماعا، 
أظعا  غعطا  تّثع  لط  أظعا  سظ  شدق  السغاجغ  اإلجقم 
خاتئئ طحروع إجقطغ شغ التضط والسغاجئ. واإلخعان 
المسطمعن شغ طخر لط غّثسعا غعطا أظعط غمطضعن شضرة، 
أو ذرغصئ لاظفغث شضرتعط، شمتاضمئ اإلجقم السغاجغ 
والثروج بظاائب وضسئ طصثطاتعا خطأ، لغج طظ الئتث 
السطمغ، أو افضادغمغ الظجغه، وطا ضان شاجث افخض، ضان 

شاجث الفرع بالدرورة.
"اإلجقم  شضرة  خاتإ  أظه  سطى  ظفسه  غصثم  طظ  إن 
السغاجغ" عع طظ ق غصئض أي حغء طظ غغر اإلجقم إن 
ضان شغ اقصاخاد، أو اقجاماع، أو السغاجئ الثاخطغئ، أو 
الثارجغئ... وإن طظ صخر به الفعط سظ ضعن اإلجقم 
دغظاً حاطقً ضاطقً، وأتضاطه ق غسارغعا الظصص والجلض، 
شطغةطج شغ بغاه وق غثسغ أظه غمبض اإلجقم السغاجغ 
اإلجقم  إلى  إخفاصه  ظسإ  أخفص  إذا  تاى  حغء،  شغ 
وأطبالعط  المآتمرغظ  طظ  عآقء  وتطصش  وأتضاطه، 
جصطاه، وإخفاصه، شظسئععا إلى اإلجقم! والشرغإ أن 
ضمثعإ  الحغعسغئ  جصعط  دراجئ  خعلاعط  لع  عآقء 
جغاجغ شإظعط غرشدعن دراجاه شغ تصئئ غعرباتحعف، 
أو غطاسغظ بادساء أن عثغظ ق غمبقن الفضرة اقحاراضغئ، 
بغظما تةثعط غاطصفعن تةربئ ترضئ الظعدئ شغ تعظج 
واإلخعان المسطمغظ شغ طخر لغخطعا إلى طا غرغثون 
السغاجغ،  اإلجقم  إخفاق  ادساء  طظ  إلغه  العخعل 

وصخعره سظ سقج المحاضض وافزطات.
الثظغا  جمع  طفت  وتصغصئ  واصٌع  اإلجقم السغاجغ  إن 
وبخرعا بقبئ سحر صرظا طظ الجطان، ولط غضظ عظالك 
بمئ شضرة تضمئ وخمثت ُسحر عثه المثة، واإلجقم 
الثي خطح لصغادة الثظغا عثه المثة طا زال خالتا إلى 

غعم الصغاطئ وق غتااج إق إلى رجال تاعشر شغعط اإلرادة 
سالب  طاضاطض  ظزام  وعع  سطغه،  والصعاطئ  إلسادته، 
بتطعا  الافضغر  سظ  ساججا  السالط  زال  طا  الاغ  المحاضض 
شدق سظ تطعا وسطى رأجعا طحضطئ التروب والفصر... 
وطظع  الفصر،  وبغظ  الثظغا  بغظ  شتال  المطضغات  شصسط 
تضثس البروة بغث تفظئ طظ الظاس شمظع الضظج، وبغظ 
بض  البروة،  زغادة  شغ  لغسئ  اقصاخادغئ  المحضطئ  أن 
شغ تعزغسعا، وأن زغادة الثخض الصعطغ ق تتض طحضطئ 
الفصر بض ربما تجغثه، وجسض المرأة سرضا غةإ أن غخان، 
شمظسعا طظ ضض سمض تساثثم شغه أظعباعا وأجاز لعا طا 
الثولئ  سقصئ  بغظ  السغاجغ؛  المةال  وشغ  ذلك،  دون 
تغظا  المساعثات  وأجاز  والحسعب،  الثول  طظ  بشغرعا 
وطظسعا أتغاظا... شضان بضض عثا وغغره دغظا سزغما حاطق 
شأشضاره  غغره،  طظ  أشضارا  غساعرد  أن  غعطا  غدطر  لط 

وأتضاطه جسطئ افطئ باضافاء ذاتغ...
أطا طا غاخعره عآقء المآتمرون وغآخطعن له وغفرسعن 
سطغه بض وغفرتعن إذا صثطئ ترضئ تثسغ أظعا ترضئ 

جغاجغئ إجقطغئ طراجسات سطى شضرتعا تاظازل بمعجئعا 
وشضرته  اإلجقم  طظ  ذلك  شطغج  وتساصث  تتمض  سما 
وجماساه شغ حغء، شعآقء إن أتسظا الزظ بعط ظصعل 
بأن اإلجقم بفضرته السغاجغئ لط تئطشه سصعلعط وإظما 
اإلجقم سظثعط ق غسثو ضعظه دغظا ضئاصغ افدغان، وإق 
طا طسظى شخطعط بغظ الثسعي والسغاجغ، وطا طسظى 
صئعلعط بالثولئ المثظغئ، وطا طسظى صعلعط بأن اإلجقم 
أن  سطى  غثل  وغغره  عثا  ضض  شغه؟!!  جغاجغا  ظزام  ق 
عآقء لط غضعظعا غعطا غمبطعن اإلجقم السغاجغ تاى 
باراجسعط  اباعاجا  افغثي؛  وتخفص  افجراس،  تصرع 
وطراجساتعط وإظما عآقء عط وجه آخر لطسطماظغئ ولضظ 
بأجماء طثاطفئ، شمرة غائثلعظعا بالثولئ المثظغئ، وطرة 

غةسطعن الثغمصراذغئ ضالحعرى، وطرة وطرة...
أخغرا ظصعل لعآقء المآتمرغظ: إن طظ غتمض طحروع 
وعع  تخرا،  الاترغر  تجب  عع  السغاجغ  اإلجقم 
الصادر  وعع  المظازلئ،  أردتط  إن  طظازلاه  غظئشغ  الثي 
أن غثشع سظ الفضرة إن أردتط المصارسئ، وإق شإظضط 
طعجوطًا دون ظجال، بط لما  ورق  تخارسعن ظمرا طظ 
عجم أخاباضط ظحعة اقظاخار، طع أظه ضان غظئشغ إن 
طظخفغظ،  وضااب  حرشاء  ضأضادغمغغظ  السمض  أردتط 
أن تسادغفعا طظ ظثر ظفسه طظث أوائض الثمسغظات 
أن  ق  افشضار  ترب  شغ  التصغصغ  المصاتض  غضعن  أن 
تاى  العجغمئ  وأسطظ  الخراع  ترك  طظ  تسادغفعا 
ضان  غمارعا!!  وغثعض  لطمسرضئ،  غاةعج  أن  صئض 
عثا  لثعض  الاترغر  لتجب  الثسعة  تعجه  أن  غظئشغ 
الظجال، وإق شإظضط تصاتطعن طظ ذرف واتث، شق أظاط 
سطى  والتضط  جغاجغا عجطامعه،  إجقم  وق  اظاخرتط 
إخفاق اإلجقم السغاجغ وإسقن اظاخارضط سطغه عع 
سظثطا غخض اإلجقم إلى التضط، وغضعن عظاك دولئ 
وتسئث  الئدائع،  ضما  أشضارعا  تساعرد  وق  تطئصه، 
شغ  الصغط  وتظحر  السثل  تصغط  حعرا  سحر  ابظغ  اهللا 
جظئات افرض، وتغظعا تضعن الترب سادلئ، شاإلجقم 
بفضرته الاغ تتمطعا الثولئ وأسثاؤه إن بصغ له أسثاء 
شاضعن تغظعا جسادتضط طئررة، واظاحاؤضط طفععطاً! 
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سطى بقث وتثات جضظغئ طاخطئ بظةغإ. وذضر أظه 
تط ضئط أضبر طظ ١٠٠ ططغعن رغظةغئ (٣٠ ططغعن 
طظ  ضغطعجرام   ١٠٠ طظ  وأضبر  ظصًثا  أطرغضغ)  دوقر 
جمغع  بسث  تآضث  لط  الحرذئ  لضظ  الثعإ،  جئائك 
الئظعد. وصالئ الحرذئ إظه طظ الخسإ لطشاغئ تصثغر 
الضبغر  عظاك  إن  تغث  ضئطعا  تط  الاغ  الئظعد  صغمئ 
وضع  تط  ضما  الظصعد.  طظ  والضبغر  السظاخر  طظ 
العثظئ  لةظئ  تتصغص  تتئ  الصادة  طظ  صطغض  سثد 
طظعط  آخر  سثد  غعاجه  أن  الماعصع  وطظ  السسضرغئ، 

ظفسه. المخغر 
طالغجغا  تحعث   ،١٩٥٧ سام  شغ  (اقجاصقل)  وطظث 
فول طرة صادة أتجاب المسارضئ شغ المةطج العزاري 
الةثغث، جعاء ضاظعا طسطمغظ أو غغر طسطمغظ. وطظ 
الةثد  التضعطئ  أسداء  جمغع  أن  بالثضر  الةثغر 
وغغر  المسطمغظ  طظ  لطثغمصراذغئ  الثساة  طظ  عط 
ذاته  الحغء  وغظطئص  جــعاء.  تث  سطى  المسطمغظ 
الظزام  شإن  وبالاالغ،  الئرلمان.  أسداء  جمغع  سطى 
جغزطعن  اإلجقطغ،  الظزام  ولغج  الثغمصراذغ، 
طع  طاصثطغظ،  طسطمغظ  دائما  أظفسعط  غسائرون 
المفععم  أن  العاضح  وطظ  السططئ،  شغ  وجعدعط 
الطغئرالغ الثغمصراذغ جعف غطّعن الئقد، وصث تخئح 
غاخاسث  وصث  ولغئرالغئ  دغمصراذغئ  أضبر  طالغجغا 

الخراع الفضري بغظ الفضر اإلجقطغ والضفر.
لظ غضعن عظاك أي تشغغر شغ الظزام تاى ولع ضاظئ 
عظاك وسعد طظ التضعطئ الةثغثة أظعا جعف تطشغ 
الظزام  طظ  والعتحغئ  الخارطئ  الصعاظغظ  بسخ 
السطع  ضرغئئ  وسثت،  ضما  ألشئ،  أظعا  ضما  السابص. 
 .٪٦ بظسئه  السابص  الظزام  شرضعا  الاغ  والثثطات 
الدرائإ  طظ  افخرى  افظعاع  جمغع  شإن  ذلك،  وطع 
طعاتغر  ووسث  صائمئ.  تجال  ق  اإلجقم  شغ  المتزعرة 
بأظه جغتاشر سطى جغادة الصاظعن الاغ تحغر بالاأضغث 
إلى التضط الثغمصراذغ لطصعاظغظ، تاى وإن ضان شغ 
العصئ ظفسه غثسع الظاس إلى إذاسئ الصرآن والسظئ. 
أسطى  باسائاره  اقتتادي،  الثجاعر  أن  العاضح  وطظ 
غجال  ق  الئرغطاظغغظ  سظ  المعروبئ  لفرض  صاظعن 

صائمًا، وعع طسارض لطصرآن والسظئ.
وأخغرًا، تةثر اإلحارة إلى أن السفغر افطرغضغ لثى 
اجاماسًا  سصث  الثدغر،  حغرغظ  ضاطق  طسالغ  طالغجغا، 
شغ  بط   ،٢٠١٨/٥/٢١ شغ  طعاتغر  طع  جاسئ  لمثة 
الثشاع  لعزغر  طةاططئ  بجغارة  صام   ٢٠١٨/٥/٢٤
عاتغظ  طع  بترارة.  اجاصئطه  الثي  تثغبا  المسغظ 
فولؤك  جثا  واضتئ  أطرغضا  طظ  إحارة  الجغارتغظ، 

 الثغظ لثغعط بخغرة
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ طالغجغا
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شغ  سحرة  الرابسئ  الساطئ  اقظاثابات  اظاعئ  لصث 
حعثت  الاغ   ٢٠١٨/٠٥/٠٩ شغ  لاععا  طالغجغا 
صاسثة  اظعارت  وصث  الئقد.  تارغت  شغ  تارغثغا  تثبا 
واجاسغخ  العذظغئ  الةئعئ  لتجب  الساطئ  الـــ٦١ 
سظعا بائاقف جثغث طظ تتالش افطض بصغادة رئغج 
رئغج  اآلن  وعع  طتمث،  طعاتغر  السابص  ــعزراء  ال
وزراء طالغجغا لطمرة الباظغئ سظ سمر غظاعج ٩٢ ساطا. 
٧٩ طظ المصاسث  وتخض تجب الةئعئ العذظغئ سطى 
الئرلماظغئ الماظازع سطغعا، بغظما تخض تجب الحسإ، 
وغدط  طالغجغا،  بعرجغاع  بروطئغ  غمبطه  ــثي  ال
الثغمصراذغ،  السمض  وتجب  الحسئغئ،  السثالئ  تجب 
أطا  طصسث،  بـ١١٣  شاز  صث  العذظغئ  افطاظئ  وتجب 
المالغجي  اإلجقطغ  التجب  بعا  شفاز  المصاسث  بصغئ 
تخض  خئاح  بعقغئ  وارغسان  وتجب  طصسثًا،  بـ١٨ 
طصسث  سطى  تخض  الاداطظ  وتجب  طصاسث،   ٨ سطى 
واتث، والممبطعن المساصطعن سطى ٣ طصاسث، وغاألش 
طظ  و٦٦  المسطمغظ  طظ   ٥٨ طظ  الئرلمان  أسداء 

المسطمغظ. غغر 
طالغجغا  وزراء  رئغج  طظخإ  طعاتغر  تعلغ  بسث 
والاغ  الماعصسئ  افتــثاث  طظ  سثد  تثث  السابع، 
ذال اظازارعا. وصث تط طظح ظائئه السابص المسةعن، 
وعع أغدًا الصائث الفسطغ لتجب السمال، أظعر إبراعغط، 
حعر  طظ  غعم  صئض  المطك  طظ  ضاطًق  ططضغًا  سفعًا 
رطدان، طما طضظه طظ السعدة إلى السمض السغاجغ 
وصث غاط إشساح الطرغص له، ضما اتفص سطغه، لغخئح 
زوجئ  تسغغظ  تط  وصث  طعاتغر.  بثل  الــعزراء  رئغج 
رئغسئ  أغدًا  وعغ  إجماسغض،  وان  سجغجة  وان  أظعر، 

تجب السمال، ظائئئ لرئغج العزراء.
أسطظ  الةثغثة،  الــعزارغــئ  الاسغغظات  رأس  وسطى 
الثغظ  الحغعخ  طةطج  تحضغض  سظ  أغدًا  طعاتغر 
جغخئتعن طساحارغظ لطتضعطئ خاخئ شغ الصداغا 
عط  المةطج  شغ  الثمسئ  وافسداء  اقصاخادغئ. 
اقصاخادي  الظزام  شغ  وخئراء  طسروشئ  حثخغات 
الرأجمالغ. وعثا غسظغ بالاأضغث أن طالغجغا جاصاخر 
بحضض صاذع سطى الظزام اقصاخادي الشربغ الضاشر.

رئغج العزراء السابص ظةغإ رزاق، الثي اجاصال طظث 
(المظزمئ  لتجبه  افسطى  المظخإ  طظ  التغظ  ذلك 
لمةطج  ظائئا  وبخفاه  الماتثة)  المالغجغئ  العذظغئ 
الفساد  طضاشتئ  لةظئ  صئض  طظ  الاتصغص  صغث  الظعاب، 
المالغجغئ شغ الصدغئ افضبر شدغتئ إم دي بغ "طالغجغا 

دغفطعبمظئ برعاد" وصداغا شساد أخرى ذات خطئ.
خظثوصًا   ٢٨٤ اآلن  تاى  الحرذئ  ضئطئ  وصــث 
ضاظئ  أخرى  وتصائإ  راصغئ  غث  تصائإ  سطى  تتاعي 
ططغؤئ بالتطغ والساسات وافطعال الظصثغئ خقل غارة 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث التضغط سبمان*ـ  ـ 
طا بسث اإلجقم السغاجغ
ظخر طظ اهللا وشاح صرغإ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أبع المساج باهللا افحصرـ 

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

"أضث  شغه:  ورد  خئرا  ٢٠١٨/٠٥/٢٧م)  ١٤٣٩عـ،  رطدان   ١١ افتث،  اإلخئارغئ،  طسا  (وضالئ  طعصع  سطى  ظحر 
الماتثث باجط رئاجئ الةمععرغئ المخرغئ السفغر بسام راضغ أن الصدغئ الفطسطغظغئ عغ جععر اعاماطات 
طخر والسالط السربغ، طحغرا إلى دورعا الاارغثغ شغعا. وأوضح الماتثث الرئاجغ "إن طخر ق زالئ تصثم الضبغر 
إلى الصدغئ الفطسطغظغئ، طثلق سطى ذلك بالمعصش المخري إزاء ظصض السفارة افطرغضغئ لطصثس، طحغرا إلى أن 
المعصش المخري ضان واضتا داخض افطط الماتثة والةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة"، طآضثا أظعا جثرت دورعا 

وبصطعا لقجامرار شغ اقضطقع بثورعا الاارغثغ المسروف تةاه الصدغئ الفطسطغظغئ"."
: إن خغاظئ الظزام شغ طخر لصدغئ افرض المئارضئ شطسطغظ وتآطره سطغعا، أضئر بضبغر طظ أن 
تثارغعا الاخرغتات الطظاظئ والفصاسات اإلسقطغئ لطظزام وأزقطه وأبعاصه، شطماذا غخر سطى الضثب وغثسغ 
وخق بفطسطغظ وأعطعا؟! ألغج عع الثي ق غجال غحاذر ضغان غععد شغ تخاره لصطاع غجة؟! ألغج عع الثي 
عثد وتعسث أعض غجة لعصش طسغرات السعدة؟! ألط غسطظ غععد الترب سطى أعض غجة طظ سصر داره، شماذا 
شسض لعط؟! وشغ افطط الماتثة - طع أن صراراتعا ق صغمئ لعا خاخئ إذا تسطص افطر بالمسطمغظ - ألط غستإ 
ظزام طخر طحروع صرار غثغظ اقجاغطان سام ٢٠١٦؟! بط ألط غسثر السغسغ ظفسه سقظغئ لغضعن أداة بغث 
تراطإ لامرغر خفصاه الراطغئ لاخفغئ صدغئ افرض المئارضئ شطسطغظ؟! شضغش بسث عثا ضطه وغغره الضبغر 

طما غظثى له الةئغظ شغ خغاظئ شطسطغظ، غجسط الظزام المخري دسمه لفطسطغظ وأعطعا؟!

نظام السيسي يتآمر على فلسطين ويدعي وصًال بها!

جط
طار

شغ ظحرة أخثرعا الةمسئ أضث المضاإ اإلسقطغ 
غسث  لط  أظه  جعرغا  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب 
أجث  ظزام  واصع  تعخغش  سطى  ابظان،  غثاطش 
الثي بار الظاس سطغه، ضظزام سطماظغ غائع الشرب 
المةامع  جغطرة  رضائج  إتثى  وغحضض  الضاشر، 
طظ  المئارضئ  الئصسئ  عثه  سطى  الةائر  الثولغ 
بقد المسطمغظ. وحثدت الظحرة سطى أن البعرة 
سطى  شصط  تضعن  ق  الظزام  عثا  سطى  التصغصغئ 
الحاططئ  بالبعرة  بض  الصمسغئ،  وأجعجته  رطعزه 
سطى طةمعع صغمه، وطا غساظث إلغه طظ حرسغئ 

دولغئ رأجمالغئ باذطئ. أي ضما خرجئ البعرة طظ المساجث، وبطشئ ظدةعا سظثطا ردد الظاس "افطئ ترغث 
خقشئ إجقطغئ". وأضاشئ الظحرة أن تجب الاترغر وطظث الئثاغئ، صث رجط الثط المساصغط بةاظإ الثطعط 
السعجاء، طتثرًا طظ طضائث وطآاطرات الثول السثوة الماربخئ باإلجقم والمسطمغظ. غغر أن السظغظ السئع 
المتاشض  شغ  البعرة  طبطعا  الثغظ  السغاجغغظ  وحراذم  الفخائض،  صادة  أن  أبئائ  البعرة  سمر  طظ  الماضغئ 
واغاخئعا  الظزام،  وصغط  شضر  تمطعا  إظعط  تغث  أعطعا،  طظ  بشفطئ  اساطعه  لمصام  أعًق  غضعظعا  لط  الثولغئ، 
السططان طظ الظاس، والاجطعا شغ سقصاتعط طع الثول السثّوة لطبعرة بما ضان غطاجم به الظزام؛ وصالئ الظحرة: 
"شغ وصئ بات الخشغر صئض الضئغر ُغثرك تصغصئ الشرب، وتصغصئ المسرضئ بغظ التص والئاذض، غةإ سطى ضض 
بائر أراد التص وضتى طظ أجطه أن غئصى باباًا سطى التص الثي جار سطغه، شما اضاسئه طظ وسغ عع خغر ضئغر"، 
واخاامئ الظحرة طآضثة أن البعار صادرون سطى أن ُغظصثوا البعرة طظ أغثي الساببغظ، وُغسغثوا تعجغععا ظتع 
إجصاط الظزام وحرسغاه الثولغئ، واقجاساضئ سظ جمغع ذلك بصغط وأتضام اإلجقم، والظزام السغاجغ الثي 
الحام  لبعرة  خقص  ق  أن  وغرى  الاترغر،  تجب  طحروسه  غصثم  الثي  الثقشئ،  ظزام  لطمآطظغظ،  اهللا  ارتداه 
ِ يَنرُصُ َمن يََشاء وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم﴾. وأعطعا إق بائظغ عثا المحروع السزغط، ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَِنرْصِ ابَّ

ال خالص لثورة الشام وأهلها إال بتبني مشروع اإلسالم العظيم



 السثد ١٨٤  ٣افربساء ١٤ طظ رطدان ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٣٠ أغار/طاغع ٢٠١٨ طـ 

ظحر طعصع (وضالئ افظاضعل، اقبظغظ، ٥ رطدان ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٥/٢١م) خئرا جاء شغه: "صال الرئغج 
الارضغ رجإ ذغإ أردوغان، طساء اقبظغظ، إن بقده جاعاخض الضفاح تاى تخئح الصثس أرض السقم 
واقجاصرار لفدغان السماوغئ البقبئ. جاء ذلك شغ ضطمئ خقل طأدبئ إشطار أصاطعا سطى حرف جفراء سثد 
"طخممعن  أردوغان:  وصال  أظصرة.  الساخمئ  شغ  التاضط  والاظمغئ  السثالئ  لتجب  السام  بالمصر  الثول  طظ 
تاشثى  دولئ  رتمئ  تتئ  افولى  صئطاظا  أبثًا  ظارك  ولظ  الحرغش،  بالصثس  الماسطصئ  بتصعصظا  الامسك  سطى 
أرض  الصثس  تخئح  أن  تغظ  إلى  ضفاتظا  "جظعاخض  وأضاف  واقتاقل".  والثطعع  الثطاء  سطى  لسصعد 

السقم واقجاصرار وافطان لضض أتئاع افدغان السماوغئ البقبئ"."
لصث  غطغ:  بما  المسطمغظ  وتثضغر  تعضغح  ظعد  الةعشاء،  وتخرغتاته  أردوغان  ظفاق  سظ  بسغثا   :

م

أسطظئ ترضغا أردوغان شغ ٢٨ آب/أغسطج طظ السام الماضغ اتفاصًا لاطئغع السقصات طع ضغان غععد، 
تط الاعصغع سطغه شغ أظصرة والصثس، وظص ذلك اقتفاق سطى تطئغع ضاطض بغظ أظصرة وتض أبغإ، وحمض 
تدمظاه  عام  أطر  وعظاك  باآلخر".  غدر  سمض  سطى  أتثعما  إصثام  بسثم  طحارضًا  تسعثًا  ضثلك  اقتفاق 
أن  أي  أبغإ!  تض  طظ  بثق  والصثس"،  أظصرة  شغ  اقتفاق  عثا  تط  "لصث  شغعا:  جاء  تغث  اقتفاق"  "وبغصئ 
اقتفاصغئ بتسإ المعصسغظ سطغعا - ترضغا وضغان غععد - جرت بغظ ترضغا وساخماعا أظصرة وضغان غععد 
وساخماه الصثس المتاطئ! وعثا طا أحار إلغه شاتح أربضان ظةض الراتض ظةط الثغظ أربضان أجااذ أردوغان 
أردوغان  طظ  المصربئ  (جاار)  ختغفئ  إن  تاى  اإلغراظغئ؛  تسظغط  أظئاء  وضالئ  طع  له  تعار  شغ  وحغثه، 
أضثت غعطعا أن عثه اقتفاصغئ أخابئ الحسإ الارضغ الماثغظ بالثعحئ وجرتئ طحاسره وخاخئ شغ 
إتمام اقتفاصغئ شغ الصثس، ضما اسائرت جمسغئ الفرصان المسروشئ شغ ترضغا باعجعاتعا اإلجقطغئ وبغصئ 
اقتفاصغئ اساراشًا خرغتًا طظ ترضغا بأن الصثس ساخمئ لضغان غععد. أطا الراتض ظةط الثغظ أربضان، أجااذ 
أردوغان صئض اظفخاله سظه، شصث صال شغ طآتمر خاص سصث شغ ٢٠٠٧ بمرضج أبتاث اقصاخاد واقجاماع 
شغ ترضغا: "إن أردوغان تخض سام ٢٠٠٢ سطى طظخإ رئاجئ طحروع (إجرائغض) الضئرى، وضثلك رئاجئ 
طحروع الحرق افوجط الضئغر طظ الرئغج افطرغضغ افجئص "بعش اقبظ"، وبسث ذلك تخض سطى طغثالغئ 
الحةاسئ الغععدغئ طظ الطعبغ الغععدي شغ أطرغضا". وشغ تسةغض طخعر: جرد أربضان، صخئ أردوغان 

الثي اظفخض سظه لغآجج تجب السثالئ والاظمغئ التاضط وسقصاه بمحروع الحرق افوجط الضئغر.

وجائ اتعاطات باقغاخاب). طعصع جاجئ بعجئ شغ 
٢٠١٧/٣/١٠م  شغ  ظحر  آخر  تصرغر  وشغ  ٢٠١٨/١/٣١م. 
و"اقغاخاب"  السطط  جاتئ  عارشارد..  (جاطسئ  بسظعان: 
جاطسئ  ظساء  ظخش  ظتع  (تسرض  سظ  ضحش  أغًدا..)، 
الةاطسئ،  شغ  جظسغ  لاترش  تثّرجظ  القتغ  عارشارد 
المسح،  شغ  المحارضات  الطالئات  طظ   ٪٧٢,٢ وأن 

تسرضظ لاترش جظسغ أبظاء وجعدعظ شغعا).
بأن  المسطمغظ  سطى  الضثب  الئسخ  غتاول 
الثغمصراذغئ عغ شصط أجطعب جطمغ لاثاول السططئ 
عغ  الثغمصراذغئ  فن  ضثبئ؛  وعثه  واقظاثاب، 
لطئحر  الاحرغع  تةسض  سغح؛  وذرغصئ  تغاة،  أجطعب 
أطعر  شغ  والاحرغع  التضط  طظ  الئحر  رب  وُتصخغ 
الاثخض  سظ  تسالى  اهللا  أتضام  إبساد  بمسظى  التغاة؛ 
والسغاجئ،  التضط  تغث  طظ  المةامع؛  حآون  شغ 
افتضام  وتخر  وظتععا،  واقصاخاد  والصداء، 
الحرسغئ شصط شغ الظعاتغ الاسئثغئ الفردغئ، وإظحاء 
برلماظات غةامع شغعا الرأجمالغعن، أختاب الجساطئ، 
وأغعا  غةغجون  الصعاظغظ  أي  لطظاس  لغصرروا  والمال، 
وعثا  اهللا،  أظجل  طا  بشغر  وغترطعا  شغتطعا  غمظسعن، 
عع جئإ شساد المةامسات الشربغئ الاغ ترضئ تضط 
الثالص، واتئسئ تضط المثطعق الساجج المتااج؛ الثي 
أطا  التغاة.  أوضاع  وتئثل  الجطان،  تشغر  تسإ  غاشغر 
وتثه،  هللا  إق  تحرغع  شق  الراحثة  الثقشئ  دولئ  شغ 
تغث  والسقم،  الخقة  سطغه  ظئغه  وجظئ  ضاابه  طظ 
لاظزغط  والاحرغسات  افتضام  المسطمعن  غساظئط 
حآون تغاتعط لُغرضعا بثلك اهللا تسالى. وخثق اهللا 
ْحَسُن 

َ
َاِهلِيَِّة َفْبُغوَن َوَمْن أ

ْ
َفُحْكَم اجل

َ
تسالى الصائض: ﴿أ

 ﴾ُحْكًما لَِّقْوٍم يُوقُِنوَن ِ ِمَن ابَّ
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  طساسث   *

السعدان

افزعر  "ظثد  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/٠٥/٢٤م)  ١٤٣٩عـ،  رطدان   ٨ الثمغج،  افظاضعل،  (وضالئ  طعصع  ظحر 
الصثس  لمثغظئ  خعرة  شرغثطان،  دغفغث  غععد  ضغان  لثى  افطرغضغ  السفغر  باجاسراض  الثمغج،  الحرغش، 
غزعر شغعا "العغضض المجسعم" طضان المسةث افصخى، طتثرا "دوظه أرواح المسطمغظ"، وشص بغان. ووخش 
افزعر عثا اقجاسراض بأظه "تخرف غغر طسآول شغ إذار اجامرار اقجافجازات الخعغعأطرغضغئ لمحاسر أضبر 
طظ ططغار وظخش المطغار طسطط تعل السالط". ولفئ إلى أن "طبض عثه الاةاوزات المصغائ لظ تشغر طظ الاارغت 

حغؤا، وجائصى الصثس ساخمئ لطثولئ الفطسطغظغئ، وجغئصى المسةث افصخى دوظه أرواح المسطمغظ"."
َوَأْخِرُجعُعط  َبِصْفُاُمعُعْط  َتْغُث  ﴿َواْصُاُطعُعْط  تسالى:  اهللا  صعل  افزعر  سطماء  سطى  غثفى  عض  ُترى   :
سطغعط  غثفى  عض  أم  شطسطغظ؟!  المئارضئ  لفرض  غععد  اتاقل  سطى  واظطئاصه  َأْخَرُجعُضْط﴾  َتْغُث  طِّْظ 
صعل اهللا تسالى: ﴿قَّ َغاَِّثِث اْلُمْآِطُظعَن اْلَضاِشِرغَظ َأْوِلَغاَء ِطظ ُدوِن اْلُمْآِطِظغَظ﴾ واظطئاصه سطى طعاقة تضام 
المسطمغظ فطرغضا وغغرعا الثول اقجاسمارغئ الاغ تحةع غععد سطى تثظغج افصخى بض عثطه؟! أق 
غسطط طحاغت افزعر أن تعجغه خطابعط لطسّجل دون التضام والةغعش عع خغاظئ فطاظئ السطط ولطمغباق 
الثي أخثه اهللا سطى السطماء، وأن إصرارعط الدمظغ بتض الثولاغظ عع تحرغع لطافرغط بافرض المئارضئ 
ضغان  سطى  الصداء  سطغعط  غعجإ  الثي  اإلجقم  تضط  دون  الثولغئ)  (الحرسغئ  بصرارات  ورضا  شطسطغظ 

غععد وغترم سطغعط اقساراف باتاقله في ججء طظ افرض المئارضئ؟!

تتمغعا صعات الحرذئ المظاحرة شغ المتضمئ.
بسخ  غمثته  الثي  المشاخإ  غععد  ضغان  شغ  أطا 
الحرق  شغ  دغمصراذغئ  (دولئ)  أضئر  بأظه  العاعمغظ 
صطغطئ  أغام  صئض  شغه  الظساء  خرجئ  شصث  افوجط، 
طظ  بتماغاعظ  والمطالئئ  الاترش،  ضث  غازاعرن 
بأظعا  الصائض  اقدساء  ذلك  لغضّثب  الماترحغظ؛  صئض 
وصطاع  طةرطعن،  إق  عط  وطا  وصاظعن،  تصعق  دولئ 

ذرق، والعاصع غآضث ذلك.
شغ  الظساء  سطى  اقساثاء  ظسإ  تئطس  أن  غرغئاً  ولغج 
الةغح افطرغضغ، شغ أضئر دولئ دغمصراذغئ شغ السالط، 
غعم  (بظااغعن)،  افطرغضغئ  الثشاع  وزارة  ضحفئ  ضما 
ألش   ٧٠ سظ  غجغث  طا  وصعع  سظ  ٢٠١٧/١١/١٧م،  الةمسئ 
اساثاء جظسغ سطى طةظثغظ أطرغضغغظ خقل سام واتث.

عثا غغر جرائط صادة المةامع الشربغ الثغظ غمبطعن 
تصغصئ الثغمصراذغئ ضفضر ساجج سظ تماغئ اإلظسان، 
وشاحض شغ تصثغط التطعل والمسالةات لمحاضطه. شفغ 
تراطإ:  صال   ،١٩٩٢ سام  ظغعغعرك،  طةطئ  طع  طصابطئ 
(سطغظا أن ظساطض الظساء ضما ظساطض الجبالئ)، وشغ ذلك 
إحارة فطرغظ: افول اتاصار الظساء، والباظغ إتساس 
أختاب الظفعذ والمال، ضاراطإ، بأظعط صادرون سطى 

شسض طا غحاؤون بأجساد الظساء.
العقغات  شغ  الةظسغ  السظش  صداغا  تاعصش  (وق 
الماتثة، جعاء أضاظئ ضث الرساغا السادغغظ، أم تاى 
داخض خفعف الةغح افطرغضغ أم شغ الترم الةاطسغ 
ضثلك  اقتعاطات  تماث  وإظما  ظفسه،  الضعظةرس  أو 
جغفرجعن،  تعطاس  طظ  الرؤجاء،  طظ  سثًدا  لاطال 
أتث المآجسغظ افوائض فطرغضا، وخعًق إلى الرئغج 
اقتعاطات  وقتصئ  تراطإ،  دوظالث  التالغ،  افطرغضغ 
غصض  ق  طا  إجمالعا  وبطس  أطرغضغغظ،  رؤجاء  بماظغئ 
الةظسغ،  بالاترش  اتعاًطا   ٢٤ بغظعط:  اتعاًطا،   ٣٠ سظ 

رابتئ. وتخرغتات بظج تثل سطى ذلك، والاغ تآضث 
السغظارغع  تطئغص  غرغثون  بأظعط  رئغسه  تخرغتات 
تراطإ  طساحار  صئض  طظ  سظعا  ضحش  والاغ  الطغئغ. 
"إن   :٢٠١٨/٣/٢٤ غعم  بعلاعن  الصعطغ  لفطظ 
تراطإ  الرئغج  بغظ  المصارتئ  الصمئ  شغ  المظاصحات 
سطى  تضعن  أن  غةإ  ضغط  الحمالغ  الضعري  والجسغط 
طضعظات  ظصض  إلى  أدت  الاغ  المظاصحات  تطك  غرار 
الئرظاطب الظعوي الطغئغ إلى أطرغضا سام ٢٠٠٤... إذا لط 
الظصاش  طظ  الظعع  عثا  إلجراء  اجاسثاد  سطى  غضعظعا 
لطشاغئ".  صخغرا  اجاماسا  بالفسض  شسغضعن  الةاد 
خطاعا  أسثت  صئض  طظ  أطرغضا  أن  ذلك  شمسظى 
تطئغص  وعغ  الحمالغئ؛  ضعرغا  تةاه  جاطئصعا  الاغ 
المعاصش  باشغغر  تصعم  ولثلك  الطغئغ.  السغظارغع 
والاخرغتات وتساسمض الاعثغثات شغ ترب ظفسغئ، 
شااقسإ بأسخاب الضعرغغظ الحمالغغظ تاى تربضعط 
وعغ  الصمئ.  اظسصاد  صئض  لحروذعا  وتثدسعط 
وتسطغمه  ضطغا  الظعوي  الئرظاطب  إظعاء  بأظعا  تسطظعا 
فطرغضا شغ سمطغئ إذقل طا بسثعا إذقل! ضما تخض 
طع الصثاشغ الثي ارتسثت شرائخه سظثطا رأى أطرغضا 
خثام  وظزغره  صرغظه  وأجصطئ  السراق  اتاطئ  صث 
وضاظئ  أطاطعا  جئظه  طزعرا  الفعر  سطى  شاجاسطط 
أشرغصغا  شغ  ضثعا  غسمض  وضان  وتاعسثه،  تعثده 
طظافثا  ضان  بغظما  برغطاظغا،  وخاخئ  أوروبا  لتساب 

ضافجث ضث حسئه غستصه وغثله وغعغظه!!
ضض ذلك غرغظا طثى تقسإ الساجئ افطرغضغغظ بالسععد، 
شق سعث لعط وق ذطئ، وصث غظصدعا أي اتفاق شغ أغئ 
لتزئ، شسصطئ بصئ السالط بعط، وعثا غمعث لسصعذعط 
اقتفاق  طع  ذلك  طبض  شسطعا  وصث  الثولغئ.  الساتئ  شغ 
الظعوي اإلغراظغ سظثطا ظصدعه طآخرا. وعط غساسمطعن 
الاعثغثات بحظ التروب السثواظغئ طزعرغظ سظةعغاعط 
ق  طظ  سطى  وحروذعط  إرادتعط  لفرض  وغطرجاعط 
غظخاع لعط أو غثالفعط أو غصش شغ وجععط وغساشطعن 
أن  سطما  طعاجعاعط.  شغ  افخرى  الثول  إرادة  ضسش 
الثول افخرى وخاخئ الضئرى لع ضاظئ لعا إرادة صعغئ 
ووتثت صعاعا لضاظئ صادرة سطى إجصاط أطرغضا. وطا لعا 
إق دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الصائمئ بإذن 
اهللا صرغئا والاغ جاصش شغ وجه أطرغضا وتآلإ السالط 
سطغعا وترص خفعشه ضثعا تاى تسصطعا طظ الساتئ 

 الثولغئ شارغح السالط طظ حرورعا

تراطإ وعط غئثون رغئاعط الحثغثة شغ سصث اتفاق 
طع أطرغضا، طما غثل سطى حثة تاجاعط إلغه، شغرون أن 
الاعثغث بالترب لظ غفغثعط، وعط دولئ أخئتئ حئه 
طتاخرة وطعثدة بالصداء سطغعا، وغحسرون أظعط لظ 
غصعوا سطى البئات أطام ذلك، وصث تفرغئ لعط أطرغضا 
طتاشزئ  جعرغا  شغ  تالغا  ظفعذعا  سطى  أطظئ  بسثطا 
سطى الظزام السعري الاابع لعا بعاجطئ إغران وتجبعا 
الطئظاظغ وروجغا وترضغا والسسعدغئ وغغرعط... شارغث 
أن تطسإ بالضعرغغظ الحمالغغظ ضطسئئ الفأر المتخعر 
شغ صفص والصط الماعتح غطسإ به وشغ أغئ لتزئ 

جغظصخ سطغه وغفارجه.
شأطرغضا تسافج الضعرغغظ الحمالغغظ وعغ تسطط أظعط 
عثشعا،  تتصغص  شغ  لاساشطعا  شسض  ردة  جغزعرون 
وطظ بط تئرر إلشاء الصمئ باتعاطعط أظعط السئإ! وعثا 
افجطعب تائسه طظث الصثم شغ المظاورات الاغ تةرغعا 
الضعرغعن  غآضث  ذلك  وطع  تثودعا.  صرب  جظعغا 
المحاضض!  وتض  الصمئ  لسصث  اجاسثادعط  الحمالغعن 
إن  إذ  سصثعا،  شغ  رغئاعط  طثى  سطى  غثل  طما 
أوضاسعط اقصاخادغئ بسث السصعبات سطغعط وتطئغص 
تثة  طظ  زاد  سطغعط  وضشطعا  لعا  الخغظ  تطغفاعط 
المساظاة. والخغظ غغر المئثئغئ ق غعمعا إق طخالتعا 
الاةارغئ طع أطرغضا وسثم تعتغر السقصات طسعا خعشا 
طظ ضرر اصاخادي وجغاجغ صث غخغئعا، وعغ ق ترغث 
طةابعئ أطرغضا أو طظاشساعا سطى ضض الةئعات وشغ ضض 
طضان. وصث رأغظا طبض ذلك شغ اقتفاق الظعوي اإلغراظغ 
سظثطا ظصداه أطرغضا شطط تصش الخغظ المعصش الصعي 
والتازم تةاععط، بض جعتعط طع المسارضغظ لظصخ 
اقتفاق، شأخئح طعصش ضعرغا الحمالغئ شغ تالئ ترجئ 
ووضسعا الثاخطغ واقصاخادي أخئح جغؤا، وأخئتئ 

حئه طسجولئ خارجغا.
غفعط طظ ذلك أن أطرغضا ترغث سصث الصمئ وتتصغص 
تفرض  أن  ترغث  ولضظ  الحمالغئ،  ضعرغا  طع  اقتفاق 
شاضعن  بسرسئ،  الظاائب  تتصص  وأن  سطغعا  حروذعا 
خعرة  سطى  واإلطقءات  الحروط  لاعصغع  شصط  الصمئ 
الحمالغئ  ضعرغا  طظ  ذطئئ  وأظعا  خاخئ  اتفاق! 
شأذطصئ  شطئاعا؛  لقتفاق  الظغئ  تسظ  إلبثاء  ططالإ 
طرضجا  ودطرت  لثغعا  افطرغضغغظ  المتاةجغظ  جراح 
تتثث  وطبض عثه افطعر غةإ أق  الظعوغئ.  لطاةارب 
ضعرصئ  الحمالغئ  ضعرغا  تساسمطعا  تاى  اقتفاق  صئض 

تامئ: لماذا تاقسإ أطرغضا بضعرغا الحمالغئ؟ ...

تامئ ضطمئ السثد: أضثوبئ الثغمصراذغئ وُخراشئ الترغئ شغ الئقد الشربغئ!

وإلصاطئ  اهللا  لاعتغث  الثسعة  افعط  الرجض  طعمئ 
طغجان التص، باطئغص الئغظات الاغ ظجلئ بعا ضائعط، 
وتتصغص الصسط والسثل بةسض حرائسعط التضَط شغما 
وآخرتعط،  طساحعط  حؤعن  شغ  شغه  الظاس  غثاطش 
جظئ  وطدئ  أصعاطعط،  الرجض  ظاشح  عثا  وسطى 
 
ُ
اهللا غصثف  الئاذض،  طع  التص  خراع  شغ  تسالى  اهللا 

زاعص،  عع  شإذا  شغثطشه  الئاذَض  سطى  بالتصِّ  تسالى 
طدئ  بالشئ  وطحصئ  سظاء  رتطئ  بسث  غضعن  وصثشه 
ورجض  وُسثبعا،  أوذوا  ورجض  سجم،  أولع  رجض  بعا 
التص  بغظ  الخراع  واجامر  وُصاطعا،  وُصعتطعا  بعا  ُضثِّ
وبغظ  الرجض،  سظه  وظاضطئ  الحرائع  به  ظجلئ  الثي 
الئاذض الثي غتاول أن غحرئإ وغخعل شغ افرض 
التص  اظاخار  غاعج  أن  تسالى  اهللا  أذن  تاى  شسادا، 
سطى  طتثودة  طظاذص  شغ  التص  بصغام  الئاذض  سطى 
غث أظئغاء ضرام ضأظئغاء بظغ إجرائغض جاجعا أصعاطعط 
غمظ  أن  اهللا  حاء  بط  ظئغ،  خطفه  ظئغ  عطك  ضطما 
بإصاطئ ظزام اإلجقم شغ دولئ اإلجقم افولى الاغ 
افتضام  شطئصئ  المثغظئ،  شغ    المخطفى  أصاطعا 
الاغ ظجلئ بعا الحرغسئ الشراء، وتصصئ طصخث إظجال 
طصخث  وتصصئ  حأن،  ضض  شغ  تضما  لغضعن  الضااب 
شغ  الثولئ  تطك  واجامرت  بالصسط،  الظاس  صغام 
تمف  خقشئ  واقظاحار،  والاعجع  واقرتصاء  الظحعء 
ظخش  طظ  أضبر  بطشئ  تاى  وصسطا،  سثق  افرض 
بتص  افولى  الثقشئ  دولئ  شضاظئ  افرضغئ،  الضرة 
الااعغب السمطغ قظاخار التص سطى الئاذض، والااعغب 
تدتغات  التص لخراع الرجض طع أصعاطعط، شأبمرت 
التص  طغجان  صام  بأن  طسعط  آطظ  وطظ  الرجض 
اآلشاق،  شغ  الحرغسئ  وذئصئ  افرض،  شغ  والسثل 
المسطمغظ  تمسك  وضسش  الئاذض،  دولئ  دالئ  بط 
وضسفئ  أتضاطه،  لثصائص  وشعمعط  بإجقطعط، 
تمضغظا  بسعدتعا  ووسث  بجوالعا،  اهللا  شأذن  دولاعط، 
لطثغظ، واجاثقشا لطسئاد المآطظغظ، وأطظا وذمأظغظئ 
لطمسطمغظ، بض وشعق ذلك بأن ق غئصى شغ افرض 
ُتجوى  وأن  اإلجقم،  وغثخطه  إق  وبر  وق  طثر  بغئ 
طا  اإلجقم  تضط  شغئطس  وطشاربعا،  طحارصعا  افرض 
زوي طظعا، بحرط أن غسمطعا سطى إصاطاعا، وغعلععا 
طخغرغئ  صدغئ  باتثاذعا  العجعب،  طظ  تساتص  طا 
وظعداعط  وسجتعط،  وجعدعط،  سطغعا  غاعصش  لعط، 
ظثسعضط  ذلك  شإلى  ربعط،  ورضا  حأظعط،  ورشسئ 
أغعا المسطمعن، لاضعظعا السعط الثي غرطغ به التُص 
الئاذَض لغثطشه شإذا عع زاعص، ولغسعد الثطغفئ درسا 
بعا،  غاربص  طظ  سطى  طسططا  وجغفا  لفطئ،  تاطغئ 
الرباظغئ  افتضام  ورتمئ  اإللعغ،  السثل  ظعر  ولغسط 
أغثغضط  شسطى  وطشاربعا،  طحارصعا  ضطعا  افرض 
الئاذض  سطى  التص  قظاخار  السمطغ  الااعغب  غاتصص 

 !شغ افرض ضض افرض، حرشا طا بسثه حرف

أطا وصث ظجلئ بافرض ضطعا ذعام افتضام العضسغئ، 
وَدَعْاَعا َداِعِغُئ الَةاِعِطغِِّئ، وُأْصِخَغْئ سظعا ُجضُّ افتضاِم 
َدْوَلُئ  واْصَاَتَمْئ   ، الَتصِّ دولُئ  وُعِثَطْئ  ْرِسغَِّئ،  الحَّ
الَئاِذِض الَسَصَئَئ، وَغِحَغئ اَفْرَض جظغٌظ َذاُت َطْسَشَئٍئ، 
َوَأْرَجَش  الـُمْفِسثوَن،  وأْشَسَث  الزَّاِلـُمعَن،  َشَرَتَع 
وُغغَِّإ  خسئًا،  ُطْرَتًصى  الزُّطُط  واْرَتَصى  الـُمْرِجُفعَن، 
َطاُء  الثِّ َوَجاَلِئ   ، رُّ الحَّ وَسطَّ  الَثْغُر،  وِغْغَخ   ، التصُّ
َوَأْصَطَسِئ  َظَعارًا،  جَعارًا  اَفْسَراُض  َواْظُاِعَضِئ  ًأْظَعاَرًا، 
َماُء، واْظَاَفَح الئاذُض واْظَاَفَثْئ أْوَداُجُه، واْجَاْظَسَر  السَّ
افخقُق،  وشسثت  الظفاُق،  واْحَرَأبَّ  بأرِضظا،  الُئَشاُث 
َصْخَسِاعا،  ِإلى  اَفَضَطِئ  َتَضاُلَإ  اُفَطُط  َسطْغَظا  وَتَضاَلَئْئ 
َوَراِجَماِت  ُجُغْعَشُعْط،  َوَخْعٍب، َشَأْسَمُطُعا  َتَثٍب  ُضضِّ  ِطْظ 
ُئعا  َوَظخَّ ِئ،  اُفطَّ َجَسِث  ِشْغ  ِظْغَراِظِعْط  َوِتَمَط  ِتْصِثِعْط، 
َوَأَضاِبَر  وزراَء،  اَرعا  َوُشةَّ اطًا،  ُتضَّ ِحَراَرَعا  ِئ  اُفطَّ َسَطى 
َشَضَاُمعا  َوُطَثاَبَراٍت،  َوُصَداًة  وُجَئاًة  ُحَرَذًئ  ُطْةِرِطْغَعا 
ٍئ ُأْخِرَجْئ  اَفْظَفاَس، َوَظَعُئعا الَثْغَراِت، َوَأْضَتْئ َخْغُر ُأطَّ
ق  َضاْلـُمْظَئئِّ  ِبعا،  وُأِتْغَط  ْغِض،  السَّ َضُشَباِء  ُغَباًء  ِلطظَّاِس 

أْرَضًا َصَطَع وق َظْعَرًا َأْبَصى!
الدعء  إلى  المرء  غظزر  التالضات،  الزروف  عثه  شغ 
المحرق شغ آخر الظفص لغرى بأم السغظ أن لغج بمئ 
اإلجقطغئ،  لفطئ  العاصغئ  الثرع  شعغ  الثقشئ  إق 
وصدغئ  سثوعا،  غردع  الثي  المعظث  والسغش 
وخش    الضرغط  شالرجعل  المخغرغئ،  المسطمغظ 
شغ  وجعده  أعمغئ  طئغظا  طتضط  بعخش  الثطغفئ 
َواِقٌَة  ِدْرٌع  (أ  ُجٌَّة  َماُم  اإلِْ ا  َ «ِإنَّ بصعله:  افطئ  تغاة 
السغش  شعع  ِِه»،  ََّقى  َوُ َوَراِئِه   ْ ِم َُقاَتُل   ( ل لل
والثرع، شضغش وصث ضسرت عثه الثرع، وأغمث ذلك 
وِوصاًء  ِوجاًء  إسادتعما  سطى  السمض  غضعن  أق  السغش، 
طظ  عع  أسثائعا  وجه  شغ  وإخقتا  افطئ،  لخثور 

أوجإ العاجئات؟
التضغط  الضااب  شغ  شغرى  الظزر،  المرء  ُغرجع  بط 
آغات بغظات تئغظ أن الثقشئ تمبض تطئغص اإلجقم، 
وطصخثا  افرض،  شغ  والصسط  السثل  ظزام  وإصاطئ 
رئغسا طظ أجطه أظجل الضااب، وأرجض الرجعل ، صال 
َمَعُهُم  نَزلَْنا 

َ
َوأ بِالَْبيَِّناِت  ُرُسلََنا  ْرَسلَْنا 

َ
أ ﴿لََقْد  تسالى: 

[التثغث:  بِالِْقْسِط﴾  الّنَاُس  لَِيُقوَم  َوالِْميَزاَن  الِْكَتاَب 
صسط  جعاب  شغ  واصسئ  القم  ﴿لََقْد﴾:  وصعله   ،[٢٥
بِالِْقْسِط﴾  الّنَاُس  ﴿لَِيُقوَم  صعله  شغ  والقم  طتثوف، 
طظ  الضطغئ  المصاخث  أعط  شأتث  الاسطغض،  قم  عغ 
الظاس  غصعم  أن  عغ  الرجض  طع  الئغظات  إظجال 
الرجض  عآقء  طع  ظجلئ  الاغ  افتضام  وشص  بالصسط 
الّنَاُس  ﴿َكاَن  تسالى:  صعله  ذلك  طخثاق  وافظئغاء، 
َوُمنِذرِيَن  ِريَن  ُمبَّشِ الّنَبِّيِيَن   ُ اّبَ َفَبَعَث  َواِحَدةً  ًة  ّمَ

ُ
أ

نَزَل َمَعُهُم الِْكَتاَب بِالَْحّقِ لَِيْحُكَم َنْيَن الّنَاِس فِيَما 
َ
َوأ

٢١٣]، والقم شغ صعله تسالى  فِيِه﴾ [الئصرة:  اْخَتلَُفواْ 
ضاظئ  وعضثا  أغدا،  الاسطغض  قم  عغ  ﴿لَِيْحُكَم﴾ 

الثقشئ تاعغب قظاخار التص سطى الئاذض،
سرب خراع ضض الرجض فصعاطعط

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ بائر جقطئـ 

أليس الواجب على األزهر تحريض جيوش المسلمين لتطهير األقصى؟!

ِ َأن َتُقوُلوا َما ال َتْفَعُلوَن﴾ يا أردوغان: ﴿َكُبَر َمْقتًا ِعنَد اهللاَّ



افربساء ١٤ طظ رطدان ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٣٠ أغار/طاغع ٢٠١٨ طـ ٤     السثد ١٨٤

ظحر طعصع (السربغ الةثغث، افتث، ١١ رطدان ١٤٣٩عـ، 
٢٠١٨/٠٥/٢٧م) خئرا جاء شغه: "دسا الرئغج الفرظسغ، 
إغماظعغض طاضرون، أبرز المسآولغظ الطغئغغظ لطمحارضئ 
البقباء بئارغج شغ طآتمر دولغ برساغئ افطط الماتثة، 
شغ  ظعاغئ ٢٠١٨.  صئض  قظاثابات  الامعغث  إلى  غعثف 
ظض شحض ضاشئ الةععد الاغ بثلئ لئسط اقجاصرار شغ 
لغئغا تاى اآلن. وأضثت الرئاجئ الفرظسغئ، الغعم افتث، 
أن العثف طظ عثا التثث الثبطعطاجغ غغر المسئعق، 

عع "تعشغر الزروف لطثروج طظ افزطئ" شغ لغئغا، وذلك طظ خقل "إحسار الفاسطغظ العذظغغظ والثولغغظ ضاشئ 
بمسآولغاتعط". وشغ طتاولئ لاتصغص العثف، غساصئض الرئغج الفرظسغ البقباء، لمثة بقث جاسات، أبرز الصغادات 
الماظاشسئ شغ لغئغا، وعط رئغج تضعطئ العشاق العذظغ شائج السراج، والطعاء الماصاسث خطغفئ تفار، ورئغج 
الئرلمان سصغطئ خالح سغسى، ورئغج طةطج الثولئ خالث المحري. وواشص افربسئ سطى تعصغع إسقن "غتثد إذار 
سمطغئ جغاجغئ" تظص سطى تظزغط اظاثابات تحرغسغئ ورئاجغئ إذا أطضظ صئض ظعاغئ ٢٠١٨، بتسإ الرئاجئ 
الفرظسغئ. وجغاط صطع عثا الاسعث بتدعر طمبطغ ١٩ دولئ طسظغئ بالمطش، وعغ دول الةعار (تعظج والةجائر 
وطخر وتحاد) وأخرى طظ المظطصئ (المشرب والضعغئ واإلطارات وصطر وترضغا)، وإغطالغا (الصعة اقجاسمارغئ 

جابصا)، والثول الثمج الثائمئ السدعغئ شغ طةطج افطظ (روجغا والخغظ وشرظسا وأطرغضا وبرغطاظغا).
: إن شرظسا عغ دولئ اجاسمارغئ، وعغ سثو لثود لقجقم والمسطمغظ، لط تضظ ولظ تضعن غعطًا 
خثغصًئ لطمسطمغظ. شصراراتعا وأشسالعا تبئئ طثى تآطرعا سطى اإلجقم والمسطمغظ، شعغ الاغ تةرأت 
سطى اإلجقم وسطى رجعل اهللا ، وعغ ظفسعا الاغ اتاطئ بقد المسطمغظ وأذلئ أعطعا لسظغظ ذعال، 
شضاظئ طظ أوائض المتاطغظ، لسعرغا والةجائر والمشرب، والسثغث طظ بقد المسطمغظ، وطا زال اتاقلعا 
ق  شالاارغت  شرظسا،  جرائط  سظ  بمسجل  أشرغصغا  ولغسئ  وسرضعا،  الئقد  ذعل  شغ  حاعثًا  أسعاظعا  بغث 
بأغثي  جصطعا  الثغظ  حعغث  المطغعن  الاارغت  غظسى  ولظ  تئثغطه،  أو  تشغغره  أو  طتغه  أتث  غساطغع 
طظ  الفرظسغئ"  البعرة  به "طئادئ  جاءت  طا  لضض  خقشًا  لفرظسا -  التصغصغ  شالعجه  الةجائر.  شغ  جظعدعا 
السثاوة  سظ  شدًق  واقجاشقل  والرذغطئ  العتحغئ  إذًا  عع  القئضغئ -  شرظسا  بعا  تاشظى  إظساظغئ"  "صغط 
لقجقم وأعطه. وعثا عع حأن ضض الثول اقجاسمارغئ، وأطرغضا وطا تفسطه الغعم شغ بقد المسطمغظ 

خغر طبال. شثولئ ضعثه ضغش تتض طحاضض المسطمغظ شغ لغئغا؟.

١٤٣٩عـ،  رطدان   ٧ افربساء،  (الحرق،  طعصع  ظحر 
طةطج  "أساد  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/٠٥/٢٣م) 
رئغسًا  بري  ظئغه  السغث  اظاثاب  الطئظاظغ،  الظعاب 
لطمرة  وذلك  طصئطئ،  جظعات  أربع  لمثة  لطمةطج 
السادجئ سطى الاعالغ. واظاثإ بري رئغسًا لمةطج 
لئظان  وحعث   .١٩٩٢ سام  طرة  أول  الطئظاظغ  الظعاب 
شغ السادس طظ طاغع الةاري اظاثابات ظغابغئ، عغ 

افولى طظث سام ٢٠٠٩."
: إن الفساد شغ لئظان جغسامر طا داطئ الفؤئ الاغ تتضط لئظان عغ الظثئئ السغاجغئ الفاجثة 
ظفسعا. شطئظان ولثت دوغطئ طحععئ طظث أن أظحأعا اقجاسمار وشخطعا سظ أخطعا "بقد الحام" وافطئ 
الثولئ  وطصعطات  أجج  لفصثاظعا  وذلك  جطغمئ؛  تغاة  تتغا  أن  سظ  ساججة  شعغ  ولثلك  اإلجقطغئ، 
والظاس  المةامع  طحاضض  سقج  شغ  شاحض  ظزام  عع  لئظان  شغ  المطئص  الرأجمالغ  الظزام  إن  الصعغئ. 
سقجا ختغتا. أطا السقج الختغح شعع بالسسغ إلجصاط عثا الظزام الئائج، وسقج طحاضض لئظان وأعطه 
وشص أتضام اإلجقم التظغش؛ وذلك طظ خقل إصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، 

شفغعا غسج اإلجقم والمسطمعن، وبعا غثل الضفر والضاشرون، وإن ذلك لضائظ صرغئا بإذن اهللا.

لةج ظئخ التاضظئ إق إحسار بسةج الظزام سظ أن 
بسث  شعض  سطغه،  السغطرة  غئسط  أو  الةظعب  غثخض 
غثاع  بما  وغظثثع  الظزام  بصعة  غصعل  طظ  غأتغ  عثا 

سظ أخئاره شغ الحام؟!
شغ  طظاذص  شصثت  ظاعرغا  البعرة  أن  رغط  بالمصابض 
الحمال والعجط والةظعب بسئإ الفخائض المرتئطئ، 
ورغط أظه جرى ظصض الضبغر طظ المةاعثغظ طظ تعل 
ساخمئ  سظ  بسغثا  الحمال  إلى  وإبسادعط  دطحص 
لمثازن  البعرة  خسارة  ورغط  له،  لاأطغظعا  الظزام 
شخائض  بعا  تساطغع  ضاظئ  الاغ  والثخغرة  افجطتئ 
لع  دطحص  شغ  الظزام  تسصط  أن  طظفردة  الشعذئ 
تتررت طظ ارتئاذاتعا وتثطخئ طظ ارتعان صرارعا، 
ورغط أن الظزام جغح سمقءه شغ المظاذص المتررة 
المةرم،  طع  اآلبمئ  المخالتات  خعت  غرتفع  ضغ 
الئسطاء  ظفعس  إلى  غاسرب  بثأ  الغأس  أن  ورغط 
الثغظ أجصط شغ أغثغعط بسث أن خثطاعط طحاعث 
الاسطغط سطى أغثي الفخائض الضئغرة المرتئطئ، ورغط 
اظضحاف وجعد طحاغت الدفادع وعط المرتئطعن طع 
الظزام المةرم، إق أن البعرة ضسئئ المجغث طظ الصعة 

والمجغث طظ الاماجك.
شأن ترى البعرة بالسغظ الئاخرة أن الفخائض المرتئطئ 
تسطط افسراض والئقد شغ طحعث صاس ق غردسعا سظه 
رادع وق إغمان، شاسرف البعرة سظ صرب خطر اقرتئاط 
سطى وجعدعا وخطر الفخائض المرتئطئ سطى طخغرعا 
المرتعظ  البعرة  صرار  وظجع  الفخائض  لاتةغط  شاسسى 
طظ أغثغعا وإسادة الصرار إلى البعرة شعثا إسادة بظاء 
داخطغ لطبعرة ق بث طظه وعع ظفسه صعة لطبعرة. وأن 
المعجعدة  الدسش  ظصاط  سطى  بالاسرف  البعرة  تصعم 
طع  المرتئطئ  الدفادع  طحاغت  خطر  وضحش  شغعا 
الظزام المةرم؛ إلزالئ عثا الثطر المتثق بالتاضظئ. 
عثا ساطض صعة لطبعرة غجغث طظ تماجضعا. وأن تئتث 
اقرتئاط  سظ  بسغثة  طثطخئ  لعا  صغادة  سظ  البعرة 
والثول، واسغئ سطى الطرغص والعثف شعثا ساطض صعة 
لطبعرة. وأن تصعم البعرة طثرضئ ضرورة إغةاد بثغض 
طحروع  الفخائض  تضمض  أن  صئض  المرتئطئ  لطفخائض 
لطمةاعثغظ  البعرة  شاثطص  لطظزام،  البعرة  تسطغط 
صغادة  سطغعط  وتدع  خفعشعط  وترص  الخادصغظ 
سسضرغئ طثطخئ طظ الدئاط البعرغغظ غغر المرتئطغظ 

أختاب افغادي الئغداء والثئرة شعثا صعة لطبعرة.
الثسارة،  عع  افرض  طظ  حئٍر  َشْصُث  لغج  بالمتخطئ 
أغثي  سطى  الــبــعرة  تطصاعا  الاغ  الدربئ  ولغج 
المعجسئ  شالدربئ  الظعاغئ،  عع  المرتئطئ  الفخائض 
إن لط تصِخ سطغك شاسطط أظعا تجغثك صعة، وضثلك 
المرتئطئ  الفخائض  طظ  ضربات  تطصئ  تصا  البعرة؛ 
وضان وصع عثه الدربات طآلما سطغعا لضظعا خّتئ 
تظثثع  تسث  شطط  خطعرتعا  سطى  ووســئ  التاضظئ 
وق  الفخائض  ــثور  ب تظثثع  تسث  ولــط  باقرتئاط 

بأسمالعا طظ اصاااقت بغظعا.
شالظخر  بئاتا،  وبئاتا  خئرا،  خئرا  الحام  شغ  أعطظا  شغا 
له بمظ وعا أظاط تثشسعظه، والظخر له طعسث وطعسثه 
َفْنُصْرُكْم  اهللاَ  َيْنُصُروا  ﴿إِْن  اهللا  بإذن  أواظه  آن  صث 
اطاازوا  أن  ظئغضط  أوخاضط  ولصث  ْقَداَمُكْم﴾، 

َ
أ َويُثَّبِْت 

سظ المظاشصغظ. شطغج غظاخر شسطاط شغه المظاشصعن 
غالئعن، شاجتئعا صرارضط طظ أغثي الفخائض المرتئطئ 
ولاثرج صغادة طظضط تصعد تاضظاضط سطى بعابئ بعرتضط 
طةاعثغضط  خفعف  رص  وأسغثوا  ربضط  غرضغ  بما 

المثطخغظ تتئ صغادة سسضرغئ طثطخئ.
ُكِذبُواْ  َقْد  ّغَُهْم 

َ
ك َوَظّنُواْ  الّرُُسُل  َس 

َ
اْستَْيأ إَِذا  ﴿َحّتَى 

َعِن  ُسَنا 
ْ
بَأ يَُرّدُ  َوالَ  نََّشاء  َمن  َي  َفُنّجِ نَْصُرنَا  َجاءُهْم 

 ﴾الَْقْوِم الُْمْجِرِميَن

غا أعض الحام 
ق تغأجعا شسثوضط طا زال ضسغفا

غراد الغعم فعض الحام أن غثغط سطى طحعث بعرتعط 
إلى  الغأس  غاسرب  ضغ  جــعداوغــئ،  صاتمئ  خــعر 
حعضاعط  وغضسر  سدثعط  شغ  شغفئ  البعار  ظفعس 
بعط  المةرم  الظزام  تطش  شغظفرد  سجغماعط  وغعّث 
وغصدغ سطى بعرتعط وغاابع طتاولئ إظساش الظزام 
الساار  غسثل  ضاد  أن  بسث  شغه  الروح  وظفت  المةرم 

سطغه وغمتى ذضره...
عغ  المةرم  لطظزام  الععمغئ  اقظاخارات  شمحاعث 
المرتئطئ  الفخائض  طظ  اجاسقم  تصغصاعا  شغ 
وتسطغط، وطحاعث الاصثم الجائش لطظزام المةرم شغ 
طثطط  تصغصاه  شغ  عع  حاطظا  طظ  طثاطفئ  طظاذص 
تظفغثي لمآتمر أجااظئ٨؛ طآتمر تسطغط المظاذص... 
شصث وصسئ سطغه شخائطظا المرتئطئ جابصا، وأطا اآلن 
طسارك  شغ  عجلغئ  طسرتغات  سئر  لاظفغثه  شامضر 
ولضظ  المةرم  الظزام  لخالح  جطفا  طتئعضئ  حضطغئ 
شاعخض  المرتئطئ  الفخائض  بأغثي  تظفغثعا  غةري 

الماعصسئ. لطاسطغمات  الئقد 
شغ  تشغر  ــثث  وت الاماس،  خطعط  تشغرت  ظسط 
الةئعات واظاصطئ أراٍض بالاسطغط طظ أغثي الفخائض 
ظسئئ  وتشغرت  المةرم،  الظزام  غث  إلى  المرتئطئ 
الفخائض  وبغظ  المةرم  الظزام  بغظ  افراضغ  تعزغع 
سطغظا،  بعا  وغدشط  اإلسقم  غخعرعا  ضما  المرتئطئ، 
افرض،  سطى  المسادلئ  تاشغر  لط  ذلك  ضض  رغط  لضظ 
ورغط  الظفسغئ  الترب  ورغط  اإلسقطغ  الدت  رغط 
تعاذآ الثول وطتطاتعا اإلسقطغئ... ورغط ضض عثه 
سطى  المسادلئ  أن  إق  الحام  شغ  المآلمئ  المحاعث 
ضما  الظزام  لخالح  تاشغر  لط  صائمئ  تجال  ق  افرض 

غخعر... أجض لط تاشغر وق تجال لخالح البعرة.
وواصسه  المةرم  الظزام  خعرة  شغ  أتثظا  تمسظ  شطع 
تصثر  ق  الئحرغئ  شصعاه  عحا؛  ضسغفا  غجال  ق  لعجثه 
افرض؛  سطى  العاصع  تشغرات  لغعاضإ  إجظاده  سطى 
شالظزام تاى اآلن لط غبئئ أظه اظاجع أرضا طظا بصعته، 
ق شغ الحمال وق شغ العجط وق شغ الشعذئ. وطع 
المرتئطئ  الفخائض  طظ  المظاذص  اجاطط  الظزام  أن 
تسطغما إق أظه ق غجال لغج لثغه طظ الصعة طا غمضظه 
الثخعل  غساطع  لط  اآلن  وإلى  سطغعا،  السغطرة  طظ 
الصعة  لثغه  ولغج  المظاذص،  تطك  طظ  ضبغر  إلى 

لئسط جغطرته سطغعا.
وأضبر طظ ذلك، شإن ضض سمطغئ تسطغط جثغثة لمظاذص 
تتثغات  أطام  الظزام  تدع  الفخائض  أغثي  طظ  أخرى 
جثغثة ق غصثر سطغعا، شعع ق غساطغع أن غفرز صعة ضاشغئ 
لدئط السغطرة سطى المظطصئ الةثغثة المساطمئ وق 
تضفغ صعة خشغرة لطتفاظ سطى أطظ المظطصئ شغمدغ 
تطش الظزام المةرم لثلك وغائع جغاجئ الاعةغر وإشراغ 
تسسش  ق  السمطغات  عثه  لضظ  جضاظعا.  طظ  المظاذص 
الظزام، شق غاثطى أختاب الثغار سظ دغارعط لمةرم 
اغاخإ أسراضعط وصراعط وصاض أبظاءعط طعما تعالئ 
خطئ  المةرم  الظزام  غمطك  ق  ذلك  وشعق  السظعن، 
ظاجتئ لغتمغ ظفسه طظ تةمع المةاعثغظ والبعار شغ 
طظاذص اقجاصئال، شطع ظةتعا شغ وضع خطئ لاترضعط 

لضاظئ ضاربغئ سطى الظزام.
تصا ذلك غحضض لطظزام تتثغا ق غصثر سطى خعضه؛ 
ولعثا ظراه غجداد ضسفا سطى ضسش، ولعق أن الظزام 
صعات  بإدخال  المةرطئ  ــثول  ال شضرت  لما  ضسغش 
صثرته  وسثم  الظزام  سةج  شطعق  المتررة،  لطمظاذص 
بمسرتغئ  ترضغا  أطرغضا  أدخطئ  لما  السغطرة  سطى 
أجااظئ  خطئ  تظفث  الاغ  ترضغا  تساطع  ولط  سفرغظ 
لخالح الظزام، لط تساطع الثخعل لعق جععد وأغثي 
بتماغاعا،  لمظاذصعا  أدخطاعا  الاغ  اآلبمئ  الفخائض 
لطةظعب  سربغئ  صعات  إلدخال  أطرغضا  تسرغئات  وطا 
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ظزام الطاغغئ غتاضر يف ظجع افجطتئ.. 
وُغسصط آخر ورصئ تعت سظ الظزام الثولغ املةرم!!

غارأس الظزام السعري "المآتمر الثولغ لظجع السقح" 
شغ جعغسرا اباثاًء طظ غعم اقبظغظ ٢٨ أغار التالغ ولمثة 
٤ أجابغع شغ طثغظئ جظغش السعغسرغئ، وغسامر المآتمر 
لشاغئ غعم ٢٤ تجغران/غعظغع الصادم بتدعر ٦٥ طظ دول 
شغ  السدعغئ  دائمئ  الثمج  الثول  بغظعا  طظ  السالط 
طةطج افطظ، سطى أن تضعن طثة رئاجئ الظزام لطمآتمر 
٤ أجابغع، عثا الثئر ظدسه شغ ططسإ المتسعبغظ سطى 
البعرة الثغظ طا زالعا غرغثون طظ البائرغظ شغ الحام أن 
غاساططعا طع الظزام الثولغ وطةامسه المةرم، الثي أبئئ 
أظه السثو افول لطبعرة وأن ظزام المةرم بحار لغج 
جعى بغثق شغ طعاجعئ البائرغظ شغ الحام، وأن طظ 
غطالإ البعار باقجاماع إلى المةامع الثولغ عع أتمص 

غئغ إن لط ظصض إظه طةرم سمغض.
لصث طرت سطى البعرة جظعات سخغئئ ذاق شغعا أعطظا شغ 
الحام حاى خظعف السثاب والصعر شغ جئغض الاثطص 
طظ سخابئ الظزام وذشماه، وبعخعلظا لمحارف السام 
الباطظ وطع اظضحاف الخادق طظ الضاذب وافطغظ طظ 
الثائظ، وإزالئ ورصئ الاعت سظ الظزام الثولغ المةرم 
الثي طا زال الراسغ الرجمغ لةرائط السخابئ الظخغرغئ 
شغ الحام، بض إن عثه السخابئ عغ المتاضر والرئغج 
لمآتمر دولغ لظجع السقح! الثي عع شغ التصغصئ إلسطاء 
ضغفغئ  شغ  الظزام  عثا  تةارب  سخارة  افخرى  الثول 

اجاسماله ضث حسإ أسجل.
إن طا ظحعثه طظ تضالإ دولغ سطى بعرة الحام وبعارعا 
شغ  لطعلعج  طةال  ق  أظه  غآضث  المثطخغظ  الخادصغظ 
المظزعطئ الثولغئ المةرطئ عثه، وأن سطى البائرغظ أن 
غفضروا جغثًا وأن غتمثوا اهللا ضبغرًا أن شدح طظزعطئ 
الضفر والسعر سطى رؤوس افحعاد، وأن طظ غصعد السالط 
الئحرغئ،  سطى  تاصثة  طةرطئ  سخابئ  سظ  سئارة  عط 
وأن طا تثسغه طظ تصعق إظسان وترغات لغسئ جعى 
(طضغاج) غشطغ تصثعط وإجراطعط، لغج سطى المسطمغظ 

وتسإ بض سطى اإلظساظغئ جمساء.
ولثلك ضطه شإن طا تخض شغ البعرة شغ الفارة افخغرة 
طظ تراجع وتسطغط طظاذص وتسطغط السقح البصغض شغ 
دطحص والشعذئ الحرصغئ ورغش تمص الحمالغ، ضان 
بالصعى  البعرة  شخائض  بغظ  لقرتئاط  تامغئ  ظاغةئ 
وعثه  الثولغ،  الظزام  طزطئ  تتئ  الساططئ  الثارجغئ 
الضاربئ الاغ تّطئ بأعطظا ضان جئئعا َطظ تسطط زطام 
الظخر،  إلى  صغادتعا  شغ  شحطه  وأبئئ  البعرة  أطعر 
فجئاب ضبغرة أعمعا سثم وجعد الرؤغئ والاخعر لما 
طظ  الثاسمغظ  إطقءات  وتظفغث  الظزام،  إجصاط  بسث 
صئض صادة الفخائض، ولع سطى تساب الثطاء وافسراض، 
شغ خعرة تضحش صئح عثه الصغادات وتعاذآ حرسغغعا 
بسث أن غرشعا طظ المال الصثر الثي أذعإ الظثعة طظ 
رؤوجعط وجسطعط أدوات رخغخئ شغ طحارغع الظزام 
الثولغ شغ وجه رغئئ أعطعط وبعرتعط شغ الاثطص 

طظ الطشاة المةرطغظ.
تط  ضغش  أسغظضط  بأم  رأغاط  لصث  الحام!  شغ  أعطظا  غا 
اصاقسضط وتعةغرضط طظ أرضضط وبقدضط شصط فظضط 
خرجاط سطى سمغض رخغص لعثا الظزام الثولغ، شضغش 

تسمتعن فبظائضط بأن غساسغظعا به شغظطئص سطغضط 
وأن  بالظار"؟!  الرطداء  طظ  "ضالمساةغر  الصائض  المبض 
غمثوا غثعط لمظ غرغث الصداء سطغضط، لصث اظضحش زغش 
الثول وباظئ أعثاشعا ولغج عثا بةثغث سطغظا ولضظ 
الثي غةإ أن غضعن جثغثًا عع ضغش ظسغر ببعرتظا بسث 

اآلن؟ وضغش ظسالب افخطاء؟
إن بعرة الحام المئارضئ الاغ خرجئ هللا ولاتضغط حرع 
اهللا لغج لعا إق ذرغص واتث لقظاخار وتتصغص أعثاشعا 
راحثة  "خقشئ  اإلجقم  تضط  وإصاطئ  الظزام  بإجصاط 
سطى طظعاج الظئعة"، وعثا الطرغص غضعن بثاغئ باشطغر 
المعابغص شغما بغظظا وبغظ اهللا أوقً، وبغظظا وبغظ أظفسظا 
إق  غضعن  ق  وعثا  الراحثة،  الثقشئ  إصاطئ  سطى  باظغاً، 
باتثاذ صغادة جغاجغئ واسغئ وخادصئ وطثطخئ، تسغر 
بظا إلى طرضاة اهللا جض جقله بثاغئ، واجاظجال ظخره 

وتمضغظه لصطع الظزام المةرم وأذظابه وسمقئه...
لعا  أوخطضط  الاغ  التالئ  إن  الحام!  شغ  افعض  أغعا 
ضفادع البعرة وطظ خطفعط طظ غأس وصظعط غرغثون 
بضط أن تساسطمعا وتثدسعا عع تطصئ شغ طسطسض 
الصداء سطى البعرة الاغ طا زالئ صعغئ سئر بث جمعم 
الغأس والثدعع واقجاسقم والثظعع، وعع آخر جقح 
شغ جسئئ الشرب وأذظابه بسث أن رأوا خئرضط وإخرارضط 
وسجغماضط رغط جصعط الفخائض وصادتعا وحرسغغعا، 
وطظ غصش خطفعا طظ تغارات شضرغئ وجغاجغئ، شسطغظا 
أن ظظئث الغأس وظئاسث سظ الصظعط، شافرض أرض اهللا 
والسئاد سئاده والظخر ظخره، وطا سطغظا إق اقظصغاد لحرع 
اهللا واقجاظان بسظاه، وعثا تجب الاترغر بغظضط غسمض 
طسضط وغصثم لضط طحروع الثقص لبعرتضط طحروع 
الثقشئ الراحثة الاغ تعتث خفظا وتةمع حمطظا لطصغام 
رطعز  سطى  شصط  لغج  تضعن  الاغ  التصغصغئ  بالبعرة 
الظزام وأرضاظه وأجعجته الصمسغئ، بض تاى سطى أشضاره 
وصعاظغظه وصغمه، وطا اظئبص سظ عثا الظزام طظ طةامع 

دولغ تاصث سطى اإلجقم والمسطمغظ.
طظ  شأظاط  وبئاتاً  خئرًا  أعطظا  غا  لضط  ظصعل  لظ  أخغرًا 
سّطماط الظاس طسظى الخئر شغ عثه افغام الخسئئ، لضظظا 
ظثضرضط بأن الفرخئ طا زالئ شغ طاظاول البائرغظ افبطال 
والعسغ الثي تحضض شغ عثه السظعات السةاف عع أصعى 
جقح لطبعرة إذا تط اجابماره بالحضض الختغح، شالبعرة 
لط تثرج طظ أجض تشغغر حضطغ أو تشغغر ظالط بزالط آخر، 
بض لاشغغر العاصع الفاجث الثي غسغحه المسطمعن بساطئ 
وشغ الحام بثاخئ، وعط الثغظ غسرشعن ظزاطعط أضبر 
طظ غغرعط، عثا الظزام الثي ق غماطك ذرة حرف أو 
أخقق ودغظه ودغثظه الضثب والفةعر، عثا الظزام الثي 
ظطمه  ربصئ  تتئ  ظئصى  أن  الخطغئغ  الشرب  لظا  غرغث 
لسصغثتظا  وق  لظا  غمئ  ق  الثي  الظزام  عثا  وسثواظه، 
بأي خطئ، والاشغغر التصغصغ سطغه غضعن بائظغ طحروع 
جغاجغ ضاطض واضح غضعن دجاعرًا لظا طساصئقً، عثا 
الثجاعر الثي اجاظئطه تجب الاترغر طظ الضااب والسظئ 
لغضعن طظعاجاً لثولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 
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فرنسا دولة استعمارية ال يرجى منها خير للمسلمين

إعادة انتخاب الطبقة السياسية نفسها في لبنان
لن يقضي على الفساد


