
السياسية األعمال 
الخراع بغظ الثول شغ تاقت السطط إظما غضعن بأسمال 
جغاجغئ صث تضعن طختعبئ بأسمال سسضرغئ. وافسمال 
الاغ  افسمال  عغ  اسائار  طتض  تآخث  الاغ  السغاجغئ 
تتخض طظ الثول الضئرى، شضان ق بث طظ أن تضعن 
عظاك طسطعطات سظ طاعغئ الثول الضئرى، وطسطعطات 
والثول  الضئرى.  الثول  عثه  طظ  دولئ  ضض  سظ  عاّطئ 
الضئرى عغ الثول الاغ لعا تأبغر شغ السغاجئ الثولغئ، 
والاغ تصعم بأسمال تآبر سطى غغرعا طظ الثول الضئرى، 
جضاظعا،  سثد  غضبر  الاغ  عغ  الضئرى  الثولئ  ولغسئ 
الضئرى  الثولئ  بض  ذلك،  حاضض  طا  أو  غظغئ،  تضعن  أو 
المسظغئ عغ الثولئ الاغ لعا وجعد غآبر شغ السغاجئ 
السغاجغئ  وافسمال  افخرى.  الثول  وسطى  الثولغئ 
الاغ تصعم بعا الثول بسدعا ضث بسخ شغ الخراع 
دولغئ،  شثاخ  لظخإ  إطا  الثولغئ،  التغاة  وشغ  الثولغ 
جغاجغئ،  طظاورات  وإطا  افخرى،  الثول  إلضساف  وإطا 
وإطا غغر ذلك. وطظ عظا ضان سطى السغاجغ أن غةسض 
ظزرته ظزرة واجسئ، بتغث غاظاول ضض سمض غتخض طظ 
أغئ دولئ ضئرى، وطما غةإ عظا الظزر إلغه أن السغاجغ 
غئسثعا  أن  غةإ  السغاجغئ  افسمال  شغ  غظزر  تغظ 
سظ الاةرغث والحمعل، وأن غربط ضض سمض بالزروف 
أن  غخح  شق  تضاظفه،  الاغ  والمقبسات  به،  المتغطئ 
غخح  وق  وطقبساته،  ظروشه  طظ  طةردًا  السمض  غأخث 
أن ُغسمَّط المعضعع تسمغماً حاطقً، وق غخح أن َغصغج 
سطى السمض العاتث أي أسمال أخرى، وق ُغرتإ افسمال 
شَغِخض إلى ظاائب طظطصغئ، بض غةإ أن  طظطصغاً  ترتغئاً 
غاةظإ ذلك وغئاسث سظه، شق غعجث أخطر سطى الفعط 
السغاجغ طظ المظطص والصغاس، فن افسمال والتغاة 
طائاغظئ وطثاطفئ، وق ُغحئه بسدعا بسداً، بض ضض سمض 
له ظروشه وله طقبساته. ولثلك غةإ سطغه أن غربط 
السمض بالمسطعطات السغاجغئ الماسطصئ به، وأن غأخثه 
أصرب  شعماً  غفعط  وتغظؤث  وطقبساته،  ظروشه  وجط 
لطخعاب. وافسمال السغاجغئ عغ افسمال الاغ غصام بعا 
طظ أجض رساغئ حآون الظاس، جعاء صام بعا أشراد، أو 
صاطئ بعا أتجاب وتضاقت، أو صاطئ بعا دولئ أو دول. 
وافسمال السغاجغئ طعجعدة طظث ظحأة الةماسات سطى 
افرض، شالصئائض ضاظئ تصعم بأسمال جغاجغئ، والجسماء 
الظاس  وجغزض  السغاجغئ،  بافسمال  غصعطعن  ضاظعا 
جماسات  عظاك  دام  طا  السغاجغئ  بافسمال  غصعطعن 
بافسمال  الصغام  شإن  ذلك  وسطى  حآوظعط.  ترسى 
السغاجغئ ق غساعجإ طعارة جغاجغئ، وق تثصاً بفظ 
التضط بض بإطضان ضض شرد وضض جماسئ وضض دولئ أن 
تصعم بافسمال السغاجغئ، إق أن افسمال السغاجغئ الاغ 
غةإ أن ُتعجَّه إلغعا السظاغئ الفائصئ طظ أي حسإ غرغث 
عغ  إظما  لطظاس،  رجالئ  تتمض  أطئ  أغئ  وطظ  الاترر، 
افسمال  جغما  وق  افجظئغئ،  بالثول  الماسطصئ  افسمال 
الماسطصئ بضفاح الثول اقجاسمارغئ، وباتصاء خطر الثول 
اإلجقطغئ،  افطئ  سطى  لجاطاً  ضان  عظا  وطظ  الطاطسئ. 
وعغ ترغث الاترر، وتتمض الثسعة اإلجقطغئ، أن تسطغ 
أعمغئ  افجظئغئ  بالثول  الماسطصئ  السغاجغئ  افسمال 
شغ  تعضع  وأن  افسمال،  جائر  سطى  وأشدطغئ  شائصئ، 

رأس الصائمئ طظ أولعغات افسمال.
سظ ضااب أشضار جغاجغئ لتجب الاترغر

أذطص المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر غعم الةمسئ، ٠٨ ذو التةئ ١٤٤٠عـ، المعاشص ٠٩ آب/أغسطج ٢٠١٩م تمطئ بسظعان: "ق تض لضحمغر إق باترغك 
جغعش المسطمغظ لاترغرعا" غساظخر شغعا جغعش المسطمغظ لاترغر ضحمغر وجائر بقد اإلجقم المتاطئ. بسث إجصاط تضام باضساان خغار تترغر ضحمغر بالةعاد 
والضفاح المسطح، وبسث رشع غثعط سظ دسط المصاوطئ شغ ضحمغر، وبسث طقتصئ المصاوطئ ووخفعا باإلرعاب، اذمأظئ العظث طظ الةاظإ الئاضسااظغ، شأصثطئ سطى 
إلشاء التضط الثاتغ شغ ضحمغر، وضمعا إلى باصغ أصالغط ووقغات العظث، ولع ضان طعصش تضام باضساان طثطخًا ووشغًا لضحمغر لما تةرأت العظث سطى اتثاذ طبض عثا 
الصرار، تماطا ضما تخض طع تضام السرب ودول الطعق الثغظ ذأذأوا رؤوجعط أطام ضغان غععد المةرم، شامادى ضغان غععد شغ غغه، باعجغع المساعذظات وشرض 
واصع جثغث سطى افرض، شاساوى تضام السرب طع تضام باضساان شغ خغاظئ اإلجقم والمسطمغظ بالاثطغ سظ صداغا المسطمغظ التغعغئ! وسطى الظصغخ طظ طعاصش 
التضام شغ باضساان، شإن أعض ضحمغر وطسعط أعض باضساان وطظعط المثطخعن طظ أبظاء الصعات المسطتئ شغ باضساان، غرشدعن اتاقل العظث لضحمغر، وعط 
غاتفجون لطةعاد شغ جئغض اهللا طظ أجض تترغر ضحمغر وضمعا لئاضساان، خخعخا وأظعط سطى صظاسئ تاطئ بصثرتعط سطى تترغرعا، وسطمعط بععان وضسش الةغح 
العظثي وشساد سصغثته السسضرغئ، ولعق سمالئ وخغاظئ التضام شغ باضساان لاتررت ضحمغر طظث زطظ، شأزطئ ضحمغر عغ أزطئ صغادة طثطخئ تصعد التحعد والةظعد 
شغ طسرضئ الاترغر، وعظا غاأضث وجعب السمض إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة شغ باضساان، تاى غصعد الثطغفئ الراحث جغح باضساان، لغج شصط 
طظ أجض تترغر ضحمغر، بض وإلخداع العظث جمغسعا لطتضط بالضااب والسظئ ضما ضاظئ سطغه لصرون طدئ... ﴿إِنَّ َهَذا لَُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم * لِِمْثِل َهَذا َفلَْيْعَمْل الَْعاِملُوَن﴾.

بالثقشئ بإذن اهللا
ْئـُح اْظَفَطـْر َسـاَدِة ِطْبَطمـا الخُّ َجُظِسْغُث َألـَعاَن السَّ
ـَتـْر السَّ ِبَأْظَشـاِم  َضاَظـْئ  َضَمـا  ْظغـا  الثُّ ُد  َوُظَةـثِّ
الـَضـَثْر َبْسـَث  َخْفـُعُه  ِث  الُمَطـعَّ ِلطَضـْعِن  َوَظـُردُّ 
َوالَمَطـْر َوِبالِئَحـاَرِة  َمـاُء  السَّ ِبالَثْغـِر  َشَاِفْغـُخ 
َخَئـْر َطـْظ  ُغَضطَّـُض  ِبـِه  الَساِططْغـَظ  َجـَجاُء  َعَثا 
َحَضـْر ِلَمـْظ  الِةَظـاُن  ِعَغ  الَساَلمْغَظ  َربِّ  َوَسَطاُء 
ُظْعا َشَطَسْعَف َغْتِخُث َطـْظ َبـَثْر َوُصْض اْسَمُطْعا َوَتَغصَّ

اصرأ شغ عثا السثد:

-  ُتمى الخراع افظةطع افطرغضغ تساسر والدتغئ 
    أبظاء الغمظ ...٢

-  الظزام المخري ق غرصإ شغ طخر وق شغ أعطعا 
    إقً وق ذطئ ...٢

-  طضاشتئ الفساد بتاجئ لرجال أحثاء طثطخغظ 
    ق تأخثعط شغ اهللا لعطئ قئط ...٣

-  تصرغر تعل طظاثى صداغا افطئ – آب/أغسطج ٢٠١٩م ...٤
-  اقتخال بافجظئغ شعق ضعظه جرغمئ شإظه له بمظه ...٤
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ضطمئ السثد

برغطاظغا  (بأن  ٢٠١٩/٧/٢٢؛  روغارز  أظئاء  وضالئ  ذضرت 
صث دسئ لاحضغض صعة أطظغئ بترغئ بصغادة أوروبغئ؛ 
لاأطغظ ترضئ المقتئ شغ طدغص عرطج، بسث أغام طظ 
اتاةاز إغران لظاصطئ ترشع سطط برغطاظغا، شغما وخفاه 
لظثن بأظعا (صرخظئ دولئ). وصال وزغر خارجغئ برغطاظغا 
لاحضغض  اآلن  جظسسى  الئرلمان:  أطام  عظئ  جغرغمغ 
صعة أطظغئ بترغئ بصغادة أوروبغئ؛ لثسط المرور اآلطظ 
لططعاصط والتمعقت شغ عثه المظطصئ التغعغئ، وصال: 
إن الصعة الةثغثة (لظ تضعن ججءا طظ جغاجئ العقغات 
ق  فظظا  إغران؛  سطى  صعة  بأصخى  لطدشط  الماتثة)؛ 
ظجال ططاجطغظ بالتفاظ سطى اقتفاق الظعوي اإلغراظغ..) 
عثه  تصغصئ  وطا  المتاثم؟.  الخراع  عثا  تصغصئ  شما 
الاعثغثات والاعثغثات المدادة؟ وطاذا ترغث إغران 
طظ تسثغظ افجعاء شغ الثطغب وطدغص عرطج؟ وطاذا 
أوروبغئ  بترغئ  صعة  تحضغض  وراء  طظ  برغطاظغا  ترغث 
طظفخطئ سظ أطرغضا وتطفعا شغ الثطغب؟ وعض تصغصئ 
ترغث إغران إجئار أطرغضا لطصئعل برشع التزر والسصعبات 
الظعوي  باقتفاق  السمض  واجاؤظاف  سطغعا،  المفروضئ 
المعصع جابصا؟ وطظ عع الثاجر والرابح افضئر شغ عثه 

المظاورة السغاجغئ والسسضرغئ التساجئ؟
صئض اإلجابئ سظ عثه افجؤطئ؛ ق بث أن ظثضر بتصغصئ 
طعضعع السصعبات سطى إغران، وطا تفسطه أطرغضا جابصا 
بعثه  المتغطئ  التصائص  بسخ  أغدا  وظثضر  وقتصا، 

افتثاث والثواشع لعا.
١- الخراع السغاجغ والسسضري لط غعثأ ذعال السظعات 
السابصئ سطى عثه المظطصئ التساجئ طظ السالط، وذلك 
والثطغب،  السسعدغئ  طظ  صربعا  طظعا:  سثغثة  فجئاب 
وطظابع الئارول المعمئ والضئغرة، ووصعسعا شغ طظطصئ 
اجاعقك وجعق تظاشسغئ اجاعقضغئ ضئغرة لطئدائع 
والخظاسات الشربغئ، ووصعسعا سطى طدغص عرطج؛ المسئر 
الئتري التساس، تعجط طظطصئ الخراع لثول ضئغرة 
والسسعدغئ،  وترضغا  السراق  طبض  افوجط؛  الحرق  شغ 
بغظ  الخراع  طبض  تساجئ؛  صداغا  شغ  إغران  وتأبغر 
غععد والمسطمغظ، وطساصئض سمطغئ (السقم) طع غععد 

وطساصئض الخراع شغ جعرغا ولئظان.
٢- عظاك طتاوقت سثغثة طظ اقتتاد افوروبغ والخغظ 
وشغ  افطرغضغئ،  اقصاخادغئ  العغمظئ  طظ  لقظسااق 
المصابض عظاك طتاوقت أطرغضغئ إلتضام ذعق السغطرة 
والسطعة افطرغضغئ سطى عثه الثول، والصدغئ اإلغراظغئ 
تظثرج ضمظ دائرة عثه السغاجات افطرغضغئ المصخعدة 

لفرض العغمظئ اقصاخادغئ والسغاجغئ سطى السالط.
٣- إن أطرغضا عغ الاغ دسئ إلى شرض السصعبات سطى 
السصعبات  عثه  أبرز  وضان  البعرة؛  بثاغئ  طظث  إغران 
جظئ ٢٠٠٢ وتاى جظئ ٢٠١٢؛ وعع آخر صرار شغ تحثغث 
أغدا  وعغ  أوباطا،  سعث  شغ  رشسعا  صئض  السصعبات، 
ووصسئ  سظعا،  السصعبات  لرشع  الطرغص  طعثت  الاغ 
شغ  وحارضاعا  جعغسرا.  شغ   ٢٠١٥ جظئ  لعزان  اتفاق 
وألماظغا  برغطاظغا  رأجعا  سطى  افوروبغئ؛  الثول  ذلك 
طظ  وضان  والخغظ؛  روجغا  أغدا  وحارضاعا  وشرظسا، 

أبرز بظعد عثا اقتفاق:
١- تحارك إغران شغ الاساون الثولغ شغ طةال الطاصئ 
المتطات  بظاء  ذلك  غحمض  وصث  السطمغئ،  الظعوغئ 
اآلخر؛  والمةال  لفبتاث  الظعوغئ  والمفاسقت  الظعوغئ 

لطاساون شغ طةال السقطئ وافطظ الظعوي.
اقصاخادي  التزر  ضض  افوروبغ  اقتتاد  غظعغ   -٢
جاعصش  ضما  الظعوي..  بالئرظاطب  المرتئط  والمالغ 
واقصاخادي  المالغ  التزر  تظفغث  الماتثة  العقغات 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

التمث هللا والخقة والسقم سطى رجعل اهللا وسطى آله 
وختئه وطظ واقه وبسث...

إلى افطئ اإلجقطغئ الضرغمئ، إلى تةغب بغئ اهللا الترام، 
إلى تمطئ الثسعة الضرام، إلى زوار الخفتئ المتارطغظ...

السقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته... تصئض اهللا الطاسات، 
وجسض اهللا السغث سطغضط تاشقً بالثغر والئرضات... تصئض 
اهللا طظ التةغب تةَّعط، وجسطه اهللا تةاً طئرورا، وجسغًا 
لط  الثغظ  اهللا  غعشص  وأن  طشفعرًا...  وذظئاً  طحضعرًا، 

غتةعا أن غتةعا السام الصادم بثغر وسطى خغر...
اإلخعة الضرام، ظضئر اهللا وظتمثه سطى ظسمئ اإلجقم... 
وظتمثه جئتاظه وظضئره سطى ظسمئ تمض الثسعة شغ 
خفعف تجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ... ظتمثه جئتاظه 
الضفار  ضغث  رغط  واصفاً  التجب  عثا  بصغ  أْن  وظضئره 
المساسمرغظ وسمقئعط التضام شغ بقد المسطمغظ... 
طرض  صطعبعط  شغ  والثغظ  المظاشصغظ  طضر  ورغط 
والمرجفغظ... ظسط ظضئر اهللا: اهللا أضئر اهللا أضئر اهللا أضئر... 
ق إله إق اهللا، اهللا أضئر اهللا أضئر وهللا التمث... إن الثقشئ 
الاغ غسمض لعا التجب تصخ طداجع الضفار المساسمرغظ، 
وتآزُّ  المسطمغظ...  بقد  شغ  التضام  سمقءعط  وترسإ 
رؤوس المظاشصغظ، والتاصثغظ طمظ شغ صطعبعط طرض 
طما  بجسمعط  لغتمععط  الضفار  وراء  غرضدعن  الثغظ 
ِيَن يِف قُلُوبِِهْم َمرٌَض يَُسارُِعوَن فِيِهْم  َّ غخغئعط ﴿َفرَتَى ا
ْو 

َ
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ْ
ْن يَأ

َ
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َ
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َ
وا يِف أ رَسُّ

َ
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َ
أ

لصث احاثت افزطات أغعا اإلخعة سطى التجب طظث ظحعئه، 
وصث تمض وزرعا أظاس حاى طمظ أسمى اهللا بخائرعط 

بضفرعط أو أطات اهللا صطعبعط بظفاصعط، شاساوظعا سطى 
طظعط أظعط غساطغسعن التغطعلئ  اإلبط والسثوان ظظاً 
دون سعدة الثقشئ، شضاظعا دوقً تخسصعط ضطمُئ التص، 
طظ  وضضٌّ  الخثق،  ضطمُئ  تثغفعط  وأشرادًا  وجماساٍت 
الفرغصغظ غتغط به طضره السغأ وخثق اهللا السزغط 
ْهلِِه﴾: أطا الثول الضاشرة 

َ
يُِّئ إِالَّ بِأ ﴿َوَال حَيِيُق الَْمْكُر السَّ

المساسمرة التاصثة سطى اإلجقم وسعدة دولاه، التاصثة 
الثول  عثه  الخطغئغئ...  التروب  تصَث  الثقشئ  سطى 
الثئغبئ  افجالغإ  رجط  شغ  العجع  بثلعا  وسمقؤعا 
وخظاسئ العجائض الئحسئ شغ طقتصئ الساططغظ لثولئ 
شغ  اقجاحعاد  لثرجئ  وتسثغئعط  واساصاِلعط  الثقشئ 
جةعظعط، طئررغظ فظفسعط ذلك بفرغئ اإلرعاب تارة، 
تفاص  بط  أخرى،  تارة  لقرعاب  الظاصض  التجام  وبفرغئ 
ذعظعط طآخرًا سظ شرغئ اإلرعاب اإللضاروظغ! وأن التجب 
غمف خفتات حئابه بآراء وأشضار إرعابغئ تترض سطى 
السظش، وأخئتعا غقتصعن حئاب التجب شغ خفتاتعط 
صغاطعط  بتةئ  والاسثغإ  باقساصال  وغقتصعظعط 
خفتات  غرى  سغظغظ  ذي  وضضُّ  اإللضاروظغ!  باإلرعاب 
شغ  التصغصئ  وبغان  الضطمئ  بخثق  تحع  التجب  حئاب 
تغظ إن خفتات أولؤك افصعام تطفح بالشح والثثاع 

والضثب واقشاراء؟ صاتطعط اهللا أظى غآشضعن...
والمظاشصعن  طرض،  صطعبعط  شغ  الثغظ  وأطا 
والمرجفعن... شصث بثأت طثالفاتعط واشاراءاتعط طظ 
الئثاغئ  شغ  اظاصادعط  ولضظ  الغعم،  طظث  ولغج  صئُض 
طع  والمسؤعلغظ  الصغادة  ضث  جًا  ُطرضَّ ضان  واشاراءعط 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير - حملة "ال حل لكشمير إال بتحريك جيوش المسلمين لتحريرها"

تعظؤئ أطري تجب الاترغر السالط الةطغض
سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

بمظاجئئ تطعل سغث افضتى املئارك 
لسام ١٤٤٠عـ، املعاشص ٢٠١٩م
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بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثس



افربساء ١٣ طظ ذي التةئ ١٤٤٠ عـ المعاشص ١٤ آب/أغسطج ٢٠١٩ طـ ٢     السثد ٢٤٧

ظزط حئاب تجب الاترغر افتث، سثدا طظ العصفات شغ رغش إدلإ، لطاتثغر طظ طآتمر أجااظئ الثغاظغ، ورشخ 
طثرجاته اآلبمئ، شفغ بطثة تفاظاز ظزمئ وصفئ بسظعان: أجااظئ ١٣ الثغاظئ السزمى، تثر المحارضعن شغعا 
سئر القشاات المرشعسئ: بأن طا سةج الظزام سظ أخثه بالصعة السسضرغئ، جغسسى فخثه بالعثن والمفاوضات 
الثظغؤئ، ضما أضثت إتثى القشاات أن وصش إذقق الظار عع خطعة طظ خطعات التض السغاجغ اقجاسقطغ، 
واسائرت قشائ بالبئ أن طظ حارك شغ أجااظئ، وطظ ذئصه سطى افرض دون أن غحارك شغه، عما وجعان لسمطئ 
لطثطاء  خغاظئ  عع  أجااظئ  طآتمر  أن  شغعا  المحارضعن  أضث  جراصإ،  طثغظئ  شغ  وصفئ  ظزمئ  وضثلك  واتثة، 
وافسراض، وخغاظئ هللا ولرجعله ولطمآطظغظ، وخاذئئ إتثى القشاات المةاعثغظ طاسائطئ: (عض ظظسى دطاء 
الحعثاء، عض ظبص بعثن الظزام الشادر، عض ظحارك بمآتمرات الثغاظئ؟)، شغما اجاسرضئ قشائ أخرى تثغث 
»، طدغفئ (عض جظطثغ طةثدا طظ جتر العثن والمفاوضات؟)،  ت م م ج واح م غ ال رجعل اهللا : «ال يل
أطا شغ رغش طسرة الظسمان الحرصغ، شصث ظزط حئاب تجب الاترغر طسغرة تمطعا شغعا خعر السثغث طظ الحعثاء 
طظ أبظاء المظطصئ، طآضثغظ سطى سثم ظسغاظعط، وأن دطاءعط لغسئ جطسئ تئاع وتحارى شغ أجعاق الظثاجئ 

شغ أجااظئ وجظغش، وأن الحعثاء خرجعا إلسقء ضطمئ اهللا، ولغج فجض العثن والمفاوضات!

اسااد أتث أختاب المتقت الاةارغئ المسروشئ شغ طثغظئ الزاعرغئ بالثطغض أن غرشع راغئ رجعل اهللا  أغام افسغاد 
والمظاجئات أطام طتطه، لضظه تفاجأ عثه المرة بتدعر صعات ضئغرة طظ افجعجة افطظغئ تطالإ الساططغظ شغ 
المتض بإزالئ الراغاغظ الطاغظ زغظ بعما خاتإ المتض طثخض طتطه شغ افغام السحرة المئارضئ، شرشخ الساططعن 
إزالئ الراغئ وتثبئ بغظ الظاس والصعة افطظغئ طحادات أذطصئ افجعجة افطظغئ خقلعا الشاز المسغض لطثطعع شغ 
أضبر طظطصئ طضازئ شغ الزاعرغئ، واساصطعا خاتإ المتض بسث تدعره لطمضان! وصث واخطئ افجعجة افطظغئ 
شغ تطك الطغطئ تسسفعا ووصاتاعا، شاساصطئ حابا آخر طظ حئاب تجب الاترغر بسث طثاعمئ بغاه بسث الباظغئ لغق 
وأودساه جةظ طصر المثابرات شغ الثطغض، وداعمئ بغاا آخر وصاطئ بافاغحه، لاعاخض شغ الغعم الاالغ طثاعماتعا 
لئغعت حئاب التجب تغث صاطئ بإخئار أعالغعط أن جعاز افطظ العصائغ غططئعط. إن تخرشات افجعجة افطظغئ 
تثلض بحضض جاشر سطى طثى اظسقخعا سظ بصاشئ افطئ الاغ غرشع أبظاؤعا راغئ رجعلعط الضرغط  شغ عثه افغام 
المئارضئ، وعغ الراغئ الاغ تثضر افطئ بأطةادعا واظاخاراتعا، وعغ سغظعا الاغ جارشع صرغئا بإذن اهللا تغظ تترغر 
افرض المئارضئ. شعض راغئ الرجعل افضرم ورطج أطةاد افطئ تشغر السططئ وأجعجتعا افطظغئ؟! وعض الاثضغر 
بالثقشئ، الاغ جارشع عثه الراغئ والاغ شاتئ شطسطغظ وتررتعا زطظ الخطغئغغظ والمشعل والاغ جاتررعا طظ 

رجج غععد، غشغر تطك افجعجة الاغ تربئ سطى أغثي أسثاء افطئ تاى تساظفر صعاتعا إلزالئ عثه الراغئ؟!

جاء رشخ طساصطغظ طخرغغظ طآخرا إخقء جئغطعط، 
خعشا طظ المخغر الماعصع الثي غظازرعط طظ إخفاء 
تخفغاعط  أو  جثغثة  صداغا  شغ  تثوغرعط  أو  صسري 
السةظ  خارج  تاى  العضع  خسعبئ  لغسضج  جسثغا، 
شغ ظض ظزام الرئغج سئث الفااح السغسغ، لغاتعل 
لطعطع  رطج  إلى  جةغظ،  أي  أطظغئ  طظ  السئغض  إخقء 
أجعأ  وضع  طظ  سظه  المفرج  غظازر  طما  والثعف 
الثمغج   ٢١ سربغ  ظحره  طا  بتسإ  سطغه.  ضان  طما 
أبع  "عغبط  التصعصغ  سظ  ظصض  ضما  ٢٠١٩/٧/٢٥م، 
عظاك  أن  اإلظسان  لتصعق  ضتاغا  طرضج  طثغر  خطغض" 
"البقجئ"  غسمى  شغما  وضسه  وتط  جئغطه  أخطغ  طظ 
بمصار افطظ العذظغ، وعغ سئارة سظ طضان غاط وضع 
المثطى جئغطعط شغه، أطاضظ اتاةاز غغر طسطعطئ وغغر 
صاظعظغئ، بط غاط إظعاره شغ صدغئ أخرى، ضما تثث 
طع أظج الئطااجغ وغغره قتعاطه طظ جثغث أو صاطه 

وتخفغاه ضما تثث فسثاد ضئغرة طظ صئض.

طا غساظغه أعض طخر شغ ظض عثا الظزام ورأجه غفعق 
تعط  وصعائط  طفاعتئ  طساصقت  بغظ  شما  اقتامال، 
جاعجة، وإسثاطات سطى أحئاه صداغا وتخفغات تاى 
خارج إذار صاظعظعط المفخض لضض المسارضغظ وتاى 
الضاربغئ  الصرارات  بغظ  وطا  السمالئ،  شغ  المظاشسغظ 
الاغ تدع سطى أعض طخر أسئاء شعق أسئائعط وتجغث 
لغج  طخر  أعض  غساظغه  طا  أن  إق  وسعزعط،  شصرعط 
خطئ  سصعد  شمظث  اآلن؛  تثوده  شاق  وإن  بةثغث، 
غعم  غمر  ق  أجعأ،  إلى  جغأ  طظ  بعط  غظتثر  والتال 
عغ  افوضاع  عثه  طبطه،  تاى  أو  جابصه  طظ  أشدض 
الاغ أخرجئ الظاس لثطع طئارك شغ بعرة غظاغر رغط 
وفن  المجري،  المساعى  لعثا  تغظعا  تخض  لط  أظعا 
أن  وغثرضعن  عثا  غثرضعن  خطفه  وطظ  الظزام  رأس 
عثا المساعى طظ الاثظغ والفصر لط غتثث تاى أغام 
طئارك، وأن رأس الظزام عثا طاض شغ غغه وخثطئ 
جادته شغ الئغئ افبغخ طا وجسه ذلك، ضان إرعاب 
الظزام  عثا  أطام  العتغث  الثغار  عع  وصمسعط  الظاس 
جطفه  شاق  لصث  بض  وافجالغإ،  العجائض  بضض  ورأجه 
شغ اإلجرام وضأظه غظاصط طظ أعض الضظاظئ سطى بعرتعط 
وخطسعط لسمغض أطرغضا السابص، شأخئتئ طخر ضطعا 
أحئه بمساصض ضئغر تظاحر شغه سغعن الظزام ودورغاته 
وجقته المحعر دوطا شغ وجعه الظاس، ظاعغك سظ 
طراضج وأصسام الحرذئ الاغ تتعلئ إلى صقع، وضأن 
أختابعا غاةعجون لترب طع الظاس، ولعثا شطط غسث 
إق  داخطعا،  طظه  تاق  بأشدض  السةعن  خارج  العضع 
أن الظزام غثرك أن ضض عآقء طزطعطعن طصععرون 
السظعات  شغ  سطغه  سجغجا  شصث  صث  ططعم  وضطعط 
لعط  الاصاء  ق  وعآقء  الظزام.  عثا  غث  سطى  الماضغئ 
جاظفةر  تاما  طعصعتئ  صظابض  شضطعط  الظزام  عثا  طع 
شغه، ولعثا شثروجعط بغظ الظاس غغر طأطعن الساصئئ 
وغظثر بضعارث، شطعر الظزام أجالغئه الصثغمئ؛ شضان 
سطى  وإجئارعط  الاعط  تطفغص  بط  الصسري  اإلخفاء 
غرتضئععا،  لط  بةرائط  الاسثغإ  تتئ  سطغعا  اقساراف 

أخق،  تتثث  لط  وربما  جةعظه  داخض  وعط  وتمئ 
ضما تثث طع الحئاب الاسسئ الثغظ أسثطعط الظزام 
بثسعى اغاغالعط لطظائإ السام رغط سثم وجعد أدلئ 
تثغظعط إق اساراشات أخثت طظعط تتئ الاسثغإ ضما 
شغ  غظزر  ولط  لعط  غسمع  لط  الثي  الصاضغ  أخئروا 
حضعاعط! لعثا أخئح الئصاء داخض السةعن الرجمغئ 
ضمساصض أشدض بضبغر طظ إخقء جئغض غئصى خاتئه 
شغ بقجئ أطظ الثولئ تاى تاط تخفغاه شغ طعاجعئ 
غثاطش  شربما  خرج  وإن  أخرى،  صدغئ  له  غطفصعا  أو 
وغثافغ أغدا إلى أن غروا شغه رأغعط ضما تثث طع 

التصعصغ سجت غظغط وغغره.
المساصطغظ  عآقء  دشع  الثي  عع  المفصعد  افطان  إن 
إلى رشخ الثروج إلى أعطعط وتفدغطعط الئصاء داخض 
السةعن إلى أن غصدغ اهللا أطره، شعثا الظزام الثي 
صاض وترق ودعج ق غرصإ شغ أعض طخر إق وق ذطئ 

وق أطان له وق سعث.

غا أعض طخر الضظاظئ! إن الظزام الثي غتضمضط ورأجه 
وبطاظاه لغسعا طظ جظسضط بض عط طظفخطعن سظضط 
وغاغاعط لغسئ رساغاضط بض رساغئ طخالح الشرب شغ 
طعما  تئسغاه  طظ  اظسااصضط  دون  والتغطعلئ  بقدضط 
ضطفعط ذلك ولع داجعضط بالمةظجرات وأترصعا جببضط 
شسطعا  وصث  جماسغئ،  طصابر  إلى  بالةراشات  وتمطععا 
ذلك وأضبر؛ شعط أحث سثاوة لضط طظ سثوضط ظفسه 
وصث بثت الئشداء طظ أشعاععط وطا تثفغ خثورعط 
ق  والسمالئ،  الثغاظئ  أعض  شإظعط  تأطظععط  شق  أضئر، 
خطئ لط  وصث جربامععط لسصعد  سعث،  وق  دغظ لعط 
تروا طظعط خغرا، وطا غصعطعن به طظ صمع وإرعاب ق 
غثل سطى صعتعط ولغج حةاسئ طظعط بض غثل سطى 
غسطمعن  الاغ  الصادطئ  بعرتضط  طظ  وعطسعط  جئظعط 
اآلن  أطاظغعط  وأصخى  تثر،  ولظ  لعط  تئصغ  لظ  أظعا 
عع تأخغرعا أو اقلافاف سطغعا وجرصاعا تغظ صغاطعا 
لخالح جادتعط شغ الئغئ افبغخ، وإظضط أصعى طظعط 
بضبغر وإن لط تثرضعا تةط صعتضط تطك. وق غظصخضط 
جعى أطرغظ؛ افول: طحروع بثغض لعثا الظزام غظئبص 
سطى  صادرون  رجال  غتمطه  اإلجقطغئ  سصغثتضط  سظ 
به  وأزطاتضط  طحضقتضط  ضض  وسقج  شعرا  تطئغصه 
ضثبعضط؛  وطا  وغسرشعظضط  تسرشعظعط  بغظضط  وعط 
إخعاظضط حئاب تجب الاترغر، والباظغ: ظخرة خادصئ 
طظ المثطخغظ شغ جغح الضظاظئ غسطظ بعا إخعاظضط 
خفعشعط  وغظزفعن  فطاعط،  اظتغازعط  وأبظاؤضط 
طظ الثعظئ والسمقء والمرتجصئ، وغسارجسعن جططان 
الساببئ  الشرب  غث  وغصطسعن  التضام  عآقء  طظ  افطئ 
لطرجال  والسئاد  الئقد  زطام  وغسطمعن  بقدظا  شغ 
المثطخغظ العاسغظ الصادرغظ سطى تطئغص اإلجقم شغ 
دولاه الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة شاصام بضط 
وتصغط  افطان  وتظحر  افطظ  تسغث  الاغ  الثولئ  وبعط 
طغجان السثل شغ افرض... الطعط سةض بعا واجسطظا طظ 

 جظعدعا وحععدعا، الطعط آطغظ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

لاعاشص  وارد  غغر  السسضري  التض  فن  السغاجغ  بالتض 
افذراف سطى التض السغاجغ ولثلك غأتغ العةعم افخغر 
سطى طسسضر الةقء ضمساعمئ شغ الدشط والاسرغع طظ 

أجض العخعل لطتض السغاجغ.
تصعده  والثي  افطرغضغ  لطدشط  اإلظةطغج  طعاجعئ  أطا 
السسعدغئ وإغران وأداتعا شغ الغمظ شعع خسإ لدسش 
طعصش اإلظةطغج الثولغ وضثلك غساظغ اإلظةطغج طظ طحاضض 
داخطغئ وترتغإ لطمرتطئ الصادطئ طظث اجافااء الثروج طظ 
اقتتاد افوروبغ واجاصالئ ترغجا طاي، وعثا افطر غسغص 

أداءعط شغ السغاجئ الثارجغئ.
المثى  شغ  وارد  غغر  أغدا  شعع  اقظفخال  صرار  وأطا 
المظزعر ضعظه خغارا غغر ظاضب شطط تاعشر أجئاب ظةاته 
لفجعاء  تعغؤئ  طظ  السعدان  شغ  صئض  طظ  تثث  ضما 
أدت  وسسضرغئ  وجغاجغئ  اصاخادغئ  ظروف  وشرض 
قظفخال جظعب السعدان سظ حماله ولضظ طع اجامرار 
العضع التالغ سطى طا عع سطغه غجغث طظ شرخئ تثوث 

اقظفخال بحضض ضئغر.
لعا  غظفطر  وطعجسئ  طآلمئ  أتثاث  افتــثاث  عثه  إن 
وافحقء  الةبث  عغ  شعا  ودطــا،  ألما  وغساخر  الصطإ 
غثعإ ضتغاعا الةاظئان طظ أبظاء المسطمغظ وافبرغاء! 
شما ذظإ أبظاء المسطمغظ شغ الغمظ طظ الطرشغظ الثغظ 
غثعئعن لطةئعات ختاتاً وغسعدون جببا وأحقء بتةب 
وعغ  الحرف  وسظ  العذظ  وسظ  اإلجــقم  سظ  الثشاع 
تصغصئ لطثشاع سظ طخالح الشرب أطرغضا وبرغطاظغا؟! شمظ 
غصاض؟ ألغج عط أبظاء المسطمغظ؟ وطظ تظعإ أطعاله 
وخغراته ألغج عط المسطمعن؟ وطظ غامجق وغاحرذم 
ألغج عط المسطمعن؟ أق شطغع أتئاع الماخارسغظ سطى 
سمالئ صغادتعط وأظعط باتئاسعط افسمى أردوعط العقك 
ق  عادي  أن  ولغسرشعا  الترام،  الثم  وجفك  والثسران 
غتضط باإلجقم بض بالضفر وعع سمغض لقظةطغج وطتارب 
هللا ورجعله، أطا التعبغ شعع غسغر سطى الظزام ظفسه 
ولط  التضط  ظزام  غشغر  شطط  عــادي  سطغه  غسغر  الــثي 
غطئص المسغرة الصرآظغئ الاغ غجسط أظه غثسع لعا، بض 
الربا والسطماظغئ، وتسطغض الحرع ق غجال طعجعدا، وعط 

غطئصعن وغتمعن أتضام الضفر.
إن عثه الترب والاغ غثعإ ضتغاعا أبظاء المسطمغظ 
جعاء  طخالته  تتصغص  وراء  غسسى  الثي  لطشرب  وصعدا 
طظعا  غةظغ  لظ  بشغره  أو  جغاجغ  باتفاق  أو  بالصاال 
المسطمعن جعى الحصاء شغ الثظغا واآلخرة وبمةرد تثوث 
تض جغاجغ وتصاجط لطمظاخإ والمخالح تثعإ التةب 
السابصئ أدراج الرغاح وتخثر طظ الطرشغظ شااوى الخطح 
وإن جظتعا لطسطط شاجظح لعا وغغرعا طظ اقجاثققت!! 
والاغ غعظفعا سطماء السقذغظ لخالح الصرار السغاجغ 
الثي غاثثه أجغادعط شغ أطرغضا وبرغطاظغا، شطع ضاظئ 
لضاظئ  ودولاه  ولقجقم  وجض  سج  هللا  الادتغات  عثه 

أجثى وأبمر وأظفع وأضبر أجرًا.
إن سطى أعض الغمظ؛ صغادات جغاجغئ وأتجاباً وسسضرغغظ 
ذرشغ  وغطفزعا  غظئثوا  وأن  اهللا  غاصعا  أن  وطثظغغظ، 
الخراع ضما ظئث أجثاد الغمظ أوجعط وخجرجعط غععد 
وآطظعا ورضظعا وظخروا وطظسعا طظصثعط طظصث السالمغظ 
الثظغا  شغ  ــجوا  وس شظةعا    طتمث  افطغظ  الرجعل 
واآلخرة، ولغضظ تال افتفاد ضتال افجثاد، صال تسالى: 
ْغَيا َويَْوَم  الّدُ ﴿إِنَّا لََنْنُصُر رُُسلََنا وَالَِّذيَن آَمُنوا فِي الَْحَياةِ 

 ﴾ْشَهاُد
َ
َفُقوُم األ

ُتمى الخراع افظةطع افطرغضغ تساسر
والدتغئ أبظاء الغمظ

الغمظ؛  وطظعا  المظطصئ  شغ  الساخظئ  افتثاث  تاعالى 
شفغ افطج اظستاب إطاراتغ وتخرغح لطسفغر افطرغضغ 
"طحضطئ  صائق  شاغرجااغظ  جغرالث  الغمظ  شغ  السابص 
اظفخال جظعب الغمظ ق تثص الغمظغغظ شصط بض المظطصئ 
بأضمطعا وجغصطع الثطعط المثالفئ شغ المظطصئ، وإذا 
لط غضظ الغمظ طعتثا شسغضعن ذلك جغؤا لطغمظ وجغراظه، 
وأن السالط ق غثسط إصاطئ دولئ غمظغئ جظعبغئ، طحغرا إلى 
أن ضض صرارات افطط الماتثة وطةطج افطظ ق تحغر إلى 
ذلك" وصث جاء تخرغح شاغرجااغظ ردا سطى تشرغثة لسئث 
الثالص سئث اهللا طساحار طتمث بظ زاغث جاء شغعا "لظ 
غضعن عظاك غمظ واتث طعتث بسث الغعم" (ضرغار جضاي 
- طأرب برس - سثن الشث). غداف عثا الاخرغح التالغ 
لطسفغر افطرغضغ إلى تخرغح جابص غعاجط شغه اإلطارات 
صائق "إن تعاجث الصعات اإلطاراتغئ شغ ججغرة جعصطرة 
عع اتاقل وعع أطر غغر طئرر وق تسرف أعثاشه وغاسارض 
طع صرار طةطج افطظ ٢٢١٦ الثي غتمغ جقطئ الغمظ 

ووتثة أراضغه" (المحعث الغمظغ).
إن عثه الاخرغتات تاعاشص طع طا غةري سطى افرض 
الغعم طظ أتثاث جاخظئ شصث حظ التعبغعن غعم الثمغج 
١ آب/أغسطج ٢٠١٩ عةعطا خاروخغا بالغساغا سطى 
طسسضر الةقء شغ سثن الاابع لصعات التجام افطظغ وطظ 
ورائه اإلطارات وصث أجفر عثا التادث سظ طصاض صرابئ ٤٠ 
جظثغا وبسخ الدئاط، وضثلك طصاض أبرز صغادات صعات 
التجام افطظغ وعع السمغث طظغر الغاشسغ (أبع الغماطئ)، 
وصث جاء شغ الحرغط اإلخئاري لصظاة الةجغرة خئر لسدع 
المضاإ السغاجغ لطتعبغغظ طتمث الئثغاغ "أن ضض صادة 
التجام افطظغ شغ الغمظ أخئتعا عثشا لطعةمات"، وتابع 
"ظساعثف جعات سسضرغئ ولغج طرضج حرذئ، وصرار 
عغ  عثه  لقطارات".  خاضع  اقظاصالغ  المةطج  صعات 
الشمئ  تظضحش  وطسعما  الاخرغتات  عغ  وعا  افتثاث 
وتاةطى تصغصئ الخراع بغظ أطرغضا وأدواتعا التعبغغظ 
والسسعدغئ وإغران طظ جعئ وبغظ برغطاظغا وأدواتعا 

الجبغثي والحرسغئ واإلطارات طظ جعئ أخرى.
شعا عغ الدشعط تاعالى سطى برغطاظغا وأداتعا اإلطارات 
طظ أطرغضا شصث طظسئ افخغرة دخعل الةغعش قجاسادة 
صئدئ  طظ  وتسج  والئغداء  وظعط  وخظساء  التثغثة 
التعبغغظ، وعا عع صرار اقظستاب وضرب ظاصقت الظفط 
اإلطاراتغئ تظئؤظا بتةط الدشط وتةط الخراع، غداف إلى 
ذلك تخرغتات شاغرجااغظ طظ اساراضه سطى اظفخال 
جظعب الغمظ سظ حماله بسئإ جغطرة سمقء اإلظةطغج 
سطى الةظعب بصغادة اإلطارات اقظاصالغ وجغطرة صعات طا 
غسمى بالحرسغئ شغ طثغظئ طأرب الظفطغئ، وأطام عثه 
الصعة اإلظةطغجغئ شغ الةظعب وشغ طأرب شإن سمقء أطرغضا 
جغدغسعن بسئإ ضسفه. وضثلك تخرغته أظه جغصطع 
ضض الثطعط المثالفئ شغ المظطصئ، شق حك أن اإلطارات 
عغ أجاس عثه الثطعط وتخرغته بأن صعات اإلطارات 
شغ ُجصطرى غسث اتاققً، أطا تادث غعم الثمغج شغ 
سطى  افطرغضغ  الدشط  عثا  طظ  لغجغث  الةقء  طسسضر 
ططاطع اإلظةطغج شما عغ الثغارات المطروتئ أطام اإلظةطغج 
والاغ بمعجئعا أن تظصث ظفسعا طظ عثه الدشعذات؟ إن 
أطام اإلظةطغج بقبئ خغارات؛ إطا طعاجعئ عثه الدشعذات، 
أو طجغثا طظ الاظازقت والاسرغع بالتض السغاجغ الثي 
تفرضه أطرغضا وأدواتعا، أو اقجاؤبار بالةظعب والصئعل 
به أطام سةجعا سظ التض السسضري، والمتامض أن غسةض 
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تظفغث  طع  تجاطظا  الظعوي؛  بالئرظاطب  المرتئط  الباظعي 
إغران قلاجاطاتعا الظعوغئ الرئغسئ، سئر طراصئئ العضالئ 

الثولغئ لططاصئ الثرغئ.
الثولغ  افطظ  طةطج  طظ  جثغث  صرار  إخثار  غاّط   -٣
غآغث شغه الئرظاطب الحاطض لطسمض المحارك، وجُاطشى 
شغه ضض الصرارات السابصئ المرتئطئ بالمعضعع الظعوي، 
لفارة  المتثدة  المصغثة  الاثابغر  بسخ  وجاعضع 
زطظغئ طافص سطغعا.. وجرى سطى إبر عثا اقتفاق تعصغع 
سصعد واتفاصات تةارغئ طع الثول افوروبغئ، خاخئ طع 
ألماظغا؛ تغث وصسئ سصعد تةارغئ وظفطغئ ضئغرة تخض 

إلى ططغار دوقر خقل سحر جظعات صادطئ.
طظ خقل الظزر شغ عثه افطعر البقبئ، ظرى أن أطرغضا 
أعثاف  لاتصغص  وذلك  إغران  طع  المحضطئ  اشاسطئ 
جغاجغئ واصاخادغئ سطى المساعى اإلصطغمغ والثولغ. 
ولغج المصخعد إغران بالثرجئ افولى، وق المعضعع 
عثه  لاتصغص  وذرغسئ  حماسئ  عغ  إظما  الظعوي؛ 
السطط  الظعوي  بمحروسعا  تعثد  ق  شإغران  افعثاف. 
والمراصئئ  السغطرة  تتئ  فظه  اإلصطغمغ؛  وق  الثولغ، 
جغاجات  سظ  (سمطغا)  غعطا  تثرج  لط  وإغران  الثولغئ. 
أطرغضا شغ المظطصئ، ولط تاسرض لعا رغط أن أطرغضا 
صاطئ وطا زالئ بأسمال جغاجغئ وسسضرغئ ضئغرة شغ 
والترب  اإلجقم،  سطى  الترب  رأجعا  سطى  المظطصئ؛ 
جابصا.  وأششاظساان  السراق  سطى  والترب  الحام،  شغ 
الضئرى  افسمال  عثه  طظ  أيٍّ  سظ  تاثطش  لط  وإغران 
شغ خثطئ السغاجئ افطرغضغئ. بض إن إغران وباساراف 
ضئار الساجئ شغعا دسمئ عثه المحارغع، وتسجز أسمال 
أطرغضا شغ السغطرة سطى المظطصئ جغاجغا وسسضرغا. 
أطا طعضعع الاخرغتات الاغ تاظاولعا وجائض اإلسقم، 
شغ  أطرغضا  أسمال  ضث  إغران  شغ  الساجئ  بسخ  أو 
عغ  إظما  حغؤا،  التصغصئ  طظ  تشغر  ق  شإظعا  الثطغب؛ 
ضاخرغتاتعط بالخقة شغ الصثس، وإزالئ ضغان غععد 
طظ العجعد، وتثطغر أطرغضا. إن أطرغضا تحسض المظطصئ 
دور  وتمبض  أوروبا،  ضث  اإلغراظغ  والعسغث  بالاعثغث 
طظ  التساجئ  المظطصئ  عثه  شغ  والتارس  الحرذغ 

السالط وذلك لاتصغص أعثاف سثغثة طظعا:
١- إجئار الثول افوروبغئ سطى الثدعع إلطقءات أطرغضا 
شغ الحرق افوجط، وسثم وصعشعا شغ وجه طحارغسعا 
طعضعع  خاخئ  والسغاجغئ  اقصاخادغئ  الثولغئ؛ 
عغمظئ الثوقر، وطتاوقت اقظفضاك طظه بالاساون طع 
الخغظ وروجغا. وتسطغط جغش السصعبات سطى ألماظغا 
سطى وجه الثخعص؛ وذلك بسئإ طساضساتعا الضبغرة 
لقظدمام  أوضراظغا  دسط  وطظعا  أطرغضا؛  لسغاجات 
طةال  شغ  الخغظ  طع  وتساوظعا  افوروبغ،  لقتتاد 
لطحرضات  ائاماظغئ  ضماظات  وتصثغط  اقتخاقت، 
افلماظغئ الاغ تاساطض طع ذعران، وطظعا ضثلك سثم 

طحارضئ أطرغضا لطصعة الئترغئ.
الثطغب،  طساظصع  إلى  سسضرغا  افوروبغئ  الثول  جر   -٢

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، البقباء، ٥ ذو التةئ ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٨/٠٦م) خئرا أورد شغه "باخرف": "ضحش 
أطرغضا  إلغه  دسئ  الثي  الاتالش  شغ  جغحارك  غععد  ضغان  أن  ضاتج  غسرائغض  غععد  ضغان  خارجغئ  وزغر 
لتماغئ أطظ المقتئ الئترغئ شغ الثطغب، وذلك بسثطا تتثث ظزغره افطرغضغ طاغك بعطئغع سظ ظغئ بقده 
صال  لطضظغسئ،  الاابسئ  وافطظ  الثارجغئ  لطةظئ  اجاماع  وخقل  دولئ.  جاغظ  طظ  أضبر  غدط  تتالش  تحضغض 
ضاتج إن ضغان غععد جغحارك شغ المئاتبات الثولغئ بعثا الحأن شغ أطرغضا والمظطصئ، وإظه غحارك شغ 
الةعاظإ اقجاثئاراتغئ وغغرعا طظ المةاقت الاغ غماطك شغعا صثرات وغافعق شغعا ظسئغا. وأضاف ضاتج 
تجغران/ ظعاغئ  المساعى  رشغع  إطاراتغ  طسآول  طع  واجاماسه  ظئغ  فبع  افخغرة  زغارته  أسصاب  وشغ  أظه 
غعظغع الماضغ، أخثر تسطغماته إلى وزارة الثارجغئ لطسمض طع جمغع افذراف لثطب ضغان غععد شغ الاتالش 

افطرغضغ لتماغئ أطظ المقتئ الئترغئ شغ الثطغب".
السثاوة  ظاعرعا  وأصطاب  تتالفات  إغةاد  سئر  المظطصئ  رجط  إسادة  إلى  تسسى  أطرغضا  إن   :

غ

وباذظعا الاآطر ضث اإلجقم وأعطه. شأطرغضا الاغ تسثر إغران وتةسض طظعا شجاسئ خاخئ لفسراب تضام 
الثطغب، تسسى لاتصغص طخالتعا سئر إتضام صئداعا اقجاسمارغئ سطى بقد المسطمغظ، شعغ ق تضارث 
اصادئ  ذالما  وتثطغرا  شسادا  شغعا  وتسغث  وتسسرعا،  التروب  شغعا  تحسض  إظعا  بض  المظطصئ،  بأطظ 
ترغث  أطرغضا  إن  ذلك.  سطى  حعاعث  ولغئغا  والغمظ  جعرغا  شغ  جظعات  طظث  غتثث  وطا  ذلك،  طخالتعا 
دطب ضغان غععد شغ المظطصئ ضمظ رؤغاعا المساصئطغئ، لثا ذرتئ خفصاعا المحآوطئ لاخفغئ صدغئ 
شطسطغظ الاغ تمبض سصئئ أطام اظثراط ضغان غععد شغ تتالفات طع الثول السربغئ. إن اظثراط ضغان 
الثول  تضام  بعا  غاسار  الاغ  الاعت  ورصئ  غسصط  السربغئ  الثول  طع  الاتالش  عثا  شغ  المةرم  غععد 
لطظاس  أخرجئ  أطئ  لثغر  آن  لصث  لحسعبعط.  وخغاظاعط  الضاشر  لطشرب  سمالاعط  تصغصئ  وغآضث  السربغئ، 
أن تثرك طا غتاك ضثعا وأق تظثثع بحسارات المصاوطئ والمماظسئ الضاذبئ، وأن تاترك لقذاتئ بعثه 
افظزمئ جمغسا وتصغط سطى أظصاضعا الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، ضغ تصاطع ضغان غععد وظفعذ 

أطرغضا وسمقئعا طظ بقد المسطمغظ.

ابِّ � الَْمَصائُِب... وذلك قبل اهلجرة بثالث سنني... قاَل اْنُن 
رَاَد ابُّ َعّز وََجّل إْظَهاَر دِينِِه َوإِْعزَاَز نَبِّيِه � 

َ
إْسَحاَق: َفلَّما أ

َْزَرِج... َفَدَخُهْم إىَل ابِّ  َاَز َموِْعِدهِ... ليَِقَ َرْهطاً ِمْن اخلْ
ْ

َوإجِن
الاالغ  المعجط  وشغ  ِمْنُه...)  َوَقبِلُوا  َجابُوهُ 

َ
َفأ وََجّل...  َعّز 

ضاظئ بغسئ السصئئ افولى بط الباظغئ شالعةرة وإصاطئ 
الثولئ... وعضثا شإن الحثة سطى المآطظغظ الساططغظ 
تآذن بالفرج والظخر بإذن اهللا الصعي السجغج التضغط...

 ُ والتصغصئ الباظغئ: أن اهللا وسث باقجاثقف ﴿وََعَد ابَّ
يِف  لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم  احِلَاِت  الصَّ وََعِملُوا  ِمْنُكْم  آَمُنوا  ِيَن  َّ ا
  والرجعل  َقْبلِِهْم﴾  ِمْن  ِيَن  َّ ا اْسَتْخلََف  َكَما  ْرِض 

َ ْ
األ

بحر به بسث عثا المطك الةئري الثي ظتظ شغه: أخرج 
ًَّة،  ِ ُن َجْ ُ َّ َت أتمث وأبع داود سظ تثغفئ صال : «...ُث
َفَعَها،  َفُعَها ِإَذا َشاَء َأْن َيْ َّ َيْ َن، ُث ُ ُ َأْن َت َّ ُن َما َشاَء  ُ َفَ

ِة»، ُبطَّ َجَضَئ... َّ ُ َهاِج الُّ ُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ ُ َّ َت ُث
وبحرى  باقجاثقف  اهللا  وسث  أن  البالبئ:  والتصغصئ 
رجعله بسعدة الثقشئ طسطعر شغ صثر اهللا، شغ سطمه 
جئتاظه شغ الطعح المتفعظ، طسطعر شغ طعسث طتثد 
سظث اهللا السجغج التضغط ق غاثطش، وضض غعم غمّر غصربظا 
أظفسظا  تئصى  بط  وطظ  غئسثظا،  وق  المعسث،  ذلك  طظ 

طسطصًئ به طسائحرة.
والتصغصئ الرابسئ: أن اهللا ق غظجل طقئضئ طظ السماء 
تصغط لظا خقشئ، بض جظئ اهللا شغ خطصه أن غضرم اهللا 
سطى  إصاطاعا  حرف  غساتص  طظ  افرض  أعض  طظ 
وإتصاظه...  لعا  سمطه  وإتسان  واجاعاده  بةثه  غثغه 
وإن تجَب الاترغر الساطَض لعا لعع بإذن اهللا أتصُّ بعا 
وأعُطعا، وظسأل اهللا جئتاظه أن غضرطظا بالظخر والفاح، 
شظضعَن طظ جظث الثقشئ وحععدعا، وطظ بط تثاطط 
تضئغراتظا شغ أسغادظا طع تضئغرات الةظث الفاتتغظ شغ 
طسارك الظخر المئغظ ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَِنرْصِ 
ِ﴾، اهللا أضئر اهللا أضئر أهللا أضئر... ق إله إق اهللا... اهللا  ابَّ

 أضئر اهللا أضئر وهللا التمث
والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته

شغ لغطئ الساحر طظ ذي التةئ ١٤٤٠عـ 
المعاشص ٢٠١٩/٠٨/١١م

أخعضط سطاء بظ خطغض أبع الرحائ - أطغر تجب الاترغر

عضثا  وذرغصاه...  التجب  بفضرة  البصئ  بإظعار  الثثاع 
عجُّ  وعع  افجاس  عثشعط  وغثفعن  ُغزعرون  ضاظعا 
ولضظعط  شتسإ...  الصغادة  عجَّ  ولغج  التجب  ضغان 
التجب  بظغئ  سطى  العةعم  بثأوا  افخغرة  السظعات  شغ 
شضرًة وذرغصئ، شأخئتعا غرضجون العةعم سطى الائظغ 
والحعرغئ...إلت،  والمتاجئئ  افطئ  وصغادة  والظخرة 
غغرعط!  غفدتعط  أن  صئض  أظفسعط  شدتعا  وعضثا 
التجب  ضغان  عجُّ  وعع  غثفعظه،  ضاظعا  الثي  شالعثف 
شغ شضرته وذرغصاه صث ظعر وبان لضض طظ ضاظئ له 
سغظان... وبصغ التجب صائماً طضغظاً ذغئاً ﴿َكَشَجَرةٍ َطيَِّبٍة 
ُكلََها لُكَّ ِحنٍي بِإِْذِن 

ُ
َماءِ تُْؤيِت أ ْصلَُها ثَابٌِت َوَفرُْقَها يِف السَّ

َ
أ

َربَِّها﴾ شالتمث هللا رب السالمغظ.
اإلخعة الضرام، إن الثول الضاشرة المساسمرة وسمقءعا 
لظ غصسثوا بض إظعط جغسامرون شغ خظاسئ افجالغإ 
الثئغبئ العاتِث تطع اآلخر فن التغطعلئ دون ظةاح التجب 
شغ إصاطئ الثقشئ عغ صدغٌئ طخغرغئ سظثعط تماطاً ضما 
أن إصاطَئ الثقشئ عغ صدغٌئ طخغرغئ سظث التجب وضض 
المآطظغظ، شأسثاء اإلجقم لظ غاثطعا سظ ضغثعط لطتجب 
والثقشئ، ولظ غصسثوا سظ طضرعط، وطع أن إطضاظغاتعط 
أربسًا  تصائص  عظاك  أن  إق  إطضاظغاتظا  شعق  الثظغعغئ 
تطمؤظ بعا صطعبظا، وتحاث بعا سجائمظا، شق تعجُّظا بإذن 
اهللا طتظ وق تدسفظا شاظ، بض تجغثظا صعة شعق صعة، 
وغرتث ضغث تطك افصعام شغ ظترعط وغصاطعط طضرعط 
ِ َمْكرُُهْم َوإِْن اَكَن َمْكرُُهْم  ﴿َوَقْد َمَكُروا َمْكرَُهْم وَِعْنَد ابَّ
َباُل﴾ وطظ بط غسامر التجب صائماً غخثع  ِ

ْ
لزَِتُوَل ِمْنُه اجل

بالتص ق غثحى شغ اهللا لعطئ قئط تاى غصغط الثقشئ 
بإذن اهللا وأظش أولؤك افصعام راغٌط...

أطا عثه التصائص افربع شعغ:
طتضط  شغ  وعثه  بالفرج،  تآِذن  الحثة  أن  افولى: 
َس الرُُّسُل 

َ
َّ إَِذا اْستَْيأ آغات اهللا شغ أضبر طظ طعضع ﴿َح

َ َمْن نََشاُء َوَال  ِّ نَا َفُن غَُّهْم َقْد ُكِذبُوا َجاَءُهْم نرَْصُ
َ
وََظنُّوا ك

ُسَنا َعِن الَْقوِْم الُْمْجرِِمنَي﴾، وتآضثعا جغرة رجعل 
ْ
يُرَدُّ بَأ

شغ  جاء  افزطئ...  حثة  طع  الظخر  اصارب  شصث    اهللا 
جغرة ابظ عحام: (َقاَل اْنُن إْسَحاَق: ُعّم إّن َخِدجيََة بِْنَت 
بَا َطالٍِب َهلاََك يِف َخٍم وَاِحٍد َفَتَتاَنَعْت بَلَ رَُسوِل 

َ
ُخَوْيِتٍ وَأ

تامئ: تعظؤئ أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ ...

وسقصاته بالصعى السغاجغئ وطعصع السراق شغ الثرغطئ 
اإلصطغمغئ وخراساته الثاخطغئ.

وطظ تطك افجئاب طا غاسطص بآلغئ تحضغض التضعطات 
الصعى  بغظ  الاعاشص  بمراساة  وظغفغ،  ضةعاز  السراصغئ 
ضض  شغ  المتاخخئ  ظزام  أسظغ  الفاجثة،  السغاجغئ 
طظخإ أو لةظئ برلماظغئ أو غغرعا. شغترص أي طسآول 
أو سدع سطى جار سعرات تجبه الثي غظامغ إلغه، شمظ 
جغمسك الفاجث وغسطمه لطسثالئ إذن؟! بط جئإ آخر 
شإظعا  ظفثت،  لع  الاغ  الفساد،  طضاشتئ  بآلغات  غاسطص 
جاآدي تاما لتثوث تروب أعطغئ، فظعا تسظغ طتص 

صعة جغاجغئ طا سطى غث صعة أخرى.
وجئإ بالث بجسمعط غسغص جععد طظ غطارد الفساد 
بتسإ  بطشئ  الاغ  طظاشثه  وتظعع  ضبرة  شغ  غامبض 
التضعطئ ٤٠ طظفثا رئغسا، غةإ الارضغج سطغعا ضمرتطئ 
وعغ  عغئاعا،  اجارجاع  الثولئ  تساطغع  ضغ  أولى، 
الترب،  جرائط  الظفط،  تعرغإ  المبال:  جئغض  سطى 
بسصعط  واظاعاء  الصسري،  واإلخفاء  واقظاعاضات، 
المثن سطى غث تظزغط الثولئ طظاخش سام ٢٠١٤، إبان 
وقغئ المالضغ، والمظاشث التثودغئ، والةمارك، وتةارة 
اقصاخادغئ  والمضاتإ  والسةعن،  وتعرغئه،  الثعإ 
شغ المتاشزات والعزارات، وتةارة التئعب والمعاحغ، 
وحئضئ اقتخاقت واإلظارظئ والععاتش الظصالئ... إلت. 
وتصثر التضعطئ السراصغئ تطك المطفات بتعالغ ١٣ ألش 
ططش لطفساد، والماعرذغظ شغعا بصرابئ ططغعن طحائه، 
بغظ شاجث وطرتح وطسطض لطصاظعن السام. وتسث وزارتا 
سطى  شسادا  السراق  وزارات  أضبر  طظ  والثشاع  الظفط 
الاغ  الئارزة،  السغاجغئ  الصغادات  سظ  شدق  اإلذقق. 
لعا أجظتئ طسطتئ، طا غةسض المطش بمبابئ تصض ألشام 
غاةظإ الةمغع الثعض شغه، تاى بات الصعل: إن شاح 

ذلك المطش غسظغ ظسش السمطغئ السغاجغئ برطاعا.
وأخغرا، شصث بصغ أن ظسطط الدعء سطى طا جغص شغ 
تثرسئ  طئررات)  أو  (خسعبات  طظ  الئتث  عثا  خثر 
أو  سةجعا  بإسقن  والقتصئ  السابصئ  التضعطات  بعا 
وظعإ  طا غةري طظ شساد  وتعاذؤعا طع  رضاعا  صض: 
لطبروات سطى أغثي تفظئ طظ حثاذ اآلشاق طمظ أتئ 
بعط أطرغضا الضاشرة شئاسعا دظغاعط بآخرتعط، وظسعا 
وق  صاذسا  رشدا  طرشعض  ذلك  أن  شظسغعط،  اهللا 
غسعغ الصئعل به بثرغسئ الثعف طظ اظعغار "السمطغئ 
الةتغط  إلى  جمغسه  ولغثعإ  حابه،  طا  أو  السغاجغئ" 
وطسه الساجئ والصادة السمقء. شصث بات السراق بتضط 
تطك الفطسفئ طحروسا لطئغع، وضبرت المزالط وتفاصمئ 
الئطالئ، وازداد الفصراء، وضاصئ جئض السغح، وتسظُّط 
المطغحغات،  أو  افتجاب  غثاشعن  أظاس  طظ  المظاخإ 

وغراسعن أواطر الضاشرغظ صث شاصط المحاضض وسّصثعا.
إن إخقح طا غةري بتاجئ لرجال ضأبغ بضر الخثغص 
 ، رضغ اهللا سظه تغظ ولغ الثقشئ بسث رجعل اهللا
ُق أَمانة،  ِّ شصال صعق جثغثا شغ أول خطئئ له: «ال
َحَّى   ِ ِع  ٌّ ِ َق  ُ ِ  ُ ِ َّ وال اَنة،  ِخ ُب  ِ َ وال
 ٌ َضِ  ُ ِ  ُّ ِ والَق اللُه،  َشاَء  إْن  َحقُه  ِه  َعلْ َح  أِرْ
الغعم  شظتظ  اللُه»،  َشاَء  إْن  ُه  ِم  َّ َ ال  َ آُخ َحَّى 
شغ  السثل  خروح  غصغمعن  رباظغغظ،  لرجال  بتاجئ 
سطى  غأخثون  الباظغئ،  الراحثة  الثقشئ  بثولئ  افطئ 
وغظسعن  الظاس،  بتصعق  والساببغظ  الزالمغظ  أغثي 

 الضاشرغظ وجاوس الحغطان

ق بث صئض الثعض شغ بتر الفساد الثي غرق السراق 
شغه، طظ العصعف سطى طاعغئ الفساد وأظعاسه الاغ إذا 
تطئ شغ بطث، شإن طخغره جغآول إلى خراب. شالفساد 
وطسصثة،  طرضئئ  ظاعرة  سمعطا  وعع  الخقح،  ظصغخ 
التغاتغئ  الةعاظإ  تمج  الاغ  اقخاققت  تحمض 
والسغاجغئ واقصاخادغئ واقجاماسغئ والصغمغئ. ششغاب 
السثل بغظ الظاس شساد، وأضض افطعال بشغر تص شساد، 
والتضط بشغر حرع اهللا سج وجض طظ أسزط الفساد، وق 

غصض جرطا سظه تمضغظ الضاشر طظ تضط المسطمغظ.
أطا طظاجئئ التثغث سظ الفساد، شإن رئغج التضعطئ 
السراصغئ سادل سئث المعثي أسطظ البقباء ٢٣ تمعز ٢٠١٩ 
وطظ  وزغرا   ١١ سطى  الصئخ  بإلصاء  أواطر  خثور  سظ 
عط بثرجاعط، طحغرا إلى أن عظاك صداغا لط تتسط 
بمثاطش طآجسات الثولئ بطشئ بمةمطعا ٤١١٧ صدغئ، 
الظجاعئ.  طتاضط  إلى  طتالئ  شساد  صدغئ   ١٣٦٧ طظعا 
(الثطغب أون قغظ، وروجغا الغعم). وصال طخثر طططع 
تحمض  ق  عثه  الصئخ  أواطر  إن  افوجط":  لـ"الحرق 
وزراء شغ التضعطئ التالغئ بض تحمض وزراء جابصغظ، 

غسغح بسدعط خارج السراق. (الحرق افوجط ٧/٢٤).
طظ  أضبر  سطغه  طدى  الفساد  طضاشتئ  سظ  والضقم 
سصث طظ الجطظ سطى تساصإ التضعطات، لضظ حغؤا طظ 
الاخرغتات  تطك  أن  أي  اآلن.  تاى  غتخض  لط  ذلك 
غاثاول  الثي  السراصغ  الحارع  لاعثئئ  طتاوقت  عغ 
ضبغرة  أتثاث  ذلك  ودلغض  والفاجثغظ.  الفساد  أخئار 
وصسئ وجرى الاتصغص شغعا دون ظععر ظاائةعا. طظ 
أطبطاعا: طةجرة طسسضر "جئاغضر" الاغ ذعإ ضتغاعا 
أغثي  سطى  الةعغئ  الصعة  ذقب  طظ  ألفغظ  طظ  أضبر 
تظزغط الثولئ، بط صدغئ جصعط المعخض بغث الاظزغط 
المثضعر، وخفصات افجطتئ وطا راشصعا طظ سمعقت، 
أن  السراصغعن:  المسآولعن  وغردد  ضبغر...  وغغرعا 
اإلداري  الفساد  جراء   ،٢٠٠٣ السام  طظث  السراق  خسائر 
تتثغث  دون  الثوقرات  ططغارات  طؤات  تئطس  والمالغ، 
لضظ  الفساد.  تحسإ  بسئإ  التصغصغئ  لطصغمئ  واضح 
ططغار   ٤٥٠ سظ  غصض  ق  بما  صثرتعا،  الرصابغئ  الةعات 

دوقر شغ أصض طظ ١٠ جظعات. (الترة ٣ تجغران ٢٠١٩).
الةاري  السام  بثاغئ  التضعطئ  رئغج  خادق  ولصث 
وتثد  الفساد،  لمضاشتئ  أسطى  طةطج  تحضغض  سطى 
اإلجراءات  اتثاذ  طظ  "ضامضغظه  الرئغسئ،  طعاطه  له 
جغاق  شغ  الرصابغئ  الةعات  جععد  وتعتغث  الرادسئ، 
سمض صادر سطى الاخثي في جعئ أو حثص طعما ضان 
طعصسه". وأردف صائق: "وأن ظاخرف ضثولئ شغ ضحش 
السام،  والمال  والمعاذظغظ  المةامع  وتماغئ  الفساد 
سطى تث جعاء". وأرغث لعثا المةطج أن غضعن بمبابئ 
غدط  شإظه  ولثا  الفساد،  لمضاشتئ  الاظفغثي  الةعاز 
المثعلئ  المرضجغئ  لطمآجسات  الاظفغثغغظ  الرؤجاء 
سادة بمضاشتئ الفساد، ضعغؤئ الظجاعئ، ودغعان الرصابئ 
المالغئ، واقدساء السام، وطضاإ المفاح السام، طع سثد 
بطئغسئ  المةطج،  وغرأس  افطظغغظ،  المسآولغظ  طظ 

التال، رئغج العزراء.
طظ  ضط  وتحث  المثضعر،  المةطج  تحضغض  ورغط 
المالغئ  الصداغا  شغ  اقخاخاص  ذوي  المسآولغظ 
سطى  غاسثر  وتةثره،  لفحّعه  الفساد  أن  إق  وافطظغئ، 
أي برظاطب أو اجاراتغةغئ جغاجغئ أن تسالةه أو تدع 
وأدواره  الفساد  عثا  بطئغسئ  تاسطص  فجئاب  تثا،  له 

طضاشتئ الفساد بتاجئ لرجال أحثاء طثطخني 
ق تأخثعط يف اهللا لعطئ قئط

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث الرتمظ العابص – وقغئ السراقـ 

إلى جانب الدول العربية وتحت قيادة أمريكية
كيان يهود سيشارك في تحالف دولي بحجة حماية المالحة في الخليج

وإحسارعا أن الصادر العتغث سطى الصغام بحرذغ المرور 
طحاضض  تفاسض  جعف  أطرغضا  أن  خاخئ  أطرغضا..  عغ 
ضبغرة لطسفظ افوروبغئ؛ السسضرغئ والاةارغئ، وجاطةؤعا 
التماغئ  أجض  طظ  تطفعا  إلى  لقظدمام  الظعاغئ  شغ 

وطعاجعئ الثطر اإلغراظغ.
٣- اجاظجاف أوروبا اصاخادغا شغ طعضعع طفاعح ق ُغسرف 
تسمه  افوروبغئ  الثول  تساطغع  وق  آخره،  طظ  أوله 
جرغسا؛ بسئإ تخطإ المعصش اإلغراظغ، وأجطعب الاتثي 
والاتثي المصابض. وعثا بالاالغ غحسر أوروبا بتةمعا 
اقصاخادي، وتاجاعا لمساسثة أطرغضا، ودول المظطصئ 

لاظفغث طبض عثه المحارغع.
وعظاك أعثاف أخرى ترجمعا أطرغضا؛ تاسطص بإصاطئ تطش 
واقباجاز  افطرغضغئ...  المحارغع  غثثم  سسضري  سربغ 
المفاسض.  الاعثغث  عثا  بسئإ  الثطغب  لثول  المالغ 
ضمظ  السغر  سطى  غععد  إلجئار  الامعغث  وضثلك 
طثططات أطرغضا شغ تض الصدغئ الفطسطغظغئ وإحسارعا 

أظعا العتغثة الصادرة سطى تماغاعا.
أطا ردة الفسض افوروبغئ وسطى رأجعا برغطاظغا وألماظغا 
شإن عثه الثول تثرك تماطا طاذا ترغث أطرغضا، وتثرك 
السصعد  إلشاء  خقل  طظ  اصاخادعا  سطى  الضئغر  الثطر 
إبرام  طسظى  وتثرك  إغران،  طع  والظفطغئ  الاةارغئ، 
اتفاق جثغث تساأبر شغه أطرغضا بما ترغث، وتفرض طا 
السصعبات  طظ  وتسابظغ  الثولغ،  المةامع  سطى  ترغث 
طظ ترغث تةاه إغران، وتثرك طا طسظى تخسغث الاعتر 
طظ  جغثا  وتثرك  المائغئ،  المسابر  وشغ  الثطغب،  شغ 
بأجاذغطعا  جاءت  أطرغضا  أن  تثرك  شعغ  ذلك.  وراء 
بارتغإ وتظسغص ضاطض طع إغران، وتثرك أن تسثغظ 
إغران لفجعاء لغج المصخعد طظه أطرغضا. وتثرك أن 
الثطغب،  طغاه  داخض  ضبغرة  شسض  بردات  جاصعم  إغران 
ظفسه  العصئ  وشغ  افول.  المساعثف  جاضعن  وأظعا 
تثرك عثه الثول أظعا غغر صادرة شسطغا سطى طعاجعئ 
غظةح  لظ  تطفعا  وأن  وراءعا.  أطرغضا  تصش  تتثغات 

باقجامرار لمثة ذعغطئ.
إن افطر المآجش شغ طبض عثه الخراسات بغظ التغاان 
عغ  وأطعالعط  المسطمغظ  طصثرات  أن  عع  الدارغئ؛ 
وتسرى  تةعع  الحسعب  وأن  المسارك.  لعثه  وصعٌد 
وتمعت بسئإ التخارات اقصاخادغئ، طظ أجض خثطئ 

أطرغضا وطثططاتعا.
إن عثه افتثاث وغغرعا الضبغر شغ الئقد اإلجقطغئ؛ 
غةإ أن تثشع الحسعب لقظسااق طظ سئعدغئ أطرغضا، 
وذلك أوق باقظسااق طظ عآقء التضام، الثغظ غحضطعن 
إذا  الحسعب  سطى  غةإ  لثلك  أطرغضا..  بغث  المساول 
أرادت التغاة التصغصغئ الضرغمئ أن تظصخ سطى عآقء 
الروغئدات، وتثطسعط ضما غثطع البعب الظاظ الظةج 
سظ الةسث الطاعر الطغإ.. شعثه أطئ ذاعرة ذغئئ؛ 
افخض أن ُتتضط بضااب ربعا وجظئ ظئغعا، وأن غصعدعا 

 أذعار أبرار ضما ضان جالش سعثعا

تامئ ضطمئ السثد: خراع التغاان شغ طغاه الثطغب ...
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حارك جمع طظ العجعاء وافجاتثة وأظخار تجب الاترغر 
غعم  بالثطغض  دورا  طتضمئ  أطام  اتاةاجغئ  وصفئ  شغ 
حئاب  سظ  باإلشراج  لطمطالئئ  ٢٠١٩/٨/٨م  الثمغج 
تجب الاترغر الثغظ اساصطاعط افجعجة افطظغئ صئض أغام 
بسث طعاجمئ بغعتعط وتفاغحعا واقساثاء سطى افعالغ 
والمماطضات بعمةغئ. وصث رشع المتاةعن حسارات ذالئعا 

شغعا باإلشراج الفعري سظ المساصطغظ طسئرغظ سظ اجاظضارعط لقساصال السغاجغ وتشعل افجعجة افطظغئ وعمةغاعا 
وسثائعا لراغئ الرجعل سطغه الخقة والسقم الاغ اجاظفرت عثه افجعجة صعاتعا إلزالاعا واساصال راشسغعا!

اإلجقم رساغئ وأطاظئ ولغج جئاغئ، وبغظ أن التضام 
الغعم  لثلك  لطظاس،  رساة  وق  ذاتغغظ  غغر  عط  الغعم 
وصعى  السسضري  المةطج  بغظ  المفاوضات  تسامر 
طبض  بغظعط  التضط  لاصسغط  والاشغغر،  الترغئ  إسقن 
فظعط  افجظئغ  الاثخض  سطى  اسامادعط  طع  الضغضئ، 
غغر ذاتغغظ، والتاضط شغ اإلجقم غثاف طظ أن تسبر 
جائطه، لماذا لط غخطح لعا  الئشطئ فظه غسطط أن اهللا 

الطرغص شما بالك بالظاس؟
وتتثث سظ الفساد الثي تثث شغ السعدان وطظه جث 
طصارظئ  ضثمئ  أطــعال  شغه  خرشئ  أظه  وضغش  طــروي، 
الربا  تتطغض  وتط  التةط،  اخاقف  برغط  الظعدئ  بسث 
فخث الصرض الثي أجج به، ولضظ برغط ذلك لط غتض 
طحضطئ الضعرباء شغ السعدان، وأن طا غظاب طظ الضعرباء 
أصض طما ُأسطظ سظه سظث صغام السث، وصال: بعثه المعارد 
شغ السعدان إذا صاطئ دولئ الثقشئ ظساطغع أن ظخثر 

الضعرباء طظ السعدان إلى ضض أشرغصغا بإذن اهللا.
المثاخقت:

افجااذ طتمث طئروك اإلسقطغ والضاتإ الختفغ
حضر تجب الاترغر شغ الاجاطه بالعصئ وأحاد باقظدئاط 
وصال لع اظدئط الظاس شغ السعدان باإلجقم لتطئ 

ضض المحاضض..
وتتثث سظ خطعرة اقرتئاط بالشرب.. وصال إظه غةجم أن 
الثغمصراذغئ ظزام شاجث فظه تضط الئحر.. وبغظ سزمئ 
السراق...)  شغ  بشطئ  سبرت  (لع  الثطاب:  بظ  سمر  صعل 
وضغش بضئ الةعاري لما طات أبع بضر وصطظ طظ غتطإ 
لظا الطئظ؟)... وضغش أن سمر ضان غتضط أضئر دولئ شغ 
السالط برغط ذلك ضان طاعاضساً، وبغظ أن السزمئ تضعن 
باإلجقم، طساحعثًا بمعصش سمر بظ الثطاب لما ذعإ 
إلى بغئ المصثس شأرادوا أن غجغظعا بغابه لغطاصغ بتضام 

الروم شرشخ صائقً (ظتظ صعم أسجظا اهللا باإلجقم..)
خطأ  شغ  الغعم  المسطمغظ  سظث  المحضطئ  أن  وبغظ 
ظزرتعط لقجقم ولغج شغ اإلجقم شاإلجقم غتااج 

إلى الاطئغص...
وحضر الثضاعر الخادق سئث اهللا – افجااذ الةاطسغ تجب 
الاترغر، سطى إصاطئ المظاثى المعط، وصال إظه غرغث أن 
غدغش بسخ التطعل الاغ غمضظ أن تصثم لتض افزطات 
الاغ تط بتبعا شغ المظاثى: بالظسئئ فزطئ المعاخقت 
غمضظ أن غداف إلغعا الظصض المائغ أو الظعري، وصال: 
عع ظصض رخغص وصطغض الاضطفئ.. والطغران ضثلك، وشغ 

جاظإ الضعرباء أضاف ذاصئ الرغاح.
أطا الثضاعر طتمث طعجى الئر – افجااذ الةاطسغ، والضاتإ 
طساسمرة  زالئ  طا  المسطمغظ  بقد  أن  غرى  الختفغ: 
وأحار إلى أن المساسمر جسض حثخغئ (الثعاجئ) صثوة 
تأبر بعا بسخ أبظاء المسطمغظ، وصال إن تغاتظا لظ تضعن 
ختغتئ إق سظثطا ظضعن شثعرغظ باإلجقم.. وصال إن 

السغاجغغظ ق شائثة شغعط فن طظعةعط باذض...
سطماء  عغؤئ  سدع  جسث،  أتمث  جسث  الثضاعر  وغرى 

السعدان والضاتإ الختفغ
غرى أن المحضطئ شغ ضغش غخض اإلجقم إلى التضط، 
وصال إن المرتطئ الصادطئ طرتطئ سخغئئ سطى السطماء 
والثساة، وصال إظعا طرتطئ تتااج إلى حةاسئ، وضرب 
شغ صعل  بالحغت افوزاسغ، ضغش أظه ضان حةاساً  طباقً 
وصال:  صئره  سظث  وصش العالغ  طات  لما  إظه  تاى  التص: 

(واهللا لصث ضظئ أخحاك أضبر طظ خحغاغ طظ وقظغ).
صعى  تجب  رئغج  تعرغظ  تاطث  طتمث  افجااذ  وحضر 
السعدان الماتثة تجب الاترغر سطى عثا المظاثى وصال 
لطمحاضض،  التطعل  وغصثم  الظاس  غبصش  المظاثى  إن 
بالحرغسئ،  غصارن  ق  طتثود  اإلظساظغ  الفضر  إن  وصال 
وصال إظظا بسصعط الئحغر خرجظا طظ ضابعس وق ظرغث 

الثخعل إلى ضابعس جثغث.
وضان طظ ضمظ المحارضغظ الضاتإ الختفغ افجااذ 
أبع  اهللا  سئث  افجااذ  والمآلش  والئاتث  طتمث،  جسث 
سئث  تسظ  افجااذ  التدعر  ضمظ  طظ  وضان  إطام. 

التمغث ظائإ المراصإ لقخعان المسطمغظ.
افجؤطئ  سطى  الماتثبان  أجاب  المظاثى  خاام  وشغ 

والاسصغئات واقجافسارات.
وحضر ضابط المظاثى التدعر سطى الخئر والمحارضئ 

 وتسظ اقجاماع
*طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان

اقتخال بافجظئغ شعق ضعظه جرغمئ 
شإظه له بمظه

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ خالث جسغث*ـ 

تسسى الثول دائماً فن تئسط جغادتعا، وظفعذعا سطى 
أو  إصطغمغاً  جعاء  تثودعا،  طظ  أبسث  وطساتات  طظاذص 
دولغاً لاأطغظ طخالتعا، سئر الصعة تغظاً، وبالسغاجئ أتغاظًا 
أخرى، ولاتصغص ذلك شعغ تسسى لئظاء الخثاصات، وسصث 
الاتالفات، وتصطغض افسثاء، واقجاعاد سطى الافرغص بغظ 
خفعشعط تةظئاً لمعاجعاعط طةامسغظ شغ جئعئ واتثة، 
الثغظ  وافتئاع  افدوات  لئسخ  تتااج  ذلك  وإلتمام 

غخطعن شغ بسخ افتغان إلى درجئ السمقء.
الثول،  بغظ  تضعن  أن  الثولغئ  السقصات  شغ  وافخض 
تمبغض  تمطك  الاغ  العتغثة  الةعئ  عغ  شالثولئ 
افشراد  وغمظع  الظاس،  طظ  لعا  تائع  الاغ  الةماسئ 
وافتجاب طظ أي اتخال جغاجغ طع أي دولئ أخرى، 
وإن تخض طبض عثا اقتخال ُغظزر إلغه بسغظ الرغئئ 
الثولئ،  ضغان  سطى  خطر  طظ  غحضطه  لما  والُاعمئ، 

وتعثغث قجاصرارعا، وأطظعا ووتثتعا.
الثارجغئ،  السغاجئ  تمارس  تغظ  الثول  أن  وطسطعٌم 
وتثغر سقصاتعا طع غغرعا طظ الثول ق تمارجعا طظ 
باب السقصات الساطئ، والمةاططئ والظحاط الثغري، وإظما 
تصعم تطك السقصات سطى أجاس المخالح، وبصثر تتصص 

طخالح الثولئ تعذث سقصاعا طع أذراف تطك السقصئ.
الثول  طع  وافتجاب  لفشراد  اقتخاقت  تطك  طبطئ  لصث 
وتمجق  لطفاظئ،  واجساً  باباً  الثولئ  إذار  خارج  افجظئغئ 
الثول  طظ  السثغث  واظعغار  المةامسات،  طظ  الضبغر 
واجاسمارعا، وافطبطئ سطى ذلك أضبر طظ أن تتخى شغ 
سمعم جشراشغا السالط وتارغثه، ولط تضظ افطئ اإلجقطغئ 
والثولئ اإلجقطغئ بسغثة سظ طبض عثه الفاظ، وق أدل 
سطى ذلك طظ تطك التادبئ افلغمئ، والفاجسئ السزغمئ، 
ظاغةئ  ضان  والثي  ١٩٢٤م،  شغ  الثقشئ  إجصاط  وعغ 
ذئغسغئ لسطسطئ طظ اقتخاقت واقرتئاذات المحئععئ 
تط  بالشرب  اإلجقطغئ  افطئ  أبظاء  طظ  وأتجاب  فشراد 
الاروغب طظ خقلعط فشضار وطفاعغط تعثم اإلجقم شغ 
ظفعس أبظائه، وصث تط الارضغج سطى ظزام التضط وضغان 
الثولئ ووتثتعا، تعجئ بعثم الثولئ وتصسغط الئقد 
زلظا  ق  والاغ  المحآوطئ،  بغضع  جاغضج  اتفاصغئ  سئر 
ظسغح آبارعا إلى غعطظا عثا، شصث اباطغئ الئقد بتضام 
سمقء أصض طا غصال شغعط إظعط ظعاذغر لطشرب شغ بقدظا، 
غخثق شغعط صعل الخادق المخثوق  «َوَغْظِطُص ِشغ 
وتظفغث  طخالته  سطى  ولطمتاشزئ  َوْغِئَدُئ»،  الرُّ الظَّاِس 
جغاجغ  وجط  إغةاد  سطى  المساسمر  ترص  خططه 
وإسقطغ وبصاشغ حضض طرآة ساضسئ لضض طا عع غربغ 
وتاى  والطئاس  والحراب  الطسام  طساعى  سطى  تاى 
صخات الحسر، شغ طظعةغئ طاضاططئ لمظع وصعف افطئ 
وععغاعا  ضغظعظاعا  واجاسادة  أخرى  طرة  أصثاطعا  سطى 
لاصعم  طساصثعا  سظ  تسئر  الاغ  دولاعا  بظاء  بط  وطظ 

بثورعا التداري تةاه الئحرغئ سطى أجاس اإلجقم.
ظظزر  أظظا  طع  التثغث،  وغاحسإ  أضبر  أتفرع  ق  وتاى 
إلى صداغا افطئ سطى أظعا صدغئ واتثة طعما اخاطفئ 
طا  لضض  والسقج  افطئ،  شمحضطئ  والافاخغض،  التغبغات 
غةري طظ طخائإ شغ افطئ تاطثص شغ غغاب اإلجقم 
سظ التضط، وضغاع افرض المئارضئ شطسطغظ أبرز عثه 
الصداغا، والثي ضان ظاغةئ تامغئ لشغاب دولئ اإلجقم، 
المخائإ  سطى  زالئ،  وق  خارخاً  ظمعذجاً  طبطئ  والاغ 
والضعارث الاغ غمضظ أن غةرعا اقتخال بافجظئغ سطى 
افطئ وصداغاعا، لصث تعلى أطر صدغئ شطسطغظ حرذطئ 
طظ افدوات وافتئاع الثغظ ق غرون التض لصدغاعا إق 
طظ خقل طا تثطه غث الصعى الثولغئ اآلبمئ طظ طحارغع 
بافضاذغإ  الظاس  سطى  ُتسّعق  وخفصات،  وطئادرات 
م  وافقسغإ سطى أظعا التض افطبض والظخر افضئر، وتصثَّ
الثطاء،  طظ  وأظعار  الادتغات  طظ  جئال  جئغطعا  شغ 

وغخغر السمقء أبطاقً وزسماء.
زرسئ  أن  طظث  المساسمرة  الثولغئ  الصعى  جسئ  لصث 
ضغان غععد شغ شطسطغظ، إلى إغةاد حثخغات وعغؤات 
وأتجاب غمضظعا الاساون طسعا شغ حرسظئ ضغان غععد 
تاى  المظطصئ،  طضعظات  طظ  ذئغسغاً  طضعظاً  وجسطه 
وجثت ضالاعا شغ طظزمئ الاترغر، الاغ اسارشئ بضغان 
شطسطغظ،  أرض  بطبغ  سطى  العجعد  شغ  وتصه  غععد 
الثولغغظ  العجطاء  سئر  غععد  ضغان  طع  ووصسئ 

اتفاصغات طعغظئ وطثلئ لتماغئ ضغان غععد والمتاشزئ 
سطى أطظه، وجسطئ طرجسغئ تض الصدغئ باقجاظاد إلى 
طصررات تطك الثول اقجاسمارغئ تتئ طسمى "الحرسغئ 
واضح  تظضٍر  شغ  الماتثة،  افطط  وصرارات  الثولغئ"، 
افطئ  وسقصئ  اإلجقطغئ،  وطرجسغاعا  الصدغئ  لععغئ 

اإلجقطغئ بفطسطغظ ودورعا شغ الاترغر.
وفن تطك الصعى الثولغئ اقجاسمارغئ ق تصغط بطئغساعا 
تساب،  أي  لعط  تتسإ  وق  السمقء،  فولؤك  وزظاً 
الرؤغئ  أن  ضغش  رأغظا  الاظفغث،  شغ  طتخعر  شثورعط 
الثولغئ تاشغر تةاه تض الصدغئ طظ تض الثولئ العاتثة 
الثي رساه برغطاظغا، إلى تض الثولاغظ الثي رساه أطرغضا 
ذغطئ أضبر طظ ٦٠ ساطاً، وطع الاشغغرات التادة شغ خغشئ 
التض سطى غث اإلدارة افطرغضغئ التالغئ بصغادة تراطإ، 
والثي غمارس السغاجئ بسصطغئ الااجر الفاجر، وبأجطعب 
الطرغص  وإدارته  عع  غرى  ضغش  حاعثظا  شصث  اقباجاز، 
بفرض  غععد  طع  الخراع  وإظعاء  الصدغئ،  تض  إلى 
خفصاه سطى افطئ رغماً سظعا، ولصث رأغظا أغداً ضغش أن 
التضام السمقء عط أدوات الاظفغث لاطك الرؤغئ، وأطا طا 
ط بأظعا لطرشخ  غخثر سظ بسدعط طظ طعاصش ُغاععَّ
والاخثي، شما عغ إق جسةسات وذت شغ الععاء، وشغ 
طصثطاعا طعاصش السططئ الفطسطغظغئ وصراراتعا افخغرة 

بعصش السمض باقتفاصغات المعصسئ طع غععد.
وشغ جغاق طاخض باقظتراشات والثطعرة الاغ غمبطعا 
اقتخال بافجظئغ، جاءت زغارة وشث ترضئ تماس اقبظغظ 
٢٠١٩/٧/١٧ إلى روجغا المةرطئ سثوة اإلجقم والمسطمغظ 
شغ ضض طضان، وطظ صئض ضاظئ زغارة وشث ترضئ الةعاد 
اإلجقطغ، وضثلك إسقن طعجضع الثي خثر سظ اجاماع 
الفخائض شغ طعجضع لئتث ططش المخالتئ شغ حئاط/

شئراغر الماضغ... ختغح أن اقجاماع واإلسقن الخادر سظه 
ضان شارغاً طظ أي طدمعن، ولضظ تئصى جرغمئ اقتخال 
بأسثاء افطئ، وإلصاء صداغاعا سطى ذاوقت بتبعط طظ 
الحظاسئ بمضان، أطا زغارة وشث تماس شصث تثطئ طا 
عع أبسث طظ طةرد اقتخال، شصث تظضرت الترضئ لمساظاة 
المسطمغظ شغ الحغحان، وغغرعا طظ بقد المسطمغظ 
الثغظ غساظعن طظ اإلجرام الروجغ، وسطى رأجعط أعض 
الحام الثغظ تثك الصعات الروجغئ بغعتعط وطساجثعط 
دضاً، وتفاك بعط شاضاً، بض إن الئسخ غسائر تطك الجغارة 
طثخقً لاتسغظ السقصئ طع ظزام بحار المةرم! وإن طا 
غثطغ الصطإ أن تسائر الترضئ وسطى لسان ظائإ رئغسعا 
طعجى أبع طرزوق أن روجغا غمضظ أن تتث طظ عغمظئ 
أطرغضا سطى السالط، ضما شسطئ شغ طظطصئ الحرق افوجط، 
وطسطعم أن المصخعد بثلك طا تمارجه روجغا طظ إرعاب 
وإجرام شغ جعرغا، الثي غراه السغث أبع طرزوق تةربئ 
جغثة إلغصاف الاشعل افطرغضغ، وإغةاد تالئ طظ الاعزان 

الثولغ تفغث شغ تض صدغئ شطسطغظ!
افخض شغ الفخائض، وخاخئ تطك غغر المظدعغئ تتئ 
طزطئ طظزمئ الاترغر، وترشع حسار اإلجقم أن تسمض 
تبغباً سطى وصش تالئ اقظعغار واقظةراف ظتع تغار الصعى 
لطصدغئ،  الاخفعغئ  طحارغسعا  طع  والاماعغ  الثولغئ، 
وطضر  الساببغظ،  سئث  طظ  شطسطغظ  صدغئ  وتماغئ 
الماضرغظ شإذا بعط غاسابصعن وغاظاشسعن شغ خطإ 
ود تطك الصعى المةرطئ الاغ لط تثُض لتزئ طظ تارغت 
افطئ طظ حعادة سطى سثاوتعط لقجقم والمسطمغظ، 

شأي جصعط عثا، وأي اظتراف؟!
خااطاً شإن التصغصئ الاغ غةإ أن تارجت شغ سصعلظا، وتربى 
سطغعا أجغالظا عغ أن اقتخال بافجظئغ اظاتار جغاجغ، 
وأن المراعظئ سطى أي حضض طظ أحضال السقصئ طع الثول 
اقجاسمارغئ طظ خقل الطسإ بعرصئ الخراع شغما بغظعط، 
الثاجر العتغث شغعا عع افطئ، شةمغع الضفار أسثاء لفطئ 
اإلجقطغئ، وعط سطى صطإ رجض واتث شغ سثاوتعط لفطئ، 
وطظ ُدسغ إلى حغء طظ ذلك شطغضظ طعصش الختابغ 
ضسإ بظ طالك تغظ جاءته الثسعة طظ ططك الشساجظئ 
طساشقً طصاذسئ الظئغ  له، شما ضان طظه رضغ اهللا سظه 
إق أن أترق الرجالئ، شطغضظ عثا المعصش ظمعذجاً وصثوة 

 ًلضض طسطط شدقً أن غضعن جغاجغاً أو تجبا
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

شطسطغظ المئارضئ 

وقغئ السعدان  المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/  أصام 
طظاثاه الحعري طظاثى صداغا افطئ غعم السئئ ٢ ذو 
بسظعان:  ضان  الثي  ٢٠١٩/٨/٣م،  ١٤٤٠عـــ،  التةئ 
افزطــات)،  سقج  سطى  صــادرة  جغاجغئ  شضرة  (اإلجــقم 

تتثث شغه افجااذان:
١/ إبراعغط سبمان (أبع خطغض) الظاذص الرجمغ لتجب 

الاترغر/ وقغئ السعدان.
طةطج  سدع  السج) –  (أبع  الرتمظ  سئث  اهللا  سئث   /٢

تجب الاترغر/ وقغئ السعدان.
تتثث افجااذ سئث اهللا سئث الرتمظ سظ أزطئ المعاخقت 
وبّغظ  افغــام،  عثه  السعدان  أعض  طظعا  غساظغ  الاغ 
جعء افوضاع شغ عثا المةال (المعاخقت) طما خظع 
أزطئ ظعرت شغ تضثس الظاس شغ طعاصش السغارات، 
وخطععا طظ المرضئات، شأدى ذلك إلى طساظاة وضغص 
وطحصئ، وبغَّظ أن ذلك فجئاب طظعا، غقء صطع الشغار 
(اإلجئغرات)، والدرائإ الئاعزئ، والةمارك، باإلضاشئ 
إلى رجعم الارخغص والطرق الدغصئ وغغر المسئثة، 
لطمعاخفات،  ططابصئ  وغغر  طعغؤئ،  غغر  جسطعا  طما 
والمسةجة  الئاعزئ  المرورغئ  المثالفات  إلى  إضاشئ 

لطظاس الاغ تسةطعا الحرذئ.
وبغظ أن عظاك تطعقً آظغئ غمضظ أن تتض طحضطئ وأزطئ 
المعاخقت لع ضاظئ عظاك دولئ طتارطئ ترسى حآون 
الظاس لظفثتعا، طبقً أن غسمح لضض أختاب المرضئات 
الثاخئ المعغأة بظصض الظاس دون أي رجعم تضعطغئ، 
شق غةإ أن غتاضر السمض شصط لمظ له ترخغص خط، 
ذالما أن السغارة طعغأة والسائص طةاز وطرخص له، 

طظ بضاجغ، وجغارات خاخئ خشغرة وضئغرة.
وضثلك غمضظ أن تعشر التضعطئ السغارات التضعطغئ 
الخشغرة والضئغرة، طظ جغارات حرذئ وجغح وأطظ 
بأسثاد  المعاصش  شغ  الــثروة  سظث  وتعشر  وطعظفغظ 
ضئغرة لاتمض الظاس بالمةان. شعثه تطعل غمضظ أن 

تتض المحضطئ اآلن لع ضاظئ الثولئ جادة.
وبغَّظ أن التض الةثري غضمظ شغ إصاطئ دولئ الرساغئ 
الاغ تصعم سطى أجاس اإلجقم، دولئ الثقشئ الراحثة 
سطى طظعاج الظئعة، شصث جسض اإلجقم اإلطام شغعا راسغاً، 
وضان الظئغ سطغه الخقة والسقم والثطفاء الضرام أول 
صئض  تطعا  شغ  وغسسى  الظاس  لمحاضض  غاخثر  طظ 

اآلخرغظ. وصثم أدلئ وأطبطئ سطى ذلك.
افجااذ أبع خطغض الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر/ وقغئ 

السعدان:
بغَّظ أن اإلجقم صث أوجث التطعل لضض المحاضض، وأن 
أي تغاة ق تصعم سطى أجاس اإلجقم شعغ تغاة طحصئ 
َئَع ُعَثاَي  بصعل اهللا تسالى: ﴿َشَمِظ اتَّ وطساظاة طساثقً 
َشق َغِدضُّ َوق َغْحَصى * َوَطْظ َأْسَرَض َسظ ِذْضِري َشِإنَّ َلُه 
َطِسغَحًئ َضظضًا﴾. وبغظ أن المسغحئ الدظضا عغ الاغ 
لغج شغعا ذمأظغظئ، وضرب طبقً بالثول اقجضظثغظاشغئ 
الاغ عغ طظ أغظى دول السالط، ولضظعا طظ أضبر الثول 
شغ ظسإ اقظاتار، وبغظ أن المحضطئ شغ أن  ارتفاساً 
المسطمغظ لثغعط الظزام الضاطض ولضظعط ق غطئصعظه، 
خظسئ  الاغ  العضسغئ  الشربغئ  افظزمئ  وغائسعن 
بقد  وشغ  الشرب  شغ  ضما  الحصاء  وأوربــئ  افزطــات 
المسطمغظ الغعم، وأن اإلجقم عع ظزام رب السالمغظ 

شطظ تةث شغ ظض أتضام اإلجقم أزطات..
تتثث أبع خطغض سظ أزطئ الضعرباء الاغ غساظغ طظعا 
الظاس عثه افغام، وجأل: عض السعدان ق غمطك طعارد 
إلظااج الطاصئ الضعربائغئ؟ وأجاب أن السعدان غمطك 
طعارد وطخادر طاسثدة، طظعا المعارد المائغئ لضبرة 
افظعار والسثود شغ السعدان، وبغظ أن عظاك طعردًا 
غظغ  السعدان  أن  وبغظ  الحمسغئ،  الطاصئ  وعع  آخر 
بالسطغضعن ضما شغ رطال ضردشان الشظغئ بعثا المعرد 
الحمسغئ،  الطاصئ  لعتات  رصائص  طظعا  تخظع  الاغ 
ذاتغغظ  غغر  الساجئ  أن  شغ  المحضطئ  أن  إلى  وأحار 
فظعط طربعذعن بالشرب المساسمر الثي غةسض بقدظا 
الساجئ  به  غاتةب  طا  أن  وبغظ  لعط..  ضئغرًا  جعصاً 
طظ صطئ طظسعب المغاه وتراضط الطمغ أظعا تآبر شغ 
إظااج الضعرباء، صال عثا ضثب وتدطغض، فن السغاجغ 
وطئثع غعجث  شغ افخض أن تضعن سصطغاه سصطغئ راعٍ 
أن  وبغظ  وغاتةب،  غاسثر  ق  والمسالةات  التطعل 
التاضط شغ اإلجقم لغج جابغاً وإظما راعٍ، والتضط شغ 

تصرغر تعل طظاثى صداغا افطئ
آب/أغسطج ٢٠١٩م

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)*ـ 

وقفة احتجاجية أمام محكمة دورا
للمطالبة باإلفراج عن شباب حزب التحرير المعتقلين لدى السلطة


