
المحاكم العسكرية الروسية
مستمرة في سجن شباب 

حزب التحرير
 ٢١ شغ  السسضرغئ  برغفعلسضغ  طتضمئ  صدئ 
حئاط/شئراغر ٢٠١٩م بسث جطسئ سصثت شغ طظطصئ 
بالتضط  أوشا،  لمثغظئ  الاابسئ  أردجعظضغثوشغسك 
سطى أسداء تجب الاترغر. الصاضغ اسائرعط طثظئغظ 
 ٢٠٥،٥ المادة  وشص  (إرعابغئ)  ظحاذات  بممارجئ 
بظث ١ وبظث ٢ طظ دجاعر روجغا اقتتادغئ، وصدى 
طعالغث  بعقت،  رتماظعف  طظ:  ضض  سطى  بالسةظ 
طعالغث  باذغر،  طتمثوف  جظئ.   ١٦ لمثة  ١٩٩٠م 
١٩٩٠م لمثة ١٦ جظئ. تعباغشغظ طغثائغض، طعالغث 
أورال،  الرتماظعف  سئث  جظئ.   ١٥ لمثة  ١٩٨٣م 
طعالغث ١٩٩٢م، لمثة ١٥ جظئ. زغظ الثغظ رجقن، 
طعالغث ١٩٩٠م، لمثة ١٥ جظئ. رتمئ الثغظ رجقن، 
تمغثوف  ولغ  جظئ.   ١٤ لمثة  ١٩٨٧م،  طعالغث 
غادغغش  جظئ.   ١٣ لمثة  ١٩٨٥م،  طعالغث  رادغك، 
دولائاغش  جظئ.   ١٣ لمثة  ١٩٩٢م،  طعالغث  تغمعر، 
تغمعشغغش  جظئ.   ١٢ لمثة  ١٩٩١م،  طعالغث  شادغط، 
غاروجقف، طعالغث ١٩٩٤م، لمثة ١٢ جظئ. الةثغر 
بالثضر أظه تغظ جمع أسداء تجب الاترغر التضط صالعا 
بأظعط راضعن بصداء اهللا جئتاظه وتسالى، وخرخعا 
الئسمئ  تفارق  لط  إجقطغئ".  خقشئ  ترغث  "افطئ  طسًا 
وجعععط، وصث رشع طظ تدر المتضمئ طظ أصربائعط 
ظتئضط"،  "ظتظ  سطغعا  طضاعبًا  قشائ  وذوغعط، 
"جظظازرضط". وشغ ١٥ حئاط/شئراغر ظطصئ طتضمئ 
طعجضع السسضرغئ بالتضط سطى تسسئ حئاب طظ آجغا 
تجب  ظحاذات  شغ  بالمحارضئ  طاعمغظ  العجطى 
ظادغروف،  زاشار  سطى  المتضمئ  تضمئ  شصث  الاترغر؛ 
وشرعاد ظادغروف، وتمغث إغشاطغرغغش بالسةظ لمثة 
طرادجعن  وسطى  الرصابئ.  حثغث  جةظ  شغ  جظئ   ١٦
جااروف، أتئغك سخام الثغظعف، سطغ جعن أدغظاغش، 
سجغج خدرباغش، بابر جعن برعان الثغظ وجردوربغك 
حثغث  جةظ  شغ  جظئ   ١١ لمثة  بالسةظ  خثغصعف 
الرصابئ. وعثه طصاطفات طما صاله حئاب التجب أبظاء 
التاضرغظ  ضض  باذغر  طتمثوف  دسا  طتاضماعط. 
واخض  بط  السالمغظ،  رب  اهللا  ذاسئ  إلى  الصاسئ  شغ 
صائًق: "أظا لط ُأْخِش غعطًا أظظغ سدع شغ تجب الاترغر 
اإلجقطغ وق أظعي شسض ذلك اآلن. أظا ق أصر بالثظإ 
ضان  تغث  السالط  عثا  اهللا  خطص  طثظئًا...  ولسئ 
الخراع بغظ الثغر والحر وبغظ الضفر واإلغمان دائمًا. 
بتزر  المطسعن  الصاظعن  عثا  بسئإ  أظه  سطى  أؤضث 
التجب شغ ٢٠٠٣م غساظغ الضبغر طظ المسطمغظ طظ 
اضطر  والئسخ  ذعغطئ.  لمثد  والسةظ  اقضطعاد 
لقخائاء. بصغئ الظساء بثون أزواجعظ وافوقد بثون 
آبائعط واآلباء بثون أبظائعط. أظا طسطط أتمض دغظ 
اإلجقم، وغدطعثوظظغ شصط بسئإ صعلغ ربغ اهللا. 
ًها َلرْيِي 

َٰ َْذَت إِل وأخاط بصعل اهللا تسالى: ﴿َقاَل لنَِئِ اختَّ
ضئغر،  تطابص  عظاك  الَْمْسُجوغنَِي﴾.  ِمَن  ْجَعلَنََّك 

َ
َأل

شصال:  طغثائغض  تعباغشغظ  أطا  حضرًا".  ضثلك؟  ألغج 
"لفجش، لغج طمظعسًا شغ روجغا الثسعة إلى الثغظ، 
تساطغسعن  وق  بتصظا،  الضثب  إلى  تطةآون  ولثلك 
شسض أضبر طظ عثا، ضض طسطط غتطط بأن غسغح وشص 
أن  أظظ  وأظا  وجظسةظ،  ُظسةظ  وظتظ  اهللا،  أتضام 
ظتظ  الضطمات،  عثه  بسئإ  التضط  جغجغث  الصاضغ 
ظسةظ فظظا ظتطط. شضروا شغ تغاتضط أغعا الظاس، إظعا 
لغسئ أبثغئ وجغأتغ وصئ ظعاغاعا ق طتالئ... وتغظ 
بطرح  وغئثآن  َطَطضان  سطغظا  غظجل  المصابر  إلى  ظخغر 
افجؤطئ وق بث طظ اإلجابئ سطغعا". أطا ولغ تمغثوف 
لغج  المتضمئ  صاسئ  شغ  غةري  طا  بأن  شصال  رادغك 
عثا  وأن  سصغثتعط.  بسئإ  لطمسطمغظ  اضطعاد  إق 
غجغثعط بئاتًا وصعة، ضما ُتَتّث الحفرة بالطَّْرق. وخاط 
ضقطه بأظه شثعر فظه غتاضط طع رجال تصغصغغظ طظ 
أبظاء افطئ اإلجقطغئ. آخر ضطمئ فسداء تجب الاترغر 
ضاظئ  بالتضط  الظطص  صئض  طعجضع  طتاضمات  شغ 
دسعة إلى التص وأن طا غةري عع جغاجئ سثاء تائسعا 

روجغا ضث اإلجقم.

بسث إذقق التمطئ السالمغئ والمآتمر الّظسائغ السالمغ شغ تحرغظ افّول/أضاعبر ٢٠١٨م "افجرة: الّاتّثّغات 
والمسالةات اإلجقطّغئ"، غسّر الصسط الّظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الّاترغر أن غسطظ سظ إذقق 
سطى  أّبرت  الاغ  السالمّغئ  بافزطئ  الّخطئ  ذات  المعاضغع  لسرض  جُاثّخص  الفغسئعك  سطى  جثغثة  خفتات 
"وتثة افجرة". عثه الّخفتات الةثغثة والاغ جاضعن بالّطشات السربّغئ واإلظةطغجغئ والارضّغئ واإلظثوظغسغئ، 
المسائض  طظ  السثغث  إلى  أغدا  وجااطرق  والمآتمر،  التمطئ  شغ  ظحرعا  تط  الاغ  المعاد  طةّثدًا  جاسرض 
الماسطصئ بعاصع عغضطئ افجرة شغ المةامسات شغ جمغع أظتاء السالط وطا أخابعا طظ تفضك وتخثع، وجاصش 
سطى افجئاب وتصثم المسالةات. ظرجع طظضط طاابساظا وتسةغض إسةابضط وطحارضئ خفتاتظا الةثغثة وطتاعاعا 

ودسمعا باسطغصاتضط واصاراتاتضط، واهللا ولغ الاعشغص. لطعخعل إلى روابط الخفتات الةثغثة:
http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-campaigns/58168.html
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بصطط: افجااذ غسصعب إبراعغط 

(أبع إبراعغط) - الثرذعم

أغعا  لضط  الاترغر  تجب  وإن  أعطه،  غضثب  ق  الرائث  إن 
شاتثروا  وإلغضط،  طظضط  شعع  الظاختغظ،  طظ  المسطمعن 
وسمقءعط، واتثروا  وأزقطعط  وأطرغضا،  أوروبا  طآاطرات 
طحارغسعط السطماظغئ السفظئ، وطسمغاتعا المثاطفئ طظ 
سطماظغٍئ دضااتعرغئ، أو دغمصراذغئ أو رأجمالغئ. شضطعا ق 
الثي  الزطط  إلى  الطرغص  عغ  بض  حغؤا،  التص  طظ  تشظغ 
الاترغر  تجب  واظخروا  طظه.  لقظفضاك  دطاؤضط  تسغض 
غرضى  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ 
سظعا اهللا ورجعله والمآطظعن... وغعطؤث ق تدغع دطاؤضط 
جثى، وق تدتغاتضط سئبا، بض تشئطضط تطك الثطاُء، وُتَسرُّ 

بضط تطك الادتغاُت، وغثضرضط اهللا شغ طف سظثه.

اصرأ شغ عثا السثد:

-  طا بغظ وارجع وطغعظت طآتمرات ضغث لقجقم وأعطه ...٢
-  ترضئ الظعدئ؛ بغظ سطماظغئ العاصع، 

    وأخالئ اإلجقم الةجء افول ...٢
-  تض رطعز تسصغثات المحعث السعري 

   سطى الخسغثغظ السغاجغ والمغثاظغ ...٣
-  افردن إلى أغظ؟! الةجء السابع ...٤

http://www.alraiah.net :افربساء ٢٢ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٢٧ حئاط/شئراغر ٢٠١٩ طـ                            الرائث الثي ق غضثب أعطه                    السثد: ٢٢٣ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ 

ضطمئ السثد

لطصخر  طعاضإ  لاسغغر  الغعطغئ  الثسعات  تاةثد 
الةمععري، تثسع الرئغج لطاظتغ سظ السططئ، إق أن 
ططالإ  طع  اآلن  تاى  تاةاوب  لط  السعدان  تضعطئ 
رغط  إظعاءعا،  تساطع  لط  وضثلك  اقتاةاجات،  عثه 
اجاسمال التثغث والظار شغ صمسعا. شما عغ طسالط طا 
غةري شغ السعدان؟ وطا عع طعصش الثول المآبرة شغ 

المسرح الثولغ طظ عثا التراك؟
أعض  اظافاضئ  اظثقع  إلى  أدى  الثي  الزطط  إن 
التضعطئ  وتتاول  صائمئ،  سعاططه  تجال  ق  السعدان، 
طسالةئ عثه السعاطض بعسعد ضاذبئ. صال طثغر جعاز 
المازاعرغظ:  صمع  أدوات  أتث  والمثابرات؛  افطظ 
(إن الحئاب عط أبظاء اإلظصاذ، وغظئشغ اقلافات الةاد 
لصداغاعط التصغصغئ وططالئعط المعضعسغئ)، طآضثًا 
حاططئ  طسالةات  تجطئ  بظةاح  تظّفث  (التضعطئ  أن 
(وضاقت  المابطئ).  والثثطغئ  اقصاخادغئ  لفوضاع 
٢٠١٩/٠٢/٠٩م). لضظ التضعطئ شحطئ طظث طةغؤعا شغ 
التفاظ سطى وتثة الئقد، وشحطئ شغ طسالةئ الصداغا 
اقصاخادغئ، والصداغا افطظغئ، تغث التروب تحاسض 
شغ جئعات طافرصئ طظ السعدان، وبثاخئ المظاذص 
وأد  شغ  وشحطئ  والئاذظئ،  الزاعرة  بالبروات  الشظغئ 
ظعإ  شغ  وتسامر  الئقد،  شغ  المساحري  الفساد 
الساطئ،  والمطضغات  المعاظأ،  وخخثخئ  السام،  المال 
أضئر  بسخ  السعدان  غماطك  الثي  الثعإ  وتعرغإ 
طظاجط الاظصغإ سظه شغ السالط... وبالةمطئ شصث شحطئ 
جماح  وضئح  والثثطات،  السطع  تعشغر  شغ  التضعطئ 

الشقء، شسعاطض الفحض ق تجال صائمئ.
وططغحغاتعا  التضعطئ  بغظ  والفر،  الضر  خدط  وشغ 
طظ جعئ، وبغظ المظافدغظ طظ جعئ أخرى، جضائ 
الصاض  سظ  الطرف  وغّدئ  افطر،  بادئ  شغ  أطرغضا 
اإلسقم  إلغه  أحار  طا  وعثا  واقساصاقت،  والاظضغض 
شغ  تاغمج  ظغعغعرك  ختغفئ  ضائئ  تغث  افطرغضغ، 
٢٠١٩/٠١/١٦: (حسإ السعدان غتااج لاثخض أطرغضغ 
(تاى  وضائئ:  السفاح)،  الئحغر  طةازر  لعصش  ساجض 
ووزغر  بغان،  أي  غخثر  لط  تراطإ  حغء.  ق  اآلن 
طا  غةري...  طا  سطى  بضطمئ  ولع  غسطص  لط  خارجغاه، 
لطصعات  الطعةئ  حثغث  تتثغر  عع  غخثر  أن  غةإ 
ضأشراد  جغتمطعط  الثولغ  المةامع  بأن  افطظغئ 
دشع  ذلك  ولسض  لطمازاعرغظ).  غتثث  طا  طسآولغئ 
أطرغضا إلى اقظدمام لئرغطاظغا والظروغب وضظثا، شغ 
إخثار بغان ضسغش الطعةئ، عجغض المتاعى، غطالإ 
شغه ظزام الئحغر بإذقق جراح المساصطغظ، واقساراف 
وشغ  بط  السطمغ،  الازاعر  شغ  المازاعرغظ  بتص 
حعرغظ  طرور  بسث  أطرغضا  طظ  رجمغ  تخرغح  أول 
بعطئغع  طاغك  خارجغاعا  وزغر  سطص  اقظافاضئ،  سطى 
السعدان  شغ  افوضاع  سطى  تطفجغعظغئ،  طصابطئ  شغ 
صائًق: (ظامظى أن ُتسمع أخعات الحسإ، وأن تتخض 
سمطغئ اظاصالغئ)، صظاة السربغئ ٢٠١٩/٠٢/١٦م. وبتسإ 
المساسث  وخض  ٢٠١٩/٠٢/١٨م،  شغ  الةثغث  السربغ 
المساحارغظ  وضئغر  افطرغضغ  لطرئغج  الثاص 
جارتر،  جغرغض  الصعطغ  افطظ  بمةطج  فشرغصغا 
الصعطغ  افطظ  بمةطج  أشرغصغا  دائرة  طثغر  بةاظإ 
الثارجغئ  وزغر  والاصغا  جغراغض،  دارغظ  افطرغضغ 
الرئغج  وطساسث  أتمث  طتمث  الثردغري  السعداظغ 
سصإ  تخرغتات  وشغ  إبراعغط.  تسظ  شغخض 
غمر  السعدان  "إن  جارتر  صال  بالمساسث  اقجاماع 
طظ  طجغث  "طع  وأضاف  اظاصالغئ".  وطرتطئ  باطعرات 
جغاجغ،  تض  إغةاد  طظ  التضعطئ  جاامضظ  الخئر 
ولظ غاط شرض أي تطعل سطى السعدان طظ الثارج"، 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

الةعاب: ظساسرض افطعر الاالغئ لضغ غادح الةعاب:
أوقً: بسث أن جغطر تفار سمغض أطرغضا سطى طثغظئ بظشازي 
شصث أخئح غسغطر سطى الحرق الطغئغ، وبتسمه الخراع 
لخالته شغ طثغظئ درظئ طظاخش ٢٠١٨ شصث أتضط تفار 
إلى  المسارك  وباظاصال  تماطاً،  لغئغا  حرق  سطى  صئداه 
طظطصئ العقل الظفطغ شصث زادت جثعظئ الخراع شغ لغئغا 
بغظ سمقء أطرغضا بصغادة تفار وسمقء افوروبغغظ بصغادة 
السراج شغ ذرابطج، وبامضظه طظ بسط السغطرة سطى 
العقل الظفطغ شإن ضفاه السسضرغئ صث باتئ ترجح سطى 
طظ  المثسعطئ  السسضرغئ  صعته  لضظ  السراج.  تضعطئ 
سمغض أطرغضا السغسغ لغسئ تاجمئ تماطاً لامضظه طظ 
أخث غرب لغئغا، تغث تخثه الثول افوروبغئ ظفسعا سظ 
غرب لغئغا، وضثلك صرب تطك المظطصئ طظ الةجائر المعالغئ 
لفوروبغغظ. وعثا الثعف طظ الةجائر وتثخطعا ظاعر غغر 
خفغ شغ تخرغتات تفار (تئرأ وزغر الثارجغئ الطغئغ ذاعر 
جغالئ اقبظغظ طظ "الاخرغتات غغر المسآولئ" لطمحغر 
خطغفئ تفار والاغ عثد شغعا بـ"ظصض الترب الطغئغئ إلى 
الةجائر شغ لتزات..." وضان تفار صث أسطظ أن الةجائر 
"تساشض افوضاع افطظغئ شغ لغئغا" وأن "جظعدا ججائرغغظ 

تةاوزوا التثود الطغئغئ... شراظج ٢٤، ٢٠١٨/٩/١٠).
باظغاً: وعثا العاصع طظ دسط طخر السغسغ وطظ ورائعا 
لغئغا  حرق  سطى  غسغطر  جسطه  والثي  لتفار  أطرغضا 
وطظطصئ العقل الظفطغ، والعاصع المصابض الثي تمبطه 
بتضط  سظعا  لطثشاع  الةجائر  واجاسثاد  السراج  تضعطئ 
الصرب الةشراشغ، وافوروبغعن الثغظ غصفعن خطفعا... 
عثا العاصع والعاصع المصابض أوجث ظعساً طظ الاسادل وإن 
بسئإ  تفار  ظتع  لطمغض  تاةه  السسضرغئ  الضفئ  ضاظئ 
الثسط افطرغضغ الضئغر الثي غاظاجإ طع رؤغاعا لطتض 
وضع  غخئح  أن  بسث  المفاوضات  شاح  أي  لغئغا،  شغ 
أو حئه تاجط. لضظ وطظ زاوغئ العجط  تفار تاجماً 
السراج،  لخالح  تمغض  تجال  ق  الضفئ  شإن  السغاجغ 

ذرابطج  سطى  السغطرة  له  غدمظ  افوروبغ  شالظفعذ 
الساخمئ، وطا شغعا طظ بصض لطعجط السغاجغ الاابع 
فوروبا. وبعثا شق غساطغع تفار الاصثم وأخث الساخمئ 
وق غساطغع شاح المفاوضات الةثغئ طع تضعطئ السراج 
لغزعرا ضطرشغظ طاساوغغظ... وعثان المأزصان لطرشغ 
الخراع شغ لغئغا صث أوجثا تالئ طظ الةمعد ق تمضظ أغًا 
طظ الطرشغظ طظ التسط، لثلك ضان اقظاصال بالمسارك 
إلى جظعب لغئغا غحضض طثرجاً لتفار تاى غامضظ طظ 
التض  غةري  بط  وطظ  السسضرغئ  جغطرته  رصسئ  زغادة 
ضان،  طا  وعثا  أوروبا.  تأبغر  طظ  أصعى  أطرغضغ  باأبغر 
سمطغئ  افربساء  تفار  خطغفئ  المحغر  صعات  شـ(أذطصئ 
سسضرغئ واجسئ شغ جظعب الئقد بعثف "تطعغرعا" طظ 
الةماسات المسطتئ بما شغ ذلك سظاخر تظزغط "الثولئ 
اإلجقطغئ" الماطرف، والسخابات اإلجراطغئ، بتسإ طا 
أسطظ طاتثث باجط الةغح العذظغ الطغئغ... شراظج 
والسخابات  (اإلرعاب  سظاوغظ  شاتئ   ،(٢٠١٩/١/١٧  ،٢٤
الةظعب  ظتع  تفار  بسمغطعا  أطرغضا  تثشع  اإلجراطغئ) 
لاسجغج  وإصطغمغئ  طتطغئ  ضبغرة  أغراض  لاتصغص  الطغئغ 

ظفعذعا والصدط طظ ظفعذ الثول افوروبغئ.
بالبًا: وبالاثصغص ظةث أن تمطئ تفار سطى جظعب لغئغا 
خسغث  سطى  عثشغظ  افطرغضغ  ولطظفعذ  له،  تتصص 
عثشغظ  ضثلك  فطرغضا  وتتصص  لغئغا،  داخض  الخراع 
آخرغظ ضث أوروبا وضث ظفعذعا شغ أشرغصغا، وتفخغض 

ذلك سطى الظتع الاالغ:
١- أطا العثشان سطى خسغث الخراع داخض لغئغا شعما:

تفار  تمضظ  شإذا  ضئغرة،  طساتئ  سطى  السغطرة  أ- 
المساتات  تطك  سطى  السسضرغئ  جغطرته  بسط  طظ 
الحاجسئ جظعبغ لغئغا شإن ذلك جغعشر له الضفئ افرجح 
السسضرغئ  افعمغئ  سظ  شفدقً  أغداً،  المفاوضات  شغ 
الثاخطغئ لطسغطرة سطى طثن ضمثغظئ جئعا وغغرعا طظ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير القسم النسائي
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أبساد تمطئ تفرت سطى الةظعب الطغئغ
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

السآال: لماذا غصعم تفار سمغض أطرغضا شغ لغئغا باحاغئ صعاته شغ الةظعب الطغئغ العاجع، وق غصعم 
شغ  ضطه  والبصض  شالظفعذ  لخالته؟  لغئغا  وتسط  لفوروبغغظ  المعالغ  الطغئغ  الشرب  ضث  جععده  بارضغج 

الحمال غربه وحرصه، ولغج شغ الةظعب، أم أن عظاك أعثاشًا أخرى لتمطاه سطى الةظعب؟
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بسث بماظغ جظعات طظ بعرة أعض تعظج والاغ بثأت 
شغ ٢٠١٠/١٢/١٧، وبسث طحارضئ ترضئ الظعدئ شغ سثة 
والسرغخ)  (الةئالغ  الاروغضا  تضعطئ  طظعا  تضعطات 
تضعطئ  بط   ،٢٠١٤ الخغث  تضعطئ  بط   ،٢٠١١-٢٠١٤ طظ 
الحاعث ٢٠١٦، لط تسارف الترضئ بالتصغصئ، ولط تةرؤ 
السغاجغ  العاصع  باظاصدات  أتئاسعا  طخارتئ  سطى 
شغ  وتصعصسه  أجعأ،  إلى  جغأ  طظ  وترّدغه  وأضاذغئه، 
تصش  أن  وبثل  الضاشرة...  لطثول  السمالئ  طساظصسات 
شغ  المحارضئ  افتجاب  جمغع  بأن  المف؛  سطى  لاسطظ 
التضط شغ تعظج، أو تتئ طزطئ الئرلمان؛ عغ أتجاب 
بخطئ، بض إظعا  تمئ لقجقم  غسارغئ ق  سطماظغئ، أو 
تتارب اإلجقم السغاجغ المساصغط، وأن التض لاعظج 
وطحاضطعا السمغصئ؛ عع تضط اهللا سج وجض، بثل عثا 
وذاك أخرت الترضئ سطى دخعل تطئئ الخراع السغاجغ 
طظ جثغث. شصث خرح المسؤعلعن شغ عثه الترضئ، سظ 
ظغاعط الثخعل شغ خراع الضراجغ المسعجئ صعائمعا؛ 
بالصعى  الماخطئ  السطماظغئ  افتجاب  طظ  المتمعل  بض 
اقجاسمارغئ الثارجغئ. شصث خرح رئغج الترضئ راحث 
الشظعحغ ٢٠١٩/١/١٢، خقل طتاضرة ألصاعا شغ "طرضج 
الثراجات اقجاراتغةغئ والثبطعطاجغئ" بسظعان "طسار 
ترضاه  (بأن  واجاحراف"  رؤغئ  جظعات؛   ٨ بسث  البعرة 
المصررة  الرئاجغئ  اقظاثابات  شغ  رجمغاً  جاحارك 

ظعاغئ السام الةاري ٢٠١٩، طآضثًا أظه غغر طسظغ حثخغًا 
بالارحح)، وأطام عثا العاصع الماظاصخ لعثه الترضئ، 
وأطام ازدواجغئ المساغغر سظثعا ووصعشعا طع افتجاب 
السطماظغئ المتاربئ لثغظ اهللا والمثادسئ فعض تعظج، 
بض الساططئ سطى دشسه شغ طساظصع الائسغئ والسمالئ، ق 
بث أن ظدع المثطخغظ طظ أبظاء تعظج ساطئ، وأتئاع 

ترضئ الظعدئ خاخئ أطام التصائص الاالغئ:
أظعا  افخض  تعظج؛  شغ  تخطئ  الاغ  البعرة  إن   -١
ختغٌح  وتّعجه  السغأ،  السغاجغ  العاصع  سطى  اظصقٌب 
السغاجغئ،  والائسغئ  الدظك،  طظ  لطثقص  طثطص 
تخعل  وطا  السمطغئ.  التغاة  شغ  اإلجقم  ظتع  وتعجٌه 
ترضئ الظعدئ شغ بثاغئ افطر؛ شغ اقظاثابات لطمةطج 
الاأجغسغ، الاغ جرت جظئ ٢٠١١ سطى ظسئئ سالغئ ٨٩ 
طصسثًا طظ أخض ٢١٧ طصسثا بظسئئ ٤٢٪؛ وتصثر بتعالغ 
ططغعن وظخش المطغعن خعت طظ طةمعع الظاخئغظ؛ إق 

دلغض سمطغ سطى تإ أعض تعظج لقجقم.
٢- إن العاصع السغاجغ شغ تعظج؛ بسث بماظغ جظعات 
طظ البعرة اقظصقبغئ، ضث أدوات اقجاسمار لط غاشغر؛ 
الخسث  وضاشئ  المغادغظ،  ضض  شغ  جعءًا  ازداد  بض 
الاغ  وافرصام  واقجاماسغئ...  والسغاجغئ  اقصاخادغئ 
أضئر  عغ  والثئراء  الرجمغئ  المآجسات  سظ  تخثر 
العذظغ  المسعث  رئغج  ذضر  تغث  ذلك؛  سطى  حاعث 
 .٪١٥ تفعق  الئطالئ  ظسئئ  أن  تعظج؛  شغ  لقتخاء 
وسثد  الظسئئ،  عثه  تاسثى  المظاذص  بسخ  وشغ 
وأن  ساذض،  ألش   ٦٤٠ سظ  غجغث  السمض  سظ  الساذطغظ 
سثد افحثاص الثغظ غسغحعن تتئ خط الفصر شغ 
تعظج بطس ططغعظًا و٦٩٤ ألش حثص. عثا رغط اتساع 
البروات  وتظعع  وضبرة  لطجراسئ،  الخالتئ  افراضغ 
اصاراض  ورغط  الخثري...  الجغئ  وخاخًئ  الطئغسغئ؛ 
طظ   ٪٧١,٤٥ تمبض  دغظار،  ططغار   ٧٦,١٦٥ تعالغ  تعظج 
دغظار  ططغار   ٢٢,٥٢٣ طظعا  اإلجمالغ،  المتطغ  الظاتب 
دغظار  ططغار   ٥٣,٨٤٠ وطئطس  داخطغئ،  دغعن  تعظسغ 

دغعظا خارجغئ بظسئئ ٧٠,٧٪ طظ إجمالغ الثغعن.
٣- العجط السغاجغ شغ تعظج لغج طظ جظج افطئ، 
دغظعا.  أتضام  سظ  بسغث  شعع  شضرعا؛  جظج  طظ  وق 
شعثا العجط عع طظ بصاغا الظزام السابص. ولع ضان 
افطئ  ترغثه  طا  لطئص  افطئ؛  جظج  طظ  العجط  عثا 
اظاثابات  أول  شغ  ٢٠١١؛  جظئ  اإلجقم  اظاثئئ  سظثطا 
تعظج  أعض  طظ  افغطئغئ  اظاثئئ  تغث  البعرة؛  بسث 
الظعدئ،  ترضئ  شغ  تخعرعط  تسإ  طمبق  اإلجقم 
تعظج  أبظاء  طظ  المثطخغظ  العجط  عثا  سادى  ولما 
الثغظ غظادون باطئغص اإلجقم، وظساعط بـ(اإلرعاب) 

ولما  السةعن،  شغ  طظعط  صسما  وأودع  و(الاطرف)، 
حرع صعاظغظ تظاصخ دغظ اإلجقم طظاصدئ تاطئ؛ طبض 
صعاظغظ المساواة، وترغات المرأة، وصعاظغظ المبطغغظ، 
طظ  ذلك  وغغر  الساشر...  والطئاس  الثمعر  وإباتئ 

اظتراشات سظ دغظ اهللا سج وجّض.
أظعا  أجاس  سطى  تأجسئ  صث  الظعدئ  ترضئ  إن   -٤
ترغث تشغغر العاصع باإلجقم، وصث ُسرشئ صئض اجط ترضئ 
الظعدئ باجط الةماسئ اإلجقطغئ، وصث صاطئ الةماسئ 
بثاغئ ضردة شسض سطى الاتثغث المةامسغ؛ الثي صام 
به الرئغج الاعظسغ التئغإ بعرصغئئ، والثي أّدى إلى 
طصابض  شغ  والثسعة،  والمساجث  الثغظ  دور  تعمغح 
الشربغ،  التغاة  ظمط  وتئظغ  الاترر،  ظعاعر  اظاحار 
طظ  حضق  تغظعا  اإلجقطغعن  اسائره  الثي  الحغء 
اقظتراف الثطغر؛ الثي غعثد ععغئ المةامع الطشعغئ 
والثغظغئ. وصث اتئسعا الضبغر طظ المسطمغظ شغ تعظج 
أتئاسعا،  خثسئ  صث  الترضئ  عثه  ولضظ  افطر،  لعثا 
وباسئ ظفسعا لمثططات اقجاسمار؛ سظ ذرغص رضاعا 
أتدان  شغ  وارتمائعا  لقجقم،  المظاصدئ  بالصعاظغظ 
تساتغ  لط  إظعا  تاى  والغسارغئ.  السطماظغئ  افتجاب 
الثي  (اإلرعاب)؛  تتارب  بأظعا  المف  سطى  تسطظ  أن 
المسطمغظ؛  تضام  وسمقؤعط  وأطرغضا  أوروبا  تتاربه 
المسغرة  شغ  طحارضاعا  الظعدئ  ترضئ  أضثت  تغث 

 ٢٠١٩/٣/٢٧ تظزغمعا  المصرر  (اإلرعاب)  ضث  الثولغئ 
شغ  الاعظسغغظ  وتثة  سظ  بصعة  لطاسئغر  تعظج؛  شغ 
سظ  الثشاع  سطى  وتخمغمعط  الثطر،  عثا  طعاجعئ 
دولاعط وبعرتعط وترغاعط. ودسئ الترضئ شغ بغان 
لعا أظخارعا وطظاسئغعا إلى المحارضئ الصعغئ شغ عثا 
أخالئ  طظ  تظخطعا  سظ  الترضئ  أسطظئ  ضما  الاترك. 
اإلجقم وجثوره، وإسقظعا ضثلك شغ طآتمرعا الساحر 
طرجسغئ  ذو  دغمصراذغ؛  طثظغ  تعظسغ  (تجب  بأظعا 
(إن  المآتمر:  شغ  الشظعحغ  رئغسعا  وصال  إجقطغئ)، 
طخططح اإلجقم السغاجغ، لط غسث طئررا شغ تعظج، 
وصث  دغمصراذغعن.(..  طسطمعن  سئارة  غفدض  وأظه 
أخالئ  سظ  ضبغرا  الترضئ  واباسثت  أغدا  اظتثرت 
الاغ  الصداغا؛  بسخ  تةاه  البابائ  وأتضاطه  اإلجقم، 
شغ  الترضئ  عثه  اظثطاج  أطام  الاتثغات  أبرز  طبطئ 
الثولئ  صداغا  طبض  التثغبئ،  العذظغئ  الثولئ  ظسغب 
المثظغئ،  والتصعق  السغاجغئ  والاسثدغئ  المثظغئ، 
الحرغسئ،  تطئغص  طظ  والمعصش  والمرأة،  والترغات 
الثغظ  وسقصئ  والسظش،  اإلجقطغئ،  الثولئ  وصدغئ 
الترضئ  عثه  أتئاع  طظ  الضبغر  أخئح  وصث  بالثولئ... 
غاساءلعن: أغظ اإلجقم طظ أسمال وأصعال الشظعحغ أو 
طعرو، وغغرعما طظ رطعز عثه الترضئ؟! وأخئح الضبغر 
طظ أبظاء تعظج غاساءلعن: طا عع الفرق بغظ الظعدئ 
طظ  طبق  تعظج  ضظثاء  آخر؛  سطماظغ  تجب  أي  وبغظ 

الصداغا التساجئ الاغ تسارض تعظج عثه افغام؟!
افتجاب  ضض  سطى  تعظج  أعض  ظصمئ  زادت  لصث   -٥
المحارضئ شغ التضط، وخارت تثسع خراتئ لطبعرة طظ 
جثغث سطى الزطط، وسطى الفصر وسطى الائسغئ السغاجغئ 
واجاسئادعط  الظاس،  أطعال  جرصئ  وسطى  المضحعشئ، 
شغ جئغض خثطئ زطرة طظ الطخعص الماتضمغظ شغ 
رصاب الظاس؛ طظ العجط السغاجغ وتعاحغه. ولغج 
لثسعة  جمغسا  الظاس  تةاوب  طظ  افطر  عثا  سطى  أدل 
باارغت  الحشض  سام  اتتاد  إلغعا  دسا  الاغ  اإلضراب 
٢٠١٩/١/١٩ تاى حطئ ضض طراشص الئطث. وصث اجامرت 
اقتاةاجات، ولط تاعصش شغ ضبغر طظ المظاذص افخرى. 

والعاصع غاعغأ إلضرابات جثغثة أوجع طظ ذي صئض.
العاصع  طرارة  وأطام  وغغرعا،  التصائص  عثه  وأطام 
طظ  والاظخض  السغاجغ،  واقظتطاط  والفصر  والاردي 
أخالئ اإلجقم إلى اظتراشات السطماظغئ والثغمصراذغئ 
الشربغئ السفظئ؛ الئسغثة سظ جثور عثه افطئ وتارغثعا 
داخض  افتعال  إلغه  وخطئ  الثي  المحرف؛  العضاء 

 :تعظج ظثضر بالتصائص الاالغئ
غائع ...

(اإلرعاب) تتئ طسمى طتاربئ تظزغط الثولئ، ولغج 
ذلك  وارجع،  طآتمر  سظعان  ضان  ضما  إغران  طتاربئ 
طآتمر  شغ  خارجغاعا  بعزغر  طمبطئ  ضاظئ  إغران  أن 
وارجــع،  لمآتمر  دسعتعا  تاط  لط  ولضظعا  طغعظت، 
بغظعا  طظ  سثة  سظاوغظ  تمض  طغعظت  طآتمر  أن  وطع 
صدغئ القجؤغظ والتثود وافجطتئ الئالساغئ، إق أظه 
وضان  (اإلرعــاب).  طتاربئ  افبرز  سظعاظه  ضان  ضثلك 
قشاا شغ طآتمر طغعظت أظه تمض سظعاظا طعما وعع طا 
جاء سطى لسان رئغج المآتمر الثي صال: (إن عظاك 
بعادر اظعغار شغ الظزام الثولغ وإن سطى أوروبا أن 
تئتث سظ ظزام دولغ جثغث)... شأوروبا تثرك أن ضض 
لدرب  عغ  جطعا  أو  أطرغضا،  بعا  تصعم  الاغ  افسمال 
المعصسئ  المساعثة  طظ  شاظستابعا  وتفاغاعا،  أوروبا 
سطى  غجغث  طا  طظث  وصسئ  والاغ  روجغا  وبغظ  بغظعا 
بقبئ سصعد طعجعئ ضثعا والاغ ضاظئ ُتمظع روجغا 
بمعجئعا طظ خظاسئ الخعارغت الصخغرة والماعجطئ 
تسطح  جئاق  عع  طظعا  أطرغضا  اظستاب  وأن  المثى، 
جثغث، جغةسض أوروبا شغ طرطى الخعارغت الروجغئ، 
إغران  طع  الظعوي  اقتفاق  طظ  أطرغضا  اظستاب  وأن 
الثي وصساه سام ٢٠١٥ عع ضثلك طعجه ضث أوروبا، 
شالحرضات افوروبغئ الساططئ شغ إغران والاغ ذالاعا 
افطرغضغئ،  طبغقتعا  طظ  بضبغر  أضبر  عغ  السصعبات، 
عثا شدق سظ ضعن أطرغضا صث شرضئ رجعطا جمرضغئ 
ذالئ الئدائع افوروبغئ بالمطغارات، وإذا أضفظا إلى 
ضض عثا طا تعثد به أطرغضا طظ اظستابعا طظ تطش 
افذطسغ، وطظزمئ الاةارة وغغرعا، ظثرك أن أوروبا 
باتئ ق تأطظ أطرغضا سطى ظفسعا... إن السقصات بغظ 
طا  وعثا  الرغح،  طعإ  شغ  أخئتئ  وأطرغضا،  أوروبا 
عثه  تشإ  ولط  السربغئ،  ظغعز  جضاي  صظاة  به  سظعظئ 
الةثلغئ سظ الرئغج الروجغ الثي خاذإ أوروبا خقل 
ضطماه صائق: (بما أظضط ق ترغئعن أن تزعر الخعارغت 

افطرغضغئ سطى أرضضط شأغظ إذن جغادتضط؟!).
إن أطرغضا وأوروبا تتاربان سطى أضبر طظ جئعئ، والةئعئ 
افعط عغ جئعئ طتاربئ اإلجقم وأعطه، والتغطعلئ دون 
الباظغئ  والةئعئ  اإلجقطغئ،  افطئ  غةمع  ضغان  وجعد 
عغ ظجاسعط الثي بثأ غزعر لطسطظ واخاقف طخالتعط 
الئغظغئ، وطا ضان بافطج الصرغإ تتئ الطاولئ أضتى 
شعصعا، ولسض افحعر الصادطئ جاضعن تئطى بالمعاصش 

الاغ غزعر شغعا الثقف بأحضال طثاطفئ.
غةمع  زال  طا  الثي  الاعاشص  بسخ  طظ  غزعر  طا  إن 
اإلجقم  وعع  طحارك،  سثوعط  أن  عع  الضفر،  دول 
بسصغثته وظاجه، ولعق ذاك لعخض الظجاع بغظعط تثه 
وإن  والباظغئ،  افولى  السالمغاغظ  التربغظ  شغ  ضما 
أحثه  سطى  لغزعر  ضان  طا  وأعطه  لقجقم  سثاءعط 
لعق أظعط غسرشعن أن اإلجقم جاضعن له دولئ وضغان 
صرغئا إن حاء اهللا، شعّق أساد المسطمعن البصئ بثغظعط 
وإجقطعط؟ شإظه ق سجة لفطئ إق بضغان ودولئ، وإق 
لعا  وزن  ق  السغض،  ضشباء  غباء  جائصى  افطئ  شإن 
عع  واتثة  أطئ  المسطمغظ  غةسض  طا  وإن  صغمئ،  وق 
دولئ الثقشئ الاغ شغعا السجة والمظسئ، والاغ ترتسث 
شرائص الضفار إن سطمعا أن الثطغفئ خرج لغحرف سطى 
يََرْونَُه  ﴿إِّغَُهْم  بقدعط...  بعا  لغفاح  الةغعش  تةعغج 

 ﴾ًَونََراهُ َقِريبا بَِعيداً 

طا بني وارجع وطغعظت طآتمرات 
ضغث لقجقم وأعطه

افول  طعمان،  طآتمران  أجئعسغظ  تعالغ  صئض  سصث 
تتئ رساغئ أطرغضا وصث سصث شغ الساخمئ الئعلظثغئ 
الحرق  شغ  وافطــظ  "السقم  سظعان:  تتئ  وارجــع 
افوجط"، تغث تدرته أضبر طظ جاغظ دولئ، طظعا 
وافردن  وسمان  والسسعدغئ  ضالئترغظ  سربغئ  دول 
والغمظ وغغرعا، والمآتمر الباظغ الثي تجاطظ طع عثا 
المآتمر عع طآتمر سصثته ألماظغا، وعع طآتمر دوري 
غسصث ضض جظئ شغ طغعظت وضان تتئ سظعان: "طآتمر 

طغعظت لطسغاجات افطظغئ الـ ٥٥".
المحارك  الصاجط  أن  غةث  المآتمرغظ  شغ  الظاظر  إن 
شغه  غصخثون  والثي  (اإلرعاب)،  طتاربئ  عع  بغظعما 
شغ  أطرغضا  رساه  الــثي  المآتمر  أن  وطع  اإلجــقم، 
وارجع، رضج سطى الاخثي إلغران وأظحطاعا الظعوغئ 
إق أن أطرغضا تسطط أن إغران طا عغ إق شجاسئ تساسمطعا 
بعثه  تصعم  وإغران  وبعرته،  الثمغظغ  رسئ  أن  طظث 
العظغفئ خغر صغام، شإغران تساثثطعا أطرغضا شجاسئ، 
طبطما اجاشطئ وجعد الصاسثة وذالئان وجرائط تظزغط 
الثولئ وتةئ أجطتئ الثطار الحاطض شغ السراق، تاى 
شعغ  المسطمغظ،  بقد  شغ  (ذئغسغا)  وجعدعا  غضعن 
شغ  لعا  (ذئغسغ)  وجــعد  لدمان  ــران  إغ تساثثم 
السظعان  ضان  والثي  إغران،  تعل  شضقطعا  المظطصئ، 
افبرز شغ المآتمر، عع لقجاعقك المتطغ لغج غغر، 

وإظما ضان المآتمر فطرغظ طعمغظ:
عضثا  شغ  طصئعق  ضغاظا  غععد  ضغان  جسض  افول: 
شغ  رؤغاه  سطى  المسطمعن  غسااد  بتغث  طآتمرات 
ظاعرا  ضان  وعثا  الثولغئ،  واقجاماسات  المآتمرات 
ظاظغاعع،  بةاظإ  جطج  الثي  الغمظ  خارجغئ  وزغر  طع 
ولما أراد ظاظغاعع أن غطصغ ضطماه، تسطض طغضروشعظه، 
أسطاه  أن  إق  الغمظ  خارجغئ  وزغــر  طظ  ضــان  شما 
طغضروشعظه، وعثا سادل الةئغر ُغسأل طظ الختفغغظ؛ 
عض جظرى السسعدغئ تطئع طع ضغان غععد؟ شطط غتر 
وتاله  أطرغضا،  جغثته  به  جاأطره  لما  اظازارا  جعابا 

صعل الحاسر:
وطا أظا إق طظ غجّغَئ إن غَعْت * 

غَعغُئ وإن ترحْث غجّغُئ أرحِث
الصرن،  خفصئ  سظ  المآتمر  شغ  بعطئغع  تتثث  وصث 
أطرغضا  عثف  شإن  وعضثا  الفطسطغظغئ،  الصدغئ  وتض 
طظ سصث عثا المآتمر عع إسقن الاطئغع السطظغ بغظ 
أطرغضا  وأن  خاخئ  غععد،  وضغان  السربغئ  افظزمئ 
تثرك أن تضام الثول السربغئ غاثاشسعن لطةطعس طع 
جطمان  ابظ  سقصات  ولغسئ  طسعط  والاطئغع  غععد، 

وابظ زاغث وصابعس سظا بئسغثة.
بغئ  عع  والثي  وارجع،  طآتمر  ظاصحه  الثي  الباظغ: 
طتاربئ  شعع  المآتمر  سصث  فجطه  والــثي  الصخغث، 
وأطرغضا  (اإلرعاب)،  طتاربئ  غسمى  طا  تتئ  اإلجقم 
تثرك أن السالط ق بث جغخطثم بالمسطمغظ بسث أن 
غضعن لعط ضغان ودولئ، ولثلك شعغ تسائص التثث 
تتئ  الاتالفات  تظحأ  شإظعا  وبالاالغ  عثا،  المجلجل 
طسمى ظاتع سربغ وتتئ طسمى اجاماع الئتر المغئ 
لعثف  عع  عثا،  وضض  إغران،  طتاربئ  طسمى  وتتئ 

واتث وعع طتاربئ اإلجقم.
أطا طآتمر طغعظت الثوري، والثي ضان برساغئ أوروبغئ 
طتاربئ  عع  ضثلك  افبــرز  سظعاظه  شــإن  وألماظغئ 
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صعة  "لطحئاب  بسظعان:  تعار  ظصطئ  بغرزغئ  جاطسئ  شغ  الاترغر  لتجب  الطقبغ  اإلذار  العسغ  ضاطئ  ظّزمئ 
شاغاظمععا شغ الصداغا الضئرى وافطعر السزام". وصام حئاب الضاطئ باعزغع خاذرة سطى الطقب بّغظئ خقلعا 
أن افخض شغ جغض الحئاب أن غدع شغ تخعره أظه ق غصئض أن غمر سطى جراح أطاه طرور الضرام بض غةإ 
أن غئثل وجسه شغ الثشاع سظعا وسظ صداغاعا. وأّن الرضغجة افجاجغئ الاغ غةإ أن غظططص طظعا الحئاب 
عغ اإلجقم والسمض إلصاطئ دغظ اهللا شغ افرض. وبغظئ أغدًا أن أضبر الثغظ اّتئسعا الرجعل  شغ بثاغئ 
دسعته ضاظعا طظ خشار الحئاب رغط أّن رجعل اهللا  ضان غثسع طظ آظج شغه اقجاسثاد لصئعل عثه الثسعة 
رجعل  بعخغئ  تثضغرعط  تط  الطقب  سطى  وزسئ  الاغ  الثاذرة  خاام  وشغ  وطضاظاه.  جّظه  سظ  الظزر  بشخ 
 َ اَت ، وح ل شغِل اَغ ق ك، وف ل فقِ اَك ق َ، وغ ِ ل َسق َ ق َ، وص م ل ه اَ ق ؛ ش ٍ ل خ ًا ق ْ خ اهللا : «اغ
»، ودسئ الضاطئ الحئاب إلى المحارضئ شغ السسغ إلى ظعدئ افطئ بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى  َ ِت ل م ق

طظعاج الظئعة، شأطاضط بأطّج التاجئ إلغضط ودغظضط أطاظئ شغ أسظاصضط.

كتلة الوعي في جامعة بيرزيت
تنظم نقطة حوار حول دور الشباب في قضايا األمة
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وآخثة  بض  تثطط،  شأطرغضا  أسقه،  المثضعرة  افعثاف 
طئاحرًة شغ تظفغث عثف إصطغمغ لجسجسئ الظفعذ الفرظسغ 
شغ طظطصئ الختراء... شئسئإ ضسش التضعطئ المرضجغئ 
شغ ذرابطج شإن تالئ الفراغ الاغ آل إلغعا جظعب لغئغا صث 
خطصئ بغؤئ طظاجئئ لطظحاط المسطح لةماسات المسارضئ 
المسارضئ  جماسات  شظمئ  لغئغا.  جظعبغ  شغ  افشرغصغئ 
الاحادغئ والظغةرغئ والسعداظغئ وترسرسئ، بض وأخئتئ 
سظخرًا شغ طسادلئ الصعة الثاخطغئ شغ لغئغا، وعغ صعات 
"العتثة"  جرغثة  (صالئ  شصث  بعا،  غساعان  ق  طسائرة 
الاحادغئ الخادرة بالطشئ الفرظسغئ، الغعم افربساء، إن 
تعالغ ١١ ألفاً طظ سظاخر المسارضئ الاحادغئ طظاحرون 
تالغاً شغ جظعب لغئغا... بعابئ العجط ٢٠١٨/٤/٤)، وبعجعد 
ذرغسئ "اإلرعاب" الاغ تئرر أطرغضا تثخقتعا بعا، وتعتغ 
لسمقئعا برضعب طعجاعا تاصثم أطرغضا سطظاً لطاثخض شغ 
لغئغا (صال طسآول لغئغ إن صعات أطرغضغئ ولغئغئ ظفثت 
أظخار  طظ  سثد  به  غامرضج  طعصع  سطى  طحارضئ  غارة 
تظزغط الصاسثة بدعاتغ طثغظئ أوباري غعم افربساء... 
غعرو ظغعز سربغ ٢٠١٩/١/١٤)، وذرغسئ اإلرعاب افطرغضغئ 
تطك عغ ظفسعا الاغ غساثثطعا تفار "لاطعغر المظطصئ 

طظ الةماسات اإلرعابغئ والمسطتئ".
والةماسات ذات البصض السسضري جظعبغ لغئغا عغ الترضات 
الاحادغئ، (وأذطص الةغح العذظغ الطغئغ بصغادة المحغر 
تمطئ  الماضغ  الباظغ/غظاغر  ضاظعن  شغ  تفار  خطغفئ 
سسضرغئ شغ جظعب غربغ الئقد ضث طةمعسات طسطتئ 
أضئرعا تابسئ لطمسارضئ الاحادغئ... آر تغ ٢٠١٩/٢/١٢)، 
وصال "الةغح العذظغ الطغئغ" الثي أسطظه تفار، شغ بغان 
طصادإ، إن ("طصاتقت جقح الةع السربغ الطغئغ تظاوبئ 
سطى دك بقبئ تةمسات لطسخابات الاحادغئ وتطفائعا 

شغ جظعبظا التئغإ"... السربغئ ظئ ٢٠١٩/٢/٨)
ج- وطظ عثا غادح تماطاً بأن تمطئ تفار جظعبغ لغئغا 
تصعم بسمطغئ ذرد طظزمئ لاطك الةماسات طظ لغئغا، أي 
دشسعا خارجعا لاضعن لعا طعمئ أخرى شغ تحاد، وعغ 
إغةاد الصقصض لطظفعذ الفرظسغ شغه، وعع افطر الثي تثث 
شعرًا ودون تأخغر، شصث (صال وزغر الثارجغئ الفرظسغ جان 
إغش لع درغان غعم البقباء إن الصعات الفرظسغئ صخفئ 
ضث  اظصقب  تثوث  لمظع  تحاد  شغ  لطمامردغظ  صاشطئ 
دغئغ  طظ  لططإ  واجاةابئ  دغئغ.  إدرغج  الرئغج 
صخفئ ذائرات تربغئ شرظسغئ صاشطئ طثجةئ بالسقح 
لطمامردغظ سئرت افجئعع الماضغ طظ لغئغا وتعغطئ 
شغ افراضغ الاحادغئ. وصال لع درغان فسداء الئرلمان 
"حظئ طةمعسئ طامردة جاءت طظ جظعب لغئغا عةعطا... 
لقجاغقء سطى السططئ بالصعة شغ ظةاطغظا. الرئغج دغئغ 
ذطإ طظا ضاابئ الاثخض لمظع وصعع اظصقب وتماغئ بقده" 
بعا  غثشع  الاغ  افخطار  عثه  وفن  روغارز ٢٠١٩/٢/١٢). 
سمغض أطرغضا تفار باتةاه تحاد تصغصغئ شإن شرظسا تظحر 
صعة ضئغرة شغ الساخمئ الاحادغئ لطثشاع سظ سمغطعا 
إدرغج دغئغ (وتظحر شرظسا ٤٥٠٠ جظثي شغ الساخمئ 
الاحادغئ ظةاطغظا شغ إذار سمطغئ تسرف باجط صعة برخان 

لمضاشتئ اإلرعاب). المخثر السابص.
د- وبعثا ضطه غائغظ بأن أطرغضا وطع تشطشطعا شغ لغئغا، 
ورغط سثم صثرة سمغطعا سطى تسط المعصش شغ طظاذص 
لتضعطئ  افوروبغ  الثسط  بسئإ  لخالته  لغئغا  غرب 
الظفعذ  لجسجسئ  اظاصطئ  صث  أطرغضا،  أي  شإظعا،  السراج 
طسارضغ  تصثم  طظ  تخض  وطا  تحاد،  شغ  الفرظسغ 
طظ  صادطغظ  الاحادغئ  افراضغ  داخض  دغئغ  إدرغج 
جظعب لغئغا غمضظ أن غضعن طصثطئ لما عع صادم، أي أن 
تساسر المسارك شغ تحاد وربما بسثعا الظغةر ضث الظفعذ 
الفرظسغ، وضث عغمظئ الحرضات الفرظسغئ خاخئ سطى 

طظاجط الغعراظغعم شغ تطك المظطصئ.
رابساً: والثقخئ عغ أن تفار وبالثسط السسضري الضئغر 
الثي تعشره أطرغضا له، خاخئ سئر طخر، شإظه صث تمضظ 
طظ حص لغئغا إلى حطرغظ، جغطر بالضاطض سطى الحص 
اصاخاد  سخإ  الظفطغ  العقل  سطى  وجغطر  الحرصغ، 
الشربغ،  الحص  شغ  اخاراق  إتثاث  طظ  وتمضظ  لغئغا، 
السغطرة  طظ  لمجغث  الةظعب  إلى  تعجعه  عغ  وعا 
السسضرغئ واقصاخادغئ. وعضثا شإظه شغ ظض تالئ طظ 
الةمعد الظاتب سظ اجاسخاء غرب لغئغا بسئإ الثعف 
طظ الةجائر والثسط افوروبغ الضئغر لتضعطئ السراج، 
شإن أطرغضا تثشع تفار لاتصغص أعثاف أخرى لعا، تجغث 
العةرة،  طسألئ  شغ  افوروبغئ  الثول  إرعاق  طظ  بعا 
الثول  شغ  الفرظسغ  الظفعذ  أخرى  زاوغئ  طظ  وتعاجط 

المةاورة بثءًا طظ تحاد...
عثه عغ أبساد تمطئ تفار سطى الةظعب الطغئغ، وطظعا 
غادح بأن دول الضفر تسغث شغ لغئغا شسادًا طظ أجض 
طخالتعا وظفعذعا، وغصاتض طظ أجض ذلك أذراف طظ 
المسطمغظ دون أن غرسعا هللا ترطئ شغ صاض إخعاظعط 
وشغ إعثار خغرات بقدعط الظفطغئ. ولظ غصدغ سطى 
عآقء السمقء وطظ ورائعط دول الضفر، وسطى الحر الثي 
غظحروظه شغ دغار اإلجقم إق أن غعإ المسطمعن عئئ 
جث ق عجل شغعا، شغصغمعا حرع اهللا وغسطظعا خقشاعط 
الاغ جاسغث افطعر إلى ظخابعا، وتةسض آطال دول الضفر 
بالئقد اإلجقطغئ ضعابغج طرسئئ لعط... ﴿ِإنَّ ِشغ َعَثا 

 ﴾َلَئَقغاً ِلَصْعٍم َساِبِثغَظ
١٥ جمادى اآلخرة ١٤٤٠عـ
المعاشص ٢٠١٩/٢/٢٠م

بطثات الةظعب شإن ذلك جغمضظه طظ اضاساب المجغث 
طظ "الحرسغئ" باسائاره الطرف الممسك بالصثر افضئر طظ 
افراضغ الطغئغئ، وطا لثلك طظ آبار شغ التطعل السغاجغئ، 
وإن ضان اصارابه طظ التثود الةجائرغئ طظ جعئ الةظعب 
غحضض خطرًا سطغه، لضظه ربما غطمح باعذغث ذلك والةجائر 

طظحشطئ باقظاثابات الرئاجغئ.
ب- السغطرة سطى اقصاخاد الطغئغ، وذلك أظه بسث ضر 
وشر شصث أتضمئ صعات تفار صئداعا سطى العقل الظفطغ 
المآجسئ  شرع  إلى  سائثاتعا  وظصطئ   ،٢٠١٨ طظاخش 
العذظغئ لطظفط شغ بظشازي بثقً طظ ذرابطج، وبثلك شصث 
ترطئ تضعطئ السراج طظ ظفط طظطصئ العقل الظفطغ 
طظ ظاتغئ، وأخئح تفار غاعغأ لاخثغره لخالته طظ 
ظاتغئ أخرى، لاظاصض المسرضئ بسث ذلك إلى طعاظأ الظفط، 
أي لمظع تفار طظ تخثغره، شسغطرت ططغحغات الةدران 
سطى طغظائغ السثرة ورأس قظعف، وضاظئ تضعطئ السراج 
شغ ذرابطج تسائره (الةدران) آطرا حرسغا لترس طظحآت 
الظفط، لضظ عثا لط غبئئ لتضعطئ السراج (بط اظثلسئ 
بسثعا احائاضات سظغفئ طع صعات الةغح الطغئغ، وبسث 
ذلك أسطظئ الصغادة الساطئ لطصعات المسطتئ الطغئغئ، غعم 
٢١ تجغران/غعظغع الةاري، سظ السغطرة سطى طظطصئ رأس 
قظعف والسثرة بالضاطض... جئعتظغك الروجغئ ٢٠١٨/٧/٧)، 
شسغطر تفار سطى العقل الظفطغ بما شغ ذلك طعاظأ 
الاخثغر. وطظث ذلك الاارغت شإن جععد تضعطئ العشاق 
برئاجئ السراج ضاظئ وق تجال ترضج سطى طظع الثول طظ 
اجاغراد الظفط الطغئغ طظ طظطصئ العقل الظفطغ الثي 
تسغطر سطغه صعات تفار، شاظثفدئ الطاصئ الاخثغرغئ 
طظ لغئغا بحضض ضئغر، وظطئ تضعطئ السراج تخثر الظفط 
المساثرج طظ ختراء طرزوق، خاخئ تصطغ "الحرارة ٣٠٠ 
وباظاصال  برطغض"...  ألش  والفغض ١٢٥  غعطغاً،  برطغض  ألش 
المسارك غغر الساخظئ ضبغرًا إلى الةظعب، وبسغطرة صعات 
طثغظئ  طظ  بالصرب  الظفطغ  الحرارة  تصض  سطى  تفار 
جئعا (صال طاتثث باجط صعات حرق لغئغا الغعم اقبظغظ 
سطى تعغار "الصعات المسطتئ اجاضمطئ بسط جغطرتعا 
الضاططئ سطى تصض الحرارة بضاطض طظحآته الرئغسغئ جطمغًا 
دون أي احائاك وتصعم اآلن باأطغظه بالاظسغص طع إدارة 
التصض"... الغعم السابع ٢٠١٩/٢/١١)، شإن ذلك غدغش صعة 
ظفعذ اصاخادغئ لتفار. وعثا التصض الظفطغ الضئغر الثي 
ضاظئ غمضظ أن تخض إظااجغاه لـ٤٠٠ ألش برطغض غعطغًا 
وطمطعك لحرضئ إجئاظغئ عع طتض خراع ضئغر بغظ سمغض 
أطرغضا تفار وسمقء أوروبا شغ ذرابطج... وبعثا الاطعر، 
أي جغطرة تفار سطغه، والاغ تاغح له السغطرة بسععلئ 
سطى طا خطفه طظ تصعل إلى أصخى الةظعب خاخئ تصض 
حرغاظعا  شصثت  صث  تضعن  السراج  تضعطئ  شإن  الفغض 
اقصاخادي، وبصغئ تسامث سطى المزطئ الثولغئ فوروبا 
الاخثغر  سطى  وإجئاره  الظفط،  تخثغر  طظ  تفار  لمظع 
طظ خقل طآجسات ذرابطج الظفطغئ، وطع ذلك شعع 
غسغطر سطى المظابع، وغارك طسألئ الاخثغر سئر المعاظأ 
وخطعط افظابغإ الاغ ق غسغطر سطغعا إلى طفاوضات 
غتصص طظ خقلعا أغراضه المالغئ بما غمضظه طظ ضت 

افطعال شغ حراغغظ صعاته السسضرغئ...
شغ  ظفعذعا  وضث  أوروبا  ضث  العثشان  وأطا   -٢

شعما: أشرغصغا 
أ- إبصاء العةرة طظ أشرغصغا خثاساً فوروبا... وعثا عثف 
صعاسث  إظحاء  طظ  بمظسعا  غامبض  أوروبا  ضث  أطرغضغ 
سسضرغئ شغ لغئغا بتةئ وصش العةرة افشرغصغئ إلغعا. 
شسغطرة سمغض أطرغضا تفار سطى المظحآت السسضرغئ 
تترم  وطعابط  ططارات  وطسزمعا  الطغئغ،  السمص  شغ 
الثول افوروبغئ طظ اجاثثاطعا جعاء لظفعذعا شغ لغئغا 
أم فعثاف إصطغمغئ شغ أشرغصغا. إذ وبتةئ وصش العةرة 
افشرغصغئ إلى أوروبا تصعم الثول افوروبغئ بئظاء طعذأ 
صثم لعا شغ تطك المظحآت، افطر الثي ترشده أطرغضا 
وسمغطعا تفار (تثر الطعاء الطغئغ الماصاسث خطغفئ تفار 
طظ جسغ أذراف دولغئ إلى إظحاء وجعد سسضري لعا شغ 
بسخ طظاذص الةظعب الطغئغ. وصال تفار إظه شغ العصئ 
الثي تترص شغه الصغادة الساطئ سطى إظحاء سقصات داشؤئ 
وحراضات اجاراتغةغئ طاعازغئ طع ضض افذراف الثولغئ، 
شغ  الثولغئ  افذراف  بسخ  رغئئ  سظ  طسطعطات  ترد 
إظحاء وجعد سسضري لعا شغ الةظعب الطغئغ... وذضرت 
طخادر لغئغئ أن وشثا أطظغا وسسضرغا إغطالّغا زار طثغظئ 
غات "أصخى جظعب غربغ لغئغا" أطج الثمغج، بعثف 
إظحاء ظصطئ ارتضاز سسضرغئ وطثظغئ إغطالغئ، بامعغض 
أوروبغ، لدئط ترضئ العةرة غغر الحرسغئ... الةجغرة 
ظئ ٢٠١٨/٦/٢٩)، وبسغطرة تفار سطى طظاذص طعمئ شغ 
الةظعب شإظه غترم افوروبغغظ طظ الامرضج وبظاء صعاسث 
الصعات  سمطغات  غرشئ  (وأسطظئ  لغئغا  جظعبغ  سسضرغئ 
تزر  الطغئغ،  لطةغح  الساطئ  لطصغادة  الاابسئ  الةعغئ 
العئعط واإلصقع طظ وإلى ططارات وطعابط المظطصئ 
الةظعبغئ إق بسث طعاشصاعا، طتثرة أي ذائرة طظ العئعط 
شغ طةال المظطصئ الةظعبغئ إذا تطصئ بثون تخرغح طظ 
صغادة الةغح الطغئغ... الغعم السابع ٢٠١٩/٢/٨)، وعضثا 
شإن أطرغضا وبثشع تفار إلى الةظعب تضعن صث صّغثت 
الاترضات افوروبغئ شغ الةظعب الطغئغ، وأبصئ طحضطئ 

المعاجرغظ افشارصئ سخا خثاع غآرق أوروبا.
ب- السمض ضث الظفعذ افوروبغ شغ طظطصئ الختراء تغث 
ق تصاخر أعثاف تمطئ تفار شغ الةظعب الطغئغ سطى تتصغص 

تامئ: أبساد تمطئ تفار سطى الةظعب الطغئغ

ظار  تجال  شق  غثعا  طظ  افطعر  اظفقت  سثم  تدمظ  ق 
البعرة طّاصثًة شغ خثور الظاس، ولظ تساطغع صعة شغ 
افرض أن تطفأ جثوتعا، وطا غتخض شغ درسا خغر 
دلغض سطى ذلك، وبظاء سطغه؛ جغسامث الشرب شغ إتضاطه 
السغطرة سطى الحمال السعري سطى صغادات الفخائض 
طسثودة،  دراعط  بثج  ببمظ  له  ظفسعا  باسئ  الاغ 
الشرب  ظزر  شغ  افصثر  الةعئ  عغ  الفخائض  شصغادات 
السغاجئ  غثثم  بما  وتسغغرعا  افطعر؛  ضئط  سطى 
افطرغضغئ دون خسائر طظه، شفغ جمغع افتعال الثاجر 

العتغث عع أعض الحام وأبظاؤعط الثغظ شغ الفخائض.
أطا إغران شعغ تسسى فن تعجث لعا طعذأ صثم شغ 
جعرغا؛ وعغ تثرك أظعا جاثرج طظعا غعطا طا شسمطئ 
وظصطئ  الثغمعغراشغ؛  الاشغغر  غسمى  طا  إغةاد  سطى 
الضبغر طظ أتئاسعا وطظتاعط الةظسغئ السعرغئ، وعغ 
طسامغائ شغ الثشاع سظ ظزام جفاح الحام تاى لع 

أبادت ضض الحسإ السعري.
أطا بالظسئئ لطظزام الارضغ شةض طا غسظغه عع التفاظ 
له  ضمظاعا  المثاوف  وعثه  وتثوده؛  أطظه  سطى 
بغظ  المعصسئ  أضظئ  اتفاصغئ  إلى  باقجاظاد  روجغا 
والاغ  ١٩٩٨م،  جظئ  الارضغ  وظزغره  السعري  الظزام 
تصدغ شغ أتث بظعدعا سطى إسطاء ترضغا تص "طقتصئ 
خمسئ  سمص  تاى  السعري  الثاخض  شغ  اإلرعابغغظ" 
إذا  القزطئ  افطظغئ  الاثابغر  و"اتثاذ  ضغطعطارات، 

تسرض أطظعا الصعطغ لطثطر".
تتصغص  أجض  طظ  عغ  جعتحغ  صمئ  أن  ظةث  وبعثا 
طخالح ضض افذراف المحارضئ سطى تساب طخطتئ أعض 
الحام، وق حك أظعا ق تاسارض طع الرؤغئ افطرغضغئ 
لطتض شغ جعرغا بض تسسى لاتصغصه طظ خقل تحضغض 

لةظئ دجاعرغئ جاخعغ دجاعرا غتثد عغضض الثولئ.
أطا سطى الخسغث المغثاظغ؛ وطا تاسرض له المظاذص طظ 
صخش طضبش وطا غظاب سظه طظ طةازر وتحغئ؛ ووصعف 
عثا  ضمظ  شغفعط  افغثي؛  طضاعشئ  الفخائض  صغادات 
السغاق وعع طظ باب الدشط سطى الظاس لاعغؤاعط 
لطمرتطئ الصادطئ الاغ تاططإ تظازقت ضئغرة؛ جااشطى 
بشطاء وصش ظجغش الثم، وربما تاط السغطرة سطى بسخ 
المظاذص لجغادة الدشط وتئرغر جرغمئ الاظازقت، وأطام 
عثه التصائص ضان ق بث فعض الحام أن غثرضعا جغثا 
تصغصئ طسرضاعط وسزط صدغاعط؛ شمسرضاعط طسرضئ 
وجعد؛ وصدغاعط صدغئ طخغرغئ، وق بث لعط أغدا أن 
غسطمعا أظه ق غعجث خثغص لعط تاى ق غصسعا شغ حئاك 
أسثائعط وعط غتسئعظعط أخثصاء شفغ ذلك العقك 
وغسطمعا  طسرضاعط  تصغصئ  غثرضعا  أن  وبسث  المتاط، 
أسثاءعط؛ غظئشغ لعط أن غساظثوا شغ طسرضاعط إلى 
الصعة المططصئ وعغ صعة اهللا سج وجض؛ شغتسظعا الاعضض 
شغائظعا  له؛  اسامادعط  أوراق  غصثطعا  بط  وطظ  سطغه، 
المسطمغظ؛  سصغثة  طظ  المظئبص  السغاجغ  المحروع 
والثي غرضاه اهللا سج وجض بثغق سظ المحارغع العضسغئ 
تاى غساتصعا ظخر اهللا جئتاظه وتسالى وتأغغثه، وطظ 
بط غاةمع أعض الصعة طع التاضظئ الحسئغئ خطش صغادة 
جغاجغئ واسغئ وطثطخئ لطسسغ لاتصغص عثا المحروع 
بحرى  بثلك  شغتصصعا  المةرم،  الظزام  إجصاط  بسث 
وطا  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ  بإصاطئ    اهللا  رجعل 

 ذلك سطى اهللا بسجغج
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

ق حك أن السغاجئ الثولغئ تصعم سطى إخفاء أعثاشعا 
أسمالعا  شغ  تساظث  وعغ  الثئغبئ؛  وظعاغاعا  التصغصغئ 
اإلجقم؛  سطى  الصداء  سطى  صائمئ  أجاجغئ  شضرة  إلى 
وضمان سثم سعدته إلى طسارك التغاة طظ جثغث، شصث 
تعاربئ الثول الترب سطى اإلجقم جغق بسث جغض، وعغ 
غسامث  واتثا  طصغاجا  جغاجاتعا  شغ  تساثثم  أغدا 
تشطش  بط  جعاعا؛  آخر  حغء  وق  المظفسئ شتسإ  سطى 
عثا ضطه بشطاء جمغض طجرضح تثثع به الئسطاء طظ 
الظاس أختاب الافضغر السطتغ؛ الثي غظئعر بالحضض 

شغسمى سظ رؤغئ المدمعن.
الثي  العاتث؛  الصطإ  زطظ  شغ  ظسغح  وظتظ  واآلن 
الحرصغ  المسسضر  جصعط  بسث  السالط  سطى  عغمظ 
جغاجات  أخئتئ  السعشغاغ،  اقتتاد  دول  وتفضك 
الثول ق تثرج سظ جغاجئ عثا الصطإ (أطرغضا)؛ أو سطى 
افصض ق تحضض تعثغثا خرغتا سطغه، وصث اجاثثم شغ 
ذلك طةمعسئ طظ افدوات جثرعا لاتصغص جغاجاته، 
تأجغا  بالاحارضغئ  تعتغ  طخططتات  خطش  واخائأ 
ُموَسى  ْقُتْل 

َ
أ ﴿َذُروىِي  تصعل  الاغ  الفرسعظغئ  بالسصطغئ 

ْن ُفْظِهَر فِي 
َ
ْو أ

َ
َل دِيَنُكْم أ ْن ُفَبّدِ

َ
َخاُف أ

َ
َولَْيْدُع َرّبَُه إِنِّي أ
ْرِض الَْفَساَد﴾.

َ ْ
األ

عظا غاةطى صطإ التصائص شغ أخئث خعره؛ شالترب سطى 
وتصعق  الجطان  عثا  شغ  أطرغضا  حسار  عع  (اإلرعاب) 
اإلظسان والترغئ والسثالئ رداؤعا؛ طع السطط أظعا عغ 

خاظسئ اإلرعاب وطساسِئثة الحسعب.
ضان ق بث طظ عثه المصثطئ تاى ظساطغع أن ظاخعر 
تةط المضر الثي غتاك سطى بعرة الحام؛ وظاسرف سطى 
الاغ  وافدوات  الضئغر؛  المضر  عثا  تثغر  الاغ  السصطغئ 

تساثثطعا وافجالغإ الاغ تائسعا.
الاغ  افخغرة  جعتحغ  صمئ  حسار  ضان  التصائص  شصطإ 
اظسصثت شغ ٢٠١٩/٢/١٤م، شعصش إراصئ الثطاء والمتاشزئ 
القجؤغظ  وسعدة  السغاجغئ  والاسعغئ  المثظغغظ  سطى 
عع البعب المجرضح الثي غشطغ سعرة المةامع الثولغ 
وغثفغ أعثاشه التصغصغئ وغصطإ التصائص، وإذا ظزرظا 
أن  ظةث  جعتحغ  صمئ  شغ  المحارضئ  الثول  تال  إلى 
ضض دولئ طظعا تسسى لاتصغص طخالتعا بما غظسةط طع 
الرؤغئ افطرغضغئ لطتض شغ جعرغا؛ شروجغا تثرك أظعا 
شغ  طظه  الثروج  ترغث  وعغ  تصغصغ؛  طأزق  شغ  واصسئ 
تثرك  وعغ  وجععا،  طاء  لاتفر  طمضظ؛  وصئ  أجرع 
أغدا أن أطرغضا لظ تسمح لعا بثلك، ولظ تسمح لعا 
أن تثرج لطسالط راشسئ لعاء الظخر؛ وخاخئ أن أطرغضا 
عغ الاغ ورذئ روجغا شغ المطش السعري وجمتئ لعا 
السغطرة  اجاسادة  سظ  شالتثغث  السسضري،  بالاثخض 
سطى إدلإ بسغث المظال؛ سطى افصض شغ المثى المظزعر، 
افطرغضغ،  السغاجغ  التض  سظاخر  اجاضمال  صئض  أو 
شأطرغضا شرضئ سطى السالط التض السغاجغ؛ وافسمال 
السغاق؛  عثا  ضمظ  جاضعن  بعا  لروجغا  غسمح  الاغ 
وإظعاء  السسضري  التض  شرض  روجغا  تساطغع  ولظ 

المطش السعري سطى ذرغصاعا، عثا طظ جعئ؛
وطظ جعئ أخرى المةامع الثولغ غثرك تماطا أظه شغ 
تال جغطرت صعات أجث المثسعطئ طظ الصعات الروجغئ 
أن  تساطغع  شطظ  سسضرغا؛  المظطصئ  سطى  واإلغراظغئ 
ضض  جمسئ  أن  بسث  وخاخئ  وجعدعا،  سطى  تتاشر 
طظ  والضبغر  بض  جعرغا،  أظتاء  ضاشئ  طظ  المصاتطغظ 
وعغ  الحام،  ذاغغئ  ظزام  سطى  البائرغظ  المثظغغظ 

تض رطعز تسصغثات املحعث السعري 
سطى الخسغثغظ السغاجغ واملغثاظغ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث سئث الععاب*ـ 

أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر شغ 
بغان ختفغ، أن تظفغث تضط اإلسثام، شغ ٩ حئان طظ 
برضات،  عحام  السام  الظائإ  اغاغال  بصدغئ  الماعمغظ 
وجرغمئ  السغسغ  ظزام  بعا  غصعم  جثغثة  طثبتئ  عغ 
طخر  تص أعض  جرائمه المسامرة شغ  تداف إلى  أخرى 
المصععرغظ، وأضاف: أن عثه افتضام لغسئ جعى رجالئ 
بالثظعع  جعى  أطاطضط  أطض  ق  أظه  الضظاظئ  طخر  فعض 
والثدعع لما غرغثه الظزام وجادته شغ الئغئ افبغخ! 

ولفئ الئغان إلى: أن طا غصعم به رأس الظزام المخري، وتتثغثا اآلن، عع تضمغط فشعاه المسارضغظ سطى تسثغقته 
لطثجاعر الاغ تئصغه شغ التضط طثى التغاة، وبث لطرسإ شغ ظفعس الظاس، وصاض لروح الامرد والبعرة الضاطظئ شغ 
ظفعجعط. وخاذإ الئغان الصداة شغ طخر بالصعل: إن أرواح عآقء الحئاب وضض روح برغؤئ أزعصئ ظاغةئ صراراتضط 
عغ شغ أسظاصضط، ولظ غشظغ سظضط السغسغ حغؤا ولظ غحفع لضط طظ سثاب اهللا غعم الصغاطئ، وإن عثا ق غاسطص بضط 
وتثضط بض بضض طظ حارك وحعث جفك عثه الثطاء ولط غامسر وجعه غدئا لظفٍج ُأزعصئ بق ذظإ وق جرغرة. 
وتعجه الئغان فعض طخر الضظاظئ بالصعل: ق غرعئظضط طظ الظزام صاطه لظفعس ذاعرة وصسئ شغ أجره، شما ظضض بعا 
إق إلرعابضط وإتضام صئداه سطغضط، شق تمضظعه طظضط وق تسطعه طا غرغإ به، واسطمعا أن أشساله عثه عغ دلغض 
سطى ضسفه وجئظه وأظضط أصعى طظه ق طتالئ. وخاط الئغان طثاذئا المثطخغظ شغ جغح طخر صائق: طا بالضط وعثه 
الثطاء الاغ تراق ضأظعا طاء! واهللا طا ضان عثا الظزام لغةرؤ سطى أعض الضظاظئ وطا ضان له أن غسائغح دطاءعط لع سطط 
أن شغضط رجاق غشدئعن هللا وغظاخرون لطمزطعطغظ، إظضط حرضاء شغ تطك الثطاء بسعظضط له سطى ظطمه وبطحه 
وجعره، وبخماضط سطى جرائمه الاغ تسطمعن، وق خقص لضط إق بصطع ضض تئال تخطضط به، ووخض تئطضط باهللا 
بط طع الثغظ غتمطعن اإلجقم وغسسعن لاطئغصه شغ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ جاتاجإ عثا 
الظزام سطى ضض جرائمه وتظفث شغه تضط اإلجقم سطى رؤوس افحعاد لغضعن سئرة لمظ غسائر ولغحفَغ اهللا بثلك 

خثور صعم ُظطمعا وصعروا، وغعطؤث غفرح المآطظعن بظخر اهللا.

إعدامات تكميم األفواه على بوابات تعديل الدستور المصري
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واإلظةطغجي  افطرغضغ  التض  اجاسراض  تط  أن  بسث 
دور  اجاسراض  طظ  بث  ق  ضــان  شطسطغظ  لصدغئ 

افدوات المظعط بعط:
أطا الخراع شعع أن أطرغضا طظث أن خرجئ طظ الترب 
السالمغئ الباظغئ وعغ تسمض فن ترث المساسمرات طظ 
جمغع المساسمرغظ اآلخرغظ، وطظ ذلك المساسمرات 
ذلك  شغ  خططعا  طظ  شضان  اإلظةطغج،  غث  تتئ  الاغ 
إصاطئ دولئ غععدغئ شغ شطسطغظ ضما جئص، وربط 
عثا الضغان بعا ولغج طةرد التض فن التض ججء طظ 

اجاراتغةغئ ضاططئ تاسطص بالمظطصئ.
تسث  شأخثت  ذلك  أدرضــئ  وصث  شإظعا  إظةطارا  أطا 
ضاظئ  فظعا  وتطعا  أطرغضا  وجه  شغ  لطعصعف  السثة 
تثرك تصغصئ افطر بإخراجعا طظ المظطصئ، شضان طظ 
خططعا أن ق تضعن شطسطغظ دولئ غععدغئ بض أن 
 ١٩٣٩ جظئ  لعا  رجماعا  الاغ  السغاجئ  سطى  تئصى 
رشده  الثي  السطماظغئ)  (الثولئ  افبغخ  الضااب  شغ 
جمغع السرب وطظعط أعض شطسطغظ شغ ذلك العصئ، 
شطما ظةتئ أطرغضا شغ إصرار طحروع الاصسغط وُوجث 
شحض  غبئئ  أن  لطجطظ  برغطاظغا  ترضئ  غععد،  ضغان 
السراصغض  بعضع  وأغدا  شطسطغظ  شغ  افطرغضغ  التض 
حرق  طظ  واتثثت  لثغعا،  افدوات  ضض  واجاشقل 
ارتئاذا  بالغععد  ترتئط  والاغ  افصعى  افداة  افردن 
أطرغضا،  طساسغ  تتئط  أن  تساطغع  لسطعا  سدعغا 

وتظفث بعا طثططاتعا بحأن شطسطغظ.
ظةتئ  لما  أظه  إق  ذعغطئ،  لفارة  ضثلك  التال  وظض 
إغةاد  شغ  وظةتئ  اإلظةطغج،  طظ  طخر  بأخث  أطرغضا 
السربغئ  الئقد  وزساطئ  طخر  زساطئ  غاعلى  لعا  سمغض 
صعي  ودساغئ،  وصعى  إطضاظغات  طظ  طخر  تمطك  بما 
شأدى  اإلظةطغجي،  الةاظإ  وضسش  افطرغضغ  الةاظإ 
إلى  المظطصئ  وتتعغض  افردن،  دور  ضمعر  إلى  ذلك 
شأدى  الظاخر.  سئث  سمغطعا  زساطئ  ذرغص  سظ  أطرغضا 
ذلك إلى ظصض الخراع طظ خراع سطى المظطصئ وتثعا، 
وسطى شطسطغظ بالثات إلى خراع سطى طخر بالثات، 
بط   ١٩٦٧ وترب   ١٩٥٦ ترب  ذلك  جراء  طظ  شضان 
طخر  سطى  الخراع  غسائر  الاغ  افوجط  الحرق  أزطئ 
عع بغئ الصخغث شغعا، وضان طظ جراء ذلك بالظسئئ 
لصدغئ شطسطغظ إغةاد طا غسمى بالضغان الفطسطغظغ 
طظ أطرغضا تائظاه طخر، وإغةاد طا غسمى الفثائغغظ 
افردن  تائظاه  اإلظةطغج  طظ  الفطسطغظغئ  والمصاوطئ 
وتعظج  واإلطارات  والسسعدغئ  الضعغئ  ورائه  وطظ 
ولغئغا والةجائر والمشرب، شائطعر طعضعع الخراع شغ 
لضض  السطماظغئ  الثولئ  طحروع  عع  إظةطغجي  طحروع 
شطسطغظ، وطحروع أطرغضغ عع الثولئ الفطسطغظغئ، 
المحروع  بةاظإ  الفثائغغظ  طظ  وتفظئ  طخر  شضاظئ 
المصاوطئ  طظزمات  وضئرى  افردن  وضان  افطرغضغ، 

وعغ شاح بةاظإ المحروع اإلظةطغجي.
إق أن المحروع افطرغضغ لط غضظ غزعر طظه إق أظه 
لطدفئ الشربغئ وصطاع غجة وضان غتاول إخفاء واصسه 
اإلظةطغج  أن  إق  السراصغض.  تتخض  ق  تاى  الظاس  سطى 
رجط  وأظــه  المحروع،  بافاخغض  سطط  سطى  ضاظعا 
غاسطص  شغما  وخاخئ  ضطعا،  المظطصئ  لثرغطئ  جثغث 
بافردن وضغان غععد؛ شالمحروع غصدغ بإظحاء دولئ 
غععدغئ تحمض صطاع غجة وصسما طظ الدفئ الشربغئ، 
طظ  الحرصغئ  الدفئ  شغ  شطسطغظغئ  دولئ  وإظحاء 
افردن تاى طسان جظعبا والئاصغ طظ الدفئ الشربغئ 
وصسط طظ عدئئ الةعقن والسرصعب شغ لئظان، عثا 
سطى  الضئرى  افربع  الثول  اتفصئ  شطما  المحروع.  عع 
تظفغث صرار طةطج افطظ الخادر جظئ ١٩٦٧ وواشصئ 
رأت  افطــر،  غسظغعط  وطظ  المظطصئ  دول  ذلك  سطى 
الثول الضئرى أن الحسإ المخري والةغح المخري 
وطظزمات الفثائغغظ جاتعل دون الاظفغث، لثلك ترك 
افطر لغظفث بئطء، ولغسمض سطى إزالئ السعائص وضثلك 
إلصظاع  اقجاظجاف  ترب  شضاظئ  لطتض،  غععد  رشخ 

افردن إىل أغظ؟!
الةجء السابع

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ المساخط باهللا (أبع دجاظئ)ـ 
وإخداع الحسإ المخري والةغح المخري، وضثلك 
افطر،  شغ  الضئغرة  السصئئ  غععد  سظث  افطــر  تعغؤئ 
وإخداسعط  المخرغغظ  بإصظاع  الظاخر  سئث  ظةح  شطما 
ضرب  شغ  إظةطارا  شضرت  اقجاظجاف  ترب  بعاجطئ 
المظطصئ  شغ  واجسئ  تــرب  بإحسال  الظاخر  سئث 
الصاعرة  اتاقل  وغةري  المخري  الةغح  شغعا  غثطر 
شإن  افردن،  شغ  حئاط  ترضئ  رتئئ  لثلك  ودطحص، 
صعة  غعغأ  الظاخر  سئث  أن  غسرشعن  ضاظعا  اإلظةطغج 
لقذاتئ  والفثائغغظ  افردظغ  الةغح  طظ  سسضرغئ 
وضان  الفطسطغظغئ  الثولئ  وإصاطئ  تسغظ  بالمطك 
الخراع بغظ افردن وطخر سطى أحثه وطسطعطا لثى 
بغث  ضقعما  ضافردن  غععد  ضغان  ضان  ولما  الةمغع، 
اإلظةطغج والتض اإلظةطغجي أشدض لطغععد، ترك افردن 
جماساه المظثجغظ سطى طخر لطصغام بمتاولئ اظصقب 
سئث  تأغغث  تظال  تاى  الفطسطغظغئ  الثولئ  وتأجغج 
الظاخر شغآدي ذلك إلى ترب واجسئ غصعم شغعا غععد 
سئث  ولضظ  طخر،  بدرب  وافردن  جعرغا  طع  بالاآطر 
الظاخر تظئه إلى عثا وأوسج إلى أتئاسه أن ق غصعطعا 
حئاط  ترضئ  طظ  واضافغ  المتاولئ  شاعصفئ  بحغء. 
بما تخض طظ تحث بقبغظ ألش شثائغ تعل سمان، 
وإظعار صعة الفثائغغظ، شطما صئض سئث الظاخر والمطك 
وجغطئ  ذلك  إظةطارا  اتثثت  روجرز  طئادرة  تسغظ 
طظث  افردن  شغ  المعصش  شاأزم  الفثائغغظ  لاترغك 
لاترغك  الارتغئات  واتثثت   ١٩٧٠ جظئ  تمعز  أواخر 
الفثائغغظ ضث المطك تسغظ لطصغام باظصقب، ولاثخض 
جعرغا شغ افردن بتةئ إظصاذ الفثائغغظ شغضعن ذلك 
طئررا لصغام ضغان غععد بترب واجسئ تحمض افردن 
افزطئ،  بثأت  وبالفسض  طخر،  إلى  وتظاصض  وجعرغا 
شغ  ق  الفطسطغظغغظ  شغ  غتخث  تسغظ  المطك  وبثأ 
الفثائغغظ شتسإ ضغ ق غفضروا شغ الئصاء شغ افردن، 
شضان طا ضان طظ أزطئ أغطعل افجعد، إق أن أطرغضا 
صث جظ جظعظعا، وضثلك سمغطعا سئث الظاخر، شأوصفعا 
المتاولئ وتالعا دون الترب العاجسئ، واضافى المطك 

تسغظ بماابسئ ضرب الفطسطغظغغظ.
إق أن أطرغضا لط تسضئ سظ تظفغث طحروسعا وخحغئ 
طظ صغام غععد بترب واجسئ،  لثلك وضسئ المثطط 
الثولئ  بإغةاد  طخر  ذرغص  ســظ  عــغ  تصعم  فن 
وتعثغثعط  لغععد  تــثا  تدع  وأن  الفطسطغظغئ، 
وزغارة  أطرغضا  طظ  جرى  طا  شضان  العاجسئ،  بالترب 
الترب  طظ  داغان  طعحغ  وتعثغث  خارجغاعا  وزغر 
العاجسئ وبثء افسمال الةثغئ لطسغطرة سطى تترضات 
غععد والسمض شغعط، وصث تمطعا سطى ذلك طعت سئث 
ورجطعا  طخر  طظ  المآبرة  الجساطئ  وشصثان  الظاخر، 
واقظاصال  السادات  وعع  ضسغش  رجض  بمةغء  الصعي 
طخر  وتسرض  طخر،  سظ  الثشاع  إلى  العةعم  طظ 

لثطر اقظاصال إلى غث اإلظةطغج.
ضان  جثغثة  تالئ  المظطصئ  شغ  الةع  عثا  أوجث  لصث 
جمغع  وجسض  طخر،  سطى  الخراع  ترضغج  جرائعا  طظ 
الاترضات طظ اإلظةطغج فخث طخر، وأطا طظ افطرغضان 
شضان لطثشاع سظ طخر. شصث خارت إظةطارا تساعثف 
العجعد الروجغ شغ طخر سظ ذرغص افسمال الثولغئ، 
شغ  الروجغ  العجعد  غساعثف  غععد،  ضغان  وخار 
ضث  واجسئ  ترب  سطى  غععد  سجم  خار  لثلك  طخر، 
طخر وجعرغا أطرا ظاعرا لطسغان، وصاطئ أطرغضا إلى 
شأخثت  المظطصئ  شغ  جادة  بمتاوقت  ذلك  جاظإ 
جعرغا إلى جاظئعا، وظخئئ تاشر أجث رئغسا سطغعا، 
الحغعسغغظ  طظ  جئعئ  شعجثت  السراق  شغ  وتترضئ 
والظاخرغغظ وجظاح الحئاب طظ تجب الئسث، وخارت 
لصطإ  افردن  شغ  تسمض  وأخثت  السراق  أخث  تتاول 
وبثلك  الفطسطغظغئ،  الثولئ  وإغةاد  التضط  ظزام 
أن  طظ  غععد  ضغان  لاثعغش  الحرصغئ  الةئعئ  تعجث 
رضإ  إذا  اقظاخار  طظ  وطظسه  واجسئ،  بترب  غصعم 

 رأجه ضما شسض جظئ ١٩٥٦ و١٩٦٧

بسث زوبسئ الجواج المثظغ، والثشاع سظ اتافاقت الحعاذ شغ الةاطسئ افطرغضغئ شغ بغروت، عا عغ الةاطسئ 
الطئظاظغئ - افطرغضغئ تسطظ، وبحضض رجمغ، أظه ق غعجث لثغعا طضان طثخٌص لطخقة! طا أبار تفغزَئ الطقب 
وأتثث جثقً شغ أوجاذعط، وبغظعط وبغظ اإلدارة، وشغ وجائض اإلسقم؛ وسطغه صال المضاإ اإلسقطغ لتجب 
الاترغر/ وقغئ لئظان شغ بغان ختفغ: أن عثا افطر لغثل سطى أن عظاك شغ الةاطسئ طظ غتاول الاةاعض 
شغ  بأدائعا  طأطعرون  وعط  الغعم،  شغ  لطخقة  خمسًئ  أوصاتًا  لطمسطمغظ  أن  المسطمغظ،  بقد  طظ  بطث  شغ 
وصاعا، شق غةعز، وق غخح الادغغص سطى الطقب بترطاظعط طظ طضان طثخص فداء خطعاتعط... لثا شإظظا 
َظُسّثه سمًق غغر طسآوٍل طظ إدارة الةاطسئ ورئغسعا، وغةإ المسارسئ إلى تطه، وسثم السعدة لمبطه. وأضث 
الئغان: أن طا غتخض وغاضرر عع تصخغر خطغر طظ المسظغغظ شغ السططئ ضثلك، الاغ تحارط سطى الةاطسات 
تأطغظ طراشص ختغئ، وخالئ ترشغه، وضاشغاغرغا، وطرائإ جغارات، وطساتات خدراء، وغغرعا طظ طساطجطات 
سطى  سقوة  اإلجقم؟!  شغ  وشرغدٍئ  رضٍظ  أعط  عغ  الاغ  لطخقة  طضان  تثخغص  تحارط  ق  شضغش  الاسطغط، 
أن تضعن شغ أسطى جطط افولعغات. وخاط الئغان: بأن ترطان الطقب طظ طضاٍن طثخٍص لطخقة عع تمغغج 
وتدغغص، وعع طظ إشرازات الظزام السطماظغ وسعراته الاغ غرزح الظاس تتاعا، وإن طظ غروج أو غثاشع سظ 
عضثا ظزام ق غمبطظا، بض عع طساعط شغ طتاوقت إبساد المسطمغظ سظ تطئغص أتضام دغظعط .وسطى سضج 
الظزام السطماظغ شإن ظزام اإلجقم بسماتاه وُرصّغه غسمض سطى تحةغع ذاسئ اهللا جئتاظه وتسالى وتسعغض 

َْعُبُدوِن﴾. ِ ِنَّ َواِإلنَس إِالَّ 
ْ
سئادته طخثاصًا لصعله تسالى: ﴿َوَما َخلَْقُت اجل

زوابع العلمانية تحاول أن تعصف بثوابت المسلمين في بالدهم

التضعطئ،  وغطمؤظ  السعن،  غث  غمث  تارة  شعع 
وغعخغ الحسإ بالخئر سطى الةرائط، وسطى العغقت 
جغاجات  الاغ أخابئ اصاخاد السعدان، جراء تظفغث 
حئه  سخا  غرشع  أخرى  وتارة  الثولغ،  الظصث  خظثوق 
غطغزئ شغ وجه التضعطئ ترعغئًا وتثعغفا، شصث خرح 
جارتر لعضالئ شراظج برس بالصعل "طظ غغر المصئعل 
طططصًا أن تساثثم صعات افطظ الصعة المفرذئ لصمع 
٢٠١٩/٠٢/٢٠م).  تربغعن  (جعدان  المازاعرغظ...". 
شغ  أطرغضا  ترشسعا  الاغ  الشطغزئ  السخغ  عثه 
عثه  سظ  الرضا  سثم  سظ  والاسئغر  التضعطئ،  وجه 
وعع  واتثًا،  حغؤًا  إق  غسظغ  ق  الصاتطئ،  الممارجات 
الاعثغث والدشط، شغ جئغض تظفغث روحاات (خمسئ 
+١)؛ وعغ افواطر افطرغضغئ لطتضعطئ طظ أجض رشع 
بتسإ  جارتر  صال  (اإلرعاب)،  صائمئ  طظ  السعدان 
الئقد  تحعثعا  الاغ  الاطعرات  "إن  ظفسه:  المخثر 
الماتثة  العقغات  بغظ  الافاوض  سمطغئ  تعثد  تالغًا 
حطإ  إلى  تآدي  صث  والاغ  السعدان،  وتضعطئ 
(اإلرعاب)".  تثسط  الاغ  الثول  صائمئ  طظ  السعدان 

ْيَطاُن إِالَّ ُغُروراً﴾. ﴿يَِعُدُهْم َويَُمنِّيِهْم َوَما يَِعُدُهُم الشَّ
التضعطئ  سطى  الدشط  أجالغإ  طظ  لسطه  وأغداً 
باجائثال  تعثد  خرجئ  الاغ  الاسرغئات  بسخ  عع 
الةمسئ  إظاطغةظج"  "أشرغضا  طعصع  ذضر  شصث  الئحغر، 
٢٠١٩/٠٢/٠٨م، طساظثًا إلى طا صال إظه تصرغر جّري أسثته 
أضسفئ  تال  شغ  أظه  واحظطظ...  شغ  خطغةغئ  جفارة 
الئحغر،  سمر  السعداظغ  الرئغج  الحسئغئ  اقتاةاجات 
المرضجغئ  اقجاثئارات  وضالئ  شإن  طعطك"،  ظتع  "سطى 
رتغطه  تسرغع  سطى  جاسمض  إغه"،  آي  "جغ  افطرغضغئ 

واجائثاله"، (السربغ الةثغث، ٩ حئاط/شئراغر ٢٠١٩).
ورغط عثا وذاك، شإن أطرغضا ق ترغإ شغ ذعاب تضعطئ 
اإلظصاذ؛ شصث جؤض طئسعث أطرغضغ جابص لطسعدان شغ 
تعار طع "الحرق افوجط" شغ ٢٠١١/١٢/٠٣م سظ اظاصال 
ججءًا  عثا  (لغج  شأجاب:  السعدان  إلى  السرب  ربغع 
إجصاط  ظرغث  ق  بخراتئ  السعدان...  شغ  أجظثتظا  طظ 
الظزام، وق تشغغر الظزام، ظرغث إخقح الظزام بإجراءات 
طخطتاظا  شغ  (لغج  وصال  دغمصراذغئ)،  دجاعرغئ 

إجصاط الظزام شغ السعدان).
سعدة  سصإ  الطعارئ  تالئ  بإسقن  الئحغر  غفاجؤظا  بط 
العشث افطرغضغ الثي زار الئقد، وغخر سطى السغر شغ 
خطا التعار العذظغ افطرغضغ، الثي بثأه شغ ٢٠١٤م، 

شغه  شرض  الثي  ٢٠١٩/٠٢/٢٢م،  الةمسئ  خطابه  شفغ 
بأن  طظا  (صظاسئ  الئحغر  أضث  سام،  لمثة  الطعارئ  تالئ 
بظاء  قجاضمال  وافخغرة،  افولى  العجغطئ  عع  التعار 
ابظاغ  التعار  ضطمئ  ردد  تغث  الةمغع).  غسع  وذظ 
سحرة طرة، ورضج سطى السغر شغ تظفغث طثرجات التعار 
العذظغ، وصّثم سرضاً طشرغاً لطراشدغظ، شصال: (إظظا لظ 
لطسعدة  والسقم  لطتعار  الراشدغظ  دسعة  طظ  ظغأس 
الضئرى...)،  وطائثته  العذظ  جصش  تتئ  والةطعس 
وصال: (أخخص الثسعة الخادصئ لصعى المسارضئ الاغ 
لطاترك  ووبغصاه  العذظغ  العشاق  طسار  خارج  تجال  ق 
الراعظ  صداغا  تعل  الاحاور  شغ  واقظثراط  لفطام 

والمساصئض سئر آلغئ تعار غافص سطغعا).
خطابه  شغ  غاطرق  لط  الئحغر  أن  بالثضر  والةثغر 
الثط  شغ  السغر  سطى  الاأضغث  جعى  سقج  في  عثا 
الاغ  والاسعغفات  السغاجغئ،  السمطغئ  شغ  افطرغضغ 
صال:  تغث  اقصاخادغئ  الصداغا  شغ  طظه  سعثظاعا 
بتضعطئ  تاثث  أن  غظئشغ  طتضمئ  اصاخادغئ  (تثابغر 
طعام جثغثة... جأضطش بعا شرغص سمض تظفغثي طظ 
اجاضمال  تغظ  إلى  إلظةازعا  طصاثرة  وذظغئ  ضفاءات 

السمطغئ التعارغئ لعصاعا الدروري).
وق ظظسى شغ خدط عثه الازاعرات، اجامرار التضعطئ 
الخفصئ  وطظعا  الساطئ!  المطضغات  أطعال  جرصئ  شغ 
الثاجرة الاغ أجرتعا باسطغط طغظاء بعرتسعدان الةظعبغ 
بض  المال،  إلى  الماجئ  التاجئ  بتةئ  شطئغظغئ،  لحرضئ 
الاثخض  طظ  تسطط  لط  السعدان،  شغ  المخارف  تاى 
اقصاخادي  الصسط  رئغج  (ضحش  الساشر،  افطرغضغ 
بالسفارة افطرغضغئ لثى السعدان "لغا جغفغرغظع" سظ 
أن المتادبات جارغئ بغظ واحظطظ والثرذعم، لاحضغض 
طةمعسئ سمض لاطعغر الصطاع المخرشغ شغ السعدان). 

جعدان تربغعن ١٤ حئاط/شئراغر ٢٠١٩.
تصعم  الاغ  البعرات  لامغغع  الثارجغئ  الاثخقت  إن 
المئثئغ،  طسارعا  سظ  وترشعا  المسطمغظ،  بقد  شغ 
وربطعا بالثارج، وطتاوقت تعجغععا لثثطئ طخالح 
تآدي  لظ  الرأجمالغئ،  أظزماه  وتئظغ  الضاشر،  الشرب 
إلى ظعدئ افطئ، وق إلى الاشغغر التصغصغ. إن الاشغغر 
التصغصغ إظما غضعن بعسغ المسطمغظ سطى طضائث أطرغضا 
وخدعسعا  أظزماعط  خغاظئ  سطى  ووسغعط  وأخعاتعا، 
لطشرب الضاشر المساسمر، وإصاطئ حرع اهللا شغ افرض، 

 شغ ظض الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة

تامئ ضطمئ السثد: اظافاضئ السعدان بغظ إجراءات الئحغر وتثخقت أطرغضا

اآلخرة  جمادى   ٦ اقبظغظ،  حام،  (حئضئ  طعصع  ظحر 
"أضثت  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٩/٠٢/١١م)  ١٤٤٠عـ، 
طحارك  بغان  شغ  والارضغئ،  الروجغئ  الثشاع  وزارتا 
لاعشغر  تازطئ  تثابغر  اتثاذ  ضرورة  اقبظغظ،  الغعم 
وجاء  إدلإ.  شغ  السقح  المظجوسئ  المظطصئ  أطظ 
وزارتغ  طمبطغ  طئاتبات  سصإ  المحارك،  الئغان  شغ 
الثشاع الروجغئ والارضغئ شغ أظصرة، "بشخ الظزر سظ 
اقجافجازات، تط الاأضغث سطى أعمغئ وضرورة طعاخطئ 
الاساون بغظ اقجاثئارات والصعات المسطتئ لطثولاغظ 

طظ أجض تتصغص جقم واجاصرار طساثام شغ إدلإ"."
: إن أعض الحام غرون عثه الاثابغر التازطئ رأي السغظ شغ دطائعط الجضغئ الاغ تسفضعا، وبغعتعط 
الاغ تثطرعا خعارغت الصاذشات والمثاشع الاغ تثك طا غسمغه (الداطظان) بالمظطصئ طظجوسئ السقح. إن 
المثاشع المامرضجة شغ المسسضرات الروجغئ المعجعدة سطى أذراف المظاذص المتررة عغ الاغ تظفث عثه 
الاثابغر؛ وذلك لطتفاظ سطى أطظ المظطصئ، شما عع أطظ المظطصئ شغ ظزرعط؟! لط غسث غثفى سطى أتث 
سزط المضر الثي غتعضه افسثاء سطى حمال الئقد، وواعط طظ ق زال طثثوسًا بالثور الارضغ، شعثا الئغان 
الاخرغتات  إلغه  ُغداف  وطعاشصاه.  الارضغ  الظزام  طع  باعاشص  عع  اإلجرام  عثا  ضض  أن  بعضعح  غضحش 
افخغرة لطثارجغئ الروجغئ والاغ أضثت أن اتفاق جعتحغ عع طآصئ وأن عثشه عع وتثة جعرغا تتئ 
ظض التضعطئ السعرغئ، بط لصاءات العشث الارضغ طع ظزغره السعري شغ طعجضع. ضض عثا وغغره تريٌّ أن 
غجغض الشحاوة سظ أبخار الماسطصغظ بتئال ترضغا، الماظاجغظ بعرتعط وأعثاشعا. وتري بأعض الحام أن 
غاثارضعا بعرتعط وأن غتجطعا أطرعط طظ جثغث شغسغثوا لبعرتعط روتعا وغتغععا باجط اهللا وسطى طظعب 

رجعل اهللا لغزفروا بالظخر وغصطسعا دابر الصعم الزالمغظ.

وزارتا الدفاع الروسية والتركية تؤكدان 
تآمر نظاميهما على ثورة الشام

"خرجئ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٩/٠٢/٢٢م)  ١٤٤٠عـ،  اآلخرة  جمادى   ١٧ الةمسئ،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
طزاعرات الغعم الةمسئ شغ طظاذص سثة بالةجائر ضث ترحغح الرئغج سئث السجغج بعتفطغصئ لعقغئ خاطسئ، 
دون أن تسةض أي طعاجعات بغظ المتاةغظ وصعات افطظ الاغ اظاحرت بضباشئ، خاخئ شغ الساخمئ. وحارك 
اآلقف شغ المزاعرات الاغ دسا إلغعا ظاحطعن باجط "ترضئ طعاذظئ"، وحمطئ الةجائر الساخمئ وطثن سظابئ 
وجطغش وصالمئ وجغةض وبةاغئ (حرق) وتغجي وزو والئعغرة وبعطرداس (وجط)، وتغارت وغطغجان ووعران 
(غرب)، وورصطئ (جظعب). وشغ تطعر غغر طسئعق طظث رشع تالئ الطعارئ سام ٢٠١١، حعثت الساخمئ تةمسات 
طظث الخئاح، وتجاغثت أسثاد المحارضغظ شغعا سصإ خقة الةمسئ رغط وجعد صاظعن غتزر المسغرات شغعا. 
ورشع المتاةعن قشاات ضاإ سطى بسدعا "ق لطسعثة الثاطسئ"، و"ظسط لرتغض الظزام"، شغ تغظ اجاعثشئ 
ظفسعا  والعااشات  الحسارات  وتضررت  الرئغج.  حصغص  بعتفطغصئ  السسغث  بغظعط  طظ  جاجئ  العااشات  بسخ 
شغ المثن افخرى الاغ خرجئ شغعا المزاعرات الراشدئ لارحغح الرئغج بعتفطغصئ لثعض اظاثابات الرئاجئ 
المصررة غعم ٩ ظغسان/أبرغض المصئض. وظحر ظاحطعن شغ طعاصع الاعاخض خعرا لطمسغرات الاغ ضاظئ طافاوتئ 
شغ أتةاطعا، ولضظ ضان طظ أعمعا المسغرة الاغ خرجئ شغ سظابئ. وضاظئ جئعئ الاترغر العذظغ وأتجاب 
أخرى صررت ترحغح بعتفطغصئ (٨١ ساطا) لقظاثابات المصئطئ، وسططئ صرارعا بأظه المرحح افظسإ لصغادة الةجائر 
شغ المرتطئ المصئطئ، لضظ المسارضئ اظاصثت الصرار طسائرة أن بعتفطغصئ ق غمضظه صغادة الئقد بسئإ وضسه 

الختغ الراعظ ظاغةئ الةططئ الثطاغغئ الاغ تسرض لعا سام ٢٠١٣".

مظاهرات في مناطق عدة في الجزائر 
ضد ترشيح بوتفليقة لوالية خامسة


