
أسطظ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج، 
سطى  الاترغر  لةرغثة  الرجمغ  المعصع  اشاااح  سظ 
اهللا  حاء  إن  جغادمظ  المعصع  أن  وأوضح  اإلظارظئ. 
العضع  غعط  طا  ضض  شغ  وآراء  جغاجغئ  وتتالغض  أخئارا 
شغ تعظج والسالط، وضثلك ذرتا جثغثا لصداغا افطئ 
التص  ظزر  زاوغئ  وشص  الّراعظ  العصئ  شغ  اإلجقطغئ 
ان  إلى  تسالى  اهللا  غعشصه  أن  آطق  غغر...  ق  والتصغصئ 
غاثطى بافطئ وطع افطئ طسسضرات الادطغض اإلسقطغ 
الاغ ظخئعا أسثاؤعا شغ ضض حئر طظ الئقد اإلجقطغئ.

www.attahrir.info :رابط المعصع
www.facebook.com/journal.tahrir :طعصع الاعاخض اإللضاروظغ شغسئعك

وغةجي  الثغر،  إلى  الظاس  بعا  غعثي  ظعٍر،  وطظارة  خغٍر  طظئر  وغةسطه  الُثطا،  غسثد  أن  وجض  سّج  اهللا  ظسأل 
الصائمغظ سطغه والساططغظ المثطخغظ خغر الةجاء، إظه ولغ الاعشغص.

شدض أغام السحر طظ ذي التةئ
 : صال ابظ سئاس رضغ اهللا سظعما: صال رجعل اهللا 
ِ ِمْن َهِذِه  اِلُح ِفيِهنَّ َأَحبُّ ِإَلى هللااَّ «َما ِمْن َأَّاٍم اْلَعَمُل الصَّ
ِشغ  اْلِةَعاُد  َوق  اهللاَِّ  َرُجعَل  َغا  َشَصاُلعا:  اْلَعْشِر»،  األَّاِم 
َجِئغِض اهللاَِّ؟ َشَصاَل َرُجعُل اهللاَِّ : «َوال اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل 
ِ ِإال َرُجٌل َخَرَج ِبَنْفِسِه َوَماِلِه َفَلْم َيْرِجْع ِمْن َذِلَك َِشْيٍء».  هللااَّ
الخالتئ  افسمال  أسزط  طظ  وإن  الئثاري).  (اإلطام 
الاغ غةإ سطى المسطمغظ صاذئئ الصغام بعا شغ عثه 
افغام الفدغطئ، بض أسزمعا سطى اإلذقق، عع إسادة 
تضط اهللا جئتاظه وتسالى إلى الثظغا طظ جثغث؛ وذلك 

بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
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زغارة الخثر لطسسعدغئ؛ 
املشجى والثور وملخطتئ طظ؟
ــ ـــــــــ ــ ــــــــ ــ ــــــــ ـــــــــ

بصطط: تسظ تمثان

الصسثة  ذو   ٢٥ الثمغج  ظئ،  (السربغئ  طعصع  ظحر 
"باخرف  شغه  جاء  خئرا  ٢٠١٧م)،   /٨/١٧ ١٤٣٨عـ، 
ضغان  شغ  الةع  لسقح  السابص  الصائث  "أضث  ذفغش": 
غععد الةظرال أطغر إغحض، الثمغج، أن جغح غععد 
حظ صرابئ ١٠٠ غارة اجاعثشئ صعاشض أجطتئ سائثة 
خقل  وغغرعا  جعرغا  شغ  أخرى  وشخائض  اهللا  لتجب 
لختغفئ  إغحض  وصال  الماضغئ.  الثمج  السظعات 
طظ  سحرات  سظ  أتتثث   ،٢٠١٢ "طظث  "عآرتج"، 
أن  وأضاف  أرصام".  بقبئ  طظ  سثد  إظه  الدربات، 
الدربات "صث تضعن طسجولئ، أو خشغرة وطتثدة، أو 
ضبغفئ سطى طثار أجئعع وتادمظ سظاخر سثة". وطظث 
ضغان  ترص   ،٢٠١١ جظئ  جعرغا  شغ  البعرة  اظثقع 
غصعل  الاغ  المسطتئ  الصعاشض  اجاعثاف  سطى  غععد 
العزراء  رئغج  وصال  الطئظاظغ.  اهللا  لتجب  سائثة  إظعا 
بظغاطغظ ظااظغاعع السظئ الماضغئ، إن ضغاظه ظفث "أسماقً 
سسضرغئ" ضث صعاشض إغراظغئ تظصض أجطتئ لتجب اهللا 
تعلى  الثي  إغحض  وصال  المرات".  وسحرات  "سحرات 
ضاظئ  الشارات  إن  جظعات،  لثمج  الةع  جقح  صغادة 
طظ الثصئ بما غضفغ لافادي الاخسغث ولضظعا جاعمئ 
غععد.  ضغان  طع  الترب  درء  شغ  ظفسه  العصئ  شغ 
الةعقن  عدئئ  طظ  طربع  ضطط   ١٢٠٠ غععد  واتاض 
غجال  وق   .١٩٨١ شغ  وضمعا   ١٩٦٧ جظئ  السعرغئ 

ظتع ٥١٠ ضطط طربع طظ العدئئ طع جعرغا".
شغ  البعرة  اظثقع  طظث  إظه  الثئر  غصعل   :
سطى  غععد  ضغان  ترص   ،٢٠١١ جظئ  جعرغا 
اجاعثاف الصعاشض المسطتئ الاغ غصعل إظعا سائثة 
جئع  صرابئ  طثى  سطى  أظه  أي  الطئظاظغ،  اهللا  لتجب 
شغ  اظثلسئ  الاغ  الحام،  بعرة  سمر  طظ  جظعات 
وجه الزطط والطشغان الثي غمارجه ظزام آل أجث 
الئسبغ الفاحغ ضث أعض جعرغا سطى طثار أضبر طظ 
أربسئ سصعد، وشغ وجه تئسغئ وسمالئ ظزام آل أجث 
وظفعذعا  جغطرتعا  طظ  لطاترر  المةرطئ؛  فطرغضا 
شغ  وصئطه  ذلك  وطع  جعرغا،  سطى  والضاطض  الصاتض 
لغاحرشعا  جاسغظ  اهللا،  أظجل  طا  بشغر  التضط  وجه 
رجعله  وبحرى  وتسالى  جئتاظه  اهللا  وسث  باتصغص 
اإلجقطغئ،  التغاة  باجاؤظاف  والسقم  الخقة  سطغه 
بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة... ذعال 
عثه السظعات السئع تصرغئا، ضان ضغان غععد غضغض 
ورد  ضما  تغث  لئظان،  شغ  إغران  لتجب  الدربات 
غارة   ١٠٠ صرابئ  حظ  غععد  جغح  أن  الثئر  شغ 
اجاعثشئ صعاشض أجطتئ سائثة لتجب اهللا وشخائض 
أخرى شغ جعرغا، وغائةح إغحض صائق: "طظث ٢٠١٢، 
طظ  سثد  إظه  الدربات،  طظ  سحرات  سظ  أتتثث 
ضغاظه  بأن  ظااظغاعع  غائةح  وضثلك  أرصام".  بقبئ 
إغراظغئ  صعاشض  ضث  سسضرغئ"  "أسماقً  ظفث  المست 
تظصض أجطتئ لتجب اهللا "سحرات وسحرات المرات". 
اقتاقل  طصاوطئ  تجب  ضان  السظعات،  عثه  ذعال 
وطماظسئ الاطئغع طسه واقجاسقم له، غاطصى طظه 
الدربات تطع الدربات، بض سحرات الدربات، وعع 
سطى  الرد  سطى  غةرؤ  أن  دون  ذلغض،  خاظع  جاضظ 
الاغ  الخعارغت  طؤات  غماطك  أظه  رغط  غععد،  ضغان 
تخض إلى سمص الضغان ضما غثسغ، ذلك أظه ضان وطا 
وغظاشج  جعرغا،  شغ  المسطمغظ  سطى  غساأجث  زال 
بعط؛  والاظضغض  وذبتعط  صاطعط  شغ  المةرم  بحار 
بحار  ربصئ  طظ  اقظسااق  وبغظ  بغظعط  لطتغطعلئ 
الثقشئ  إصاطئ  طظ  وطظسعط  أطرغضا،  وجغثتعط 
بِِه  ُمُرُكْم 

ْ
يَأ بِئَْسَما  ﴿قُْل  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة 

ْؤِمننَِي﴾. إِيَمانُُكْم إِن ُكنُتْم مُّ

الثي  الخثري  الاغار  زسغط  عع  الخثر  طصاثى 
السراق  شغ  الةسفري  المثعإ  تغارات  أضئر  غسائر 
بضض  طامبطئ  لاغاره  تابسئ  سسضرغئ  فجظتئ  وصائث 
وجراغا  المعسعد  الغعم  ولعاء  المعثي  جغح  طظ 
السقم، وطع أّظه صائث وزسغط لاغار واجع السثد شغ 
السراق، وطمبَّض بأضئر سثد شغ الئرلمان إق أظه لغج 
تغاره  سثد  وتةط  غاظاجإ  صعي  جغاجغ  تدعر  له 
جغاجغئ،  ظاتغئ  طظ  عثا  له،  الاابسئ  والمطغحغات 
غخض  لط  التعزة  شغ  السطمغئ  الثرجئ  ظاتغئ  وطظ 
طرجسا  غضعن  فن  تثعله  الاغ  اقجاعاد  طرتطئ  إلى 
طسامثا تسإ حروط المرجسغات، وعع اقبظ الرابع 
السابص  الجسغط  الخثر  خادق  طتمث  طتمث  لطجسغط 
والمسروف والمرجع الضئغر والحعغر شغ السراق، وعع 
ضان  وإن  ودور  طضاظئ  طظ  والثه  ططضه  طا  غمطك  ق 
غسابمر تارغت وطضاظئ والثه لشاغات وأعثاف طسغظئ.

بالظسئئ  أطا  الرجض،  واصع  دراجئ  تغث  طظ  عثا 
ورآعا  ضئغرة  طفاجأة  الجغارة  أتثبئ  شطصث  لطجغارة 
العقء  شغ  وتشّغرا  المعاصش  شغ  تتعق  بسدعط 
الخثر  وقء  واظاصال  لطسسعدغئ  واظاخارا  والائسغئ 
لطسسعدغئ بثق طظ إغران، وجاسث سطى عثا الفعط 
بسخ افخئار وردود افشسال والاسطغصات والمصاقت 
خرتئ  أو  طظعا  ُشِعَط  تغث  الجغارة  ذضرت  الاغ 
باظاصال العقء والاعجه والثور الةثغث. أذضر بسخ 
عثه الاخرغتات، بط أظاصض لمتاولئ شعط طا تثث 

ولمخطتئ طظ عثا افطر.
جثلغئ  حثخغئ  شعع  الخثر  لمصاثى  بالظسئئ  أوق: 
ُسِرف  شصث  واتثا  طعصفا  تطاجم  ق  طدطربئ  باطاغاز 
وظصغده  المعصش  بغظ  والرصص  اقظاصال  سظه 
له  المعاصش  بسخ  وأذضر  تماطا،  وظفغه  واإلبئات 
الثي  العصئ  شغ  شمبق  أسقه،  الضقم  سطى  لطاثلغض 
غازل شغه (السظئ) وظصض سظه طا ظصض شغ تص الثطفاء 
الراحثغظ رضغ اهللا سظعط والختابئ أجمسغظ، وطا 
غحارك  ظةثه  المآطظغظ،  أطعات  تص  شغ  سظه  ظصض 
تغاره  وغصعم  وغصاض  وغفاك  الطائفغئ  الفاظئ  شغ 

بأبحع الةرائط شغ تص (السظئ).
وأغدا شصث دسط سمقء أطرغضا شغ السراق جعاء أضان 
الطائفغ  المالضغ  طع  ووصش  السئادي  أم  الةسفري 
خقل طسرضئ سطى رئاجئ العزراء شغ ٢٠٠٦، بط اظصطإ 
سطغه شغ ظعاغئ ٢٠٠٧ تغظ حظ المالضغ عةعًطا ضث 

أظخاره وصاض وجةظ طظعط الضبغر.
الثولئ،  أجطمئ  سظ  شغه  غاتثث  الثي  العصئ  وشغ   
تةثه غرشع حسارات الثولئ المثظغئ وغظادي بالسثغث 
الثولئ،  سظ  الثغظ  شخض  تآغث  الاغ  الثسعات  طظ 
واساضاشه  عظاك  ذعابه  بط  إغران  بثروج  وطظاداته 
السغاجغ  السمض  واساجال  السطط  ذطإ  بتةئ  جظعات 
أن  غةإ  الاغ  المرجسغئ  لاتخغض  لطسطط  والافرغ 

غظالعا تاى غخئح طرجسا طساثا به.
لطسسعدغئ  له  افولى  الجغارة  عغ  عثه  لغسئ  باظغا: 
تثاطش  الجغارة  عثه  ولضظ   ،٢٠٠٦ شغ  زارعا  شصث 
إطضاظغئ  لةعئ  الاعصغئ  تغث  طظ  ضئغر  بحضض 
تصسغط السراق وشرض عثا سطى أرض العاصع، وطظ 
صاطئ  الاغ  السسعدغئ  وعغ  الططإ  جعئ  تغث 
طظ  أطرغضا  رجال  تمضظ  بسث  رجمغئ  دسعة  بثسعته 
اإلطساك بمفاخض التضط، والاسعظاطغ شغ الصرارات 
والاشغغرات  الةثغث  السعث  طةغء  بسث  السسعدغئ 

الاغ تثبئ شغعا.
طتغطه  سظ  (الجغارة)  التثث  عثا  غظفخض  ق  بالبا: 
افطرغضغئ  والثطئ  السراق  طسألئ  وعع  به  وسقصاه 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب:
ظسط، غمضظ الصعل بأن أطرغضا الغعم تصعم بمراجسئ 
طا  تةث  لسطعا  أششاظساان،  شغ  قجاراتغةغاعا  تبغبئ 
لاثخطعا  افخغرة"  "المرتطئ  تسمغه  طا  إلى  غرحثعا 
الصغادة  سطى  غاضإ  تراطإ  إن  أششاظساان...  شغ 
روغارز  ذضرت  شصث  أششاظساان،  شغ  السسضرغئ 
٢٠١٧/٨/٣ أظئاء اجاماع ساخش بغظ الرئغج افطرغضغ 
(وبار  واحظطظ:  شغ  سسضرغغظ  وطسآولغظ  تراطإ 
تعتر حثغث خقل اقجاماع تغظ صال تراطإ إن سطى 
افرضان  عغؤئ  ورئغج  طاتغج  جغمج  الثشاع  وزغر 
إصالئ  دراجئ  داظفعرد  جعزغش  الةظرال  المحارضئ 
الةظرال جعن ظغضعلسعن صائث الصعات افطرغضغئ شغ 
أششاظساان فظه لط غفج بالترب)، وعضثا شإن تراطإ 
غئثي حضعضًا تغال الترب افطرغضغئ شغ أششاظساان، 
راجسئ  صث  افخرى  عغ  أوباطا  إدارة  ضاظئ  وإذا 
فششاظساان،  افطرغضغئ  اقجاراتغةغئ  شغ  وسّثلئ 
الغعم  تراطإ  إدارة  تةرغعا  الاغ  المراجسئ  أن  إق 

ظرف  شغ  تةري  المراجسئ  عثه  ضعن  خخعخغئ  لعا 
تافاصط شغه المحاضض الثولغئ فطرغضا ولمضاظاعا شغ 

السالط، وغمضظ تفخغض ذلك سطى الظتع الاالغ:
أوقً: أسطظئ أطرغضا تربعا سطى أششاظساان أواخر ٢٠٠١ 
تتئ ذرائع الرد سطى عةعم ١١ أغطعل/جئامئر، وضان 
ذلك بثشع طظ المتاشزغظ الةثد الثغظ أتاذعا إدارة 
بعش الخشغر. وبسث أصض طظ ساطغظ عاجمئ أطرغضا 
تساظةث  وخارت  رطاله  شغ  وغرصئ  واتاطاه،  السراق 
لطثروج، وبشرق أطرغضا شغ السراق شصث أخئتئ تربعا 
شغ أششاظساان أصض حأظًا، شرضجت جعثعا لطثروج طظ 
والمصاوطئ  السراق  أخئح  بسثطا  السراصغ،  المساظصع 
وبسثعا  بعش  إلدارة  الحاغض  الحشض  عغ  السراصغئ 
جض  إخراج  شغ  أوباطا  إدارة  وبظةاح  أوباطا.  إدارة 
 ،٢٠١١ أواخر  السراق  طظ  افطرغضغئ  المصاتطئ  الصعات 
شصث أخثت أطرغضا تئظغ اجاراتغةغئ جثغثة لطاساطض 
طع خسعد الخغظ، وعغمظئ عثه المسألئ سطى الفارة 
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هل بات حزب إيران في لبنان،
أرنباً أمام يهود أسداً على المسلمين؟! ‡]iâ›]∆… ;̂∫;]“ÁÖŸ ;̂ÏËqËh\2à\

إعالن إطالق الموقع الرسمي لجريدة التحرير

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

السآال:
شغ ٢٠١٧/٨/١٥م وجعئ ترضئ ذالئان رجالئ طفاعتئ إلى الرئغج افطرغضغ تثسعه إلى جتإ الصعات 
(دسئ ترضئ "ذالئان" رئغج أطرغضا  افطرغضغئ طظ أششاظساان ولغج إلى المجغث طظ الصعات افطرغضغئ: 
دوظالث تراطإ، إلى "جتإ صعاته بالضاطض" طظ أششاظساان، وتّثرته شغ رجالئ طفاعتئ طظ اإلصثام سطى 
زغادة سثد الصعات افطرغضغئ شغ عثا الئطث السخغ سطى واحظطظ...) (المخثر: ظعشعجاغ - أر تغ - روجغا 
تثحى  أششاظساان  شغ  جثغثة  اجاراتغةغئ  طظ  تراطإ  غظعغه  طا  سطى  ردًا  وذلك  ٢٠١٧/٨/١٥م).  الغعم، 
ذالئان طظعا أن تادمظ إرجال صعات جثغثة، تغث تخاسثت الاخرغتات طظ طسآولغ الئغئ افبغخ سظ 
صرب عثه اقجاراتغةغئ الةثغثة... شصث ظصض المعصع المثضعر شغ ٢٠١٧/٨/١٠م صعل تراطإ لطختفغغظ 
(إن إدارته "صرغئئ جثا" طظ تئظغ اجاراتغةغئ جثغثة خاخئ بأششاظساان...)، وأضاف: (إظه صرار ضئغر جثا 
بالظسئئ إلغ. إظظغ وربئ الفعضى، وظتظ ظسسى لاصطغطعا بحضض ططمعس)... شعض غسظغ ضض ذلك أن أطرغضا 
جادة شغ وضع اجاراتغةغئ جثغثة شغ أششاظساان؟ وعض جاادمظ إرجال صعات جثغثة أو تظحغط الثور 

الئاضسااظغ أو العظثي شغ أششاظساان دون إرجال صعات جثغثة أطرغضغئ؟ وججاضط اهللا خغرا
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الغععد  الختفغغظ  وبسخ  أغدا،  المعجاد  صادة  طع 
الصثس  تسطغط  صئض  أي   ١٩٦٣ سام  بثأت  أظعا  ظحروا 
السقصئ  عثه  اجامرار  بط  جظعات،  بأربع  وافصخى 
التمغمئ بغظ الاعأطغظ وطا ظاب سظعا طظ تماغئ ظعر 
أخطار  أغئ  طظ  الماضغئ  الفارة  ذعال  غععد  ضغان 
تاى  السقصئ  عثه  وتطعر  وجعده،  تعثد  أن  غمضظ 
وخطظا اآلن لتماغئ الظزام افردظغ والسرش العاحمغ 
طظ صئض ضغان غععد، وصث جاء شغ أتث ختفعط: أن 
ضغاظعط بتاجئ لفردن ضمظطصئ أطظغئ سازلئ لتثوده 
الممطضئ،  لمساسثة  أولعغئ  ضغاظعط  وغدع  الحرصغئ، 
شغ  اجاصرارعا  سطى  التفاظ  شغ  لطشرب،  المساظثة 
غسغطرون  الثغظ  الماحثدغظ  المسطتغظ  طعاجعئ 

سطى طساتات واجسئ طظ جعرغا والسراق.
سقوة سطى اتفاصغات الاساون تصرغئا شغ ضض المةاقت؛ 
طرورا  واقجاثئاراتغ،  افطظغ  الاساون  طظ  بثءا 
الاةاري  والائادل  والمغاه  والشاز  الطاصئ  باتفاصغات 
إلجراء  لطاثطغط  وخطئ  تاى  الترة،  والمظاذص 
طظاورات سسضرغئ طحارضئ بغظ الةاظئغظ... بط غأتغ 
رأس الظزام طائةتا أظه لظ غسمح لغععد باشغغر العضع 
لفطاضظ  الجطاظغ  بالاصسغط  غصئض  لظ  وأظه  الصائط، 
اإلبراعغمغ  الترم  شغ  أبعه  شسطعا  (والاغ  المصثجئ 
واظاعئ باصسغط الترم شسق)! شسظ أي وضع غاتثث 
وظزاطه عع المسآول بالثرجئ افولى سظ وجعد عثا 
خظغسئ  ضعظه  وتبئغاه،  المسطمغظ  بقد  شغ  السرذان 

برغطاظغا والشرب تماطا ضما عع ضغان غععد.
وعع بعثا الفسض (العخاغئ سطى المصثجات) غصجم صدغئ 
طصثجات  إلى  طشاخئئ  إجقطغئ  بقد  طظ  شطسطغظ، 
إجقطغئ، وغساعط بابئغئ غععد وغسارف بتصعط شغ 
شطسطغظ، وعع بعثا وبأشساله سطى طثى جظغظ، غسطظعا 
طثوغئ أظه سثو لفطسطغظ وسثو لمصثجات المسطمغظ 

وافصخى وسثو لفطئ اإلجقطغئ.
وطةاعثغظ،  لةغعش  غتااجان  وافصخى  الصثس 
وغتااجان فغٍث ذاعرة طاعضؤئ لط تاطعث بمخاشتئ 
ضض  وتترغر  باترغره  تصعم  افطئ،  أسثاء  غععد 
وسمقئعط،  وأحغاسعط  غععد  دظج  طظ  شطسطغظ 
شصدغئ شطسطغظ وصدغئ افصخى عغ صدغئ سسضرغئ 
ولغسئ صدغئ جغاجغئ وق تتض إق باترغك الةغعش، 

ق بالمفاوضات واقتفاصغات الثغاظغئ.
التصغصئ،  وجه  سطى  تعأطان  غععد  وضغان  الظزام  عثا 
ووجعده طحضطئ بتث ذاته، وتترغر الصثس وافصخى 
جثوره  طظ  الظزام  عثا  بإزالئ  غئثأ  شطسطغظ  وباصغ 
وصطع ضض تئاله وحراغغظه الاغ تربطه بالشرب الضاشر، 
بثولئ  وإلتاصه  المثطخغظ،  الئطث  عثا  أبظاء  وبأغثي 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الصادطئ صرغئا بإذن 
اهللا، الاغ جاجغض طزاعر الضفر وخظائسه ودوله طظ بقد 
دظج،  ضض  طظ  ذاعرة  الئقد  عثه  لاسعد  المسطمغظ 
تسغح شغ ذمأظغظئ وعظاء ضما وسث رب السجة، وبحر 
 بثلك رجعله الضرغط سطغه أشدض الخقة والاسطغط

طا وراء تعثغثات أطرغضا وإغران 
بإلشاء اقتفاق الظعوي؟

الاخرغتات  طظ  ترب  افخغرة  اآلوظــئ  شغ  تخاسثت 
الضقطغئ بغظ اإلدارة افطرغضغئ وبغظ التضعطئ اإلغراظغئ، 
وجادت لشئ الاعثغث والعسغث بغظعما، وضبرت الاتطغقت 
والاثمغظات الاغ ظاصحئ طثى جثغئ أو طخثاصغئ إدارة 
تراطإ شغ صغاطعا بإلشاء اقتفاق الظعوي، وطثى جثغئ 

إغران شغ تعثغثعا باقظستاب طظ عثا اقتفاق.
طا  عع:  السغاق  عثا  شغ  ظفسه  غطرح  الثي  والسآال 
تصغصئ عثا الاعتر الماخاسث بغظ أطرغضا وإغران؟ وطا 

الثي ُترغثه إدارة تراطإ طظ عثه الاعثغثات؟
أغام  صئض  روتاظغ  تسظ  اإلغراظغ  الرئغج  عّثد  لصث 
بأّن بقده صث تظستإ طظ اقتفاصغئ بحأن برظاطةعا 
الظعوي شغ غدعن جاسات، شغ تال اجامرت أطرغضا 
باعجغع السصعبات، وأّضث أّن "تراطإ أبئئ لطسالط أّظه 
الظعوي  اقتفاق  بإلشاء  باعثغثه  جغثًا  حرغضًا  لغج 
المعصع سام ٢٠١٥ بغظ إغران والثول السئ الضئرى".

افطط  لــثى  أطرغضا  طظثوبئ  عاغطغ  ظغضغ  ورّدت 
المسآولغئ  تاتمض  أن  إغران  سطى  غةإ  أظه  الماتثة 
سظ "تةاربعا الخاروخغئ ودسمعا لقرعاب وتةاعطعا 
افطظ  طةطج  لصرارات  واظاعاضاتعا  اإلظسان  لتصعق 
افطرغضغئ  السصعبات  بأّن  عاغطغ  وذّضــرت  الثولغ"، 

الةثغثة لغج لعا خطئ باقتفاق الظعوي طع إغران.
شالسصعبات افطرغضغئ إذًا لغسئ بسئإ اقتفاق الظعوي 
الرئغج  صّرر  وصث  الخاروخغئ،  الاةارب  بسئإ  وإّظما 

الظعوي  اقتفاق  سطى  اإلبصاء  رجمغًا  تراطإ  افطرغضغ 
اقظاثابغئ  وسعده  أبرز  أتث  سظ  وتراجع  إغران،  طع 
بامجغص عثا اقتفاق الثي أبرطاه الثول الضئرى طسعا 
إغران  سطى  سصعبات  بفرض  غعّثد  لضّظه  ساطغظ،  صئض 
وإّظما  الظعوي  بئرظاطةعا  تاخض  ق  فجئاب  شارة  ضض 

بالئراطب الخاروخغئ اإلغراظغئ.
والسصعبات افطرغضغئ افخغرة الاغ شرضئ الحعر الماضغ 
سطى إغران حمطئ جائ طظ شروع حرضئ طةمعسئ حاعث 
اإلغراظغئ  الخعارغت  وتظاب  ُتطعر  الاغ  الخظاسغئ  تاطث 
عثه  إّن  إغران  وتصعل  السائض،  بالعصعد  تسمض  الاغ 
السصعبات ُتثالش اقتفاق الثي تعخطئ إلغه طع الثول 
بمعجئه  خّففئ  والــثي   ،٢٠١٥ سام  السئ  الضئرى 

السصعبات سطغعا طصابض تسطغض برظاطةعا الظعوي.
وضان تراطإ صث عّثد أضبر طظ طّرة بإلشاء طا وخفه 
وضان  وبأّظه "ضاربغ"،  اإلذقق"،  سطى  اتفاق  بـ"أجعأ 
"إغران  صعله:  طبض  طظ  الظارغئ  الاخرغتات  طظ  ُغضبر 
تطسإ بالظار، واإلغراظغعن ق ُغصّثرون ضط ضان أوباطا 
ذغئًا طسعط، أطا أظا شطسئ طبطه"، لضظه طع ضض عثه 
ضان  المععلئ  والاعخغفات  الطّظاظئ  الاعثغثات 
غاراجع شغ ضض طّرة سظ تعثغثاته وتعخغفاته، ولع 

ضان خادصًا شغعا لما تراجع.
تث  إلى  تخض  ق  والاغ  لطتئال  حٍث  لسئئ  إذًا  إّظعا 
غغر  آخر  حغء  طظعا  العثف  أّن  حك  وق  الصطع، 

اقتفاق الظعوي، شما عع عثا الحغء غا ترى؟
طحروع  شغ  داخطئ  إغران  أّن  أوقً  الاثضغر  طظ  ُبّث  ق 
الروجغ- المتعر  شغ  رضظ  وعغ  بسعرغا،  أطرغضا 
جعرغا  شغ  بإظحائه  أطرغضا  جمتئ  الثي  اإلغراظغ 
جقم  اتفاق  طظ  ججء  أغدًا  وعغ  اإلجقم،  لمتاربئ 
أطرغضغ روجغ أردظغ رجمغ سطظغ شغ جظعب جعرغا، 
ضما أظعا ضاطظئ رئغسغئ لطتطعل السغاجغئ شغ جعرغا 
إلى جاظإ روجغا وترضغا، والاغ ُرجمئ شغ طآتمرات 
أجااظئ بضازاخساان، وتزغئ بمئارضئ أطرغضغئ وببظاء 

وإحراف طظ افطط الماتثة.
الاةاذبات  طظ  الظعع  عثا  شعط  ُغمضظ  سطغه  وبظاء 
افطرغضغئ اإلغراظغئ، بض غةإ شعمه شغ إذار جغاجغ 
تضاغضغ ُغتّصص أعثاشاً جاظئغئ فطرغضا وإلغران طساً تاطّطإ 
إبصاء تالئ الاعتر بغظ الثولاغظ، وشغ عثا السغاق غصعل 
الظائإ الةمععري الئارز بعل راغظ: "غةإ اإلبصاء سطى 

اقتفاق الظعوي، بمعازاة الادغغص سطى إغران".
شغ  إغــران  ضث  افطرغضغ  الاخسغث  بصاء  ُغساسث  ضما 
عغ  (أطرغضا  أّن  الُمدّططئ  اإلغراظغئ  لطظزرغئ  الاروغب 
الحغطان افضئر)، وذلك لطاشطغئ سطى السغاجات اإلغراظغئ 
شغ  ولقجامرار  افطرغضغئ،  لفجظثة  الثادطئ  التصغصغئ 
صغام إغران بطسإ دور الفّجاسئ ضث دول الثطغب قجامرار 

أطرغضا شغ اباجازعا واطاخاص برواتعا.
عع  السغاجغئ  افعــثاف  تطك  تتصغص  طظ  افعط  لضّظ 

ووجعد  إغران،  شغ  اصاخادغئ  أطرغضغئ  أذماع  وجعد 
تظاشج أطرغضغ أوروبغ سطى السعق اإلغراظغئ الُماسّطحئ 
ق  أوروبا  سطى  افطرغضغ  شالدشط  الشربغئ،  لطُمظاةات 
جغما شرظسا وألماظغا والاغ أظةجت خفصات ضثمئ طع 
إغران بمطغارات الثوقرات شغ طةال الطائرات المثظغئ 
الثول  ظةاح  جئئه  المثاطفئ  والسغارات  (اإلغرباص) 
افوروبغئ شغ إظةاز تطك الخفصات ُطافّعصئ سطى أطرغضا 
شغ ذلك، لثلك ُغرغث تراطإ أن غدمظ شرًخا اجابمارغئ 
وأْن  اإلغراظغئ،  السعق  شغ  افطرغضغئ  لطحرضات  ضئغرة 
وأْن  جئص  بأّظه  سطماً  السعق،  ذلك  طظ  تخاعا  تظال 
لئغع  تراخغص  بالفسض  افطرغضغئ  الثجاظئ  وزارة  طظتئ 
بسئإ  تأخر  إظةازعا  ولضّظ  إلغــران،  الئعغظس  ذائرات 

طظاضفات شغ الضعظشرس افطرغضغ.
شغ  عغ  طا  إلغران  افطرغضغئ  والاعثغثات  شالسصعبات 
العاصع جعى سصعبات وتعثغثات فوروبا، طظ أجض تسطغض 
أو تأخغر تطك الخفصات افوروبغئ الدثمئ إلغران رغبما 

غاط إزالئ السعائص الاغ تصش أطام الخفصات افطرغضغئ.
بالاظاشج  افوروبغئ  والــثول  أطرغضا  تصعم  وعضثا 
بغظما  واصاخادغًا،  جغاجغًا  واجاشقلعا  إغــران  سطى 
ُغرّوج الساجئ اإلغراظغعن طظ خقل تخرغتات شارغئ 
غجسمعن شغعا أّظعط ُغعاجععن دول اقجاضئار، وسطى 
بالحغطان  إغران  داخض  تعخش  الاغ  أطرغضا  رأجعط 

 افضئر، بغظما عط شغ العاصع ُطةرد أدوات لعا

الاصى سئث اهللا الباظغ ططك افردن صئض أجئعع بعشث 
شطسطغظغئ  وحثخغات  الصثس  أوصاف  طمبطغ  طظ 
افردن  إن  صائق:  أطاطعط  بطعقته  اجاسرض  تغث 
جغعاخض بثل ضض الةععد شغ الثشاع سظ المصثجات 
الحرغش  الصثس  طثغظئ  شغ  والظخراظغئ  اإلجقطغئ 
وأظه جغتاشر سطى العضع الاارغثغ والصاظعظغ الصائط 
شغ طثغظئ الصثس، وجغعاجه أي طتاوقت تساعثف 
افصخى،  المسةث  شغ  المضاظغ  أو  الجطاظغ  الاصسغط 

طتثرًا طظ خطعرة المساس به.
وأجاجغ  له  حثخغئ  أولعغئ  افوصاف  دسط  أن  وأضث 
وخقل  أظه  إلى  طحغًرا  المصثجات،  سطى  لطتفاظ 
افزطئ افخغرة ضان واضتًا أن أي تعتر شغ الصثس له 
اظسضاجات إصطغمغئ ودولغئ، تغث إن طعضعع الصثس 

طسألئ لغسئ أطظغئ، بض جغاجغئ باطاغاز.
الظزام  عثا  باارغت  جرغسا  الاثضغر  طظ  عظا  بأس  وق 
حرق  إطارة  بحضض  الظزام  عثا  أظحأ  شصث  وأشساله، 
افردن اباثاء باتفاق طئاحر بغظ الةث افضئر لعثا المطك؛ 
سئث اهللا افول، ووزغر المساسمرات الئرغطاظغئ وظساعن 
تحرحرل سام ١٩٢١ بسث اتفاصغئ جاغضج - بغضع الاغ 

صسمئ بقد الحام والسراق بغظ برغطاظغا وشرظسا.
والعثف العتغث طظ إظحاء عثا الضغان وضما جاء شغ 
ضغرضئردج  إلغك  المفعض  الئرغطاظغ  العزغر  طثضرات 
"إن أراضغ حرق افردن صث خخخئ لاضعن أراضغ 
اتاغاذغئ لاعذغظ السرب سظثطا غخئح العذظ الصعطغ 

لطغععد شغ شطسطغظ تصغصئ واصسئ".
بط أخئتئ اإلطارة طمطضئ بسث إسطاء سئث اهللا افول 
اجاصققً طعععطا طظ برغطاظغا، لاضامض شخعل الثغاظئ 
باسطغط شطسطغظ لغععد لاتصغص وسث بطفعر تتئ صغادة 
دخطئ  الاغ  السربغئ  لطةغعش  صائثا  ضان  الثي  ضطعب 
تثاشع سظ شطسطغظ شغ ترب ١٩٤٨، وشغ التصغصئ ضاظئ 

تظفث صرار الاصسغط سطى أرض العاصع.
باصغ  تسطغط  تط  تسغظ  المطك  سعث  شغ  ذلك  وبسث 
غععد  لضغان  غجة)  وصطاع  الشربغئ  (الدفئ  شطسطغظ 
بمسرتغئ جمغئ بظضسئ ١٩٦٧ وجطمئ الصثس تسطغما 
شخعل  وتعالئ  غععد،  لضغان  ذعإ  طظ  ذئص  سطى 
المسرتغئ قتصا بترب الاترغك ١٩٧٣ لغثعإ السادات 
(ضاطإ  غععد  ضغان  طع  جقم  اتفاصغئ  وغعصع  بسثعا 
دغفغث ١٩٧٩)، بط لتصه المطك تسغظ باعصغع اتفاصغئ 
افصظسئ  أزالئ  الاغ   ١٩٩٤ سام  الثغاظغئ  سربئ  وادي 
افطئ  بتص  المةرطغظ  عآقء  وجعه  سظ  والمساتغص 
وتص دطاء أبظائعا الاغ جالئ طثاشسئ سظ شطسطغظ 
وافصخى، تغث غخش تسغظ تعصغع اقتفاصغئ وبضض 

جرأة أظه تطمه وتطط أجثاده المأشعظغظ.
الضغاظغظ  عثغظ  بغظ  السقصات  تارغت  تضّحش  وبسث 
واتخالعا  الغععدغئ  العضالئ  أغام  طظث  الاعأطغظ 
وتسطغط  غععد  ضغان  صغام  صئض  افول  اهللا  سئث  بالةث 
ولصاءاته  تسغظ  المطك  بسقصات  طرورا  شطسطغظ، 
بجسماء غععد شغ لظثن وشغ إغقت وسمان، ولصاءاته 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: أتمث الثطعاظغـ 

الظزام افردظغ غاعارث الثغاظئ 
جغق بسث جغض

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: سئث اهللا الطغإ – وقغئ افردنـ 

أورد طعصع (بغ بغ جغ سربغئ، السئئ، ٢٧ ذو الصسثة 
١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٨/١٩م) خئرا جاء شغه: "أحادت ختش 
سربغئ، بظسثاغعا العرصغئ واإللضاروظغئ، بصرار السسعدغئ 
السربغئ  الممطضئ  بثخعل  صطر  دولئ  لتةاج  السماح 
إلضاروظغئ،  تخارغح  دون  الئري  المظفث  سئر  السسعدغئ 
وظصض تةاج صطرغغظ آخرغظ جعا واجاداشئ الةمغع سطى 

ظفصئ المطك السسعدي جطمان بظ سئث السجغج".
ِي  لَثَّ لِلنَّاِس  ُوِضَع  َنْيٍت  َل  وَّ

َ
أ ﴿إِنَّ  تسالى:  صال   :

َقاُم  مَّ َنيِّـَناٌت  آيَاٌت  فِيِه    لِّلَْعالَِمنَي  َوُهًدى  ُمَباَراًك  َة  بَِبكَّ
ِْه َسبِيالً َوَمن َكَفَر َفإِنَّ اهللا َغيِنٌّ َعِن الَْعالَِمنَي﴾،  َ ِ إِبْرَاِهيَم َوَمن َدَخلَُه اَكَن آِمًنا َوِبِّ بَلَ اجَّاِس ِحجُّ اْكَْيِت َمِن اْسَتَطاَع إ
شالتب رضظ طظ أرضان اإلجقم الثمسئ، وعع شرض أوجإ اهللا جئتاظه وتسالى سطى المسطمغظ الصغام به 
وتأدغئ حسائره، وبالاالغ شق غةعز لضائظ طظ ضان أن غمظع المسطمغظ طظ التب بمظسعط طظ العخعل إلى 
طظاجضه، وإن شسض ذلك شعع خث سظ جئغض اهللا، وضفر بأظسمه؛ لثلك شإظه طظ السةإ السةاب اإلحادة بصرار 
تضام آل جسعد السماح لتةاج صطر بثخعل طمطضاعط، وضأن طصثجات المسطمغظ عظاك عغ ططك غمغظعط، 
طظ  سئادة  سطى  الصغمغظ  أظفسعط  طظ  جسطعا  أظعط  أدق  بمسظى  إلغعا،  بالعخعل  حاؤوا  طظ  سطى  غمّظعن 

سئادات اهللا غسمتعن لطمسطمغظ باأدغاعا، أو غترطعظعط طظعا طاى حاؤوا!! أق جاء طا غتضمعن.

الحج فرض وحق وليس مّنة ومكرمة من حكام آل سعود!

ظحر طعصع (جئعتظغك سربغ، السئئ ٢٧ طظ ذي الصسثة ١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٨/١٩م) الثئر الاالغ: "أضث وزراء 
خارجغئ طخر وافردن وشطسطغظ سطى ضرورة تض الصدغئ الفطسطغظغئ، ضسئغض لاتصغص اقجاصرار شغ المظطصئ، 
ودسعا ضغان غععد إلى وصش اإلجراءات أتادغئ الةاظإ شغ الصثس الحرصغئ وافراضغ المتاطئ. وصال وزغر الثارجغئ 
المخري، جاطح حضري، خقل طآتمر ختفغ طع ظزغرغه افردظغ والفطسطغظغ طظ الصاعرة: "سطى (إجرائغض) وصش 
لطعزراء  طحارك  بغان  شغ  حضري،  وأضاف  المتاطئ".  وافراضغ  الحرصغئ  الصثس  شغ  الةاظإ  أتادغئ  اإلجراءات 

البقبغئ: "سثم تض الصدغئ الفطسطغظغئ غسائر السئإ الرئغسغ لسثم اقجاصرار شغ المظطصئ"."
أن  طظ  أضئر  وتارغثغئ  حرسغئ  تصائص  سظ  غاساطعن  بض  الطرف،  غشدعن  الروغئدات  عآقء  إن   :
غاةاعطعا أصجام سابرون سطى افطئ اإلجقطغئ أطبالعط، شافرض المئارضئ الاغ أجري إلغعا بسغث الئحر 
سطغه الخقة والسقم، وشاتعا أطغر المآطظغظ سمر بظ الثطاب، وجئطئ بثطاء الختابئ رضعان اهللا سطغعط، 
وتررعا الئطض خقح الثغظ افغعبغ طظ الخطغئغغظ، وتررعا صطج طظ المشعل، وتاشر سطغعا السططان 
شغ  الخشغر  غثرضه  المئارضئ  افرض  لعثه  التض  ضغفغئ  إن  شغعا.  الامرضج  طظ  غععد  بمظسه  التمغث  سئث 
غععد،  طظ  ضاططئ  تترغرعا  وعع  أق  اإلجقطغئ،  السصغثة  طظ  ظابع  تض  عع  الضئغر،  صئض  اإلجقطغئ  افطئ 
ولغج باجاةثاء ضغان غععد ودسعته إلى وصش اإلجراءات أتادغئ الةاظإ الاغ غصعم بعا الضغان المست شغ 

الصثس الحرصغئ وافراضغ المتاطئ، والاغ تسظغ صعق واتثًا تضرغج وجعده شغ شطسطغظ.

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

فلسطين المباركة  األرض  على  "ترويكا" التآمر 
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ذالئان، والرئغج غحارط لصئعل ذلك برظاطةًا زطظغًا 
ق  الثي  افطر  وططمعجئ،  واضتئ  وظاائب  ذعغض  غغر 
غساطغع السسضرغعن تصثغمه ظزرًا لاةاربعط المرغرة 
شغ أششاظساان سطى طثار ١٦ ساطًا، والثي غةسض عثا 
الثغار ططروتًا طظ الظاتغئ الظزرغئ عع لساب تراطإ 
أششاظساان  شغ  العائطئ  المسثظغئ  لطبروة  غسغض  الثي 
باإلضاشئ  دوقر،  بارلغعن  صغماعا  أطرغضا  تصثر  الاغ 
شصث  العجطى،  آجغا  طظ  لطظفط  ضممر  طعصسعا  إلى 
ظصض طعصع ختغفئ الثجاعر ٢٠١٧/٧/٢٦ سظ الظغعغعرك 
غثرس  اقتاماقت،  قجاضحاف  أظه  (وأضاشئ  تاغمج 
لطصاء  ضابعل  إلى  له  طئسعث  إرجال  افبغخ  الئغئ 
طسؤعلغ الاسثغظ عظاك، قشائ إلى أظه شغ العصئ الثي 
دخض شغه الئغئ افبغخ افجئعع الماضغ شغ جثال 
أششاظساان،  جغاجئ  تعل  طاجاغث  ظتع  سطى  طاسظئ 
الاصى بقبئ طظ طساسثي تراطإ الئارزغظ طع طاغضض 
إن جغطفر أتث المثغرغظ الاظفغثغغظ لحرضئ "أطرغضان 
اجاثراج  إطضاظغئ  لمظاصحئ  الضغماوغئ،  إلغمظاج" 
إرجال  خغار  ولضظ  عظاك).  الظادرة  افرضغئ  المسادن 
المجغث طظ الصعات واقجابمار شغ الئظغئ الاتغائ شغ 
أششاظساان طبض جضك التثغث والطرق لةسض اجاثراج 
بظزرة  تاى  آطظًا  خغارًا  لغج  طمضظًا،  المسادن  تطك 
الرئغج  سصطغئ  سطى  تسغطر  الاغ  الاةارغئ  الخفصات 
ظزرًا لعصعع تطك المظاجط المتامطئ شغ افراضغ الاغ 

تسغطر سطغعا ترضئ ذالئان...
إدارة  تسطضه  أن  غرجح  الثي  الثغار  شإن  سطغه  وبظاء 
الصعاسث  إلى  افطرغضغ  الةغح  اظضفاء  عع  تراطإ 
التضعطئ  سطى  لطتفاظ  أششاظساان  شغ  السسضرغئ 
لئاضساان  ضئغر  دشع  طع  اظعغارعا،  وطظع  السمغطئ 
وإسادتعا إلى أششاظساان بسث إشقس العظث، ضض ذلك 
إلصظاع ترضئ ذالئان باقظثطاج شغ الظزام السغاجغ 
افطرغضغ شغ ضابعل ووصش البعرة افششاظغئ، أي إظعاء 
الترب افطرغضغئ افذعل... وعضثا شإن أطرغضا تأطض 
أن تصطض بصعة طظ تضالغش تربعا شغ أششاظساان سئر 
سظث  تاترك  سسضرغئ  صعاسث  إلى  وجعدعا  تتعغض 
الثطغب،  طظطصئ  شغ  بصعاسثعا  أحئه  شاضعن  الثطر، 
الاغ  باضساان  شغ  سمقئعا  طساسثة  إلى  باإلضاشئ 
لط تظصطع خغعذعط طع ترضئ ذالئان، وطظ الممضظ 
ذالئان  تصئض  تاى  البصئ  وبظاء  لعا  التغعغئ  إسادة 
وصث  الئاضسااظغئ.  الئعابئ  سئر  افطرغضغئ  بالحروط 
باضساان  شغ  سمقءعا  اجاسمطئ  أن  فطرغضا  جئص 
التضعطئ  (تعخطئ  شصث  أوباطا  سعث  شغ  بظةاح 
افششاظغئ إلى اتفاق طع التجب اإلجقطغ، باظغ أضئر 
جماسئ طاحثدة شغ الئقد، شغ غغاب زسغط الةماسئ، 
سظ  طمبطعن  اقتفاق  ووصع  تضماغار.  الثغظ  صطإ 
الةماسئ المسطتئ طع الرئغج، أحرف غظغ). ( بغ بغ 
قجاسمال  أطرغضا  غحةع  طا  وعثا   (٢٠١٦/٩/٢٢ جغ، 
طظ  ضان  طا  وبثاخئ  ذالئان  طعضعع  شغ  باضساان 
تضماغار بسث المخالتئ وسعدته إلى ضابض تغث دسا 
ترضئ ذالئان لقظثطاج شغ الظزام السغاجغ (ذالإ 
الثغظ  صطإ  بأششاظساان  اإلجقطغ  التجب  زسغط 
طع  لطمخالتئ  باقظدمام  ذالئان  ترضئ  تضماغار 
جماعغري  خطاب  أول  شغ  وتث  افششاظغئ،  التضعطئ 
له بسث وخعله إلى ضابض الترضئ سطى المساسثة شغ 
إخراج الصعات افجظئغئ طظ الئقد بالطرق السطمغئ.) 

(الةجغرة ظئ، ٢٠١٧/٥/٦).
خاطساً: والزاعر أن أطرغضا وأطام المثاذر الضئرى الاغ 
تعاجععا شغ تعض الخغظ ق جغما العضع الثي تجداد 
جثعظاه غعطاً بسث غعم طع ضعرغا الحمالغئ، واجامرار 
السغاجات  ضاشئ  شحض  وضثلك  جعرغا،  شغ  المثاذر 
افطرغضغئ شغ إظساش شسطغ لقصاخاد، عثا طظ جاظإ، 
وطظ جاظإ آخر وبسئإ إظعاك الةغح افطرغضغ شغ 
إلى  باإلضاشئ  الظخر  تتصغص  طظ  والغأس  أششاظساان 
إشقس الثور العظثي سطى المساعى افششاظغ المتطغ، 
وافطض الثي برز بسعدة تضماغار، الزاعر طظ ضض ذلك 
أن أطرغضا تأطض باتصغص طخالتئ سطى ذرغصاعا تدمظ 
لعا طا لط تساطسه بالترب، لثلك صررت السعدة إلى 
تظحغط الثور الئاضسااظغ شغ أششاظساان والاثفغش طظ 
العةمات الئاضسااظغئ جعاء أضان ذلك شغ الثاخض أم 
ضان سطى التثود طع أششاظساان، شثقل سعث الصغادة 
السسضرغئ الةثغثة برئاجئ باجعا طظث ظتع بماظغئ أحعر 
شإن الساتئ الئاضسااظغئ صث خطئ طظ السمطغات الضئغرة 
ضاطك الاغ احاعر بعا جطفه راتغض حرغش طبض سمطغات 
أجماعط  طظ  ضث  المثاطفئ  بمراتطعا  سدإ"  "ضرب 
أششاظساان،  طع  التثود  سطى  بـ"اإلرعابغغظ"  راتغض 
بغظ  خعت  لعا  غسمع  خار  خفغفئ  احائاضات  إن  بض 
الةغح الئاضسااظغ والعظثي سطى التثود الضحمغرغئ 
أبظاء صغادة الةظرال باجعا. وذلك ق حك غسجز طظ صئعله 

داخطغاً، وسطى خسغث صادة ترضئ ذالئان.
الةثغث  الئاضسااظغ  الةغح  صائث  جسى  شصث  وضثلك 
سظعان  تتئ  أششاظساان  إلى  الاساون  غث  لمث  باجعا 
طضاشتئ تظزغط الثولئ، أي إسادة طتعرة طفععم "الترب 
والمةاعثغظ  ذالئان  ترضئ  صاال  طظ  اإلرعاب"  سطى 
وعثا  الثولئ،  تظزغط  جعئ  إلى  وزغرجاان  شغ 
الصئائض  وغحمض  افششاظغئ،  التضعطئ  غحمض  الاعجه 

الباظغئ طظ إدارة أوباطا، وصئض أن تضامض طقطح عثه 
اقجاراتغةغئ افطرغضغئ، بض وأبظاء إسثادعا وبطعرتعا، 
السربغئ  المظطصئ  شغ  ظفعذعا  أطرغضا  وجثت  شصث 
غاجسجع أطام بعرات الربغع السربغ، خاخئ شغ جعرغا، 
طثاذر  طضاشتئ  سطى  جعثعا  تعزع  أطرغضا  شأخئتئ 
البعرات شغ المظطصئ السربغئ، خاخئ جعرغا، وضثلك 
رشدعا  شأظعرت  افصخى،  الحرق  شغ  الخغظ  ضث 
لطةجر الخغظغئ وسمطئ سطى إتغاء السسضرغئ الغاباظغئ، 
الحمالغئ.  لضعرغا  اقجافجاز  ذرغص  سطى  وجارت 
افطرغضغئ  الثسائر  ضعن  وبسئإ  العاصع،  وبعثا 
اباسثت  شصث  الماعجط،  الظعع  طظ  أششاظساان  شغ 
الاظئه  طرضج  سظ  شغعا  أطرغضا  وترب  أششاظساان 
ضئغرًا بصثر  افطرغضغ، وإن ضان ذلك ق غسظغ إعماقً 
طا غضحش سظ تصغصئ أن أولعغات جثغثة أخئتئ لعا 

الخثارة شغ طرضج الاظئه افطرغضغ.
شغ  ساطاً)   ١٦) الطعغطئ  الترب  جظعات  وخقل  باظغاً: 
أششاظساان شإظه غمضظ الةجم بأن الةغعش افطرغضغئ 
وافذطسغئ الاغ تحارضعا الترب صث شحطئ شحقً ذرغسًا 
بالثرجئ  المامبطئ  افششاظغئ،  المصاوطئ  اجاؤخال  شغ 
افولى شغ ترضئ ذالئان، الاغ أصخغئ سظ التضط جظئ 
ضثلك  الةجم  وغمضظ  افطرغضغ.  الاثخض  بتضط   ٢٠٠١
شغ  سمقئعا  قجاصرار  افطرغضغئ  الثغارات  ضاشئ  بأن 
أششاظساان صث باءت عغ افخرى بالفحض، شطط تظفسعا 
العظث الاغ أدخطاعا إلى أششاظساان سطى خسغث وصش طا 
تسمغه أطرغضا بالامرد، ولط تظفسعا ضبغرًا الترب الاغ 
غحظعا سمقؤعا شغ باضساان سطى وزغرجاان وغغرعا 
أششاظساان،  شغ  أطرغضا  خسائر  وذأة  تثفغش  لمتاولئ 
ولط تاصثم جععد المخالتئ طع ترضئ ذالئان. لثلك 
شإن وضع أطرغضا شغ أششاظساان غئثو صاتماً لطشاغئ بسث 
١٦ ساطاً طظ تربعا شغعا، شترضئ ذالئان تاترك بترغئ 
تمطك  وق  أششاظساان،  طظ  واجسئ  طظاذص  شغ  ضئغرة 
وتصعم  سطغعا،  ظفعذ  أي  ضابعل  شغ  السمغطئ  التضعطئ 
الترضئ بحظ عةمات صعغئ وطرسئئ شغ طسزط المظاذص 
افششاظغئ بما شغ ذلك الساخمئ ضابعل، الاغ لط غظةح 
الةغح افطرغضغ شغ شرض افطظ شغعا، بض إن عةمات 
ضبغرة صث حظئ ضث الصعات افطرغضغئ ضان طخثرعا 
أشراد الةغح افششاظغ الثي تثربه واحظطظ، وبثلك 

شصث ضاصئ الثغارات افطرغضغئ شغ أششاظساان.
غصعل  وطثاذره  الغعم  افششاظغ  لطعاصع  وخفه  وشغ 
(إن   ٢٠١٧/٥/٢٢ افطرغضغئ  ضارظغشغ  طآجسئ  تصرغر 
وسعدة  افششاظغ  الظزام  ضسش  سظ  الظاتب  المجغب 
إلى  غآدي  أن  غمضظ  ضابط  دون  ذالئان  ترضئ 
اظعغار ضاربغ لطظزام والتضعطئ افششاظغئ، طما غآدي 
الةماسات  تةثد  أو  الفعضى  إلى  السعدة  إلى  إطا 
وجعب  سطى  غحثد  الثي  الاصرغر  ذلك  اإلرعابغئ)، 
إظعاء الخراع افششاظغ لغج شصط فظه غضطش أطرغضا 
الثغارات  ضغص  بسئإ  وإظما  جظعغًا،  دوقر  ططغار   ٢٣

المطروتئ لطتض شغ أششاظساان.
الةغعش  طظ  الضبغر  اظستاب  طظ  الرغط  وسطى 
أوباطا،  افطرغضغئ طظ أششاظساان إبان تضط الرئغج 
غآازرعط  جظثي،  آقف   ١٠ ظتع  جعى  لعا  غئص  لط  إذ 
 ٢٠ وضثلك  افذطسغ،  حمال  تطش  طظ  جظثي  آقف   ٣
ذلك  أن  إق  أطرغضغئ،  أطظغئ  حرضات  طظ  جظثي  ألش 
اقظستاب لط غضظ أبثًا ظاتةًا سظ أي اظاخار، أو إتراز 
أي تصثم، شصث ضاظئ ترضئ ذالئان تتاض الصعاسث الاغ 
غثطغعا الةغح افطرغضغ بسرسئ، وق غئثو أن جغح 
خارج  شسالغئ  بأي  غسمض  السمغطئ  افششاظغئ  التضعطئ 
الةععد  وضبرة  سثده،  ضبرة  رغط  ضابعل  الساخمئ 

افطرغضغئ لاثرغئه، عثا طظ ظاتغئ سسضرغئ.
أدرضئ  أن  شئسث  جغاجغئ،  ظاتغئ  طظ  وأطا  بالبًا: 
وإشقس  أششاظساان،  شغ  خغاراتعا  ضغص  أطرغضا 
الثغار العظثي، لةأت إلى طفاوضئ ترضئ ذالئان سطى 
أششاظساان،  شغ  افطرغضغ  التضط  شغ  إدطاجعا  أطض 
لةر  باضساان  شغ  التضط  شغ  سمقءعا  واجاثثطئ 
شصث  ذلك  وطع  الافاوض...  إلى  ذالئان  ترضئ  صادة 
شحطئ ضض تطك المتاوقت، شطط تظةح أطرغضا سسضرغًا 
وق جغاجغًا شغ طعضعع أششاظساان، بض ق ُغعجث لثى 
أطرغضا خطئ طتثدة لعثا المعضعع، وأخئتئ طةاقً 
لقظاصاد قشاصارعا لمبض عثه الثطئ شغ أششاظساان. 
(ظصطئ وضالئ "إظارشاضج" الغعم الثمغج سظ طخثر 
الرئغج  إدارة  سةج  إن  صعله  الروجغئ  الثارجغئ  شغ 
واضتئ  جغاجئ  ذرح  سظ  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ 
إزاء أششاظساان غحضض ساطق إضاشغا لطشمعض وسثم 
سطى  غاعصش  أظه  طدغفا  الئقد،  عثه  شغ  اقجاصرار 
الثول  وطعاصش  افششاظغئ  الثولئ  طااظئ  طثى  ذلك 
السسضري  وجعدعا  بحأن  الظاتع  تطش  شغ  افسداء 
وجه  سطى  الئقد  شغ  افوضاع  تسعغئ  وآشاق  عظاك، 

السمعم...) (روجغا الغعم، ٢٠١٧/٨/٣).
شغ  افطرغضغئ  افزطئ  سمص  غادح  وبعثا  رابسًا: 
أششاظساان، وغادح ضغص خغاراتعا، ولضظعا شغ أطج 
التاجئ إلى تئرغث الترب افششاظغئ، إن لط غضظ طمضظًا 
السسضرغئ  ذاصاتعا  ظجغش  لعصش  وذلك  ضطغًا،  إظعاؤعا 
واقصاخادغئ. شئسخ الصادة السسضرغغظ غرون ضرورة 
ترضئ  سطى  الظخر  لاتصغص  افطرغضغئ  الصعات  زغادة 
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تالغا  المططعب  عع  وطا  وخطئ  وأغظ  لعا،  التالغئ 
وزراء  رئغج  لطجغارة  جئصه  وأظه  خاخئ  وطرتطغا، 
السراق تغثر السئادي، ووزغر داخطغاه صاجط افسرجغ، 
الثارجغئ  وزغر  الةئغر  زغارة  الجغارات  عثه  وجئص 
الةئغر  وأحار   ،٢٠١٧ حئاط   ٢٦ شغ  لطسراق  السسعدغئ 
إلى أن "الروابط الاغ تةمع الممطضئ طع السراق ضبغرة 
جثا وعثه الجغارة تأتغ إلسادة السقصات البظائغئ إلى 
تصش  "الممطضئ  أن  سطى  طحثدا  الختغح"،  طسارعا 
وتثسط  السراصغئ  المضعظات  طظ  واتثة  طساشئ  سطى 

وتثة واجاصرار السراق".
ودسا الةئغر إلى "السمض سطى تئادل زغارات طسآولغ 
أن  طئغظا  السالصئ"،  المطفات  ضض  وتفسغض  الئطثغظ 
بغظ  جمغمئ  طظفث  شاح  سطى  لطسمض  رغئئ  "عظاك 
الثطعط  تحشغض  ططش  وبتث  والممطضئ  السراق 

الةعغئ المئاحرة بغظ الئطثغظ".
إن  تاى  اإلغراظغئ،  الصغادات  الجغارة  أزسةئ  رابسا: 
الخثر  صئض  طظ  خغاظئ  الجغارة  عثه  أن  رأى  بسدعط 
دسط  طظ  له  صثطاه  طما  بالرغط  سظعا  وتثٍض  إلغران، 

وخثطات.
وصرأت الختاشئ اإلغراظغئ، الاغ تسضج سادة وجعات 
أو  الماحثد  الاغار  طظ  جعاء  سطغعا،  الصائمغظ  ظزر 
زواغا  طظ  الخثر  زغارة  وطآقت  تسابات  اإلخقتغ، 
طظاجإ  غغر  ظرف  شغ  "جاءت  أظعا  طسائرًة  طثاطفئ، 

تسغحه المظطصئ واإلصطغط". وشص طعصع "إرم ظغعز".
ورأت الختاشئ أن "زغارة الخثر إلى الرغاض تمبض 
خغاظئ إلغران، شدًق سظ أظعا إسقن لصرع السثاء طع 
لغسئ  الثطعة  عثه  أن  طسائرة  وتطفائعا،  إغران 

جغثة بالظسئئ لرجض الثغظ الحغسغ الحاب".
سقصئ  وق  حثخغئ،  زغارة  لغسئ  الجغارة  شعثه  إذا 
(السعاطغئ)  السسعدغئ  شغ  افخغرة  بافتثاث  لعا 
وتتثغث  بالسراق  تاسطص  وإظما  الحرصغئ،  والمظطصئ 
دوره،  تسإ  ضض  شغعا  أطرغضا  أدوات  أدوار 
حضق  لطسغان  الزاعر  الخراع  دور  طظ  واقظاصال 
تظفغث  شغ  طراتض  وسطى  التصغصغ  الاساون  دور  إلى 
تصسغمه  وعغ  لطسراق،  افطرغضغئ  اقجاراتغةغئ 
إغران  طظ  لضض  وتصسغماته  السراق  طظاذص  وتطجغط 
شغ  طظعط  ضض  دور  وتتثغث  والسسعدغئ،  وترضغا 
ترتغإ العضع الةثغث خاخئ بسث الفراغ الثي بات شغ 
المظاذص السظغئ بسث المسارك افخغرة وإخراج تظزغط 
اقظفخال،  سطى  الضردي  اقجافااء  واصاراب  الثولئ 
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وطظ الةثغر ذضره أن وزغر الثارجغئ افطرغضغ ذطإ 
طظ افضراد تأخغر اقجافااء شغما غئثو لارتغإ افطعر 
طعتثة  اقظفخال  سمطغئ  تضعن  تاى  السراق  شغ 
قظحشالعا  افطرغضغئ  الثطئ  تتصغص  طظ  وتظاعغ 
لعا،  والافرغ  الخغظ  طسألئ  وعع  أعط  عع  بما  تالغا 
لثا شغما غئثو شإن إدارة تراطإ ترغث إظعاء المسألئ 
اظاصض  وجعاء  افرض،  سطى  الظاائب  وتتصغص  السراصغئ 
الخثر طظ إغران إلى السسعدغئ أم ق شطغسئ صدغئ 
ذات حأن شعع شغ التدظ والظفعذ والائسغئ فدوات 
زغارة  وطا  طسا،  افطعر  تسغر  بتغث  ولضظ  أطرغضا 
الخثر وجمغع الصغادات السراصغئ السابصئ أو الجغارات 
الصادطئ، وزغارات أدوات أطرغضا إق شغ طتعر اقظاعاء 
طظ طسألئ السراق وترتغإ الثور العظغفغ لطضغاظات 
لعثه  المظطصئ  شغ  أطرغضا  أدوات  وتطجغط  الةثغثة 
لطمعلعد  والراسغئ  التاضظئ  افم  تطجغط  الضغاظات 
السمطغئ  وعثه  أطرغضا  لمخطتئ  الظاحأ  المست 
وقدة  لمتاولئ  وأدواتعا  طصثطاتعا  لعا  الةراتغئ 
دول  طظ  جغاجغئ  تاضظئ  بعجعد  الضغاظات  عثه 
طما  لقظفخال  افضراد  سةطئ  طبق  وظقتر  الةعار، 
طظعط  لغططإ  أطرغضا  خارجغئ  وزغر  طظ  اصادى 
تأجغض اقجافااء ولغج إلشاءه؛ شصث ذضر بغان خثر 
تغطرجعن  اتخال  بسث  السراق  ضردجاان  رئاجئ  سظ 
رئغج  السغث  أوضح  اقجافااء،  تأجغض  "بثخعص 
إصطغط ضردجاان لعزغر خارجغئ أطرغضا، بأن الحراضئ 
والاساغح السطمغ الثي ضان غحضض العثف الرئغسغ 
الاارغثغئ  المراتض  شغ  السراق  دولئ  طع  لضردجاان 

الماساصئئ الاغ طر بعا الةاظئان لط غاتصص".
وأضاف الئغان "لثلك جغمدغ حسإ ضردجاان شغ 
وزغر  طظ  جغادته  وتساءل  طخغره.  وجغصرر  ذرغصه 
طظ  الاغ  الدماظات  عغ  طا  افطرغضغ:  الثارجغئ 
بمصابض  ضردجاان  لحسإ  تصثغمعا  غاط  أن  الممضظ 
تأجغطه لقجافااء؟ وطا عغ الئثائض الاغ جاتض طتض 

تصرغر المخغر لحسإ ضردجاان؟".
والثقخئ الاغ غةإ ذضرعا أن طسألئ تصسغط السراق 
عغ جرغمئ ضئرى بتص عثه افطئ السزغمئ وتفاغئ 
ضسغفئ  عجغطئ  ضغاظات  وإغةاد  شغعا  الصعة  لمضاطظ 
الشرب  سطى  سالئ  وإظما  بثاتعا  السغح  تساطغع  ق 
افتثاث  أبئائ  طظطصئ  شغ  خاخئ  وأدواته  المةرم 
المظئبص  السغاجغ  افطئ  بمحروع  وصئعلعا  حعصعا 
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الئاضسااظغئ الظاصمئ سطى جطفه راتغض، والمثفغ أسزط 
ذالئان-أششاظساان  ترضئ  طع  (باجعا)  طتادباته  شغ 
غث  باجعا،  جاوغث  صمر  الئاضسااظغ،  الةغح  صائث  (طث 
تعثغث  لمعاجعئ  أششاظساان،  طع  افطظغ"  "الاساون 
البظائغئ  لطسقصات  ظادر  تطعر  شغ  الثولئ،  تظزغط 
باجعا  الةظرال  جسغ  وجاء  الةارتغظ.  الثولاغظ  بغظ 
جمسه،  لصاء  خقل  أششاظساان،  طع  أطظغ  تساون  لئثء 
ُضّرم  وادي  شغ  الصئائض  صادة  طظ  سثد  طع  الةمسئ، 
"تصسغط إداري غصع شغ طظاذص الصئائض المثارة اتتادغًا 
صائث  وظاحث  افششاظغئ.  التثود  صرب  باضساان"،  شغ 
الةغح الئاضسااظغ، شغ تطعر ظادر لطسقصات البظائغئ 
والغصزئ".  "اقتتاد  الئطثغظ  شغ  الةمغع  ضابعل،  طع 
وتابع خقل لصائه بصئائض وادي ضرم "غاسغظ سطغظا أن 
عثا  ضث  وطاغصزغظ  وطساسثغظ،  طاتثغظ،  ظضعن 

الاعثغث.."). (الثطغب أون قغظ، ٢٠١٧/٧/١).
وطا غآضث أن أطرغضا صث سةجت سظ تةاوز المةاعثغظ 
الرئغج  تخرغتات  ذالئان،  ترضئ  خاخئ  افششان 
السسعدغئ،  شغ  تراطإ  صمئ  بسث  الاخالتغئ  افششاظغ 
ترغث  افششاظغئ  التضعطئ  أن  أعط  عع  (وطا  شصال 
المخالتئ، وظرجع طظ «ذالئان» أن غثغروا، شطع اظاثئعا 
ذرغص  سظ  غرغثوظه  طا  ضض  سطى  الخطح شسغتخطعن 
أن  «ذالئان»  طظ  ظرجع  وظتظ  والصاظعن،  السغاجئ 
تئاسث سظ اإلرعابغغظ.) (الحرق افوجط، ٢٠١٧/٥/٢٥)، 
شعثا غآضث أن السغاجئ افطرغضغئ ترغث إغعام ترضئ 
سطى  افطرغضغئ  الترب  ظطاق  خارج  بأظعا  ذالئان 
"اإلرعاب"، بض سطغعا أن تخطش طع التضعطئ افششاظغئ 
شغ عثه الترب، بط إن ططالإ ذالئان بثروج الصعات 
تاتصص  أن  غمضظ  أششاظساان  طظ  بالضاطض  افطرغضغئ 

سظ ذرغص السقم ولغج الترب.
تراطإ  الرئغج  اجاراتغةغئ  شإن  والثقخئ  جادجًا: 
تعاجه  ظرف  شغ  طراجساعا  غاط  أششاظساان  شغ 
السالط،  تعل  جمئ  طثاذر  شغه  افطرغضغئ  السغاجئ 
المرجح  شإن  أسقه  المثضعرة  العصائع  ضعء  وسطى 
شغ  لسغاجاعا  افطرغضغئ  المراجسئ  تادمظ  أن 

أششاظساان افطعر الاالغئ:
لطساتئ  ضئغر  تئرغث  باتةاه  المراجسئ  عثه  تسغر   -١
صعاسث  شغ  افطرغضغ  العجعد  وتخر  افششاظغئ، 
طعماعا  وإظعار  الثطر،  سظث  واجاثثاطعا  سسضرغئ 

وضأظعا ضث "تظزغط الثولئ"...
سسضرغئ  صعات  أطرغضا  ُترجض  أن  المسائسث  طظ   -٢

صعات  ُترجض  صث  وإظما  وتخسغثه،  الصاال  لشرض 
وإظما  الصاال  لشرض  لغسئ  ولضظ  صخغرة  لفارة 
غمضظظا  أطرغضا  تصعل  ضأن  تفاوضغئ  طساوطئ  ضعرصئ 
طصابض  اإلضاشغئ  الصعات  عثه  بستإ  "الاظازل" 
تضط  إلغةاد  الافاوض  وتصئض  ذالئان  "تاظازل"  أن 
طحارك طع التضعطئ افششاظغئ، وبطئغسئ التال دون 

المساس بمخالح أطرغضا.
٣- ولاسعغض إغراء ذالئان بالصئعل شإن أطرغضا جاسعد 
الصغادة  ُتزعر  بأن  الئاضسااظغ  الثور  تظحغط  إلى 
الطغظ  طظ  طجغثًا  باضساان  شغ  الةثغثة  السسضرغئ 
والاساذش طع ذالئان لثشسعا لطةطعس والمفاوضات 
طع التضعطئ السمغطئ شغ ضابعل وإحراضعا شغ الظزام 

السغاجغ افطرغضغ شغ أششاظساان.
السمقء  إلى  الرضعن  طظ  ظتثر  شإظظا  وأخغرًا  جابسًا: 
صغادتعط  تئثغه  بما  اقذمؤظان  أو  باضساان  شغ 
شالعاجإ  أششاظساان،  تةاه  لغعظئ  طظ  السسضرغئ 
أن  لعا  ضان  طا  أطرغضا  شإن  الماضغ،  طظ  اقتساظ 
التضط  شغ  سمقئعا  طساسثة  لعق  أششاظساان  تطأ 
التضط  طظ  الةثغثة  السغاجئ  وعثه  الئاضسااظغ، 
الئاضسااظغ تةاه ذالئان لغسئ إق طسرتغئ ظسةاعا 
أطرغضا بظفسعا طظ أجض إتضام المسرتغئ الاغ لغج 
السمغض  تضمعا  سظ  المثاذر  إزاتئ  إق  عثف  لعا 
أو  المضطش،  السسضري  تثخطعا  دون  أششاظساان  شغ 
تضام باضساان الةثد إق  بحغء صطغض طظه... شطغج 
شاارًة  افطرغضغئ،  الثطئ  لاطك  وطضحعشًا  آخرًا  وجعًا 
الادغغص  باضساان  شغ  أتئاسعا  طظ  أطرغضا  تططإ 
سطى الةعاد افششاظغ وضسر حعضاه، ضما شسض جغأ 
الثضر راتغض شغ وزغرجاان وشص خطئ أوباطا، واآلن 
ذالئان  إلغراء  غسمطعن  الةثد  التضط  رجاقت  شإن 
واتاعائعا وشص خطئ تراطإ بسث أن شحطئ جغاجات 
المعالك  ذاولئ  إلى  بالصعة  دشسعا  شغ  أطرغضا 
طظ  لثغعا  طا  قجاؤخال  ضطرغص  "المفاوضات" 
دشسعا  غتاولعن  شعط  وعضثا  الةعاد.  سطى  تخمغط 
الادطغض  باب  طظ  الئاضسااظغ  بالاصرب  لطمفاوضات 
والمثادسئ، وإظظا ظتثر طظ العصعع شغ شثاخ أطرغضا 
الَِّثغَظ  ِإَلى  َتْرَضُظعا  ﴿َوَق  لعط  الرضعن  أو  وسمقئعا، 
ِطْظ  اهللاَِّ  ُدوِن  طِّظ  َلُضط  َوَطا  الظَّاُر  ُضُط  َشَاَمسَّ َظَطُمعا 

 ﴾َأْوِلَغاَء ُبطَّ َق ُتظَخُروَن
شغ الرابع والسحرغظ طظ ذي الصسثة ١٤٣٨عــ 

المعاشص ٢٠١٧/٨/١٦م
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تماغئ الصغط اإلظساظغئ افجاجغئ. اإلجقم غصر المةامع 
الثي غضعن شغه الرساغا آطظغظ طظ بسدعط بسدا. شصث 
أخئرظا الختابئ رضغ اهللا سظعط أظعط سظثطا ضاظعا شغ 
جفر طع الظئغ ، ظام رجض طظعط وبسدعط أخث تئطه 
ِحلُّ  ضظعع طظ المجاح، شأشاق طثسعرًا. شصال الظئغ : «َالَ 

ِلُمْسِلٍم َأْن ُيَروَِّع ُمْسِلًما» (جظظ أبغ داود).
شغ  والسعد  الئغخ  تةاه  المجدوجئ  المساغغر  إن   •
أطرغضا تصابطعا المساغغر تةاه السظش اإلجقطغ افبغخ. 
وصث رشخ الرئغج افطرغضغ تراطإ إداظئ الةماسات 
الئغداء جراء السظش، وتطصى اظاصادات لثلك. وطع ذلك، 
الثاخطغ  افطظ  طساحار  بعجرت)  ب.  (تعطاس  تاول 
لط  إظه  صائق  الرئغج  سظ  الثشاع  افبغخ  الئغئ  شغ 
غضظ غرغث "اتارام عثه المةمعسات طظ الظاس". وطظ 
الشرغإ أن تراطإ لط غضظ غرغث تسمغئ عثا الغمغظ 
الماطرف والةماسات الاغ ترتضإ أسمال السظش والصاض 
تسعثت  تمطئ  شغ  اظاثإ  سظثطا  الضراعغئ  باجط 
سطى  السالط  شغ  لقرعاب  ضسئإ  اإلجــقم  بعخش 

الرغط طظ أن العةمات الاغ صام بعا طآغثو السغادة 
أطرغضا  شغ  الصاطى  سثد  أضساف   ٣ إلى  أدت  الئغداء 
الاغ تمئ بسئإ (اإلرعاب) الثي غرتضئه المسطمعن. 
والغمغظ الماطرف عع صاسثة تراطإ لطصعة ولظ غسغء 
إلغعط طظ خقل تسمغاعط باقجط أو اتعاطعط بتمطئ 

ذعغطئ طظ الاطرف ضث افطرغضغغظ السعد.
أطرغضا،  شغ  واجع  ظطاق  سطى  طظاحر  الثعف  إن   •
ظائإ  أول  غتاول  السئعدغئ،  طظ  ساطا   ١٥٠ وبسث 
إزالئ  بغقطغ)  (وغج  حارلعتسفغض  شغ  أجعد  سمثة 
الامبال الثي غسائره السثغث طظ السعد رطجا لطضراعغئ 
الضراعغئ  سطى  "أتخض  بغقطغ:  وصال  واقضطعاد. 
والاعثغثات بالصاض ضض غعم، وصث صغض لغ إظظغ جعف 
أسطص سطى عثا الامبال، صغض لغ إظظغ جعف أسطص سطى 

افحةار شغ عثه التثغصئ"، ردًا سطى جععده.
إن الترغئ والثغمصراذغئ ق تدمظان السقم والعئام 
بغظ افطط أو داخض افطئ. وأطرغضا تزعر لطسالط أن 
ظزاطعا غفحض سظث تطئغصه سطى حسئعا، وعع طخثر 
ذلك  وطع  السالط،  أظتاء  جمغع  شغ  واإلرعاب  السظش 
الضعضإ.  أظتاء  جمغع  شغ  ظزاطعا  تطئغص  تتاول 
شظجوغق  بط  الخغظ  بط  الحمالغئ  ضعرغا  تعثد  وعغ 
أن  وتثسغ  آخر  غعطا  أخرى  وبطثان  واتث  غعم  شغ 
ذرغصعا عع ذرغص السقم، ولضظ ق جقم. لصث ُذضر 
غطرجئ عثا الصمع شغ الصرآن الضرغط: ﴿َكَذلَِك َفْطَبُع 

 [غاشر: ٣٥] ﴾َجبَّاٍر ٍ
ُ بَلَ لُكِّ َقلِْب ُمَتَكربِّ ابَّ

أتثاث وقغئ شرجغظغا تضحش 
أن الترغئ والثغمصراذغئ ق تتصصان 

اقظسةام بني الظاس

(جغمج  الةثغث  الظازي  غصعدعا  الاغ  السغارة  ضاظئ 
المازاعرغظ  طظ  تحثًا  عاجمئ  صث  شغطثز)  ألغضج 
الثاص  الغمغظغ"  "اقتتاد  تةمع  خقل  المسارضغظ 
الةماسات  طظ  وغغرعا  الغمغظغئ  الصعطغئ  بالمةمعسات 
شغ  شرجغظغا  بعقغئ  (حارلعتسفغض)  بطثة  شغ  الغمغظغئ 
سظ  العةعم  وأجفر   .٢٠١٧ آب/أغسطج  طظ   ١٢
(عغثر  وتثسى  ساطاً   ٣٢ السمر  طظ  تئطس  اطرأة  طصاض 
غصض  ق  طا  أن  وأسطظ  آخرون.   ١٩ وأخغإ  عغغر)،  د. 
سظ ٣٤ حثخا شغ المتخطئ صث أخغئعا بةراح خقل 
غعطغظ طظ السظش، وأسطظ تاضط شرجغظغا تالئ الطعارئ 
الماطرف  الغمغظ  طسغرة  بثأت  (حارلعتسفغض).  شغ 
شغ  ضاظئ  طسغرة  طع  بالاجاطظ  السابص  الغعم  طساء 
غتمطعن  الماطرشغظ  طؤات  ضمئ  المتطغئ  الةاطسئ 
المحاسض والاغ ترطج لطسظش والسظخرغئ طظ صئض (ضطع 
ضطعضج ضقن) الثي غمضظه أن غرعإ السعد وغدرم 
المسارضعن  المازاعرون  تةمع  وصث  بمظازلعط.  الظار 
ضاظعا  الغمغظغعن"  "الماتثون  تغث  الاالغ  الغعم  شغ 

طظ  (لغ)  الةظرال  تمبال  إلزالئ  خطئ  ضث  غازاعرون 
تثغصئ المثغظئ. وضان الةظرال لغ صائث الضعظفثرالغئ 
أظعى  الــثي  وعع  افطرغضغئ،  افعطغئ  الترب  خقل 
شغ أطرغضا بسث عجغمئ الضعظفثرالغئ  السئعدغئ رجمغاً 

شغ سام ١٨٦٥م. وغةثر طقتزئ الظصاط الاالغئ:
• لط تاط تسعغئ صدغئ الِسرق شغ أطرغضا، سطى الرغط 
غجال  ق  أظه  إق  الــرق،  إلشاء  طظث  ساطا   ١٥٠ طرور  طظ 
الظاس السعد شغ أطرغضا غسغحعن تتئ تعثغث السظش 
السظخري. شعط غصاطعن بأسثاد طععلئ طظ صئض رجال 
الحرذئ الئغخ، والسثغث طظ المثن والمتاشزات شغ 
أطرغضا طصسمئ سطى أجاس السرق. شفغ سام ٢٠١٥، ُصاض 
تسسئ طظ طرتادي الضظائج طظ السعد شغ تحارلساعن 
وضارولغظا الةظعبغئ طظ صئض افبغخ (دغقن رووف طعر) 
الثي غآطظ بأن السغادة لطئغخ. وأدى عثا التادث إلى 
إزالئ أضبر طظ ٦٠ طظ المسالط أو الرطعز الضعظفثرالغئ 
الاغ تسائر تمةغثا لطرق وصمع السعد. وطع ذلك، شإن 
المحاسر الماسطصئ بسغادة الئغخ ق تجال طعجعدة بغظ 
السثغث، وإزالئ رطعزعط أبار غدئعط طما أدى إلى عثه 

المزاعرة افخغرة وذاك العةعم السظغش.
الظدال  تصر  افطرغضغئ  والترغئ  الئظادق  بصاشئ  إن   •
غرتثون  ضاظعا  الئغخ  الماسابصغظ  أن  ضما  المسطح، 
المقبج الصاالغئ وغتمطعن بظادق عةعطغئ خطرة خقل 
صئض  طظ  عثه  اقجافجاز  روح  افخغرة.  المزاعرة  عثه 
رساغا طسغظغظ عغ سقطئ سطى شحض الترغئ افطرغضغئ شغ 
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طأزق البعرة.. طأزق افطئ.. 
الشرائجغان والاغاران 

• ق غثفى سطى أي طاابعٍ لفتثاث طا تمّر شغه بعرة 
الحام عثه افغام طظ طأزٍق خطغر، صث َغظُاب سظه بضض 
البعرة  سطى  الصائمغظ  تتثغر  سطى  َدَأْبظا  طا  بساذئ 
المئرم  الصداء  وعع  اآلن،  وإلى  بثاغاعا  طظث  طظه 
تدتغاتعا  وطضاشأة  السزغمئ،  البعرة  عثه  سطى 
السغاجغ  التضط  ظزام  سطى  باإلبصاء  الةسام 

السطماظغ السمغض فطرغضا صائمًا شغ جعرغا.
طاعّغئ  ضثلك  طاابعٍ  أي  سطى  غثفى  أق  وغةإ   •
افجئاب الاغ أّدت إلى طرور البعرة شغ عثا المأزق 
الثطغر، افجئاِب الاغ لط ُتفرض سطى الصائمغظ سطى 
البعرة شرضًا طظ صئض أسثائعا، بض عغ أجئاٌب ذاتغٌئ 
ضاطظٌئ شغ ظفعجعط ضمعن أجئاب المعت شغ ظفج 
تسطغ  وجغاجغئ،  شضرغٌئ  أجئاب  إظعا  التغ.  الضائظ 
تمّر  الثي  السغاجغ  الفضر  طأزق  سظ  خادصًئ  خعرًة 
بحطض  وبغصًا  ارتئاذًا  وترتئط  اإلجقطغئ،  افطئ  شغه 
الفضر السغاجغ الثي غساظغ طظه طسزط صادة افطئ 

والصائمغظ سطى حآوظعا شضرغًا.
سطى  والصائمغظ  افطئ  صادة  سظ  ظاتثث  وسظثطا   •
السغاجغغظ  الصادة  أبثًا  ظصخث  شق  شضرغًا  حآوظعا 
سظ  تماطًا  طفخعلعن  شعآقء  السمقء،  التضام  طظ 
الضاشر  الشرب  وأذظاب  عط  لفطئ،  السغاجغ  التراك 
السغاجغ  الفضر  صادة  ظصخث  بض  السطماظغغظ،  طظ 
المسآولعن  أظعط  والمفارض  افطئ،  شغ  اإلجقطغ 
بصدغئ  المعامعن  وجغاجغًا،  شضرغًا  ظعداعا  سظ 

إسادتعا إلى المضان القئص بعا بغظ افطط.
الصادة،  عآقء  إلى  شاتخٍئ  طعضعسغٍئ  وبظزرٍة   •
اآلخثغظ باقبغإ شضر افطئ شغ عثا الجطظ الخسإ، 
أتث  إلى  اقظاساب  سظ  غثرج  ق  طسزمعط  أن  ظةث 
تغارغظ شضرغغظ جغاجغغظ رئغسغغظ، عما تغار الفضر 
العاصسغ، المعجوم طظ الثاخض، بض والمدئعع، الثي 
وبثغظعط  وبأطاعط  بأظفسعط  البصئ  أختابه  شصث 
افطئ  لمحاضض  التطعل  غاسعلعن  وراتعا  وبربعط، 
الشرب  دول  سعاخط  طظ  إطا  والسغاجغئ  الفضرغئ 
رّواده  أشضار  بظات  طظ  وإطا  المساسمر،  الضاشر 
اإلخعان  جماسئ  عغ  الاغار  عثا  ورائث  وطفضرغه... 
ترضات  طظ  لّفعا  ولّش  سظعا  اظئبص  وطا  المسطمغظ، 
أظزمئ  أسغظعا  سطى  خظساعط  وطظ  وتظزغمات، 

السمالئ طظ بسخ أختاب السمائط والطتى.
الثي  الععابغ  السطفغ  الاغار  شعع  اآلخر  الاغار  أطا   •
غاحّئث أختابه بما غزظعظعا أخعقً لطثغظ، وغظزرون 
واجاسقء،  باتعاٍم  أطاعط  أبظاء  طظ  سثاعط  طظ  إلى 
شغ  خعاٌء  وشخائطعط  تظزغماتعط  اخاقف  سطى  وعط 
والةئاغئ  الاسطط  جعى  طظعا  غسطمعن  ق  السغاجئ، 
عط  وق  الصغادة  سطى  بفضرعط  غصثرون  ق  والسصعبئ. 
صث  ولضظعط  بثعظئ،  لغسعا  اقظصغاد.  سطى  بصادرغظ 

غةّرون سطى افطئ حرورًا أضبر طما غةّره الثعظئ.
غغر  السابصغظ،  الاغارغظ  أختاب  بغظ  غةمع  وطا   •
ردة  عغ  سمغطئ،  وأظزمئ  دول  طظ  الثسط  تطصغعما 
افولى  الظحأة  طظث  افتثاث،  سطى  الشرائجغُئ  الفسض 
المخطتئ  بفضرة  السمغص  واإلغمان  اآلن،  وإلى 

السصطغئ طخثرًا لطاحرغع.
• شتالئ اقظدئاع الاغ َتِخُط جماسئ الاغار العاصسغ 
ظحأت ظاغةئ اقظئعار بما لثى الضفار المساسمرغظ، 
أدت  شضرغئ،  غغر  طحاسرغئ  غرائجغئ  تالئ  وعغ 
المساسمرون  به  أتى  طا  ضض  صئعل  إلى  بأختابعا 
طظ أشضار وأظزمئ، وإسقئعا وتسزغمعا، بض واّدساء 
أشضار  طع  تثث  ضما  التظغش،  دغظظا  إلى  ظسئاعا 
أطا  المثظغئ.  والثولئ  والثغمصراذغئ  اقحاراضغئ 
إغماظعط بالمخطتئ شصث دشسعط إلى تتطغض ارتضاب 
صمئ  وسطى  والسظئ،  الضااب  شغ  اهللا  تّرم  طا  جمغع 

عرطعا غصش التضط بشغر طا أظجل اهللا.
• أطا السطفغئ الععابغئ شصث ظحأت بثاغئ ضرّدة شسض 

تثععر  طظ  افطئ  تسغحه  طا  سطى  سظغفئ  غرائجغئ 
واضطراب، ظاب سظعا اتعاُم افطئ باقباثاع شغ دغظعا 
المظخعرة  الطائفئ  ألصاب  تغازة  واّدساء  والدقل، 
والفرصئ الظاجغئ وأعض السظئ والةماسئ. أطا المخطتئ 
طع  غاتالفعا  وأن  والصاض  الضثب  لعط  أباتئ  شصث 
الضفار ضث المسطمغظ، وق غثرضعن السغاجئ الحرسغئ 
إق أظعا شظ لاصثغط الاظازقت! إضاشًئ إلى طا غامغجون 
به طظ افععائغئ والفضر اقظحطاري الثي غأضض بسُده 

بسداً، وغغر المظدئط بدعابط طتثدة.
عثغظ  بغظ  الشرائجي   - الفضري  الاصارب  وبسئإ   •
وضسعا  طفضرغظ  طظ  سثغثًة  تاقت  رأغظا  الاغارغظ 
جعٍق  ضض  شغ  لعط  وضان  طرضإ،  ضض  شغ  صثطًا 
غضعن  طاتمسًا  حابًا  أتثعط  غضعن  شسظثطا  طجاد... 
جطفغًا طاحثدًا، بض وتضفغرغًا أتغاظًا، وغضعن اإلخعان 
الثغظ غتضمعن بشغر طا أظجل اهللا شغ ظزره طرتثغظ، 
بطقن  بتصغصئ  غخطثم  وبسثطا  الحغثعخئ،  وشغ 
وغخئح  العاصسغئ،  إلى  غاتعل  تةاربه،  وشحض  شضره 

تقطثته السابصعن شغ ظزره أساى طظ الثعارج!
وبسخ  الاغارغظ  عثغظ  سظ  حثغٍث  بإغةاٍز  عثا   •
جرغثة،  شغ  طصاٌل  بعا  غتغط  لظ  الاغ  خخائخعما 
بض افطر بتاجئ إلى دراجات وطآلفات. لضظ بالسعدة 
إلى بعرتظا السزغمئ، وطا سمض شغعا أختاب عثغظ 
الاغارغظ طظ عثم وتثرغإ تاى وخطئ إلى طا عغ 

شغه طظ طأزق خطغر، شتّثث وق ترج!
وجسطعط  السطماظغغظ،  إلى  الروح  إسادة  شما   •
غظاخئعن سطى أصثاطعط طظ جثغث، وغصعدون البعرة 
طظ  بمرٌة  إق  ذلك  طا  أصعل:  العاوغئ...  ظتع  والبعار 
تتالش العاصسغغظ طسعط طظث تحضغض المةطج  بمار 
عط  طا  وجظرى  المسارضئ،  ائاقف  وتاى  العذظغ 
طظخاغ  شغ  السمقء  طع  الحراضئ  طظ  سطغه  طصئطعن 
طعجضع والصاعرة، واجاسثادعط بالاالغ لطاتالش طع 

الظزام ظفسه إذا صئض الظزام بالاتالش طسعط!
• أطا الةماسات السطفغئ شئسئإ أخطائعا الماراضمئ 
تطئغصعا،  وضغفغئ  اإلجقم  أتضام  شعط  شغ 
طظ  وخعائعا  وإجاءاتعا،  الظاس  سطى  واجاسقئعا 
المتثد،  العاضح  اإلجقطغ  السغاجغ  المحروع 
وبغظ  وبغظعا  جعئ،  طظ  بغظعا  التاخض  والاصاتض 
ذلك  ضض  باظغئ...  جعئ  طظ  الفخائض  طظ  غغرعا 
أتثث ردة شسض سارطًئ سظث الظاس، جسطئ بسدعط 
غفّر طظ المحروع اإلجقطغ، وأشضار تتضغط الحرغسئ 

وإسادة الثقشئ، شراره طظ العتعش الدارغئ!
• وطا صئعل دسط شخائض البعرة طظ الثول السثوة 
طثابرات  لرجال  السغاجغ  صرارعا  ورعظ  لقجقم، 
تطك الثول، إق بمرة طظ بمار الةعض السغاجغ لثى 
تصاذع  بفضرة  واصاظاسعط  الاغارغظ،  عثغظ  أختاب 

المخالح طع الثول السزمى.
تثطغط  بثون  سفعغئ،  خرجئ  البعرة  فن  ظسط   •
لعا أو تثبغر، شطصث تطصاعا عثان الاغاران الشرائجغان 
ظتع  اآلن  غصعداظعا  وعما  بثاغاعا،  طظ  اقظفسالغان 
أبظاء  طظ  افسزط  السعاد  وفن  المآلط.  تافعا 
صارسئ  سطى  ظغاطًا  زالعا  ق  وخارجعا  الحام  شغ  افطئ 
عآقء،  وإطا  عآقء  إطا  غصعدعط  شسغئصى  الطرغص، 
وصاطعا،  تثجغظعا  بط  البائرة،  روتعط  اتاعاء  ظتع 

وتضرغج ظفعذ اقجاسمار.
• عثا وجائصى افطئ شغ تالئ الاثئط الصاتطئ عثه، 
تاى تائظى الثغار البالث، الثي غضسر اتاضار عثغظ 
ظصطعا  سطى  وتظاوبعما  افطئ،  صغادة  لثشئ  الاغارغظ 
المحروع  وعع  أشزع...  شحض  إلى  ذرغع  شحض  طظ 
الفضري السغاجغ الثي غصثطه تجب الاترغر، ببئاته 
سطى طئثئه، وشعمه العاضح لقجقم، شغمبض بخثق 
أبظاء  تططسات  سظ  بتصٍّ  وغسّئر  السزغط،  الثغظ  عثا 

 افطئ ظتع الاترر واقظسااق

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: سئث التمغث سئث التمغثـ 
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظـ 

جط
طار

ظحر طعصع (بغ بغ جغ سربغئ، السئئ، ٢٧ ذو الصسثة 
١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٨/١٩م) خئرًا ورد شغه: "وخش الرئغج 
شغ  التاضط  التجب  زسماء  أردوغان،  ذغإ  رجإ  الارضغ، 
رشخ  غساتصعن  إظعط  وصال  ترضغا"،  "أسثاء  بـ  ألماظغا 
الظاخئغظ افلمان ذوي افخعل الارضغئ لعط شغ اقظاثابات 
افلماظغئ العحغضئ. وجاةري ألماظغا اظاثابات ساطئ شغ ٢٤ 
طظ آب/أغسطج الةاري، وغمضظ لظتع ططغعن حثص 

طظ أخعل ترضغئ غسغحعن شغ ألماظغا الاخعغئ.
: إن تضام ألماظغا عط ضفار طساسمرون، تاصثون سطى اإلجقم والمسطمغظ، وذئغسغ جثا أن غضعظعا 
أسثاء لارضغا، بض إظعط تصا أسثاء لارضغا، وعط طبطعط طبض غغرعط طظ تضام الشرب الضاشر غضرععن لارضغا أي 
خغر، وغئثلعن وجسعط بما تافاص سظه سصعلعط طظ أجالغإ ووجائض حاى؛ لمظع ظعداعا وسعدتعا إلى جابص 
طةثعا وسجعا غعم ضاظئ تاضرة دولئ الثقشئ. لضظ السآال: إذا ضان أردوغان وزطرته طظ تضام ترضغا غصعطعن 
تةاه ترضغا بالثور ظفسه الثي غصعم به تضام الشرب الضاشر تةاععا، شصث تئسعا أطرغضا، وجسطعا جغاجئ ترضغا 
الثارجغئ تثور شغ شطضعا، وتسغر بأواطرعا وتسإ طخالتعا، وشاتعا ترضغا لسغاجغغ أطرغضا لغتعضعا طظعا 
المآاطرات ضث ترضغا وبقد المسطمغظ، ولسسضرغغ أطرغضا لغظططصعا بطائراتعط طظ صعاسثعا، لغصخفعا بقد 
المسطمغظ، وق غفعتظا أن ظصعل: طظ غتضط ترضغا بالسطماظغئ والثغمصراذغئ، بثقف سصغثة أعطعا؛ طظ غفسض 

ذلك ضطه، طاذا غسمى، خثغص ترضغا؟! أم إظه طظ زطرة أسثائعا، والساسغظ شغ خرابعا؟!

أعداء تركيا هم كل من يعمل ضدها، 
وليس فقط حكام ألمانيا

اإلخئارغئ)،   Asia-Plus) وضالئ  طعصع  سطى  ورد  طا  وشص 
شصث تط إجراء تفاغح شةائغ شغ ذاجغضساان، وذلك شغ 
افطاضظ المجدتمئ بالظساء وإغصاف الطعاتغ غطئسظ طظعظ 
الثمار. تغث أوصفاعظ الحرذئ وطمبطعن سظ لةظئ المرأة 
وافجرة، ولةظئ حآون الحئاب والرغاضئ تسإ طا خرح 
به حععد سغان طظ الئاسئ، وصث تط تعثغثعّظ بشراطئ 
ضئغرة تخض إلى ألش جعطعظغ (١١٤ دوقرا) تصرغئا إذا لط 

غظخسظ لفواطر بإزالئ الثمار شعرا أو لفه تعل أسظاصعّظ.
: إّن طساصئئ المسطمات المتةئات قلاجاطعّظ بفرض ربعّظ، عع جئئ ووخمئ سار شغ جئغظ الظزام 
الطاجغضغ، أطا ضان افجثر وافولى بالظزام الطاجغضغ أن غتارب افلئسئ الشربغئ الفاضتئ والشرغئئ سظ 
بصاشئ وععغئ المسطمغظ الطاجغك، والاغ تفدح أضبر طما تسار؟! بط أق غرى الظزام أّن الادغغص سطى 
المسطمات شغ ذاجغضساان صث صعى ترارة اإلغمان شغ صطعبعّظ، وجسطعظ أضبر تمسضا بأتضام ربعظ؟ ﴿إِنَّ 

نُتْم ال َيْعلَُموَن﴾.
َ
ُ َفْعلَُم وَأ ْغَيا َواآلِخَرةِ َوابَّ ُّ ٌم يِف ا ِ

َ
ِيَن آَمُنوا لَُهْم َعَذاٌب أ َّ ن تَِشيَع الَْفاِحَشُة يِف ا

َ
ِيَن حُيِبُّوَن أ َّ ا

للنساء المحجبات في طاجيكستان!! غرامة ١١٤ دوالراً 


