
ظحر طعصع (السربغ الةثغث، السئئ ٣ طترم ١٤٣٩عـ، 
جفارة  "تثرت  الاالغ:  الثئر  ٢٠١٧/٩/٢٣م) 
طعاذظغعا،  الظمسا  لثى  السسعدغئ  السربغئ  الممطضئ 
بأظه  الظمسا،  إلى  الصثوم  شغ  والراغئغظ  المصغمغظ 
المصئض،  افول/أضاعبر  تحرغظ  طططع  طظ  اباثاًء 
شغ  الظصاب  ارتثاء  تزر  صاظعن  الظمسا  شغ  جُغطئص 
خفتئ  ظحرته  بغان  شغ  ذلك  وجاء  الساطئ.  افطاضظ 
شغ  الرجمغ  تسابعا  سطى  الظمسا"  شغ  "السفارة 
طعصع "تعغار"، وأضاف أظه غظئشغ لمعاذظغ الممطضئ 
طظعط  ُذطإ  إذا  المعاشصئ  الظمسا  شغ  المعجعدغظ 
ظجع غطاء العجه، والاصغث بافواطر طئاحرة والاسرغش 
اقلاجام  رشخ  تال  شغ  أظه  إلى  قشاًئ  بالععغئ، 
السططات.  ِصئض  طظ  الحثص  تعصغش  غاط  بافواطر 
السططات  تفرضعا  سصعبئ  إلى  أغدًا  أحار  الئغان 
سظ  الشطاء  بضحش  الاصغُّث  سثم  تال  شغ  الظمساوغئ 
دشع  السصعبئ  وتادمظ  الساطئ،  افطاضظ  شغ  العجه 
١٥٠ غعرو غاط إخثارعا طظ ِصئض الحرذئ، وغظئشغ 
دشسعا ظصثًا أو طظ خقل الئطاصئ اقئاماظغئ. وضاظئ 
 ،٢٠١٧ أغار/طاغع   ١٦ شغ  صررت  صث  الظمسا  تضعطئ 
بسث  وذلك  الساطئ،  افطاضظ  شغ  الظصاب  ارتثاء  تزر 
غتزر  صاظعن  طحروع  الئقد  برلمان  إصرار  طظ  أغام 
شغ  جرغاظه  غئثأ  أن  سطى  الساطئ،  بافطاضظ  ارتثاءه 

طططع تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٧".
الععان  غسعض  غعظ  "طظ  الصائض  در  هللا   :

ع

سطغه"، شئثل أن تتثر طمطضئ آل جسعد وعغ أضبر 
وجعب  شغ  سطماؤه  وغاحثد  غاحثد  إجقطغ  بطث 
الظمسا  تتثر  أن  بثل  وجععا،  المرأة  تشطغ  أن 
الظصاب  رشع  بططإ  لظسائعا  الاسرض  طشئئ  طظ 
أصثطئ  إن  الظمسا،  أي  وأظعا،  وجعععظ،  وضحش 
سطى  تةرأت  صث  السسعدغئ  شساسائرعا  ذلك  سطى 
ذلك  وظزغر  ضراطاعظ،  وأعاظئ  المسطمغظ  ظساء 
شإن الرد طا جاراه الظمسا ق طا تسمسه، بثل ذلك 
طظ  الظمسا  شغ  جسعد  آل  طمطضئ  جفارة  تططإ 
ظساء السسعدغئ إن صثطظ إلى الظمسا أن غرشسظ 
الظصاب إذا ُذطإ طظعظ ذلك وغضحفظ وجعععظ!! 
عثه تال تضام آل جسعد طظ اقظضسار والثدعع 
طعصش  جغضعن  شماذا  الضاشر،  لطشرب  واقظخغاع 
السطماء عظاك الثغظ غسائرون وجه المرأة سعرة؟!

افطئ  طظ  الراغئ  جرغثة  تترغر  أجرة  تاصثم 
اإلجقطغئ جمساء بالاعظؤئ الصطئغئ التارة بمظاجئئ 
دخعل السام العةري الةثغث ١٤٣٩، جائطغظ اهللا 
سج وجض أن غةسض عثا السام عع سام اقجاثقف 
﴿وََعَد  تسالى:  صال  لطمسطمغظ.  وافطظ  والامضغظ 
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهم  ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم وََعِملُوا الصَّ َّ ُ ا ابَّ
نَنَّ لَُهْم  َُمكِّ َ ِيَن ِمن َقْبلِِهْم َو َّ ْرِض َكَما اْسَتْخلََف ا

َ
يِف األ

ْمًنا 
َ
َجَُّهم مِّن َنْعِد َخْوفِِهْم أ َُبدِّ َ َ لَُهْم َو ِي اْرتَ َّ ِديَنُهُم ا

َذلَِك  َنْعَد  َكَفَر  َوَمن  َشيًْئا   ِ يرُْشُِكوَن  ال  َفْعُبُدونيَِن 
ْوَحَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن﴾، إظه ولغ ذلك والصادر سطغه.

ُ
َفأ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  غاسعلعن سطى سائات افطط الماتثة وعغ طثطرة بقدعط! ...٢

-  دارشعر المفةعع بتضاطه وطامردغه ...٢
-  اقصاخاد السالمغ بتاجئ إلى طسالةات اإلجقم الةثرغئ ولغج 

    إلى ترصغسات الرأجمالغئ ...٣
-  راغئ رجعل اهللا  ولعاؤه غرشسان جاظإ تض الةابغئ غثّضران 

    بسغرة الفاح افولى لثطحص وغئحران بالفاح الباظغ ...٤

-  صعاسث ساطئ شغ شعط الظص السغاجغ وتتطغطه ...٤
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بصطط: خطغفئ طتمث – افردن

طما اباطغئ به أطئ اإلجقم طظث عثم الثقشئ إسقم 
الافضغر  سظ  وخرشعط  المسطمغظ،  لادطغض  ُطَعجَّه 
شغ  وغاسمصعا  بثاته،  التثث  إلى  لغظزروا  المساظغر، 
دراجاه دون ربطه بمقبساته، ودون ربطه بما صئطه 
وطا بسثه طظ افتثاث، وعثا طا اظطئص سطى تظاول 
اإلسقم وتظاول الماتثبغظ شغه طظ سطماء السقذغظ 
وطظ ظسب سطى طظعالعط لتادبئ العةرة، شظزروا إلى 
إلى  الظزر  دون  الةجئغات،  تطك  ودققت  ججئغاتعا، 
بسثه  بما  وسقصاه  صئطه  بما  وسقصاه  الضئغر  التثث 
ذلك  أشصثوا  أن  ذلك  سظ  ظاب  وصث  افتثاث،  طظ 

التثث صغماه السغاجغئ، وصغماه الاحرغسغئ.
غائّغظ  طساظغرة  ظزرة  العةرة  تثث  شغ  الظاظَر  إن 
له تسّطُص العةرة بما جئصعا، وعع تثث بغسئ السصئئ 
افوس  طظ  والمظسئ  الصعِة  أعُض  باغع  شصث  الباظغئ، 
والثجرج رجعَل اهللا  سطى أن غظخروه إلصاطئ دولئ 
تاةّطى  الظئعغئ  السغرة  شغ  والمثّصص  افولى،  اإلجقم 
له عثه التصغصئ، ولظظزر إلى صعل السئاس بظ سئادة 
افظخاري، طآضثًا الئغسئ شغ أسظاق افظخار: "غا طسحر 
الثجرج؛ عض تثرون سقم تئاغسعن عثا الرجض؟ صالعا: 
ظسط، صال: إظضط تئاغسعظه سطى ترب افتمر وافجعد 
طظ الظاس، شإن ضظاط ترون أظضط إذا أظَعَضْئ أطعاَلُضْط 
شعع  اآلن،  شمظ  أجطمامعه  َصاقً  وأحراَشضط  طخغئٌئ، 
ضظاط  وإن  شسطاط،  إن  واآلخرة  الثظغا  شغ  خجي  واهللا 
ترون أظضط واشعن له بما دسعتمعه إلغه سطى ظعضِئ 
شغ  خغر  واهللا  شعع  شثثوه،  افحراف  وصاض  افطعال 
طخغئِئ  سطى  ظأخثه  افظخار:  شأجاب  واآلخرة.  الثظغا 
اهللا  رجعل  غا  غثك  ابسط  افحراف،  وصاض  افطعال 
لظئاغسك شئسط غثه شئاغسعه"، ولصث سطمئ صرغٌح شغ 
خئاح الغعم الاالغ بأطر الئغسئ، وأرجطئ تسأل التةغب 
طظ غبرب سظعا، شطط غةإ المسطمعن طظعط، وأجاب 
طظ  حغٌء  غتخض  لط  بأظه  طحرضاً  طظعط  ضان  طظ 
ذلك، وتطفعا لعط افغماَن، شزفرت صرغٌح بسسث بظ 
سئادة شأخثوه وأوبصعه وسادوا به إلى طضئ غدربعظه 
لغةغئعط سظ أطر الئغسئ شطط غفسض، ولط ُغثطخه طظ 

أغثغعط إق ططسط بظ سثي الثي أجاره.
وتاآطر  تاحاور  صرغٌح  بثأت  الطتزئ،  تطك  وطظ 
سطى رجعل اهللا ، تاى اتفصعا سطى صاطه لمظسه طظ 
وطظ  سطغعط،  بأعطعا  واقجاصعاء  غبرب  إلى  العةرة 
إلى  بالعةرة  لطختابئ    الرجعُل  أذن  الطتزئ  تطك 

المثغظئ اجاسثادًا إلصاطئ الثولئ اإلجقطغئ افولى.
صثطا  َتطَّْئ  أْن  وطا  العةرة،  تثث  اظاعاء  وبمةرد 
تأجغج  شغ  َحَرع  تاى  المثغظِئ  أرض    اهللا  رجعل 
العتغ  غصادغه  طا  بتسإ  الةثغثة  الثولئ  صعاسث 
طظ اهللا سج وجض، شئظى المسةث لغضعن َطصّرًا لطثولئ، 
الثولئ،  لاطك  دجاعرًا  ضاظئ  الاغ  الختغفئ  وضاإ 
وأخثت  السقصات،  وغظّزط  والعاجئات،  التصعق  غتّثد 
تاظّجُل افتضاُم الحرسغُئ السمطغئ شغ تظزغط السقصات، 
وإغصاع السصعبات الحرسغئ سطى المثالفغظ؛ شغ دولئ 
عا رجعل اهللا ، شضان  رجعقً ورئغج دولئ،  غارأجُّ
وغطئصه  رجعقً،  بعخفه  شغئطشه  العتغ  سطغه  غاظجُل 
سمطغاً بعخفه رئغساً لطثولئ، وُحِرسئ أتضاُم الةعاد، 
الظاس  إلى  اإلجقم  لتمض  الحرسغئ  السمطغِئ  الطرغصِئ 
ضاشئ، شأخث رجعل اهللا  غسصُث الراغات وغئسث السراغا 
إحسارًا لفخرغظ بالضغاِن السغاجّغ الةثغث شغ المثغظئ 

المظعرة، وإبئاتاً لصعة عثه الثولئ وإسقظاً لعغئاعا.
أتثاث،  جمطِئ  طظ  تضعََّن  العةرة  تثث  أن  ختغح 
لرجعله  وتسالى  جئتاظه  اهللا  طظ  طسةجاٍت  تدّمظئ 
اهللا  سزمئ  لظساحسر  سظثعا  العصعف  تساتص   ،
أّن  وظسطَط   ، اهللا  رجعل  طضاظَئ  وظثرَك  وجض،  سج 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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ذعال السظعات السئ سمطئ أطرغضا جاعثة بعجائطعا 
والصئعل  لططاغغئ  الحام  أعض  إلخداع  الماسثدة 
رغط  ذلك  تساطع  لط  ولضظعا  وطةازره،  بئطحه 
شسطاعا...  إق  وتحغئ  دطعغئ  وجغطئ  تارك  لط  أظعا 
بط  الئتر...  وصاذشات  الةع  صاذشات  اجاسمطئ  لصث 
شغ  تثرجئ  بط  روجغا...  بسث  وطظ  إغران  اجاثثطئ 
باجط  ضئغرعا  إلى  خشغرعا  طظ  الئرغئ  المطغحغات 
والمطغحغات  وإغران،  ضارضغا  أتغاظًا  اإلصطغمغئ  الثول 
الاابسئ ضتجب إغران والمساعردة بأجماء طثاطفئ، بط 
سطظًا  طظعا  ذلك  وضض  المرتئطئ...  الثاخطغئ  الفخائض 

تارة، وطظ أتقشعا وأوباحعا تارة أخرى...
والثي أشجع عثه افتقف أن لغج عظاك خراع دولغ 
الظفعذ  برضائج  الممسضئ  عغ  أطرغضا  بض  جعرغا  شغ 
ولغج ضما عع التال شغ لغئغا أو الغمظ... وضثلك شإن 
المعالغظ  طظ  عغ  لسعرغا  المةاورة  اإلصطغمغئ  الصعى 
فطرغضا السمقء وافتئاع تاى إن الثغظ لثغعط ععًى 
بسغاجئ  طظدئطئ  عغ  ضافردن  طساتضط  إظةطغجي 
اإلظةطغج بسثم طسارضئ أطرغضا وإظما شصط الاحعغح 
إن اجاطاسئ... بط إن المسارضئ شغ الثاخض ضبغٌر طظعا 

غاشثى سطى المال الصثر وبمثد السقح ضث إخعاظعط 
إلى  باإلضاشئ  عثا  أطرغضغئ...  باسطغماٍت  ذلك  وضض 
المآاطرات الاغ تاضاعا أطرغضا ضالُعثن واتفاصغات وصش 
الصاال الثي ُغفرض سطى المسارضئ ولغج سطى الظزام! 
بالمثِّ  السقح  وشغ  الصثر  المالغ  الثسط  شغ  والاتضط 
والمظع، وأخغرًا طظاذص تثفغخ الاخسغث... وشغ العصئ 
وأتقشعا  أطرغضا  أطام  غصش  طظ  عظاك  شطغج  ظفسه 
وسمقئعا إق جماسات لغسئ ضئغرة ظسئغاً غداف إلغعا 
أعض الحام المثطخعن الخادصعن طع ربعط ودغظعط 
وأطاعط... وضض عثا غئغظ أن الصعة المادغئ بغث أسثاء 
اإلجقم: أطرغضا وأتقشعا والسمقء والمظاشصغظ... لغسئ 

عغ ضض حغء شغ تسط صداغا الظخر والعجغمئ...
وعضثا شصث ُذعطئ أطرغضا وتطفاؤعا وسمقؤعا وُجظئ، 
وُتص لعا أن ُتةظ، شصث اجاظفثت ضض وجائطعا لاظفغث 
الحام  أعض  طظ  الصئعل  طظ  حغء  بدمان  طثططعا 
المثطخغظ، ولضظعا شحطئ... وغئثو أظه لط غئَص أطاطعط 
جعى شرض التض الثي غثططعن له باضبغش افسمال 
والئتري،  الةعي  بالصخش  شصط  لغج  السسضرغئ، 
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أين ستصل الحال بحكام آل سعود
في انصياعهم للغرب الكافر

طتاشزاغ  شغ  سثة  طظاذص  أعالغ  طظ  المؤات  خرج 
بمزاعرات  الةمسئ  خقة  سصإ  ودرسا  وإدلإ  تطإ 
شغ  الظزام،  إلجصاط  وإحسالعا  الةئعات  بفاح  ذالئئ 
أتدان  طظ  البعرغئ  غّثسغ  الثي  اإلسقم،  غاب  وصئ 
والمزاعرات  البعري  المحعث  سظ  الارضغ،  الظزام 
الاغ رشسئ قشاات ترشخ طحارغع الظزام الارضغ شغ 
غسغث  (تابع)  وذظغ  جغح  وإظحاء  السسضري  الاثخض 
جرغمئ تسطغط تطإ وغغرعا. وصث ظزط حئاب وأظخار 
شغ  وطزاعرات  إدلإ  طثغظئ  شغ  وصفئ  الاترغر  تجب 

بطثة  شغ  وطزاعرة  الحمالغ،  إدلإ  برغش  تسان  دغر  وطثغط  الضراطئ  وتض  ترطاظغظ  وبطثتغ  الثاظا  طثغظئ 
تصاد وصرغئ بابضئ برغش تطإ الشربغ، إجصاذًا لمثرجات افجااظئ ورشدًا لطاثخض الارضغ، ولطةغح العذظغ 
وططالئئ الفخائض بفاح الةئعات وظئث العثن والمفاوضات، وضثلك وصفئ شغ طثغظئ جطصغظ وطزاعرة شغ 
بطثة أذمئ برغش إدلإ الحمالغ، إضاشئ إلى وصفئ شغ طثغظئ التراك وطزاعرة شغ طثغظئ ظعى برغش درسا، 

رشدًا لمآتمر افجااظئ وطثرجاته وتأضغثًا سطى بعابئ البعرة.

حزب التحرير/ والية سوريا
ينظم مظاهرات رفضا لمؤتمر أستانة والجيش الوطني
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الثمغج،  غعم  اجضظثغظاشغا  شغ  الاترغر  تجب  أرجض 
أغطعل/  ١٤ المعاشص  ١٤٣٨عـ،  التةئ  ذو   ٢٣

باضساان  جفارتغ  إلى  وشعدًا  ٢٠١٧م،  جئامئر 
وإظثوظغسغا، اجاظخارا لمسطمغ الروعغظةا شغ وقغئ 
الةماسغئ  لقبادة  غاسرضعن  الثغظ  طغاظمار،  أراضان 
الئعذي  الظزام  صعات  أغثي  سطى  السرصغ،  والاطعغر 
الاترك  ضرورة  طظعط  ذالئا  طغاظمار،  شغ  العبظغ 

الةثي لظخرتعط ورشع الزطط سظعط.

حزب التحرير/ اسكندينافيا
يرسل وفودا لسفارتي 
باكستان وإندونيسيا 

استنصارا لمسلمي أراكان

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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طظث اظثقع الامرد بثارشعر (غربغ السعدان) شغ السام 
٢٠٠٣م، وتاى الغعم، لط تظسط وقغات دارشعر بافطظ، 
الترب،  جتغط  طظ  ظازح  بغظ  جضاظعا  بسخ  وخار 
طساةغٍر بظار المسسضرات داخض اإلصطغط، وبغظ طحارك 
بغظ  اقصااال  إلى  إضاشئ  لطسقح،  وتاطض  الامرد،  شغ 
الصئائض واظاحار السقح، الثي أضتى شغ غث ضض طظ 
غرغث باإلصطغط جعًءا، شخار عظاك شراغ أطظغ ضئغر، شغ 
طظاذص واجسئ طظ دارشعر، وضان الخراع الثولغ تاضرًا 
وبثاخئ  الشربغئ،  أوروبا  دول  اجاشطئ  تغث  بصعة، 
برغطاظغا، العضع، ودسمئ المامردغظ بالمال والسقح، 
سئر سمقئعا شغ دول الةعار، ضما دسماعط إسقطغاً تاى 

أظعرت صدغئ دارشعر باسائارعا جرغمئ السخر.
المامردغظ،  ضث  التضعطئ  أطرغضا  دسمئ  وبالمصابض 
المعصش،  تأزم  تاى  سسضرغاً،  التضعطئ  غث  وأذطصئ 
شطةأت إلى طسألئ المفاوضات طظ أجض إخداع الترضات 
المسطتئ، وإدخالعط شغ بغئ الطاسئ افطرغضغ، وصث 
المسطتئ،  الترضات  تحص  أن  طا  تث  إلى  اجاطاسئ 
وتأتغ بمةمعسات وشخائض طظعط لاحارك التضعطئ شغ 
السططئ والبروة. بط ضاظئ وبغصئ الثوتئ الاغ عغأت 
اإلصطغط لقظفخال طساصئقً، إق أن افطعر لط تمخ ضما 
ترغث أطرغضا، شزطئ الترضات الضئرى افجاجغئ ترشخ 

رغط  الثوتئ)،  (أي  شاتعا  سطى  وتخر  الثوتئ،  اتفاق 
أظعا طظ ظاتغئ سسضرغئ أخئتئ ضسغفئ، إق أظعا طظ 
الظاتغئ السغاجغئ طا زالئ تةث الثسط والسظث شغ الفارة 
افخغرة، وبسث إسقن التضعطئ والمامردغظ وصش إذقق 
طظ العثوء الظسئغ، بسث أن  الظار، حعث اإلصطغط ظعساً 
صاطئ التضعطئ بسمطغات سسضرغئ صعغئ شغ جئض طرة، 
طسصض جماسئ سئث العاتث طتمث ظعر، شأضسفئ صعته، 
طعصش  شغ  التضعطئ)  (أي  جسطعا  طما  ترضاه،  وحّطئ 
الصعي، شصررت جمع السقح طظ أغثي الظاس شغ دارشعر 
المفروضئ  افطرغضغئ  طع اصاراب طعسث رشع السصعبات 
سطى السعدان، لضغ تزعر أن دارشعر أخئتئ طساصرة، 
ولغج بعا طا غعثد أطظعا، وعع أتث المسارات الثمسئ 

الاغ ذطئاعا أطرغضا (وصش الترب).
ولاسجغج عثا المعصش، صام الرئغج سمر الئحغر بجغارة 
افطعر  أن  إلظعار  دارشعر،  وغرب  جظعب،  لعقغاغ 
خفع  غسّضر  طا  به  لغج  اإلصطغط  وأن  تماطاً،  طساائئ 
جثغثة  خفتئ  شاح  عثه  زغارته  شغ  وأسطظ  السقم، 
شغ إصطغط دارشعر لغسعد إلى جغرته افولى صئغض اظثقع 
الترب، وتتصغص الاظمغئ واقجاصرار شغ ضاشئ طظاذصه، 
وصال الئحغر: "ذردظا حغطان الترب طظ دارشعر، وشاتظا 
خفتئ جثغثة، ودخطظا إلى طرتطئ السقم والاخاشغ 
والاآخغ"، وضان طما أضث سطغه خقل زغارته الاغ ضاظئ شغ 
ظعاغئ افجئعع الماضغ، أظه ق غسمح بتمض السقح إق 
لطصعات الظزاطغئ، ضما ذالإ بالسعدة الطعسغئ لطظازتغظ 
والمسامثغظ  العقة  ططالئاً  و(شرصاظعط)،  صراعط  إلى 
باعشغر أجئاب التغاة وتأطغظعا لطسائثغظ، تاى ق تضعن 

أطظ  شغ  طسعط  الاساغح  غططإ  بض  غععد،  دظج 
ولرجعله  هللا  خغاظاه  غسطظ  شعع  عضثا،  وجــقم! 
وتطرق  اإلجقطغئ.  الئقد  تضام  ضئاصغ  ولطمآطظغظ 
ضثبا  وطثسغا  لطضفار  إرضاء  (لقرعاب)  الاخثي  إلى 
عع  السربغئ  المظطصئ  فزطــات  العتغث  "المثرج  أن 
الامسك بالثولئ العذظغئ الاغ تتارم تصعق اإلظسان 
شسطاه  طا  طاظاجغا  والاطرف"،  المثعئغئ  وترشخ 
تستص  الاغ  العذظغئ  الثول  وضاشئ  العذظغئ  دولاه 
وإظساظغاه،  تصعصه  وتسطإ  وتثّله  وتعغظه  اإلظسان 
ظزام  تطئغص  بعجعب  غصعل  شق  طسطط  أظه  وغّثسغ 
اإلجقم الثي غتارم اإلظسان وغمظته تصعصه وغتعل 
دون التروب المثعئغئ والصعطغئ. وغثسع إلى التطعل 

افطرغضغئ شغ لغئغا وشطسطغظ وغغرعا...
وأردوغان ترضغا بسثطا أسطظ أن ططش طسطمغ أراضان 
طظ  غسطظ  الماتثة،  افطــط  شغ  أجظثته  رأس  سطى 
عظاك أظه جغرجض ألش ذظ طظ المساسثات لمسطمغ 
ذظ،  آقف   ١٠ بسث  شغما  غرجض  بط  وطظ  الروعغظةا 
شطظ  شأرا".  شعلث  الةئض  المبض "تمثخ  سطغه  شغظطئص 
طغاظمار  طع  سقصئ  أغئ  غصطع  ولظ  جظثي  أي  غرجض 
ولضظه ضما صال "جغتث تضعطاعا سطى تض المسألئ سطى 
ضض  شغ  الظارغئ  الاخرغتات  شغططص  إظساظغئ"!  أرضغئ 
بثاغئ أغئ طحضطئ وطظ بط غظّفج ضالئالعن لغماص 
طحاسر الظاس سطى سادته، أي غرضإ المعجئ وطظ بط ق 
غفسض حغؤا وغثثل المسطمغظ وغسطمعط لسثوعط ضما 
شسض شغ جعرغا وشطسطغظ وتادبئ الطائرة طع روجغا 

وأذربغةان، واآلن غفسض شغ طغاظمار...
غسائر  ذائفغاه  سطى  الترغص  "سعن"  لئظان  ورئغج 
ضةرغمئ  جرغمئ  لئظان  شغ  الفطسطغظغغظ  "تعذغظ 
ساطا"   ٦٩ طظث  لئظان  شغ  غسغحعن  وعط  تعةغرعط 
التصعق،  ضاشئ  طظ  وطتروطغظ  طجرغئ  طثغمات  شغ 
التص  لعط  ضفطسطغظ،  وذظعط  عغ  لئظان  أن  سطما 
طع  شطسطغظ  تترغر  سطى  والسمض  شغه  اإلصاطئ  شغ 
سطى  طسا  السمض  وخاخئ  ضاشئ،  المسطمغظ  أعطعا 
إصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ 

جاسطظ الةعاد شغظدمعا إلى طسغرة الاترغر...
اقجاسمارغئ  الــثول  أجساعا  الماتثة  افطــط  إن 
جغاجاتعا  لامطغ  الباظغئ  السالمغئ  الترب  شغ  الشالئئ 
شأجسئ  وغغرعا،  المشطعبئ  الثول  سطى  وصراراتعا 
طةطج أطظعا طظ أجض ذلك، وجسطئ لظفسعا التخاظئ 
غساطغع  أتث  شق  الفغاع  تص  لظفسعا  جسطئ  بتغث 
أن غاثث ضثعا صرارات شعغ تظصدعا. شاقظاماء لعا 
لط  صراراتعا  شإن  ذلك  سثا  باذض.  إلغعا  واقتاضام 
تضظ شغ غعم طظ افغام لخالح المسطمغظ وبقدعط، 
بض ضطعا ططغؤئ بالاآطر سطغعط، وعغ جئإ الئقغا شغ 

شطسطغظ، ضغش ق وخاتإ الصرار عع السثو؟!
تاتضط  طةرطئ  ظالمئ  طظزمئ  الماتثة  افطط  إن 
سثوعا  اإلجقم  تسائر  اجاسمارغئ  ضئرى  دول  شغعا 
غصغمعا  أن  طسطط  ططغاري  لتعالغ  تسمح  وق  افول 
اإلجقطغئ،  بحرغساعط  أظفسعط  وغتضمعا  دولاعط 
شاسائر طا ورباه طظ اتفاصغات بغظ الثول الظخراظغئ 
اإلجقطغئ  الثولئ  وجــه  شغ  لطعصعف  ــا  أوروب شغ 
ق  شعغ  إلغه.  تتاضط  الثي  الثولغ  لطصاظعن  أجاجا 
تساتص أن تضعن طرجسغئ وق البصئ بعا، شعغ تسمض 
وتماظع  ترغث  طظ  سطى  بالصعة  صراراتعا  تظفغث  سطى 
بقد  سطى  صراراتعا  شظفثت  ترغث.  سمظ  تظفغثعا  سظ 
المسطمغظ شغ السراق وأششاظساان والخعطال وطالغ 
ولغئغا وغغرعا وسطى الثول اإلشرغصغئ الفصغرة، شضاظئ 
وسطى  وبقدعط  المسطمغظ  سطى  ــاقً  وب صراراتعا 
إن  طظعا.  والثروج  لفزعا  شغةإ  السالط...  شصراء 
طظزمئ  وبظاء  الماتثة  افطط  تّض  عع  الختغح  التض 
الاثخض  دون  طظ  سطغعا  المافص  افسراف  سطى  تصعم 
باطك  أدبغًا  دولئ  ضض  تطاجم  بض  الصعة،  واجاسمال 
ضثعا  ُغبار  افسراف  تطك  دولئ  خالفئ  وإذا  افسراف 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  تسمض  وجعف  السام.  الرأي 
الظاس  شغظسط  ذلك  تتصغص  سطى  الظئعة  طظعاج  سطى 

 بافطظ وافطان وسثل اإلجقم
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الماتثة  افطــط  لمظزمئ  الساطئ  الةمسغئ  سصثت 
أغطعل/جئامئر   ١٩-٢٥ طظ  السظعغئ  اجاماساتعا 
افسداء أو  زسماء الثول  شغ ظغعغعرك سطى طساعى 
وصداغا  صداغاعط  تعل  الثطابات  غطصعن  طمبطغعط 
وطسارشًا  طحروسئ  تسائر  السدع  والثولئ  السالط. 
عثه  وغتدر  دولئ.   ١٩٣ سثدعا  وغئطس  دولغا،  بعا 
الئقد  شغ  الماسططئ  افظزمئ  تضام  اقجاماسات 
ظتع  المظزمئ،  بعط  اسارشئ  والاغ  اإلجقطغئ 
الثولئ  أظصاض  سطى  المساسمر  أصاطعا  دولئ   ٥٥
اإلجقطغئ العاتثة الاغ عثطعا والاغ ضاظئ طاراطغئ 
العثى  تظحر  ضاظئ  وظغفًا،  صرظا   ١٣ داطئ  افذراف 

وتثغر حآون السالط بسثل اإلجقم ورتماه.
شضاظئ ضطمات عآقء التضام وطمبطغعط تعل الصداغا 
الاغ تتثبعا شغعا ضمظ طا أطقه الشرب سطغعط وطا 
طتاربئ  حسارات:  طظ  غططصه  وطا  تطعل  طظ  غروجه 
شطسطغظ،  شغ  الثولاغظ  وتض  والاطرف)،  (اإلرعاب 
وتض صداغا لغئغا والغمظ وجعرغا، وصدغئ الختراء 
افطظ،  طةطج  صرارات  تسإ  وغغرعا  المشربغئ... 
ضاتفاق  اتفاصات  طظ  الضئرى  الــثول  سصثته  وطا 
عغ  الماتثة  افطط  شأخئتئ  وجظغش.  الخثغرات 
لصراراتعا  وغظخاسعن  إلغعا  غتاضمعن  الاغ  الحرسئ 
أن  طظ  بثق  بسدًا  بسدعط  سطى  إلغعا  وغحاضعن 

! غاتاضمعا إلى ضااب اهللا وجظئ رجعله
شعزغر آل جسعد، الةئغر، ذطإ شغ خطابه تطئغص صرارات 

طةطج افطظ الماسطصئ (باإلرعاب) سطى صطر...
طع  أظه  وأضــث  تصاذسه  الاغ  الــثول  حضى  صطر  وأطغر 
والاطرف)،  (اإلرعاب  طضاشتئ  شغ  افطرغضغئ  المحارغع 
وتض الثولاغظ شغ شطسطغظ واتفاق جظغش تعل جعرغا...

والسراج طمبض لغئغا غساةثي افطط الماتثة لاصثغط 
خطئ سمض وإذار زطظغ واضح لطمرتطئ الصادطئ...

غططإ  زاغث  ابظ  خارجغاعا  وزغر  ــارات،  اإلط وطمبض 
زغادة الرصابئ سطى برظاطب إغران الظعوي...

المساس  بسثم  غطالإ  روتاظغ  اإلغراظغ  والرئغج 
الــثول  طع  بــقده  وصساه  الــثي  الظعوي  باقتفاق 
الضئرى، وضان اتفاصا اجاسقطغا وطثق إلغران؛ تغث 
أوصش ظحاذعا لاطعغر صعتعا وطع ذلك غثاشع سظه! 
لغج  والئترغظ  والغمظ  جعرغا  "أزطــات  إن  وصال 
بعصش  إق  تسعغاعا  غمضظ  وق  سسضرغئ  تطعل  لعا 
الصاال وصئعل إرادة وآطال الحسعب"، سطما أن صعاته 
تحارك شغ الصاال ضث آطال الحسإ السعري وتسمض 
سطى ضسر إرادته، دشاسا سظ سمغض أطرغضا بحار أجث 

الضاشر!... السطماظغ  وظزاطه 
اتاقل  إظعاء  إلى  دسا  لفطسطغظ  طمبق  وسئاس 
شغ  إغاعا  طثاجقً  شطسطغظ  ــئ!)  (دول فرض  غععد 
إلى  ظاساغح  أن  ظساطغع  "ظتظ  وصال  وغجة  الدفئ 
جغثه  طع  واجامع  الغععد،  المشاخئغظ  طع  افبث" 
"جغأتغ  بأظه  طثسغا  اإلجقم  سثو  طساةثغا  تراطإ 
أظه  طاععما  افوجــط"،  الحرق  شغ  السخر  بخفصئ 
جغتصص له تطمه بثوغطئ! واجاثثم طخططح تراطإ 
المظطصئ  شغ  الخراع  سظ  تسئغرا  المساظصع"  "تةفغش 
ظاعرة  طتاربئ  شغ  افبر  سزغط  له  "جغضعن  وأظه 
أعط  طظ  (اإلرعابغئ)  الاظزغمات  وترطان  (اإلرعاب) 
الزقطغئ"،  أشضارعا  لاسعغص  تساشطعا  الاغ  افوراق 
والةعاد  اإلجقم  إلى  غثسع  طظ  إلى  بثلك  وغحغر 

لاترغر شطسطغظ لغرضغ أسثاء اهللا...
الحسإ  طــظ  غــطــطــإ  الــســغــســغ  طــخــر  وتــاضــط 
اآلخر،  طع  الاساغح  لصئعل  "اقجاسثاد  الفطسطغظغ 
اقجاسقم  أي  وجقم"،  أطان  شغ  (اإلجرائغطغغظ)  طع 
والاصى  وجــطــإ!  اغاخإ  بما  والاسطغط  لطسثو 
لاأطغظ  غسسى  بأظه  له  طاثلق  ظاظغاعع  السثو  طع 
"تسعغئ  إلى  بثسعته  غععد  لضغان  وافطظ  اقجاصرار 
ظعائغئ وسادلئ طظ أجض تعشغر واصع جثغث شغ الحرق 
افوجط تظسط شغه جمغع حسعب المظطصئ باقجاصرار 
وافطظ والاظمغئ". شصث جّطط بعجعد غععد وضغاظعط 
وطشاخئغظ  غرباء  غسائرعط  ولــط  شطسطغظ،  شغ 
طظ  شطسطغظ  تترغر  بعجعب  غصض  ولط  لفطسطغظ، 

عظاك طسسضرات ظازتغظ، تسإ صعله، وضان طما صاله 
أغداً، إظه غرغث لضض طظطصئ أن تتضط ظفسعا، وعظا بغئ 
الصخغث، شعع، أي الئحغر، غسغر شغ المثطط افطرغضغ 
اظفخال  بسث  السعدان،  طظ  تئصى  طا  لافاغئ  الساسغ 
شثرالغاً، وعغ الثطعة  الةظعب، بإسطاء افصالغط تضماً 

افولى شغ ذرغص الافاغئ والامجغص.
إق أن افطعر لط تمخ ضما احاعئ أطرغضا وأرادت، 
وضما جسئ تضعطئ الئحغر، شصث رشخ بسخ جضان 
شغ  لطظازتغظ  طسسضر  أضئر  وعع  (ضطمئ)،  طسسضر 
لرجال  وتخثوا  بض  الئحغر،  زغارة  رشدعا  دارشعر، 
طما  الظازتغظ،  بغظ  وجرتى  صاطى  أوصع  طما  افطظ، 
أسطى الترضات المسطتئ، وافتجاب المسارضئ لسططئ 
شغ  افطظ  وجعد  سثم  سظ  لطتثغث  شرخئ  الئحغر 
لعا  المسارضغظ  تصاض  زالئ  ق  التضعطئ  وأن  دارشعر، 
تاى شغ طسسضرات الظازتغظ، وبثلك شحطئ التضعطئ 
شغ إظعار أن دارشعر آطظئ، ضما أخئتئ المسسضرات 

وبثاخئ طسسضر (ضطمئ) طسدطئ لطتضعطئ.
إن تضام المسطمغظ وطظعط تضام السعدان، عمعط 
الضاشر  الشرب  شغ  أجغادعط  إرضاء  عع  وافخغر  افول 
المساسمر، طعما ضان البمظ، وطعما ضاظئ السصئات، 
وعط ق غرصئعن شغ طآطظ إق وق ذطئ، وق غعمعط 

فجغادعط  غتصص  طا  بصثر  إق  وأطظعط،  الظاس  جقم 
ترغخًا  الثرذعم  شغ  الظزام  ضان  شإن  غرغثون!  طا 
سطى السقم والاظمغئ وأطظ الظاس شغ دارشعر، شطماذا 
تصط  لط  اآلن،  التضعطئ  به  تصعم  طا  ولماذا  اآلن؟! 
السصعبات  برشع  افطر  ربط  ولماذا  جظعات؟!  صئض  به 
افطرغضغئ المفروضئ سطى السعدان، وطساراتعا الاغ 

حرذاعا سطى تضعطئ السعدان؟! شافطر واضح.
خغرا،  بالسعدان  وق  دارشعر  بإصطغط  ترغث  ق  أطرغضا  إن 
شعع وعٌط شغ سصعل تضام باسعا دغظعط بثظغا أجغادعط، 
وصطسعا تئال العخض بربعط وخالصعط، وتسطصعا بثغعط 
طظعط أن الصعة بغث أطرغضا،  السظضئعت افطرغضغئ، ظظاً 
وأن بصاءعط شغ ضراجغ التضط أغداً بغث أطرغضا، شخارت 
الطاسئ السمغاء فطرغضا، تاى لع ضان شغ افطر عقك الئقد 
والسئاد، شأطرغضا الاغ طجصئ السعدان؛ بفخض جظعبه سظ 
حماله، عغ ظفسعا أطرغضا راسغئ وبغصئ الثوتئ، الاغ طظ 
خقلعا جافخض دارشعر، وسئر التعار العذظغ وطثرجاته 
جغمجَّق باصغ السعدان بالفثرالغئ، والعتثة الطعسغئ، 

وغغرعا طظ جراب الضقم الثي غآدي إلى العاوغئ.
إن دارشعر لظ تظسط بالسقم والاظمغئ والرخاء إق شغ 
عغ  الاغ  افطئ  سصغثة  أجاس  سطى  تصعم  دولئ  ظض 
وغغرعا  دارشعر  أعض  سصغثة  السزغط،  اإلجقم  سصغثة 
الثقشئ  دولئ  إظعا  وأصالغمه،  السعدان  بقد  طظ 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ غةإ سطى أعض 
دارشعر، وأعض السعدان، أن غسمطعا طظ أجض إصاطاعا، 

 وخطع تضام الةعر والزطط الثاظسغظ فطرغضا
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: أجسث طظخعرـ  ـ 

دارشعر املفةعع بتضاطه وطامردغه
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: إبراعغط سبمان أبع خطغض*ـ 

بسغط":  "باخرف  شغه  ورد  خئرا  ٢٠١٧م)  ١٤٣٩عـ،٩/٢٣/  طترم   ٠٣ السئئ،   ،٢١ (سربغ  طعصع  ظحر 
"تث رئغج اقظصقب المخري، سئث الفااح السغسغ، الفطسطغظغغظ سطى الاشطإ سطى الثقشات شغما بغظعط، 
واقجاسثاد لطصئعل بالاساغح طع بسدعط بسدا وطع غععد شغ جقم وأطظ. وصال السغسغ شغ ضطمئ أطام 
الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة شغ ظغعغعرك: "أتعجه بضطماغ وظثائغ افول إلى الحسإ الفطسطغظغ، وأصعل 
له طعط أوي (جثا) اقتتاد خطش العثف، وسثم اقخاقف، وسثم إضاسئ الفرخئ، واقجاسثاد لصئعل الاساغح 
طع اآلخر طع اإلجرائغطغغظ شغ أطان وجقم". وصال السغسغ، طعجعا تثغبه لغععد: "لثغظا شغ طخر تةربئ 
رائسئ وسزغمئ شغ السقم طسضط طظث أضبر طظ أربسغظ جظئ، وغمضظ أن ظضرر عثه الاةربئ والثطعة الرائسئ 

طرة أخرى، أطظ وجقطئ المعاذظ (اإلجرائغطغ)، طع أطظ وجقطئ المعاذظ الفطسطغظغ".
غععد  ضغان  طظ  المسطمغظ  وتضام  عع  طعصفه  تصغصئ  سظ  تسئر  عثه  السغسغ  تخرغتات  إن   :
لضغان  ووقئعط  طتئاعط  شغ  واتث  حغطان  صطإ  سطى  جمغسا  شعط  شطسطغظ،  المئارضئ  لفرض  الشاخإ 
غععد وترخعط السمغص سطى أطظه وجقطئ سطعجه، وعثا ضطه غصارشعظه بتةئ تتصغص (السقم المجسعم)، 
والسآال الثي غطرح ظفسه بصعة، وغةإ أن غئصى تاضرا شغ ذعظ ضض طسطط وشغ ضض وصئ؛ عض السغسغ 
وصرظاؤه؛ صرظاء السعء الروغئدات تضام المسطمغظ، وأجعجة طثابراتعط، عض غةعز أن غأتمظعط المسطمعن 
أشرادًا وجماسات سطى صدغئ طسرى رجعل اهللا؟! وعض غسصض أن غصئض أي طسطط طثطص لثغظه وأطاه وأرضه 

ترغص سطغعط، الاظسغص طسعط - تضام المسطمغظ وأجعجة أطظعط - واقرتماء شغ أتداظعط؟!

السيسي يتمادى في خيانته لفلسطين وفي حرصه على كيان يهود!
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السثد،  تغث  طظ  ظسئغًا  ضئغرة  لغسئ  جماسات  عغ 
واتثة  جغاجغئ  صغادة  ودوظما  وعظاك  عظا  طاظابرة 
الماظابرة  الةماسات  تطك  ُجمسئ  لع  شضغش  تةمسعط، 
ُغداء  واتثة  بعتصئ  شغ  واتث  خسغث  سطى  وأخئتئ 
آخر  أطر  عظاك  بط  اإلجقم؟  بظعر  وخارجعا  داخطعا 
وتصااض  الصثر  بالمال  تاشثى  الاغ  الفخائض  أن  وعع 
عط  عآقء  وأعطعا،  بطثعا  سثو  تارضئ  بغظعا  شغما 
شغ  لغضعظعا  أغثغعط  سطى  شثثوا  وإخعاظضط  أبظاؤضط 
اإلجقم...  أسثاء  إلى  غرضظعا  أن  ق  اإلغمان  شسطاط 
جغاجغئ  صغادة  وجعد  سثم  افطرغظ:  عثغظ  إن 
تطك  رضعن  وضثلك  وتصعدعا،  الةماسات  تطك  تةمع 
طالعط  سطى  واقساماد  اإلجقم،  أسثاء  إلى  الفخائض 
جثارضط  شغ  خطر  خثٌع  عما  افطران  عثان  الصثر، 
الثاخطغ وطسالةئ عثا الخثع عع بأغثغضط شأسطعه 

طا غساتص طظ جٍث واجاعاد وترٍص واعامام.
أغعا المسطمعن شغ ضض طضان: إن أطرغضا وأتقشعا تثطط 
لابئغئ تثخطعا السسضريِّ بأجماء جثغثة، وترغثه لغج 
شتسإ ولغج بصعات خاخئ أو خئراء... بض بما  جعغاً 
ُغحئه الصعات المحابعئ لطةغعش، وتخطظع له أجماء 
الثولغ...  المةامع  صرار  أو  اإلرعاب  طضاشتئ  طثادسئ: 
طظ  صاتطئ  خعرة  إلى  المظطصئ  جُغسغث  خطر  أطر  وعع 
اقجاسمار السسضري الصثغط تاى وإن ضان ببعٍب أضبر 
(تثابئ) تتغط به صعاسث غشاخئعظعا... وظةاتعط شغ 
غغر  إلى  طثخقً  جغضعن  الحام  أرض  شغ  ذلك  تظفغث 
أرض الحام، وسظثعا جغصع الصعل المأبعر (ُأضطئ غعم 
ُأضض البعر افبغخ) شغظثم الةمغع وقت تغظ طظثم... 
إظه فطٌر شخٌض وطا عع بالعجل، شعع غساتص وصفئ جادة 
افسثاء  أ  جرَّ شالثي  الافضغر،  وسمص  الاثبغر  ُتسظ  طظ 
غزطضط،  ضان  الثي  الثقشئ  بظغان  اظعغار  عع  سطغضط 
وإسادة ظخإ عثا الئظغان عع بأغثغضط، وخاخئ بأغثي 
روغئدات  بأصثاطعط  غثوجعا  بأن  طظضط  الصعة  أعض 
التضام الثغظ غسئِّتعن بتمث الضفار المساسمرغظ، وطظ 
بط غرّدون تطك افتقف إلى أسصابعا، ولظ تظفع أسثاء 
غَُّهْم مانَِعُتُهْم ُحُصوُغُهْم ِمَن 

َ
اإلجقم صعاسثعط ﴿َوَظنُّوا ك

ُ ِمْن َحْيُث لَْم حَيْتَِسُبوا...﴾. تاُهُم ابَّ
َ
ِ َفأ ابَّ

أغعا افعض شغ جعرغا وأغعا المسطمعن شغ ضض طضان: 
المادغئ  صعتعط  رغط  أسثاءضط  أن  ضغش  رأغاط  إظضط 
لمحارغسعط  ُغثدسعضط  أن  غساطغسعا  لط  الضئغرة 
وبئاتضط  خمعدضط  أظعر  شصث  السظغظ،  عثه  ذعال 
بسعن اهللا وتعشغصه أن سجائط افسثاء واعغئ، وأشؤثتعط 
خاوغئ رغط إطضاظاتعط المادغئ العائطئ، شعط ضساف 
شغ المةابعئ جئظاء شغ اإلصثام... وطع ذلك شالةئان 
غمضظه اجاشقل الخثع شغ جثار سثوه واقظعغار شغ 
بظغان خخمه، وطظ بط غتضغ الةئان اظافاخًا خعلئ 
جثار  شغ  لطخثع  بض  التصغصغئ  لصعته  لغج  افجث، 
سثوه واقظعغار شغ بظغان خخمه... وإن تجب الاترغر 
الرائث الثي ق غضثب أعطه ُغظثرضط وغتثرضط طظ أن 
طتضط  تارضعا عثا الخثع وذلك اقظعغار دون سقجٍ 
بأتضام اإلجقم، شإنَّ عثا افطر ق غخطح إق بما خطح 
به أوله: تضط بما أظجل اهللا وجغعش تاترك شغ جئغض 
اهللا، ولغج عظاك تٌض جعاه... وإن إجابئ إظثار تجب 
الاترغر وتتثغره غتصص لضط بإذن اهللا سجَّ الثظغا وسجَّ 
ْرِي  اآلخرة ﴿َفْغِفْر لَُكْم ُذنُوَبُكْم َويُْدِخلُْكْم َجنَّاٍت جتَ
ْغَهاُر َوَمَساِكَن َطيَِّبًة يِف َجنَّاِت َعْدٍن َذلَِك 

َ ْ
ْتَِها األ

َ
ِمْن حت

َوَفْتٌح   ِ ابَّ ِمَن  نرَْصٌ  حُتِبُّوَغَها  ْخَرى 
ُ
َوأ   الَْعِظيُم  الَْفْوُز 

لَِمْن  ِْكَرى  َ َذلَِك  يِف  ﴿إِنَّ  الُْمْؤِمننَِي﴾...   ِ
َوبرَشِّ َقِريٌب 

 ﴾ْمَع َوُهَو َشِهيٌد لىَْق السَّ
َ
ْو أ

َ
ُ َقلٌْب أ َ اَكَن 

الباظغ طظ طترم الترام ١٤٣٩ه
٢٠١٧/٩/٢٢م
تجب الاترغر

بض  وأطبالعط،  واجاحارغغظ  وخئراء  خاخئ  بفرق  أو 
غتاضغ  الةغعش  طساعى  سطى  بري  سسضري  باضبغش 
اقجاسمار السسضري ولضظ ُغجغِّظعظه باجط آخر (طضاشتئ 
اهللاَُّ  ﴿َصاَتَطُعُط  وشرسه  اإلرعاب  أخض  وعط  اإلرعاب) 
َأظَّى ُغْآَشُضعَن﴾... بط ق غسائسث أن غجغظعه بسئإ آخر 
اجاماع  أجعاء  جاءت  ولثلك  دولغ!...  بصرار  ضاأغغثه 
عثغظ  إلى  ُتحغر  ٢٠١٧/٩/١٥م  شغ  السادس  أجااظئ 
افطرغظ، شصث ظصطئ السربغئ ظئ سظ اجاماع أجااظئ غعم 
الةمسئ ٢٠١٧/٩/١٥م: (...وصال وزغر خارجغئ ضازاخساان 
الثااطغ  الئغان  إلسقن  الةمسئ  المظسصث  المآتمر  شغ 
الاخسغث  خفخ  طظاذص  إن  صال:  أجااظئ،  لمتادبات 
وتاعاخض  تمثغثعا...  وغمضظ  أحعر   ٦ طثة  جاضعن 
شغ ساخمئ ضازاخساان اجاماسات أجااظئ ٦ شغ غعطعا 
الباظغ بحضض رجمغ، والاغ جئصعا جطسطئ اجاماسات 
وترضغا...  وإغران  روجغا  الداطظئ  الثول  خئراء  بغظ 
وأسطظئ وضالئ "افظاضعل" الارضغئ سظ الاعخض قتفاق 
شغ  الاخسغث  سثم  طظطصئ  تثود  بحأن  أجااظئ  شغ 
إدلإ السعرغئ، طدغفئ أن المتادبات جاسامر بحأن 
بسعرغا...  إدلإ  طظطصئ  شغ  جاظاحر  الاغ  الصعات  أيِّ 
أسطظ  الثمغج،  أطج  لقجاماسات،  افول  الغعم  وشغ 
صعات  إلرجال  طساسثة  بقده  أن  ضازاخساان  رئغج 
جقم إلى جعرغا إذا واشص طةطج افطظ سطى ذلك...). 
شغ  ظئ  أورغظئ  أغداً  باغغش  ظجار  تخرغح  أضثت  وصث 
شغ  ختفغ  طآتمر  شغ  صعله  ظصطئ  تغث  ٢٠١٧/٩/١٤م 
أجااظئ الثمغج، بالاجاطظ طع اظطقق الةعلئ السادجئ: 
(إذا اتثثت افطط الماتثة صرارًا تعل إرجال صعات طظ 
افطط  شغ  سدعا  باسائارظا  جظامضظ  شإظظا  الظعع،  عثا 

الماتثة طظ إرجال سسضرغغظا إلى عظاك لطمحارضئ).
إن العاضح طظ عثه الاخرغتات عع الطابع السسضري 
غغره،  سظ  غثاطش  الخراع  شغ  إدلإ  شإدخال  المضبش، 
تغث جمسعا شغعا المصاتطغظ الثغظ غسمعظعط إرعابغغظ 
أو غغر طساثلغظ، جمسععط عظاك بالُعثن وأطبالعا... 
تطك  طسآولغ  بسخ  تخرغتات  شغ  ذلك  ورد  وصث 
شصث  إدلإ،  باتةاه  وتحعدعا  ترضغا  وبثاخئ  الثول 
ظحرت جئعتظغك شغ ٢٠١٧/٩/١٧م: (صال طخثر طتطغ 
بمثغظئ ضغطغج التثودغئ طع جعرغا إن المثغظئ تحعث 
المسطتئ  والصعات  أجئعع،  طظث  ضبغفاً  سسضرغاً  تترضاً 
تسجغجات  بإرجال  افجئعع  تعالغ  طظث  تصعم  الارضغئ 
سسضرغئ إلى التثود السعرغئ... طظ جاظئه صال جظثي 
ترضغ سطى التثود السعرغئ لـ"جئعتظغك"، إن الةغح 
بقبئ  طظث  وآلغاته  السسضرغئ  صعاته  غتحث  الارضغ 
إجضظثرون  لعاء  بمتاشزئ  الرغتاظغئ  طثغظئ  شغ  أغام 
باإلضاشئ  وعثا  السعرغئ...).  إدلإ  لمثغظئ  المتاذغئ 
إلى الاطمغح بض الاخرغح طظ رئغج ضازاخساان تعل 
الاثخض السسضري بصرار طظ طةطج افطظ، وتغث إظه 
ضما  (شغثه  أشضاره  بظات  طظ  الاخرغح  عثا  ُغطصغ  ق 
غصال لغسئ ذائطئ!) وطظ بط شق غظطص لساظه بما ق 
أطرغضا  طظ  إلغه  ُغطصى  بما  غظطص  وإظما  غثه،  تطعله 
وأتقشعا... وسطغه شغئثو أن أطرغضا المةرطئ لط تخئر 
سطى ذعل المثة الاغ أبصئ شغعا ذاغغئ الحام غسغح 
سطى الاظفج اقخطظاسغ إلى أن تةث الئثغض، بض رأت 
أن تسمث إلى عثا افطر الثي تثطط له وعع اقتاقل 
السسضري باجٍط شغه تئرغر (طضاشتئ اإلرعاب)، وتئرغر 
الحام  أعض  إخداع  أجض  طظ  الثولغ)!  المةامع  (صرار 
لطصئعل بطاغغئ سطماظغ جثغث، ظظاً طظ أسثاء اإلجقم 
صئض  طظ  أرداعط  ضما  وظظُّعط  سطغه،  صادرون  أظعط 

جغردغعط طظ بسث بإذن الصعي السجغج.
أغعا افعض الخادصعن شغ الحام: إظضط أذعطاط أطرغضا 
وأتقشعا بمداء سجائمضط وإخقخضط إلى ربضط، ضض 
وجععط  شغ  تصش  الاغ  المسارضئ  والةماسات  عثا 

تامئ: أطرغضا وأتقشعا ُجظَّ جظعظعط لفحطعط شغ إخداع أعض الحام ...

تامئ ضطمئ السثد: العةرة طغقد أطئ واظئباق دولئ

والمآطظغظ  رجَطُه،  غآتغه  وتثه  اهللا  سظث  طظ  الظخَر 
الخادصغظ المثطخغظ الخابرغظ الماعضطغظ سطى اهللا 
ويوم  نيا  ا احلياة  يف  آمنوا  ين  وا رسلَنا  جنرُص  ﴿إنّا 
بعخفعا  ولضظعا   ،[٥١ غاشر:  [جعرة  األشهاد﴾  يقوُم 
تثبًا واتثًا ضئغرًا لط غضظ تثبًا طظفخًق سظ جغاصه 
السغاجغ والاارغثغ، شطصث ضاظئ طرتطئ اظاصالغئ بغظ 
بغسئ السصئئ الباظغئ، بغسئ الظخرة، وبغظ إصاطئ الثولئ 
طراتض  طظ  البالبئ  المرتطئ  وعغ  افولى،  اإلجقطغئ 
وإصاطئ  الظخرة  ذطإ  طرتطئ  اإلجقطغئ،  الثسعة 

الثولئ واجاقم التضط، عضثا ضاظئ العةرة.
شالعةرة لط تضظ عروباً طظ أذى صرغح، شما ضان لظئّغ 
أن غعرب طظ أذى صعطه، وق ضان لمتمٍث  - وعع 
طظ عع سظث اهللا تسالى - أن غفَسَطعا وغعرب طظ أذى 
صعطه وغاعّصش سظ تئطغشعط رجالَئ ربه، لضظعا الرجالُئ 
الاغ أظجلئ سطغه لغئطشعا بالطرغصئ الاغ أطر اهللا جئتاظه 
شضرًة  دشاغه  بغظ  غدّط  طئثأ  شاإلجقم  بعا،  وتسالى 
وذرغصًئ، شضاظئ الئغسُئ والعةرُة وإصاطُئ الثولئ ذرغصَئ 
اإلجقم إلغةاد طئثأ اإلجقم شغ واصع التغاة، ولط تضظ 
عروباً طظ افذى، وإق شطصث أذن رجعُل اهللا  بالعةرة 
إلى التئحئ، ولع ضان غرغث تةظَإ افذى، وأراد الافرَغ 

لسئادة ربه لعاجر طسعط إلغعا، شإّن شغعا ططضاً ق ُغزطُط 
تمظسه  أن    طتمث  لتئغئظا  ضان  طا  ظسط؛  أتٌث،  سظَثه 
بسخ أحعاك شغ ذرغص دسعته طظ طعاخطئ دسعته، 
وطا ضاظئ تطك افحعاك لاةئره سطى ترك صعطه والفرار 
طظ أذاعط، ولضظه ضما صال  شغ خطح التثغئغئ: «أنا 
ضَّعني» شالعةرُة  عبُد ِهللا ورسوُلُه لن أخالَف أمَرُه ولنُ 
إصاطئ  وبغظ  الباظغئ  السصئئ  بغسئ  بغظ  اظاصالغئ  طرتطئ 
دولئ اإلجقم افولى شغ المثغظئ، لاضعن بثاغئ سخر 

جثغٍث لرجالئ اإلجقم غماّث صروظاً طظ الجطان.
إن سطى المسطمغظ الغعم أن غسغثوا لطعةرة طسظاعا، 
تجب  طع  اإلجقم  دسعة  غتمطعن  المسطمعن  شغعّإ 
أعض  وغعّإ  ضعاعطعط،  سظ  الثظغا  وغظفدعا  الاترغر، 
الصعة والمظسئ لظخرة تجب الاترغر ودسعته، شغئاغسعه 
سطى  الثقشئ  دولئ  الباظغئ،  اإلجقم  دولئ  إصاطئ  سطى 
طظعاج الظئعة، وتاى غسغث المسطمعن لطعةرة طئاشاعا 
صدغاعط  باإلجقم  التضط  صدغئ  غةسطعا  أن  شسطغعط 
سطى  الباظغئ  الثقشئ  إسادة  غةسطعا  وأن  المخغرغئ، 
اهللا  رضعان  شغضعَن  افضئر،  عّمعط  الظئعة  طظعاج 
غاتصص  بعثا  سظثعط،  الشاغاِت  غاغَئ  وتسالى  جئتاظه 

 لطعةرة طسظاعا وطئاشاعا شغ ظفعس المسطمغظ

أضثت افطط الماتثة الثمغج ٢٠١٧/٩/١٤ أن اقصاخاد 
السالمغ، الماأبر بسظعات طظ الفصر وتجاغث سثم المساواة 
اقجاصرار،  وغجسجع  أوجه  سثة  شغ  طاعازن  غغر  وغزض 
واقجاماسغ  السغاجغ  افطظ  سطى  خطرا  وغحضض 
طساطعط  سالمغ  جثغث"  "اتفاق  إلى  غتااج  والئغؤغ، 
طظ السغاجات الاغ وتثت أوروبا بسث الترب السالمغئ 
وطحروع  وودز  برغاعن  اتفاق  إلى  إحارة  شغ  الباظغئ، 
عظاك  سصعد،  جئسئ  "بسث  إظه  العضالئ  وصالئ  طارحال. 
تاجئ لمةععد ذمعح لمسالةئ سثم اإلظخاف الظاتب سظ 
السعلمئ الحاططئ طظ أجض بظاء اصاخادغات طساثغمئ 
تحمض الةمغع". وذضر الاصرغر أن السالط، سطى المساعى 
الثولغ والعذظغ، غظئشغ أن غرضج سطى إغةاد العظائش، 
وتعجغع ظطاق الدرائإ لطسماح بإسادة تعزغع لطبروة 

ووضع ترتغئات قجاثثام المعارد المالغئ.
لطبروة  الةائر  الاعزغع  إدراك  وسصض  لإ  ذا  غفعت  وق 
الرأجمالغئ  سطغه  تسغطر  الثي  السالط  أظتاء  جمغع  شغ 
جعاء شغ الثول الشظغئ جثا ضأطرغضا وألماظغا وبرغطاظغا 
والسعدان  ولئظان  ضافردن  جثا  الفصغرة  الثول  أو 
تظحرعا  الاغ  اإلتخاءات  إن  تغث  وبظشقدش. 
طآجسات الظزام الرأجمالغ ظفسه تئغظ أن أصض طظ 
١٪ طظ جضان السالط غسغطرون سطى أضبر طظ ٨٠٪ طظ 
البروة، وصث ظحرت طةطئ شعربج السام الماضغ أجماء 

٥٠٠ حثص غمطضعن أضبر طظ ظخش بروة السالط!
وبالرغط طظ اجامرار وتضرار التثغث سظ براطب وطحارغع 
لطاثفغش طظ تثة الفصر وظسئئ الةغاع شغ السالط إق أن 
عثه الظسإ وسثد الفصراء ق تجال شغ ازدغاد. لصث ضاظئ 
بالاساون  السالط  شغ  افغظى  السحرغظ  الثول  طةمعسئ 
طع عغؤات تابسئ لفطط الماتثة اصارتئ خططا وبراطب 
لثفخ طساعى الفصر شغ السالط بمصثار ٥٠٪ طع تطعل 
سام ٢٠٢٠، إق أن اإلتخاءات تحغر إلى أن الفصر صث ازاداد 

ظسئئ وسثدا وأبرا شغ المةامسات بثق طظ أن غظصص!
والتصغصئ الاغ ق غرغث أن غسارف بعا أرباب الرأجمالغئ 
الةحسعن عغ أن ظزام الرأجمالغئ ظفسه عع المسآول 
ج البروة بأغثي بطئ صطغطئ، وسثم  سظ إظااج الفصر وترضُّ
الرأجمالغ  شالظزام  اقجاصرار.  سثم  وبالاالغ  الاعازن 
والمظاةات  المعارد  ضفاغئ  بسثم  غآطظ  أجاجه  شغ 
غضعن  أن  بث  ق  أظه  غصرر  وبالاالغ  لطتاجات،  بالظسئئ 
عظاك طظ غتخض سطى ضفاغاه طظ المعارد لغسث تاجاته 
تفسغره  وشغ  وطتااجا.  شصغرا  ذلك  دون  غئصى  وطظ 
لثغظاطغضغئ السعق غصر الظزام الرأجمالغ أن الاظاشج 
طظ  الئسخ  ترطان  إلى  غآدي  المعارد  سطى  الحثغث 
طا  السغح،  شغ  الاالغئ  شرخاه  تدسش  والاغ  المعارد 
غآدي إلى زغادة براء افبرغاء وشصر الفصراء بسئإ سثم 
تعازن الفرص. وبالاالغ شإن الظزام الرأجمالغ وجغاجئ 
السعق وتعزغع المظاةات بسث إظااجعا بظاء سطى السرض 
والططإ والصثرة سطى اإلظااج واقجاعقك ضطعا تاداشر 
لاظاب سالما غغر طاعازن تاةمع شغه البروات بأغثي صطئ 
صطغطئ بالرغط طظ ضبرة البروات. وشغ ذلك غآضث بغار 
شغ  والاظمغئ  الشثاء  جغاجات  طسعث  طثغر  روجغئ، 
أن  السالط  شغ  الةعع  ضااب  طآلش  ضالغفعرظغا،  وقغئ 
المعارد الشثائغئ شغ السالط وشغرٌة ولغسئ ظادرة، وأن 
المقغغظ غادعرون جعساً تاى شغ الئطثان الاغ لثغعا 
اقدساء  أن  إلى  وغثطص  الشثائغ.  اإلظااج  شغ  شائٌخ 
خقل  طظ  السالط  شغ  الةعع  طحضطئ  تض  غمضظ  بأظه 

زغادة إظااج الشثاء عع خراشئ ق أجاس لعا.
وإذا أضفئ إلى ذلك طا وخفه جغمغ ضارتر وبرغةظسضغ 
بأزطئ افخقق والصغط الاغ غفاصث إلغعا الرأجمالغعن، 
واتساع  الترطان  بجغادة  ذئغسغئ  تشثو  الظاغةئ  شإن 
لغج  الرأجمالغئ  شإن  حثغث  وباخاخار  الفصر.  رصسئ 
الظاس  بغظ  لطبروة  تعزغع  سطى  غسمض  طا  طططصا  شغعا 
جعاء أضان تعزغسا سادق أم غغر ذلك. وجض طا شغعا عع 

سمطغئ تةمغع لطبروة وإظااج لطفصر.
طظ عظا شإن طا تثسع إلغه طظزمات افطط الماتثة طظ 
اتفاصغات جثغثة وبراطب لطتث طظ ظاعرة الفصر وتعزغع 

البروة طا عغ إق طتاوقت لدئط ترضئ الحسعب المزطعطئ 
والتغطعلئ بغظعا وبغظ البعرة سطى الظزام الرأجمالغ الةائر 

وعغ تظازر ظاائب لظ غضاإ لعا العقدة أبثا.
إن تعزغع البروة غتااج إلى ظزام طشاغر تماطا لطظزام 
الرأجمالغ وغرتضج سطى أجج وأرضان غغر تطك الاغ بظغئ 
سطغعا الرأجمالغئ. والتصغصئ الاغ ق غساطغع أن غضابر 
بعا أتث عغ أن الظزام اإلجقطغ غتاعي سطى أجج 
وأرضان تتمض شغ ذغاتعا تعزغسا ذئغسغا لطبروة وغتعل 
دون تةمسعا شغ أغثي صطئ جحسئ طظ الظاس. وإن ضان 
الاارغت غحعث بحضض صعي سطى تمغج المةامع اإلجقطغ 
خقل صرون سثة بثطعه طظ الفصر المصظظ والفصر المثصع 
والثائط، وأن تاجات الظاس لط تضظ شغ أزطئ شغ أي وصئ 
طظ افوصات، بض إن الاارغت غثضر أن خطفاء المسطمغظ 
ضاظعا غأطرون بظبر التئعب شغ الةئال لاأضض الطغعر طظه 
المةامسات  طظ  الفصر  اجاؤخال  غضظ  ولط  تةعع.  وق 
اإلجقطغئ بفسض براطب غظاعةعا الثطفاء وأسمال إبثاسغئ 
لثطغفئ دون آخر، بض ضاظئ ظاغةئ ذئغسغئ لاطئغص أتضام 

اإلجقم وخاخئ تطك الماسطصئ بالمال واإلظااج واإلظفاق.
شالظزام اإلجقطغ اباثاء ق غصر بحح المعارد وظثرتعا 
بض غآضث سطى ضفاغاعا بض وزغادتعا، وأن اهللا جثر طا 
سطى  وتغاته  اإلظسان  طخالح  لثثطئ  ضطه  الضعن  شغ 
الاغ  افخغطئ  الصغط  رجت  صث  اإلجقم  إن  بط  افرض. 
تةسض الاظاشج افعط عع الاظاشج بالسطاء ق بالضسإ 
البروة  اجابمار  شرض  اإلجقم  إن  بض  البروة.  وجمع 
باجامرار وسثم ضظج المال طططصا لشغر تاجئ طظزعرة. شق 
غخح أن تاضثس البروة دون اجاسمال. بط إن ظزام 
اإلجقم صث شرض الاعازن شغ ططضغئ افحغاء والمعارد، 
ططضغئ غاماسعن بعا، جسض لطثولئ  شضما جسض لفشراد 
الظاس،  طخالح  شغ  الظزر  خقلعا  طظ  تساطغع  ططضغئ 
بعا  تسث  ططضغئ  الةمسغ  بعخفعط  لطظاس  جسض  بط 
البشرات وتصعم بعا التاجات وتتعل بغظ اظاضاس افشراد 
والةماسات شغ خاظات الفصر والسعز. بط إن ظزام اإلجقم 
صث شرض ظزاطا طتثدا لاعزغع البروة بسث طعت طالضعا، 
شق غساأبر بعا شرد واتث ضما عع شغ ظزام الطعردات 
الئرغطاظغ، أو تعزع تسإ رغئات طالضعا صئض أن غمعت. 
بروات  غعزع  أن  ضفغض  اإلجقم  شغ  المعارغث  وظزام 
افبرغاء وافغظغاء خقل جغض واتث إلى أسثاد ضئغرة طظ 
طظسئ  الاغ  افتضام  ذلك  إلى  أضفئ  وإذا  المظافسغظ. 
تظمغئ المال بالمال وتثه، ضما غتخض شغ تظمغئ المال 
بالربا أو بالحرضات المساعمئ، شإن تةمع البروة بأغٍث 
صطغطئ غخئح طساتغق. شالمال الربعي غمّضظ طالك المال 
طخثاصا  اآلخرغظ  أطعال  تساب  سطى  بروته  غظمغ  أن 
ْموَاِل الّنَاِس﴾ 

َ
لصعله تسالى ﴿َوَما آتَيُْتم ّمِن ّرًِبا لَِّيْرُبَو فِي أ

أي غجداد سطى تساب أطعال الظاس. وضثلك الحرضات 
الظاس  طظ  طةمعسئ  أطعال  تمضظ  الاغ  المساعمئ 
أن تظمع وتاضابر دون أن غضعن لعط أدظى جعث شغ 
تظمغئ المال. أطا ظزام اإلجقم شغصادغ أن غضعن جعث 

اإلظسان ججءا أجاجغا شغ بظاء الاحارك شغ السمض.
أطعر  عغ  والةعع  البروات  وتعزغع  الفصر  أن  والتاخض 
اصاقسعا  وغساتغض  الرأجمالغئ  لطمةامسات  قزطئ 
وسصث  المئادرات  إذقق  وطا  الرأجمالغئ،  وجعد  طع 
أحضال  طظ  حضض  إق  اقتفاصات  واصاراح  المآتمرات 
وعمغئ  ظاائب  اظازار  سطغعط  الثغظ  لطئآجاء  الاثثغر 
لسظعات سثة لغثرج سطغعط أشاك آخر غثسع إلسادة الضرة 
خغار  طظ  عظاك  ولغج  جثغثة.  بمئادرات  أخرى  طرة 
أطام المةامسات المتطغئ والسالمغئ لعأد الفصر والثقص 
طظ السعز والةعع والترطان وتضثس البروات اآلبط إق 
والةثي  الثؤوب  السمض  وعع  غغر.  لغج  واتث  ذرغص 
سطى إزالئ ظزام الرأجمالغئ الزالط بأضمطه طظ السالط، 
والسمض سطى اجائثال ظزام اإلجقم السادل به، الثي 
ظجل به العتغ طظ سظث خالص اإلظسان وتاجاته وخالص 
بما  وغظسمعا  بالصسط،  الظاس  لغصعم  ببرواته،  الضعن 
ْيَطاُن يَِعُدُكُم الَْفْقَر  بسط اهللا لسئاده طظ الرزق. ﴿الَشّ
 ﴾ْنُه َوَفْضًال ْغِفَرةً ِمّ ُ يَِعُدُكم َمّ ُمُرُكم بِالَْفْحَشاءِ وَاَبّ

ْ
َويَأ

اقصاخاد الساملغ بتاجئ إىل طسالةات اإلجقم 
الةثرغئ ولغج إىل ترصغسات الرأجمالغئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر طتمث الةغقظغـ 

سصث تجب الاترغر شغ طالغجغا اجاماسا جطمغا وألصى ضطمئ سطى طصربئ طظ طسةث وقغئ ضعاقلمئعر، طئاحرة بسث 
خقة الةمسئ شغ ٢٠١٧/٠٩/١٥ بحأن صدغئ الروعغظةا. دسا شغعا افطئ اإلجقطغئ إلى تعتغث خعتعا وضفاتعا 
طظ أجض أن غزعروا لطسالط بحضض سام وإلى ظزام طغاظمار سطى وجه الثخعص بأن المسطمغظ عط أطئ واتثة 
ولظ غطجطعا الخمئ لما غتثث فحصائعط. وصال إن تجب الاترغر لظ غعصش دسعته أبثا، وجغعاخض السمض 
تاى غاط إرجال الةغعش اإلجقطغئ أو تاى غاط إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الاغ جاظصث المسطمغظ شغ 
أراضان وتسّطط ظزام طغاظمار درجا لظ غظساه أبثا. وأضث تجب الاترغر، شغ دسعته، أظه لط غسث بإطضاظظا أن ظدع 
وطسآولغاتعا،  واجئاتعا  تثرك  الاغ  الخادصئ  اإلجقطغئ  الةغعش  تصعم  أن  ظأطض  ولضظظا  التضام،  سطى  افطض 
بإسقن الةعاد سطى ظزام طغاظمار. وصال إظظا دون حك بتاجئ طاجئ إلى دولئ إجقطغئ غتضمعا خطغفئ بالصرآن 
واخاامئ  السالط.  أظتاء  جمغع  شغ  المدطعثغظ  المسطمغظ  إلظصاذ  اهللا  جئغض  شغ  الةعاد  وغسطظ  والسظئ، 
الفسالغئ بثسعة المسطمغظ لقظدمام إلى تجب الاترغر شغ سمطه إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 

الاغ جاتطط الصسعة والضفر وتتّعل الئآس والزقم إلى اقزدعار والظعر والظسمئ لطئحرغئ جمساء.

حزب التحرير في ماليزيا ينظم تظاهرة نصرة لمسلمي الروهينجا
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شأغظ الثطض شغ طسغرة صطار أعض الحام؟
ق  الفخائض  صــادة  الصطار؛  رضــاب  بسخ  أن  الثطض 
تطعله  وغرجعن  سثوعط  لطشرب  غخشعن  غجالعن 

طسالةاته!! وغساةثون 
إذًا، طا عع التض؟

وإظما  افسثاء  طظ  ُتساةثى  ق  التصعق  أن  عع  التض 
ُتظاجع التصعُق اظاجاسا.

صداغا  طــظ  صدغئ  شــغ  غعطا  الــشــرب  ــض  تــثخَّ شعض 
المسطمغظ لتطعا إق وضان تطعا وباقً سطى المسطمغظ 
وظطئ الصدغئ تظجف دطا وتثرف دطسا تاى الطتزئ؟

أن  شغعم  بثلك...  غظطص  تعلضط  طظ  العاصع  عع  عثا 
غثي  بغظ  شطسطغظ  صدغئ  المسطمغظ  تضام  وضع 
التصعق  ضض  طظا  ظجع  أظه  الشرب  أوخطظا  لتطعا،  الشرب 

تاى تص الخقة شغ المسةث افصخى!!
وضسعا  الاغ  افخرى  المسطمغظ  صداغا  سظ  وتّثث 
الاغ  بعرطا  سظ  الشرب؛  أغثي  شغ  المسطمغظ  تضام 
غترق المسطمعن شغعا أتغاء، وأشرغصغا العجطى الاغ 
والعرجك،  والئعجظئ  تغًا،  المسطط  لتط  شغعا  غآضض 
والسراق...  وأششاظساان،  والحغحان،  ضعجعشع،  وسظ 
وسظ ظفط المسطمغظ الثي ق غمطضعن تص الاخرف 

شغه وق الاخرف شغ برواتعط...
شغا أعطظا شغ الحام!

إن أطرغضا والشرب سثوظا ولع زسمعا خثاصاظا.
إن تضام المسطمغظ سمقء الشرب وأدواته سطغظا.

إن تئال الشرب غةإ صطسعا تاى لع ضاظئ دسما وطاق.
الشرب  لصرار  اقرتعان  طظ  ساصعا  غةإ  شخائطظا  إن 

والثول الثاسمئ.
لع  تاى  طعطضئ  الطرغص  طظاخش  شغ  العصعف  إن 

ضاظئ الطرغص حثغثة العسعرة.
طظ  الثقص  شغ  افطــئ  أطــض  عط  الحام  أعــض  إن 

تضاطعط والاترر طظ دول الشرب وظفعذه.
صغادة  إلى  لربان،  لصئطان،  غتااج  الحام  بعرة  صطار 
لثطعرة  طثرضئ  بالطرغص،  سالمئ  طثطخئ  جغاجغئ 
الثول الاغ تسسى لصطع الطرغص سطغظا، واسغئ سطى ضض 
طتطاته... وأعمعا طتطاه افخغرة شغ دطحص، وأغظ 
جغثعإ رضاب الصطار، وطاذا سطغعط شسطه إلصاطئ ضغان 
وضغش  صعاسثه،  تبئئ  وضغش  غثار  وضغش  لطمسطمغظ، 

غتمغ ظفسه والمسطمغظ طظ خطر الثول تعله...
صطار  أن  والمسطمعن  الحام  أعض  غثرك  أن  بث  ق 
أعض الحام تاى غخض لثطحص، سطغه أن غسغر سطى 

جضئ رجعل اهللا  وق غتغث سظعا...
الفائئ  الةمسئ  غعم  ارتفسئ  الاغ  السصاب  راغات  إن 
طآتمر  طثرجات  ضث  طزاعرة  خقل  ظعى  طثغظئ  شغ 
أخرى  طظاذص  شغ  طزاعرات  طع  بالاجاطظ  افجااظئ 
تاى  افجااظئ  طثطط  إلشحال  الاترغر  تجب  صادعا 
ذضرى  لطمسطمغظ  أساد  شغعا،  البعرة  صطار  غاعصش  ق 
تض  تثعم  حعثت  سظثطا  أظه  جارة؛  وبحرى  سجغجة 
الختابئ  تمطعا  الاغ  افولى  السصاب  راغات  الةابغئ 
رضعان اهللا سطغعط شغ ذرغصعط لفاح دطحص، ضاظئ 
تطعح طظعا بحائر الفاح افول، شعض اصاربظا طظ طحعث 
أن  تعران  أعض  غثرك  وعض  لثطحص؟  الباظغ  الفاح 
دطحص لط تفاح إق طظ تعران؟ وعض غثرك أعض ظعى 

أن الطرغص إلى دطحص غمر طظ صرب تض الةابغئ؟
سطى  غرشرشان  وعما    ــعاءه  ول السصاب  راغــئ  لسض 
تثعم تض الةابغئ غةغئان بظسط، لضظ ق بث طظ صغادة 

تتمطعما... جغاجغئ 
ظسط عثه الراغات بإذن اهللا عغ بحائر لطمسطمغظ جمغسا؛ 
أن صطار بعرة الحام غعحك أن غتط شغ دطحص طتطاه 
افخغرة وجغظجل رضاب المسطمغظ غعثطعن خرح الظزام 

 المةرم وغصغمعن خرح اإلجقم السزغط

راغئ رجعل اهللا  ولعاؤه غرشسان جاظإ
تض الةابغئ غثّضران بسرية الفاح افوىل

لثطحص وغئحران بالفاح الباظغ

جئ جظغظ طدئ سطى أعض الحام ق غجال شغعا صطار 
طتطاه  تغث  دطحص  ظتع  غسغر  المئارضئ  بعرتعط 
افخغرة؛ شفغ دطحص جاصطع رأس افشسى، وشغ دطحص 
لقجقم؛  خرتاً  المسطمعن  جغصغط  الظزام  عثم  بسث 
اإلجقم  وغتمض  الخرح  داخض  ضاطق  اإلجــقم  غطئص 

السزغط إلى السالط غثخطعن به الخرح ذعاسغئ.
لصث طر صطار بعرة الحام المئارضئ شغ جفرته الطعغطئ 
بمتطات ضبغرة؛ طر بمتطات جظغش السابصئ ضطعا... 
رضاب  غظجل  طتطئ  ضض  وشغ  والرغاض...  وبالصاعرة 
غخسث  لضظ  المتطئ  أغرتعط  أو  السفرة  أتسئاعط 

رضاب آخرون أضبر طظعط...
تةاوز الصطار طتطات ظغعغعرك وشغظا وطتطات افجااظئ 

السابصئ... وخارت تطك المتطات خئرا بسث أبر...
الاغ  التالغئ،  افجااظئ  طتطئ  الصطار  وخض  والغعم 
غراد لمثرجاتعا أن تظجل الرضاب طظ صطار البعرة أو 

تعصش جغر الصطار!
أظعط  غثرضعن  افجااظئ  شغ  رضاب  بالفسض  ظجل  وصث 
َبِظّغ  غا  بعرتعط  لعط  تصعل  بالصطار...  أعطعط  شارصعا 
جئض  إلى  جظأوي  غصعل  تالعط  ولسان  طسظا  ارضئعا 
غسخمظا طظ الظار!! غا أعض الحام: ق ساخط طظ الظار إق 
طظ رتط، وتال بغظ الصادة وأعطعط طظ التاضظئ طال 
الثاسمغظ شصث غضعظعن طظ المشرصغظ، شمال الثاسمغظ 

جتئ و«ضض لتط ظئئ طظ الستئ شالظار أولى به»...
غا أبظاء أطاظا الثغظ ظجلعا شغ افجااظئ! ارجسعا واخسثوا 
غضفر  أن  اهللا  سسى  خالتا  واسمطعا  بعرتضط  صطار 
أوزارضط،  طع  أوزارا  جاتمطعن  وإق  خطاغاضط،  سظضط 

وجاسألعن غعم الصغاطئ سما ضظاط تسمطعن...
شعض  المسطمغظ،  بصغئ  أطا  افجااظئ،  صادة  تال  عثا 
وأن  صطارعط؟  عع  الحام  بعرة  صطار  أن  غسطمعن 

بعرة الحام عغ بعرتعط؟
عغ  السالط،  شغ  افولــى  الصدغئ  باتئ  الحام  صدغئ 

صدغئ أطرغضا ولسطعا صدغئ دول الشرب ضطعا...
ترصإ  الثول  تطك  شفن  الشرب  دول  صدغئ  أظعا  أطا 
وجسغعط  إجقطعط  سطى  المسطمغظ  إصئال  ضبإ  سظ 
ظض  شغ  أســجاء  غسغحعن  لعط  تغاة  طظعب  قتثاذه 
أن  غثرضعن  وعط  اإلجــقم...  بحرغسئ  غتضط  تاضط 
اإلجقم  جغتمطعن  بض  بعثا  غضافعا  لظ  المسطمغظ 
ظطمات  طظ  الئحر  غثرجعن  الئقد،  به  شاتتغظ  ظعرا، 
وعثغه،  اإلجــقم  ظعر  إلى  الماعتحئ  الرأجمالغئ 
سظثعا غثخض الظاس ذعاسغئ شغ دغظ اهللا أشعاجا تاى 
«غئطس ططك أطاغ طا زوى اهللا لغ» ضما أخئر ، شاعثم 
سروش الضفر وتجال دول الشرب الماعتحئ الاغ تصاض 

اإلظسان شغ ضض طضان وتثوس ضراطاه...
الشرب غثرك جغثا أن تدارته ق تساطغع العصعف شغ 
طعاجعئ تدارة اإلجقم، ضما غثرك أظه ق غصعى سطى أي 
طعاجعئ تصغصغئ طع اإلجقم... لثلك ظسمع تخرغتات 

لطشربغغظ سظ اظعغار أوروبا جرغسا أطام دولئ الثقشئ.
شالشرب غسمض لغتعل بغظ المسطمغظ وبغظ أن غصغمعا 
دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة؛ لثلك 
طظ  طا  ضض  سظ  غئتث  بظعاره  لغطه  غخض  ظحاعثه 
حأظه أن غعصش صطار بعرة الحام... ولضظه ق غساطغع؛ 
غسصث المآتمرات تطع المآتمرات، وغساسغظ بافظزمئ 
السربغئ وأظزمئ الئطثان اإلجقطغئ، وغساسغظ بإغران 
السسعدي  وبالظزام  بروجغا  وغساسغظ  وططغحغاتعا، 
والظزام الارضغ، وتاى الغعم لط غظةح شغ تسطغض صطار 
الغعم  الشرب  لضظ  اهللا.  بإذن  غظةح  ولظ  الحام  بعرة 
غتحث ضض صعاه وغخئعا لغامضظ طظ إغصاف الصطار شغ 
خطعرة  تثرك  الشرب  شثول  افخغرة.  افجااظئ  طتطئ 

بعرة الحام سطغعا، شطثلك تسسى لطصداء سطغعا.
بالمصابض عض غثرك المسطمعن صدغئ بعرة الحام؟

الحام؛  صدغئ  سطى  المسطمغظ  ضض  غاسرف  أن  بث  ق 
الاغ  اإلجقم  أطئ  صدغئ  سغظعا  عغ  الحام  شصدغئ 
ضاظئ تسغح شغ ضغان الثقشئ سجغجة طظغسئ؛ تسعد 

السالط بسثل اإلجقم وإتساظه.
خارت   - خقشاعا   - ضغاظعا  عــثم  بسث  افطــئ  بط 
أغثي  سطى  والععان  الثل  تسغح  طحاائ،  طافرصئ 
تضاطعا الثغظ ظخئعط الشرب سطغظا غتمعن طخالته 
غمر  ق  دغظعا.  إلى  افطئ  سعدة  دون  ترجا  وغصفعن 
الثطاء  وتظجف  الثطعع  وتثرف  إق  أطاظا  سطى  غعم 

وتتمض أذفالعا صاطى سطى الظسعش...
سج  إلى  تسسى  أظعا  أطاظا  صدغئ  أطاظا...  صدغئ  عثه 

التغاة شغ ظض اإلجقم.
شما صدغئ أعض الحام إذًا؟

صدغئ أعض الحام أظعط غرغثون الاترر طظ سئعدغئ 
وإجصاط  بالترغئ  غعافعن  شثرجعا  الفاجر،  الظزام 
وصث  اإلجــقم،  ظض  شغ  السغح  وغرغثون  الظزام 

صثطعا ضض الادتغات ودشسعا ضض افبمان.

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: المعظثس ضاطض التعراظغـ 

صعاسث ساطئ يف شعط الظص السغاجغ وتتطغطه

غظئشغ  ق  ساطئ،  صعاسث  سطى  السغاجغ  الاتطغض  غئاظى 
تةاعطعا بتال، وتةري شغ صراءة الظص صراءة ختغتئ، 
سمطغئ الافضغر الاغ تةري سظث صراءة أي ظص شصعغ 
أو شضري، بمسظى أظه تةري شغه سمطغئ تفضغر طضامطئ 
افرضان، شضما أن الفصغه طبق غتااج إلى الظزر شغ العاصع، 
شضثلك السغاجغ، وضما أن الفصغه ق غساطغع إخثار 
التضط بشغر المسطعطات السابصئ، شضثلك السغاجغ، ق 
بث له طظ طسطعطات جابصئ تضعن رضائج، تاى ق غدض 
عثه  ظةمع  بأظظا  عظا  ظثسغ  وق  وتتطغطه،  شعمه  شغ 
لضظظا  والصخر،  التخر  جئغض  سطى  وافجج  الصعاسث 

ظثضر بسدعا سظ ذرغص اقجاصراء والماابسئ...
الصاسثة افولى: إن الثول الضئرى شغ تالئ خراع دائمغئ، 
تتضمعا طخالتعا، وعغ وإن بثا سطغعا بسخ الاعاشص 
شإظما غضعن ذلك فطر ذارئ وتاجئ سرضغئ، شإذا صدغئ 

التاجئ ساد افطر جغرته افولى، طظ الخراع والاظازع.
وطخالح  برغطاظغا  طخالح  غغر  عغ  أطرغضا  شمخالح 
طبق  ذلك  سطى  أدل  وق  وعضثا...  روجغا  غغر  شرظسا 
طما تخض بغظ الثول الضئرى شغ التربغظ السالمغاغظ 
سطى  الضئرى  الثول  اجامسئ  غعم  والباظغئ،  افولى 
سطى  السغطرة  طظ  لمظسعا  افولى  الترب  شغ  ألماظغا 
الباظغئ،  الترب  شغ  واجامسئ  افوجط،  الحرق  ظفط 
لامظع ألماظغا طظ اإلخقل بمغجان الصعى شغ أوروبا، 
شضان طا ضان طظ صاض طا غجغث سطى خمسغظ ططغعظا 

طظ الئحر، واجاثثام افجطتئ الثرغئ...
والسغاجغ ق غشار بالاخرغتات الاغ غضعن الضبغر طظعا 
لقجاعقك المتطغ لغج غغر، ولغسئ عغ السغاجئ 
الثارجغئ لطثولئ، شمبق روجغا تزعر دائما أظعا سطى 
خقف طع أطرغضا شغ جعرغا، ولضظ المثصص غسطط بأن 
أطرغضا عغ خاتئئ الظفعذ شغ جعرغا لسصعد ذعغطئ، 
روجغا  سظ  شدق  دولئ،  فغئ  لاسمح  لعا  غضظ  ولط 
تتصصعا،  طخطتئ  شغه  رأت  إذا  إق  شغعا،  تاثخض  بأن 
وق أدل سطى ذلك طظ أن تثخض روجغا شغ جعرغا لط 
غأت إق بسث أن ذطئئ أطرغضا طظ روجغا الاثخض، ولع 
ضاظئ روجغا ضما تثسغ، بأن تثخطعا أططاه المخالح 
الروجغئ، لضان طظطصغا الاثخض طظ بثاغئ البعرة، شطما 
عغ لط تاثخض إق بسث أربع جظعات سطمظا بأن أجطعاظئ 
المخالح الروجغئ عغ ضقم اجاعقضغ طتطغ ق صغمئ 
له، عثا شدق سظ أن أطرغضا لط تضظ لاسمح لروجغا 
وصئطعا لقتتاد السعشغاغ بالاثخض شغ طظاذص ظفعذعا، 
بغظ   ١٩٦٣ جظئ  وصساه  الثي  اقتفاق  بسث  وبالثات 
خروحعف وضظثي، والثي ضان طظ أعط بظعده الصئعل 
أطرغضا،  تخئ  طظ  ضاطق  افوجط  الحرق  غضعن  بأن 
افوجط  شالحرق  الاثخض،  السعشغاغ  لقتتاد  ولغج 
وذلك  أطرغضغئ،  تغعغئ  طخطتئ  غضعن  أن  إلى  أصرب 
والظفط...  غععد  ضغان  ووجعد  اقجاراتغةغ  لمعصسه 
ولطسطط شإن اقتتاد السعشغاغ وورغبه روجغا، صث بصغئ 
سطى عثا اقتفاق، وعغ تظفث بظعده وق زالئ طرغمئ، 
أطا أطرغضا شصث اجاشطئ ضسش اقتتاد السعشغاغ وطظ 
بسثه روجغا، شظضبئ سعثعا طسعا، وصث ضان طظ الئظعد 
الاغ جرى اقتفاق سطغعا عع جسض أوروبا الحرصغئ طظ 
طظاذص الظفعذ الروجغ، إق أظظا ظةث بأن أطرغضا ق تظفك 
الحرصغئ،  أوروبا  دول  اجامالئ  وطتاولئ  الاثخض  سظ 
الحرصغئ  أوروبا  دول  ضض  روجغا  أطرغضا  أشصثت  وصث 
وعغ بطشارغا وروطاظغا وبعلظثا والمةر، ولط تئص لروجغا 
طظ  ذلك  سطى  أدل  وق  ضازاخساان،  سطى  إق  السغادة 
المدادة  الخعارغت  بمظزعطئ  الحرصغئ  أوروبا  زرع 
وبعلظثا،  روطاظغا  إلى  أوخطاعا  تاى  لطخعارغت، 
بأظعا  الةسةسئ  سظ  تظفك  ق  روجغا  أن  طظ  وبالرغط 
جااثث اإلجراءات القزطئ لتماغئ طظاذص ظفعذعا، إق 
أظعا لط تاثث أغا طظ اإلجراءات السمطغئ لمظع أطرغضا 
أن  طظ  بالرغط  ظفعذعا،  طظاذص  طظ  اقصاراب  طظ 
والرد  بالاعسث  طعجضع  طظ  خثرت  الاغ  الاخرغتات 
ططتمئ  لاضعن  تخطح  ألفاظعا،  باخاقف  أطرغضا  سطى 

جغاجغئ سطى غرار ططتمئ ععطغروس الحسرغئ.
طا  روجغا  بأن  أذغض،  ق  وتاى  الصاسثة،  عثه  وجماع 
غضعن لعا أن تاثخض شغ طظطصئ ظفعذ أطرغضغئ إق إذا 
جمتئ لعا أطرغضا بثلك، وعثا طا تخض شغ جعرغا 
الحرق  شغ  فطرغضا  بالظسئئ  السصث  واجطئ  وعغ 
بعا  لاصغض  روجغا  اجاثسئ  صث  أطرغضا  شإن  افوجط، 
اصادئ  الروجغئ  المخطتئ  بأن  غصال  أن  أطا  سبرتعا، 
طظ  لغج  الضقم  عثا  شإن  جعرغا،  شغ  الاثخض  طظعا 
السغاجغ  الاتطغض  طظ  ولغج  حغء  شغ  السغاجئ 
المرتضج سطى صعاسث، وإظما عع رأي إخئاري لغج أضبر، 

وعع غثالش صاسثة بض صعاسث أخغطئ شغ السغاجئ.
تثرج  لط  اقجاسمارغئ  الثول  الباظغئ:  الصاسثة 
وضسئ  وصث  إق  واجاسمارعا،  ظفعذعا  طظاذص  طظ 
جغعحا طظ الظعاذغر والمطاغا بتغث غضعظعن وضقء 
سطى  واإلبصاء  طخالته  تتصغص  شغ  اقجاسمار  سظ 
ططاغا  عط  التصغصئ  وشغ  تضام  اجمًا  شعط  ظفعذه، 
لغج لعط طظ افطر حغء غغر رساغئ طخالح الثولئ 
ولغج  سمالاه  سطى  غئصى  والسمغض  المساسمرة... 
بعجسه اقظسااق طظ السئعدغئ والرق فن أطره لغج 

بغثه، وإذا بثا له اقظفضاك طظ السئعدغئ أو تتعغض 
غةري  طا  شسرسان  الخطح  رغاض  شسض  ضما  سمالاه، 
الاثطص طظه بصاض أو اظصقب لاسعد الثولئ جغرتعا 

افولى طظ السمالئ والائسغئ والعخاغئ الثائمئ.
سطى  سمغطئ  تئصى  السمغطئ  الثول  البالبئ:  الصاسثة 

صاسثة اجاختاب افخض.
بسث  برغطاظغا  طظ  أطرغضا  اظاجساعا  طخر  طبض  شثولئ 
افترار  بالدئاط  غاسمعن  طظ  صاده  الثي  اقظصقب 
طططع خمسغظات الصرن الفائئ، ولطسطط شإن اتخاقت 
رأجعط  وسطى  افترار  الدئاط  طع  وتظسغصعا  أطرغضا 
سئث الظاخر وطتمث ظةغإ والحاشسغ والسادات صئض 
بثلك  وبائص  تسربئ  وصث  خاشغا،  غسث  لط  اقظصقب، 
أطغظ  جقل  طظعا  ججءا  ذضر  اجاثئاراتغئ  وطسطعطات 
السالط تتئ سظعان (بعرة الدئاط افترار جاءت سطى 
صطار أطرغضغ)، وتتثث عغضض طظ خقل صظاة الةجغرة، 
سظ تظسغص بغظ الدئاط افترار وأطرغضا، وصث ضاإ 
طتمث جقل ضحك ضاابا أجماه (بعرة غعلغع افطرغضغئ) 
ضمظه ضقطا لعغضض واسامث شغه سطى ضااب لسئئ افطط، 
وطظ اجط الضااب غزعر طا غرغث طظه خاتئه، وبالاالغ 
شإن بصاء الظزام شغ طخر تتئ الرساغئ افطرغضغئ بابئ، 
وعع طظ صئغض المتضط شغ السغاجئ، وصث اجافاضئ 
شالسغاجغ  ولثلك  فطرغضا،  الظاخر  سئث  سمالئ  أخئار 
الماابع غةإ سطغه إذا أراد إخابئ الاتطغض السغاجغ، أن 
غدع عثا البابئ ظخإ سغظغه ولغج له تةاوزه بتال، 
شمخر لط تثرج طظ صئدئ أطرغضا طظث اظاجاسعا طظ 
برغطاظغا وتاى ضاابئ عثه السطعر، ولثلك شإن ادساء 
خروجعا غتااج إلى دلغض، ولغج عظاك بمئ دلغض وق 
تاى أطارة، وتاى شغ السظئ الاغ تضط شغعا طرجغ 
ووخض اإلخعان إلى التضط، شإن افطر ق غسثو ضعن 
أطرغضا جمتئ لعط بالعخعل لطتضط، ولضظ لما بثا 
لظ  واإلخعان  طرجغ  بأن  ضبغرة  وقسائارات  فطرغضا، 
سادت  بالضاطض  طخالتعا  سطى  المتاشزئ  غساطغسعا 
بالتضط،  اإلطساك  السسضرغئ  المآجسئ  طظ  وذطئئ 

وإظعاء تضط طرجغ وجماساه.
ضاظئ  أطرغضا  شإن  الثمغظغ،  إغران  الباظغ  والمبال 
شغ  اظصقب  إلتثاث  الثمغظغ  طع  ضاطض  تظسغص  سطى 
ضحفئ  وصث  ضارتر،  وتاى  ضغظثي  زطظ  طظث  إغران 
إلتثاث  جرت  الاغ  اقتخاقت  سظ   CIA وبائص 
حاء  وطظ  افطرغضغئ،  المخالح  وضمان  اقظصقب 
ظةاح  وطظث  ضحفعا،  جرى  الاغ  العبائص  شطغراجع 
تثور  وإغران  الثمغظغ،  إغران  شغ  المجسعطئ  البعرة 
شغ شطك أطرغضا وعغ أصرب إلى السمالئ، وطظ أراد 

إبئات السضج شعع المطالإ بالثلغض.
الصاسثة الرابسئ: صث تصعم الثولئ افولى شغ السالط 
شغصعم  السام،  الرأي  لثثاع  افسمال  طظ  بسطسطئ 
بالثروج  الادطغض،  لثلك  تئسا  السغاجئ  طماعظع 

بظاائب بظغئ سطى صعاسث خاذؤئ.
سمغطعا  زطظ  باضساان  سطى  أطرغضا  ضشطئ  شمبق 
ضحمغر،  صدغئ  شغ  لطعظث  الاظازقت  لغصثم  طحرف 
شزظ بسخ السغاجغغظ، وصث ضان تجب المآتمر ذو 
الاعجه اإلظةطغجي شغ جثة التضط شغ العظث، ظظعا أن 
أطرغضا اجامالئ تجب المآتمر ربغإ اإلظةطغج، وتثطئ 
ضاظئ  طا  غاغئ  أطرغضا  أن  طع  طحرف،  سمغطعا  سظ 
ترغثه عع اقجاصرار شغ حئه الصارة العظثغئ وإتثاث 
المعازظئ شغعا، لااخثى العظث لطخغظ الصعة الماساظمئ 
اصاخادغا ودغمعغراشغا بض وتاى سسضرغا، وق غاأتى 
لطعظث بأن تاخثى لطخغظ إق إذا ضاظئ صعغئ وتثودعا 
سظ  ورضاعا  أطرغضا  جضعت  غفسر  طا  وعثا  عادئئ، 
تغازة ضض طظ باضساان والعظث لطسقح الظعوي، شافطر 

ضطه وغاغاه الدشط سطى الخغظ وق غغر...
وطبال آخر طظ أطبطئ الادطغض، شإظه شغ العصئ الثي 
تصش  الباظغئ  السالمغئ  الترب  بسث  أطرغضا  شغه  ضاظئ 
طعصش سثاء ظاعر ضث اقتتاد السعشغاغ، ضاظئ شغ 
لغخض  الخغظغ  الحغعسغ  التجب  تثسط  ذاته  العصئ 
ضان  آظثاك  الخغظغ  الرئغج  إن  تاى  التضط،  إلى 
لشرابئ  السغاجغ،  والةعض  بالشئاء  أطرغضا  غاعط 
تئغظ  ولضظه  الحغعسغ،  التجب  دسمعا  شغ  تخرشعا 
ترغث  أطرغضا  بأن  لطتضط،  الحغعسغغظ  وخعل  بسث 

خغظًا حغعسغئ صعغئ تصش ضث اقتتاد السعشغاغ.
شالاتطغض السغاجغ خظسئ ضئاصغ الخظائع، ق غظئشغ 
أن غفارق أعطعا البعابئ والصعاسث، وق بث طظ إدراك 
السغاجئ  وافتثاث  دائط  تشغر  شغ  السغاجئ  أن 
طاشغراتعا  تةري  صث  وإظما  واتثة،  تال  سطى  لغسئ 
وق  جاسئ،  ضض  شغ  بض  غعم  ضض  شغ  افرض  سطى 
تثوم سطى تال واتثة، ولثلك شق سةإ بأن الافضغر 
شعع  اإلذقق،  سطى  الافضغر  أظعاع  أسطى  السغاجغ 
غاططإ الغصزئ الثائمئ، والثعظ الماصث،  تشغره  طع 
وعع ق غططإ لثاته وإظما عع طظ سطعم اآللئ، الثي 
طا  وطسرشئ  افطئ  حؤعن  رساغئ  فن  لشغره  غططإ 
غتاك ضثعا طظ طآاطرات، عع طظ إتسان الرساغئ 
وتمام تظفغثعا، شالسغاجغ عع طظ جسض عمه رساغئ 

 الظاس بفضرته ولغج طظ غماعظ الختاشئ
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