
عظأ أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ؛ زوار خفتاه سطى طعصع الاعاخض اإللضاروظغ "شغسئعك"، 
والمسطمغظ جمغسا، بمظاجئئ حعر رطدان المئارك لسام ١٤٣٩عـ المعاشص ٢٠١٨م؛ بضطمئ صال شغعا:

التمث هللا والخقة والسقم سطى رجعل اهللا وسطى آله وختئه وطظ واقه وبسث:
إلى خغر أطئ أخرجئ لطظاس...

إلى الرجال الرجال الثغظ ق تطعغعط تةارة وق بغع سظ ذضر اهللا...
إلى زوار الخفتئ افضارم...

السقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته،
نِْزَل فِيِه الُْقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس َوَبيَِّناٍت ِمَن الُْهَدى 

ُ
ِي أ َّ أبارك لضط صثوم حعر رطدان المئارك: ﴿َشْهُر َرَمَضاَن ا

ُأظجل  شغه  الظار...  طظ  ساص  وآخره  طشفرة،  وأوجطه  رتمئ،  شأوله  به:  المسطمغظ  اهللا  أضرم  حعر  وَالُْفْرَقاِن﴾... 
الصرآن الضرغط، وشغه ضان الظخر والفاح المئغظ... حعر السمض والةث واقجاعاد، وحعر السئادة والخئر والةعاد... 

شحمروا أغعا المسطمعن سظ السعاسث، وتظاشسعا شغ الثغرات، تغث ُتداسش افجعر والتسظات...
أجأل اهللا جئتاظه أن غاصئض طظ المسطمغظ الخغام والصغام وجائر افسمال، وأن غضعن عثا الحعر الضرغط شاتتئ خغر 
وبرضئ، وطصثطئ ظخر وسج وتمضغظ بإصاطئ الثقشئ الراحثة، شاسازض افطئ براغئ السصاب، راغئ ق إله إق اهللا طتمث 

ِ َفْنرُصُ َمْن يََشاُء وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم﴾. رجعل اهللا، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن * بَِنرْصِ ابَّ
وشغ الثاام أصرئضط السقم، وأدسع لضط بثغر، واهللا غاعلى الخالتغظ والخالتات.

والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته
لغطئ افربساء، المامط لحعر حسئان ١٤٣٩عـ أخعضط سطاء بظ خطغض أبع الرحائ أطغر تجب الاترغر 

المعاشص ٢٠١٨/٥/١٥م

لصث طّظ اهللا تسالى سطغظا بفدض وأي شدٍض: وعع إدراضظا 
شغه  ُأظجل  الثي  رطدان  حعِر  الفدغض؛  الحعر  لعثا 
الصرآُن عثى لطظاس وبغظاٍت طظ العثى والفرصان؛ حعٌر 
الةتغط،  أبعاُب  شغه  وتشطص  الةظان  أبعاُب  شغه  ُتفاح 
ُغفر  واتاساباً  وُتسطسض الحغاذغُظ، طظ خاطه إغماظاً 
وتسالى  جئتاظه  اهللا  شاتمثوا  ذظئه،  طظ  تصثم  طا  له 

واحضروه سمًق غضاشأ ظسَمه.
فن  ظثسعضط  الاترغر  تجب  شغ  إظظا  المسطمعن:  أغعا 
طاطئسعن  وأظاط  خادصئ  وصفًئ  أظفسضط  طع  تصفعا 
بطاسئ اهللا خغاطاً وصغاطاً، بط تافضروا شغ واصسضط عثا 
وتسالى  جئتاظه   

َ
اهللا غرضغ  واصع  أعع  تتغعن،  الثي 

شغرضى سظضط أم عع غغر ذلك؟!
إن الصراءة افولغئ لضض ذي سغظغظ لعثا العاصع تئغظ اآلتغ:
شغ  تفاخغطعا؛  أغطإ  شغ  إجقطغئ  غغُر  تغاتضط  إن   •
التضط واقصاخاد، شغ السغاجئ واقجاماع، شغ الاسطغط 
واإلسقم وغغرعا. واهللا جئتاظه وتسالى صث أوجإ سطغضط 
رب  هللا  سئعدغاضط  تةّسث  إجقطغئ  تغاة  تتغعا  أن 
السالمغظ، وتّرم سطغضط أن تسغحعا شغ ظض تحرغسات 
غَُّهْم آََمُنوا بَِما 

َ
ِيَن يَزُْقُموَن ك َّ لَْم تََر إىَِل ا

َ
الضفر وأظزماه، ﴿أ

ْن َفَتَحاَكُموا إىَِل 
َ
نْزَِل ِمْن َقْبلَِك يُرِيُدوَن أ

ُ
َْك َوَما أ َ ِ نْزَِل إ

ُ
أ

ْن 
َ
أ ْيَطاُن  الشَّ َويُرِيُد  بِِه  يَْكُفُروا  ْن 

َ
أ ِمُروا 

ُ
أ َوَقْد  اُغوِت  الطَّ

يُِضلَُّهْم َضَالالً بَِعيًدا﴾.
لطضاشر  تقل  المسطط  شالثم  طظاعضئ،  ترطاتضط  إن   •
غرباً،  ظغةغرغا  إلى  حرصاً  الخغظ  طظ  جظج،  ضض  طظ 
والمئرر واتث عع الترب سطى (اإلرعاب)، بض الترب سطى 
اإلجقم، واهللا الثي ظتظ له خائمعن صث أراد لظا أن 
ظضعن أطئ واتثة طظ دون الظاس ضالةسث العاتث غحث 
بسدظا بسداً، َسِظ الظُّْسَماِن ْبِظ َبِحغٍر َصاَل: َصاَل َرُجعُل 
 ْ ُِفِه ْ َوَتَعا ِه ِ ْ َوَتَراُح ِه ادِّ َ ِفي َتَ ُْؤِمِ اهللاَِّ : «َمَُل اْل
ِد  َ َ ٌ َتَداَعى َلُه َساِئُر اْل ْ ُه ُع َى ِمْ ِد ِإَذا اْشَ َ َ َمَُل اْل

َّى». ُ َهِر َواْل َّ ِال
• إن بقدضط طمجصئ فضبر طظ خمسغظ طجصئ، والعاجإ 
سطغضط أن تضعظعا شغ دولئ واتثة طخثاصاً لصعل الظئغ 
ُد َأْن  ٌع َعَلى َرُجٍل َواِحٍد ُيِر ِ ْ َج ْ َوَأْمُرُك ْ َأَتاُك : «َم
ُه». َرَواُه ُطْسِطٌط،  ْ َفاْقُُل ُ اَعَ َ َق َج ْ َأْو َُفرِّ اُك َ َّ َع ُ َ
ا».  َ ُه ِمْ اآلِخَر  ا  َفاْقُُل  ِ َفَْ ِل َ ِل َِع  ُب : «ِإَذا  وغصعل 

َرَواُه ُطْسِطٌط.
• إن أرضضط طتاطئ، شغععد غشاخئعن افرض المئارضئ 
شطسطغظ، وأطرغضا وتطفاؤعا اتاطعا السراق وأششاظساان، 
ترضساان  اتاطئ  والخغظ  الحغحان،  اتاطئ  وروجغا 
الحرصغئ، وغغرعا، واهللا الثي أظاط له صائمعن صث أوجإ 

سطغضط تترغَر أرضضط طظ رجج الضاشرغظ.
أغعا المسطمعن: إن الثي غشغر عثا العاصع إلى طا غرضغ 
اهللا جئتاظه وتسالى، شاسغحعا أصعغاء بربضط بسث ضسش 
الاطئج  عع  وخشار  ذلئ  بسث  بثغظضط  وأسجاء  وتمجق، 
بالسمض الةاد إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
الظئعة الاغ أظض زطاظعا، شعغ وتثعا الصادرة سطى صطإ 
غاعتث  إجقطغئ،  تغاة  لاخئح  سصإ  سطى  رأجاً  التغاة 
شغعا المسطمعن تتئ راغئ خطغفئ واتث غتضط بضااب 
 ، والثطغِّ طظعط  المسطط  الرسغئ  ترطاِت  وغخعن  اهللا، 
وغساظفر ذاصات افطئ شغترروا أرضعط، وغرضعا ربعط 
الثي جسطعط طساثطفغظ شغ افرض، وغةّغح الةغعش 

إلخراج الظاس طظ ظطمات الضفر إلى ظعر اإلجقم.
أغعا المسطمعن: إظظا شغ جمطئ واتثة، ظثضرضط بااج 
الفروض وإبط الصسعد. شأروا اهللا تسالى طظ أظفسضط 
عثا  شغ  اهللا  رتمئ  طظ  ترم  طظ  الحصغ  شإن  خغرًا 

الحعر الضرغط.

لطاخثي  تثسع  أن  بثل  شعغ  خغاظغئ،  طصررات  ضاظئ 
الةاد  لطاترك  صعاتعا  وتساظفر  غععد  ضغان  لسثوان 
قصاقع عثا الضغان المست، وعع السئغض السمطغ والعتغث 
لاثطغص أعض افرض المئارضئ شطسطغظ طما عط شغه 
وتترغر الئقد والسئاد والمصثجات، تثطئ الصمئ سظعط 
شغ وضح الظعار وتثطئ سظ ضض طسآولغاتعا تةاععط 
شثسئ طةطج افطظ إلى (تعشغر التماغئ الثولغئ لطسضان 
الفطسطغظغغظ طظ خقل إجراءات طظعا إغفاد صعة دولغئ 
لطتماغئ) وعع طا غمبض اجاةقب اتاقل جثغث طاسثد 
الةظسغات لمسرى رجعل اهللا  غداف قتاقل غععد 
الشاحط. شضاظئ بثلك صمئ شغ السةج بض صمئ شغ الثغاظئ؛ 
إذ ضغش لـ٥٧ دولئ تماطك طقغغظ الةظعد لع تترضعا ظتع 
غععد  ضغان  أرضان  لعجوا  شطسطغظ  المئارضئ  افرض 
ولظخروا بالرسإ، ضغش لعثه الثول أن تطةأ إلى الثول 
أعض  تماغئ  لططإ  اقجاسمارغئ  وطآجساتعا  الشربغئ 
بط  صطغطغظ؟!  حرذطئ  طظ  شطسطغظ  المئارضئ  افرض 
اقجاسمارغئ  وطآجساتعا  الشربغئ  الثول  عثه  ألغسئ 
عغ طظ حرسئ اتاقل غععد لفرض المئارضئ شطسطغظ 
وعغ طظ رسئ جرائمعط ذعال سصعد، شعض غساةار طظ 

الرطداء بالظار؟!
وطظ جثش عثه الصمئ بض اجاثفاشعا بثطاء المسطمغظ 
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بصطط: افجااذ سطغ الئثري

أغعا المسطمعن شغ الصعات المسطتئ: لصث ُروي تراب 
بقد المسطمغظ طظ دطاء الحعثاء الثغظ صاتطعا الضفار 
وتسالى  جئتاظه  اهللا  ضطمئ  راشسغظ  صرون،  طثى  سطى 
سالغاً. ولع لط غفاح أجثاُدضط عثه الئقد وغسّئثوا الطرغص 
أطام المقغغظ طمظ دخطعا اإلجقم لما ضان أضبُرظا الغعم 
اقظاخارات،  حعُر  عع  الثي  الحعَر  عثا  إّن  طسطمغظ. 
ظسألضط شغه: طظ طظضط غتإ أن غضعن ضخقح الثغظ 
لغظصث المسطمغظ طظ خطغئغغ الغعم؟ شسارسعا إلسطاء 
الظخرَة لتجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، 
واجسطعا طظ رطدان عثا ظصطئ تتعل شغ تارغت افطئ 
اإلجقطغئ. واسطمعا أن ق حغء غدغرضط، واهللا جئتاظه 

وتسالى طآغثضط، ولظ غارضط أسمالضط.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  اظستاب إدارة تراطإ طظ اقتفاق الظعوي ُغآّجب وتغرة 

   الخراع افوروبغ افطرغضغ ...٢
- إسادة أراضان إلى ضظش الثقشئ عع الطرغص العتغث لاترغر 

   المسطمغظ الروعغظةا ...٢
- ضما أن الخغام لظا ُجّظئ.. شالثطغفئ لفطئ ُجّظئ ...٣

ا لَُّضط َبْض ُعَع َخْغٌر لَُّضْط﴾ ...٤ - ﴿َق َتْتَسُئعُه َحرًّ
- افردن شغ طعإ الرغح (الةجء الباظغ) ...٤
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ضطمئ السثد
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سثوعا،  لخالح  لسغادتعا  الئقد  شصثان  ظض  شغ 
السئئ  غعم  السراق  شغ  الئرلماظغئ  اقظاثابات  أجرغئ 
واجاثثام  بالفعضى  اتسمئ  والاغ   ٢٠١٨/٥/١٢
افعطغئ،  بالترب  والاطعغح  المفرط،  والاجوغر  السقح 
وحراء الثطط، ورحغ الظاس تغث حعثت المراضج شغ 
تةعال  تزر  طع  طتضما،  أطظغا  تحثغثا  السراق  سمعم 
لطمرضئات والتاشقت والسغارات الخشغرة، وسجوشاً حثغثًا 
سطى المراضج بسئإ التزر، اضطّرت تضعطئ السئادي إلى 
رشع التزر شعرا والسماح لطظاس بترغئ الاظصض بسغاراتعط 
بشغئ المحارضئ باقظاثاب، ولضظ طاذا تخض شغ طراضج 
وتجوغر  اظاثابغئ  خروصات  المتاشزات؟  شغ  اقظاثابات 
واجع لصعائط طسغظئ، وشحض أجعجة اقصاراع اإللضاروظغئ 
وتعصفعا سظ السمض، أو خطع المراضج طظ أوراق الظاخئغظ 
وسثم ظععر أجماء الظاخئغظ شغ طراضجعط، أو تثخض 
بسخ الصعائط شغ سمطغئ اقظاثاب والاأبغر سطى الظاخإ 
بصعة السقح، أو تخعل احائاضات طسطتئ داخض المراضج 
بغظ الصعائط الماظاشسئ، وعضثا جرت بأجعاء غغر طسئعصئ 
طظ الخراع والفحض تاى ترصى إلى تسمغاعا بمعجلئ 
اقظاثابات، وطما تخض وضان طظ أعط ظاائب اقظاثابات 
عع تخعل احائاضات طسطتئ شغ أضبر طظ طتاشزئ، 
ضالثي تخض بغظ صائمئ الاشغغر واقتتاد العذظغ شغ 
السطغماظغئ، وطبطه جرى شغ ضرضعك وخروج طزاعرات 
العذظغ  اقتتاد  تجب  صئض  طظ  شزغع  تجوغر  لتخعل 
الثي غاجسمه جقل ذالئاظغ وزوجاه وأوقده، وطبض تطك 
اقحائاضات تخطئ شغ طراضج الئخرة والظةش، شصث ذضر 
الظائإ سظ ضاطئ الاشغغر الضردغئ المسارضئ ععحغار  سئث 
اهللا أن صعة طظ اقتتاد العذظغ الضردجااظغ عاجمئ 
المصر السام لترضئ الاشغغر شغ  المثغظئ شغ "تطئ زرضائ" 
طخثر  وضحش  التغ.  الرخاص  طظ  وأططرته  بعابض 
تثوث  سظ  لقظاثابات  السطغا  المفعضغئ  شغ  طسآول 
سمطغات "تجوغر" جرت شغ سثد طظ المتاشزات، ووخش 
"السعطرغئ  طعصع  وظصض  "باذطئ".  بأظعا  اقظاثابات 
ظغعز" سظ سدع شغ طةطج المفعضغظ (طةطج إدارة) 
المفعضغظ  طةطج  أسداء  "أتث  إن  صعله  لطمفعضغئ 
بالمفعضغئ السطغا لقظاثابات ضحش تصائص داطشئ سظ 
تجوغر اقظاثابات والثروصات الاغ ذالاعا شغ سثد طظ 
شصثت  "المفعضغئ  أن  المخثر  وأوضح  المتاشزات". 
السغطرة بسث تفةر الثقشات داخطعا بسئإ ضحش عثا 
المفعض لسمطغات الاجوغر وجط تعثغثات طائادلئ". 
ولفئ إلى أن "سدع المفعضغئ شدض سثم الضحش سظ 
اجمه شغ العصئ الراعظ سطى افصض"، طآضثا أظه "جغزعر 
سطى حاحات الفدائغات شغ وصئ قتص لغسطظ بطقن 
إلى  شثسئ  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة  أطا  اقظاثابات". 
واقتعاطات  الحضاوى  شغ  وحاطض  شعري  تتصغص  إجراء 
شصث  الئرلماظغئ.  باقظاثابات  "تجوغر"  سمطغات  بتخعل 
ذضرت الماتثبئ باجط الثارجغئ افطرغضغئ عغثر ظعغرت 
سصثتعا  ختفغئ  إشادة  عاطح  سطى   ٢٤ لضعردجاان 
شغ واحظطظ غعم الثمغج الماضغ "ظافص طع الممبض 
السطغا  المفعضغئ  دسا  الثي  الماتثة"  لفطط  الثاص 
المساصطئ لقظاثابات إلى الاتصغص "الفعري والحاطض" شغ 
الحضاوى والمثالفات الاغ تثبئ. طظ جاظإ آخر شصث 
ذضر وزغر الثشاع افطرغضغ جغمج طاتغج، أن إغران 
تتاول الاأبغر والاثخض شغ اقظاثابات الئرلماظغئ السراصغئ 
المصررة شغ أغار المصئض. وصال شغ تخرغتات لطختفغغظ، 
سمان  سطى  شغعا  ذاف  جعلئ  طظ  سعدته  ذرغص  شغ 
وأششاظساان، والئترغظ: "لثغظا أدلئ طبغرة لطصطص سطى أن 
إغران تتاول الاأبغر سطى اقظاثابات السراصغئ باجاثثام 
المال، وعثه افطعال تساثثم لطاأبغر سطى المرحتغظ 
تسسى  سّمظ  تفاخغض  أي  غثضر  أن  دون  وافخعات"، 

إغران لطاأبغر شغعط.
الئرلماظغئ  اقظاثابات  شغ  المحارضئ  ظسئئ  سظ  أطا 
تغث   ٢٠٠٣ شغ  الشجو  بثاغئ  طظث  افصض  عغ  شضاظئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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أعض  بتص  طروسئ  لمةجرة  غععد  ضغان  ارتضاب  سصإ 
غجة السجل الثغظ اتاحثوا سطى ذعل السغاج الفاخض 
سطى تثود غجة شغما سرف بـ"ططغعظغئ السعدة"، لطاسئغر 
سظ تططسعط لسعدة افرض المئارضئ شطسطغظ ضاططئ 
افرض  صسمئ  الاغ  الثغاظغئ  لقتفاصغات  ورشدعط 
 ٦٧ سام  وآخر   ٤٨ سام  طتاض  إلى  شطسطغظ  المئارضئ 
شةسطئ افول (إجرائغض) وتسّعلئ لغضعن الباظغ طعذظًا 

لضغان شطسطغظغ عجغض غسمى دولئ!
سصإ عثه المةجرة الةئاظئ الاغ أوصسئ سحرات الحعثاء 
وآقف الةرتى، تثاسى تضام المسطمغظ السمقء لظخرة 
غجة والصثس أو عضثا غجسمعن، شامثخ تثاسغعط سظ 
صمئ وأي صمئ؟! صمئ سصثت شغ "إجقطئعل" لضظعا لط 
تحط طظ رائتئ اإلجقم حغؤا، وبالصرب طظ طعاصع سجة 
المسطمغظ تغث سمعرغئ المساخط وصسطظطغظغئ الفاتح 
لضظعا لط تاظسط طظ سئصعا حغؤاً ظاعغك سظ أن تاثثعا 

ظمعذجاً غتاثى به شغ رد سثوان المساثغظ.
الاغ  (اإلجقطغئ)  إجطظئعل  صمئ  طصررات  ضاظئ  لصث 
سصثت شغ الباطظ سحر طظ الحعر الةاري صمئ الاثطغ 
سظ غجة والصثس وضض شطسطغظ، وضض ذلك تتئ جاار 
خادع طظ الثطإ الرظاظئ والائاضغ الضاذب سطى طا أخاب 

أعض افرض المئارضئ شطسطغظ!
شطط تثرج طصررات صمئ إجطظئعل سما ضان طاعصساً بض 

 /alraiahnews

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

إلى المسلمين الصائمين 
القائمين الراجين رحمة اهللا

تهنئة أمير حزب التحرير
بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام ١٤٣٩هـ الموافق ٢٠١٨م

صمئ إجطظئعل (اإلجقطغئ)...
صمئ الاآطر والاثطغ سظ غجة والصثس 

وافرض املئارضئ شطسطني!
ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سقء أبع خالح*ـ  ـ 
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صام المئسعبعن الاابسعن لمةطج افطظ الثولغ غعم ٢٨ 
طظ ظغسان/أبرغض الماضغ بجغارة لئظشقدغح وطغاظمار 
اجاشرصئ أربسئ أغام، وضان ظاعر الجغارة عع اقذقع 
سطى آبار "الاطعغر السرصغ لطمسطمغظ الروعغظةا". وصث 
أسرب أسداء طةطج افطظ سظ "أططعط" شغ أن غسعد 
شغ  طظازلعط  إلى  وذعاسغئ"  "بأطان  الروعغظةا  قجؤع 
طظطصئ راخغظ شغ طغاظمار. وصال جعجااشع طغجا رئغج 
طةطج افطظ لحعر ظغسان/أبرغض، إن أسداء المةطج 
إلى  الروعغظةا  قجؤغ  سعدة  شغ  أططعط  سظ  "غسربعن 
شغ  تثغبه  طسرض  وشغ  وبأطان".  ذعاسغئ  طظازلعط 
طآتمر ختفغ شغ ظعاغئ الجغارة، أضث طغجا سطى التاجئ 
إلى إجراء تتصغص طساصض شغ افجئاب افجاجغئ لفزطئ، 
وطةطج  وبطثاظعا  الماتثة  افطط  سظ  طثفغ  وضأظه 
أطظعا "أجئاب" الفزائع الاغ اجامرت شغ عثه افرض 
فضبر طظ صرظغظ طظ الجطان، والاغ وخطئ طآخرا إلى 
أراضغعط!!  طظ  المسطمغظ  لعآقء  الضطغ  حئه  الظجوح 
وضأن افطط الماتثة أو المةامع الثولغ سطى جعض لتض 
عثه افزطئ، شغ تغظ إن المةامع الثولغ عع السئإ 

الرئغسغ فزطئ الروعغظةا عثه.

غةإ أن ظاثضر أن اإلجقم دخض بعرطا أي طغاظمار سام 
سظثطا  الرحغث،  عارون  الثطغفئ  سعث  شغ  طغقدي،   ٧٨٨
ضاظئ الثقشئ عغ الثولئ الرائثة شغ السالط، واجامرت 
لصرون سثغثة بسئإ سزمئ وتصغصئ وسثالئ اإلجقم، 
وُتضمئ  بعرطا.  أظتاء  جمغع  شغ  غظاحر  اإلجقم  وبثأ 
طصاذسئ أراضان طظ صئض المسطمغظ فضبر طظ ٣٥٠ ساطا، 
طا بغظ سام ١٤٣٠ و١٧٨٤ طغقدي. بط اتاطعا الئعذغعن 
العبظغعن خعشا طظ اإلجقم وجتعدا بالمسروف، وبسئإ 
شصاطعا  وتصاغق،  شسادا  اإلصطغط  شغ  سابعا  ضراعغاعط، 
ضتاغا  أسزط  وضان  دطاءعط،  وجفضعا  المسطمغظ 
ضراعغاعط وسثائعط تصخثعط لطسطماء وتمطئ الثسعة. 
برغطاظغا  وخخعًخا  السالمغعن  المساسمرون  راح  بط 
غاصخثون عثه الئقد اقجاراتغةغئ والمطغؤئ بالثغرات 
أغثي  سطى  لطمةازر  أخرى  طرة  المسطمعن  وتسرض 
الرعئان الئعذغغظ العتحغغظ المثسعطغظ طظ برغطاظغا، 
ذرد  إلى  وأدت  المسطمغظ  آقف  بتغاة  أودت  والاغ 
المسطمغظ طظ بقدعط. وبسث طظح اقجاصقل الحضطغ 
بعرطا  سطى  عغمظاعا  سطى  برغطاظغا  تاشزئ  لطئقد، 

طئاحرة وطظ خقل وضغطاعا العظث.
لصث أخئتئ بقد أراضان شغ اآلوظئ افخغرة طتط أظزار 
واعامام أطرغضا الخطغئغئ بسئإ تئظغ أطرغضا لسغاجات 
طتاربئ اإلجقم واتاعاء الخغظ، وعغ تسمض طع تطفائعا 
شغ تضعطئ طعدي، وتساثثم طا تسمى "التائجة سطى 
والثعا  صاطئ  الاغ  ضغغ،  جع  جان  أوظس  ظعبض"  جائجة 
برغطاظغا  لازض  لئرغطاظغا،  المظاعخ  طعصفه  بسئإ 
المظطصئ  عثه  وسطى  اإلصطغط  سطى  المسغطرة  عغ 

البصض  وطراضج  افطرغضغ،  ــثوقر  وال الثولغئ،  المالغئ 
اقصاخادي الاغ تآّبر سطى اقجابمارات افوروبغئ ضطعا 

تثدع لطرصابئ والعغمظئ افطرغضغئ.
ُتتاول أوروبا بصثر الُمساطاع اقظسااق طظ تطك العغمظئ 
افطرغضغئ بأجالغإ شحطئ طظ صئض، ضاحضغض صعة سسضرغئ 
أوروبغئ ُطعتثة تمظح غطاًء ذاتغاً قتثاذ الصرار اقصاخادي 
السغادي الُمساصض بسغثًا سظ الُمحارضئ طع افطرغضغغظ، 
شصث صالئ وزغرة الثشاع الفرظسغئ شطعراظج بارضغ صئض 
أغام: "إّن ظتع سحر دول بغظعا ألماظغا وبرغطاظغا إلى جاظإ 
شرظسا ُطساسثة لطُمدغ شغ إظحاء صعة تثخض أوروبغئ 
صادرة سطى الصغام بسمطغات سسضرغئ خارج إذار التطش 

افذطسغ وبسغثًا سظ عغمظئ افطرغضغغظ".
تطئغصعا  السععلئ  طظ  لغج  افشضار  عثه  طبض  ولضّظ 
شغ ظض تحرذم افوروبغغظ، وتشطشض الظفعذ افطرغضغ 
شغ الضبغر طظ دولعط، وخفسئ تراطإ عثه لعط لغسئ 
عغ افولى، شصث جئصعا خفسات ضبغرة ضثروج أطرغضا 
طظ اتفاصغئ بارغج لطمظاخ، وضفرض رجعم سطى واردات 
الخطإ وافلمظغعم افوروبغئ وإن ضاظئ ُطةمثة طآصاا، 
وضاتمغض ألماظغا المسآولغئ سظ السةج الاةاري فطرغضا، 
وُططالئئ ألماظغا وأوروبا بجغادة ُطساعماتعا شغ ظفصات 
تطش افذطسغ، وضالاثطغ سظ الاسثدغئ الثولغئ وسثم 
الثولغئ،  الصرارات  شغ  طسعا  افوروبغئ  الــثول  إحــراك 
وطتاولئ شرض أطرغضا إطقءاتعا سطى حرضائعا افوروبغغظ 
المفعضغئ  رئغج  غعظضر  ضطعد  أّن  لثرجئ  واباجازعط، 
افوروبغئ صال ُطسّئرًا سظ تال افوروبغغظ: "إّن واحظطظ 
لط تسث ترغث الاساون طع بصغئ السالط، ووخطظا إلى طرتطئ 

باتئ تفرض سطغظا الئتث سظ بثغض لطعقغات الماتثة".
الُمتاثم  افطرغضغ  ــغ  افوروب الخراع  عثا  ظض  وشغ 
تئصى أحئاه الثول الصائمئ شغ الئقد اإلجقطغئ تابسًئ 
خاظسًئ ذلغطئ، ق طضان لعا شغ سالط تاتّرك شغه الضغاظات 
دولعا  طخالح  سظ  بترارة  لطثشاع  الفاسطئ  السغاجغئ 
وحسعبعا، شق تمطك عثه الثول دشساً وق تأبغرًا، تربط 
طخغرعا بشغرعا، وتسرض ظفسعا ضثادطئ ُططغسئ لامرغر 
المثططات الاآطرغئ سطى حسعبعا، ق شرق شغ ذلك بغظ 
الطشط التاضمئ شغ إغران أو السسعدغئ سطى جئغض المبال 
ق التخر، وق بغظ أغئ ذشمئ تاضمئ شغ أي صطر إجقطغ 

وبغظ أي ذشمئ أخرى شغ صطٍر آخر.
ولضغ تظاصض بقدظا طظ تالئ المفسعلغئ السغاجغئ إلى 
تالئ الفاسطغئ السغاجغئ، وإلظعاء وضسغئ ضعظظا ُطةرد 
طادة لطخراع سطغعا بغظ الصعى الثولغئ السزمى، ق بث 
لحسعب افّطئ اإلجقطغئ طظ اقجامرار شغ البعرة سطى 
افظزمئ التاضمئ السمغطئ المفروضئ سطغعا، طع الصغام 
وبطعرة  أخطائعا،  طظ  واقجافادة  طسارعا،  باختغح 
طحروسعا، وطظ بّط إصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة سطى أظصاض تطك السروش الجائفئ، وتمض 
وجعادعا،  الثولئ  بصعة  الئحرغئ  إلى  اإلجقم  دسعة 
لاائعأ طضاظاعا القئصئ بغظ الثول، شاسغث لفطئ ضراطاعا، 
وتساسغث زطام صغادعا، وتضظج ظفعذ أسثائعا طظ ضض 
بقد المسطمغظ، وُتقتصعط شغ سصر دارعط شق تئصغ 
لعط دارا، وتفرض أوضاساً دولغًئ جثغثة ق طضان شغعا 

 لطمساسمرغظ والطاطسغظ والمساضئرغظ

إسادة أراضان إىل ضظش الثقشئ 
عع الطرغص العتغث لاترغر املسطمني الروعغظةا
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ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، الةمسئ، ٢ رطدان ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٥/١٨م) خئرا جاء شغه "باخرف": "ذالإ أطغظ سام طظزمئ 
الاساون اإلجقطغ غعجش بظ أتمث السبغمغظ باحضغض لةظئ خئراء طساصطئ لطاتصغص شغ جرائط ضغان غععد المرتضئئ 
سطى تثود غجة، وأضاف أن الاتصغص الثولغ شغ الةرائط الاغ ارتضئعا جغح غععد شغ ١٤ أغار/طاغع الةاري عع 
طططإ ططح وسادل. ودسا ضاشئ افذراف الفاسطئ إلى "اقظثراط شغ رساغئ سمطغئ جغاجغئ طاسثدة افذراف شغ إذار 
زطظغ طتثد، وسطى طئثأ إصاطئ دولئ شطسطغظغئ سطى تثود ١٩٦٧ وساخماعا الصثس الحرصغئ". ودسئ طسعدة الئغان 
المةامع الثولغ - وق جغما طةطج افطظ - إلى العشاء بالاجاطاته الصاظعظغئ شغ الثشاع سظ الصاظعن والظزام الثولغغظ 

شغما غاسطص بفطسطغظ، وضمان طساءلئ ضغان غععد سظ جرائمه".
: خطش جاار ظخرة غجة والصثس، غخر تضام المسطمغظ سطى طدغعط صثًطا شغ بغع افرض المئارضئ 
شطسطغظ وخثقظعا وتسطغمعا فسثاء افطئ. شئثل السمض الةاد لظخرة أعض افرض المئارضئ شطسطغظ، وتترغك 
جغعحعط لاترغرعا وتطعغر طسرى رجعل اهللا طظ دظج غععد، غطةأون إلى اجاةقب اتاقل دولغ جثغث 
بثرغسئ تماغئ أعض افرض المئارضئ شطسطغظ! شضاظعا بثلك شغ صمئ السةج، ق بض شغ صمئ الثغاظئ؛ إذ ضغش لـ٥٧ 
دولئ تماطك طقغغظ الةظعد الثغظ لع تترضعا ظتع افرض المئارضئ شطسطغظ لثطروا ضغان غععد، ضغش لعثه 
الثول أن تطةأ إلى الثول الشربغئ وطآجساتعا اقجاسمارغئ لططإ تماغئ أعض افرض المئارضئ شطسطغظ طظ 
حرذطئ صطغطغظ؟! بط ألغسئ عثه الثول الشربغئ وطآجساتعا اقجاسمارغئ عغ الاغ حرسئ اتاقل غععد لفرض 
المئارضئ شطسطغظ وعغ الاغ رسئ جرائمعط ذعال سصعد، شعض غساةار طظ الرطداء بالظار؟! بط أي جثش عثا 
الثي غطالإ بطةظئ تتصغص دولغئ لطاتصغص شغ طةجرة غجة وصث صاض أعطعا سئر بث تغ وطئاحر، شعض التصغصئ 
الساذسئ ضالحمج تتااج لطةان تتصغص؟! وطظ بط طاذا جغامثخ سظ عثه الطةان وطاذا غمضظ أن تتصص فعض 
افرض المئارضئ شطسطغظ؟! إن دسعة الصمئ قجاؤظاف سمطغئ جغاجغئ صائمئ سطى تض الثولاغظ عع إخرار طظ 
افظزمئ سطى الائسغئ وخثطئ افجظثات اقجاسمارغئ، واجامرار شغ إجصاذعا لثغار الاترك السسضري، تحةع ضغان 
غععد سطى المدغ بةرائمه. إن الاترك السمطغ والةاد لظخرة أعض غجة والصثس وافرض المئارضئ شطسطغظ 
غمر سئر بعابئ السمض السسضري باترغك الةغعش قصاقع ضغان غععد، وعع طا ق غساطغسه افصظان، شسطى افطئ 
أن تةسض طظ إجصاط عثه افظزمئ أولعغئ صخعى لعا لطاثطص طظ اقرتعان لطمساسمر وشك صغعد الائسغئ 

واجاسادة جططاظعا وزطام أطرعا شااترك لاترغر بغئ المصثس وضض بقد المسطمغظ المتاطئ.

طرتطًئ  افذطسغئ  الشربغئ  الثول  بغظ  السقصات  دخطئ 
جثغثًة طظ الخراع افوروبغ افطرغضغ، ق جغما بسث 
أن تّثرت وزارة الثجاظئ افطرغضغئ الحرضات افوروبغئ 
اجامرار  تــال  شغ  بالسصعبات  حمعلعا  ذائطئ  طظ 
حعرغظ  طثة  وأطعطاعا  إغران،  طع  الاةارغئ  سقصاتعا 
الثي  افطر  وعع  إغران،  شغ  اجابماراتعا  جمغع  إلظعاء 
أبار تفغزئ افوروبغغظ، وجسطعط غساحغطعن غدئاً، 
شصث  أطرغضا،  تةاه  تادة  سثائغئ  باخرغتات  وغردون 
خّرتئ المساحارة افلماظغئ أظةغق طغرضض بأّن إسقن 
تراطإ إظعاء اقتفاق الظعوي طع إغران طظ جاظٍإ واتث 
الثولغ،  المةامع  أذراف  بغظ  الاساون  شغ  البصئ  عّج 
طا  ذرف  غظعغ  أن  الختغح  طظ  لغج  بأّظه  وصالئ 
أبرم وتّط الاخعغئ سطغه طظ  وبخعرة أتادغئ اتفاصاً 
أن  حأظه  طظ  طا  وعع  باإلجماع،  افطظ  طةطج  صئض 

ُغجسجع البصئ شغ الظزام الثولغ.
وأطا الرئغج الفرظسغ إغماظعغض طاضرون شصال: "لط غسث 
بإطضاظظا الصئعل بأن غصّرر آخرون ظغابًئ سّظا"، بغظما صال 
وزغر الثارجغئ الفرظسغ جان إغش لعدرغان بأّن سصعبات 
واحظطظ سطى الحرضات افجظئغئ الساططئ شغ إغران غغر 
طصئعلئ، وإّن عثه السصعبات افطرغضغئ تئصى حأظاً خاّخًا 
بافطرغضغغظ، وافوروبغعن لغسعا طدطرغظ لثشع بمظ 
اظستاب أطرغضا طظ اقتفاق، وأّن سطى افوروبغغظ خغاغئ 
اإلجراءات الدرورغئ ضتماغئ طخالح حرضاتعط، شغما صال 
وزغر اقصاخاد الفرظسغ بروظع لعطغر: "إّن سطى أوروبا أن 
ُتمارس جغادتعا اقصاخادغئ ق أن تزض تابسئ لطعقغات 
طظ  أوروبــا  تظاصض  فن  تان  صث  العصئ  وإّن  الماتثة، 
افصعال إلى افشسال"، ورشخ لعطغر طا وخفه باتاضار 

أطرغضا دور حرذغ اقصاخاد السالمغ.
طظ  غاضئئ  أوروبــا  أّن  الاخرغتات  عثه  طظ  وواضــٌح 
السصعبات افطرغضغئ الُمعّجعئ ضث افوروبغغظ أضبر طّما 
بثائض  لثغعا  شإغران  ظفسعا،  إغران  ضث  طعجعئ  عغ 
ضالخغظ  دول  طع  بالاساطض  تضمظ  ضبغرة  اصاخادغئ 
بعط  تآّبر  ق  طمظ  وغغرعا  وروجغا  وترضغا  والعظث 
السصعبات  سطى  أخقً  ُطساادة  وعغ  أطرغضا،  سصعبات 
ُخثسعا  الثغظ  افوروبغعن  بغظما  سصعد،  طظث  افطرغضغئ 
باقتفاق الظعوي عط الثاجرون التصغصغعن طظ سصعبات 
إدارة تراطإ، شعط صث ضّثعا تعالغ بماظمائئ ططغار دوقر 
شاجابمرت  شصط،  افخغرتغظ  السظاغظ  شغ  إغران  شغ 
ألماظغا وشرظسا وبرغطاظغا وإغطالغا المطغارات شغ تصعل 
الشاز والظفط واآلقت وافدوغئ والاعربغظات والمعلثات 
والطائرات والمرضئات والمظاةات الشثائغئ، والضبغر طظ 
السطع افخرى الُمثاطفئ، وضض عثه اقجابمارات الدثمئ 

أخئتئ اآلن تتئ رتمئ أطرغضا.
إّن اجاماسات بروضسض بغظ وزراء خارجغئ برغطاظغا وشرظسا 
الثبطعطاجغئ  رئغسئ  طعغرغظغ  شغثرغضا  طع  وألماظغا 
طا  اإلغراظغ  الثارجغئ  وزغر  ظرغش  جعاد  وطع  افوروبغئ 
عغ جعى ُطتاولئ أوروبغئ ُطاعاضسئ لاعتغث المعاصش، 
ووضع خطئ دشاسغئ أطام العةمئ افطرغضغئ اقصاخادغئ 
سطى أوروبا، لضّظ أوروبا ق تمطك إقّ الافاوض طع أطرغضا 
لاصطغض خسائرعا، وق تمطك آلغئ اصاخادغئ أخرى ُتةئر 
أطرغضا سطى اقجاةابئ لمعصفعا، فّن آلغات المآّجسات 

السسضرغعن  طغاظمار  تضام  غجال  وق  اقجاراتغةغئ. 
الماسخئغظ  الئعذغغظ  دسمئ  الاغ  لئرغطاظغا  طعالغظ 
بحضض طئاحر وغغر طئاحر شغ صاض وتسثغإ المسطمغظ، 
برغطاظغا  أجطعب  ضان  اإلجقطغ،  التضط  اظاعاء  وطظث 
عع الثثاع السغاجغ، وعع الثي جسض الظزام السسضري 
شغ بعرطا غاصرب إلى روجغا والخغظ، طظ أجض التخعل 
سطى دسمعط لطتث طظ الاأبغر افطرغضغ سطى طغاظمار. 
وصث طظتئ الخغظ طآخرا اطاغاز بظاء طظطصئ اصاخادغئ 
خاخئ شغ طصاذسئ راخغظ سطى تساب ذرد المسطمغظ 
طظعا. وروجغا تثسط طغاظمار طظ خقل إداظئ الاثخض 
شغ حآوظعا الثاخطغئ. وتاحارك الخغظ وروجغا والعظث 
حغظةغاظس  شغ  المسطمغظ  وصمع  العتحغ  الصاض  شغ 
والحغحان وضحمغر سطى الاعالغ. لثلك شإن أي تعصع 
بأن غصعم أسداء افطط الماتثة أو طةطج افطظ بتض 
طحاضض المسطمغظ الروعغظةا لغج إق جعقً ططئصاً أو 

خثاساً زائفاً.
تسمى  طما  ظاعصع  أن  غمضظ  طاذا  آخر  جاظإ  وطظ 
طظزمئ الاساون اإلجقطغ؟ شصث ُسصثت الثورة الثاطسئ 
وافربسغظ لمةطج وزراء خارجغئ دول أسداء طظزمئ 

والسادس  الثاطج  بغظ  دضا  شغ  اإلجقطغ  المآتمر 
الصثس"  "ترغئ  سطى  وأضثوا   ،٢٠١٨ أغار/طاغع  طظ 
وأسربعا سظ "صطصعط السمغص لطعتحغئ الممظعةئ ضث 
سطى  طخممغظ  ظطعا  ولضظعط  الروعغظةا"،  المسطمغظ 
تظفغث صرارات افطط الماتثة الماسطصئ بصداغا شطسطغظ 

والروعغظةا طظ دون خةض أو وجض!
وطا الثي غمضظ أن ظاعصسه طظ تضام المسطمغظ، وصث 
اظدمعا إلى الاتالش السسضري الثي غصعده سمقء أطرغضا 
تضام آل جسعد والئالس سثدعط ٣٤ دولئ لمتاربئ اإلجقم 
غترضعن  ق  بغظما  أطرغضا،  فواطر  تظفغثا  والمسطمغظ 
جاضظا إلظصاذ إخعاظظا شغ شطسطغظ وجعرغا وأششاظساان 
وُكْم  وضحمغر أو أراضان؟! واهللا  غصعل: ﴿َوإِِن اْستَْنرَصُ
يِن َفَعلَْيُكُم اجَّرْصُ﴾. إن حآوظظا شغ أغثي تضام  ِّ يِف ا
سمقء، غتاربعن اإلجقم والمسطمغظ تماطاً طبطعط طبض 

غععد، وغصاتطعظظا ضما غصاتطظا المحرضعن والظخارى.
إّن التض السمطغ العتغث لطمسطمغظ الروعغظةا غضمظ شغ 
إصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، درع المسطمغظ 
وتخعن  المسطمغظ  سجة  جاسغث  والاغ  وتاطغاعط، 
المسطمغظ  وتماغئ  إلظصاذ  اآلن  والمططعب  ترطاتعط، 
الروعغظةا عع تسئؤئ جغعش المسطمغظ لطةعاد شغ جئغض 
اهللا تتئ صغادة الثطغفئ الراحث طظ أجض تترغر أراضان 
والصخاص طظ الظزام شغ طغاظمار والرعئان الئعذغغظ 
العتحغغظ. شأراضان بقد إجقطغئ، وتترغر ضض حئر طظ 

 عثه افرض شرض سطى المسطمغظ جمغسا
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ 

  وقغئ بظشقدغح

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ــــــــــ  ــــــــــ بصطط: افجااذ سماد الثغظ افطغظ*ـ 

نصرة غزة والقدس تكون بتحريرهما وليس بالتآمر عليهما

جط
طرت

أورد طعصع (سربغ ٢١، السئئ، ٢٦ حسئان ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٥/١٢م) خئرا جاء شغه: "ظحر الضاتإ السسعدي ترضغ 
التمث، تشرغثة داشع شغعا بحّثة سظ ضغان غععد، واجاظضر الظزرة السثائغئ تةاعه طظ صئض المةامسات السربغئ. التمث، 
أتث رطعز الاغار الطغئرالغ شغ الممطضئ، والمسروف بسثائه لقجقطغغظ، صال شغ تشرغثة سئر "تعغار": "ظسادي (إجرائغض) 
فظعا (إجرائغض) ولغج لثطرعا". ولط غظضر التمث اقتعاطات المعجعئ له بـ"الاخعغظ"، صائق: "جغصال طاخعغظ، 
لغضظ، ولضظ خعغظئ طظ أجض بطثي، خغر طظ صعطةغئ أوردتظا المعالك". وشغ تشرغثة أخرى، صال التمث: "(إجرائغض) 
دولئ غاخئئ ظسط، طتاطئ ظسط، ولضظ عثا ق غمظع أن ظفعط افطعر بمظطص الثولئ. عغ دولئ واصسا وإن ضرعظا ذلك، 
وبعثا المظطص ظساطغع أن ظفعط جطعضعا وشص طظطص الثولئ". غحار إلى أن الفارة الماضغئ حعثت غجق غغر طسئعق 
بأحضال سثة، بغظ السسعدغئ وضغان غععد، طع تطمغح ضااب جسعدغغظ صرغئغظ طظ دوائر خظع الصرار، إلى اتامالغئ 

المئاحرة شغ الاطئغع الرجمغ طع ضغان غععد".
: لغج طساشربا أن تظمع طبض عثه السصطغات وتارسرع شغ طساظصع جطمان وابظه سمغطْغ أطرغضا، 
والطثغظ غسسغان بصعة لظغض رضا جغثتعط أطرغضا بضض العجائض؛ شمظ تصثغط اإلتاوات لاراطإ طظ أطعال 
افطئ، إلى تشرغإ المةامع وظحر السطماظغئ شغ بقد الترطغظ الحرغفغظ وظحر الفتح والرذغطئ، إلى دسط 
ضغان غععد وتأغغثه شغ اغاخاب بقد المسطمغظ، وصخش أخرى، وضض ذلك شغ ظض خمئ ططئص طظ طحاغت 
السططان، بض وتئرغر وتفخغض لطفااوى سطى طصاس خغاظات تضام آل جسعد، لاسصط أصظسئ لطالما خثسئ 
الثجالغظ  عآقء  سظ  افطئ  أبظاء  لغظفخ  جئتاظه،  اهللا  غرغثعا  لتضمئ  وذلك  سطغعط،  ودّلسئ  المسطمغظ 
وغسمطعا بتص لظخرة دغظعط بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة سطى أظصاض سروش آل جسعد 

والتضام الثعظئ شغ بقد المسطمغظ.

هل باتت العمالة والخيانة فعًال وجهة نظر؟!
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البقباء،  أوظقغظ،  (الثطغب  طعصع  ظحر 
خئرا  ٢٠١٨/٥/٨م)  ١٤٣٩عـ،  حسئان   ٢٢
غععد  ضغان  جفارة  "أسطظئ  شغه:  جاء 
طراجط  إجراء  البقباء،  طساء  بالصاعرة، 
(ذضرى  الـ٧٠  اقجاصقل  بسغث  اقتافال 
طسآولغظ  بتدعر  الفطسطغظغئ)  الظضئئ 
وحثخغات طخرغئ. وذضرت السفارة شغ 
بغان لعا، أن "المراجط تدرعا لفغش طظ 
الثبطعطاجغغظ ورجال افسمال، وطمبطعن 
التفض  واخفئ  المخرغئ"،  التضعطئ  سظ 
البقباء،  جابص  وصئ  وشغ  "ضئغر".  بأظه 

ضحش طخثر ظغابغ بارز شغ طخر أن جفارة غععد بالصاعرة أرجطئ دسعات إلى رئغج الئرلمان، ووضغطغه، ورؤجاء 
الطةان الظغابغئ، وطمبطغ العغؤات التجبغئ، لتدعر اتافال السفارة بالثضرى السئسغظ إلصاطئ دولئ اقتاقل (ذضرى 
الظضئئ الفطسطغظغئ). وأصغط اقتافال طساء البقباء، شغ إتثى صاسات شظثق "رغاج ضارلاعن"، المعاجه لمغثان الاترغر، 
شغ وجط الساخمئ، الثي غمبض رطجًا لطبعرة المخرغئ. وذغطئ الثسعة باعصغع جفغر دولئ اقتاقل لثى طخر، دغفغث 

جعبرغظ، الاغ وجعئ أغداً لطمؤات طظ المسآولغظ المخرغغظ، والئرلماظغغظ، والختاشغغظ، ورجال افسمال".
سمالاه  شفعق  طئطشه،  المسطمغظ  أسثاء  وطعاقة  غععد  ضغان  طع  المخري  الظزام  تطئغع  بطس  لصث   :
فطرغضا السثو الطثود لطمسطمغظ، وتخاره لصطاع غجة وتةعغع أعطه، وصاطه وتعةغره فعض جغظاء، وإشصاره 
فعض طخر وتفرغطه ببرواتعط شغ الئتر افبغخ، وجضعته سطى تمادي إبغعبغا وبظائعا لسث الظعدئ لتةج 
طثغظئ  وجط  شغ  اقتافاقت  بإصاطئ  غععد  لضغان  غسمح  عع  شعا  وطخر،  السعدان  أعض  سظ  الظغض  طغاه 
الصاعرة شرًتا واباعاًجا بثضرى اغاخاب افرض المئارضئ شطسطغظ وذبح أعطعا وتعةغرعط طظ دغارعط. شفغ 
العصئ الثي غامادى شغه ضغان غععد طظاحًغا بثسط أطرغضا ورئغسعا افرسظ له شغسطص القشاات شغ حعارع 
الصثس تمعغًثا لفاح السفارة افطرغضغئ وتتثغثه غعم اقشاااح لغاجاطظ طع ذضرى اغاخاب شطسطغظ، غسمح 
له الظزام المخري السمغض بأن غصغط اقتافاقت شغ وجط الصاعرة، طاتثغا طحاسر المسطمغظ، وطفرذا 
بثطائعط زلفى فطرغضا وغععد. ألغج طظ واجإ المسطمغظ وخاخئ أعض الصعة والمظسئ شغعط أن غسصطعا 
عثه افظزمئ السمغطئ، وأن غسطعا الظخرة لتجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ 

جاسغث لفطئ سجتعا ولطصثس طضاظاعا؟!

ظّزط تجب الاترغر شغ وقغئ تعظج سصإ خقة الةمسئ ٠٢ رطدان 
المئارك ١٤٣٩عـ المعاشص ١٨ أغار/طاغع ٢٠١٨م، شغ جاطع الفاح 
التجب  ووّجه  لفصخى  ظخرة  تاحثة  طسغرة  تعظج  بالساخمئ 
ظثاء إلى الةغعش لااتمض طسآولغاتعا شغ الاترك لاترغر افرض 
المئارضئ (شطسطغظ). وأبرق برجالئ لطمبصفغظ والسغاجغغظ وضض 
طثطص شغ أرض الجغاعظئ، طفادعا أن الصثس ق تتررعا بغاظات 
الاظثغث بض تتررعا جغعش المسطمغظ الةرارة. ضما ورددت التحعد 

حسارات تثاذإ شغعا أعض الصعة والمثطخغظ، طظعا:
"غا جغعش.. غا جغعش.. تّطمغ عاذي السروش"... "ق خفصات وق خغاظات.. ظتّئعا جغعش ودبابات"
"غا جغعش المسطمغظ.. أظصثوا افصخى افجغر"... "غا جغعش.. صعلعا اهللاّ.. سطى شطسطغظ طا ظاثّطى"

لغطى جغثه؛ شمظعط طظ غرغث اجاشقل التثث لاسجغج 
طعصسه شغ اقظاثابات الصادطئ لغعاخض خثطئ المحارغع 
افطرغضغئ، وطظعط طظ غسسى لدئط إغصاع الاترضات 
المدادة لطمحروع افطرغضغ المجطع المسروف بـ"خفصئ 
لغسسعا  أوروبا  اجاظفرتعط  طظ  وطظعط  الصرن"، 
لطاحعغح سطى السغاجات افطرغضغئ ذمساً شغ ظعالعا 
تزا أوشر طظ الظفعذ شغ المظطصئ أو جسغاً لاثفغش آقم 
الخفسئ الاةارغئ الاغ تطصاعا جراء إلشاء أطرغضا لقتفاق 
ضشط  أوراق  اطاقضعا  سئر  وذلك  اإلغراظغ  الظعوي 
تضظ  ولط  أطرغضا،  طع  الافاوضغ  وضسعا  طظ  تتّسظ 
غجة وق حعثاؤعا وق جرتاعا وطساظاتعا وق الصثس 
وطصثجاتعا المثظسئ باقساثاءات واقصاتاطات تاضرة 
طظ  تمرق  الاغ  خطاباتعط  شغ  إق  الصمئ  شغ  جغاجغاً 

الثغظ ضما غمرق السعط طظ الرطغئ.
إن واجإ افطئ وعغ ترى طعاصش تضاطعا العجغطئ بض 
الماآطرة أن تسسى إلجصاذعط، وأن ترشخ أن غاثث 
الجضغئ  المسطمغظ  دطاء  رضابعط  شغ  جار  وطظ  عآقء 
تدشط  وأن  اقجاسمارغئ،  أجغادعط  لمحارغع  تضؤئ 
سطى أبظائعا طظ جغعش المسطمغظ لغظصّدعا سطى عثه 
جططاظعا  شغساسغثوا  بتقصغمعا،  وغأخثوا  افظزمئ 
الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  الساسغظ  وغظخروا  المشخعب 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، وطئاغسئ الثطغفئ الثي غصاتض 
طسرى  لاترر  الةغعش  لغترك  به،  وغاصى  ورائه  طظ 
رجعل اهللا  وضض بقد المسطمغظ المتاطئ شاسغث لفطئ 
عغئاعا وضراطاعا وتطصظ طظ جعلئ له ظفسه باقساثاء 

سطغعا درجاً غظسغه وجاوس الحغاذغظ.
َويُثَبِّْت  ُكْم  يَنرُصْ  َ ابَّ وا  تَنرُصُ إِن  آَمُنوا  ِيَن  َّ ا فَُّها 

َ
ك ﴿يَا 

ْقَداَمُكْم﴾
َ
أ

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ 
   افرض المئارضئ شطسطغظ

أن دسئ "إلظحاء لةظئ خئراء دولغئ طساصطئ لطاتصغص شغ 
جرائط وطةازر الصعات (اإلجرائغطغئ) ضث المازاعرغظ 
حاعثه  الثي  غجة  أعض  صاض  وضأن  بشجة"!  السطمغغظ 
السالط شغ بث تغ وطئاحر غتااج لطةان تتصغص لمسرشئ 
المةرم طظ الدتغئ؟! بط طا الثي غمضظ أن غامثخ 
أم  الصاطى  بصخاص  جاأخث  عض  الطةان؟!  عثه  سظ 
الحةإ  بسئارات  جاضافغ  أم  بثغاتعط  جاطالإ 

واقجاظضار الاغ ق تسمظ وق تشظغ طظ جعع؟!
جماعا  الاغ  التطعل  اجاصائعا  سطى  الصمئ  أضثت  ضما 
افطط  وصرارات  المساسمرغظ  طثططات  طظ  بالسمطغئ 
افطرغضغ  الثولاغظ  تض  شاسامثت  الزالمئ،  الماتثة 
افخض والمظحأ ودسئ إلى اجاؤظاف سمطغئ جطمغئ سطى 

أجاجه!
ولط غةرؤ المظدعون تتئ طزطئ طظزمئ أظحؤئ بجسط 
شغ  المامبطئ  المسطمغظ  وضراطئ  (حرف  سظ  الثشاع 
الصثس وصئئ الخثرة) سطى اتثاذ طعصش ولع عجغض بطرد 
جفراء الثول الاغ اسارشئ بالصثس ساخمئ لطمتاطغظ 
المةرم  غععد  ضغان  جفراء  بطرد  اإلغمان  بأضسش  أو 
"السجم  بـ  اضافعا  بض  طسه،  الثغاظغئ  السقصات  بصطع  أو 
شغ اتثاذ تثابغر جغاجغئ واصاخادغئ تةاه الثول الاغ 
اسارشئ بالصثس ساخمئ (إلجرائغض)" طما غضثب تشّظغعط 
بالصثس وغفدح تدطغطعط وغسري طعاصفعط التصغصغئ 
والاغ ق ترصى لمعاصش الرجال إظما عغ طعاصش افصظان 
الثغظ طا ضان لظا أن ظسمع لعط خعتا أو ظتج لعط 

رضجا إق بإغساز طظ أجغادعط المساسمرغظ؛
إن المآتمرغظ شغ صمئ إجطظئعل لط غطاؤمعا شغ عثه 
سطى أعض غجة أو سطى الصثس أو افرض  الصمئ ترخاً 
رئغسًا  المئارضئ شطسطغظ، شعآقء ضاظعا وق زالعا جئئاً 
شغ تدغغسعا وتسطغمعا لطمتاطغظ، بض اجامسعا لثثطئ 
أجظثات أجغادعط المساسمرغظ، وضٌض طظعط غشظغ سطى 

تامئ: صمئ إجطظئعل (اإلجقطغئ)... صمئ الاآطر والاثطغ سظ غجة والصثس... ضما أن الخغام لظا ُجّظئ.. شالثطغفئ لفطئ ُجّظئ

حعر  والئرضئ،  الثغر  حعر  رطدان،  حعر  سطغظا  أذض 
اقظاخارات والسئادات، الثي غاصّرب شغه المسطط إلى رّبه 
بفسض أواطره واجاظاب ظعاعغه. حعر الرتمئ والشفران 
والساص طظ الظار. شسْظ َأِبغ ُعَرْغَرَة رضغ اهللا سظه َأنَّ 
َاُم ُجٌَّة»، أي وصاغئ، شالخغام  ِّ َرُجعَل اهللاَِّ  َصاَل: «ال
تةاب لطخائط طظ الظار قجاظابه الحععات والمساخغ 
واآلبام، وعع حعر الخئر الثي شرض اهللا تسالى شغه 
َعلَْيُكُم  ُكتَِب  آَمُنواْ  الَِّذيَن  ّفَُها 

َ
ك ﴿يَا  بصعله:  الخغام 

لََعلَُّكْم  َقْبلُِكْم  ِمن  الَِّذيَن  َعلَى  ُكتَِب  َكَما  َياُم  الّصِ
َيّتَُقوَن﴾. وصث ربطه جئتاظه دون غغره طظ السئادات 
بالاصعى ﴿لََعلَُّكْم َيّتَُقوَن﴾، والاغ سرشعا اإلطام سطغ 
ضرم اهللا وجعه بصعله: "عغ الثعف طظ الةطغض، والسمض 
بالاظجغض، واقجاسثاد لغعم الرتغض". شإذا تخطئ الاصعى 

لطسابث تخض له ضض خغر، وإن شاتاه شاته ضض خغر.
وسئادة الخعم عغ العتغثة الاغ تضعن بغظ السئث وربه 
ِل  َ لُّ َع تسإ طا جاء شغ صعل رجعل اهللا : «َقاَل اللَُّه: ُ
َاَم َفِإنَُّه ِلي َوَأَنا َأْجِز ِِه». وشدطعا  ِّ ِ آَدَم َلُه ِإال ال اْب
ضئغر وأبرعا سزغط تغث عغ طظ أجئاب طشفرة الثظعب 
اَن  َ ْ َصاَم َرَم وتضفغر السغؤات، صال رجعل اهللا : «َم
ْ َذْنِِه»، وضثلك سطغظا  َم ِم اًا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ َ اًنا َواْحِ َ ِإ
اجاظاب افسمال المسئئئ لطثظعب واآلبام. جاء سظ أبغ 
َعُة  ْ ُ ُْس َواْل َ اُت اْل َلَ َّ َّ ِإَذا عرغرة َأنَّ َرُجعَل اهللاَِّ  صال: «ال ُه َ َفَِّراٌت َما َبْ اَن ُم َ اُن ِإَلى َرَم َ َعِة َوَرَم ْ ُ ِإَلى اْل

َاِئَر». َ اْجَُِت اْل
وضطظا بأطّج التاجئ لمضفِّرات الثظعب وغفراظعا تاى 
ظظةع طظ الظار وظثخض الةظئ وظفعز برضعان اهللا تسالى. 
وطظ عظا ضان ضبغر طظ السطش غثسعن اهللا تسالى جائ 
شإذا  رطدان،  غئطِّشعط  أن  رطدان  صثوم  صئض  أحعر 
اظاعى رطدان دسعه جض وسق أن غاصئض طظعط خغاطه 

وأن غئطشعط رطدان الصادم تاى غظالعا خغره.
شغه  ُأظجل  الثي  الحعر  رطدان،  حعر  شغ  اآلن  وظتظ 
طظ  السثغث  تتصصئ  شغه  الماغظ،  اهللا  تئض  الصرآن 
اقظاخارات الاغ غغرت طةرى الاارغت سطى طر السخعر 
طظث سعث الظئعة تاى غغاب الثقشئ السبماظغئ. اظاخارات 
ظصطئ افطئ اإلجقطغئ إلى خثارة افطط وجسطاعا الثولئ 
افولى شغ السالط، خاتئئ الةغح اإلجقطغ الصعي الثي 
ق ُغشطإ؛ شفغ رطدان ضان اظاخار المسطمغظ غعم بثر، 
وشغه طّظ اهللا سطغعط بفاح طضئ، وشغه ضاظئ سغظ جالعت 
الاغ اظاخر شغعا المسطمعن اظاخارا سزغما سطى الااار، 
وشغه ضان شاح سمعرغئ سطى غث الثطغفئ المساخط تطئغئ 
لظثاء المرأة المسطمئ الاغ اجاظةثت به، وشغه اظاخر 
ظعر الثغظ زظضغ سطى الخطغئغغظ، وشغه اجارجع بغئرس 
أظطاضغئ طظ الخطغئغغظ، وشغه شاح المسطمعن طثغظئ 
بطشراد والسظث سطى غث الصائث طتمث بظ الصاجط، وضثلك 
شغ رطدان تط شاح افظثلج وطا تصصه المسطمعن طظ 
تدارة سزغمئ شغ ظض جططان المسطمغظ. تخض عثا 
ضطه وأضبر سظثطا ضان لطمسطمغظ دولئ وجغح وإطام...
عضثا ضان الخغام، وعضثا ضان التال شغ ظض الثقشئ، 
شغ ظض وجعد اإلطام؛ سئادة هللا ضما غةإ، وتدارة 

سزغمئ سطى افرض... ولضظ لظظزر تعلظا وظرى رطدان 
اآلن، لظرى رطدان طظث شصثان الثرع التاطغ لئغدئ 
المسطمغظ، شغ ظض غغاب خقشئ المسطمغظ وإطاطعط..!! 

ضغش ضان وضغش أخئح؟!!
ضما رأغظا ضان حعر شاعتات واظاخارات واجاسثاد دائط 
وطفاوضات  تظازقت  حعر  وأضتى  والسمض،  لطةعاد 
واجاسقم وذلئ بسئإ التضام الروبغدات وخظعسعط 

لطشرب التاصث سطى اإلجقم والمسطمغظ.
ضان حعر سئادة وتصرب إلى اهللا، شأخئح سظث السثغث 
حعر جعرات وطسطسقت وبراطب تاشعئ، وجطسات شغ 
المصاعغ والثغمات الرطداظغئ، حعر جعر شغ الطغض بق 
سئادة وظعم شغ الظعار طاصاسسغظ ضثلك سظ السئادة!! 
وضأظه ضغش بصغض غتااج َطظ اجاداشه إلى الاروغح سظ 

ظفسه تاى غساطع تتمطه لغمّر بسقم..!!
شق  وتساضث،  وتراتط  وتضاشض  وبرضئ  خغر  حعر  ضان 
ق  بغعت  عظاك  اآلن  بغظما  جائع،  وجاره  طسطط  غئغئ 
غةث جاضظععا طا غسث رطصعط وق أتث غسأل سظعط، 

وغغرعط طاثمعن طائّطرون سطى الظسمئ!!
شالخغام لغج شصط اطاظاساً سظ افضض والحرب، بض ضما 
صطظا أن غضعن هللا وتثه بق رغاء، واجاظاباً لظعاعغه جض 
وسق، تاى ق غضعن طمظ صال شغعط رجعل اهللا : «ُربَّ 
َش، َوُربَّ  ُع َواْلَع ُ ِمِه ِإالَّ اْل ْ َصْ ٍ َلَْس َلُه َحظٌّ ِم َصاِئ
ب». وضما  َ َهُر َوالَّ َّ ْ ِقَاِمِه ِإالَّ ال ٍ َلَْس َلُه َحظٌّ ِم َقاِئ
عع طططعب طظا تطئغئ عثا الفرض ضما أطر اهللا تسالى، 
شترّي بظا أن ظطّئغ تاج الفروض تاى ُغصام الثغظ وتّترر 
الئقد وُتخان المصثجات وافسراض والبروات. وضما أن 
الخعم ُجّظئ ووصاغئ لظا طظ الثظعب، شاإلطام ضثلك ُجّظئ 
بثون  الةعاد  غضعن  شطظ  افسثاء،  طظ  لفطئ  ووصاغئ 
جغح وصعة، ولظ غضعن الةغح بثون دولئ وخطغفئ، 

ه». ََّقى  ْ َوَراِئِه َوُ عثا اْإلَِطاُم الُةظَُّئ الثي «َُقاَتُل ِم
افطئ  وأعظأ  الطغئئ  المظاجئئ  عثه  أظاعج  وإظظغ 
اإلجقطغئ جمساء بصثوم عثا الحعر الفدغض، داسغئ اهللا 
تسالى أن غةسطه حعر طشفرة وساص طظ الظار، وحعر 
ظخر وسج وتمضغظ، وعثا لظ غضعن إق إذا ضظا طثطخغظ 
هللا شغ سمطظا. جاسغظ شسق قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ. 
شعقّ سمطظا جاعثغظ لسعدة اإلجقم لصغادة السالط طظ 
ظفرح  تاى  والامضغظ  السج  ظتع  بافطئ  والسغر  جثغث 
لظا  ضخائمغظ  شظتظ  تسالى!!  بإذظه  الضئرى  الفرتئ 
شرتاان، شرتاظا بامام خعطظا، وشرتاظا سظث لصاء ربظا 
الثقشئ  بصغام  الضئرى  الفرتئ  وظظازر  تسالى،  بإذظه 
شغعا  الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ جاسطع  الراحثة 
راغئ  ُترشع  وشغعا  طضان،  ضض  شغ  أضئر"  "اهللا  خغتات 
السصاب، وُتترر الئقد والسئاد وُتساد التصعق والبروات 
إلى أختابعا، وجاظاصط طظ ضض طاآطر سطى اإلجقم 
طاثاذل. شعططَّ بظا ظطّئغ ظثاء ربظا جض وسق: ﴿يَا َقْوَمَنا 
ُذنُوبُِكْم  ّمِن  لَُكم  َفْغِفْر  بِِه  َوآِمُنوا   ِ اّبَ َداِعَي  ِجيُبوا 

َ
أ

 ِ اّبَ َداِعَي  يُِجْب  ّالَ  َوَمن  لِيٍم، 
َ
أ َعَذاٍب  ّمِْن  َويُِجْرُكم 

ولَِياء 
َ
أ ُدونِِه  ِمن  لَُه  َولَيَْس  ْرِض 

َ ْ
األ فِي  بُِمْعِجٍز  َفلَيَْس 

 ﴾بِين ْولَئَِك فِي َضَالٍل ّمُ
ُ
أ

ذضرت المفعضغئ السطغا لقظاثابات شغ طآتمر ختفغ 
أن ظسئئ المحارضئ شغ اقظاثابات بطشئ ٤٤,٥٪ بالمؤئ 
خارج  طخادر  إن  تغظ  شغ  المخعتغظ.  إجمالغ  طظ 
المفعضغئ ذضرت أن الظسئئ أصض طظ ذلك بضبغر، شصث 
ظسئئ  سظ  افتث،  برغطاظغئ،  جغاجغئ  طخادر  ضحفئ 
المحارضئ التصغصغئ شغ اقظاثابات السراصغئ، والاغ بطشئ 
بتسإ المخثر ١٩,٣٢٪. وأحارت تطك المخادر إلى أن 
تطك الظسئئ المصررة سالمغا طظ صئض المظزمئ الثولغئ، 
تسائر غغر حرسغئ، وسطغه تسائر اقظاثابات السراصغئ بتضط 
الظسئئ  طظ  أصض  فظعا  دولغا  بعا  طسارف  غغر  الصاظعن 
اقظاثاب  غعم  جرى  طا  عع  والثلغض  سالمغا.  المتثدة 
المتاشزات  ضض  شغ  واجع،  حسئغ  ورشخ  سجوف  طظ 
السراصغئ بما شغعا السطغماظغئ ودععك وأربغض، وبالاالغ 
غائغظ أن عثا السجوف سظ المحارضئ، عع رجالئ صعغئ 
السراصغ  الحسإ  أن  وإلغران،  وأذظابعا  فطرغضا  جثًا 
تضعطات  وغرشخ  لعط،  جطئاعا  الاغ  افتجاب  غرشخ 
السراق  أوخطئ  الاغ  الطائفغئ،  والمتاخخئ  اقتاقل 
لصاع التدغخ، وأظعرت طساعى العسغ لثى الحارع 
السراصغ، تغث أدى إتئاط أعض السراق والفحض والثطار 
والثراب الثي تسئئئ به أتجاب السططئ التاضمئ والاغ 
تسمى بـ"الطئصئ السغاجغئ" إلى سجوف الضبغر طظ الظاس 
الاتالفات  ضعن  وذلك  اقظاثابات،  شغ  المحارضئ  سظ 
أوضتئ  الاغ  السغاجغئ  والضاض  افتجاب  أسطظاعا  الاغ 
طثى ترص افخغرة سطى طخالتعا دون طخطتئ الظاس، 
ق جغما وأن جمغع العسعد والئراطب اقظاثابغئ السابصئ 
تطئص  لط  الماضغئ  السظعات  خقل  سظعا  أسطظئ  الاغ 
السغاجغغظ  وجعه  تظضحش  تغث  العاصع،  أرض  سطى 
التصغصغئ بسث اقظاثابات، لغج عثا شتسإ شصث تأضث 
فعض السراق أن ظاائب اقظاثابات جاضعن ضما غراد لعا، 
سعدة لطشالئغئ السزمى طظ الاضاقت السابصئ الفاحطئ 
العجعه  طظ  السزمى  والشالئغئ  والسظخرغئ،  والطائفغئ 
المطعبئ بالفساد الضئغر والفحض افضئر شغ افداء، وطا صاله 
الضبغرون طظ أظه جعاء حارك الظاس بضباشئ أم صاذسعا 
شإن الظاائب طتسعطئ بالاجوغر أو باجاثثام لسئئ (أخعات 
الثارج)، الاغ ضاظئ بافجاس صطغطئ جثا، طظ أجض دسط 
أخعات  سطى  التخعل  شغ  غفحطعن  الثغظ  المرحتغظ 
ضاشغئ طظ الثاخض. وبأظعا تاجئ أطرغضغئ ولغسئ سراصغئ 

وتشطغئ لطمحروع "افطرغضغ" شغ اتاقل السراق وتثطغره، 
وبأن خظادغص اقصاراع تظصض إلى السفارة افطرغضغئ وعغ 
الاغ تصعم باخاغار طظ ترغثه دون الظزر إلى طا أشرزته، 

وعغ الاغ تصرر الظاائب الظعائغئ لقظاثابات.
داخض  طاضشعرك  افطرغضغ  المئسعث  وجعد  سظ  شدقً 
لطمرتطئ  السغاجغئ  السمطغئ  طسار  لاتثغث  السراق 
والثي  اقظاثابات  ظاائب  إسقن  صئض  تاى  الصادطئ، 
الاصى سثدًا طظ الصغادات السراصغئ وصادة افتجاب، طظ 
بغظعط زسغط تغار التضمئ سمار التضغط ورئغج الئرلمان 
السراصغ جطغط الةئعري، عثه لغسئ المرة افولى الاغ 
تاثخض شغعا أطرغضا شغ السراق شصث أجصطئ المالضغ 
شغ ١ ظغسان/أبرغض ٢٠١٢ سئر طظسه طظ العخعل طرة 
أخرى إلى رئاجئ التضعطئ، وجئص لعا وأجصطئ إغاد 
سقوي طظ تحضغض التضعطئ بسث اظاثابات سام ٢٠١٠، 
وطبطما طظسئ إبراعغط الةسفري الفائج شغ اظاثابات سام 
بإدارة  والماتضمئ  الظاعغ  اآلطر  عغ  شأطرغضا   .٢٠٠٥

حآون الئطث دون طظازع.
افظزمئ  شغ  اقظاثابات  واصع  السراق  أعض  أدرك  لصث 
وق  ُتسمظ  ق  أظعا  وأدرضعا  الثغمصراذغئ،  الرأجمالغئ 
الثغمصراذغَِّئ  الشرب  بقد  شغ  شعغ  جعع،  طظ  تشظغ 
التضام  شعط  افطعال  رؤوس  أختاب  إرادة  تسضج 
التصغصغعن، وأطا شغ غغرعا طظ الئقد وخاخئ شغ بقد 
التاضمئ  الفؤات  لسمر  إذالئ  شاقظاثابات  المسطمغظ 
السام  المال  وجرصئ  الفساد  طظ  لمجغث  المسائثة 
طعما  المظاَثئغظ  وأن  اقجاسمار،  طخالح  وتتصغص 
وق  حغؤاً  افطر  طظ  غمطضعن  ق  شإظعط  خالتغظ  ضاظعا 
غساطغسعن إغةاد أي تشغغر جثري تصغصغ، لثلك ذفئ 

سطى السطح ظاعرة طا غسمى "السجوف اقظاثابغ".
أخغرا ظصعل إظه ق غاخعر خروج المسطمغظ شغ السراق 
وشغ جمغع بقد المسطمغظ طظ تئسغئ الصرار السغاجغ 
لطثارج إق بمحروع تداري طظ خارج المظزعطئ الشربغئ 
تائظاه افطئ وتدسه طعضع الاطئغص والاظفغث بمساسثة 
أعض الصعة شغعا، أي بصغام دولئ غضعن السططان الضاطض 
شغعا لطمسطمغظ، وعثا ق غضعن إق بثولئ ذات حعضئ 
وعغئئ تساظث شغ صرارعا وجغاجاعا إلى جغادة الحرع 
سطى  راحثة  بثقشئ  أي  غغرعما،  دون  افطئ  وجططان 

 طظعاج الظئعة

تامئ ضطمئ السثد: طعجلئ اقظاثابات السراصغئ
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غآضث التصغصئ الاغ لطالما جسئ وجائض اإلسقم الاابسئ 
لعثه الثول إلخفائعا.

التصغصئ الاغ أّضث سطغعا تجب الاترغر طرارًا وتضرارًا، أن 
البعرة ق بّث لعا طظ طحروع تسغر وشصه وفجطه، وتةامع 
سطغه، بصغادة جغاجغئ واسغئ طثطخئ تسابمر اإلطضاظغات 
العاضح  العثف  تغث  وتعجععا  المعجعدة  والطاصات 
والشاغئ الئغظئ؛ إجصاط لطظزام برّطاه وتتضغط حرع اهللا 

بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
لصث ضاظئ افتثاث افخغرة خغر حاعث سطى أن تصغصئ 
البعرات عغ تشغغر لفشضار والمفاعغط لغائسعا تشغغر شغ 
البعار  شسطى  الثولئ،  أجعجة  وجطعضغات  التغاة  أظزمئ 
بعا  وغسمطعا  لعا  وغمابطعا  التصغصئ  عثه  ُغثرضعا  أن 
شُغشغروا طا وربعه سظ ظزام المةرم أجث طظ طةمعسئ 
والصعطغئ  المظتطئ  ضالعذظغئ  والمفاعغط  افشضار 
الرأجمالغ،  الثغمصراذغ  بظزاطه  لغسائثلعا  الدغصئ، 

ظزام اإلجقم حرغسئ الرتمظ.
وضثلك شإن طظ الثغر الثي اضاظش أتثاث بعرة الحام 
أن بات طظ الُمسّطمات لثى الةمغع، أن البعرات ق تظاخر 
إق باقساماد سطى ذاتعا وسثم اقرتئاط بالثول الصائمئ 
شغ السالط الغعم، شعغ لظ ُتتصص طخالتعا شتسإ، بض 
عثه  تأبه  ولظ  طخالتعا،  لاتصغص  البعرة  جاساثثم 
الثول ق بثطاء وق بأحقء، وق تسرف تصعق إظسان وق 
غغره، وطا ترشسه طظ حسارات طا عع إق لطثثاع والادطغض 

الثي غثثم تتصغص طخالتعا شصط.
الطشاة  إجصاط  ذرغص  أن  ظسطط  أن  بّث  ق  سطغه  وبظاء 
واجائثال حرع اهللا وتضمه بعط، عثا الطرغص تضط 
ذرغٌص  وعع  وبضغفغاه،  به  اقلاجام  غةإ  حرسٌغ، 
طتفعف بالمضاره والخسعبات، ق غخح لطسائرغظ شغه 
المآطظغظ  ذرغص  شعع  غغأجعا،  أو  غمّطعا  أو  غضّطعا  أن 
اهللا  ضااب  شغ  شغه  السغر  تسطغمات  تةث  الساططغظ، 
المآطظغظ  خاذإ  صث  شعع  الثغظ،  غعم  إلى  طسطعرًا 
ْغُتُم 

َ
ُطتثرًا طظ الععان شصال: ﴿َوال تَِهُنوا َوال تَْحَزنُوا وَأ

ْعلَْوَن إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنِيَن﴾.
َ
األ

خطاعط  غاطمسعا  أن  الحام  شغ  البائرغظ  شسطى 
طساظغرغظ بضااب اهللا وبسظئ ظئغه ، شغطاجطعا أواطر 
لطمآطظغظ،  والــعقء  لطزالمغظ،  الرضعن  بسثم  ربعط 
واتئاع جغث الُمرجطغظ، والسغر سطى ظعةه شغ إجصاط 
الطشاة، شق تظازل وق ععان، بض بئات سطى المئثأ وسّجة 
سطى افسثاء، وبصئ بظخر رّب السالمغظ، شمعما ذال لغض 
سظثطا  اإلجقم،  سثل  شةر  غئجغ  أن  بث  شق  الزالمغظ 

 ُتصام الثقشئ سطى طظعاج الظئعة
 * سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا
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اخاامئ ضض طظ ترضغا وروجغا وإغران اجاماسعط الااجع 
شصط  سظه،  ُغفخح  جثغث  دون  أغام،  صئض  أجااظئ  شغ 
السمطغئ  طسغرة  ختئ  سطى  لقذمؤظان  اقجاماع  ضان 
السغاجغئ افطرغضغئ، والاغ غاعزسعن أدوار تظفغثعا شغما 
بغظعط، شرغط أن اقجاماع جئصه سمطغات تعةغر طمظعةئ 
سطى غث روجغا الُمةرطئ وطسعا ظزام إغران وأجث، إق أن 
عثا لط غضظ تثغث المآتمر ق طظ صرغإ وق بسغث، ولط 

تاضطش ترضغا باجاظضاره أو حةئه ضما جرت السادة.
لط تفسض ترضغا أّغاً طظ ذلك ربما فن عثا طا ضان طافصًا 
سطغه شعع أطٌر  سطغه شغ أجااظئ٨، وإذا لط غضظ طافصاً 
ق ُغسائر جرغمئ شغ سرف الظزام الارضغ الثي لطالما 
اّدسى خثاصاه لطبعرة وأعطعا، وق ُغسّث الصائمعن بعثه 
وبعثه  الارضغ،  الصاظعن  بتسإ  إرعابغغظ  الةرغمئ 
المعاصش الُمثجغئ غاضحش دور الظزام الارضغ الطاسظ 
شغ ظعر البعرة، والُمظسص طع أسثائعا لاسطغمعا بسث 

خطع أظغابعا وتصطغط أظاشرعا وتروغدعا.
"طظاذص خفخ الاخسغث" تتئ عثا السظعان السرغخ تّط 
سصث خفصات بغع المظاذص الُمتغطئ بثطحص الساخمئ، 
طما  الحمالغ،  تمص  رغش  بط  وطظ  الصطمعن،  وتقعا 
غآضث أن ظزام المةرم أجث اجاطاع أن غأخث سئر عثه 
المآتمرات طا لط غساطع التخعل سطغه ذعال جظعات 
البعرة، رغط تطصغه الثسط بضض أخظاشه وأحضاله، ورغط 

صطئ إطضاظغات البعار وضسش طا غماطضعظه.
تغاان ضئغرة طظ الثارج تاآطر سطى أعض الحام وضثلك 
شغ  غسمض  آخر  خظةرًا  ضاظئ  خشغرة  ضفادع  ُوجثت 
المظال  جعطئ  شرغسئ  وغةسطه  وُغاسئه  شُغرعصه  الةسث 
أغام  ذــعال  البائرغظ  بغظ  وجعدعط  ورغــط  لسثوه، 
أسزط  ضان  اقجاسقم  وصئ  دورعط  أن  إق  البعرة، 
تأبغرًا طظ دورعط أغام الصاال، عثا غدع البعار الغعم 

أطام تتثٍّ جثغث ق غصض خطرًا سظ غغره.
الُمسطظئ  وغغر  الُمسطظئ  المآتمرات  ُطثرجات  أن  ختغح 
صث تتصص جّطعا، وختغح أن الظزام الُمةرم وِطظ خطفه 
أن  إق  الُمظاخر،  بمزعر  غزعروا  أن  غتاولعن  روجغا 
التصغصئ أظه اظاخار طعععم، وأن طا تخض ضان شغه خغٌر 
ضبغر ربما صث خفغ سطى الئسخ ولضظ الُمثصص غةث بغظ 
ذّغات الُمطّمات والمخائإ خغرًا سزغماً غامبض شغ تظصغئ 

الخّش المآطظ طظ الحعائإ والظفعس الدسغفئ.
الظزام  أدوات  اظضحاف  شغ  أغداً  الثغر  عثا  وغامبض 
ضاظعا  الثغظ  الفخائض  صادة  اظضحاف  وضثلك  الُمةرم، 
حرغضاً شغ جرائط الاعةغر، سظ تسظ ظغئ أو جعء ذعغئ؛ 
اظضحاف عآقء وطسعط دوٌل اّدسئ غعطاً وصعشعا بةاظإ 
المسطمغظ شغ الحام ضارضغا والسسعدغئ، عثا اقظضحاف 

لصث تئغظ لطماائع طثى جثغئ أطرغضا بأخث افردن، وذرد 
الظفعذ اإلظةطغجي الصثغط، شصث باتئ أطرغضا غغر راضغئ 
تاى سظ الثثطات المصثطئ لعا طظ سمقء اإلظةطغج، بض 
ترغث افطر لعا ضطه دون تحعغح، شسادت إلى طا ضاظئ 
سطغه طظ طبض طتاوقت خمسغظات الصرن الماضغ شغ 

أخث التضط شغ افردن والثخعل برجالعا إلى الصخر.
إظه بسث إدراك أطرغضا لاعرب الظزام شغ افردن طظ 
الاغ  الثجاعرغئ  الاسثغقت  بسث  خاخئ  اإلخقتات؛ 
إشحال  بمبابئ  ضاظئ  تغث  المطك،  خقتغات  وجسئ 
لمساسغ أطرغضا الراطغئ إلى شرض رجاقتعا سظ ذرغص 
اظاثابات برلماظغئ أو تضعطئ دجاعرغئ، شأخئح رئغج 
التضعطئ بمبابئ رئغج بطثغئ ق تخئ له شغ التضط 

إق الخعرة اقجاسراضغئ.
شظاب سظ ذلك أن اظاصطئ الخقتغات طظ التضعطئ إلى 
رأس الظزام المامبض بالمطك شأخئتئ التضعطئ شغ 
العاجعئ، وخار المطك شعق السآال وشعق المتاجئئ 
تراك  ذلك  سظ  وظاب  ضما  السغاجغ.  المصاض  شضان 
وتةاذب وارتئاك وتثئط، وأزطات تطع افزطات ظاعرعا 
افسثاء  خراع  أزطئ  تصغصاعا  شغ  ولضظعا  اقصاخاد، 
وخراع الضئار سطى الظفعذ شغ أرض التحث والرباط، 
خراع الضئار سطى ضسإ الظفعذ، طظ غزفر به برغطاظغا 

السةعز أم أطرغضا؟
وأخغرًا: إن أطرغضا ترغث ذرد الظفعذ اإلظةطغجي برجاله 
وبمظزعطاه السغاجغئ، والظزام غخارع لطئصاء شغ وجه 
عثه الساخفئ، خاخئ بسثطا تشغرت ظروف دول الثطغب 

وتشغر الظفعذ شغ السسعدغئ.
لصث أغطصئ أطرغضا أبعاب الثسط وجففاعا سظ افردن، 
اإلظساش،  غرشئ  داخض  افردن  شغ  الظزام  وجسطئ 
وجططئ أدواتعا اقجاسمارغئ؛ ضخظثوق الظصث الثولغ 
الاثطغر  جغاجات  وغفرض  المثلئ،  الحروط  لغفرض 
اقصاخادغئ،  اإلخقتات  بتةئ  والحةر  والئحر  لطتةر 
والاثخض بضض الحآون بافاخغطعا وبثصائصعا، ضغش ق 
غصثر سطى ذلك والتضام والظزام شغ افردن جسطعا طظ 
أظفسعط خثطا لطشرب، واظسطثعا سظ أطاعط وتضمععا 
وأوجاذعا  باحرغساتعا  شاجثة  تحرغسغئ  بمظزعطئ 
السغاجغئ، وجسطعا طظ الئقد ظعئاً لضض ذاطع، وجاتئ 
لخراع لطمساسمرغظ سطى تساب تغاة الظاس وضراطاعط 

وأطعالعط وأسراضعط وبقدعط...
وسعٌد سطى ذي بثء، شإن افزطئ جغاجغئ باطاغاز، ولغسئ 
وجطعة  تئسغئ  طسألئ  المسألئ  إذ  خرشئ،  اصاخادغئ 
إن  جثغث.  طساسمر  اجاغقء  وطتاولئ  صثغط  طساسمر 
الصدغئ شغ أخطعا عغ صدغئ خراع ظفعذ واجاسمار 
غربغ تاصث، والتضام جسطعا طظ بقدظا جاتئ خراع بغظ 
الثول المساسمرة، شالظزام غسامث حرسغئ وجعده طظ 
الثغظ ظخئعه وأصاطعه طظ بسث تصسغط بقد المسطمغظ.

وخاتمئ الضقم: إن المثرج طظ عثا المأزق؛ عع تترغر 
الئقد والسئاد طظ ضض الظفعذ الشربغ الشاحط، وتترغر 
ضض  طظ  افشضار  وتترغر  لفسثاء،  الائسغئ  طظ  السصعل 
بصاشات الشرب الضاشر، بسث ذلك جاضعن طرجسغئ افطئ 
الثالص  شعع  لظا،  اهللا  ارتداه  الثي  السزغط  لقجقم 

السزغط وغسطط طا غدرعط وطا غظفسعط.

الاترغر  طسرضئ  تسطظ  أن  اإلجقطغئ  افطئ  سطى  إذ 
والاحرغسغئ  السغاجغئ  المظزعطات  ضض  طظ  والاترر 
الفاجثة والثخغطئ سطى سصغثتعا اإلجقطغئ، ضالمظزعطئ 
الرأجمالغئ الئالغئ الاغ جمتئ لطفاجثغظ بئغع طصثرات 

الئقد وظعئعا وتسثغرعا خثطئ لفسثاء.
اإلجقطغئ عع أن تسعد إلى  لفطئ  العتغث  إن المثرج 
إجقطعا وظزاطه الضاطض الحاطض، وأن تطّئصه شغ ضاشئ 
حآون التغاة طظ خقل ضغان جغاجغ طظئبص سظ سصغثة 
السغاجئ  أضاظئ  جعاء  المةاقت  ضاشئ  شغ  افطئ  عثه 
الثارجغئ أم الثاخطغئ أم اقصاخاد أم المةامع، شغ دولئ 
طظ أعط صعاسثعا أن ق غضعن لطضاشرغظ سطى المآطظغظ 
صال  تغث  لفطئ،  والسططان  لطحرع  شالسغادة  جئغض، 
َعلَى  لِلَْكافِرِيَن   ُ اّبَ يَْجَعَل  ﴿َولَن  وتسالى:  جئتاظه 

الُْمْؤِمنِيَن َسبِيًال﴾.
وتسظغ ترطئ أي جئغض لطضفر سطى بقد المسطمغظ، و 
﴿َسبِيًال﴾ جاءت ظضرة شغ جغاق الظفغ وتسظغ السمعم، 
شق طضان لطئظك الثولغ وق فطرغضا وق غغرعا طظ صعى 
الضفر واقجاسمار شغ إطقء حروذعا والاتضط برصاب 
وطا  الثول  عثه  تساطغع  لظ  وأصعاتعط،  المسطمغظ 
لطخراع  جاتئ  بقدظا  جسض  الثولغ  بالمةامع  غسمى 
شغما بغظعط لاتصغص طخالتعط. وإظه ق ظةاة لطحسإ 
شغ افردن طظ عثا المأزق الحثغث الثي جئئاه جطعة 
إق  خثره،  سطى  والةابط  الشاحط  اقجاسماري  الظفعذ 
بالسعدة إلى سصغثة اإلجقم وطا اظئبص سظعا طظ ظزام 
جغاجغ واصاخادي واجاماسغ حاطض طاضاطض بتسإ طا 
أظجله اهللا تسالى طظ حرغسئ سزغمئ تتصص له السسادة 
الشربغ  اقجاسمار  ظفعذ  وبثطع  واآلخرة،  الثظغا  شغ 

بحصغه اإلظةطغجي وافطرغضغ بأظعاسه وأزقطه.
ْيَطاُن يَِعُدُكُم  غصعل اهللا تسالى شغ ضاابه السجغج: ﴿الّشَ
ّمِْنُه  ْغِفَرةً  ّمَ يَِعُدُكم   ُ وَاّبَ بِالَْفْحَشاءِ  ُمُرُكم 

ْ
َويَأ الَْفْقَر 

الاشغغر  غرغث  طظ  سطى  إذ  َعلِيٌم﴾.  وَاِسٌع   ُ وَاّبَ َوَفْضًال 
والاترك أن غتمض اإلجقم سصغثة غظئبص سظعا طحروع 
بسج  غسغح  أن  غرغث  طظ  وسطى  تغاة،  وظزام  ضاطض 
جئتاظه  اهللا  غرضغ  أن  ذلك  ضض  صئض  وطظ  وضراطئ 
وتسالى أن غائظى اإلجقم ضقً غغر طةجوء وق طفخعل 
بسده سظ بسخ. وسطغه أن غسمض طع الساططغظ إلصاطئ 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ  اإلجقم؛  دولئ 
الاغ  وافزطئ  المأزق  طظ  خروج  وق  تض  ق  شئشغرعا 
ظسغحعا، داسغظ إلى السمض سطى بخغرة ووسغ وإدراك 
ذالئ  ولع  المسغر  شظاابع   ، طتمث  ذرغص  وظسطك 
شافطر  الثقص،  وتثعا  وبعا  الظةاة  شفغعا  الطرغص، 
تعصغفغ طظ اهللا جئتاظه وتسالى تغث صال شغ طتضط 
بَِصيَرٍة  َعلَٰى   ِ اّبَ إِلَى  ْدُعو 

َ
أ َسبِيلِي  ِذهِ  َهٰ ﴿قُْل  تظجغطه: 

نَا ِمَن الُْمْشِركِيَن﴾، 
َ
َوَما أ  ِ َبَعنِي وَُسْبَحاَن اّبَ نَا َوَمِن اّيَ

َ
أ

شئشغر ذلك جائصى افردن وجمغع بقد المسطمغظ شغ 
طعإ الرغح وجاتئ لخراع صعى الضفر.

إظه ق خغار لفطئ اإلجقطغئ إق بثعض طسرضئ الاترغر 
بالضفاح السغاجغ والخراع الفضري لاتصغص الشاغئ، غصعل 
ُ َقَملَُكْم َورَُسولُُه  اهللا تسالى: ﴿َوقُِل اْقَملُوا َفَسَيَرى اّبَ
َهاَدةِ َفُينَّبُِئُكم  وَالُْمْؤِمُنوَن وََسُترَّدُوَن إِلَٰى َعالِِم الَْغْيِب وَالّشَ

 ﴾بَِما ُكنُتْم َيْعَملُوَن

سطى  أجئعع  طدغ  "بسث  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/٠٥/١٨م)  ١٤٣٩عـ،  رطدان   ٢ الةمسئ،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
اقظاثابات الاغ جرت السئئ الماضغ وحارك شغعا - بتسإ المفعضغئ - ٤٤,٥٪ طظ الظاخئغظ، وعغ أدظى ظسئئ 
طحارضئ طظث جصعط الظزام السابص سام ٢٠٠٣، تّض تتالش "جائرون" الثي غةمع بغظ الاغار الخثري والتجب 
الحغعسغ وتضظعصراط طثظغغظ؛ شغ المرتئئ افولى بـ٥٤ طصسثا طظ أخض ٣٢٩. وسطص الخثر سئر تسابه سطى تعغار 
سطى الظاائب بالصعل إن "اإلخقح غظاخر والفساد غظتسر"، وحضر الظاخئغظ سطى بصاعط وتسعث بسثم خثقظعط. 
أطا تتالش "الفاح" الثي غاجسمه عادي الساطري وغدط شخائض التحث الحسئغ شتّض باظغا سطى طساعى السراق 
بـ٤٧ طصسثا، بغظما تّض ائاقف "الظخر" برئاجئ السئادي بالبا بـ٤٢ طصسثا. وتخض ائاقف "دولئ الصاظعن" بجساطئ 
ضردجاان  إلصطغط  السابص  الرئغج  بجساطئ  الضردجااظغ  الثغمصراذغ  والتجب  طصسثا،   ٢٦ سطى  المالضغ  ظعري 
السراق طسسعد الئرزاظغ سطى ٢٥ طصسثا، وائاقف "العذظغئ" بجساطئ إغاد سقوي رئغج العزراء افجئص وظائإ 
رئغج الةمععرغئ التالغ سطى ٢١ طصسثا. ضما تخض "تغار التضمئ" بجساطئ سمار التضغط سطى ١٩ طصسثا، وتجب 
اقتتاد العذظغ الضردجااظغ الثي ضان غاجسمه الرئغج السراصغ الراتض جقل ذالئاظغ سطى ١٨ طصسثا، وتتالش 
"الصرار السراصغ" بجساطئ السغاجغ السظغ الئارز أجاطئ الظةغفغ سطى ١١ طصسثا. وتخطئ افصطغات سطى ٩ طصاسث 
ضمظ ظزام التخص، شظال المضعن (المسغتغ) خمسئ طصاسث، وضض طظ المضعظات الاالغئ: الحئضغ، واإلغجغثي 

والخابؤغ، والفغطغ سطى طصسث واتث".
:أغعا المسطمعن، غا أعض السراق: أطا باظئ لضط بسث تصغصئ عثه العجعه ضالتئ السعاد الاغ ق غعمعا 
راِت  إق طخالتعا الحثخغئ وطظاشسعا الفؤعغئ الاغ تاعجض إلغعا بامضغظ الضاشر الُمتاض وأذظابه طظ ُطصثَّ
الئقد وإذقل السئاد؟! شضط طرة خثسعضط بالعسعد الضاذبئ وافطاظغ الجائفئ، وضط طظ البروات َجرصعا، وضط 
طظ الّثطاء ُأرغصئ سطى أغثغعط أو بمئارضاِعط؟! شعض العاجإ اظاثابعط أم طتاجئاعط؟! أق إظظا صعم أسجظا 
اهللا باإلجقم، شمعما اباشغظا السجة بشغره أذلظا اهللا تسالى، وضعظظا ظتمض سصغثة اإلجقم، شإظه غتاط سطغظا أن 
ق ظرضى بثغق سظ الظزام الثي غظئبص سظ عثه السصغثة، أق وعع الحرغسئ اإلجقطغئ، والطرغصئ الحرسغئ 
العتغثة لاطئغصعا عغ بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة؛ وذلك بمئاغسئ خطغفئ بالرضا واقخاغار 
َظاةرع  جظزض  شإظظا  ذلك  وبشغر  وصعاظغظ،  دجاعًرا  وتطئغصعا  اإلجقم  أتضام  تئظغ  شغ  افطئ  سظ  لغظعب 

العغقت وظساظغ طظ اجاسئاد الضاشر المساسمر لظا، وتسطط سمقئعط طظ تضام الدَرار سطغظا.

ال يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين
فما بالنا لدغنا من الجحر نفسه مرات ومرات!!

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طظغر ظاخر*ـ 

افردن يف طعإ الرغح 
(الةجء الباظغ)

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث سئث الرتمظـ 

 ٦٢ "اصاتط  ٢٠١٨/٠٥/١٧م)  ١٤٣٩عـ،  رطدان   ١ الثمغج،  اإلخئارغئ،  جما  (وضالئ  طعصع  سطى  الاالغ  الثئر  ورد 
صعات  طظ  طحثدة  بتراجئ  المئارك  افصخى  المسةث  رطدان،  حعر  أغام  أول  الثمغج،  الغعم  طساعذظا، 
اقتاقل الثاخئ. وتمئ اقصاتاطات بمةمعسات خشغرة وطااالغئ، وظفث المساعذظعن جعقت اجافجازغئ شغ 

المسةث وجط تعاجث ضئغر لطمخطغظ". 
:إن سربثة غععد وغطرجاعط تةاه أعض افرض المئارضئ شطسطغظ وطصثجاتعا، دون خحغئ طظ 
سصاب أو تساب؛ عغ فظعط أطظعا ردة شسض تضام المسطمغظ السمقء الثغظ غاظاشسعن شغما بغظعط سطى 
 ، خغاظئ المسطمغظ والافرغط شغ طصثجاتعط وسطى رأجعا المسةث افصخى المئارك طسرى رجعل اهللا
وسطى تماغئ غععد والتفاظ سطى ضغاظعط المست. إّن افرض المئارضئ شطسطغظ الصثس والمسةث افصخى 
غساخرخعن افطئ اإلجقطغئ، وغساظةثون بةغعحعا لاطعغرعط طظ رجج غععد، ولعصش تثظغسعط طظ 
اآلشاق  حثاذ  صئض  طظ  طظاعضئ  وطصثجاتظا  طسائاتئ  بقدظا  جائصى  ذلك  وبثون  طساعذظغعط،  صطسان 

أراذل أعض افرض.

عربدة يهود سببها 
وعمالتهم المسلمين  حكام  خيانة 
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