
الاترغر،  لتجب  الطقبغ  اإلذار  العسغ،  ضاطئ  ظزمئ 
٢٠١٩/١٠/٩م  افربساء  غعم  بغرزغئ،  جاطسئ  شغ 
افرض  شغ  المرأة  تعل  جغاجغئ  شضرغئ  طتاضرة 
المئارضئ شطسطغظ وطا تاسرض له طآخرا طظ طآاطرات، 
اجاداشئ شغعا المعظثس باعر خالح، سدع المضاإ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ. تغث جطط شغعا 
المعظثس خالح الدعء سطى التمقت الاغ تساسر بغظ 
المرأة  سطى  العاصع  الزطط  سطى  وترضج  وافخرى  الفغظئ 
وصداغا صاض الحرف، وضغش غةري تدثغط افطعر إلى 
درجئ صث تععط غغر الماابع أن عظاك طحضطئ ضثمئ 
وخطرا داعما غةإ الاخثي له جرغسا صئض أن غطاعط 
غةري  أظه  ضغش  خالح  واجاظضر  شطسطغظ.  شغ  المرأة 
تأوغض وتةغغر افتثاث لاخإ شغ الظعاغئ شغ العةعم 
سطى أتضام اإلجقم تتئ ذرغسئ طظاعدئ السظش ضث 
شغ  خالح  وأبثى  السئإ!  عع  اإلجقم  وضأن  المرأة، 
اعامام  جئإ  تعل  اجاظضارغئ  تساؤقت  طتاضرته 
طبض  بظساء  الظسائغ  والتراك  الظسعغئ  المآجسات 
إجراء غرغإ رتمعا اهللا وسثم اعاماطعا بآقء بحغر رغط 
اساصالعا بطرغصئ طعغظئ لما غصارب الحعرغظ وجرغمئ 
وتحغئ،  بطرغصئ  السعاودة  ظغفغظ  المعظثجئ  صاض 
المامغجة  الئاضسااظغئ  السالمئ  واغاخاب  واساصال 
ساشغئ خثغصغ سطى خقف اقعامام بظساء الاترر شغ 
السسعدغئ طبق؟! بط تساءل خالح سظ جئإ دسط الشرب 
لطمآجسات الظسعغئ وإغثاق افطعال سطغعا، رغط سثاء 
الشرب الساشر لقجقم والمسطمغظ واجاسماره لئقدعط 
وإطثاد غععد بضض أجئاب الشطرجئ والطشغان؟! بط أضث 
خالح سطى أن المحاضض الاغ ظساظغ طظعا شغ طةامساتظا 
المثثرات  إلى  ذلك  تاسثى  بض  المرأة  سطى  تصاخر  ق 
ضطعا  وأن  والزطط،  والفساد  افخرى  الصاض  وجرائط 
اإلجقم  بسئإ  ولغج  اإلجقم  غغاب  بسئإ  تتثث 
الظزام  عع  تالغا  المطئص  بض  أخق،  ططئص  غغر  فظه 
الثغمصراذغ الرأجمالغ. ضما أضث خالح ضثلك سطى أظه 
تصعصعا  وتفر  المرأة  ضرم  الثظغا  شغ  طئثأ  غعجث  ق 
ضما شسض اإلجقم، وأن اإلجقم عع دغظ الرتمئ لطرجض 
والمرأة، وعع دغظ رضا واخاغار، وق غعجث أتث غساظصه 
لطحرغسئ  الرجعع  شغ  افتصغئ  بالاالغ  سظه.  جئرا  تالغا 
جسطئ  صث  والحرغسئ  والرضا،  الصظاسئ  طظ  طسامثة 
جئتاظه  اهللا  وعع  الاحرغع  شغ  التص  لخاتإ  التص 
وتسالى، بغظما المآجسات الظسعغئ وبسخ الظاحطات 
لطسطماظغئ  الثدعع  سطى  المسطمات  إجئار  غردن 
افول.  سثوعط  المسطمعن  غسائره  الثي  الشرب  ولفضر 
رؤغاعظ،  لفرض  والصعة  السططئ  اجاثثام  وغتاولظ 
ضان  الاغ  والصعاظغظ  الاحرغسات  شرض  طعضعع  طبض 
آخرعا صاظعن رشع جظ الجواج. وخطص خالح إلى الصعل 
غمارجعن  والتضام  الظسعغئ  والمآجسات  الشرب  بأّن 
الراضغات  الصاظاات  المسطمات  سطى  الفضري  اإلرعاب 
بالفضر  الصئعل  سطى  إلجئارعظ  بسصغثتعظ،  المآطظات 
الشربغ الاترري الثي غسائر بارغج ولظثن وواحظطظ 
صئطاه، وغمارجعن الادطغض والثثاع إلغعام المسطمات 
بأن الظساء شغ الشرب جسغثات رغط أن التصغصئ عغ 
أظعظ غئضغظ دطا. * ضما ظزمئ ضاطئ العسغ شغ جاطسئ 
طسطمات  "ضظ  بسظعان  وصفئ  شطسطغظ  بعلغاضظك 
العصفئ  خقل  وطظ  سابثات".  تائئات  صاظاات  طآطظات 
وّجه حئاب ضاطئ العسغ رجالئ لطمآّجسات والترضات 
الّظسعّغئ أّضثوا شغعا وخش تصغصئ عثه الةمسّغات (أظاط 
شّعضضط  طظ  صغمظا،  سظ  غرغئعن  دغظظا  سظ  بسغثون 
غمّبطظا  (لظ  أّظه  وطآّضثغظ  المسطمغظ؟)  ظساء  لامبغض 
أسراض  أجظادعا  عاك  دول  طظ  تمعغطه  غاطّصى  طظ 
أخعاتظا، واجائاتعا دطاء أّطاظا، ولظ تثثسظا دسعاتضط 
المدّططئ وحساراتضط الّجائفئ، ظتظ ق غمّبطظا إّق الّظساء 
المسطمات المآطظات الصاظاات السابثات الّطعاتغ اّتثثن 

طظ اإلجقم طرجساً، وطظ التقل والترام طصغاجاً).
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بصطط افجااذ خالح سئث الرتغط – الةجائر

الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشـئ 
أسغثوعا  تسّجوا،  أصغمععا  المسطمعن،  أغعا 
شعق  بسدعا  ظطماٍت  شغ  جصطاط  وإق  تفطتعا، 
بسخ، تظثطعن وقت جاسئ طظثم، وغأتغ اهللا 
بصعم خغر طظضط غاتصص شغعط وسث اهللا جئتاظه: 
احِلَاِت  الصَّ وََعِملُوا  ِمنُكْم  آَمُنوا  ِيَن  َّ ا  َُّ اهللا ﴿وََعَد 
ِيَن ِمن َقْبلِِهْم  َّ ْرِض َكَما اْسَتْخلََف ا

َ
لَيَْسَتْخلَِفنَُّهم يِف األ

َجَُّهم مِّن َنْعِد  َُبدِّ َ َ لَُهْم َو ِي اْرتَ َّ نَنَّ لَُهْم دِيَنُهُم ا َُمكِّ َ َو
ْمناً﴾، وتاتصص سطى أغثغعط بحرى رجعل 

َ
َخْوفِِهْم أ

ِة». اهللا : «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفٌة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
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ضطمئ السثد

١-  خثسئ إغعام الحسإ شغ الةجائر أظه سطى صثر 
ساٍل طظ العسغ!

لط تمخ جعى أغام صطغطئ سطى اظطقق تراك الةجائر 
جمغُع  تثاسئ  تاى  ٢٠١٩م  حئاط/شئراغر  حعر  شغ 
إن  لاصعل  السغاجغئ  الساتئ  شغ  الفاسطئ  افذراف 
الحسإ الةجائري بطس طظ العسغ والظدب السغاجغ طا 
أبعر السالط بسطمغئ تزاعراته وتسِظ تظزغط طسغراته 
وتتدر أجطعب اتاةاجاته! وعع بثلك جثغر بأن تطئى 

ططالـُئه وُتتصص له رغئاتـُه.
طظ  ذعغطئ  سصعدًا  جغساشرق  افطر  ضان  ربما  ولضظ 
شغ  المسروشئ  ظفسعا  شرظسا  طظ  أو  شرظسغ  سمغض 
إلظةاز  والمعاجعئ  والصمع  الخثام  بأجطعب  السغاجئ 
طا أظةجه بعتفطغصئ بطرغصئ ظاسمئ فجغاده اإلظةطغج طظ 
إشساد تال الئقد والسئاد سطى خسغث الفضر والسغاجئ 
تضمه  طظ  جظئ  سحرغظ  أن  عغ  والتصغصئ  تتثغثًا. 
(١٩٩٩-٢٠١٩م) سِصإ شارة تسسغظات الصرن الماضغ 
الثطعغئ الاغ حعثت الةجائر خقلعا خراساً سظغفاً بغظ 
السمقء وُسخإ السططئ المرتئطئ بافجظئغ افوروبغ، 
راح ضتغاه طؤاُت اآلقف طظ افبرغاء أغطئعط طظ أبظاء 
أظعاع  جمغع  لاضرغج  ضاشغئ  ضاظئ  اإلجقطغ،  الاغار 
السفالئ والعئعط شغ المةامع! إذ لط غظةح بعتفطغصئ شغ 
تضرغج الفعضى والامضغظ فسثاء افطئ وتئثغث بروات 
الئقد باعرغط طتغطه وزباظغاه المظافسغظ وغمج ضض 
طآغثغه وداسمغه شغ السطع سطى المال السام بحاى 
الطرق شتسإ، بض تمضظ بحضض طثعح طظ ضرب 
الفضر والبصاشئ والاسطغط وذمج الععغئ وإظحاء جغض 
شارغ بصاشغاً، أبرُز جماته العئعط الفضري والثعاء الروتغ 
ظعاغئ  شغ  الظاغةئ  وضاظئ  السغاجغ.  العسغ  واظسثام 
المطاف أظه تمضظ طظ إغخال أعض الةجائر إلى تالئ 
طجرغٍئ طظ اقظعغار والقوسغ الةماسغ، شغ وجط طعبعء 
بالافاعئ واقظاعازغئ والقطئاقة وتفحغ جمغع أخظاف 
تتصغص  عع  ذلك  ضض  طظ  المئاشى  ضان  وصث  الفساد، 
عثف بمغظ سظث أسثاء افطئ اإلجقطغئ غامبض شغ 
سجوف الظاس سظ السغاجئ والسمض السغاجغ سطى 
بإبساد  الةجائر  شغ  التغاة  سطمظئ  سئر  اإلجقم  أجاس 
اإلجقم سظ المحعث وإصخائه سظ المسارك السغاجغ 
إظما  الظعاغئ  شغ  الشرض  أن  غثفى  وق  ضاطض.  بحضض 
عع إذالئ سمر اجاسماِر المظطصئ وشص رغئئ المساسِمر 

الرأجمالغ افوروبغ.
٢- تشغغإ اإلجقم طظ المسارك السغاجغ غمبض صمئ 
القوسغ، إذ ق تترر لطمسطمغظ طظ صئدئ اقجاسمار 

الشربغ إق بثولئ خقشئ سطى طظعاج الظئعة.
وبشخ الظزر سظ الةعئ الاغ ضاظئ وراء التراك اباثاًء 
ظطعا  الظاس  شإن  أحعر،  جئسئ  ظتع  صئض  الةجائر  شغ 
غثرجعن بسث ضض خقة جمسئ إلى الحعارع شغ طثاطش 
الحسارات  إخفاء  طظ  بث  ق  أظه  سطى  ُطةمسغظ  المثن 
بحضض  غخرون  وباتعا  المرتطئ!  عثه  شغ  اإلجقطغئ 
طاظاغط سطى "تأجغض الخراع افغثغعلعجغ" إلى طا بسث 
ذعاب "السخابئ" وطةغء الثولئ المثظغئ، طسائرغظ ذلك 
طظ التظضئ والثعاء والفطظئ، غغر أن العصائع وافتثاث 
السططئ  سطى  خراساً  بمئ  بأن  تظئأ  افرض  سطى 
والظفعذ ق غثرضه أغطإ المتاةغظ شغ الحعارع، وعع 
بافجظئغ  سقصئ  له  ضقعما  ذرشغظ  بغظ  تصغصاه  شغ 
دولئ  بعجاذئ  باإلظةطغج  طرتئط  أتثعما  المساسِمر، 
وعع  ظحأتعا،  طظث  أدواتعط  طظ  أداة  ضعظعا  اإلطارات 
غسغطر اآلن سطى ضض طفاخض الثولئ سئر صغادة افرضان 
السسضري  البصض  تمبض  ظطئ  الاغ  الةغح  وطآجسئ 
والسغاجغ شغ آن واتث طظث ظحأة الثولئ شغ ١٩٦٢م. 
وغسابمر عثا الطرف بثعاء شغ السثاء لقجاسمار أي 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

الثروج طظ دواطئ الفحض 
ق غضعن إق بأتضام اإلجقم
بصطط: افجااذ غسصعب إبراعغط (أبع إبراعغط) – الثرذعم
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لطحسإ  تمثوك  اهللا  سئث  العزراء  رئغج  اساثر 
شغ  السعداظغئ  بالةالغئ  لصائه  خقل  طظ  السعداظغ، 
تضعطاه،  شحض  سظ  ذضغئ  بطرغصئ  وسّئر  الرغاض، 
وسةجعا سظ الصداء سطى افزطات الاغ تدرب بالئقد، 
ورطى، ضسادة السغاجغغظ الرأجمالغغظ، بالقئمئ سطى 
صعى الترغئ والاشغغر، الاغ رحتاه رئغساً لطعزراء لطفارة 
اقظاصالغئ، تغث صال تمثوك: (تتثبظا طع اإلخعة شغ 
بئراطةعط  وذالئظاعط  طةغؤظا،  طظث  والاشغغر  الترغئ 
برظاطب  أي  ظساطط  ولط  اقظاصالغئ،  لطفارة  اإلجساشغئ 

طظعط إلى الغعم، رغط اجاماساتظا طسعط).
طظ  ظسمع  أن  طساشرباً،  وق  طثعحاً،  وق  سةغئاً  لغج 
رئغج العزراء عثا اقساثار المئطظ، سظ شحض تضعطاه، 
شغ الثروج بالسعدان طظ أزطاته اقصاخادغئ والسغاجغئ 
وغغرعا، شالرجض وصش شغ (السصئئ) ق غثري إلى أي حطر 
غعلغ وجعه، بسث أن خثلاه صعى الترغئ والاشغغر، ولط 
تمثه بئعخطئ شضرغئ ق تمطضعا، إلدارة حؤعن الئقد، وق 
بئراطب لصغادة السمض السغاجغ والاظفغثي لعثه الفارة 
اقظاصالغئ. شعثه الاةمسات، وأحئاه افتجاب، والاضاقت، 

تمااز بالثعاء الفضري والسغاجغ طظث ظحأتعا.
الئائث  الظزام  طظعا  ساظى  تصغصغئ،  شضرغئ  أزطئ  وعثه 
المثطعع  الرئغج  ضان  تغث  التضط،  طظ  سصعد  لبقبئ 
سمر الئحغر غتادظ تجباً جماه المآتمر العذظغ، وعط 
ظخارى  طظ  ذعائش  وطظعط  المظافسغظ  طظ  حرذطئ 
ساحعا بغظ أعض السعدان طظث زطظ، ق تةمسعط رابطئ 
الامضغظ  سعث  شغ  الئقد  بروات  وظعإ  المخالح،  غغر 

المزطط، جسض طظعط الئحغر جظثًا غاصعى بعط شغ تضط 
السعدان، بصئدئ ضان غزظعا طظ تثغث، شطط غخمث 
عثا التجب أطام السعاخش السغاجغئ واقصاخادغئ، الاغ 
سخفئ بعط وبالئقد. بقبئ سصعد طظ التضط، والئحغر 
وتجبه غتضمعن الئقد بظزط وصعاظغظ الشرب المساسمر، 
وبأععاء أولؤك الثغظ ظخئعا أظفسعط، أو صض ظّخئعط 
الئحغر، آلعئ طظ دون اهللا شغ الئرلمان الضاربغ المظتض، 
بض ضاظعا غظازسعن المعلى سج وجض شغ تضمه وغاتثوظه 
شغ تتطغض الربا وغغره طظ المترطات؛ طظ صعاظغظ دولغئ، 
واتفاصغات، وغغرعا طظ صاذورات الشرب المساسمر، أغثوعا 

وجسطعا طظعا طظعاجاً لطتضط والسغاجئ شغ السعدان.
واآلن غثرج سطغظا رئغج العزراء، لغسطظ سطى المف خطع 
الئقد  حؤعن  إلدارة  إجساشغئ  براطب  طظ  تاى  جسئاه 
والسئاد. وضان تمثوك صث بثأ تضمه باجاةثاء الثول 
اقجاسمارغئ، ذالئاً طظعا شك الصغعد الاغ تضّئض اصاخاد 
سطى  وحثد  إرعابغاً،  حسئه  غضعن  أن  وظفى  السعدان، 
ضرورة رشع اجط السعدان طظ صائمئ اإلرعاب افطرغضغئ، 
واجاسث لاصثغط تظازقت، وطّظى ظفسه وظظ بأظه لمج 
رغئئ خادصئ طظ أطرغضا لرشع اجط السعدان طظ صائمئ 
الثول الراسغئ لقرعاب، طاشاشقً (المماذقت) افطرغضغئ 
شغ الاساطض طع عثا المطش طظث أغام المثطعع الئحغر، 
صال طساسث وزغر الثارجغئ افطرغضغئ لطحآون افشرغصغئ 
(تغئعر ظاجغ): (إظه ق تعجث شارة زطظغئ غاط خقلعا رشع 
ظاجغ  وأضاف  السعداء).  القئتئ  طظ  السعدان  اجط 

حزب التحریر / األرض المبارکۀ فلسطین
الغرب والمؤسسات النسویۀ 

والحکام یمارسون اإلرهاب 
الفکري والتضلیل على 

المسلمات

ظزط حئاب تجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا غعم الةمسئ، وصفات تظاولئ آخر المضائث الاغ تتاك لما تئصى طظ 
المظاذص المتررة شغ الحمال الشربغ طظ جعرغا، وسصإ خقة الةمسئ، وتتئ سظعان: "اقظثطاج بأطر الثاسمغظ 
غسثط اهللا وغسثط سئاده المآطظغظ" أصغمئ وصفات طاجاطظئ برغش إدلإ الحمالغ، شفغ طثغظئ جرطثا، أضثت 
وصفاعا: أن الاحرغع تص هللا ولغج لطةظئ الثجاعرغئ، وأحارت قشااتعا المرشعسئ إلى: أن الثجاتغر العضسغئ 
ق تمبطظا وظتظ لسظا بتاجئ لمظ غخعغ لظا دجاعرا ودجاعر ربظا بغظ أغثغظا. وشغ بطثة ضططغ جاءلئ قشاات 
أطا  الطاغعت؟  أظزمئ  لسعث  غسغثضط  سطماظغ  وذظغ  جغح  فجض  الحعثاء  صثطاط  عض  الحام:  أعض  وصفاعا 
وصفئ صرغئ الئردصطغ شصث تمبطئ حساراتعا صعل اهللا سّج وجّض: واساخمعا بتئض اهللا جمغسا، وأضثت قشااتعا: أن 
الاعتث غةإ أن غضعن اجاةابئ فطر اهللا طظ أجض إجصاط الظزام بضاشئ رطعزه وأحضاله، وأن اقظثطاج إن لط 
غضظ ذاسئ هللا وطظ أجض إسقء ضطمئ اهللا شق صغمئ له. طاسائطئ: إلى طاى جائصى الفخائض أداة بغث الثاسمغظ 
غفرصعظعا طاى حاؤوا وغثطةعظعا طاى حاؤوا؟ وذّضرت: إظضط لط تساةغئعا هللا سظثطا أطرضط باقساخام بتئطه 
الماغظ، وسظثطا أطرضط الثاسط أتغاط إلغه طثسظغظ. شغ السغاق ذاته، ظزط حئاب تجب الاترغر شغ بطثة دغر 
تسان طزاعرة تتئ سظعان: ق لطثجاتغر العضسغئ، ظسط لثجاعر أجاجه العتغث سصغثتظا اإلجقطغئ. أطا شغ 
رغش تطإ الشربغ وشغ بطثة الستارة شصث أضثت قشاات وصفاعا: لصث خرجظا طظ المساجث طظث اظطقصئ البعرة 
وحسارظا واتث لط غاشغر "دجاعرظا الصرآن". صائطئ: ظسط لثجاعر غرضغ الرب ق لثجاتغر وضسغئ ترضغ الشرب، 
بعثف  وإغران  روجغا  طع  جعغئ  بالسمض  الارضغ  الاخرغح  طدمعن  سظ  لطمطئطغظ  جآاق  القشاات  ووجعئ 
جقطئ وتثة افراضغ السعرغئ. وصالئ: اتثروا طضر الداطظ؛ وذالئئ بالاعتث واقظثطاج اجاةابئ هللا ولغج 

اجاةابئ فطر الثاسط.

حزب التحریر/ والیۀ سوریا
"االندماج بأمر الداعمین یسخط اهللا ویسخط عباده المؤمنین"
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ظحر طعصع (وضالئ أظئاء الئترغظ، ابقباء، ٩ خفر ١٤٤١عـ، ٢٠١٩/١٠/٠٨م) الثئر الاالغ: "سصث رؤجاء افجعجة 
المسآولئ سظ الجضاة بثول طةطج الاساون لثول الثطغب السربغئ أسمال اجاماسعط الرابع سحر شغ الساخمئ 
طةطج  دول  بغظ  الجضاة  فجعجة  المحارضئ  اإلجاراتغةغئ  الثطئ  طحروع  اقجاماع  وظاصح  طسصط.  السماظغئ 
المةطج.  دول  شغ  الجضاة  أظزمئ  سطى  الصائمغظ  غساعثف  الثي  الجضاة  طةال  شغ  الثبطعم  وطحروع  الاساون 
ضما تط خقل اقجاماع طظاصحئ القئتئ الاظزغمغئ لمسابصئ دول طةطج الاساون لطئتعث وافسمال اإلبثاسغئ 

والاطعسغئ شغ طةال الجضاة والاطرق إلى طسابصئ افسمال اإلبثاسغئ والامغج العظغفغ شغ طةال الجضاة". 
: إن عثه افظزمئ لغسئ ترغخئ سطى تطئغص تضط الجضاة أو غغره طظ أتضام اإلجقم. شطماذا ضض عثا 
اقعامام بتضط الجضاة؟! إن غاغئ عثه افظزمئ الاغ تتضط المسطمغظ بالظزام الربعي السالمغ عغ جئاغئ افطعال 
بضض وجغطئ طمضظئ، وإن تططإ ذلك خطط افتضام الحرسغئ الظصغئ بافتضام الطاغعتغئ لةمع المجغث طظ افطعال. 
شفغ العصئ الثي تسسى شغه دول الثطغب إلى "اجاخثار الاحرغسات وافظزمئ ذات الخفئ اإللجاطغئ شغ إخراج الجضاة، 
بما غاظاجإ طع ضض دولئ، رغئئ شغ الاصطغض طظ الفاصث الجضعي الضئغر التاخض تالغاً"، شإن عثه الثول ق ترى بأجا 
طظ شرض المجغث طظ المضعس والدرائإ المترطئ تطئغئ لاعخغات خظثوق الظصث الثولغ. ولسض شرض الدرغئئ 
اقظاصائغئ سطى "السطع الدارة بالختئ" الاغ حمطئ الثمعر شغ بسخ دول الثطغب طبض صطر وسمان واإلطارات بثق 
طظ تطئغص حرع اهللا سطى الثمعر وتةرغط بائسعا وطحارغعا وتترغط دخعلعا لطئقد، لثلغض خارخ سطى طثى اجاعاظئ 

عثه افظزمئ وتضاطعا بأتضام اإلجقم وسثم اضارابعط بالتقل والترام.

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، الةمسئ، ١٢ خفر ١٤٤١عـ، 
٢٠١٩/١٠/١١م) خئرا جاء شغه: "أسطظئ لةظئ جائجة 
اخاغارعا  سظ  الةمسئ  الغعم  خئاح  الظروغةغئ  ظعبض 
بةائجة  لطفعز  أتمث  آبغ  اإلبغعبغ  العزراء  لرئغج 
السقم لسام ٢٠١٩، طافعصا بثلك سطى ظتع بقبمؤئ 

حثخغئ تط ترحغتعا لعثه الةائجة".
: ضعن جائجة ظعبض لطسقم لط غتخض سطغعا 
جغاجغئ  إظةازات  سطى  بظاًء  إق  صط  صئض  طظ  حثص 
ُطعمئ غتصصعا خثطًئ لمخالح أطرغضا والشرب سمعطاً، 
أّعطاه  الاغ  السغاجغئ،  أتمث  آبغ  إظةازات  عغ  شما 
لظغض عثه الةائجة؟ اجاثثم آبغ أتمث خطاباً جغاجغًا 
تعتغثغاً اباسث شغه سظ الاسخإ الصعطغ، وتمّضظ طظ 
افطظغئ  افجعجة  سطى  باقساماد  تضمه  أرضان  تبئغئ 
لاتخض  دسماه  الاغ  الصعغئ  الاغشري  لصعطغئ  الاابسئ 

سطى طضاجإ وطراضج شغ الثولئ شغ طظاشسئ خخعطعا طظ الصعطغات افخرى، وأوجث تتالفاً سسضرغاً ظاجتاً ُطعالغًا 
له داخض الةغح غاضعن طظ طةمعسئ ضئاط تمئ ترصغاعط إلى جظراقت طظ صعطغات طثاطفئ تمضظعا طظ اإلذاتئ 
برئغج افرضان السابص الثي ضان غاخرف ضصائث سسضري طافرد بالسططئ، بّط أخث باسغغظ صادة فجعجة افطظ 
بأظزمئ وبراطب ضمئغعترغئ تةسسغئ، وصام بسث ذلك باعجغع دائرة  واقجاثئارات طظ المعالغظ له ُطساسغظاً 
ظفعذه باسغغظ صغادات طظ جمغع الصعطغات تاى الُمعّمحئ طظعا، وعع طا أّدى إلى تبئغئ دسائط تضمه بحضٍض 
أصعى. أطا خارجغا شصث صام وباعجغه أطرغضغ بإظعاء الظجاع طع الةارة إرغارغا الثي أرعص الثولئ، وأّخر ظععضعا، 
شقصئ عثه الثطعة ارتغاتاً حسئغاً ضئغرًا. بّط حرع بثخثخئ الصطاسات الساطئ لطثولئ لاامضظ الحرضات افطرغضغئ 
والشربغئ طظ الظفاذ بسععلئ وغسر لقصاخاد اإلبغعبغ الضئغر، بسغثًا سظ سعائص الئغروصراذغئ السسضرغئ. وأخغرًا 
وّجعاه أطرغضا لمساسثة السعدان شغ ظصض عثا الظمعذج اإلبغعبغ الةثغث شغ السططئ والصائط سطى المجج بغظ 
الظفعذغظ السسضري والسغاجغ وإغةاد اقجاصرار طظ خقل الطسئئ الثغمصراذغئ لقسئغظ الُماظفثغظ طظ سمقء 
أطرغضا والشرب "سسضرغغظ وطثظغغظ" لطسغطرة سطى التضط وتةاوز البعرة الحسئغئ. عثه عغ إظةازات آبغ أتمث 

الاغ اجاتص سطغعا جائجة ظعبض لطسقم، وعغ ضطعا ضما عع واضح جاءت باعجغعات أطرغضغئ.

عآقء العزراء.
شمبًق سمر طاظغج وزغر حآون الرئاجئ سمض طظثوبًا 
لطسقم  وطئسعبًا  الماتثة  افطــط  لــثى  لطسعدان 
لعا  الثارجغئ  وزغرة  اهللا  سئث  وأجماء  الضعظشع،  شغ 
الئثروي  وإبراعغط  افطرغضغئ،  ضفاغئ  بمظزمئ  سقصئ 
الئاري  سئث  اهللا  وظخر  السقم،  إغةاد  شغ  خئغرًا  ضان 
وزغر السثل عع طساحار لطصاظعن الثولغ طظ جاطسئ 
درس  الختئ  وزغــر  ــثوح  ال سطغ  ــرم  وأض عــارشــارد، 
وغظعي  افطرغضغئ  تاون  جعرج  جاطسئ  شغ  الماجساغر 

إضمال الثضاعراه شغ الةاطسئ ظفسعا.
الئرغطاظغئ  بالةاطسات  سقصئ  لعط  وزراء  وعظاك 
أظعى  الثي  خالح  طتمث  شغخض  البصاشئ  وزغر  طظعط 
الماجساغر شغ الثراجات طظ جاطسئ وغطج الئرغطاظغئ، 
طظ  الماجساغر  تتمض  الاغ  الئعحغ  سخام  ووقء 
وزغرة  الحغح  ولغظا  لظثن،  ضعلغب  إطئرغال  جاطسئ 
وضاظئ  طاظحسار  جاطسئ  طظ  طاجساغر  طسعا  الاظمغئ 

اجاحارغئ لثى طضاإ اتفاق افطط الماتثة.
شما سقصئ عآقء بالبعرة السعداظغئ؟ وعض عآقء عط 
الائادل  براطب  خظاسئ  عط  أم  والاشغغر  البعرة  أبظاء 

افطرغضغئ والئرغطاظغئ؟
السعداظغئ  العزارة  رئغج  تمثوك  اهللا  سئث  صام  لصث 
الةثغثة بأول زغارة خارجغئ له إلى جظعب السعدان، 
سطى  لغآضث  ــعزراء  ال طظ  طةمعسئ  طسه  واخطتإ 
سظ  اقظفخال  الةثغثة)  (البعرة  تضعطئ  تضرغج 
شاح  الثارجغئ  أولعغاته  أعط  طظ  واسائر  الةظعب، 
الصائمئ  طظ  السعدان  اجط  لرشع  أطرغضا  طع  التعار 
طع  والافاوض  (لقرعاب)،  الراسغئ  لطثول  افطرغضغئ 
ربعغئ  صروض  فخث  الثولغغظ  والئظك  الظصث  خظثوق 

جثغثة وإغراق الئطث بالثغعن.
أعط  طظ  تمثوك  جسض  الثاخطغئ  السغاجئ  وشــغ 
واضح  والعثف  بالرجض،  المرأة  ُطساواة  أولعغاته 
السقصات  سظ  اإلجقطغئ  الحرغسئ  أتضام  إبساد  وعع 
وافجرة  المرأة  إلشساد  السظان  وإذقق  اقجاماسغئ 
وظحر الرذائض شغ المةامع تتئ حسار طساواة المرأة 

بالرجض.
شعض عثه أسمال وزارة خرجئ طظ رتط البعرة أم عغ 
سطى  المحرشغظ  طظ  باعجغعات  خرجئ  وزارة  أسمال 

 !براطب الائادل؟

وجظعب  وجط  طثن  اجااتئ  الاغ  المزاعرات  بسث 
السراق، تترضئ أخغرًا تضعطئ سادل سئث المعثي وأسطظئ 
التثاد بقبئ أغام اباثاًء طظ الثمغج ٢٠١٩/١٠/١٠

وأسطظ رئغج العزراء سظ تحضغض لةظئ تتصغص لضحش 
تسئإ  والثي  المازاعرغظ  سطى  المساثغظ  وطتاجئئ 
شغ صاض أضبر طظ طائئ وإخابئ اآلقف، وأسطظ ضثلك 
لطاتصغص  السابصغظ  المسآولغظ  طظ  سثد  إتالئ  سظ 

باعط الفساد.
سثد  سظ  اإلسقن  تط  المازاعرغظ  تعثئئ  إذار  وشغ 
سطى  لطاسةغض  الاصثغط  شاح  طظعا:  اإلجراءات  طظ 
بقبئ  ولمثة  حعرغاً  دغظار  ألش   ١٥٠ طصثارعا  طظتئ 
أحعر لطساذطغظ سظ السمض، وتعشغر سثد طظ افراضغ 
السضظغئ لاعزغسعا سطى المتااجغظ، وإسادة المفسعخئ 
سصعدعط، وغغرعا طظ الصرارات الاغ ق تسمظ وق تشظغ 

طظ جعع، وغآغث ذلك صعل الظائئئ شغ الئرلمان طظى 
السئغثي الاغ خرتئ بأن الئرظاطب التضعطغ غراوح شغ 

طضاظه وق غعجث أي تصثم شغه.
تغث  اآلن،  لتث  تحضغطعا  غضامض  لط  الاغ  والتضعطئ 
تط شغ اقجاماع افخغر لمةطج الظعاب المعاشصئ سطى 
عثه  لطاربغئ،  واآلخر  لطختئ  أتثعما  وزغرغظ  تسغغظ 

التضعطئ لط تصثم أخقً برظاطةاً لسمطعا.
إن المزاعرات الاغ اظثلسئ غعم البقباء ٢٠١٩/١٠/١

لمزاعرات  اطاثاد  عغ  وإظما  غعطعا،  ولغثة  لغسئ 
جظعات،  طظث  السراق  طظ  طثاطفئ  طظاذص  شغ  سثغثة 
وتاطثص  واتثة  تضعن  تضاد  المازاعرغظ  وططالإ 
الاغ  الثثطات  تتسغظ  عما:  أجاجغغظ  أطرغظ  شغ 
تصثطعا الثولئ شغ طثاطش المةاقت طظ ضعرباء وطاء 
تعشغر  بط  وغغرعا،  بطثغئ  وخثطات  وتسطغط  وختئ 
شرص سمض لطساذطغظ الثغظ غجداد سثدعط ضض سام 

وق أطض شغ تض طحضطاعط.
لمطالإ  غعطاً  الماساصئئ  التضعطات  تساةإ  ولط 
المازاعرغظ وإظما ضاظئ تاثث أصسى العجائض لصمسعط 
ظاغةئ  وجرتى  صاطى  عظاك  ودائماً  تزاعرعط  وإظعاء 
صمع عثه الازاعرات، أو اتاعاء الازاعرات وتسعغش 
الجطظ  طظ  لفارة  المازاعرغظ  وتعثئئ  ططالئعا 
الخثر  طصاثى  اتاعى  سظثطا  جظاغظ  صئض  تخض  ضما 
المظطصئ  باصاتام  المازاعرغظ  وحارك  المزاعرات 
الثدراء بط غعطاً بسث غعم اظاعئ تطك الازاعرات دون 

تتصغص أي ظاغةئ.
أطا طزاعرات افول طظ تحرغظ افول شضاظئ أضئر طظ 
فظعا  سطغعا  الصداء  أو  اتاعائعا  سطى  التضعطئ  صثرة 
حمطئ طتاشزات سثغثة طظ بشثاد ظجوقً إلى الئخرة 

وبأسثاد عائطئ.
إن افتجاب الاغ جاءت إلى السططئ واجاطمئ طصالغث 
وزسماؤعا  طخطتغ،  ذابع  ذات  أتجاب  عغ  افطعر 
السمقء  طظ  طةمعسئ  عط  وإظما  جغاجئ،  رجال  لغسعا 
طع  وبالاظسغص  الئقد  حآون  إلدارة  أطرغضا  جططاعط 
إغران، شتعلعا الئقد إلى طصاذسات تط تعزغسعا بغظعط 
وقئه  وطصثار  تجب  ضض  صعة  تسإ  البروات  وتعزغع 
طظ  ضئغر  سثد  بإظحاء  افتجاب  عثه  وصاطئ  فطرغضا، 
المطغحغات المسطتئ لضغ تصعم بصمع الظاس واساصالعط 
وتضمغط  التاضمئ،  الطئصئ  طخالح  تسإ  وتعةغرعط 

تترك  أي  لمظع  الدرورة  سظث  افرواح  وإزعاق  افشعاه 
طظ الظاس لطمطالئئ بتصعصعط أو تعشغر لصمئ السغح 
لعط ولثوغعط. ولضظ ظسغ عآقء أو تظاجعا أن الزطط 
الاغ  الثطاء  وأن  اقظفةار  غعلث  الدشر  وأن  غثوم  ق 

جالئ لغج طظ السعض طستعا وطتع آبارعا.
شغ  غةري  لما  اطاثاد  عع  السراق  شغ  جرى  طا  إن 
والسمقء  المةرطغظ  لاسطط  رشخ  طظ  المظطصئ 
غتصص  الثي  التصغصغ  الاترك  وإن  الظاس،  رصاب  سطى 
وتشغغر  السمقء  عآقء  صطع  باتةاه  عع  افطئ  طخالح 
افظزمئ الفاجثة والسعدة إلى ظزام اإلجقم؛ الظزام 
وغتصص  بعط  لغرتصغ  لسئاده  السئاد  رب  ارتداه  الثي 
لعط الظعدئ التصغصغئ ولغسعدوا ضما ضاظعا أطئ سجغجة 
ضرغمئ عغ خغر افطط، وتسعد دولاعط الثولئ افولى 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  ظض  شغ  السالط  شغ 
اهللا  رجعل  بصعل  غسمض  راحث  خطغفئ  غصعدعا  الظئعة 
تاجاتعط  وغعشر  َرِعيَِّتِه»  َعْن  َمْسُؤوٌل  َوُهَو  َراعٍ   «اإلَِماُم 
والاسطغط  والمسضظ،  والمطئج  المأضض  طظ  افجاجغئ 
والاطئغإ وافطظ، وغسسى بسث ذلك لاعشغر التاجات 
عغ  وعثه  الثولئ،  إطضاظغات  أصخى  تسإ  الضمالغئ 
الثاخض  شغ  اإلجقم  أتضام  تطئص  الاغ  الثقشئ  دولئ 
بثسعة  والعثى  الثغر  وتتمض  رساغاعا  طخالح  وترسى 
اإلجقم إلى السالط، وغخثق سطغعط تغظعا صعل اهللا سج 
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف 

ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
وجض: ﴿ُكْنُتْم َخرْيَ أ

 ﴾َِوَيْنَهْوَن َعِن الُْمْنَكرِ َوتُْؤِمُنوَن بِاهللا

براطب الائادل وخظاسئ السمقء

حضض  سطى  خطغرًا  خئرًا  افطرغضغئ  السفارة  ظحرت 
إسقطغ  اعامام  أي  غطص  لط  تعغار  سطى  تشرغثة 
افطرغضغئ  السفارة  أّن  وطفاده  خطعرته،  طظ  بالرغط 
شغ الثرذعم: "ُتسطظ وبفثر أّن السثغث طظ العزراء 
السعداظغغظ الثغظ أّدوا الغمغظ الثجاعرغئ عط طظ 
خرغةغ براطب الائادل، وأّظظا لط غاعصش تساوظظا طع 
السعدان طظ خقل عثه الئراطب ُطططصاً، وجغصفج عثا 

الاساون لطمدغ ُصُثطاً شغ الُمساصئض".
بضض  افطرغضغئ  الائادل  براطب  سمض  إذًا  عع  شعثا 
سطى  وحثخغات  سصطغات  تضعغظ  وعــع  بساذئ، 
والتضط  العزارة  طظ  وتمضغظعط  افطرغضغئ،  الطرغصئ 
زراسئ  آخر  وبمسظى  وغغرعا،  المسطمغظ  بقد  شغ 
رجالعا شغ التضط شغ الثول الاابسئ لعا، شق تضافغ 
بائسغئ حثص الرئغج أو الصائث بض تعجث طةمعسئ 
شغ  وتجرسعط  لعا  الاابسغظ  والماظفثغظ  العزراء  طظ 

طفاخض الثولئ الرئغسغئ.
عائطئ، شصث  إّن أطرغضا ُتظفص سطى عثه الئراطب أطعاقً 
أظفصئ سطى براطب المثابرات شغ سام ٢٠٠٣ طبًق ٣٠

ططغار دوقر، بغظما أظفصئ شغ السام ظفسه سطى براطب 
الائادل ٢٣٠ ططغار دوقر، أي أضبر طظ جئسئ أضساف 
سطى  غثل  طا  وعع  المثابرات،  براطب  سطى  أظفصاه  طا 

أعمغئ عثه الئراطب لثى ُخّظاع الصرار شغ أطرغضا.
وطظث السام ٢٠٠٣ جاعمئ عثه الئراطب شغ إتدار 
٧٠٠٠٠٠ طعشث أجظئغ إلى افراضغ افطرغضغئ تطصعا 
البصاشئ افطرغضغئ طظ خقل عثه الئراطب، طظعط ٢٠٠

رئغج دولئ و١٥٠٠ وزغر.
وعط غصعلعن: إّن طفععم الائادل ق غسظغ بالدرورة 
أي  البصاشات،  تئادل  عع  وإّظما  افحثاص  تئادل 
سصعل  شغ  افطرغضغئ  البصاشئ  زرع  طظه  المصخعد  أّن 
سئارة  شعع  آخر  وبمسظى  الئراطب،  بعثه  المحارضغظ 
الثطى  طظ  رجال  وتعغؤئ  أدطشئ،  غسغض  سمطغئ  سظ 

السمقء فطرغضا.
عثه  شغ  افبرز  بالثور  والمساعث  الةاطسات  وتصعم 
عثه  خرغةغ  طظ  عط  المعشثغظ  وُطسزط  الئراطب، 
بسخ  أجماء  اجاسرضظا  ولع  الاسطغمغئ،  المآّجسات 
العزراء السعداظغغظ الةثد وخئراتعط والةاطسات الاغ 
الةاطسات  بغظ  طا  سقصئ  عظاك  لعجثظا  شغعا  درجعا 
والمآجسات الثولغئ الاغ تعغمظ أطرغضا سطغعا وبغظ 

طزاعرات السراق ترضئ التضعطئ الظائمئ
بصطط: افجااذ سقء التارثــــــــــ ــــــــــ

جغئ
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لماذا حاز آبی أحمد على جائزة نوبل للسالم؟

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ـ 

لماذا یحرص حکام الخلیج على الزکاة دون غیرها من أحکام اإلسالم؟!

أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السراق شغ تخرغح ختفغ طضاعب أخثره اقبظغظ: أن أطرغضا الاغ 
اتاطئ السراق جاءت بمةمعسئ شاجثة إلدارة الئقد تتئ تماغئ طاشغا السططئ طظ (افتجاب والمطغحغات). وأحار 
الاخرغح الختفغ إلى: أن المزاعرات لغسئ ولغثة الغعم، شمظث سحر جظعات واقتاةاجات صائمئ. ولط تترك 
التضعطات الماساصئئ جاضظا. وأضاف الاخرغح: أن طحاضض بقد المسطمغظ عغ ظاغةئ ذئغسغئ لاسطط طةمعسئ 
طظ المةرطغظ سمقء الشرب الثغظ غظفثون طحارغع أجغادعط وغسغبعن شغ الئقد شسادًا، وإشراز ذئغسغ لاطئغص 
الظزام الرأجمالغ بأبحع خعره. وخطص الاخرغح إلى الصعل: إن ذطئات المازاعرغظ غةإ أن تضعن بتطعل 
جثرغئ ولغج ترصغسات لطظزام الرأجمالغ السفظ، وتشغغر أحثاص غةربعن ضض غعم وخفئ شاجثة لغجغثوا جراح 

افطئ، طآضثا: إن التض الةثري ق غضعن إق باتضغط حرع اهللا الثي غظصث المسطمغظ والئحرغئ جمساء.

إن الحل الجذري ال یکون إال بتحکیم شرع اهللا
الذي ینقذ المسلمین والبشریۀ جمعاء
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بعرة  وطضاسئات  حرسغئ  وشغ  شرظسا،  افطج  لسثو 
ظعشمئر ١٩٥٤م، وغامبض خطاُبه شغ طجغب طظ العذظغئ 
والسروبئ واإلجقم (الئادغسغئ-الظعشمئرغئ). أطا اآلخر، 
الثي طظ أبرز رؤوجه وزغر الثشاع افجئص الطعاء خالث 
بسث  الخمئ  ولجم  أوروبا  إلى  طآخرًا  غادر  الثي  ظجار 
اتاثام الخراع، شاابٌع لطمساسِمر الفرظسغ سئر وضقئه 
المرتئطغظ جغاجغاً وبصاشغاً وطخطتغاً طع شرظسا، وعع 
الصئائض  طظطصئ  شغ  خاخًئ  طآغثغه  صطئ  سطى  اآلن 
افطازغس شغ حمال الئقد غسابمر شغ طعاخطئ التراك 
وغراعظ سطى تتثي صغادة افرضان التالغئ والثروج بصعة 
لطحارع بشرض تتصغص طضاجإ جغاجغئ سئر المطالئئ 
بإسادة بظاء الثولئ العذظغئ سطى أجج جثغثة بتغث 
عثا  أن  حك  وق  تصاًّ".  و"دغمصراذغًئ  طثظغًئ  تضعن 
الفرغص الماضاض تتئ اجط "صعى الئثغض الثغمصراذغ" 
غرُضُه طظ تحث وتعظغش أضئر سثٍد طظ أبظاء التراك 
لمعاخطئ الازاعر واقتاةاج خاخًئ شغ الساخمئ عثه 
افغام بسثطا اسُاصض أضبر رؤوجه وطثبرغه الثغظ ضاظعا 
شغ السابص طظ المآبرغظ شغ طثاطش افوجاط خاخئ 
ضاشئ  شغ  المعجعدغظ  وطظ  واقصاخادغئ،  السغاجغئ 
أجعجة الثولئ، إظما عع زسجسئ السططئ الصائمئ وشرض 
ظفسه شغ المسادلئ السغاجغئ المساصئطغئ بشخ الظزر 
سظ طآقت وطثرجات التراك. وصث ظةح عثا الفرغص شغ 
الحارع  شغ  المتاةغظ  لشالئغئ  المثادع  خطابه  تمرغر 
تاى طظ أبظاء الترضات اإلجقطغئ بإبساد اإلجقم سظ 
سئر  اقتاةاج  وططالإ  سئارات  وطظ  الخراع  جاتئ 
تسعغص حسار "سثم أدلةئ التراك"، بثرغسئ المتاشزئ 
طعاجعئ  شغ  الخش  وتعتغث  الحسئغ،  الاقتط  سطى 
بإظحاء  جثرغاً  وغاشغر  غسصط  تاى  الصائط  الظزام 

جمععرغئ باظغئ دغمصراذغئ وطثظغئ.
ث شغ أوج اقظافاضئ الحسئغئ  إق أن ضق الطرشغظ تسمَّ
بأن  الصعل  أسظغ  لطساطئ،  المعجه  الثطاب  عثا  تئظغ 
واسغًا  اآلن  بات  السابصئ  الاةارب  ضض  بسث  الحسإ 
سطى تاله طثرضاً لعاصسه طمسضاً بمخغره، وذلك لضغ 

عغ  باسائارعا  خالح  بغث  الاغ  الصعة  سطى  الصداء   .١
السائص افول طظ وخعل الصعة والسططئ والبروة إلى غث 
التعبغغظ، وصث تتصص لعط ذلك وتط الصداء سطى أغطئعا 

بمصاض خالح.
عادي  صعات  وخطئ  أن  شئسث  عادي،  دور  تتةغط   .٢
بثسط الاتالش إلى ظعط سطى طحارف خظساء تاى غبص 
بسطمان أتئاُع عادي وغخئح لثغعط أطض ضئغر وصرغإ 
جطمان  غثر  وعظا  التعبغغظ،  ضابعس  سطى  بالصداء 
طظث  خظساء  خعب  الاصثم  طظ  وطظسعط  عادي  بأتئاع 
العثف  بثلك  جعقً  طظعط  تصثم  وطظ  جظعات  أربع 

جاءت ذائرات جطمان لغضعن شرغساعا.
٣. إبراز صعة التعبغغظ أظعا الصعة العتغثة الاغ تثاشع 
الاتالش  أتئاع  أن  تئرز  ظفسه  العصئ  وشغ  الغمظ  سظ 
لغسعا جعى طرتجصئ خاظعا وذظعط الثي أخئح خظما 
غسئث طظ دون اهللا، وعثا ضان له افبر افضئر شغ تعجع 
اظفرادعط  بسث  وخاخئ  لطتعبغغظ  الحسئغئ  التاضظئ 

بالسططئ بسث طصاض خالح.
٤. إبراز صعة التعبغغظ أظعا أخئتئ صعة طعاجمئ ولط 
تسث صعة طثاشسئ شصط، شصث تضررت الدربات الخاروخغئ 
سطى السسعدغئ وآخرعا ضان العةعم سطى أراطضع، وأن 
ضرباتعط  سطى  ترد  أن  بمصثورعا  غسث  لط  السسعدغئ 
وأظعا ساججة أطام جئروت التعبغغظ وذلك لطعخعل إلى 

الثطعة افخغرة وعغ تعصغش الترب.
بحرسغئ  وأتئاسه  الاتالش  واساراف  الترب  تعصغش   .٥
ق  صعة  بأظعط  تةمعط  تضئغر  تط  أن  بسث  التعبغغظ 
تصعر خاخئ بسث العةعم سطى أراطضع وسمطغات التعبغ 
السسضرغئ الاغ أذطص سطغعا "ظخر طظ اهللا" شاجاعلى سطى 
المظاذص الاغ جغطر سطغعا الاتالش ذعال جظعات شغ 
بدسئ أجابغع وصام التعبغعن بثسط أطرغضغ وبثدعع 
جسعدي، شسغطروا سطى تطك افلعغئ شغ طسرتغئ عجلغئ 
وتط أجر المؤات شغ ضااف بخسثة وشغ وادي جئارة، 
طئادرة  غثرجعن  جسعد  آل  تضام  بسثعا  بثأ  وبالاالغ 
المحاط الاغ أسطظ شغعا تعصغش العةمات بالخعارغت 
أن  طظعط  وذطإ  السسعدغئ  سطى  المسغرة  والطائرات 

غعصفعا صخفعط الةعي سطى الغمظ.
وفن التعبغ وجطمان عما وجعان لسمطئ واتثة عغ 
السمالئ فطرغضا شصث غصئطعن بالمئادرة وغسطظعن إغصاف 
الترب وغسارشعن بحرسغئ التعبغ وغصئطعن به حرغضا 
حاطض  جغاجغ  تض  شغ  أتئاسعط  طع  الغمظ  تضط  شغ 

ترغثه أطرغضا ولطالما دسا سمقؤعا التعبغعن إلغه.
إق أن برغطاظغا وسمقءعا جغسسعن إلى سرصطئ التض 
بحرسغئ  والسسعدغئ  أطرغضا  تسارف  تاى  السغاجغ 
السغاجغ،  التض  شغ  وإحراضه  اقظاصالغ  المةطج 
وعضثا غئصى الغمظ جاتئ خراع بغظ أطرغضا وأتئاسعا 
وسمقئعا طظ جعئ وبغظ برغطاظغا وأتئاسعا وسمقئعا 
وغضعن  تارة  وغعثأ  تارة  غحاسض  أخرى  جعئ  طظ 

الدتغئ دائما عط أعض الغمظ.
وسمقؤعط  الضفار  جغسامر  طاى  إلى  الغمظ!  أعض  غا 
برواتضط  وظعإ  دطائضط  وجفك  أجظثتعط  تظفغث  شغ 
وتضمضط بصعاظغظعط الرأجمالغئ الفاجثة، وإبساد اإلجقم 
سظ تغاتضط وعع وتثه الثي شغه خقخضط؟! إن العاجإ 
سطغضط أن تسرشعا تصغصئ السمقء وأجغادعط الضفار وأن 
لاتضغط  تسمطعا  وأن  اهللا  أطرضط  ضما  أسثاء،  تاثثوعط 
تجب  شغ  إخعاظضط  طع  السمض  خقل  طظ  ربضط  حرع 
الاترغر إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، 
الاغ تسغث جططاظضط المشخعب طظ أسثائضط وأدواتعط 
والمسطمعن  أظاط  خقشاضط  ظض  شغ  شاسعدوا  السمقء؛ 

 جمغسا خغر أطئ ضما ضان أجثادضط

سمران  الئاضسااظغ  العزراء  لرئغج  تشرغثة  سطى  ردا 
آزاد  شغ  الضحمغرغغظ  آقم  أشعط  "أظا  شغعا  صال  خان، 
جاطع  شغ  الضحمغرغغظ  إخعاظعط  غرون  وعط  ضحمغر 
فضبر  القإظساظغ  الاةعل  تزر  تتئ  المتاطئ  ضحمغر 
السغطرة  خط  غسئر  حثص  أي  ولضظ  حعرغظ،  طظ 
أو  اإلظساظغئ  المساسثات  لاصثغط  ضحمغر  آزاد  طظ 
لثسط الظدال الضحمغري جعف غطسإ دورا شغ الصدغئ 
العظثغئ". ردا سطى ذلك اسائر تجب الاترغر: أن ظزام 
طاةاعًق  تراطإ،  إلرضاء  التثود  ضض  غاثطى  سمران 
المسطمغظ  طحاسر  واضسا  وتسالى،  جئتاظه  اهللا  أواطر 
لتجب  اإلسقطغ  لطمضاإ  ختفغ  بغان  وأضاف  جاظئاً، 
الاترغر/ وقغئ باضساان: أن الظزام الئاضسااظغ غئثل 
ضث  الضحمغرغئ  المصاوطئ  لستص  طمضظ  جعث  ضض 
السثوان العظثي وطحروع "العظث الضئرى"، وذلك بتةج 
غتاول  وسظثطا  الئاضسااظغئ.  المسطتئ  الصعات  أجعد 
المسطمعن السادغعن أن غسطظعا تصثغط ظعع طظ الثسط 

المسطح أو السغاجغ إلخعاظعط وأخعاتعط المدطعثغظ شغ ضحمغر المتاطئ، شإن عثا الظزام المظاشص غسطظ أظعا 
"صدغئ عظثغئ" وغخئح سصئئ أطام المسطمغظ المثطخغظ. ولفئ الئغان إلى أن وضع اآلطال سطى عآقء التضام 
بأن غسطظعا الةعاد طظ أجض تترغر ضحمغر عع تماصئ وإعثار لطعصئ، وإذا ُجمح لعثه الظثئئ التاضمئ باقجامرار، 
شسُاثشظ صدغئ ضحمغر. وخاط الئغان طثاذئا الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ بالصعل: جاثرضعن ضط عغ صثرتضط 
طع خفساضط افولى لطسثو. شق تساطغع الصعة العظثغئ الةئاظئ العصعف أطاطضط. ولغج إق الثقشئ سطى طظعاج 

الظئعة، والاغ جااغح لضط الفرخئ لاخئتعا ججءًا طظ الصعة الاغ جاتصص بحرى رجعل اهللا ، بشجو العظث.

تامئ: الثروج طظ دواطئ الفحض ق غضعن إق بأتضام اإلجقم
صغعدًا  عظاك  (إن  ختفغ  تظعغر  خقل  جآال  سطى  ردا 
وطاططئات صاظعظغئ تتضط سمطغئ طراجسئ وضع السعدان 
 (٢٠١٩/١٠/٢ تربغعن  (جعدان  الصائمئ).  عثه  شغ 
الثول  وبسخ  وبرغطاظغا،  شرظسا  لعسعد  اجامع  بط 
وقئتاعا  أطرغضا  وجه  شغ  طساً  بالعصعف  افوروبغئ، 
اإلرعابغئ ضث السعدان، وطا درى تصغصئ الخراع الصائط 
بغظ افوروبغغظ وافطرغضان شغ السغطرة سطى السعدان، 
سئر أدوات طتطغئ! صال (ظاجغ) تسإ المخثر السابص: 
السالط  دول  طظ  الثسعات  وظافعط  طاساذفعن  (ظتظ 
لرشع اجط السعدان طظ صائمئ اإلرعاب ولضظظا غةإ أن 
ظائع الصاظعن)، ولما سةج الرجض، بسث ظثاءاته الماضررة، 
سظ التخعل سطى طئاشاه لثسط اقصاخاد، غمط وجعه 
حطر طظ جماعط (أحصاء)، شفغ طصابطئ طع الئغ بغ جغ 
ضض  طع  صال: "تتثبظا  أغطعل/جئامئر ٢٠١٩م،  شغ ٢٧ 
شغ  أوقً  السعدان  طساسثة  ضرورة  شغ  السرب  افحصاء 
طعضعع رشع السعدان طظ صائمئ الثول الراسغئ لقرعاب، 
واقجابمار"، وأضاف "... ظتظ ظرغث طظ افحصاء الصثوم 
إلى السعدان لقجابمار". وعثا خطأ آخر شادح غرتضئه 
تمثوك، شإن عآقء الثغظ غسمغعط (بافحصاء)، عط أضبر 
سراصئ طظه شغ وقئعط لطشرب، شق غاظفسعن إق بأظئعب 
أوضسةغظ غمثعط به الشرب المساسمر، وق غاترضعن إق 
بمصثار طخطتئ غتثدعا لعط جغثعط، أق ترى أن تراطإ 
وإدارته غرتسعن شغ بروات افطئ سئر طمطضئ آل جسعد 

تامئ ضطمئ السثد: الصعى اقجاسمارغئ طاأعئٌئ سطى الثوام ...

شغ أرض التةاز؟!
سظ  الختغتئ،  المئثئغئ  السغاجغئ  السصطغئ  غغاب  إن 
أذعان السغاجغغظ شغ الئقد اإلجقطغئ، وطظعا السعدان، 
غةسض طظ طّثسغ السغاجئ غاثئطعن شغ إدارة دجئ 
التضط، شغصسعن شغ أظفاق طزطمئ، ضطما أرادوا الثروج 
طظعا وصسعا شغ ظفص أحث تطضئ، وذلك فظعط غاثثون 
والئقء،  الثاء  أس  عغ  والاغ  العضسغئ،  افظزمئ  طظ 
خروج  طظث  والسغاجئ،  التضط  حؤعن  لاظزغط  أجاجاً 
المساسمر إلى غعطظا عثا، شمظ الطئغسغ أن غزض السةج 
والفحض والاسبر شغ جغر التغاة، طقزطاً لضض التضعطات 
بما شغعا عثه الفارة اقظاصالغئ، وإن الثروج طظ ظفص 
الفحض لتض طحاضض الئقد، ق غضعن إق باقظسااق طظ 

صغعد الرأجمالغئ، والصعاظغظ العضسغئ. 
إن شغ اإلجقم طا غضفغ وغفغخ، طظ أتضام وطسالةات، 
تثرج السعدان، بض والسالط ضطه، طظ طحاضطه الاغ ترزح 
شغ عةغرعا الحسعب وافطط، وطظعط أعض السعدان، ضغش 
ق وعغ طظ لثن الططغش الثئغر جئتاظه وتسالى! لضظ 
طسالةات اإلجقم بالطئع ق تطئصعا دولئ أجغرة لروحاات 
خظادغص المال السالمغئ، وق دولئ تثدع لماططئات طظ 
غسمعن بالمةامع الثولغ، وإظما تطئصعا دولئ صائثعا 
إلى افبث جغثظا طتمث ، دولئ الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة، الاغ تتمض طفااح التض الرباظغ، غسسث شغ 

 ظطعا الئقد والسئاد

النظام  الباکستانی  یتجاوز کل حدود الخیانۀ

غسعض سطغه تعظغُش أضئر سثد طمضظ طظ أبظاء التراك 
طراده  وتتصغص  طثططه  تمرغر  بشرض  الظثإ  وطظ 
والثشع بافطعر سطى افرض لعجعاه. بغظما التصغصئ عغ 
أن عثا الحسإ المسطط شغ الةجائر ق غسرف تصغصَئ طا 
غغر  ساطئ  ططالإ  رشع  خقل  طظ  الزاعر  شغ  إق  غرغث 
طتثدة، ضالترغئ والسثالئ ودولئ الصاظعن وطثظغئ الثولئ 
واظامائه،  ععغاه  تصغصَئ  طاظاجغاً  أو  طاةاعقً  وظتععا، 
ضما ق غسرف ضغش غاتصص عثا الثي غرغث، إذ ق غسائر 
أضبُر أبظائه اإلجقَم ظزاطاً غتمض تطعقً لمسدقت الئقد، 
والثلغض سطى تالئ سثم العسغ عع إصخاء اإلجقم طظ 
عع  إظما  تصغصًئ  اإلجقم  فن  وذلك  الخراع،  جاتئ 
المئاثأ والثئر سظث المسطمغظ، أو عضثا ُغفارض وغةإ 
أن غضعن. إذ عع السصغثة وعع ظزام التضط وعع الععغئ 
أعطه،  سظث  والسجة  السغاجغ  العسغ  وطخثر  واقظاماء 
ضما غأبى اإلجقُم إق أن غضعن سصغثة جغاجغًئ تظزط 
ضاشَئ حآون التغاة. بط إن أول طا غثسره المسطمعن 
بإبساد اإلجقم سظ جاتئ الخراع عع السعن والظخر طظ 
اهللا تسالى، شضغش ُغرجى بسثئث تترر طظ صئدئ الضاشر 
المساسِمر شغ غغاب طا اظاخر به المسطمعن دوطاً سطى 
أسثائعط، أق وعع الاعضض سطى اهللا؟! صث غصعل صائض ق 
تسارض بغظ طططإ الثولئ المثظغئ واإلجقم، إذ المسألئ 
عغ أولعغات وطراتض وتضاغك جغاجغ شصط! والتصغصئ 
عغ أن عثه أغداً خثسئ ووعط، إذ بالتةئ ظفسعا الاغ 
ُغراد تشغغإ اإلجقم سطى أجاجعا و"تفعغئ الفرخئ سطى 
ُغثتخ  المتاةغظ،  بجسط  الاثخض  طظ  لمظسه  الشرب" 
أغداً إطضاُن تتصغص الاترر بمططإ الثغمصراذغئ والثولئ 
المثظغئ المجسعطئ! إذ الشرب الضاشر شغ تصغصاه إظما 
عع سثو طساسِمٌر طظاشٌص ق غصئض أيَّ ظعع طظ الاترر 
لطمسطمغظ شغ بقدعط، ق باإلجقم وق بشغره. شعض 
غخح أن غاثطى المسطمعن سظ جقتعط وسظ طططئعط 
التصغصغ الثي عع اإلجقم تئض اهللا الماغظ سصغثًة وظزاطًا 
لطتغاة، شغ دولئ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، وعط 

!شغ أوج الخراع الفضري وصطإ المسارك السغاجغ؟

ألط غثرك أتئاع الاتالش 
أن جطمان عع الثي طظح التعبغني 

الرخغث الضئري طظ صعتعط يف زطظ صغاجغ؟!

ق زال بسخ الظاس وخاخئ المآغثغظ لساخفئ التجم 
غزظعن شغ جطمان خغرًا وغخثصعن أن ساخفاه جاءت 
تسمى  طا  وإسادة  سطغعط  والصداء  التعبغغظ  قصاقع 
بحرسغئ عادي إلى السططئ الاغ أخرجه طظعا التعبغعن 
بثسط طظ إغران وق زال! بسخ طسالط الخراع اإلظةطع 
أطرغضغ غغر واضتئ لثى بسخ الظاس بسئإ الادطغض 
اإلسقطغ الماسمث طظ ذرشغ الخراع؛ شإسقم ضض ذرف 
غرضج سطى أق غسرف أتئاسه تصغصئ الساخفئ المحآوطئ، 
وطزطعطغئ  السثوان  وتر  سطى  غسجف  التعبغ  شإسقم 
أعض الغمظ وغساظعخ المحاسر العذظغئ وغسمض سطى 
الاروغب  طساثثطا  طسه  لطصاال  الظاس  لثشع  تةغغحعا 
المثاطفئ،  وطظابره  اإلسقطغئ  وجائطه  شغ  التماجغ 
وشغ العصئ ظفسه غترص سطى أق غسرف أتئاسه خاخئ 
تاضظاه  لئظاء  جاءت  التجم  ساخفئ  أن  ساطئ  والظاس 
الحسئغئ وتخعغره بطق وسمقصا ق غصعر. وضثلك شإن 
تترغر  وتر  سطى  غسجف  تغاراته  بمثاطش  الاتالش  إسقم 
شغ  إغران  ذراع  التعبغ  ططغحغات  صئدئ  طظ  الغمظ 
الغمظ وإسادة حرسغئ عادي الاغ جطئعا طظه التعبغعن 
الثطغب،  وتضام  جسعد  آل  بتضام  غساظةث  عاربا  شفر 
عغ  لطتعبغغظ  افجاجغ  الثاسط  أن  عغ  والتصغصئ 
الثي  فطرغضا)  (المعت  التعبغغظ  حسار  أن  إق  أطرغضا، 
غرددوظه غعطغا غثفغ تطك التصغصئ. شعثه التصغصئ ق 
تظةطغ إق لطعاسغظ والئاتبغظ سظعا بثون تتغج لطرف 
طظعما، فن أطرغضا ق تصعم باظفغث الضبغر طظ خططعا 
تسسى  وعغ  لسمقئعا،  المعمئ  تعضض  وإظما  بظفسعا 
لةسض صعة التعبغغظ عغ العتغثة شغ الغمظ إن ضان 
الصعة  عغ  تضعن  بأن  تضافغ  شإظعا  وإق  طمضظا،  ذلك 
السغاجغ  العثف  عثا  ولاتصغص  شغه،  وافبرز  افولى 
صعتغظ  إلى  إلغه  العخعل  خطعات  أوضطئ  صث  شإظعا 

إصطغمغاغظ شغ المظطصئ عما إغران والسسعدغئ.
صعة  التعبغغظ  جسض  شغ  الئطغء  الثط  تمبض  شإغران 
بابصغش  الصغام  أطرغضا  إلغعا  أوضطئ  وصث  الغمظ  شغ 
التعبغغظ وتجوغثعط بالسقح وتثرغئعط سطغه وخظاسئ 
السغاجغغظ لغضعن لثغعط الصثرة سطى تعلغ المظاخإ 
شإن  ولثلك  إلغعط،  السططئ  تآول  سظثطا  السغاجغئ 
إغران تمارس عثه المعمئ طظ سحرات السظغظ بحضض 
جري وطثروس وطرتإ، بط بثأ ذلك غزعر سظث الظاس 
رغط  لطةمغع  طضحعشا  دورعا  أخئح  تاى  شحغؤا  حغؤا 

طتاولاعا إخفاء دورعا شغ دسط التعبغغظ.
جسض  شغ  السرغع  الثط  تمبض  شعغ  السسعدغئ  أطا 
التعبغغظ صعة ق غساعان بعا، شسظ ذرغص ساخفاعا 
خالح  العالك  أجطتئ  إلغعط  وآلئ  بالسططئ  اظفردوا 

وججء ضئغر طظ برواته.
وإن ضان دور إغران غثاطش سظ دور السسعدغئ، شإغران 
الثي  افول  خثغصعط  الئسطاء  التعبغ  أتئاع  غسائرعا 
حغؤا  غفسطعن  شق  تترضاتعط  ضض  شغ  سطغه  غسامثون 
طعط دون طحاورتعا شعط غتئعظعا، بغظما السسعدغئ 

غسائروظعا سثوعط افضئر ولثلك شعط غضرععظعا.
وطع ذلك شإن دور السسعدغئ شغ طظح الصعة لطتعبغغظ 
طضمض لثور إغران، وإن ضان عع الثي طظتعط الظخغإ 
إغران  ظةتئ  شصث  جرغع،  وبحضض  صعتعط  شغ  افضئر 
خعض  سطى  الصثرة  لثغعط  وأخئتئ  تثرغئعط  شغ 
وآل  عادي  أتئاع  بةظاتغه  برغطاظغا  سمقء  طع  الخراع 
المضمض  الثور  جاء  وعظا  خالح،  أتئاع  وضثلك  افتمر 
وعع دور السسعدغئ وساخفاعا لمظح التعبغغظ السططئ 
والصعة والبروة، وصث جاروا شغ تتصغص ذلك شغ خمج 
لاتصغص  غاةعجون  وعط  طظعا  أربسا  تصصعا  خطعات 

الثطعة الثاطسئ، وعغ بالارتغإ:
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أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ ترضغا 
شغ بغان ختفغ: أن الاظاصدات الاغ تسغحعا المسألئ 
السعرغئ واضتئ ق تشغإ سظ السغعن. تغث صال: إذا 
ضان تجب اقتتاد الثغمصراذغ الثي تصثم له أطرغضا 
غمضظ  شضغش  ترضغا؛  تسإ  إرعابغاً  تظزغماً  افجطتئ 
فطرغضا أن تخئح خثغصًئ وتطغفًئ؟! وإذا ضاظئ روجغا 
تسإ  الصاتض  أجث  ظزام  جاظإ  إلى  تصفان  وإغران 
ترضغا؛ شضغش غمضظ لارضغا أن تسغر طسعما شغ أجااظئ 
وإذا  وتطغفاغظ؟!  خثغصاغظ  وتسائرعما  وجعتحغ، 
ضاظئ ترضغا تصش إلى جاظإ الحسإ السعري المزطعم 

وبعرته المتصئ؛ شضغش ظفعط تسطغمعا طظاذص العثظئ وظصاط المراصئئ وتطإ واآلن إدلإ إلى ظزام أجث، بض 
ضغش ظفعط ضثلك إرجالعا إحارات الطصاء إلى ظزام أجث؟! وصال الئغان: إن طظ غةغإ سطى عثه افجؤطئ بخثق 
ضئغرًا غظخإ لطمسطمغظ المزطعطغظ. شالصدغئ عغ صدغئ إسادة تسطغط  أن شثاً  وجرأة وإظخاف غثرك تماطاً 
جعرغا ضطعا لظزام أجث باجط "وتثة افراضغ السعرغئ"، وبسثعا إسادة المحروسغئ لطظزام سطى ذاوقت الثغاظئ 
الضردجااظغ  السمال  وتجب  وإغران  وروجغا  ترضغا  بغظ  افدوار  تعزغع  أطرغضا  وتاعلى  الثبطعطاجغئ.  والمتاشض 
والمسارضئ الاغ غاط جمسعا تتئ طسمى "الةغح العذظغ"، وتصعم ترضغا باعجغععا تسإ طا غصادغه جغر 
افتثاث. وظعه الئغان إلى: أن ترضغا الاغ تسئر سظ صطصعا طظ طعجئ ظجوح جثغثة خقل سمطغئ تخفغئ إدلإ 
وتسطغمعا لطظزام؛ تفضر شغ تحضغض خط بثرغسئ تجب اقتتاد الثغمصراذغ، وأطرغضا تازاعر باعثغث ترضغا طظ 
جاظإ، وتثشع افضراد إلى أتدان الظزام طظ جاظإ آخر، وتعغأ أرضغئ سعدة المظاذص الضردغئ إلى الظزام. 
وخاط الئغان طآضثا: أن عثه السمطغئ "ظئع السقم" الاغ اظططصئ بدعء أخدر طظ أطرغضا، ق غمضظعا أن تضعن 
طظ أجض خغر اإلجقم والمسطمغظ أو افتراك أو السعرغغظ. وإن عثف عثه السمطغئ لغج تظزغط تجب اقتتاد 
الثغمصراذغ، التطغش فطرغضا والظزام وأسعاظه، بض تأتغ عثه السمطغئ شغ إذار الاتدغرات الةارغئ لطترب الثي 
جاططص سطى الفخائض الاغ دطشئ بثطشئ "اإلرعاب"، والاغ تصش شغ وجه الظزام شغ إدلإ، وتمعغثًا لفاح 

طغثان لاعجغه آقف السعرغغظ افبرغاء إلغه طظ داخض جعرغا وطظ ترضغا.

اقظاثابات الاحرغسغئ يف تعظج: جراب بصغسئ افردن إىل أغظ؟
الةجء السادس سحر

جمال  زطظ  افردن  شغ  طخر  دور  اجاسرضظا  أن  بسث 
سطى  تصغصغا  خطرا  غحضض  ضان  وضغش  الظاخر  سئث 
الظزام شغ افردن، وضاظئ إذاسئ خعت السرب واضتئ 
وظاذصئ بالثور المخري آظثاك، شدق سظ المآاطرات 
وتماغئ  لقجاسمار  والسمالئ  بالرجسغئ  واقتعاطات 
والظفعذ  لقجاسمار  بالمصاوطئ  والائةح  غععد،  ضغان 
الصثغط  الظفعذ  ضث  تصغصاه  شغ  وعع  اقجاسماري 
اإلظةطغجي الفرظسغ وطظسةط ضض اقظسةام طع خطئ 
أطرغضا بطرده والتطعل طضاظه، وضان الثور المخري 
غحضض تعثغثا لضض سمقء اإلظةطغج وخاخئ صاسثته شغ 
افردن الاغ ضاظئ تسائر المطئت السغاجغ لعا، والاغ 

اتاطئ دور الجساطئ والرغادة شغ المظطصئ آظثاك.
ضض  شغ  (طخر)  افطرغضغ  لطثور  اإلظةطغج  طصاوطئ  أطا 
طسرتغئ  شئسث  خاخئ،  افردن  وشغ  ساطئ  المظطصئ 
الدئاط افترار طسظ أبع ظعار ورشاصه وطتاولئ ضحش 
طثططات جمال سئث الظاخر تةاه افردن وسثم تساطض 
طخر طع الدئاط افترار شغ افردن إلدراك جمال سئث 
الظاخر أظعا خثسئ إظةطغجغئ تعثف إلى أطرغظ ابظغظ 

عما:
أوق: طتاولئ ضحش خطئ ظاخر تةاه افردن لمسرشاعا 
طظ خقل الاعاخض طع طةمعسئ ضئاط تتئ ذرغسئ 
أظعط طع الثور المخري لسض ظاخر غبص بعط وغططسعط 
سطى الثطئ والمططعب والثطعات شاضحش برغطاظغا 
الدئاط  طسرتغئ  خقل  طظ  افطرغضغ  المثطط 

افترار.
وباظغا: طسرشئ أدوات ظاخر شغ تظفغث الثطئ خاخئ شغ 
الةغح افردظغ وعض له أدوات أو أتئاع أو طظ غآغثه 

شغ الثطئ أو طظ سظثعط صابطغئ اقجامالئ له.
ولضظ أطرغضا لط تظطض سطغعا الثثغسئ اإلظةطغجغئ شطط 
تاساطض طع عآقء الدئاط وترضعا شغ الفظثق لفارة 
المثابرات  إدارة  ظعار  أبع  طسظ  واجاطط  سادوا  تاى 

ووظائش سطغا بالةغح شغما بسث!
(شغ طسرض تثغبه سظ ترضئ الدئاط افترار، غصعل 
تثر"،  وغغر  طاسةقً  "ضان  الاض  اهللا  سئث  إن  ظعار  أبع 
شعرب  طقتصاه،  إلى  أدى  طما  اتخاقته  وّجع  وأظه 

شةأة إلى الصاعرة.
شغ  سسضرغاً  اظصقباً  حعثت  صث  الفارة،  تطك  ضاظئ 
جعرغا بصغادة تسظغ الجسغط ١٩٤٩، بط اظصطإ سطغه 
جاطغ التظاوي، وصام أدغإ الحغحضطغ باظصقب آخر. 
وشغ طخر وصسئ بعرة ٢٣ تمعز/غعلغع ١٩٥٢ وضان 
والسالط  السربغ  العذظ  شغ  وتأبغرات  اطاثادات  لعا 
افردن  شغ  الدئاط  الحئان  شاصائج  بساطئ،  البالث 
شضرة وتسمغئ الدئاط افترار شغ طخر، طبطما تثث 
شغ دول أخرى طبض: لغئغا والةجائر وطعرغااظغا والغمظ.
١٩٥١ تمعز/غعلغع   ٢٠ شغ  (ُشةع)  صث  افردن  ضان 

باغاغال المطك سئث اهللا بظ التسغظ شغ الصثس. وغرّجح 
أبع ظعار أن لئرغطاظغا دورًا شغ سمطغئ اقغاغال، وغثلض 
باقغاغال،  الماعط  التسغظغ  طعجى  بأن  ذلك  سطى 
طظ  وضبغر  غطعب  طع  وصعغئ  واجسئ  سقصئ  سطى  ضان 
الدئاط والصادة السسضرغغظ الئرغطاظغغظ شغ افردن.)

 إق أن ضسش الثور المخري بعشاة جمال سئث الظاخر 

تغث اظاصض الافضغر افطرغضغ لطتفاظ سطى طخر وسثم 
سعدتعا لقظةطغج شطةأت لطثشاع ولغج لطعةعم، وطظ 
أجض عثا خار الاتعل شغ الثطط افطرغضغئ ضطعا، ق 
بض أوصفئ أطرغضا خططعا شغ المظطصئ وطظعا طحروع 
روجرز شغ تض الصدغئ الفطسطغظغئ بسث ضسش الثور 
المخري ووشاة جمال سئث الظاخر. وطظ ضسش أطرغضا 
لصطئ سمقئعا بسث الثعف سطى طخر شصث أخثت تفضر 
الةغح  إدخال  شغ  شضرت  تغث  السسضري  بالعجعد 
افطرغضغ إلى جاظإ الةغح السعشغاغ إلى المظطصئ 
المظطصئ  شغ  وجعدعا  وبتفر  طخر  بتفر  لغصعطا 
لروجغا  أطرغضا  اجاثثام  طظ  غتثث  طا  شإن  لثا   -
اقتتاد  اجاثثطئ  شصث  غرغئا  لغج  الغعم  الحام  شغ 
السعشغغاغ جابصا لتماغئ سمطغعا سئث الظاخر شغ طخر 
أن  ذلك  بروجغا.  جاءت  بحار  سمغطعا  لتماغئ  واآلن 
طخر بسث وشاة سئث الظاخر صث وجثت شغعا بقبئ أطعر 
الروجغ،  والعجعد  افطرغضغ  العجعد  تعثد  ضثمئ 
أطرغضا  ذرد  وبالاالغ  لقظةطغج  طخر  رجعع  وتدمظ 

طظ المظطصئ ضطعا.
أوق: صام شغعا تضط ضسغش ق غساطغع تفر ظفسه 
أطرغضغا  المططعب  الروجغ  العجعد  تفر  سظ  شدق 
شغ  سطغه  اقساماد  تساطغع  شق  أطرغضا  سمغض  لتفر 
طخر وتثعا شضغش باقساماد سطغه لازض طخر صائثة 
لطمظطصئ ضطعا وزسغمئ لعا وطآبرة بعا وخاتئئ دور 

طآبر؟
والحسإ  لطةغح  تترضات  طخر  شغ  وجثت  وباظغا: 
تظادي بالترب وتظادي بطرد الروس، وتظادي بالاترر 
الضاطض وخارت عثه الاترضات شغ وضع سطظغ تطمج 
شغ  وتطمج  افطئ  طةطج  شغ  وتطمج  الةئعئ  شغ 
اقتتاد اقحاراضغ، بض تطمج شغ الحارع والمثرجئ 
والتاظعت، وعثا غسظغ أن عثه الاترضات صث تاتعل 

إلى بعرة أو اظصقب ق غئصغ وق غثر.
بالبا:ضاظئ اقتخاقت بغظ اإلظةطغج وبغظ طخر بثأت 
لمخر  إظةطارا  خارجغئ  وزغر  عغعم  دوجقس  بجغارة 
بتةئ تدعر جظازة سئث الظاخر وتاابسئ بجغارة سثد 
طظ اإلظةطغج بعاجطئ لغئغا بط أخئتئ رجمغئ بجغارة 
طتمث تسظغظ عغضض وبالمثضرات الرجمغئ والططإ 
سطظا طظ طخر أن تصعي السقصات بغظعا وبغظ إظةطارا 
وبثلك خارت إظةطارا ق تسامث سطى صعاعا المعجعدة 
شغ طخر شغ الةغح والسغاجغغظ ورجال افسمال بض 
تةث ضثلك شغ التضط التاضر وشغ سمقء أطرغضا طظ 
غرتإ بعا وغثطإ ودعا وغتاول اجارضاءعا، شخار 
رجعع طخر إلظةطارا طسألئ وصئ، لثلك لط غئص أطام 
أطرغضا جعى حغء واتث تفسطه، وعع الصعة السسضرغئ 
الاغ تسغطر سطى طخر وتعل طخر طظ أجض طظسعا 
طظ أن ترجع لقظةطغج وطظ أجض التفاظ سطى العجعد 
افطرغضغ شغ المظطصئ ضطعا، وطظ أجض ذلك ضان عثا 

الاتعل شغ تض أزطئ الحرق افوجط.
وضاظئ افردن شغ أوج عثه الاترضات والسمض والارتغإ 
والصغادة واظاصطئ إلى العةعم الصعي الضاجح بق رد 
طخر بض خرجئ طآصاا ضعظعا أداة لطخراع لاساثثم 

 أطرغضا ورصئ غغرعا

الرئغج  "صال  ٢٠١٩/١٠/٠٩م)  ١٤٤١عـ،  خفر   ١٠ افربساء،  اإلخئارغئ،  (جما  طعصع  سطى  الاالغ  الثئر  ورد 
طسائرا  الماتثة  العقغات  تارغت  شغ  صرار  أجعأ  ضان  افوجط  الحرق  شغ  الاثخض  إن  تراطإ،  دوظالث  افطرغضغ 
أن ترب السراق ضاظئ بثرائع باذطئ وغغر تصغصغئ. وأضاف سئر طعصع تعغار: "خدظا الترب بثرغسئ باذطئ وتط 
دتدعا"، وعغ أجطتئ الثطار الحاطض، طحغرا إلى أظظا "ظتظ اآلن بخثد إسادة جظعدظا السزماء إلى العذظ بحضض 
طاأن وطثروس". وأضاف تراطإ، أن "العقغات الماتثة أظفصئ بماظغئ ترغطغعظات دوقر سطى الصاال وتفر افطظ 

شغ الحرق افوجط، وصث صاض وأخغإ آقف طظ جظعدظا السزماء، وصاض طقغغظ طظ الةاظإ اآلخر"."
: إّن تخرغتات تراطإ عثه عغ اساراف خرغح بإجرام أطرغضا بتص المسطمغظ، شعع أضث طظ ظاتغئ أّن 

غ

الثرغسئ الاغ بمعجئعا حظئ أطرغضا تربعا سطى السراق واتاطاعا عغ ذرغسئ ضاذبئ وباذطئ، وطظ ظاتغئ أخرى 
شصث اسارف أّن أطرغضا الخطغئغئ المةرطئ صاطئ المقغغظ طظ المسطمغظ. بغظما الحغء الثي لط غسارف به 
شعع جئإ شحطعط الثرغع شغ طعماعط الصثرة، وخعشعط طظ طعاخطئ العجعد السسضري شغ بقد المسطمغظ؛ 
ذلك أن السئإ طرسإ بالظسئئ لعط، وعع أّن افطئ اإلجقطغئ أطئ ق ُتصعر، وعغ أطئ تغئ طعما طرضئ وذال 
طرضعا، وعغ تثاطش سظ غغرعا طظ افطط والحسعب بسئإ إجقطعا السزغط الثي غةري شغ سروصعا وغظئخ 
به صطئعا، شطع تسرضئ أطئ أخرى لما تسرضئ له افطئ اإلجقطغئ قظصرضئ وتقحئ طظث زطظ بسغث ولشثت 
أبرا بسث سغظ، ولضظ افطئ اإلجقطغئ المتفعظئ بتفر اهللا لثغظه اإلجقم جائصى خثرة ضأداء شغ وجه 

الضفر والطشغان طعما سق وتةئر.

ـــــــــ اظاثابات ــــــــــ بصطط: افجااذ المساخط باهللا (أبع دجاظئ)ـ  إجراء  صئض  تعظج  شغ  افوضاع  تمغجت  لصث 
٢٠١٩ بفحض ضض افتجاب السغاجغئ وضض أجعجة الثولئ 
شغ تصثغط تطعل لطمطفات التغعغئ الاى ضاق بعا الحسإ 
ذرسا وضاظئ جئئا ظاعرا لطبعرة سطى ظزام بظ سطغ جظئ 
ظسئئ  ارتفسئ  شصث  اقصاخادي  الخسغث  شسطى   .٢٠١١
أن  بسث   ٪١٥,٤ إلى   ٢٠١٩ جظئ  تعظج  شغ  الئطالئ 
طظ  الفصر  ظسئئ  وخسثت   ٢٠١٠ جظئ   ٪١٢,٨ ضاظئ 
وصث   .٢٠١٩ جظئ   ٪١٥,٢ إلى   ٢٠١٠ جظئ   ٪١٤,٨
أرعص الشقء غالئغئ الحسإ تاى أخئح التثغث سظ صفئ 
الاعظسغ جقتا سظث المثاشسغظ سطى ظزام بظ سطغ. وصث 
زاد تثععر السمطئ ١ غعرو = ٣,٢ دغظار بسث أن ضان ١

غعرو = ١,٨ دغظارا تعظسغا جظئ ٢٠١١ وضض المآحرات 
اقصاخادغئ تععي إلى تالئ تعثد باإلشقس.

أطا سطى الخسغث السغاجغ شصث شحطئ جغاجئ الاعاشص 
الاغ تط اخاغارعا ضتض لطخراع سطى التضط بغظ افتجاب 
طظزمات  أعط  وبغظ  التضط  بغظ  والخراع  الماظاصدئ 
المةامع المثظغ. شصث تجلجلئ أتجاب التضط، إذ تحزى 
تجب ظثاء تعظج واظعارت حسئغئ ترضئ الظعدئ ولط 
غظةح اقتتاد السام الاعظسغ لطحشض شغ تتسغظ أوضاع 
السثغث  إلرعاق  سمطغئ  أداة  سمعطا  ضان  بض  طظزعرغه 
طظ المآجسات السمعطغئ والثاخئ. وشحطئ التضعطات 
الماساصئئ جعاء الاابسئ لطتجب الفائج شغ اقظاثابات أو 
تضعطئ الاضظعصراط أو تضعطئ الاعاشص سطى السغر بالئقد 
ظتع افسطى، بض جاعمئ جمغسعا شغ اظعغار افوضاع. أطا 
الئرلمان شصث ضان جاتئ سظارغات ضقطغئ وأتغاظا جسثغئ 
ولط غتاجإ التضعطات بما غصّعم براطةعا ولط غحرع 
صعاظغظ لتض افزطات. بض أخطر طا غخثر سظه المعاشصئ 
سطى الصروض والمعاشصئ سطى تةثغث السصعد لّطعبغات 
الثاخطغئ أو الحرضات اقجاسمارغئ. ضض عثا عع الزاعر 
السغاجغئ  الطئصئ  خظساه  الثي  اقظعغار  خعرة  طظ 
أغادي  تشإ  لط  المحعث  خطفغئ  شغ  لضظ  الرجمغئ، 
غدمظ  بما  الصطع  ضض  تترغك  سظ  الشربغ  اقجاسمار 
طخالتعا ودوام تتضمعا شغ طفاخض حآوظظا. طةمق 
الاحرغسغئ  باقظاثابات  تفئ  الاغ  افوضاع  عغ  عثه 

٢٠١٩ وعثه عغ جثور طةرغاتعا.
أطا ظاائةعا شظطثخعا شغ الظصاط الاالغئ:

١- ظععر تغار خارج سظ جغاق افتجاب الاصطغثغئ غظسئ 
بالبعرغئ تصثم شغ صعائط طساصطئ أو ائاقشغئ غشطإ سطغه 
المطالئئ باتصغص أعثاف البعرة ورشع بسخ الحسارات 
الصثغط،  لطظزام  ضمظاصخ  ظفسه  غصثم  اإلجقطغئ، 
غرق  الاغ  الراضثة  السطئغئ  طغاه  ترك  أظه  والعاضح 
وخاخئ  السغاجغئ  السمطغئ  تةاه  سمعطا  الحسإ  شغعا 
اقظاثابات بثطص بظائغئ صطئغئ ظزام صثغط/ظزام جثغث 

لةطإ الظاخئغظ السازشغظ.
سطى  وغغرعا  لفتجاب  اقظاثابغئ  التمقت  ترضجت   -٢
وسعد وحسارات تسّعدعا الحسإ شغ طبض عثه المظاجئات 
جّث شغعا التثغث سظ طظاعدئ اقجاسمار الشربغ وطظع 
ظعإ البروة طظ الحرضات الرأجمالغئ الضئرى، لضظ الحص 
برظاطةا  غصثم  لط  الحسارات  عثه  تئظى  الثي  "البعري" 
لطشغان  باعائ  التمطئ  ضاظئ  وصث  لاطئغصعا!  جغاجغا 
ولئرودة  اقعامام  سطى  المئضرة  الرئاجغئ  اقظاثابات 
سثم  سطى  طظه  تسئغرا  التمطئ  عثه  طع  الحسإ  تساطض 

اقظازار لتطعل تصغصغئ طظ عثه اقظاثابات.
٣- جرت عثه اقظاثابات شغ أجعاء جطمغئ طظ الحسإ 
وجمح  تحظب  وق  تماس  دون  السمطغئ  غراصإ  الثي 
لمضعظاته باخاغارعط شمظ حاء أدلى بخعته وطظ حاء 

اطاظع، شغ جطعك جطمغ تمغج به الحسإ الاعظسغ.
٤- أظفص الضبغر سطى إجراء عثه اقظاثابات وضمان تسظ 
جغرعا وإغراء الحسإ تاى غخعت شغعا لمظ غحاء ووصع 

اإلحراف سطغعا وطراصئاعا طظ الشرب سظ ضبإ.
شظسئئ  الئرلماظغئ  لقظاثابات  الظاائب  ظاتغئ  طظ  أطا 
طظ  المائئ  شغ  افربسغظ  تثود  شغ  ضاظئ  المحارضئ 
البقبغظ  تثود  شغ  تصغصئ  أظعا  غسظغ  طا  المسةطغظ 
بالمائئ إذا صسط سثد المصارسغظ سطى سثد الاعظسغغظ 

بطبغ  أن  غسظغ  وعثا  اقصاراع  شغ  التص  لعط  الثغظ 
الحسإ تصرغئا سجف سظ اقظاثابات.

أطا سثد المصاسث الاغ تتخطئ سطغعا افتجاب، شترضئ 
تعظج  صطإ  تجب  غطغعا  افولى،  المرتئئ  شغ  الظعدئ 
الثغمصراذغ، وبسثه ائاقف الضراطئ، شالتجب الثجاعري 
التر، شترضئ الحسإ، وبسثعا تجب تتغا تعظج، وباصغ 

المصاسث طصسمئ سطى باصغ الصعائط افخرى.
وصراءة طعضعسغئ شغ عثه المةرغات والظاائب تزعر:

عثه  شغ  غرى  ق  ضطغاه  شغ  الاعظسغ  الحسإ  أن   -١
تسربطه  الاغ  افوضاع  جعء  طظ  له  طثرجا  اقظاثابات 
وأخابع اتعاطه تاةه ظتع الفؤئ الماخارسئ سطى السططئ 
شق غرى شغ طةمعسعا اعاماطا لمحاغطه أو صثرة سطى 
صغعد  طظ  وتترغره  إلظعاضه  السمطغئ  التطعل  إغةاد 
اقجاسمار والاثطش. بض سطى السضج تماطا شصث باظئ له 
طظعا خغاظئ والافاف سطى ططالإ بعرته وخثطئ وسمالئ 
"البعرغغظ"  إدطاج  طسرتغئ  ولعق  المساسمر.  لسثوه 
لطاسعغص إلى إطضاظغئ الاشغغر لضاظئ عثه التصغصئ أضبر 

وضعتا.
٢- أن الئظاء التجبغ بخفئ ساطئ طخطظع وغغر بابئ، 
شترضئ الظعدئ الاغ ذالما ادسئ السراصئ والبئات أضاسئ 
وظخش)  (ططغعن   ٢٠١١ اظاثابات  بغظ  ظاخئغعا  بطبغ 
واظاثابات ٢٠١٩ (خمج طائئ وأربسئ وبماظعن ألفا)، 
بغظما لط غفج ظثاء تعظج إق ببقبئ طصاسث بسث أن أضاع 
أضبر طظاسئغه وأضبر طظاثئغه. عثه افتجاب ق ترتصغ إلى 
ذمعتات عثا الحسإ البائر الثي غئتث سظ صغادة واسغئ 

صادرة وبابائ وطاتررة طظ ضض سمالئ.
٣- أن اإلجقم عع طرضج الةاذبغئ لعثا الحسإ المسطط، 
شصث تعجه أغطإ طظ اظاثإ جظئ ٢٠١١ لطظعدئ طظعرة 
طظعا اإلجقم الثي ادساه ضترضئ إجقطغئ بط اظفخ 
طظ تعلعا لما ظئثته شغ جغاجاعا وراء ظعرعا، شعا 
عع غئتث بغظ رضام المثسغظ لطخقح سظ رائتئ الصرب 
طظ حرع اهللا وسثم طساداته، أطا طظ ُسرف سظعط السثاء 
الخرغح لطمحروع اإلجقطغ شصث ساصئعط بعضعح تغث 
لط تتخض الةئعئ الحسئغئ ذات الاعجه الغساري إق سطى 

طصسث غاغط.
طساداة  حسارات  خطابعا  شغ  تئث  افتجاب  أن   -٤
الضئرى  حرضاته  طظ  البروة  ظعإ  ورشخ  اقجاسمار 
وتثخض خظثوق الظصث الثولغ شغ الحآون اقصاخادغئ، 
اجافادت طظ عثه الحسارات طع أظعا لط تئغظ ضغفغئ 
البروات  اجاسادة  ضغفغئ  أو  المساسمر  طظ  الاترر 
الظصث  خظثوق  لعغمظئ  الاخثي  ضغفغئ  أو  المظععبئ 
الثولغ سطى تعظج، ولضظعا اضافئ بمةرد تئظغعا لما 
رأته طظ اظةثاب الحسإ لعا وتةاوب طسعا لّما أبارعا 

تجب الاترغر وظاصح الظاس شغعا.
جعاء  الظاائب  عثه  إبر  جاحضَّض  الاغ  التضعطئ  أن   -٥
خقل  طظ  ضعظاعا  أو  أسدائعا  طظ  الظعدئ  ضعظاعا 
تضظعصراط،  تضعطئ  ضاظئ  أو  أخرى  أتجاب  طع  الاعاشص 
صرار،  لعا  لغج  ضسغفئ  تضعطئ  الئرلمان  شغ  جاضعن 
غسعض إجصاذعا وغخسإ تمرغر صعاظغظعا الاغ ترغث شغ 

جغاجاعا.
٦- أن اقجاسمار الشربغ جغةث جععلئ أضئر شغ الاقسإ 
طظ  طجغث  ظتع  صسرا  غسعصعا  وربما  الئقد  بسططان 
اقظعغار تاى غسعض سطغه الاتضط شغ عثا الحسإ البائر 
وطعاخطئ السغطرة سطى طصثراته وطظسه طظ الظعدئ 
الختغتئ شغ إذار ظزام اإلجقم السزغط وإذار سمص 

افطئ اإلجقطغئ جمساء.
غآغثه  جثغث  جططان  قجاصئال  طعغأة  الئقد  أن   -٧
غالئغئ السازشغظ سظ عثه اقظاثابات ولظ غصش شغ وجعه 
غالئغئ طظ ذعئعا إلغعا ذاطسغظ شغ الاشغغر إلى افتسظ. 
أطا السمقء والثعظئ الثغظ غمثون لطضفار شغ بقدظا طثا، 
شسغسطمعن تغظعا أن افطر جّث ولغج بمسرتغئ وأن 
الثقشئ تضط ولغسئ إدارة لقجاسمار وأن عثه افطئ 

تظام وتختع ولضظعا ق تمعت...
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج

ـــــــــ بصطط: افجااذ جسغث خحارم*ـ  ــــــــــ

یا ویَح َمْن حلیُفُه أمریکا وصدیقه ترامب!

ترامب یعترف بإجرام دولته الصلیبیۀ بحق المسلمین

raya_no_256.indd   4raya_no_256.indd   4 14.10.2019   13:19:2414.10.2019   13:19:24


