
ظزط حئاب تجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا ظعاغئ افجئعع الماضغ وطططع افجئعع التالغ، طسغرات ظثدت باسغغر 
الثورغات الارضغئ الاغ تمعث لفاح الطرصات الثولغئ أطام الظزام الظخغري المةرم شغ سمص افراضغ المتررة، وسصإ 
خقة الةمسئ، خرجئ طسغرة شغ بطثة الستارة برغش تطإ الشربغ، تساءلئ شغعا إتثى القشاات المرشعسئ: بسث ضض 
عثه المةازر عض بصغ سثر لمساثر، ألط غتظ العصئ لضسر الثطعط التمراء؟! وخاذئئ أخرى دورغات حععد الجور 
الارضغئ، طآضثة: صخفظا صئض وبسث طةغؤضط، شما الثاسغ لعجعدضط؟! وبالاجاطظ خرجئ طسغرة شغ طثغمات الضراطئ 
برغش إدلإ الحمالغ ضان لسان تالعا، قشائ تساءلئ: عض صثطئ الثطاء لاسغغر الثورغات سطى الطرصات بما غرضغ 
أطرغضا والشرب؟! وضاظئ طثغظئ أرغتا جظعب إدلإ صث حعثت أغدا طسغرة طمابطئ ظثدت باسغغر الثورغات الارضغئ 
الاغ تمعث لفاح الطرصات الثولغئ أطام الظزام الظخغري المةرم شغ سمص افراضغ المتررة، وأضثت شغعا الحسارات 

والقشاات: أن الظزام الارضغ غدمظ خماظا والظزام الروجغ غدمظ صاطظا.

١٤٤٠عـ،  حسئان   ١٧ البقباء،  (روغارز،  طعصع  ظحر 
٢٠١٩/٠٤/٢٣م) خئرا جاء شغه: "صال جارغث ضعحظر ضئغر 
جغاط  إظه  البقباء  غعم  افبغخ  الئغئ  طساحاري 
تجغران/غعظغع  شغ  رطدان  حعر  اظاعاء  بسث  الضحش 
سظ خطئ الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ الاغ ذال 
لطخراع  تض  إغةاد  أجض  طظ  الةمعد  لضسر  اظازارعا 
ضعحظر،  وأدلى  والفطسطغظغغظ.  غععد  ضغان  بغظ 
بعثه  الرئغسغغظ،  الثطئ  طسثي  وأتث  تراطإ  خعر 
واحظطظ  شغ  تاغط  لمةطئ  طظاثى  خقل  الاخرغتات 

دون الثعض شغ تفاخغض".
: تسسى إدارة تراطإ جاعثة لاخفغئ صدغئ 
لطمظطصئ،  طثططاتعا  أطام  سائصا  ضعظعا  شطسطغظ 
وترخا طظعا سطى أطظ ضغان غععد وشص رؤغاعا، إق 
أن خفصاعا عثه بشخ الظزر سظ تفاخغطعا طتضعم 

سطغعا بإذن اهللا بالفحض؛ وذلك لقسائارات الاالغئ:
الصدغئ  جطتئ  صث  افطرغضغئ  اإلدارة  أن  أوق: 
وجسطاعا أحئه بخفصئ تةارغئ، وعع جطعك غجغث طظ 
تسصغثعا وق غمضظ أن غآدي إلى تض، وطا سةج سظه 
دعاصظئ السغاجئ افطرغضغئ ذعال سصعد طدئ لظ 
غظةح به رئغج أرسظ أو طساحار غّر شغ السغاجئ. 
لثى  سصثغئ  صدغئ  عغ  شطسطغظ  صدغئ  أن  باظغا: 
افطئ اإلجقطغئ، وافطئ بمعروبعا البصاشغ ق غمضظ 
أن تاظازل سظ حئر واتث طظ بقدعا، شضغش لع ضاظئ 
عثه الئقد عغ افرض المئارضئ طسرى رجعل اهللا 
وق  الثولاغظ  تض  وق  تراطإ  خفصئ  شق  لثلك  ؟! 
المئادرة السربغئ وق غغرعا صادرة سطى ظجع الخفئ 
وسسصقظعا  بصثجعا  شطسطغظ  ضض  سظ  اإلجقطغئ 
وخفثعا وتض ربغسعا، طعما تظازل تضام المسطمغظ 
ذعال  بالبا:  والافرغط.  بالثظعع  ورضعا  السمقء 
اقجاسمارغئ  الشرب  دول  جسغ  طظ  خطئ  سصعد 
لعضع تطعل لصدغئ شطسطغظ، ورغط جسغعا لطتفاظ 
سطى ضغان غععد، فظه صاسثة طاصثطئ لعط شغ بقد 
المسطمغظ وخظةرا طسمعطا شغ خاخرة افطئ، إق أن 
تطك التطعل دائما طا اخطثطئ طع غععد، فن صادة 
عثا الضغان المست وشغ ظض اظئطاح وتآطر التضام 
تض  أي  طظ  أشدض  الراعظ  العاصع  غرون  وافظزمئ 
طعما ضان حضطه أو اجمه، ولما تاول رابغظ المدغ 
الصاض.  طخغره  ضان  السقم  بسمطغئ  غسمى  شغما 
طما  وتحثدا  غمغظغئ  أضبر  الغعم  الغععدي  والحارع 
َفإِذاً  الُْملِْك  َن  مِّ نَِصيٌب  لَُهْم  ْم 

َ
﴿أ صئض.  طظ  سطغه  ضان 

افتثاث  أبئائ  لصث  رابسا:  نَِقرياً﴾.  اجَّاَس  يُْؤتُوَن  الَّ 
ضغان  طع  السرب  تضام  أبرطعا  الاغ  اقتفاصغات  أن 
الحسعب  وبصغئ  الحسعب،  إلى  تاسثاعط  لط  غععد 
تاططع لفطسطغظ سطى أظعا طتاطئ، وبصغئ ترى شغ 
دغفغث  ضاطإ  اتفاصغئ  شق  طتاق،  ضغاظا  غععد  ضغان 
عثا  تسعغص  اجاطاسئ  أوجطع  وق  سربئ  وادي  وق 
شطظ  الخفصئ  عثه  ظاائب  ضاظئ  شمعما  لثا  الضغان، 
تشغر طظ العاصع حغؤا ولظ غساطغع تراطإ أن غتثث 
شةعة شغ الاارغت والةشراشغا والبصاشئ، ق جغما طع 
تظاطغ العسغ لثى افطئ واجاتدارعا لفطسطغظ شغ 
حاعث  الةجائر  وبعار  السمقء،  التضام  ضث  بعرتعا 
طتضعم  تراطإ  شخفصئ  وغغره،  لثلك  ذلك.  سطى 
طغائ  تعلث  لط  إن  عثا  اهللا،  بإذن  بالفحض  سطغعا 
أخق. وطع ذلك، ورغط ضض اقسائارات جالفئ الثضر، 
شإظه ق غسصط سظ ضاعض افطئ وصعاعا واجإ الاترك 
إلشحال خفصئ أطرغضا وتض الثولاغظ وجمغع التطعل 
الاخفعغئ، ضما ق غسصط سظ جغعحعا واجإ الاترك 

لاترغر شطسطغظ ضاططئ طظ رجج غععد المتاطغظ.
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بصطط: افجااذ جسغث شدض*

لصعله  اجاةابئ  ضان  الاترغر  تجب  صغام  إن 
رْيِ 

َ اخلْ إىَِل  يَْدُعوَن  ٌة  مَّ
ُ
أ نُكْم  مِّ ﴿َوحْكَُكن  تسالى: 

َِك ُهُم 
ٰ

وَح
ُ
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن الُْمنَكرِ وَأ

ْ
َويَأ

طظ  اإلجقطغئ  افطئ  إظعاض  بشغئ  الُْمْفلُِحوَن﴾. 
وتترغرعا  إلغه  وخطئ  الثي  الحثغث،  اقظتثار 
طظ أشضار الضفر وأظزماه وأتضاطه، وطظ جغطرة 
الثول الضاشرة وظفعذعا. وبشغئ السمض إلسادة دولئ 
التضط  غسعد  تاى  العجعد،  إلى  اإلجقطغئ  الثقشئ 

بما أظجل اهللا.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  التصث الخطغئغ غاشّثى طظ الفضر السطماظغ  ...٢

-  أدوات الخراع شغ الغمظ غائادلعن الخفسات خثطئ 

   فجغادعط المساسمرغظ  ...٢

- ظزرة جغاجغئ شغ تراك الةجائر ...٣

-  الثقشئ تاج الفروض  ...٤

-  افردن إلى أغظ؟ الةجء الساحر  ...٤
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ضطمئ السثد

سصثت شغ طخر صمئ أشرغصغئ ساجطئ لئتث طا غتثث شغ 
لغئغا والسعدان والةجائر، صمئ وضأظما سصثت بضئسئ زر 
تةمع سطى إبرعا الصاخغ والثاظغ، غرأجعط سمغض أطرغضا 
وسرابعا الةثغث الساسغ لئسط ظفعذعا شغ لغئغا داسما 
سمغطعا اآلخر تفار شغ ظض اظحشال سمقء برغطاظغا شغ 
الةجائر، وجاسغا شغ العصئ ظفسه لابئغئ سمقء أطرغضا 
شغ السعدان بسث أن اعاجت أرضاظعط أطام وسغ الظاس 
عظاك، وفن طا غتثث شغ السعدان طردوده صعي سطى 
وصث  لعا  اقجاراتغةغ  السمص  بمبابئ  تسث  فظعا  طخر 
ضاظاا تتئ إدارة واتثة تاى أغام سئث الظاخر، وتاحابه 
افوضاع اقصاخادغئ شغ طخر والسعدان بض وضض افطئ 
إلى تث ضئغر، شافطئ ضطعا تتضمعا الرأجمالغئ بعتحغاعا 
وجحسعا والتال غظتثر طظ جغأ إلى أجعأ، وق تعجث أي 
تطعل فن افزطئ التصغصغئ الاغ ترضئ الحسعب ودساعط 
عغ  العتغث  وسقجعا  ظفسه،  الظزام  شغ  عغ  لطبعرات 
الاثطغ سظه وتطئغص اإلجقم، وعثا طا ق غسةإ ذشمئ 
تض  ق  ولثا  غصئطعظه،  ق  وطا  المظافسغظ  الرأجمالغغظ 
أطاطعط غغر زغادة الئطح والصمع تاى غثدع الظاس 
وعثا  سمقئعط،  جططان  تتئ  وغصئسعا  لرأجمالغاعط 
شغ افخض ججء طظ المحضطئ وجئإ طظ أجئاب بعرات 
الظاس، إق أظه لط غسث الرأجمالغعن غغره ضتض شغ ظض 
شحطعط شغ سقج أي طحضقت بض شطظصض سثم رغئاعط 
شغ سقجعا فظعط غاربتعن طظ وجعدعا، وظتظ أي افطئ 
وصعد الخراع وأدواته وتاى افطعال الاغ تظفص إلدارة 

الخراع وحراء الثطط، عغ ججء طظ برواتظا المظععبئ!
جططان  لئسط  غاحاورون  بظزرائعط  السمقء  غطاصغ 
السادة أو تبئغاه غزظعن أظعط شاسطعن بغظما عط لغسعا 
جادتعط  غترضعط  الحطرظب  رصسئ  سطى  بغادق  جعى 
لعط  تاجئ  عظاك  تسث  ولط  أدوارعط  اظاعئ  إذا  تاى 
أو اجاظفثوا ذاصاعط شغ خثطئ السادة ألصعا بعط شغ 
صارسئ الطرغص ضما ُشسض طع طئارك والصثاشغ وبظ سطغ 
الةرار،  سطى  والتئض  خثام  وصئطعط  وخالح  والئحغر 
وغامادون  جابصغعط  بمخغر  غسائرون  ق  ولضظعط 
شغ اقظئطاح ظظا طظعط أظعط شغ طأطظ وأظعط بعثا 
أطئ  به  غتاربعن  جططاظا  غسامثون  لطشرب  الرضعن 
أصعى  وأظعا  افطئ  عثه  لعاصع  طثرضغظ  غغر  طضئطئ، 
صغادة  إلى  بتاجئ  شصط  وأظعا  جادتعط،  وطظ  طظعط 
جغاجغئ واسغئ تتمض طحروسا تصغصغا خالتا لطظعدئ 
وصادرا سطى إتثاث الاشغغر، تصعد به جمعع الظاس طع 
ضرورة اظتغاز المثطخغظ طظ أبظاء افطئ شغ الةغعش 
بصعتعط الصادرة سطى تشغغر طعازغظ الصعى وظخرتعط 
لعثه الصغادة وعثا المحروع، وعع طا سرضه وخاذإ 
به المةطج السسضري شغ السعدان الحغت الثضاعر ظاخر 
رضا رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر شغ 
وتةاه  افطئ  تةاه  واجئعط  أطام  ووضسعط  السعدان، 
دغظعط وأسطاعط تطعق جثرغئ تصغصغئ وآظغئ لمعاجعئ 
طتاوقت الشرب شغ اقلافاف سطى البعرة وجرصاعا، لضظ 
عثا صطسا لط ولظ غسةإ السمقء الثغظ جارسعا لطصاء 
لعضع  الصاعرة  شغ  المثطص  وخادطعا  أطرغضا  سراب 
الثطط لمعاجعئ التراك العاسغ فعض السعدان، بإسطاء 
المعض ذعغطئ افطث تاى غامضظ الظزام طظ اخاراق 
ولغج  المظطصئ  شغ  السمقء  ضض  سروش  تعثد  بعرة 
شغ السعدان شتسإ، ولعثا جمسظا سظ الثسط المسطظ 
طظ السمقء الةثد أوقد زاغث وابظ جطمان شغ طتاولئ 
لرحعة الظاس بسث سصعد طظ إشصارعط الممظعب، والثي 
لظ غظعغه دسط طادي سطى شارة طظ الجطظ بض غظعغه 
زوال أخض المحضطئ وعع عثا الظزام الرأجمالغ السفظ.

والةجائر  ولغئغا  والسعدان  طخر  شغ  المسطمعن  أغعا 
بظزاطه  الشرب  سطغعا  تسطط  الاغ  بقدظا  طظ  وغغرعا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

ططالإ البعرة يف السعدان والةجائر
عض ترشع الزطط وتتصص السثل؟

بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثس
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حزب التحرير/ والية سوريا
مسيرات تنديد بتسيير الدوريات التركية في المناطق المحررة

السعدان  شغ  البائرة  الةمعع  سظث  المطالإ  أعط  إن 
وتعابسه  وأجئابه  الزطط  طظ  الثقص  عغ  والةجائر؛ 
السغاجغئ  أحضاله؛  بةمغع  السثل  وتتصغص  ورجاقته، 
واقصاخادغئ واقجاماسغئ. شعض جطضئ عثه الةمعع 
الراشدئ لطثل والزطط ذرق الثقص طظ ذلك، لاتصص 

الرشسئ والسثل؟
الراشدغظ  البائرغظ  ططالإ  لمسزط  والماابع  الظاظر 
أجعجة  وشغ  والمغادغظ،  الساتات  شغ  والزطط  لطثل 
وغغر  الرجمغئ  المآجسات  وشغ  بأظعاسعا،  اإلسقم 
عثه  أن  غرى  ولفجش  ذلك  لمسزط  الظاظر  الرجمغئ، 
بالترغئ،  وتطالإ  طثظغئ،  بثولئ  تطالإ  الةمعع 
شغ  طثظغعن  طتطعط  لغتض  السسضر؛  طظ  وبالاثطص 
التضط؛ طظ خارج السسضر، وأن تضعن وظغفئ السسضر 
افشضار  عثه  تتصص  شعض  وطضاسئاتعا،  البعرة  تماغئ 
تدمظ  وعض  أوق؟  الحسعب  إلغه  تخئع  طا  والمطالإ 
الثروج  تتاول  الاغ  ظفسعا  التفر  شغ  وصعسعا  سثم 
طظعا؟ وطاذا سطغعا أن تفسض لااثطص طظ الزطط أوق، 
أحث؛  ظطٍط  إلى  أو  العراء،  إلى  الرجعع  سثم  ولادمظ 

ضما تخض شغ طخر وتعظج ولغئغا والحام؟
َس بُنَْيانَُه  سَّ

َ
َفَمْن أ

َ
﴿أ شصال:  سطمظا  وتسالى  جئتاظه  اهللا 

 َ َس بُنَْيانَُه بَلَ سَّ
َ
ْن أ م مَّ

َ
بَلَ َيْقَوى ِمَن ابِّ َورِْضوَاٍن َخرْيٌ أ

َشَفا ُجرٍُف َهاٍر َفاْغَهاَر بِِه يِف نَارِ َجَهنََّم وَابُّ الَ َفْهِدي الَْقوَْم 
َبَع  ايَّ ﴿َفَمِن  جئتاظه:  وصال   ،[١٠٩ [الاعبئ:  الِِمنَي﴾  الظَّ
ْعرََض َعن ذِْكرِي َفإِنَّ 

َ
ُهَداَي َفَال يَِضلُّ َوَال يَْشىَق  َوَمْن أ

ْقىَم﴾ [ذه: ١٢٣-
َ
ْرُشُهُ يَوَْم الِْقَياَمِة أ ُ َمِعيَشًة َضناكً َوحنَ َ

ِة  َّ َ َ ْ َعَلى اْل ُ ْكُ ََهاِرَها ال ١٢٤]، ورجعله بغظ لظا شصال : «َلَقْ َتَ ُلَها َ اِء (أي الطرغص العاضتئ الئغظئ)، لْ َ ْ اْلَ
ٌ» رواه اإلطام أتمث. ْعِ ِإالَّ َهاِل َهاَ  ُغ َعْ ِ َي

وصث خثق اهللا ورجعله شغما صاق وأخئرا، شطع ظزرظا إلى 
وجه افرض جمغسا، ولغج شصط إلى بقد المسطمغظ، 
بالرصغ  تافاخر  الاغ  وأطرغضا؛  أوروبا  إلى  ظزرظا  لع 
والاصثم السطمغ والمثظغئ، عض ظةث أن الحسعب شغ 
عثه الثول صث ظالئ ترغاعا تصغصئ، وعض ظةثعا صث 

والسغاجئ  اقصاخاد  شغ  والطمأظغظئ؛  السثالئ  تصصئ 
واقجاماع؟

الظاتغئ  سظ  سثا   - المعجعد  العاصع  إلى  ظزرظا  شطع 
خعره،  بأبحع  الزطط  لرأغظا   - السصغمئ  الفضرغئ 
والازطط طظ عثا الزطط صث ذفا إلى السطح بمزاعر 
سثة؛ لثرجئ أن الةمعع صث جارت شغ ألش طثغظئ جظئ 
وولسارغئ،  بإلشاء  تطالإ  وأطرغضا  أوروبا  شغ  ٢٠١١؛ 
تسخش  افزطات  أن  ولرأغظا  وافسمال،  المال  وطراضج 
طظث  طظعا  تاساف  ولط  السعاء،  سطى  وأطرغضا  بأوروبا 
ظحأة الظزام الرأجمالغ، ولرأغظا تاقت اقظاتار باآلقف 
شغ أرصى دول أوروبا، والصاض أغدا بق جئإ باآلقف 
شغ ضض حعر، ولرأغظا ذئصئ طظ الرأجمالغغظ ق تاةاوز 
واقصاخادغئ،  السغاجغئ  الظاس  بتغاة  تاتضط  ٢٪؛ 
ولرأغظا الةمعع شغ شرظسا تةعب الحعارع طظث أحعر؛ 
تطالإ برشع الزطط بسئإ الصعاظغظ المثظغئ، وبسئإ 
الاتضمات، ولرأغظا الثول تافطئ طظ اقتتادات؛ ضما عع 
تاخض طع برغطاظغا عثه افغام، وضما عع تاخض طع 

بسخ العقغات شغ أطرغضا؛ تغث تعثد باقظفخال...
أطرًا  شغعا  ظصعل  أن  شغضفغ  الفضرغئ؛  الظاتغئ  أطا 
أن  وعع:  والماسطط  الساطغ  غفعمه  بسغطا؛  طثاخرا 
الظزام الرأجمالغ الصائط سطى الترغات افربع، والمئظغ 
ضان  الظزام  عثا  التغاة،  سظ  الثغظ  شخض  شضرة  سطى 
ظاغةئ ردة شسض غرائجغئ بسئإ ظطط الضظغسئ ورجال 
الضظغسئ؛  سئعدغئ  ضث  الترغات  إذقق  شضان  الثغظ، 
شعصسعا شغ سئعدغئ الععى والسصعل الصاخرة، وضاظئ 
بسئإ  الةماسئ؛  طظ  الفرد  لتماغئ  اإلظسان  تصعق 
ظطط الضظغسئ ورجال الثغظ ضثلك؛ أي بسئإ ذشغان 

الةماسئ سطى الفرد تسإ زسمعط.
أبظاء  طظ  ظةث  أن  وذاك  عثا  ضض  بسث  غسصض  شعض 
طظ  والرحاد  واقجاصاطئ  العثى  أختاب  المسطمغظ؛ 
سطى  الصائمئ  المثظغئ  والثولئ  الترغئ  أرغث  غصعل: 
ظسائثل  أن  غسصض  عض  الثغمصراذغ؟  المثظغ  الظزام 

صفقة القرن إن لم تولد ميتة 
فهي فاشلة
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الثول  وزرع  السراق،  سطى  خطغئغئ"  "ترباً  حّظه  سظ 
خظةرًا  لغضعن  شطسطغظ  شغ  غععد  ضغان  الظخراظغئ 
خطغئغاً طسمعطاً شغ خاخرة المسطمغظ، وإسقن تراطإ 
وتخرغتات  غععد،  لضغان  الةعقن  عدئئ  طظح  سظ 
طظ  بعطئغع  جعرج  التالغ  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر 
طظ  "عثغًئ  غضعن:  صث  تراطإ  افطرغضغ  الرئغج  أّن 
الرّب إلظصاذ الغععد"، و(تصعغئ تّغار الغمغظ المسغتغ) 
شغ أطرغضا لغضعن سظخرًا شاسقً وطآّبرًا شغ دسط ضغان 
طثغظئ  إلى  افطرغضغئ  السفارة  تراطإ  وظصض  غععد، 
غععد  ضغان  لثى  افطرغضغ  السفغر  وتحةغع  الصثس، 
الشربغئ،  الدفئ  شغ  اقجاغطان  سطى  المساعذظغظ 
وصاض أطرغضا المسامر لطمسطمغظ المثظغغظ بصخفعط 
بالطائرات شغ الخعطال وأششاظساان والسراق وجعرغا 
والغمظ وغغرعا طظ بقد المسطمغظ، وارتضابعا المةازر 
ُغسّمى  طا  طتاربئ  بثرغسئ  افبرغاء  بتص  المةازر  تطع 
ذائراتعا  صظابض  إتراق  آخرعا  ضان  والاغ  (باإلرعاب)، 
لصرغئ الئاغعز شغ طظطصئ دغر الجور، والاغ صخفئ شغعا 
وصاطئ  الفعجفعر،  بصظابض  الظاس  افطرغضغئ  الطائرات 
بقبئ آقف ذفض واطرأة وسةعز شغ بقبئ أغام شصط، 
وتظابرت شغعا جبث الدتاغا إلى أحقء ُطمّجصئ وُطتارصئ.

إّن عثه ُطةرد سّغظات طظ طةازر الخطغئغغظ ضث المسطمغظ 
شغ الماضغ والتاضر، وعغ تسضج البصاشئ الظخراظغئ 

المتحعة بالتصث الخطغئغ الُماعارث سئر افجغال.
الخطغئغ  التصث  وجعد  سطى  السغاجغئ  افطبطئ  وطظ 
لثى الشربغغظ الظخارى رشخ إدخال ترضغا إلى اقتتاد 
افوروبغ، واساراف السغاجغغظ افوروبغغظ بأّن أوروبا 

عغ ظاٍد لطثول الظخراظغئ شصط.
الطئغسغ  البصاشغ  اقطاثاد  عغ  الغعم  السطماظغئ  إّن 
لطظخراظغئ الخطغئغئ، ولسان تال السطماظغغظ الشربغغظ 
غصعل طا رّدده زسماء اقجاسمار السسضري الفرظسغ شغ 
الةجائر بأّن: "أوروبا لظ تظاخر سطى المسطمغظ طا داطعا 
واجئًا  ضان  لثلك  السربغئ،  وغاضطمعن  الصرآن  غصرؤون 
السربغئ  الطشئ  واصاقع  العجعد،  طظ  الصرآن  إزالئ  سطغظا 

طظ افلسظ".
والسطماظغئ الغعم لغسئ ُطسادغئ لقجقم بحثة وتسإ، 
الرذائض  أظعاع  ضض  لطمسطمغظ  ُطخّثرًة  أغداً  عغ  بض 
والفعاتح، وطظعا الحثوذ الةظسغ الثي باتعا غسارشعن 
به تاى شغ الضظائج، وارتضاجعط إلى ُطساعى الئعغمغئ، 

وعع طا تأظش تاى سظ شسطه التغعاظات.
شالفضر السطماظغ الغعم تصغصًئ عع الثي ُغشثي السصعل 
التمقت  ُغحّةع  الثي  وعع  الخطغئغ،  بالسثاء  الشربغئ 
الائحغرغئ والاظخغرغئ، وعع الثي ُغساظث العبظغغظ ضث 
المسطمغظ شغ صارتغ آجغا وأشرغصغا، وعع الثي غاتالش 
طع بصاغا الحغعسغغظ ضث المسطمغظ ضما تخض طع طا 
ُغسّمى بصعات جعرغا الثغمصراذغئ الاغ تثسمعا الصعات 

افطرغضغئ بضض أظعاع الثسط.
طظ  وبآجاً  جعءًا  أحّث  لعط  السرب  السطماظغغظ  وإّن 
أذظاب  ُطةرد  لضعظعط  وذلك  الشربغغظ،  السطماظغغظ 
حسعبعط  ُغسادون  وفّظعط  الظخارى،  لطسطماظغغظ 
سطماظغغ  طظ  أجغادعط  بمساداة  تأجغاً  اإلجقطغئ، 
طظ  اظسطثعا  ولضعظعط  لطمسطمغظ،  وأوروبــا  أطرغضا 
البصاشئ اإلجقطغئ وعغ بصاشئ حسعبعط، وارتمعا شغ 

 أتدان أسثاء افّطئ

برغطاظغا  طظ  صعغئ  جغاجغئ  خفسئ  التعبغعن  تطصى 
شغ  جغؤعن  شغ  الظعاب  طةطج  اظسصاد  سظث  وسمقئعا 
الساحرة  الساسئ  ٢٠١٩/٠٤/١٣م  المعاشص  السئئ  غعم 
وذلك  الترب  بسئإ  جظعات   ٤ تعصش  أن  بسث  خئاتا 
سام  خظساء  الساخمئ  سطى  التعبغعن  جغطر  أن  طظث 
٢٠١٤م، وصث بطس سثد التدعر شغ المةطج ١١٨ سدعا، 
وصث رتئئ برغطاظغا بثلك طآضثة أن اظاثاب رئغج 
وظعاب لطئرلمان غمبض خطعة إغةابغئ طعمئ، ضما أضث 
السفغر الئرغطاظغ لثى الغمظ طاغضض أرون أن اظسصاد 

الئرلمان شغ جغؤعن غسائر ظةاتا بسث وصئ ذعغض طظ 
الاعصش طآضثا أن (الئرلمان ججء طعط طظ طآجسات 
عظاك  وضان  جثا،  طعط  اقجاماع  أن  وأساصث  الثولئ، 
رئغسا  الئرضاظغ  جططان  تسغغظ  سطى  باإلجماع  اتفاق 
افوجط.  الحرق  ختغفئ  إغةابغ)  أطر  عثا  ظعاب،  و٣ 
ضما عظأ طئسعث افطط الماتثة إلى الغمظ غرغفغث شغ 
رجالئ بسث بعا إلى الرئغج عادي وأسداء الئرلمان 
جغؤعن  بمثغظئ  الئرلماظغئ  الةطسئ  شغ  المحارضغظ 
حرق الغمظ باظسصاد المةطج، وعع طا أغاظ التعبغعن 
لغعجععا لشرغفغث اتعاطات طئاحرة باظفغث خطئ بقده 
شغ الغمظ سئر افطط الماتثة. أطا أطرغضا الاغ ضان غاعصع 
طظعا أظعا تسارض اظسصاد المةطج شغ جغؤعن شصث ضان 
طعصفعا عع اقساراف به وتأغغثه؛ شصث سئرت الماتثبئ 
باجط وزارة الثارجغئ افطرغضغئ طعرغان أوتاغعس سظ 
الغمظغغظ  لطئرلماظغغظ  الضاطض  افطرغضغئ  اإلدارة  دسط 
التضعطئ  طظ  طعمئ  (خطعة  المةطج  اظسصاد  طسائرة 
الحرسغئ شغ جئغض إسادة تظحغط طآجسات التضعطئ 
طآتمر  طصررات  تظفغث  شغ  الاصثم  واجاؤظاف  الحرسغئ 
لطسططئ  السطمغ  اقظاصال  واجاضمال  العذظغ  التعار 

ضما سئرت سظه طئادرة طةطج الاساون الثطغةغ).
الحرسغئ  إلضفاء  سطغه  غسعلعن  التعبغعن  ضان  لصث 
جغطرتعط  تتئ  واصساً  الظعاب  طةطج  باسائار  سطغعط 
الحاغرة  لمصاسثه  أجروا  والثغظ  خظساء  الساخمئ  شغ 
اظاثابات تضمغطغئ شغ ظفج غعم اظسصاد طةطج الظعاب 
عغ  برغطاظغا  أن  غثرضعن  جسطعط  طما  جغؤعن  شغ 
سثوعط افول طاعمغظ المئسعث افطمغ بسثم التغادغئ 
أطرغضا  أطا  الماتثة،  افطط  سئر  بقده  أجظثة  وتظفغث 
شطط تسارض اظسصاد طةطج الظعاب شغ جغؤعن لتفر 
المظطصئ  شغ  أجظثتعا  تظفث  الاغ  السسعدغئ  وجه  طاء 
وطظعا الغمظ، ولغضعن ذلك طئررا قجامرار الترب شغ 
الغمظ تاى غاط تبئغئ التعبغغظ شغ التضط وطحارضئ 
إغةاد  أو  طظه  إزاتاعا  أو  الةظعب  تضط  شغ  اإلطارات 
الصقصض لعا سطى أصض تصثغر تاى تصئض بمحارضاعا شغ 

تضط الةظعب وظعإ برواته.
اظسصاد  طظ  وبرغطاظغا  أطرغضا  طعصفغ  تعاشص  أن  إق 
الخراع  تعصش  غسظغ  ق  جغؤعن  شغ  الظعاب  طةطج 
بغظعما، شعا عغ أطرغضا تدشط سطى اإلظةطغج واإلطارات 

ظحر طعصع (روغارز، السئئ، ٢١ حسئان ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٤/٢٧م) خئرا أورد شغه: "صال الرئغج الروجغ شقدغمغر بعتغظ 
غعم السئئ إظه ق غسائسث حظ عةعم حاطض سطى الماحثدغظ شغ طتاشزئ إدلإ السعرغئ طظ جاظإ الصعات السعرغئ 
طثسعطئ بصعة جعغئ روجغئ، لضظه أحار إلى أن طبض عثا الثغار لظ غضعن سمطغا شغ العصئ التالغ. وصال بعتغظ، الثي 
ضان غاتثث شغ بضغظ، إن طعجضع ودطحص جاعاخقن الترب سطى (اإلرعاب) وإن الصخش غطعل طظ غتاول الثروج 
طظ إدلإ طظ الماحثدغظ، وعع أطر صال إظه غتثث طظ آن آلخر. لضظه أضاف أن وجعد طثظغغظ شغ أججاء طظ إدلإ 
غسظغ أن العصئ لط غتظ بسث لحظ سمطغات سسضرغئ حاططئ. وصال "ق أجائسثه (حظ عةعم حاطض) لضظظا وأخثصاءظا 

السعرغغظ ق ظتئث ذلك اآلن ظزرا لعثا السظخر اإلظساظغ".
: عض غزظ المةرم بعتغظ أن أتثًا غخثق ادساءه بأن طا غمظسه سظ حظ عةعم حاطض سطى إدلإ عع   
وجعد طثظغغظ عظاك، بسث أن أوغض شغ دطاء المثظغغظ شغ جعرغا وأطسظ شغ صاطعط، ولط غرع ترطئ لمثئج أو 
طساحفى أو طسةث أو طظجل؟! ولضظه جئان طثجيٌّ شغ سغظه غتةط سظ صعل التصغصئ ضعظعا تعغظه؛ وعغ أن أطرغضا 
عغ الاغ تمظسه شغ العصئ التالغ سظ ضرب إدلإ، لغج طظ أجض إدلإ، وق طظ أجض أعطعا، بض طظ أجض أن تئصغ 
أطرغضا روجغا سالصئ شغ جعرغا ق تثرج طظعا، إلى أن تظةح أطرغضا شغ شرض تطعا السغاجغ شغ جعرغا، أي أن 

أطرغضا تفدض التض السغاجغ صئض التض السسضري.

ظحر طعصع (الصثس السربغ، السئئ، ٢١ حسئان ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٤/٢٧م) خئرا أورد شغه: "أضثت تضعطئ العشاق 
العذظغ الطغئغئ، الغعم السئئ، رشدعا لعصش إذقق الظار صئض اظستاب صعات تفار المعاجمئ طظ طعاصسعا جظعب 
الساخمئ ذرابطج وسعدتعا إلى بضظاتعا، تسئما ظصطئ بعابئ العجط الطغئغئ سظ الظاذص باجط التضعطئ طعظث غعظج. 
وصال غعظج، شغ تخرغتات ظحرتعا إدارة الاعاخض واإلسقم برئاجئ طةطج العزراء، إن "تضعطئ العشاق وطظ خقل 
الصائث افسطى لطةغح الطغئغ، ورئاجئ افرضان، ووزارة الثشاع، تآضث رشدعا في وصش إلذقق الظار، طا لط تظستإ 
الصعات الشازغئ وتسعد إلى الرجمئ". وأضث غعظج أن تضعطئ العشاق تراصإ "سظ صرب بسخ الثسعات المحئععئ لعصش 
إذقق الظار، والاغ تططصعا جعات"، طسائرا أن "عثشعا ضرب صعاتظا شغ الةئعات طظ الثطش". وق تجال اقحائاضات 
طسامرة طظث أضبر طظ ٢٠ غعطا جظعب الساخمئ ذرابطج بغظ صعات تضعطئ العشاق العذظغ طظ جعئ وصعات خطغفئ 

تفار طظ جعئ أخرى. شغما ق غجال اقظصسام الثولغ بحأن الاخسغث السسضري جظعب ذرابطج صائما". 
: "وعضثا ُغصاض المسطمعن طظ الطرشغظ طظ تضعطئ السراج وجغح تفار، لغج إلسجاز دغظ اهللا وق 
لظعدئ سئاد اهللا، بض لادتك أطرغضا وأوروبا بمضء حثصغعما سطى صعم غاصاتطعن لمخطتئ غغرعط، وبسث أن 
غآدوا دورعط ُتظعى خثطاتعط غغر طأجعف سطغعط... عضثا غخظع الضفار المساسمرون بسمقئعط، شق غاسزعن 
وق غرسعون وق ُغئخرون طآجغعط شغ دظغاعط وق طظازلعط الستغصئ شغ أخراعط. وخثق اهللا الصعي السجغج: 
﴿َوَطْظ َضاَن ِشغ َعِثِه َأْسَمى َشُعَع ِشغ اْآلِخَرِة َأْسَمى َوَأَضضُّ َجِئغًق﴾." (طظ جعاب جآال أخثره أطغر تجب الاترغر 

السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ شغ التادي سحر طظ حسئان ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٤/١٧م).

بإشساح المةال لمحارضئ السسعدغئ شغ تضط الةظعب 
عط  وعا  بثلك،  اإلطارات  اظفراد  ورشخ  لخالتعا 
الدالع  شغ  المصاوطئ  خفعف  غثارصعن  التعبغعن 
طرضج الصعة شغ الةظعب وغامضظعن طظ اصاتام بسخ 
طعاصسعا بسععلئ وغسر وبثون أي طحصئ تثضر، طما 
جسض الطعاء ٣٣ شغ صسطئئ غسطط ظفسه بضاطض أشراده 
خعب  تصثم  شغ  وعط  لطتعبغغظ،  وسثته  وسااده 
جصعذعا  غآدي  صث  الاغ  ضطتب  الةظعب  شغ  المظاذص 
بالضاطض إلى جصعط سثن، وعثه خفسئ سسضرغئ صعغئ 

المثسعطعن  وسمقؤعط  اإلظةطغج  غاطصاعا  المغثان  شغ 
طظ  غعثشعن  التعبغغظ  أن  سطى  سقوة  اإلطارات،  طظ 
والةظعب  الحمال  بغظ  التثودغئ  الةئعات  إحسال 
الصعات  وجسض  التثغثة  طثغظئ  سظ  الدشط  لاثفغش 
الةظعبغئ الاغ تحارك عظاك - طثسعطئ طظ اإلطارات 
الغمظ  جظعب  شغ  تثودغئ  طظاذص  لتماغئ  تاراجع    -
ق  اإلظةطعأطرغضغ  شالخراع  وغغرعا...  وغاشع  ضالدالع 

غضاد غاعصش وإن خفئ تثته أتغاظا.
أطا شغ طتاشزئ تسج شصث تطصئ اإلطارات ضربئ صعغئ 
طظ السسعدغئ الاغ تثسط حرسغئ عادي تغث تسسى 
اإلطارات إلى أن غضعن لعا طعذأ صثم شغعا سظ ذرغص 
ضاائإ أبع السئاس، تغث إن اإلطارات تتارب اإلخعان 
المسطمغظ وُتتّض طضاظعط بسخ (السطفغغظ) المعالغظ 
لعا، وق غسائسث أن تضعن السسعدغئ عغ طظ ضشطئ 
أبع  ضاائإ  إلخراج  غسمض  بأن  عادي  الرئغج  سطى 
السئاس طظ طثغظئ تسج بسث طسارك بغظ التمطئ افطظغئ 
المضطفئ بإخراجعط وبغظ عثه الضاائإ لسثة أغام، تغث 
اظاعى افطر بإجئار ضاائإ أبع السئاس سطى الثروج طظ 
المثغظئ، إن اإلطارات تثرك أن عادي وإن ضان سمغًق 
لقظةطغج إق أظه واصع تتئ جغطرة السسعدغئ وضثلك 
صغادات اإلخعان الثغظ غعجث طسزمعط عظاك والثغظ 
جسطاعط اإلطارات باجاعثاشعا لعط وطتارباعا إغاعط 
غرتمعن تاماً شغ تدظ السسعدغئ، شاإلطارات ترغث أن 
تسغث ذارق سفاش وأتمث سطغ ظةض الرئغج سطغ خالح 
إلى التضط وعع طا ترشده السسعدغئ تاى اآلن تتصغصًا 

لمخالح أطرغضا شغ الغمظ.
غا أعض الغمظ، غا أتفاد أظخار الرجالئ، وغا أعض اإلغمان 
والئسالئ... إلى طاى غسامر الضاشر المساسمر وسمقؤه 
دطائضط  وجفك  برواتضط  وظعإ  بقدضط  شغ  بالسئث 
العضسغئ  صعاظغظعط  إلى  اقتاضام  سطى  وإجئارضط 
والاغ  سغحضط  وضظك  حصاءضط  جئئئ  الاغ  الفاجثة 
سطى  والسغر  ربضط  لحرغسئ  اقتاضام  طظ  طظساضط 
طظعاج ظئغضط؟! شاسمطعا طع تجب الاترغر ورخعا خطفه 
خفعشضط لطسمض الةاد إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ 
وبعا  وسجتضط،  ظعداضط  شفغعا  الظئعة،  طظعاج  سطى 
أجثادضط  ضان  ضما  لطظاس  أخرجئ  أطئ  خغر  تسعدون 

 طظ صئض، وإن اهللا طسضط ولظ غارضط أسمالضط
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ُتسّرف السطماظغئ بأّظعا شخض الثغظ سظ الثولئ، أي شخطه 
سظ السغاجئ وسظ التغاة، شعغ ق دغظغئ المظحأ والاعّجه، 
شُاظضر أي دور لطثغظ شغ الصعاظغظ الساطئ، وشغ افتضام 
وُغفّسرون  المةامع،  حآون  ُتظّزط  الاغ  الاحرغسغئ 
سطغه  المسغح  لصعل  غظسئعظه  طا  سطى  اسامادًا  تطعرعا 

السقم: "أسِط طا لصغخر لصغخر وطا هللا هللا".
لضّظ عثا الفخض الخارم لطثغظ سظ التغاة عع شخض 
غاسّطص بافظزمئ والصعاظغظ والاحرغسات شصط، وق غاسّطص 
بالبصاشئ والمعروبات الفطسفغئ، شالروح الخطغئغئ التاصثة 
شغ البصاشئ والتدارة الشربغئ لطحسعب الظخراظغئ ُطاشطشطئ 
العبظغئ  البصاشئ  ضاشطشض  تماطاً،  بصاشاعط  أسماق  شغ 

الغعظاظغئ والروطاظغئ شغ التدارة والبصاشئ الشربغئ.
والصرآن الضرغط غآضث عثه التصغصئ، صال تسالى: ﴿َولَن 
ِملََّتُهْم﴾،  تَتَّبَِع  َحّتَٰى  الّنََصاَرٰى  َوَال  الَْيُهوُد  َعنَك  تَْرَضٰى 
 ِ ْن آَمّنَا بِاّبَ

َ
ْهَل الِْكَتاِب َهْل َيْنِقُموَن ِمّنَا إِّالَ أ

َ
وصال: ﴿قُْل يَا أ

ْكَثَرُكْم َفاِسُقوَن﴾، 
َ
ّنَ أ

َ
نْزَِل ِمْن َقْبُل وَأ

ُ
نْزَِل إِلَْيَنا َوَما أ

ُ
َوَما أ

ْفوَاِهِهْم َوَما تُْخِفي 
َ
وصال جئتاظه: ﴿َقْد بََدِت الَْبْغَضاُء  ِمْن أ

ْهِل 
َ
أ ّمِْن  َكثِيٌر  ﴿وَّدَ  جئتاظه:  وصال  ْكَبُر﴾، 

َ
أ ُصُدورُُهْم 

اراً َحَسداً ّمِْن  الِْكَتاِب لَْو يَرُّدُونَُكم ّمِن َنْعِد إِيَمانُِكْم ُكّفَ
نُفِسِهم ّمِن َنْعِد َما تَبَّيََن لَُهُم الَْحّقُ َفاْقُفوا وَاْصَفُحوا 

َ
ِعنِد أ

َ َعلَٰى ُكّلِ َشْيٍء َقِديٌر﴾، شعثه  ْمرِهِ إِّنَ اّبَ
َ
ُ بِأ تَِي اّبَ

ْ
َحّتَٰى يَأ

اآلغات الضرغمئ ُتئّغظ لظا تصغصئ الظزرة التاصثة الخطغئغئ 
المسطمغظ،  تةاه  الظخارى  سصطغئ  أسماق  شغ  المجروسئ 
الثي  المئثأ  سظ  الظزر  بشخ  لثغعط  طعجعدة  وعغ 
غساظصعظه جعاء أضان احاراضغاً أم رأجمالغاً، أم تاى ضاظعا 
بق طئثأ، شعثا التصث الخطغئغ الثي تامّغج به سصطغاتعط 
وتضعغظعط  الساّطئ،  بصاشاعط  طظ  ججء  العاصع  شغ  عع 

الفطسفغ، وعع سظخر ُطحارك لةمغع أشرادعط.
ولعثا ضان الخراع بغظ اإلجقم وبغظ الظخراظغئ خراسًا 
شضرغاً دائمغاً، جعاء أضان ذلك صئض أْن غساظص الظخارى 
الخطغئغ  شالتصث  اساظصععا،  أْن  بسث  أو  الرأجمالغئ، 
سظثعط صائط ودائط وُطماث إلى أْن غرث اهللا افرض وطا 
سطغعا، وعع ق غاعصش وق غظصطع إق بثخعلعط شغ ذطئ 

المسطمغظ، أو دخعلعط شغ اإلجقم.
والاارغت والتاضر ضقعما غحعثان سطى عثه التصغصئ، 
وعغ أّن التصث الخطغئغ ضّث اإلجقم إّظما عع ججء طظ 
بصاشئ الظخارى صئض ظععر السطماظغئ، وبسث ظععرعا، 
شالتمقت الخطغئغئ افربع سحرة، وطا خاتئعا طظ صاض 
وذبح لطمسطمغظ، ضصاض جئسغظ ألفاً طظ المسطمغظ شغ 
بغئ المصثس تاى خاضئ الثغعل شغ دطائعط بفاعى 
وطتاضط  وطسروف،  بابٌئ  أطٌر  عع  الفاتغضان  بابا  طظ 
طظ  شغعا  جرى  وطا  والفطئغظ  افظثلج  شغ  الافاغح 
إغصاع أحظع خظعف الاسثغإ بتص الُمسطمغظ طا زالئ 

آبارعا حاعثة سطى وتحغاعا.
افتثاث  بسخ  اجاسرضظا  لع  التثغث  السخر  وشغ 
سطى  لطاأضغث  تعبغصعا  تّط  الاغ  التاصثة  الخطغئغئ 

طخثاصغئ طا ظصعل طظ طبض:
الثي  الئرغطاظغ  السسضري  الصائث  ألظئغ  الطعرد  صعل 
اظاعئ  "اآلن  الصثس:  لمثغظئ  صعاته  اتاقل  سظث  صال 
سظثطا  الفرظسغ  الةظرال  ووصعف  الخطغئغئ"،  التروب 
الثغظ  خقح  صئر  أطام  دطحص  طثغظئ  صعاته  اتاطئ 
صث  ظتظ  عا  الثغظ  خقح  غا  وصعله:"صط  له  ورضطه 
اقبظ  بعش  جعرج  افطرغضغ  الرئغج  وإسقن  ُسثظا"، 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ـ 
أدوات الخراع يف الغمظ غائادلعن الخفسات 

خثطئ فجغادعط املساسمرغظ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ حاغش الحرادي – الغمظـ 
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حكومة السراج وجيش حفتر 
يتقاتلون لمصلحة أمريكا وبريطانيا ما يمنع بوتين عن شن هجوم على إدلب 

أمريكا لمصلحتها وليس إنسانيته

raya_no_232.indd   2raya_no_232.indd   2 29.04.2019   17:16:4929.04.2019   17:16:49



 السثد ٢٣٢  ٣افربساء ٢٥ طظ حسئان ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١ أغار/طاغع ٢٠١٩ طـ  

وسمقئه، إن تالضط واتث وألمضط واتث وسثوضط واتث 
وإن اخاطفئ افدوات الاغ غتاربضط بعا، إق أظعا تصغصئ 
لعجه  وجعا  طةابعاضط  سطى  تصعى  ق  ضسغفئ  عحئ 
ظفعجضط،  شغ  بظعه  الثي  الثعف  جثار  إق  غصعغعا  وق 
وتطك جغعحضط الاغ خثسععا وجطئععا إرادتعا وغغروا 
سصغثتعا لاضعن درسا لعط وفشضارعط تتمغعط طظضط 
وطظ بعراتضط، وطظسعضط طظ اقتخال بعط والاعاخض 
التصغصغ طع المآبرغظ طظعط وأغثصعا سطغعط الرحاوى 
شغ خعرة رواتإ وبثقت وطغجات لط تمظح لعط طظ صئض 
ولط تضظ لامظح لعق خعف الظزام طظعط وتاجاه إلغقق 
سغعظعط تاى تاشاضى سظ جرائمه وإغقق آذاظعط تاى 
ق تسمع طظضط وق تطافئ آلعاتضط واجاشاباتضط بعط 

لظخرتعط وتماغاعط طظ سثوضط وسثوعط.
أغعا المسطمعن ساطئ وأعض طخر والسعدان خاخئ! إن 
شغ  طزاعره  رأغظا  وتةعغع  وذل  شصر  واتثة؛  طآجغضط 
الاضالإ سطى ضراتغظ اجافااء الثجاعر افخغر صئض أغام، 
وجئئعا  أتث،  سطى  غثفى  ق  السعدان  شغ  أعطظا  وتال 
واتث عع الرأجمالغئ الاغ تتضط بقدظا بطعلعا وسرضعا 
طظ  ضبغرا  ظسرد  ولظ  الشرب،  لخالح  برواتعا  وتظعإ 
طرارته  وظسغح  بأسغظظا  ظراه  طآلط  واصع  وخعر  أحضال 
والثي  الظاجع،  التصغصغ  السقج  لضط  ظخش  بض  وألمه، 
غعجإ سطغضط أن تطافعا تعل صغادة طثطخئ لتراضضط 

تامئ: ططالإ البعرة شغ السعدان والةجائر...
غئتث  أن  غسصض  عض  خغر؟!  عع  بالثي  أدظى  عع  الثي 
طظ غتمض الماء الجقل الخاشغ سظ الماء اآلجظ الظاظ، 
ولعغئعا،  الظار  ظرى  أن  غسصض  عض  الظفاغات؟!  وطضئات 

شظارك الزض والحةر العارف لظرطغ أظفسظا شغعا؟!
إن الشرغإ شغ أطر البائرغظ أظعط طسطمعن أوق؛ غثغظعن 
والضاشرغظ  الضفر  وغرشدعن  وجض،  سج  هللا  بالعتثاظغئ 
وغصرؤون الصرآن آظاء الطغض وأذراف الظعار، وغتةعن الئغئ 
وغخعطعن رطدان... بط غظططغ سطغعط افطر؛ شغطالئعا 
تماطا  ظظا طظعط أظعا ذرغص الظةاة!  بالثولئ المثظغئ؛ 
ضمظ غةري خطش جراب خادع ضاذب، تاى إذا جاءه لط 
غةثه حغؤا؛ بض وجث السظئ والاسإ والحصاء. وضما صال 

الحاسر: 
ترجع السقطئ ولط تسطك طسالضعا 

إن السفغظئ ق تةري سطى الغئج. 
وصال: 

ضالسغج شغ الئغثاء غصاطعا الزما 
والماء شعق ظععرعا طتمعُل.
 ُ َ ابَّ شصرآظظا غصعل: ﴿َوَما اَكَن لُِمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة إَِذا َق
ْمرِِهْم َوَمن َفْعِص 

َ
ةُ ِمْن أ رَِيَ

ْ
ن يَُكوَن لَُهُم اخل

َ
ْمراً أ

َ
ُ أ ُ َوَرُسو

بِيناً﴾ [افتجاب: ٣٦]، عثا  ُ َفَقْد َضلَّ َضَالالً مُّ َ َ َوَرُسو ابَّ
المثظغئ  الثولئ  شإن  اآلخر  الةاظإ  وطظ  جاظإ،  طظ 
وصث  ضطغئ،  طثالفئ  اإلجقم  دغظ  تثالش  والترغات؛ 
سرشعا الثولئ المثظغئ شصالعا: عغ الثولئ الاغ تمبطعا 
طظ  واظطقصعا  صاظعن،  دولئ  وضعظعا  المةامع،  إرادة 
ظزام طثظغ غدمظ الترغات، وغصئض الاسثدغئ وصئعل 
اآلخر، وصغاطعا سطى اسائار المعاذظئ أجاجا شغ التصعق 
الاجاطعا  وأخغرا  شغعا،  المعاذظغظ  لةمغع  والعاجئات؛ 

تتمض طحروسا تصغصغا بثغق لرأجمالغئ الشرب غظسةط 
طع سصغثتضط وغخطح لئغؤاضط؛ ظزام أظجله اهللا وارتداه 
لضط  غتمض  الظئعة،  طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  لضط؛ 
طحروسعا ضاطق تجب الاترغر رائثًا لط ولظ غضثبضط، 
وعع وتثه الصغادة السغاجغئ المثطخئ العاسغئ الصادرة 
الحرجئ  الشرب  لعةمئ  والاخثي  بضط  السئعر  سطى 
لسرصئ بعراتضط، ق غظصخه جعى اتاداظضط واظصغادضط 
له وظخرة تصغصغئ طظ المثطخغظ شغ جغعحضط ترتفع 
بعا راغئ ظئغضط وتسعد دولاضط الاغ وسثضط اهللا وبحر 
بعا ظئغضط  والاغ آن أواظعا وأظض زطاظعا، وعغ صائمئ 
تاما وغصغظا بإذن اهللا، ظسغحعا وظاظفسعا وغا شعز طظ 
ظخرعا ورشع راغاعا بتصعا وباغع طظ أجطعا بغسئ ضئغسئ 
افظخار تصخ طداجع حغاذغظ اإلظج والةظ وتسطظ 
صغام الثولئ الاغ غظسط بعا الئحر والطغر والحةر والتةر. 
ظسأل اهللا أن تضعن بضط غا أبظاء جغح طخر والسعدان 
شأظاط أولى بعا وأتص بظخرتعا، الطعط ساجق غغر آجض. 
الطعط أرظا غعم سجظا وصغاطئ دولاظا وبغسئ خطغفاظا واجسطظا 

طظ جظعده وحععده، الطعط آطغظ آطغظ آطغظ.
ِيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ ِبِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما  َّ فَُّها ا

َ
﴿يَا ك

ِْه  َ ِ ُه إ
نَّ
َ
نَّ ابَّ حَيُوُل َننْيَ الَْمرْءِ َوَقلْبِِه وَك

َ
حُيْيِيُكْم وَاْعلَُمواْ أ

 ﴾وَن حُتْرَشُ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

تامئ ضطمئ السثد: أطرغضا تساظفر أدواتعا لسرصئ بعرة السعدان...

شق  السططئ.  سطى  السطمغ  والاثاول  بالثغمصراذغئ، 
سظ  سثا  لطصرآن؛  تتضغط  المثظغئ  الثولئ  شغ  غعجث 

تتضغمعا لطصعاظغظ المثظغئ وإذقصعا لطترغات.
السعدان  شغ  البائرة  الحسعب  تأخث  لط  ولفجش  إظه 
طثت  بض  أخرى،  بقد  شغ  جرى  طما  الثرس  والةجائر 
جئصععا،  طظ  طظه  لثغ  الثي  ظفسه  الةتر  إلى  غثعا 
 ِ ا نَّ َهـَذا رِصَ

َ
ولط تسمع ظثاء ربعا وعع غصعل: ﴿وَأ

َعن  بُِكْم  َق  َفَتَفرَّ ُبَل  السُّ تَتَّبُِعواْ  َوالَ  َفاتَّبُِعوهُ  ُمْسَتِقيماً 
[افظسام:  َيتَُّقوَن﴾  لََعلَُّكْم  بِِه  اُكم  َوصَّ َذلُِكْم  َسبِيلِِه 
١٥٣]، ولط تسمع وخغئ رجعلعا سطغه الخقة والسقم 
 « ِ َتْ ٍ َواِحٍ َمَّ ْ ْ ُج ُ ِم ِم ْ ُ ُغ اْل وعع غصعل: «َال ُيْلَ

رواه الئثاري.
وشغ الثاام ظظخح إخعتظا شغ السعدان والةجائر شظصعل: 
(إن الظزام العتغث الثي جطإ لضط الثغر، ودشع سظضط 
الثل والزطط، وجسطضط خغر أطئ أخرجئ لطظاس خقل 
بقبئ سحر صرظا عع شصط ظزام اإلجقم؛ شغ ظض دولئ 
اإلجقم. وسظثطا ضان غشغإ عثا الظزام أو غدسش ضان 
غتض سطغضط الثل والزطط والةعض، والاردي إلى أجفض، 
سطغضط  لثلك  اتةاه.  ضض  طظ  المساسمرون  وغشجوضط 
الخقة  سطغه  ظئغضط  وجظئ  بصرآظضط  المامبض  بثغظضط 
والسقم... شطاضظ عغ طططئضط العتغث، وق حغء غغره.. 
نُوراً   ُ َ وََجَعلَْنا  ْحَييَْناهُ 

َ
َفأ َو َمن اَكَن َمْيتاً 

َ
صال تسالى: ﴿أ

لَُماِت لَيَْس خِبَارٍِج  َثلُُه يِف الظُّ ِ بِِه يِف اجَّاِس َكَمن مَّ َفْم
َفْعَملُوَن﴾ [افظسام:  ْنَها َكَذلَِك ُزيَِّن لِلْاَكفِِريَن َما اَكنُواْ  مِّ
ِيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ ِبِّ  َّ فَُّها ا

َ
١٢٢]، وصال جئتاظه: ﴿يَا ك

نَّ ابَّ حَيُوُل 
َ
َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما حُيْيِيُكْم وَاْعلَُمواْ أ

 [افظفال: ٢٤] ﴾وَن ِْه حُتْرَشُ َ ِ ُه إ
نَّ
َ
َننْيَ الَْمْرءِ َوَقلْبِِه وَك

ظزرة جغاجغئ يف تراك الةجائر

١- خطعرة الاعظغش السغاجغ لطمسطمغظ طظ الظثِإ 
السطماظغئ الاابسئ لطشرب!

الاغ  السعاطض  طظ  الماائسغظ  لثى  غئرز  طا  أضبر  إن   
تاتضط شغ طسادلئ السططئ شغ الةجائر، سثا المخالح 
والمظاشع الحثخغئ الاغ تتضمعا داخطغاً الظفسغُئ والتجبغُئ 
واقظاماءات الصعطغئ والةععغئ المشطفُئ ضطعا بالعذظغئ 
العضغسئ الجائفئ، عع تطك اقرتئاذات والعقءات لفذراف 
افجظئغئ  الةعات  أي  الثولغئ،  الساتئ  سطى  الفاسطئ 
السغاجغئ  افوجاط  شغ  الظفعذ  ذاِت  خاخًئ  افوروبغئ 
غداف  والسسضرغئ،  طظعا  المثظغئ  الئقد،  شغ  الفاسطئ 
إلى ذلك طتاوقُت أطرغضا التبغبئ العلعج إلى العجط 
وحمال  الساتض  طظطصئ  وإلى  الةجائر  شغ  السغاجغ 
أشرغصغا طظ خقل ورصئ طضاشتئ (اإلرعاب)، ضما تفسض 

اآلن شغ لغئغا سئر سمغطعا الطعاء خطغفئ تفار.
وباسائار أن أوضاع المسطمغظ شغ جمغع بطثاظعط عغ 
أوضاع طاردغئ لطشاغئ بسئإ إبساد اإلجقم الثي عع 
طئثأ افطئ سظ الحأن السام ضظزام لطتغاة، وبسئإ خظعع 
التضام لطسثو المساسِمر وتئسغئ الظزط الصائمئ طظث ظحأة 
الثول العذظغئ شغ بقد المسطمغظ سصإ ذعاب الثقشئ 
السبماظغئ، شإن طظ الطئغسغ أن غبعر الظاس شغ الةجائر 

وشغ غغرعا سطى العاصع المرغر ططالئغظ بالاشغغر.
إق أظه ق بث شغ السمض السغاجغ الثي غعثف إلى تختغح 
الغعَم  تتضمه  سالط  شغ  الثقشئ  بإصاطئ  افطئ  أوضاع 
بصئدئ طظ تثغث طظزعطُئ الثول الرأجمالغئ الشربغئ، 
طظ سثم تةاعض الخراع الثولغ شغ بقد المسطمغظ 
والاطاتظ سطى ظعإ برواتعا. بض إن طظ أشزع الجلض أن 
غتاول الساططعن لاشغغر تال افطئ اقظثراط بالحسارات 
ظفسعا شغما غةري شغ الساتئ طظ تراك وطسغرات عثه 
افطئ  عثه  اسائار أن  سطى  خاظسعه  عط  ضأظعط  افغام 
عغ أطاعط وأن المتاةغظ عط طظ أبظاء أطاعط. شالعئئ 
الحسئغئ ضث الزطط والفساد والصمع لظ تضعن شغ خالح 
افطئ باتةاه اقظسااق طظ عغمظئ الشرب إق بصثر طا غظةح 
أبظاؤعا المثطخعن العاسعن جغاجغاً شغ تمض الظاس سطى 
طعاجعئ طثططات الشرب الاغ غظفثعا التضام السمقء 
شغ بقدعط. والتصغصئ عغ أن الةعئ المترِّضئ عثه المرة 
لطحارع شغ الةجائر طظ ُسخإ طظزعطئ التضط الصائمئ 
شغ عثا الئطث الممسعك أوروبغاً ترغث أن تسابمر تراك 
الحارع طساشطًئ تالئ اقظسثاد بض اقظعغار جراء سصعد 
طظ الفساد المساحري شغ الئقد سطى ضاشئ افخسثة، 
والسثط  الرشخ  وتالئ  الظاس  اطاساض  وطسابمرًة 
سطى السططِئ، ضض ذلك بشرض الامعصع شغ طرتطئ طا 
واصاخادغئ  جغاجغئ  طضاجإ  وتتصغص  بعتفطغصئ  بسث 
وبصاشغئ... ولعثا شإظعا تئثل اآلن جععدًا طدظغئ شغ 
عثا اقتةاه سظ ذرغص تترغك الازاعرات والمسغرات 
بالترغئ  والمطالئئ  المظادغئ  الحارع  شغ  السطمغئ 
طظ  أذظابعا  خقل  طظ  الظزام  وتشغغر  والثغمصراذغئ 
غقة السطماظغغظ المرتئطغظ بفرظسا شغ طظطصئ الصئائض 
بسثطا  ذلك،  إق  افطر  تصغصئ  شغ  لعا  ولغج  تتثغثًا. 
عغمظ رجاُل اإلظةطغج سطى أغطإ طراضج الاأبغر وخظع الصرار 
وسطى ضض طفاخض الثولئ! وعع طا جسض الظثإ السطماظغئ 
الاابسئ لطمساسمر الصثغط طظ أذظاب شرظسا ترشع السصَش 
إلى تث المطالئئ بإظحاء الةمععرغئ الباظغئ بض إلى إسادة 
الظزر شغ بغان أول تحرغظ الباظغ/ظعشمئر الثي اظططصئ 
سطى أجاجه بعرة الاترغر سطى المساسمر افوروبغ شغ 
إق  التالغئ.  العذظغئ  الثولُئ  بمعجئه  وتأجسئ  ١٩٥٤م 
أظه غةري اآلن ضثلك رضعُب افتثاث واتاعاء وتعجغه 
التراك أغداً طظ الطرف الماتضط شغ زطام افطعر شغ 
الئطث أي صغادة أرضان الةغح ِلما رأت طظ تةط التراك 
الحسئغ وأسثاد المتاةغظ وطظ تخمغط لثى الةماعغر 
سطى الاشغغر. ولضظ إلى أغظ؟ ولعثا بثا طظ رئاجئ أرضان 
الةغح خطاب طمالأ لطحسإ، وعع طا غسظغ جغاجغًا 
سطى أرض العاصع الاثطغ سظ بعتفطغصئ وطتغطه الفاجث، 
افطر الثي سةض بسصعذه تتئ ضشط الحارع، وذلك 
بشرض اضاساب الحرسغئ شغ طرتطئ طا بسث بعتفطغصئ 
ولضظ لخالح الجطرة ظفسعا والثشع باتةاه طرتطئ غةإ 
أن تئثو جثغثًة لظ ُغصخى طظعا أتث بجسمعط، وتاعاشص 
سطى أجاس طثرجاتـِعا ضضُّ أذغاف الحسإ، ولضظ غةإ 
الاظئه إلى أن المآجسئ السسضرغئ طمبطًئ بصغادة افرضان 
(الفرغص أتمث صاغث خالح ورجاله) ضاظئ، وطسعا صادة 
افجعجة افطظغئ إلى سعث صرغإ، طظسةمًئ طع طتغط 
طظسةمًئ  افرضان  رئاجئ  ضاظئ  لصث  الفاجث.  الرئغج 
تخعرًا وسمقً بحضض ضاطض لخالح المساسِمر شغ تضرغج 

سطمظئ التغاة وتضرغج جمغع أخظاف الفساد واإلشساد 
الممظعب بالظعإ واقجاغقء سطى طصثرات افطئ وبرواتعا 
طع ضض عآقء وَطظ تعلعط طظ أختاب المال ورجال 
السقصئ  ذي  وضعظغظاف  تثاد  سطغ  أطبال  طظ  افسمال 
الصعغئ طع دولئ اإلطارات وجغثي السسغث رأس ظصابئ 
السمال وغغرعط، بض ضاظئ طاثظثصًئ جغاجغاً خطفعط شغ 
طططإ السعثة الثاطسِئ لرئغج طصسث غائإ، إلى غاغئ 

تثوث عثا التراك الحسئغ المحاعث الغعم.
٢- التراك الحسئغ شغ الةجائر تةاوز شغ ططالئه أغراَض 

الُسخإ الماظاترة!
ظسط إن زخط التراك الحسئغ خخعخاً بسث غعم الةمسئ 
ضض  تةاوز  صث  ضان  ٢٠١٩/٠٣/٠١م  التراك  طظ  الباظغئ 
طا ضان غاعصُسه الةمغع، وذلك ظاغةئ درجئ اقتاصان 
والشطغان شغ أوجاط الحسإ وظاغةئ ضسر تاجج الثعف 
سظث أغطإ أذغاشه، وعع طا أربك أختاَب الصرار وأوصع 
التسابات.  غسغثون  أصطاَبعا  جسض  طأزق  شغ  السططَئ 
فتئاع  بالظسئئ  المطالإ  جصش  رشع  شغ  ذلك  تمبض 
شرظسا والمغض لرضعب التراك بالظسئئ لةظاح اإلظةطغج. 
ضما أدخض التراُك الحسئغ أتجاَب السططئ جئعئ الاترغر 
والاةمع العذظغ الثغمصراذغ وجمغع العغؤات الاابسئ 
لطسططئ ضظصابئ السمال وطظاثى رؤجاء المآجسات شغ 
وتخثسات  اجاصاقت  شغ  تمبض  لطشاغئ  خسإ  طعصش 
شغ  جرغع  وتشغغر  المعاصش  سطى  واظصقب  واظحصاصات 
الثطاب، ولضظ افعط طظ ضض عثه افذراف إظما عع 
بصض عغؤئ أرضان الةغح الاغ بثأت طظث الةمسئ الباظغئ 
والبالبئ طظ اقتاةاجات تشغر، سئر تخرغتات رئغسعا، 
٢٠١٩/٠٣/٣٠م  غعم  لاخض  افتثاث،  تةاه  ظئرتعا  طظ 
لمطالإ الحسإ طظ خقل  إلى طا غئثو اظتغازًا ضاطقً 
شغه  اصارح  الثي  افرضان  رئغج  خطاب  شغ  ورد  طا 
أشدئ  الاغ  ٢٠١٦م  دجاعر  طظ   ١٠٢ المادة  تفسغض 
الطاغظ  و٨   ٧ المادتغظ  وتفسغض  بعتفطغصئ  تظتغئ  إلى 
ُترجسان السططئ والسغادة وحرسغَئ ضاشئ المآجسات 
سطى  لاثل  المغثان  طظ  المآحرات  وإن  الحسإ!  إلى 
أن ضض ذلك ق غسثو جعى طظاورة طظ أقسغإ الجطرة 
الظاشثة طظ وتغ حغاذغظ اإلظةطغج تمبطئ شغ الامسك 
بالمسار الثجاعري بحضض تازم وباشاسال خراع وعمغ 
بغظ الرئاجئ وبغظ صغادة الةغح، ُغـمضِّظ عثه افخغرَة 
طظ إطداء ضض طا ترغث، أي ضض طا جعف ُتمدغ شغ 
طظ  بافعغخ  وضأظه  بض  الحسإ  برضا  افغام  صابض 
الحسإ لطةغح العذظغ الحسئغ إلطدائه ضمظ افذر 
وسثم  السقطئ  ضماظات  ضض  إسطاء  طع  الثجاعرغئ! 
المتاجئئ لطرئغج المئَسث وسائطاه والمصربغظ طظه. ضما 
غمضظعا طظ اقلافاف سطى ططالإ التراك بـإزاتئ ضض 
طظ  الماعرذغظ  طظ  حسئغا  الممصعتغظ  الفساد  رطعز 
زطرة الرئغج شغ ظعإ وجرصئ أطعال الحسإ وتتعغطعا 
الثائرة  شغ  الفساد  وتخر  الئقد،  خارج  طقذاٍت  إلى 
افولى طظ عآقء المفسثغظ الثغظ ضاظعا شغ العاجعئ، 
دون الرئغج وق الثوائر الثطفغئ طظ جظراقت الةغح 
الفاجثغظ بما شغ ذلك رئغج افرضان! وعع طا غصطع 
اجاشقَل  سطغعط  وغفعت  شرظسا  جماسئ  سطى  الطرغَص 
الحارع لطعخعل إلى طآربعط وصطإ الطاولئ سطى زطرة 
اإلظةطغج طظ خقل رشع جصش المطالإ إلى طا عع أضبر 
بسخ  أورد  شصث  وزطرته!  بعتفطغصئ  إزاتئ  طظ  بضبغر 
اإلسقم الاابع لصغادة افرضان (صظاة الحروق الفدائغئ) 
غعم ٢٠١٩/٠٣/٣٠م خئرًا قشااً طفاده أن حصغص الرئغج 
السابص،  المثابرات  جعاز  رئغج  تعشغص  إلى  اجامع 
لفرظسا،  المعالغئ  السغاجغئ  الصغادات  بسخ  بتدعر 
لط تفخح الصظاة سظ أجمائعط، بشرض ضئط خارذئ 
بالرئغج  اإلتغان  إلى  تفدغ  المصئطئ  لطمرتطئ  ذرغص 
افجئص زروال لغرأس شارة اظاصالغئ طع تعشغص طساحارًا 
أطظغاً له، وعع طا اسائرته صغادُة افرضان شغ بغان خثر 
وطآاطرًة  الثجاعر  سطى  اظصقباً  ظفسه  الغعم  شغ  سظعا 
سطى الةغح بض خغاظًئ طظ عآقء تساتص أحث السصاب، 
طع  واتثًا  خّفاً  لطعصعف  الحسإ  ظععَض  وتساعجإ 
عثه  لمظع  شرظسا  سمقء  بض  أذظاب  وجه  شغ  الحسإ 
غتخض  ق  تاى  التضط  سطى  اقجاتعاذ  طظ  السخابئ 
طةثدًا طا تخض سصإ اظصقب ١٩٩٢م وطا بسثه!! وعع 
طا زاد شغ رخغث الةغح وصغادته باتةاه "اقلاتام" طع 
الحسإ شغ المعاصش وارتماء الحسإ شغ أتدان الةغح 
سئر تماغاه وتتصغص ططالئه ولع شغ الزاعر، طما زاد 
شغ عاطح المظاورة لثى صغادة افرضان شغ ربح العصئ 
 !واقجافادة طظ ضض ذلك شغ طراتض الخراع المصئطئ

ـــــــــ ١٤٤٠عـ، ــــــــــ بصطط: افجااذ خالح سئث الرتغط – الةجائرـ  حسئان   ١٧ البقباء،  (الفةر،  طعصع  ظحر 
وزغر  طساسث  ظائإ  "أضثت  الاالغ:  الثئر  ٢٠١٩/٠٤/٢٣م) 
الثارجغئ افطرغضغ لطحآون افشرغصغئ، طاضغق جغمج، أن 
الطصاء طع المةطج اقظاصالغ شغ السعدان تظاول طعضعع 
التضعطئ المثظغئ والتاجئ إلى تحضغطعا شغ أصرب وصئ. 
وأحارت إلى أن المتادبات طع المةطج اقظاصالغ شغ 
السعدان ضاظئ بظاءة، والةاظإ افطرغضغ جغسامر شغ 
التعار طع المةطج خقل الفارة المصئطئ. وبتث رئغج 
المةطج السسضري اقظاصالغ شغ السعدان طع وشث طظ 
الثارجغئ افطرغضغئ افوضاع شغ السعدان والاساون بغظ 

الئطثغظ خقل الفارة المصئطئ". ضما ضان طعصع (الغعم السابع، افربساء ١١ حسئان ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٤/١٧م) صث ظحر خئرا 
صال شغه: "أضث السفغر الئرغطاظغ لثى السعدان سرشان خثغص أن بقده تآغث اظاصال السططئ شغ السعدان إلى جعئ 

طثظغئ شغ أجرع وصئ طمضظ، طآضثا أن التضط المثظغ أشدض لطسعدان خقل المرتطئ المصئطئ".
: إن السآال الثي غطرح ظفسه بصعة، لماذا غسمح لفجاظإ بالاثخض شغ حآون بقدظا؟ عض السعدان 

غ
 

أو أي بطث إجقطغ غاثخض شغ حآون أطرغضا أو برغطاظغا أو أغئ دولئ ضئرى؟ وعض غسمتعن له أخق بالاثخض؟ 
شطماذا ق غاثخض السعدان طبق شغ الظصاحات الثائرة تعل تراطإ وإجراءاته الاسسفغئ ضث الحسإ افطرغضغ؟ 
ولماذا ق غصعم المسآولعن السعداظغعن وغطاصعن طع المسارضغظ عظاك وغحةسعظعط سطى إجصاذه وإجصاط 
الظزام الرأجمالغ الةائر؟ ضما لط ظرعط صث تثخطعا شغ اقتاةاجات افطرغضغئ ضث ظاعئغ افطعال الدثمئ شغ 
وول جارغئ سام ٢٠١١. أق غضعن السماح لعط بالاثخض شغ بقدظا سقطئ ضسش وععان واظئطاح أطاطعط، أغعا 
المةطج السسضري؟! ولعثا شإن المةطج السسضري طحضعك شغ وقئه لفطئ، وضثلك طحضعك شغ وقء طظ 
غطالإ بتضعطئ طثظغئ وغصئض الاعاخض طع المساسمرغظ. بض غةإ ذردعط وإجضاتعط وطظسعط طظ أن غاثخطعا 
شغ حآوظظا، أو أن غاعاخطعا طع أي حثص شغ الئطث. شسظثطا تثخض الرئغج افطرغضغ تراطإ شغ شرظسا باشرغثة 
سطى تعغار غعم ٢٠١٨/١٢/٨ سصإ اظثقع اتاةاجات السارات الخفراء، صاطئ شرظسا سطى الفعر سطى لسان وزغر 
خارجغاعا جان لعدرغان بإجضاته وخاذئه: "أصعل لثوظالث تراطإ ظتظ لسظا ذرشا شغ الظصاحات افطرغضغئ اترضعظا 
ظسغح تغاتظا. ظتظ ق ظدع السغاجئ الثاخطغئ افطرغضغئ شغ تساباتظا وظرغث أن غضعن ذلك بالمبض". شسضئ 
تراطإ طظث ذلك الغعم تاى الغعم ولط تامضظ أطرغضا طظ الاثخض بخعرة سطظغئ باقتاةاجات ولط تصط باتخاقت 
ق طع الرئغج الفرظسغ وق طع المتاةغظ. ولضظ طبض عثا المعصش المساصض، وظتظ أسج طظ شرظسا، وصث أسجظا 
اهللا بثغظه، وتارغثظا ططغء بمعاصش السجة، ق غاثثه تضام السعدان وق طظ غاجسط المسارضئ واقتاةاجات! 
شالثولئ المساصطئ ترشخ تثخض الثول افخرى شغ حآوظعا الثاخطغئ؛ ألغج ضثلك أغعا المةطج السسضري، 

وأغعا المتاةعن وخاخئ طظ غاجسمعط؟!

الدول المستقلة حقا ال تقبل أن يتدخل أحد في شئونها
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العقغات  "أسطظئ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٩/٠٤/٢٠م)  ١٤٤٠عـ،  حسئان   ١٤ السئئ،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
لمادة  جابص  سسضري  تثجغظ  لمعصع  دوقر،  ططغعن   ١٨٣ بضطفئ  تطعغر  تمطئ  إذقق  السئئ  الغعم  الماتثة 
"الساطض الئرتصالغ" الساطئ الاغ اجاثثطعا الةغح افطرغضغ شغ تربه سطى شغاظام. والساطض الئرتصالغ طادة 
وإخابات  خطصغئ  بسغعب  أذفال  وقدة  شغ  تاسئإ  تجال  وق  شغاظام،  طع  تربعط  شغ  افطرغضغعن  اجاثثطعا 
جظعب  شعق  الئرتصالغ  الساطض  طظ  لغار  ططغعن  بماظغظ  رحئ  افطرغضغئ  الصعات  وضاظئ  وإساصات.  بالسرذان 
إلخراج  غائسئ  طتاولئ  شغ  الحةر،  فوراق  وظازع  أسحاب  طئغث  وعع  و١٩٧١،   ١٩٦٢ بغظ  الفارة  شغ  شغاظام 

المطغحغات الحغعسغئ طظ طثابؤعا وترطاظعا الشثاء". 
التمر  لطعظعد  إبادتعا  شمظ  الئحرغئ؛  جماجط  سطى  صاطئ  دولئ  افجعد،  أطرغضا  تارغت  عع  عثا   :  
أختاب افرض افخطغغظ، إلى اجاثثام السقح الظعوي شغ الغابان إلى طةازرعا شغ شغاظام، بط طةازرعا 
بتص افطئ اإلجقطغئ شغ أششاظساان والسراق والحام والغمظ طساثثطًئ ذائراتعا ودباباتعا وغعاخاتعا 
بافتئاع  وطساسغظئ  أششاظساان،  شغ  الصظابض  أم  آخرعا  ولغج  المثطرة،  وأجطتاعا  ذائراتعا  وتاطقت 
سظ اقجاساظئ بالثول الاغ ق تصض سظعا  وافحغاع طظ الثعظئ والسمقء شغ بقد المسطمغظ، عثا سعضاَ 
إجراطًا، طبض روجغا، لاثطغر الحام وإبادة أعطعا ووأد بعرتعا. إن أطرغضا واعمئ إن ظظئ أن طا ارتضئاه، 
المساسثات  خقل  طظ  طتعه  تساطغع  خاص،  بحضض  اإلجقطغئ  افطئ  وبتص  سام  بحضض  الئحرغئ  بتص 
(اإلظساظغئ) سظ ذرغص المظزمات الثولغئ الاابسئ لفطط الماتثة أو غغر الاابسئ لعا؛ الاغ وجثت لطاشطغئ 
سطى تطك الةرائط وطثاواة بسخ آبارعا الةعظمغئ، خاخئ بسث جصعط الصظاع سظ وجه عثه المآجسات 
الصئغح واظضحاف سمطغات اقغاخاب واقباجاز الةظسغ واجاشقل افذفال طظ تطك الةمسغات طصابض تصثغط 
الثواء والشثاء لطظاس شغ المظاذص المظضعبئ. إن الئحرغئ لظ تظسى ولظ تشفر فطرغضا جرائمعا، وضثلك 
وطشاربعا  افرض  طحارق  شغ  تاترك  اإلجقطغئ  افطئ  عغ  وعا  لمتاجئاعا،  تاعق  الاغ  اإلجقطغئ  افطئ 
لطاثطص طظ الزطط العاصع سطغعا طظ صاض وجطإ وظعإ وتضط بشغر طا أظجل اهللا، وعثه الترضئ شغ افطئ 
تطك  ضض  سطى  أطرغضا  جاتاجإ  الاغ  الظئعة؛  طظعاج  سطى  الثقشئ  بإصاطئ  اهللا  بإذن  الظعاغئ  شغ  جااعج 
الثي  اإلجقم  ظزام  وتطئص  اقجاسمارغئ،  الثول  وحرور  حرورعا  طظ  والئحرغئ  السالط  وتظصث  الةرائط 

غظحر السثل وغتفر لقظسان ضراطاه وطضاظاه.

 الثقشئ تاج الفروض

لما شاح الثطغفئ طراد الباظغ طثغظئ جقظغك سام ١٤٣١م 
طظاخرًا،  المثغظئ  ودخض  عجغمئ  حر  الئظثصغغظ  وعجم 
صث  غاظغا  طثغظئ  طظ  وشثًا  أن  السططان  التاجإ  أسطط 
طعط...  فطر  غثغه  بغظ  المبعل  غرجعن  وعط  تدر، 
تسةإ السططان طظ عثا الثئر، إذ لط تضظ له أي سقصئ 

بعثه المثغظئ الاغ ضاظئ آظثاك تتئ تضط إغطالغا.
اإلغطالغئ،  تعضع  سائطئ  تضط  تتئ  غاظغا  طثغظئ  ضاظئ 
وسظثطا طات ضارلع تعضع افول سام ١٤٣٠م، ولغ التضط 
بسثه ابظ أخغه ضارلع تعضع الباظغ، ولضظ أبظاء تعضع 
افول غغر الحرسغغظ باروا وذالئعا بالتضط، شئثأ سعث طظ 
اقضطراب والفعضى والصاال ساظى طظه الحسإ افطرغظ، 
وسظثطا جمسعا بأن السططان طراد الباظغ بالصرب طظعط 

شغ طثغظئ جقظغك صرروا إرجال وشث سظعط.
أطر السططان طراد رئغج تةابه بالسماح لطعشث بالثخعل 
أعًق  الارجمان:  بعاجطئ  العشث  لرئغج  صال  بط  سطغه، 

بضط، طاذا أتى بضط إلى عظا؟ وطاذا تئشعن؟
صال رئغج العشث: أغعا السططان السزغط، جؤظا ظطامج 

طظضط السعن، شق تثغإ رجاءظا.
- وضغش أجاطغع طساوظاضط؟

- غا طعقي، إن أطراءظا غزطمعظظا، وغساثثطعظظا ضالسئغث، 
وغشاخئعن أطعالظا بط غسعصعظظا لطترب.

- وطاذا أجاطغع أن أشسض لضط؟ إن عثه طحضطئ بغظضط 
وبغظ أطرائضط.

- ظتظ أغعا السططان لسظا بمسطمغظ، بض ظتظ ظخارى، 
ق  وأظعط  المسطمغظ،  سثالئ  سظ  ضبغرًا  جمسظا  ولضظظا 
غزطمعن الرسغئ، وق غضرععن أتثًا سطى اساظاق دغظعط، 
وأن لضض ذي تص تصه لثغعط... لصث جمسظا عثا طظ 
شإظظا  لثا  طمطضاضط،  زاروا  الثغظ  الاةار  وطظ  السغاح، 
ظرجع أن تحمطظا برساغاضط وبسطفضط، وأن تتضمعا بطثظا 

لاثطخعظا طظ تضاطظا الزالمغظ.
واجاةاب  الثعئغ...  المثغظئ  طفااح  له  صّثطعا  بط 
صعاده  أتث  وأرجض  غاظغا،  طثغظئ  أعض  لرجاء  السططان 
سطى رأس جغح إلى عثه المثغظئ، وتط شاتعا شسقً شغ 

السظئ ظفسعا، أي شغ جظئ ١٤٣١م.
عثه لغسئ طظ صخص الثغال بض عغ تصغصئ تارغثغئ...

وضاظعا  واإلظخاف،  لطسثل  رطجًا  المسطمعن  ضان  لصث 
غتمعظعط،  طسطمغظ،  وغغر  طسطمغظ  لطظاس  طقذًا 
أظه  ذلك  تصه،  تّص  ذي  لضض  وغآدون  وغظخفعظعط، 

ضاظئ لعط دولئ تزطعط، وإطام غرساعط وغثود سظعط.
شغ ظّض الاحائ الثي تسغحه الغعم أطئ طتمث خطعات 
الثوغقت  بغظ  التاخض  والاظازع  سطغه،  وجقطه  ربغ 
الِمَجق الاغ تتضط وتاتّضط بالمسطمغظ، الاغ أظحأعا 
تةث  عثطععا  الاغ  الثقشئ  دولئ  أظصاض  سطى  الشرب 
أّن التضام الثغظ ظّخئعط الشرب سطى عثه الثوغقت ق 
غمطضعن طظ أطرعط حغؤاً، وق غأطظ أتثعط حّر اآلخر 
سطغه، وتراعط طاظازسغظ طاتاصثغظ، أجطمعا ضّض أطعرعط 
فجغادعط، شإن ظجلئ بأتثعط ظازلئ، أو تاق به خطر 
وّجه بخره صئض المشرب غططإ السعن طظ سظث أسثاء اهللا 
أرباب ُتضمه، لغرشسعا سظه، وغسغظعه، وغبّئاعا سرحه إن 

زسجسه حسُئه أو أتث طظ طسارضغ تضمه.
لصث اطاّث تارغت تآطر الشرب سطى دولئ الثقشئ لصرون، 
بسث أن رأوا بأّم أسغظعط أّن دولئ اإلجقم صادرة سطى دّك 
شاتتغظ،  بقدعط  ودخعل  جغعحعط  وصعر  تخعظعط 

شضان الشجو الفضري والائحغري وتعغؤئ افوضاع داخض 
لعط  وضغاظات  سمقء  لخظاسئ  تمعغثًا  الثقشئ  دولئ 
السسضري  الشجو  ضان  وبسثئث  عثطعا،  بّط  لجسجساعا 
باتالفات أظحأعا الشرب شغما بغظ دولعط الاغ ضاظئ 
طاظاترة، تاى إظعط تاولعا طرارًا الاتالش طع المشعل 
غجو  سطى  لغترضععط  السفارة  تطع  السفارة  شأرجطعا 
غجٍو  طظ  بالشرب  المشعل  شسطه  طا  رغط  الثقشئ  دولئ 
بسئإ  المشعل  طع  الاتالش  آبر  الشرب  أّن  إق  ودطار، 
بطثًا  دخطعا  إذا  المشعل  أن  وسطمعط  العائطئ  صعتعط 

دّطروعا وأعطضعا الترث والظسض...
بط ضان الشجو السغاجغ تغظ صّسمعا بقد المسطمغظ 
الئقد  أعض  بسثئث  وأوعمعا  وضغاظات  صطاسات  إلى 
تضط،  وأظزمئ  وأسقم  تثود  لعط  طساصطعن  بأظعط 
تطك افظزمئ العظغفغئ الاغ خظسعا الضاشر لاضعن أداته 

قجامرار اتاقله وتتصغص طخالته...
لطترص  الحغطاظغئ  الثطط  وضسعا  ذلك  بسث  بّط 
سطى سثم سعدة المسطمغظ ضما ضاظعا بثولئ وإطام، 
شأشسثوا السصعل وجّممعا المفاعغط وافشضار، وزسجسعا 
سصثة  ورّضجوا  بثغظعط،  المسطمغظ  طظ  الضبغر  بصئ 
طظاعب  شغ  وغاخعا  والسصعل،  الصطعب  شغ  العجغمئ 
الاسطغط وجغاجاه الاغ رأوا أظعا أظةع أدوات السغطرة 
سطى افجغال باةعغطعط وإشراغ أدطشاعط طظ تارغثعط 
الثائرة  افظزمئ  بمساسثة  ذلك  وضض  وتدارتعط، 

الماعاذؤئ السمغطئ...
ظتظ شغ حعر رجإ الثغر، ظتظ ضّظا وق زلظا خغر أّطئ 
أخرجئ لطظاس، أتفاد الختابئ المغاطغظ، أّطئ خظسعا 
عغ  إن  بظخره  وأّغثعا  اهللا  واخطفاعا  اهللا  ضااب 
ظخرته، وظتظ ظاخروه بسعن اهللا تسالى، وجاسعد أّطئ 

سجغجة ضرغمئ رائثة وصائثة...
الثقشئ تسظغ إصاطئ دغظ اهللا شغ أرضه، وعثا شغه خغر 
الثظغا واآلخرة، وعغ لغسئ لفؤئ طظ المسطمغظ دون 
وبمتمث ظئغاً،  غغرعا، بض عغ لضض طظ آطظ باهللا رباً 
واجٌإ سطى الةمغع السمض التبغث لعا، وجعباً صّرره رّب 
السالمغظ شغ جمطئ طظ آغاته المتضمات، وق سثر لمظ 

غاثاذل وعع صادر.
وََعِملُوا  ِمنُكْم  آَمُنوا  الَِّذيَن   ُ اّبَ ﴿وََعَد  جئتاظه:  غصعل 
اْسَتْخلََف  َكَما  ْرِض 

َ ْ
األ فِي  لَيَْسَتْخلَِفّنَُهْم  الَِحاِت  الّصَ

َنّنَ لَُهْم دِيَنُهُم الَِّذي اْرتََضٰى لَُهْم  الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم َولَُيَمّكِ
َال يُْشرُِكوَن  َفْعُبُدونَنِي  ْمناً 

َ
َخْوفِِهْم أ ّمِن َنْعِد  لَّنَُهم  َولَُيَبّدِ

ئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن﴾، 
ولَٰ

ُ
لَِك َفأ

ٰ
بِي َشيْئاً َوَمن َكَفَر َنْعَد َذ

ْغَيا  ويقول: ﴿إِنَّا لََننُصُر رُُسلََنا وَالَِّذيَن آَمُنوا فِي اْلَحَياةِ الّدُ
ْشَهاُد﴾.

َ ْ
َويَوَْم َفُقوُم األ

وسظ بعبان رضغ اهللا سظه صال: صال رجعل اهللا : «ِإنَّ 
اِرَقَها َوَمَغاِرََها، َوِنَّ  َ ُ َم َأْي اللََّه َزَو ِلي اْألَْرَض، َفَ
 ِ ْ َ ْ َ ُ اْل ِ َها، َوُأْع َ ِلي ِمْ َُها َما ُزِو ُلُغ ُمْل ْ ِي َسَ ُأمَّ
ََها  ِي َأْن َال ُيْهِل ُ َرِّي ِألُمَّ ، َوِنِّي َسَأْل َ ََ َواْألَْبَ ْ اْألَْح ِه ِ ْ ِسَ َأْنُف وا ِم ْ َعُ ِه َ َعَلْ لِّ َ ٍة َعامٍَّة، َوَأْن َالُ  َ َ ِ ُ ْ َ : ِإنِّي ِإَذا َق ُ َّ َ ا ُم ، َوِنَّ َرِّي َقاَلَ  ْ َُه َ َح َبْ َِ ْ َ َ ْ َُه َ َأْن َال ُأْهِل ِ َ ِألُمَّ ُ َْ دُّ َوِنِّي َأْع اًء، َفِإنَُّه َال ُيَ َ َق
 ْ ِه ِ ْ ِسَ َأْنُف وا ِم ْ َعُ ِه َ َعَلْ ٍة َعامٍَّة، َوَأْن َال ُأَسلِّ َ َ َاِرَها، َأَو ِ َِأْق  ْ ْ َم ِه َع َعَلْ َ ِ اْجَ ، َوَل ْ َُه َ ُح َبْ َِ ْ ا َ ً ُ َْع ْ ُيْهِل ُه ُ ْع َن َ ُ َاِرَها َحَّى َ َ َأْق ْ َبْ َقاَل: َم

 «ا ً ْ َْع ُه ُ ْع ِي َ ْ َوَ

صام زسماء جغاجغعن طظ أصخى الغمغظ شغ أوروبا بتمطئ 
غعم الثمغج شغ براغ، ووخفعا العةرة واإلجقم بأظعا 
تعثغثات ضئرى فوروبا شغ جسغعط لتحث الثسط صئض 
اظاثابات الئرلمان افوروبغ الحعر المصئض. طارغظ لعبان 
زسغط تجب الةئعئ العذظغئ الغمغظغ الماطرف شغ شرظسا، 
وخغرت شغطثرز طآجج التجب الععلظثي طظ أجض الترغئ 
المظاعخ لقجقم، ضاظا طظ بغظ أعط المؤات شغ طغثان 
وزغر  جالفغظغ  طاتغع  صام  ضما  جضعغر.  وغظسغسقس 
الثاخطغئ اإلغطالغ الماحثد وزسغط تجب رابطئ طظاعدغ 
السدع  تدر  وصث  شغثغع.  رجالئ  بإرجال  المعاجرغظ 
الاحغضغ شغ ترضئ أوروبا طظ أجض الترغئ تةمساً لتجب 
الترغئ والثغمصراذغئ. ظثد جمغع السغاجغغظ الغمظغغظ 

الماطرشغظ بالعةرة واإلجقم وربطععا بالعةمات اإلرعابغئ واظاصثوا اقتتاد افوروبغ التالغ. لصث تسعثوا بأن 
غسسى تتالفعط إلى تشغغر جثري شغ ذرغصئ إدارة أوروبا. "بثأت طسرضئ أوروبا" ضما أسطظ لعبان. "تتغا أوروبا طظ 
الثول ذات السغادة." وصال إن اقتتاد افوروبغ عع المسآول سظ إغراق أوروبا بالمعاجرغظ الثغظ غعثدون باثطغر 
الثول افوروبغئ. شغ غدعن ذلك، وخش شغطثرز اقتتاد افوروبغ بأظه خراشئ غغر دغمصراذغئ تتاول "طتع دولظا 
الصعطغئ". وصال شغطثرز "الغعم، ظتظ ظصاتض طظ أجض وجعدظا. اإلجقم سئادة طظ السخعر العجطى تترم اآلخرغظ 
طظ الترغئ". "اإلجقم والترغئ غغر طاعاشصغظ". "ظتظ ق ظرغث اإلجقم عظا!" عاش التحث طرارًا وتضرارًا. وتسططئ 
المزاعرات طظ صئض المازاعرغظ الثغظ دشساعط حرذئ طضاشتئ الحشإ جاظئاً. وصالئ الحرذئ إن سحرة أحثاص 
اساصطعا لضظ لط غخإ أتث. وغصعل الثئراء إن اظاثابات ٢٣-٢٦ أغار/طاغع لطئرلمان افوروبغ، والاغ تةري شغ ٢٨ دولئ 
شغ اقتتاد افوروبغ، غمضظ أن تضعن ظصطئ تتعل شغ السغاجئ افوروبغئ لما بسث الترب. طظ الماعصع أن تفصث 
الصعى السغاجغئ الاصطغثغئ سطى الغمغظ والغسار الثسط طع اضاساب افتجاب الماطرشئ والحسئغئ المجغث طظ الظفعذ. 
المةمعسئ الحسئغئ الاحغضغئ عغ التجب افضبر طساداة لطمعاجرغظ والمسطمغظ والمسارضعن لقتتاد افوروبغ شغ 
جمععرغئ الاحغك، وله ٢٢ طصسثا شغ طةطج الظعاب بالئرلمان المآلش طظ ٢٠٠ طصسث. غرغث التجب تزر اإلجقم الثي 

غسمغه أغثغعلعجغئ الضراعغئ. شرئغسه تعطغع أوضاطعرا، غحشض تالغاً طظخإ ظائإ رئغج طةطج الظعاب.

حملة من الساسة الشعبويين في أوروبا ضد اإلسالم

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة روق إبراعغط – بقد الحامـ 

إن الخراع الصائط بغظ أطرغضا وإظةطارا صث احاث لثرجئ 
ضئغرة وظعر عثا الخراع سطى السمقء وافدوات لضطاا 
الثولاغظ، بض أظغط بعط تظفغث تطك الثطط والمآاطرات 
جعاء تسطصئ بالخراع بغظعط أو سطى عثه افطئ ودغظعا 
وطصثجاتعا تظفغثا لرؤى الشرب الضاشر. وغسائر سئث الظاخر 
أبرز سمقء أطرغضا شغ المظطصئ، وق بث لظا طظ تتصغص 
طثى ارتئاط طخر بسث اقظصقب وبعرة الدئاط افترار 
وتئسغاعا فطرغضا، وبرغط وضعح سمالئ جمال سئث الظاخر 
وتئسغئ البعرة إق أن الثساغئ الضئغرة والمشرضئ وذئغسئ 
الثور افطرغضغ له لغج شغ طخر شصط بض شغ المظطصئ 
السربغئ طظ خقل تخفغئ الظفعذ اإلظةطغجي شغ المظطصئ، 
اصادئ عثه دساغئ ضئغرة ودورا ضئغرا لسئث الظاخر ودساغئ 
والائسغئ  واقجاسمار  اإلطئرغالغئ  ضث  وأظه  جثا  ضئغرة 
إلجصاط  له  طظططصا  السربغئ  الصعطغئ  حسار  طظ  وجسض 
بسخ افظزمئ بتةئ العتثة وعع الثي ضرس اقظفخال 
بأشساله الرسظاء بسث أن بّئئ الظفعذ افطرغضغ وصدى سطى 
وتثة  لغسئ  شالمسألئ  الصثغط،  الظفعذ  صغادات  بسخ 
وإظما تشغغر تئسغئ شصط، وعثه الثساغئ الضئغرة له، جسطئ 
تعمئ السمالئ له طتض اجاظضار وتسةإ ضئغر، ق بض وخض 
افطر بئسدعط إلى إغثاء حئاب تجب الاترغر والحضعى 
الثي  العتغث  التجب  أن  بسئإ  ضثعط  افطظ  فجعجة 
ضحش وبّغظ سمالئ سئث الظاخر عع تجب الاترغر وقصى طا 
قصى طظ أذى واباساد واتعام وترك لئسخ حئابه طمظ 
لط غثرضعا أعمغئ وذئغسئ الضحش السغاجغ وأبره شغ 
صغادة افطئ، وضاظئ طتظئ جمال سئث الظاخر سطى تجب 
الاترغر صعغئ وشاظئ سزغمئ جثا تخثى لعا التجب بضض 
صعة وجثارة وبئئ سطى رأغه شغ وصئ ضان بمظ التثغث 
شغه الثطاء والسةظ والدرب واقساصال، بط تاالئ شغما 
بسث اقساراشات والمصاقت والضاإ تعل سمالاه وضحش 
المضحعف أخق. ولطعصعف سطى سمالئ سئث الظاخر وضعظه 
السغاجغ  الظفعذ  تخفغئ  شغ  افطرغضغئ  التربئ  رأس 
الصثغط وخاخئ اإلظةطغجي ظثضر بسدا طمظ ضاإ وبّغظ 
قتصا، وطظه ظئغظ وظآضث سطى جئص تجب الاترغر ودوره 
شغ الضحش السغاجغ وطثى افذى الثي لتص بافطئ طظ 
جراء جغرعط خطش (طسئعد الةماعغر!) آظثاك ظاغةئ صئعل 

سئث الظاخر ضصائث لفطئ.
سئث  طع  سمطعا  طمظ  وعع  رضعان،  شاتغ  غآضث  أوق: 
شغ  السسضري  اقظصقب  ظةاح  أن  طظه،  واصاربعا  الظاخر 
طخر باإلذاتئ بفاروق وأجرة طتمـث سطغ ضان اظاخارا 
فطرغضا سطى برغطاظغا شغ خراسعما سطى ترضئ الحرق 
افوجط بسث الترب السالمغئ الباظغئ الاغ خرجئ طظعا 

برغطاظغا طساظَجشئ أطام أطرغضا الصعغئ.
وطما صاله شاتغ رضعان شغ ضاابه "٧٢ حعرًا طع سئث 
المطك  خطع  دّبروا  الثغظ  عط  افطرغضان  الظاخر"، "أن 
شاروق فجئاب سثغثة طظعا سةجه أو رشده اقساراف 
طع  اجاماساته  طتاضر  شغ  ورد  ضما  (بإجرائغض)"، 
دغظ  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزغر  وأن  افطرغضغ  السفغر 
أتحغسعن رشخ طساسثة شاروق أبظاء اقظصقب الثي 
أجصطه، ضما ضاظئ وصفئ السفغر افطرغضغ اآلخر جعن 
ضث  التصغصغئ  الدربئ  المطضغئ،  ضث  داقس  شعجار 

شاروق لخالح سئث الظاخر.

"ضان  الظاخر":  سئث  طع  حعرا   ٧٢" ضاابه  شغ  وغصعل 
ضاظئ  برغطاظغا الاغ  طامبق شغ  اقجاسماري  المسسضر 
جغعحعا شغ طخر سظث صغام البعرة وسجل المطك، وضاظئ 
الماتثة  العقغات  طع  اقخاقف  أحث  طثاطفئ  برغطاظغا 
شغ أطعر سثغثة أعمعا طخغر المطك شاروق بط طخغر 
المطضغئ... وصث اجامر عثا الثقف شارة ذالئ حععرا 
شئصغ الظزام المطضغ صائما شغ طخر تاى تمعز/غعلغع 
١٩٥٣م، شفغ عثا الاارغت رجتئ ضّفئ السغاجئ افطرغضغئ 

وتصرر إجصاط المطضغئ وإسقن الةمععرغئ".
باظغا: إن الضاتإ الختفغ طتمـث جقل ضحك أّلش شغ 
ذلك ضاابغه المعمغظ "ضطماغ لطمشفطغظ" وأّضثه باالغه 
بالمثابرات  الظاخر  سئث  سقصئ  افطرغضغئ،  غعلغع  "بعرة 
الظاخر  سئث  بغظ  اقتخال  أن  تآضث  الاغ  افطرغضغئ" 
والسفارة افطرغضغئ ضان صث بثأ صئض تمعز/غعلغع ١٩٥٢م، 
وأن اقظصقبات السسضرغئ ضاظئ أداة أطرغضغئ شغ افخض 

سطى افظزمئ الاغ ق ترغإ شغ اإلبصاء سطغعا.
الفطسطغظغئ  الثولئ  بمحروع  الظاخر  سئث  صئعل  بالبا: 
(طحروع روجرز) تغث أذطصئ اإلدارة افطرغضغئ طحروسعا 
لاظفغث صرار طةطج افطظ ٢٤٢ شغ رجائض بسث شغعا وزغر 
الثارجغئ افطرغضغئ ولغط روجرز إلى وزراء خارجغئ ضض طظ 
افطرغضغ  العزغر  أسطظ  وصث  و(إجرائغض).  وافردن  طخر 
روجرز  بمئادرة  وسرف  باجمه  المحروع  اصارن  الثي   -
- غعم ١٩٧٠/٦/٢٥ أن تضعطاه أذطصئ طئادرة جغاجغئ 
جثغثة شغ الحرق افوجط عثشعا تحةغع الثول السربغئ 
و(إجرائغض) سطى وصش إذقق الظار والئثء بمئاتبات تتئ 
افطغظ  الحثخغ  الممبض  غارظس  غعظار  الثضاعر  إحراف 
السام لفطط الماتثة لاظفغث صرار طةطج افطظ ٢٤٢، واشص 
الثي  وعع  افطرغضغ  المحروع  سطى  الظاخر  سئث  جمال 
غثسغ المصاوطئ والتص الفطسطغظغ وأظه ضث اإلطئرغالغئ! 
وصئعل ظاخر لعثه الثطئ عع دلغض سطى تئسغاه فطرغضا 

والسغر بمحروسعا.
طع  بالسقصئ  غعلغع  ضئاط  بسخ  طظ  اقساراف  رابسا: 
شى  افطرغضغئ  السفارة  خقل  طظ  افطرغضغئ  المثابرات 
وأتمث  الثغظ  طتغغ  وخالث  ظةغإ  طتمث  أطبال  طخر، 

تمروش وغغرعط.
خاطسا: ترب السثوان البقبغ وضغش تترضئ برغطاظغا 
ضرب  وطتاولئ  البعرة  ضث  غععد  ضغان  طع  وشرظسا 
اقتتاد  وتترغك  أطرغضا  وطعصش  ورجاقتعا  البعرة 
السعشغاغ ورشخ أطرغضا الاثخض طما أتئط السثوان 
وظسإ افطر لطسعشغغئ برغط أن المترك لعط أطرغضا 

وطصاغدئ طخالح.
ولصث تعى الضااب افحعر سالمغا "لسئئ افطط" لمآلفه 
ضابط المثابرات افطرغضغئ "طاغطج ضعبقظث" تفاخغض 
دصغصئ سظ سثة لصاءات جرت بغظه وبغظ زطغطه ضغرطغئ 
طع  جاظإ  طظ  افطرغضغئ  المثابرات  وصغادات  روزشطئ 
جمال سئث الظاخر وصغادات الدئاط افترار طظ جاظإ 

آخر لقسثاد لقظصقب.
ظاخر  تئسغئ  سطى  لطاثلغض  الظصاط  طظ  بسخ  عثه 
وسمالاه ودوره الصادم لمخطتئ أطرغضا وطظعا تعثغث 
الظفعذ اإلظةطغجي وصاسثته شغ افردن وصئعله بالمحروع 

افطرغضغ الثولئ الفطسطغظغئ طصابض دولئ غععدغئ.

افردن إىل أغظ؟
الةجء الساحر
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