
ظزط تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ بسث 
شغ  تاحثة  وصفات  الثمغج ٢٠١٧/٧/٢٠  غعم  سخر 
الدفئ وصطاع غجة لظخرة المسةث افصخى وتترغره طظ 
اقتاقل. وصث ألصى سدع المضاإ اإلسقطغ لطتجب شغ 
شطسطغظ المعظثس باعر خالح ضطمئ التجب سطى دوار 
المظارة شغ رام اهللا، بغظما تتثث سدع المضاإ اإلسقطغ 
سطى  الثطغض  اتاحاد  شغ  سرصعب  أبع  طخسإ  الثضاعر 
دوار ابظ رحث، وشغ غجة تتثث سدع المضاإ اإلسقطغ 
خالث جسغث، وشغ وصفئ دوار الظخغرات تتثث افجااذ 
طتمث الععر. وأضث الماتثبعن شغ العصفات سطى أظه طا 
ضان لصادة اقتاقل وجظعده أن غسغبعا الفساد واإلشساد 
تثاذل  لعق  المئارك  افصخى  والمسةث  شطسطغظ  شغ 
التضام وتآطرعط طع غععد. وطا ضان لعط أن غاةرؤوا 
سطى شطسطغظ وأعطعا وطسةثعا المئارك لعق أظعط أطظعا 
السصعبئ وردة الفسض طظ تضام الثجي والسار، شضغش لعط 
أن غاةرؤوا سطى المسةث افصخى لع ضاظعا غثرضعن أن 
خطفه جغعحا جااترك لاثك تخعظعط وتسفغ أبرعط!! 
وتساءل الماتثبعن ضغش لعط؟، وعط الثغظ غسحصعن 
لصاء  وترجع  الحعادة  تسحص  أطئ  غعاجععا  أن  التغاة 
افطئ  غتئسعن  أظثال  لتضام  اذمأظعا  أظعط  لعق  ربعا 
 . سظ الةعاد شغ جئغض اهللا لاترغر طسرى رجعل اهللا
وحثد الماتثبعن سطى أن تضام المسطمغظ المةرطغظ 
سطى  لغساأجثوا  اقتاقل  لةظعد  السظان  أذطصعا  الثغظ 
شطسطغظ وأعطعا السجل، تغظ تئسعا الةغعش والحسعب 
سظ الاترك لظخرة شطسطغظ وطسةثعا وأعطعا، وأتاذعا 
ضغان اقتاقل بطعق طظ التماغئ غترجعط طظ غدئئ 
زالئ  ق  الاغ  الفطسطغظغئ  السططئ  أطا  ورجالعا.  افطئ 
تظسص طع اقتاقل، شغزعر رطعزعا طساظضرغظ لةرائط 
ضغان غععد... وشغ العصئ ظفسه غظسصعن طسه وُغزعرون 
َخشارعط أطاطه باةثغث دسعتعط لطسقم المعععم!!... 
عثا وصث رشع المحارضعن شغ العصفات حسارات تساظخر 
وتظثد  افصخى  المسةث  لاترغر  المسطمغظ  جغعش 
باثاذل التضام سظ ظخرة شطسطغظ وأعطعا وطظ ذلك 
(غا جغعش المسطمغظ - أبغظضط خقح الثغظ غصعل ضغش 
أباسط وافصخى أجغر؟)، (افصخى غساخرخ أطئ اإلجقم 
عظا،  (افصخى  المصثس)،  بغئ  وتترغر  الثقشئ  إلصاطئ 
ولغج شغ صطر غا أردوغان ولغج شغ الغمظ غا جطمان 
ولغج شغ تطإ غا إغران). بط خامئ العصفات بظثاء طظ 
الماتثبغظ إلى الةغعش الاغ خاذئععا بصعلعط (لعق 
ضغاع الثقشئ لما ضاسئ شطسطغظ، ولعق تآطر التضام 
المةرطغظ لما بصغ ضغان غععد جاسئ طظ ظعار شأظاط 
اهللا،  رجعل  طسرى  ظخرة  سظ  التضام  تثاذل  ترون 
وعط صادرون سطى ذلك، وتحعثون بأم أسغظضط ضغش 
الشرب  طخالح  وتتصغص  سروحعط  لتفر  غسثروظضط 
وأظاط  طسادسفئ...  طساسمرة  المسطمغظ  بقد  وإبصاء 
تسطمعن أن زوال ضغان غععد وتترغر بغئ المصثس ق 
غضعن إق بجوالعط... شإلى طاى السضعت سظعط؟! إلى طاى 
تشمدعن أسغظضط سظ جرائط جظعد اقتاقل وتثظغسعط 
لمسرى رجعل اهللا؟! وعا أظاط تحعثون ضغش غعاجه أعض 
شطسطغظ، رجاق وظساء، خئغاظا وحغئا، غعاجععن جظعد 
شمظ  السالغئ،  وسجغماعط  السارغئ  بخثورعط  اقتاقل 
أتص بالمعاجعئ؟ وطظ افجثر لعا؟! ألغج أظاط غا ذخر 
افطئ وجظعدعا، غا أختاب الظغاحغظ؟! بطى واهللا، افصخى 
أطاظئ شغ أسظاصضط، وتترغره واجإ سطغضط، شأظاط أعطه 

وأختابه والصادرون سطى ذلك.
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إظه فطر جطض أن تضعن أطرغضا الاغ غظثرعا السعس طظ 
الثاخض ظاغةئ صغمعا الفاجثة وتدارتعا السفظئ، إظه 
فطر جطض أن تضعن عثه ذات حأن شغ بقد المسطمغظ 
تخعل وتةعل شغعا، وغاظاشج سطى خثطئ طخالتعا طظ 
غسّثون أظفسعط تضاطاً!! وطظ بط تحغر لعط بإخئسعا 
بض بظزرة طظ سغظغعا شغعرع خمسئ وخمسعن روغئدًا 
شغ  غارق  لمةرم  والطاسئ  العقء  لاصثغط  غاسابصعن 

الةرغمئ تةاه اإلجقم والمسطمغظ.

اصرأ شغ عثا السثد:
- خثغسئ جثغثة بتةئ إظعاء افزطئ 
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- سئاس طامسك بئغع شطسطغظ وخغاظئ أعطعا ...٢

- بعرة الحام تتااج صغادة جغاجغئ رباظغئ تسغر بعا 

   سطى عثًى ...٤

- الطةعء إلى أطرغضا ق غتض أزطئ بض غضرجعا ...٤
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط 

الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
السآال: ساد الرئغج افطرغضغ، دوظالث تراطإ طةثدًا، 
الثمغج، إلى الضقم سظ زغارته افخغرة إلى شرظسا... 
(وصال تراطإ شغ طصابطئ طع ختغفئ "ظغعغعرك تاغمج" 
أن  وغتإ  وصعي،  ذضغ  طمااز،  "حثص  طاضرون  إن 
غمسك غثي"، طدغفاً أن "الظاس ق غثرضعن إلى أي تث 
غتإ أن غمسك بغثي...) (السربغئ دوت ظئ - واحظطظ 
شراظج برس، ٢٠١٧/٠٧/٢٠)، وضان الرئغج تراطإ صث 
زار بارغج شغ ٢٠١٧/٧/١٣م، واجاصئطه الرئغج التالغ 
طاضرون بتفاوة شغ تغظ إن الرئغج الفرظسغ السابص 
ععقظث ضان صث أظعر اطاساضه طظ الرئغج افطرغضغ، 
وضثلك ضاظئ تضال اقتعاطات بحضض ضبغش لطرئغج 
تراطإ طظ الصادة افوروبغغظ! شما دققت عثا الاصارب 
لئارغج؟  تراطإ  زغارة  وأعثاف  الفرظسغ  افطرغضغ 
بط عض طظ اظسضاس لعثه الجغارة سطى افوضاع شغ 
جعرغا؟ خاخئ وأن الرئغج الفرظسغ طاضرون غاتثث 
سظ اجاراتغةغئ شرظسغئ أطرغضغئ جثغثة شغ جعرغا؟

صث  الثولغئ  السغاجئ  شغ  تراطإ  تثئط  إن  الةعاب: 
تطك  شمبقً  لطظزر،  قشائ  طدطربئ  ظاائب  له  ضاظئ 
الاخرغتات الخادطئ الخادرة سظه بثخعص الةثوى 
صاجغئ  شسض  ردات  إلى  أدت  الاغ  افذطسغ  تطش  طظ 
ضث السغاجئ افطرغضغئ ضان أحعرعا تطك الخادرة طظ 
برلغظ... بط إن تراطإ لط غثش أبظاء تمطاه اقظاثابغئ 
اقتتاد  طظ  تظصه   ٢٠١٧/١/٢٠ رئغساً  تظخغئه  وبسث 
وتعصع  برغضسئ،  برغطاظغا  اجافااء  وطثح  افوروبغ، 
جفغر أطرغضا المرحح لثى بروضسض بصرب تفضك اقتتاد 
افوروبغ، ووصفئ أطرغضا تظازر اقظاثابات الععلظثغئ 
والفرظسغئ سطى أطض أن غفعز شغعا المظاعدعن لقتتاد 
افوروبغ، شغاتصص تفضغك اقتتاد خقل ٢٠١٧. وعثا طا 
وصفئ أوروبا بالمرخاد ضثه، شظةتئ شغ طظع تأبغر 
وبثلك  وشرظسا،  ععلظثا  سطى  الئرغطاظغ  الثوطغظع 
أبسثت حئح تفضغك اتتادعا... بط طا زاد تثئطه شغ 
السغاجئ الثولغئ عع تراجسه سظ صراراته، شاصطئات رؤغئ 
تراطإ طظ تطش الظاتع ضتطش سفا سطغه الجطظ تسإ 
وخفه بط غاراجع سطظاً سظ تطك المعاصش، واظستابه طظ 
اتفاصغئ بارغج لطمظاخ، بط سرضه الافاوض سطغعا طظ 
جثغث، ووصعشه سطى تاشئ الترب طع ضعرغا الحمالغئ، 
بط الاراجع إلى الثطش، وظزرته السطئغئ إلى الخغظ، 
بط العصعف طسعا باظازار ظاغةئ تترزعا شغ ططش ضعرغا 
السعرغئ،  الساتئ  سطى  الصعغئ  وتخرغتاته  الحمالغئ، 

بط ترك افطعر سطى غاربعا شغ أجااظئ وجظغش...
 وضثلك اضطراب وضسه الثاخطغ وبثاخئ طا أبارته 
له  روجغا  دسط  طعضعع  تعل  لسغاجاه  المسارضئ 
خقل اقظاثابات... وصث ظاب سظ عثه المحاضض وتطك 
المسارضئ أن أخئتئ اتخاقت الرئغج وأشراد إدارته 
وعثا  أطرغضا،  شغ  التساجغئ  سالغئ  طسألئ  بروجغا 
العضع لط غساسث الرئغج شغ إظةاز اقتفاق الروجغ 
افطرغضغ، شاأخر اقتفاق، ولط غسصث تراطإ طع الرئغج 
صمئ  عاطح  سطى  شصط  واتثًا  اجاماساً  إق  الروجغ 
السحرغظ شغ طثغظئ عاطئعرغ افلماظغئ ٢٠١٧/٧/٧، بض 
وأخئتئ السقصات افطرغضغئ الروجغئ أضبر تسصغثًا شغ 
سطى  إضاشغئ  سصعبات  الضعظشرس  شغه  غفرض  وصٍئ 
سظ  افطرغضغئ  الاصارغر  تجاغث  إلى  باإلضاشئ  روجغا، 
تثخض روجغا شغ اقظاثابات بما غجغث طظ ترج الرئغج 
ترطغط  شغ  غمدغ  أن  شغ  ترجه  سظ  ظاعغك  داخطغاً، 

سقصات بقده طع طعجضع...
ضض ذلك جسض خطثطئ شغ السغاجئ الثولغئ بغظ أطرغضا 
الثطثطئ  عثه  وترددت  افوروبغ،  اقتتاد  دول  وبغظ 
الثول  عثه  طخالح  وشص  السطإ  وبغظ  اإلغةاب  بغظ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الغعم السابع والسحرون طظ حعال ١٤٣٨عــ عع الةمسئ 
الباظغئ الاغ ق غساطغع المسطمعن خقة الةمسئ شغ 
المسةث افصخى، شإذا ُأضغفئ لعما تطك الةمسئ الاغ 
ترق غععد طظئر افصخى شغ ١٣٨٩عــ، شإظعا تحضض 
جابصئ خطغرة طظث أن ترر خقح الثغظ بغئ المصثس 
طظ الخطغئغغظ وأصام الةمسئ افولى بسث تطعغر الصثس 
عغ  عثه  أي  ٥٨٣عــــ،  جظئ  الخطغئغغظ،  دظج  طظ 
المرات البقث الاغ ق غساطغع المسطمعن خقة الةمسئ 
طظث أضبر طظ بماظغئ صرون!! وعثا ُغزعر طثى التصث 
والمسطمغظ،  اإلجقم  ضث  غععد  ضغان  غتمطه  الثي 
شعط لط غمظسععط شتسإ بض ضثلك أذطصعا الظار سطى 
ضما  شضاظعا  افصخى  جاتات  تعل  لطخقة  تةمساتعط 
يَن  ِ لِّثَّ َعَداَوةً  اجَّاِس  َشدَّ 

َ
أ ﴿حَكَِجَدنَّ  السجغج  الصعي  صال 

ُكوا﴾... وشغ المصابض شإن الرئغج  رْشَ
َ
ِيَن أ َّ َُهوَد وَا ْ آَمُنوا ا

المخري غاخض بظااظغاعع وعضثا غفسض المطك افردظغ 
بط الرئغج الارضغ وعط غثسعن لطاعثئئ، وُغخثر المطك 
السسعدي بغاظاً طاأجفاً لما غتثث شغ جاتات افصخى... 
ولسان تالعط غرجع ضغان غععد أن غمضظ المخطغظ طظ 
الخقة شغ افصخى والاثفغش طظ الئعابات اإللضاروظغئ 

دوظما طاظع طظ الافاغح والرصابئ! وعضثا غفسض باصغ 
التضام شغ بقد المسطمغظ بخعت بؤغج أو تاى عمسًا 
ضأن طا غتثث ق غسظغعط بحغء دون تغاء طظ اهللا وق 
طظ رجعله وق طظ المآطظغظ، وخثق رجعل اهللا : «إنَّ 
َِح َفاْصَْع  ْ ْ َت ِة اْألُوَلى: إَذا َل َّ ُ َالِم الُّ  َ ْ َّا َأْدَرَك الَّاُس ِم ِم

َما ِشْئت». أخرجه الئثاري سظ سئث اهللا بظ طسسعد.
إن طحضطئ افصخى ق تتض طع بصاء ضغان غععد طشاخئًا 
عثا  بصاء  طع  غضعن  أن  غمضظ  طا  شأصخى  لفطسطغظ، 
الضغان عع أن ُغسمح بالخقة شغ افصخى تتئ تراب 
غععد وبأطرعط وبإذظعط، شصث خرح وزغر أطظعط الثاخطغ 
أن: "افصخى بغث (إجرائغض) وعغ خاتئئ الضطمئ افولى 
وافخغرة شغ شاته وإغقصه"، عضثا غائةح طظ ُضربئ 
سطغعط الثِّلئ والمسضظئ بسئإ خظعع التضام شغ بقد 
اتفص  أن  غعم  الةرغمئ  بثاغئ  ضاظئ  لصث  المسطمغظ... 
عآقء التضام طع بسخ الثغظ شغ صطعبعط طرض طظ 
أحئاه التضام شغ السططئ سطى أن شطسطغظ عغ صدغئ 
أعطعا، بط اظضفأ التضام غدسعن رجقً سطى رجض غرصئعن 
وأطبطعط  حغء!  دوظما  أو  افجى  طظ  بحغء  غةري  طا 
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ظحرة خادرة سظ أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

نصرة للمسجد األقصى المبارك
أعمال جماهيرية حاشدة 
نظمها حزب التحرير في 

الضفة وقطاع غزة

ظحر طعصع (الصثس السربغ، ٢٥ حعال ١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٧/١٩م) الثئر الاالغ "باخرف بسغط": "(د ب أ): تطئ 
التضعطئ اإلظثوظغسغئ افربساء شرسا طتطغا لمظزمئ إجقطغئ دولغئ تسسى إلى تعتغث الئقد اإلجقطغئ تتئ لعاء 
"الثقشئ سطى طظعاج الظئعة". وألشئ وزارة السثل وتصعق اإلظسان العضع الصاظعظغ لفرع تجب الاترغر شغ إظثوظغسغا 
اسائارا طظ افربساء، بتسإ طا ذضره شرغثي عارغج، المثغر السام لقدارة الصاظعظغئ شغ العزارة. وجاء عثا الاترك 
بسث أجئعع طظ إخثار الرئغج اإلظثوظغسغ جعضع وغثودو طرجعطا غسمح لطسططات بتض المظزمات الاغ تسائرعا 
السططات تعثغثا لطعتثة العذظغئ. وغظزر إلى المرجعم سطى أظه غساعثف المظزمات اإلجقطغئ الماحثدة، واظاصثته 
جماسات تصعصغئ باسائاره "تعثغثا لترغئ تضعغظ الةمسغات". وغظحط تجب الاترغر الثي غصعل إظه غساثثم وجائض 
غغر سظغفئ لاتصغص عثشه طظ أجض إصاطئ الثقشئ، شغ أجارالغا وبرغطاظغا، لضظه طتزعر شغ السثغث طظ دول الحرق 
افوجط وآجغا العجطى. ووخش تجب الاترغر المرجعم الرئاجغ بـ"اقجائثادي" افجئعع الماضغ. وصال طتمث 
إجماسغض غعجاظاع، الماتثث باجط التجب: "لط غاط اظاعاك أي صاظعن، لضظ لماذا غاط تطظا؟". وأضاف: "ق تطعطعا 
الحسإ إذا وخش عثا الظزام بأظه صمسغ وطساد لقجقم". غثضر أن إظثوظغسغا بعا أضئر سثد طظ المسطمغظ شغ 

السالط، لضظ التضعطئ سطماظغئ إلى تث ضئغر".
: إن تجب الاترغر ق غسامث حرسغاه طظ افظزمئ السطماظغئ الصائمئ شغ بقد المسطمغظ، السمغطئ لطشرب 

ط

الضاشر المساسمر، وق طظ أي ظزام طظ افظزمئ المعجعدة سطى وجه افرض صاذئئ، ضما إظه ق غظازر ترخغخا 
لعجعده وبالاالغ لثسعته قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، وأسماله 
الاغ غصعم بعا إلصاطئ عثا الفرض السزغط، ق غظازر إذظا أو ترخغخا طظ عآقء وق أولؤك وق طظ دجاتغرعط 
العضسغئ، إظما اجامث التجب حرسغاه وعع غسامثعا طظ رب السجة تئارك وتسالى، لصعله جئتاظه وتسالى: ﴿

ْولَـئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن﴾؛ ولثلك شإن 
ُ
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن الُْمنَكرِ وَأ

ْ
َرْيِ َويَأ ٌة يَْدُعوَن إىَِل اخلْ مَّ

ُ
نُكْم أ َوحْكَُكن مِّ

عثا اإلجراء الاسسفغ المظاصخ لحرع اهللا سج وجض، طظ ذرف الظزام اإلظثوظغسغ، لظ غبظغ تجب الاترغر وحئابه 
سظ طعاخطئ تمض الثسعة والسمض قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ، شغ واصع تغاة المسطمغظ شغ دولئ الثقشئ سطى 
طظعاج الظئعة، جائطغظ اهللا جئتاظه أن غسةض لظا ظخره، وأن غمظَّ سطغظا بفدطه، وأن غضرطظا بسجه وضرطه، شاسعد 
افطئ خغر أطئ أخرجئ لطظاس، وتسعد الثولُئ الثولَئ افولى شغ السالط، تظحر الثغر شغ ربعسه، والسثل شغ جظئاته، 

وغعطؤٍث غفرح المآطظعن بظخر اهللا، وغحفغ اهللا بثلك خثور صعم طآطظغظ.

النظام في إندونيسا يحل حزب التحرير
لمطالبته بإقامة الخالفة على منهاج النبوة
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شطسطغظ،  لصدغئ  المطروتئ  التطعل  إلى  بالظزر 
تطعل  جمغسعا  أن  ظةث  الساتئ  سطى  والماثاولئ 
اجاسمارغئ، تعثف لاخفغئ صدغئ شطسطغظ، وتضرغج 
وجعد ضغان غععد وجسطه وجعدًا ذئغسغاً شغ المظطصئ.

تقن  والماثاولئ  المطروتئ  التطعل  تطك  أبرز  وطظ 
العاتثة  الثولئ  بتض  غسمى  طا  وعع  افول  ابظان؛ 
أن  سطى  والغععد  السرب  شغعا  غةامع  الصعطغئ،  بظائغئ 
تجسمئ  تض  وعع  لطغععد،  السغاجغئ  السططئ  تضعن 
ضئره برغطاظغا تغظ ضان لعا أبرعا العاجع، والئارز شغ 
الساتئ الثولغئ، وعع تض تئظاه أوروبا شغما بسث لغخئح 

سظعان الرؤغئ افوروبغئ لتض صدغئ شطسطغظ.
ختغٌح أظه لط غسث له ذلك اقظاحار، ولط غسث ططروتًا 
أطرغضا  جغطرت  أن  طظث  أي  ذعغطئ  شارة  طظث  بصعة 

وخارت  السالمغئ،  السغاجئ  سطى  وجعدعا  وشرضئ 
ططش  وإدارة  افتثاث  طةرغات  شغ  افضئر  الفاسض 
غثسع  طظ  وافخرى  الفغظئ  بغظ  غزعر  ولضظ  الصدغئ، 
سئر  افطرغضغئ  المساسغ  سطى  لطاحعغح  له  وغروج 

رجاقت وأدوات أوروبا شغ المظطصئ.
بتض  سطغه  اخُططح  طا  شعع  لطصدغئ  الباظغ  التض  أطا 
الثولاغظ، تغث دولئ غععد آطظئ ططمؤظئ لعا سقصات 
ذئغسغئ طع جغراظعا طظ دول المظطصئ، وتسغطر سطى 
ودولئ  طظعا،   ٪٨٠ غفعق  بما  شطسطغظ  أرض  غالئغئ 
شطسطغظ،  أرض  طظ  الئاصغئ  الئصغئ  سطى  شطسطغظغئ 
دولئ صابطئ لطتغاة تسامث شغ وجعدعا سطى طا غمظ به 
الماظتعن طظ شاات، طع الصغام بعظغفئ تماغئ تأطغظ 
بسصغثة  غسرف  بات  شغما  تعثغث  أي  طظ  غععد  تثود 

الاظسغص افطظغ المصثس.
تض الثولاغظ عثا طبَّض الرؤغئ افطرغضغئ لطتض طصابض 
الرؤغئ افوروبغئ، والثي جسئ جمغع اإلدارات افطرغضغئ 
تحث  شغ  طسامرة  وعغ  به  والسمض  له،  الثسعة  إلى 
لاتصغص  الزروف  وتعغؤئ  افدوات،  وخظاسئ  الةععد، 
بأعض شطسطغظ، وظخرة لطمزطعطغظ  ذلك، لغج تئاً 
وتفاظاً سطى تصعصعط بإظحاء دولئ لعط، وإظما تخفغئ 
لطصدغئ، وإظعاء تالئ الخراع طع ضغان غععد، وتطئغع 
العظغفغ  دوره  اجاضمال  طظ  لغامضظ  طسه  السقصئ 
سسضرغئ  ضصاسثة  وظحأته  تأجغسه  طظث  له  المتثد 
الصائمئ  والامجق  الافرق  تالئ  وإبصاء  لطشرب،  طاصثطئ 
سئر  وتصسغمعا  الثقشئ،  دولئ  عثطئ  طظث  افطئ  شغ 

اتفاصغئ جاغضج بغضع المحآوطئ.
وفن طظزمئ الاترغر ورجاقت السططئ ارتئط وجعدعط 
الاخرغح  سظ  عآقء  غظفك  ق  افطرغضغئ  بالمخالح 
وسطى  المخالح،  تطك  باتصغص  وتمسضعط  بالاجاطعط 
بصدغئ  غاسطص  شغما  الثولاغظ  بتض  غسمى  طا  رأجعا 
شطسطغظ، وآخر عثه الاخرغتات خقل اجاصئال سئاس 
لظائإ رئغج الطةظئ الثائمئ لطمةطج العذظغ لظعاب 
الحسإ الخغظغ ضغاظشئا بعظضعغ "أضث الرئغج طتمعد 
سئاس، افربساء، تمسك الةاظإ الفطسطغظغ بمئثأ تض 
الثولئ  وإصاطئ  اقتاقل (اإلجرائغطغ)  إلظعاء  الثولاغظ 
الحرصغئ  الصثس  وساخماعا  المساصطئ  الفطسطغظغئ 
سطى تثود سام ١٩٦٧، وشص صرارات الحرسغئ الثولغئ. 
السمطغئ  طساةثات  آخر  سطى  الدغش،  الرئغج،  وأذطع 
الرئغج  إدارة  بعا  تصعم  الاغ  والةععد  السغاجغئ، 
طآضثًا  المفاوضات،  إلتغاء  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ 
الةععد."  عثه  إلظةاح  الفطسطغظغ  الةاظإ  تساون 

(الخفتئ الرجمغئ لسئاس سطى الفغسئعك).
ظراه  أطرغضا،  طخالح  باتصغص  سئاس  غعاط  وبغظما 
غمارس  عع  بض  وأعطه،  حسئه  لمخالح  أبثًا  غطافئ  ق 
شغ  وغحارك  والصمع،  اقضطعاد  خعر  أبحع  ضثعط 
تخارعط وصاض أبظائعط، وبثل أن غخغئه الثةض طظ 
تطك الممارجات المحغظئ ظراه غافاخر بعا، وغساسرضعا 
الاسعغص  باب  طظ  الثولغغظ  ضغعشه  أطام  ضإظةازات 
لظفسه، وإبئات أظه طمسك بجطام افطعر وغسغطر سطى 
افوضاع وغمضظعط المراعظئ واقساماد سطغه شصث جاء 

عثه العبغصئ طظ غمعض، سطى سادة الصعى اقجاسمارغئ 
وخغاغاعط  المسطمغظ  صداغا  طع  تساذغعا  شغ  دائماً 
لطسععد والمعابغص المضئطئ لظا، بثءًا طظ صدغئ شطسطغظ 
لغئغا.  إلى  ووخــعقً  وجعرغا  والسراق  بضحمغر  طرورا 
وعثا أطر ذئغسغ سظثطا ترضى افطئ باسطغط صداغاعا 
ْعرََض 

َ
المخغرغئ لطسثو المساسمر وتتاضط إلغه. ﴿َوَمْن أ

ُ َمِعيَشًة َضْنىًك﴾. َ َقْن ذِْكرِْي َفإِنَّ 
غغر أن افتثاث تاعالى وطعازغظ الصعى شغ تالئ اخاقل 
وتشغغر، شتفار ادسى أظه ترر بظشازي، غغر أظه بسث عثا 
اإلسقن طظغ بثسائر سسضرغئ شغ ظفج المضان، وشصث 
شغ خفعف طصاتطغه طصابض  طا ق غصض سظ ١٥٠ صاغقً 
بعار  اآلخر  الطرف  شغ  الغث  أخابع  سظ  غجغث  ق  سثد 
سطى  ضئغرة  ضثبئ  ضعظه  سظ  غسثو  ق  وافطر  بظشازي. 

سادته شغ ذلك ذعال البقث جظعات الماضغئ.
ولضظ تالئ الخراع بغظ افذراف الثولغئ لط تعثأ، رغط 
تثوث  سطى  غثل  طا  غزعر  ولط  السسضرغئ  الاتعقت 
وشاق لثى الثول الماخارسئ شغ لغئغا. شتفار صام طظث 
الحرصغئ  الصئائض  ووجعاء  طحاغت  بسخ  بإرجال  أغام 
شغ طتاولئ طظه قجارضاء المظاذص الشربغئ تتئ جاار 
الشربغئ  المظاذص  شغ  تفار  بصئعل  المحروط  الاخالح 
سطه غستإ الئساط طظ تتئ السراج، والسراج أسطظ 
سظ طئادرته عثه لقلافاف سطى طسألئ اظاعاء المعض 
اقسائار  شغ  أخثظا  طا  وإذا  ولطعبغصئ.  له  الممظعتئ 
الاخرغح افطرغضغ طظ أن "إدارة تراطإ تثرس خطئ 
افجابغع  شغ  لغئغا  شغ  لاظفغثعا  وجغاجغئ  سسضرغئ 
الصادطئ"، وصغام شرظسا باإلسقن سظ تعجغه الثسعة إلى 
تفار والسراج لطصاء شغ شرظسا، وصغام السراج باإلسقن: 
"أظه لط غاطص دسعة بثلك وق سطط له بثلك"، بط طا 
تسمغط  أو  بغان  بإخثار  افطظ  طةطج  صغام  طظ  ظحر 
الطغئغئ  بافذراف  باقتخال  "الثول  صغام  شغه  غسارض 
وغططإ  الماتثة"،  افطط  بسبئ  خارج  طظ  الماظازسئ 
تخر اقتخال بئسبئ افطط الماتثة وتثعا. وق غثفى 
أن عثا الاسمغط عع ضث المساسغ افطرغضغئ افتادغئ 

والفرظسغئ افتادغئ.
شإن دلئ عثه المقبسات والاثخقت سطى حغء شإظما 
تثل سطى اجامرار الخراع واحاثاده بغظ أطرغضا طظ 
شرظسغئ  طتاوقت  طع  آخر  جاظإ  طظ  ــا  وأوروب جاظإ 
الةظعب  اصاطاع  أجض  طظ  الئقد  شغ  الاصسغط  إلتثاث 
لعا. ولغسئ عظاك أي بعادر تثل سطى أن عظاك تعاشصا 
المتطغئ  والصعى  لغئغا،  شغ  اقجاسمارغئ  الــثول  بغظ 
أخئتئ شغ أغطئعا طظصادة لطاةاذبات الثولغئ، والفؤئ 
المثطخئ الصطغطئ لط تسث صادرة سطى إتثاث اظصقب سطى 

 الزروف الصائمئ
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إسقن  أحاسعا  الاغ  الافاؤل  أجعاء  بسخ  طظ  بالرغط 
السراج طظ طئادرته الةثغثة إلظعاء افزطئ الطغئغئ، إق 
أن المآحرات تثل سطى طجغث طظ الاثععر، وافتثاث 

تثشع شغ اتةاه طجغث طظ الاأزغط.
شمظث حعر تصرغئاً صام السراج باسغغظ صائثغظ لطمظاذص 
السسضرغئ الشربغئ، شصث تط ترصغئ ضابطغظ إلى رتئئ 
طظ  المماثة  العجطى  لطمظطصئ  أتثعما  وسغظ  لعاء، 
طظ  التثاد،  طتمث  الطعاء  وعع  ذرابطج،  تاى  جرت 
بعار  طظ  التطئعص  ألعغئ  صادة  أتث  وعع  طخراتئ، 
طخراتئ، واآلخر لطمظطصئ الشربغئ المماثة طظ ذرابطج 
الةعغطغ،  أجاطئ  الطعاء  وعع  الاعظسغئ،  التثود  تاى 

رئغج المةطج السسضري لمثغظئ الجظاان.
المظاوئئ  لطصعى  تئظٍّ  "سمطغئ  شغه  ظاعرًا  افطر  وغئثو 
عثا  دل  وإن  الحرسغئ،  بخئشئ  وإخئاغعا  لتفار"، 
المصخعد  سمٍض  سطى  غثل  شإظما  حغء  سطى  الاسغغظ 
الصغادغغظ  عثغظ  باظخغإ  تفار،  حعضئ  إضساف  طظه 
وإسطائعما  تفار  طع  طعاجعئ  شغ  البعار  لمطغحغات 
الحرسغئ الرجمغئ، وعما طسروشان بأظعما غمطضان الصعة 
الضاشغئ لطاخثي لتفار، شغ تالئ تمثده شغ المظاذص 
الشربغئ، وأغداً إلتثاث تعازن شغ الصعة طسه إذا ظدةئ 

التطعل الاغ غامظاعا السراج.
وعثا السمض طظ السراج دشع تفار إلى إسطاء السراج 
المعطئ  وعغ  الصادم،  ــارس  آذار/ط شغ  تظاعغ  طعطئ 
الخثغرات"،  "وبغصئ  العبغصئ  شغ  سطغعا  المظخعص 
بسثعا تخئح تضعطئ السراج ضأظعا لط تضظ، وتخئح 
العبغصئ ظفسعا طظاعغئ الخقتغئ وق طفاسغض لعا شغ 
المساصئض. غغر أن الثغظ اظثرذعا شغ العبغصئ ووصسعا 
سطغعا وأغثوعا طظ طبض تجب السثالئ المتسعب سطى 
تعجعات بسخ اإلجقطغغظ "اإلخعان المسطمعن" وتجب 
والسسضرغئ  السغاجغئ  الصعى  وبسخ  العذظغئ  الةئعئ 
طظ  ودبغئئ  والفصغ  آغا  غاش  طبض  طظ  طخراتئ،  شغ 
طظ  طسغاغص  وأتمث  الئطثي،  والمةطج  افسمال  رجال 
السغاجغغظ، وضاائإ التطئعص وضاائإ المتةعب طظ 
الصعى السسضرغئ... غرشدعن شحض العبغصئ وغرشدعن 
لطعبغصئ  المسطاة  المعطئ  بــأن  وغصعلعن  "سمطعا" 
ولطتضعطئ الظاحؤئ سظعا تئثأ طظ تارغت المعاشصئ سطى 
المظعال  وسطى  ذئرق"،  "برلمان  الئرلمان  طظ  العبغصئ 
ظفسه التضعطئ تئثأ طعطئ سمطعا طظ تارغت إسطاء البصئ 
لعا طظ الئرلمان، وافطران لط غتخق، ولثلك ق زال 
المسسى وافطض شغ إسطاء التضعطئ البصئ طظ الئرلمان 

والمخادصئ سطى "وبغصئ الخثغرات" أغداً.
وطا عثا الةثال تعل حرسغئ العبغصئ وحرسغئ التضعطئ 
الظاحؤئ سظعا إق جئاتئ شغ طا خاغه السثو الشربغ شغ 
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شغ ظفج الثئر السابص:
الخسئئ  افوضاع  خعرة  شغ  الدغش  الرئغج  "ووضع 
الاغ غسغحعا أبظاء صطاع غجة، طحثدًا سطى أن اإلجراءات 
سطى  الدشط  لممارجئ  تعثف  طآخرًا  اتثثت  الاغ 
اإلدارغئ  الطةظئ  وتض  إجراءاتعا،  سظ  لطاراجع  تماس 
الاغ حضطاعا شغ غجة، وإسطاء الفرخئ لتضعطئ العشاق 
العذظغ لممارجئ طعاطعا بحضض ضاطض شغ صطاع غجة، 

والاتدغر إلجراء اقظاثابات الساطئ".
تطك اإلجراءات الاغ ظفثعا سئاس بتةئ الدشط سطى 
ترضئ تماس إلجئارعا سطى تسطغط صطاع غجة له، شغ 
التصغصئ إن طظ غضاعي بظارعا وغخططغ بعا عط أعض 
والةائرة  المةتفئ،  السصعبات  تطك  ذالئ  تغث  غجة، 
ضاشئ الصطاسات؛ شالمرضى غساظعن سطى أجّرة المرض 

طظ  طمظعسعن  طظعط  والسثغث  غجة  طساحفغات  شغ 
سثد  غحغع  غعم  ضض  وشغ  بالثارج  لطسقج  الاتعغض 
العصعد  طظع  أطا  اإلجراءات،  عثه  بسئإ  العشغات  طظ 
شأضبر  جاسئ  إلى ٢٢  وخض  والثي  الضعرباء،  وتصطغص 
والثي  وخقً،  جاسات  أربع  إلى  جاساغظ  طصابض  شخقً 
طخالح  وتسطغض  الحطض  طظ  بتالئ  الصطاع  أخاب 
طعجئ  ظض  شغ  خخعخاً  تغاتعط،  شغ  والسئث  الظاس 
أذطص  طا  افباشغ  وبالبئ  افغام،  عثه  الحثغث  التر 
سطغه طةجرة الرواتإ، والاغ أسطظ شغعا سئاس الترب 
شغ الدشط  سطى صعت الظاس ولصمئ سغحعط، إطساظاً 
به  وخض  وصث  واجاسقطعط،  ترضغسعط  بشغئ  سطغعط 
افجرى  وطثخخات  رواتإ  صطع  إلى  والاآطر  اإلجرام 
والحعثاء، اظخغاساً لمطالإ الرئغج افطرغضغ دوظالث 
طظ أظعاع دسط (اإلرعاب)  تراطإ، والاغ اسائرعا ظعساً 

بتسإ الرؤغئ افطرغضغئ.
عثه اإلجراءات وغغرعا والاغ غسعصعا سئاس سطى أظعا 
لطدشط سطى تماس بغظما المادرر طظعا عط الظاس 
شغ غجة، شغ المصابض شإن تماس ق تئثو طاأبرة بثلك 
شعغ لطالما وجثت طاظفساً لعا، وطثرجاً طظ طأزصعا، 
المظطصئ،  بثول  اتخاقتعا  خقل  طظ  فزطاعا  وتقً 
والاغ سطى طا غئثو لغسئ سطى تعاشص طع طا غصعم به 
سئاس، شمظ جعئ ضاظئ صطر تحضض رئئ تاظفج طظ 
خقلعا ترضئ تماس، وبسث افتثاث افخغرة، والشدإ 
افطرغضغ سطى صطر وتمطئ المصاذسئ الاغ حظاعا سطغعا 
وجثت  السسعدغئ،  بجساطئ  الثطغب  شغ  أدواتعا  سئر 
الترضئ ظفسعا طدطرة لطةعء إلى سثو افطج لغخئح 
طأزصعا،  طظ  لعا  المثطص  شغه  لاةث  الغعم،  خثغص 
تغث أجرت الترضئ اتخاقت وسصثت اتفاصات طع صائث 
جعاز افطظ العصائغ بشجة جابصاً والظائإ شغ المةطج 
الاحرغسغ المطرود طظ غجة طظث ٢٠٠٧ طتمث دتقن 
برساغئ ظزام السغسغ المةرم شغ طخر، وبثأت طسالط 
تطك الافاعمات تزعر سطى السطح بسث تضاط حثغث 
تعلعا طظ خقل المظطصئ السازلئ سطى التثود شغ رشح، 
والاساون افطظغ طع الظزام المخري، وضمغات العصعد 
غغر  تماس  غةسض  طا  الضعرباء،  طتطئ  إلى  الماثشصئ 
طظعا  العتغث  والمادرر  سئاس،  إجراءات  طظ  طاأبرة 
عثه  ظض  وشغ  أطرعط،  سطى  المشطعب  غجة  أعض  عط 
الفعضى، والسئبغئ والمظاضفات السغاجغئ تئاع الصدغئ 

وغاط تخفغاعا.
وأتضاطه  اإلجقم  إلى  غساظث  ق  تض  أي  أن  والتصغصئ 
عع تض شارغ ق جثوى طظه وأي تض غسابظغ تترغك 
الةغعش لاترغر شطسطغظ عع تض شاحض طعما بثلئ 
تصئض  ق  إجقطغئ  أرض  وشطسطغظ  الةععد،  طظ  شغه 
الصسمئ سطى ابظغظ وسطى افطئ أن تظعخ طظ ضئعتعا 
وتظعغ تالئ الُسئات وتاترك ظتع خطع تضاطعا وإصاطئ 
الةغعش  تترك  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
تغظعا  افصخى،  والمسةث  المئارضئ  افرض  وتترر 
تثخض  وغعصش  شطسطغظ  لصدغئ  الختغح  التض  غضعن 

 الضاشر المساسمر شغ صداغاظا
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: أتمث المعثبـ  ـ 

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، السئئ ٢١ حعال ١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٧/١٥م) خئرا جاء شغه: "ضحش الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ 
سظ أظه أبطس المسآولغظ السسعدغغظ بأظه لظ غحارك شغ صمئ الرغاض افخغرة طا لط غثشسعا طؤات المطغارات طظ 
الثوقرات شغ خفصات حراء افجطتئ افطرغضغئ. وصال تراطإ شغ طصابطئ طع حئضئ "جغ بغ أن" إظه صال لطمسآولغظ 
السسعدغغظ "غةإ سطغضط أن تحاروا ساادظا وأجطتاظا وتسابمروا شغ بطثظا، وإق شإظظغ لظ أزور الرغاض، شفسطعا". 
وأحار أغدا إلى أظه واشص سطى المحارضئ شغ صمئ الرغاض أغدا طصابض وصش تمعغض (اإلرعاب)، طحثدا سطى تعرط 
سثد طظ دول المظطصئ شغ عثا الامعغض. وضان تراطإ أضث غثاة زغارته لطسسعدغئ شغ السحرغظ طظ أغار/طاغع 
الماضغ وطحارضاه شغ الصمئ السربغئ اإلجقطغئ، أظه سصث اتفاصغات وخفصات تاةاوز صغماعا أربسمؤئ ططغار دوقر بغظ 
أطرغضا والسسعدغئ، تحمض طئغسات دشاسغئ لطسسعدغئ بصغمئ ١١٠ ططغارات دوقر. وشغ جغاق المصابطئ، أضث تراطإ أن 
سقصات بقده جغثة طع دولئ صطر، طحغرا إلى أظه لظ تضعن عظاك أي طحاضض بحأن الصاسثة السسضرغئ افطرغضغئ 
الاغ تسادغفعا الثوتئ. وصال الرئغج افطرغضغ "لع ضان سطغظا أن ظرتض لضظا وجثظا سحر دول طساسثة فن تئظغ لظا 

صاسثة أخرى... خثصظغ، وجاثشع عثه الثول إلصاطئ الصاسثة، شصث وّلئ إلى غغر رجسئ افغام الاغ ظثشع شغعا ظتظ".
: طا ضان لاراطإ أن غحارط لصثوطه إلى بقد المسطمغظ أن ُتثشع له طؤات المطغارات طظ الثوقرات 
طصابض خفصات حراء افجطتئ افطرغضغئ. وطا ضان غساطغع أن غصعل لتضاطظا غةإ سطغضط أن تحاروا ساادظا 
وأجطتاظا وتسابمروا شغ بطثظا، وأن تتاربعا اإلجقم بثسعى طتاربئ (اإلرعاب)، وإق شإظه لظ غجور بقدظا، ضما طا 
ضان له أن غائةح بصعله: "لع ضان سطغظا أن ظرتض - غصخث طظ صاسثة السثغث شغ صطر - لضظا وجثظا سحر دول 
طساسثة فن تئظغ لظا صاسثة أخرى، وجاثشع عثه الثول إلصاطئ الصاسثة..."، بض طا ضان لغساطغع أخق أن غتدر 
إلى بقدظا، أو أن غفضر بالصثوم إلغعا، ظسط طا ضان لغساطغع شسض أي طظ ذلك، لع لط غضظ تضاطظا، سمقء جئظاء 
أظثاقً، ولع ضان لظا خطغفئ ظصاتض طظ خطفه وظاصغ به؛ ولثلك وجإ سطى افطئ اإلجقطغئ، أن تسمض طع تجب 
الاترغر، إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، وتظخغإ عثا الثطغفئ الاصغ الظصغ، الثي جغثاذإ تراطإ "الرد طا 

ترى ق طا تسمع غا ابظ الضاشرة".

ما كان لترامب أن يتبجح ويستعلي علينا 
لوال خيانة حكامنا العمالء
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﴿إِنَّ  تسالى:  صال  طصاثر،  ططغك  سظث  خثق  طصسث  شغ 
َملِيٍك  ِعنَد  ِصْدٍق  َمْقَعِد  يِف    َوَغَهٍر  َجنَّاٍت  يِف  الُْمتَِّقنَي 

ْقَتِدرٍ﴾ مُّ
أغاعا الةغعش شغ بقد المسطمغظ:

تساشغث،  افصخى  وأضظاف  غساشغث،  افصخى  إن 
غععد،  ضغان  بإزالئ  إق  أجره  طظ  غاترر  لظ  وافصخى 
وسزماعا  بطعلاعا  سطى  شطسطغظ  أعض  وتترضات 
شعغ لظ تجغض ضغان غععد، وإن ضاظعا غآدون واجئعط 
شاظخروعط  غساظخروظضط  لضظعط  غساطغسعن  بما 
السجغج  اهللا  صعل  وأجغئعا  شأغغبععط  وغساشغبعظضط 
﴾... يِن َفَعلَْيُكُم اجَّرْصُ ِّ وُكْم يِف ا التضغط: ﴿َوإِِن اْستَنرَصُ
أغاعا الةغعش شغ بقد المسطمغظ: أغعا المسطمعن:

إظظا ططمؤظعن بأظظا جظصاطع ضغان غععد شضعظعا ذلك 
الةغح الثي غصاطسه، ولظسط ذلك الةغح...

الةئري  التضط  عثا  بسث  الثقشئ  بأن  ططمؤظعن  وإظظا 
ًا  ُمْل ُن  ُ َت  َّ ُث  »  : الظئغ  صال  اهللا،  بإذن  جاسعد، 
َّ َيْرَفُعَها ِإَذا َشاَء  َن، ُث ُ ُ َأْن َت ُن َما َشاَء هللااَّ ُ ِرًَّة، َفَ َجْ
َت».  َّ َسَ ٍة ُث َّ ُ َهاِج الُّ ُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ ُ َّ َت َأْن َيْرَفَعَها، ُث
رواه اإلطام أتمث سظ تثغفئ بظ الغمان. شضعظعا ذلك 
لسعدتعا...  الساطض  الاترغر  تجب  غظخر  الثي  الةغح 

ولظسط ذلك الةغح...
جغسغثعا  الصثس  ودرتعا  الحام  بأن  ططمؤظعن  وإظظا 
جغح اإلجقم دار إجقم، روى اإلطام أتمث شغ طسظثه 
  َّسظه: َأنَّ الظَِّئغ ُ

ِطظ َتِثغِث َجَطَمَئ ْبِظ ُظَفْغٍض رضغ اهللا
اُم» وشغ رواغئ ظسغط  َّ َ ال ُْؤِمِ َصاَل: «َأَال ِإنَّ ُعْقَر َداِر اْل
َة «ُعْقُر َداِر  بظ تماد شغ ضااب الفاظ َسْظ َضِبغِر ْبِظ ُطرَّ
بإذن  الصثس  ودرتعا  الحام  اِم»...شاسعد  َّ ِال اِإلْسالِم 
الثي  الةغح  ذلك  شضعظعا  والامضغظ،  بالسج  تجعع  اهللا 

ُغسغثعا، ولظسط الةغح ذلك الةغح...
غا جغعش المسطمغظ: وغا أعض جغعش المسطمغظ: عططَّ 
المصثس  بغئ  ظخرة  إلى  عططَّ  اهللا...  دغظ  ظخرة  إلى 
وأضظاف بغئ المصثس... عططَّ إلى ظخرة ترائر افرض 
المئارضئ... عطَّط إلى إزالئ ضغان غععد... عططَّ إلى ظخرة 
الساططغظ إلصاطئ الثقشئ الراحثة... عططَّ إلى إسادة الحام 
ودرتعا الصثس لاضعن دار إجقم... عططَّ إلى سج الثظغا 
الصعي  صال  غةمسعن...  طما  خغٌر  واهللا  وعثا  واآلخرة... 
ِ َولِلرَُّسوِل  ِيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِبَّ َّ فَُّها ا

َ
السجغج التضغط: ﴿يَا ك

َ حَيُوُل َننْيَ الَْمرْءِ  نَّ ابَّ
َ
إَِذا َدَخُكْم لَِما حُيْيِيُكْم وَاْعلَُموا أ

 ﴾وَن ِْه حُتْرَشُ َ ِ ُه إ
نَّ
َ
َوَقلْبِِه وَك

تجب الاترغر  
السابع السحرون طظ حعر حعال ١٤٣٨ عـ
المعاشص ٢٠١٧/٠٧/٢١م

ذرغصئ طظ غاخض برؤجاء ضغان غععد غثسععط لطاثفغش 
طظ السظش المفرط تةاه تترضات أعض شطسطغظ! عضثا 
ضان أولؤك التضام غظخرون شطسطغظ بدغاع شطسطغظ 
ضالاغ ظصدئ غجلعا طظ بسث صعة أظضاباً، أو دون صعة بض 

ٰ يُْؤَفُكوَن﴾. َّ
َ
ُ ك أظضاباً شتسإ ﴿َقاتَلَُهُم ابَّ

إن روغئدات التضام شغ بقد المسطمغظ غثرضعن أن 
تترضات أعض شطسطغظ ق تساطغع إزالئ ضغان غععد... 
ضطعا  وشطسطغظ  افصخى  طحضطئ  أن  أغداً  وغثرضعن 
ق تتض إق بإزالئ ذلك الضغان المست، وإزالاه ق تضعن 
عضثا  الضغان...  ذلك  لصطع  بسقته  غجطةر  بةغح  إق 
المصثس،  بغئ  غظخر  عضثا  المئارضئ،  افرض  ُتظخر 
عضثا غظخر افصخى أولى الصئطاغظ وبالث طا تحث إلغه 
الرتال بسث الترطغظ... عضثا ُغظاخر لترائر المسطمغظ 

شغ افرض المئارضئ شطسطغظ...
غجطةر  رحغث  رجض  المسطمغظ  جغعش  شغ  غضعن  أشق 
ترائر  غظخرون  طضئرغظ  بإخعاظه  طختعباً  بسقته 
شغ  المةرطعن  أولؤك  سطغعظ  غساثي  الاغ  افصخى 
شغ  غضعن  أق  افصخى؟...  وتعل  افصخى  جاتات 
جغعش المسطمغظ رجٌض رحغث تشطغ الثطاء شغ سروصه 
شغصعد ضاائئه ظتع افصخى وغثوس بصثطغه روغئدات 
التضام العاصفغظ شغ ذرغصه؟... أق غضعن شغ جغعش 
اهللا  أظخار  جغرة  غساعثي  رحغث  رجٌض  المسطمغظ 
ورجعله شغظخر تمطئ الثسعة الخادصغظ، غظخر تجب 
الاترغر، وغجغض عآقء الروغئدات وغصغط تضط اإلجقم، 
دولئ اإلجقم، الثقشئ الراحثة، شغصعد جغح الثقشئ 
إلزالئ ذلك الضغان المست تتصغصاً لئحرى رجعل اهللا ؟ 
أخرج طسطط شغ ختغته سظ أبغ عرغرة: أن رجعل اهللا 
َد،  َن اْلَُه ُ ِل ْ ُ اَعُة َحَّى َُقاِتَل اْل َّ ُم ال  صال: «َال َتُق
 ُ ُ َن...»، وشغ لفر آخر صال : «ُتَقاِتُل ُ ِل ْ ُ ُ اْل ْقُُلُه َفَ

.« ْ ِه َن َعَلْ ُ لَّ َ ُد، َفُ َيُه
طظضط،  عط  المسطمغظ  جغعش  إن  المسطمعن:  أغعا 
أبظاؤضط وإخعاظضط وأعطضط، شادشسععط إلى التص الثي 
شغظخروا  اإلجقم  بظعر  الطرغص  لعط  أظغروا  اهللا،  أظجله 
اصاطسعا  الثغظ  اإلجقم  جظث  جغرة  وُغسغثوا  اهللا،  دغظ 
وأزالعا  الحام،  وأرض  شطسطغظ  أرض  طظ  الخطغئغغظ 
جططان الااار طظ أرض اإلجقم... شضاظعا طظارة الثظغا 

بالثغر الثي ظحروه، والسثل الثي أصاطعه...
غسعدوا  أن  وبغظ  المسطمغظ  جغعش  بغظ  لغج  إظه 
ضأولؤك الةظث السزام إق أن غظخروا دغظ اهللا وغظططصعا 
روغئدات  وغثوجعا  افصخى،  وأضظاف  افصخى  لظخرة 
شغ  اهللا  شغثضرعط  ذرغصعط،  طظ  بإزالاعط  التضام 
ختائش طظ ظعر وغسجوا شغ الثظغا وغضعظعا شغ اآلخرة 

تامئ: ظثاء... ظثاء... ظثاء... إلى الةغعش شغ بقد المسطمغظ...

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، السئئ ٢٨ حعال ١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٧/٢٢م)، الثئر: "أظتئ المصررة الثاخئ المسظغئ 
بأوضاع تصعق اإلظسان شغ طغاظمار بالقئمئ سطى تضعطئ غاظشعن فظعا لط تئثل "جععدا ضاشغئ" لطصداء سطى 
أجئاب السظش ضث المسطمغظ بعقغئ راخغظ غربغ الئقد. وصالئ المصررة افطمغئ غاظشغ لغ، شغ تخرغتات شغ 
خاام زغارة اجاشرصئ ١٢ غعطا إلى طغاظمار، أطج الةمسئ إن تضعطئ طغاظمار طظساعا طظ زغارة طظاذص غظفث شغعا 
الةغح سمطغات شغ حمالغ راخغظ، العقغئ المسروشئ باجمعا الصثغط أراضان. وأضاشئ "لط غتثث أي تطعر شغ 
العضع السام لطروعغظشا طصارظئ طع زغارتغ السابصئ، الاغ صمئ بعا شغ ضاظعن الباظغ/غظاغر الماضغ، ضما أخئح 
أضبر تسصغثا حمالغ راخغظ". وصالئ إظعا طا زالئ تاطصى تصارغر باظاعاضات ُغجسط أن صعات افطظ ترتضئعا أبظاء 
بتص  طةععلعن"  "طعاجمعن  غرتضئعا  تعادث  وصعع  إلى  الثولغئ  المسآولئ  وأحارت  عظاك.  سمطغات  تظفغثعا 
الروعغظشا بسئإ تصثغط ذطئات لطسططات إلبئات أظعط طعاذظعن بالثولئ. ضما ُغساعثف إدارغعن شغ الصرى 
وطسطمعن آخرون بتةئ تساوظعط بالسمض طع السططات، افطر الثي ُغرسإ المثظغغظ الروعغظشا وغةسطعط شغ ضبغر 
طظ افتغان سالصغظ وجط أسمال السظش. وأوضتئ أظعا جاسرض ظاائب زغارتعا ضمظ تصرغر لطةمسغئ الساطئ 
لفطط الماتثة. وغسغح ظتع ططغعن طظ طسطمغ الروعغظشا شغ طثغمات بعقغئ راخغظ بسث أن ُترطعا طظ تص 
المعاذظئ بمعجإ صاظعن أصرته طغاظمار سام ١٩٨٢. ضما تسرضعا لسطسطئ طةازر وسمطغات تعةغر لغاتعلعا إلى 
أصطغئ طدطعثة بغظ أضبرغئ بعذغئ وتضعطات غغر طتاغثة. وتسائر التضعطئ طسطمغ الروعغظشا "طعاجرغظ غغر 
حرسغغظ طظ بظشقدغح"، غغر أن افطط الماتثة تخظفعط سطى أظعط "افصطغئ الثغظغئ افضبر تسرضاً لقضطعاد 
شغ السالط". وطع اظثقع أسمال السظش ضث الروعغظشا شغ تجغران/غعظغع ٢٠١٢ بثأ سحرات اآلقف طظعط بالعةرة 

إلى دول طةاورة، طما أوصسعط شغ صئدئ طااجرغظ بالئحر".

مسلمو الروهينجا مأساة مستمرة ومعاناة لم تنته
فمن يضع لها حدا يا جيوش المسلمين

تامئ ضطمئ السثد: دققت الاصارب افطرغضغ الفرظسغ!

السغاجئ  شغ  الةثغث  العضع  اجاشقل  سطى  وصثرتعا 
ذات  الثول  عثه  طعاصش  وجظساسرض  افطرغضغئ، 
إلى  ظاطرق  ذلك  وبسث  تراطإ  جغاجئ  تةاه  السقصئ 
دققت المعصش الفرظسغ الثي أدى إلى دسعة تراطإ 

لجغارة بارغج واجاصئاله بتفاوة:
١- أطا برغطاظغا شصث ضاظئ زغارة رئغسئ العزراء الئرغطاظغئ 
وتعاشاعا   ،٢٠١٧/١/٢٦ لعاحظطظ  المئضرة  طاي  تغرغجا 
ظمعذجًا  تضعن  واحظطظ  طع  تةارغئ  اتفاصغئ  لاعصغع 
لئاصغ دول اقتتاد لاحةغع خروجعا طظه. وعضثا أسادت 
بإدارة  ضبغرًا  واجائحرت  بأطرغضا  الاخاصعا  برغطاظغا 
بافضغك  افطرغضغئ  اآلطال  ضمعر  بسث  ولضظ  تراطإ، 
المآغثغظ  بفعز  تةطى  الثي  افطر  افوروبغ،  اقتتاد 
تراجسئ  شصث  وشرظسا،  ععلظثا  اظاثابات  شغ  فوروبا 
أن  غرغثعا  ضان  إذ  لئرغطاظغا،  اإلغةابغئ  تراطإ  ظزرة 
تصعد طسغرة تفضغك أوروبا، ولما لط غاضرر برغضسئ 
أطرغضا  سادت  شصث  وأطساردام،  بارغج  شغ  لظثن 
أدراجعا تصدط طظ المخالح الثولغئ لئرغطاظغا بحضض 
حضَّض خثطًئ شغ لظثن، شأطرغضا تثشع بسمغطعا السغسغ 
لطمجغث طظ دسط تفار دون اسائار لطمخالح الئرغطاظغئ 
شغ لغئغا، ودشسئ أطرغضا سمقءعا بحضض حئه خادم 
لطدشط سطى صطر، الاغ تمبض رأس تربئ برغطاظغا شغ 
المظطصئ السربغئ واإلجقطغئ، وبعثا وغغره شصث ارتئضئ 
جغاجئ برغطاظغا وشصثت بصاعا بأطرغضا تراطإ، لاةث 
ظفسعا بغظ ططرصئ أطرغضا طظ ظاتغئ وجظثان أوروبا 
الاغ تفاوض لمشادرة اتتادعا طظ ظاتغئ أخرى، وأطام 
العزراء  رئغسئ  أسطظئ  شصث  السرغدئ  الحضعك  عثه 
الئرغطاظغئ سظ اظاثابات طئضرة، وضان ذلك طفاجؤاً تاى 
فسداء تضعطاعا، وباطك الظاغةئ المئرطةئ لما أشرزته 
اظاثابات ٢٠١٧/٦/٨ شصث تأرجتئ برغطاظغا بغظ طشادرة 
اقتتاد افوروبغ أو السعدة إلغه، إذ إن اقظاثابات صث 
أظعرت أن طآغثي الثروج شغ ضسش طاجاغث بما غسجز 
اتامال الئصاء إن لط تظاب طفاوضاتعا طع بروضسض اتفاصًا 
غرضغعا. وبعثا غادح ضغش أربضئ السغاجئ افطرغضغئ 

الةثغثة برغطاظغا.
٢- وسطى جاظإ أضبر أعمغئ، وعع الةاظإ الروجغ، شصث 
ضاظئ الاعجعات افوروبغئ طاعاشصئ طع تطك افطرغضغئ 
لحرق  وإحسالعا   ٢٠١٤ جظئ  لطصرم  روجغا  ضط  بسث 
تظط  وافوروبغئ  افطرغضغئ  السصعبات  شضاظئ  أوضراظغا، 
طظه  غاثعف  طا  بثخعص  بغظعما  الرؤى  تعاشص  سظ 
افوروبغعن طظ عثم بعتغظ لطتثود شغ حرق أوروبا، 
تطك  غظاصث  ضان  اقظاثابغئ  تمطاه  وطظث  تراطإ  لضظ 
السصعبات وغاعسث بئظاء سقصات تمغمئ طع روجغا، افطر 
الثي أربك أوروبا بعضسعا وتثعا شغ طعاجعئ خسعد 
أوروبا  صادة  إدراك  طظ  الرغط  وسطى  الةثغث.  روجغا 
بخسعد  جمح  طظ  عغ  أوباطا  إدارة  أبظاء  أطرغضا  بأن 
روجغا، خاخئ بسث إحراضعا شغ الترب السعرغئ، إق أن 
تراطإ صث عثد بالمدغ بسغثًا شغ اقتفاق البظائغ طع 
روجغا شغ الصداغا السالمغئ بما صث غصدغ سطى اآلطال 

افوروبغئ بأن غضعن لعا دور شغ افزطات الثولغئ.
٣- وأطا ألماظغا شصث ضاظئ تعجعاتعا تاجمئ شغ طظاعدئ 
جغاجئ أطرغضا الةثغثة، شرشدئ اقظاصادات افطرغضغئ 
ألماظغا  تضعن  أن  واجاعةظئ  افوروبغئ،  الظاتع  لثول 
وأوروبا طثغظئ فطرغضا شغ طسائض الثشاع، واجاظضرت 
خروج أطرغضا طظ اتفاصغئ المظاخ ورشدئ أي تفاوض 
جثغث بحأظعا، واظاصثت اتفاصغات الاسطح الاغ سصثعا 
تراطإ طع السسعدغئ طسائرة إغاعا خئاً لطجغئ سطى الظار 
شغ طظطصئ ططاعئئ، وظطئ ضثلك رغط ظععر تشغغر شغ 
شغطغئ  دوتحغه  طسائغئ  بث  شعشص  الفرظسغ،  المعصش 
افلماظغئ (شإن طعاصش المساحارة افلماظغئ طغرضض ضاظئ 
صاجغئ باتةاه الرئغج افطرغضغ أبظاء صمئ السحرغظ شغ 
ألماظغا، إق أن الرئغج الفرظسغ ضان ترغخاً سطى سثم 
إغداب تراطإ...) (دوتحغه شغطغئ افلماظغئ، ٢٠١٧/٧/١٤). 

وبالمةمض غمضظ الصعل بأن ألماظغا صث زادت وبحضض 
ضئغر طظ طتاوقتعا إلتغاء ألماظغا ضثولئ سزمى، ضض 

ذلك سطى وصع السغاجات افطرغضغئ الةثغثة.
تراطإ  زغارة  دققت  طسرشئ  إلى  ظاطرق  ذلك  بسث   -٤
لفرظسا وطا غزعر طظ تصارب أطرغضغ شرظسغ... وإلى 
تراطإ  افطرغضغ  الرئغج  دسعة  طظ  شرظسا  أعثاف 
لجغارتعا وطحارضاعا سغثعا العذظغ ٢٠١٧/٧/١٣، وإبراز 
طا جماه شرظسا الثضرى المؤعغئ لمحارضئ أطرغضا شغ 
الترب السالمغئ افولى، وعثا تثث صثغط غظثر أن تصام 
بمظاجئاه اتافاقت إق لمراٍم طتثدة. شفغ العصئ الثي 
ضان غصعم شغه الرئغج افطرغضغ تراطإ باعتغر السقصات 
طع أوروبا ضطعا، شصث وجعئ شرظسا له الثسعة لطمحارضئ 
(وضان  إغقف  ختغفئ  طعصع  ذضر  العذظغ!  سغثعا  شغ 
تراطإ  طع  عاتفغ  اتخال  خقل  البقباء  جثد  طاضرون 
السغث  شغ  والمحارضئ  شرظسا  زغارة  إلى  افخغر  دسعته 
افولى  المرة  لاراطإ  الثسعة  طاضرون  ووجه  العذظغ. 
خقل صمئ لطتطش افذطسغ شغ ظعاغئ أغار/طاغع الماضغ 
شغ بروضسض...) (طعصع ختغفئ إغقف ٢٠١٧/٦/٢٨). وشغ 
 ٢٠١٧/٧/٧ ألماظغا  شغ  أخغرًا  المظسصثة  السحرغظ  صمئ 
سجلاه  غفك  بثفء  طاضرون  الفرظسغ  الرئغج  أتاذه 
الاغ ظعر شغعا بغظ الصادة خاخئ افوروبغغظ، الثغظ 
وجععا فطرغضا اظاصادات صاجغئ خاخئ بسئإ اظستابعا 
طظ اتفاصغئ المظاخ، تاى إن تراطإ ظفسه شعجأ بثسعة 
"تفاجأ"  إظه  تراطإ  (وصال  الةع  عثا  شغ  له  طاضرون 
باطصغه عثه الثسعة بسث صراره اقظستاب طظ اتفاصغئ 
بارغج تعل المظاخ الاغ وصساعا ١٩٥ دولئ سام ٢٠١٤...) 

(السربغئ دوت ظئ، ٢٠١٧/٠٧/٢٠م).
شإظه  الةثغث  الفرظسغ  الاعجه  عثا  أعثاف  وأطا   -٥
شغ  الرتى  صطإ  وعغ  شرظسا،  أن  سطى  الاأضغث  غةإ 
افوروبغئ  الثول  أحث  طظ  ضاظئ  افوروبغ  اقتتاد 
اظاصادًا لاراطإ، وتثعشاً طظ أبر جغاجاه سطى السقصات 
بالرئغج  خاخاً  ذلك  غضظ  ولط  افوروبغئ،  افطرغضغئ 
الفرظسغ  الرئغج  إن  بض  ععقظث،  السابص  الفرظسغ 
التالغ طاضرون ضثلك وجه اظاصادات ضئغرة لاراطإ طظث 
تمطاه اقظاثابغئ وتاى وصئ صرغإ. وعثه اقظسطاشئ 
شصط،  أجابغع  طظث  برزت  صث  أطرغضا  باتةاه  الفرظسغئ 
افطرغضغ  الرئغج  دسعة  شغ  جطغ  بحضض  وظعرت 
تراطإ لفرظسا واجاصئاله بتفاوة ضئغرة وإتاذاه بعالئ 
طظ اقتارام... وبثراجئ عثه اقظسطاشئ غارجح أن لعا 

بسثغظ ق غصض أتثعما أعمغئ سظ اآلخر:
لاطك  السعري  بالئسث  غاسطص  شعع  افول  الُئسث  أطا   -
اقظسطاشئ الفرظسغئ، شئسث أن أسطظ طاضرون (أظه ق غرى 
بثغقً حرسغاً لئحار، وأن شرظسا لط تسث ترى رتغض بحار 
طاضرون  صال   ،(٢٠١٧/٦/٢١ (روغارز،  لطاسعغئ...)  حرذاً 
بسثعا وصئغض اجاصئاله الرئغج افطرغضغ (غغرظا سصغثة 
حاطض،  جغاجغ  تض  إلى  لطعخعل  جعرغا  تعل  شرظسا 
ولظ ظدع رتغض بحار حرذا لثلك...) (الحرق افوجط، 
طظ  تاصرب  أخئتئ  شرظسا  شإن  وبعثا   ،(٢٠١٧/٧/١٣
أطرغضا الاغ ُتمسك بعرصئ الظزام وبضبغر طظ الفخائض 
شغ جعرغا، وعثا الاصرب لضغ ُغخئح لعا دور شغ جعرغا 
َتِتظُّ إلغه طظث زطظ... وعغ تسطط أظعا لظ تحاط رائتئ 
ضان،  وعضثا  أطرغضا...  طظ  طرور  بعرصئ  إق  الثور  عثا 
شعثه التفاوة لاراطإ وسثم اإلخرار سطى رتغض بحار 
عع فظعا تسطُط أن أطرغضا ق ُترغث رتغطه اآلن إق بسث 
تسبر  لط  وأطرغضا  التالغ،  لطسمغض  بثغٍض  سمغٍض  ترتغإ 
طظ  تاثطص  شرظسا  أخئتئ  بط  وطظ  بسث...  سطغه 
طحارضاعا.  تسغص  سصئات  بعخفعا  السابصئ  طعاصفعا 
وضثلك أخثت ظشماعا شغ (طضاشتئ اإلرعاب) تسغر وشص 
طط المعجغصغ ظفسه الثي غخرح به تراطإ... لثلك  السُّ
صال الرئغج الفرظسغ إغماظعغض طاضرون، خقل طآتمر 
تراطإ:  دوظالث  افطرغضغ  ظزغره  طع  طحارك  ختفغ 
(إظه اتفص طع الرئغج تراطإ سطى وضع خارذئ ذرغص 

وأضاف  وجعرغا.  السراق  شغ  الترب  بسث  طا  لمرتطئ 
أظه  الفرظسغئ  الساخمئ  شغ  الثمغج  الغعم  طاضرون 
اتفص ضثلك طع الرئغج افطرغضغ سطى بثل ضض الةععد 

لمضاشتئ (اإلرعاب)...) (روجغا الغعم، ٢٠١٧/٧/١٣).
تخاسث  طظ  شرظسا  طثاوف  شعع  الباظغ  الئسث  وأطا   -
شرظسا  جسطئ  صث  المثاوف  عثه  شإن  افلماظغ،  الثور 
اظاصادات  شغه  تحاث  الثي  العصئ  شفغ  ألماظغا،  تظاضش 
ألماظغا لاراطإ، شإن شرظسا تشازله! بض إظه شعر اظاعاء 
زغارة الرئغج افطرغضغ لئارغج ذضر شراظسعا دغقتر، 
طظثوب شرظسا لثى افطط الماتثة (أن شرغص اقتخال 
تعل جعرغا الثي تصارح بارغج تحضغطه، غةإ أن غدط 
الثول افسداء بمةطج افطظ الثولغ والةعات الفاسطئ 
سصث  صئض  لطختفغغظ  الثبطعطاجغ  وأضث  اإلصطغمغئ. 
سطى  أن  الةمسئ،  طساء  افطظ،  لمةطج  طشطصئ  جطسئ 
الفرغص المثضعر الصغام بـ"ظحر السقم وإسثاد خارذئ 
الطرغص". وأضاف المظثوب الفرظسغ أن افعط اآلن عع 
تعتغث ضطمئ المةامع الثولغ وذرح طئادرات جثغثة 
جعرغا  إلى  الثاص  الثولغ  المئسعث  لةععد  دسما 
٢٠١٧/٧/١٤م).  الغعم،  (روجغا  طغساعرا...)  دي  جاغفان 
وعضثا شإن شرظسا تطالإ باحضغض "شرغص اقتخال تعل 
جعرغا" سطى "أن غدط الثول افسداء بمةطج افطظ 
الثولغ والةعات الفاسطئ اإلصطغمغئ"، و"تصثغط طئادرة 
اجابظاء  أي  طسعا"،  لطاساطض  الثمج  لطثول  ططمعجئ 
ألماظغا طظ عثا الثور سطى اسائار أظعا لغسئ شغ طةطج 
افطظ طا غضحش الععاجج الفرظسغئ طظ خسعد ألماظغا 

شق ترغث لعا دورًا دولغاً...
٦- وعضثا شإن اضطراب جغاجئ تراطإ وبثاخئ زغارته 
بغظ  الثولغئ  السغاجئ  شغ  تشغغرًا  أوجث  صث  لفرظسا 
أطرغضا وبغظ اقتتاد افوروبغ لثرجئ أن اسائرت بسخ 
وجائض اإلسقم أن تطك الجغارة ضاظئ بمبابئ بثاغئ ظزام 
سالمغ جثغث: (اسائرت ختغفئ "تاغمج" الئرغطاظغئ زغارة 
الرئغج افطرغضغ، دوظالث تراطإ، لطساخمئ الفرظسغئ 
بارغج، بمبابئ بثاغئ ظزام سالمغ جثغث، تغث غصعد 
الرئغج الفرظسغ إغماظعغض طاضرون بقده ظتع سقصئ 
جثغثة طع أطرغضا وألماظغا. ورأت الختغفئ أن طاضرون 
غطرح ظفسه ضصائث أطر واصع لقتتاد افوروبغ بسث خروج 
برغطاظغا طظه، شأوراق الطسإ افوروبغئ جغساد تعزغسعا 
بسث خروج برغطاظغا، بتسإ تسئغر الختغفئ، وخطخئ 
بظغ  صث  افوروبغ  اقتتاد  أن  إلى  الختغفئ  اشاااتغئ 
بطرغصئ ق تسمح فلماظغا وق لفرظسا أن تظفرد ضصعة 

طعغمظئ وتغثة شغه، طحغرة إلى أن الئطثغظ تمضظا طظ 
تةاوز صرون طظ السثاء بغظعما وسمق طسا لصغادة الصارة 
اآلن  لضظعما  بثوظعا،  أو  برغطاظغا  بعجعد  افوروبغئ 
غسئتان شغ اتةاعغظ طاساضسغظ، شفرظسا، تتئ صغادة 
طاضرون، تطمح إلى صغادة أوروبا، وألماظغا، تتئ صغادة 
طغرضض، ترغث الارضغج سطى التفاظ سطى أوروبا جطغمئ 

وضاططئ...) (طعصع ختغفئ العشث، ٢٠١٧/٧/١٤).
٧- لضظَّ الثي ظثاط به عثا الةعاب عع أن أتقم شرظسا 
بعلعج المسرح السعري، لظ تمدغ ذعغقً، وجاخطثم 
الافرد  إق  غصئض  ق  الثي  افطرغضغ  المعصش  بتصغصئ 
بافزطئ السعرغئ، وطا بسخ الطغعظئ الاغ تئثغعا أطرغضا 
الخراع  لاشثغئ  إق  لسعرغا  الفرظسغئ  الاعجعات  تةاه 
الفرظسغ افلماظغ، بما غجغث طظ الاظاشر داخض اقتتاد 

افوروبغ لافضغضه...
 وأطا سظ خحغئ شرظسا طظ خسعد ألماظغا شعغ خحغئ 
تصغصغئ شإنَّ طصعطات الثولئ شغ ألماظغا تفعق طصعطات 
الثولئ شغ شرظسا وعثا طسروف تارغثغاً وجشراشغاً، وشغ 
التالغ  الاجاطعا  طظ  ألماظغا  شغه  تاثطص  الثي  العصئ 
(افدبغ) باتفاصغات الترب السالمغئ الباظغئ الاغ تمظسعا 
طظ الثور السسضري السالمغ المآبر، وتطجطعا بأن ترضج 
الثور  دون  اقصاخادي  الخظاسغ  الظفعذ  سطى  شصط 
طظ  شغه  تاثطص  الثي  العصئ  شغ  السسضري،  التربغ 
جثغث  طظ  أوروبا  شغ  جائرز  أظعا  المرجح  شإن  ذلك 

طافعصًئ سطى شرظسا طعما تصربئ طظ أطرغضا.
وظسأل اهللا جئتاظه وتسالى أن غةسض بأجعط بغظعط 
َن الَْقوَاِعِد  ُ بُنَْياَغُهم مِّ َ ابَّ حثغثًا شغظعار بظغاظعط ﴿َفأَ
تَاُهُم الَْعَذاُب ِمْن َحْيُث 

َ
ْقُف ِمن َفْوقِِهْم وَأ َفَخرَّ َعلَْيِهُم السَّ

دارعط،  طظ  صرغئاً  اإلجقم  دولئ  وتتض  يَْشُعُروَن﴾  َال 
شغ    صعله  وغاتصص  السالط،  ربعع  شغ  الثغر  وتظحر 
َتِمغٍط  َسْظ  طسظثه  شغ  أتمث  أخرجه  الثي  التثغث 
َهَذا   َّ ُلَغ ْ «َلَ َغُصعُل:    اهللاَِّ  َرُجعَل  َصاَل:َجِمْسُئ  اِريِّ  الثَّ
َت َمَدٍر َوَال  ُ َبْ ُْرُك هللااَّ ُل َوالََّهاُر َوَال َي ٍل اْألَْمُر َما َبَلَغ اللَّْ َذِل ِبُذلِّ  َأْو  ٍز  َعِز ِِعزِّ   َ ي الدِّ َهَذا   ُ هللااَّ َأْدَخَلُه  ِإالَّ  َوٍَر 
ُْفَر..» وأخرج  ُ ِِه اْل ْسَالَم َوُذالًّ ُيِذلُّ هللااَّ ُ ِِه اإلِْ ا ُِعزُّ هللااَّ ِعزًّ
ظتعه الئغعصغ شغ السظظ الضئرى وضثلك التاضط شغ 
وطا  وتعشغصه،  اهللا  بسعن  عثا  وجغاتصص  طساثرضه. 

 ذلك سطى اهللا بسجغج
 تجب الاترغر      

الااجع والسحرون طظ حعال ١٤٣٨عـ
٢٠١٧/٠٧/٢٣م
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الطةعء إىل أطرغضا 
ق غتض أزطئ بض غضرجعا

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: طتمث الظاخر حعغثئ*ـ 

بأن  الحاعث  غعجش  الاعظسغ  التضعطئ  رئغج  خرح 
بقده تسسى إلى تسجغج سقصاتعا الاةارغئ واقصاخادغئ 
وتعشغر  باصاخادعا  لطظععض  الماتثة  العقغات  طع 
إلى  ظاجتئ»  «زغارة  اخااام  شغ  وذلك  سمض،  شرص 
واحظطظ، الاصى خقلعا طسآولغظ شغ اإلدارة افطرغضغئ 

والضعظشرس ورجال أسمال وطاظتغظ دولغغظ.
سظ  سئروا  الضعظشرس  «أسداء  أن  الحاعث  وأوضح 
اجاسثادعط طساظثة تعظج باسائارعا تطغفاً اجاراتغةغًا 
طتادباته  أن  إلى  طحغرًا  اإلرعاب»،  طضاشتئ  طةال  شغ 
طع المسآولغظ افطرغضغغظ ضحفئ تطابصاً شغ وجعات 
الظزر بغظ اإلدارة افطرغضغئ الةثغثة والثولئ الاعظسغئ. 
وأّضث الحاعث أن «وزارة الثجاظئ افطرغضغئ بثت طصاظسئ 
بدرورة طساسثة تعظج بمسار اظاصالعا الثغمصراذغ 
جعن  الةمععري  السغظاتعر  تسعث  ضما  الظعاغئ»،  تاى 
طاضغظ سصإ لصائه رئغج العزراء الاعظسغ أن «طحروع 
صاظعن المالغئ الثي غادمظ خفداً لطمساسثات الثاخئ 

باعظج لظ غمر». (التغاة الطظثظغئ)
" الطرغص الختغح" إلى العاوغئ:

أسداء  وغخّفص  تعظج  سظ  أوباطا  غاتّثث  سظثطا 
الضعظشرس بصعة شعثا غسظغ أّظظا سطى الطرغص الختغح 
وأّظه ق غةإ أن ظتغث سظ عثا الطرغص. (الئاجغ صائث 

السئسغ، آذار/طارس ٢٠١١)
رئغسا  ضان  تغظ  السئسغ  صاغث  الئاجغ  تتّثث  عضثا 
صعلئ  وعغ  البعرة،  بسغث  المآّصائ  الاعظسّغئ  لطتضعطئ 
تطّثص سصطّغئ السغاجغغظ شغ تعظج، سصطّغئ ق ترى جغاجئ 
وق تثطغطا إق بإحراف الّثول الشربّغئ الّرأجمالّغئ، ولصث 
تئارى الماظاشسعن شغ اقظاثابات الرئاجّغئ والاحرغسغئ 
جظئ ٢٠١٤ شغ إظعار صربعط طظ دوائر الصرار شغ الّثول 
الشربّغئ وصثرتعط سطى ضمان دسط خارجغ أوروبّغ أو 
أطرغضغ لاعظج، أي صثرتعط سطى إرضاء أختاب الصرار 
ظفسه  المظطص  وعع  اقجاسمارّغئ.  الشربّغئ  الّثول  شغ 
زغارته  غسائرون  طسه  وطظ  الحاعث  غعجش  جسض  الثي 
رضعا  افطرغضان  المسآولغظ  فّن  "ظاجتئ"  أطرغضا  إلى 
سظه شعسثوه بالّثسط والمساسثة، وإذا وسث افطرغضان 
شاعظج سطى "الطرغص الختغح" الّثي تتّثث سظه رئغج 

الةمععرّغئ الئاجغ صائث السئسغ طظث ٦ جظعات!
اجاسمارّغئ  دولئ  عغ  أطرغضا  أّن  غثرك  الةمغع  إّن 
تسسى جسغا تبغبا لطعغمظئ سطى السالط بضّض العجائض 
طفععطا  افطرغضغئ  اإلدارة  وضسئ  وصث  وافجالغإ، 
بسظعان  لطئظااغعن  تصرغر  شغ  خغاغاه  تمئ  لطعغمظئ 
 DPG: Defense Planning الثشاسغئ  الثطئ  دلغض 
ظائإ  شعلفغاج"  "بعل  أسّثه  الثي   ٩٤-٩٢  Guidance
لغئغ  ولعغج  اقبظ،  بعش  تضعطئ  شغ  الثشاع  وزغر 
طثغر دغعان ظائإ الرئغج افطرغضغ، وضان طظ أعط طا 
خطص إلغه عثا الاصرغر عع: "طظع ضض صعة إصطغمغئ طظ 
سزغمئ،  صعة  تةسطعا  صث  الاغ  المعارد  سطى  السغطرة 
لقدارة  الاابسئ  السسضرغئ  الصعاسث  بظاء  ظتع  والسغر 
افطرغضغئ شغ طظاذص تعاشر المعارد الطئغسغئ، وضثلك 
طظاشسئ  سطى  صادرة  خظاسغئ  صعة  أي  سطى  الاحعغح 

الرغادة افطرغضغئ".
الاغ  افجالغإ  أخطر  طظ  "المساسثات"  تصثغط  وُغسّث 
وبافخّص  السالط  حسعب  سطى  العغمظئ  شغ  تائسعا 
الساتئ  دخطئ  أن  طظث  شأطرغضا  المسطمغظ،  بقد 
الّثولّغئ ضصعة اجاسمارغئ ورغبئ لقجاسمار الئرغطاظغ 
والفرظسغ، وعغ تثّطط وتمضر لطعغمظئ سطى السالط 
اإلجقطغ، شسصثت جظئ ١٩٥٠ طآتمرا شغ إجطظئعل 
المساَمثغظ  افطرغضغغظ  الثبطعطاجغغظ  شغه  جمسئ 
لثى الثول السربغئ برئاجئ "جعرج طاغغ" وضغض وزارة 
الثارجغئ افطرغضغئ، وضان طظ بغظ طا جّطرته "اتثاذ 
الاساون طع أعض الئقد أجطعباً طظ أجالغإ الظفاذ إلى 
المظطصئ"، شأذطصعا سطى العغمظئ اجما خادسا "الاساون" 
أسماق  إلى  لطظفاذ  أطرغضا  جغاجئ  خطإ  طظ  وجسطعه 
ضشط  أدوات  اّتثاذعا  أو  السمقء،  لخظاسئ  المظطصئ 

تدمظ "طخالتعط" وظعإ بروات الحسعب.
إن "المساسثات" افطرغضّغئ حرٌّ ضطعا، شالعاصع غظطص بأن 
تصثم  ق  أطرغضا،  وبثاخئ  المساسمرة،  الضاشرة  الثول 
طساسثات إق لئسط الظفعذ والعغمظئ، وخثطئ طخالتعا، 
بثلغض أّن أطرغضا لط تصّثم طساسثات لاعظج إق بحروط:

١- الاثطغ سظ اإلجقم ظعائّغا وسثم الاظخغص شغ 
الّثجاعر سطى أّن الحرغسئ اإلجقطّغئ طخثر طظ طخادر 

الاحرغع، واّتثاذ الّثغمصراذّغئ ظزاطا لطتضط.
٢- الاطئغع الضاطض طع ضغان غععد المةرم، ضشطئ 
أطرغضا سطى راحث الشّظعحغ وجسطاه غخّرح أطام اإلسقم 
الاطئغع  باةرغط  طسظغغظ  غغر  الاعظسغغظ  أّن  السالمغ 
الضعظشرس  طظ  أسداء  إّن  بّط  الاعظسغ.  الّثجاعر  شغ 
افطرغضغ خقل زغارة غعجش الحاعث افخغرة إلى أطرغضا 
حرذعا بض أطروا أن تثسط تعظج ضغان غععد شغ افطط 

المّاتثة والمظّزمات الاابسئ لعا ضالغعظسضع...
افطرغضّغئ  السسضرّغئ  لطصعات  تسعغقت  تصثغط   -٣
داخض افراضغ الاعظسّغئ: شرضئ أطرغضا سطى تعظج 
اّتفاصّغات سسضرّغئ وأطظّغئ واجاثئاراتّغئ تثّعلعا اجاسمال 

افراضغ الاعظسّغئ شغ الّاةّسج سطى ضاطض المظطصئ، 
إذار  شغ  تعظج  شغ  افطرغضّغئ  الصّعات  اظاحار  وتةغج 
الترب المجسعطئ سطى (اإلرعاب) وصث جّثد الئاجغ صاغث 
 intelligence, السئسغ طعاشصاه المئثئّغئ سطى طحروع
المحروع  عثا   .surveillance et reconnaissance
لتطش  الرجمّغئ  الخفتئ  تفاخغطه  بسخ  ظحرت  الّثي 
خسغث  سطى  الةععد  باظسغص  غاسّطص  افذطسّغ  حمال 
اقجاثئارات والمراصئئ وتئادل المسطعطات بغظ طثاطش 
أسداء تطش الظاتع، وطظ ضمظعا تعظج الاغ أسطاعا 
بالظاتع".  السدع  غغر  افجاجغ  "التطغش  خفئ  أطرغضا 
الرخث  سمطغات  سطى  بافجاس  غرتضج  طحروع  وعع 
الاسعغقت  وتصثغط  المسطعطات  وتئادل  والمراصئئ 
سئر  جعاء  التطش،  فسداء  أظعاسعا  بحّاى  السسضرّغئ 
شاح  أو  اقجاطقع  ذائرات  أو  اقخطظاسّغئ  افصمار 

المةال الئرّي لطصعات السسضرّغئ لاظفغث طعاطعا.
السالمّغئ  الّرأجمالّغئ  بالمظزعطئ  اصاخادعا  ربط   -٤
والئظك  الّثولغ  الّظصث  لخظثوق  بالضاطض  وتسطغمه 
السالمغ غدسعن الئراطب والسغاجات وطا سطى التضعطئ 

الاعظسّغئ إق الاظفغث.
عثا عع "الطرغص الختغح" الثي غرغثظا الئاجغ ورئغج 
تضعطاه أن ظسغر شغه، ذرغص المعاظئ والمثّلئ، ذرغص 
اجاةثاء السثّو، ولصث وخطئ المسغرة الغعم سطى عثا 
"الطرغص الختغح" إلى جسض تعظج سطى حفغر العاوغئ، 
سثّوه،  إرضاء  أجض  طظ  دغظه  سظ  غاثّطى  طسثا  بطثا 
بطثا تابسا ذلغق غاسّعل تّضاطه حرصا وغربا غساةثون 
لمظطصئ  الّثخعل  فطرغضا  تمّعث  ارتضاز  ظصطئ  الفاات، 
سطغعا  السغطرة  شغ  أوروبا  وطظازسئ  إشرغصغا  حمال 

وبّعابئ لطثخعل إلى إشرغصغا.
عض تعظج بتاجئ إلى طساسثة طالّغئ؟

غحغع التّضام شغ تعظج أّن بقدظا شصغرة وأّظعا تتااج 
تطك  أّن  غرّوجعن  إّظعط  بض  خارجّغئ،  طساسثات  إلى 
المساسثات والصروض عغ الاغ جاظصث اصاخاد تعظج 
وأعض تعظج طظ الفصر بض طظ المةاسئ. لضّظ افرصام 
تضّثبعط وتفدتعط، شعثه المساسثات ق تساوي حغؤا 
طظ الظاتب اإلجمالغ الاعظسغ شمساسثات أطرغضا لاعظج 
شغ ٥ جظعات ُصّثرت بـ ٨٦٥ ططغعن دوقر وعع طئطس زعغث 
ق غجغث سظ ٠,٥٪ طظ الظاتب اإلجمالغ الاعظسغ، ضما أّن 
عثه المساسثات ق تساوي حغؤاً طظ بروة تعظج طظ 
بارول وغاز وططح وشعجفات. شاجارداد المطح الاعظسغ 
طظ حرضئ ضعتعزال الفرظسّغئ الاغ تظعئه (الفرظسغعن 
غثشسعن أجرة عضاار المطح ٠,٠٠٥ دغظار تعظسغ تسإ 
أضساف  جغةطإ  افجعاق  شغ  وبغسه   (١٩٤٩ اتفاصغئ 
أضساف عثه المساسثات افطرغضّغئ المعغظئ، واجارداد 
تصض طغسضار لطشاز الثي طّطضه بظ سطغ لحرضئ برغاح 
طظث  تظعئه  وعغ  بالمائئ  بظسئئ ١٠٠  الئرغطاظّغئ  غاز 
١٩٩٢ وتّخطئ طظه أرباتا تفعق طغجاظّغئ تعظج التالّغئ 
بـ٢٠ ضسفا، جغةطإ أضساف أضساف عثا المئطس. عثا 
افطعال  سظ  وشدق  والئارول.  الفعجفات  سظ  شدق 
المظععبئ المعجعدة شغ بظعك الّثول اقجاسمارّغئ وصث 

صّثرعا الثئراء بـ ٣ أضساف طغجاظّغئ تعظج التالّغئ.
الّطرغص الختغح إلى الصّمئ:

لغج شصر تعظج وأزطاتعا اقصاخادّغئ عع بسئإ صّطئ 
بقدعط  باسعا  سمقء  تّضام  بسئإ  عع  وإّظما  طعاردعا 
وأعطعط ودغظعط ببمظ بثج لصاء المتاشزئ سطى ضراجغ 
تضط طسعّجئ صعائمعا، ضغسعا بروة افطئ وططضغاعا الساطئ 
شغ طسالك شاجثة ضارة بالئطث وأعطه، شئثل أن تعزع 
المطضغئ الساطئ سطى افطئ وعع تصعا، شإظعا تساصر شغ 
جغعب تغاان المال... بط تربط الئقد بالئظك وخظثوق 

الظصث الثولغغظ وبسمعم أطرغضا المسماة طساسثات...
لغسئ تعظج الغعم بتاجئ إلى أطعال أو طساسثات، إّظما 
عغ بتاجئ إلى ظزام اإلجقم السزغط، وعغ بتاجئ إلى 
دولئ تصغصّغئ تطّئص ظزام اإلجقم، الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الّظئّعة شغعّتثعا طع جائر الئقد اإلجقطّغئ، الجاخرة 
بما طظتعا اهللا طظ بروة تفغخ سظ تاجاعا إذا ُأتسظ 
وضسعا شغ طعاضسعا الاغ بغظعا الططغش الثئغر، شاسعد 
تعظج ججءًا سجغجا طظ بقد اإلجقم وقغئ طظ وقغات 
دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ وغسعد لعا دورعا الصغادي 
شغ الةجء الشربغ طظ بقد المسطمغظ، جّغثة سطى تعض 
الماعّجط ضما ضاظئ زطظ الثقشئ افولى ق تمّر جفظ 

 أطرغضا أو أوروبا إق بإذن والغعا
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج

شغ العصئ الثي تاسارع شغه أتثاث البعرة شغ الحام 
الثارجغئ  المسارضئ  غسمى  سما  الشطاء  اظضحاف  بغظ 
الاغ غسمض الشرب سطى التفاظ سطغعا وتةمغسعا لاضعن 
له تةئ سظث شرض تطه السغاجغ اإلجراطغ سطى أعض 
الحام، وبغظ اظضحاف زغش صادة شخائض لطالما تئةتعا 
بمصارسئ ظزام اإلجرام وخعقً إلجصاذه، لغظضحش أطرعط 
وغزعر ضسفعط وأظعط أدوات شغ طغجان الصعى سطى 
افرض، ولغج آخرعا اتفاق خفخ الاخسغث شغ الةظعب، 
واطاثاده إلى الشعذئ الحرصغئ وطعاشصئ شخائطعا سطغه، 
طاابسئ  سظ  المظاذص  عثه  جغتغث  الثي  اقتفاق  عثا 
بط  وطظ  أخرى  طظاذص  طظ  الظزام  تفّرغ  لتغظ  البعرة 
إلغعا، إن لط غسئصه صادة عثه الفخائض  السعدة قتصاً 
أعض  بصدغئ  تاجروا  أن  بسث  (العذظ)  لتدظ  بالسعدة 

الحام وجطمععا فسثائعا سطى ذئص طظ ذعإ.
وشغ عثه الطتزات الاارغثغئ سطغظا أق ظةاطض أظفسظا وأن 
ظرى الخعرة سطى تصغصاعا ق ضما غرغث اإلسقم الضاذب 
رأجعا  وسطى  شالمسارضئ  الحام،  شغ  فعطظا  إظعارعا 
اقئاقف السطماظغ وعغؤئ رغاض تةاب لطافاوض، ظعر 
أظعط شغ طفاوضات أجااظئ وتاى شغ جظغش لط غضعظعا 
جعى أدوات رخغخئ وساطض تبئغئ لطظزام باجاسادته 
رشدظا  رغط  البعرة،  أجصطاعا  الاغ  المجغفئ  لحرسغاه 
ورشخ افطئ برطاعا لمبض عثه المفاوضات، شغ وصٍئ 
غفعط  خطئاً  المفاوضات  عثه  شغ  غزعر  الظزام  ضان 
وغسمض  الثولغئ  الصرارات  وغفعط  جغثًا  الثولغ  العاصع 
سطى اقجافادة طظ ضض بشرات الصعاظغظ الثولغئ، وضاظئ 
عع  غسث  الثي  دجاعره  سطى  بظاًء  دصغصئ،  تخرغتاته 
المرجسغئ له شغ عثه المفاوضات وضان غصغج ضض أطر 
وشص صعاظغظه وأظزماه، إّق أن طا غسمى المسارضئ لط 
غضظ لثغعا أي طرجسغئ صاظعظغئ أو تاى بعرغئ، وأضبر طا 
ضاظئ تتطط به عع البظاء سطغعا طظ دي طغساعرا والثول 
واشصئ  شصث  آخر،  حأن  عغ  الاغ  لطمفاوضات  الراسغئ 
لطسمطغئ  طراصئغظ  وروجغا  إغران  تضعن  أن  المسارضئ 
الافاوضغئ شغ العصئ الثي ضاظئ شغه عثه الثول تتحث 
جغعحعا وططغحغاتعا لصاال الفخائض البائرة سطى الظزام، 
دون أي ضماظات طظ أتث وتاى طمظ تثسغ أظعا دول 
أخثصاء الحسإ السعري وسطى رأجه أطرغضا الاغ بسضج 
المسارضئ  عثه  جاظإ  طظ  افصض  سطى  الاعصسات  جمغع 
العجغطئ، الاغ تفاجأت بصرار اإلدارة افطرغضغئ إظعاء برظاطب 
تثرغإ شخائض المسارضئ السعرغئ وتسطغتعا، عثا الصرار 
الثي قصى ترتغئاً ضئغرًا طظ الصغادة الروجغئ، تغث صال 
إن  ضعجغظ،  أرتغعم  الروجغئ،  الثارجغئ  شغ  المسآول 
المسارضئ،  دسط  برظاطب  إظعاء  بثطعة  ترتإ  طعجضع 
طآضثًا أن الثطعات ضاشئ الاغ تعثف إلى تثفغش الاعتر 
وتسجغج افطظ شغ الحرق افوجط غرتئعن بعا، وطحثدًا 
طظخات  طعاصش  شغ  ططتعظاً  تصارباً  غرون  أظعط  سطى 
الرغاض والصاعرة وطعجضع تةاه تض الظجاع وباتئ أضبر 
واصسغئ شغ تصغغمعا لتض افزطئ السعرغئ، بغظما اظاصثت 
المسارضئ السعرغئ الصرار، شغما اسائرته بسخ شخائض 
الةغح التر بمبابئ خدعع لمطالإ طعجضع طا طظ حأظه 

تسجغج السظاخر الةعادغئ.
إن أطرغضا الراسغ الرجمغ لظزام أجث والاغ عغ طظ جطئئ 
له الثسط اإلغراظغ وطظ بط الروجغ، تسمض وطظث بثاغئ 
البعرة سطى إغةاد تض جغاجغ، سئر أدواتعا شغ افطط 
الماتثة وسمقئعا طظ تضام المسطمغظ، اجاعثشئ شغ 
الئثاغئ ضسر جمعح البعرة الاغ ضاظئ صعغئ ضفاغئ لصطع 
الظزام طظ أرضاظه وجثوره، لعق أن عثه المسارضئ الاغ 

ًثورة الشام حتتاج قيادة سياسية ربانية 
تسري بها على هدى
ـــــــــ ــــــــــ  بصطط: أتمث طساز ـ 

أذالئ أطث البعرة وشص الرؤغئ افطرغضغئ لتطعا السغاجغ، 
وبشغئ إظعاك البائرغظ وتفرغص خفعط وتحاغاعط بعثف 
المسارضئ  عثه  وفن  الظزام،  أتدان  إلى  إسادتعط 
سطماظغئ بثا المحعث واضتاً جثًا، تاى لغائغظ بصطغض طظ 
الاثصغص أن المسارضئ والظزام غسمطعن شغ تماٍه ضئغر 
لضسر إرادة البعرة، وجاسثعط شغ ذلك أدوات ضبغرة سطى 
رأجعط حرسغع شخائض البعرة الثغظ حرسظعا أخث الثسط 
طظ أطرغضا وططتصاتعا شغ دول الدرار، بتةئ المخطتئ 
والمفسثة، طما جسض أغطإ الفخائض ق تاترك إق بأواطر 
خارجغئ ووشص خطعط تمراء رجمعا لعط، بسئإ سثم 
الحرسغ،  التضط  سطى  واظطئاصه  السغاجغ  العاصع  شعط 
وتخعغر طضاسئات وعمغئ سطى أظعا اظاخار جرسان طا 
ضان غصعم الظزام باجاسادتعا بسث أن غثطر التةر والئحر 
وسطى طرأى طظ السالط وظزاطه الثولغ الضاشر الثي ق 
ضاشئ  طظ  طسمع  وسطى  ذطئ،  وق  إّقً  طآطظ  شغ  غرصإ 

الثول الاغ تّثسغ الترغئ وتصعق اإلظسان.
وشعق ضض عثا الاآطر الثولغ والثثقن طظ إخعة اإلجقم 
والسصغثة ضان عظاك شاجسئ جثغثة، لطالما أخغئئ بعا 
بعرة الحام ذعال جظغظ البعرة، أق وعغ اقصااال بغظ 
الفخائض الثي ضان غفرح أسثاء اإلجقم والبعرة، وضاد 
تترغر  شخغطغ  بغظ  البعرة  طضاسئات  بضض  غطغح  أن 
شغ  الارضغ  الاثخض  خطفغئ  سطى  الحام  وأترار  الحام 
شغ  وغسعد  تطإ،  وأرغاف  إدلإ  شغ  المتررة  المظاذص 
أعط أجئابه إلى ارتئاط صادة الفخائض بما غسمى زورًا 
طظ  والسسعدغئ  وصطر  ضارضغا  الثاسمئ  الثول  وبعااظاً 
جاظإ وإلى العثن والمفاوضات الاغ خثَّسئ خفعف 
الفخائض وجسطئ بأجعط بغظعط طظ جاظإ آخر، بض أدت 
إلى اصااال ضاد غطغح بالساتئ شغ وصئ ضاظئ شغه أتعج 
طا تضعن إلى الاعتث واقظطقق طظ جثغث وسطى أجج 
واصسغئ وتصغصغئ طضاحفئ لما جرى وطا جغةري، خخعخًا 
بسث تسطغط طثغظئ تطإ لمطغحغات أجث طظ صئض الظزام 

الارضغ سظ ذرغص بسخ الفخائض المثسعطئ طظه.
ضاظئ  الحام  أعض  سطى  تظعال  الاغ  المخائإ  عثه  إن 
وق تجال طثار تمتغص واباقء طظ اهللا سج وجض، ولضظ 
بسث ضض عثه السظغظ عض ختغح أن البعار لط غاسطمعا 
طظ أخطائعط الاغ ضان بمظعا دطاءعط وأسراضعط؟ عض 
طا زالعا غراعظعن سطى المةامع الثولغ وعط غرون بأم 
أسغظعط طساظاة أعطعط شغ السةعن وطثغمات الطةعء؟ عض 
طا زالعا غظازرون أن تتظع سطغعط دولئ عظا أو دولئ عظاك 
طع سطمعط بأظعط طاعتثون سطى طتاربئ اإلجقم؟ وعض 
ختغح أن اإلجقم لط غسطظا التطعل لصداغاظا؟ وضغش 

السئغض لثلك؟
عع  التصغصئ  شغ  اآلن  إلى  الحام  بعرة  تفاصثه  طا  إن 
الصغادة السغاجغئ العاسغئ المثطخئ الاغ ترى افتثاث 
وجظئ  اهللا  ضااب  طظ  التطعل  وتساظئط  بخغرة،  بسغظ 
رجعله ، وتدع ضض حأن شغ طضاظه وزطاظه ضما أطر 
اإلجقطغ  المحروع  سطى  البائرغظ  حاات  تةمع  اهللا، 
الضاطض الماضاطض، ق تاساطض طع افتثاث بردود افشسال، 
بض بمظعب رباظغ واضح، شاةامع الصعة السسضرغئ والتظضئ 
السغاجغئ وتسغر بأطاعا إلى الثقص الثي تطمح إلغه 
بالسعدة بالمسطمغظ إلى سئعدغئ اهللا وإصاطئ حرسه الثي 
أطرظا باطئغصه، شغ ظض دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، 
عثه الثولئ الاغ تدع المعازغظ الصسط ضما أطر ربظا 
رَْسلَْنا 

َ
أ ﴿َولََقْد  وتمضغظه.  ظخره  شغاظجل  سقه،  شغ  جض 

ِمن َقْبلَِك رُُسًال إىَِلٰ َقْوِمِهْم َفَجاُءوُهم بِاْكَيَِّناِت َفانَتَقْمَنا ِمَن 
 ﴾ا َعلَْيَنا نرَْصُ الُْمْؤِمننَِي ْجَرُموا� َواَكَن َحًقّ

َ
ِيَن أ َّ ا

ظحر طعصع (الثطغب أون قغظ، البقباء ٢٤ حعال ١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٧/١٨م) الثئر الاالغ: "صال طةطج السقصات 
افطرغضغئ اإلجقطغئ (ضغر)، إن التعادث المسادغئ لطمسطمغظ شغ العقغات الماتثة حعثت زغادة بظسئئ ٩١٪، 
بغظ ظغسان/أبرغض وتجغران/غعظغع طظ السام الةاري، طصارظئ بظفج الفارة طظ السام الماضغ. جاء ذلك شغ 
تصرغر تعادث طساداة المسطمغظ "اإلجقطعشعبغا" لطربع الباظغ طظ ٢٠١٧، الثي ظحره المةطج، البقباء. ولفئ 
الاصرغر إلى أن إجمالغ ظسئئ الجغادة شغ تعادث اإلجقطعشعبغا بغظ ضاظعن الباظغ/غظاغر وتجغران/غعظغع ٢٠١٧ 
بطشئ ٢٤٪. وأحار إلى أظه "رغط طرور ظخش سام ٢٠١٧ شصط، شإن عثا السام عع افسطى طظ تغث سثد تعادث 
اإلجقطعشعبغا الاغ وبصعا طةطج السقصات افطرغضغئ اإلجقطغئ طظث بثء السمض بظزام تعبغص تطك التعادث 
سام ٢٠١٣". وصال إن "تعادث الاترش تأتغ شغ المرتئئ افولى، تطغعا جرائط الضراعغئ الاغ تادمظ إلتاق 
ضرر بافحثاص أو المماطضات". وشغ تسطغصعا سطى الاصرغر، صالئ زغظإ أراغظ، طظسصئ دائرة طضاشتئ وطراصئئ 
اإلجقطعشئغا شغ "ضغر": إن "التمطئ اقظاثابغئ لطرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ، واجاعثاف إدارته لطمسطمغظ 
افطرغضغغظ وغغرعط طظ افصطغات، ضان لعا دور ضئغر شغ زغادة تعادث اإلجقطعشعبغا". غثضر أن تمطئ تراطإ 
الحسارات  طظ  الضبغر  تدمظئ  الماضغ،  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  طططع  الماتثة  العقغات  لرئاجئ  اقظاثابغئ 
المظاعدئ لقجقم والمسطمغظ، ووسعد بالادغغص سطغعط شغ أطرغضا، بثسعى اتعاطعط بـ"اإلرعاب والاطرف"، 

وعع طا أبار الضبغر طظ الظسرات السظخرغئ وتعادث الاطرف داخض المةامع افطرغضغ".
: إن تظاطغ التعادث والممارجات السثائغئ ضث المسطمغظ شغ أطرغضا لط تسث طفاجؤئ أبثا، فن 
اإلسقم افطرغضغ طسامر شغ تعجغه الظصث القذع ضث المسطمغظ الثغظ غسغحعن شغ أطرغضا، طما غترض 
غغر المسطمغظ سطى المسطمغظ عظاك، شغ تساعض واضح سطى تعشغر التماغئ لعط. وإضاشئ إلى ذلك شإظه طع 
وجعد تراطإ شغ رأس السططئ، وعع الثي غعغر خثور افطرغضان سطى المسطمغظ داخض أطرغضا وخارجعا، 
شإن الماعصع عع أن تجداد العةمات سطى المسطمغظ سظفا ووتحغئ. وغئصى التض دائما شغ غث المسطمغظ 
لطاثطص طظ جمغع طساظاتعط ووغقتعط، وعع السمض إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، وتظخغإ اإلطام 

الةظئ الثي غصاتض طظ ورائه وغاصى به.

عام ٢٠١٧ قد يكون هو األسوأ للمسلمين في أمريكا
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