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بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغ

ظظحر طعصع (الةجغرة ظئ، افتث، ١٣ ربغع اآلخر ١٤٣٩عـ، 
دولئ  "اجاثسئ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٧/١٢/٣١م) 
شطسطغظ جفغرعا المسغظ لثى باضساان ولغث أبع سطغ 
بسئإ طحارضاه شغ طعرجان الشدإ فجض الصثس الثي 
سصث شغ تثغصئ لغاصئ باغ شغ طثغظئ راولئظثي، وحارك 
شغه أطغر جماسئ الثسعة اإلجقطغئ تاشر جسغث الماعط 
أطرغضغا وعظثغا بـ"اإلرعاب". وأضث الظاذص باجط وزارة 
وترخعا  شطسطغظ  دولئ  الاجام  والمشاربغظ  الثارجغئ 
سطى المتاشزئ سطى السقصات الطغئئ الاغ تربطعا بالعظث، 
وضثلك دسمعا لطةععد الاغ تئثلعا العظث شغ تربعا 
سطى "اإلرعاب"، ووصعف دولئ شطسطغظ طع ظغعدلعغ شغ 

الاخثي "لطاعثغثات اإلرعابغئ" الاغ تاسرض لعا.
أعض  ضتال  تالعط  باضساان  أعض  أن  طع   :

ي

شطسطغظ بثلعا الادتغات الةسام لاترغر بطثغعما، إق 
أن تضام باضساان والسططئ الفطسطغظغئ وطسعط تضام 
المسطمغظ صث خثلعا ضحمغر وشطسطغظ شاخالح تضام 
باضساان طع العظث واسارشئ السططئ بضغان غععد. بط 
بأواطر طظ أطرغضا الخطغئغئ سثوة اإلجقم والمسطمغظ، 
الئطثغظ  أعض  طصاوطئ  باتئ  المسطمغظ  تضام  وخظعع 
العظث  وأضتئ  (إرعابا)!!  لطاترر  وجسغعما  لقتاقل 
(اإلرعاب)  تتارب  الاغ  الثول  طظ  غععد  وضغان 
لطاترر  الساسغظ  بالساططغظ  وتظضقن  تصمسان  فظعما 
الثولئ  طظ  طساشربا  لغج  عثا  وذئسا  اقتاقل،  طظ 
العظثوجغئ وضغان غععد، ضما أظه لغج طساشربا طظ 
أطرغضا المةرطئ وق طظ غغرعا طظ الثول اقجاسمارغئ، 
شعغ جمغسعا تثسط ضغان غععد والعظث، وتاشاضى بض 
تصر اتاقل غععد لفطسطغظ والعظث لضحمغر؛ فن ذلك 
لضظ  المسطمغظ.  بقد  شغ  الثول  تطك  طخالح  غثثم 
السةإ السةاب عع أن تاعاشص آراء السططئ الفطسطغظغئ 
الثلغطئ طع آراء أطرغضا الخطغئغئ وضغان غععد والثولئ 
أن  اسائار  سطى  الشربغئ  الثول  وضثلك  العظثوجغئ 
طصاوطئ أعض ضحمغر لقتاقل العظثوجغ (إرعابا)، وأن 
صادة الةماسات اإلجقطغئ الاغ تصاوم اقتاقل طظ طبض 
الحغت تاشر جسغث أظعط (إرعابغعن)، شاثةض السططئ 
تاشر  طع  سطغ  أبع  باضساان  شغ  جفغرعا  الاصاء  طظ 
داسمئ  جماعغرغئ  باضسااظغئ  اتاحادات  شغ  جسغث 
لطصثس وتطالإ باترغرعا، وتثسع لطعصعف شغ وجه 
تراطإ!!  بط لط تضاش السططئ السار بثلك بض إن وزارة 
خارجغاعا أضثت شغ بغاظعا سطى الاجاطعا وترخعا سطى 
المتاشزئ سطى السقصات الطغئئ الاغ تربطعا بالعظث، 
وضثلك دسمعا لطةععد الاغ تئثلعا العظث شغ تربعا 
الاخثي  شغ  ظغعدلعغ  طع  ووصعشعا  (اإلرعاب)،  سطى 
(لطاعثغثات اإلرعابغئ) الاغ تاسرض لعا، وسطغه شصث 
صرر وزغر الثارجغئ والمشاربغظ الفطسطغظغ وباسطغمات 
طئاحرة طظ سئاس اجاثساء السفغر الفطسطغظغ لثى 
شغ  حك  شطسطغظ  أعض  سظث  غسث  لط  شعرا.  باضساان 
أن طظزمئ الاترغر والسططئ الفطسطغظغاغظ ق تمبقن 
شطسطغظ وق أعطعا، وأن أزقم السططئ الثغظ تظازلعا سظ 
طسزط شطسطغظ لغععد لغج غرغئا سطغعط أن غسائروا 
السسغ لاترغر ضحمغر (إرعابا) وأن غثسمعا اتاقل العظث 
لضحمغر، وأن غصفعا ضث أعض باضساان الثغظ غاحعصعن 
وغساتبعن  غععد،  طظ  وتترغرعا  شطسطغظ  لظخرة 
جغحعط لطصغام بعثا العاجإ الحرسغ السزغط. بصغ أن 
ظثضر جغح باضساان المسطط أن ذرغصعط إلى الصثس 
أصخاعا،  شغ  فدائعا  حعصا  غاترصعن  الاغ  وخقتعط 
إظما تمر سئر الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة؛ 
ولثلك ظطالئعط بإسطاء الظخرة لتجب الاترغر إلصاطاعا 

شعرا دون تأجغض وق تسعغش.

وأوروبغغظ،  أطرغضان  طظ  المساسمرغظ،  طثططات  إن 
لغسئ سطغظا صثًرا طصثوًرا، وباجاطاسئ افطئ اإلجقطغئ أن 
تفحض عثه المثططات وترد ضغث الضاشرغظ إلى ظتعرعط، 
وتردعط خائئغظ خاجرغظ، إق أن عثا ق غاط وشص تسابات 
التضام السمقء وق سئر المآجسات الثولغئ اقجاسمارغئ 
عط أس  وق طظ خقل العجطاء الثولغغظ، شعآقء جمغساً 
الثاء وجئإ الئقء، وق غمضظ أن غضعظعا غعًطا جئًئا لطحفاء، 
لثلك شما سطى افطئ جعى أن تساخط بتئض اهللا وتاصغث 
بحرسه وأن تأخث بأجئاب الظخر والاترغر، وأن تسسى طع 
الساسغظ إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة شغسج المسطمعن 

وغفطتعا، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج.
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الاغ  المفاجؤئ  اقتاةاجات  تطك  سابرة  عّئئ  لغسئ 
المعالعن  غجسط  ضما  اإلغراظغئ  المثن  حعارع  اجااتئ 
لتضام إغران، وق عغ شاظئ جثغثة ضما وخفعا صائث 
الترس البعري طتمث سطغ جسفري، وصال بأّظعا طةرد 
ُتتّرضعا  خارجغئ  طآاطرة  وق  اظاعئ"،  صث  "اتاةاجات 
واحظطظ ولظثن وتض أبغإ ضما غاعمعا خاطظؤغ طرحث 
الظزام، بض عغ اظافاضئ حسٍإ ضّث ظزاٍم ساٍت ساظى 
طظه افطّرغظ، وعع حضٌض طظ أحضال الامرد سطى ظزام 
ذاغعتغ طحئعه غحاط أطرغضا شغ السطظ، وُغظسص طسعا 
شغ السر، شعثه اقتاةاجات لحئاب إغران ضث الظزام 

عغ حرارة بعرة تصغصغئ تظحث تشغغرًا تصغصغاً.
اظثلسئ اقتاةاجات بحضٍض سفعي طظ طثغظئ طحعث 
شغ السابع والسحرغظ طظ ضاظعن أول/دغسمئر الماضغ 
بمطالإ بسغطئ تاسطص بافوضاع اقصاخادغئ واظاحار 
الفساد، بّط اتسسئ جشراشغاً وتعّجسئ طططئغاً؛ شةشراشغًا 
جثغثة  طثظا  شحمطئ  غعم  بسث  غعطاً  رصساعا  اّتسسئ 
بطشئ ١٢٠ طثغظئ، وطططئغاً تعجسئ حساراتعا وتتعلئ 
قظافاضئ حسئغئ واجسئ ضث السططئ ططالئًئ بإجصاط 
الظزام، وطظ تطك الحسارات الاغ رّددعا المازاعرون 
شغ طسغراتعط: "جغث سطغ اخةض طظ ظفسك وارتض"، 
و"المعت لطثغضااتعر"، و"الظاس تاسعل والمرحث افسطى 

غاخرف ضإله"، و"المعت لروتاظغ".
إّظعا ترضئ جماعغرغئ ذاتغئ شاجأت الظزام ولط غاعصسعا 
طظ  ُطتّرضات  طةمعسئ  الطئغسغ  داشسعا  المراصئعن، 
الزطط والئطالئ والفصر واظاحار الفساد واتاضار السططئ 
طظ صئض ذئصئ أحئه بطئصئ رجال الثغظ شغ الصرون 
العجطى شغ أوروبا، إّظعا بق حك ترضئ حسئغئ ضث 
السسضرغئ  الصعة  أظعاع  بضض  ُطثّجةئ  غاحمئ  جططئ 

تحمض الةغح والترس البعري وافجعجة افطظغئ.
لصث دخطئ عثه اقتاةاجات أجئعسعا الباظغ بالرغط 
والسظش  الصمع  أحضال  لضاشئ  السططئ  اجاثثام  طظ 
تظزغط  طظ  وبالرغط  المازاعرغظ،  ضث  واقساصال 
السططئ لازاعرات طعازغئ طآغثة لطظزام شغ طتاولئ 
وطداطغظعا،  شتعاعا  طظ  اقظافاضئ  إلشراغ  طظعا 

والاطئغج سطى أعثاشعا وطراطغعا.
ولطصداء سطغعا شغ أجرع وصئ شصث تّط ظحر الترس 
اتاةاجغئ  البعري شغ أضئر بقبئ أصالغط تحعث أسماقً 
وعغ عمثان وأخفعان ولعرجاان، وتّط صطع اإلظارظئ 
تئث  اإللضاروظغئ الاغ  طظ المعاصع  ضئغر  سثد  وتةإ 
شغ  والمسغرات  لطمزاعرات  شغثغع  وطصاذع  خعرًا 
اجافتالعا،  صئض  ووأدعا  اقظافاضئ،  إلخماد  ُطتاولٍئ 
زالئ  شما  الصمسغئ  افجالغإ  عثه  ضض  وطع  ولضّظعا 
البعرة تاأّجب، وطا زالئ ُتظّعع شغ أجالغئعا، وضطما زاد 
الدشط سطى الُمازاعرغظ غجغث لثغعط اإلخرار سطى 
الاتثي، شصاض السحرات طظ المتاةغظ واساصال اآلقف 
طظعط لط غفئ شغ سدثعط، ولط غععظ طظ التماجئ 

شغ ظفعس الحئاب البائرغظ.
شغ  جرى  طا  سطى  اقتاةاجات  عثه  ُتصاس  ق 
طتخعرة  دواشسعا  ضاظئ  الاغ   ٢٠٠٩ سام  اتاةاجات 
بإسادة  طتثدة  ططالئعا  وضاظئ  اقظاثابات،  باجوغر 
اإلخقتغ  الاصطغثغان  الاغاران  وضان  افخعات،  شرز 
عثه  تصاس  ق  ظسط  شغعا،  غاظاشسان  والمتاشر 
حاططئ،  المطالإ  جاءت  المّرة  عثه  شفغ  تطك،  سطى 
وُرشسئ شغعا حسارات ُتطالإ بإجصاط الظزام برأجغه 
اإلخقتغ والمتاشر، شطط تسث لسئئ جظاتغ السططئ 
الفاجثغظ تظططغ سطى المازاعرغظ، لثلك ظعدي شغعا 
تضط  بغظ  شرق  بق  طساً  وروتاظغ  خاطظؤغ  بإجصاط 

اإلخقتغغظ والمتاشزغظ.
طظعا  واإلصطغمغئ  الثولغئ  الصعى  لمعاصش  بالظسئئ  أّطا 
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السفارات  تضعن  أن  والتجن،  افجى  دواسغ  لمظ  إظه 
التضعطات  عط  الثولغعن،  والمئسعبعن  الشربغئ، 
طةالسعا  وعط  اإلجقطغئ،  الئقد  شغ  الصائمئ  الفسطغئ 
لاسعغص  طراضج  إق  الئرلماظات،  عثه  وطا  الاحرغسغئ، 
الحرسغئ  الخئشئ  وإضفاء  الثجاعرغغظ،  طثخخات 
لطةرائط، والمآاطرات، لغج غغر. شصث ذطئئ السفارة 
افطرغضغئ شغ ٢٠١٧/١٢/١٧م، طظ التضعطئ السعداظغئ 
الةظائغ  الصاظعن  طظ   ١٥٢ المادة  إلشاء  أو  (تسثغض 
السعث  طع  لااعاءم  الفاضح،  الجي  بارتثاء  الماسطصئ 
والسغاجغئ).  المثظغئ  بالتصعق  الثاص  الثولغ 
وبتسإ بغان السفارة شإن ذلك غسائر اظاعاضاً لسقطئ 

الرساغا، وضراطاعط، والترغات المثظغئ.
جعن  افطرغضغ،  الثارجغئ  وزغر  ظائإ  أن  وتسطمعن 
جعلغفان، سظثطا جمع ضئار السطماء وبسخ الاظفغثغغظ، 
وافجاتثة، وظفرًا طظ أئمئ المساجث، شغ صاسئ الحعغث، 
بةاطسئ الصرآن الضرغط بأم درطان، لّصظعط درجاً، ورجط 
لعط طسارًا ُغرضغ أطرغضا، وخرغطئ ذرغص، لضغ غخئح 
غسسى  (بأن  وذلك  فطرغضا،  ضاطقً  حرغضاً  السعدان 
إلى تتصغص السقم داخض تثوده) أي تفاغئ طا تئصى 
طظه، (وطع جغراظه)، أي المتاشزئ سطى جظعب السعدان 
بختغفئ  لصاء  شفغ  والفحض،  اقظعغار  طظ  "افطرغضغ" 
طثى  سظ  الئحغر  جؤض  شغ ٢٠١٧/١/٢٦  افوجط  الحرق 
تظفغث التضعطئ لثمسئ ططالإ أطرغضغئ لرشع التخار، 
شصال الئحغر (بالفسض ضاظئ عظاك ٥ طتاور لرشع السصعبات، 
والسعدان أوشى بثلك... وضض السالط والثول المةاورة 
تسطط أن لثغظا جععًدا ضئغرة جًثا وطتاولئ لطسمض سطى 

اجاصرار جظعب السعدان). وذطإ جعلغفان (أن غاساون 
السعدان بحضض طعبعق، طع المةامع الثولغ، لاتسغظ 
افطظ)، وعثا غسظغ بثل العجع شغ طتاربئ اإلجقم، وشغ 
عثا الخثد، خرح الئحغر أغداً، بأظعط صطسعا حعذًا 
(وأن  أطرغضا.  بحعادة  (اإلرعاب)  طتاربئ  شغ  طسائرًا 
غطاجم السعدان بالمساغغر الثولغئ الراجثئ)، وجعلغفان 
الثجاعر  جظ  تال  شغ  الضاطض،  اقباساد  بثلك،  غسظغ 
ق  ودغظ،  وطغباق،  وسعث،  حرسئ،  ضض  سظ  والصعاظغظ، 
الماتثة.  افطط  وطعابغص  الثولغئ،  الحرسئ  طع  غاعاءم 
العسعد  بسخ  جعلغفان  ذضر  شصث  ذلك،  سطى  سقوة 
المضثوبئ طسئصاً، شصال: (إن دسط تصعق اإلظسان، بما 
ججءًا  غحضض  وجغزض،  ضان،  الثغظغئ،  الترغئ  ذلك  شغ 
عاطاً جثًا طظ المحارضئ البظائغئ بغظ أطرغضا والسعدان)، 
والةثغر بالثضر أن جعن جعلغفان صث ذضر سئارة (الترغئ 
الثغظغئ) شغ ضطماه عثه تعالغ (١٨) طرة، تسإ طعصع 
السفارة افطرغضغئ الاغ ظحرت الضطمئ شغ ٢٠١٧/١١/١٧م، 

تعل تصعق اإلظسان والترغئ الثغظغئ شغ السعدان.
الثولغ،  والمعصش  الثولغئ،  الصعى  طعازغظ  وبتسإ 
عغ  وجصعذعا،  اظعغارعا  بعادر  رغط  أطرغضا،  وباسائار 
ذلك،  بتسإ  طظازع،  بق  السالط،  شغ  افولى  الثولئ 
شإن ذطئات السفارة افطرغضغئ، وتعجغعات طئسعبغعا، 
وطمبطغعا، شغ ظض افظزمئ السمغطئ الصائمئ شغ الئقد 
والسمض  تظفغثعا،  غةإ  أواطر  بمبابئ  تزض  اإلجقطغئ، 
وطا  أطرغضا،  تتثدعا  الاغ  المخالح  وشص  بمعجئعا، 
شغ  والثخعل  الاام،  اقظخغاع  إق  افظزمئ  عثه  سطى 
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أهل باكستان يغضبون للقدس
باعتبار  تكافئهم  والسلطة 

سعيهم لتحرير كشمير إرهابا

غعم  افردظغ  الظزام  أطظ  أجعجة  صاطئ 
وصفات  تظفغث  بمظع   ٢٠١٨/١/٥ الةمسئ 
شطسطغظ  وضض  وافصخى  الصثس  لظخرة 
ضان صث أسطظ سظعا تجب الاترغر شغ وقغئ 
افردن، طظ أطام طساجث سثة شغ الساخمئ 
طعاصع  تتعلئ  وصث  عثا  والرخغفئ.  سمان 
لمثاطش  سسضرغئ  بضظات  إلى  العصفات 
افجعجة افطظغئ، الاغ صاطئ باساصال بقبئ 
طسةث  أطام  طظ  الاترغر  تجب  حئاب  طظ 
شغ  آخرغظ  اساصال  وتاولئ  الضئغر  ظجال 
طعاصع العصفات افخرى. وصث طظسئ افجعجة 
وتاولئ  الاخعغر  طظ  الختفغغظ  افطظغئ 
أجعجة  خادرت  ضما  ضاطغراتعط،  طخادرة 

اقتخال طظ بسخ الظاس المعجعدغظ. إن عثا المظع لطعصفات لغآضث بأن ادساء الظزام شغ افردن ترخه سطى 
الصثس وافصخى عع ادساء ضاذب، وأظه شصط لقجاعقك المتطغ واإلسقطغ لغج أضبر.

النظام األردني لم ينصر القدس ويمنع الدعوة لنصرتها
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بصطط: افجااذ غسصعب إبراعغط (أبع إبراعغط) - الثرذعم
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طأزق  شغ  وغثخض  إق  طأزق  طظ  السراق  غثرج  إن  طا 
وطحارغسه.  اقتاقل  جغاجات  بسئإ  وأضئر  أحث  آخر 
تضعطئ  صئض  طظ  الثولئ  تظزغط  خفتئ  ذغ  شئسث 
السراق  أضراد  غثرج  سطغه،  اقظاخار  وإسقظعا  المرضج 
بحسار "المعت لئارزاظغ وغسصط ذالئاظغ" و"لاسصط 
التضعطئ الفاجثة" لغئثأ ربغع افضراد ضث الفاجثغظ، 
تغث تحعث غالئغئ طثن إصطغط ضردجاان، طظث اقبظغظ 
لطمطالئئ  تاحثة  تزاعرات   ،(٢٠١٧ افول  ضاظعن   ١٨)
طظث  الماأخرة  رواتئعط  وخرف  المسغحئ  باتسغظ 
أحعر، واتسسئ رصسئ الازاعرات إلى السثغث طظ طثن 
الضردجااظغئ  افتجاب  طصار  إتراق  خقلعا  تط  اإلصطغط 
بافرغص  افطظغئ  الصعات  وصاطئ  المظاذص،  عثه  شغ 
لطثطعع  المسغطئ  والصظابض  الظار  بإذقق  المازاعرغظ 
طا أدى إلى طصاض وإخابئ السحرات طظ المازاعرغظ، 
افتجاب  طصار  طظ  الثخان  جتإ  تخاسثت  تغث 
بمتاشزئ  طضرون"  "بغرة  بطثة  شغ  الرئغسغئ  الضردغئ 
تادبئ لغسئ افولى  اقبظغظ الماضغ شغ  السطغماظغئ 
 ٢٠١١ ساطغ  طمابقن  تادبان  جئصعا  إذ  ظعسعا،  طظ 
افتجاب  طصار  أن  المرة  عثه  المثاطش  لضظ  و٢٠١٥. 
الرئغسئ الثمسئ، اقتتاد العذظغ والتجب الثغمصراذغ 
المسارضغظ،  اإلجقطغئ  والةماسئ  والاشغغر  التاضمغظ، 
واقتتاد اإلجقطغ اجُاعثشئ ضطعا دون تفرغص، شغ طا 
غسث أسظش تترك غصعم به أعض المثغظئ طظث تزاعرات 
سظ ١٥  غصض  ق  طا  إتراق  تط  أغام،  بقبئ  شثقل   .٢٠١٥
طصر  إلى  إضاشئ  اإلصطغط  شغ  جغاجغئ  فتجاب  طصرا 
طةطج بطثي. أتث الظاحطغظ طمظ حارك باقتاةاجات 
فظعا  افتجاب  طصار  ظترق  "إظظا   ٢٤ شراظج  لصظاة  ذضر 
الحسإ  طساظاة  سظ  وطسآولئ  التضعطئ  شغ  طحارضئ 
الضردي اقصاخادغئ والسغاجغئ، شترق المصار غسظغ أن 
المعاذظ الضردي غؤج طظ جمغع افتجاب الضردغئ الاغ 
أوخطئ ضردجاان إلى اإلشقس". وأن تضعطئ اإلصطغط 
تساصطع رواتإ المعظفغظ، وتاى أجسار وصعد الاثشؤئ 
طع تطعل شخض الحااء ارتفسئ إلى ١٥٠ دوقرا لطئرطغض 
(٢٠٠ لار) أي إلى ضسش طا ضاظئ سطغه صئض ساطغظ. وق 
تخض الضعرباء إق أربع جاسات شغ الغعم وغسةج الظاس 

سظ تتمض تضالغش التخعل سطغعا طظ المعلثات.
أطا جغرغض روجغض الماثخص شغ حآون اإلصطغط شصث 
ذضر "أن عظاك حسعرًا لثى الظاس بالثغاظئ واإلعاظئ، 
افتثاث  طسآولغئ  السغاجغئ  افتجاب  غتمطعن  وعط 
افخغرة"، شغ تغظ صال الظائإ سظ الةماسئ اإلجقطغئ 
الضردجااظغئ، زاظه جسغث: إّن "الحسعر بالغأس طظ صئض 
الحسإ الضردجااظغ تةاه تضعطئ اإلصطغط وإخقتاتعا 
المجسعطئ، بسئإ شحطعا سطى جمغع الخسث، دشسعط 
لطثروج بمزاعرات غاضئئ". وأوضح أّن "تضعطئ إصطغط 
ضردجاان تساتّص بعرة حسئغئ ولغج تزاعرات شصط؛ 
والمظاحثات  حسئعا  لمطالإ  تساةغإ  ق  لضعظعا 
بمخالتعا  طحشعلئ  وأخئتئ  والمتطغئ،  الثولغئ 
وحراضاتعا التجبغئ"، أطا جططئ اإلصطغط شصث ذضر طخثر 
طتّطغ بمثغظئ السطغماظغئ أّن "السططات شغ المتاشزئ 
(المثغظئ)  السطغماظغئ  طظ  إضاشغئ  صعات  اجاصثطئ 
وأربغض إلى المظاذص الاغ تحعث اتاةاجات طاعاخطئ 
طظ  سسضرغئ  صعة  إرجال  ضرورة  سظ  التثغث  وبرز 
افوضاع  سطى  لطسغطرة  السطغماظغئ  إلى  بشثاد 
ودخعل  اقتاةاجات  طظ تطّعر  الماأزطئ عظاك، خعشاً 
جماسات طسطتئ بغظعط". وأوضح لــ"الثطغب أوظقغظ" 
واساصاقت،  دعط  تمقت  ظّفثت  الضردغئ  "الصعات  أن 
سظ ظاحطغظ طآّغثغظ لطتراك الةماعغري الثي  بتباً 
طظ  سثدًا  طقتصاعا  إلى  إضاشئ  المتاشزئ،  تحعثه 
تزعر  تسةغقت  أو  خعر  أي  ظحر  لمظع  الختفغغظ 
تصغصئ طا غةري داخض اإلصطغط". ولفئ المخثر، الثي 
الضعربائغ  الاغار  صطع  إلى  ععغاه،  ضحش  سثم  ذطإ 
المظاذص  بسخ  سظ  جاسات،  سثة  اإلظارظئ  وخثطات 

الاغ حعثت تخسغثًا شغ اقتاةاجات.
ضطعا،  بافتجاب  طظثدة  حسارات  رشسعا  المازاعرون   
افتجاب  شحض  لاآضث  جاءت  اقتاةاجات  أن  غرجح  طا 
الفارة  وعغ   ،٢٠٠٣ اتاقل  بسث  طا  اإلصطغط  إدارة  شغ 
وجغاجغا  طالغا  أشدض  بعضع  اإلصطغط  شغعا  تماع  الاغ 
ذضروا  طتطغعن  طراصئعن  السغاجغئ.  السمطغئ  ظض  شغ 
أن أجئابا ضبغرة تشثي عثه اقتاةاجات أولعا شساد 
اإلصطغط  ببروات  واجاؤبارعط  السططئ  سطى  الصائمغظ 
وظعئعط لطمال السام والاشاضغ سظ ططالإ تغاتغئ شغ 
جظعات جابصئ، لضظ السططات ضاظئ تمغض إلى اسائار 
أن تطك المطالإ غطاء فعثاف جغاجغئ. وتعصع عآقء 
أربغض  لاحمض  اقتاةاجات  عثه  تامثد  أن  المراصئعن 
وطثاطش المظاذص العاصسئ تتئ جغطرة تجب الئارزاظغ، 
قشاغظ إلى أن الحسارات الاغ رشسئ إلى تث اآلن لط 
تسابظ أي جعئ أو تجب، طا غسظغ أن الشدإ غحمض 
طثاطش طضعظات المظزعطئ التجبغئ والسغاجغئ، وأظعا 
صث تضعن طصثطئ لربغع ضردي أوجع. أتث المازاعرغظ 
وعع حاب جاطسغ شغ ضفري، طثاذئا تضعطئ اإلصطغط 
سطغعا  الماظازع  المظاذص  سظ  الثشاع  تساطغسعا  "لط 

عثا  خعر  وطظ  طقتزئ،  وتثصغص  ظزر  إطسان  لضبغر 
الماعرط  بغعشغطعس  لطئطرغرك  تماغاعا  الاعاذآ 
خاضسئ  وغغرعا  الصثس  شغ  أراٍض  بغع  بفدائح 
لسططئ الضظغسئ افربعذوضسغئ لغععد، رغط اقتاةاج 
العاجع ورشخ أبظاء الطائفئ له ولممارجاته الثغاظغئ 
تخر  السططئ  أن  إق  ــرده،  وذ بفخطه  وططالئاعط 
إداظئ  أدظى  دون  به  اقساراف  واجامرار  تماغاه  سطى 
الاسثي  سطى  أصثطئ  السططئ،  أي  أظعا،  ضما  فسماله، 
سطى وصش رجعل اهللا  شغ طثغظئ الثطغض، والمسروف 
تغظ  سظه،  اهللا  رضغ  الــثاري  تمغط  الختابغ  بعصش 
صثطاه عثغئ لطئسبئ الروجغئ (المسضعب) لغسطط بسث 
ذلك لغععد شغما عع طحععر سظعا شغ أضبر طظ تادبئ.

السططئ  صادة  شإن  أخرى  جعئ  وطظ  جعئ،  طظ  عثا 
الصعى  بمخالح  طرتئط  وجعدعا  بأن  تماطًا  غثرضعن 
الشرب  غسمح  شطظ  أطرغضا،  رأجعط  وسطى  الضئرى 
الثثطات  تصثم  الاغ  وعغ  طططصًا  السططئ  باظعغار 
افطظغئ والتراجئ لضغان غععد، إذ إن غالئغئ المسعظات 
المالغئ المصثطئ لطسططئ تظفص سطى أجعجتعا افطظغئ، 
والاغ تحرف سطى بظاء عثه افجعجة وخغاغئ سصغثتعا 
أطظ  بأجعجة  سقصاعا  وتسائر  أطرغضا،  عغ  الصاالغئ 
لثلك  بغظعا.  الفخض  غمضظ  ق  سدعغئ  سقصئ  غععد 
المساسثات  بصطع  افطرغضغ  الاعثغث  شعط  غةإ 
لطصئعل  والدشط  الادغغص  إذار  شغ  لطسططئ  المالغئ 
لاخفغئ  برؤغاعا  غاسطص  شغما  افطرغضغئ  بالاعجعات 

صدغئ شطسطغظ.
اجاسماري  طحروع  السططئ  أن  تصغصئ  ظض  وشــغ 
تاقسإ به الصعى الثولغئ شإن صادة السططئ غسجشعن 
وغسطعن  الصعى  تطك  طخالح  اخاقف  ظشمئ  سطى 
شغ  لصعة  لغج  افطرغضغئ  الاعثغثات  ضث  خعتعط 
بتصعق،  وتمسك  طئادئ  سطى  بئات  وق  أظفسعط 
وعط الثغظ اجامرؤوا الثل والثظعع شغ وجه أطرغضا 
الــثول  طعاصش  طظ  غسافغثون  ولضظعط  وغععد، 
ضمظ  الصثس  بحأن  أطرغضا  تعجعات  سارضئ  الاغ 
صرار  ضث  الماتثة  لفطط  الساطئ  الةمسغئ  تخعغئ 
تراطإ اقساراف بالصثس ساخمئ لضغان غععد وظصض 
وخاخئ  جاتصئ،  بأغطئغئ  لطمثغظئ  افطرغضغئ  السفارة 
وشرظسا  برغطاظغا  طصثطاعا  وشغ  افوروبغئ  الــثول 
أظعا  سطى  فطرغضا  ضئغرًا  إتراجا  حضض  والثي  وألماظغا 
صرارات  طظ  أصرته  وطا  الثولغئ  الحرسغئ  سظ  خارجئ 
تظططغ  أق  غظئشغ  لثلك  وشطسطغظ.  بالصثس  طاسطصئ 
حرشًا  وادساؤعا  الادطغطغئ  السططئ  طتاوقت  سطغظا 
سظ  لطاظازل  جعثًا  تثخر  ق  الاغ  وعغ  تساتصه،  ق 

شطسطغظ، وق تارك ذرغصاً لطثغاظئ إق جطضاه.
ظسط إن شطسطغظ لغسئ لطئغع شعغ آغئ شغ ضااب اهللا، 
وق  شرض،  وتترغرعا  المآطظغظ،  صطعب  شغ  وسصغثة 
غبئئ أطام إغراءات الثعإ والفدئ إق الرجال افتصغاء 
افظصغاء أطبال السططان سئث التمغث الباظغ رتمه اهللا 
الثي تاشر سطغعا طظ الدغاع، ُسرضئ سطغه افطعال 
الطائطئ لتسابه الحثخغ ولثجغظئ الثولئ بما غفعق 
التاجئ، لضظه رشدعا تماطًا وردَّ سطى غععد وصاعا ردًا 
صعغًا ُطثوغًا: "إظغ ق أجاطغع أن أتثطى سظ حئر واتث 
طظ افرض، شعغ لغسئ ططك غمغظغ بض ططك لفطئ 
اإلجقطغئ الاغ جاعثت شغ جئغطعا وروتعا بثطائعا، 
طجصئ  وإذا  وطقغغظعط،  بأطعالعط  الغععد  شطغتافر 
أن  آظــثاك  غساطغسعن  شإظعط  الثقشئ  دولئ  غعطًا 
الغعم  شالمسطمعن  بمظ"،  بق  شطسطغظ  غأخثوا 
الثقشئ  وإصاطئ  اإلجقم  جططان  بإسادة  ططالئعن 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ جُاظعغ وجعد ضغان 
سمعطًا  والشرب  أطرغضا  وُتعصش  شطسطغظ،  شغ  غععد 
طظ  وتمظسه  بقدظا  طظ  ظفعذه  وتصطع  تثه  سظث 

 الاقسإ شغ صداغاظا
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ 

   افرض المئارضئ شطسطغظ
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طظ  المصثطئ  المالغئ  المساسثات  اجاثثطئ  لطالما 
لاتصغص  صعة  طظعا  افصض  تطك  إلى  الصعغئ  الثول  صئض 
طضاجإ جغاجغئ واصاخادغئ وبصاشغئ وضمان الائسغئ 
الظفعذ  لئسط  الفسالئ  افدوات  أتث  عع  شالمال  لعا، 
اقجاسماري، وشرض العغمظئ سطى الحسعب الدسغفئ، 
الضئرى  الــثول  تظفصه  طا  غفعق  بما  البروات  وظعإ 
طداسفئ،  أضساشاً  والمسعظات  والامعغض  الثسط  بتةئ 
شالثول وخاخئ الرأجمالغئ طظعا تعاط دائماً باتصغص 
وافطبطئ  خغرغئ،  ضمآجسات  تاخرف  وق  طخالتعا، 

والثقئض سطى ذلك أضبر طظ أن تتخى.
لطسططئ  افطرغضغ  الاعثغث  غأتغ  اإلذــار  عثا  شغ 
لاآضث  سظعا،  المالغئ  المساسثات  بصطع  الفطسطغظغئ 
وأوراق  جغاجغئ  ِرحًا  سظ  سئارة  المساسثات  تطك  أن 
ضشط ُتساثثم سظث التاجئ لفرض الرؤغئ افطرغضغئ 
تشرغثة  شفغ  شطسطغظ،  بصدغئ  غاسطص  شغما  لطتض 
"تعغار"  سطى  تراطإ  دوظــالــث  افطرغضغ  لطرئغج 
الثوقرات  طقغغظ  طؤات  لطفطسطغظغغظ  "ظثشع  صال: 
اتارام.  أو  تصثغر  أي  سطى  طظعط  ظتخض  وق  جظعغًا، 
جقم  طساعثة  سطى  الافاوض  تاى  غرغثون  ق  عط 
"ذالما  باظغئ:  تشرغثة  شغ  وأضاف  (إجرائغض)".  طع 
سطى  الافاوض  غرغثون  سادوا  طا  الفطسطغظغغظ  أن 
السقم، لماذا غظئشغ سطغظا أن ظسّثد لعط أغًا طظ عثه 

الثشسات الدثمئ شغ المساصئض؟"
وردًا سطى تطك الاعثغثات بصطع المساسثات المالغئ 
أظعرت السططئ الفطسطغظغئ تتثغًا ورشدًا لعا طسائرًة 
أن ذلك اباجازًا ق غمضظ الصئعل به ضما جاء سطى لسان 
الصثس  بأن  ردغظئ  أبع  ظئغض  السططئ  باجط  الظاذص 
بالفدئ"،  وق  بالثعإ  ق  لطئغع  "لغسئ  بمصّثجاتعا 
الاظفغثغئ  الطةظئ  سدع  خرتئ  ظفسه  السغاق  وشغ 
"إظظا  سحراوي  تظان  الفطسطغظغئ  الاترغر  لمظزمئ 
الفطسطغظغئ  التصعق  أن  طآضثة  لقباجاز"،  ظثدع  لظ 

"لغسئ لطئغع".
رطعز  طظ  السظارغئ  الاخرغتات  عــثه  غسمع  طظ 
لط  وأظعا  طخاظئ  التصعق  بأن  لععطئ  غزظ  السططئ 
بغظما  بسغث،  أطث  طظث  والافرغط  لطمساوطئ  تثدع 
ظفسعا  عغ  والسططئ  الفطسطغظغئ  الاترغر  طظزمئ 
طظ  تعالغ٨٠٪  شغ  وتصه  غععد  بضغان  اسارشئ  طظ 
أرض شطسطغظ. ألغسعا عط أظفسعط الثغظ غخرتعن 
خئاح طساء بامسضعط بتض الثولاغظ، والصئعل بثولئ 
شطسطغظغئ شغ تثود ٦٧ ساخماعا (الصثس الحرصغئ)، 
سام  المتاطئ  شطسطغظ  ضض  شغ  غععد  ضغان  غةاورعا 
٤٨ ساخماه (الصثس الشربغئ)، وعع طا غسظغ الاظازل 
سظ الةجء افضئر طظ طثغظئ الصثس بعخفعا ساخمئ 
لضغان غععد؟ ضما أن رجاقت السططئ ق زالعا غآضثون 
وطا  غععد،  طع  بالسقم  تمسضعط  طظاجئئ  ضض  شغ 
وجاذاعا  تمارس  ق  أظعا  عع  أطرغضا  شغ  غجسةعط 
بظجاعئ تاى شغ ظض صرار تراطإ افخغر بحأن طثغظئ 
الصثس واسائارعا ساخمئ لضغان غععد. وعع طا غفسر 
أظعط  أي  بثغض،  وجغط  سظ  لطئتث  السططئ  تثغث 
لصدغئ  والاخفغئ  اقجاسقم  بسمطغئ  طامسضعن 

شطسطغظ لضظ اإلحضالغئ تضمظ شغ العجغط!
سطى أي أجاس تثعض السططئ عثه المسارك الععمغئ 
وتامارس خطش سظارغات شارغئ جعى بعثف الادطغض، 
وخظاسئ خعرة بطعلغئ طجغفئ لصادة الاظسغص افطظغ 
الزروف  ظض  شغ  تاى  غظصطع  لط  الــثي  المصثس 
وافتثاث الةارغئ؟ عض ُغاخعر طمظ باع جض شطسطغظ 
أن ق غمدغ شغ سمطغئ الئغع تاى الظعاغئ؟ عض ُغاخعر 
شغمظ رضغ باصسغط الصثس إلى حرصغئ وغربغئ وَصِئَض 
أن تضعن طتض ظصاش وتفاوض، وجسض التخئ افضئر 
طظ المثغظئ بغث غععد، أن ق غصئض بما عع أصض طظ 
حرصغ الصثس ضما تفغث بسخ الاسرغئات باسائار بطثة 
أبع دغج عغ ساخمئ لطثولئ الفطسطغظغئ الساغثة؟

إن تعاذآ السططئ شغ بغع شطسطغظ ظاعر وق غتااج 
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ربغع افضراد 
غئثأ بطغ خفتئ تظزغط الثولئ
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شغ  الئاصغ"،  الظخش  إدارة  تساطغسعن  ق  (والغعم) 
إحارة إلى طثغظئ ضرضعك الشظغئ بالظفط الاغ اجاسادت 

التضعطئ اقتتادغئ السغطرة سطغعا طع طظاذص أخرى.
وعضثا غئثو أن اقتاةاجات خرجئ سظ طسارعـا، سطى 
اإلخقتات  أجطه  طظ  خرجئ  الثي  العثف  أن  اسائار 
لضظ  الفاجثغظ،  وطتاجئئ  المعظفغظ  رواتإ  وخرف 
غطالئعن  وأخثوا  ططالئعط  جصش  رشسعا  المازاعرغظ 
بإجصاط التضعطئ، وعع طا غظثر باتّعل اقتاةاجات إلى 
بعرة حسئغئ طسطتئ إلجصاط الظزام تسغث إلى افذعان 
بمتاشزئ  اقساخام  جاتات  شغ  تثث  طا  جغظارغع 
دام  طسّطح  خراع  باظثقع  السئإ  ضاظئ  الاغ  افظئار، 
الئظى  شغ  عائقً  دطارًا  طثّطفاً  جظعات،   ٣ طظ  فضبر 

الاتاغئ، وصاض وخطش آقف افبرغاء.
المرتطئ  خقل  تماع  الثي  ضردجاان  إصطغط  بات  لصث 
الماضغئ باجاصرار ظسئغ طصارظئ بئصغئ طظاذص السراق، 
اقجافااء  بسث  وخخعخا  طدطربئ،  أوضاسا  غسغح 
بارزاظغ  طسسعد  لقصطغط  السابص  الرئغج  أجراه  الثي 
شغ ٢٥ أغطعل/جئامئر الماضغ، وصعبض برشخ المةامع 
الثولغ والتضعطئ المرضجغئ والصعى اإلصطغمغئ، وظاغةئ 
لطسغاجات المةتفئ الاغ اتئسعا الئارزاظغ تةاه اإلخعة 
الضرد، شسطى طثى جظعات ذعال ُوضسئ تتئ غثه طعارد 
تخثغر  وطعارد  التثودغئ  بالمظاشث  طامبطئ  ضثمئ 
الظفط دون رصابئ، طع ١٧٪ طظ طعارد الثولئ السراصغئ. 
وطع ضض تطك المعارد شصث تسئئئ السغاجات الثاذؤئ 
والسرصات وخفصات الفساد باظعغار العاصع اقصاخادي 
الضردجااظغ،  الحسإ  طظ  واجسئ  صطاسات  وتةعغع 
وضان الائرغر لاطك افزطات وخاخئ افزطئ اقصاخادغئ، 
غرطى سطى ساتص الثولئ اقتتادغئ الاغ عغ افخرى طظئع 
لطفساد وخجان لطحرور، شالمتاشزات الثاضسئ لسططئ 
والثطار  والفساد  الزطط  تةط  سطى  تغ  حاعث  بشثاد 
اقتاقل  تضعطات  جغاجئ  جراء  سطغعط  وصع  الثي 
والثطار  الاتاغئ  لطئظى  الماسمث  شاإلعمال  الماساصئئ؛ 
الثي أخاب جمغع طظاتغ التغاة جراء التروب المفاسطئ 
طع جرصئ المال السام واخافاء المطغارات لخالح رجال 
السططئ وطرتجصاعط، شعط وتضعطئ اإلصطغط شغ الفساد 
والزطط والثطار جعاء فظعط صث خرجعا طظ رتط واتث 
وذعال  ضردجاان  شفغ  المساسمر.  لطضاشر  ووقؤعط 
السائثات  أغطإ  جرصئ  تمئ  الماضغئ  جظعات  السحر 
أغطإ  بغظعط  وصسمئ  السططئ  أتجاب  لخالح  المالغئ 
العاردات، واخافئ فسعام سثة طعازظئ اإلصطغط لخالح 
افتجاب  وبصغئ  وتطفائه  وسائطاه  الئارزاظغ  طسسعد 
التاضمئ، تراشص ذلك طع إشصار الظاس وإذقلعط بتةئ 
تعشغر افطظ، وحضطئ ططغحغات لصمع أي رأي طثالش 
وأخئح  لطثضااتعرغئ،  وروج  اإلسقم،  وخظص  لطسططئ 
العضع شغ ضردجاان ق غطاق بسئإ تطك السغاجات 
السةفاء والصاجغئ. شفغ أربغض ق غمضظ طع وجعد ظزام 
بعلغسغ صمسغ، الصغام بأغئ تزاعرة أو طثالفئ لطرأي أو 
المطالئئ بأبسط طصعطات السغح الضرغط، الاغ جعف 

تعاجه بالاضمغط والاساغط وتاى الصاض.
ق  الضردغئ  المحضطئ  تض  شإن  تصثم  طا  سطى  وبظاًء 
غضعن إذقصاً بإظحاء دولئ أو ضغان طساصض لعط، فظه 
جغضعن تاماً تتئ التماغئ الشربغئ، شدقً سظ أن ذلك 
ق غمضظ تتصغصه بثون رضا الثول الاغ شغعا أضراد: 
ترضغا والسراق وإغران وجعرغا، وعثه ُطةِمسئ سطى سثم 
طحضطئ  تض  وإظما  طظعا...  أي  شغ  ضردي  ضغان  إظحاء 
طحروع  ضمظ  غاط  الصعطغات  طظ  وغغرعط  افضراد، 
طسطمعن  وافتراك  طسطمعن  شافضراد  العاتثة،  افطئ 
ضما أن غالئغئ السرب طسطمعن، وضثلك الفرس والئربر 
أبظاء  جمغساً  وعط  وجعاعط،  والئاضسااظغعن  وافششان 
أطئ طتمث سطغه وآله الخقة والسقم، شالثسعة بغظعط 
وجظئ  اهللا  ضااب  سطى  الاعتث  إلى  تعجه  أن  غةإ 
رجعله، وسطى السمض إلغةاد افطئ اإلجقطغئ العاتثة 
ضمظ الثولئ اإلجقطغئ العاتثة، الاغ تتضمعط بحرع 
َل  ْ اهللا، رساغا طاساوغظ شغ التصعق والعاجئات، «َال َف
الُْمْؤِمُنوَن  ﴿إِغََّما   ،« ِالَّْقَ ِإالَّ  ِيٍّ  َ َأْع َعَلى  ِلَعَرِيٍّ 
تماث  الاغ  الثئغبئ  افجظئغئ  افغثي  شاصطسعا  إِْخَوٌة﴾، 
دون  بغظضط  طحاضطضط  وتّطعا  حآوظضط،  شغ  لطاثخض 
وطعما  إخعة،  بغظ  طحاضض  شعغ  خارجغئ،  طثاخقت 
افخعة  بروح  تتض  شإظعا  المحاضض،  عثه  تةط  ضان 
بالطروتات  وتاساظط  تافاصط  ولضظعا  اإلجقطغئ، 
الصعطغئ أو اإلصطغمغئ والاثخقت الثولغئ. وسطى اإلخعة 
وغفحطعا  خالخاً  إجقطغاً  تخرشاً  غاخرشعا  أن  الضرد 
طثططات افسثاء وغفعتعا الفرخئ سطغعط وأن غظئثوا 
أطر السظخرغئ وغةسطععا تتئ أصثاطعط وأن غتاجئعا 
تماغئ  غرشدعا  وأن  غاجسمعظعط،  الثغظ  السمقء 
ضفرة،  أسثاء  فظعط  والفرظسغغظ  واإلظةطغج  افطرغضان 
وأن غسمطعا طع الساططغظ إلجصاط أظزمئ الضفر الصائمئ 
الضفغطئ  الراحثة  الثقشئ  وإصاطئ  اإلجقم  بقد  شغ 
وضمان  الظاس  بغظ  السثل  وإصاطئ  التصعق  باتخغض 
السغح الضرغط والتفاظ سطى أرواح الظاس ضض الظاس 

...وطماطضاتعط طظ أن غطالعا طساث أو غاخإ



 السثد ١٦٤  ٣افربساء ٢٣ طظ ربغع اآلخر ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ١٠ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٨ طـ 

ظحر الثئر الاالغ سطى طعصع (الثطغب أوظقغظ، الةمسئ ١٨ ربغع اآلخر ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١/٥م): "صال وزغر الثارجغئ 
الئاضسااظغ، خعاجئ آخش، الةمسئ، إن "العقغات الماتثة افطرغضغئ تاتثث بطسان العظث"، تسطغصاً سطى اتعاطات 
أذطصعا الرئغج افطرغضغ، دوظالث تراطإ، بتص بقده. جاء ذلك خقل ضطمئ أطام طمبطغ افتجاب السغاجغئ شغ 
الئرلمان بثخعص الاعتر افخغر بغظ الئطثغظ، بتسإ طا ظصطاه وجائض إسقم باضسااظغئ. وذضر آخش أظه طع إغةاد 
تض لطاعتر طع العقغات الماتثة سئر التعار، واجاثرك بالصعل: "إق أظه غةإ سثم اسائار الخئر الثي أظعرظاه أظه 
ظاجط سظ ضسش". وأحار إلى أن العقغات الماتثة تاولئ تتمغض باضساان جئإ شحطعا شغ أششاظساان، وأضاف: 
"العقغات الماتثة تاتثث بطسان العظث". وتأتغ تخرغتات آخش شغ وصئ تاخاسث شغه تثة الاعتر بغظ باضساان 
والعقغات الماتثة، سطى خطفغئ اتعام واحظطظ لعا بإغعاء (إرعابغغظ)، وعع طا تظفغه إجقم آباد. والثمغج أسطظئ 
وزارة الثارجغئ افطرغضغئ تسطغص المساسثة افطظغئ لطةغح الئاضسااظغ، وذلك بسث غعطغظ طظ تةإ واحظطظ 
طساسثات بصغمئ ٢٥٥ ططغعن دوقر سظ إجقم آباد. وصالئ جفغرة باضساان لثى افطط الماتثة، ططغتئ لعدعغ، 
افربساء، إن بقدعا طساسثة إلسادة الظزر شغ تساوظعا طع العقغات الماتثة "طا لط غاط تصثغر عثا الاساون". 

وأوضتئ أن باضساان "جاعمئ بأضئر صثر طظ الادتغات شغ طتاربئ اإلرعاب الثولغ".
: إن تئسغئ الظزام شغ باضساان بأطرغضا رأس الضفر وأم اإلجرام لط غأِت سطى باضساان إق بالثجي والسار 
وسطى أعطعا إق بالثل والععان، ورغط طا تصعم به أطرغضا طظ إذقل وضشط سطى تضام باضساان، شإن وزغر 
خارجغاعا غخر سطى إظعاء الاعتر بغظ بقده وبغظ أطرغضا، طما غضحش سظ تالئ العجال بض الثغاظئ سظث الصغادتغظ 
السغاجغئ والسسضرغئ شغ باضساان، شغ تغظ إن باضساان تماطك طظ الصعة طا غمضظعا طظ أن تثغر فطرغضا ظعر 
المةظ بض وتشغغر المعصش الثولغ لع وجث افطر شغعا فعطه. أطا إن بصغئ التال سطى طا عغ سطغه واجامر تضام 

باضساان شغ تئسغاعط فطرغضا شإظعط لظ غأتعا لئاضساان إق بالثل أطام أطرغضا وأطام الثولئ العظثوجغئ.

وطصثجاتعا، وبرواتعا.
رغط  افطئ،  سطى  الساشر  وسثواظعا  أطرغضا،  جغطرة  إن 
التضام  تئظغ  ظاغةئ  عع  وتدارتعا،  صغمعا  اظتطاط 
لمفاعغط الشرب الضاشر، وتحرغساته، واظدعائعط تتئ 
افطط  وطعابغص  الثولغئ،  بالحرسئ  غسمى  طا  طزطئ 
الماتثة، الاغ ق غطاجم بعا تاى أختابعا وُطظحؤععا... 
شصث وخش ظاظغاعع افطط الماتثة بأظعا "بغئ أضاذغإ"، 
سصإ الاخعغئ ضث الصثس ساخمئ لضغان غععد، ورغط 
عثه  صراراتعا...  غصثجعن  صئطاعط  جسطععا  شصث  ذلك 
التئال طظ التضام، وطعاصفعط، عغ الاغ أغرت أطرغضا، 
وجسطاعا تاةرأ سطى الئقد والسئاد، وتظةح شغ جغاجاعا 
إلى  تفاغاعا  أو  الثول،  بصاء  شغ  والاتضط  الثارجغئ، 
دوغقت، ضما عغ التال شغ السعدان. شأصعل لسفارات 
أطرغضا، وطئسعبغعا، لصث تطاولاط سطى دغظظا، واظاعضاط 
أسراضظا، شغ ضبغر طظ بقد المسطمغظ، وطّضظاط لغععد 
شغما ق تمطضعن، شغ شطسطغظ، وشخطاط الةظعب، شاظحطر 
السعدان إلى حصغظ شاحطغظ، بط عا أظاط تسسعن لاشغغر 
طظ  لضط،  غساةغإ  طظ  تةثون  وصث  دغظظا،  أتضام 
أراذل الصعم، وأذقئعط، وطظ تسطمعا زطام افطعر شغ 
بقدظا، سطى تغظ غرة طظ أعطعا بتماغاضط، وصرروا بأن 
غضعظعا شغ خفضط غسمطعن لمرضاتضط، ولغج شغ خش 
افطئ، أصعل: رغط ضض ذلك، شإن السعدان لغسئ وقغئ 
أطرغضغئ، غئسث تراطإ بعقته إلغعا، وغسعر لاختغح 
المسارات، وتسثغض الصعاظغظ، أو إلشاء طعاد ق تاقءم طع 

الحرسئ الثولغئ...
شطماذا ق تجال بقدظا تثدع لماططئات المساسمر؟! إن 
افطئ اإلجقطغئ، خغر أطئ أخرجئ لطظاس، وطظعا أعض 
شغ  التص  غتصعا  بأن  ربعط،  طع  سعث  سطى  السعدان، 
افرض، وغئططعا الئاذض، وأن غطصعا بالحرسئ الثولغئ 
تاصاذشعا  الئتر،  سرض  الماتثة،  افطط  وطعابغص 
طعما  الضاشر،  أن  الاارغت،  وغحعث  الساتغئ،  افطعاج 
سزمئ دولاه، شق جئغض لطاطاول سطى أتضام اهللا، شغ 
الثقشئ  دولئ  اإلجقم،  أجاس  سطى  صائمئ  دولئ  ظض 

...الراحثة سطى طظعاج الظئعة

سمض  تثود  سظ  تساءلظا  شإذا  افطرغضغ.  الطاسئ  بغئ 
خقتغئ  لعط  وعض  الثولغغظ،  والمئسعبغظ  السفارات، 
رجط الثرائط لطثول، وإخثار الاعجغعات، وعض غتص 
أن  ظةث  لطئقد...  الثاخطغ  الحأن  شغ  الاثخض  لعط 
السعدان، بعثه المصاغغج، صث أخئح وضأظه ججء طظ 
أطرغضا، غاطصى تضاطه الاسطغمات، وافواطر، تارة طظ ظائإ 
وزغر الثارجغئ افطرغضغ، باشغغر التثود الحرسغئ، وتظفغث 
المطالإ، وصطع السقصات طع ضعرغا الحمالغئ... وغغرعا، 
باسثغض  غطالإ  افطرغضغئ،  السفارة  طظ  بئغان  وتارة 
طعاد شغ صعاظغظ الثولئ، وتغظاً آخر طظ طراضج الثراجات 
اقجاراتغةغئ شغ أطرغضا. ولسض طرضج السقم افطرغضغ 
الاابع لطرئغج السابص ضارتر، الثي رجط "طعجج السقم 
دلغض،  خغر  عع  بالسعدان  الثاص  رصط ١٥٥"  افطرغضغ 
تغث وجه ضارتر خرغطئ لطتعار، اظططص سطى أبرعا تعار 

العبئئ الفاحض شغ طثرجاته وظاائةه.
وطع الاسثي العاضح لطئروتعضعقت المافص سطغعا دولغاً، 
غئصى  والثبطعطاجغغظ،  السفارات،  اخاخاخات  سظ 
تاتثث  فن  طآعطئ  ظفسعا  أطرغضا  عض  عع،  السآال 
وطتاربئ  والضراطئ،  واإلظساظغئ،  اإلظسان،  تصعق  سظ 
عغ  بض  وأطه،  أبعه  شعغ  خاظساه؟!  وعغ  (اإلرعاب)، 
واإلرعاب ضالاعأم السغاطغ، ق، بض عغ أشزع دولئ شغ 
الاارغت الصثغط والتثغث، شمظث ظحأتعا، صاطئ بةرائط 
اإلبادة الةماسغئ ضث العظعد التمر؛ السضان افخطغغظ 
فطرغضا، وق غجال الاارغت غتضغ سظ السراق وتثطغره، 
وبث الفاظ الطائفغئ والسرصغئ شغ حسئه لافاغاه، وق 
الفعجفعر  بسئإ  افذفال  تحععات  افبث  إلى  ظظسى 
زال  وطا  السراق،  شغ  أطرغضا  اجاسمطاه  الثي  افبغخ، 
جةظ أبع غرغإ غحعث بفزائع غغر أخقصغئ، غساتغ 
تدارة  سطى  حاعثة  تصش  وعغ  ذضرعا،  طظ  اإلظسان 
ظظسى  وق  الساصطئ.  وبصاشاعا  الاثطغرغئ،  أطرغضا 
اتاقل أششاظساان، وق تجال شطسطغظ الةرغتئ، حاعثة 
بابئغئ  تراطإ  شصرار  غععد،  لضغان  أطرغضا  دسط  سطى 
الصثس ساخمئ لغععد، لط تتمطه الرغاح بسث، و"خفصئ 
اإلجقطغئ،  افطئ  سطى  أطرغضا  بسثوان  تظطص  الصرن" 

تامئ: لماذا ق تجال بقدظا تثدع لماططئات المساسمر؟!

تامئ ضطمئ السثد: اظافاضئ إغران وإرادة الاشغغر لثى افّطئ

شعاضح أّن أغطئعا طعاصش غزعر شغعا الاعاذآ طع الظزام 
التاضط، شاإلدارة افطرغضغئ اضافئ بالاخرغتات الضقطغئ 
ضث الظزام، ووصعف أطرغضا إلى جاظإ المسارضئ غبغر 
إضاشغئ،  حسئغئ  الظزام  وغسطغ  تعلعا،  الحئعات 
وغمظته غطاًء وطحروسغًئ لاخفغئ البائرغظ سطغه، وعضثا 

تفسض أطرغضا طع ضض الثغظ تصش إلى جاظئعط.
وأّطا طعصش الثولئ الارضغئ الُمةاورة إلغران، شضان طعصفًا 
داسماً خرغتاً لطظزام ضث ترضئ اقتاةاج، شصث اتخض 
اإلغراظغ  بظزغره  أردوغان  ذغإ  رجإ  الارضغ  الرئغج 
ضث  السمض  جغر  سطى  طظه  واذمأّن  روتاظغ  تسظ 
اقظافاضئ، واّتعط طسآولعن أتراك التراك الةماعغري 
ضث الظزام شغ إغران بأّظه طآغث طظ تراطإ وظاظغاعع 
وعثا  وإضساشه،  لاحعغعه  طظعط  ُطتاولٍئ  شغ  شصط 
إضساشعا  وعع  البعرات،  طظ  ترضغا  تضام  دغثن  عع 

والمحارضئ شغ تخفغاعا ضما شسطعا طع بعرة الحام.
وأّطا المعصش الروجغ شعع غصش بضض خقبئ إلى جاظإ 
طشئئ  طظ  أطرغضا  ُغتّثر  وضأّظه  وبثا  ذعران،  ظزام 
رغابضعف  وصال  اإلغراظغ،  الثاخطغ  الحأن  شغ  الاثخض 
المتاوقت  رغط  "إظه  ضئغر:  روجغ  طسآول  وعع 
سطى  أظا  إغران،  شغ  شسق  غةري  طا  لاحعغه  السثغثة 
خسعباتعا  سطى  جااشطإ  وخثغصاظا  جارتظا  بأن  بصئ 
لثى  افطرغضغئ  السفغرة  دسعة  أغدا  واظاصث  التالغئ". 
افطط الماتثة ظغضغ عاغطغ إلى سصث اجاماع ذارئ شغ 

طةطج افطظ لمظاصحئ أسمال السظش.
لطظزام  السثاء  شغه  شزعر  الئرغطاظغ  المعصش  أّطا 
بعضعح، وسمض سطى تطمغع سمقئه اإلغراظغغظ ضترضئ 
السابص  إغران  حاه  ابظ  بعطعي  ورضا  خطص،  طةاعثي 
ضئثغض  ولطرته  الحسئغئ،  اقتاةاجات  طعجئ  لرضعب 

جغاجغ سظ الظزام التالغ.
إّن طا ُغمغج عثه اقظافاضئ شغ حعارع المثن اإلغراظغئ 
عع أّظعا بق صغادة وق رأس، وربما تضعن عثه خفئ صعة 

شغعا تاى اآلن، وسطى المثى الصرغإ، شق تساطغع الصعى 
وتخفغاعا،  طسارعا،  سظ  وترشعا  تجسُّمعا،  الُماآطرة 
ولضّظعا إن اجامرت ضثلك شغ المثى المظزعر شساضعن 
تاماً خفئ ضسش فّظه ق ُطساصئض في تراك جماعغري 

طظ دون رأس وصغادة.
وجعد  بفسض  لقجامرار  ُطرّحتئ  اقظافاضئ  عثه  إّن 
ارتفاع  طبض  جثوتعا،  ُتشثي  ضاغطئ  طسغحغئ  سعاطض 
الثي  والثجاج  ضالئغخ  افجاجغئ  السطع  أجسار 
الثجاج  طقغغظ  إخابئ  بسث  ضبغرًا  أجساره  تداسفئ 
بإظفطعظجا الطغعر، وبفسض الئطالئ الاغ بطشئ طسثقتعا 
التالغئ ١٢,٤ شغ المؤئ بجغادة ١,٤ شغ المؤئ سظ السام 
السابص وشصاً لطمرضج اإلتخائغ اإلغراظغ، وبفسض ارتفاع 
طسثل الادثط إلى ٨ بالمؤئ، وعع طا غجغث طظ السثط 
الثارجغئ  السغاجئ  وبفسض  التضعطئ،  سطى  الحسئغ 
طآاطرات  سطى  المطغارات  شغعا  ُتعثر  الاغ  لطتضعطئ 
الُمازاعرون،  سطغعا  اتاب  والاغ  خارجغئ،  ودجائج 
شرشسعا حسارات ضث الاثخض اإلغراظغ شغ جعرغا ولئظان 
وغجة وغغرعا، وعع تسئغر سظ غدئعط سطى التضعطئ 
الاغ ُتظفص افطعال بئثخ سطى طشاطرات خارجغئ بغظما 

غسغح اإلغراظغعن شغ الثاخض شغ شصٍر ُطثصع.
إّن عثه اقظافاضئ ضث الظزام اإلغراظغ جعاء ُضاإ لعا 
ظزام  أّن  تصغصئ  تضحش  شعغ  إشحالعا  تّط  أو  الظةاح 
وقغئ الفصغه شغ إغران عع ضسائر افظزمئ الطاغعتغئ 
طغجة  بأي  غتزى  ق  اإلجقطغ،  السالط  شغ  الفاحطئ 
لثى الحسعب المسطمئ ق شغ إغران وق خارجعا، وعع 
ُظسثئ بائسئ سظ افظزمئ الثضااتعرغئ افخرى ببغاٍب 
أّن  اقظافاضئ  عثه  خقل  طظ  ظعر  وصث  إجقطغئ، 
ترشخ  ضما  وتمصاه  ترشده  اإلجقطغئ  افّطئ  حسعب 
وتمصئ غغره جعاء بسعاء، وأّن سمالئ الظزام وشساد 
(آغاته) غساعجإ الثروج سطغه وإجصاذه، وإصاطئ تضط 

 اإلجقم التصغصغ سطى أظصاضه

ظحر طعصع (بغ بغ جغ سربغئ، افتث ٢٠ ربغع اآلخر ١٤٣٩عـ، 
وأخغإ  طخرسه  ذالإ  "لصغ  الاالغ:  الثئر  ٢٠١٧/١/٧م) 
بقبئ آخرون خقل طحارضاعط شغ طسغرة بمثغظئ الةظغظئ 
أجسار  زغادة  سطى  اتاةاجا  دارشعر  غرب  وقغئ  ساخمئ 
بأن  جغ  بغ  لئغ  تتثبئ  ذئغئ  طخادر  وأشادت  الثئج. 
الطالإ تسرض لططص ظاري أبظاء طحارضاه شغ المسغرة، 
طحغرة إلى أن الحرذئ والصعات افطظغئ افخرى اجاثثطئ 

الشاز المسغض لطثطعع لافرغص المازاعرغظ. وصررت السططات المتطغئ تسطغص الثراجئ شغ طثارس الاسطغط افجاجغ 
والباظعي اسائارا طظ غعم اقبظغظ ولمثة أجئعع. واتسسئ رصسئ اقتاةاجات الحسئغئ شغ السعدان وزادت تثتعا ضث 
زغادة أجسار الثئج وخرج المؤات طظ ذقب جاطسئ الثرذرم صئض أن تاخثى لعط صعات الحرذئ وتفرصعط. وصال 
بابضر دصظئ، وزغر الثولئ لطحآون الثاخطغئ، شغ وصئ جابص إن السططات جااساطض بتجم طع أي أسمال تثرغئغئ وإبارة 
لطفعضى. وأضاف شغ تخرغح لئغ بغ جغ إن الثجاعر غضفض تص الازاعر السطمغ لفحثاص ولضظ وشص ضعابط 

وإجراءات طتثدة. ودسا دصظئ الراغئغظ شغ الازاعر إلى الاصثم بططئات لطةعات المثاخئ لطاخثغص سطغعا".

لم يطعموه عندما جاع وقتلوه عندما طالب بقطعة خبز

الثقشئ وتغ طظ العاتث الثغان.. 
ولغج ظااج السصعل وافذعان

وواصسًا  اجابظائغا،  وضسًا  الغعم  المسطمعن  غسغح 
طامبض  سغحعط،  وظمط  شتغاتعط،  ذئغسغ،  غغر 
سطغعا  غططص  تثود  ذات  دول  تطئصعا  أظزمئ،  شغ 
أوذان، ولضض طظعا خرصئ صماش ططعظئ تسمى سطمًا، 
غرطج لثلك الصطر. إن عثه افظزمئ وعثه السغاجات 
تضظ  لط  الغعم،  المسطمعن  ضظفعا  شغ  غسغح  الاغ 
اإلجقم،  أجاس  سطى  طةاعثغظ  قجاعاد  ولغثة 
أن  السالط،  صئض  والةاعض  والثاظغ  الصاخغ  غسطط  بض 
افظزمئ  عثه  وأن  اقجاسمار،  رجمعا  التثود  عثه 
الغعم  افطئ  تغاة  تسغر  الاغ  والثجاتغر  والصعاظغظ 
افطئ  جطئعا  تضام،  طظ  تفظئ  سطغعط  وغطئصعا 
أظزمئ  أظعا  والظار،  بالتثغث  وتضمععا  جططاظعا، 
تصعا  افطئ  جطإ  الثي  الشربغ  اقجاسمار  أوربعا 
وتحر  تسطغمعا  طظاعب  وغغر  لثغظعا  تتاضط  أن  شغ 
بصاشاه شغ ضض رضظ طظ تغاة افطئ اإلجقطغئ. إذن 
والثجاتغر  والصعاظغظ  افظزمئ  بأن  الصعل  ظساطغع 
اإلجقطغئ  الئقد  شغ  الغعم  الظاس  تغاة  تسغر  الاغ 
خمغط  طظ  ولغسئ  شرضًا،  سطغعط  طفروضئ  عغ 
سصغثتعط، أو طظئبصئ سظعا، شق غصال ق بث أن ظاساغح 
افظزمئ  عغ  عثه  فن  السخر،  وظعاضإ  العاصع  طع 
وق  غعاضئعا،  أن  لقجقم  بث  وق  التثغبئ،  السخرغئ 
أتضاطا  لظا  شغساظئطعا  غةاعثوا  أن  لطمسطمغظ  بث 
وأظزمئ تقئط العاصع، ق غصال ذلك وإذا تخض عثا 
غعخش باقظعجاطغئ الاغ ق تآطظ بتصغصئ أن اإلجقم 
جاء طظ خارج العاصع لغسالةه، بض غتاولعن أن غطئطعا 
﴿الَِّذيَن  طظ  غضعظعا  أن  صئطعا  الثغظ  الغعم  لتضام 

ْغَيا﴾. ْيُهُم الَْحَياةُ الّدُ اتََّخُذوا ِديَنُهْم لَْهًوا َولَِعًبا َوَغّرَ
ظاغةئ  عغ  الغعم  بافوذان  تسمى  طا  تضظ  لط  ضما 
الصرآن  ظخعص  سطغعا  دلئ  دققت  أو  إلحارات 
قتفاصغئ  ظاغةئ  طسروف  عع  ضما  عغ  بض  السظئ،  أو 
جاغضج بغضع الاغ شرصئ افطئ وصسماعا إلى طجق 
عجغطئ، ورجمئ بغظعط تثودًا ضرتعظغئ بشغدئ، ضما 
ق تعجث أغئ إحارة شغ اإلجقم تحةع أو تآغث طفععم 
العذظغئ، بض سطى السضج شصث جاءت الظخعص لاثم 
شغ  غضعظعا  أن  المسطمغظ  سطى  وتترم  الافرصئ  عث 
دول وضغاظات طاسثدة. بض أوجئئ سطغعط السغح شغ 
اإلجقم  أن  ظةث  ضما  واتث،  أطغر  تتئ  واتثة  دولئ 
حثد شغ أطر صاض الظفج شغ طعضع واتث أق وعع 
َعَلى   ْ ُ ْ ُ المسطمغظ «ِإَذا  سخا  غحص  أن  غرغث  الثي 
 ، ْ اُك َ َع  ُّ ُ َوَ  ْ ُ اَعَ َ َج ُق  َُفرِّ  ْ َم اَء  َ ف اَعٍة،  َ َج

اَن». َ ْ اِئًا َم ُه َ َفاْقُُل
عض بسث عثا غمضظ فتث طآطظ أن غصعل ق بث طظ 
سطغعا  والمتاشزئ  افوذان  بدرورة  افشراد  إغمان 
بالظفج والظفغج، تماحغا وطراساة لطعاصع، بض وبضض 
جرأة سطى اهللا ظسمغه شصه المآقت؟! شضغش ظرضى طا 
العاجإ  تطئغص  تسسر  بتةئ  اقجاسمار  سطغظا  شرضه 
العضسغئ  الضفرغئ  افظزمئ  عثه  وظسمغ  والفرض 
اإلجقم  ظخش  الثي  العصئ  شغ  طغسعرة،  بأظعا 
وتطئغص حرسه التظغش بأظه سسغر، ضغش غضعن الضفر 
الخراح طغسعرًا شغ بقد المسطمغظ، واإلجقم الثي 
أضمطه لظا جئتاظه وتسالى، ورضغه لظا دغظًا، ُغثّغض إلى 

بسدظا أظه طساتغض الاطئغص؟!
به  شآطظ  لظا  شغسره  الثغظ،  بعثا  أضرطظا  صث  اهللا  إن 
بعا  سجت  واتثة،  دولئ  شغ  ضاطًق  وذئصعه  افولعن، 
جعاد،  أطئ  لطظاس،  أخرجئ  أطئ  خغر  شضاظئ  افطئ، 
غثا  تاى  تسالى  اهللا  بمظعب  وتضماعا  الئقد،  شاتئ 
اإلجقم ططئصا شغ حاى أظتاء افرض، والغعم افطئ 
اإلجقطغئ تسغح تغاة غغر سادغئ، غاتضط بعا أسثاء 

ضض  شغ  طدطعثغظ  المسطمعن  وأخئح  اإلجقم، 
السئغض  وضغش  الثقص،  إلى  السئغض  شضغش  طضان، 
افطئ  عثه  آخر  تال  غخطح  لظ  ظسط،  الظعدئ؟  إلى 
إق بما خطح به أولعا، وضما صال رجعل اهللا : «ِإنِّي 
اللَِّه  َاَب  ِ ا:  َ ْعَدُه َ ا  لُّ ِ َت  ْ َل  ِ َئْ َشْ  ْ ُ ِف َتَرْكُت  َقْد 
وسطى  باإلجقم  إق  غضعن  ق  افطئ  شإظصاذ  َوُسَِّي». 
أجاجه، وق غضعن بخغاغئ طحارغع وبثائض، طقئمئ 
العتغ  اتئاع  عع  العاجإ  بض  السخر،  لمصادغات 
وظطاجم    اهللا  رجعل  بمظعب  ظسغر  وأن  المئغظ، 
ذرغصاه، شظتظ أسجاء بثغظظا، أذقء بشغره، ﴿قُْل َهِذهِ 
نَا َوَمِن اّيََبَعنِي﴾. 

َ
َعلَى بَِصيَرٍة أ  ِ ْدُعو إِلَى اّبَ

َ
َسبِيلِي أ

شطرغصئ الرجعل  لغسئ حسارات وعمغئ، وق عغ 
المسالط،  واضح  عع  بض  اشاراضغئ،  بظماذج  اساصادًا 
طئظغ سطى وتغ ربظا بظخعص حرسغئ واجئئ اقتئاع، 
لقجقم،  ختغح  شعط  شغ  غامبض  الغعم  شعاجئظا 
بط  اإلجقم،  سصغثة  سطى  طئظغ  واضح  تخعر  ورجط 
تضعغظ تجب ضما ضعظه رجعل اهللا  وبصفه باإلجقم 
الظاس،  طع  الافاسض  بط  افرصط،  بظ  افرصط  دار  شغ 
الظخرة  ذطإ  بط  ساطًا،  رأغًا  لمحروسظا  ظعجث  تاى 
دولئ  وأصام    الضرغط  الظئغ  ذطئعا  ضما  أعطعا  طظ 
إلى  وتمطاه  اإلجقم  ذئصئ  المظعرة،  المثغظئ  شغ 
السالط، عثه عغ الطرغصئ العتغثة، فظعا شسض رجعل 
دولئ  وإصاطئ  جئتاظه،  اهللا  سظث  طظ  ووتغ   ، اهللا 
سطى أجاس عثا العتغ، عثا عع العاجإ الثي غةإ 
الفرض  لاتصغص  الغعم،  المسطمعن  سطغه  غسغر  أن 
السزغط، الثي تصام به التثود، وتظفث به الفروض، 
الثقشئ  دولئ  والمسطمغظ،  اإلجقم  دولئ  وعغ  أق 
إق  خقخظا  غضعن  شق  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة 
بعا، وبعا تاعتث بقدظا، وبعا ظتمغ بغدئ اإلجقم 
ّنَ َهَذا 

َ
والمسطمغظ، وعع السئغض العاجإ اقتئاع، ﴿وَأ

َق  َفَتَفّرَ ُبَل  الّسُ تَتَّبُِعوا  َوال  َفاتَّبُِعوهُ  ُمْسَتِقيًما  ِصَراِطي 
بُِكْم َقْن َسبِيلِِه﴾.

بض  َغْثُطُش)،  (َخَطَش  طظ  لغج  الثقشئ  طخططح  إن 
َل  تسمغئ رجعل اهللا  سظثطا صال: «َكاَنْت َبُ ِإْسَراِئ
ال  َوِإنَُّه  َنِيٌّ  َخَلَفُه  َنِيٌّ   َ َهَل ا  َ لَّ ُ اَألْنَِاُء   ْ ُسُه ُ َتْأُمُرَنا؟ َت ا  َ َف ا:  َقاُل ُُر»  ْ َت ُخَلَفاُء  ُن  ُ َوَسَ ْعِد  َ َفِإنَّ َنِيَّ   ْ ُه َحقَّ  ْ ُه ُ َوَأْع ِل  َفاَألوَّ ِل  اَألوَّ َعِة  ْ ِبَ ا  «ُف َقاَل: 
» إحارة واضتئ بأن دولئ  ْ َّا اْسَْرَعاُه ْ َع اللََّه َساِئُلُه
غثاسإ  تطمًا  عغ  شطغسئ  الثقشئ،  عغ  المسطمغظ 
بض الثقشئ عغ  لفجغال،  ظتضغه  تارغثًا  وق  افذعان 
ضما  اهللا،  حاء  إن  وضائظئ  والئحرى،  والعسث  الفرض 
غاظضئعا  ولط  شساروا  الثرب  سرشعا  رجاقً  لطثقشئ  أن 
أن   ، ورجعله  اهللا  ساعثوا  رجال  وعط  الطرغص، 
غئثلعا الشالغ والظفغج طظ أجض إتصاق التص وإسجاز 
الثغظ، رجال آطظعا بصدغاعط، واتثثوا تغالعا إجراء 
التغاة أو المعت، أق وعغ اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ 
لغطعط  واخطغظ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  بإصاطئ 
بظعارعط طظ أجض تتصغص وسث اهللا جئتاظه وبحرى 
رجعله ، ق غدرعط طظ خثلعط، وصث اجاطاع شاغئ 
تجب الاترغر أن غسغروا خطعات طع افطئ، طاثثغظ 
إلى  لطعخعل  وذرغصئ،  شضرة    اهللا  رجعل  طظعب 
غاغاعط السزغمئ، شسارت افطئ طسعط، واتادظاعط، 
وظفدئ ضبغرًا طظ غئار سالص بعا، تاى أخئتعا صاب 
الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  إصاطئ  طظ  أدظى  أو  صعجغظ 
سطى طظعاج الظئعة، الصائمئ إن حاء اهللا صرغئًا، شغفرح 
ْمرِهِ 

َ
ُ َغالٌِب َعلَى أ المآطظعن غعطؤث بظخر اهللا ﴿َواّبَ

 ﴾ْكَثَر الّنَاِس ال َفْعلَُموَن
َ
َولَِكّنَ أ

* سدع طةطج وقغئ السعدان

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ جطغمان الثجغج*ـ 

تستطيع باكستان أن تدير ألمريكا ظهر المجن لوال خيانة حكامها
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لثى أطرغضا بصعله: "إن باضساان طساسثة لاصثغط جرد 
سطظغ بضض تفاخغض المساسثات افطرغضغئ الاغ تطصاعا". 
دغفغث  باضساان  شغ  افطرغضغ  السفغر  اجاثسغ  وصث 
إلبقغه  اقبظغظ  الئاضسااظغئ  الثارجغئ  وزارة  عغض إلى 

اتاةاجعا سطى تشرغثة تراطإ.
شغ  جغح  أضئر  جادس  صغادة  افرضــان،  صغادة  رد  أطا 
السالط، وأصعاعا وأطعرعا وأشدطعا تثرغئا، جغح طةعج 
بالسقح الظعوي، شصث ضان ردعا باعاا ق غاظاجإ طع تةط 
عثه الصعة المععلئ، شصث صال وزغر الثشاع الئاضسااظغ 
والماتثث باجط الةغح إن باضساان جاعجة لمعاجعئ 
أي إجراء طظ جاظإ أطرغضا شغ أسصاب تشرغثة الرئغج 
دوظالث تراطإ بمظاجئئ بثاغئ السظئ المغقدغئ الةثغثة 
الاغ "غعثد" شغعا الئقد، وصال إظه ق غظئشغ أن غضعن 
عظاك "حك أو خعف؛ فن الثشاع سظ باضساان شغ أغث 
صثغرة وصعغئ"، وصث ضاإ وزغر الثشاع الئاضسااظغ خرم 
دجاشغر خان تشرغثة صال شغعا: "إن العقغات الماتثة لط 

تصثم لئاضساان جعى "الثم وسثم البصئ".
إن الصغادة الئاضسااظغئ - بحصغعا السغاجغ والسسضري 
- سمغطئ فطرغضا وق ترى لعا بثغق، ولع ضان سظثعا 
أو  السغاجغ  الصرار  شغ  اقجاصقل  طصعطات  أدظــى 
تةط  طظ  حغء  طع  غاظاجإ  ردعــا  لضان  السسضري 
اآلن  أطرغضا  وأن  خاخئ  التصغصغئ،  باضساان  وصثرة 
تراطإ  افرسظ  لصغادة  السغاجغئ؛  تاقتعا  أضسش  شغ 
لعا وتفضك إدارته وضبرة المحاضض واقظاصادات الاغ 
إلى  إضاشئ  وخارجغا،  داخطغا  وبــقده  عع  غعاجععا 
السغاجئ  سمعد   - افطرغضغ  اقصاخاد  تراجع  اجامرار 
الدسش  إلى  وغداف   ،- السسضرغئ  والصعة  افطرغضغئ 
أجئر  الثي  السسضري،  السةج  واقصاخادي  السغاجغ 
أطرغضا شغ سعث أوباطا سطى إسقن تراجسعا سظ خعض 
شحطه  بسث  جغحعا،  صئض  طظ  طئاحرة  خارجغئ  طسارك 
شغ إتراز أغئ اظاخارات سطى خخعطه المفارضغظ شغ 

أششاظساان والسراق.
الةعاد  سصغثة  الئاضسااظغ  الةغح  صادة  سظث  ضان  لع 
وطا  باضساان،  إظحاء  سظث  زسمعا  ضما  السسضرغئ، 
سظث  أصسمعه  الثي  بالصسط  وشعا  ولع  غجسمعن،  زالعا 
اظدماطعط لطةغح الئاضسااظغ، لع ضان ذلك فدرضعا 
أن خغار افطئ اإلجقطغئ الاغ اظافدئ سظ بضرة أبغعا 
عع  بالاشغغر،  وذالئئ  وطشاربعا  افرض  طحارق  شغ 
الاطعغح  أو  أطرغضا  ولغسئ  الرابح،  وجعادعط  خغارعط 

بالاعلغ ظتع المحرق، تمار السالط الخغظ!
إظظا ق ظسطص أي أطض سطى عاتغظ الصغادتغظ، وق ظزظ 
شغعط خغرا، شعط سمقء تاى الظثاع، ولع ضان سظثعط 
غساطغسعن  شعط  ردودعط،  شغ  لزعر  إخقص  أدظى 
بضض جععلئ وصش تتالفعط طع أطرغضا شغ المظطصئ، 
طصئرة  شغ  أطرغضا  إغــراق  وتــثه  ذلــك  حــأن  وطــظ 
شغ  عع  أططظا  شإن  لثلك  أششاظساان،  اإلطئراذعرغات 
السمالئ  داء  غخئعط  لط  الثغظ  المثطخغظ  الدئاط 
الثي أخاب صادتعط، شغ غغر صغادة الخش افول، بأن 
وتسطغط  سطغعا  اقظصقب  أو  صغادتعط  باتغغث  غصعطعا 
إدارة  سطى  صادرة  وسسضرغئ  جغاجغئ  لصغادة  السططئ 
دشئ الخراع طع الضاشر المساسمر وسطى رأجه أطرغضا، 
وعثه الصغادة عغ صغادة تجب الاترغر، شعط الفصعاء 
ّفَُها 

َ
ك ﴿يَا  السسضرغعن.  والصادة  والمفضرون  والساجئ 

لَِما  َدَعاُكْم  إَِذا  َولِلرَُّسوِل   ِ َ ِبّ اْسَتِجيُبوا  آَمُنوا  الَِّذيَن 
نَُّه 

َ
وَك َوَقلْبِِه  الَْمْرءِ  َنْيَن  يَُحوُل   َ اّبَ ّنَ 

َ
أ وَاْعلَُموا  يُْحيِيُكْم 

َظلَُموا  الَِّذيَن  تُِصيَبّنَ  َال  فِْتَنًة  وَاّيَُقوا    تُْحَشُروَن  إِلَْيِه 
 ﴾َشِديُد الِْعَقاِب َ ّنَ اّبَ

َ
ًة وَاْعلَُموا أ ِمْنُكْم َخاّصَ

أصثطئ صعة طظ افجعجة افطظغئ شغ السعدان، سصإ خقة غعم الةمسئ الماضغ ٢٠١٨/٠١/٠٥م، سطى اساصال 
افجااذ إبراعغط سبمان أبع خطغض، الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان طظ طظجله، وذلك بسث أن 
أّم الظاس بمسةث الجعراء، ضما اساصطئ افجعجة افطظغئ حابغظ آخرغظ طظ أسداء التجب، وعما: طتمث أتمث، 
والجغظ السعض، أبظاء تعزغسعما ظحرة خادرة سظ التجب شغ وقغئ السعدان سصإ خقة الةمسئ. ضما اساصض جعاز 
افطظ والمثابرات بمثغظئ ود طثظغ؛ تاضرة وقغئ الةجغرة غعم السئئ ٢٠١٨/٠١/٠٦م سدعي تجب الاترغر، 
خالح سطغ الفدض، وسج الثغظ غعجش، طظ طضان سمطعما، دون أدظى طراساة لتصعصعما الحرسغئ، أو الصاظعظغئ، 
أو لتالاعما الختغئ، تغث إن افخ خالح غساظغ طظ ارتفاع شغ ضشط الثم، طما اضطر جةاظغه أن غسرضعه سطى 
افذئاء بمساحفى الحرذئ، بط إسادته طرة أخرى إلى التئج! عثا وصث ُأذطص قتصا جراح افجااذ إبراعغط سبمان 
أبع خطغض. إن تضعطئ اإلظصاذ الاغ اطاطئ السططئ شغ السعدان باجط اإلجقم، ق تجال تائع جغاجئ جتر الدإ، 

شعغ تئثل الشالغ والظفغج، إرضاًء لطشرب الضاشر وسطى رأجه أطرغضا، واظخغاًسا فذرسه اقجاسمارغئ.

صادة باضساان 
جثروا أظفسعط لثثطئ أطرغضا وتتصغص طخالتعا

المغقدي  السام  تراطإ  افرسظ  افطرغضغ  الرئغج  بثأ 
الترب  شغ  باضساان  بثور  تاسطص  باشرغثة  الةثغث 
الخطغئغئ سطى اإلجقم، جاء شغعا: "لصث طظتئ العقغات 
دوقر  ططغار   ٣٣ طظ  أضبر  باضساان  بتماصئ  الماتثة 
ضمساسثات خقل الـ١٥ ساطا افخغرة، ولط تسطظا شغ 
أن  طاخعرة  والثثاع،  افضاذغإ  جعى  حغؤا  المصابض 
صادتظا تمصى... إظعط غعشرون طقذا آطظا (إلرعابغغظ) 
جعى  لظا  غصثطعا  ولط  أششاظساان،  شغ  ظطاردعط 
طساسثات خشغرة، ق أضبر!". وصالئ السفغرة افطرغضغئ 
جطغئ  أجئاب  "بمئ  عغطغ:  ظغضغ  الماتثة  افطط  شغ 
لثلك، شئاضساان ظطئ تطسإ لسئئ طجدوجئ لسظعات... 
(إرعابغغظ)  وغآوون  أوصات  شغ  طسظا  غسمطعن  ضاظعا 
أغدا لمعاجمئ صعاتظا شغ أششاظساان" وصالئ الماتثبئ 
شسض  "غمضظعط  جاظثرز:  جارة  افبغخ  الئغئ  باجط 

المجغث لعصش (اإلرعاب) وظرغثعط أن غفسطعا".
تطك  سطى  تازت  صث  باضساان  شإن  العاصع  شغ  لضظ 
والمثظغغظ  الةظعد  طظ  أبظائعا  تصثغط  لصاء  المطغارات 
صرابغظ شغ الترب الاغ تثعضعا أطرغضا سطى اإلجقم 
(اإلرعــاب)،  سطى  الترب  تسمى  والاغ  المظطصئ،  شغ 
تضئثتعا  الاغ  اقصاخادغئ  الثسائر  إلى  إضاشئ  عثا 
باضساان وطا زالئ شغ تطك الترب الصثرة، وصث ضحفئ 
 ٢٠١٦ لطسام  الئاضسااظغ  المرضجي  لطمخرف  دراجئ 
(اإلرعــاب)  سطى  الترب  شغ  أباد  إجقم  طحارضئ  أن 
طا  أي  ساطا،   ١٥ خقل  دوقر  ططغار   ١١٨ ضطفاعا  صث 
وضائئ  المتطغ،  الظاتب  إجمالغ  بطث  طظ  أضبر  غسادل 
المآجسئ شغ تصرغرعا: "إن الظمع اقصاخادي وضثلك 
تظمغئ الصطاع (اقجاماسغ) تدررا بصسعة طظ التعادث 

المرتئطئ (باإلرعاب)".
تطك  سطى  تخطئ  صــث  إذن  باضساان  شــإن  عضثا 
المساسثات - وضان أضبرعا طسثات سسضرغئ -؛ لصاال 
الفاخطئ  التثود  وسطى  باضساان  داخض  المةاعثغظ 
بغظعا وبغظ أششاظساان، لطتفاظ سطى طخالح أطرغضا شغ 
المظطصئ وسطى اتاقلعا فششاظساان، وأظفصئ باضساان 
سحرات المطغارات طظ جغئعا سطى الترب اآلبمئ ظفسعا، 
المساسثات!  تطك  بصطع  تراطإ  غعثد  عثا  ضض  وبسث 
وغا لغاه غخثق وعع الضثوب شغصطع عثا المال الصثر؛ 
تاى تسصط ورصئ الاعت سظ سعرات جظراقت المال شغ 
شغسصط  الفاجثغظ،  السغاجغغظ  وتضاطعا  باضساان 
طع  وتعاذؤعط  خغاظاتعط  لائرغر  بعا  تسثرعط  طسعا 

أطرغضا شغ تربعا سطى اإلجقم.
وزارة  صالئ  تغث  الاعت،  ورصئ  جصطئ  شصث  بالفسض 
ضاظعن  طظ  الرابع  الثمغج  غعم  افطرغضغئ  الثارجغئ 
الباظغ/غظاغر ٢٠١٨م، إظعا صررت وصش طساسثات أطظغئ 
إجراءات  أباد  إجقم  تاثث  تاى  لئاضساان؛  طثخخئ 
تساصث  الطاغظ  تصاظغ،  وحئضئ  افششاظغئ  ذالئان  ضث 

واحظطظ أظعما تجسجسان اجاصرار المظطصئ.
سظث  طرتجصئ  طصاولغظ  غسمطعن  باضساان  تضام  وضأن 
أطرغضا، تغث خاذئاعط عغثر ظاورت الماتثبئ باجط 
المساسثات  بسخ  "إن  بالصعل:  افطرغضغئ  الثارجغئ 
ضث  تاجما  إجراء  أباد  إجقم  اتثثت  إذا  تسامر  صث 
الةماساغظ الطاغظ ظسائرعما جئئا لجسجسئ اقجاصرار شغ 

المظطصئ، ضما أظعما تساعثشان أطرغضغغظ".
الئاضسااظغئ  الصغادة  سظ  خثر  الثي  الرجمغ  الرد  أطا 
شصث جاء سطى لسان وزغر الثارجغئ الئاضسااظغ خعاجئ 
آخش، الثي صال: "لصث أخئرظا العقغات الماتثة أظظا لظ 
تراطإ  صالعا  الاغ  أضبر  "ق  شإن  لثلك  المجغث"،  ظفسض 
لغسئ لعا أعمغئ". وأضث سطى أظه طصاول طرتجق غسمض 
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بعرة الحام بتاجئ لصغادة جغاجغئ تسري بعا 
وعغ ضسغفئ ضما جارت وعغ صعغئ!

شرغط  وطاظاصدئ،  سخغئئ  أغاطاً  الحام  بعرة  تسغح 
تماة  بأرغاف  الحمال  شغ  سطغعا  غزعر  الثي  الدسش 
الظزام  ُغفصثون  وعط  الشعذئ  أجعد  ظرى  وإدلإ، 
صعاته  تخار  بسث  وغضثب  غاثئط  وغةسطعظه  تعازظه، 
شغ إدارة المرضئات بالشعذئ الحرصغئ، الاغ تسائر إتثى 
صقسه الاغ ضان غسعم طظعا أعطظا جعء السثاب بالصخش 
والاظضغض، شغ وصٍئ طا زالئ الةئعات افخرى شغ درسا 
وتمص تشط شغ ظعم سمغص وضأظعا لغسئ طظ الحام، 
وضأظعا ق سقصئ لعا بما غةري! عثا الاظاصخ السةغإ 
غفسره ارتئاط صادة شخائض البعرة، وتعجغععط وشص 
اإلرادة الثارجغئ ولغج وشص طصادغات السمض التصغصغ 

الثي غسصط الظزام.
أعطعا  بغظ  عع  لغج  الحام  بعرة  شغ  الاظاصخ  إن 
المافصغظ سطى إجصاط الظزام، وإظما بغظ صادة الفخائض 
وحرسغغعط طظ جعئ وأعض الحام طظ جعئ أخرى، وضض 
الاغ  المثطخئ  العاسغئ  السغاجغئ  الصغادة  لشغاب  ذلك 
تسغر بأعض الحام وبعرتعط إلى تغث غتإ اهللا ورجعله 
سطى  الظزغر  طظصطع  دولغ  تآطر  ظض  شغ  والمآطظعن، 
أعض الحام وبعرتعط واظضحاف تصغصئ الظزام الثولغ 

وصغمه الضاذبئ الاغ غااجر بعا سطى تساب الحسعب.
طظ  أن  افغام  عثه  المغثاظغئ  المةرغات  أضثت  شصث 
اجاطط زطام صغادة البعرة شغ الثارج وتاى طظ صادة 
الفخائض، أضثت أظعط ق غماطضعن أي رؤغئ لطغعم اآلخر، 
شاتفاصات الثل والسار شغ جظغش وأجااظئ الاغ ضاظئ لعا 
ظاائب ضاربغئ سطى البعرة، أبئائ بما ق غثع طةاقً لطحك 
أن عثه الصغادة طرتعظئ لطثارج وق تظزر إلى طساظاة 
الظاس، وآخرعا ترضئ الظجوح الضبغش فعطظا طظ أرغاف 
إدلإ الةظعبغئ الحرصغئ وأرغاف تماة الحرصغئ وجط 
أجعاء باردة وسعاخش وأططار، بسئإ تصثم ططغحغات 
الظزام سطى تساب عثه الفخائض الاغ رعظئ صرارعا 
لطمةامع الثولغ الثي ق غرى إّق بمظزار طخالته، وسطى 

رأجعا التفاظ سطى ظزاطه اإلجراطغ شغ دطحص.
شعثه اقتفاصات السغاجغئ ُتَئّغُظ أن طظ ادسى تمبغض 
أعض الحام ق غمطك أي تج بالمسآولغئ سثا سظ صخر 
الظزر، إن لط ظصض الثغاظئ والسمالئ، شالبعرة الاغ خرج 
الغعم  طظ  أعطعا  أدرك  الظزام  سطى  بعا  الحام  أعض 
افول تصغصئ عثا الظزام، الثي غصش بةاظئه ضض طةرطغ 
افرض وسطى رأجعط دول الشرب وطظزماعط افطمغئ، 
ورشع طظث الئثاغئ حسارعا المسروف (غا اهللا طا لظا غغرك 
غا اهللا) بغظما طظ صفج إلى تمبغض البعرة وظّخإ ظفسه 
ظائئاً سظعا، لط غضظ لثغه أي شعط لطسغاجئ وصعاظغظعا 
غةروظه  البعرة،  أسثاء  بغث  ألسعبئ  شأخئح  وطئادئعا، 
إلى المآتمرات (المسرتغئ) الاغ غاط بعا بغع الصداغا 
والاظازل سظ المئادئ، لغج عثا شتسإ بض إظه وشغ 
ضاشئ المساعغات  سطى  تاطغئ العذغج  خدط طسرضئ 
غتطط  ضان  طا  المفاوضات  ذاولئ  سطى  الظزام  أسطعا 
باجاسادته بالصعة، وعثا حاعثه الةمغع، وأبئائ افغام 
السخغئئ سطى البعرة أن اإلظةازات السسضرغئ تائثر أطام 
صرار جغاجغ خشغر شغ طآتمر البسالإ الماضرة، شغ ظض 

سالط طاةرد طظ الصغط وافخقق.
لصث تتثبظا وسطى أضبر طظ طظئر أن المضاسئات الاغ 
تصصاعا البعرة لط تضظ بالمضاسئات الخطئئ الاغ غمضظ 
الاظازل،  طآتمرات  إلى  الثعاب  صئض  سطغعا  اقساماد 
السسضرغئ  افسمال  وأن  رأغظا  خعابغئ  افغام  وأبئائ 
الةئارة والادتغات السزغمئ لط ُغَتاَشر سطغعا لعجعد 
صغادتعا  وعع  أق  البعرة،  عرم  رأس  شغ  ضئغر  شراغ 
السغاجغئ، عثا الةاظإ المعط جثًا شغ التغاة، شالظزام 
ضاشئ  سطى  الفادتئ  وخسائره  لفرض  خسراظه  ورغط 
تاشر  السغاجغئ  الصغادة  وجعد  أن  إق  المساعغات، 
سطى وجعده، شضاظئ المرجسغئ الاغ غرجع إلغعا جمغع 
أرضان الظزام شغ ضض حأن، وشغ ظض الثسط القطاظاعغ 
الضبغر  اجارجاع  طظ  تمضظئ  التاضمئ،  السخابئ  لعثه 
البعرة،  تساب  سطى  الجخط  واجاسادة  المظاذص،  طظ 

والمصعلئ تصعل إن عجغمئ صدغاظا ق تسظغ بطقظعا بض 
غةإ تشغغر رجالعا، وشغ تالاظا شإن رجال صدغاظا عط 
وطعصش  البعرة  تصغصئ  غسعا  لط  الثغظ  شخائطعا  صادة 
واإلطقءات،  الحروط  شرض  ذرغص  سظ  طظعا  الثول 
صئطعا  وخعشعط  وجئظعط  الصادة  عآقء  لدسش  وظزرًا 
وعط  وأعطعا  البعرة  بصدغئ  شفرذعا  سطغعط  ُغمطى  طا 
غتسئعن أظعط غتسظعن خظسا، شضان ترغاً بأعطظا شغ 

الحام تشغغر عثه الصغادة.
سطغعا  ظعر  طا  ضض  طع  البعرة  شإن  اآلخر  الةاظإ  وشغ 
الظزام،  ططغحغات  وتصثم  الحمال  شغ  ضسش  طظ 
ظعرت صعتعا شغ صطإ الظزام وساخماه، شبعار ترجاا 
سطى صطاعط أبئاعا ضسش الظزام وتعطعض صعاته، أطام 
الصطئ الخابرة المتاسئئ، وعثا الاصثم غمضظ أن غئظى 
والصداء  الظزام  جتص  ظتع  خطعة  غضعن  وأن  سطغه 
سطغه، إذا تعشرت اإلرادة لثلك، وعثا غغر طعجعد سطى 
المثى المظزعر خخعخاً سطى الةاظإ السسضري قشاصاد 
صغادات الفخائض لطرؤغئ اقجاراتغةغئ لطبعرة وأعثاشعا 
الاغ غةإ أن تاتصص وضغفغئ تتصغصعا، عثه الضغفغئ 
الاغ غةإ أن تضعن طرتئطئ بعجعئ الظزر سظ التغاة، 
طظ  تأتغ  التغاة  شغ  ظزرظا  وجعئ  المسطمغظ  وظتظ 
زاوغئ السصغثة اإلجقطغئ، وعغ أظه ق إله إق اهللا وأن 
طعما  تغاتظا  شغ  حأن  ضض  أن  أي  اهللا،  رجعل  طتمثًا 
خشر طرععن بأواطر اهللا جئتاظه وتسالى، وأن ذرغصئ 
الخقة  سطغه  التئغإ  ظعب  سطى  بالسغر  تضعن  تظفغثه 
بغظ  جطغاً  والسقم، شالخراع شغ بعرتظا أخئح واضتاً 
اإلجقم الثي تمبطه البطئ البائرة سطى الظزام، والضفر 
الثي غمبطه الظزام وطظ خطفه طظزعطئ الضفر السالمغ 
بأظزماه وطظزماته وطآجساته، وتاى ظظاخر سطغظا أن 
ظأخث بأجئاب الظخر، وذلك بالاصغث بأواطر اهللا جض شغ 

سقه، شغ ضض حأن وسطى رأجعا الحأن السغاجغ.
وسطغه شإن بصاءظا سطى طا ظتظ سطغه لظ غآدي بظا إّق 
ولظ  طفرغئ،  تطصئ  شغ  ظثور  وجظئصى  العاوغئ،  إلى 
ظتخث إّق الثغئات المرتئطئ بالمساظاة اإلظساظغئ فعطظا 
طظ  بالثروج  ذلك  ظاثارك  أن  سطغظا  وغةإ  وحسئظا، 
الخظثوق، وأتإ أن أسطغ طباقً لطسسضرغغظ شغ ذلك، 
شالظزام الثي غاصثم تتئ وابض طظ الشارات الروجغئ 
الضبغفئ لطغراظه المةرم سطى بصسئ خشغرة غرغث الاصثم 
بفاح  افول  جاظئغظ:  طظ  إتئاذعا  ظساطغع  إلغعا، 
طسارك أخرى، وجئعاتظا طع الظزام ضبغرة طظ تطإ إلى 
الشاب إلى تمص ودرسا وغغرعا، والباظغئ بفاح جئعئ 
الساتض لطعخعل إلى تمغمغط الصاسثة الروجغئ وإبطال 
صرارظا  تترر  إن  صادرون،  اهللا  بإذن  وظتظ  طفسعلعا، 
الثي ألَجَطظا به غئاُء صادة الفخائض، شغ أجااظئ وجظغش 
أطام  غصش  جثارًا  تضعن  أن  لعا  غراد  الاغ  وططتصاته، 

ذمعتظا شغ إجصاط الظزام وتتضغط اإلجقم.
غا أعطظا شغ الحام، إن طظ لط غساطع أن غتاشر سطى 
البعرة وغضمطعا وعغ شغ صعتعا، لظ غضعن بمصثوره 
وعثا  ضسفعا،  شغ  وعغ  واجامرارعا  سطغعا  التفاظ 
حأن ضئغر ق غاخثى له إّق الراجثعن شغ السطط أختاب 
الفضر المساظغر الثغظ غرون طا خطش الةثار، شأسثاؤظا 
بغظ  خرسى  وظصع  والثثاع  بالمضر  سطغظا  غظاخرون 
ودطاء  تدتغاتظا  ظتفر  وتاى  بالمآاطرات،  أغثغعط 
حعثائظا، سطغظا أن ظسطغ أطر صغادة البعرة إلى الصادر 
سطى إدارتعا والصئطان الماعر الثي غةااز بعا السعاخش 
المساصئطغئ،  الرؤغئ  غماطك  الثي  الساتغئ،  وافطعاج 
طآاطرات  بعا  غفحض  الاغ  السغاجغئ  الثطط  وسظثه 
المساعغات  ضاشئ  سطى  الاترك  غاططإ  وعثا  افسثاء، 
الفاحطغظ  إلزاتئ  واقجاماسغئ،  والسسضرغئ  الحسئغئ 
البعرة،  دشئ  صغادة  سظ  والمرتئطغظ  والماثاذلغظ 
واتثاذ صغادة تجب الاترغر صغادة جغاجغئ تسغر بالبعرة 
إلى الظخر والامضغظ، بإجصاط الظزام وإصاطئ الثقشئ 
ِيَن  َّ الراحثة سطى طظعاج الظئعة. ﴿إِنَّا َجَنرُصُ رُُسلََنا وَا

 ﴾ْشَهاُد
َ ْ
ْغَيا َويَوَْم َفُقوُم األ ُّ ََياةِ ا

ْ
آَمُنوا يِف احل
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النظام السوداني
يعتقل الناطق الرسمي لحزب التحرير في والية السودان 

وأربعة شباب آخرين

أوغلو: عالقات تركيا مع كيان يهود ستستمر 
بسبب المصالح المشتركة!

اآلخر  ربغع   ١٩ السئئ  السربغ،  (الصثس  طعصع  ظحر 
ذفغش":  "باخرف  شغه  جاء  خئرا  ٢٠١٧/١/٦م)  ١٤٣٩عـ، 
جاسامر  غععد  ضغان  طع  السقصات  أن  ترضغا  "أضثت 
أجعاء  طظ  الرغط  سطى  المحارضئ،  المخالح  بسئإ 
لسان  سطى  ذلك  جاء  الفطسطغظغ.  المطش  تعل  الاعتر 
وزغر الثارجغئ الارضغ طعلعد جاوغح أوغطع شغ جغاق 
الطغطئ  بالسئرغئ)  إجرائغض  (خعت  طراجض  طع  طصابطئ 
رجإ  الارضغ  الرئغج  زغارة  عاطح  سطى  الماضغئ، 

ذغإ أردوغان لئارغج. وأضث جاوغح أوغطع أن بقده لغسئ طسادغئ لطساطغئ، إق أن أظصرة لظ تسطط بسغاجئ 
ضغان غععد المسادغئ لطفطسطغظغغظ شغ غجة والصثس. ورأى جاوغح أوغطع أن التض العتغث غضمظ شغ طئثأ 

الثولاغظ، قشاا إلى أن ترضغا سطى اجاسثاد لطاعجط بغظ الةاظئغظ غععد والفطسطغظغغظ".
: طظ المآضث أن تسامر السقصات بغظ ظزام ترضغا أردوغان السطماظغ وبغظ ضغان غععد الشاخإ لفرض 
الاغ بارضعا اهللا شطسطغظ، وذلك غسعد إلى الظزرة الظفسغئ الاغ غئظغ ظزام ترضغا سقصاته طع الثول افخرى سطى 
أجاجعا بصطع الظزر سظ واصع تطك الثول وتضط الحرع شغ الاساطض طسعا. شسقصاه طع ضغان غععد وروجغا وأطرغضا 
ظاعرة لطسغان وعع ق غثفغعا، طع أظعا دول طتاربئ شسق وق غةعز إصاطئ أغئ سقصات طسعا طططصا، وتشعل تطك الثول 
سطى المسطمغظ شغ جعرغا وشطسطغظ وولعغعا شغ دطائعط أظعر دلغض، إق أن ظزام ترضغا أردوغان غصغط أطاظ 
السقصات طع عآقء الصاطئ. أطا رده سطى جرائمعط شغ تص المسطمغظ الثغظ غائثار شثرا بظخرتعط شعع غصاخر 
سطى الثطابات السظارغئ الضاذبئ والاخرغتات الرظاظئ الةعشاء الاغ ق تعصش جرطا وق تخث سثواظا. ولفجش شرغط 

ضض خغاظات ظزام أردوغان إق أن عظاك طظ المسطمغظ طظ ق غجالعن طثثوسغظ به وغسائروظه ظخغرا لطمسطمغظ!


