
يوم الهجرة 
هو يوم االستخالف

إن غعم العةرة عع طظ أغام الفخض شغ تارغت الثغظ 
شغ  طرتطاغظ  بغظ  جئتاظه  اهللا  شخض  به  اإلجقطغ. 
وطرتطئ  والثعف،  والصطئ  اقجادساف  طرتطئ  الثسعة: 
آوى شغعا اهللا جئتاظه المسطمغظ بإصاطئ دولئ اإلجقم، 
وظخر المسطمغظ وشاح أبعاب الرزق الطّغإ لعط. صال 
ْرِض 

َ
األ يِف  ْسَتْضَعُفوَن  مُّ َقلِيٌل  نُتْم 

َ
أ إِْذ  ﴿وَاْذُكُرواْ  تسالى: 

يََّدُكم بَِنرْصِهِ 
َ
َفُكُم اجَّاُس َفآوَاُكْم وَك ن َفَتَخطَّ

َ
َافُوَن أ

َ
خت

عثا  إن  تَْشُكُروَن﴾.  لََعلَُّكْم  يَِّباِت  الطَّ َن  مِّ َوَرَزَقُكم 
  الغعم صث سرف صغمَاه ودققته وطساظغه جغُثظا سمر
بئخغرته الفثة، شةسض تارغت المسطمغظ غسّطر اباثاًء 
طظ ذلك الغعم، وعثا طظ أروع الطفاات طظه  تغث صال: 
"العةرة شّرصئ بغظ التص والئاذض شأّرخعا بعا". إن غعم 
العةرة شغ زطظ الرجعل  غسادله الغعم غعُم اقجاثقف 
والامضغظ وظحر عثا الثغظ الثي طا زال وسثه صائماً طظ 
ِيَن  َّ ُ ا اهللا لسئاده المآطظغظ إذ غصعل جئتاظه: ﴿وََعَد ابَّ
ْرِض 

َ
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهم يِف األ آَمُنوا ِمنُكْم وََعِملُوا الصَّ

ِي  َّ نَنَّ لَُهْم دِيَنُهُم ا َُمكِّ َ ِيَن ِمن َقْبلِِهْم َو َّ َكَما اْسَتْخلََف ا
ْمناً َفْعُبُدونيَِن ال 

َ
َجَُّهم مِّن َنْعِد َخْوفِِهْم أ َُبدِّ َ َ لَُهْم َو اْرتَ

ِ َشيْئاً﴾ إذ إن غعم اقجاثقف جغفّرق اهللا به  يرُْشُِكوَن 
بغظ التص والئاذض وغفخض بغظ طرتطاغظ: طرتطئ غسغح 
شغعا المسطمعن طسادسفغظ غاثطفعط الظاس ضما عغ 
تالعط الغعم، وطرتطئ غةامع شغعا المسطمعن سطى ضطمئ 
جعاء تتئ راغئ اإلجقم وتةامع ذاصاتعط وغاتعلعن 
غعم  إظه  عجغمئ.  بسث  وظععر  ذّل،  بسث  سّج  إلى  طسعا 
جّماه اهللا جئتاظه غعم ظخر تمى اهللا شغه رجعل اهللا 
وخاتئه، وضان طسعما بظخره وتفزه ورساغاه، وأظجل 
شغه جضغظاه وأّغثه بةظعده، وضان طظ ظاائةه أن جسض 
عغ  آطظعا  الثغظ  وضطمئ  السفطى  ضفروا  الثغظ  ضطمئ 
ْخرََجُه 

َ
ُ إِْذ أ وهُ َفَقْد نرََصَهُ ابَّ السطغا. صال تسالى: ﴿إِالَّ تَنرُصُ

َ اثْننَْيِ إِْذ ُهَما يِف الَْغارِ إِْذ َفُقوُل لَِصاِحبِِه  ِ ِيَن َكَفُرواْ ثَا َّ ا
يََّدهُ جِبُُنوٍد 

َ
ُ َسِكينََتُه َعلَْيِه وَك نَزَل ابَّ

َ
َ َمَعَنا َفأ َْزْن إِنَّ ابَّ الَ حتَ

ِ يِهَ  ْفىَل َولَكَِمُة ابَّ ِيَن َكَفُرواْ السُّ َّ َّْم تََرْوَها وََجَعَل لَكَِمَة ا ل
ُ َعِزيٌز َحِكيٌم﴾. إن العةرة تسظغ اقظاصال طظ  الُْعلَْيا وَابَّ
دار الضفر إلى دار اإلجقم، وعع طا غتااج إلغه المسطمعن 
بةعث  وغسمض  وسمقؤه،  الشرب  غثاشه  طا  وعع  الغعم، 
وطضر وضغث لمظسه. إن المسطمغظ بتاجئ لقظاصال طظ 
سطغعط  المفروض  الضفر  دار  طظ  السغأ،  العاصع  عثا 
ذطارعط  وتتمى  شغه،  غأطظعن  تغث  اإلجقم  دار  إلى 
وترتفع أغثي الضفر والزطط سظعط، وسطى المسطمغظ أن 
غسمطعا بةعث أضئر إلصاطئ دار اإلجقم سظ ذرغص إصاطئ 
الثغظ،  إلصاطئ  الحرسغ  الطرغص  تسائر  الاغ  الثـقشئ 
وإصاطئ التغاة اإلجقطغئ، وجسض ضطمئ اهللا عغ السطغا. إن 
سطى المسطمغظ أن غسمطعا، بمثاطش طساعغاتعط، لمبض 
طآّغثعط  جئتاظه  اهللا  أن  إلى  وْلغطمؤظعا  الغعم،  عثا 
اَكَن  ﴿َمن  تسالى:  صال  الضائثغظ  ضغث  رغط  وظاخرعط 
ْغَيا وَاآلِخَرةِ َفلَْيْمُدْد بَِسَبٍب  ُّ ُ يِف ا ن لَّن يَنرُصَهُ ابَّ

َ
َفُظنُّ أ

َْقَطْع َفلَْينُظْر َهْل يُْذِهنَبَّ َكْيُدهُ َما يَِغيُظ﴾.  ْ َماء ُعمَّ  إىَِل السَّ
إن ذضرى العةرة الاغ غاعصش سطغعا المسطمعن جمغسًا 
ضثضرى غالغئ سطغعط، عثه الثضرى بابعا غمضظ أن غفاح 
لعط طظ جثغث إذا ظخروا اهللا ورجعله شفسطعا تماطاً ضما 
  الرجعل  درب  سطى  جار  طظ  وضض   . الرجعل  شسض 

وخض، بإذن اهللا السجغج التضغط.
سظ طةطئ العسغ السثد ١٦٨

بسث تساظط غدإ المسطمغظ طظ طظح اإلطارات جائجة لةجار العظث طعدي، أسطظ وزغر الثارجغئ الئاضسااظغ، أّن "السقصات الثولغئ شعق المحاسر الثغظغئ". وشغ عثا الخثد أضث 
بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ باضساان: أن تضام المسطمغظ طاظاصدعن تظاصدا ضطغا طع افطئ، شافطئ تحسر بالدغص سطى تال المسطمغظ المدطعثغظ 
شغ جمغع أظتاء السالط، جعاء شغ ضحمغر المتاطئ أم شغ شطسطغظ أم بعرطا أم الخغظ، وطرد عثه الظزرة السالمغئ لفطئ غضمظ شغ دغظعا السزغط الثي تسخ سطغه بالظعاجث، 
سطى الرغط طظ الةععد التبغبئ الاغ غئثلعا تضاطعا لفخطعا سظه. وأضاف الئغان: أطا تضام المسطمغظ، شإظعط غّثسعن أظه غةإ سطى المسطمغظ الاثطغ سظ إخعاظعط 
المزطعطغظ، طظ أجض تأطغظ غظائط اصاخادغئ طظ أسثاء المسطمغظ، جعاء أضاظئ أطرغضا أم الثولئ العظثوجغئ أم ضغان غععد أم الخغظ. وطع ذلك، شإن العاصع عع أن عآقء 
التضام غسسعن خطش تسزغط برواتعط الحثخغئ شصط، طظ سمالاعط لطسثو، بغظما غستصعن افطئ شغ ظض الظزام اقصاخادي الرأجمالغ الثي ق غرتط. وخاط الئغان طثاذئا 
المسطمغظ شغ الئاضساان: إن تضام باضساان وتتئ ضشط ططالئظا الصعغئ لاترغر الئقد اإلجقطغئ المتاطئ شغ ضحمغر، اتثثوا طعصع الثشاع شراتعا غخثرون الاخرغتات الاغ 
تئرر جئظعط، وتآضث ضسش طعصفعط. وغةإ سطى ضض واتث طظا السسغ بضض جعث إلغةاد التضط بما أظجل اهللا، تاى ظظّخإ سطغظا تضاطاً عط طظا وظتظ طظعط، ظتئعط وغتئعظظا 
وغصعدوظظا إلى السج والزفر، شغرضى اهللا سظا. شاسمطعا طع الساططغظ إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ جاصعد صعات المسطمغظ المسطتئ لاترغر المسطمغظ المدطعثغظ.
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بصطط: الثضاعر سئث اهللا باذغإ

أق شطاسائحر أطاظا اإلجقطغئ أظظا سطى سعثظا طاضعن، 
التاصثغظ،  تصث  وق  الماضرغظ  طضر  غدرظا  لظ  وأظه 
العمط  لحتث  لظا  طتفج  إق  وإغثاؤعط  ضرباتعط  وطا 
والمدغ صثطا شغ خطا بابائ وابصئ ظتع تشغغر عثا 
العاصع الفاجث تشغغرا جثرغا، واإلذاتئ بعثه افظزمئ 
الثائظئ السمغطئ الصائمئ شغ بقد المسطمغظ، وإصاطئ 
ظزام اإلجقم شغ دولئ اإلجقم دولئ الثقشئ الراحثة 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة؛ لغسج شغعا اإلجقم وأعطه 

وغثل بعا الضفر وأعطه.

اصرأ شغ عثا السثد:

-  طخغثة الصمح شغ السعدان والثئج المسمعم ...٢
-  أبةثغات العسغ السغاجغ المظِصـث لفطئ 

    دولئ طثظغئ أم خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة؟ ...٢
-  ترب السمطئ الاغ تطعح شغ افشص وآبارعا سطى باضساان ...٣

-  افردن إلى أغظ؟! الةجء ١٥ ...٤
-  عض بات الظزام الرأجمالغ غطفر أظفاجه افخغرة؟ ...٤
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ضطمئ السثد

صعات  جغطرت  طاعصع،  ولضظه  غرغإ  طحعث  شغ 
أغار/ شغ  اإلطارات  خظساه  الثي  اقظاصالغ  المةطج 

طاغع ٢٠١٧م، سطى طثغظئ سثن شغ افجئعع افول طظ 
حعر آب/أغسطج الماضغ، وجط اظستاب لطصعات 
الاابسئ لحرسغئ سئث ربه عادي، وسظثطا تتثث صادة 
حرسغئ  سطى  اقظصقب  ذلك  سظ  اقظاصالغ  المةطج 
عادي شغ سثن، صالعا إظعط ق غساعثشعن حرسغاه، 
الحرسغئ،  تطك  داخض  اإلرعابغغظ  غساعثشعن  إظما 
واجاعلئ  طخفتئ  دبابئ  أربسمائئ  سثن  واجااتئ 
شغ  الرئاجئ  دار  شغعا  بما  المثغظئ  طسزط  سطى 
إلى  اإلطاراتغ  المةطج  تمثد  بط  أّغام،  أربسئ  ظرف 
أبغظ ولتب بط حئعة، وعظا تط اإلسقن سظ وجاذئ 
جسعدغئ لاعثئئ المعصش، ووخطئ إلى ساص تاضرة 
حئعة، لةظئ جسعدغئ لطاعثئئ، اظصطإ بسثعا المعصش 
شعاخطئ  عادي،  حرسغئ  غسمى  طا  لخالح  السسضري 
وجط  سثن  إلى  بط  أبغظ  إلى  الاصثم  عادي  صعات 
(السربغئ،  السسعدغئ  لطصظعات  صعغئ  إسقطغئ  تشطغئ 
والتثث) تخش طا غتثث بأظه ذرد لسمقء اإلطارات 

واظاخاٌر لحرسغئ الثولئ.
إق أن ذلك اقظاخار لط غسامر لغعم واتث، شأسادت 
سثن  ططار  إلى  اقظاصالغ  المةطج  صادة  اإلطارات 
(عثه  وذائراتعا  بثباباتعا  وإذا  صعاعا  ولمطمئ 
المرة) تسغطر سطى سثن طةثدا وتثرج صعات عادي 
المةاورة،  أبغظ  طتاشزئ  خارج  إلى  وتثترعا  طظعا 
طظ  بض  التث  عثا  سظث  اقظاصالغ  صعات  تصش  ولظ 
الةظعب  طسزط  سطى  جغطرتعا  تعاخض  أن  الماعصع 
المسظعد  إسقطعا  زال  ق  الثي  العصئ  شغ  الغمظغ، 
ضث  لغسئ  بأظعا  الترب  غخش  اإلطاراتغ  باإلسقم 
إق  داخطعا،  اإلرعابغغظ  ضث  بض  ربه  سئث  حرسغئ 
أظعط دائما طا غساثرضعن أن اقظاصالغ جاء لاختغح 
العضع، وأن طةطسعط عع الثي غسغطر سطى الةظعب 
الثولغ)  (المةامع  سطى  وأن  عادي  حرسغئ  ولغج 

اقجاماع إلى ضطماعط.
تسغر  الئرغطاظغئ  بالمساعثات  المتمغئ  اإلطارات  إن 
صثطا شغ طحروع برغطاظغا وعع رشع رخغث المةطج 
الثولغئ  المتاشض  شغ  طصسث  سطى  لغتخض  اقظاصالغ 
السسعدغئ  لعط  جمتئ  الثغظ  بالتعبغغظ  أجعًة 
آظثاك باقظصقب سطى عادي واقجاغقء سطى خظساء، 
وجمسئ خعتعط تغظعا أطرغضا وصالئ إن ططالئعط 
طحروسئ، وصال طاتثث الئغئ افبغخ سظ الةماسئ 
وذرف  التضعطئ  طع  الظجاع  شغ  ذرف  إظعط  التعبغئ 
شغ الاسعغئ، وعضثا ضان شصث جسطئ أطرغضا المطغحغا 
الاغ اظصطئئ سطى الظزام (الحرسغ شغ سرشعا) ودخطئ 
خظساء بصعة السقح، جسطئ طظعا ذرشا وظثا لطتضعطئ 
ذرشا  الماتثة  افطط  طفاوضات  شغ  وأجطساعط 
طصابق لتضعطئ سئث ربه عادي. وعظا جارت برغطاظغا 
بطرغصاعا وأطثت المةطج اقظاصالغ بالسقح البصغض 
سظ ذرغص طتمغاعا اإلطارات لثخعل سثن والسغطرة 
سطغعا، ضض ذلك طظ أجض أن غضعن لسمقء برغطاظغا 
تخئ أضئر شغ الاسعغئ السغاجغئ الاغ غاط الاتدغر 

لعا والثسعة إلغعا طآخرا.
سظ  الاثطغ  ذاته  العصئ  شغ  ترغث  ق  برغطاظغا  أن  إق 
عادي - وإن ضان ضسغفا - شعع غمبض سظثعا الثطئ 
"أ" وعغ غمظ شغثرالغ غآغثه طسزط العجط السغاجغ 
شغ الغمظ، ولعثا شإن تضعطئ عادي ق زالئ طثسعطئ 
طظ برغطاظغا بحضض سطظغ، ضغ تساأبر بمجغث طظ ضسضئ 
الاصاجط طع طظاشساعا أطرغضا، الاغ تماطك التعبغغظ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

إدلإ  طظطصئ  سطى  عةماته  أجث  بحار  ظزام  واخض 
سطى  السغطرة  طظ  شامضظ  روجغا،  طظ  طئاحر  بثسط 
 ،٢٠١٩/٨/٢٠ غعم  حغثعن  وخان  الحمالغ  تماة  رغش 
الضغماوي،  اجاسمض  إذا  جرغع  برد  عثدت  وأطرغضا 
وترضغا أردوغان الداطظ لثفخ الاخسغث تافرج طظ 
خقل ظصاط المراصئئ الاغ أصاطاعا شغ المظطصئ، وصام 
والروجغ  افطرغضغ  بالرئغسغظ  باقتخال  أردوغان 
شغاساءل   .٢٠١٩/٨/٢٧ غعم  لمعجضع  بجغارة  أسصئعا 
المرء سما غةري وتصغصئ طعاصش عثه افذراف الفاسطئ 

وطا تعثف إلغه؟
ولضظ  تطعل،  الاساؤقت  تطك  ضض  سظ  اإلجابئ  إن 
جأخاخر طا أطضظ، شصث ضبش الظزام اإلجراطغ عةماته 
بثسط روجغ طئاحر طظث بثاغئ حعر أغار الماضغ بسث 
اظاعاء جعلئ أجااظئ ١٢ غعم ٢٠١٩/٤/٢٦ لغسغث السغطرة 
سطى بسخ المعاصع شغ جظعب إدلإ، سطما أظه اجاأظش 
عةماته شغ حعر آذار الماضغ وبحضض طفاجأ سطى 
غعطؤث  شأسطظئ  طضبش،  روجغ  جعي  وبثسط  المظطصئ 
"العضع  بأن  زاخاروشا  الروجغئ  الثارجغئ  طاتثبئ 
شغ إدلإ خطغر وغاثععر بسرسئ" طما غحغر إلى أن 
صام  أن  وتثث  إدلإ.  طعاجمئ  سطى  خممئ  روجغا 
أردوغان بجغارة سمض لمعجضع اجاشرصئ غعطا واتثا 
غصعم  ق  تاى  بعتغظ  طع  لغاتثث   ٢٠١٩/١/٢٣ غعم 
 ٢٠١٩/٢/١٤ غعم  صام  بط  وطظ  العةعم،  عثا  بمبض 
بجغارة باظغئ لروجغا لغطاصغ طع بعتغظ وروتاظغ شغ 
جعتحغ، وطظ بط صام بجغارة طعجضع غعم ٢٠١٩/٤/٨ 
صث  روجغا  أن  غزعر  تغث  المعضعع  تعل  لغاتثث 
الثي  جعتحغ  اتفاق  تظفغث  سثم  بسئإ  خئرعا  ظفث 
أطرغضا  طظ  وبططإ   ٢٠١٨/٩/١٧ غعم  ترضغا  طع  أجرته 
ضما أسطظ رئغسعا تراطإ لعصش اجاغاح طظطصئ إدلإ. 
وطظ بظعده إصاطئ طظطصئ طظجوسئ السقح بسمص ١٥-
الفخائض  سطغه  أذطصعا  طا  بإخراج  ترضغا  وصغام  ٢٠ضط، 
أجطتاعا  وظجع  المظطصئ  طظ  واإلرعابغئ)  (الماطرشئ 

بط  وطظ  و٢٠١٨/١٠/١٥،   ١٠ غعطغ  بغظ  طا  البصغطئ 
وتماة  تطإ  وبغظ  والقذصغئ  تطإ  بغظ  الطرق  شاح 

المعخطئ لثطحص بتطعل ظعاغئ سام ٢٠١٨.
وتأتغ أعمغئ بطثة خان حغثعن طظ طعصسعا الةشراشغ 
تطإ  وغربط  بإدلإ  غمر  الثي  السرغع  الطرغص  سطى 
افذراف  عثه  بغظ  تعاذآا  عظاك  وضأن  بثطحص. 
لاظفغث بظث شاح تطك الطرغص، فن عظاك طسارضئ طظ 
الظاس صادعا تجب الاترغر ضث شاح عثه الطرغص الاغ 
الفخائض  اظستئئ  وصث  التغاة.  حراغغظ  لطظزام  تسغث 
تماة  رغش  طظ  ترضغا  بأواطر  تأتمر  الاغ  المسطتئ 
الحمالغ المتاذي لطئطثة صئض طتاخرته واّدسئ عغؤئ 
تترغر الحام شغ بغان أخثرته أن "ذلك إسادة اظاحار 
العغؤئ  عثه  إن  إذ  لطمظطصئ!  تسطغما  وضان  لطصعات" 
وشخائض أخرى ارتئطئ بارضغا الاغ تظسص طع روجغا 
والاغ أطظئ جصعط تطإ لروجغا ولطظزام سام ٢٠١٦. وق 
غسائسث أن غةري تسعغض جغطرة الظزام سطى أذراف 
عثه الطرغص تاى غاط تظفغث أتث بظعد جعتحغ لاسجغج 
جغطرة الظزام سطى تطك الطرق وطظ بط جغطرته سطى 

سمعم جعرغا لغسعم أعطعا جعء السثاب.
ظصطئ  ولثغعا  افخغر  العةعم  لعصش  ترضغا  تاترك  لط 
صعات  ذعصاعا  وصث  تماة،  برغش  طعرك  شغ  طراصئئ 
أردوغان  اتخض  وصث  تمسعا.  أن  دون  طظ  الظزام 
غعم  أسطظ  الثي  بعتغظ  الروجغ  بظزغره  عاتفغا 
٢٠١٩/٨/٢٣ أظعما "اتفصا سطى تفسغض الةععد المحارضئ 
بحأن إدلإ". وخرح وزغر خارجغئ روجغا قشروف غعم 
٢٠١٩/٨/٢٦ أن "العةعم ق غثالش أي اتفاق طع ترضغا". 
ترضغ  بقبغ  اجاماع  سظ  ترضغا  خارجغئ  وزغر  وأسطظ 
ذلك  ورغط  الصادم.   ٩/١١ غعم  طرتصإ  إغراظغ  روجغ 
بعتغظ  طع  والاصى  طعجضع  بجغارة  صام  أردوغان  شإن 
ختفغا  وسصثا طآتمرا  غعم ٢٠١٩/٨/٢٧ لمظاصحئ افطر. 
طحارضا صال شغه بعتغظ: "اتفصظا طع الرئغج الارضغ سطى 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

األمة مع  كليا  تناقضا  متناقضون  المسلمين  حكام 

العةعم سطى إدلإ عثف روجغا
وتصغصئ املعصش الرتضغ وطظ ورائه افطرغضغ
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الاغ  والسغاجغئ"  الفضرغئ  "الشغئعبئ  دقئض  طظ 
الغعَم  اإلجقطغئ  افطئ  أبظاء  طظ  ضبغر  شغعا  غسغح 

سثة أطعر طظعا:
- اسائار طظزمئ افطط الماتثة جعًئ "طتاغثة" تصش 

سطى طساشئ واتثة طظ جمغع حسعب افرض.
- الظزرة الصائطئ بأظه ق تعجث أغئ طآاطرٍة طظ الشرب 

سطى افطئ اإلجقطغئ، وق سطى بقد المسطمغظ.
- تسصغش اقظاماء والعقء والععغئ شغ بقد المسطمغظ 
الةشراشغ  باقظاماء  أي  العضغسئ،  العذظغئ  بالفضرة 
والصطرغئ الدغصئ. وعع طا غسظغ سثَم تفسغض سعاطض 
الصعة التصغصغئ شغ افطئ اإلجقطغئ، المساعَثشئ أخًق 

رذطئ وبعثا الاصسغط والاحاغئ! بعثه الحَّ
- خثسئ بض زلئ اسائار الثغمصراذغئ "شداًء حفاشاً" غسع 
الةمغع، وأظعا سالمغئ ق تتمض أغئ وجعئ ظزر وخالغئ 
طظ أّيِ طتاعى سصثي أو طعصش أغثغعلعجغ!! وطظ ذلك 
اسائار الثولئ المثظغئ المظئبصئ سظ الفضر الثغمصراذغ 
التض افظةع وظمط التضط افطبض لاسغغر الحأن السام 
وتتصغص السثل والمساواة والاساغح وتفادي الخثام 

والخراع بغظ الظاس سطى أجاس المساَصث.
وشغ عثه السةالئ لظ ظاطرق جعى إلى افخغرة طظ 
المسطمغظ  وصعع  زلئ  أسظغ  والمطئات،  الثثع  عثه 
طظ  التص  شغعا  غاصرر  ق  الاغ  "الظسئغئ"  طااعات  شغ 
الئاذض، ضما عع افطر شغ سصض الشرب الثي ضضَّ سظ 
التض  وسصغثَة  السطماظغئ  اساظص  سظثطا  السئغض  جعاء 

العجط الاغ ق تتص تّصًا وق تئطض باذًق.
وبما أظه صث بئئ أن عثا المسطك طثتعض وطردود 
تظجغض  إلى  أغدًا  بالرجعع  شإظه  السصض،  جعئ  طظ 
التضغط التمغث ظةث أن لفزئ "دغظ التص" الاغ تتمض 
الصرآن  شغ  طراٍت  أربع  وردت  والاغ  سزغمًا  طسظًى 
الضرغط، تظسش طفععَم السطماظغئ وشضرَة التض العجط 
وطسعا الثولئ المثظغئ طظ أجاجعا. وصث جاء طسظاعا 
سطمًا  الصرآن.  طظ  حاى  طعاضع  شغ  الطفر  عثا  بشغر 
تتصغص  عع  إظما  وجض  سج  الثالص  تعتغث  طصادى  أن 
طفععم التاضمغئ الثي عع تتضغط الحرغسئ شغ تغاة 
الئحر سطى طساعى الفرد والمةامع أي سطى طساعى 
أظزمئ التضط شغ المةامسات، وعع طا جاء به طتمث 
أتضام  سطى  اقساراض  وخقشه  صئطه،  طظ  والرجُض   
الحرع التظغش وطا ظجل طظ العتغ شغ تسغغر الحأن 

السام وأطعر المةامع وعع الحرك بأخظاشه.
صال تسالى: ﴿َقاتِلُواْ الَِّذيَن الَ يُْؤِمُنوَن بِاّبِ َوالَ بِالَْيوِْم اآلِخِر 
َوالَ يَُحّرُِموَن َما َحرََّم اّبُ َورَُسولُُه َوالَ يَِديُنوَن دِيَن الَْحّقِ 
وتُواْ الِْكَتاَب َحّتَى ُفْعُطواْ الِْجْزيََة َعن يٍَد وَُهْم 

ُ
ِمَن الَِّذيَن أ

رَْسَل رَُسولَُه بِالُْهَدى 
َ
َصاِغُروَن﴾ [الاعبئ: ٢٩]، ﴿ُهَو الَِّذي أ

يِن ُكلِِّه َولَْو َكرِهَ الُْمْشرُِكوَن﴾  وَدِيِن الَْحّقِ لُِيْظِهرَهُ َعلَى الّدِ
رَْسَل رَُسولَُه بِالُْهَدى وَدِيِن الَْحّقِ 

َ
[الاعبئ: ٣٣]، ﴿ُهَو الَِّذي أ

ِ َشِهيداً﴾ [الفاح: ٢٨]،  يِن ُكلِِّه َوَكَفى بِاّبَ لُِيْظِهرَهُ َعلَى الّدِ
رَْسَل رَُسولَُه بِالُْهَدى وَدِيِن الَْحّقِ لُِيْظِهرَهُ َعلَى 

َ
﴿ُهَو الَِّذي أ

يِن ُكلِِّه َولَْو َكرِهَ الُْمْشرُِكوَن﴾ [الخش: ٩]. الّدِ
شـ"دغظ التص" المثضعر شغ جمغع عثه اآلغات إظما عع 
دغظ اإلجقم الثي جاء به طتمث ، وعع بالمثاخر 
أن غآطظ الظاس باهللا وبرجعله وغتّضمعا حرغسَاه شغ 
تغاتعط، وإق شعط ضفار أو طحرضعن!! وصث ضان طظ 
ردَّات الفسض سطى الصمع الرعغإ وافوضاع السغؤئ الاغ 
ُوضسئ شغعا الئقد اإلجقطغئ بسثطا اظفرط سصث افطئ 
بعثم الثقشئ، تغث ُأجظث افطر شغ أغطإ تطك افصطار 
جااٍر  وراء  طظ  اإلجقم  بشغر  غتضمعظعا  السسضر  إلى 
العاجعئ،  شغ  السغاجئ  سمقء  سئر  الشرب  طظ  باثبغر 
تغظ  ضض  شغ  تظافخ  اإلجقطغئ  الحسعُب  باتئ  أْن 
السغاجئ  سظ  السسضر  بإبساد  ططالئًئ  أوضاسعا  سطى 
عع  ضما  سسضرغئ"  ق  طثظغئ  "دولئ  حسار  خقل  طظ 
بات  ضما  تماطًا  الغعم،  وغغرعا  الةجائر  تراك  شغ 
ُغرشع طططُإ "دولئ طثظغئ ق دغظغئ" سظث أتئاع الاغار 
لطثولئ  طظعط  والمروجغظ  افطئ  أبظاء  طظ  السطماظغ 
المثظغئ طظ سعاخط الشرب، اخطفاشًا شضرغًا وجغاجغًا 
وطخطتغًا طع افصعى، وعع الاغار المثسعم بضض الطرق 
تطك  شغ  جرى  لما  وتصطغثًا  الشرب،  طظ  والعجائض 
الحأن  سظ  ورجالعا  الضظغسئ  دور  إصخاء  طظ  الئقد 
السام أو تصطغخه، وتصثغج السطط سطى تساب الثغظ 
المترف أخًق. شمظ تثاسغات ذلك أن وصع أبظاُء افطئ 
اإلجقطغئ شغ زلئ اسائار الثغمصراذغئ "شداًء حفاشًا" 
غسع الةمغع، وأظعا سالمغئ ق تتمض أغئ وجعئ ظزر، 
أغثغعلعجغ!  طتاعى  أو  طساصث  أّيِ  طظ  خالغئ  وأظعا 
أو  أغثغعلعجغ  طعصش  التصغصئ  شغ  ظفُسعا  عغ  بغظما 
السطماظغئ،  اجمعا  جغاجغئ  أغثغعلعجغا  سظ  طظئبصٌئ 
المثظغئ  الثولئ  خقل  طظ  افرض  سطى  تاةسث  الاغ 
المظئبصئ سظ أخطعا الثي عع الفضرة السطماظغئ وشخض 
الثغظ سظ التغاة! وطظ ذلك بطئغسئ التال العصعع شغ 
غاظاصخ  ق  طططئًا  أغدًا  المثظغئ  الثولئ  اسائار  َحَرك 
طع اإلجقم بض عع سظث المدئعسغظ بتدارة الشرب 
بغظ  الاساغح  غتصص  ضعظه  اإلجقم،  غاططئه  طا  سغظ 

الئحر جمغسًا بسغثًا سظ الخراع والظجاع افغثغعلعجغ 
الثي أظعك الئحرغئ برأغعط سئر السخعر!! طاةاعطغظ 
اإلجقم  ترك  وطساطجطاته  ذلك  طصادغات  طظ  أن 
ق  ضعظعتغًا  دغظًا  اإلجقم  اسائار  تامغئ  أي  وظزاطه 
دخض له بالسغاجئ، وتامغئ إبساده سظ التضط وسظ 
الشرب،  شغ  الظخراظغئ  تال  عع  ضما  السام،  الحأن 
وعثا  أخطه.  شغ  التصِّ  دغَظ  اإلجقم  غثالش  طا  وعع 
افغام  عثه  تشغغـَئه  العاصع  أرض  سطى  غفسر  طا  عع 
طظ الحسارات المطاِلـئئ بالاشغغر شغ الئقد اإلجقطغئ 
طظ  والمتضعطئ  طسطمعن  أعطعا  الاغ  المظاِفدئ، 
الشرب بعاجطئ السمقء. وعع طا غسظغ إصخاء اإلجقم 
سةائإ  شمظ  تماطاً!  الخراع  طسادلئ  طظ  وإخراَجه 
المسطمغظ  بقد  شغ  والبصاشغ  الفضري  الشجو  شسطه  طا 
المظافدغظ  أن  المسطمغظ  بسصعل  الشرُب  شسطه  وطا 
بقدعط،  شغ  السغؤئ  افوضاع  سطى  والمتاةغظ 
والبائرغظ سطى افظزمئ السمغطئ المرتئطئ بالمساسِمر، 
وغثسمعا  ظفُسه  الشرب  أوجثعا  الاغ  افظزمئ  عثه 
بما  ططالئعط  سظ  غسئـِّرون  ق  بصائعا،  سطى  وغترص 
غتصص لعط تصغصَئ طرادعط!! بمسظى أن الحسارات الاغ 
غرشسعظعا ق تتمض شغ طساظغعا طا غظصثعط تصغصًئ وق 
طبًق  الةجائر  تراك  شفغ  شغه!!  عط  طما  غثرجعط  طا 
ضما شغ بعرة السعدان افخغرة، خرج الظاس غظحثون 
تصعُصه،  شغعا  ُتعدط  وق  المرء  شغعا  ُغصمع  ق  دولًئ 
وعع  والسثل،  التص  شغه  غسعد  طةامسًا  غئاشعن  أي 
طا غسمعظه دولئ التص والسثل والصاظعن والمساواة. 
ولضظ  والثغمصراذغئ،  بالترغئ  غطالئعن  خرجعا  ضما 
لغسئ المططصئ الاغ شغ الشرب ضما غصعلعن، بض تطك 
الاغ ق تاسارض طع بعابئ افطئ، الاغ طظعا اإلجقم!! 
الرأي  وإبثاء  الاسئغر  شغ  التصَّ  برأغعط  تضفض  ولضظعا 
وسثم تضمغط افشعاه والمحارضئ السغاجغئ والاثاول 
طما  ذلك  وغغر  التاضط  اخاغار  وتص  السططئ  سطى 
سئر  المساصطئ  الثول  شغ  الترة"  "الحسعب  به  تاماع 
الثولئ  تضفطه  إظما  ذلك  ضض  أن  طسائرغظ  السالط، 
جمغع  طظ  واتثة  طساشئ  سطى  تصش  الاغ  المثظغئ، 
الظاس!! ولضظ عض تصغصًئ جاظاعغ طآجغ أعض الةجائر 
أو أعض السعدان أو غغرعط باسطغط التضط لطمثظغغظ 
أو بصثوم الةمععرغئ الباظغئ أو الثولئ المثظغئ، الاغ 
المسامر  تراضعط  خقل  طظ  الئقد  أعُض  بعا  غطالإ 
طظث أحعر، شغ تةاعض تام لافسغض ضعظعط طسطمغظ، 
بثغظعط  الاخاصعط  جعى  التصغصئ  شغ  غسظغ  ق  الثي 
عع  الثي  الضاشرون،  َضِره  ولع  ربعط  حرغسئ  وتتضغط 
حرط إجقطعط وإغماظعط بظص الصرآن بض طصاداه 
يَُحّكُِموَك  َحّتََى  يُْؤِمُنوَن  الَ  َوَرّبَِك  ﴿َفالَ  تسالى:  صال 
ا  ّمِّمَ َحرَجاً  نُفِسِهْم 

َ
أ فِي  يَِجُدواْ  الَ  ُعّمَ  بَيَْنُهْم  َشَجَر  فِيَما 

تَْسلِيماً﴾، بض عع أغدًا حرط سجِّعط  َقَضْيَت َويَُسلُِّمواْ 
وصعتعط وتصثطعط وجرُّ تفعصعط وضض اظاخاراتعط.

إظظا ظآضث طظ عثا المظئر أن طسظى الاشغغر الثي تظحثه 
التغاة  ُتساأظش  أن  عع  إظما  تصغصًئ  وترتدغه  افطئ 
ولظ  المسطمغظ.  بقد  شغ  أبسادعا  بضض  اإلجقطغئ 
اإلجقم  أجاس  سطى  تصعم  دولئ  شغ  إق  ذلك  غضعن 
بعخفه سصغثًة جغاجغًئ أي ظزاطًا غتضط التغاة، غسالب 
جمغَع طحاضض اإلظسان بعخفه إظساظًا طعما تسثدت 
والطعن  والمعذَظ  والةظج  السرق  طاثطغًا  وتسصثت، 
طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ  وعغ  اقظاماءات،  وضض 
السثل  إق  اإلجقم  وتضِط  اإلجقم  شغ  وعض  الظئعة. 
الئاذض  وإبطال  التص  وإتصاق  والرشسُئ  واإلظخاف 
والسفع  والرشص  الرتمئ  صغط  وترجغُت  افخقق  وجمع 
وتفُر  الثولئ  صاظعن  أطام  والمساواة  والاساطح 
طخالح الظاس وطتاجئئ التضام وطظع الفساد وتفةغُر 
الطاصات شغ ضض اقتةاعات واإلبثاُع شغ ضض المةاقت 
المسطمغظ  وتصُّ  البروات  واجاشقِل  الرساغئ  وتسُظ 
شغ اخاغار َطظ غتضمعط بحرغسئ ربعط، وشعق ذلك 
وصئطه تتصغُص غاغئ الشاغات أق وعغ ظعال رضعان اهللا 

تسالى شغ الثار اآلخرة.
وسطغه شأغئ بعرة أو تراك أو اظافاضئ حسئغئ شغ بقد 
افجصام  تطك  بثور  طظ  حغؤًا  ولع  تتمض  المسطمغظ 
السالفئ الثضر إظما عغ طثفصئ ذئغسغًا طظث الئثاغئ شغ 
افطر  تجغث  صث  بض  المسطمعن.  إلغه  غخئع  طا  تتصغص 
تسصغثًا وتأخغرًا وتاضرر بسثعا المآجغ، وذلك بسئإ 
دعاء المساسِمر جغاجغًا وصطئ وسغ المسطمغظ بسثم 
طساَرك  شغ  وجادوا  أجقُشعط  اظاخر  به  طا  تفسغض 
طرتضج  عع  الثي  دغظعط  إبساد  بسئإ  أي  تغاتعط، 
جاتئ  وسظ  السغاجئ  سظ  وسجعط  وصعتعط  وسغعط 
جغضعن  ذلك  بسث  طسظًى  أيُّ  بط  والمسرضئ!  الخراع 
وإذالِئ  وظترعط  وتةعط  خطعاتعط  شغ  لاضئغرعط 
رضعسعط وجةعدعط وعط خاضسعن شغ ضاشئ حآون 
سئر  المساسِمر  الضاشر  لطشرب  وتئٌع  لسثوعط،  تغاتعط 
طصادغات  طظ  ألغج  طسائطعط؟!  ضض  شغ  تضاطعط 
شغ  عط  غضعظعا  أن  السجة  برب  وإغماظعط  إجقطعط 

 عثا السالط صادًة وجادًة؟

المتطغغظ لط غصئطعا به شططئئ طظعط السططات المتطغئ 
المسآول  طظ  ضان  شما  به  الثخظ  واجائثال  بغسه 
وغافص  غأضطعه).  أن  (غظئشغ  صال:  أن  جعى  افطرغضغ 
طع التثغث السابص الثئغر اقصاخادي طتمث إبراعغط 
ضئب الثي تساءل سظ اجائثال الثخظ بالصمح طروجاً أن 
ذلك شغ جغاق إتضام جغطرة الصعى السالمغئ الشربغئ 
تتثغثا سطى الصرار السعداظغ واجاسماره، طساثق أن 
الثول الشربغئ تثسط الصمح بما صغماه ٣٥٠ ططغار دوقر 
شغ السام، وصث ضان السعدان غساعرد شغ السام ٢٥٠ 
ألش ذظ شصط، وشغ سام ٢٠١٢م اجاعردظا ططغعظغظ 
وخمسائئ ألش ذظ طظ الصمح، وصث صال سئث اهللا طسار 
رئغج لةظئ الخظاسئ واقجابمار والاةارة شغ المةطج 

العذظغ (إن الصمح جطسئ جغاجغئ).
والطشغان،  الزطط  ضث  السعدان  أعض  اظافخ  وأخغرا 
غرغثون أن غظساصعا طظ الائسغئ والثل وأذاتعا بظزام 
الئحغر، ولضظعط وجثوا أظفسعط داخض طخغثة الصمح 
وعط  السظغظ،  سحرات  صئض  أطرغضا  لعط  ظخئاعا  الاغ 
ــارات  واقط بالسسعدغئ  شــإذا  طظعا،  لطثروج  غاعصعن 
تصثطان ٥٤٠ ألش ذظ وعما أغداً داخض المخغثة وشغ 
أطج التاجئ لطصمح، وعع خئج طسمعم والصطغض غسطط 
أظه طسمعم، شصث وخش وزغر المالغئ السابص سج الثغظ 
إبراعغط المساسثات بـ(المآصائ إلى تغظ غافرغ السعدان 
إلى اإلخقح اقصاخادي واقساماد سطى الظفج)، وأحار 
إلى أن عثا التض غتض الدائصئ الراعظئ شغ الثئج وغعشر 
ططغعن   ٧٠٠ بصغمئ  أجظئغا  ظصثًا  السعداظغئ  لطتضعطئ 
وألمح  الصمح)،  قجاغراد  طثخخاً  ضان  جظعغاً  دوقر 
الاغ  المساسثات  عثه  خطش  جغاجغ  بمظ  وجعد  إلى 
تصثم لطسعدان شصال: (أي دسط غصثم ق بث أن غرتئط 
بمصابض)، شغ تغظ تثر افضادغمغ شغ جاطسئ الثرذعم 
الئروشغسعر إبراعغط أوظعر شغ تثغث جابص طع (السربغ 
الةثغث) طظ دخعل طبض عثه المظح إلى الئقد سطى الرغط 
وصال  السعداظغ،  اقصاخاد  سطى  اإلغةابغئ  آبارعا  طظ 
تتصغص  سثم  طظ  المثاوف  تبغر  المساسثات  عثه  إن 
اقجاصرار شغ السعدان، وأضث أوظعر سطى أظه ق تعجث 
طساسثات طظ دون طصابض وعع طا غحغر إلى اتامال 

تثوث تئسات تآجب العضع السغاجغ.
إن عثه الثول ظثرت ظفسعا لطعصعف شغ وجه أي سمض 
غسسى قظسااق الحسعب وتمطضعا إلرادتعا، شصث دسمئ 
ظزام السغسغ شغ طخر بمصثار ٥٠ ططغار دوقر بالرغط 
طظ أظه صاض المؤات وجةظ افلعف، وضما وخفعا سئث 
صغادة  إن  الغمظغ  الئرلمان  رئغج  ظائإ  جئاري  السجغج 
تتالش اإلطارات والسسعدغئ ذبتئ الحرسغئ وخاذئعط 
صائقً: (لصث ذبتاط الحرسغئ طظ العرغث إلى العرغث ولط 
غفسض التعبغ طبطما شسطاط بعا)، وضما غثسمعن طةرم 
الترب تفار لغئغا الثي غتاخر طثغظئ ذرابطج وغرطغ 
عع  طا  ظاساءل  أن  ولظا  التمط!  جاضظغعا  رؤوس  شعق 

السط الثي أدخطعه لظا طع رغغش الثئج الثي صثطعه؟!
إن اطاقك أي أطئ طظ افطط إلرادة تصغصغئ تضفض لعا 
اخاغار الظمط الثي ترغثه شغ سغحعا إظما غتااج إلى وسغ 
جغاجغ وسجغمئ صعغئ تساسعض بعا ضض الخساب، طظ 
أجض العخعل إلى الطرغص الثي غتصص الظعدئ الختغتئ، 
وعثا ق غاأتى إق بفضرة جغاجغئ غطاش تعلعا السغاجغعن 
تضفغان  ق  وتثعما  والتماس  الرغئئ  إن  طساً،  وافطئ 
شغ  تسغر  غاغئ  شعغ  المظحعدة  الشاغئ  إلى  لطعخعل 
اقتةاه المساضج لطسغاجئ الثولغئ وأخابسعا اإلصطغمغئ. 
وطظ عظا ضاظئ السصغثة اإلجقطغئ عغ افصثر سطى خعض 
عثه المسرضئ والثروج طظاخرًة بإذن اهللا لختئ الفضرة 

 وخثصعا، وبعسغ الرجال

طخغثة الصمح يف السعدان والثئج املسمعم

بالرغط طظ إظعار الئعةئ شغ الحعارع سصإ تعصغع ضض 
شغ  والاشغغر"  الترغئ  و"صــعى  السسضري  المةطج  طظ 
اتفاق  سطى  ٢٠١٩/٠٨/١٧م،  السئئ  غعم  الثرذعم، 
غمعثان  ودجاعري،  جغاجغ  إسقظغظ؛  غدط  ظعائغ 
لاحضغض تضعطئ اظاصالغئ تثغر الئقد لمثة بقث جظعات 
الثئج  خفعف  تجال  ق  ذلك،  طظ  بالرغط  أحعر،  وبقبئ 
الطعغطئ تظازط أشران الثرذعم، وخفعف الثئج عثه عغ 
الاغ تعلثت طظعا الحرارة افولى الاغ أحسطئ المزاعرات 
الاغ أدت إلى جصعط الئحغر. شما عغ تضاغئ السعدان 
طع الصمح؟ وطا طثى ارتئاط الصمح بالصرارات السغاجغئ؟

الثول  وتراجع  الباظغئ،  السالمغئ  الترب  اظاعاء  سصإ 
وتثطغطعا  سجلاعا،  طظ  أطرغضا  وخــروج  افوروبــغــئ، 
شضرت  السسضري،  بعجعه  الصثغط  اقجاسمار  قجائثال 
أطرغضا شغ شائخ اإلظااج طظ الصمح الثي ضاظئ تطصغ به 
شغ الئتر لطتفاظ سطى أجساره طظ العئعط شطةأت إلى 
اقجافادة طظه شغ اجاسمار الحسعب ضما ذضر د. أتمث 
سئث المطك أجااذ الصاظعن بةاطسئ خظساء: (التئعب بحضض 
الماخارسئ  الصعى  تساثثطه  اجاراتغةغ  جقح  سام 
تغث أخئتئ عثه السطسئ ضمظ افجطتئ شغ التروب 
شغ  ضان  الغمظ  أن  ظةث  لطماضغ  سثظا  وإذا  الئاردة)، 
تضط اقضافاء الثاتغ، بض وغخثر صمته لطثارج، ووصاعا 
دخطئ أطرغضا سطى الثط وخثرت طساسثات ضبغرة طظ 
الصمح لطغمظ تتئ سظعان طساسثة طظ الحسإ افطرغضغ، 
المتطغ  الصمح  بثلك  لاظاشج  ضئغرة  ضمغات  وذرتئ 
طجارسعط،  لعةر  المجارسغظ  دشع  طما  زعغث،  وبسسر 
والاعجه ظتع المثن، وطظ بط صطسئ المساسثات وأخئح 
الغمظ طساعردًا لطصمح، وصث اجاثثم ضعجغطئ ضشط 
لامرغر جغاجات أطرغضا شغ الغمظ، وتغظما شضر الغمظ 
بالرجعع لجراسئ الصمح وجث ظفسه طضئقً باتفاصغات دولغئ 
ضما صال المعظثس سطغ سئث الضرغط: (إن بقدظا ططاجطئ 
أطام المظزمات الثولغئ بسثم إظااج الصمح طئررغظ ذلك 
أن بقدظا حتغتئ بالمغاه، وأن تضالغش إظااج الصمح أضبر 
طظ تضالغش الصمح المساعرد)، وعثه تصائص اجاشطاعا 
المظزمات الثولغئ الاغ ق غسظغعا تترر الئقد طظ العغمظئ 
الغمظ  ذرغص  شغ  تسغر  والسسعدغئ  الثارجغ،  والظفعذ 
شئسث أن تصصئ اقضافاء الثاتغ وحرسئ شغ تخثغر الصمح 
وذلك بأطر طظ المطك شغخض، عا عغ اآلن تاراجع شغ 
إظااج الصمح بتةئ حح المغاه الثي أحارت به المظزمات 
الثولغئ، وضثلك طخر الاغ ترضئ زراسئ الصمح واجائثلئ 
أطرغضا  خخخئ  وصث  أطرغضا،  طظ  باحةغع  الصطظ  به 
طئطس ٢٠٠ ططغعن دوقر لمساسثة المساعردغظ لطصمح 

افطرغضغ شغ ضض طظ طخر وافردن.
أطا شغ السعدان وشغ ضبغر طظ الئقد افشرغصغئ شغثاطش 
ظعسا طا، شأعض السعدان لط غضعظعا غسامثون سطى الصمح 
شغ غثائعط، شفغ تطصئ دراجغئ بأضادغمغئ افطظ السطغا 
خخخئ لطاثطغط اإلسقطغ، أن دراجئ سطمغئ أحارت 
إلى أن السعدان شغ السام ١٩٥٠م ضان غساعطك الثرة 
ضشثاء رئغسغ بظسئئ ١٠٠٪ وبسث أن دخطئ المسعظات 
افطرغضغئ اظثفخ ربع اقجاعقك شغ السام ١٩٦٠م 
لغخض شغ السام ٢٠١٤م لتثود ٥,٥٪ وغصعل الثئغر 
اقجاراتغةغ د. جمال رجاط إن إظااج الصمح شغ أطرغضا 
أضئر طظ اجاعقضعا شطةأت لاشغغر الظمط الشثائغ شغ 
إن  رجاط،  وأضاف  اجاراتغةغاعا،  طع  لغاعاشص  السالط، 
سئر  السام ١٩٤٩م  شغ  بثأت  افطرغضغئ  اقجاراتغةغئ 
تضظعلعجغا  وتعشغر  غثائغئ  ضمساسثات  الصمح  تصثغط 
وتحغر  افطرغضغ،  الصمح  طع  إق  تاقءم  ق  لططتغظ 
افطرغضغئ  اإلغابئ  طظزمات  أن  إلى  طططسئ  طخادر 
الظاس  ولضظ  صمتا،  دارشــعر  شغ  لطظازتغظ  اجاةطئئ 
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تعشغ شغ ٢٠١٩/٠٨/١٧م المثاشع سظ تصعق المسطمغظ إلمغر إغماغغش، وضان طعته شاجسئ وخسارة ضئغرة 
خاخًئ لمسطمغ روجغا وأوضراظغا فظه ضان غثاشع سظ تصعصعط. ولث إلمغر سام ١٩٥١م شغ ضازاخساان. سمض 
طخعرا بط طراجق لةرغثة طثغظئ إظشغعلغا شغ ذحصظث، وضان غضاإ سظ الزطط وغصارسه. وشغ سام ١٩٩٨م 
ساد طع سائطاه إلى بطثه افخطغ تاارجاان. تضط سطى إلمغر سام ٢٠١٤م بالسةظ طثة بقث جظعات تغث 
صدى طسزط طثة تضمه شغ السجل اقظفرادي بسئإ اجامراره شغ الثسعة إلى اهللا، بسث خروجه طظ السةظ 
سام ٢٠١٧م، تضط سطغه بالسةظ طثة بقث جظعات طع وصش الاظفغث وتصغغث ترضاه طما اضطره إلى السفر 
إلى أوضراظغا وعظاك اجامر بالثشاع سظ تصعق المسطمغظ شغ ضض الئقد الاغ غتضمعا ذعاغغئ. لصث صثم 
إلمغر المساسثة لضض طظ اتااجعا طظ طسطمغ أوضراظغا بشخ الظزر سظ صعطغاه أو طثعئه أو بطثه، تاى 
إظه شغ آخر جاسات طظ تغاته ضان غساسث وغاراشع سظ افخ المثون طتمعد سئث المآطظ خعلثارف لضغ ق 

غاط تسطغمه لطسططات الصرغغجغئ. ظسأل اهللا أن غاصئض تدتغاته وأن غتحره شغ زطرة الخالتغظ.

المدافع عن المسلمين في روسيا إلمير إيماييف في ذمة اهللا



 السثد ٢٥٠  ٣افربساء ٥ طظ طترم ١٤٤١ عـ/ المعاشص ٤ أغطعل/جئامئر ٢٠١٩ طـ 

أرجض تجب الاترغر شغ طالغجغا طثضرة اتاةاج إلى دائرة الحآون اإلجقطغئ شغ جغقظشعر باارغت ٢٠١٩/٠٨/٢٣م، 
وذلك بثخعص اتاةاز جططاتعا لفخعات طظ تجب الاترغر شغ ٢٨ تمعز/غعلغع ٢٠١٩، وصث اجامع أضبر طظ ٥٠ 
سدعًا طظ تجب الاترغر خارج طئظى السططان إدرغج حاه الاابع لطثائرة لقتاةاج سطى اقتاةاز. وصث ترأس وشث تجب 
الاترغر افجااذ سئث التضغط سبمان الظاذص الرجمغ لطتجب شغ طالغجغا. وتدمظئ المثضرة الثسعة إلى جتإ الفاعى 
الخادرة سظ جططات دائرة الحآون اإلجقطغئ لعزارة الحآون اإلجقطغئ شغ صطاع تصعق المرأة، المطغؤئ بالفاظئ 
وافضاذغإ واقظتراشات واقلائاجات ضث تجب الاترغر، وإذا أرادوا (دائرة الحآون اإلجقطغئ) المجغث طظ المسطعطات 
سظ تجب الاترغر، شالعاجإ سطغعط دسعة تجب الاترغر لطمظاصحئ ولغج إغةاد الفاظئ، ضما صال افجااذ سئث التضغط شغ 
المصابطئ. الةثغر بالثضر أظه تط، شغ المثاعمئ الاغ حظاعا دائرة الحآون اإلجقطغئ ضث أسداء تجب الاترغر شغ ٢٨ 
تمعز/غعلغع ٢٠١٩، اساصال اطرأتغظ طظ تجب الاترغر وابظاغظ طظ أصاربعظ وعما لغساا طظ تجب الاترغر، وشغ ٣١ 

تمعز/غعلغع ٢٠١٩، اساصطعا أخرى طظ أسداء تجب الاترغر، لغخض طةمعع المساصقت إلى خمج.

غسمى  طا  صائثة  السسعدغئ  وتماطك  الحمال،  شغ 
الاتالش السربغ إلسادة الحرسغئ، إق أن السسعدغئ الغعم 
باتئ (طجظعصًئ) شغ الةظعب شعغ ق تساطغع أن تزعر 
شغ  حسئغاعا  تفصث  ق  ضغ  اقظاصالغ  لطمةطج  سثاءعا 
سثاءعا ضث اإلطارات  وق تساطغع أن تزعر  الةظعب، 
الاتالش،  شغ  المائصغئ  العتغثة  تطغفاعا  تفصث  ق  ضغ 
لعثا صاطئ السسعدغئ بدرب طةطج اإلطارات اقظاصالغ 
شغ  طسامرة  عغ  وعضثا  بغثعا،  ولغج  الحرسغئ  بغث 
تطك الثطئ، شعغ تدشط سطى عادي إلخثار الئغاظات 
الغمظغ  الةغح  ضث  الساشر  وتثخطعا  اإلطارات  ضث 
طظ  غططإ  الرغاض  شغ  سظثعا  افجغر  عادي  وجسطئ 

طةطج افطظ الاثخض لعصش اقساثاء اإلطاراتغ.
وغئثو أن أطرغضا صث سصثت السجم سطى إخراج السسعدغئ 
طظ طأزصعا شغ الغمظ بالثسعة إلى تسعغئ جغاجغئ، 
افطرغضغئ  الثارجغئ  شغ  ضئار  طسؤعلعن  خرح  ضما 
الترب  إلظعاء  افذراف  ضاشئ  طع  تاعاخض  أطرغضا  أن 
ذلك  برغطاظغا  واجاشطئ  الةجغرة)،  (صظاة  الغمظ  شغ 
طصسث  سطى  اقظاصالغ  المةطج  غتخض  ضغ  الاعصغئ 

ظحر طعصع (وضالئ طسا اإلخئارغئ، الةمسئ، ٢٩ ذو التةئ ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٨/٣٠م) خئرا جاء شغه: "ضحفئ 
تصارغر ختفغئ سربغئ، خئاح الغعم الةمسئ، أن المثابرات المخرغئ سرضئ اصاراتا جثغثا بحأن الاعثئئ طع 
اقتاقل، سطى وشث ترضئ تماس الثي زار الصاعرة خقل افغام الماضغئ. وظصطئ ختغفئ افخئار الطئظاظغئ سظ 
العاصع  وتتسغظ  اقتاقل  طع  بالاعثئئ  غاسطص  الةثغث  المخري  اقصاراح  إن  صعله  تماس  ترضئ  شغ  طخثر 
المرة  عثه  الاعثئئ  طثة  تضعن  أن  "سطى  الصطاع،  تثود  سطى  العثوء  ضمان  طصابض  واقصاخادي  اإلظساظغ 
ذعغطئ". ووشص الختغفئ، شإظه بغظما غسامر إذقق الخعارغت الماصّطع طظ غجة تةاه "طساعذظات الشقف" سطى 
ظتع حئه غعطغ، وغصابطه ارتفاع وتغرة الاعثغثات (اإلجرائغطغئ) بحّظ ترب جثغثة، شصث ذالئئ المثابرات 
المخرغئ وشث تماس، بدرورة ضئط افوضاع لدمان تصثغط تسعغقت جثغثة لسضان غجة. وأضاشئ أن 
وشث تماس لط غرّد سطى السرض بسث، لضظ وسث بظصطه إلى صغادة الترضئ، طساثرضئ: "لضظ اقساصاد السائث أن 
عثف الطرح المخري ضسإ المجغث طظ العصئ لمخطتئ رئغج التضعطئ (اإلجرائغطغئ) بظغاطغظ ظاظغاعع، الثي 

غرغث العثوء تاى اظاعاء اظاثابات الضظغسئ شغ السابع سحر طظ الحعر المصئض".
: إن طا ضحفاه الاصارغر الختفغئ الاغ تتثبئ سظعا ختغفئ افخئار الطئظاظغئ غفدح تصغصئ الثور 
الصثر الثي غصعم به ظزام السغسغ خثطئ لضغان غععد، تغث رضغ أن غسمض ضسفغر لضغان غععد شغظصض 
تتثغراته وغعخض ططالئه لتماس وأعض غجة، وعع بثلك ق غراسغ إق طخطتئ ضغان غععد والثي غئثو أظه 
شغ الفارة التالغئ غسسى لطاعثئئ تاى غظاعغ طظ اقظاثابات وطظ تحضغض تضعطاه، وطظ بط إن ظزط 
أوراصه وصرر حظ تمطئ سسضرغئ سطى الصطاع ضان الظزام المخري عع المسغظ والثاسط له بض والمئرر بتةئ 
سثم الاجام الفخائض بالاعثئئ أو بأغئ تةئ أخرى. إن آخر طا غعط الظزام المخري عع تماغئ أعض صطاع غجة 
وتفر دطائعط، ولع ضان ضثلك لترك الةغح الثي غصش سطى طرطى تةر طظ افرض المئارضئ ظخرة فعض 
غجة ولاترغر شطسطغظ، ولضظه ظزام خائظ وسمغض شئثل أن غترك الةغح غترك المثابرات لتفر أطظ غععد 

وخثطاعط! وبثل أن غضسر التخار سظ أعض غجة غدغص سطغعط الثظاق وغحارك شغ تةعغسعط وإشصارعط!

طمبًق لطةظعب، ظثا لطتعبغ الممبض لطحمال، وتتخض 
الحرسغئ سطى صسط بالث غمبض الثولئ وبرغطاظغا الاغ 

تصش خطفعا طظث الئثاغئ.
عع  الغمظ،  شغ  المتطغئ  الثطى  صاال  أن  غادح  وعظا 
أعض  غثري  وق  أجغادعا،  طخالح  تماغئ  أجض  طظ 

جظعب الغمظ لط غصاتطعن بسدعط بسدا!
طظضط  غسَثر  المساسمر  الضاشر  إن  الغمظ!  أعض  غا 
ق  بغظما  طحروسه،  شغ  جظعدا  لاضعظعا  وغسّثرضط 
والثطاء  الثطار  طظ  بمجغث  إق  سطغضط  ذلك  غسعد 
ذاولئ  سطى  الترب  أطراء  جغةطج  بط  وافحقء، 
غغر  برواتضط،  لغاصاجمعا  افطئ  أسثاء  طع  واتثة 

سابؤغظ بةبث أبظائضط تتئ أرجطعط.
غا أعض اإلغمان والتضمئ! ألط غؤظ افوان أن تساةغئعا 
طظعاج  سطى  خقشئ  إلى  غثسعضط  وعع  ربضط  لثاسغ 
الظئعة، بّحر بعا ظئغضط سطغه وسطى آله أشدض الخقة 
ِيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ ِبِّ  َّ فَُّها ا

َ
والاسطغط؟! صال تسالى: ﴿يَا ك

نَّ ابَّ حَيُوُل 
َ
أ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما حُيْيِيُكْم وَاْعلَُمواْ 

 ﴾وَن ِْه حُتْرَشُ َ ِ ُه إ
نَّ
َ
َننْيَ الَْمرْءِ َوَقلْبِِه وَك

طآحرات  غسطغ  إدلإ  شغ  (اإلرعابغئ)  الةماسات 
سطى أن ترضغا جاصعم وتاخرف تظفغثا لقتفاق تعل 
المعضعع، وصث أخئتئ عغؤئ تترغر الحام المعغمظئ 
سطى المظطصئ ذعع بظان ترضغا شق غسائسث أن تططإ 
طا  طظعا ترضغا الاظازل افخغر لاتض ظفسعا تغث إظعا 
ضئغرة  تظازقت  صثطئ  وصث  بالماطرشئ  تعخش  زالئ 
وصطسئ  الظخرة،  جئعئ  السابص  اجمعا  تشغغر  طظ 
اإلجقطغئ  افعثاف  سظ  وتظازلئ  الصاسثة،  طع  تئالعا 
جئعئ  أظعا  وأسطظئ  الثقشئ،  إلصاطئ  والسمض  السالمغئ 
وذظغئ، شمظ تظازل ضض عثه الاظازقت شق غسائسث أن 
غاظازل أضبر؛ ذلك أظه "طظ غعظ غسعض الععان سطغه".

وعضثا تسمض أطرغضا سطى وصش العةعم الروجغ سطى 
إدلإ بغظما غزعر أن روجغا طساسةطئ ترغث أن تثرج 
تثعا  سظث  تعصفعا  وأطرغضا  جعرغا،  شغ  طآزصعا  طظ 
تطعا  تظفث  تاى  وتئصغعا  وتساشطعا  تةاوزته  ضطما 
السغاجغ عظاك بةسض الظاس غساسطمعن لطظزام طع 
آلاعا  وتساسمض  اظاثابات،  وإجراء  لطثجاعر  تسثغض 

الفسالئ ترضغا أردوغان.
إن الثي غظصث أعض جعرغا عع ظفخ أغثغعط طظ ترضغا 
البعرة  طسار  إلى  والسعدة  الفخائض،  طظ  تئسعا  وطظ 
سطى  طاعضطغظ  أظفسعط  سطى  باقساماد  بثاغاعا  شغ 
اهللا وراشدغظ ضض الثاسمغظ الحغاذغظ؛ فن دسمعط 
لغج دسما وإظما عع تصغغث وتسطغط لطظزام ضما تخض. 
وطظ غاعضض سطى اهللا شعع تسئه، وطظ غاعضض سطى 
نَّ  َنرُصَ َ الحغطان وأولغائه شعط خاذلعه وطتئطعه. ﴿َو

 ﴾لََقوِيٌّ َعِزيٌز َ ُ َمن يَنرُصُهُ إِنَّ ابَّ ابَّ

الصداء سطى اإلرعابغغظ شغ إدلإ والصغام بما غطجم شغ 
عثا الثخعص"، وصال "إظحاء طظطصئ آطظئ سطى التثود 
الةظعبغئ لارضغا خطعة إغةابغئ طظ تغث وتثة افراضغ 
الماسطص  أطرغضا  طثطط  أن  سطى  غثل  طما  السعرغئ" 
عع  ترضغا  طع  تظفثه  والثي  اآلطظئ  المظطصئ  بإظحاء 
لخالح الظزام. وطظ جاظئه صال أردوغان: "المسآولغات 
المطصاة سطى ساتصظا بمعجإ اتفاصغئ جعتحغ ق غمضظ 
اإلغفاء بعا إق بسث وصش عةمات الظزام" وصال: "عثشظا 
جارتظا  شغ  اقجاصرار  أجعاء  وإرجاء  الثطاء  إراصئ  وصش 

جعرغا الاغ تاعق إلغعا طظث ٨ جظعات بأجرع وصئ".
طما غثل سطى أن جئإ العةعم عع ظفاد خئر روجغا 
غسسى  أردوغان  أن  وغبئئ  جعتحغ،  اتفاق  لاظفغث 
ضروجغا لابئغئ الظزام السعري وطظع جصعذه. وأضث 
خثاصاه لسثو اهللا بعتغظ صائق: "إن لارضغا تص الثشاع 
بقدظا  إخرار  ظصطئ  وصث  تثودعا  سطى  الظفج  سظ 
سطى عثه المسألئ بحضض حثخغ إلى خثغصغ السجغج 
السغث بعتغظ". وذضر أن "الائادل الاةاري طع روجغا 
الئالس تالغا ٢٥ أي جغجغث إلى ١٠٠ ططغار دوقر، وذلك 
لغشري روجغا شغ تظفغث طثططات أطرغضا شغ جعرغا. 
أطرغضا  طع  بالاحاور  إق  غاترك  ق  أردوغان  إن  إذ 
وبمعاشصاعا. وأضث وزغر دشاع روجغا حعغشع بسث لصاء 
المئرطئ  الروجغئ  اقتفاصات  اجامرار  سطى  الرئغسغظ 

شغ أغطعل الماضغ (اتفاق جعتحغ)".
طع  افخغر  اجاماسه  طظ  أردوغان  عثف  أن  غزعر 
بعتغظ عع لاأضغث اتفاق جعتحغ وطظع جصعط إدلإ 
إظعاء  سطى  واتفاصعما  أطرغضا.  له  خططئ  ضما  اآلن 

تامئ: العةعم سطى إدلإ عثف روجغا وتصغصئ المعصش الارضغ ...

وبظشقدش،  وشغاظام  العظث  عط  المظسعجات  تةارة 
وصث صاطئ ضض طظ العظث وشغاظام بثفخ ظسئئ الربا 
جعق  طظ  باضساان  تخئ  طظ  غعثد  طما  طآخرًا، 
المظسعجات السالمغئ. لثلك ضان طخغر خظاسئ الظسغب 
الروبغئ  أن  تصغصئ  بسئإ  المتك  سطى  الئاضسااظغئ 
الدسغفئ تجغث طظ تضطفئ اإلظااج طبض اآلقت والطاصئ، 
وتضطفئ الطاصئ أسطى بظسئئ ٣٠٪ سطى افصض طظعا شغ 
المظسعجات  غةسض  طما  وشغاظام،  وبظشقدش  العظث 

الئاضسااظغئ أصض صثرة سطى المظاشسئ.
ضاظئ تخئ باضساان طظ جعق المظسعجات افطرغضغئ 
طظث سام ٢٠١٧ أصض طظ شغاظام بظسئئ ٢٪، أي بظسئئ 
١٠,٧٤٪ والعظث ٧٪ وبظشقدش ٤,٦٦٪، أي صئض تروب 
السمطئ، وضاظئ تضعطئ خان تأطض شغ زغادة تخاعا 
صغمئ  تثفغخ  ذرغص  سظ  افطرغضغئ  السعق  شغ 
جعى  خغار  اآلن  باضساان  أطام  لغج  ولضظ  الروبغئ. 
تصعغئ سمطاعا أضبر، ولغج طةرد الثشاع سظ تخاعا 
الئالشئ ٢٪ طظ جعق المظسعجات افطرغضغ. وبمسظى 
آخر، طظ غغر المرجح أن غآدي تثفغخ صغمئ السمطئ 
سمطئ خسئئ إضاشغئ ضما غاخعر خظثوق  إلى تعلغث 

الظصث الثولغ شغ المظاخ الثولغ التالغ.
تدع  السالغئ  اإلظااج  وتضالغش  الدسغش  الروبغئ  وتال 
تضعطئ خان شغ طأزق، وغاسغظ سطى باضساان تثفغخ 
صغمئ الروبغئ لطتفاظ سطى تخاعا شغ السعق، ولضظ 
إذا زاد تثفغخ صغمئ السمطئ سظ التث المسصعل، شإن 
والظسغب،  الشجل  خظاسئ  تثطغر  خطر  جغعاجه  خان 
وشصثان طخثر رئغسغ طظ السمقت افجظئغئ، وجغعاجه 
بطالئ جماسغئ، وجغثشع الئقد إلى تالئ خطغرة، ظتع 
الاثطش سظ جثاد دغعن باضساان. إن تتصغص الاعازن 
بض  اصاخادغاً،  سطماً  لغج  ختغح  بحضض  اقصاخادي 
عع جغاجئ طرععظئ بمةمعسئ طظ الدشعط الثاخطغئ 
والثارجغئ، وعثا غظطئص سطى خظاسات الاخثغر افخرى 

شغ باضساان، وعغ طعثدة بحضض خطغر.
الصاسثة  تضعن  أن  الثولئ  سطى  اإلجقم  أوجإ  لصث 
الخظاسغئ لطئطث صادرة سطى تطئغئ اقتاغاجات افجاجغئ 
وعثا  والثارجغ.  الثاخطغ  أطظعا  تتمغ  وأن  لطظاس، 
جث  ظتع  طعجعا  الئطث  اصاخاد  غضعن  أن  غسظغ 
وعثا  الخادرات،  إلى  الظزر  صئض  المتطغ  اقجاعقك 
غصطض طظ أزطات طغجان المثشعسات شق ُغطةأ الثولئ 
إلى الئتث سظ صروض خارجغئ. وباإلضاشئ إلى ذلك، 
تائظى الثولئ السمطئ المثسعطئ بالثعإ والفدئ، طما 

غةسطعا طتّخظئ طظ ضشعط الادثط واقظضماش.
اتئسعا  باضساان  تضام  طظ  وأجقشه  خان  أن  ولع 
لما  اإلجقم،  حرسعا  الاغ  افجاجغئ  افتضام  عثه 
وجإ سطى باضساان أن تصطص بحأن زغادة الخادرات 
الصروض  جثاد  أجض  طظ  افجظئغئ  السمقت  لةظغ 

 اقجاسمارغئ وجط ترب السمطئ السالمغئ

الثساطئ المرضجغئ لتجطئ إظصاذ خظثوق الظصث الثولغ 
تعثف  وعغ  الروبغئ،  صغمئ  باثفغخ  عغ  لئاضساان 
إلى زغادة الخادرات طصابض السمقت افجظئغئ. وسطى 
الاغ  اقصاخادغئ  "التطعل"  أن  غئثو  أظه  طظ  الرغط 
اجاثثطعا خظثوق الظصث الثولغ لط تاسئإ شغ ترب 
سمطئ سالمغئ، إق أّظه طظ المرّجح أن غآدي ذلك إلى 
شغ  السةج  لسث  الثولغ  الظصث  خظثوق  جععد  سرصطئ 

تساب باضساان سطى المثى الئسغث.
أطرغضا  بغظ  المسامر  الاةاري  الظجاع  سعاصإ  وأتث 
شصئض  السالمغئ،  السمطئ  ترب  بثاغئ  عغ  والخغظ 
بدسئ أجابغع، خّفخ اقتاغاذغ الفغثرالغ افطرغضغ 
ولطمرة افولى طظث سام ٢٠٠٨، خّفخ طظ ظسئئ الربا، 
شغ  تتصصئ  الاغ  الجغادة  وضاظئ   ،٪٢ إلى   ٪٢,٢٥ طظ 
اقتةاه السام قرتفاع ظسئئ الربا صث بثأت فول طرة 
شغ سام ٢٠١٦، وعغ تئّحر بدسش الثوقر الثي جغآبر 

سطى السمقت شغ جمغع أظتاء السالط.
وضان رد شسض الخغظ سطى الاسرغفات الاةارغئ المةتفئ 
الاغ تفرضعا أطرغضا سطغعا عع السماح لطغعان بالظجول 
إلى تث ضئغر، طما أبار صطص تراطإ الثي اتعط الخغظ 
سطى الفعر بأظعا "تاقسإ بالسمقت"، وباإلضاشئ إلى 
اقصاخادغظ الرئغسغغظ شغ السالط، شصث صام ٢٠ طخرشًا 
واظدمعا  الربا،  ظسئئ  باثفغخ  السالط  تعل  طرضجغًا 
ذلك  شغ  بما  سمقتعط،  صغمئ  تثفغخ  سربئ  إلى 
العظث وترضغا والئرازغض، بغظما تفضر طظطصئ الغعرو شغ 
خفخ ظسئئ الربا السطئغئ شغ أغطعل/جئامئر ٢٠١٩م.

أن  إلى  الظصثغئ  لطسغاجئ  المفاجأ  الاثفغش  غحغر 
ترب السمقت السالمغئ الاغ تطعح شغ افشص، جاضعن 
تثاسغاتعا أجعأ طظ الاثفغدات الاظاشسغئ الاغ تخطئ 
له  الاطعر  وعثا  الماضغ.  الصرن  طظ  البقبغظات  شغ 
آبار خطغرة سطى وخفات خظثوق الظصث الثولغ شغما 
غاسطص باصاخاد باضساان. شئمعجإ وخفات خظثوق 
بسرسئ  الروبغئ  صغمئ  تثفغخ  تط  الثولغ،  الظصث 
السالمغئ  افجعاق  إلى  الئاضسااظغئ  الخادرات  لجغادة 
والخغظ.  وألماظغا  وبرغطاظغا  أطرغضا  طبض  الرئغسغئ 
زغادة  عع  الروبغئ  صغمئ  اظثفاض  وراء  السئإ  وضان 
الخادرات إلى افجعاق الرئغسغئ طصابض جظغ السمقت 
والغعان،  والغعرو  واإلجارلغظغ  الثوقر  طبض  الخسئئ 
وسظثعا تساثثم تضعطئ خان عثه السمقت الخسئئ 

لسثاد صروض الثائظغظ.
المظسعجات،  عغ  الرئغسغئ  باضساان  خادرات  إّن 
وتمّبض  أطرغضغ،  دوقر  ططغار   ٤,١ صغماعا  تئطس  والاغ 
إتخائغات  بتسإ  الخادرات،  إجمالغ  طظ   ٪١٧,١
لخادرات  المظاشسئ  الئقد  بثأت  وإذا   .٢٠١٨ سام 
باضساان لفجعاق الرئغسغئ باثفغخ سمقتعا، شإن 
صغمئ  تثفغخ  باضساان  سطى  تامًا  جغفرض  عثا 
شغ  لئاضساان  الرئغسغعن  والمظاشسعن  سمطاعا. 

ترب السمطئ الاغ تطعح يف افشص 
وآبارعا سطى باضساان

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث المةغث بعاتغـ 

تامئ ضطمئ السثد: سثن تاتعل إلى جاتئ خراع دولغئ ...

سيسي مصر وأزالمه يعملون سفراء لدى كيان يهود

أدرضعا جفغظئ بعرتضط صئض شعات افوان شصث اتسع الثرق... وأظصثوا تدتغات حعثائضط ودطائعط الاغ ُبثلْئ صئض 
أن تئاع شغ بازارات اإلجرام والسعر السغاجغ شغ جظغش وأجااظئ وجعتحغ. إظظا إخعاظضط شغ تجب الاترغر الرائث 
الثي ق غضثب أعطه: ظثاذئضط خطاب افخ الظاخح الثي غثلضط سطى الثغر الثي شغه رضا ربظا وخقح أطرظا، ظثسعضط 
ضغ تساسغثوا صرارضط وجططاظضط الثي ُجطإ طظضط بالزطط والاسطط، وأن تصعطعا بعاجإ افطر بالمسروف والظعغ 
سظ المظضر وافخث سطى غث الزالط وضض طظ غرغث المااجرة بادتغاتظا وبثطاء أبظائظا شغ جعق العثن والمآتمرات، 
ظثسعضط أن تسمطعا جاعثغظ أظاط وطظ تعلضط لظخرة طحروع اإلجقم السزغط "طحروع الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة" شفغه وتثه سجظا وشقتظا شغ الثظغا واآلخرة، شعع العتغث الصادر سطى جمع حااتظا وتعتغث خفعشظا 
وتختغح طسارظا لظتصص افطظ التصغصغ والثقص التصغصغ طما ظساظغه وظضابثه طظ ظطط وصعر، شثقخظا بأغثغظا 
ق بأغثي الثول اإلصطغمغئ أدوات أطرغضا وأذظابعا شغ دغارظا... إظظا ظثسعضط أن تاثثوا طعاصش الرجال الرجال الاغ 
ترضغ ربضط وتطغص بضط لاضعظعا ضسسث بظ طساذ وجسث بظ سئادة وغغرعط طظ الرجال الثغظ خثصعا طا ساعثوا 
اهللا سطغه وق غصعلظَّ أتُثظا: (لغج لظا طظ افطر حغء ولغج بالغث تغطئ) شافطر خطغر والضغث سزغط وظتظ جمغسا شغ 
طرضإ واتث إطا أن ظعطك جمغسا أو ظظةعا جمغسا. إن تشغغر ظزام الطاغغئ وإصاطئ تضط اإلجقم عع واجإ سطى ضض 
طسطط وغةإ اقجامرار شغ ذلك تاى تتصغص العثف المظحعد بإذن اهللا، وطظ الثطأ العصعف شغ طظاخش الطرغص 
بتباً سظ التطعل العجط، وإق ضان المخغر طزطماً وطا تثث شغ طخر وتعظج شغه سئرة لمظ غسائر. شاتثروا طضر 
أسثائضط، وارشدعا طصررات طآتمراتعط الاآطرغئ، وخثوا سطى غث طظ غسطإ جططاظضط، وغخادر صرارضط، وغااجر 
بمساظاتضط واجألععط دائما وسظث ضض تخرف واجاتصاق بطعةئ خاتإ التص المتاجإ (وطاذا سظ إجصاط الظزام؟) 
ِيَن  َّ فَُّها ا

َ
واجامسعا ظخح إخعاظضط وضعظعا ضما أراد لضط ربضط شفغ ذلك الفعز والفقح والظةاة. صال تسالى: ﴿يَا ك

وَن﴾. ِْه حُتْرَشُ َ ِ ُه إ
نَّ
َ
نَّ ابَّ حَيُوُل َننْيَ الَْمْرءِ َوَقلْبِِه وَك

َ
آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ ِبِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما حُيْيِيُكْم وَاْعلَُمواْ أ

إلى المخلصين من وجهاء المحرر، وإلى المثقفين والمؤثرين
وأصحاب الفعاليات والمهتمين بالشأن العام فيه

ظزط حئاب وأظخار تجب الاترغر، طزاعرة طسائغئ شغ صرغئ الستارة برغش تطإ الشربغ، وأضث المازاعرون 
سطى اجامرار البعرة، رغط المضر والاآطر الثولغ، وعاش المازاعرون بثسط المةاعثغظ المثطخغظ، طتثرغظ 
طظ الصادة المرتئطغظ، الثغظ جغسطمعن المظاذص ضما شسطعا طظ صئض شغ تطإ والشعذئ ودرسا، ضما تثر 
المازاعرون طظ الظزام الارضغ ودوره الصثر شغ الاآطر طع ظزغره الروجغ، شغ تضئغض المةاعثغظ وطظسعط 

طظ ضرب الظزام شغ الساتض.

حزب التحرير/ والية سوريا - مظاهرة تؤكد على استمرار الثورة 
وتحذر من النظام التركي والقادة المرتبطين

حزب التحرير/ ماليزيا
يرسل مذكرة إلى دائرة الشؤون اإلسالمية في سيالنغور



افربساء ٥ طظ طترم ١٤٤١ عـ/ المعاشص ٤ أغطعل/جئامئر ٢٠١٩ طـ ٤     السثد ٢٥٠

بظشقدش  وقغئ  الاترغر/  تجب  ظزّط 
بسث   ،٢٠١٩/٠٨/٢٣ الةمسئ،  غعم 
شغ  اتاةاجغئ  وصفات  الةمسئ  خقة 
وحغااجعظب  دضا  شغ  المساجث  طثاطش 
ادسى  الثي  تسغظئ  ظزام  طعصش  ضث 
"طسألئ  عغ  ضحمغر  صدغئ  بأن 
داخطغئ" شغ العظث، ضما وغصعم الظزام 
الاسئغر  طظ  لمظسعط  الظاس  باثعغش 
العظث  ضث  واتاةاجعط  غدئعط  سظ 
شغ تداطظعط طع إخعاظعط المسطمغظ 
شغ  الثطئاء  تتّثث  وصث  ضحمغر.  شغ 
المسطمغظ  ضاربئ  سظ  اقتاةاجات 
تضام  تصاسج  خدط  شغ  ضحمغر،  شغ 
طما  واجئعط،  سظ  الثعظئ  المسطمغظ 

باظغئ  "لفطسطغظ"  وتتعغطعا  بالضاطض،  لضحمغر  اتاقلعا  ترجغت  سظ  اإلسقن  سطى  العظثوجغئ  الثولئ  حّةع 
ضحمغر  أعض  إّن  المسطمعن!  أغعا  اقتاةاجغئ:  العصفات  شغ  الماتثبعن  صال  ضما  العظثغئ.  الصارة  حئه  شغ 
ججء ق غاةجأ طظ افطئ اإلجقطغئ، وصدغئ ضحمغر لغسئ "طسألئ داخطغئ" لطعظث، صال رجعل اهللا  : «َطَبُض 
اْلَةَسِث  َجاِئُر  َلُه  َتَثاَسى  ُسْدٌع  ِطْظُه  اْحَاَضى  ِإَذا  اْلَةَسِث  َطَبُض  َوَتَساُذِفِعْط  َوَتَراُتِمِعْط  ِعْط  َتَعادِّ ِشغ  اْلُمْآِطِظغَظ 
صداغا  عغ  افطئ  صداغا  طظ  وغغرعا  وطغاظمار  وشطسطغظ  ضحمغر  شصدغئ  طسطط.  ختغح  َواْلُتمَّى»  َعِر  ِبالسَّ
وإغماظظا  بأجرعا،  افطئ  غآلط  اإلجقطغئ  الئقد  طظ  ججء  أي  شغ  المسطط  غآلط  وطا  صاذئئ،  اإلجقطغئ  افطئ 
بالسصغثة اإلجقطغئ غفرض سطغظا طسؤعلغئ الثشاع سظ المسطمغظ شغ ضحمغر، جظئا إلى جظإ طع المسطمغظ 

اآلخرغظ المدطعثغظ شغ جمغع أظتاء السالط لتض طحضقتعط.

طظ  أخطر  الاظزغمات  جقح  و"تطغةرام"  لقرعابغغظ..  المشطصئ  الشرف  غصاتط  الفاعى  (طآحر  سظعان  تتئ 
ظفسعا  الشربغئ  الظزر  وجعئ  طائظغا  البقباء،  له  بغان  شغ  المخري  الظزام  إشااء  طآحر  تتثث  الخعارغت) 
الضفاح  تظاعب  الاغ  (اإلرعابغئ)،  الةماسات  أجماعا  طا  المآحر  وتخر  باإلجقم،  وإلخاصه  اإلرعاب  لاسرغش 
شثضر  لطاشغغر،  ضطرغصئ  المادي  السمض  غائظى  ق  الثي  الاترغر  تجب  طسعط  وجمع  لطاشغغر،  ضطرغصئ  المسطح 
أن اجاثثام أسداء تجب الاترغر لاطئغص تطشرام صث تراجع بسث تثف الضبغر طظ الصظعات الاابسئ والمظاخرة 
له، شغ المصابض، أضث بغان ختفغ أخثره الةمسئ، المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر: أن طما 
ذضره المآحر وطظ تالئ الترب المسطظئ سطى التجب، وطتاولئ طظسه طظ طثاذئئ افطئ والاساغط سطغه وسطى 
أسماله، غادح جطغا أن أشضار تجب الاترغر وضطماته أطدى طظ الرخاص وأصعى طظ جقح غغره طظ الترضات 
أشضار  أظعا  غثرضعن  فظعط  الماطرشئ،  بافشضار  لعخفعا  المآحر  سطى  الصائمغظ  دسا  طا  وعع  والاظزغمات، 
إجقطغئ خالخئ ظصغئ، تجغض سظ سصغثته ضض خئث سطص بعا طظ أشضار الشرب ورأجمالغاه السفظئ. وطثاذئا 
الصائمغظ سطى المآحر، حثد الئغان سطى: أظضط وجادتضط إلى بعار، وإن شضرة اإلجقم وتطئغصه شغ دولاه 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ تةسثت شغ حئاب تجب الاترغر، ق تمعت وق تساصض وق تمظسعا 
وجادتضط  أظاط  تاولاط  طعما  طتالئ  ق  صائمئ  وعغ  أواظعا،  آن  صث  شضرة  وعغ  تساغط،  غثفغعا  وق  أجعار 

طظسعا. تاى غخئح طةرد صغاطعا، اظعغارًا لطشرب ورأجمالغاه بالضطغئ، وعثا وحغك بإذن اهللا.

واقتاقل  الائسغئ  وسثم  باقجاصقل  واقدساء  الئقد 
شغ  طرضجي  دور  لعا  حثخغئ  وجــعد  طع  خاخئ 
الثاخض  شغ  اإلظةطغج  سمقء  صعى  به  تتغط  المظطصئ 
تغث افرضغئ الخطئئ لعط بثون وجعد سمقء فطرغضا 
سئث  جمال  دساغئ  طظ  الثعف  ضان  بض  غثضر،  بحضض 
أطرغضا  لخالح  الصعى  وتةظغث  أخث  سمطغئ  شغ  الظاخر 
والصداء سطى ظفعذ اإلظةطغج بحضض ضئغر، لثا اتخفئ 
وطخر  افردن  بغظ  بالخراع  الئثاغئ  طظث  السقصئ 
بحضض طسطعم وضئغر لطةمغع وضاظئ خعت السرب شغ 
طخر حاعثًا سطى تثة الاخرغتات والئغاظات لثرجئ 

أن جماسعا ضان طمظعسا شغ افردن.
وصث اسارف المطك سئث اهللا الباظغ بعثا تغث ورد شغ 
الاغ  السظئ  بغظ  طا  الثطر"  زطظ  شغ  "السقم  ضاابه 
ضان شغعا والثي (المطك تسغظ) شغ الـ١٨طظ سمره 
والسظئ  افردن  سطى  ططضا  طسؤعلغاته  خقلعا  وتعلى 
الاغ بطس شغعا البقبغظ طظ سمره بطس سثد المتاوقت 
١٨ طتاولئ بما  المعبصئ الاغ تسرض شغعا لقغاغال 
شغعا ابظاان ارتضئعما خائظان داخض الثغعان المطضغ 
ضاظا سمغطغظ لةمال سئث الظاخر والةمععرغئ السربغئ 
الماتثة (طخر-جعرغا). وأوضح سئث اهللا أن المتاولئ 
ضان  تغث  "افجغث"  بعاجطئ  ضاظئ  افولى  الثاخطغئ 
طظ  السحرغظات  أواجــط  شغ  آظــثاك  تسغظ  المطك 
افظفغئ  الةغعب  شغ  الاعاب  طظ  غساظغ  وضان  سمره 
وصام  باظازام  أظفه  شغ  طالح  جائض  باظصغط  غثاوغه 
حثص طا لثغه خقتغئ الثخعل إلى تماطه الثاص 
العغثروضطعرغك  بتاطخ  المالح  السائض  بائثغض 
لضظ بترضئ خاذؤئ وصسئ الججاجئ الاغ تتاعي عثه 
تسغظ.  المطك  تغاة  أظصث  طما  المشسطئ  شغ  المادة 
أخرى  اغاغال  طتاولئ  سظ  اهللا  سئث  المطك  وتتثث 
تسرض لعا المطك تسغظ ضاظئ بعاجطئ السط تغث 
الصخر  شغ  الطئاخغظ  رئغج  طساسثي  أتث  تاول 

المطضغ العاحمغ وضع السط له شغ الطسام.
صعة  بغان  شغ  افدلئ  أبطس  طظ  اقساراف  عثا  ولسض 
تصغصاه  شغ  وعع  وطخر  افردن  بغظ  الخراع  وتّثة 

 خراع بغظ أطرغضا وبرغطاظغا

عض بات الظزام الرأجمالغ غطفر أظفاجه افخرية؟
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ خالث افحصر (أبع المساج)ـ 

الرأجمالغ  الظزام  سطغه  غسغطر  الثي  السالط  غحعث 
تثئطًا شغ السغاجئ واقصاخاد، وق أدل سطى ذلك طظ 
طحاعثة طا غةري شغ الغمظ ولغئغا والسراق وجعرغا، 
شمراصئئ المحعث وطاابسئ طا غتخض غحسرك أن عثه 
الثول الضئرى ق تمطك خططًا أو طحارغع شعغ تسئث 
ختغح  وتاثئط،  بض  ارتةاق  السغاجئ  وترتةض  شصط 
غتاولعن  أو  غظفثون  السمقء  طظ  أدوات  طسعا  أن 
غفاتعن  بالشالإ  لضظعط  أجغادعط  غرغثه  طا  تظفغث 
المطفات وق غشطصعظعا، ولغج العثف طظ عثا المصال 
الاغ  السغاجغئ  اإلخفاصات  سطى  الدعء  تسطغط  عع 
ُطظغئ بعا الثولئ افولى شغ السالط وباصغ الثول الاغ 
ضاظئ طآبرًة شغ المعصش الثولغ شإن عثا افطر طتٌض 
شطربما  وحآوظعا،  السغاجئ  غاابع  طظ  بغظ  لطثقف 
طصخعدة،  اجاراتغةغئ  اإلخفاشات  عثه  الئسُخ  اسائر 
وبأن عثه الثول وسطى رأجعا أطرغضا تاسمث عثا وق 
بسدعط  غصاض  المسطمعن  غئصى  أن  شغ  سظثعا  ضغر 
والائسغط  الاسطغح  عثا  طع  لسئ  أظظغ  وطع  بسدًا، 

لفعط طا غتخض إق أن افطر طتامض لعثا الفعط.
وشغ عثه الُسةالئ جأجطِّط الدعء سطى طا غةري شغ 
والثي  اقصاخادي،  الاثئط  بحأن  الرأجمالغ  السالط 
غزعر أن عثه الثول وخطئ إلى تائط طسثود وطا 
ظفسعا  وتخارح  اقجاسقم  راغئ  ترشع  أن  إق  سطغعا 
ظثره  الثي  الظزام  بعثا  تخطح  سادت  طا  بأظعا 
طحاضطه  طظ  أغًا  وتتض  اقصاخاد  تثغر  أن  السعس 

طبض طحضطئ الفصر والئطالئ وافطراض...
إنَّ أطرغضا الاغ أسطظئ أظعا جاثعض تروبًا اصاخادغئ 
طع السالط ضطه وبالثات طع اقتتاد افوروبغ والخغظ 
السطع  سطى  الةمرضغئ  الرجعم  شرض  بأن  طظعا  ظظًَّا 
افزطئ  وذأة  طظ  غثفش  ربما  والخغظغئ  افوروبغئ 
بأظعا  ختغتا  ولغج  الثولئ،  تضاسح  الاغ  المالغئ 
طظ  وصططئ  الظمع  تةط  طظ  زادت  تراطإ  سعث  شغ 
طظ  صططئ  تاى  وق  بض  المثشعسات  طغجان  تثععر 
ظسإ الئطالئ، وق أدل سطى ذلك طظ زغادة دغعظعا 
ترغطغعظا،   ٢٣ طظ  غصارب  طا  إلى  والثاخطغئ  الثارجغئ 
أوباطا،  جطفه  دغعن  سظ  ترغطغعظات   ٥ بجغادة  أي 
غةري  ضان  الاغ  بافضاذغإ  الصراءات  عثه  وتثضرظغ 
تثاولعا إسقطغًا بأن أردوغان جرى شغ سعثه جثاد 
دغعن ترضغا، وبأن تةط الظمع شغ الظاتب المتطغ زاد 
بظسإ ضئغرة وبأظَّه خفَّخ الئطالئ، بط تئغَّظ أن افطر 
التصغصئ  وتةاظإ  لعا  صغمئ  ق  دساغات  ضعظه  غسثو  ق 
ضاظئ  طا  أضساف  لبقبئ  زادت  الارضغئ  الثغعن  وبأن 

سطغه صئض سعث السثالئ والاظمغئ!
إن إسقن أطرغضا الترب اقصاخادغئ سطى الثول الضئرى 
بالمبض  ذلك  سطى  الخغظ  وَرّد  الخغظ  رأجعا  وسطى 
صعاظغظ  وضع  شغ  أغثغعط  خطَّاه  طا  سطى  واقظصقب 
الاةارة  لدئط  وططتصاتعا  السالمغئ  الاةارة  طظزمئ 
الرأجمالغ  الظزام  إخفاق  سطى  دلغٌض  لعع  الئغظغئ، 
اه لغج سطى المساعى السغاجغ شتسإ بض سطى  برطَّ
بأن  زلظا  وطا  ظصعله  ُضـظَّا  طا  وبأن  المساعغات،  ضض 
بطئغساه،  شظائه  بثور  غتمض  الرأجمالغ  الظزام  عثا 
تاردى  السالط  شغ  افولى  الثولئ  وعغ  اآلن  وأطرغضا 
طظ  وإظما  أطاظغ  عثه  ولغسئ  المساعغات،  ضض  سطى 
شغ  واقجاراتغةغئ  الئتبغئ  المراضج  تصعله  طا  غاابع 
شصط  أردظا  ولع  ظصعله،  طا  تآضث  أظعا  جغةث  أطرغضا 

ولطمبال أن ظاابع الاخرغتات والاخرغتات المائادلئ 
بغظ رئغج اقتاغاذغ الفغثرالغ وبغظ تراطإ بحأن 
تثفغخ ظسئئ الربا سطى الثوقر ظائغظ تةط المحاضض 
باثفغده  أظه  غزظ  شالرئغج  بالثولئ؛  تسخش  الاغ 
واقجابمار،  الثارجغئ  الاةارة  ط  ُغظحِّ ربما  الربا  جسر 
والئظك الفغثرالغ غصعل بأظه إن تطَّ تثفغُدعا شطربما 
وعع -  الثوقر،  طظ  الظاس  طثخرات  سطى  ذلك  غآبر 
الربا  ظسئئ  تثفغخ  طع  لغج   - الفغثرالغ  الئظك  أي 
بأظه  غاعمه  أن  الثقف  عثا  ظاغةئ  باراطإ  تثا  طا 

سثٌو فطرغضا ضالخغظ تماطا!
شغ  ولغج  السالط  شغ  افولى  الثولئ  عغ  أطرغضا  إنَّ 
ولضظ  الرتئئ،  عثه  سظ  تظجل  أن  المظزعر  المثى 
سطى  والاخرشات  لفحثاص،  ضما  أسماٌر  لطثول 
الثولئ افولى طتسعبٌئ، وإن الاردِّي والاثئُّط الثي 
افرض  جغرث  جثغث  ظزام  سظ  ُغظئأ  الغعم  ظحعثه 
وطظ سطغعا، ولغج ذلك الظزام إق اإلجقم بسصغثته 
إق  ظزاطًا  اإلجقم  غغر  الظاس  ب  جرَّ وصث  وظزاطه، 
أن  تصئض  ق  شالفطرة  شغه،  السسادة  غروا  لط  أظعط 
سطى  لطُمحرِّع  شدض  شق  لقظسان،  اإلظسان  ُغحرِّع 
إذا  أطا  وطتااٌج،  وظاصٌص  ساجٌج  وضقعما  له  ع  الُمحرَّ
فتٍث  َشدض  ق  شإظه  الةمغع  خالص  طظ  الاحرغع  ضان 
خارج  طظ  فظه  الاحرغع  شغ  ظصاش  وق  أتٍث  سطى 

دائرة الئحر.
ق  طاقتصٍئ  أزطاٍت  طظ  الغعم  السالط  غحعثه  طا  إنَّ 
إخفاٌق  عع  أخاعا  بعا  تطتص  تاى  أزطئ  تعلِّغ  تضاد 
شغ ُبظغئ الظزام وجععره، ولغج عع َسَرضًا، شالظزام 
شالحغء  المظفسئ،  ُروته  َغضعُن  غضاُد  الرأجمالغ 
الظاائب  سظ  الظزر  بشخِّ  اصاخادغئ،  طادٌة  عع  الظاشع 
شالمثثرات  بعا؛  واقتةار  تخظغسعا  سطى  تارتإ  الاغ 
وافشغعن والثسارة طادٌة اصاخادغئ وق غظزر لطظاائب 
شغ  افجاس  عغ  شالمظفسئ  ذلك،  بسث  تضعن  الاغ 
المظفسئ  طططص  لغج  صطظا  إذا  ظاةاوز  وق  بض  الظزام 

بض المظفسئ الاغ غأخثعا الئسخ ولع أضرت بالضض.
إنَّ الظزام الرأجمالغ غطفر أظفاجه افخغرة ولع صثر 
وأن  جظسعط  طظ  عع  ضغان  لطمسطمغظ  غصعم  أن  اهللا 
لعط  تضعن  أن  بمسظى  جطثتعط،  طظ  ظاٌس  غتضمعط 
غضظ  لط  برطاه  الرأجمالغ  الظزام  عثا  شإن  دولئ، 
ر اهللا وطا حاء شسض  لغثوم إلى عثه المثة، ولضظ صثَّ
وافطئ  الثسعة  َتمطئ  َغسَاظِضه  تاى  ذلك  حاء  ولربما 
اقجقطغئ بأجرعا ذسط اقظاخار، شدق سظ َذْمج أي 
باجط الظزام الرأجمالغ  ضان غاتثث  جغاجغٍ  وجٍط 

وترغئ الاةارة والترغئ شغ تئادل السطع.
تثعإ  أن  صررت  أطرغضا  أن  ُغرغظا  اآلن  غزعر  شما 
حعذًا بسغثًا أو لربما إلى أن تطسإ إلى آخر الحعط 
طع الخغظ وباصغ الثول، وعثا بإذن اهللاَّ لظ غعخض 
افذراف إلى خغر. وتثعا دولئ الثقشئ عغ الاغ تظصث 
لغج  لقظسان  وتظزر  الرأجمالغئ  غابئ  طظ  السالط 
شاعشر  إظساظًا،  بعخفه  وإظما  وتةارة  جطسًئ  بعخفه 
وططئٍج  وطحرٍب  طأضٍض  طظ  افجاجغئ  التاجات  له 
الضمالغئ،  السطع  طظ  تاجاته  ُغحئع  أن  طظ  ظه  وُتمضِّ
طظ  غاردى  السالط  جغئصى  وظزاطه  اإلجقم  وبشغر 
جغأ إلى أجعأ، الطعط سةِّض لظا بالثولئ الاغ تخعن 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  وافطعال؛  وافسراض  الثطاء 

 الباظغئ سطى طظعاج الظئعة آطغظ آطغظ

ظحر طعصع (جئعتظغك، البقباء، ٢٦ ذو التةئ ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٨/٢٧م) الثئر الاالغ: "صال طسآول أطرغضغ 
ضئغر غعم اقبظغظ، إن العقغات الماتثة جاثائر الاجام التضعطئ السعداظغئ اقظاصالغئ الةثغثة بتصعق اإلظسان 
وترغئ الاسئغر وتسعغض دخعل المعام اإلظساظغئ، صئض طعاشصاعا سطى رشع اجط الئقد طظ صائمئ الثول الراسغئ 
بغظما  أظه  اجمه،  ظحر  سثم  طحارذا  لطختفغغظ،  تخرغح  شغ  الثارجغئ  بعزارة  المسآول  وذضر  (لقرعاب). 
جغضعن رئغج العزراء السعداظغ الةثغث سئث اهللا تمثوك ظصطئ اقتخال الرئغسغئ، إق أظه أوضح أظه جغاسغظ 
أغدا سطى الثبطعطاجغغظ افطرغضغغظ الاساطض طع الفرغص أول طتمث تمثان دصطع المسروف باجط تمغثتغ، 
الظائإ السابص لرئغج المةطج السسضري الثي غصعد صعات الثسط السرغع، وشصا لروغارز وأضاف المسآول، 
"صال رئغج العزراء تمثوك ضض افطعر الخائئئ لثلك ظتظ ظاططع إلى الاساطض طسه. أظعرت عثه التضعطئ 
الةثغثة اقلاجام تاى اآلن. وجظعاخض اخائار عثا اقلاجام". وأدى الثئغر اقصاخادي تمثوك الغمغظ، رئغسا 

لتضعطئ اظاصالغئ، طاسعثا باتصغص اجاصرار السعدان وتض أزطاه اقصاخادغئ".
: إن تخرغتات تمثوك تضحش لطظاس ذئغسئ عثه التضعطئ بحصغعا، السسضري والمثظغ، شعغ 
تضعطئ تبئئ شحطعا صئض صغاطعا بأي سمض، وعغ ق تصغط وزظا لثغظ افطئ، شالمئاتبات طع المآجسات 
الربعغئ السالمغئ طظ طبض الئظك الثولغ وخظثوق الظصث الثولغ، عغ طفاوضات لظ تةظغ طظعا السعدان 
إق الفصر وطجغثًا طظه، ورعظًا لمصثرات الئقد وأخعلعا لعثه المآجسات والثول اقجاسمارغئ الاغ تصش 
وراءعما وتساثثطعما لاتصغص طآربعا الظفسغئ واقجاسمارغئ، وضثلك افطر شغما غاسطص برشع الئقد طظ 
صائمئ واحظطظ لطثول الراسغئ (لقرعاب)، شطرغص ذلك باقظدمام إلى ترب أطرغضا سطى اإلجقم، أطا 
بمظ ذلك شعع طقتصئ وصمع اإلجقم والمسطمغظ، طظ تزر لطسمض لظعدئ افطئ سطى أجاس اإلجقم 
أشضار  أبظائظا  تسطغط  غاط  تاى  الاسطغط  لمظاعب  وتشغغر  حسعب،  أو  أتجاب  أو  أشراد  طظ  به،  والمطالئئ 
أي  سطى  غةإ  سمض  وأعط  وأتضاطه،  اإلجقم  تسطط  طظ  وطظسعط  وترطاظعط  المظتّطئ،  الشربغئ  التدارة 
غععد.  ضغان  ربغئعا  طع  الاطئغع  عع  افغام  عثه  واحظطظ  طظ  وجطعك  جغر  تسظ  وبغصئ  ترغث  دولئ 
بسث أن اتدح فعض السعدان المحعث السغاجغ، وتئّغظ لعط الترغص سطغعط طظ الماآطر ضثعط، بات 
طظ السعض سطغعط اجاؤظاف بعرتعط سطى طتةئ بغداء، غرشسعن حسار الاشغغر الثي غصعم سطى أجاس 

اإلجقم وإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

حقوق اإلنسان وحرية التعبير والمهام اإلنسانية 
شعارات براقة ونوايا خبيثة

ذضرظا شغ الةجء السابص إبساد برغطاظغا لطمطك ذقل 
الثي ضان ق غثغظ لعا وغاططع لسقصئ طع أطرغضا ضما 
المرض.  بتةئ  إبساده  وتط  وافدلئ  العبائص  بغظئ 
خاخئ  خطغرا  جغاجغا  شراغا  غتثث  سادة  وبإبساده 
المتطغئ  تثاسغاتعا  ولعا  افردن  شغ  جابصئ  وأظعا 
تعرب  وتاى  الثولغئ،  افذراف  وتثخض  والثارجغئ 
بأن  شضرت  السغاجغ  الفراغ  طحضطئ  طظ  برغطاظغا 
والاخثي  بض  البئات  شغ  لعا  صاسثة  افردن  تةسض 
ظزاطا  غساثسغ  افطر  وعثا  افطرغضغئ،  لطمثططات 
صعغا وحثخغئ صعغئ واجاصرارا بالتضط لطصغام بالثور 
العظغفغ لطضغان افردظغ، شاجائسثت ضض طظ تعلعا 
بإظحائعا  عغ  تصعم  بحثخغئ  وشضرت  السائطئ  طظ 
سطى  ظزرعا  وصع  تغث  بخغرة  سغظ  سطى  وتربغاعا 
قجاقم  الصاظعظغ  السظ  بطس  صث  غضظ  لط  الثي  ابظه 
طةطج  تحضغض  وعع  جثغثا  أجطعبا  شارتأت  التضط 
السظ  الةثغث  اقبــظ  بطعغ  لتغظ  لطسرش  وخاغئ 

لطتضط. الصاظعظغ 
وتط تحضغض طةطج العخاغئ سطى السرش طظ عغؤئ 
وسئث  ذعصان  وجطغمان  عاحط  إبراعغط  طظ  طآلفئ 
طةطج  اتثث  أغطعل   ١٣ وشغ  الرحغثات،  الرتمظ 
بظ  طتمث  افطغر  باسغظ  صرارا  السرش  سطى  العخاغئ 
العثى  أبع  لاعشغص  سعثت  ضما  لطسعث  ولغا  ذقل 

باحضغض التضعطئ شغ ٢٧ أغطعل ١٩٥٢.
وصث الاتص التسغظ بظ ذقل أبظاء تطك الفارة بضطغئ 
تغث  بإظةطارا،  المطضغئ  السسضرغئ  جاظثعغرجئ 

تطصى تسطغمه السسضري.
طظ  بأسمال  صام  التضط  التسغظ  اجاقم  وبمةرد 
طظ  وأغدا  داخطغئ،  ضئغرة  دساغئ  إسطاؤه  حأظعا 
سطى  الصداء  (أطرغضا)  الظاخر  سئث  تةئ  إبطال  أجض 
اقجاسمار، تغث صام بإبساد الةظرال الئرغطاظغ غطعب 
١٩٥٥، وتسرغإ الةغح،  صائث الةغح افردظغ سام 
سطى  الئرغطاظغ  اقظاثاب  إظعاء   ١٩٥٧ سام  وأسطظ 
شغ  وعــثه   .١٩٤٨ طساعثة  إلى  اجاظادا  افردن 
شغ  آظثاك  وسمقئعا  أطرغضا  لتةئ  إشراغ  تصغصاعا 
فعض  التضط  وإسطاء  حضق  الصثغط  اقجاسمار  خروج 

افردن إىل أغظ؟!
الةجء ١٥
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