
أي  افخطغ  وسمطعا  طئثئغئ،  دولئ  اإلجقطغئ  الثولئ 
وظغفاعا عغ تمض الثسعة اإلجقطغئ إلى السالط، شمظ 
المتاط سطغعا بض ججء طظ تضعغظعا، أن تضعن لعا طضاظئ 
دولغئ، وأن تآبر شغ السقصات الثولغئ، ولثلك ضان ق 
سظث  الاغ  السغاجغئ  المفاعغط  تضعن  أن  طظ  طظاص 
السغاجغغظ طفاعغط السغاجئ الثولغئ ق طفاعغط السغاجئ 
طظاص  ق  ضان  أي  اإلصطغمغئ،  السغاجئ  أو  المتطغئ، 
لطسغاجغغظ بعخفعط اإلجقطغ طظ أن غضعن لثغعط 
المفععم السغاجغ طظ ظاتغئ دولغئ، ق طظ ظاتغئ طتطغئ 
أو إصطغمغئ شتسإ، وطظ عظا ضان ق طظاص لعط طظ 
ظاتغئ ضعن الثولئ دولئ إجقطغئ طظ أن غاماسعا بالعسغ 
دولئ  دولاعط  وضعن  شإجقطغاعط،  الضاطض.  السغاجغ 
إجقطغئ - وظغفاعا افخطغئ وافجاجغئ تمض الثسعة 
اإلجقطغئ إلى السالط - تتاط سطغعط أن غضعن لثغعط 
العسغ السغاجغ، وأن غضعن عثا العسغ السغاجغ ضاطقً. 
والعسغ السغاجغ ق غسظغ العسغ سطى افوضاع السغاجغئ، 
أو سطى المعصش الثولغ، أو سطى التعادث السغاجغئ، أو 
تائع السغاجئ الثولغئ وافسمال السغاجغئ، وإن ضان ذلك 
طظ طساطجطات ضماله. وإظما العسغ السغاجغ عع الظزرة 
إلى السالط طظ زاوغئ خاخئ، وعغ بالظسئئ لظا طظ زاوغئ 
السصغثة اإلجقطغئ، زاوغئ ق إله إقّ اهللا طتمث رجعل اهللا 
ث  «ُأِطْرُت َأْن ُأَصاِتَض الظَّاَس َتاَّى َغُصعُلعا َق إَِلَه ِإقَّ اهللاَُّ ُطَتمَّ
َرُجعُل اهللاَِّ، َشِإَذا َصاُلعَعا َسَخُمعا ِطظِّغ ِدَطاَءُعْط َوَأْطَعاَلُعْط 
َعا». عثا عع العسغ السغاجغ. شالظزرة إلى السالط  ِإقَّ ِبَتصِّ
طظ غغر زاوغئ خاخئ تسائر جطتغئ، ولغج وسغاً جغاجغاً. 
والظزرة إلى المةال المتطغ أو المةال اإلصطغمغ تفاعئ، 
إذا  إق  السغاجغ  العسغ  غاط  وق  جغاجغاً،  وسغاً  ولغج 
تعشر له سظخران: أن تضعن الظزرة إلى السالط ضطه، وأن 
تظططص عثه الظزرة طظ زاوغئ خاخئ طتثدة، أغاً ضاظئ 
عثه الجاوغئ، جعاء أضاظئ طئثًا طسغظاً، أم شضرة طسغظئ، 
واصع  تغث  طظ  عثا  ذلك.  غغر  أم  طسغظئ،  طخطتئ  أم 
العسغ السغاجغ ضما عع، وبالطئع عع بالظسئئ لطمسطط 
طظ زاوغئ طسغظئ عغ السصغثة اإلجقطغئ. عثا عع العسغ 
السغاجغ، وطا دام عثا واصسه، شإظه غتاط ذئغسغاً سطى 
السغاجغ أن غثعض الظدال شغ جئغض تضعغظ طفععم 
إظسان  عع  تغث  طظ  اإلظسان،  لثى  التغاة  سظ  طسغظ 
شغ ضض طضان، وتضعغظ عثا المفععم عع المسآولغئ 
افولى الاغ ألصغئ سطى ضاعض العاسغ جغاجغاً، والاغ ق 
بئثل المحصئ فدائعا. والعاسغ جغاجغًا  تظال الراتئ إقّ 
غاتاط سطغه أن غثعض الظدال ضث جمغع اقتةاعات 
الاغ تظاصخ اتةاعه، وضث جمغع المفاعغط الاغ تظاصخ 
طفاعغمه، وشغ العصئ الثي غثعض شغه الظدال لارضغج 
طفاعغمه، وغرس اتةاعه. شعع غسغر شغ اتةاعغظ شغ 
آن واتث، ق غظفخض أتثعما سظ اآلخر شغ الظدال صغث 
حسرة، فظعما حغء واتث، شعع غتطط وغصغط، وغعثم 
وغئظغ، غئثد الزقم وغحسض الظعر، وعع ضما صغض ظارًا 
تترق الفساد، وظعرًا غدغء ذرغص العثى. وضما غثخض 
شغ ترضغج المفاعغط، وغرس اقتةاعات، تظجغض افشضار 
سطى العصائع، والئسث سظ الاةرغث والمظطص، ضثلك غثخض 
شغ الظدال ضث اقتةاعات، الظدال ضث المطاسظ الاغ 
تعاجط طفععطه سظ التغاة، وضث طفاعغط افسماق الاغ 
جاءت طظ السخعر العابطئ، وضث الاأبغر الادطغطغ الثي 
غئبه افسثاء سظ افشضار وافحغاء، وضث اخاخار الشاغات 
الساطغئ، وافعثاف الئسغثة، بشاغات ججئغئ وأعثاف آظغئ. 
وغظاضض  وخارجغئ،  داخطغئ  جئعاغظ:  شغ  غظاضض  شعع 
شغ اتةاعغظ: اتةاه العثم، واتةاه الئظاء، وغسمض سطى 
خسغثغظ: خسغث السغاجئ، وخسغث الفضر، وبالةمطئ عع 

غثعض طسارك التغاة شغ أجمى طغادغظعا وأسقعا...
سظ ضااب أشضار جغاجغئ لتجب الاترغر
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بصطط: افجااذ سئث اهللا الصاضغ – الغمظ

إن السضعت سطى الزالط وسثم السمض سطى 
تشغغره بإخقٍص هللا وخثٍق طع رجعل اهللا 
طظ  الساضئ  ُغظةغ  ق  السضعت  عثا  ملسو هيلع هللا ىلص، 
ساصئئ الزطط بض تخغإ الزالط والساضئ 
ِيَن َظلَُموا ِمْنُكْم  َّ سطغه ﴿وَايَُّقوا فِْتَنًة َال تُِصينَبَّ ا
نَّ اهللا َشِديُد الِْعَقاِب﴾، شاخغإ 

َ
ًة وَاْعلَُموا أ َخاصَّ

الزالط بزطمه وتخغإ اآلخرغظ بسضعتعط 
سطى الزالط وسثم السمض سطى تشغغره... 

﴿إِنَّ يِف َهَذا َكََالذًل لَِّقْوٍم َخبِِديَن﴾.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  تعظج أطام طفارق ذرق شمظ غأخث بغثعا 

   إلى بّر افطان؟ ...٢
- الاثئط شغ تسغغظ رئغج الصداء شغ السعدان 

   ظااج غغاب شضرة الصغادة  ...٢
- طسالط جغاجئ الامضغظ الةثغثة سطى لسان وزغرة 

   الاسطغط السالغ  ...٤
- طخغر تفار وافزطئ الطغئغئ ...٤
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ضطمئ السثد

أراطضع  حرضئ  ٢٠١٩/٠٩/١٤م  السئئ  غعم  تسرضئ 
شغ السسعدغئ لسثة ضربات جعغئ، تطك الحرضئ الاغ 
تسائر أولى وضئرى الحرضات افطرغضغئ الاغ تأجسئ شغ 
السسعدغئ لقجابمار شغ طةال الطاصئ أغام سئث السجغج 
تمارس  زالئ  ق  والاغ  ١٩٣٣م،  السام  شغ  جسعد  آل 
أراطضع  باجط  تسرف  لط  ولضظعا  الغعم.  تاى  ظحاذعا 
الجغئ  لحرضئ  اخاخار  اقجط  وعثا  ١٩٤٤م،  سام  إق 
السربغئ افطرغضغئ، تغث تط ترتغإ افطر طع المطك سئث 
السجغج سظثطا الاصاه الرئغج روزشطئ سطى ظعر الطراد 
افطرغضغ ضعغظسغ شغ صظاة السعغج، وتخطئ أطرغضا 
سطى ظفط السسعدغئ بمعجإ اقتفاق بغظ المطك وحرضئ 
أراطضع الاغ ضاظئ طآلفئ طظ أربع حرضات ظفطغئ عغ 
ظغعجرجغ وتضساجضع وجعضال  وجعضعظغ شاضعم. بثأ 
وظطئ  سام ١٩٣٨م،  دطام ٧  بؤر  طظ  لعا  إظااج  أول 
تاى  السسعدغئ  ططضغئ  إلى  تثرغةغا  تاتعل  الحرضئ 

أخئتئ طمطعضئ لعا بالضاطض سام ١٩٨٠م.
لصث تئظى التعبغعن العةعم سطى أراطضع تغث خرح 
لطتعبغغظ  المسطتئ  لطصعات  الرجمغ  الظاذص  بثلك 
أطرغضا  إن  تغظ  شغ  جرغع،  غتغى  السمغث  خظساء  شغ 
تاعط إغران خراتًئ، وذلك سطى لسان وزغر خارجغاعا 
لعا  أطرغضا  اتعام  سطى  ردت  إغران  أن  طع  بعطئغع، 
أراطضع  سطى  عةعم  طظ  تثث  طا  إن  الصاذع.  بالظفغ 
جابصئ  أعثاف  سطى  العةعطغئ  السمطغات  طظ  وغغرعا 
تسسى  الاغ  ظفسعا  والشاغات  افبساد  لاتمض  سثة 
أم  أطرغضا  طظ  العةعم  أضان  جعاء  لاتصغصعا  أطرغضا 
طظ أتث سمقئعا أو تطفائعا، شالمسافغث التصغصغ طظ 

ذلك العةعم عط افطرغضان ق جعاعط.
جغاجغئ  أبساد  طظ  العةعم  ذلك  غتمطه  سما  أطا 
واصاخادغئ شغائغظ ذلك طظ خقل افسمال السغاجغئ 
ادساًء،  أو  شسطغاً  جعاء  افذراف  تطك  بعا  صاطئ  الاغ 

وتامبض افبساد السغاجغئ شغ اآلتغ:
رجالئ  أوخطعا  شصث  التعبغغظ  جاظإ  شمظ   -١
صادرة  لثغعط  الاغ  افجطتئ  بأن  وغغرعا  لطسسعدغئ 
سطى العخعل إلى تغث غرغثون، وأن لثغعط جقتًا 
بعا،  غساعان  ق  صعة  أخئتعا  وأظعط  لطردع،  شساق 
وأظه ق بث طظ طحارضاعط بصعة شغ طساصئض الغمظ 
تةمعط  طظ  أضئر  ظخغئاً  لعط  غةسض  طما  السغاجغ، 
تغظ الةطعس سطى ذاولئ المفاوضات، رغط أن تةط 

العةمات وتسصغثعا غفعق صثرات التعبغغظ.
٢- وطظ خقل تطك الصعة غغر التصغصغئ الاغ ُخظسئ 
لطتعبغغظ بما ُتسرف بسططئ افطر العاصع، وطظ خقل 
جغطرتعط سطى افرض، وجطعجعط طع افطغظ السام 
وتعارعط  الغمظ،  إلى  وطئسعبعا  الماتثة  لفطط 
اساراشًا  غسائر  ذلك  ضض  بالحرسغئ،  غسرف  طا  وشث  طع 
المضاجإ  أتث  غسائر  والثي  بحرسغاعط،  ضمظغًا 

السغاجغئ لطةماسئ.
٣- اجاشقل أطرغضا لاطك افتثاث شغ زغادة صعاتعا 
إظعا  صالئ  شصث  المظطصئ،  شغ  السسضرغئ  وصعاسثعا 
فظزمئ  وبطارغئ  رادار،  أظزمئ  أربسئ  إرجال  تساجم 
٢٠٠ ظتع  صعاطعا  وصعات  الةعي  لطثشاع  باترغعت 

افطرغضغئ  الثشاع  وزارة  وصالئ  لطسسعدغئ،  جظثي 
(الئظااغعن) إظه جغاط وضع المجغث طظ افجطتئ شغ 
تالئ تأعإ اجاسثادا قتامال إرجالعا، تغث صال وزغر 
جاضعن  الصعات  إن  إجئر،  طارك  افطرغضغ،  الثشاع 
سطى  افول  المصام  شغ  وجارضج  بطئغساعا  "دشاسغئ 

الثشاع الةعي والخاروخغ".
آل  طمطضئ  تضام  طع  الاتالفات  طظ  المجغث  سصث   -٤
جسعد، شفغ تثغث طع CNN، صال رئغج عغؤئ افرضان 
داظفعرد،  جعزغش  الةظرال  الئظااغعن  شغ  المحارضئ 
إن الصغادة المرضجغئ افطرغضغئ تاحاور طع السسعدغئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

الخراع بني أطرغضا وأوروبا 
يف السعدان

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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 الةعاب: لضغ غادح الةعاب ظساسرض افطعر الاالغئ:
بمساسثة  والاشغغر  الترغئ  صعى  اجاطاسئ  لصث   -١
تثطش  أن  المظطصئ  شغ  وسمقئعا  وإسقطعا  برغطاظغا 
والةعع  الزطط  سطى  باروا  الثغظ  الظاس  طظ  البعرة 
والترطان والفساد، وتسطصئ عثه الصعى سطى ظععرعط، 
بض  افوضاع،  عثه  لمسالةئ  جثري  تض  أي  تدع  ولط 
عغ سرضئ تطعقً طظ جظج العاصع الفاجث. شأخئتئ 
المفاوضات تةري بغظ المةطج السسضري المآغَّث طظ 
أطرغضا وسمقئعا، وبغظ الترغئ والاشغغر المآغَّثة أوروبغاً، 
شغ  الثجاعرغئ  العبغصئ  سطى  بغظعما  اقتفاق  ضان  بط 
٢٠١٩/٨/١٧... وعضثا ذعئئ تدتغات الظاس البائرغظ 
عئاًء طظبعرًا. شضان اقتفاق اجامرارًا لطعاصع الفاجث سطى 
افجج الشربغئ السطماظغئ المسادغئ لقجقم وأتضاطه! 
وصعى  السسضري  المةطج  بغظ  اقتفاق  تدمظ  وصث 
الترغئ والاشغغر تحضغض طةطج جغادي طظ ١١ سدعا 
طظاخفئ ٥+٥ باإلضاشئ إلى حثص طثظغ طساصض غاط 
اقتفاق سطغه بغظ الطرشغظ، وذلك خقل شارة اظاصالغئ 
٣٩ حعرًا... ضما ظص اقتفاق سطى أن غاعلى المةطج 
وأن  حعرا،   ٢١ لمثة  افولى  الرئاجئ  شارة  السسضري 
تاعلى صعى الترغئ والاشغغر بسث ذلك لمثة ١٨ حعرا، 
وغسصإ الفارة اقظاصالغئ اظاثابات ساطئ وتأجغج طةطج 
وزغري  اخاغار  غضعن  أن  سطى  اقتفاق  وظص  تحرغسغ. 
شغ  السسضري  الصسط  خقتغات  طظ  والثاخطغئ  الثشاع 
لظفسه  جغتافر  الصسط  عثا  أن  أي  السغادة،  طةطج 
بالعغمظئ بعاجطئ الةغح وافطظ والمثابرات بةاظإ 

ترؤجه لطمةطج السغادي شغ الفارة افولى...
٢- وعضثا شإن خقتغات الةغح شغ السططئ تحمض 
سظاخر صعة، شفغ المةطج خمسئ طظ الةغح، بط شغ 

طةطج العزراء ابظان طظ الةغح (وزغرا الثاخطغئ والثشاع)، 
وأتثعما وعع الةظرال جمال الثغظ سمر وزغر الثشاع شغ 
التضعطئ اقظاصالغئ طظ أصثم ضئاط الصعات المسطتئ 
المعجعدغظ شغ الثثطئ السسضرغئ شغ العصئ التالغ. 
وعع أي الةظرال جمال الثغظ سمر ضان خثغصاً طصرباً لعزغر 
جعغًا  سمطعما  بتضط  سعف  بظ  سعض  السابص  الثشاع 
لفارة ذعغطئ شغ عغؤئ اقجاثئارات السسضرغئ، وزاططه 
شغ الضطغئ التربغئ سئث الفااح الئرعان، وطثغر المثابرات 
الساطئ أبع بضر دطئقب، وسمر زغظ السابثغظ... وضض عثا 
غسظغ أن الظزام الصثغط جغضعن تاضرًا وبصعة شغ الفارة 
والماارغج  المسعصات  طظ  ضبغرًا  وجغدع  اقظاصالغئ، 
فوروبا  السمغطئ  المثظغئ  التضعطئ  أعثاف  تتصغص  أطام 

"برغطاظغا"... وعضثا تئصى ضفئ سمقء أطرغضا راجتئ.
٣- لصث تط تسغغظ سئث اهللا تمثوك التائج سطى حعادة 
جاطسئ  طظ  اقصاخاد  سطط  شغ  والثضاعراة  الماجساغر 
طاظحسار الئرغطاظغئ والثي رحتاه صعى الترغئ والاشغغر 
رئغساً لطعزراء غعم ٢٠١٩/٨/٢٠ وُجسض لمةطج العزراء 
خقتغات تظفغثغئ طآبِّرة ضثلك... وطظ بط صام وأسطظ 
غعم ٢٠١٩/٩/٥ سظ تحضغض التضعطئ الاغ طظ المفارض 
أن تصعد المرتطئ اقظاصالغئ لمثة ٣٩ حعرا. وعضثا غضعن 
رئغج العزراء طظ المعالغظ لئرغطاظغا وأوروبا، وجغصعم 
المةطج  رئغج  سضج  افوروبغ،  اقتةاه  شغ  بالسمض 
السغادي وصائث الةغح سئث الفااح الئرعان وظائئه صائث 
صعات الثسط السرغع طتمث بظ تمثان دصطع وطظ طسعما 
طظ السساضر المعالغظ فطرغضا الثغظ جغصعطعن بالسمض 

شغ اقتةاه افطرغضغ...
٤- إن التضط شغ السعدان وشص العبغصئ الثجاعرغئ غضاد 

السآال: غقتر تصاذر المسؤعلغظ افوروبغغظ سطى السعدان والاخرغح بثسط تضعطئ تمثوك، شصث وخض 
شغ ٢٠١٩/٩/١٦ إلى الثرذعم وزغر خارجغئ شرظسا والاصى تمثوك رئغج وزراء السعدان وخرح بثسط 
السعدان بمئطس ٦٠ ططغعن غعرو وجغسمض طظ أجض إزالئ السعدان طظ صائمئ اإلرعاب، وضثلك وخض وزغر 
الترغئ  أزر  لحث  عع  والثسط  الاعاخض  عثا  شعض  اإلرعاب...  صائمئ  سظ  عثا  بمبض  وخرح  ألماظغا  خارجغئ 
والاشغغر شغ طعاجعئ الةغح؟ أو فطعر أخرى؟ وضثلك شصث أسطظ رئغج وزراء السعدان سئث اهللا تمثوك 
شغ ٢٠١٩/٩/٥ تحضغض أول تضعطئ طظث اإلذاتئ بالئحغر شغ ظغسان/أبرغض (وجاسمض التضعطئ بمعجإ 
اتفاق لاصاجط السططئ طثته بقث جظغظ تط تعصغسه الحعر الماضغ بغظ الةغح والمثظغغظ... شراظج ٢٤

شغ ٢٠١٩/٩/٥)، شعض غاعصع اجاصرار اتفاق تصاجط السططئ أم غسعد الاعتر طظ جثغث؟

الوعی السیاسی 
یعنی النظرة إلى العالم من زاویۀ خاصۀ

اجاةابًئ  المسطتئ  صعاتظا  أجعد  تسئؤئ  طظ  وبثقً  طعدي،  الطاغغئ  أغثي  سطى  حثغثة  طساظاة  المتاطئ  ضحمغر  شغ  إخعاظظا المسادسفعن  شغه  غساظغ  الثي  العصئ  شغ 
لخرخاتعط وظخرتعط، غظاحث تضام باضساان افطط الماتثة، وعغ افداة اقجاسمارغئ، الاغ ذالما جسئ إلى تصسغط الئقد اإلجقطغئ وإضساشعا. ظزط تجب الاترغر/ 
وقغئ باضساان تمطئ واجسئ سطى "تعغار" لمطالئئ أجعد الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ بإسطاء الظخرة لتجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة 
الاغ جارشخ افطط الماتثة وتتحث صعاتظا المسطتئ لاترغر ضحمغر. وذلك غعم: اقبظغظ، ٠١ خفر الثغر ١٤٤١عـ، المعاشص ٣٠ أغطعل/جئامئر ٢٠١٩م شغ تمام 

الساسئ الساحرة لغق بالاعصغئ المتطغ لئاضساان. الطعط أسث سطغظا درسظا، الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة... الطعط آطغظ.

حزب التحریر/ والیۀ باکستان:  حملۀ "ارفضوا األمم المتحدة وأقیموا الخالفۀ الراشدة الثانیۀ"
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افربساء  ٣ طظ خفر ١٤٤١عـ / ٢ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٩ طـ٢     السثد ٢٥٤

ذضر طعصع (روجغا الغعم، البقباء، ٢٥ طترم ١٤٤١عـ، ٢٠١٩/٠٩/٢٤م)، أن الساعض افردظغ، المطك سئث اهللا 
الباظغ، أسطظ طظ طظئر الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة أن "اجامرار اقتاقل (اإلجرائغطغ) لفراضغ الفطسطغظغئ 
غسائر طأجاة أخقصغئ سالمغئ". وتابع الساعض افردظغ صائق: "سطغظا السمض إلظعاء الخراع والعخعل إلى جقم 
سادل ودائط وحاطض طظ خقل تتصغص تض الثولاغظ، وعع التض وشص الصاظعن الثولغ وصرارات افطط الماتثة، 
الثي غظعغ الخراع وغفدغ إلى صغام الثولئ الفطسطغظغئ المساصطئ الصابطئ لطتغاة وذات السغادة سطى خطعط 
(إجرائغض)".  جاظإ  إلى  وجقم  بأطظ  وتسغح  الحرصغئ،  الصثس  وساخماعا   ،١٩٦٧ سام  تجغران  طظ  الرابع 
وأضاف أن "تض الثولاغظ عع التض التصغصغ العتغث، وإق شما الئثغض؟ عض عغ دولئ واتثة تمارس جغاجئ 
الفخض السظخري بصعاظغظ غغر طاساوغئ وتسامث سطى الصعة، وبالاالغ تثعن أعط صغط الساسغظ ظتع السقم طظ 

ضق الطرشغظ؟ شعثه وخفئ لطخراع المسامر ولغسئ السئغض ظتع افطظ واقجاصرار والسقم". 
:إن تترغر أي أرض طتاطئ لط غضظ طتض جثال أو بتث أو اخاقف آراء، بض ضان واضتا بما غضفغ لعخش 
طظ غتغث سظه باقظعجام والثغاظئ، شطط غضظ غثطر بئال الظاس إذا اتاطئ أرضعط جعى اجارجاسعا وتترغرعا 
واقظاصام طمظ اساثى سطغعا. لضظ طساظغ السجة والرجعلئ عثه غابئ سظ ططك افردن وأزقم السططئ والسغسغ 
وبصغئ التضام السمقء، شعآقء ق غرون إق طا غراه صادة الشرب، وق غطرتعن تطعق إق تطك الاغ أشرزتعا الماضغظئ 
اقجاسمارغئ، وعط بسغثون ضض الئسث سظ تصثغط التطعل الحرسغئ أو العصعف طعاصش طئثئغئ، بض عط غارصعن شغ 
تظفغث أجظثات المساسمرغظ والاآطر سطى المسطمغظ. إن تخعغر تض الثولاغظ افطرغضغ المظحأ ضئطسط لما تساظغه 
شطسطغظ وأعطعا، عع تفرغط شعق الافرغط وعع لعث خطش تحرغع اتاقل افرض المئارضئ وتروغب لطاطئغع طع 
المتاض، وأصض طا غتمض طظ طسان عع الاثاذل سظ ظخرة شطسطغظ وتسطغمعا فسثائعا، شغ العصئ الثي غةإ 
أن غظفروا شغه خفاشا وبصاق لتفر افرض والسرض والمصثجات. إن التض العتغث والسمطغ لصدغئ شطسطغظ عع 
تترغرعا واصاقع ضغان غععد طظ جثوره، وعع التض الثي غسسى ططك افردن وبصغئ تضام المسطمغظ لخرف 
الظاس سظه تفاظا سطى ضغان غععد وخثطئ لمخالح أجغادعط شغ المظطصئ. إن شطسطغظ بتاجئ لحغء واتث 
شصط، عغ بتاجئ إلى جغعش تاترك لاترغرعا طظ رجج غععد، وشص أواطر اهللا ق وشص أواطر افطط الماتثة 
وصراراتعا، جغعش تترضعا صغادة طثطخئ تسغر سطى خطا الظاخر خقح الثغظ والثطفاء الراحثغظ، ولغج سطى 

خطا التضام السمقء أطبال السغسغ وسئث اهللا وجطمان وأردوغان.

الثجاعرغئ،  الطةظئ  رشدئ  الماضغئ،  الةمسئ  حسئغئ  طزاعرات  خروج  إدلإ  طتاشزئ  وبطثات  طثن  حعثت 
راشدئ  بحسارات  ظادت  المؤات،  شغعا  خرج  الاغ  المزاعرات  لطبعرة".  وخغاظئ  أجث  لظزام  "حرسظئ  واسائرتعا 
لطةظئ الثجاعرغئ. ضما خرجئ طزاعرة شغ بطثة ضططغ برغش إدلإ الحمالغ، أضثت حساراتعا أظعا: بعرة سطى 
الزقم تاى إجصاط الظزام وإصاطئ تضط اإلجقم، وصالئ قشااتعا: (ظتظ أطئ خظسعا ضااب، وضااب ربظا بغظ 
أذمئ  طثغمات  تدتغات أعض الحام)، أطا شغ  وغظسش  غبئئ أرضان الظزام  و(غسصط الثجاعر الثي  أغثغظا)، 
الشربغئ سطى التثود السعرغئ الارضغئ، شصث خرجئ طزاعرة تتئ سظعان: البعرة طسامرة، ظزمعا حئاب تجب 
الاترغر، أضثت حساراتعا أن بعرة التص طسامرة تاى إجصاط الظزام وإصاطئ تضط اإلجقم، وتترغر المساصقت 
غضعن بإغةاد صادة طرتئطغظ باهللا ولغج بالثاسمغظ، وحرتئ قشائ: أظظا وخطظا إلى عثه التال بسضعتظا سظ 
صعل التص شغ وجه الصادة الثعظئ الئائسغظ، وخاذئئ القشاات المرشعسئ المةاعثغظ المثطخغظ: ق تضعظعا 
ضالاغ ظصدئ غجلعا طظ بسث صعة أظضابا، ارتدعا صغادة طظضط طثطخئ غغر طرتئطئ، وادخطعا سطغعط الئاب شإذا 
دخطامعه شإظضط غالئعن، طآضثة أن الساتض بعابئ إجصاط الظزام شغ دطحص، وأحارت قشاات إلى: أن أي 
تعتث أو اظثطاج أو تتعل بأواطر الثارج ق بسططان افطئ عع خغاظئ، وصث صطظا سام ٢٠١٦ وظسغثعا الغعم؛ ق 

لةغح وذظغ غفاوض الظزام، ظسط لةغح إجقطغ غترر الحام.

أو الثي وخض سظ ذرغص الصعى الماتضمئ بالئطث.
ضض  ذعظ  إلى  وخطئ  الاغ  الساذسئ  التصغصئ  إن 
وأبئااعا  صاذع،  بحضض  اقظاثابات  وأبئااعا  تعظسغ، 
السظعات السابصئ طظ سمر البعرة، عغ أن عظاك تجبا 
عثه  ضض  سظ  غثاطش  تعظج؛  داخض  واتثا  جغاجغا 
المحروع  وشغ  الافضغر،  وشغ  الظزرة  شغ  افتــجاب 
السغاجغ إلظصاذ تعظج، عع تجب الاترغر. شعع العتغث 
الثي وضع الثط المساصغط أطام الظاس وظادى بأسطى 
السطماظغئ  الصعاظغظ  ظض  شغ  اقظاثابات  بأن  خعته؛ 
ق تشغر طظ العاصع حغؤا. وظادى أن المظصث عع شصط 
عثه  بأن  وظادى  اإلجقم.  بظزام  تعظج  تتضط  بأن 
وإشصاره،  تعظج  تثطغر  طظ  تجغث  السغاجغئ  الصعى 
وتظعإ أطعاله، وتجغث طظ ارتئاذه بافجظئغ وسمالاه 

السغاجغئ.
التصغصئ الساذسئ الباظغئ عغ: أن الحسإ شغ تعظج 
وغآغث  الاترغر،  تــجب  غآغث  الساتصئ  بافغطئغئ 
غساطط  أن  وغظازر  التضط،  شغ  السغاجغ  طحروسه 
التضط؛ لغطئص اإلجقم بالفسض الثي غظادي بثجاعره. 
اظصقبغئ  سمطغئ  ضثلك  المسطط  الحسإ  عثا  وغرغث 
حاططئ؛ تئثأ بافوجاط السغاجغئ السمغطئ، والصعاظغظ 

والثجاعر، وضض طا ارتئط بالماضغ السغأ العابط.
إن الصادر العتغث اآلن شغ الساتئ السغاجغئ الاعظسغئ 
فظه  الاترغر؛  تجب  شصط  عع  تعظج؛  إظصاذ  سطى 
العتغث الثي أبئئ خثصه وإخقخه، وظزاشاه طظ ضض 
تعظج  دطرت  الاغ  الساصطئ؛  العابطئ  افطعر  عثه 

وأوخطاه إلى طا عع سطغه اآلن.
وإظظا ظثسع، طظ خقل عثا المظئر الخادق، أعطظا شغ 
تعظج، بسث أن أجصطعا ضض الصعى السغاجغئ التاضمئ؛ 
ولرجعله،  هللا  المثطص  التجب  عثا  بغث  غأخثوا  أن 
وفطئ اإلجقم، لغصعد تعظج إلى بر افطان، ولغةسض 
ولغسغث  سام،  بحضض  اإلجــقم  فطئ  خغر  صاسثة  طظه 
جغرة تعظج العضاءة شغ سعث السطش الخالح؛ أطبال 

طعجى بظ ظخغر وذارق بظ زغاد وسصئئ بظ ظاشع.
بإغماظعا  الثدراء؛  تعظج  شغ  أعطظا  ظثسع  إظظا 
وتارغثعا ورجالعا، بخثق وإخقص، وظظادغعط ظثاًء 
وعط  وإغمان؛  خثق  وصفئ  غصفعا  بأن  خادصا؛  تارًا 
الغعم سطى طفارق ذرق خطغر؛ إطا غصعدعط إلى الثغر 
الثطغط  والاردي  والثراب  الثطار  إلى  وإطا  السمغط 

والسغاذ باهللا.
خاص،  بحضض  الصعة  أختاب  غطعط  أن  تسالى  ظسأله 
والحسإ شغ تعظج بحضض سام؛ فن غساةغئعا لعثا 
وإظصاذعط  تغاتعط  شغه  لما  السزغط  الرباظغ  الظثاء 
الَِّذيَن  ّفَُها 

َ
ك ﴿يَا  تسالى:  صال  الئؤغج،  العاصع  عثا  طظ 

َولِلّرَُسوِل إَِذا َدَعاُكْم لَِما يُْحيِيُكْم  آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِهللاَِّ 
إِلَْيِه  نَُّه 

َ
وَك َوَقلْبِِه  الَْمْرءِ  َنْيَن  يَُحوُل   ََ ّ اهللا ّنَ 

َ
أ َواْعلَُموا 

 ﴾تُْحَشُروَن

جاء شغ افخئار أن المةطج السغادي السعداظغ، غرعظ 
الثجاعرغئ  العبغصئ  باسثغض  الصداء  رئغج  تسغغظ 
لاعلغ  طرحتغظ  باسمغئ  السغادي  لطمةطج  غسمح 
سئث  رجاء  السغادة  طةطج  سدع  وصالئ  المظخئغظ، 
المسغح أبظاء طثاذئاعا جمعع المتاةغظ سطى طتغط 
الصخر الرئاجغ إن المادة ١١ شغ العبغصئ ظخئ سطى 
أن غصعم المةطج الاحرغسغ باحضغض المةطج افسطى 

لطصداء والظغابئ.
خرجئ جمعع تظادي باسثغض العبغصئ الثجاعرغئ لتسط 
طسألئ تسغغظ رئغج الصداء، وصث دار جثل ضبغش وجط 
السغاجغغظ، والمفضرغظ، وافتجاب، تعل طسألئ تسغغظ 
رئغج الصداء، والسآال عع، طا الثي جسطعط غثاطفعن، 

إظعا  الثجاعرغئ؟!  العبغصئ  سطى  اتفاصعط  طظ  بالرغط 
المخطتئ، والمتاخخئ شغ تصسغط السططئ والبروة، 
سظث  إلغه  غرجع  بابئ،  طئثئغ  شضري  أجاس  ولشغاب 
اقخاقف. ولتض طبض عثه الصداغا، ق بث طظ طسرشئ 
أجاس المحضطئ، شالصدغئ لغسئ شغ تسثغض العبغصئ 
لاظص سطى تسغغظ المةطج السغادي لرئغج الصداء، 
وق شغ تشغغر رئغج الصداء التالغ وتسغغظ آخر طضاظه 
سئر طةطج تحرغسغ غغر طعجعد تاى اآلن. إن الصدغئ 
تضمظ شغ تصغصئ الصغادة، وعثا طا لط تسالةه العبغصئ، 
السغادي  المةطج  شغ  جماسغئ  الصغادة  جسطئ  شصث 
جمغ  لما  لطجغادة  صابض  سدعًا،   ١١ طظ  المضعن 
رئغج  غارأجه  الثي  العزراء  وطةطج  بالمتاخخئ، 
العزراء، عثه الصغادة الةماسغئ عغ جئإ الظجاع فظه ق 
غعجث صائث غتسط الظجاع، أتث سحر صائثًا شغ السغادي 
زائثًا صغادات طةطج العزراء! أي طئثأ عثا الثي تثسغ 
تسغغظ  سظ  تاى  وتسةج  تطئغصه،  الةثغثة  التضعطئ 
رئغج لطصداء؟! وتاى شغ الثول الثغمصراذغئ سظثطا 
تاولعا سقج طسألئ خقتغات التضط بةسض الخقتغات 
شغ غث جماسئ ق شغ غث شرد، لط غساطغسعا تظفغثعا، 
شمبق شغ أطرغضا التضط بغث رئغج الةمععرغئ، وشغ 

إظةطارا وألماظغا التضط بغث رئغج العزراء، وروجغا الاغ 
جاء لعا لغظغظ بالصغادة الةماسغئ لط تصط شغعا صغادة 
إق حضق وسطى العرق شصط، أطا واصسغا  جماسغئ أخقً 
شصث ضاظئ الصغادة شردغئ. شما لط تسالب عثه الصدغئ 
شغ العبغصئ الثجاعرغئ بةسض الخقتغات ضطعا شغ غث 

شرد شطظ تتسط طبض عثه الصداغا.
شردغئ،  الصغادة  جسض  تغث  اإلجقم  به  أتى  طا  وعثا 
سطى  دلغض    الرجعل  جغرة  شفغ  جماسغئ،  ولغسئ 
عغ  الصغادة،  أو  الرئاجئ،  أو  اإلطارة،  أو  السططئ،  أن 
شردغئ، روي سظ أبغ جسغث أن رجعل اهللا  صال: «إَِذا 
ُروا أََحَدُهْم»، ضثلك إرجاله لطعشعد  كَاَن ثـََالثٌَة ِيف َسَفٍر َفلُْيَؤمِّ
شغ جمغع بسباته ضان غآطر واتثًا، وجمغع الخقتغات 

طتخعرة به وتثه، شعاصسغاً، وسصطغاً، وتارغثغاً بئئ أن 
الصغادة لغسئ جماسغئ بض شردغئ، لثلك ضاظئ الصداغا 
طتسعطئ، وإن ضان الشرب غصعل بثقف ذلك، ولضظه 
الضعظشرس  شغه  ضان  الثي  العصئ  شفغ  سمطغاً،  غطئصه 
افب  بعش  لطرئغج  غسمح  صرارًا  غظاصح  افطرغضغ 
باتاقل السراق، ضاظئ الئعارج التربغئ تسئر الئتر افتمر.

أطعر  طظ  وغغره  الصداء،  أطر  تسط  صث  اإلجقم  إن 
التضط والسغاجئ، شفغ طصثطئ الثجاعر الثي غسرضه 
تجب الاترغر لفطئ لثراجاه وتئظغه، تصعل المادة (٧٦): 
الئالشغظ  الرجال  طظ  لطصداة  صاضغاً  الثطغفئ  (غسغظ 
افترار المسطمغظ السصقء السثول طظ أعض الفصه، وإذا 
أسطاه الثطغفئ خقتغئ تسغغظ صاضغ المزالط وسجله، 
وبالاالغ خقتغئ الصداء شغ المزالط، شغةإ أن غضعن 
طةاعثًا. وتضعن له خقتغئ تسغغظ الصداة وتأدغئعط 
طعظفغ  باصغ  أطا  اإلدارغئ،  افظزمئ  ضمظ  وسجلعط 
المتاضط شمربعذعن بمثغر الثائرة الاغ تاعلى إدارة 
سالب  صث  السزغط  اإلجقم  طئثأ  إن  المتاضط).  حآون 
أطر تسغغظ الصداة بإغةاد خطغفئ له خقتغئ الاسغغظ، 
تربك  التضط،  سظ  المئثئغئ  السغاجغئ  الفضرة  ششغاب 

 تسابات التضام، وتةسطعط غاثئطعن

تعظج أطام طفرتق ذرق.. 
شمظ غأخث بغثعا إىل بّر افطان؟

حعثت تعظج خقل السظعات الصطغطئ الماضغئ أتثابا 
طاسثدة وطاسارسئ؛ بثأت بحرارة البعرة جظئ ٢٠١٠

واظاعئ باقظاثابات الرئاجغئ جظئ ٢٠١٩.
ورغط تسثد افتثاث، وتظعع المحعث الاعظسغ؛ طظ 
ورئاجغئ..  وبرلماظغئ  وتأجغسغئ  تحرغسغئ  اظاثابات 
إق أن المحضطئ شغ تعظج بصغئ ضما عغ؛ بض ازداد 
واتسسئ  الثخعص،  وجه  سطى  اقصاخادي  الثرق 
رغط  السابصئ؛  افطــعر  طظ  أي  تسالةه  ولط  رصساه، 
ضبرة  ورغط  الضبغرة،  اقظاثابغئ  والثساغات  العسعد 

الصروض افجظئغئ طظ الئظك الثولغ وغغره.
لصث سئرت اقظاثابات شغ تعظج؛ بحضض صاذع ق لئج 
شغه سطى أطر واتث عع: أن الحسإ شغ تعظج صث ضفر 
خثق  حعادة  وحعث  السغاجغئ،  افذغاف  عثه  بضض 
بطبغ  إن  تغث  اقظاثاب؛  خظثوق  خقل  طظ  بضثبعا 
الحسإ شغ تعظج لط غحارك بعثه الضثبئ المظزمئ، 
وسجف سظعا. وتاى طظ ذعإ طظ الئصغئ الئاصغئ شصث 
السغاجغ  العجط  غغر  آخــر،  جغاجغا  وجطًا  اخاار 
التاضط، طظ ترضئ الظعدئ الماطئسئ باإلجقم، وتجب 

ظثاء تعظج، الماطئج ببعب العذظغئ.
تعظج  داخــض  طــظ  ســثغــثة  حــعــادات  جــاءت  لصث 
والسجوف  لفطال،  بالمثغئئ  اقظاثابات  واصع  تخش 
طظزمئ  رئغسئ  وخفئ  شصث  شغعا.  المحارضئ  سظ 
"طقتزعن بق تثود" عاجر السثغري الحابغ ظسئئ 
ظائإ  بعسسضر،  شاروق  أطا  جثا.  بالدسغفئ  الاخعغئ 
طظ  تسةغطه  تط  لما  أجفه  غثِش  شطط  العغؤئ؛  رئغج 
طحارضئ  طصابض  الحئاب  شؤئ  طظ  خخعخا  ســجوف، 

ضئغرة لطمسظغظ.
سظ  غسئر  ذرق؛  طفارق  أطام  تصش  الغعم  تعظج  إن 
افتــجاب  ضض  جصطئ  تغث  أوق؛  السغاجغ  الفراغ 
سظ  وغسئر  اقظاثابات،  شغ  المحارضئ  السغاجغئ 
غغر  طظ  جثغث،  طظصث  إلى  سام  بحضض  الظاس  ظزرة 
عثه افوجاط الماعرئئ الضاذبئ المظاشصئ والمرتئطئ 
بثغظعط،  الظاس  صظاسئ  سظ  ضثلك  وغسئر  بافجظئغ، 
رغط الترب الحرجئ الاغ طعرجئ شغ تدطغطه؛ خقل 

السظعات الماضغئ.
شغ  احارضئ  الاغ  السغاجغئ  افتـــجاب  جمغع  إن 
بالفسض،  الظاس  أسغظ  طظ  جصطئ  صث  اقظاثابات 
ورشدئ سمطغا طظ خقل سمطغئ اقظاثاب. وشغ العصئ 
جابصا؛  السغاجغئ  براطةعا  الظاس  جرب  صث  ظفسه 
جعاء طظعا طظ تضط أم طظ لط غتضط؛ فن الثجاعر 
ضسابصغعط؛  سطغعا  جغسغرون  الاغ  عغ  والصعاظغظ 
افجظئغئ  والصعى  السسضرغئ،  الصعى  رعظ  وجغئصعن 
الماتضمئ بالئطث. شطط تساطع، ولظ تساطع ضض عثه 
افذغاف أن تشغر طظ العاصع حغؤا، وق أن تظصث تعظج 
العاوغئ  ظتع  والسصعط  واقظتثار  الارّدي  عثا  طظ 
الستغصئ؛ جعاء طظعا طظ وخض سظ ذرغص اقظاثابات، 

الاثئط يف تسغني رئغج الصداء يف السعدان 
ظااج غغاب شضرة الصغادة
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غعم ٢٠١٩/٧/٧ إلى أن (طسألئ رشع اجط السعدان طظ 
صائمئ الثول الراسغئ لقرعاب أخئتئ وحغضئ... الثطغب 

أوظقغظ شغ ٢٠١٩/٧/٧).
ج- ق غمضظ لمآجسات الظصث الثولغ (خظثوق الظصث 
إق  لطسعدان  الصروض  ُتصثم  أن  الثولغغظ)  والئظك 
أطرغضا  بغث  أخرى  ضشط  وجغطئ  وعثه  أطرغضا  بإذن 
وطظ بط بغث شرغصعا شغ الثاخض... وضثلك شفن اجط 
السعدان طا زال طثرجاً سطى صعائط اإلرعاب افطرغضغئ، 
الثولغئ  الاتعغقت  ظزام  اجاثثام  طظ  غترطه  شعثا 
السعدان  تةارة  طسعصات  أضئر  طظ  وعع  افطرغضغ... 

الثولغئ، تغث ق تظفخض طساطقتعا سظ الثوقر.
أظعا  شالماعصع  والاشغغر"  الترغئ  بط  "وطظ  أوروبا  أطا 
شغ  بأوروبا  اقجاساظئ  افول  خطغظ:  سطى  جاسغر 
شغ  أطرغضا  وطماذطئ  السصعبات  "طعضعع  طسالةئ 
ظاغةئ  اقصاخادي  الدشط  بط  وطظ  السصعبات"،  رشع 
شغ  افطظغئ  والصعات  الةغح  طداغصئ  والباظغ  ذلك... 

طثخخات المغجاظغئ المالغئ...
تثرك  والاشغغر"  الترغئ  بط  "وطظ  أوروبا  إن  شافول:   -
الاأبغر الضئغر لطسصعبات سطى اصاخاد السعدان، وتثرك 
ضثلك أن أطرغضا جاماذض شغ ذلك لطدشط، ولثلك عغ 
تسمض سطى دسط التضعطئ السعداظغئ شغ افطط الماتثة 
وبالثسط المالغ... شاجاسثت ألماظغا لمساسثتعا شصال 
وزغر خارجغاعا عاغضع طاس إن ("بقده جااطرق إلى 
الراسغئ  الثول  صائمئ  طظ  السعدان  اجط  رشع  طعضعع 
الاغ  الماتثة  لفطط  السمعطغئ  الةمسغئ  شغ  لقرعاب 
جاسصث الحعر الةاري"... افظاضعل ٢٠١٩/٩/٨) وصام 
غعم  الثرذعم  بجغارة  (لعدرغان)  شرظسا  خارجغئ  وزغر 
تمثوك،  اهللا  سئث  رئغسعا  طع  والاصى   ،٢٠١٩/٩/١٦
وخرح صائق: ("صطئ لرئغج العزراء جظسمض طع حرضائظا 
افوروبغغظ طظ أجض إزالئ السعدان طظ الصائمئ افطرغضغئ 
لطثول الراسغئ لقرعاب" وصال "إن شرظسا جاصثم الثسط 
لطسعدان بمئطس صغماه ٦٠ ططغعن غعرو. غاط دشع ١٥

خفتئ  الفارة"...  عثه  شغ  لطاتعغض  شعرًا  غعرو  ططغعن 
راضعبئ السعداظغئ ٢٠١٩/٩/١٦) وغادح طظ ضض ذلك 

الثسط لطترغئ والاشغغر وتضعطئ تمثوك.
- والباظغ  شغحمض أطرغظ: تثفغخ طثخخات طغجاظغئ 
الةغح، وإخقح افجعجة افطظغئ، وتخرغتات تمثوك 

تثل سطى ذلك بحضض واضح:
(خفخ  إلى  تمثوك  دسا  شصث  لطمغجاظغئ  شئالظسئئ   -
اإلظفاق  "إن  وأضاف  تاد...  بحضض  السسضري  اإلظفاق 
طغجاظغئ  طظ   ٪٨٠ إلى  غخض  طا  غساعطك  السسضري 
الثولئ"... سربغ بعجئ ٢٠١٩/٨/٢٦)، وغاثرع تمثوك 
بأن تعصغع اتفاصغات جقم طع الترضات المسطتئ المظاحرة 
شغ الئقد غةإ أن غآدي إلى تتصغص "سائث طظ السقم"، 
أي رشع الضبغر طظ الظفصات السسضرغئ سظ ضاعض المغجاظغئ 

السعداظغئ لطةغح وافطظ.
- وأطا بالظسئئ إلخقح افجعجة افطظغئ، شإن الُئظغئ التالغئ 
فجعجة افطظ والةغح شغ السعدان، خاخئ وضع صعات 
الثسط السرغع، عغ طظ تخمغط ظزام الئحغر، وصث أذاصئ 
تعشر  شصث  وعضثا  العغقت...  المظافدغظ  السعداظغغظ 
المئرر لـ"صعى الترغئ والاشغغر" لطمطالئئ بإسادة عغضطئ 
عثه افجعجة بما غدمظ رصابئ الثولئ سطغعا وإخداسعا 
لطصاظعن، (وضحش تمثوك أن صعات الثسط السرغع جُاثطب 
شغ افجعجة افطظغئ ضمظ سمطغئ إسادة عغضطاعا، وجغاط 
تأجغج جغح وذظغ لطئقد. وأضاف أن تضعطاه سازطئ 
سطى إسادة عغضطئ الةعاز افطظغ، وغثخض شغ ذلك الثسط 
السرغع وجغعش الترضات المسطتئ ضطعا، وذلك طظ أجض 

بظاء جغح وذظغ صعي. الةجغرة ظئ ٢٠١٩/٩/١١).
٦- وغئثو أن تزعظ طتاوقت أوروبا المئثولئ لثسط 
أطرغضا  طتاوقت  طظ  ظةاتاً  أصض  عغ  والاشغغر  الترغئ 

وأتئاسعا المدادة وذلك لما غطغ:
- بالظسئئ لطثسط افوروبغ شعع ق غتض المحضطئ، شإذا 
لط َترشع أطرغضا اجط السعدان طظ صائمئ الثول الراسغئ 
لقرعاب شإظعا جعف تساظغ الخسعبات ضما ذضر رئغج 
التضعطئ ظفسه تغث تسامث سطى المساسثات الثارجغئ أي 
سطى الصروض الربعغئ الاغ تظعح طظ جسط الئقد وسطى 
المسابمرغظ، وق تساطغع أن تتثث اظصقباً خظاسغاً وق 
أن تطعر طخادرعا اقصاخادغئ، تغث إظعا طظ جظج 
افطئ  دغظ  وسظ  المئثئغئ  سظ  وبسغثة  الفاجث  العاصع 
التظغش الثي غظئبص طظه ظزام غسالب طحاضض التغاة ضطعا، 
بالئقد.  وغظعخ  اإلجقطغ،  اقصاخادي  الظزام  وطظه 
والظاتغئ اقصاخادغئ ضاظئ طظ أعط أجئاب اقظافاضئ 
الفصر  الظاس  طظ  الضبغر  غساظغ  إذ  الئحغر  تضط  سطى 

والترطان والئطالئ وغقء افجسار.
درج  شصث  لطةغح،  المغجاظغئ  لاثفغخ  بالظسئئ  أطا   -
الةغح سئر سصعد سطى ظغض تخئ افجث طظ طغجاظغئ 
بصعة  الاثفغخ  جغصاوم  أظه  والماعصع  السعدان، 
بأجالغإ طثاطفئ تئرر له اقتافاظ بالصثر افضئر طظ 
الظفصات... بط إن الفساد المالغ ق غثطع طظه الطرشان، 
شضغش في طظعما أن ُغسالةه؟! شالفساد المالغ ق غسالةه 
ضض  شغ  باإلجقم  وغتضمعن  اهللا  غثحعن  رجال  إق 

أتضاطه ولغج شغ ظض افتضام العضسغئ. 
- وأطا افجعجة افطظغئ شإن أطرغضا ترضج سطى حثص 
طتمث تمثان دصطع (تمغثتغ) صائث صعات الثسط السرغع، 
وزغاراته  اإلسقطغئ  تخرغتاته  طظ  غضبر  خار  والثي 
الثارجغئ لمخر والسسعدغئ خاخئ، شغئثو وضأظه خغار 

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، البقباء، ٢٥ طترم ١٤٤١عـ، ٢٠١٩/٠٩/٢٤م) خئرا جاء شغه: "صال الرئغج افطرغضغ دوظالث 
تراطإ تسطغصا سطى المزاعرات شغ طخر، إظعا تتثث شغ جمغع الثول، طدغفا أن لثى طخر صائثا رائسا غتزى 
باقتارام، سطى تث صعله. طظ جعاه صال الرئغج المخري إن اإلجقم السغاجغ عع جئإ الفعضى شغ المظطصئ. 
وأضاف السغسغ أن "الرأي السام شغ طخر لط غصئض بعجعد جماسات اإلجقم السغاجغ شغ التضط، وجازض المظطصئ 

شغ تالئ طظ سثم اقجاصرار ذالما غسسعن إلى السططئ"." 
: إن شحض أطرغضا السغاجغ والمئثئغ شغ تض المحاضض الثولغئ، وطظعا إغةاد اقجاصرار شغ الثول 

غ

الاابسئ لعا طبض طخر وجعرغا، غدسعا أطام خغار واتث، عع خغار تراطإ (السخا الشطغزئ)، شعع غثّطغ بغظ 
الثضااتعرغغظ وحسعبعط لغظضطعا بعا، طظ أطبال السغسغ الثي غئطح بأعض الضظاظئ، وبحار الثي غتارب أعض 
الحام، شإن شحطعا شغ الصمع لةأت أطرغضا إلى اجائثال سمقء آخرغظ بعط، غةثدون العسعد الضاذبئ لتض طحاضض 
الظاس وغازاعرون بأظعط طظ افطئ وشغ خثطاعا، وأظعط طظ أبظاء البعرات، وبسث اظضحاف أطرعط غطةآون إلى 
الئطح، شإن شحطعا اجائثلئ أطرغضا بعط سمقء آخرغظ... وعضثا دولغك. لصث شات أطرغضا أن افطئ اإلجقطغئ 
تاسطط طظ أخطائعا، وصث سجطئ أطرعا سطى سثم الرجعع إلى الثطش بصئعل الزطط، وطا جصعط افتجاب السغاجغئ 
شغ اقظاثابات الرئاجغئ افخغرة شغ تعظج، ورشخ أعض الةجائر الافاف الةغح سطى بعرتعط برشدعط لطسئئ 
اقظاثابات الاغ اصارتعا الةغح، إق طبال سطى أظه لغج طظ السعض أن تطثغ افطئ طظ جتر واتث طرتغظ، إق 
بحص افظفج طظ الماآطرغظ سطغعا. شغ ظض الفحض التداري لطسالط الشربغ وبثء الرضعد اقصاخادي وسطى رأجه 
أطرغضا، لظ غضعن أطام الئحرغئ تض جعى اجائثال المئثأ الرأجمالغ، أس الثاء والئقء، وتشغغر المعصش الثولغ 
إلى طعصٍش الصعي شغه ضسغش تاى غآخث التص طظه، والدسغش شغه صعي تاى غآخث التص له، وعثا ق غضعن إق 
بائظغ الحسعب طئثأ اإلجقم، ضطرغصئ سغح وظزام تضط، وعثه الشاغئ الاغ غاعجإ سطى المسطمغظ شغ السالط 
تئظغعا والسمض لعا، وتاى غضعن ضثلك شإظه غةإ سطى المثطخغظ شغ جغح الضظاظئ اإلذاتئ بثضااتعر طخر 

وإسطاء الظخرة لتجب الاترغر، تاى غصغط الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الاغ بّحر بعا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.

تدر الصاضغ سمر بظ تئغإ طةطج الرحغث شَةرت طسألئ شاظازسعا الثخعم، وسطئ افخعات شغعا، شاتابَّ بسدعط 
بتثغث غروغه أبع عرغرة سظ الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص شثشع بسٌخ التثغث، وزادت المثاشسئ والثخام تاى صال صائطعن طظعط: أبع 
عرغرة طاعط شغما غروغه، وخرتعا باضثغئه، ورأغئ الرحغث صث ظتا ظتععط، وظخر صعلعط، شصطئ أظا: التثغث ختغح 
سظ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شظزر إلغ الرحغث ظزر طشدإ، واظخرشئ إلى طظجلغ، شطط ألئث أن جاءظغ غقم شصال: أجإ أطغر 
ْظ. شصطئ: الطعط، إظك تسطط أظغ دشسئ سظ خاتإ ظئغك، وأجططئ ظئغك أن  المآطظغظ إجابئ طصاعل، وتتظَّْط وتضفَّ
، تاجرًا ذراسغه، بغثه السغش، وبغظ  غطسظ سطى أختابه؛ شسطمظغ طظه، وُأدخطئ سطى الرحغث، وعع جالج سطى ضرجغٍّ
 ، غَاظغ به وتةرأَت سطغَّ غثغه الظطع، شطما بُخر بغ صال: غا سمر بظ تئغإ، طا تطصاظغ أتٌث طظ الثشع والرد بمبض طا تطصَّ
شصطئ: غا أطغر المآطظغظ، إن الثي صطُاه، وداشسُئ سظه، وِطْطُئ إلغه، وجادلُئ سظه ازدراًء سطى رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وسطى طا جاء 
به، شإظه إذا ضان أختابه ورواة تثغبه ضثابغظ، شالحرغسئ باذطئ، والفرائخ وافتضام شغ الخقة والخغام والظضاح 
والطقق والتثود، طردودة غغر طصئعلئ. شاهللا اهللا غا أطغر المآطظغظ، أن تزظَّ ذلك، أو تخشغ إلغه، وأظئ أولى أن تشاَر 
لرجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص طظ الظاس ضطعط، شطما جمع ضقطغ رجع إلى ظفسه بط صال: أتغغاظغ غا سمر بظ تئغإ، أتغاك اهللا، 

أتغغاظغ أتغاك اهللا، أتغغاظغ أتغاك اهللا. (تارغت بشثاد ١٩٧/١١).

تامئ: الخراع بغظ أطرغضا وأوروبا شغ السعدان
غضعن ُطحضَّقً طظ شرغصغظ بخقتغات طافاوتئ وبعقءات 
سمطعما  سطى  افطر  عثا  وجغظسضج  طاخارسئ  خارجغئ 
شغ تض طحاضض الظاس وجقطئ سغحعط، وجغضعن َعّط 
ضض طظعما خثطئ اقتةاه الثي غعالغه، وطظ بط غاربص 
وخارجغئ...  داخطغئ  بعجائض  لُغصخغه  باآلخر  أتثعما 
والمسروف سظ إظحاء طبض عثه المةالج شغ السعدان أظعا 
لط تضظ ُتظحأ إق طرتئطئ بالفارات اقظاصالغئ وافزطات... 
وذلك إلى أن غامضظ الةغح طظ ترتغإ أوراق الثولئ 
وتض المةطج وشرض رئغج لطئقد طظ ضئاط الةغح... 
وعثا واضح طظث أول طةطج جغادة شغ ١٩٥٥/١٢/٢٦

شغ  السعدان  (اجاصقل)  سظث  السططئ  تسطَّط  الثي 
١٩٥٦/١/١، واجامّر تاى ١٩٥٨/١١/١٧تغث اظصطإ 
الفرغص إبراعغط سئعد سطغه... وإلى اظصقب الظمغري شغ 
١٩٦٩، بط اظصقب سمر الئحغر غعم ٣٠ تجغران/غعظغع 
سام ١٩٨٩... بط إلى اإلذاتئ بالئحغر وتحضغض المةطج 
السغادي... وضاظئ عثه المةالج دائماً طرتئطئ بةعقت 
الخراع بغظ أطرغضا وبرغطاظغا، وضاظئ ضض واتثة طظعما 
تساطع  لط  شإذا  وتثعا  التضط  تحضغض  سطى  تترص 
عادظئ افخرى إلى أن تامضظ طظ إصخائعا ضما ضان 
جابصاً سظثطا جضائ أطرغضا سظ رئاجئ الخادق المعثي 
المعالغ لقظةطغج لطعزارة، وذلك اطاخاخاً لاترضات الظاس 
الحسئغئ بط لما تمضظئ طظ ترتغإ رجالعا شغ الةغح 
جاءت باظصقب الئحغر شغ ١٩٨٩، ولما لط غساطع الئحغر 
ضئط الاترضات الحسئغئ، أزاتاه ضما شسطئ بأحغاسه طظ 
صئض الظمغري وطئارك وغغرعط دون أن تسئأ بثثطاتعط 
واآلن  السسضري...  بالمةطج  جاءت  الئحغر  وبسث  لعا! 
تاضرر الطسئئ طرة أخرى شغ المةطج السغادي التالغ، 
شغدطر السسضر المعالعن فطرغضا إلى اقتفاق طع سمقء 
اإلظةطغج شغ الترغئ والاشغغر، قطاخاص غدإ الظاس 
الثي اجاطاسئ الترغئ والاشغغر رضعب طعجاه، شعاشصعا 
سطى إحراك الترغئ والاشغغر شغ التضط، ولضظ عثه المرة 
التضط  غسطِّط  لط  الةغح  شإن  السابصئ،  ضالمرة  لغسئ 
سطى  بصغ  بض  المعثي،  الخادق  وصئ  شسض  ضما  ضاطق 
رأجه باجط المةطج السغادي، وأطسك بئسخ المراضج 
ُأسطغئ  وإن  تاى  التضعطئ،  شغ  والمعمئ  التساجئ 
السغادي  شالمةطج  لطتضعطئ.  طآبِّرة  أخرى  خقتغات 
الثي غصعد الئقد ظخفه طظ الةغح وغصعده صائث الةغح 
الثشاع  وزغري  اخاغار  وغاط  حعرا،   ٢١ لمثة  الئرعان 
والثاخطغئ طظ الةغح لغدمظ العغمظئ طظ تغث السططئ 

السسضرغئ وافطظغئ.
٥- أطا الماعصع شإن أطرغضا وبرغطاظغا لظ تاساغحا طسًا 
بعثوء، شمخالتعما طثاطفئ وأدواتعما المتطغئ تئع لعما، 
تترضات  إلجعاض  الطرشغظ  طظ  ضض  شسغسمض  ولثلك 
طاسطصاتعا  وتثبُّر  الةارغئ  افتثاث  طاابسئ  وطظ  اآلخر! 
وخاخئ  وطتطغاً،  خارجغاً  الاخرغتات  وتمتغص 
المسؤعلغظ افطرغضان وافوروبغغظ... شإظه غمضظ ترجغح 
العجائض الاغ جغساسمطعا ضض طظ الطرشغظ لمداغصئ 

خخمه والامضظ طظه بط إصخائه سظ التضط ضما غطغ:
شغ  التضعطئ  لمداغصئ  شسغسمث  السسضري  الفرغص  أطا 
الةاظإ اقصاخادي، شمظ افجئاب المعمئ لاترك الظاس 
سطى الئحغر ضاظئ جعء العضع اقصاخادي، والتضعطئ 
التالغئ وسثت الظاس باتسغظ العضع اقصاخادي، شإذا 
شحطئ شغ ذلك تترك الظاس طظ جثغث وضاظئ شرخئ 
لطسسضر بإصخاء الترغئ والاشغغر أي إصخاء الثور افوروبغ 
سظ السعدان... وسعاطض الاتضط شغ اقصاخاد عغ شغ غث 

أطرغضا ضما غطغ:
أ- خرح تمثوك شغ طآتمر ختفغ طع وزغر خارجغئ 
ألماظغا: ("الاتثي اقصاخادي لطسعدان عع تتث ضئغر... 
طعضعع الادثط وطسالةئ جسر الخرف لطسمطئ العذظغئ 
غاط  لط  "طا  وأضاف:  المخرشغ"  لطظزام  البصئ  وإسادة 
الاعخض لافاعمات طع واحظطظ تعل رشع السعدان طظ 
افظاضعل،  خسعبات"...  عظاك  شسائصى  اإلرعاب  قئتئ 
روغارز ٢٠١٩/٩/٣) وصال تمثوك: ("إن تطئغع سقصاتظا 
طع واحظطظ عع أولى أولعغاظا بسث زوال السعائص بجوال 
شإن  ولثلك  افظاضعل ٢٠١٩/٩/٨)  السابص"...  الظزام 

التضعطئ بتاجئ فطرغضا شغ طعضعع رشع السصعبات...
ب- إن أطرغضا بثأت بالاطعغح بالاحثُّد شغ رشع السصعبات 
سمقؤعا  اضطر  الاغ  الثجاعرغئ  العبغصئ  تعصغع  شئسث 
لاعصغسعا لاعثئئ الحارع شصث أخثت أطرغضا تاراجع سظ 
شغ  افطرغضغ  بافسمال  الصائط  شأبطس  السعدان،  دسط 
جعداظغئ  حثخغات  أبطس  وقغاه،  المظاعغئ  الثرذعم 
رشغسئ بأن طسألئ رشع السصعبات سظ السعدان لظ ُتتسط 
صرغئاً فن الصرار بغث الضعظشرس ولغج إدارة تراطإ وذلك 
بتسإ ختغفئ إغقف الخادرة افربساء ٢٠١٩/٠٩/٠٤، 
أي أن أطرغضا تحثَّدت لاساسمض السصعبات ورصئ ضشط 
سطى تضعطئ تمثوك طع أن أطرغضا ضاظئ وسثت برعان 
الئرعان  خرح  شصث  السصعبات،  رشع  بصرب  الئثاغئ  شغ 
تغظثاك ("عظاك إجراءات طسامرة تعل ططش السصعبات 
وصث اباسبظا صاظعظغغظ لئتث عثا  طظث الظزام السابص، 
افطر طع اإلدارة افطرغضغئ، وعغ صث وسثت بإزالئ اجط 
السعدان طظ صائمئ الثول الراسغئ لقرعاب بسث اجاضمال 
السمطغئ السطمغئ وظرى أن العصئ أخئح طظاجئاً" وصال 
"ربما غاط الاعصغع سطى اقتفاق ظعاغئ عثا افجئعع بسث 
اقظاصالغئ...  التضط  عغاضض  وبغصئ  خغاغئ  طظ  اقظاعاء 
بأسمال  الصائط  وأحار   (٢٠١٩/٧/٧ افوجط  الحرق 
ضعتغسغج  جاغفظ  الثرذعم  شغ  افطرغضغئ  السفارة 

أطرغضا افول لمساصئض السعدان، شإن "تمغثتغ" وعع 
سظغثة  طصاوطئ  جغئثي  السغادة  طةطج  رئغج  ظائإ 
في تشغغر غطال صعات الثسط السرغع الاغ تاماع وشص 
بسخ المخادر بما غصارب ٢٥٪ طظ طغجاظغئ الةغح، 
لثلك شإن جععد تضعطئ تمثوك إلسادة عغضطئ صعى 
أطرغضا  برجض  طئاحرًة  تخطثم  السعدان  شغ  افطظ 

الصعي شغ السعدان تمغثتغ!
٧- وسطغه شطغج طظ الماعصع اجاصرار العضع السغاجغ 

أو اقصاخادي شغ السعدان خقل المرتطئ اقظاصالغئ:
- أطا سثم اقجاصرار السغاجغ شق غضعن شغ أي بطث طا 
دام شغه خراع دولغ جقته أدواته المتطغئ، وعثا طابض 
وجفرائعط  الثولغغظ  المئسعبغظ  تترضات  طظ  لطسغان 
شغ السعدان، وطظ تخرغتاتعط الصعلغئ وتخرشاتعط 
الفسطغئ ولصاءاتعط طع المسؤعلغظ المتطغغظ ضما بغظاه 
أسقه، شاقجاصرار غظسثم والتال عثه، وق غسائسث أن 
غارتإ سطى سثم اقجاصرار اظصقب سسضري خقل المرتطئ 
اقظاصالغئ بثسط طظ أطرغضا، إق إذا أدرك أعض السعدان 
عثا العاصع وظخروا اهللا باجاباث الضفار المساسمرغظ طظ 
جثورعط أظى ضاظعا، عط وأسعاظعط... بط أصاطعا تضط 
اإلجقم، الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وطظ بط 

لطاثفغش طظ المثاذر المساصئطغئ، تغث وضع تتالفًا 
لمراصئئ  وبرغطاظغا،  أطرغضا  بمحارضئ  الئتري،  لفطظ 
عثا  الظاصقت  عةمات  طظ  جطسطئ  بسث  عرطج  طدغص 

الخغش.
أضث  شصث  الغمظ  لصدغئ  السغاجغ  بالتض  الاسرغع   -٥
الرئغج اإلغراظغ، تسظ روتاظغ، أن العةعم سطى حرضئ 
إذا  أظه  طظ  طتثرا  الغمظ،  طظ  ضان  السسعدغئ  أراطضع 
لط تظاه الترب الغمظغئ، شساضعن عظاك عةمات أحث 
بضبغر طظ الغمظغغظ، ضما أسطظ الماتثث الرجمغ لطصعات 
السئئ  غعم  جرغع  غتغى  السمغث  لطتعبغغظ  المسطتئ 
٢٠١٩/٠٩/٢٨م بإذئاق التخار سطى بقبئ ألعغئ طظ 
صعات عادي وشخغض طظ الصعات السسعدغئ وتترغر طؤات 

الضغطعطارات شغ طتعر ظةران (صظاة المسغرة).
أطا افبساد اقصاخادغئ لطعةعم شاامبض شغ اآلتغ:

شصث صفجت أجسار خام  ١- ارتفاع أجسار الظفط سالمغاً 
برظئ، إلى ٧١,٩٥ دوقرا لطئرطغض، طا جغساسث أطرغضا 
شغ السمض سطى رشع إظااج حرضاتعا طظ الجغئ الخثري 
سالغ الضطفئ، والثي تماطك طظه اتاغاذغا ضئغرا. وبعثا 
شعغ  العةعم،  وراء  تضظ  لط  إن  أطرغضا  بأن  غادح 

راضغئ سظه لما لعا طظ طخطتئ شغه.
٢- تعصش ضت الظفط الثام بمصثار ٥,٧ ططغعن برطغض 
و٢ ططغار صثم طضسإ طظ الشاز غعطغاً طظ أراطضع سقوًة 
سطى اجاعثاف ظاصقت الظفط والشاز وأسمال الصرخظئ، 
طا أدى إلى زغادة الططإ سطى الظفط والشاز وبالاالغ 

تامئ ضطمئ السثد: افبساد السغاجغئ واقصاخادغئ لطعةعم سطى أراطضع ...

ضما  وغسعدون  دغارعط  شغ  آطظغظ  وغساصرون  غسجون 
ْخرَِجْت لِلنَّاِس﴾.

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
أراد اهللا لعط أن غضعظعا ﴿َخرْيَ أ

- وأطا سثم اقجاصرار اقصاخادي، شعع ظاغةئ تامغئ 
طظ  تةظغ  ق  شإظك  الئقد،  شغ  اقجاسماري  لطاثخض 
شةظعب  به،  تظطص  ذلك  وحعاعث  السظإ!  الحعك 
أطرغضا  بأطر  الظفطغئ  البروة  وضاسئ  شخض  السعدان 
لطتاضط الثي خان افطئ شغ ذلك، والسعدان بسث أن 
ضاظئ تعخش بسطئ غثاء أشرغصغا أخئح أعطعا شغ شصر 
طثصع فن اقساماد خار سطى الصروض الربعغئ، وُترضئ 
افرض دون طساسثة المجارسغظ وتسعغص طجروساتعط 
افجظئغ  قجابمار  ُترضئ  المسثظغئ  والبروة  شارضععا، 
التضط  سظ  اإلجقم  ُأصخغ  افعط  وعع  بط  وعضثا... 
حرسه  الثي  اإلجقم  شغ  اقصاخادي  الظزام  وُترك 
اهللا وُذئِّص الظزام العضسغ الفاجث، شضغش إذن غضعن 
اجاصرار اصاخادي؟ بض الثي غضعن عع ضظك السغح، 
وخثق اهللا السجغج التضغط شغ آغاته المتضمات: ﴿َفَمِن 
َقْن  ْعَرَض 

َ
أ َوَمْن    يَْشىَق  َوَال  يَِضلُّ  َفَال  ُهَداَي  َبَع  ايَّ

 ﴾ًَمِعيَشًة َضْناك ُ َ ِذْكرِي َفإِنَّ 
 الرابع والسحرون طظ طترم الترام ١٤٤١عـ

٢٠١٩/٠٩/٢٣م

من مواقف العلماء الربانیین المشرفۀ

ارتفاع أجساره ظزرًا قرتفاع أجعر الظصض وطئالس الاأطغظ، 
لخالح  والثثطات  السطع  فجسار  بثغعغاً  ارتفاساً  بط 

الحرضات السالمغئ.
٣- اتعام وزغر الثارجغئ افطرغضغ بعطئغع إلغران خراتًئ 
بأظعا طظ صاطئ بالعةعم طظ ضمظ الدشعذات الاغ 
الظعوي  اقتفاق  إلظعاء  إغران  سطى  أطرغضا  تساثثطعا 
طةطج  شغ  السدعغئ  دائمئ  الثول  بصغئ  طع  السابص 
افطظ وسصث اتفاق ظعوي بظائغ جثغث غضفض لحرضاتعا 

تخئ افجث شغ جعق إغران.
٤- بات تأجغض اضاااب حرضئ أراطضع السسعدغئ، أضئر 
حرضئ ظفط شغ السالط، عع الثغار افصرب سصإ العةعم، 
شالئرغط طظ تأضغث وزغر الطاصئ السسعدي سئث السجغج 
بظ جطمان، المدغ صثطا شغ اقضاااب شغ طعسثه، إق 
أن رئغج طةطج إدارة الحرضئ غاجر الرطغان، صال إن 
اقضاااب خقل الـ١٢ حعرًا المصئطئ، وعع طا غسث تطمغتا 
سظ  الاصارغر  تجاغثت  الثي  اقضاااب،  باأجغض  ضمظغا 

صربه الحثغث صئض العةعم.
تروب  طغادغظ  المسطمغظ  بقد  جائصى  وعضثا 
سطى  افطئ  وسغ  دام  طا  ذاطع  لضض  طشظماً  وبرواتعا 
ولط  ربعا  حرع  سظ  بسغثًة  داطئ  وطا  غائئاً  سصغثتعا 
تسمض إلصاطئ دولاعا دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة 
وغصاتض  به  غاصى  الثي  خطغفاعا  وتئاغع  تظخإ  ولط 
طظ ورائه، شاتفر الثطاء وافطعال وتخان افسراض. 

 الطعط ساجًق غغر آجض

اإلسالم السیاسی هو الحل لمشاکل المسلمین
ولیس سبب الفوضى أیها السیسی المجرم
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طخري تفرت وافزطئ الطغئغئ طسالط جغاجئ الامضني الةثغثة سطى لسان 
وزغرة الاسطغط السالغ

طثغري  إلى  ٢٠١٩/٩/١٩م  باارغت  خطابعا  شغ 
الةاطسات التضعطغئ والمسظعن (ترحغح طثغر لطةاطسئ)، 
طحضعرغظ  الاضرم  (أرجع  اآلتغ:  ظخاً  شغه  ورد  والثي 
وذلك  افجاتثة  طع  بالاحاور  لطةاطسئ  طثغر  ترحغح 
تسإ المساغغر افضادغمغئ المائسئ شغ اخاغار طثغري 
الترغئ  بمغباق  طآطظا  غضعن  أن  طراساة  طع  الةاطسات 
والاشغغر والسثالئ وأق غضعن له ظحاط جغاجغ خارخ 
طظ  أجئعع  شارة  خقل  بارحغتضط  طعاشاتظا  آططغظ 
تارغت الثطاب. الاعصغع أ.د. اظاخار خشغرون الجغظ - 
وزغرة الاسطغط السالغ والئتث السطمغ). وضاظئ العزغرة 
شغ خطابعا بةاطسئ أم درطان اإلجقطغئ غعم البقباء 
٢٠١٩/٠٩/١٧م، صث تعسثت طثراء الةاطسات، وسمثاء 
وقئعط  بسئإ  والمسح،  والضسح،  بالضظج،  الضطغات، 
لطظزام الئائث، وسطى خطفغئ ذلك تصثم طثراء ٣٢ جاطسئ 
تحارط  أسقه،  خطابعا  وشغ  باجاصاقتعط.  تضعطغئ 
وزغرة الاسطغط السالغ سطى طثراء الةاطسات أن غضعظعا 
طآطظغظ بمغباق الترغئ والاشغغر، أي أن المسغار لاعلغ 
العقء،  شعق  بض  العقء،  عع  الساطئ  اإلدارغئ  العظغفئ 
اإلغمان بمغباق الترغئ والاشغغر. إظعا السصطغات ظفسعا 
لعثا العجط السغاجغ طظ أصخى الغمغظ إلى أصخى 
الغسار الثي خظسه الشرب الضاشر شغ بقد المسطمغظ، 
شعع وجط ساذض سظ أي صغمئ، لثلك غصعلعن طا ق 
غفسطعن، شفغ العصئ الثي سابعا شغه سطى الظزام السابص 
واتثة طظ أضئر جرائمه شغ تص الئقد والسئاد، أق وعغ 
وظغفئ  أغئ  ضان ق غسغظ شغ  تغث  جغاجئ الامضغظ؛ 
صغادغئ أو أغئ وظغفئ طرطعصئ إق أختاب العقء، عثه 
السغاجئ عغ الاغ حردت الضفاءات والفظغغظ وأختاب 
ذلك  شاظسضج  لطظزام،  وقئعط  سثم  بتةئ  الثئرات، 
سطى واصع الثثطات شاظتثرت إلى درك جتغص. أسابعا 
ذلك سطى الظزام السابص وطا إن جطسعا سطى ضراجغ 
التضط تاى رجسعا شغ صغؤعط، وذفصعا غائظعن جغاجئ 
الامضغظ بطسان وزغرة الاسطغط، تسإ طعابغص الترغئ 

والاشغغر الاغ احارذععا لطعظائش الساطئ.
إن عثه العزغرة لط تضاش بططإ اقلاجام بمغباق الترغئ 
تثرك  ق  بعا  وضأظغ  به،  اإلغمان  تططإ  بض  والاشغغر 
طاعغئ اإلغمان والثي عع (الاخثغص الةازم المطابص 
لطعاصع سظ دلغض)، لثلك شإن الاخثغص سظ غغر دلغض 
ق غضعن إغماظا. أطا تصغصئ إسقن الترغئ والاشغغر، الثي 
تط الاعصغع سطغه غعم البقباء ٢٠١٩/١/١م شغ خدط 
بعرة أعض السعدان المثاطفئ، شصث ظص سطى اآلتغ: 
تضعطئ  تحضغض   - وظزاطه  لطئحغر  الفعري  (الاظتغ 
وصش   - الترب  (وصش  باآلتغ:  تصعم  اظاصالغئ  ضفاءات 
الاثععر اقصاخادي سمض ترتغئات أطظغئ إلضمال السقم 
- ضمان اجاصقل الصداء وجغادة الصاظعن - طتاربئ 
ضاشئ أحضال الامغغج ضث المرأة - دسط الثولئ لطختئ 

والاسطغط واإلجضان - إصاطئ طآتمر دجاعري).

عثه عغ تصغصئ إسقن الترغئ والاشغغر، وعع ق غتاعي 
طةمعسئ  إظعا  بض  بعا،  اإلغمان  تاططإ  شضرة  سطى 
أشضار سمطغئ لصغطئ طأخعذة طظ تدارة الشرب الضاشر، 
المئظغئ سطى سصغثة شخض الثغظ سظ التغاة، شعظالك 
السصائث،  أي  اإلغمان،  تاططإ  الاغ  افشضار  بغظ  شرق 
بعا  لقلاجام  أتضام  عغ  الاغ  السمطغئ  افشضار  وبغظ 
أي الاطئغص والاظفغث، لضظ ق غظئشغ لمظ ضان غظجسب 
طظ المثاعإ افربسئ أن غثرك ذلك (وضاظئ العزغرة 
شغ طصابطئ تطفجغعظغئ ذضرت أظعا تظجسب طظ المثاعإ 
افربسئ بتةئ أن اإلجقم واتث)، شإن ضان بمئ ذطإ 
لقغمان ضان ترغا بعا أن تططإ اإلغمان بسصغثة شخض 
الثغظ سظ التغاة شعغ تصغصئ الرتط الثي خرج طظه 
طغباق الترغئ والاشغغر، وعغ طا غسامرون شغ تأجغج 
التغاة سطى أجاجه أي السطماظغئ؛ الاغ ضاظئ ططاتغئ 

سظث الظزام الئائث.
غساْسثون  الثغظ  افصجام  الساجئ  عآقء  إلى  اظزروا 
حسعبعط، وغططئعن طظعط العقء بض اإلغمان بأشضارعط 
وبغظ  بغظعط  وصارظعا  الساطئ،  العظغفئ  ظزغر  الئاذطئ، 
الرجال الساططغظ لاختغح بعخطئ التغاة، بإصاطئ الثقشئ 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ تطئص اإلجقم 
السزغط؛ الرجال الثغظ اجاظئطعا طظ اإلجقم أرصى شضر 
شغ  جاء  طا  ذلك  وطظ  ططمؤظئ،  ذغئئ  لتغاة  غآجج 
المادة (٩٨) شغ دجاعر دولئ الثقشئ - الثي أسثه تجب 
الاترغر -بحأن العظغفئ الساطئ والاغ تظص سطى اآلتغ: 
(لضض طظ غتمض الاابسغئ وتاعشر شغه الضفاغئ، رجق ضان 
أو اطرأة، طسطما ضان أو غغر طسطط، أن غسغظ طثغرا في 
طخطتئ طظ المخالح، أو أغئ دائرة أو إدارة، وأن غضعن 
طعظفا شغعا) شمسغار العظغفئ الساطئ عع الضفاءة لغج 
التص،  الثغظ  تاى  شضرة  بأي  لقغمان  اسائار  وق  غغر، 
دغظ اإلجقم السزغط. إن السغاجغغظ الثغظ غصعطعن 
سطى تطئغص طئثأ اإلجقم السزغط صثوتعط عع رجعل 
اهللا  الثي صال فعض طضئ الثغظ آذوه وحردوه وصاطعا 
أختابه شغ لتزئ ضسفعط: «اْذَهُبوا َفأَنُْتُم الطُّلََقاُء»، روى 
الئغعصغ شغ الحسإ سظ ُسَمَر ْبِظ اْلَثطَّاِب صال: "ال يَْقِيض 
بنَْيَ النَّاِس إِال َحِصيُف الَْعْقِل، أَِريُب الُْعْقَدِة، ال يُطَّلَُع ِمْنُه َعَىل 
َعْوَرٍة، َوال يُْحَنُق َعَىل َجَرٍة، َوال تأُْخْذُه ِيف اللِه لَْوَمُة الئٍِم" صال 
ابظ افبغر شغ الظعاغئ ق غتظص سطى جّرته أي ق غتصث 

سطى رسغاه.
غطامج  ق  افطئ  تظحثه  الثي  التصغصغ  الاشغغر  إن 
جثة  إلى  اإلجقم  إلغخال  الساططغظ  طع  بالسمض  إق 
شغ  غثاطفعن  رجال  أطره  سطى  غصعم  والثي  التضط، 
سصطغاتعط وظفسغاتعط وطسالةاتعط سظ عثا العجط 
السغاجغ السطماظغ المرتئط بالشرب الضاشر المساسمر، 
ضض  شطغحمر  أق  غفسطعن.  ق  طا  غصعلعن  الثغظ  شعط 
طسطط طثطص سظ جاسث الةث شإن طعسثعط الخئح 

 !ألغج الخئح بصرغإ؟

الرئغج  "واشص  شغه:  صال  خئرا  ٢٠١٩م)   /٠٩/٢٢ ١٤٤١عـ،  طترم   ٢٣ افتث،  افوجط،  (الحرق  طعصع  ظحر 
افطرغضغ دوظالث تراطإ سطى إرجال صعات أطرغضغئ إضاشغئ لاسجغج دشاسات الممطضئ السربغئ السسعدغئ ودولئ 
اإلطارات السربغئ، بسث العةمات الاغ تسرضئ لعا طآخرًا طظحآت ظفطغئ لحرضئ أراطضع، واتعمئ إغران باظفغثعا.

أرضان  عغؤئ  رئغج  برشصئ  الئظااغعن،  شغ  سصثه  ختاشغ  طآتمر  شغ  إجئر  طارك  افطرغضغ  الثشاع  وزغر  وصال 
الصعات افطرغضغئ المحارضئ الةظرال جعزغش دظفعرد، إن الرئغج (افطرغضغ) واشص سطى إرجال صعات إضاشغئ 

دشاسغئ وخعارغت دشاسغئ وأجطتئ إضاشغئ إلى السسعدغئ واإلطارات السربغئ لاتسغظ صثراتعما الثشاسغئ".
شغ  اقصاخاد  سمص  ضربئ  سمطغات  شمظ  حر،  ضطه  أطرعط  شإن  المسطمغظ،  تضام  أطر  سةغإ   :
السسعدغئ، أوصفئ ظخش إظااجعا الغعطغ طظ الظفط، إلى تسجغج اتاقل أطرغضا لئقد الترطغظ الحرغفغظ. 
طظث طةغء تراطإ وعع غثل تضام آل جسعد السمقء بأظه لعقه لما بصعا شغ التضط أضبر طظ أجئعسغظ، تاى 
اباجعط بظعإ أطعال المسطمغظ الاغ غاتضمعن بعا، والاغ بطشئ طؤات المطغارات طظ الثوقرات طصابض تطك 
التماغئ، واآلن جاءت عثه السمطغات لافدح أطرغضا وضثبعا، تاى تظاصطئ وجائض اإلسقم والمراصئعن تساؤق 
ضان  ولع  السسعدغئ.  تماغئ  أجض  طظ  تراطإ  غفسطه  صث  بما  غحضك  بما  طصاقتعط  سظعظعا  تغث  اجاظضارغا 
شغعط ذرة طظ سصض أو إخقص وتثبروا أطر إغران والتعبغغظ وطثى ارتئاذعط بمخالح أطرغضا وتظفغثعط 
لعا، وتثبروا ساصئئ الدربات وضغش أظعا أشادت الظفط افطرغضغ بثرجئ ضئغرة وحضطئ طثخق وطئررا جثغثا 
لاسجغج اجاسمار أطرغضا فرض التةاز ولئغع المجغث طظ الثردة والمسثات السسضرغئ بمطغارات الثوقرات، 
لع تثبروا ضض ذلك فدرضعا طظ عع السثو وطظ الخثغص، ولضظعط شغ غغعط جادرون ولحسعبعط خائظعن 

وفجغادعط خاظسعن، وعط بإذن اهللا إلى تافعط جائرون.

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تاتط جسفر (أبع أواب) – الثرذعمـ 

ضحفئ جرغثة لعبظغعن الفرظسغئ سظ اساراف الرئغج 
السئع  الثول  صمئ  خقل  طرة  فول  طاضرون  الفرظسغ 
الضئار بـ"اقتفاق سطى وصش الاصاتض طع بسدظا الئسخ 

بالعضالئ شغ أراضغ لغئغا".
وق غفعتظا أن ظثضر أن طاضرون صث تاول السغطرة سطى 
الصدغئ الطغئغئ شغ صمئ العجاذئ الاغ سصثعا طع تفار 
واسائرت   ،٢٠١٧ تجغران/غعظغع  بارغج  شغ  والسراج 
جثا  بسغثا  "ضان  ذلك  أن  الفرظسغئ  لعبظغعن  جرغثة 
طع  الاسعغئ  سمطغئ  تعصفئ  صث  عغ  شعا  العاصع".  سظ 
حظ تفار عةعطه سطى ذرابطج، وشحطه شحق ذرغسا 
بعضعح  افتثاث  أظعرت  وصث  ذرابطج،  اتاقل  شغ 
تثخض أذراف دولغئ وإصطغمغئ سثة، اضطرت لقساراف 
باثخطعا بالمال والسقح وتاى الةظعد شغ عثا الخراع، 
وسطى رأجعط شرظسا. شصث جاء شغ تصرغر شرظسغ تأضغثه 
طع  صسماعا  تتالفات  تمطغعا  الفرظسغئ  السغاجئ  "أن 
دول إصطغمغئ سربغئ وطع تحاد والظغةر الثولاغظ الطاغظ 
تأطغظ  ترغثان  وعما  الفرظسغئ  بالسغاجئ  ترتئطان 

تثودعما الحمالغئ طع لغئغا.
"غثسط  بأظه  سطظا  السغسغ  به  خرح  طا  أغدا  وعثا 
الةغح الطغئغ بصغادة تفار"، وطا تط الضحش سظه طظ 
ذرف افطظ والتضعطئ الاعظسغئ بسث اساصال طةمعسئ 
طظ رجال المثابرات الفرظسغئ وعط خارجعن طظ لغئغا 
والاةسج  السسضري  السمض  وجائض  جمغع  غتمطعن 
طسعط، وبالاتصغص طسعط اسارشعا أظعط ضاظعا شغ طعمئ 
ضاظعا  أظعط  واتدح  تفار،  جاظإ  إلى  لغئغا  شغ  صاالغئ 
غثغرون غرشئ سمطغات تفار شغ طثغظئ غرغان لطسغطرة 
سطى ذرابطج، وبسث السبعر سطى ضمغئ طظ الخعارغت 
افطرغضغئ الماطعرة شغ غرغان، واساراف وزغرة الثشاع 
والاغ  غرغان،  إلى  جطئعا  طظ  عط  بأظعط  الفرظسغئ 
احارغئ طظ أطرغضا سام ٢٠١٠... ضض عثا غزعر تعرط 
شرظسا سطظا بثسط تفار وطثه بضض افجطتئ وتاى صغادة 
غرشئ سمطغاته، بط جاء إسقن ترضغا بأظعا جاثسط تضعطئ 
لظ  وأظعا  ذرابطج،  شغ  الخثغرات  تضعطئ  "العشاق"، 
تسمح باتعغض لغئغا إلى التالئ السعرغئ، وعثا غزعر 
تدارب المحارغع الشربغئ السغاجغئ شغ لغئغا والاغ ضطعا 
بساطئ  لطغئغا  ربط  عغ  بض  وأعطعا.  لغئغا  طخطتئ  ضث 
افسثاء وإلتاصعا بظفعذعط بسث بعرة اصاطسئ رأس الضفر 
لعق  لغتخض  عثا  ضان  وطا  لغئغا،  شغ  السمالئ  ورأس 
ذشمئ طظ الفاجثغظ طظ أبظائظا ارتدعا السمالئ، والسغر 
شغ رضاب افسثاء طصابض صطغض طظ الفاات الثي غرطغه 

لعط السثو!
أطا وصث غؤسئ الثول الشربغئ طظ تسط الخراع إلتثاعا 
وأخئح طا تظفصه سطى عثا الخراع غشغر شغ طغجان الربح 
شغ  الظفعذ  سطى  بغظعا  شغما  الخراع  وأخئح  والثسارة 
لغئغا طضطفا بعا، أخئح بسدعط غمغض إلى الرضا بصسمئ 
الرئغج  سظه  سئر  طا  وعثا  تةمه  تسإ  ضض  الشظغمئ 
بسدظا  طع  الاصاتض  وصش  سطى  بـ"...اقتفاق  الفرظسغ 
الئسخ بالعضالئ شغ أراضغ لغئغا..."، أي اقتفاق سطى 
اصاسام الظفعذ شغ بقدظا، وعثا طا جغزعر شغ المآتمر 
المجطع اظسصاده شغ ألماظغا-برلغظ ظعاغئ السام، وعظاك 
جمطئ طظ العصائع والاخرغتات تخإ شغ عثا الاعجه، 
طظ  الثول  عثه  سطغعا  الاغ  اقجاسمار  ذئغسئ  أن  غغر 

الخسإ أن تسمح بإغصاف الخراع شغما بغظعا.
وأطا جمطئ العصائع شعغ:

١- تخرغح الرئغج الفرظسغ إغماظعغض طاضرون السابص 
ذضره.

٢- تخرغح المئسعث افطمغ إلى لغئغا غسان جقطئ سظ 
تفار بأظه طساسث لستإ صعاته طظ المظاذص الشربغئ 
الثشاع  وزارة  طظعا  له،  تمظح  ذطئعا  طظاخإ  طصابض 

ورئاجئ افرضان.
لغئغا  إلى  الةثغث  افطرغضغ  السفغر  تخرغتات   -٣
رغاحارد ظعرقظث بأظه ق غسمض سطى تض افزطئ الطغئغئ 

بالاظسغص طع بسبئ افطط الماتثة.
لثطغفئ  السابص  السغاجغ  المساحار  سظه  أسطظ  طا   -٤
تفار، طتمث طسسعد بعغخغر وعع صادم طظ أطرغضا، 

التجب  بسدعغئ  وغاماع  جظسغاه  غتمض  الثي  بطثه 
الةمععري شغعا، طظ "أن أطرغضا ق طحروع لعا شغ لغئغا 
ولغسئ شغ تاجئ إلى طا شغ لغئغا طظ بروات اصاخادغئ" 
شغ طتاولئ طظه لائرئئ أطرغضا طظ أشسال تفار اإلجراطغئ 
وإظعارعا ضثبا بأظعا سطى التغاد وأظعا ق تاتمض الاثطغر 

والصاض الثي أتثبه شغ الئقد.
٥- الئغان الثي خثر سظ صمئ الثول السئع الضئرى طظ 
السمض سطى سصث طآتمر دولغ خاص بطغئغا شغ برلغظ 

بألماظغا ظعاغئ السام.
٦- بغان طةطج افطظ الثي ذالإ شغه الثول شغ السالط 
حضطعا  الاغ  المعازغئ  المآجسات  طع  الاساطض  سثم 
تفار شغ المظاذص الحرصغئ، ضتضعطئ سئث اهللا البظغ شغ 
سظ  طساصق  جسطه  الثي  المرضجي  الئظك  وشرع  الئغدئ 
المرضج الرئغسغ شغ ذرابطج والثي أسطى لظفسه تص 
ذئاسئ السمطئ وصث صام بثلك. وطآجسئ ظفط طعازغئ 
طةطج  طظ  ذالئا  ذرابطج،  شغ  الرئغسغئ  لطمآجسئ 

افطظ سثم الاساطض طع عثه.
ضض عثه العصائع والاخرغتات تثل سطى أن افزطئ شغ 
جاظئعا الثولغ صث ظصطئ إلى وضع جثغث، وعثا غصعد 
غسث  لط  الاغ  المتطغئ  افدوات  بسخ  سظ  الاثطغ  إلى 
لعا لجوم سظث الثول الضئرى والاغ سةجت سظ تتصغص طا 

ضطفعا به أجغادعا.
وطظ عظا صث غتخض الاثطغ سظ تفار ضطغا أو ججئغا بسث 
تأطغظ الئثائض سظث أطرغضا وصث تخض وغةري تطعغع 
عثه الئثائض طظ طبض حثخغئ طتمث طسسعد بعغخغر 
سظه،  اظحص  بط  لتفار،  جغاجغا  طساحارا  ضان  الثي 
تتئ  اآلن  تةمغسعا  غةري  الحثخغات  طظ  وطةمعسئ 
وطتمث  "الضجة"  أطبال  طظ  الئرصاوغئ"  "العغؤئ  طسمى 
تةازي الظاذص اإلسقطغ لتفار شغ شارة جابصئ، والسمغث 
برصئ  طآجسئ  رأس  لغضعن  اآلن  غعغأ  الثي  السئغثي 

السسضرغئ.
شضرة  لائظغ  عآقء  لثشع  طصثطئ  عثا  عض  ظسطط  وق 
شثرالغعن  بغظعط  طظ  فن  و"الاصسغط"  "الفغثرالغئ" 
غظادون بالفثرالغئ أم ق؟ وطا غتخض اآلن طظ طساةثات 
سطى العضع المخري وتترك البعرة طظ جثغث بالاأضغث 

عع لغج شغ طخطتئ تفار.
تسةغض  طظ  لظا  بث  ق  عثه  افتثاث  جغاق  شغ  وظتظ 

المساةثات الاالغئ:
١- افتثاث افخغرة بسث ٤/٤ طظ عثا السام أدت إلى 
غرشئ  وتضعظئ  تفار  طعاجعئ  شغ  البعار  ضاائإ  تعتث 
سمطغات واتثة طظ أغطإ الضاائإ الضئغرة تخثر افواطر 
وجمغئ جمغسعا بصعات "شئراغر" وعثا طا اضطرعط - 
طآصاا - لقظدعاء تتئ تضعطئ السراج وطةطسه الرئاجغ 
لطتخعل سطى المال والسقح والثخغرة القزطئ لطمسرضئ.

٢- وشغ العصئ ظفسه اضطر عثا العاصع الةثغث سطى 
سطى  لطبعار  تئظغعا  إسقن  إلى  تضعطاه  اضطر  السراج، 
الةغح  سطغعط  غططص  شخار  جغح،  أظعط  أجاس 
الطغئغ الاابع لتضعطئ العشاق، وأخئتئ جمغع إطضاظغات 
المعاجعئ طع تفار تمر سئر تضعطئ السراج والمةطج 
الرئاجغ المحضض تسإ وبغصئ الخثغرات والثي جسض 

طظ السراج عع الصائث افسطى لطةغح.
خقخئ افطر، لسطه لط غسث تفار عع خغار أطرغضا لتضط 
لغئغا، وصث أظةج ججءا طظ طعماه الاغ غاصظعا جغثا وعغ 
وسّمص  الاتاغئ  بظغاعا  طظ  ضئغر  ججء  شغ  الئقد  تثطغر 
حغؤا  غتصص  لط  ذلك  وغغر  الئقد،  شغ  الصئطغ  الخراع 
خقل خمج جظعات، شعض طا تط ذضره غصعد إلى تطعل 
بابائ تظعغ افزطئ؟ وغتدر لثي اآلن طصعلئ لضغسظةر 
وزغر خارجغئ أطرغضا افجئص طظ أظه "لغج طظ طخطتئ 
أطرغضا تض صداغا السالط"، ولثلك عع طةرد ظصض لطصدغئ 
الخراع  إلى  السسضري  الثطعي  الخراع  طظ  تال  طظ 
السغاجغ والاآطر شغ أروصئ المآتمرات الثولغئ، وعثا 
بقد  شغ  المعجعدة  الثولغئ  الصداغا  أغطإ  شغ  غةري 

المسطمغظ.
وجغئصى التال سطى طا عع سطغه طا لط ظطاجم أطر اهللا 

 وظتاضط إلى حرسه
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