
بسث  وأطٌظ  ضسٍش  بسث  صعٌة  سظعان "الثقشئ  تتئ 
السئئ  غعم  سخر  بسث  الاترغر  تجب  أصام  خعف" 
بطثغئ  جاتئ  شغ  تاحثا  طآتمرا   ،٢٠١٧/٤/٢٢
أظخار  طظ  اآلقف  تدره  اهللا،  رام   - الئغرة 
السعداء    الرجعل  راغات  ورشسعا  الاترغر  تجب 
وألعغاه الئغداء، وعططعا وضئروا وعافعا لطثقشئ 
بإصاطئ  وذالئعا  ولفجرى،  افصخى  والمسةث 
جةعن  شغ  وافجرى  المسرى  تترر  الاغ  الثقشئ 
لاترغر  الةغعش  باترغك  وظادوا  غععد،  ضغان 
طظ  شطسطغظ  وخاخئ  المتاطئ  المسطمغظ  بقد 

أظج  أبع  الحغت  الثقشئ،  لعثم  الـ٩٦  الثضرى  شغ  غسصث  الثي  المآتمر  شغ  تتثث  وصث  ظعرعا.  إلى  بترعا 
سمغرة،  سخام  والحغت  شطسطغظ،  شغ  لطتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع  خالح  باعر  والمعظثس  التخري، 
والظاذص الرجمغ لتراك آل تمغط افجااذ طتمث الثاسعر، وسظ الضاض الطقبغئ لتجب الاترغر "ضاطئ العسغ" 

الطالإ ظحأت أبع رطغطئ"، شغما خاط المآتمر بثساء طظ الثضاعر سفغش حثغث.

أغعا المسطمعن، تمر بظا عثه افغام ذضرى ألغمئ، عغ ذضرى عثم 
الثقشئ، شغ ٢٨ رجإ ١٣٤٢عـ المعاشص ١٩٢٤/٣/٣م، وإظظا إذ ظثضر 
افطئ بعثا المخاب الةطض والتثث افلغط الثي أخابعا شغ طصاض 
أسثائعا،  حرور  سظعا  غثشع  تصغصغ  راعٍ  بق  فسثائعا  ظعئا  وجسطعا 
بق خطغفئ تصغ ظصغ غصاتض طظ ورائه وغاصى به، خرظا أغااطا سطى 
طأدبئ الطؤام، وصث تثاسئ سطغظا افطط ضما تثاسى افضطئ إلى صخساعا، 
ووضض أطرظا لتفظئ طظ الروغئدات ق غرصئعن شغظا إق وق ذطئ. لثلك 
ظثسعضط لاائخروا وتامسظعا شغ تالظا ووضسظا، ظثسعضط لاساحرشعا 
طساصئطظا، ظثسعضط لاسمطعا طسظا لظصغط جعغاً دولئ الثقشئ الراحثة 

الباظغئ سطى طظعاج الظئعة. شاجاةغئعا لثاسغ اهللا غرتمضط اهللا.
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يف ذضرى عثم الثقشئ
ملاذا تأخر الظخر سظ بعرة الحام؟

بصطط: أتمث سئث الععاب*

سظ  أسطظ  صث  السعدان  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  ضان 
لثضرى  إتغاء  تاحث،  خطابغ  طعرجان  تظزغط  سجطه 
واتثة..  راغئ  واتثة..  "أطئ  سظعان  تتئ  الثقشئ  عثم 
رجإ  السئئ، ٢٥  غعم  وذلك  راحثة"؛  خقشئ  ظض  شغ 
٢٠١٧م،  ظغسان/أبرغض   ٢٢ المعاشص  ١٤٣٨عـ،  الفرد 
إق أن الظزام السعداظغ الشاحط الثي بات ق غاعرع سظ 
إسقن الترب خراتئ سطى اهللا ورجعله والمآطظغظ، أصثم 
بضض سظةعغئ وغطرجئ سطى طظع اظسصاد عثا المعرجان 
الثطابغ التاحث خثا سظ جئغض اهللا، وذطئا لعد أطرغضا 
المةرطئ وصربئ لعا، وإزاء عثا الفسض الحظغع أخثر المضاإ 
الغعم  شغ  السعدان  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ 
ظفسه السئئ، بغاظا ختفغا سظعظه باآلغاغظ الضرغماغظ طظ 
ًما *  ِ

َ
نَّ لَُهْم َعَذابًا أ

َ
ِ الُْمَنافِِقنَي بِأ

ضااب اهللا سج وجض: ﴿برَشِّ
يَبَْتُغوَن 

َ
َاَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمننَِي أ ِ ْو

َ
ِيَن َفتَِّخُذوَن الْاَكفِِريَن أ َّ ا

بثاغئ  شغه  أوضح  مَجِيًعا﴾،   ِ ِبَّ ةَ  الِْعزَّ َفإِنَّ  ةَ  الِْعزَّ ِعْنَدُهُم 
طخادصئ الظزام سطى سصث المعرجان، شصال: "بالرغط طظ 
الاخثغص المسئص، الخادر سظ جعات اقخاخاص باارغت 
٢٠١٧/٠٤/٠٢م، بإصاطئ شسالغئ حعر رجإ لعثا السام، 
بمظاجئئ طرور (٩٦) جظئ سطى عثم الثقشئ، والاغ عغ 
سمض طعرجان خطابغ تاحث، بمغثان الرابطئ بحمئات، 
طظ  صغادات  بمحارضئ  ٢٠١٧/٠٤/٢٢م،  السئئ  الغعم 
الةماسات اإلجقطغئ، والسطماء، تتئ حسار: (أطئ واتثة.. 
راغئ واتثة.. شغ ظض خقشئ راحثة)." بط بغظ الئغان أن 
الظزام صث ظضص سطى سصئغه وظصخ سععده وطعابغصه، 
تاله شغ ذلك تال غععد، وأصثم سطى طظع المعرجان، 
شصال: "بالرغط طظ عثا الاخثغص، إق أن السططئ ظصدئ 
الصمع  وصعى  أوباحعا،  وأرجطئ  ضثوب،  شعغ  غجلعا، 
والزقم، لمظع المعرجان، وخث الظاس سظ الثسعة لثغظ 
اهللا، وطظسعط سظ اقجاماع سطى طحروع افطئ، طحروع 
الثقشئ، عثه السططئ المّحاءة باظفغث طحروع أطرغضا شغ 
السعدان، والثي عع بسث شخض جظعب السعدان، ترضغج 
السطماظغئ الخرغتئ، وتظضغج حسارات اإلجقم، وتمجغص 
الثاتغ،  والتضط  الفثرالغئ  سئر  السعدان،  طظ  تئصى  طا 
طصابض ضراجغ جططئ طسعجئ صعائمعا، وطتاخخات فضض 
ضسضئ طسمعطئ، شغساعزر المساعزرون شغ تضعطئ وعغ 
جئإ  وسظ  السعدان."  شغ  السثو  طحروع  لاظفغث  وصش 
طظع سصث المعرجان والثاشع طظ ورائه، صال الئغان: "إن 
طظع طعرجان خطابغ إجقطغ، إظما عع صربئ تاصرب بعا 
التضعطئ لطسفارة افطرغضغئ، وطظ خطفعا الئغئ افجعد 
شغ  جغثتعا  خطش  تخطش  أظعا  شتعاعا  واحظطظ،  شغ 
تربعا سطى اإلجقم، وترجع رضاعا ولع ضان بمظ عثا 
الرضا الخث سظ جئغض اهللا، وطتاربئ اإلجقم ودساته، 
سطى  طآضثا  الئغان  اخااط  بط  السالمغظ!"  رب  وإغداب 
طدغ التجب شغ ذرغصه، وطئغظا تسظ جغرة الساططغظ 
المظاشصغظ  خاتمئ  وجعء  اهللا،  دغظ  لظخرة  المثطخغظ 
الخادغظ سظ جئغض اهللا، شصال: "إن تجب الاترغر/ وقغئ 
السعدان، طاٍض شغ سمطه، غتمض الثسعة قجاؤظاف التغاة 
اإلجقطغئ، بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، 
لاطئغص الحرغسئ اإلجقطغئ، غساظفر ذاصات المسطمغظ، 
وغةمع افطئ خطش طحروع الظعدئ، وتغاة الطاسئ، ولغثطث 
الاارغت بمثاد طظ ذعإ، تدتغات افبطال الرجال الرجال، 
طظ تمطئ الثسعة وطظاخرغعط وأسعاظعط، ولغسةض الاارغت 
سار أحئاه الرجال، والمظاشصغظ، الثغظ اظسطثعا سظ ذاسئ 
اهللا، شاظضئعا غطسصعن أتثغئ السثو، وغثطئعن ودَّه، أحثاء 
سطى المآطظغظ، أذلئ سطى الضاشرغظ، وذلك عع الثسران 

ْبُح بَِقرِيٍب﴾." لَيَْس الصُّ
َ
ْبُح أ المئغظ، ﴿إِنَّ َموِْعَدُهُم الصُّ

سطى  ١٩٢٤/٣/٣م  شغ  الثقشئ  دولئ  جصطئ  أن  طظث 
وافطئ  ضمال،  طخطفى  المةرم  اإلظةطغج  سمغض  غث 
اجائغتئ  تغث  أغاطعا،  أخسإ  تسغح  اإلجقطغئ 
وُعةِّر  برواتعا  وظعئئ  دطاؤعا  وجفضئ  أسراضعا 
أبظاؤعا وساحئ شغ شصر سام ضأظعا خثم سظث سمقء 
الشرب الضاشر، صطسئ أوخال بقدعا شأخئتئ غرغئئ 
جغعحعا  وتتعلئ  لطاظصض،  اإلذن  تظازر  أرضعا  شغ 
سظ الةعاد شغ جئغض اهللا وشاح الئقد وظحر اإلجقم 
إلى تراجئ سروش الطشاة العاوغئ وضراجغ السمقء 
المسعجئ، اجائسث حرع ربعا سظ التغاة وتطئ طتطه 
أن  بسث  الةاعطغئ  ظطمات  شغ  ششرصئ  الئحر؛  حرائع 
ضاظئ تسغح شغ ظعر اإلجقم السزغط، وساحئ افطئ 
اإلجقطغئ شغ ضظك السغح وحصاء التال، وأخئتئ 
أطئ طتمث  الاغ جسطعا اهللا خغر أطئ أخرجئ لطظاس 
ضافغاام سطى طعائث الطؤام، تثاسى سطغعا افطط ضما 
تثاسى افضطئ إلى صخساعا، وق زالئ افطئ اإلجقطغئ 
غالغا  الظضراء  الةرغمئ  عثه  سظ  جضعتعا  بمظ  تثشع 

طظ دطاء أبظائعا تاى غعطظا عثا.
سظ  الراسغ  وغغاب  الثقشئ  لسصعط  أن  حك  ق 
ق  ضغش  افطعر،  إلغه  آلئ  شغما  السزغط  افبر  الرسغئ 
أسثائعا  ضث  سظعا  غثاشع  رسغاه،  سظ  طسآول  وعع 
طظ  افجاجغئ  تاجاتعا  وتأطغظ  راتاعا  سطى  وغسعر 
وتسطغط  وتطئغإ  وأطظ  وطسضظ  وططئج  ططسط 
حآوظعا  ورساغئ  الضمالغئ  تاجاتعا  تأطغظ  سظ  شدًق 
رساغئ تآطظ لعا رشاعغئ السغح والسسادة شغ الثظغا 

واآلخرة طظ خقل تطئغص حرع اهللا سج وجض.
الحام  بعرة  وتال  سام  بحضض  الغعم  أطاظا  تال  وإن 
وختاباه    اهللا  رجعل  بتال  تثضرظا  خاص  بحضض 
الضرام رضغ اهللا سظعط أجمسغظ سظثطا ضاظئ أظزمئ 
لما  تسرضعا  شصث  طضئ،  شغ  السائثة  عغ  الضفر 
وتةعغع  صاض  طظ  الغاغمئ  البعرة  عثه  له  تاسرض 
الضفر  شمطئ  ذلك  شغ  غرابئ  وق  وتسثغإ،  وتعةغر 
افجالغإ  اخاطفئ  وإن  واتث؛  وعثشعا  واتثة 
وافدوات وتظعسئ الثطط والمآاطرات، إق أن العاصع 
الضرام  وختاباه    اهللا  رجعل  ساحه  الثي  افلغط 
وتشغغره  بض  طظه؛  لطثروج  الةاد  السمض  سظ  غبظه  لط 
  أدرك  شصث  سصإ،  سطى  رأجا  وصطئه  جثرغا  تشغغرا 
أن ق تض لعثه المساظاة تق جثرغا إق بثولئ تتضط 
بحرع اهللا وإطام غرسى حآون المسطمغظ بما غرضغ 
;„\ÑÂ;flŸ;◊h]ŒÁ;Ïfip;‹]Ÿ¸\;]≥b?  اهللا، صال رجعل اهللا
d;ÌŒiÁÂ„<، ضما أدرك أن حرع اهللا جئتاظه وتسالى 
لظ غطئص ضما غظئشغ إق شغ ظطعا؛ وعثا غفسر ظجول 
غالئغئ اإلجقم السزمى شغ المثغظئ المظعرة بسث أن 

عاجر إلغعا رجعل اهللا  وأصام دولاه الساغثة،
ربغ  خطعات  افضرم  الرجعل  طعاصش  صارظا  طا  وإذا 
ظةث  الغعم  الصغادات  بسخ  بمعاصش  سطغه  وجقطه 
اخاقشا ضطغا رغط تحابه الزروف والسروض إلى تث 
الاطابص، شصث ضان رجعل اهللا  طسادسفا شغ صعطه 
والئسغث؛  الصرغإ  سطغه  تآطر  المسطمغظ؛  وجماسئ  عع 
صاض بسخ ختاباه أطام ظاظرغه، تعخر عع وأختابه 
شغ حسإ أبغ ذالإ بقث جظغظ شأضطعا ورق الحةر 
وبات غسمع بضاء الخئغان طظ خارج الحسإ طظ ألط 
وسثب  التئحئ،  إلى  الختابئ  طظ  جمع  ظجح  الةعع، 
  تال رجعل اهللا ضاظئ  آخرون تاى المعت، عضثا 

وعضثا ضاظئ ظروشه شضغش ضاظئ طعاصفه؟.
بسث أن رأت صرغح بئات رجعل اهللا  سطى طا أظجل 
اهللا إلغه طظ التص سرضئ سطغه صغادة تضعطئ وتثة 
السغاجغ  المال  سطغه  سرضئ  ضما  برئاجاه،  وذظغئ 
وغضش  العضسغئ  فظزماعط  غثدع  أن  طصابض  الصثر 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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افغمظ  الساتض  أو  الشربغ  الةاظإ  أعمغئ  تأتغ 
المآجسات  أعط  وجعد  طظ  المعخض  لمثغظئ 
ورئاجئ  والئطثغئ  المتاشزئ  طئظى  طبض  التضعطغئ، 
حرذئ  وطثغرغئ  التضعطغ  والمةمع  ظغظعى  طتضمئ 
السضر  طسمض  طظعا  أخرى،  وطآجسات  المتاشزئ 
وطسسضر الشجقظغ وططار المعخض وغغرعا؛ ضما أظعا 
الثولئ  لاظزغط  المجسعطئ)  اإلجقطغئ  (الثقشئ  طرضج 
خقشاه  أسطظ  الثي  الضئغر،  الظعري  الةاطع  وطصرعا، 
ضما  طظئره،  طظ  له  جمسئ  أول  خطئئ  وأدى  طظه 
جغطرته  وطراضج  الاظزغط  صغادة  طصرات  وجعد  ُغرجَّح 
وطصرات إصاطئ صغاداته وسعائطعط طظث جغطرته سطى 
المثغظئ الاغ تمبض طسصطه التدري افخغر شغ السراق. 
صادة  جغتاول  المسرضئ  وضراوة  صساوة  وجط 
تصثم  لسرصطئ  السضاظغئ  الضباشئ  اجاشقل  الاظزغط 
الصاالغئ  السمطغات  أطث  وإذالئ  السراصغئ،  الصعات 
وتأخغر سمطغئ التسط السسضري لاأطغظ طعاصع بثغطئ 
طثن  أو  السعرغئ  الجور  دغر  شغ  وطصاتطغه  لصغاداته 
غرب افظئار لقظاصال إلغعا طع سعائطعط. خخعخا بسث 
جغطرته  وطظاذص  لمثن  الاظزغط  خسارات  جطسطئ 
طظث خسارته تضرغئ طططع ظغسان/أبرغض ٢٠١٥، بثت 
اجاراتغةغات الاظزغط تسامث سطى اجاظجاف أضئر صثر 
طظ المعارد الئحرغئ والمسثات لطصعات السراصغئ سئر 
طسارك الثشاع سظ المثن والمظاذص صئض الاثطغ سظعا 
بأصضِّ صثٍر طظ الثسائر الئحرغئ. طظ حئه المآضث أن 

الصعات السراصغئ المثسعطئ جاتسط طسرضئ اجاسادة 
بطء  رغط  لخالتعا  المثغظئ  طظ  الشربغ  الةاظإ 
المعخض  طسرضئ  طظ  تئصى  طا  وإن  المسرضئ  جغر 
افطرغضغئ  بالطرغصئ  تتسط  وجعف  أطرغضغئ  صدغئ 
السراق  شغ  الثولئ  تظزغط  ظعاغئ  غسظغ  ق  عثا  لضظ 
المرضجغئ  التضعطئ  وجاعاجه  تعثغثاته.  اظاعاء  أو 
شغما غاسطص بإدارة  تتثغات طا بسث طسرضئ المعخض 
السراصغئ  افذراف  بغظ  السططئ  واصاسام  المثغظئ 
جسض  طا  وعثا  وذائفغًّا.  سرصغًّا  والمثاطفئ  الماظاشسئ 
بططإ  افبغخ  لطئغئ  غاعجه  السراصغ  العزراء  رئغج 
لثسط  أطرغضغئ  خطئ  سظ  له  لغضحش  تراطإ  طظ 
السراق وسظ عغضطئ التحث وإسادة العجعد افطرغضغ 
طصابض  المثطرة  المثن  إلسادة  أطعال  وخظثوق 
الظفط وإسادة الختعات شغ المظاذص السظغئ وخظص 
إغران أو تتةغط دورعا شغ السراق. شفغ ضطمئ خقل 
لط  (بالاأضغث  لطسئادي:  تراطإ  صال  المعجع  اقجاماع 
أن  أبثا  غةإ  ضان  طا  ظرتض...  أن  لظا  غظئشغ  غضظ 
خطص  افطرغضغئ  الصعات  (رتغض  أن  وأضاف  ظرتض) 
داسح  تمثد  خاخئ  تثث  طا  ظاصحظا  وصث  شراغا 
شرغصك  وطع  طسك  العصئ  طظ  الضبغر  جظمدغ  لضظظا 
وجعدضط  سطى  ججغق  حضرا  جمغسا  وظحضرضط 
الةظعد  سطى  تراطإ  وأبظى  ذلك)،  ظصثر  ظتظ  عظا، 
المعخض  شغ  بدراوة  غصاتطعن  الثغظ  السراصغغظ 
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حاَّائ جمسعط، وشرصئ ضطماعط، واجافاد طظعا افسثاء 
إلضساف وتثة المسطمغظ، والاتضط شغعط، سطى أجاس 
صاسثة (شرِّق تسث)، بط إن افظزمئ العذظغئ الصائمئ شغ 
بقد المسطمغظ، ق تاعرع شغ أن تصعم بأيِّ حغء غثثم 
طخالح الثول الاغ تثدع لعا وإن ضان شغ ذلك تفرق 

المسطمغظ وتمجغص بقدعط.
رابسا: إن صدغئ تقغإ ضشغرعا طظ صداغا المسطمغظ 
الاغ تأبرت بشغاب اإلطام، الراسغ؛ الثي غتفر بغدئ 
;‹̌]Ÿ̨Ž

ł̧ \;] ˛ Ć≥Žb? : اإلجقم، وغتمغ وتثة المسطمغظ، صال
<، وبشغاب عثا الراسغ،  Ž„Žd;ÌŒ̨ ĆiÁ̌Ą̂; Ž„ Ž\Ñ̨Ą̂; łfl ŽŸ;◊̌h̨]Œ̨Á̌; fiÏ Ćfip̌
خارت بقد المسطمغظ طجصاً، غاتضط شغعا تضاٌم شرذعا 
سقج  سظ  وسةجوا  السئاد،  رساغئ  وأجاءوا  الئقد،  شغ 
ق  فظعط  المسطمغظ  بقد  شغ  تظحأ  الاغ  المحاضض 
غمطضعن طسالةات طئثئغئ تصغصغئ، شثدسعا خاغرغظ 
وطا  وأشسثوا،  المساسمر،  السثو  وطآاطرات  إلطقءات، 
أخطتعا، ضما جاء شغ تخرغح وزغر الثارجغئ السعداظغ 
إبراعغط غظثور الثي صال غعم الثمغج ٢٠١٧/٤/١٣م: "إن 
شخض الةظعب ضان شغ افجاس طآاطرة َصِئْطَظا بعا، وطا 
غةري اآلن عع ظاائب عثه المآاطرة وغاتمطعن وزرعا 
الثارجغئ  لعزغر  تثغث  سطى  ردا  ذلك  وضان  ضاطًق"، 
الروجغ جغرجغ قشروف الثي صال شغه "إن إدارة أوباطا 
ذطئئ طظ تضعطئ سمر الئحغر المعاشصئ سطى تصسغط 
سثم  طصابض  طحضطاعا  لمسالةئ  ججئغظ  إلى  السعدان 
ضاظئ  وضما  الثولغئ".  الةظائغئ  المتضمئ  إلى  تصثغمه 
الرئغج  وصسعا  الاغ  (الثغاظغئ)  دغفغث  ضاطإ  اتفاصغئ 
المخري السابص (السادات) طع ضغان غععد المتاض. بط 
لمسارضغظ،  والسعدان،  طخر  شغ  الظزاطغظ  إغعاء  إن 
غةسض تعتر افجعاء ساطق طساسثا لعثه افظزمئ طظ 
اجاثثام تالئ الحتظ واقتاصان ضعرصئ ضشط غتصص 

بعا ضض ذرف بسخ المضاجإ سطى الطرف اآلخر.
وطما ق غثفى سطى أتث أنَّ ضق الظزاطغظ شغ السعدان 
وطخر ساججان سظ سقج ضبغر طظ المطفات طبض المطش 
والةظغه  السعداظغ  الةظغه  جسر  وتثظغ  اقصاخادي 
شغ  وافطراض  الفصر،  طسثقت  وارتفاع  المخري، 
الئقد  تأطغظ  شغ  افطظغئ  الظاتغئ  وضسش  الئطثغظ، 
وتماغئ السئاد وغغرعا طظ المطفات. عثا شغ افطاضظ 
الاغ تتئ جغطرتعط شما بالك بافطاضظ افخرى الاغ 

عغ خارج تتضمعط؟
بةقء  غعضح  الئطثغظ  بغظ  التاخض  الاعتر  عثا  إن 
تسغثعط  واتثة،  دولئ  لطمسطمغظ  غضعن  أن  أعمغئ 
تاضط  غصعدعط  واتثة،  راغئ  تتئ  واتثة،  أطئ 
واتث، وغرساعط، شغصغعط الفاظ والمتظ، شسطى أعض 
وعط  غصغظغا،  سطما  غسطمعا  أن  طخر،  وأعض  السعدان، 
المضاعون بظار افوضاع، أظَّه لظ تتض طحاضطعط ولظ 
تسئر  دولئ  بإصاطئ  إق  ظاجسا،  سقجا  صداغاعط  تسالب 
اإلجقم،  برباط  بغظعط  وتةمع  تعتثعط،  سظعط، 
حرع  بعا  وغسزمعن  دغظعط،  أتضام  بعا  غصغمعن 
ربعط، شغرضعن بعا اهللا تسالى، وغعصفعن بعا افزطات، 
وتةار  التروب،  جماجرة  سطى  الفرخئ  بعا  وغفعتعن 
الراحثة  الثقشئ  إق  بثلك  تصعم  دولئ  وق  السغاجئ، 
سطى طظعاج الظئعة، وسث اهللا جئتاظه وبحرى رجعله 
، شئعا غسعدون، ضما ضاظعا وضما أراد اهللا لعط أن 

 غضعظعا خغر أطئ أخرجئ لطظاس
* طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر وقغئ السعدان

إىل أغظ تاةه ترضغا بسث تتعلعا 
لطظزام الرئاجغ!

ُأسطظئ ظاائب اقجافااء الثي جرى غعم ٢٠١٧/٤/١٦ 
إلى  برلماظغ  طظ  التضط  حضض  تشغغر  سطى  ترضغا  شغ 
بعا  شفرح  الاشغغر.  لخالح   ٪٥١,٤١ شضاظئ  رئاجغ، 
طآغثو أردوغان ظاظغظ أظه جُغتِثث تشغغرا جثرغا شغ 
لخالح  جغضعن  ذلك  بأن  الماععمعن  وطظعط  الئطث، 
ذلك  إن  صال  طظ  وطظعط  التضط،  إلى  اإلجقم  سعدة 

غمعث لسعدة الثقشئ!
أوق؛ عثا الاشغغر ق غمج افجاس السطماظغ الصائمئ 
 ٢٠١٧/٤/١٩ غعم  أردوغان  أضث  وصث  الثولئ،  سطغه 
ظزام  شغ  حغء  غاشغر  لظ  أظه  الةجغرة  صظاة  سطى 
رجسئ  وق  ١٩٢٣م  سام  طظث  الصائط  السطماظغ  التضط 
صعاظغظ  (لاظفغث  لطخقتغات  اظاصال  عع  وإظما  سظه، 
الةمععرغئ،  رئغج  إلى  الــعزراء  رئغج  طظ  الضفر) 
صطسه  شغ  اهللا  سةض  طظصطع،  غغر  باق  الضفر  شظزام 

وإزالاه سظ العجعد.
وباظغا؛ عثا الاشغغر جاء بثسط طظ أطرغضا، شضان رئغسعا 
تراطإ طظ أوائض المئارضغظ فردوغان تغث اتخض به 
تطفعظغا ضما ظصطئ جرغثة الخئاح المآغثة له، طادتا 
إغاه فظه "جّغر تمطئ جغثة لثلك"، وأظه، أي تراطإ، 
فردوغــان:  وصال  صرب"،  طظ  حثخغا  التمطئ  "تابع 
أحغاء  عظاك  تعجث  وإظه  لخثاصاظا،  اعاماطا  "أسطغ 
طعمئ جثا جظصعم بعا طسا"، وحضر أردوغان لاأغغثه 
العةعم افطرغضغ سطى صاسثة لطظزام السعري. شأطرغضا 
تاى  أردوغان  بغث  الخقتغات  ضاطض  تةسض  أن  ترغث 

غظفث لعا طا تحاء دون سائص الئرلمان. شطالما سرصض 
الئرلمان الارضغ خططا أطرغضغئ، شمبق ذطإ أردوغان 
السراق  سطى  افطرغضغ  السثوان  شغ  ترضغا  طحارضئ 
سام ٢٠٠٣، شرشخ الئرلمان تتئ تأبغر الرأي السام 
الثي سارض السثوان افطرغضغ الشاحط والثي دسمه 
أردوغان. شسظثطا غخئح أردوغان خاتإ الخقتغات 
دون الرجعع إلى الئرلمان غساطغع أن غظفث فطرغضا 
طا تحاء ضما ظفث لعا ضض طا أرادت شغ جعرغا وآخرعا 
خثاع شخائض طظ البعار وصسئ تتئ تأبغره وإخراجعا 
طظ تطإ وتسطغمعا لطمةرطغظ روجغا والظزام وإغران 
لظ  البعرة  ظعر  شغ  غثر  ذسظئ  شضاظئ  وططغحغاتعا. 
غطغر  تراطإ  شإن  واآلن  جئغظه.  سظ  ساُرعا  ُغمتى 
شرتا، وغصعل له عظاك أحغاء طعمئ جثا جاظفثعا لظا 
وطسظا! وطا ذلك إق طا غاسطص بالمخالح افطرغضغئ طظ 
ترضغج لطظفعذ واقجاسمار افطرغضغ شغ المظطصئ وطظع 
بغظ  جعرغا  شغ  الخراع  تةطى  تغث  اإلجقم،  سعدة 
إرادة  ضث  أطرغضا  طع  الثول  ضض  بض  وأطرغضا.  افطئ 
السطماظغ  وظزاطه  اقجاسمار  وصطع  الاشغغر  شغ  افطئ 

الثغمصراذغ.
الظفعذ  إلى  الثاخض  شغ  طعجه  الاشغغر  عثا  وبالبا؛ 
له،  المسارضغظ  أحث  طظ  أوروبــا  شضاظئ  افوروبــغ، 
فطرغضا،  المعالغ  أردوغـــان  خقتغات  غسجز  فظــه 
الاغ  افخغرة  الصطسئ  الئرلمان؛  خقتغات  طظ  وغتث 
لقظةطغج  وخاخئ  وسمقء،  طآغثون  شغعا  لفوروبغغظ 
طبض تجب الحسإ الثي له ربع المصاسث. شغثخض ذلك 
ضمظ الخراع افطرغضغ افوروبغ. شصث ُضرب الظفعذ 
افوروبغ وخاخئ اإلظةطغجي شغ الةغح والمثابرات، 
اإلسقم  شغ  تاى  السالغ،  الاسطغط  وشغ  الصداء  وشغ 
لط  طا  شثلك  الئرلمان!  شغ  ُغدرب  واآلن  والختاشئ. 
تساطع أوروبا أن تاتمطه، شارى أظه جغدسش ظفعذعا 
الظزام  تائظى  ضما ضسش شغ طخر الاغ  تث  إلى آخر 
الرئاجغ الاابع فطرغضا والثي غرغثه أردوغان لارضغا.

ورابسا؛ عثا الاشغغر غغر بابئ، ضما تخض شغ باضساان، 
شصث اظاصض طظ برلماظغ إلى رئاجغ وطظ بط السضج 
طرات سثة، تسإ السمغض الثي غعجث سطى رأس عرم 
الماخارسئ  اقجاسمارغئ  الــثول  وطخطتئ  السططئ 
أطرغضا وبرغطاظغا. شالظزام الثغمصراذغ غسمح بثلك، 
الماتضمغظ  أغثي  شغ  وألسعبئ  الئحر  خظع  طظ  شعع 

شغ طخغر الئحر! شطربما شغ المساصئض غةري اجافااء 
آخر أو اظصقب شغسعد بالظزام الئرلماظغ!

جغدمظ  الرئاجغ  "الظزام  بأن  أردوغان  ادساء  أطا 
ترضغا  شغ  التاد  اقظصسام  سطى  وغصدغ  اقجاصرار 
شثلك  لقظصقبات"،  الئقد  تسرض  دون  وغتعل 
ادساء غغر خادق، شاقظصسام التاد صث ظعر طظ أول 
الحسإ  شظخش  اقجافااء،  ظاائب  إسقن  سصإ  جاسئ 
ولظ  ضثه،  اتاةاجات  وجّغروا  غآغثه،  لط  تصرغئا 
أظصرة  الساخماغظ  إن  تاى  اقظصقبات،  دون  غتعل 
صطساغظ  وضاظاا  الظابخ  ترضغا  صطئا  وعما  واجطظئعل 
سضسغئ،  شغعما  الظاائب  ظعرت  فردوغان  طآغثتغظ 
وعثا غظثر بأظه ربما غثسر شغ المساصئض، وأختاب 
المثغظاغظ  عاتغظ  شغ  أضبرعط  والفسالغات  الصعى 
وضض ترضغا تاأبر بعما. وغظثر ذلك بأظه ربما غتثث 
سام  غجي  طظاجه  اتاةاجات  حاضطئ  سطى  ضثه  تترك 
السام  تثث  ضما  اظصقب  طتاولئ  أو  أحث،  أو   ٢٠١٢
أردوغــان  تحثق  بسثطا  تمعز،   ١٥ غعم  الماضغ 
ضبغرا بأن سعث اقظصقبات صث ولى، شافاجأ به وضاد 

اقظصقب أن غظةح وغطغح به.
بالفثرالغ  حئغعا  ظزاطا  غرغث  أظه  أسطظ  وأردوغــان 
الضردغئ،  المحضطئ  غتض  تاى  أطرغضا،  ترغثه  ضما 
ولضظه غعغأ لفضراد اقجاصقلغئ الثاتغئ، فظه غتمض 
وغظثر  السراق،  شغ  تخض  ضما  اقظصسام  ذغاته  شغ 

باقظفخال واقجاصقل.

وأطا ادساء أردوغان أن "الظزام الرئاجغ عع افخطح 
وعع  حثخغ  لعثف  سظه  غثاشع  "ق  وأظه  لارضغا"، 
والخعاب،  لطتص  طةاظإ  شعع  بالسططئ"  اقجائثاد 
جمععرغا  أم  برلماظغا  أضــان  جــعاء  التضط  شحضض 
الثول  شغ  التال  عع  ضما  اطئراذعرغا  أم  ططضغا  أم 
غشغر  ق  والحرق  الشرب  شغ  السطماظغئ  الثغمصراذغئ 
شغ التصغصئ حغؤا، شعع ظزام اجائثادي جعاء تفرد 
شغ التضط حثص أو تاولئ طةمعسئ أن تتضط، فن 
أجاجه عغ السطماظغئ الئاذطئ الاغ تفخض الثغظ سظ 
التغاة وسظ الثولئ. شعغ سصغثة ضفر خراح ق طراء 
وق جثال شغعا، تصر أن اهللا خالص وق تصر بأن اهللا عع 
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َربُّ الَْعالَِمنَي﴾.
ولثلك أخث السطماظغعن بالثغمصراذغئ الفاجثة ضظزام 
لطتضط والاغ تصعل بتضط الحسإ أي أن الحسإ عع 
الثي غحرع وغتضط ظفسه باحرغساته وصعاظغظه شعغ 
حرك باهللا. وتسطغ الخقتغات الاظفغثغئ إطا لرئغج 
الةمععرغئ أو المطك أو اإلطئراذعر أو لرئغج العزراء. 
شأغطإ دول السالط التالغ صائمئ سطى ذلك، شعض شغعا 
خقح؟! ضق، بض ضطعا ظالمئ، طسائثة، ضاشرة بأظسط 
شغساظغ  وتحصغعط،  حسعبعا  ُتاِسج  وبتضمه،  اهللا 
وروتغئ  ظفسغئ  واضطرابات  السغح  ضظك  أضبرعط 
المادغئ  الصغمئ  شغعط  تاتضط  لعا،  طبغض  ق  وأخقصغئ 
والظفسغئ. ولضظ الثول تتاال سطغعط بأجالغإ خئغبئ 
شغسصطعه،  الظزام  سطى  وغظصدعا  غظفةروا  ق  تاى 
وطساأبرة  بالسئاد  طسائثة  زطرة  شغه  تاتضط  والثي 
بالمال، سثا أظعط ق غرون ظزاطا بثغق تالغا ُغسسثعط 
شاتارب  الاطئغص،  واصــع  سظ  اإلجــقم  ظزام  لشغاب 
الثول السطماظغئ سعدته والثاسغظ له، وتحعه خعرته 
شغه  غفضروا  شق  سظه،  الظاس  غئسثوا  تاى  وخعرتعط 
ضاتامال أن غضعن بثغق، وإن ضان عع الظزام الئثغض 
بتص الثي أجسث الئحرغئ بقبئ سحر صرظا، وعع الظزام 
بقد  طظ  ولشغرعا  لارضغا  الخالح  عع  بض  افخطح، 
اإلجقم ولطسالط ضطه، وعع غاةسث بالثقشئ الراحثة 
والثي  اهللا،  بإذن  صرغئا  الصائمئ  الظئعة  طظعاج  سطى 
جغئعر الحسعب وغةثبعا إلغه، شااتصص بحرى رجعل 
طحارق  طظ  له  زوي  طا  أطاه  ططك  غئطس  بأن    اهللا 

 افرض وطشاربعا، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج

لصث زادت تثة اقتاصان والاعتر بغظ طخر والسعدان، 
الثشاع  وزغر  تثخض  طساعى  إلى  الماضغئ،  افغام  شغ 
السعداظغ، الفرغص أول سعض بظ سعف، غعم افربساء 
١٢ ظغسان/أبرغض ٢٠١٧م، لغصعل إن الةغح السعداظغ 
غاسرض لـ"اجافجازات وطداغصات" شغ طظطصئ تقغإ 

الماظازع سطغعا طع طخر. (جعدان ترغئغعن).
ضثلك أتثاث ظصض الاطفجغعن المخري لخقة الةمسئ 
عثه  الضبغرون  اسائر  تقغإ،  طثغظئ  طساجث  طظ 
شغعا  وأنَّ  السعداظغ،  لطةاظإ  اجافجازا  الثطعات 
تخسغثا ططتعظا غغر طسئعق، ضما اسائر الئسخ شرض 
السعداظغئ  لفراضغ  دخعل  تأحغرة  السعدان  تضعطئ 
جظ  طظ  إلغعا  الصادطغظ  (الثضعر)،  المخرغغظ  سطى 
طعزة،  الحغثئ  وزغارة  وافذفال،  الظساء  واجابظاء   ،١٨
زوجئ أطغر صطر السابص، إلى افعراطات السعداظغئ، شغ 
حمال السعدان اجافجازا لطةاظإ المخري، وتط تسطغط 
الدعء سطى صدغئ طظطصاغ تقغإ وحقتغظ، شازدادت 

تثة الاعتر بغظ الئطثغظ.
ضاظئ المسألئ صئض شارة طتخعرة شغ طقجظات، بغظ 
شغ  افشراد،  وبسخ  الئطثغظ،  طظ  اإلسقطغغظ  بسخ 
خفتات الاعاخض المةامسغ، بط وخطئ إلى طساعى 
تثخض التضعطاغظ باخرغتات، أو الصغام بأسمال، افطر 
الثي جسض وزغر الثارجغئ المخري غأتغ إلى السعدان، 
وغافص طع وزغر الثارجغئ السعداظغ، إبراعغط غظثور، 
لاةظإ  الئطثغظ،  بغظ  حرف إسقطغ  طغباق  إبرام  سطى 
أغئ إجاءات طائادلئ، شغ طتاولئ لاعثئئ الاعتر بغظعما 
سطى خطفغئ أزطئ طظطصئ تقغإ الماظازع سطغعا وططفات 
افتثاث  عثه  سطى  بظاء  ظئ).  (الةجغرة  أخرى.  سثغثة 

أتإ أن أوضح افطعر اآلتغئ:
أوق: أعض السعدان وأعض طخر طسطمعن، شصث ضاظعا 
ضطعط بطثا واتثا، وججءًا طظ دولئ اإلجقم، وطا زالئ 
تةمع بغظعط أخعة اإلجقم، صال تسالى: ﴿إِغََّما الُْمْؤِمُنوَن 
III<. لثلك ق  Ž€ Ž÷ łâˇł∏\;Ê|̌

˛
^;€̌ Ž÷ łâˇł∏\? : إِْخَوٌة﴾، وغصعل الظئغ

غةعز اجاثثام المصغاس الحمعلغ إلظعار أن ضض أعض 
السئاب  تالئ  شغ  طحارضعن  السعدان،  أعض  أو  طخر 
وجائض  شغ  أو  اإلسقم،  شغ  تظحر  الاغ  والحاائط، 

الاعاخض المةامسغ.
بطثغظ  أي  بغظ  الاعتر  طظ  افول  المسافغث  إن  باظغا: 
الظسرات  غثضغ  الثي  الضاشر،  السثو  عع  طسطمغظ 
الثظغؤئ، وغخطظع صداغا سظ اقخاقف شغ الطعن، أو 
الماء  شغ  لغخطاد  المثعإ؛  أو  الصئغطئ،  أو  الةظج، 
غسطمعن،  الثغظ  به؛  التضام  ارتئاط  شغدمظ  السضر، 
أظعط ق غساطغسعن الئصاء شغ ضراجغ التضط إق بتئض 
طظ المساسمر، غاصعَّون به، وغأخثون طظه المسالةات 
بقد  شغ  تتضمه  غدمظ  ضما  لطمحاضض،  والتطعل 
غاثخطعن  الثغظ  وسمقئه،  طظزماته  سئر  المسطمغظ، 
ضما  الظجاسات...الت،  وشخ  اإلظسان،  تصعق  باجط 
غدمظ السثو المساسمر بغسه لطسقح لضق الفرغصغظ. 
ضما غسافغث طظ عثه افجعاء التضام شُغزِعرون بعا 
الحسإ  الافاف  بعا  غدمظعن  طخطظسئ،  بطعقت 
افوضاع  جعء  شغ  طساظاتعط  بعا  وغظسعن  تعلعط، 
أن  ضطه  ذلك  طظ  وافخطر  التضط،  طظزعطئ  وشساد 
تزض افطئ طفرصًئ، طمجصًئ، تاصاذشعا افطط والحسعب 

ضالرغحئ شغ الععاء.
فظعا  المسطمغظ،  سطى  حٌر  العذظغئ  شضرة  إنَّ  بالبا: 

بصطط: أجسث طظخعر

تالئ الاعتر بني طخر والسعدان!
بصطط: طتمث جاطع (أبع أغمظ)*

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

سصث تجب الاترغر/ الصسط الظسائغ شغ وقغئ السعدان ظثوة جغاجغئ إتغاء لثضرى عثم الثقشئ السادجئ 
والاسسغظ بسظعان "ضغش جصطئ الثقشئ اإلجقطغئ وضغش جظسغثعا؟"، وذلك غعم السئئ، ١٨ رجإ الفرد 
١٤٣٨عـ المعاشص ١٥ ظغسان/أبرغض ٢٠١٧م، بثار تجب الاترغر بمظطصئ الثخغظات الساسئ ١٢ صئض الزعر، 
وضان الافاسض بتمث اهللا ضئغرا تغث تظاولئ التاضرات الضبغر طظ افجؤطئ تعل إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة وإسادة دولئ رجعل اهللا  وأطةاد المسطمغظ وسجعط باطئغص أتضام اإلجقم شغ ظزام تضط 
جغاجغ إجقطغ ضما جططئ افخعات الدعء سطى دور المرأة المسطمئ شغ السمض طع تجب الاترغر إلصاطئ 

عثا الفرض السزغط واجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ طظ جثغث.

إحياء للذكرى الـ 96 لهدم دولة الخالفة
كيف سقطت الخالفة اإلسالمية وكيف سنعيدها؟
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غثسع تجب الاترغر شغ ععلظثا المسطمغظ لتدعر طآتمر الثقشئ الثي سجم سطى سصثه تتئ سظعان "الفراغ 
عثم  ذضرى  بمظاجئئ  ٢٠١٧م  ظغسان/أبرغض   ٣٠ المعاشص  افتث  غعم  وذلك  اإلجقم"،  وخسعد  السغاجغ 
الثقشئ. وجغتاضر شغ المآتمر افخ سئث اهللا إطام أوغطع طظ ترضغا وافخ أوضاي باق الممبض اإلسقطغ لتجب 

الاترغر شغ ععلظثا وافخ طغضائغض تسظ.

طع  السئادي  طئاتبات  وجثول  الجغارة  بافاخغض 
اإلدارة افطرغضّغئ، واجاغاء بسخ افذراف السغاجّغئ 
ضحش  أن  بسث  جّغما  ق  الجغارة،  تطك  طظ  الحغسّغئ 
العاحمغ  عحام  السراصّغ  والسغاجّغ  افطظّغ  الثئغر 
سظ تطّصغه طسطعطات طظ العشث السراصّغ شغ واحظطظ 
تفغث بأّن "الةاظإ افطرغضّغ بتث طع تغثر السئادي، 
إبساد  وضرورة  الفصغه"،  بعقغئ  "المآطظغظ  خطر 
السغاق  شغ  "اإلرعابغ".  الحسئّغ  التحث  سظ  عآقء 
إلى  جسغه  سظ  الجغارة  أبظاء  السئادي  تتثث  ذاته، 
تتةغط دور التحث الحسئّغ "جغاجّغًا"، وأبثى رغئاه 
لصائه  بسث  وخخعخا  السسعدّغئ،  طع  الاصارب  شغ 
عاطح  سطى  الةئغر  سادل  السسعدّي  الثارجّغئ  بعزغر 
واحظطظ  شغ  "داسح"  ضّث  الثولّغ  الاتالش  اجاماع 
تراطإ  لصاءي  طراصئعن  وغدع  آذار/طارس.   ٢٢ شغ 
بمتّمث بظ جطمان والسئادي شغ دائرة واتثة تحمض 
أغدًا الاعّجه السربّغ الةثغث ظتع السراق، والثي غأتغ 
طظسةمًا طع جغاجئ واحظطظ الراطغئ إلى تتةغط دور 
جمع  الثي  الطصاء  أّن  خخعخًا  المظطصئ،  شغ  إغران 
شغه  التثغث  جرى  جطمان،  بظ  وطتّمث  تراطإ  بغظ 
وق  المظطصئ،  شغ  اإلغراظّغ  الظفعذ  طثاذر  سظ  سطظًا 
غعجث أشدض طظ السراق لئثء تتةغط الظفعذ اإلغراظّغ 
لطسئادي  افطرغضّغ  الثسط  شإّن  وسطغه،  المظطصئ.  شغ 
الظفعذ  تصطغص  سطى  بالسمض  أغدًا  طحروذًا  جغضعن 
اإلغراظّغ شغ السراق، وتّض الفخائض الحغسّغئ المسّطتئ 

المظدعغئ شغ "التحث الحسئّغ" أو تتةغمعا.
 ولسّض اقجاصئال اقجابظائّغ الثي تزغ به السئادي 
الاغ  بغظعما  المئاتبات  وأجعاء  تراطإ  صئض  طظ 
وخفئ باإلغةابّغئ، ضاظا بمبابئ رجائض إلى الصغادات 
الحغسّغئ شغ السراق، سظ اظتغاز السئادي إلى السغاجئ 
والصعى  إغران  ضّث  والمسطظئ  العاضتئ  افطرغضّغئ 
جاضعن  اقظتغاز  عثا  شاتعرة  لضّظ  لعا،  المعالغئ 
طعاجعئ  سطغه  جغاعّجإ  الثي  السئادي،  سطى  باعزئ 
افولى  المعاجعات  وإّن  بشثاد،  شغ  إغران  تطفاء 

جاضعن بالدرورة طع صادة "التحث الحسئّغ".
وبثلك ظرى أن أطرغضا ترغث اجاشقل تترغر المعخض 
لثسط السئادي الثي اطاسخ ضبغرا بسئإ سثم تمضظه 
وتتصغص  الفساد،  سطى  لطصداء  إخقتات  إجراء  طظ 
افطرغضغ  لطمحروع  رغسعا  غسعد  جغاجغئ  طضاجإ 
شغ المظطصئ لثلك ظراعا تساسةض شغ إرجال الصعات 
لطسراق   F١٦ ذائرات  وترجض  السسضرغئ  والاسجغجات 
طعمئ  أن  وغئثو  المسرضئ،  دسط  شغ  لطمساعمئ 
اقظاعاء  سطى  حارشئ  صث  السراق  شغ  الثولئ  تظزغط 
جاضعن  الاغ  جعرغا  شغ  ذلك  بسث  طتخعرة  لائصى 
طخالح  غثثم  الثي  الئثغض  إغةاد  بسث  ظعاغاعا 
أطرغضا شغ جعرغا والثي ق غجال خسئا بسئإ إخرار 
أسظاصعط  تسطغط  سثم  سطى  المثطخغظ  جعرغا  أعض 

لطضاشر وسمقئه طظ ائاقف الفظادق.
أخئح  المسطمغظ  أوضاع  أن  له  غآجش  طما  إن 
ظراه  ولثلك  بعا،  غاتضط  الثي  عع  المساسمر  الضاشر 
غساثثم الطائفغئ لافرصئ المسطمغظ واقصااال شغما 
المثطص  الراسغ  غغاب  بسئإ  ذلك  وضض  بغظعط، 
وجظئ  اهللا  بضااب  حآوظعط  غرسى  الثي  لطمسطمغظ 
ظفعس  شغ  الراجثئ  اإلجقم  سصغثة  ولضظ  رجعله، 
المسطمغظ جاطغح بأتقم الضاشر المساسمر وسمقئه 
َ لََقوِيٌّ  هُ إِنَّ ابَّ ُ َمن يَنرُصُ نَّ ابَّ َنرُصَ َ ولع بسث تغظ. ﴿َو

 ...﴾َعِزيٌز

تساظث طؤعغئ اإلطارات ٢٠٧١ إلى أربسئ طتاور رئغسغئ: 
رؤغئ  ذات  واسغئ  بصغادة  طرظئ  تضعطئ  تطعغر  افول 
رجائض  وتصثم  حسئعا  إجساد  إلى  تسسى  واضتئ، 
إغةابغئ لطسالط. وغامبض المتعر الباظغ شغ اقجابمار شغ 
الاسطغط، بتغث غرّضج سطى السطعم والاضظعلعجغا الماصثطئ، 
شغ  والمعظغئ  واقتاراشغئ  افخقصغئ  الصغط  وغرّجت 
المآجسات الاسطغمغئ، وغثّرج سصعقً طظفاتئ سطى تةارب 
العخعل  البالث  المتعر  وغساعثف  الماصثطئ.  الثول 
إلى اصاخاد طاظعع صائط سطى المسرشئ، غظاشج أشدض 
اصاخادات السالط. أطا المتعر الرابع شغاسطص بارجغت صغط 
ذلك  ضض  المةامع،  شغ  واقتارام  والاماجك  الاساطح 
تضعن  ضغ  حاططئ  وتطعغرغئ  تظمعغئ  طتخطئ  ضمظ 

اإلطارات أشدض دولئ شغ السالط بتطعل سام ٢٠٧١.
طما ق حك شغه أن ضض حسإ طظ حسعب السالط غطمح أن 
غضعن افشدض شغ ضض حغء وأن غتخض سطى السسادة 
المططصئ وأن غتزى برغث السغح وغغر ذلك طما تمطغه 
غرائج اإلظسان الاغ ذئع اهللا الظاس سطغعا. إق أن تتصغص 
الرغئات وطا غخئع إلغه الئحر ق غضعن باضرغج عثه 
الرغئات سطى العرق والاخرغح بعا طظ سطى المظابر أو 
افطراء  وبراطب  التضعطات  أجظثات  شغ  إدراجعا  تاى 
آخر.  حغء  افطاظغ  وتتصغص  حغء  شالامظغ  والمطعك. 
واهللا تسالى رد سطى الغععد والظخارى تغظ صالعا إظعط 
ََنَّة 

ْ
جغثخطعن الةظئ وتثعط بصعله ﴿َوَقالُوا لَن يَْدُخَل اجل

َماغُِيُّهْم قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم 
َ
ْو نََصاَرٰى تِلَْك أ

َ
إَِالّ َمن اَكَن ُهوًدا أ

إِن ُكنُتْم َصادِقنَِي﴾. شطط غظضر الصرآن سطغعط الامظغ إظما 
ذطإ طظعط الئرعان سطى ضغفغئ تتصغص أطاظغعط. بط صال 
َماغِيُِّكْم َوَال 

َ
اهللا تسالى حاطق المسطمغظ ضثلك ﴿لَّيَْس بِأ

ُ ِمن ُدوِن  َ ْهِل الِْكَتاِب َمن َفْعَمْل ُسوًءا جُيَْز بِِه َوَال جَيِْد 
َ
ِّ أ ِ َما

َ
أ

ًّا َوَال نَِصريًا﴾. ِ ِ َو ابَّ
وشغ طةال تتصغص رغث السغح ذضر الصرآن الضرغط أن 
ذلك غتااج إلى ذرغصئ وإلى اقجاصاطئ سطى الطرغصئ 
اًء  طَّ َفَْجَصْغَظاُعط  الطَِّرغَصِئ  َسَطى  اْجَاَصاُطعا  لَِّع  ﴿َوَأن 

َغَثًصا﴾.
 والطرغصئ عغ طةمعسئ أسمال بابائ تسامث تصغصاعا 
تسامثعا  بض  الطمعح  أو  الامظغ  طظ  لغج  وختاعا 
طتعر  عع  الثي  اإلظسان  تحمض  أجاجغئ  شضرة  طظ 
السمض والتغاة الاغ غتغاعا اإلظسان والضعن الثي عع 
وإن  وإظه  الرغئات.  بعا  تاتصص  الاغ  افدوات  طخثر 
ضان اجاحراف أي سمض صرغإ وتتصغص أي غاغئ طرئغئ 
بالسغظ غتااج إلى ذرغصئ وأجالغإ وخطط، إق أظه ضطما 
َبُسَث السمض وتسصثت الشاغات وزاد الطمعح ضاظئ ذرغصئ 
تتصغص ذلك أخسإ وشعمعا أسصث وتئغاظعا أحث. وطظ 
عظا ضان ق بث في ذرغصئ لاتصغص أي عثف طعما جض أو 
خشر أن تضعن طساظثة إلى شضر واضح بّغظ غئغظ طسالط 

عثه الطرغصئ وغعضح آشاصعا وغرجمعا رجماً بّغظا.
تئظى  الاغ  الفضرة  تضعن  أن  ذلك  ضض  طظ  وافعط 
غراشصعا  وطا  وافعثاف  الشاغات  تتصغص  ذرغصئ  سطغعا 
وإغمان  اساصاد  طتض  تضعن  أن  وتمظغات  أطاٍن  طظ 
تاى  الشاغات  تطك  لاتصغص  غسسى  الثي  المةامع  طظ 
تضعن ذرغصئ ضض ذلك لغسئ طتق لطةثل أو طعضسا 
لطاشغغر والائثغض أو تضعن طةرد رؤغئ لتالط أو سئصري. 
شاإلغمان بأجاس الفضرة الاغ تظئبص سظعا الطرغصئ ق 
غصض أعمغئ سظ وضعح الطرغصئ ظفسعا، بط إن الشاغئ 
الاغ غسسى لعا اإلظسان وافعثاف المرتطغئ أو الثائمئ 
ق بث أن تضعن عغ ضثلك ججءًا ق غاةجأ طظ طظزعطئ 
السصغثة وطا غطتص بعا طظ أشضار، تاى ق تضعن سرضئ 

لطمساوطئ والائثغض والاشغغر.
تئثو  سظعاظعا  طظ  شعغ  اإلطارات،  رؤغئ  إلى  وسعدة 
أظعا رؤغئ حثص أو ابظغظ ضما جاء سطى لسان تاضط 
شأغظ  الثولئ.  شغ  السعث  لعلغ  الرؤغئ  سجا  الثي  دبغ 
تضعن اإلطارات بسث ١٠٠ سام سطى ظحعئعا لغسئ طسألئ 
رؤغئ وتخعر وذمعح، بض عغ ضما عغ غغرعا طسألئ 
ذرغص غاط رجمه بظاء سطى شضرة واضتئ بغظئ تخطح 
لرجط ذرغص. ولسئ عظا بخثد طظاصحئ جثغئ الرؤغئ 
والاخعر طظ تغث الجطظ والمثة طةال الئتث، إذ إن 
أضبر الثول تصثطا وطسرشئ وصثرة سطى الاتطغض السمغص 
الثمج  تاسثى  ق  ضاظئ  والمعارد  الطاصات  وتخر 
جظغظ شغ خططعا، وطع ذلك شضبغرا طا ضاظئ تدطر 

إلى الاسثغض والاأخغر والاشغغر.
أبسث؛  زاوغئ  طظ  المسألئ  طظاصحئ  بخثد  عظا  ولضظظغ 
تحضض  الاغ  افشضار  سظه  تظئبص  الثي  افجاس  وعغ 

ذرغصئ سمض وتتثغث افعثاف والشاغات.

والعاصع أن رؤغئ اإلطارات وطا ورد شغعا طظ طتاور لط 
تساظث إلى أي شضر حاطض سظ الضعن واإلظسان والتغاة، 
وضض طا ذضر سظ الفضر والافضغر أن عثه الرؤغئ تسئر سظ 
شضر تاضط دبغ الباصإ وولغ سعث الثولئ! أطا طا عع 
عثا الفضر الباصإ وسطى طاذا غساظث وطا عغ براعغظه "صض 
عاتعا برعاظضط"، شغئصى الفضر شغ رأس المفضر ضما صغض 
جابصا "المسظى شغ ظفج الحاسر" تغظ ق غسطط الظاس 
طصخعد الحاسر. وافشضار الاغ تظئبص سظعا ذرق واضتئ 
وتتثد أعثاشاً واصسغئ ولغسئ طةرد أطاٍن شطسفغئ عغ 
بطئغساعا تحضض طئادئ غخطح الئظاء سطغعا. شالرأجمالغئ 
وطظعا الثغمصراذغئ، واقحاراضغئ وطظعا الحغعسغئ أشضار 
طئثئغئ غمضظ أن غظئبص سظعا ذرق واضتئ غمضظ الاظئآ 
بظاائةعا وإلى أغظ غمضظ أن تعخض. شتغظ تثد الفضر 
جسض  وتغظ  والاارغثغئ،  المادغئ  الةثلغئ  اقحاراضغ 
الخراع الطئصغ ذرغصئ لطاشغر اقجاماسغ، وتغظ جسض 
اقصاخاد تضما سطى السغاجئ والمادة سطى الفضر، وجسض 
ططضغئ افحغاء بغث الساطئ طظ الظاس، ضان طظ الممضظ 
أن ترجط خفئ واضتئ لما غمضظ أن غآول إلغه المةامع. 
وصث تحضض المةامع اقحاراضغ تماطا سطى التالئ الاغ 
أدت إلغه ذرغصئ اقحاراضغئ شغ السمض: طةامع طاةاظج 
إلى أبسث التثود، غسغر بحضض حئه آلغ، بطغء الترضئ 
الثاخئ،  المطضغئ  سظ  المظئبصئ  الثواشع  تشغغإ  بسئإ 

بعلغسغ بسئإ ضئح بسخ طظ الشرائج الئحرغئ.
وضثلك طةامسات الرأجمالغئ الاغ تمئ خغاغاعا بظاء 
سطى أشضار آدم جمغث ورغضاردو وطثظغئ جان جاك روجع 
وشعلاغر، ظحأت بظاء سطى تطك افشضار طةامسات طفاعتئ 
طاتررة لغئرالغئ، اظاحرت شغعا الترغات المثاطفئ، وتفةرت 
شغعا  وتظعسئ  والمظاشسئ،  اإلظااج  شغ  افشراد  ذاصات 
أظماط التغاة، وتترضئ سةطئ الخظاسئ واإلبثاع، وتئاذأت 
شغعا سةطئ الظمع الئحري بسئإ ذشغان الظفسغئ والماع 

اآلظغئ، تاى حارشئ بسخ المةامسات سطى اقظصراض.
سقصئ  شسر  واضتا  طئثئغا  شضرا  اإلجقم  صّثم  وضثلك 
اإلظسان بظفسه وتغاته وسقصاه بالضعن وسقصاه بثالص 
بغظ  بط  المساظغر.  الافضغر  سطى  طئظغا  تفسغرا  الضعن 
شغ  السغح  طظ  غاغاه  المئثأ  بعثا  المآطظ  لقظسان 
عثا الضعن وذرغصئ تتصغص عثه الشاغئ. وبغظ له طسظى 
السسادة وجسض ضض إظسان طسآوق سظ ظفسه وسظ غغره 
وسظ الضعن الثي غسغح شغه باسائاره طساثَطفاً شغ عثا 
الضعن. وبظاء سطى ذلك شصث ظحأ طةامع بظاء سطى طئثأ 
اإلجقم جسطئ شغه الرابطئ بغظ الظاس عغ رابطئ السصغثة، 
شاظخعرت الصعطغات واإلبظغات شغ بعتصئ اإلجقم، وزالئ 
الفعارق الطئصغئ بغظ الظاس، وتفةرت ذاصئ افشراد شغ 
اإلبثاع دون أن غخغئعا الضئر والارف، وتعزسئ البروة 
بحضض ذئغسغ بتغث اظافى الفصر شغ المةامع اإلجقطغ، 
وتتصص تعازن طظصطع الظزغر بغظ تاجئ افشراد وتاجئ 
المةامع، وظحأت المةامسات اإلجقطغئ تماطا ضما تط 
تخعرعا بظاء سطى اإلغمان بفضرة اإلجقم وسصغثته وبظاء 

سطى ذرغصاه شغ السمض.
عضثا تظحأ المةامسات وتاتثد طسالمعا سطى طثى جظغظ 
وسصعد، بظاء سطى ذرغصئ واضتئ شغ السمض وشضرة تظئبص 
سظعا الطرغصئ، وعغ جظئ ضعظغئ ق تاثطش ﴿ُعَمّ َجَعلَْناَك 
ِيَن َال َفْعلَُموَن﴾،  َّ ْهوَاَء ا

َ
ْمِر َفاتَّبِْعَها َوَال تَتَّبِْع أ

َ ْ
َن األ ٰ رَشِيَعٍة ِمّ بَلَ

َِد لُِسَنِّة اَبِّ َيْبِديًال﴾.
َ

﴿ُسَنَّة اَبِّ الَّيِت َقْد َخلَْت ِمن َقْبُل َولَن جت
بشخ  حثص  رؤغئ  شعغ  راحث  بظ  طتمث  رؤغئ  أطا 
تساظث  ق  شعغ  شضره،  وسمص  ذضائه  طثى  سظ  الظزر 
إلى شضرة سصثغئ تخطح فن تحضض طئثأ، ولغسئ ذات 
ذرغصئ طئظغئ سطى شضر، وق أعثاشعا وغاغاتعا طظئبصئ سظ 
الفضرة. شق عغ شضرة صائمئ سطى طئثأ اإلجقم وق عغ 
احاراضغئ طارضسغئ أو لغظغظغئ وق عغ رأجمالغئ جمغث أو 
طضظجي أو غغرعما... وبالاالغ شإن طؤعغئ اإلطارات ٢٠٧١ ق 
تسثو ضعظعا طعضعع إظحاء تمئ خغاغاه بأجطعب أدبغ 

غثغثغ رغئات الظاس وغرضغ غرور الضبغرغظ.
لصث ضان باإلطضان التثغث سظ عثه الرؤغئ طظ زواغا 
أم  شسق  تخض  عض  اقجاصقل  وطظاصحئ  أخرى  ضبغرة 
ق؟ والائسغئ لئرغطاظغا عض اظاعئ أم ق؟ وضغفغئ ظععر 
وتصغصئ  طخطظع؟  أم  ذئغسغ  ظععر  عع  وعض  دبغ 
الثثطات  سطى  أم  الظفط  سطى  جعاء  الصائط  اقصاخاد 
الئظضغئ؟ وغغرعا ضبغر... ولضظ آلغظا شغ عثا المصال بتث 
المعضعع طظ زاوغئ الفضرة والمئثأ لسض الحسعب تثرك 
جئإ الظعدئ والئظاء الصعغط الثي ق غظعار جصفه سطى 
َن الَْقوَاِعِد  َ اَبُّ بُنَْياَغُهم ِمّ ِيَن ِمن َقْبلِِهْم َفأَ َّ أعطه. ﴿َقْد َمَكَر ا

 ﴾ْقُف ِمن َفْوقِِهْم َفَخَرّ َعلَْيِهُم الَسّ

طدغفا  لثسمعا)  ظفسطه  أن  غمضظ  طا  (جظرى  وصال 
طا  الاظزغط).  طظ  الاثطص  عع  الرئغج  (العثف  أن 
الرئغج  بإدارة  طافائق  السراصغ  العزراء  رئغج  جسض 
تراطإ صائق (جاضعن أضبر شاسطغئ طظ جابصاعا)، شغ 
إحارة إلى إدارة أوباطا، بط ضحش سظ تخعله سطى 
تأضغثات طظ الئغئ افبغخ بجغادة الثسط افطرغضغ 
لطسراق شغ تربه ضث الاظزغط، وشغ ظصطئ أخرى صال 
جرى  الاغ  الصداغا  إتثى  حضطئ  إغران  (إن  تراطإ 
تساءلئ  (لصث  طدغفا  الجغارة)،  خقل  سظعا  التثغث 
لماذا صام الرئغج باراك أوباطا بالاعصغع سطى اتفاق 
طا  غعطا  ربما  غفعط  أتث  ق  إغران...  طع  ضعثا  ظعوي 

ظامضظ طظ الفعط).
الحآون  شغ  الثئغر  العاحمغ،  عحام  ذضر  ولصث 
افطرغضغ  "الةاظإ  أن  السراصغئ،  وافطظغئ  السغاجغئ 
بتث طع رئغج العزراء السراصغ تغثر السئادي، خطر 
"المآطظغظ بعقغئ الفصغه"، وضرورة إبساد عآقء سظ 
التحث الحسئغ، وسظ الثطر الثي تحضطه إغران شغ 
العاحمغ  عحام  ظصض  ذلك،  إلى  برطاعا".  المظطصئ 
إن  صعلعا،  لطسئادي  المراشص  العشث  شغ  طخادر  سظ 
تطفاء  بحأن  السئادي  طع  تتثث  افطرغضغ  الةاظإ 
إغران طظ العقئغغظ (المآطظعن بعقغئ الفصغه) داخض 
ظصطئ  طا  وشص  العاحمغ،  وصال  الحسئغ".  "التحث 
افطرغضغ  الةاظإ  إن  افوجط"  "الحرق  ختغفئ  سظه 
ذالإ بـ"إبساد عآقء سظ طآجسئ (التحث) الرجمغئ 
شغ  بصائعط  وسثم  البصغطئ،  أجطتاعط  وتسطغط 
ضاإ  ظفسه،  السغاق  شغ  السراصغئ".  افطظ  طظزعطئ 
رجالئ  افطرغضغ  الحغعخ  طةطج  أسداء  طظ  سثد 
بـ"اغاظام  شغعا  غطالئعن  تراطإ  دوظالث  الرئغج  إلى 
الفرخئ لاتصغص عجغمئ (داسح) وإسادة بظاء السراق 
بما غاططإ تتصغص قطرضجغئ لئسخ طعام التضعطئ 
وتطئغئ  إلغران  المعالغئ  المطغحغات  وتض  السراصغئ 
واقلاجام  السراصغ  لطحسإ  اإلظساظغئ  اقتاغاجات 
أن  "غةإ  الرجالئ:  شغ  وجاء  المخالتئ".  بئرظاطب 
لامدغ  السئادي،  تضعطئ  لثسط  طساسثغظ  ظضعن 
صثطا وتطمؤظ جمغع السراصغغظ إلى بظاء سراق اتتادي 
القطرضجغئ،  برظاطب  شغ  السراق  وطساسثة  طعتث، 
دسط  وطعاخطئ  افطظغ،  الصطاع  وإخقح  والمخالتئ 
صعات افطظ السراصغئ، تاى تامضظ طظ المحارضئ طع 

الصعات افطرغضغئ شغ طضاشتئ اإلرعاب".
لصث ضان الرئغج افطرغضغ واضتا جثا شغ أظه غرغث 
طظ  غئاسث  أن  (اإلرعاب)  طتاربئ  شغ  السراصغ  تطغفه 
اقتفاصغئ  اظاصث  شصث  دورعا.  لاتةغط  بثاغئ  إغران 
العزراء  رئغج  زغارة  جاءت  بط  اإلغراظغئ.  الظعوغئ 
السراصّغ تغثر السئادي (١٩ آذار/طارس طظ سام ٢٠١٧) 
السسعدّي  السعث  ولّغ  ولّغ  زغارة  بط  واحظطظ،  إلى 
دوظالث  افطرغضّغ  الرئغج  ولصاء  جطمان  بظ  طتّمث 
طساع  وجعد  إلى  أحارت  طا  وعغ  وغغرعا،  تراطإ، 
وتتةغط  والرغاض  بشثاد  بغظ  لطاصرغإ  أطرغضّغئ 
افصثم  المساحار  زغارة  ذلك  تئع  اإلغراظّغ.  الثور 
لئشثاد  ضعحظر  جارغث  وخعره  افطرغضغ  لطرئغج 
شغ الرابع طظ ظغسان/أبرغض ضسقطئ سطى أن أطرغضا 
ظصض  شغما  عثا  غأتغ  إغران.  سظ  السراق  إبساد  ترغث 
العزراء  رئغج  طظ  طصرب  طخثر  سظ  "المعظغاعر"، 
سطى  ضان  السراق  شغ  إغران  دور  تتةغط  طعضعع  أن 
إلى  غداف  الطرشغظ.  بغظ  التعارات  صائمئ  رأس 
طسرشاه  سثم  (الحغسّغ)  العذظّغ  الاتالش  إسقن  ذلك 
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شغ  جاء  شصث  إجصاذعا،  وطتاولئ  طعاجماعا  سظ 
افتادغث صعل سائئ بظ ربغسئ (غا ابظ أخغ، إن ضظئ 
إظما ترغث بما جؤئ به طظ عثا افطر طاًق جمسظا لك 
طظ أطعالظا تاى تضعن أضبرظا طاًق، وإن ضظئ ترغث به 
وإن  دوظك،  أطًرا  ظصطع  ق  تاى  سطغظا  جعدظاك  حرًشا 
ضظئ ترغث به ططًضا ططضظاك سطغظا، وإن ضان عثا الثي 
غأتغك رئًغا تراه ق تساطغع رده سظ ظفسك ذطئظا لك 
عضثا  طظه)،  ظئرئك  تاى  أطعالظا  شغه  وبثلظا  الطإ، 
وطاذا    اهللا  رجعل  رد  ضان  شماذا  السروض  ضاظئ 
وضعح  واضتا  ضان  رده  أن  حك  ق  طعصفه؟  ضان 
َن الرَّمْحَِن الرَِّحيِم  الحمج شغ ضئث السماء ﴿حم تزَنِيٌل مِّ
لَْت آيَاتُُه قُْرآنًا َعَربِيًّا لَِّقْوٍم َفْعلَُموَن بَِشريًا َونَِذيًرا  كَِتاٌب فُصِّ
ا  مَّ كِنٍَّة مِّ

َ
ْكرَثُُهْم َفُهْم َال يَْسَمُعوَن َوَقالُوا قُلُوُبَنا يِف أ

َ
ْعَرَض أ

َ
َفأ

﴿َفإِْن  تسالى:  صعله  إلى  وخض  تاى  ِْه...﴾.  َ ِ إ تَْدُعونَا 
نَْذْرتُُكْم َصاِعَقًة ِمْثَل َصاِعَقِة َخٍد َوَعُموَد﴾، 

َ
ْعَرُضوا َفُقْل أ

َ
أ

وسطى عثا ظةث أن رجعل اهللا  لط غاظازل سظ تضط 
طظ  الدشعذات  ضض  رغط  اإلجقم  أتضام  طظ  واتث 
ولط  غعادن  لط  وتحرغث،  وتةعغع  وتسثغإ  صاض 
ضان  بض  ُغتاِب؛  ولط  غامطص  ولط  غثاعظ  ولط  غةاطض 
باباا بئعت الةئال الراجغات؛ طاضغا سطى أطر اهللا تاى 
تطرح  الاغ  وافجؤطئ  ساداه،  طظ  سطى  اهللا  أظعره 
سرضئ  طا    اهللا  رجعل  غصئض  لط  لماذا  ظفسعا: 
سطغه صرغح طظ التضط وطظ بط غسغطر سطى الثولئ 
  اهللا  رجعل  غصئض  لط  لماذا  بض  اهللا؟  حرع  وغطئص 

 تامئ ضطمئ السثد: شغ ذضرى عثم الثقشئ لماذا تأخر الظخر سظ بعرة الحام؟

طظ  خسخسئ  بظ  ساطر  بظغ  صئغطئ  سطغه  سرضئ  طا 
ظخرته وإصاطئ دولاه طصابض أن غضعن لعط افطر طظ 
بسثه؟ ولماذا لط غصئض رجعل اهللا  طا سرضئ سطغه 
صئغطئ بظغ حغئان طظ ظخرته طظ جاظإ السرب دون 
المسطمغظ  سثابات  غظعغ  ذلك  ضض  أن  طع  الفرس؟ 
جعبعئ  الطروتات  عثه  ضض  إن  آقطعط؟  وغجغض 
أطا   ، الععى  سظ  غظطص  ق  َطْظ  ِصَئض  طظ  بالرشخ 
صغادات الغعم شصث صئطعا بعغؤئ التضط اقظاصالغ سطى 
والمةامع،  الثولئ  سظ  اإلجقم  شخض  سصغثة  أجاس 
وخادر  صغثعط  الثي  الصثر  السغاجغ  المال  وصئطعا 
صراراتعط، وعادظعا أسثاء اهللا وجاططععط وداعظععط 
تتعلئ  تاى  طساغغرعط  والاجطعا  لعط،  وتمطصعا  بض 
شغعا  غاصاجط  طحارضئ  سمطغات  غرشئ  إلى  أجااظئ 
لط  حاى  ذرائع  تتئ  ذلك  ضض  افدوار،  المفاوضعن 
الثارجغئ  وزغر  خرح  خائفا،  تآّطظ  ولط  جائسا  تحئع 
ذرغص  سظ  ظصعم  "ظتظ  قشروف  جغرغغ  الروجغ 
الظار،  إذقق  وصش  ظزام  باعذغث  أجااظئ  طفاوضات 
وتتثغث المساغغر الاغ غةإ أن غطاجم بعا ضض طظ ق 
إغران  طع  ظسث  شغما  اإلرعابغغظ،  إلى  غظامغ  أن  غرغث 
تاقت  لرخث  شرخئ  تاغح  طحارضئ  آلغات  وترضغا 
سطى  والاأبغر  سطغعا  والرد  الظار  إذقق  وصش  اظاعاك 
طثالفغعا" بسث ضض ذلك غاساءل الضبغرون لماذا تأخر 

 !الظخر سظ بعرة الحام؟
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا
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غعم  لئظان،  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  حابات  سصثت 
السئئ، ١٨ رجإ الفرد ١٤٣٨عـ المعاشص ١٥ ظغسان/

أبرغض ٢٠١٧م، ظثوة بسظعان "الثقشئ والاسطغط: إتغاء 
الظسائغ  المآتمر  خطفغئ  سطى  وذلك  الثعئغ"،  السخر 
آذار/طارس   ١١ شغ  سصث  الثي  الثاطج  السالمغ 
الظثوة  اشااتئ  وصث  جاضرتا/إظثوظغسغا.  شغ  المظخرم 
باقوة سطرة طظ الثضر التضغط لفخئ (آقء الحمالغ)، 
وألصئ افخئ (سق الشعراظغ) ضطمئ اقشاااح وبسثعا تط 
بط  والاسطغط.  الثقشئ  بسظعان:  افول  الفغثغع  سرض 

صثطئ افخئ (إتسان طتسظ) الضطمئ افولى سرضئ خقلعا أجئاب أزطئ الاسطغط شغ السالط اإلجقطغ طرضجة 
سطى طحاضض الاسطغط شغ لئظان وطئغظئ التطعل لعا المساظئطئ طظ الضااب والسظئ. وصث صثطئ بسخ الحابات 
سرضًا قشاًا لظماذج طظ المسطمات الرائثات شغ السخر الثعئغ، بط تئع عثا السرض شغثغع آخر غئغظ أبر شساد 
طظاعب الاسطغط شغ الةغض الظاحأ. بط تتثبئ افخئ (أتقم ذالإ) شغ الضطمئ الباظغئ سظ سثة ظصاط إلرحاد 
الثااطغئ  الضطمئ  حمطئ  وصث  اإلجقم.  دولئ  غغاب  ظض  شغ  والاسطغط  الاربغئ  فجالغإ  والمسطمات  افطعات 
ضةجء  الممغج  الاسطغمغ  المظعاج  إلسادة  السمض  بفرضغئ  التاضرات  طثضرة  الظثوة،  تظاولاعا  الاغ  الظصاط  أبرز 
الحثغث  إسةابعظ  سظ  سّئرن  الطعاتغ  التاضرات  تفاسض  ضمظ  وذلك  المعسعدة.  الراحثة  الثقشئ  ظزام  طظ 

وحضرعظ سطى تصثغط طبض تطك افسمال الاغ طظ حأظعا أن تصعم باعسغئ افطئ والظععض بعا.

بئقل بثر والفخائض اإلجقطغئ افخرى. وببئ المعاصع 
ظسإ  سئر  اإلحاسات  إغــران  لتجب  الاابسئ  اإلسقطغئ 
تعاجط  المثغط  داخض  لحثخغات  ضاذبئ  تخرغتات 
قجاظساخ  ضمتاولئ  بالصاض  وتاعسث  الطئظاظغئ  السططئ 
الفخائض  بغظ  التطعة  سغظ  شغ  الئارد  ظعر  جغظارغع 
اإلجقطغئ والسططئ الطئظاظغئ، وعثا ضطه طثالش لطعاصع؛ 
شالفخائض اإلجقطغئ ضاظئ تتاول العخعل إلى تسعغئ 

إلظعاء المطش بأصض الثسائر وتةظإ تعجغع المسرضئ.
بثاغاعا  شِفغ  لطمسرضئ  المغثاظغئ  الافاخغض  سظ  وأطا 
ضان تترك سظاخر ترضئ شاح بطغؤاً جثا وضان العثف 
أّغام  بسث  أظه  إق  بثر.  بقل  طةمعسئ  سطى  الصداء  عع 
تطصى ضق الطرشغظ الثسط طظ خارج المثغط. شطصث تط 
- وبحضض سطظغ - اجاصثام سظاخر إضاشغئ لترضئ شاح 
طظ طثغمات أخرى تتئ طرأى وطسمع السططئ الطئظاظغئ. 
وعثا غثل سطى أن طا غتخض داخض المثغط غاط ذئثه 
والاثطغط له طظ الثارج لضظ تظفثه سظاخر شغ الثاخض. 
وبسث طسارك ذاتظئ وصخش جظعظغ سطى تغ الطغرة لط 
تساطع ترضئ شاح الاصثم داخض التغ واظاعئ المسرضئ 
افخغرة باقتفاق سطى أن غاعارى بقل بثر سظ افظزار 

وأن تثخض الصعة افطظغئ المحارضئ إلى تغ الطغرة.

أظه  إق  اتفاق  عضثا  تماجك  طثى  المسطعم  غغر  وطظ 
أن  لئظان  شغ  الرجمغئ  الاخرغتات  طظ  واضتا  ضان 
طعضعع  طسالةئ  شغ  طثاطفاغظ  أجظثتغظ  عظاك 
سطى  السغطرة  غرغث  الطئظاظغ  إغران  شتجب  المثغط؛ 
شطثغعط  أطرغضا  غعالعن  الثغظ  تطفاؤه  وأطا  المثغط، 
أواطر شغ المتاشزئ سطى اجاصرار العضع افطظغ بسغثا 

سظ التسابات الفؤعغئ.
إن أعض المثغط غرزتعن تتئ وذأة المسارك السئبغئ 
والاغ ق صغمئ لعا. شاارة غاط زج المثغط شغ طسارك 
إغران  تجب  بغظ  وذعرا  ودتقن،  سئاس  شاح  جظاتغ 
المثغط  غاتعل  أن  طظ  والثعف  الطئظاظغئ.  والسططئ 
ضاظئ  طبطما  الطئظاظغئ  افذــراف  بغظ  برغث  لخظثوق 
السططئ  إن  طتسظ.  جئض   - الائاظئ  ذرابطج  طتاور 
الطئظاظغئ تصع سطى ساتصعا المسآولغئ افولى شغما غاسطص 
بالعضع افطظغ شغ طثغط سغظ التطعة شضاشئ افجطتئ 
الاغ ضاظئ تاثشص إلى داخض المثغط ضاظئ تثخض سطى 
طرأى وطسمع طظ السططئ، وتاى اصاراح الصعة افطظغئ 
المحارضئ تط الثشع به طظ صئض السططئ الطئظاظغئ سطى 
أن تظسص أطظغا طع السططئ ذاتعا. وأطا طتاولئ الصعل 
بأن الخراع بغظ إجقطغ وسطماظغ وأظه طتخعر داخض 
المثغط وأظه ق غعجث ططاطع خارجغئ بالمثغط ضض عثا 

 الضقم عع تجوغر لطتصائص وتجغغش لطعاصع
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ لئظان

طسارك طثغط سني التطعة... 
خراع أجظثات خارجغئ

وغةاظإ  خغثا  طثغظئ  جظعب  التطعة  سغظ  طثغط  غصع 
المثغط  جضان  سثد  لئظان.  جظعب  الئتري  الطرغص 
شغه  وغظاحر  شطسطغظ  أعض  طظ  ألفاً  الـــ٨٠  غصارب 
السقح بحضض ضبغش. سطى طر السظعات تعذثت السقصئ 
بغظ أعض المثغط وأعض طثغظئ خغثا تةارغا واجاماسغا 
شغ  طئاحر  تأبغر  له  المثغط  اجاصرار  وُغسائر  وأطظغا، 
طاسثدة  صعى  المثغط  سطى  تسغطر  خغثا.  اجاصرار 
تظصسط سطى الظتع الاالغ: ترضئ شاح والاغ تسث افضئر 
الصعة  تحضض  الاغ  افظخار  وسخئئ  وجقتا،  تمعغق 
السسضرغئ افضبر تظزغما، وترضئ المصاوطئ اإلجقطغئ 
جظث  تظزغط  طبض  تةما  أخشر  وتظزغمات  تماس، 

الحام، وترضئ الحئاب المسطط.
تسغطر السططئ الطئظاظغئ سطى ترضئ الثروج والثخعل 
زغارة  وبسث  طتثدة.  طثاخض  سئر  المثغط  وإلى  طظ 
رئغج السططئ الفطسطغظغئ طتمعد سئاس لطئظان شغ 
آخر حعر حئاط ٢٠١٧ تط تحضغض صعة أطظغئ طحارضئ 
المثغط  أطظ  لدئط  الرئغسّغئ  الفخائض  ضاشئ  تدط 
الصعة  اظاحار  وطع  الطئظاظغئ.  السططئ  طع  بالاظسغص 
افطظغئ المحارضئ داخض المثغط رشخ طسآول جماسئ 

"الحئاب المسطط" بقل بثر اقظدعاء تتئ حروذعا.

وشغ بثاغئ حعر ظغسان الةاري، اظثلسئ جعلئ جثغثة 
طظ المسارك بغظ جماسئ بقل بثر وترضئ شاح وعثه 
المرة اتثثت ذابسا أحرس طظ ذي صئض. وظحر طعصع 
داخض  السسضرغئ  الائسغئ  خارذئ  اإللضاروظغ  الةظعبغئ 
المثغط تتئ سظعان "الثائرة الةعظمغئ شغ سغظ التطعة"، 
وذضر المعصع أن بقل بثر غأخث السقح طظ طسآول 
تظزغط "أظخار اهللا" جمال جطغمان الثي غسغطر سطى 
طثغط "طغئ وطغئ"، ضما ذضر المعصع أن جمال جطغمان 

غاطصى الثسط طظ تجب إغران شغ لئظان.
التطعة  سغظ  لمثغط  الطئظاظغ  ــران  إغ تــجب  غظزر 
الطئظاظغ.  الةظعب  بطرغص  تاسطص  بتائ  أطظغئ  ظزرة 
شمظث  بمظ.  بأي  سطغه  السغطرة  غاط  أن  غةإ  وأظه 
سطى  المتسعبغظ  ضاشئ  إخــراج  تط  تصرغئا  جظاغظ 
داخض  طظ  إغران  بتجب  المرتئطغظ  المصاوطئ  جراغا 
داخض  افطظغ  والعضع  العصئ  ذلك  وطظث  المثغط. 

المثغط طرتئك والمسارك تاةثد.
وِشغ المسرضئ افخغرة ظعرت بعادر اظصسام بغظ الصرار 
الرجمغ الطئظاظغ وصرار افذراف المتسعبئ سطى تجب 
إغران الطئظاظغ، شئغث أن الصرار الرجمغ ضان غخر سطى 
إظعاء ظاعرة بقل بثر إق أن جماسئ تجب إغران ضاظعا 
افجــعاء  تعتغر  ظتع  لطعاصع  طثالش  بحضض  غةظتعن 
وتسصغث المطش بثاغئ سئر اسائار أن المسرضئ عغ بغظ 
ذرف سطماظغ طامبض بترضئ شاح وآخر إجقطغ طامبض 

جط
طار

ترطئ زواج املرأة املسطمئ طظ غري املسطط 
طسطعطئ طظ الثغظ بالدرورة

أذطصئ جمسّغات تعظسّغئ دسعة إلى إلشاء صاظعن غتزر 
زواج الّاعظسّغات المسطمات بشغر المسطمغظ بثسعى أظه 
دجاعر  سطغعا  ظّص  الاغ  الّدمغر  تّرّغئ  طع  طاسارض 
الةمععرّغئ الّباظغئ جظئ ٢٠١٤. وإللشاء عثا اإلجراء وّصسئ 
٦٠ جمسّغئ شغ ائاقف غساجم تحث الّرأي السام لستإ 

عثا اإلجراء بتطعل تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٧.
ضرورة  سطى  وغظّص   ١٩٧٣ جظئ  اإلجراء  عثا  خثر 
بحعادة  بمسطمئ  الّجواج  غرغث  أجظئّغ  ضّض  اجازعار 
اساظاق لقجقم شإذا أبرم سصث الّجواج خارج تعظج دون 

عثه العبغصئ شإّظه ق غسّةض، وغخّظش غغر صاظعظّغ.
"إّن  له:  بغان  شغ  شخّرح  اقئاقف  تفغزئ  عثا  أبار 
بحرّي  ضائظ  فّي  أجاجّغاً  تّصاً  غدرب  اإلجراء  عثا 
وعع اقخاغار التّر لطّجوج، عثا المظع غسّئإ ألماً آلقف 
الّاعظسّغات  جمغع  غسائر  فّظه  وأجرعّظ  الّاعظسّغات 
طسطمات، شغ تغظ ق تعجث أّي وبغصئ تآّضث الّثغاظئ". 
وخّرتئ رئغسئ جمسّغئ "بغاغ" جظاء بظ ساحعر صائطئ 
ق  إجراء  طةّرد  غاتّضط  أن  الغعم  المصئعل  طظ  "لغج 

صغمئ له صاظعظّغاً شغ تغاة آقف الّاعظسّغات".
بثلك  وأشستئ  سثغثة  طعاصع  الثئر  عثا  تظاصطئ 
طساتئ لئسخ ضساف الّظفعس الثغظ غرغثون الّطسظ 

شغ أتضام حرسّغئ صطسغئ.
لدرب  جاعثغظ  غسسعن  تعظج  شغ  السطماظّغعن 
تعاترت  وصث  بعاباعا،  وزسجسئ  أعطعا  سصغثة 
وذسظ  الثمر،  تضط  شغ  تحضغك  لثلك:  طتاوقتعط 
تسّثد  تضط  طظ  وتعّضط  المغراث،  أتضام  شغ 
الّجوجات... جسغ دؤوب طظعط لثثطئ ظزام سطماظّغ 
تّاى  أتضاطه  وضرب  اإلجقم  إزاتئ  جعى  له  عّط  ق 
تظغظا  شغعط  لمج  الثغظ  أعطه  ظفعس  شغ  غدسفه 
ولعفئ إلسادة اإلجقم إلى تغاتعط بسث طا قصعه طظ 

ظطط وطا سثطعه طظ تماغئ ورساغئ.
سطى الّرغط طظ أّن ترطئ زواج المسطمئ بشغر المسطط 
طسطعطئ بالّدرورة شغ ضااب اهللا ﴿َوَال ُيْنِكُحوا الُْمرْشِكنَِي 
ْعَجَبُكْم 

َ
أ َولَْو  ُمرْشٍِك  ِمْن  َخرْيٌ  ُمْؤِمٌن  َولََعْبٌد  يُْؤِمُنوا   َّ َح

ََنِّة وَالَْمْغِفَرةِ بِإِْذنِِه 
ْ
وَحَِك يَْدُعوَن إىَِل اجَّارِ وَاَبُّ يَْدُعو إىَِل اجل

ُ
أ

ُروَن﴾ [الئصرة: ٢٢١] تّرطه  ُ آَيَاتِِه لِلَنّاِس لََعلَُّهْم َفَتَذَكّ َويُبنَِيّ
اهللا تسالى وأّضثه ﴿َفإِْن َعلِْمُتُموُهَنّ ُمْؤِمَناٍت َفَال تَرِْجُعوُهَنّ 
﴾، وشغ جّظئ  ارِ َال ُهَنّ ِحٌلّ لَُهْم َوَال ُهْم حَيِلُّوَن لَُهَنّ إىَِل الُْكَفّ
المسطمات  جمغع  بغظ    الّرجعل  شرَّق  شصث  رجعله 
زغظإ  ابظاه  وطظعط  غسطمعا،  لط  الثغظ  وأزواجعّظ 
زوجئ أبغ الساص بظ الربغع، شطّما وصع شغ افجر غعم 
إلغه،  ابظاه  غئسث  أن  سطى    اهللا  رجعل  أذطصه  بثر 

شعّشى له بثلك بط أجطط بسثعا شردَّعا سطغه.
بالمسطمئ  الضاشر  زواج  أّن  سطى  السطماء  أجمع  ضما 
الّجظا،  تضط  الّجواج  عثا  وتضط  أخًق  غظسصث  ق  باذض 
زواج  شتضط  التال:  شغ  بغظعما  غفّرق  أن  وغةإ 
المسطمئ بشغر المسطط: ترام، ولضّظ عثه الةمسّغات 
تظادي بإلشائه وتسمض سطى الّطسظ شغه فّظه - تسإ 
ظّص  الاغ  الّدمغر"  "تّرّغئ  طع  غاسارض   - زسمعا 

الّثجاعر. سطغعا 
شأّي دسعة عثه الاغ تططصعا عثه الةمسّغات؟ عض عغ 
طتاولئ طظعا لتّض طحضطئ السظعجئ الاغ تفّحئ شغ 
بغظ  طظ  شخارت  سمعطا  السربّغئ  الئقد  وشغ  تعظج 
بثطص  المحاضض  تسالب  أعضثا  المرأة؟  طحاغض  أعّط 
سطى  تسمض  وسمثا -  أّظعا -  أم  وأخطر  أضئر  طحاضض 
وتبغر  الّظاس  بعابئ  طظ  لاظال  أخرى  طحاضض  إغةاد 

الئطئطئ بغظعط؟ وعض التّض شغ ظحر الفساد والّاسّثي 
سطى تضط طسطعم بالّدرورة؟

تتصغصات  وتسإ   -  ٢٠١٢/٠٢/٢٥ ججاغرس:  ذضرت 
أطظّغئ لطّحرذئ - أّن الّسظعات افخغرة حعثت زغادة 
شغ سثد الةجائرّغات الّطعاتغ أصثطظ سطى الّجواج طظ 
أجاظإ غغر طسطمغظ، خاخئ طظ جظسّغات لط غألفعا 
وجظعب  والخغظغغظ  الااغقظثغغظ  طبض  المةامع 
إشرغصغا، وعظاك طا ق غصض سظ ٩٥ شغ المائئ طظ عثا 
طظه  الشاغئ  فّن  بالفحض  غظاعغ  الجغةات  طظ  الّظعع 
ضاظئ المااجرة بالمرأة طظ أجض التخعل سطى إصاطئ 
أو تتصغص طخالح سصائثغئ طظ حأظعا ظحر طساصثات 
دخغطئ سطى المةامع... شئط تئّحر عثه الةمسّغات الاغ 

تسمض سطى إلشاء عثا اإلجراء؟
سةئا لعثه الةمسّغات!! تساعةظ التقل وتصغط الّثظغا 
سطى تضط تسّثد الّجوجات وتسّعق لطترام ولما غشدإ 
اهللا تتئ ذرغسئ "ترّغئ الّدمغر"!!!.. وضغش السةإ طظ 

خظغسعا وصث ُأتثبئ لاظفغث ذلك؟؟..
الةمسّغات  عثه  شغعا  تثاشع  الاغ  عثه  دسعة  أّي 
السطماظّغئ سظ تصعق آقف الّاعظسغات شغ اخاغار الّجوج 
باسائارعّظ غغر طسطمات طظ المفارض أن ق غسري 
سطغعّظ عثا اإلجراء وغرشدظ الّاصّغث واقظخغاع لعثا 
لمسطمات  تضفغر  جرغمئ  جرغمئ؟  عثه  ألغسئ  افطر. 
وظادغظ  الئائث  الّظزام  ضّث  اظافدظ  القتغ  تعظج 
بإجصاذه وتشغغره طاحّئبات بالععّغئ اإلجقطّغئ الاغ 

غسسى سثّوعّظ لطمسعا؟؟
تسسى  الاغ  الةمسّغات  عثه  خئث  خئغبئ  دسعة  عغ 
طظّفثة  واظاصاخعا  اإلجقم  حرغسئ  أتضام  طظ  لطّظغض 
لظ  طردودة  دسعة  وطّعلعا.  أتثبعا  طظ  طثّططات 
تطصى آذاظا خاغغئ وجاطفر ضما تطفر الّظعاة الفاجثة، 
شمسطمات تعظج لظ تظططغ سطغعّظ عثه الحسارات 
الضاذبئ الّجائفئ ولظ تظال طظ بصاعّظ بأتضام رّبعّظ 
عثه الّثساوى وق عثه المطالإ التصغرة الاغ تضحش 

تصثا ضئغرا سطى اإلجقم وأتضاطه.
لجسجساه   - دّبر  طعما  بابائ  وأتضاطه  باق  اإلجقم 
الضاشر  الشرب  ورائعط  وطظ  عآقء   - طظه  والّظغض 
طظ  الّظاس  وغثرج  السالط  غتضط  ظزاطا  وجغسعد 
رّبعط  لظعر  السطماظّغئ  وظطط  الّرأجمالّغئ  ظطمات 

وعثي ظئّغعط.
صعل  حرح  شغ   - "المشظغ"  شغ  صثاطئ  ابظ  صال 
الثرصغ: (وق ُغَجوَّج ضاشر طسطمئ بتال) -: "أطا الضاشر 
شق وقغئ له سطى طسطمئ بتال، بإجماع أعض السطط، 
وأختاب  سئغث،  وأبع  والحاشسغ،  طالك،  طظعط: 
طظ  ضض  عثا  سطى  أجمع  المظثر:  ابظ  وصال  الرأي. 

ظتفر سظه طظ أعض السطط".
وطظ شسطئ ذلك سالمًئ بترطاه طساتطئ له، شصث ارتثت 
سظ دغظ اإلجقم، وغةإ سطغعا المئادرة بمفارصئ عثا 
طتخ  عع  بض  باذض،  له  ظضاتعا  فن  شعرًا؛  الرجض 
الجظا، وغةإ سطغعا بسث شراصه أن تاعب إلى اهللا تسالى 
بالظثم سطى طا خظسئ والسجم سطى سثم السعدة إلغه 
جتعد؛  وق  اجاتقل  غغر  طظ  شسطاه  ضاظئ  وإن  أبثًا، 
شاضعن ساخغئ وطرتضئئ لضئغرة طظ الضئائر، وإن ضاظئ 
جاعطئ بالتضط؛ لظحأتعا شغ غغر بقد المسطمغظ شق 
شإن  حئعئ،  ظضاح  ظضاتعا  وغضعن  تغظؤث،  سطغعا  إبط 
أجطط زوجعا، شعع أتص بعا طا داطئ شغ السثة، سطى 

 الراجح طظ صعلغ السطماء

بصطط: زغظئ الّخاطئ بصطط: سئث الططغش داسعق*

إحياء للذكرى الـ 96 لهدم دولة الخالفة
والية لبنان: ندوة نسائية "الخالفة والتعليم... إحياء العصر الذهبي"

سظ  الساضئ  زاعر  المظحص  السعري  السمغث  "ضحش  الاالغ:  الثئر  ٢٠١٧/٠٤/١٥م)،   ،٢١ (سربغ  طعصع  ظحر 
طسطعطات خطغرة بثخعص افجطتئ الاغ غاعشر سطغعا بحار افجث. وشغ طصابطئ له طع ختغفئ "الشاردغان" 
الئرغطاظغئ صال السمغث السعري المظحص إن افجث غماطك طؤات افذظان طظ افجطتئ الضغمغائغئ الاغ ظصطعا 
إلى الةئال المتخظئ بحثة خارج تمص وإلى طثغظئ جئطئ الساتطغئ بالصرب طظ ذرذعس. وأوضح الساضئ 
أن أضبر طا غماطضه الظزام عع غاز السارغظ، قشاا إلى أن اجاعثاف ططار الحسغرات لط غثطر أغا طظ افجطتئ 

الضغمغائغئ الاغ تثجن خارجه، وغاط ظصطعا إلغه صئغض تظفغث الدربئ".
: إن طؤات افذظان طظ افجطتئ الضغمغائغئ عثه وغغرعا طظ ترجاظئ افجطتئ الاغ غماطضعا ظزام 
افجث، ساش ضغان غععد الثي غشاخإ افرض المئارضئ شطسطغظ، والثي تطص ذغراظه شعق صخر بحار، 
وصخش طعاصع سسضرغئ شغ جعرغا سحرات المرات، وشغ ضض طرة ضان الظزام السعري غتظفر بالرد شغ 
العصئ المظاجإ؛ ظصعل إن ضغان غععد المست عثا صث ساش شغ طأطظ طظ عثه افجطتئ فضبر طظ ٤٠ 
ساطا طظ تضط آل افجث العالث والعلث، لضظعا ظعرت واجاثثطئ بضض وتحغئ وعمةغئ ضث أعض جعرغا 
سظثطا أرادوا اقظسااق طظ ظطمه والاثطص طظ صعره، وذالئعا باتضغط حرع اهللا تئارك وتسالى، شتسئظا 

اهللا وظسط العضغض شغ بحار، وشغ ضض طظ أغثه وحاغسه

األسد يمتلك مئات األطنان من األسلحة الكيميائية

١٩ ظغسان/أبرغض شغ أوشا صاطئ الصعات  ١٤٣٨عـ، المعاشص  ٢٢ رجإ  شغ الخئاح الئاضر طظ غعم افربساء 
طغثائغض،  تعباغةغظ  وعط  طظعط،  سثدا  واساصطئ  المسطمغظ،  بغعت  وتفاغح  بمثاعمئ  أخرى  طرة  الثاخئ 
وصث  شادغط،  ودولائاغش  إدرغج،  وحارغئعف  تغمعر،  وجادغش  بعقت،  ورتماظعف  تاغمعر،  غظ  اهللا  وتئغإ 

وجعئ لعط تعمئ الاساطض طع تجب الاترغر واقظاساب لمظزمئ إرعابغئ!

اعتقاالت جديدة في صفوف شباب حزب التحرير في روسيا
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