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بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغ

الروجغ  الظزام  غرتضئعا  الاغ  الفزائع  ضعء  شغ 
المةرم تةاه المسطمغظ شغ روجغا تغث غصئع الغعم 
بسئإ  المسطمغظ  طظ  المؤات  روجغا  جةعن  شغ 
طحارضاعط شغ أسمال تجب الاترغر، لفصئ لعط تعط 
(اإلرعاب) ضثًبا اجاظادا لصرار المتضمئ السطغا لروجغا 
٢٠٠٣م  السام  شغ  خثر  والثي  المثجي  اقتتادغئ 
المظزمات  صائمئ  ضمظ  الاترغر  تجب  أدرجئ  تغث 
ظعسه،  طظ  الفرغث  الصرار  عثا  وبتسإ  (اإلرعابغئ)، 
(إرعابًغا)  تجبًا  السغاجغ  اإلجقطغ  التجب  خار 
الصعاظغظ  تحثغث  وطع  الخطغئغئ،  روجغا  ظزر  شغ 
تطفص  الاعط  خارت  التجب،  أسداء  بتص  الروجغئ 
الثجاعر  طظ  (افخعلغئ)  صعاظغظ  أجاس  سطى  لغج 
طثد  وخارت  (اإلرعاب)،  صعاظغظ  أجاس  سطى  بض 
تطئغص  جظئ!  سحرغظ  إلى  تخض  بالسةظ  السصعبئ 
ذال  طفاعح  اضطعاد  إلى  أوخض  "الصعاظغظ"  عثه 
بطرجئعرغ،  جاظئ  طثغظئ  وطظعا  روجغا  طظاذص  ضض 
خقل  الثسعة  تمطئ  طظ  السحرات  اساصال  تط  تغث 
٢٤ تحرغظ الباظغ/ الماضغئ، وشغ  الصطغطئ  السظعات 

باساصال  افطظغئ  افجعجة  صاطئ  ٢٠١٧م  ظعشمئر 
 ١٢ بالسةظ  سطغه  والمتضعم  المساصطغظ  أتث  زوجئ 
رتغمعف،  سغسى  الاترغر  تجب  سدع  وعع  ساطًا، 
زوجئ سغسى تظتثر طظ أخض روجغ، أجطمئ بفدض 
بغسئالعشا،  جظات  إلى  (ألق)  طظ  اجمعا  وغغرت  اهللا 
الاترغر  تجب  شغ  ظحاذعا  بسئإ  اساصالعا  وتط 
بط  وطظ  المةرطعن،  غصئع  تغث  السةظ  وأودسئ 
تمثغث   ٢٠١٨ الباظغ/غظاغر  ضاظعن  حعر  شغ  تصرر 
تئج افخئ لمثة حعرغظ آخرغظ، أي أظعا جائصى 
تصئع شغ جةعن روجغا تاى ٢٠١٨/٠٣/١٦م، وعع 
طعسث المتضمئ الصادطئ. غصعل اهللا تسالى: ﴿َقْد بََدِت 
ْكرَبُ َقْد بَيَّنَّا 

َ
ْيِف ُصُدوُرُهْم أ ْفَواِهِهْم َوَما ختُ

َ
اْكَْغَضاُء ِمْن أ

لَُكُم اآليَاِت إِْن ُكْنُتْم َيْعِقلُوَن﴾. شغ ضعء ذلك ضطه 
أذطص المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر غعم 
 ٠٣ المعاشص  ١٤٣٩عـ  اآلخرة  جمادى   ١٥ السئئ، 
"ظخرة  بسظعان  سالمغئ  تمطئ  ٢٠١٨م،  آذار/طارس 
تخرشات  سطى  لطرد  بغسئالعشا!"،  جظات  لفجغرة 
الدسغفات  المسطمات  بتص  المةرم  الروجغ  الظزام 
وذلك بالسمض الةاد طع تجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شغا أغعا المسطمعن، إظظا 
الرجعل  بطرغصئ  الاترغر  تجب  طع  لطسمض  ظثسعضط 
عع  عثا  الثولئ،  إصاطئ  شغ  والسقم  الخقة  سطغه 
وتسالى،  جئتاظه  اهللا  رضعان  لظغض  التص  الطرغص 
شإسادة التضط باإلجقم غرغح المسطمغظ طظ صعاظغظ 
فَُّها 

َ
الضفر وحرور افظزمئ الزالمئ. صال تسالى: ﴿يَا ك

لَِما  َدَخُكْم  إَِذا  َولِلرَُّسوِل   ِ ِبَّ اْسَتِجيُبوا  آَمُنوا  ِيَن  َّ ا
نَُّه 

َ
َوك َوَقلْبِِه  الَْمْرءِ  َننْيَ  حَيُوُل   َ ابَّ نَّ 

َ
أ َواْعلَُموا  حُيْيِيُكْم 

وَن﴾. الطعط إظا ظسألك السعن وأن تتغط  حُتْرَشُ ِْه  َ ِ إ
وضض  وزوجعا  عغ  برساغاك  بغسئالعشا  جظات  أخاظا 
والمسطمغظ  الطشاة،  جةعن  شغ  افجارى  المسطمغظ 
اإلجقطغئ،  الثسعة  تمطعط  بسئإ  المدطعثغظ 
غسغث  الثي  الغعم  ذلك  تصرب  أن  ظسألك  إظا  الطعط 
افرض  إلى  باإلجقم  التضط  بسعظك  المسطمعن  شغه 
أطاظا  وبظات  أبظاء  سطى  اساثى  طظ  ضض  شغه  وظساصإ 

الضرغمئ، الطعط تصئض دساءظا، آطغظ.

طاى جغظعخ أتفاد افظخار، أتفاد أجغث وأجسث وجسث 
رضغ اهللا سظعط، شغاثثوا إجراء التغاة أو المعت تةاه صداغا 
افطئ التغعغئ، صدغئ اغاخاب شطسطغظ وطغاظمار وترضساان 
وسطى  افطئ،  صداغا  وجائر  العجطى  وإشرغصغا  الحرصغئ 
رأجعا الصدغئ المخغرغئ افولى افضبر تغعغئ وإلتاتا، الاغ 
بثوظعا لظ تتض أي صدغئ طظ صداغاظا، إظعا صدغئ إسادة 
تضط اهللا إلى افرض شغ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 
طظعاج الظئعة، تغث غثاذإ خطغفاظا الستاب صائق: أططري 
الثول  تضام  وغثاذإ   ، إلغَّ راجع  خراجك  شإن  حؤئ  تغث 
اقجاسمارغئ صائقً: الرد طا ترى ق طا تسمع غا ابظ الضاشرة؟! 

ِ َفْنرُصُ َمْن يََشاُء  ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَِنرْصِ ابَّ
وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم﴾
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أخثر المطك السسعدي جطمان باعخغئ طظ ابظه طتمث 
ولغ السعث جمطئ طظ الصرارات الةثغثة لاسجغج صئداعما 
سطى التضط شغ الممطضئ، وتمّبطئ عثه المّرة باإلذاتئ 
بضئار صادة الةغح السسعدي وتسغغظ صادة جثد، شصث 
تّط إسفاء صائث الثشاسات الةعغئ ورئغج أرضان الةغح 
طظ طظخئغعما، وتّط تسغغظ صادة جثد لطصعات الئرغئ 
والثشاع الةعي، وجاء شغ المرجعم المطضغ إّن: "عثه 
الاسثغقت جرت بظاء سطى تعخغئ طظ وزغر الثشاع، ولغ 

السعث افطغر طتمث بظ جطمان".
شئمعجإ افواطر المطضغئ الةثغثة تط إظعاء خثطات 
صعات  صائث  جتغط  سعض  بظ  طتمث  الرضظ  الفرغص 
الفرغص  إسفاء  وتّط  لطاصاسث،  وإتالاه  الةعي  الثشاع 
الصعات  صائث  السجغج  سئث  بظ  ترضغ  بظ  شعث  الرضظ 
الئرغئ طظ طظخئه، وتسغغظه صائًثا لطصعات المحارضئ 
جار  رضظ  الطعاء  ترصغئ  تمئ  ضما  رضظ،  شرغص  برتئئ 
وتسغغظه  رتئئ شرغص رضظ  طتمث السطعي إلى  اهللا بظ 
صائثا لصعة الخعارغت اقجاراتغةغئ، وضثلك خثر أطر 
إلى  المطغر  اهللا  سئث  بظ  شعث  الرضظ  الطعاء  بارصغئ 
شغما  الئرغئ،  لطصعات  صائثا  وتسغغظه  رضظ  شرغص  رتئئ 
ترّصى الطعاء رضظ طططص بظ جالط افزغمع لرتئئ شرغص 
رضظ وتط تسغغظه ظائًئا لرئغج عغؤئ افرضان الساطئ، 
رتئئ  إلى  السمرو  جطغمان  بظ  طجغث  الرضظ  والطعاء 
الةعي،  الثشاع  لصعات  صائًثا  تسغغظه  وتط  رضظ  شرغص 
وذلك تسئما أسطظئ وضالئ افظئاء السسعدغئ (واس).

ضما خثر أطر بارصغئ الفرغص الرضظ شغاض بظ تاطث 
الروغطغ إلى رتئئ شرغص أول رضظ وُسّغظ رئغسا لعغؤئ 
إظعاء  بسث  الاسغغظ  ذلك  وغأتغ  الساطئ،  افرضان 
خالح  بظ  الرتمظ  سئث  الرضظ  افول  الفرغص  خثطات 

الئظغان رئغج عغؤئ افرضان وإتالاه لطاصاسث.
واّدسئ السسعدغئ أن "عثه الاسغغظات الةثغثة عغ إجراء 
ذئغسغ غاماحى طع خطئ تطعغر وزارة الثشاع الةثغثة".
شغ  جرت  الاغ  الحاططئ  الاشغغرات  عثه  تصغصئ  إّن 
شغ  تشغغر  سظ  ُتسّئر  أّظعا  حك  ق  السسعدي  الةغح 
عع  جطمان  بظ  طتمث  أّن  العاضح  وطظ  العقءات، 
طظه،  باعخغئ  جاءت  أخًق  شعغ  وراءعا،  غصش  الثي 
وعع بثلك غصعم بخغاغئ صاسثة سسضرغئ جططعغئ 
جثغثة ترتضج تعل حثخغاه، شاإلذاتئ بصادة ضئار 
بةرة صطط بمبض عثه الطرغصئ وعثه السرسئ، وتسغغظ 
عغؤئ  لرئاجئ  طظعط  بثقً  جثد  سسضرغغظ  صادة 
والصعات  الةعي  الثشاع  ولصعات  بالةغح  افرضان 
ضث  تصغصغ  سسضري  اظصقب  بمبابئ  ُتسائر  الئرغئ، 
بئصائعط  جطمان  ابظ  غرغإ  ق  الثغظ  السسضر  رجال 

شغ طظاخئعط، لحضعضه بعقئعط له.
شغ  المثدرطغظ  طظ  ُغسائرون  الُمصالعن  وعآقء 
أغام  طظ  ُطسغظغظ  ضاظعا  الثغظ  أولؤك  وطظ  الةغح، 
لثى  حضعك  وعظاك  صئطه،  وربما  اهللا  سئث  المطك 
جطمان وابظه بعجعد طغعل برغطاظغئ لثغعط، وصغام 
السعث  رجال  ضض  طظ  الثولئ  باظزغش  جطمان  ابظ 
بعط  الُمطاح  أول  شضان  طألعشًا،  أطرًا  بات  السابص 
السابص  الثغعان  ورئغج  طصرن  السابص  السعث  ولغ 
السابص  لطمطك  المصربغظ  أصرب  طظ  وعما  الاعغةري 
سئث اهللا، بُط أذغح بماسإ ظةض المطك سئث اهللا رئغج 
الترس العذظغ السابص، وأذاتعا سطى الاعالغ بضض 
المال  ورجال  السغاجغغظ  طظ  السابص  السعث  رطعز 
واقصاخاد، واظاععا أخغرًا بصادة الةغح والسسضرغغظ 

طمظ ُغحك بعقئعط، أو طّمظ ق غعبص بعط.
السعث  رجال  ذالئ  الاغ  الُمااالغئ  الاشغغرات  وعثه 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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تثاط بعرة الحام ساطعا السادس بةراح ظازشئ أدطئ 
شاراعط  الصاضغئ،  وضأظعا  فسثائعا  وظعر  أذراشعا، 
عثه  خقل  ضتى  بَمظ  حاطاغظ  أظةجوه،  بما  شرتغظ 
السظعات، ظاّظغظ أن ق غالإ لعط، ولضظعط لط غسطمعا 
أظعا جّظئ اهللا شغ الاشغغر، ولظ تةث لسّظئ اهللا تئثغقً وق 
تتعغقً، شطط غئَص طظ شرسعن إق السئرة لمظ اسائر، وبصغ 

طعجى سطغه السقم بظخر رّبه ُطثّطثًا شغ ضااب اهللا.
تغث  غعذاعا  شغ  جرح  طظ  تؤظ  الغعم  البعرة  إن 
أصرب ظصطئ إلى طسصض الظزام دطحص، شئسث جطسطئ 
طظ العثن الُمثلئ والاغ شّرغئ الطعق سظ الساخمئ 
دطحص، صرر أسثاء البعرة اإلجعاز سطى آخر صقع عثا 
الطعق، شئسث تعةغر أعالغ دارغا، وطظ بط الجبثاظغ 
تعةغر  وبسث  افربع،  المثن  اتفاق  تسإ  وطداغا 
صرى وادي بردى، بصغئ الشعذئ الحرصغئ حعضئ شغ 

تطعصعط غرغثون اصاقسعا.
وبثرائع واعغئ وأجئاب ُتصظع المةرطغظ شغ عثا السالط 
صررت روجغا المةرطئ وطظ ورائعا أطرغضا، وباجاثثام 
الشعذئ  أعض  تساأخض  أن  بحار،  المةرم  سمغطعط 
وتئسث حئتعط سظ ظزام بحار، شئثأت تمطاعا بتةئ 
 ٢٤ الـ  شغ  افطظ  طةطج  شاظسصث  (اإلرعاب)،  طتاربئ 
افخدر  الدعء  إسطاء  سطى  باإلجماع  لُغصّر  حئاط  طظ 
لروجغا المةرطئ باجامرار تمطاعا شغ الشعذئ، تغث 
سثا  طا  غعطاً   ٣٠ طثة  الظار  إذقق  بعصش  الصرار  ضان 

المظاذص الاغ شغعا (إرعابغعن) تسإ وخفعط.
شغ المصابض شإن أعض الشعذئ صرارعط لط غاشغر شعع 
البعرة وطا تصادغه طظ الثشاع سظ أظفسعط وأرضعط 

شعط اآلن غظصطعن لطسالط بئاتًا وخمعدًا شرغثا، طسامثًا 
طظ إغماظعط بربعط، رغط أظه طا زال شغعط جّماسعن 
شُغثرجعن  تّصًا  أسثائعط  تخظغش  شغ  شغرون  لعط، 
إخعة لعط ُغسّمعن (إرعابغغظ) تسإ تخظغش افسثاء، 
ورغط ذلك لط تاعصش طةازر الُمةرطغظ، ولظ تاعصش 
فظعط غرون شغ ضض طظ بار سطى ظزام بحار المةرم 

(إرعابغًا) وإن وضسعا لعط أولعغات شغ الصاض.
الظزام  عاجمعط  أن  الشعذئ  فعض  طآلمًا  غضظ  لط 
غغر ذلك  غظازرون  ق  شعط  وغغرعا،  بروجغا  طثسعطا 
طظعط، لضظ الثي غآلمعط عع تثاذل طظ ُغحارضعط 
الشعذئ  غغر  شغ  الظزام  طع  شالةئعات  البعرة،  عثه 
أخئتئ ُتحئه جئعئ الةعقن ذغطئ أضبر طظ أربسغظ 
ساطًا طع ضغان غععد، شفغ الةظعب تصش شخائض درسا 
ُتترك  ق  السغاجغ،  بالمال  ُضّئطئ  أن  بسث  ُطافرجئ 
طظاذص  بسخ  زالئ  شما  الشعذئ  حمال  وإلى  جاضظًا، 
دورعا  تظازر  لضظعا  ضالشعذئ،  ُطتاخرة  الصطمعن 

بفسض اقرتئاط واقرتعان لصرارات الثاسط.
وضثلك رغش تمص الحمالغ الُمتاخر، شئسث تعةغر 
أعالغ طثغظئ تمص صئض بقث جظعات، وطظ بط تعةغر 
تّغ العسر صئض جظئ تصرغئاً، بصغ رغش تمص الحمالغ 
الظزام،  خرصعا  لطالما  الاغ  العثن  لصرارات  خاضساً 
دون أن ُغثرك الصائمعن سطى أطر الرغش أن جضعظعط 
عثا جُغعخطعط إلى الظثم شغ غعم ق غظفع شغه الظثم، 

تغث جغصعلعن أضطئ غعم أضض البعر افبغخ.
وأطا أضئر المظاذص الاغ تتئ جغطرة البعار تغث إدلإ 
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....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

المكتب اإلعالمي المركزي 
لحزب التحرير حملة 

"نصرة لألسيرة جنات بيسبالوفا!"

حئاط/شئراغر   ٢٧ شغ  الروجغئ  المثابرات  سمقء  صام 
٢٠١٨م شغ تحغطغابظسك باساصال أربسئ طسطمغظ باعمئ 
المحارضئ شغ ظحاذات تجب الاترغر. شفغ الخئاح الئاضر 
اصاتمئ صعات افطظ حصئ داظغج سئث الرتمظعف وضربعه 
سطى رأجه بطرف المسثس وأجطسعه سطى رضئاغه وجسطعا 
غفاحعن حصاه. وتغظ ذطئئ زوجئ داظغج تعضغح طا غةري 
وجععا لعا ضطمات ظابغئ طعغظئ. وتغظ أظععا الافاغح أخثوا 
سئث الرتمظعف إلى جعئ غغر طسطعطئ. وتئغظ شغما بسث أظعط 
اساصطعا ضقً طظ رجقن شاضطغظ، وراشغج خطغصعف، وأطغر 

ضرغمعف. وبائص تفاغح المظازل ضطعا جاءت طآرخئ بالغعم الاالغ، أي ٢٨ حئاط/شئراغر، وذلك لغضعن أطام صعات 
افطظ طعطئ ٢٤ جاسئ لاامضظ خقلعا طظ إخفاء طضان المساصطغظ وتسثغئعط إلجئارعط سطى إسطاء طسطعطات ضاذبئ 
أو اقساراف. وبسث أغام سثة تئغظ بأن جمغع المساصطغظ طتةعزون بظاًء سطى المادة ٢٠٥ بظث ٥ طظ صاظعن الةظاغات 

الروجغ الثي غظص سطى (المحارضئ شغ طظزمئ إرعابغئ) وبأظعط طعصعشعن لطاتصغص شغ سجل اظفرادي.

اعتقاالت جديدة لشباب حزب التحرير في تشيليابنسك

يف ذضرى اظطقصاعا السابسئ... 
بعرة الحام إىل أغظ؟

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طظغر ظاخر*ـ 
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افربساء ٢٦ طظ جمادى اآلخرة ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ١٤ آذار/طارس ٢٠١٨ طـ ٢     السثد ١٧٣

آذار/طارس   ٠٢ المعاشص  ١٤٣٩عـ،  اآلخرة  جمادى   ١٤ الةمسئ،  غعم  تعظج،  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  ظزط 
لةغعش  واجاظعاًضا  الشعذئ  شغ  فعطظا  ظخرة  الساخمئ  تعظج  شغ  الفاح  جاطع  أطام  طظ  وصفئ  ٢٠١٨م، 
المسطمغظ لظخرتعط، والثود سظعط أطام المةازر الاغ غرتضئعا الظزام السعري المةرم سمغض أطرغضا، وصعات 
أطام  ضطمئ  راشع  ذارق  افجااذ  خقلعا  ألصى  صابج  طتطغئ  شغ  أخرى  وصفئ  ظزط  وصث  عثا  الخطغئغئ.  روجغا 

طسةث جغثي بعلئابئ اجاظعخ شغعا العمط وأرحث الظاس إلى التض الةثري لظخرة أعطظا شغ الشعذئ.

ظزط تجب الاترغر شغ وقغئ لئظان شغ طظطصئ الئصاع - جسثظاغض طسغرة جماعغرغئ تاحثة، اظطقًصا طظ طسةث 
سطغ بظ أبغ ذالإ - الئصاع - جسثظاغض، غعم الةمسئ، ١٤ جمادى اآلخرة ١٤٣٩عـ المعاشص ٠٢ آذار/طارس 

٢٠١٨م، بسظعان "دطاؤظا واتثة"؛ وذلك ظخرة فعض الحام بحضض سام وفعض الشعذئ بحضض خاص.

الظفعذ السرغص شغ الغمظ، والاغ تسرف الغمظ والصعى 
الفاسطئ شغه جغثا خاخئ طع تسثد أجظتئ سمقئعا شغه، 
تغث تسسى لطتفاظ سطى طخالتعا شغ الغمظ سئر دولئ 
عادي  جعاء  افرض  سطى  المثاطفئ  والصعى  اإلطارات 
لسطغ  طعالغا  ضان  الثي  المآتمر  جظاح  أو  وطظاخروه 
خالح صئض طصاطه سطى أغثي التعبغغظ، وغسسى اإلظةطغج 
لاعتغث سمقئعط ضث التعبغغظ الثغظ تثسمعط أطرغضا 
اإلطارات  تتاول  الثي  المآتمر  تجب  أجظتئ  خاخئ 
دسمه بضض صعة وإسادة تثوغر التضط شغه وشغ أجرة 
سطغ خالح بالثات، أطا سمقء أطرغضا شالسسعدغئ ترغث 
أن غضعن ططش الغمظ بغثعا وأن تسطغعا أطرغضا دور 
إغران  إلصظاع  أطرغضا  تظاحث  وعغ  الغمظ  شغ  الحرذغ 
بضش تثخقتعا شغ الغمظ، شالثقف بغظ الثولاغظ عع 
خقف سطى أدوار وطجاتمئ شغ خثطئ أطرغضا طع ضمان 

السسعدغئ لطتعبغغظ المحارضئ شغ التضط شغ الغمظ.
سطى  الدشط  شإن  السسضرغئ  افسمال  طساعى  وسطى 
أن  وغئثو  طسامرا  غجال  ق  الةئعات  شغ  التعبغغظ 
طظ  غسابظغعط  لظ  الثي  بالتض  جغصئطعن  التعبغغظ 
شغ  سطغعط  الحسإ  ظصمئ  تجاغث  طع  خاخئ  الضسضئ 
طظ  تساظغ  والاغ  سطغعا  غسغطرون  الاغ  المظاذص 
شعغ  تعاجثت  إن  والاغ  وغاز  ظفطغئ  طحاصات  أزطئ 
عمعا  التعبغئ  المطغحغا  إن  تغث  طرتفسئ  بأجسار 
افطعال  طظ  صثر  أضئر  جئاغئ  عع  الراعظ  العصئ  شغ 
الاغ  افخرى  الثخض  وطخادر  والمتقت  الاةار  طظ 

سطغ  طتمث  تصثم  أن  جئص  وصث  أغثغعط،  تتئ  تصع 
إغةاد  شغعا  غظاحثه  افطظ  لمةطج  بمئادرة  التعبغ 
ضعارث  طظ  غساظغ  ضعظه  لطغمظ  ساجض  جغاجغ  تض 
وعثه  ذلك،  وغغر  وختغئ  اصاخادغئ  إظساظغئ 
الغمظ  أعض  طساسثة  طظعا  الشرض  لغج  المظاحثة 
الثغظ غضاعون بالترب وطا جطئاه سطغعط طظ ضعارث 
الثي  التعبغغظ  ططغحغا  وضع  خسعبئ  تسظغ  وإظما 
وتظاصص  سطغعط  الثظاق  تجاغث  ظض  شغ  إلغه  وخطئ 

تاضظاعط وزغادة السثط الحسئغ ضثعط.
طظ  طجغث  لاتصغص  طسامرة  الترب  جائصى  ضٍض  سطى 
الدشعذات سطى التعبغغظ لغصئطعا بالتض الثي ترغثه 
ترغث  بغظما  التعبغغظ،  تةط  طع  طاظاجئًا  برغطاظغا 
أطرغضا أن غضعن لعط ظخغإ أضئر طظ ذلك، وغئصى 
أعض الغمظ وصعدا لخراع دولغ أظةطع أطرغضغ تادح 
طسالمه غعطا بسث غعم لمظ ضان لثغه ذرة طظ وسغ 
وأطرغضا  برغطاظغا  أن  صطسا  المسطعم  وطظ  جغاجغ، 
خغرغئ  جمسغات  لغسعا  الماتثة  افطط  ورائعما  وطظ 
وق غعمعا أعض الغمظ إق بصثر تتصغص طخالح الثول 

الضئرى الماخارسئ سطى الغمظ.
شماى جغسغ أعض الغمظ تصغصئ طا غةري شغ بقدعط 
سطى  والفرجئ  والصال  بالصغض  جغضافعن  طاى  وإلى 
غطاتصعا  أن  دون  طظ  لفوضاع  والحاغمئ  غةري  طا 
بتصعط  الةرائط  عثه  إلغصاف  المثطخغظ  بالساططغظ 
وتص بطثعط؟ وعا عع تجب الاترغر ساطٌض دون ضطض، 
طثطٌص لعط الظخغتئ غظادغعط لطسمض لما شغه سجعط 
إق  ذلك  غضعن  ولظ  اآلخرة  شغ  وشقتعط  الثظغا  شغ 
شغ ظض تضط اإلجقم بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة 

 سطى طظعاج الظئعة
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ

أسطظ بغان طحارك خادر سظ السسعدغئ وبرغطاظغا، 
دولغغظ  حرضاء  طع  آلغئ  سطى  السمض  سطى  اتفاق  سظ 

لثشع طرتئات المعظفغظ شغ الغمظ.
السسعدغئ  افظئاء  وضالئ  ظحرته  الثي  الئغان  وصال 
إظه  طظه،  ظسثئ  سطى  ظغعز  ظحعان  واذطع  السئئ، 
بما  دولغغظ  حرضاء  طع  السمض  سطى  اقتفاق  تط  "ضما 
لثشع  آلغئ  سطى  لقتفاق  الماتثة  افطط  ذلك  شغ 

رواتإ الصطاع السام شغ جمغع أظتاء الئقد".
الممطضئ  "باأجغج  رتئئ  برغطاظغا  أن  وأضاف 
إسمار  إلسادة  لمضاإ  طآخرًا  السسعدغئ  السربغئ 
الغمظ شغ الرغاض لاطعغر خطط إسادة اإلسمار الاغ 
الممطضئ  تسائر  جغاجغئ.  تسعغئ  بسث  تظفغثعا  جغاط 
الماتثة عثا تسئغرًا طعمًا سظ الاجام الممطضئ السربغئ 

السسعدغئ بالاظمغئ ذعغطئ افجض لضض الغمظ".
الغمظ  غثص  شغما  إظه  بالصعل،  بثأ  صث  الئغان  وضان 
جغاجغ  تض  إلى  الاعخض  أعمغئ  سطى  الئطثان  "أضث 
لفزطئ شغ الغمظ سطى أجاس طئادرة طةطج الاساون 
الثطغةغ وآلغات تظفغثه وظاائب التعار العذظغ الغمظغ 
تض  إلى  جغصعد  الثي   ٢٢١٦ رصط  افطظ  طةطج  وصرار 
وأسرب  أراضغه.  وجقطئ  الغمظ  أطظ  غضفض  جغاجغ 
لفطط  الثاص  لطمئسعث  الصعي  دسمعط  سظ  الطرشان 
الئرغطاظغ  وعع  الغمظ  إلى  تثغًبا  المسغظ  الماتثة 
طارتظ غرغفغث. وصث اتفص الئطثان سطى الاحاور بحضض 

طسامر، وسصث اقجاماسات المضّبفئ تعل ذلك".

وأضاف "اتفص الئطثان سطى أن أي تض جغاجغ غةإ أن 
لطممطضئ السربغئ  افطظغئ  الاعثغثات  إظعاء  غآدي إلى 
الئتر  وحتظات  افخرى،  اإلصطغمغئ  والثول  السسعدغئ، 
افتمر، باإلضاشئ إلى إظعاء الثسط اإلغراظغ لطمطغحغات 

واظستاب السظاخر اإلغراظغئ وتجب اهللا طظ الغمظ".
وتابع "واشص الئطثان سطى طعاخطئ السمض طساً لمسالةئ 
افزطئ اإلظساظغئ، باقساماد سطى الةععد الاغ تئثلعا 
خطئ  ذلك  شغ  بما  السسعدغئ  السربغئ  الممطضئ 
السمطغات اإلظساظغئ الحاططئ الاغ أسطظئ سظعا الممطضئ 
السربغئ  الممطضئ  وأسادت  طآخرًا.  السسعدغئ  السربغئ 
إلى  به  تسعثت  طا  بخرف  الاجاطعا  تأضغث  السسعدغئ 
الاأضغث  الثولاان  وأسادت  الماتثة.  افطط  ططالئات 
بالسمض  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  طظث  الاجاطعما  سطى 
جعغئ لاسجغج آلغئ الافاغح الاابسئ لـ UNVIM لدمان 
طفاعتئ  تئصى  أن  غمضظ  الغمظغئ  المعاظأ  جمغع  أن 
بالضاطض أطام الاةارة، واإلطثادات اإلظساظغئ، وبتسإ 
طا تصدغ به صرارات افطط الماتّثة ذات الخطئ. واتفصا 
سطى  بالدشط  الثولغ  المةامع  صغام  أعمغئ  سطى 
ططغحغا التعبغ لطسماح بعخعل المساسثات اإلظساظغئ 
طع  سطغعا،  غسغطرون  الاغ  المظاذص  شغ  سائص  دون 
افجطتئ  تعرغإ  لتزر  القزطئ  الاثابغر  بضاشئ  افخث 

ذئصاً لطفصرة ١٤ طظ صرار طةطج افطظ ٢٢١٦ (٢٠١٥)".
غئثو أن عظاك تق طرتصئا غاط ذئثه ذئاخئ برغطاظغئ – 
أطرغضغئ وجاعاشص سطغه أذراف الخراع افظةطع أطرغضغ 
الاغ تسئئئ بالترب شغ الغمظ، خاخئ طع زغارة طتمث 
طتادبات  تمئ  ذلك  وصئض  برغطاظغا،  إلى  جطمان  بظ 
إغراظغئ برغطاظغئ بعثا الثخعص، طما غسظغ أن أطرغضا 
تض  بإغةاد  وإغران  السسعدغئ  شغ  لسمقئعا  أوسجت 
لفزطئ شغ الغمظ وذلك بالافاعط طع برغطاظغا خاتئئ 

وردُّظا  اقتاقل؟  ظض  شغ  التالك  الجطظ  طظ  وظخش 
تطك  أن  الاساؤقت  عاتغك  سطى  الــراجــت  افضغث 
غطصغ  ق  رخغخئ  طجاغثات  ضعظعا  تسثو  ق  المطالئات 
افوذــان،  سطى  الترص  طثسغ  ساغح  طظ  باق  لعا 

شطثغظا براعغظ صاذسئ وتصائص جاذسئ، ظثضر طظعا:
عغ  تجل  لط  السالمغ  اإلرعاب  زسغمئ  أطرغضا  إن   (١)
لقجقم  والضغث  بالضره  تةاعر  طساثغئ  طتاطئ  عغ 
والمسطمغظ جعارا ظعارا، شما الثي تشغر تاى تطالإ 
عثه المطغحغات بإخراجعا، وعغ الاغ طا احاث سعدعا، 
وق صعغئ حعضاعا إق شغ ظض عثا الضاشر المتاض الثي 
عغأ افجعاء لعا، وأوضض طعام تثرغئعا وتمعغطعا إلغران 
المسغظ افضئر فطرغضا؟! بط ألط تصاتض تطك المطغحغات 
تظزغط  لطرد  افضئر)،  (الحغطان  ذائرات  تماغئ  تتئ 
الثولئ خقل افسعام البقبئ افخغرة؟ وطظ أغظ جقتعا 

وساادعا؟ شعض بسث عثا طظ ضقم؟
(٢) لع ضان أدسغاء الاترغر والسغادة المظجوسئ خادصغظ 
شطماذا غرضعن بمحارغع المتاض الاغ تضرس وجعده، 
شغ  القطرضجغئ  ضمحروع  الاثطغرغئ  براطةه  وتتصص 
المتاشزات، بثسط طظ المتاض ظفسه؛ شصث خخخئ طئطس 
١٦٠ ططغار دوقر لاظفغثه خقل خمسئ أسعام؟! وطظ صئطه 
دجاعرعا المسعج الثي عغأ لافضغك السراق سطى أجج 
سرصغئ وطثعئغئ جغثعإ به إلى المةععل سئر طضائث 
الفثرالغئ واإلصطغمغئ وتعزغع خقتغات التضعطئ المرضجغئ 

سطى المتاشزات وتحةغسعا سطى اقظسقخ سظه..!
(٣) إن تعصغئ الاخعغئ سطى صرار الئرلمان شغ شارة 
تسئص اقظاثابات الصادطئ غظئأ سظ طضظعن أظفسعط، 
وغعثف إلى تعجغه رجالئ طظ افتجاب المعالغئ إلغران 
السراق  شغ  افطرغضغئ  الصعات  بصاء  غرغثون  ق  بأظعط 
تسطغط  عثشغظ:  غتصصعن  بثلك  وعط  ــث..!  افب إلى 
الدشط سطى تضعطئ السئادي لطرد الصعات افجظئغئ - 
طع سطمعط أظعا أضسش طظ أن تصعم بفسض ضعثا -، 

والمئادرة لظغض طضاجإ جغاجغئ تسئص اقظاثابات!
المتاض  طعصش  سطى   - الثاام  صئض   - ظسرج  أن  بصغ 
افطرغضغ طظ دسعات إخراج صعاته.. شصث أضث الماتثث 
الرجمغ لعزارة الثشاع افطرغضغئ إغرغك باععن اقبظغظ 
٥ حئاط/شئراغر، سثم ظغاعا جتإ صعاتعا طظ السراق 
صرغئا، طدغفا أن اتفاصا أطرغضغا سراصغا غصدغ باتعغض 
طعام تطك الصعات لاثرغإ وتثات الةغح السراصغ ورشع 
جععزغاه لمتاربئ (اإلرعاب).. افطر الثي أضثه ضابط 
سراصغ برتئئ جظرال - شغ صغادة السمطغات المحارضئ، 
اإلسمار  إسادة  جععد  شغ  جاحارك  الصعات  تطك  وأن 
العضع  "أن  أضاف  ضما  المتررة،  لطمثن  واقجاصرار 
السراصغ طا زال عحا، وق غمضظ المطالئئ بمشادرة الصعات 
افطرغضغئ بحضض خاص، والاتالش الثولغ بحضض سام. 

(السعطرغئ ظغعز والترة سراق، والسربغ الةثغث).
وق بث طظ الصعل إن أطرغضا خاتئئ الاارغت افجعد، ق 
غثغفعا غغر افخعات شالسعاسث الخادصئ المةاعثة..! 
ترطغه  وطا  الفاات  سظ  الئاتبعن  (الخشار)  أولؤك  أطا 
طظ  أضبر  شفطرغضا  الترام،  المال  وجت  طظ  لعط 
اهللا  وسث  تتصغص  لمظازرون  وإظظا  إلجضاتعط.  وجغطئ 
سج وجض بالظخر والامضغظ فطئ اإلجقم، وصغام دولئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، قجاؤظاف التغاة 
وتحغغث  والطمأظغظئ،  افطظ  وظحر  الطغئئ  اإلجقطغئ 
شغ  التظغش  الحرع  أتضام  تطئغص  سئر  السثل  خروح 
بالثسعة  أجمع  السالط  إلى  اإلجقم  وتمض  الثاخض، 
َفْنرُصُ   ِ ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَِنرْصِ ابَّ والةعاد 

 ﴾َمْن يََشاُء وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم
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 ،٢٠٠٣ سام  لطسراق  الشاحط  افطرغضغ  اقتاقل  طظث 
وبسث طرور ١٥ ساطا طبصطئ بأظعاع الضعارث جسطئ طظه 
بطثا غرغئا سظ أعطه، تقحئ شغه شرص التغاة الضرغمئ، 
وتساصإ سطى التضط شغه طرتجصئ صثطعا برشصئ المتاض 
الضاشر، طظ شاصثي الظثعة والحةاسئ، الةعطئ - جمطئ 
أسمى  طمظ  والسغاجئ،  اإلدارة  بأطعر   - وتفخغق 
السام،  المال  وظعإ  المظاخإ  وراء  الطعاث  أبخارعط 

تاى غثا طظ أوائض الثول الفاحطئ باطاغاز..!
وبسث الصداء سطى ططغحغات تظزغط الثولئ الثغظ حعععا 
خعرة الثقشئ التصئ، وأزعصعا افرواح، تارضغظ دغار أعض 
الضفار  أعثاف  تصص  طا  لطسغح،  تخطح  ق  صفرا  السظئ 
بثصئ وإتصان صض ظزغرعما.. بسث ذلك ضطه، خرجئ سطغظا 
وجعه ضالتئ وأبعاق ظاسصئ تثسع إلخراج الصعات افجظئغئ، 
وبدمظعا الصعات افطرغضغئ طظ أراضغ السراق..! طاعسثة 
دظج  طظ  الئقد  تطعغر  بسث  طظعط  غئصى  طظ  ضض 
(اإلرعاب)، فن تطك الصعات - والتالئ عثه - جاسث صعات 
اتاقل..! وق جئغض لثلك غغر الئظثصغئ..! وصث اضططع 
بعثه المعمئ صادة المطغحغات إغراظغئ الععى، ذائفغئ 
الاعجه بإجظاد طظ الضاض وافتجاب الحغسغئ الممسضئ 

بجطام التضط شغ السراق، وغا لغاعط خثصعا.
شضان اجاماع الئرلمان السراصغ، وتخعغئ أسدائه سطى 
قظستاب  زطظغ  جثول  باتثغث  التضعطئ  غطالإ  صرار 
الصعات افجظئغئ طظ السراق، وضان الظائإ سظ اقئاقف 
التاضط عحام السعغض صث خرح بصعله: إن "افطر سائث 
لطتضعطئ لاصرر ضط طظ العصئ تتااج (الصعات افجظئغئ 
قظستابعا طظ السراق)؛ جظئ واتثة أو جظاغظ". (الثطغب 
أوظقغظ)... افطر الثي أوصع رئغج العزراء السئادي بغظ 
المساصعغئ  المطغحغات  وجظثان  افطرغضان  ططرصئ 
غداعغ  الثي  وجقتعا  افلعف،  جاوز  الثي  بسثغثعا 
جقح الةغح شدق سظ دسط إغران لعط. شما ضان طظ 
التضعطئ إق أن جارع ظاذصعا جسث التثغبغ خقل جاسات 
طظ صرار الئرلمان ذاك إلى الصعل: "إظه طظ تص الئرلمان 
المطالئئ بإخراج الصعات افجظئغئ، لضظ التضعطئ ق تجال 
بتاجئ لمساسثة تطك الصعات افجظئغئ لطاثرغإ، وطضاشتئ 
تثفغخ  اتامال  أطام  طفاعتا  الئاب  تارضا  (اإلرعــاب)" 
سثدعا حرط تتصغص المجغث طظ اقجاصرار. وق غثفى طا 
شغ ذلك طظ طثاعظئ لضق الطرشغظ - أطرغضا والمطغحغات 

- المثاطفغظ ظاعرا المآتطفغظ صطئا وصالئا..!
وطما تةثر اإلحارة إلغه - شغ عثا المصام - أن الصعات 
طظث  اآلقف  بطشئ  السراق  شغ  المعجعدة  افجظئغئ 
السام ٢٠٠٣، وتعزسئ جظسغاتعا بغظ أطرغضا - ولعا 
وروجغا  وألماظغا  وشرظسا  شئرغطاظغا   - افجث  تخئ 
والسعغث  والظروغب  وإغطالغا  وععلظثا  وترضغا  وإغران 
وتأعغض  الاثرغإ  طعاطعا  طظ  وذضر  والثظمارك... 
الصعات وتصثغط الثسط الطعجساغ وتعشغر الشطاء الةعي 
لطصعات السراصغئ وتماغئ المصرات اقجاراتغةغئ. (المرضج 
الثغمصراذغ السربغ لطثراجات اقصاخادغئ والسغاجغئ 
المعجعدة  افطرغضغئ  الصعات  سثد  أطا  اقجاراتغةغئ). 
اآلن شصث تفاوتئ تصثغرات المسآولغظ لعا بغظ خمسئ 
آقف و٢٦٢ سسضرغا، وسحرة آقف سطى لسان السئادي، 
و٢٠ ألفا باصثغر تسظ جالط رئغج ضاطئ (خادصعن) 
طظاذص  طثاطش  شغ  صعاسث   ٨ سطى  طعزسغظ  الظغابغئ، 
صاسثة  "أضئر"  لئظاء  أطرغضغئ  طساع  سظ  ضاحفا  الئقد، 
العزراء  رئغج  وأن  السراق،  حمال  شغ  لعط  سسضرغئ 

السئادي غغر صادر سطى إخراجعط. (وضاقت أظئاء).
المطالئات  تصغصئ  طا  غسأل:  أن  شطسائض  عثا،  بسث 
سصث  بسث  طخثاصغاعا  وطا  اقتاقل؟  صعات  بإخراج 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث الرتمظ العابصـ  ـ 

عض أخئتئ برغطاظغا 
صئطئ أذراف الخراع لتض أزطئ الغمظ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث المآطظ الجغطسغ*ـ 
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تونس والية  في  التحرير  حزب 
الغوطة أهل  لنصرة  المسلمين  جيوش  يستنهض 
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سطى الظزام، وترضغا تساثثم طالعا لحراء الثطط قشاسال 
اقصااال وتسطغط المظاذص لطظزام المةرم.

وتتئ أزغر رخاص اقصااال، وطظ بغظ الرضام الثي 
خّطفاه جرائط بحار، تئصى خغتات أعض الحام راشدئ 
الُمثطخعن  الحام  أعض  وغئصى  الاآطر،  عثا  لضض 
الظزام،  إلجصاط  ترظع  الاغ  بعرتعط  سطى  ُطخرغظ 
وِطظ  المةرم  لطظزام  ُغبئاعن  الشعذئ  أعض  عط  شعا 
سطغعط،  سخّغئ  غعذاعط  أن  وأطرغضا  روجغا  خطفه 
وضثلك  فسثائعط،  رصابعط  ُغسطمعا  لظ  وأظعط 
تتغغث  افعالغ  طظ  ضبغر  اجاطاع  شصث  الحمال  شغ 
لضّض  رشدعط  سظ  وسّئروا  اقصااال،  سظ  طظاذصعط 
ضما  الفخائطغئ  لطمظزعطئ  ورشدعط  اقصااال  أحضال 
الشعذئ  ُظخرة  وجعب  سطى  ترخعط  سطى  غآضثون 

بفاح جئعات الساتض.
تآطر  أطام  سخغئ  جائصى  الحام  بعرة  شإن  لثلك 
لاساتص  وظخرته  رّبعا،  أطر  الاجطئ  طا  إذا  أسثائعا 
ِيَن  َّ َها ا ُفّ

َ
ظخره المعسعد والمحروط صال تسالى: ﴿يَا ك

بظخرة  اهللا  وظخرة  ُكْم﴾  َفْنرُصْ اَبَّ  وا  َيْنرُصُ إِْن  آَمُنوا 
دغظه بائظغه ضمحروع جغاجغ بثغض سظ ظزام بحار 
الاغ  العاسغئ  لطبطئ  البعرة  صغادة  وبإسطاء  المةرم، 
تتمض عثا المحروع السزغط وتسسى إلغةاده شغ واصع 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  طحروع  التغاة، 
الئحرغئ  وُتظصث  ظّطه،  شغ  بالسغح  المسطمعن  لغظسط 

 طظ ضظك السغح شغ ظض الرأجمالغئ الزالمئ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

ورغفعا ورغش تطإ الشربغ، شصث أخث طظعط اقرتعان 
سطى  الظزام  جغطرة  شئسث  سزغماً،  طأخثًا  لطثاسمغظ 
طظاذص واجسئ جظعب إدلإ، لط غثشسعط ذلك لرّص 
خفعشعط وتعتغث ضطماعط وصطع دابر الثاسمغظ، بض 
بسث  بغظعط  ُأحسض  داٍم  باصااال  الشعذئ  ُظخرة  ضاظئ 
الظزام،  جئعات  سطى  طراصئاعا  ظصاط  ترضغا  رّضجت  أن 
وبغظما ُتثّك الشعذئ بحاى أظعاع افجطتئ شإن شخائض 

الحمال تاظاوب شغ السغطرة سطى المظاذص الُمتررة.
لُغبئاعا  افتراك  أدخض  صسٌط  الماصاتطعن  وعآقء 
سمطغاه  شغ  الارضغ  الةغح  ُغحارك  وصسٌط  ظصاذعط، 
سطى سفرغظ  تعثف لطسغطرة  "غخظ الجغاعن" والاغ 
الصعطغ  افطظ  سطى  التفاظ  ذرغسئ  تتئ  تعلعا،  وطا 
سطى  الصداء  شغ  ترضغا  دور  جمغساً  طاظاجغظ  الارضغ، 
صعات  تثسط  الاغ  أطرغضا  طع  باقحاراك  الحام،  بعرة 
"صسث" الاغ جغطرت سطى حرق جعرغا بسث ذرد تظزغط 
شغ  وباحاراضعا  عثه  بسمطغاعا  شارضغا  عظاك،  الثولئ 
تبئغئ ظصاط الُمراصئئ الُمافص سطغعا شغ أجااظئ، ترغث 
اإلتضام سطى البعرة بسث إظعاك شخائطعا باقصااال، طما 

ُغمعث الطرغص أطام التض السغاجغ افطرغضغ.
وبظزرة خاذفئ إلى واصع البعرة تةث أن ضّقً طظ روجغا 
وترضغا غسغران باتةاه تبئغئ التض السغاجغ افطرغضغ 
والثي خاغاه شغ جظغش١ والثي ُغصرر إظعاء البعرة سئر 
طع  السطماظغئ  الُمسارضئ  شاات  تةمع  طحارضئ  تضعطئ 
شروجغا  بئصائه،  أو  أجث  برتغض  جعاء  الظزام  رجاقت 
تساثثم إجراطعا لضسر إرادة أعض الحام وإبساد خطرعط 

تامئ: شغ ذضرى اظطقصاعا السابسئ... بعرة الحام إلى أغظ؟

تامئ ضطمئ السثد: ظزرة شغ الاشغغرات الاغ ذالئ ضئار صادة الةغح السسعدي

ذّغاتعا  شغ  تتمض  الممظعب  الظتع  عثا  سطى  السابص 
سظخرًا خارجغًا واضتًا، إذ ق ُغاخّعر صغام جطمان وابظه 
بضض عثه الاشغغرات اقظصقبغئ طظ دون ضعء أخدر 
بأطرغضا  وابظه  جطمان  شسقصئ  أطرغضا،  طظ  واضح 
لطسسعدغئ،  تراطإ  وزغارة  اجابظائغئ،  سقصئ  عغ 
المخارف  شغ  دوقر  ترغطغعن  ظخش  افخغرة  وضت 
المساظغ  طظ  شغعا  المثاطفئ  افطرغضغئ  والحرضات 
لطحك اساماد  الئثغعغئ الاغ ُتحغر بما ق غثع طةاقً 
أطرغضا شغ المرتطئ الُمصئطئ سطى ابظ جطمان باسائاره 
دسمه،  أطرغضا  طظ  غاططإ  وعثا  الُمفدض،  رجطعا 
وتبئغاه، والاثطص طظ خخعطه، وطظاشسغه، وعع طا 
تاعصش  لط  الاغ  الةثرغئ  الاشغغرات  تطك  ضض  ُغفّسر 
لطتضط،  جطمان  اجاقم  طظث  إجرائعا  شغ  السسعدغئ 
السسعدي  الةغح  داخض  جرى  طا  آخرعا  ضان  والاغ 

طظ إصاقت وتسرغح لضئار الصادة السسضرغغظ.
إرجال  طسعا  وتجاطظ  افخغرة  الاشغغرات  عثه  وجئص 
ق  السسعدغئ  إلى  جظثي  آقف  لثمسئ  باضساان 
غصعطعن بأي سمض سسضري واضح، وق ُغحارضعن بأي 
الغمظ،  شغ  السسعدي  الةغح  طع  سسضرغئ  سمطغات 

وإّظما غئصعن داخض السسعدغئ ظفسعا.
وغئثو أّن العثف طظ إرجالعط عع تماغئ جطمان وابظه 
طظ أي تترك سسضري طظاوئ لعما أو طظ أي اظصقب 
طداد، شإرجال باضساان لعآقء الةظعد لط غضظ له طا 
غئّرره شغ عثا العصئ بالثات، شدقً سظ أّظه لط غادح 
والئغان  تتثغثًا،  الصعات  عثه  به  جاصعم  الثى  الثور 
الخادر سظ الةظاح اإلسقطغ لطةغح الئاضسااظغ أّضث أن 

جظعد باضساان "لظ غاط اجاثثاطعط خارج" الممطضئ.

خّعت  صث  ضان  الئاضسااظغ  الئرلمان  أّن  سطمظا  وإذا 
بغظ  الخراع  شغ  التغاد  سطى  الئصاء  لخالح  جابصاً 
صعات  إرجال  وسثم  الغمظ،  تعل  وإغران  السسعدغئ 
تحارك طع الاتالش الثي تصعده السسعدغئ شغ الغمظ، 
شإّظه صث ُغفعط أّن إرجال جظعد طظ باضساان اآلن إلى 
السسعدغئ له عثف آخر عثه المرة، وغشطإ سطى الزظ 
تثوث  طظ  خعشاً  السصعط  طظ  الظزام  لتماغئ  أظه 
اظصقب سسضري ضث الظزام السسعدي ردًا سطى صغاطه 

باظزغش الثولئ طظ بصاغا رجال السعث السابص.
وعضثا غسامر الخراع سطى المظطصئ، وغسامر الخراع 
سطى السسعدغئ بحضٍض خاص بغظ الثول اقجاسمارغئ، 
شاصعم أطرغضا بمتاولئ شرض جغطرتعا المططصئ سطى 
السسعدغئ، وإبساد ضض سمقء برغطاظغا السابصغظ طظ 
المطك  خقل  طظ  وذلك  الصرار،  طراضج  وطظ  السططئ 
جطمان وابظه، وتساثثم جغعش المسطمغظ ضأدوات 

لتفر عثه افظزمئ الطاغعتغئ السمغطئ.
الةعاد  شغ  بعاجئعا  الةغعش  عثه  صغام  طظ  شئثقً 
شغ جئغض اهللا، وضظج جمغع الظفعذ اقجاسماري طظ 
تاطًا، وتمضغظ افّطئ اإلجقطغئ  دغار المسطمغظ ضظساً 
طظ إصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، ُتساثثم 
عثه الةغعش شغ خثطئ طخالح الثول اقجاسمارغئ 
شةغعش  غطعل،  لظ  اقجاثثام  عثا  لضّظ  الضئرى، 
وصث  الةماعغرغئ،  التاضظئ  طظ  تصارب  باتئ  افطئ 
بثورعا  الةغعش  عثه  شغه  تصعم  الثي  الغعم  اصارب 
اإلجقم  دولئ  إلصاطئ  غسمض  طظ  ظخرة  شغ  الطئغسغ 
اإلجقطغئ  الثسعة  وتمض  اإلجقطغ  التضط  وتطئغص 
 إلى السالط وظحر السثل والعثاغئ لطئحرغئ جمساء

اآلخرة  جمادى   ١٨ البقباء،   ،٢٤ (شراظج  طعصع  ظحر 
العزغر  "أسطظ  شغه  جاء  خئرا  ٢٠١٨/٣/٦م)  ١٤٣٩عـ، 
السرغقظضغ لطاثطغط المثظغ رؤوف تضغط أن أسمال 
سطى  حثخغظ  طصاض  إلى  أدت  طسطمغظ  ضث  سظش 
افصض وإلتاق افضرار بسحرات المظازل والمساجث، طما 
دشع السططات لفرض تالئ الطعارئ شغ الئقد. وصال 
طحثدة  تثابغر  شرض  صرر  العزراء  "طةطج  إن  العزغر 
الئقد"  طساعى  سطى  أغام  لسحرة  الطعارئ  تالئ  طظعا 
شغما شرضئ الحرذئ تزرا لطاةعل شغ طظطصئ ضاظثي 
وطثدت  سظش.  أسمال  تحعث  والاغ  جرغقظضا  بعجط 
ضاظثي،  طظ  أججاء  شغ  الاةعل  تزر  إجراءات  الحرذئ 

المظطصئ الحعغرة بمجروسات الحاي واآلبار الئعذغئ، بسث أن خرق أحثاص طظ طبغري أسمال الحشإ تزرا 
لطاةعل لغق وسابعا خرابا شغ المظطصئ. واظاحطئ جبئ رجض طسطط طظ أظصاض طظجل طتروق البقباء، بتسإ طا 
أسطظاه الحرذئ، طما غعثد باأجغب الاعتر الطائفغ الثي اظثلع شغ طثاطش أظتاء الئقد شغ افجابغع الماضغئ. 
وضاظئ طظازل وطتقت تابسئ لمسطمغظ وطساجث صث تسرضئ فضرار بالشئ شغ أسمال حشإ اظثلسئ اقبظغظ 
طةمعسئ  والسظعالغعن  الماضغ.  افجئعع  سخابات  غث  سطى  السظعالغئ  اإلبظغئ  طظ  رجض  طخرع  أسصاب  شغ 
ظسمئ،  ططغعن   ٢١ سثدعط  الئالس  جرغقظضا  جضان  أرباع  بقبئ  ظتع  وتحضض  الئعذغغظ  طظ  غالئغاعا  إبظغئ 
شغما غمبض المسطمعن ١٠ بالمؤئ شصط طظ سثد السضان. وضان سثد طظ طبغري أسمال الحشإ صث أترصعا 
طتقت غمطضعا طسطمعن وعاجمعا طسةثا شغ حرق الئقد افجئعع الماضغ بسث اتعام زسغط طسطط بإضاشئ 
أجاس  ق  إن  وصالئ  اقتعاطات  التضعطئ  ورشدئ  لطسظعالغغظ.  المئاسئ  افذسمئ  سطى  لطتمض  طاظسئ  طعاد 
أسمال  اظثلسئ  الماضغ،  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  شغ  المظطصئ.  شغ  اقضطرابات  طبغري  باعصغش  وأطرت  لعا، 
سظش شغ جظعب الةجغرة أدت إلى طصاض حثص وإلتاق افضرار بمظازل وجغارات. وشغ تجغران/غعظغع ٢٠١٤ 
اظثلسئ أسمال سظش بغظ بعذغغظ وطسطمغظ أوصسئ أربسئ صاطى والسثغث طظ الةرتى. وأذطص حرارة أسمال 

السظش طةمعسئ بعذغئ طاطرشئ غتاضط سثد طظ زسمائعا باعمئ إبارة الظجاع الطائفغ".

المسلمون يتعرضون ألعمال عنف على أيدي البوذيين في سيرالنكا

شاغات  سحر  ضض  طظ  واتثة  أن  شغه  ذضرت  تصرغرا 
جظ  تتئ  شااة  ططغعن   ١٢٠ غسادل  طا  أو  السالط  شغ 
ولغج  جظسغ.  سظش  لسمطغئ  ضتغئ  ضاظئ  السحرغظ 
عثا طصاخرا سطى الثول الفصغرة أو الئقد اإلجقطغئ 
ضما غّثسعن، بض إن افرصام شغ الثول "الرائثة" شغ 
بالتصعق  والماحثصئ  الةظسغظ  بغظ  المساواة  طةال 
تةاوزت  صث  لطثظمارك  شالظسئئ  خادطئ:  والترغات 
 ٪٤٦ شئطشئ  السعغث  شغ  أطا   ٪٤٧ شظطظثا  وشغ   ٪٥٢
بغظما شغ برغطاظغا صثرت بــ٤٤٪!! وعثا السظش غحمض 
تترش  طظ  الةظسغئ  واقساثاءات  والصاض  الدرب 
الثي  الطفزغ  السظش  غحمض  وضثلك  واغاخاب، 
جماسئ  أو  شرد  طظ  خادرا  غضعن  وصث  له،  غاسرضظ 
وافطر  غعم  بسث  غعطا  تجداد  واإلتخائغات  دولئ.  أو 
السظش  شإن  ظرى  وضما  آلخر،  سام  طظ  تفاصما  غجداد 
ضبغرة  اإلجقم  تائع  ق  الاغ  الثول  شغ  المرأة  ضث 
وطاسثدة وطاظعسئ، ولضظعط ق غرضجون سطغعا طبطما 
غضبر  وشغه  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  السظش  سطى  غرضجون 
المسؤعل  عع  وضأظه  وأتضاطه  اإلجقم  سطى  العةعم 
اقباساد  بسئإ  عع  لعا  الزطط  أن  طع  عثا،  ضض  سظ 
غثسعن  ضما  اإلجقم  بسئإ  ولغج  اإلجقم  سظ 
طساشطغظ  تخثق!  أن  المسطمئ  لطمرأة  وغرغثون 
الثطط بغظ السادات الئالغئ الاغ تعدط تصعق المرأة 
الاسطغط  طظ  المرأة  تمظع  المظاذص  بسخ  شغ  والاغ 
تظزر  أو  المغراث  أو  الجوج  سطى  والمعاشصئ  والسمض 
إلغعا ظزرة اجاثفاف أو سثم اتارام أو ق غسمح لعا 

باإلدقء برأغعا وغغر ذلك طظ جطعضغات.
السظئ  شغ  واتث  غعم  شغ  غضعن  ق  المرأة  تضرغط  إن 
الثطئاء  أخعات  شغه  وتاسالى  الحسارات  شغه  تاظابر 
الئسطاء  سصعل  تثطإ  براصئ  وألفاظ  رظاظئ  بثطإ 
وجطتغغ الافضغر طظ الظاس، غعاجمعن شغعا أتضام 
اإلجقم وخاخئ أتضام الظزام اقجاماسغ الثي غتثد 
وغتفر  ضطغعما  غتفر  بحضض  بالرجض  المرأة  سقصئ 
افجرة والمةامع بتغث غئصى طةامسا صعغا طاماجضا 
طاةاظسا، وعثا طا ق غرغثه أسثاء اإلجقم وأسعاظعط، 
بض غرغثون أن تضعن افجرة والمةامع طافضضا طظتق 
طظصادا فشضارعط وطفاعغمعط الفاجثة بتغث تسعض 
أبثا...  غظعخ  ق  بتغث  شغه  والاتضط  سطغه  السغطرة 
بض إن تضرغمعا غضعن باطئغص أتضام اإلجقم سطغعا، 
وتغظ  وصئ  ضض  وشغ  دوطا  ضرطعا  الثي  الحرع  عثا 
اهللا  بعا  أوخى  شصث  سام،  ضض  واتث  غعم  شغ  ولغج 
ورجعله، وأطرا بخطاعا شغ ضض دور طظ أدوار تغاتعا، 
والسمئ  والثالئ  والجوجئ  واقبظئ  وافخئ  افم  شعغ 
والَةّثة... وإن التصعق المساتصئ والعاجئات المظعذئ 
بعا  أوخى  والاغ  الصرآن  شغ  والمثضعرة  بالمرأة 

رجعلظا الضرغط  عع تضرغط لعا واتافال دائط بعا.
 - الراسغئ  الثولئ  وبشغاب   - أخرى  جعئ  طظ  ولضظ 
شالمةامع غاتمض ججءا ضئغرا طظ المسآولغئ، شختغح أن 
عظاك طآاطرة وتربا سطى المرأة طظ الثارج لضظ طا ضان 
لعا أن تظةح لعق الاصخغر والزطط لطمرأة وسثم الاساطض 
طسعا بالطرغصئ الحرسغئ، شفاح ذلك بشرات دخطئ طظعا 
الةمسغات الثغرغئ واتثثت طظعا التةئ تغث المسطمعن 
الغعم بسغثون سظ تطئغص أتضام اإلجقم شغ الاساطض 
طسعا... ظاعغك سظ دور سطماء السعء ووجائض اإلسقم 
المثاطفئ والمعجعئ الاغ تجغظ تدارة الشرب الفاجثة، 

وُتئسثعط سظ طفاعغط اإلجقم الختغتئ.
شستصا لعط وفسغادعط الجائفئ وحساراتعط الضاذبئ 
الثادسئ وأعق باإلجقم التصغصغ غغر المحعه باّرعات 
وشااوى أدسغاء طدططغظ غصعلعن سظ أظفسعط سطماء 
ف  وحغعخ أعق باإلجقم التصغصغ الخاشغ غغر المترَّ
حرغسئ وطظعاجا ودجاعر تغاة... وأظئ أغاعا المرأة 
تظثثسغ  وق  واتئسغه  الختغح  ذرغصك  أغظ  أبخري 
وباطك  الثادسئ،  الئراصئ  الجائفئ  الحسارات  باطك 
لَْو  واْ  ﴿َوّدُ تسالى:  صال  الضاذبئ.  واقتافاقت  افغام 

 ﴾َفَتُكونُوَن َسَواء تَْكُفُروَن َكَما َكَفُرواْ 

"شغ الباطظ طظ آذار/طارس طظ ضض سام غةري اقتافال 
الظثوات  ُتصام  وشغه  السالمغ،  المرأة  غعم  غسمى  بما 
وُتةرى الطصاءات، وُتطصى الثطإ الرظاظئ، غتافطعن بما 
غططصعن سطغه إظةازات الظساء شغ المةاقت السغاجغئ، 
واقصاخادّغئ واقجاماسغئ، وغضرطعظعا سرشاظاً بةععدعا 
وضعظعا (حرغضئ شغ الاشغغر والاصّثم)، وتسطغ بسخ 
وضعبا،  وروجغا،  الفطسطغظغئ"  "السططئ  طبض  الثول 

والخغظ الظساء إجازة رجمغئ شغ عثا الغعم".
اخاغاره  تط  ولماذا  الغعم،  عثا  أجاس  إلى  سثظا  ولع 
١٩٠٨م  سام  آذار/طارس  طظ  الباطظ  إلى  ظخض  بالثات 
تغث تزاعرت اآلقف طظ الساطقت شغ طحاغض الظسغب 
شغ طثغظئ ظغعغعرك اتاةاجا سطى الزروف غغر اإلظساظغئ 
وجاسات السمض الطعغطئ الاغ ساظغظ طظعا، وصث أذطصظ 
سطى تمطاعظ اقتاةاجغئ اجط "خئج وورود" تغُث تمطظ 
صطساً طظ الثئج الغابج وباصات طظ العرد خقل الازاعر. 
وذالئظ بثفخ جاسات السمض الطعغطئ ووصش تحشغض 
افذفال، وطساواة افجعر طع الرجال، وطظح الظساء تص 
اقصاراع. وبالرغط طظ أن عثه التمطئ بثأت طظ الطئصئ 
الساططئ إق أّظعا ظمئ واظدمئ إلغعا ظساء طظ الطئصات 
شغ  صعغئ  ظسعّغئ  ترضئ  تحضض  وأخئتئ  الماعّجطئ، 
أطرغضا تطالإ بالمساواة. وعضثا أخئح الباطظ طظ آذار 
غعطاً لطمرأة افطرغضغئ تثطغثًا لثضرى الظساء المازاعرات 
والمطاِلئات بتصعصعظ، وطظ بط تط تسمغط عثا الغعم 

سطى باصغ الثول لغخئح غعطاً سالمغاً لطمرأة.
غعم  أظه  الغعم،  عثا  سظ  السائثة  الخعرة  عغ  عثه 
تضرغط لطمرأة شغ ضض السالط، طبطه طبض غعم افم وغعم 
التإ، طسمغات زائفئ وأغام ضاذبئ غثفعن طظ خقلعا 
ظطمعط لطمرأة وتصخغرعط ظتععا واطاعاظعط لضراطاعا 
فن ظزرتعط لعا ق تثرج سظ المظفسئ واقطاعان. شماذا 
تصصئ المرأة لظفسعا جعى الرضخ والطعاث وراء أضاذغإ 
المرطعصئ  المةامسغئ  والمضاظئ  اقصاخادي  الامضغظ 
وأطعطاعا  ظفسعا  تساب  سطى  والترغئ  واقجاصقل 
وراتاعا؟! خثسععا بععط المساواة شأخئتئ تثور ضالبعر 

شغ الساصغئ طشطاة السغظغظ وتزظ أظعا طئخرة!!
ولط غضفعط عثا بض سمطعا سطى تخثغر عثه المفاعغط 
والاّرعات إلى المرأة المسطمئ، واجاعثوا شغ ذلك بضض 
العجائض وافجالغإ. شأوعمععا أظعا بتاجئ لطاترر وأخث 
تصعصعا الدائسئ... حعععا طفاعغط اإلجقم شغ ظزرعا 
وجةظ  وتصغغث  وتتضط  تسطط  أتضام  أظعا  وأصظسععا 
لعا شسطغعا الاترر طظعا... خثسععا شصالعا لعا إظه دغظ 
سظش غئغح ضرب المرأة، وأظه غعغظعا فظه غئغح تسثد 
الجوجات... اخارسعا تسئغر الجواج المئضر وخعروه سطى 
أظه اغاخاب طصّظع بغظما أباتعا السقصات المترطئ تاى 
لع شغ جظ خشغرة وصالعا سظه ترغئ حثخغئ! أصظسععا 
بالرجض  وطساواتعا  اقصاخادي،  الامضغظ  بدرورة 
ووجعب رشدعا دورعا افجاجغ الثي شطرعا اهللا سطغه 

فظه غاسارض طع تطك التصعق والمساواة!
المرأة  تص  طبض  ُططّتئ  صداغا  المرأة  غعم  شغ  وتئرز 
ووضسغئ  الظساء،  ضث  لطسظش  والاخثي  السمض  شغ 
السغاجغ  وتصعا  التروب،  شغ  وافذفال  الظساء 
وغغرعا طظ المسائض المططعبئ لطاصرغإ بغظعا وبغظ 
الرجض. وباساراشعط شإظه ق تجال عظاك طساتئ شاخطئ 
شغ  بما  افطعر،  طظ  الضبغر  شغ  والظساء  الرجال  بغظ 
اقصاخادي  المآتمر  تظئأ  وصث  الماصثطئ؛  الثول  ذلك 
تماطا  تشطص  لظ  الفةعة  عثه  بأن  (داشعس)  السالمغ 
إق بتطعل سام ٢١٨٦، وتزعر دسعات المساواة ووصش 

الاترش بثون الظزر إلى أجئاب ذلك سظثعط.
شمع عثا الارضغج سطى غعم المرأة السالمغ وشسالغاته 
شغ ضض السالط ضض سام عض اخافى السظش أو تظاصص؟ 
السالمغئ  الختئ  طظزمئ  سظ  خادر  تصرغر  شتسإ 
شغ  الظساء  طظ   ٪٣٥ تعالغ  شإن   ٢٠١٤ تحرغظ  شغ 
أظتاء السالط ضاشئ، أي أضبر طظ البطث؛ غاسرضظ شغ 
غث  سطى  المساططئ  وجعء  الةظسغ  لطسظش  تغاتعظ 
"الغعظغسغش"  طظزمئ  ظحرت  ضما  غرباء.  أو  أصرباء 

يف غعطعا الساملغ أغظ وخطئ املرأة؟!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة طسطمئ الحاطغ (أم خعغإ)ـ 

تجب  ظزط  السبماظغئ،  الثقشئ  دولئ  عثم  لفاجسئ  والاسسغظ  الرابسئ  المغقدغئ  السظعغئ  الثضرى  بمظاجئئ 
الاترغر شغ إجضظثظاشغا شغ المرضج البصاشغ بساعضععلط - السعغث، غعم السئئ، ١٥ جمادى اآلخرة ١٤٣٩عـ 

المعاشص ٠٣ آذار/طارس ٢٠١٨م، ظثوة شضرغئ بسظعان "سعاصإ جصعط دولئ الثقشئ".

حزب التحرير في إسكندنافيا
ندوة فكرية "عواقب سقوط دولة الخالفة"

طا زالئ افجعجة افطظغئ الصمسغئ وافجعجة الصدائغئ الزالمئ لطظزام افردظغ طسامرة شغ خثعا سظ جئغض 
اهللا، تغث تعاخض تمطاعا المسسعرة سطى تجب الاترغر وحئابه، تغث أخثرت طتضمئ أطظ الظزام افردظغ 
الاترغر،  تجب  حئاب  أتث  سغسى  بظغ  طتمث  تمجة  افجااذ  سطى  الزالط  تضمعا   ،٢٠١٨/٣/٧ افربساء  غعم 
بالسةظ بقث جظعات باعمئ الاترغخ سطى طظاعدئ ظزام التضط، واقظاماء لةمسغئ غغر طحروسئ "تجب 

الاترغر"، وضان افجااذ تمجة صث اساصض طظث ٢٠١٧/١/١.

النظام األردني يحكم على األستاذ حمزة محمد بني عيسى 
بالسجن ثالث
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افربساء ٢٦ طظ جمادى اآلخرة ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ١٤ آذار/طارس ٢٠١٨ طـ ٤     السثد ١٧٣

ظحر طعصع (السربغ ٢١، الةمسئ ٢١ جمادى اآلخرة ١٤٣٩عـ، 
٢٠١٨/٣/٩م) خئرا جاء شغه: "بتسإ طا ضحش طعصع "طغثل 
إغسئ آي" الماثخص بأخئار الحرق افوجط والثي غئث طظ 
لظثن، صال الضاتإ الئرغطاظغ المسروف دغفغث عغرجئ شغ 
طصاله سظ تالئ الئثخ شغ السسعدغئ: "أخئرظغ طخثر طصرب 
طظ الثغعان المطضغ السسعدي أن طثخخات المطك تئطس اآلن 
طا غصرب طظ ٣ ططغارات رغال، أي طا غسادل ٨٠٠ ططغعن دوقر 
حعرغا.. ق غزظظ أتث أن بمئ خطأ شغ الضاابئ، عع بالفسض 
وسصث  العاتث".  الحعر  شغ  دوقر  ططغعن  بماظمائئ  ضثلك، 

عغرجئ طصارظئ بغظ طثخخات الساعض السسعدي، وراتإ ضض طظ رئغسئ التضعطئ الئرغطاظغئ والرئغج افطرغضغ، 
تغث صال: "تاطصى رئغسئ وزراء برغطاظغا راتئاً جظعغاً صثره ١٥٠٤٠٢ جظغه إجارلغظغ، وق غحمض ذلك صغمئ الحصئ 
الاغ تسضظعا شغ طصر الرئاجئ شغ داوظظب جارغئ وغغر ذلك طظ طصرات اإلصاطئ الرجمغئ. أطا شغ العقغات الماتثة 
افطرغضغئ شغاصاضى رئغج الةمععرغئ راتئاً صثره ٤٠٠ ألش دوقر جظعغاً إضاشئ الى بسخ الئثقت افخرى. أطا 
المطك السسعدي شغثشع لظفسه راتئاً حعرغاً ُغسادل ألفغ ضسش طا غاصاضاه الرئغج افطرغضغ شغ جظئ ضاططئ". وتأتغ 
عثه المسطعطات شغ العصئ الثي تحعث شغه السسعدغئ تمطئ أطظغئ واجسئ ضث الفساد ذالئ سثدًا ضئغرًا طظ افطراء 

والمسآولغظ وأختاب الحرضات وافبرغاء ورجال افسمال، تغث تط تةرغث أسثاد ضئغرة طظعط طظ أطعالعط".
تضام  إن  تغث  بضبغر،  ذلك  طظ  وأضئر  أسزط  عع  خفغ  طا  أن  المآضث  وطظ  ش،  تضحَّ صث  طا  عثا   :
ببرواتعط  واجاأبروا  المسطمغظ  سطى  أظفسعط  آبروا  صث  المةرطغظ  السمقء  الروغئدات  المسطمغظ 
التص  أظفسعط  وطظتعا  بسثعط،  طظ  ولثرغاعط  وفوقدعط  لعط  خاخئ  أطقضا  واسائروعا  وطصثراتعط 
شغ أن غعئعا طا حاؤوا طظ عثه البروات سطى حضض عئات وعثاغا، بض أتاوات وصرابغظ فجغادعط شغ 
الشرب الضاشر المساسمر، وأضبر طظ ذلك شإظعط غسثرون أطعال افطئ اإلجقطغئ وبرواتعا ضغ غطغطعا 
طظ سمر اقجاسمار شغ بقد المسطمغظ وشغ طتاربئ اإلجقم والمسطمغظ، وطظع اإلجقم السغاجغ طظ 
العخعل إلى جثة التضط؛ لثلك شعط آخر طظ غآتمظ أغعا المسطمعن سطى أطعالضط وأرواتضط، طا غعجإ 
ق  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  وإصاطئ  لثطسعط  جعث  وأصخى  ذاصئ  بأسطى  السمض  سطغضط 

غحئع خطغفاعا إق إذا حئساط، وق غعثأ له بال أو غشمخ له جفظ إق إذا أطظاط.

 ٢٢ السئئ   ،٢١ (سربغ  طعصع  ظحره  خئر  شغ  جاء 
غطغ:  طا  ٢٠١٨/٣/١٠م)  ١٤٣٩عـ،  اآلخرة  جمادى 
"أذطص الحغت غاجر برعاطغ، ظائإ رئغج طةطج إدارة 
الثسعة السطفغئ، جمطئ تخرغتات طبغرة خقل المآتمر 
الةماعغرى المعجع الثي سصث بصاسئ "تعرس" بمثغظئ 
والثسعة  الظعر  تجب  أسداء  برعاطغ  وخاذإ  المظغا. 
شغ  لطاخعغئ  الثروج  جمغسا  "سطغظا  صائق:  السطفغئ 
الثولغئ"،  الحرسغئ  الرئغج  لمظح  المصئطئ  اقظاثابات 
طتثرا طظ أن "سثم الثروج جغمظح أسثاء العذظ شرخئ 

الاحضغك شغ حرسغئ الرئغج السغسغ". وأوضح برعاطغ أن الرئغج غطصى الصئعل واقتارام، وأن ظص تضط 
الغمغظ  أدائه  تفسغض  إلى  باإلضاشئ  اإلجقطغئ،  الحرغسئ  باطئغص  الصعاظغظ  طحّرع  غطجم  الثجاعرغئ  المتضمئ 
الثجاعري سطى اتاراطعا، وغةإ سطغظا طساسثته شغ إزالئ الزطط سظ المزطعطغظ، والمتااجغظ إلى تغاة ضرغمئ 
شغ ظض الزروف المسغحغئ الخسئئ الاغ تمر بعا الئقد. وصال برعاطغ: "جغأتغ غعم تصعلعن اهللا غرتط أغام 
السغسغ، ضما صطامععا طظ صئض سطى أغام تسظغ طئارك." وذعإ برعاطغ إلى أن "سطى الحسإ تتمض تالئ 
بأظعما  وخظاشغر  تغران  ججغرتغ  سظ  دراجئ  "طظعا  سثغثة،  وأبتابا  دراجات  صثم  التجب  أن  وضحش  الشقء"، 
جسعدغاان، وطساظثات تآضث ذلك، وتثرظا طظ الطةعء إلى الاتضغط الثولغ، وأضثظا أن صثرتظا سطى إزالئ جث 
الظعدئ شغ العصئ التالغ طمضظئ، لضظعا جاةطإ غدإ المةامع الثولغ وشرض سصعبات ضئغرة، وظثرس اآلن 

ططش اجاغراد الشاز طظ (إجرائغض)، وشعر تعاشر المسطعطات والثراجئ، جغسطظ التجب طعصفه طظ ذلك"."
قل  م اآلخر، فل اهلل وال ان يؤم  : سظ أبغ عرغرة رضغ اهللا سظه، سظ رجعل اهللا  صال: «م 
ت»، والحغت الئرعاطغ عثا لط غخمئ ولغاه شسض لضان خغرا له، إق أظه لفجش لط غصض خغرا  را أو ل خ
وباذطعط  شسادعط  لعط  غجغظعن  الثغظ  التضام  طحاغت  سطى  وظاذصا  تغا  طباق  صثم  تغث  حرا،  صال  بض 
وغئررون بض وغثاشسعن سظ جرائمعط شغ تص أطاعط، طبطعط شغ ذلك طبض جترة شرسعن الثغظ ضاظعا 
غسترون أسغظ الظاس، لغجغظعا لعط باذض شرسعن، إق أظه طع تظاطغ العسغ سظث المسطمغظ والتمث هللا، 
بات عآقء المرصسعن طظ الماضغ، ولط غسث دجطعط غظططغ سطى غالئغئ المسطمغظ، الثغظ أخئح واجئعط 
لعطئ  اهللا  شغ  غثاشعن  وق  التص  ضطمئ  غصعلعن  الثغظ  التصغصغغظ  السطماء  واتئاع  المئططغظ  عآقء  ظئث 

قئط؛ لاثطغص افطئ طظ ذشاتعا، وإسادة تضط اإلجقم شغ ظض دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.

رشغع  شطسطغظغ  طسآول  خرح  السغاق  عثا  وشغ 
الباظغ/غظاغر  ضاظعن  شغ  الطظثظغئ  التغاة  لختغفئ 
طخطتئ  لغج  السططئ  "اظعغار  إن  صائق  الماضغ 
(إجرائغطغئ) وق أطرغضغئ"، وطآضثًا أن "السططئ تاعلى 
ضما  بعا،  الصغام  (إجرائغض)  سطى  ضان  الاغ  الثثطات 
سطى  شإن  اظعغارعا،  تال  وشغ  افطظ.  تفر  تاعلى 
(إجرائغض) أن تاعلى الثثطات بخفاعا دولئ اقتاقل". 
وعع طا دأب سطى تأضغثه رئغج السططئ سظثطا غخش 
اتاقل شطسطغظ بأرخص اتاقل شغ السالط! وطا ذلك 
إق بسئإ السططئ الاغ تاعلى أسئاء اقتاقل وتتفر 
أطظه بغظما ق تمطك طظ السغادة حغؤا غثضر بض عغ 

ضما غخرح سئاس دوطًا جططئ بق جططئ!!
وعظا غزعر السآال... عض عثا العاصع طساةث أم عع 
الاخرغتات  عثه  وعض  ظحعئعا؟  طظث  السططئ  واصع 
طردعا إدراك طاأخر طظ سرغصات لتصغصئ السططئ أم 

وراء افضمئ طا وراءعا؟!
التصغصئ أن عثا عع واصع السططئ طظث غعطعا افول، 
العصائع  وطا  وأطباله،  سرغصات  غشفطه  ق  طا  وعع 
شاضتئ،  ضاحفئ  إق  التالغئ  والاخرغتات  الةارغئ 
تاى تطك الثوغطئ الاغ غتطط بعا عآقء، سطى شرض 
تطئغص تض الثولاغظ، لظ تضعن إق خعرة طضئرة سظ 
حرذغئ  صعة  طظ  إق  السقح  طظجوسئ  السططئ،  عثه 
لثلك  لطمتاطغظ،  افطظ  وتعشر  شطسطغظ  أعض  تصمع 
شاخرغتات سرغصات لغسئ اضاحاشًا أو إدراضًا طاأخرًا 
تأضغث  طةرد  عغ  بض  إظساظغئ،  طحاسر  ختعة  أو 
لطمآضث وحعادة طعبصئ طظ صادة السططئ ورطعزعا 

سطى طثى ععاظعا وارتئاذعا بالمتاض.
شغ  تأتغ  شعغ  جغاجغاً،  الاخرغتات  عثه  وراء  طا  أطا 
جغاق الدشط افطرغضغ العاضح لطصئعل بخفصئ الصرن، 
تغث إن أطرغضا باتئ تاساطض طع رئغج السططئ ضمرتطئ 
طظاعغئ، وُتِسّث اإلجراءات القزطئ لثلك، وتسّئث الطرغص 
أطام خفصاعا المحآوطئ الاغ اصارب اإلسقن سظعا، ولسض 
طساسغ الظزام المخري السمغض فطرغضا الثي اجاداف 
وشثًا طظ ترضئ تماس سطى طثى بقبئ أجابغع، وظزط 

لصاءات له طع تغار دتقن، طآحر سطى ذلك.
طظزمئ  جر  أطغظ  وحعادة  التصغصئ،  اشاداح  وإزاء 
شطسطغظ  أعــض  شــإن  طفاوضغعا،  وضئغر  الاترغر 
ططالئعن الغعم أضبر طظ أي وصئ طدى بإسقء الخعت 
أعض  تمبض  ق  السططئ  وولغثتعا  الاترغر  طظزمئ  بأن 
لغسئ  وعغ  تططساتعط،  تمبض  وق  افترار،  شطسطغظ 
طظا ولسظا طظعا ولط غضظ وجعدعا غعطا طخطتئ فعض 
شطسطغظ، سقوة سطى ضعظعا خرجئ طظ رتط اتفاصغات 
باذطئ، شمظ غمبض أعض شطسطغظ ق غمضظ أن غضعن 
رعظ أواطر لغئرطان أو تخرغح طردخاي بض عط أولؤك 
ضاططئ  وتترغرعا  جثغث  طظ  سجعا  ظتع  الماططسعن 
شطسطغظ  لاسعد  غععد  رجج  طظ  طسةثعا  وتطعغر 

 درة الااج وتضعن سصر دار المسطمغظ
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

شطسطغظ المئارضئ 

طظ ضان تئغج أواطر لغربطان وطردخاي 
شعع تاماً ق غمبض أعض شطسطني 

ولظ غترر حرباً طظعا!

طظ  حاعٍث  حعادَة  وغصثم  المآضث،  غآضث  تخرغح  شغ 
أعطعا، صال أطغظ جر الطةظئ الاظفغثغئ لمظزمئ الاترغر 
شغ  سرغصات  خائإ  الفطسطغظغغظ  المفاوضغظ  وضئغر 
طصابطئ طع الصظاة السئرغئ الباظغئ: "جأصعل أطعرا صث تشدإ 
رئغسغ (طتمعد سئاس).. أظا أساصث أن الرئغج التصغصغ 
أشغشثور  (اإلجرائغطغ)  الةغح  وزغر  عع  لطفطسطغظغغظ 
لغئرطان، أطا رئغج العزراء الفطسطغظغ شعع المظسص بعلغ 
طردخاي". ورجح سرغصات أن تثافغ السططئ الفطسطغظغئ 
برطاعا صرغئا وأق غضعن لعا أطض شغ التغاة. وذضر أن 
الرئغج الفطسطغظغ طتمعد سئاس "ق غمضظه الاترك طظ 
رام اهللا دون إذن طظ طردخاي ولغئرطان". (روجغا الغعم)

سثر  طظ  لحثص  بصغ  الاخرغتات  عثه  بسث  شعض 
غسعق  أو  (وذظغ)؟!  طحروع  سظ  لغاتثث  ذرغسئ  أو 
غمطك  ق  عرطعا  ورأس  شطسطغظغئ،  دولئ  بظاء  لفضرة 
سطى  غّمظ  أن  لطمتاض  غمضظ  وعض  حغؤًا؟!  أطره  طظ 
(أسثائه!) بضغان أو دوغطئ تسئإ له طةرد إزساج سقوة 

سطى أن تاثثه سثوا أو تصعض وجعده واتاقله؟!
إن إظحاء السططئ ضان صرارًا دولغًا وطثططًا اجاسمارغًا 
ق بمرة ضفاح وظدال ضما غسعق لعا أختابعا، ولط 
غععد  ضغان  سطى  الترب  إسقن  إظحائعا  عثف  غضظ 
وتماغئ  شطسطغظ  طسزط  اتاقل  لارجغت  ضان  بض 
العخعل  إلى  غعطا  السططئ  تططع  غضظ  ولط  أطظه، 
بض  المئارضئ،  لفرض  والحاطض  الضاطض  الاترغر  إلى 
وتسعغص  المتاض  طع  لطاساغح  دائما  ضان  تططسعا 

الاطئغع طسه وجسطه جسمًا طصئعق شغ المظطصئ!
وعثا العثف والشاغئ عع اطاثاد لسئإ وجعد وإظحاء 
السططئ،  تاضظئ  الفطسطغظغئ،  الاترغر  طظزمئ 
الحرسغئ  وإضفاء  غععد  بضغان  باقساراف  المامبض 

سطى اتاقله لفطسطغظ.
تامًا  السططئ  إظحاء  طظ  والشاغئ  العثف  طسرشئ  إن 
جغعخض إلى عثه التصغصئ الاغ أشخح سظعا سرغصات، 
وظغفغًا  ارتئاذاً  غععد  بضغان  السططئ  ارتئاط  وعغ 
وجئئغاً، شعجعد السططئ طظث غعطعا افول، ضان طرتئطا 
بعجعد ضغان غععد وبجواله تجول وق غئصى لعا أبر أو 
إلى تسعغص  شاسطغئ، لثلك غسسى صادة السططئ دوطاً 
طحروع تض الثولاغظ بسرض المجاغا الاغ غصثطعا عثا 
التض لطمتاض طظ تفر أطظه وتطئغع السالط اإلجقطغ 
طسه وحراضاه شغما غسمى بمتاربئ (اإلرعاب)، وتةظغئه 

"التروب الثغظغئ" الاغ تمبض تعثغثًا لعثا الضغان!
الثول  صثطئ  والشاغئ  العثف  عثا  تتصغص  وفجــض 
بالثول  المسماة  افوروبغئ)  والثول  (أطرغضا  الشربغئ 
الماظتئ أطعالعا لثسط السططئ وبظاء أجعجتعا افطظغئ 
وبظاء حثخغئ "الفطسطغظغ الةثغث" الثي غصئض المتاض 
الربغع  وتض  وسسصقن  وخفث  سضا  وغرى  له  وغظتاز 
غصاوم  طظ  ضض  وغتارب  لغععد،  طثظاً  الصثس  وغربغ 

المتاض شغصمسه وغسةظه تاى لع ضان ابظه أو أخاه!
ولعثا العثف والشاغئ غترص ضغان غععد سطى سثم 
افطعال  لعا  تصثم  أطرغضا  تجال  وق  السططئ،  اظعغار 

رغط ادسائعط الثقف طسعا.

دور افطئ املفصعد .. 
ضغش غسرتّده أعض الحام؟

المرتئطئ  شخائطظا  الحسئغئ  التاضظئ  تحاعث  سظثطا 
بالثول الشربغئ المساسمرة والثول اإلصطغمغئ الثاظسئ 
شغ  الصثر  السغاجغ  المالغ  الثسط  جّمثعا  وصث  لعا، 
شأشصثعا  السغاجغ  التض  واتفاصات  العثن  صعالإ 
طعماعا المامبطئ باثطغص أعض جعرغا طظ ذاغغاعط 
وإصاطئ تضط اهللا سطى أظصاض ظزاطه السمغض فطرغضا... 
طعلعد  طع  طعسث  سطى  التاضظئ  عثه  تضعن  سظثئث 
شغ  اهللا  وغخثق  بعا  غئّر  رتمعا  طظ  غثرج  جثغث 

جعاده شغصاتض سطى بخغرة شغخثصه اهللا بظخره...
اقجاسمارغئ  الثول  أن  التاضظئ  عثه  ترى  وسظثطا 
المةرطئ وسمقءعا طظ افظزمئ التاضمئ شغ بقدظا 
أبظاؤظا  تغث  الشعذئ  شغ  سزغمئ  ظارا  غحسطعن 
جعف  شإظعا  والثطار،  التخار  غساظعن  وأسراضظا 
باتبئ سظ أبظائعا شغ الفخائض تساخرخعط  تاطفئ 
تسمع  شق  الشعذئ  شغ  أعطظا  لظةثة  وتساظخرعط، 
سظ  شااطفئ  تراضا.  طظعط  ترى  وق  خعتا  لعط 
اقصااال  شغ  طظعمضئ  الحمال  شخائض  شاةث  حمالعا 
وأخث  أخغه  صاض  سطى  ترغص  ذرف  ضض  بغظعا،  شغما 
لظخرة  التاضظئ  شاثسععط  جقته.  وجطإ  طعاصسه 
لطظثاء،  غساةغئعن  وق  الثساء  غسمسعن  شق  الشعذئ 
افذفال  وأظغظ  البضالى  سعغض  أجماسعط  إلى  غخض 
طظ تتئ افظصاض شق تترك طحاسرعط وق تبظغعط 
سظ إخرارعط سطى طعاخطئ اصااالعط، وسثوعط طظ 
خطفعط غدتك طظعط. وتاطفئ التاضظئ سظ الغمغظ 
شاةث شخائض الةظعب صث تةرسئ جط العثظئ وخفخ 
شاراعط  تراضعا  السغاجغ  المال  حّض  وصث  الاخسغث، 
وإن  طساظاتعا،  غئخرون  وق  الشعذئ  إلى  غظزرون 
الةظعب  شفخائض  غسمسعن.  ق  ظخرتعا  إلى  تثسعط 
خفخ  ظض  شغ  ورصثت  جاظئا  أجطتاعا  رضظئ  صث 
خرخات  تساطغع  شق  سمغص،  ظعم  شغ  تشط  الاعتر 

البضالى وق أخعات الثطار أن تظفث إلى أجماسعط.
شإذا أرجسئ التاضظئ بخرعا ضرة باظغئ إلى الشعذئ 
الثولغ  المةامع  وتحغئ  طظ  صطعبعا  تثوب  تغث 
وظزاطه السالمغ وخغاظئ تضام المسطمغظ وتصثعط 
سطى  وتربعط  والمسطمغظ  اإلجقم  سطى  جمغسا 
أن  ضغش  التاضظئ  ترى  والمسادسفغظ،  افذفال 
الفخائض صث أشصثعا الثسط واقرتئاط طعماعا وأظعى 
بعا  تسمع  ق  آذان  لعا  ضافخظام  ششثت  خقتغاعا 
ولعا أسغظ ق تئخر بعا. تصا لصث ذاب حمع الفخائض 

سظ شاغض الثسط واقرتئاط الثي زرسه الشرب شغعا!
أغاعا التاضظئ الحسئغئ التئغئئ! لصث جرِت شغ بعرتك 
ضما افم تاساطض طع أبظائعا بساذفئ وطحاسر جغاحئ، 
طسغرة طحاسر ساذفغئ ولغسئ طسغرة وسغ جغاجغ 
العخعل  أرادت  إن  لطبعرات  غخطح  ق  وعثا  ضاف، 
فعثاشعا؛ شق أظئ اخارِت طحروسا لاسغر سطغه البعرة، 
وق اخارت صغادة جغاجغئ واسغئ طثطخئ لبعرة حاطك 
اقرتئاط  طظ  الفخائض  طظسِئ  أظئ  وق  المئارضئ، 
واقرتعان فواطر الثاسمغظ! بض ترضئ لعا التئض سطى 
الشارب، تارظح بغظ الاةاذبات، شعخطئ إلى طا وخطئ 

إلغه، تضادغظ تظسغ شخائطك وتئضغ سطغعا.

أغاعا التاضظئ، غا أعطظا!
طظث بثاغئ البعرة المئارضئ طا تثرظاك طظ حغ إق وضان 
حره طساطغرا سطغك، وطا أرحثظاك إلى أطر إق وضان 
خغرا لك. شطضض صعم رائث، وظتظ رائثك الثي ق غضثبك.

غا أطظا التاضظئ! ق بث طظ سعد سطى بثء وق بث طظ 
إسادة ترتغإ المسغر سطى أجج ختغتئ، شق غخح 

أن ق ظاسطط طظ ضّغسظا، شالثقص لك:
١- أن ترجسغ ببعرتك إلى البعرة الحسئغئ وتتثري 

طظ بعرة الظثإ وبعرة الفؤات
طظ  طساظئطًا  تفخغطغا  طحروسا  لعا  تثااري  أن   -٢

أتضام دغظك
٣- أن تاثثي تجب الاترغر صغادة جغاجغئ لك غثّلك 
والمسالةات  التطعل  لك  وغصثم  الظةاة  ذرغص  سطى 

سظ خئرة وبخغرة.
٤- أن تتثدي بعابئ لطبعرة طظسةمئ طع أتضام دغظك 

بثصئ وسظ بخغرة، وق تخطح لبعرتظا بعابئ غغر عثه:
أ. إجصاط الظزام المةرم بضاشئ رطعزه وأرضاظه

ب. الاترر طظ الائسغئ لثول الشرب وافظزمئ السمغطئ 
لعا وصطع الخقت واقتخاقت طسعا

ج. إصاطئ خرح اإلجقم بإصاطئ دولاه؛ الثقشئ الراحثة 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة

٥- أن تسغثي بظاء صعاك السسضرغئ وذلك بـ:
أ- أن تةمسغ الخادصغظ المثطخغظ طظ المةاعثغظ 

شغ ضض طظطصئ تتئ صغادة سسضرغئ
طظ  سسضرغئ  صغادة  إحراشك  وتتئ  تثااري  أن  ب- 
ق  والثغظ  الطغإ  افبر  أختاب  المثطخغظ  الدئاط 
غسرشعن اقرتئاط طع الثول اقجاسمارغئ وأذظابعا وق 

غصئطعن بالثسط الثارجغ وق غرعظعن صرارعط لسثوعط.
واتثة  سسضرغئ  صغادة  شغ  الصادة  تةمسغ  أن  ج- 
بإسادة  الصادة  غصعم  وأن  العاتثة،  المظطصئ  شغ 
العغضطغئ وبظاء تحضغقت جطغمئ صائمئ سطى السصغثة 

اإلجقطغئ وتثاار طحروع اإلجقم طحروسا لعا.
جغاجغئ  صغادة  السغاجغئ  صغادتك  تةسطغ  أن  د- 
جغاجغئ  صغادة  الاترغر  تجب  شغضعن  لطاحضغقت، 

لطبعرة والتاضظئ والاحضغقت السسضرغئ.
عـ- أن تاعلى التاضظئ تصثغط الثسط طظ المال التقل 
طظ جغعب أبظائعا سظ رضا تام طظعط ق جئرا سظعط 

ولغج طظ المال السغاجغ الصثر لطثول الثاسمئ.
و- أن تةمع التاضظئ السقح الثي بغظ أغثي أبظائعا 
لغضعن جقح المةاعثغظ شسقح الفخائض عع جقح 

لطتاضظئ.
سادت  الثطعات  عثه  سطى  التاضظئ  جارت  شإذا 
لسّضاه  الةعاد  وساد  الختغح  لمسارعا  البعرة 
لطشعذئ،  والظخرة  الظةثة  تضعن  سظثعا  الختغتئ. 
بضض  غسصط  ظراه  تاى  صطغق  إق  الظزام  غطئث  شق 
رطعزه وأرضاظه تتئ ضربات المةاعثغظ الخادصغظ 
بط غصام سطى أظصاضه تضط اإلجقم شغ ظض الثقشئ 
سجغجا  اإلجقم  شغسعد  الظئعة.  طظعاج  سطى  الراحثة 
غفرح  وغعطؤث  السالط.  جادة  المسطمعن  وغسعد 

 المآطظعن بظخر اهللا
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