
ولَغ  لما  سظه  اهللا  رضغ  السجغج  سئث  بظ  سمر  ضاإ 
بخفئ  إلغه  غضاإ  أن  الئخري  التسظ  إلى  الثقشئ 
اسطط  اهللا:  رتمه  التسظ  إلغه  شضاإ  السادل  اإلطام 
َصعاَم  السادل  اإلطام  جسض  اهللا  أن  المآطظغظ  أطغر  غا 
شاجث،  ضض  وخقح  جائر،  ضض  وصخث  طائض  ضض 
ضض  وَطْفَجَع  طزطعم،  ضض  وَظَخَفَئ  ضسغش،  ضض  وصعة 
ضالراسغ  المآطظغظ  أطغر  غا  السادل  واإلطام  ططععف. 
الحفغص سطى إبطه الرشغص بعا، الثي غرتاد لعا أذغإ 
طظ  وغتمغعا  الَعَطضئ،  طراتع  سظ  وغثودعا  المرسى، 
السئاع، وغضظُّعا طظ أذى الَتّر والُصَر. واإلطام السادل 
غسسى  ولثه،  سطى  التاظغ  ضافب  المآطظغظ  أطغر  غا 
لعط خشارًا وغسطمعط ضئارًا، غضاسإ لعط شغ تغاته 
أطغر  غا  السادل  واإلطام  طماته.  بسث  لعط  وغّثخر 
بعلثعا،  الرشغصئ  الَئّرة  الحفغصئ  ضافم  المآطظغظ 
تسعر  ذفًق،  ورّباه  ضرعًا،  ووضساه  ُضْرعًا  تمطاه 
وتفطمه  تارة  ترضسه  بسضعظه،  وتسضظ  بسعره، 
واإلطام  بحضاغاه.  وتشاّط  بساشغاه  وتفرح  أخرى، 
وخازن  الغااطى،  وخّغ  المآطظغظ،  أطغر  غا  السادل 
ضئغَرعط.  ُن  وُغَمعِّ خشغرعط،  غرّبغ  المساضغظ، 
بغظ  ضالصطإ  المآطظغظ  أطغر  غا  السادل  واإلطام 
بفساده.  وتفسث  بخقته  الةعارح  تخطح  الةعارح: 
بغظ  الصائط  عع  المآطظغظ،  أطغر  غا  السادل  واإلطام 
وغسمسعط،  اهللا  ضقم  غسمع  سئاده،  وبغظ  اهللا 
وغظزر إلى اهللا وغرغعط، وغظصاد إلى اهللا وغصعدعط. 
شق تضْظ غا أطغر المآطظغظ شغما ططضك اهللا سج وجض 
شئثد  وسغاله،  طاله  واجاتفزه  جغثه  ائامظه  ضسئث 
واسطط  طاله.  وشرق  أعطه  شأشصر  السغال،  وحرد  المال 
غا أطغر المآطظغظ أن اهللا أظجل التثود لغجُجر بعا سظ 
الثئائث والفعاتح، شضغش إذا أتاعا طظ غطغعا؟ وأن 
صاطعط  إذا  شضغش  لسئاده،  تغاة  الصخاص  أظجل  اهللا 
المعت  المآطظغظ  أطغر  غا  واذضر  لعط؟  غصاص  طظ 
سطغه،  وأظخارك  سظثه  أحغاِسك  وصطئ  بسثه،  وطا 
شاجّوْد له ولما بسثه طظ الفجع افضئر. واسطط غا أطغر 
شغه،  أظئ  الثي  طظجلك  غغر  طظجقً  لك  أن  المآطظغظ 
غطعل شغه َبعاؤك، وغفارصك أتئاؤك، غسطمعظك شغ 
ْد له طا َغختئك: ﴿يَْوَم يَِفرُّ  صسره شرغثًا وتغثًا. شَاَجوَّ
َوَبنِيِه﴾.  َوَصاِحَبتِِه    نِيِه 

َ
َوأ ِه  مِّ

ُ
َوأ   ِخيِه 

َ
أ ِمْن  الَْمْرُء 

  الُْقُبورِ  يِف  َما  ُنْعرِثَ  ﴿إَِذا  المآطظغظ:  أطغر  غا  واذضر 
والضااب:  ظاعرة،  شافجـرار  ُدورِ﴾  الصُّ يِف  َما  َل  وَُحصِّ
ْحَصاَها﴾. شاآلن غا 

َ
﴿َال ُفَغاِدُر َصِغرَيةً َوَال َكبرَِيةً إِالَّ أ

افجض،  تطعل  صئض  َطَعض  شغ  وأظئ  المآطظغظ،  أطغر 
واظصطاع افطض، ق تتضط غا أطغر المآطظغظ شغ سئاد 
اهللا بتضط الةاعطغظ، وق تسطك بعط جئغض الزالمغظ 
شإظعط  المسادَسفغظ،  سطى  المساضِئرغظ  تسطط  وق 
بأوزارك  شائعء  ِذّطئ،  وق  ِإقًّ  طآطظ  شغ  غرصئعن  ق 
طع  وأبصاقً  أبصالك  وتتمض  أوزارك،  طع  وأوزاٍر 
أبصالك. وق غشرظك الثغظ غاظسمعن بما شغه بآجك، 
ذغئاتك  بإذعاب  دظغاعط  شغ  الطغئات  وغأضطعن 
ولضظ  الغعم،  صثرتك  إلى  تظزرن  وق  آخرتك.  شغ 
تئائض  شغ  طأجعر  وأظئ  غثًا  صثرتك  إلى  اظزر 
طةمع  شغ  تسالى  اهللا  غثي  بغظ  وطعصعف  المعت، 
﴿وََقَنْت  وصث:  والمرجطغظ،  والظئغغظ  المقئضئ  طظ 
ِّ الَْقيُّوِم﴾. إظغ غا أطغر المآطظغظ، وإن لط  َ الْوُُجوهُ لِلْ
أبطس بِسزاغ طا بطشه أوُلع الظُّعغ طظ صئطغ، شطط آُلَك 
تئغئه  ضمثاوي  إلغك  ضاابغ  شأظجل  وظختًا،  حفصًئ 
طظ  ذلك  شغ  له  غرجع  لما  الضرغعئ  افدوغئ  غسصغه 
المآطظغظ  أطغر  غا  سطغك  والسقم  والختئ.  الساشغئ 

ورتمئ اهللا وبرضاته.

ظحر طعصع (أخئارك، الةمسئ ٥ جمادى افولى ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠١/١١م) خئرا جاء شغه: "اجاثثطئ الحرذئ 
السعداظغئ الشاز المسغض لطثطعع لافرغص المتاةغظ شغ الساخمئ الثرذعم الغعم الةمسئ، تسئما أشادت وضالئ 
"روغارز". وظصطئ "روغارز" سظ حععد سغان أن الحرذئ اجاثثطئ صظابض الشاز ضث المازاعرغظ شغ تغ التطفاغا 
جظعبغ الثرذعم وضثلك ضث المسغرة الاغ اظططصئ طظ طسةث السغث سئث الرتمظ شغ أم درطان. وذضر حععد 
سغان أغدا سظ خروج طزاعرة شغ طظطصئ جئرة جظعبغ الثرذعم، ردد المحارضعن شغعا عااشات طظاوئئ لطتضعطئ 
وداسغئ لـ"إجصاط الظزام". وحمال الثرذعم صطع المازاعرون الطرغص العاخض بغظ الساخمئ السعداظغئ وطثغظئ 
بعرتسعدان العاصسئ سطى الئتر افتمر. غثضر أن اقتاةاجات شغ السعدان طسامرة طظث الحعر الماضغ، وأذطص 

المازاعرون شغ الفارة افخغرة دسعات لاشغغر السططئ شغ الئقد ورتغض الرئغج سمر الئحغر".
: التثر التثر غا أعض السعدان، إغاضط أن تصئطعا طسعظئ أو طساسثة طظ أي دولئ ضاظئ تاى وإن ضاظئ 
طساسثات (غغر طحروذئ)، ولغضظ شغ أخطاء إخعاظضط شغ جعرغا وطخر ولغئغا وتعظج والغمظ سئرة، إغاضط أن 
تمثوا أغثغضط إلى الةتر ذاته شاطثغعا وغخغئضط طا أخابعط. واسطمعا أن خقخضط وخقص أطاضط لغج بإجصاط 
الئحغر واإلتغان بسمغض آخر، بض إن التض العتغث غضمظ شغ صطع الظزام الرأجمالغ الثي أشصرضط، طظ جثوره، 
ووضع ظزام اإلجقم طعضع الاطئغص والاظفغث، وعثا ق غضعن إق باجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ شغ ظض الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شحمروا سظ جعاسث الةث واسمطعا طع تجب الاترغر إلصاطاعا ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن 

ْكرَثَ اجَّاِس ال َفْعلَُموَن﴾.
َ
ُ وَْعَدهُ َولَِكنَّ أ ِ ال خُيْلُِف ابَّ ِ يَنرُصُ َمن يََشاء وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم  وَْعَد ابَّ  بَِنرْصِ ابَّ
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بصطط: افجااذ حاغش الحرادي – الغمظ

سظ  آذاظضط  تخمعا  أن  إغاضط  المسطمعن!  أغعا 
الخراخ الثي غسطع شغ ترضساان الحرصغئ! شق تصفعا 
إخعاظضط!  اجاشابات  أطام  تضاطضط  طبض  طائطثغظ 
وتاجئعا تضاطضط سطى خماعط أطام عثه الخرخات! 
وق تةسطعا تصثضط سطى الخغظ الحغعسغئ وتثعا، 
بض صعطعا أغداً بثسعة التضام الماثاذلغظ سظ ظخرة 
المسطمغظ إلى طا تعجئه عثه الظخرة. واسمطعا طظ 
أجض إصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
الظئعة الاغ جاصعم بمتاجئئ عآقء الزالمغظ وتصش 

شغ وجه عثه المزالط.

اصرأ شغ عثا السثد:

-  خعطال سطماظغئ بتائ: عغ تطط أطرغضا ...٢
-  اقظاثابات الرئاجغئ المصئطئ شغ الةجائر ...٢

-  ٢٠١٨.. سام "الحسئعغئ" شغ السالط! 
   شما أجئابعا وسقجعا؟ ...٣

-  افردن إلى أغظ؟! الةجء البالث ...٤
-  السططان تص طظ تصعق افطئ تمعت فجطه وتدتغ ...٤
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ضطمئ السثد

أغجظعاور  افجئص  افطرغضغ  الرئغج  أذطص  أن  طظث 
طحروسه المحؤعم طضء الفراغ والخراع اإلظةطع-أطرغضغ 
شصث  طتارب.  ضاجاراتئ  إق  غاعصش  غضاد  وق  طتاثم 
ظص ذلك المحروع المحؤعم سطى ذرد ظفعذ برغطاظغا 
طظ طساسمراتعا لغتض طتطعا اقجاسمار افطرغضغ، وصث 
راح ضتغئ ذلك الخراع الثي اطاث فضبر طظ ظخش صرن 
طظ الجطظ طؤات اآلقف أغطئعط طظ المسطمغظ. إق أن 
المقتر أن أطرغضا صث ظةتئ شغ ذرد برغطاظغا طظ 
بسخ طساسمراتعا وطظاذص ظفعذعا، وجعف ظسرض 

طةمعسئ طظ افطبطئ سطى ذلك:
أوق: الئقد الاغ ظةتئ أطرغضا بطرد ظفعذ اإلظةطغج 

طظعا:
١- ترضغا: لصث ظطئ ترضغا خاضسئ لظفعذ اإلظةطغج طظث 
أردوغان  وخض  أن  إلى  السبماظغئ  الثقشئ  إجصاط 
إلى التضط، شصث ضان لطسطماظغئ الضمالغئ الاغ تاربئ 
اإلجقم بحضض جاشر أبر ضئغر شغ ضراعغئ الظاس لعا 
شصث  اإلجقطغغظ.  طظ  عط  الساتصئ  والشالئغئ  خاخئ 
لقظةطغج  المعالغ  الارضغ  الظزام  سطى  أطرغضا  شرضئ 
السثالئ  تجب  غزعر  أن  وتسمثت  اظاثابات  تغظعا 
والاظمغئ المحاسر اإلجقطغئ لضسإ أخعات اإلجقطغغظ 
(اإلرعاب)  طضاشتئ  وتثات  أدخطئ  بط  ضان،  طا  وعثا 
لضغ غاضأ سطغعا أردوغان تاى ق غظصطإ سطغه الةغح 
المعالغ لقظةطغج ضما اظصطإ سطى سمقئعا السابصغظ، 
بط بثأت تستإ الئساط سظ الةغح تاى تسظى لعا 
ذلك بسث اقظصقب الفاحض سام ٢٠١٦م الثي اجاطاع 
أردوغان أن غظزش الةغح طظ سمقء اإلظةطغج. وبثلك 
تضعن أطرغضا صث ذردت ظفعذ برغطاظغا طظ ترضغا بسث 

خراع طرغر ذعإ ضتغاه آقف المسطمغظ.
٢- إغران: لصث ضاظئ إغران خقل تضط الحاة خاضسئ 
تضمعط  إجصاط  أطرغضا  شاجاطاسئ  اإلظةطغج  لظفعذ 
١٩٧٩م  بعرة  طظث  إغران  زالئ  وق  بسمقئعا،  وجاءت 

طظطصئ ظفعذ فطرغضا ودائرة شغ شطضعا.
شغ  اإلظةطع-أطرغضغ  الخراع  ضان  لصث  جعرغا:   -٣
طتاثطا  الماضغ  الصرن  طظ  والثمسغظات  افربسغظات 
بصعة تاى إن سام ١٩٤٩م حعث بقبئ اظصقبات سسضرغئ 
سام  اإلظةطغج  ظفعذ  تجغح  أن  اجاطاسئ  أطرغضا  أن  إق 
١٩٦٣م سظثطا جاءت أطرغضا بسمقئعا شغ تجب الئسث 
اقحاراضغ الثي ظض شغ التضط أضبر طظ ظخش صرن 
شارة  خقل  جعرغا  شغ  المسطمغظ  جام  الجطظ  طظ 
سام ٢٠١١م  البعرة  احاسطئ  تاى  السثاب  جعء  تضمه 
الراحثة  الثقشئ  وإصاطئ  تضمه  ظزام  إلجصاط  ضثه 
سطى أظصاضه وضادت أن تظةح شغ ذلك شةاءت أطرغضا 
بأوباحعا إغران وأتجابعا وروجغا وترضغا وذلك لمظع 
جصعط سمغطعا المةرم بحار وعغ تسسى الغعم إلى 
تسعغط ظزاطه إلغعام السالط أظعا صث صدئ سطى البعرة. 
ولضظ طضرعا وطضر سمقئعا بإذن اهللا إلى زوال، واهللا 

غالإ سطى أطره ولضظ أضبر الظاس ق غسطمعن.
شغ  اإلظةطغج  لظفعذ  خاضسئ  طخر  ضاظئ  طخر:   -٤
سعث المطضغئ شاجاطاسئ أطرغضا إجصاذعا بط جاءت 
بسمقئعا إلى التضط وق زالئ طخر خاضسئ لظفعذعا 
أذاتئ   ٢٠١١ غظاغر   ٢٥ بعرة  أن  ورغط  الغعم.  إلى 
البعرة  إجعاض  اجاطاسئ  أظعا  إق  طئارك  بسمغطعا 
وذلك بسماتعا لمرجغ بالخسعد إلى التضط لستإ 
طرجغ  سطى  غظصطإ  أن  لطسغسغ  أوسجت  بط  الحارع 
ضسثلغ  جثغثة  بعجعه  لطتضط  سمقؤعا  غسعد  لضغ 

طظخعر بط السغسغ.
طظث  اإلظةطغج  لظفعذ  خاضسًا  السراق  ضان  السراق:   -٥
بتضط  أطرغضا  أذاتئ  أن  إلى  ١٩١٥م  سام  اتاقله 
بغظعما  الخراع  اتاثام  ورغط  ٢٠٠٣م.  سام  خثام 
إغخال  أطرغضا  اجاطاسئ  تغث  طثاطفئ  شارات  شغ 
سمقئعا إلى التضط ضسئث الضرغط صاجط وسئث السقم 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

التاضط  الظزام  ضث  واقتاةاجات  المزاعرات 
ظض  شغ  الرابع،  أجئعسعا  تثخض  السعدان  شغ 
دشئ  لاعجغه  السغاجغئ  الصعى  طظ  تاد  اجاصطاب 
الةماعغر  ترضئ  ضاظئ  أن  شئسث  لخالتعا،  التراك 
بعا  لتص  الثي  الزطط  جئئعا  سفعغئ،  بثاغاعا  شغ 
ترضئ  شغ  غسغر  ظض  الثي  افجسار،  ارتفاع  جراء 
العصعد  حح  إلى  إضاشئ  ضابح،  بق  غعطغئ  تخاسثغئ 
طتطات  أطام  الخفعف  طظزر  خار  تاى  والظصعد، 
طألعشًا،  طظزرًا  الظصعد  وخراشات  والمثابج،  العصعد 
لطخئر،  الظاس  تثسع  التض،  سظ  ساججة  والتضعطئ 
بالظاس،  التال  ضاق  تاى  الستاب  بتطإ  وتسثعط 
بسخ  بثأت  عظا  طتاةغظ.  طازاعرغظ  شاظفةروا 
شغ  لطظزام  المسارضئ  والصعى  السغاجغئ  افتجاب 
الزععر، طتاولئ صغادة الازاعرات، وضان واضتًا أن 
عظاك تغارًا سطماظغًا خرغتًا غتاول جرصئ البعرة الاغ 
إلى  الحسارات  لااتعل  والفساد،  الزطط  ضث  صاطئ 
إجصاط الظزام و"ترغئ وسثالئ وجقم"، وغغرعا طظ 
طآغثغه  شتحث  بالثطر  الظزام  شاجاحسر  الحسارات، 
شغ الساتئ الثدراء إلرجال رجالئ لطسالط ولطمسارضئ 
وشغ  تساظثه.  تحعدًا  له  وأن  صعغًا،  زال  طا  أظه  طسا 
عثا التحث صال الئحغر: (إن عظاك جعات تاآطر سطى 
أجظثات  (وجعد  طآضثًا  لارضغسه)،  وتسسى  السعدان 
خارجغئ تسسى لاثطغر السعدان... وأن المازاعرغظ 
ضث التضعطئ عثه افغام غثارون طظ دول طسادغئ 
زال  وطا  طسامرًا،  زال  ق  التراك  أن  إق  لطسعدان). 
الدتاغا  وجصعط  الشالئئ،  السمئ  عغ  والفر  الضر 

بغظ صاغض وجرغح جراء ضض تراك وتزاعرة طسامرا، 
وغئثو أن الظزام الثي أسغاه عثا التراك، وشحض شغ 
ق  الاغ  العسعد  طظ  إق  الغعم،  تاى  أجئابه  طسالةئ 
غبص شغعا الظاس طظ ضبرة طا ُوسثوا به دون إغفاء، 
تاةه  التاضط  التجب  طظسعبغ  بسخ  لعةئ  شئثأت 
سطغ  السابص،  افول  شالظائإ  والعسغث،  الاعثغث  إلى 
لطترضئ  السابص  السام  وافطغظ  ذه،  طتمث  سبمان 
جاعجة  (ضاائئظا  السغاق:  عثا  شغ  غصعل  اإلجقطغئ 
لطثشاع سظ الظزام بأرواتعط)، بط جاء تثغث الفاتح 
سج الثغظ، أطغظ أطاظئ الفضر والبصاشئ بتجب المآتمر 
الةمععرغئ،  رئغج  طظاخرة  لةظئ  ورئغج  العذظغ، 
الثي عثد المحارضغظ شغ عثه اقتاةاجات: (أدوظا 
جقح  حاغض  زول  وأي  غمرق،  تاظغ  والراجض  أجئعع 
الزالط  الظزام  عثا  أعض  وضسادة  راجع)،  تظصطع 
دائمًا  شإظعط  باإلجقم،  واتثًا  غعطًا  غتضط  لط  الثي 
باإلجقم،  المحاسر  لثغثغئ  غطةأون  المطمات  شغ 
شغه:  عثد  الثي  ظفسه  المضان  شغ  الرجض  صال  شصث 
ولظ  طسطمعن  إخعان  وظتظ  ظتغث،  ولظ  هللا  (جسغظا 

ظقصغ اهللا سطى ظفاق).
دولئ  المسطمغظ،  بقد  بصغئ  طبض  طبطه  السعدان  إن 
الضاشر  الشرب  طثططات  تظفغث  طعماعا  وظغفغئ، 
طظ  شئالرغط   ، واصاخادغاً...الت  جغاجغًا  المساسمر، 
إق  والئاذظئ،  الزاعرة  ببرواتعا  غظغئ  الئقد  عثه  أن 
أظعا تسغح شصرًا طثصسًا بسئإ السغاجات المفروضئ 
السعدان  ُغتضط  السغاجئ  طةال  شفغ  أعطه؛  سطى 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

صفة اإلمام العادل
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افربساء ١٠ طظ جمادى افولى ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١٦ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٩ طـ ٢     السثد ٢١٧

ظحر طعصع (وضالئ طسا اإلخئارغئ، افربساء، ٣ جمادى افولى ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠١/٠٩م) الثئر الاالغ: "اصاتمئ 
شغ  تةارغئ  طتال  سثة  داعمئ  تغث  اهللا،  رام  طثغظئ  شغ  أتغاء  سثة  افربساء،  الغعم  خئاح  اقتاقل  صعات 
اقتاقل  صعات  واصاتمئ  افطظغئ.  الضاطغرات  تسةغقت  بمخادرة  وصاطئ  طظةث،  وسغظ  الماخغعن  ضاتغاغ 
جعبر طارضئ بشثاد، وتاضسغ الراشثغظ الثي ضان غسمض شغه الحعغث خالح الئرغعبغ ضسائص، تغث اجاةعبئ 
السائصغظ، وصاطئ بمخادرة تسةغقت الضاطغرات. واظثلسئ طعاجعات شغ أضبر طظ طضان بالدعاتغ أذطصئ 
خقلعا صعات اقتاقل صظابض الشاز السام وصظابض الخعت بضباشئ ظتع الحئان. واساصطئ صعات اقتاقل الحاب 

طاعر عارون طظ طثغط افطسري خقل جغره شغ الحارع بداتغئ أم الحراغط".
طظ  طسععد  ذلغض  واخافاء  طاسمث  جئان  غغاب  ظض  شغ  عثا  غععد  ضغان  سطعج  اصاتام  تثث   :
افجعجة افطظغئ لطسططئ الفطسطغظغئ، رغط أن عثا اقصاتام ضان شغ (ساخمئ) السططئ وطرضج صغادتعا 
وسطى طصربئ طظ طصر رئغسعا طتمعد سئاس؛ لغآضث بحضض جطّغ ضثب السغادة الاغ تثسغعا السططئ، وأن 
السططئ لغج لعا جغادة طططصا سطى أرض أو تثود، وإظما عغ تمارس جغادتعا المعععطئ شصط سطى 
أعض شطسطغظ شااثث اإلجراءات السصابغئ اإلجراء تطع اإلجراء ضث أعض غجة لاجغث طظ تخارعط والادغغص 
شاخثر  غعم  بسث  غعطًا  طسغحاعط  الظاس  سطى  تدغص  شعغ  الدفئ  شغ  أطا  السثو!  عط  وضأظعط  سطغعط 
الصعاظغظ الةائرة ولغج آخرعا طا غسمى بصاظعن الدمان اقجاماسغ الثي طا عع إق ذرغسئ لسرصئ أطعال 
الظاس وإشصارعط وزغادة طساظاتعط، وطظ بط تاتثى الظاس وططالئعط الراشدئ لصعاظغظعا الةائرة لابئئ 
لطظاس السجل الثغظ غفارض شغعا أن ترساعط ق أن تتاربعط شغ أظفسعط وصعت سغالعط لغاأضث المآضث 

بأظعا ترب سطى أعض شطسطغظ ِجطٌط سطى غععد، صاتطعط اهللا أّظى غآشضعن.

غعم  بعتفطغصئ  السجغج  سئث  الةجائري  الرئغج  سصث 
طةطج  وعع  لطعزراء،  طةطساً  ٢٠١٨/١٢/٢٧م  الثمغج 
أسصاب  شغ  أتى  وأظه  خاخئ  الضبغر،  طظه  غظازر  ضان 
اقظاثابات  تأجغض  إطضاظغئ  بحأن  الثائر  الضئغر  الةثل 
بعتفطغصئ،  لطرئغج  التالغئ  العقغئ  وتمثغث  الرئاجغئ 
وعع طا غسظغ بتسإ المراصئغظ ضرورة إسادة خغاغئ 
سظ  تمثخ  حغء  ق  أن  تئغظ  أظه  إق  الثجاعر.  ظص 
الطصاء بحأن الرئاجغات المصئطئ، وأن أبرز طا جرى خقله 
إظما عع الاعصغع سطى صاظعن المالغئ لسظئ ٢٠١٩م ق غغر.
تآحر افتثاث الةارغئ شغ الةجائر شغ عثه اآلوظئ إلى 
بتضط  المرتئطغظ  السططئ  دوائر  طظ  المصربغظ  أن 
الرئغج وبأشراد سائطاه والمظافسغظ صرابئ سحرغظ ساطًا 
طظ بصاء الةعاز الصائط ولع باجط بعتفطغصئ الشائإ ضطغًا 
سظ المحعث لظ غضعن طظ الغسغر برطةاـُعط جمغساً سطى 
إغصاع طرتطٍئ جثغثة جعف تئثأ صرغئاً وتصادغ أق غضعن 
عثه  جمغع  تعغؤئ  افطُر  تططإ  لثا  شارجعا.  بعتفطغصئ 
افوجاط قجاصئال َطظ جغصعد "طرتطئ طا بسث بعتفطغصئ" 
شغ الفارة المصئطئ! شظزرًا لطعضع الختغ لطرئغج، وظزرًا 
قظاعائه بغعلعجغاً وصرب اظستابه ضطغاً، لظ غضعن طظ 
تضرغُج  وق  تضمه،  طظ  جثغثٍة  سعثة  تمرغُر  الغسغر 
تأجغض  سظ  شدقً  باجمه.  الماظفثة  لطسخئئ  الامثغث 
اقظاثابات الرئاجغئ سظ طعسثعا، ضما اصارتئ بسخ 
افذراف. ولعثا تعصش الةمغع طظث أحعر سظ ذضر سئارة 
"السعثة الثاطسئ" وتض طتطعا طخططح "اقجامرارغئ"!! 
إق أن اقجامرارغئ الاغ غصخثعا عآقء ق تسظغ بالدرورة 
سعثًة خاطسئ لطرئغج ضما غاععط الضبغر، إظما تسظغ بصاء 
زطرة بعتفطغصئ الفاجثة طاجضًئ بجطام افطعر شغ الئطث 
به أو بشغره، طسابمرغظ شغما ُذرح بإغساز طظ الةعات 
الفاسطئ شغ الظزام (سطى طساعى الرئاجئ تتثغثًا) طظ 
طحعث  شغ  السغاجغئ  افذراف  طثاطش  طظ  طئادراٍت 
غضاظفُه الارصإ والاضاط والشمعض، ضاأجغض اقظاثابات 
الرئاجغئ أو الامثغث لطرئغج التالغ أو سصث ظثوة وذظغئ 
لطاعاشص ُتـفدغ إلى إسادة خغاغئ الثجاعر أو تسثغطه، 
أو غغر ذلك، شغما بثا أظه طضء لطفراغ أو إحشال لمثاطش 
افذراف بالاراحص جغاجغاً، رغبما غاط ترتغإ أطر الرئاجئ 
المصئطئ وشص طا غاصرُر شغ الثوائر الماتضمئ تصغصًئ شغ 

خظع الصرار شغ الئطث.
تال  سظ  طآضثة  حئه  طسطعطات  طظ  غرد  طا  شئتسإ 
بعتفطغصئ ووضسه الختغ الثي غساتغض طسه طئاحرة 
طظث  الةغح  أرضان  صغادة  أن  وبتضط  الرئاجئ،  طعام 
ظحأة الثولئ إلى الغعم عغ دوطاً َطظ غفخض شغ أطر َطظ 
غاعلى طظخإ الرئاجئ، ضعظعا عغ الةعئ الاغ تتضط 
الئطث شسقً طظث خروج المساسِمر سسضرغاً، وعغ الداطظ 
لطائسغئ لقجاسمار افوروبغ، وذلك باجاثثام أداة الفسض 
السغاجغ شغ الةجائر سطى طثى سصعد، أسظغ جئعئ الاترغر 
العذظغ.. وإذ ق بث طظ تسط المسألئ والئئ شغ ططش 
الرئاجغات المصئطئ طع اصاراب سعثة بعتفطغصئ الرابسئ طظ 

ظعاغاعا جعاء بفارة رئاجغٍئ خاطسئ أو بشغرعا...
شإن طا غتخض اآلن طظ تراك شغ العجط السغاجغ وطا 
ُغطرح طظ طئادرات طظ طثاطش الةعات، وطا غحاعث شغ 
وتراحصات  تةاذبات  طظ  واإلسقطغئ  السغاجغئ  الساتئ 
راشصئ عثا التراك، بض ضض طا غتثث عثه افغام طظ 
تظاذح بغظ طثاطش افذراف السغاجغئ طظ أتجاب الاتالش 
الرئاجغ وطظ أتجاب طا غسمى المسارضئ، سطى خطفغئ 
اصاراب طعسث اقظاثابات وتالئ اقظسثاد الاغ غسغحعا 
عثا  ضض  افذراف..  عثه  أغطإ  بتسإ  الصائط  الظزام 
شغ واصع افطر ق غسث جعى تعغؤئ لفجعاء لطرح اجط 
السمغض المصئض، شغ تال تصرر ظعائغاً إبساُد بعتفطغصئ (وعع 
الراجح)، الثي جعف غاط ترحغته سئر جعاز جئعئ الاترغر، 
السرغصئ شغ شظ اقلاخاق بالسططئ وتمرغر خطابعا وضض 
طثططاتعا، باأغغث طظ ضض الصعى السغاجغئ والةمسغات 
المعالغئ لطجطرة الظاشثة طظ جمغع افذغاف، خخعخاً طا 
غسمى تالغاً أتجاب الاتالش الرئاجغ. غتثث عثا شغما 
غئثو شغ الزاعر طظ عثه السخئئ المظافسئ والمرتئطئ 
بالرئغج أظعا سطى أرض العاصع شغ خثام طع رئاجئ 
أتمث  الفرغص  إلى  طظث ٢٠٠٤م  المسظثة  الةغح  أرضان 
تضرغج  أجض  طظ  الجطَظ  تسابص  وأظعا  خالح،  صاغث 
تمثغث السعثة الرابسئ أو تأجغض اقظاثابات ضثغار لمسظى 
اقجامرارغئ شغ المرتطئ المصئطئ. وشغما غئثو شغ الزاعر 
أغداً أظه غغاب حئه تام لرأي المآجسئ السسضرغئ شغ 
المسألئ. وتاماً غصع ضثلك ضمظ عثه الاعغؤئ سطى وجه 
الاتثغث ضض طا تثث طآخرًا داخض بغئ جئعئ الاترغر 
العذظغ ظفسعا وشغ الئرلمان الةجائري، طظ تظتغئ رئغج 
طظ  بصرار  بعتةئ  السسغث  العذظغ  الحسئغ  المةطج 
الرئغج أو َطظ غاتثث باجمه طظ صخر الرئاجئ، إلى 
إبساد جمال ولث سئاس واإلتغان بمساذ بعحارب طضاظه 
الئرلمان  طظ  ضض  رأس  سطى  جسطه  بط  لعا،  ساطاً  أطغظاً 
وعغؤٍئ تحرف خقل الفارة المصئطئ سطى تسغغر حؤعظعا 
وبافخص المضاإ  بسث تةمغث ضض طآجساتعا طرتطغاً 
السغاجغ والطةظئ المرضجغئ. وضثا طا صام به عثا افخغُر 
طظ اجاثساء الرطعز الصثغمئ طظ الصغادات شغ الةئعئ 
المثضعرة طظ أطبال سئث السجغج بطثادم وسئث الرتمظ 

بطسغاط وسئث الضرغط سئادة وغغرعط بشرض تةمغسعط 
تمبض  ذرغص  خارذئ  غضعن  جعف  طا  تعل  وتةظغثعط 
"إجماساً" ُغمطى سطى الةمغع طظ أسطى العرم أو تاعاشص 
سطغه وتسغر بمعجئه جمغُع صعى المعاقة بضض أذغاشعا! 
غغاب  شغ  الظاشثة،  لطجطرة  اقجامرارغئ  غسظغ  طا  وعع 
تام لئعتفطغصئ سظ المحعث، وإسطاء عثه افخغرة سمطغًا 
شستًئ زطظغئ ضفغطئ بإخراج السغظارغع المسث جطفاً، وإظجاله 
لطاظفغث طظ ذرف أصطاب عثه الجطرة وشص رؤغئ أختاب 
الصرار المرتئطغظ باقجاسمار لطمرتطئ الصادطئ شغ الةجائر.

الةغح  أرضان  رئغج  به  جاء  طا  عع  عثا  أن  والزاعر 
لظصض  ترتغئات  طظ  خالح  صاغث  أتمث  الفرغص  الةجائري 
غعم  سعدته  بسث  الرئاجئ  طساعى  سطى  السططئ 
٢٠١٨/١٢/٠٦م طظ زغارة داطئ جائ أغام لثولاغ اإلطارات 
أختاب  بغظ  العخض  وعمجتغ  الاآطر  طتطاغ  وصطر، 
الصرار السمقء وأجغادعط افوروبغغظ. وعثا عع أغداً طا 
غفسر ضض طا جئص وأن طا أصثم سطغه رئغُج افرضان طظ 
ترتغئاٍت طظ طبض إبساد بسخ العجعه الئارزة المظاِشسئ أو 
الطاطتئ لمظخإ الرئاجئ طظ أطبال المثغر السام لطحرذئ 
جابصاً وبسخ المصربغظ طظه، وطظ تشغغرات داخض الةغح 
خخعخاً سطى طساعى صغادات الظعاتغ السسضرغئ والثرك 
حضطغئ  طتاجئئ  طظ  به  صام  وطا  الثشاع،  وزارة  وشغ 
لئسخ صغاداِت السسضر الاغ ضاظئ إلى سعث صرغإ تئثو 
صعغًئ وظاشثة سطى خطفغئ الاعرط شغ الفساد، أي بثواسغ 
ضئط افطعر شغ الةغح وتطعغر المآجسئ السسضرغئ 
طظ الفاجثغظ وشص طسطغات وطاططئات المرتطئ، وربما 

لغضعظعا أغداً سئرًة لشغرعط!!
وسطغه وشغ اظازار إسقن المةطج الثجاعري اجاثساء 
العغؤئ الظاخئئ أواجط حعر ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٩م 
اقظاثابات  أن  عع  السغظارغععات  طظ  الراجح  شإن 
الرئاجغئ المصئطئ شغ الةجائر جعف تةري شغ طعسثعا 
غصال  طا  لضض  خقشاً  السظئ،  عثه  طظ   ٤ حعر  شغ  أي 
طظ  باثبغر  الصرار  أختاب  ظغئ  طظ  إن  إذ  غحاع.  وطا 
أجغادعط سثم المرور سطى سةالئ إلى سمطغئ جراتغئ 
سئر  ق  السمص  شغ  خغاغاه  إسادة  أو  الثجاعر  لاسثغض 
اجافااء حسئغ وق سئر الئرلمان جعف تضعن طترجًئ 
لطشاغئ لع تصررت. ضما لظ غضعن طظ طثططعط اإلصثام 
تساس  ظرف  شغ  الثجاعر  سطى  دوٍس  سمطغئ  سطى 
سظعاظه تثطر حسئغ سطى خطفغئ تثاسغات جعء الرساغئ 
سطى جمغع افخسثة وشساد طساحر شغ دوائر السططئ 
وظعإ لطمال السام وسطى وصع أزطئ اصاخادغٍئ تطعح شغ 
دوقرًا.   ٥٥ دون  طا  إلى  الظفط  جسر  عئعط  إبر  افشص 
تض  أن  طظث  وبثاخئ  دوطاً  ضاظئ  السططئ  أن  سطماً 
بعتفطغصئ سطى رأجعا ترغخًئ سطى طعاسغث اقجاتصاصات 
اقظاثابغئ، تفاظاً سطى طخثاصغئ زائفٍئ، وسطى اجاصرار 

طآجسات الثولئ ضما ضان غردد الرئغج دائماً!
بض إن طظ خطئ أختاب الصرار سطى افرجح المرور بالئطث 
طخالح  تدمظ  جعف  الائسغئ  طظ  جثغثة  تصئئ  إلى 
الةمغع  بإغعام  وذلك  آتغئ،  لسصعد  الشربغ  المساسِمر 
أن الةجائر جعف تمر إلى طرتطئ جثغثة واسثة، ولضظ 
وطع  بعتفطغصئ،  رطجغئ  سطى  طرتطغاً  ولع  المتاشزئ  طع 
خقل  "الضئغرة"  إظةازاته  وتبمغظ  صغادته  شارة  تبمغظ 
سحرغظ جظئ طظ تضمه َتـتصَّص لطحسإ شغعا الضبغُر سطى 
الخسغث اقصاخادي خاخًئ (!)، وسثم لسظ طرتطاه خقشًا 
لما ضان غتثث طع ضض الرؤجاء السابصغظ. وطظ أعط 
تطك اإلظةازات أغداً سطى وجه الاتثغث طا تسطص بإرجاء 
السطط والمخالتئ وتتصغص العئام المثظغ لطةجائرغغظ 
بسث طا جمغ شارة "اإلرعاب". وق غسائسث سرض ضض 
ذلك وغغره سطى الرأي السام والاثضغر به قتصاً شغ قئتئ 
وجةض اإلظةازات شغ الطتزئ المظاجئئ، أي خقل التمطئ 

اقظاثابغئ لمرحح السططئ المصئض.
الماجلفغظ  جمغع  سطى  سظثئث  الخسإ  طظ  غضعن  ولظ 
والمظافسغظ والمطاخصغظ بةعاز التضط وبأصطاب الُسخإ 
المطاخصئ طخطتغاً بالجطرة الظاشثة المرتئطئ باإلظةطغج 
خطاٍب  تئظغ  شرظسا  الصثغط  المساسمر  طع  تعاشص  شغ 
شغ  "اقجامرارغئ  اجمعا  سةغئٌئ  طفارصٌئ  سظعاظه  جثغث 
طرتطئ طا بسث بعتفطغصئ"!!! وعع طا غسظغ لثى ضض عآقء 
تاماً تئظغ وعدط تثابغر المرتطئ الصادطئ والسغر وشص 
طصادغاتعا المامبطئ شغ تشغغر اتةاه الئعخطئ لمساغرة 

 تعجغعاِت الظاشثغظ شغ أسطى العرم

 ١٧ طظ  طرات  بقث  اقظاثابات  اقتتادغئ  التضعطئ 
تحرغظ الباظغ/ظعشمئر إلى ٥ ضاظعن افول/دغسمئر بط 
١٩ ضاظعن افول/دغسمئر  ٢٠١٨. وسقوة سطى ذلك، 
الشربغئ  الةظعبغئ  العقغئ  شغ  اقظاثابغئ  الطةظئ  دشسئ 
خقل  طظ  غثعإ  لط  فظه  ضمرحح  روبع  اجائساد  إلى 
افسداء  شغ  لطاثصغص  الفارغظ  تأعغض  إلسادة  برظاطةه 
السابصغظ لترضئ الحئاب. وطع ذلك، أخئح روبع سائصًا 
إلصاء  سطى  اقتتادغئ  التضعطئ  أجئر  لثلك  بإخراره، 
المحارضئ  طظ  غامضظ  لط  الظعاغئ،  شغ  سطغه.  الصئخ 
شغ اقظاثابات الاغ شاز بعا وزغر الطاصئ السابص سئث 
 ١٩ افربساء  غعم  "قشااجارغظ"  طتمث  تسظ  السجغج 

ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٨.
ترغث أطرغضا أن تدمظ بصاء الخعطال ضثولئ سطماظغئ 
بتائ غثغرعا صادة سمقء طاحربعن لفشضار بحضض ضاف 
طبض شارطاجعا وق غصعدعا رؤجاء طبض "طثاار روبع" الثي 
طا زال غرطج إلى طا غسمى باإلجقم (الماطرف) ولضظعط 
غحسرون  سظثطا  افشــراد  عآقء  اجاشقل  غساطغسعن 
بأن طخالتعط طعثدة. سطى الرغط طظ حضاوى تصعق 
أن  إق  الثطغر"،  "بالماضغ  غسمى  طا  بحأن  اإلظسان 
الثي  اقجاسماري  الشرب  طخالح  سطى  تسامث  شائثتعا 
إراصئ  شغ  الرئغسغ  السئإ  عط  الثغظ  أطرغضا،  تصعده 
غعامعن  ق  إظعط  تغث  السالط  أظتاء  جمغع  شغ  الثطاء 
لما غسمى بتصعق اإلظسان؛ فظعط أختاب المظزمات 
المثضعرة. لثا، شإن طا غتثث لمثاار روبع لغج غرغئًا 
افشرغصغ  الصرن  خظص  ترغث  أطرغضا  فن  اآلن  خاخًئ 
بعاجطئ سمقئعا الثطى المثطخغظ لعا بصغادة رئغج 
العزراء أبغ أتمث طظ إبغعبغا، طظ خقل تظفغثه لطسغاجئ 
افطرغضغئ شغ الصرن افشرغصغ سئر تعتغث إبغعبغا وإرغارغا 
دوظالث  أطرغضا  سغظئ  بط،  وطظ  وجغئعتغ.  والخعطال 
غاطاطعتع جفغرًا لطخعطال بسث طا غصرب طظ ٢٨ ساطًا 

طظث اظعغار ظزام سمغطعط جغاد بري شغ سام ١٩٩١.
غةإ سطى الصغادة الخعطالغئ أن تساغصر وتثرك أن 
جقم  سظ  الظاجط  والضراطئ  والحرف  التصغصغ  الظخر 
تصغصغ وأطظ وذمأظغظئ ق غمضظ أن غاتصص إق بالسسغ 
لمرضاة اهللا جئتاظه وتسالى. وذلك سظ ذرغص الاسطغط 
فتضام اهللا طظ خقل اتاداظعط لثسعة اجاؤظاف التغاة 
اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ. شأتضام الثقشئ خادرة طظ 
الصرآن والسظئ ولغج طظ المئثأ الرأجمالغ السطماظغ 
شغ  بما  سظه  المظئبصئ  الظاظئ  وأظزماه  الخالح  غغر 
ذلك طا غسمى بظزام التضط الثغمصراذغ، الثي غاط 
الاروغب له ضثلغض لغج لطخعطال شصط ولضظ لطسالط 
 ِ ْحَسُن ِمَن اّبَ

َ
َفُحْكَم الَْجاِهلِّيَِة َفْبُغوَن َوَمْن أ

َ
أجمع. ﴿أ

 ﴾ُحْكًما لَِّقْوٍم يُوقُِنوَن
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ ضغظغا

خعطال سطماظغئ بتائ: عغ تطط أطرغضا

"أبع  روبع  طثاار  تعصغش  سظ  اإلسقم  وجائض  أشادت 
افول/دغسمئر  ضاظعن   ١٣ الثمغج  غعم  طظخعر" 
بأسمال  الصائط  اجاثساه  روتغظغ  اجاماع  شغ   ٢٠١٨
رئغج وقغئ جظعب غرب الخعطال شغ طثغظئ باغثوا 
شغ المظطصئ، تغث اساصطه سطى الفعر ضئاط إبغعبغعن 
طحارف  سطى  اإلبغعبغ  لطةغح  صاسثة  إلى  وظصطعه 

المثغظئ صئض أن غظصطعه جعًا إلى طصثغحع.
جابص  صائث  ظائإ  عع  طظخعر"  "أبــع  روبــع  طثاار 
شغ  تحضطئ  الاغ  الحئاب،  جماسئ  باجط  وطاتثث 
اظدماطه  وصئض  اإلبغعبغ".  "اقتاقل  لمتاربئ  افخض 
إلى ترضئ الحئاب، شغ أوائض سام ٢٠٠٠، حارك شغ 
الثي  أششاظساان  شغ  لطسعشغات  المظاعخ  الةعاد 
ضان غثاشع سظه شغ المصام افول ضض طظ: السسعدغئ 
لطترضئ  زسغمًا  أخئح  بسث  شغما  وأطرغضا.  وباضساان 
اإلجقطغئ الخعطالغئ لفارة ذعغطئ، وجاسث شغ إسادة 
جتصعا  الاغ  اإلجقطغ،  اقتتاد  طظ  سظاخر  تحضغض 
الةغح اإلبغعبغ شغ سام ١٩٩٧، إلى اتتاد المتاضط 
شغ  بالسططئ  وجغجة  لفارة  اتافزئ  الاغ  اإلجقطغئ، 
 ،٢٠٠٦-٢٠٠٧ شغ  الخعطال  ووجط  جظعب  طسزط 

بط تط تطعا بسث غجو إبغعبغ آخر.
ضان طثاار روبع "أبع طظخعر" سطى الصائمئ افطرغضغئ 
صثرعا  طضاشأة  طع   (RFJ) السثالئ  أجض  طظ  لطمضاشأة 
تجغران/غعظغع   ٧ شغ  أطرغضغ  دوقر  طقغغظ   ٥
٢٠١٢؛ بط جتئئ طظه شغ ٢٣ تجغران/غعظغع ٢٠١٧ 
الخعطالغئ.  والتضعطئ  أطرغضا  بغظ  طظاصحات  بسث 
 ،٢٠١٧ آب/أغسطج   ١٣ شغ  ذلك،  إلى  باإلضاشئ 
الخعطالغئ  لطصعات  اقجاسقم  بحأن  افخئار  تظاولاه 
طرة  تارغثغا.  اظحصاصا  واجع  ظطاق  سطى  اسائر  شغما 
سطى  ضان   ٢٠١٨ افول/أضاعبر  تحرغظ   ٤ شغ  أخرى، 
اظاثابات  شغ  لطارحح  إسقظه  بفسض  افخئار  حاحات 
شغ  جاسصث  الاغ   ٢٠١٨ الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ١٧

العقغئ الةظعبغئ الشربغئ.
غآضث طا ورد أسقه بعضعح أن طثاار روبع لغج جعى 
خادم أطرغضغ آخر شغ الخعطال. وفظه طحععر وطآبر 
سطى  اقتتادغئ  التضعطئ  حةساه  شصث  سحغرته،  شغ 
تتثي  أجض  طظ  المصئطئ  لقظاثابات  لطارحح  إسقظه 
لةظعب  رئغساً  ضان  الثي  سثن،  حغت  تسظ  حرغش 
غرب العقغئ آظثاك، وضان غسارض جغاجات طصثغحع 
وغسسى لعقغئ باظغئ. وطع ذلك، شغ ٧ تحرغظ الباظغ/

ظعشمئر ٢٠١٨، اجاصال حرغش تسظ حغت سثن سطى 
تثخض  طظ  الظةاة  غمضظه  ق  أظه  أدرك  سظثطا  سةض 
طصثغحع وظفعذ روبع. ضان رتغض حرغش تسظ بمبابئ 
ظعاغئ لخالح طثاار روبع تغث إن السائص أطام التضعطئ 
أجطئ  لثلك،  صائماً.  غسث  لط  الخعطالغئ  الفغثرالغئ 
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أتضام اإلجقم عغ أتضام رب السالمغظ، خالص الئحر 
ِمَن  ْحَسُن 

َ
أ َوَمْن  َفْبُغوَن  َاِهلِيَِّة 

ْ
اجل َفُحْكَم 

َ
﴿أ أجمسغظ، 

ق  اإلجقم  شغ  التاضط  إن  يُوقُِنوَن﴾،  لَِقْوٍم  ُحْكماً   ِ ابَّ
غتضط باحرغع طظ سظثه، أو باحرغع غغره طظ الئحر، 
وإظما غتضط بحرع اهللا، شعع إذن طظفث لطحرع، وخادم 
شغ  شالتضط  اإلجقم،  بأتضام  حؤعظعا  غرسى  لفطئ، 
الغعم،  السغاجغعن  غصعل  ضما  (ضغضئ)  لغج  اإلجقم 
وإظما طسؤعلغئ وأطاظئ ضما صال الظئغ : «َوِإنََّها َأَماَنُة 
قَِّها َوَأدَّ  َ ْ َأَخَذَها ِ ٌ َوَنَداَمٌة ِإال َم َم اْلِقَاَمِة ِخْز ْ َوِإنََّها َي

َها» رواه طسطط. ِه ِف الَِّذ َعَلْ
لثلك شسطى الثغظ باروا سطى الظزام أن غطالئعا باتضغط 
حرع اهللا تاى ق ُغثثسعا ضما ُخثسعا شغ تحرغظ أول/

بار  سظثطا  ١٩٨٥م،  ظغسان/أبرغض  وشغ  ١٩٦٤م،  أضاعبر 
الحسإ سطى أظزمئ الفساد، شساد افطر الغعم ضما ضان. 
شغ  الضرغط  لطسغح  المثرج  عع  اهللا  حرع  تتضغط  إن 
الثظغا، والفقح شغ اآلخرة... وعا عط حئاب تجب الاترغر 
خقتضط،  شغه  طا  إلى  غرحثوظضط  وطسضط،  بغظضط 
عع  الثي  التصغصغ،  الاشغغر  أجض  طظ  طسعط  شاسمطعا 
صال  باإلجقم،  لظسغح  جمغساً  سطغظا  اهللا  شرضه  شرض 
ُموَك فِيَما َشَجَر  َّ حُيَكِّ تسالى: ﴿َفال َوَربَِّك ال يُْؤِمُنوَن َح
ا َقَضْيَت َويَُسلُِّموا  ْغُفِسِهْم َحرَجاً ِممَّ

َ
بَيَْنُهْم ُعمَّ ال جَيُِدوا يِف أ

نَْزَل 
َ
ِن اْحُكْم بَيَْنُهْم بَِما أ

َ
تَْسلِيماً﴾، وصال جئتاظه: ﴿وَأ

ْهوَاَءُهْم﴾، والتضط باإلجقم شغ ظض دولئ 
َ
ُ َوال تَتَّبِْع أ ابَّ

الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة عع وسث طظ اهللا 
ِيَن آَمُنوا ِمْنُكْم وََعِملُوا  َّ ُ ا جئتاظه الصائض: ﴿وََعَد ابَّ
ِيَن  َّ ْرِض َكَما اْسَتْخلََف ا

َ ْ
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف األ الصَّ

 َّ ُث  ...» الصائض:    المخطفى  وبحرى  َقْبلِِهْم﴾،  ِمْن 
 «ِة َّ ُ َهاِج الُّ ُن ِخالَفًة َعَلى ِمْ ُ َت

* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

بالظزام الةمععري، الثي خطفه اقجاسمار اإلظةطغجي، 
سئر  الشرب  غفرضه  طا  تظفغث  طعماه  الظزام  وعثا 
لظثلض  بسغثًا  ظثعإ  ولظ  السغاجغئ،  طآجساته 
وطا  العذظغ،  بالتعار  جمغ  شما  الصعل،  عثا  سطى 
تمثخ سظه، ضان أجظثات أطرغضا شغ السعدان، شإن 
التعار  لةان  غفاحعن  ضاظعا  افطرغضغغظ  المئسعبغظ 
تاى ظعاغاه، واقذمؤظان سطى السغر تسإ الئرظاطب 
برساغئ  الةظعب  شخض  ضان  وصئطعا  لعط...  المعضعع 
الئحغر  اسارف  شصث  الظزام،  طظ  وتظفغث  أطرغضغئ 
وضض  السعدان!  جظعب  شخطئ  طظ  عغ  أطرغضا  بأن 
طاابع لطسغاجئ غسطط ذلك، ولضظ طظ عط افدوات؟! 
السعدان  جظعب  وطامردو  الئحغر  ظزام  ضان  لصث 
وعغأت  السعدان  أطرغضا  طجصئ  بعا  الاغ  افداة  عط 
الظاتغئ  شغ  أطا  والافاغئ.  لطامجغص  أصالغمه  باصغ 
اقصاخادغئ شمسطعم أن الئظك الثولغ عع الثي غرجط 
وغضمض  اقصاخادغئ،  جغاجاتعا  السعدان  شغ  لطثولئ 
الثور خظثوق الظصث الثولغ بروحااته الضاربغئ، وعغ 
إلى  الئقد  أوخطئ  الاغ  ذاتعا  والروحاات  السغاجئ 
عثه المرتطئ؛ طظ افزطات الاغ ُخظسئ بسظاغئ شائصئ 
طصثرات  سطى  لطسغطرة  وخعغتئاتعا،  أطرغضا  طظ 

السعدان وبرواته.
جثري  تض  شغ  تفضغر  دون  عضثا  افطعر  جارت  شإذا 
غظعغ عثه الثواطئ الاغ ظسغح شغعا فضبر طظ جائ 
سصعد طظ الجطان عغ سمر طا غسمى بالثولئ العذظغئ 
شتضعطئ  شبعرة،  سسضري،  شاظصقب  تجبغئ،  (تضعطئ 
شتضعطئ  حسئغئ،  شبعرة  سسضري،  شاظصقب  تجبغئ، 
افتجاب، شاظصقب سسضري شبعرة...) إن التض الةثري 
شغ شضرة جغاجغئ واضتئ تصعم سطى طئثأ افطئ؛ طئثأ 
اإلجقم السزغط، شاسغث افطعر إلى ظخابعا، باسائار أن 

تامئ: شطغضظ تراك أعض السعدان بعرة لاتضغط حرع اهللا

لطتضط  تسغظ  خثام  وخعل  أن  إق  وغغرعما  سارف 
تثغثغئ  صئدئ  السراق  سطى  اإلظةطغج  صئدئ  جسض 
سام  لطسراق  باجاغاتعا  إق  إزاتاه  أطرغضا  تساطع  لط 
شغ  إسثاطه  وتط  خثام  بتضط  أذاتئ  تغث  ٢٠٠٣م 
٢٠٠٤م شأدخطئ السراق شغ دواطئ طظ السظش والفعضى 
السارطئ والظعإ المرسإ لطمال السام والفساد المثغش 
شرغط  ساطا،   ١٥ طظث  غاعصش  لط  الثي  الثطاء  وجفك 
ذرد ظفعذ اإلظةطغج إق أن أطرغضا ساججة عغ وسمقؤعا 
لسثة  السراق  شغ  السضغظئ  تعجث  أن  وإغران  السئادي 
أغام، وعا عع تراطإ غجور السراق جرا ضالسارق الثي 

غشاشض الظاس وغأتغ شغ جظح الزقم.
أطرغضا  بغظ  طتاثطا  الخراع  ضان  السعدان:   -٦
وبرغطاظغا تاى جاءت أطرغضا بسمغطعا الئحغر الثي غظفث 
وعا  السعدان.  جظعب  شخض  وطظعا  بثصئ  طثططاتعا 
عغ اقتاةاجات الاغ أخئتئ بعرة تطالإ برتغطه شعض 
الاغ  الثقشئ  صغام  أجض  طظ  السعدان  أعض  جغةسطعا 
تتضط باإلجقم أم جغاط رضعب طعجاعا وإجعاضعا؟

اإلظةطغج  لظفعذ  خاضسئ  باضساان  ظطئ  باضساان:   -٧
وق  بسمقئعا  أطرغضا  جاءت  تاى  لعا  اتاقلعط  طظث 

زالئ طظطصئ ظفعذ لعا تاى الغعم.
٨- السسعدغئ: ضاظئ السسعدغئ خاضسئ لظفعذ اإلظةطغج 
الغعم  ذلك  وطظ  أطرغضا  طع  جسعد  المطك  خار  تاى 
أخئح الخراع بغظعما سطى أحثه تاى وخض جطمان 
اإلظةطغج  ظفعذ  إزاتئ  وابظه  عع  واجاطاع  التضط  إلى 

طظعا أو ضاد.
اإلظةطع-أطرغضغ  الخراع  زال  ق  الاغ  الئطثان  باظغا: 

طتاثطا شغعا:
وسمقئعا  أطرغضا  بغظ  الغمظ  شغ  شالخراع  الغمظ:   -١
التعبغغظ طظ جعئ وبغظ برغطاظغا وسمقئعا ضعادي 
بسث  تاى  طتاثطا  زال  ق  باظغئ  جعئ  طظ  واإلطارات 
خقل  والترب  طحاسطئ  الةئعات  شئسخ  المفاوضات 
افربع جظعات الماضغئ وضعاربعا الاغ خطفاعا سطى أعض 
الغمظ حاعثة سطى حثة اتاثاطعا وسةج ضض ذرف سظ 

تسط الخراع شغعا لخالته.
أن  طظث  اإلظةطغج  لظفعذ  خاضسئ  لغئغا  ضاظئ  لغئغا:   -٢

١٩٦٩م  سام  الصثاشغ  طسمر  بسمغطعا  برغطاظغا  جاءت 
احاسطئ  تاى  جئامئر  طظ  الفاتح  ببعرة  سرف  شغما 
بعرة ٢٠١١م ضثه وبسثعا اتاثم الخراع شصث جاءت 
أطرغضا بسمغطعا تفار الثي ظض شغ أطرغضا سحرغظ ساطا 
عارباً طظ بطح الصثاشغ وصث راح ضتغئ ذلك الخراع 
ذرف  أي  غساطع  ولط  لغئغا  أعض  طظ  اآلقف  سحرات 

تسط الخراع شغعا لخالته.
لظفعذ  خاضسئ  زالئ  وق  افردن  ضاظئ  افردن:   -٣
اإلظةطغج طظث ظحأتعا وتاى الغعم إق أن أطرغضا تسمض 
إلزاتئ ظفعذ اإلظةطغج طظ خقل طظزماتعا وطآجساتعا 
المالغئ ضخظثوق الظصث الثولغ والئظك الثولغ وطظزمئ 
الاةارة السالمغئ والخراع الغعم بغظعما طتاثم بصعة، 

وضتغئ الخراع دائما عط المسطمعن.
طظ جغتسط الخراع شغ الغمظ!!

الخراع  الطرشغظ  أتث  غتسط  أن  السعض  طظ  لغج 
تفردت  الاغ  برغطاظغا  أن  افول  لسئئغظ:  الغمظ  شغ 
بمصثورعا  غسث  لط  ساطًا   ٣٠ طظ  أضبر  الغمظ  بتضط 
أغطإ  تمطك  زالئ  ق  لضظعا  لخالتعا  الخراع  تسط 
الةظعب  سطى  وتسغطر  الغمظ  شغ  السغاجغ  العجط 
شغ  التعبغغظ  خظص  وتتاول  اإلطارات  ذرغص  سظ 

التثغثة لعق ضشعذات أطرغضا.
أوتغئ  طا  بضض  التعبغ  تثسط  أطرغضا  أن  والباظغ 
طظ صعة ولظ تسمح لسمقء اإلظةطغج الصداء سطغه أو 
وخطع  الحرسغئ  بعب  إللئاجه  تسسى  وعغ  إضساشه 
غحاث  الخراع  جغسامر  ولثلك  سظه.  اقظصقب  بعب 
تسط  ذرف  أي  بمصثور  شطغج  آخر  تغظا  وغعثأ  تغظا 

الخراع لخالته شغ المثى المظزعر.
المثرج طظ عثا الخراع وطثطفاته:

إن المثرج طظ ضض عثه افزطات والمحاضض الاغ خطفعا 
عثا الخراع المحؤعم شغ الغمظ وغغره لظ غضعن إق 
بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ 
طسه  غسمطعا  أن  المسطمغظ  جمغع  الاترغر  تجب  غثسع 
إلصاطاعا شعغ الاغ جاصاطع ضض ظفعذ الضفار طظ جمغع 
الئقد وتصدغ سطى حرورعط بغظ السئاد، واهللا غالإ 

 سطى أطره ولضظ أضبر الظاس ق غسطمعن

تامئ ضطمئ السثد: طظ جغتسط الخراع شغ الغمظ؟

جغعب  إلى  شثعئئ  بأغثغعط،  الظصعد  وصطئ  الئطالئ، 
أختاب المطغارات طظ دون أن غثرك أختاب الاسخإ 
الصعطغ ذلك أو أن ضئارعط تشاضعا سظه ورضجوا سطى 
افجظئغ الئسغط، فظعط ق غرغثون أن تثرك حسعبعط 
أختاب  جغطرة  شغ  تضمظ  بأظعا  المحضطئ  تصغصئ 
رؤوس افطعال طظعط سطى طصثرات حسعبعط. وعط ق 
غرغثون لفجظئغ أن غأخث طظعط حغؤا إذا لط غأخثوا 
له  غخئح  أن  له  غرغثون  وق  أسطى.  طا  أضساف  طظه 
تأبغر شغ بقدعط شرأوا أن المسطمغظ أخئتعا بسحرات 
شاجاحسروا  بثغظعط،  طامسضغظ  أوروبا  شغ  المقغغظ 
الثطر سطى بصاشاعط. شعط ق غرغثون لفجظئغ إق أن 
السالمغئ  الترب  بسث  تخض  ضما  خاظسا  خادطا  غضعن 
الباظغئ، شاتااجعا لسمال لاحشغض طخاظسعط وطجارسعط 
باذظ  طظ  طسادظعط  وقجاثراج  تغعاظاتعط  وتزائر 
الئقد  طظ  شاجاةطئععط  طثظعط  ولاظزغش  افرض 
افخرى وخاخئ اإلجقطغئ لعشرة البروة الحئابغئ لثى 
وأضبرعط  السمال  عآقء  أن  رأوا  وسظثطا  المسطمغظ. 
سطى  طتاشزغظ  وبصعا  اجاصروا  صث  المسطمغظ  طظ 
بصاشاعط، بض ازداد أبظاؤعط وأتفادعط تمسضا بثغظعط 
وبصاشاعط اإلجقطغئ طع ازدغاد العسغ لثى المسطمغظ 
افوروبغغظ،  لثى  الثطر  ظعاصغج  دصئ  السالط،  شغ 
وخاخئ أن تظاجطعط ضسغش وتظاجض المسطمغظ صعي، 
طةامساتعط  شغ  اقظثطاج  رشدئ  المسطمغظ  وغالئغئ 

بمسظى أظعا رشدئ البصاشئ الشربغئ.
الصرن  طظ  الاسسغظات  أواخر  تاى  الثمسغظات  شمظث 
الماضغ بصغ لطفضر اقحاراضغ تأبغر شغ أوروبا، شضان 
اظعجام  بسئإ  جثا  ضسغفا  الماطرف  الصعطغ  الفضر 
وأضبر  الباظغئ،  السالمغئ  الترب  شغ  والفاحغئ  الظازغئ 
طا جاد شغ أوروبا بةاظإ الفضر اقحاراضغ عع الفضر 
الصعطغ المساثل وعع طا غسرف بالغمغظ العجط وغافص 
طع الفضر اقحاراضغ المساثل وعع الغسار العجط الثي 
جاد أوروبا تغث إن الطرشغظ غصئقن بما غططص سطغه 
(السثالئ اقجاماسغئ)، وصث تئظغا شعما طساثق لطصعطغئ 
اقحاراضغ  الفضر  إجعاض  سطى  شاساوظا  والعذظغئ. 
الماطرف والفضر الصعطغ الماطرف. وصث ظئثا التروب 
تصارب  عظاك  شأخئح  الثارجغئ،  السغاجئ  شغ  شاعاشصا 
غمغظ  طظ  التضعطات  أضاظئ  جعاء  أوروبا  دول  بغظ 
وجط أم غسار وجط تاى إظه غتخض بغظعا ائاقف، 

شأصاطئ اقتتاد افوروبغ وتاشزئ سطغه.
الماطرف  لطغمغظ  جمتعا  عآقء  أن  بالثضر  والةثغر 
باقظثطاج  غصئطعا  تاى  المسطمغظ  لغعثد  بالظمع 
بالبصاشئ  سظعا  وغسئرون  الشربغئ،  التدارة  صئعل  أي 
ضئغرا  ظمعا  غظمع  أن  له  غرغثوا  لط  ولضظعط  الشربغئ. 
لؤق غعثد افتجاب المساثلئ شغ الغمغظ وشغ الغسار. 
افطر  طسالةئ  سظ  المساثلئ  افتجاب  سةجت  وسظثطا 
رغط اجاثثاطعا ضض أجالغإ الارعغإ والادغغص ضث 
المسطمغظ شغ طتاولئ لثطةعط شغ طةامساتعط صعغئ 

الترضات الغمغظغئ الماطرشئ.
طظ  العجط  تغار  غعثد  أخئح  الماطرف  شالغمغظ 
لةأت  ولعثا  وغمغظ،  غسار  طظ  المساثلئ  افتجاب 
لقظثراط  ودسعتعط  المسطمغظ  لثثاع  افتجاب  عثه 
شغعا لطعصعف شغ وجه الغمغظ الماطرف، شعغ خثسئ 
غسعا  أن  المسطمغظ  شسطى  أخرى.  بخعرة  لثطةعط 
عثه الظصطئ، ضما سطغعط أن غامسضعا بثغظعط بصعة 
والرأجمالغئ  اقحاراضغئ  افشضار  وغفظثوا  له  وغثسع 
ضما  المظاظئ  الصعطغئ  طتاربئ  سطغعط  غةإ  طبطما 
وخفعا رجعل اهللا ، تغث إن المئثأ اإلجقطغ عع 
المئثأ العتغث الثي ظةح شغ طسالةاعا وخعر الحسعب 
ضطعا شغ بعتصئ اإلجقم شضان ظةاته طظصطع الظزغر، 
وجغسغث عثا الظةاح سظثطا غصغط المسطمعن خقشاعط 

 الراحثة سطى طظعاج الظئعة صرغئا بإذن اهللا

الماطرف  الغمغظ  خسعد  افخغرة  افسعام  حعثت 
وبمسظى آخر الاغار الصعطغ الماطرف شغ أوروبا وشغ 
عثه  حارضئ  تاى  بثلك،  أخرى  بقد  وتأبرت  أطرغضا 
ضالظمسا  بسدعا  شغ  التضط  شغ  الصعطغئ  الترضات 
وإغطالغا، ودخطئ الئرلماظات شغ بسدعا اآلخر ضألماظغا 
لعا  ضان  تاى  برغطاظغا  وأبرت شغ  وشرظسا وععلظثا. 

أبر شغ خروجعا طظ اقتتاد افوروبغ.
لئقدعط  افجاظإ  وتعثغث  اإلجقم  سثاوة  واتثثت 
تضؤئ خعشا سطى بظغئ حسعبعط البصاشغئ وسطى وضسعط 
اقصاخادي. شاراطإ شغ أطرغضا والترضات الصعطغئ شغ 
ظاعرة  وعثه  السظخرغظ.  عثغظ  سطى  رضجت  أوروبا 
جغؤئ جثا تظثر بسعاصإ جغؤئ لقظساظغئ ولغج شصط 
تةاه المسطمغظ، وتاتعل تةاه بسدعط بسدا. فظعا 
حسعر بتإ الثات الةماسغئ والرغئئ بالمتاشزئ سطى 
طظعط  التط  إلى  والمغض  الشغر،  وضراعغئ  جغادتعا 
الععى  اتئاع  أختابعا  سطى  شغشطإ  سطغعط،  والسغادة 
والاسخإ افسمى والاسالغ سطى الشغر وتإ السغطرة 
سطغعط وظعإ برواتعط. ولعثا بثأت الترضات الصعطغئ 
عع  الثي  افوروبغ  اقتتاد  لاثطغر  تسسى  أوروبا  شغ 
طخثر صعتعا لغتاشر ضض حسإ سطى ععغاه الصعطغئ 
طظ  طاثعشئ  حسعب  وعغ  المادغئ،  طضاجئه  وسطى 
بسدعا، وضبغر طظعا تثاف جغطرة الحسإ افلماظغ أو 
الفرظسغ سطغعا. ورأغظا تراطإ شغ أطرغضا بسثطا اتثث 
طظ  غسادي  بثأ  له  حسارا  والمسطمغظ  اإلجقم  سثاوة 
غحارضعن طسه شغ البصاشئ والصغط والتدارة. سطما أن 
السالمغئ  الترب  صئض  أوروبا  شغ  تخض  صث  ذلك  طبض 
ولعثا  أوروبا.  وتثطغر  ظحعبعا  إلى  أدى  طما  الباظغئ 

ضاظئ الصعطغئ ظاعرة خطغرة، وجإ سقجعا جثرغا.
إن الحسئعغئ أو الصعطغئ تسظغ الرابطئ السائطغئ بحضض 
أوجع، وعغ طزعر طظ طزاعر غرغجة الئصاء، تبار سظثطا 
غحسر الصعم أن لثغعط طحاضض داخطغئ طحارضئ أو أن 
عظاك تعثغثًا لضغاظاتعط أو طخطتئ طحارضئ ضاتصغص 
طشاظط لعط شغظثشسعن لطشجو، وشغعا تإ السغادة شغرى 
افخرى،  وافصعام  الحسعب  طظ  أسطى  أظفسعط  الصعم 
شسظثئث غسسى لطسغطرة سطغعط، شائثأ الظجاسات بغظعط. 
وعغ خالغئ طظ الفضر، شعغ طحاسر غرغجغئ، شق غظئبص 
لطمحاضض،  تطعل  شغعا  تعجث  وق  لطتغاة  ظزام  سظعا 
بعتحغئ  اظثشسعا  الثغظ  المشعل  لثى  ضان  طا  وعثا 
تئظغعط  صئض  أوروبا  شغ  وضثلك  وغثربعن،  غصاطعن 
افخدر  أضطئ  بغظعط  شالتروب  الرأجمالغ،  المئثأ 
والغابج، وطظ بط اظثشسعا ظتع السالط اإلجقطغ شغ 

التروب الخطغئغئ غصاطعن وغظعئعن.
ولضظ إذا تئظى الصعم شضرا طسغظا وظعدعا سطى أجاجه 
شإظعط غظثشسعن به طمجوجا بالمحاسر الصعطغئ إذا لط 
غسالب عثا الفضر المسألئ الصعطغئ. وعثا طا تثث لطحسعب 
افوروبغئ سظثطا تئظئ المئثأ الرأجمالغ الثي لط غساطع 
أن غسالب المسألئ الصعطغئ. شأصرعا، شأخئتئ حسعبعا 
طائظغئ  وجغادتعا،  ظعداعا  سطى  تسمض  صعطغئ  ضطعا 
والثغمصراذغئ  التغاة،  سظ  الثغظ  شخض  أي  السطماظغئ 
تظادي بالسغادة لطحسإ سطى أجاس أظه عع الثي غحرع 
تسإ ععاه وطخطتاه. شئثأ الخراع بغظعا سطى السغادة 
والمشاظط، شاظثشسئ شرظسا بصغادة ظابطغعن لاسغطر سطى 
افوروبغئ  الحسعب  ضض  واظثشسئ  السالط.  وسطى  أوروبا 
قجاسمار الحسعب افخرى واطاخئ دطاءعا بق رتمئ 
شغ أشرغصغا وآجغا وافطرغضاغظ، فظعا ق تسرف اإلظساظغئ. 
واحاسطئ التروب الضئرى والسزمى بغظعا، طظعا التربان 
سحرات  ضتغاعا  راح  الاغ  والباظغئ  افولى  السالمغاان 

المقغغظ طظ حسعبعط ودطرت بقدعط.
تعثغثا  عظاك  أن  تاععط  الحسعب  عثه  بثأت  واآلن 
وأظعط  اقصاخادغئ  المحاضض  بسئإ  افجاظإ  طظ 
ازدادت  وصث  تسابعط،  سطى  سمطعط  أطاضظ  غحشطعن 

٢٠١٨.. سام "الحسئعغئ" يف السالط! 
شما أجئابعا وسقجعا؟

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ 

صام تضام باضساان باأجغج تتالش طع الثغظ غدطعثون المسطمغظ سقظغئ، والاجطعا بخمئ طساظضر سطى 
صمسعط لطمسطمغظ، وصابطعا حرعط بسصث خفصات اصاخادغئ طسعط. واظتط تضام باضساان إلى درك طظثفخ 
جثغث، طظ خقل اإلشخاح سظ دسمعط لطتضعطئ الخغظغئ، تاى وعغ تحظ ترباً سطى اإلجقم وسطى المسطمغظ 
اإلغشعر شغ ترضساان الحرصغئ. وشغ طصابطئ طع صظاة الةجغرة أسرب الرئغج الئاضسااظغ، سارف ألفغ، سظ بصاه 
الضاططئ شغ الخغظ شغ الاساطض طع طظ عط تتئ جططاعا، وجاء تثغبه عثا سظثطا جؤض سظ سمض بضغظ العتحغ 
تةاه المسطمغظ اإلغشعر الثغظ غساظعن طظث شارة ذعغطئ. ضما أسرب سظ دسمه لطخغظ، تاى شغ العصئ الثي 
ُغتاةج شغه طؤات اآلقف طظ المسطمغظ شغ طسسضرات اقساصال، وغاسرضعن لطاسثغإ طظ طبض طظع الخغظ المرأة 
المسطمئ السفغفئ طظ التمض والعقدة، وإخخاء الرجال المسطمغظ، وزرع جاجعس خغظغ شغ طظازل المسطمغظ، 
وأضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ باضساان شغ بغان ختفغ: أن طبض عثا المعصش الثسغج طاعصع 
طظ التضام الثغظ ق غتضمعن بما أظجل اهللا، شأطبال عآقء التضام عط طظ غسارسعن إلى تطئغع السقصات طع ضض 
الثغظ غحظعن تربا طفاعتئ ضث المسطمغظ، جعاء أضاظئ الخغظ شغ الحرق أم أطرغضا وروجغا شغ الشرب، شعط 
تطفاء لطزالمغظ، وخاط الئغان طثاذئا المسطمغظ شغ باضساان: بأظه صث ذفح الضغض طظ عآقء التضام الثغظ 
غصّثطعن الثسط السغاجغ والسسضري واقصاخادي فولؤك الثغظ غساثون سطى دغظظا وغظاعضعن ترطاتظا! غةإ أن 
ظاثطى سظعط فظعط تثطعا سظا، وغةإ أن ظسسى جاعثغظ إلصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شسظثئث شصط 

جغضعن لثغظا تضام ظاصغ بعط وغعتثون بقدظا اإلجقطغئ، شظخئح أصعغاء وطعابغ الةاظإ.

حكام باكستان يتحالفون مع الذين يضطهدون المسلمين

أضث  اآلخر ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠١/٠٤م) "باخرف":  ربغع  الةمسئ، ٢٨  ظئ،  طعصع (الةجغرة  سطى  الاالغ  الثئر  جاء 
الرئغج المخري سئث الفااح السغسغ شغ طصابطئ طع صظاة "جغ بغ إس" افطرغضغئ طااظئ السقصات بغظ طخر وضغان 
غععد، صئض أن غططإ جفغر الصاعرة بعاحظطظ سثم بث المصابطئ. وشغ لصاء طع ُطتاوره جضعت بغطغ بئرظاطب "٦٠ 
دصغصئ"، صال الرئغج المخري إن الةغح المخري غسمض طع ضغان غععد ضث "اإلرعابغغظ" شغ حمال جغظاء. ضما 
أضث الرئغج المخري أن السقصات بغظ طخر وضغان غععد عغ افطاظ طظث بثئعا بغظ الئطثغظ، وأن عظاك تساوظا 
بغظعما شغ طةاقت حاى. وظفى السغسغ شغ تثغبه وجعد جةظاء جغاجغغظ شغ طخر، وصال إظه ق غسرف طظ أغظ 
أتئ عغعطظ راغاج ووتح برصط جاغظ ألش جةغظ جغاجغ شغ طخر. طظ جعاعا، أوضتئ "جغ بغ إس" أن 
السفغر المخري شغ واحظطظ اتخض بالصظاة بسث تسةغض المصابطئ طع الرئغج المخري، وذطإ سثم ببعا. غغر أن 
إدارة الصظاة افطرغضغئ ردت بالصعل إن المصابطئ طع الرئغج المخري جائث بالضاطض افتث المصئض. وتظاول برظاطب 
"٦٠ دصغصئ" سثة طتاور طع الرئغج المخري، بغظعا - تسإ طا ظحرته الصظاة سطى طعصسعا اإللضاروظغ - جةظ 
المسارضغظ السغاجغغظ. وشغ طا غاسطص بمصاض ظتع ألش طظ المخرغغظ المظاسئغظ لةماسئ اإلخعان المسطمغظ 
والمظاعدغظ لقظصقب والمساخمغظ شغ المغادغظ؛ صال السغسغ إن المغادغظ ضمئ "آقف افحثاص المسطتغظ 
الثغظ بصعا طساخمغظ أضبر طظ أربسغظ غعطا، وجربظا طسعط ضض الطرق السطمغئ". لضظ صظاة "جغ بغ إس" ذّضرت 
بأن التضعطئ المخرغئ تغظعا صالئ إظه تمئ طخادرة ظتع سحر صطع جقح شصط شغ أطاضظ ضمئ آقف المتاةغظ.

عالقات السيسي مع كيان يهود هي األمتن 
ويحاربون المسلمين في سيناء معا!
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شصث بات عثا افطر طسطعطاً طصطعساً به، وإظما التثغث 
سظ السئإ التصغصغ تعل طظع اقجاثراج واقظافاع بعثه 
المعارد؟! ولماذا خاخئ شغ ظض افزطات الاغ غساظغ طظعا 
افردن؟! وعثا غظصطظا إلى الظصطئ الباظغئ وعغ لماذا الصرار 

السغاجغ غمظع اجاثراج عثه البروات واقظافاع بعا؟!
بثاغئ طظ المسروف والمحععر سظ افردن أظه صاسثة 
جثال  ق  تصغصئ  وعثه  وجغاجغاً،  سسضرغاً  إظةطغجغئ 
شغعا طظث اقتاقل وتاى اآلن، أطا ضعن افردن غعجث 
أسزط  طظ  وعغ  والبروات  والمسادن  الضظعز  طظ  به 
وق غتج  ضظعز افرض، شإظه ضان غغر طسروف صثغماً 
به إق الصطغض الصطغض، بض افطر سطى السضج طظ ذلك، 
إذ المسروف سظ افردن أظه بطث شصغر وأظه لعق اإلساظئ 
اإلظةطغجغئ لما اجاطاع أعطه أن غسغحعا شغه. وصث رضج 
جغاجغئ،  وفعثاف  وضئغرة  شائصئ  بسظاغئ  الععط  عثا 
وُبثلئ المتاوقت السثغثة فجض عثا الععط، واجاسمطئ 
افجالغإ الثفغئ إلخفاء طا شغ افرض طظ ضظعز، وطا 
الثي  الاترغر  تجب  ولعق  طثعطه،  بروة  طظ  غتعغه 
باارغت  آظــثاك  ظحرة  وأظــجل  افطر  عثا  تصغصئ  ضحش 
شغ  المثعطئ  "البروة  بسظعان:  ضاظئ  ١٩٦٢/٧/٢٣م، 
افردن عغ السئإ الرئغسغ لطخراع افطرغضغ اإلظةطغجي 
سطغه"، وضان عثا اإلخفاء طظ اإلظةطغج ضرورغا وتامغا 
لطئغسئ الثور العظغفغ لفردن ضضغان جغاجغ أظحأ 
طسغظ،  وظغفغ  ودور  جغاجغئ  فعثاف  جغاجغ  بصرار 
وعثا الثور غساطجم شاصئ واتاغاج الئطث واساماده سطى 
غغره، إذ لع حسر بالضفاغئ وسثم التاجئ قجاطجم عثا 
اجاصقل الصرار السغاجغ، ولما تمضظ طظ الصغام بالثور 
العظغفغ المظعط به اجاسمارغاً، شضاظئ برغطاظغا تثرك 
أعمغئ وخطعرة إبراز البروة المثعطئ شغ افردن وأبر عثا 
سطى الثور العظغفغ وتبئغئ ضغان غععد، ولطالإ أعض 
افردن بالصداء سطى ضغان غععد وعط صادرون سطى عثا، 
ولضظ ضاظئ الثرغسئ: ظتظ بطث شصغر وغغر صادرغظ سطى 
الترب وإظما ظسامث سطى غغرظا، وطظ اسامث سطى غغره 
شغ لصمئ سغحه شصث الصرار السغاجغ والسغادة شغ بطثه 
وشصث صرار الترب وأخئتئ عثه الثرغسئ أحئه بمفاعغط 
افسماق طظ حثة طا طعرس سطغعا طظ أسمال، ولما ُبظغ 
سطغعا طظ جغاجات وطآاطرات... عثا طظ جاظإ اإلظةطغج، 
أطا الةاظإ افطرغضغ  شصث واشص سطى إخفاء عثه البروات 
بسث أن سطط بعجعد الضظعز العائطئ الاغ غتعغعا افردن، 
وصث بثأت أطرغضا تجاتط اإلظةطغج سطى افردن طظ أجض 

عثه الضظعز،  وحارضئ ضثلك شغ إخفائعا فطرغظ عما:
لمخطتاعا  ولضظ  العظغفغ  الثور  سطى  اإلبصاء  افول 
وتخفغئ  اإلظةطغج  لمخطتئ  ولغج  عغ  وأعثاشعا 
الصدغئ الفطسطغظغئ وتبئغئ ضغان غععد فن اجاشقلعا 
شعثا  له  والائسغئ  لقظةطغج  السغاجغ  الصرار  ظض  شغ 
غسظغ اجافراد الحرضات اإلظةطغجغئ إطا بالتخئ ضاططئ 
أو بظخغإ افجث شغعا وعثا لظ تصئض به أطرغضا، لثا 
عثف  تعل  وافطرغضغئ  اإلظةطغجغئ  السغاجغئ  الاصئ 
طسغظ وعع تخفغئ الصدغئ الفطسطغظغئ وترضغج غععد 
شغ شطسطغظ، وتظاصدئ تعل طظ غمطك عثه البروات 
السغاجغئ  الصئطئ  تشغغر  بسث  تضعن  طظ  ولمخطتئ 
والائسغئ لطمساسمر الةثغث، ولثا ضان افردن طظ أحث 

 طظاذص الخراع بغظ أطرغضا وبرغطاظغا

افردن إىل أغظ؟!
الةجء البالث

سطى  الخراع  أجئاب  طظ  أن  الباظغ  الةجء  شغ  ذضرظا 
افردن؛ عع وجعد البروة المثعطئ شغ باذظ افردن وشغ 
طغاه الئتر المغئ، ولسض عثا السئإ غئثو غرغئا لطععطئ 
افولى إذ ضغش غساظغ افردن طظ افزطات اقصاخادغئ 
الثاظصئ والثغعن والسةج الضئغر تاى صارب الثغُظ الثخَض 
طظ  أجعأ  طظعما  ضض  خغارغظ  أطام  وافردن  الصعطغ. 
اآلخر وعما: إطا تثفغخ صغمئ الثغظار افردظغ بما غتمض 
طظ طثاذر وآبار ضئغرة جثا سطى الظاس وافطظ الصعطغ 
افجاجغئ  السطع  سظ  الثسط  رشع  وإطا  واقصاخادي، 
الثغار  عثا  غتمض  وأغدا  والمضعس  الدرائإ  وشرض 
آبارا ضئغرة جثا، وضغش غضعن افردن غظغا وتفرض سطغه 
السآال  عثا  ولسض  اقجاسمارغئ؟  السغاجغئ  افجظثات 
غئثو وجغعاً، ولضظ إذا سطمظا السئإ أو افجئاب الاغ 
تتعل دون اجاثراج عثه البروات واقظافاع بعا، أدرضظا 

تصغصئ افطر وزال الاسةإ واقجاشراب.
بثاغئ ق بث طظ تصرغر وإبئات المصثطئ افولى شغ عثه 
افردن،  شغ  المثعطئ  البروة  وعغ  الخسئئ  المسادلئ 
وعثا لظ ظصش سطغه ططعقً، شمةرد دخعل أي إظسان 
لمعصع وزراة الطاصئ والبروة المسثظغئ وتصارغر جططئ 
طخادر الطاصئ والبروة المسثظغئ جغةث تةط المسادن 
شمبق  وبرًا،  بترًا  شغعا  المعجعدة  وافطاضظ  والضمغات 
جظةث  المسثظغئ  والبروة  الطاصئ  وزارة  طعصع  سطى 
السئارة الاالغئ "افردن غسائر بطثًا غظغاً ببرواته المسثظغئ 
ظاغةئ الاظعع المامغج شغ جغعلعجغئ افردن والمامبض 
شغ الاظعع الخثري، تغث تشطغ افردن خثعر تاراوح 
أسمارعا طظ سخر طا صئض الضاطئري، وتاى تصإ التغاة 
التثغبئ، ولصث أدى عثا الاظعع الةغعلعجغ إلى اضاحاف 

السثغث طظ البروات المسثظغئ".
ختفغئ  تخرغتات  شغ  ٢٠١٥/١٠/٢٠م  وباارغت 
لةرغثة الرأي، صال الثضاعر خالث ذعصان رئغج عغؤئ 
افردن  شغ  الغعراظغعم  "اتاغاذغات  الثرغئ:  الطاصئ 
الثضاعر  وخــش  تغث  المظطصئ"،  شغ  افسطى  طظ 
الممطضئ  شغ  الغعراظغعم  طثجوظات  ذعصان  خالث 
بالعصعد  الاجود  أطظ  جاسجز  ضعظعا  باقجاراتغةغئ، 
افردن  وتسطغ  الظعوغئ،  الضعرباء  لاعلغث  الظعوي 

اقجاصقلغئ شغ طةال تعلغث الطاصئ. 
بتعالغ  غصثر  باتاغاذغ  شعجفات  خاطات  واضاحاف 
الةغعلعجغغظ  ظصغإ  وأســطــظ  ذــظ،  ططغعن   ٢٠٠
اضاحاف  سظ  بارا  لعضالئ  السثوان  بعةئ  افردظغغظ 
الفعجفات شغ طظاذص حمال حرق الممطضئ باتاغاذغ 
صغماعا  تئطس  ذظ  ططغعن   ٢٠٠ بتعالغ  غصثر  أولغ 

اإلجمالغئ تعالغ ٣٠ ططغار دوقر.
أطا بالظسئئ لطخثر الجغاغ شصث ألصى وزغر الطاصئ والبروة 
الصغادة  ضطغئ  شغ  الثرابحئ  خالح  الثضاعر  المسثظغئ 
وافرضان المطضغئ افردظغئ طتاضرة بسظعان: "اقجاراتغةغئ 
العذظغئ لططاصئ وبثائض الاجود بالطاصئ شغ افردن" جاء 
شغعا: "أن افردن غماطك إطضاظغات ضئغرة وتظاشسغئ طظ 
طخادر الطاصئ الماةثدة، ضما غماطك إطضاظغات ضثمئ 
شغ  الرابسئ  الثولئ  وغسائر  الجغاغ،  الخثر  طخادر  طظ 
السالط باطاقضه لمخادر الخثر الجغاغ، وغصثر اتاغاذه 
السطتغ والسمغص بما غجغث سظ ٧ ططغار ذظ"، والتثغث 
اآلن شغ افردن لغج سظ تةط ووجعد البروات المسثظغئ، 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ المساخط باهللا أبع دجاظئـ 

السططان تص طظ تصعق افطئ 
تمعت فجطه وتدتغ

أن  بسث  ١٩٢٤م  سام  شغ  السبماظغئ  الثقشئ  أجصطئ 
أن  المسطمعن  شغعا  سرف  ذعغطئ  لصرون  اطاثت 
أسمال  خقل  طظ  ذلك  وضح  بغثعط،  جططاظعط 
بّغظعا خطفاء رجعل اهللا  وختاباه ضأبغ بضر وسمر 
وسئث الرتمظ ابظ سعف بةمطئ جطعضغات تثل دقلئ 
صائق:  الظاس  خاذإ  بضر  شأبع  ذلك،  سطى  واضتئ 
الثطاب  بظ  وسمر  شغضط"،  اهللا  أذسئ  طا  "أذغسعظغ 
وسئث  شصعطعظغ"،  اسعجاجا  شغ  رأغاط  "إذا  صال: 
الرتمظ بظ سعف حاور الظاس شغمظ غثااروظه خطغفئ 
شغعا وق رغئئ تثل  لسمر، خطعات وإحارات ق لئج 

أن السططان لفطئ.
سطغعط  تسطط  المسطمغظ  جططان  أجصط  أن  وبسث 
المساسمر  الضاشر  لطشرب  سمقء  جئرغعن  تضام 
خظعف  حاى  سطغعط  وطارجعا  جططاظعط  شسطئععط 
سعدة  سثم  لدمان  اإلجقم،  فسثاء  خثطئ  السثاب 
التال  عثه  سطى  المسطمعن  اجامر  اإلجقم،  تضط 
سحرات السظغظ وعط ق غسطمعن تصعصعط وق غظفث 

سطغعط حرع ربعط.
تارغت  طظث  المسطمغظ  أتعال  سظ  تروى  ذضرغات 
إجصاط تضط اإلجقم تاى عثا الغعم غظثى لعا جئغظ 
اإلظساظغئ، طمارجات جض غاغاعا طظع اجاسادة افطئ 
 ٢٠١١ سام  ضان  تاى  لتصعصعا.  وطسرشاعا  لسططاظعا 
تغث دبئ الترضئ شغ افطئ، وعئئ تطالإ بتصعصعا 

وجططاظعا المسطعب.
بثأت عثه الترضئ طظ تعظج طرورًا بمخر طسطغئ 
الحام  فرض  وخعقً  لطغمظ  بط  لطغئغا  ظفتاتعا 
المئارك، أدرك تغظعا أسثاء اإلجقم خطعرة التثث 

وباتعا غفضرون ضغش سطغعط الاساطض طسه.
الةمغع أخئتعا غثرضعن طا تخض شغ بقد المسطمغظ 
ططالإ  غطئغ  طظ  بعضع  بعراتعط  جرصئ  وضغش 
الظاس بتضعطات حسارعا اإلجقم وباذظعا السطماظغئ، 
شسطإ جططان افطئ طظ جثغث ولضظ عثه المرة طظ 
خقل السجف سطى ططالإ الظاس بأن أسطعا السططان 
لمظ غظادي بمخالتعط، تراشص طع تالئ خمئ طظ 
افطئ، والتال ق غثاطش سظ باصغ بقد البعرات تاى 
ضاظئ  البعرة  طظ  المسصثة  شئظغاعا  لطحام،  العخعل 
تض  لضض  أجاجغئ  خفئ  التغرة  تةسض  بأن  ضفغطئ 
شغ  الاثخض  أراد  طظ  لضض  طغجة  والدغاع  غصارح، 
التض؛ شأجث افب برع خقل جظعات بطحه بافضغك 
بظغئ المةامع وبظغئ الثولئ شغ جسغ طظه لمظع وجعد 
وجط جغاجغ طسارض غظاشسه بأخث جططان الظاس 
لخالته، اجامر التال سطى طا عع سطغه تاى اظفةار 

البعرة شغ آذار طظ سام ٢٠١١.
وعااشه  أجث  تضط  بإجصاط  لغظادي  الحسإ  شثروج 
طظ  ذضر  طا  طع  جططاظه  طظ  جطإ  طا  غساسغث  بأن 
غغاب العجط السغاجغ طصارظئ طع باصغ بقد الربغع 
السربغ، جسض أن ق تض شغ افشص بائظًا وق طسارضئ 
غطصى لعا السططان شااطصفه، وغظضمح افطر وغظتسر 
أروصئ  شغ  جابصًا  له  المرجعم  تثه  سظ  غثرج  وق 

الضفر ودعالغج المضر والثثاع.
طتاوقت  أن  إق  جعرغا  واصع  سظ  ذضر  طا  رغط 
الحشض  بصغ  أخرى  طرة  الظاس  طظ  السططان  جطإ 
الحاغض لمطئ الضفر وبصغئ تسسى له تاى خار لعا 
ذرغص  سظ  إطا  بعا  ربطاعا  شخائض  خقل  طظ  افطر 
طظثوبغظ دائمغظ لعا شغ دول الضفر أو سظ ذرغص 
غرف سمطغات، ضان رضغجتعط وجظثعط شغ ذلك طا 
لعا  الظفعس  ضساف  جثب  فجض  أطعال  طظ  صثطعه 
شضان لعط طا ضان، ضض ذلك شغ ظض تشاشض التاضظئ 
بثأ  شغه  تطالإ  خرجئ  الثي  شسططاظعا  الحسئغئ، 
غاصطص أطام تعجع الفخائض واطاثاد بصع ظفعذعا، 
طسطعبًا  الظاس  جططان  أخئح  أن  التال  وخض  تاى 

عع  الغعم  جطئه  الثي  ولضظ  ضان،  ضما  أخرى  طرة 
شغ  سظه،  داشع  وطظ  افطر  بادئ  لتماغاه  خرج  طظ 
تحابه تال بغظ الثول الاغ طرت بعا رغاح الاشغغر، 
بعرته  ظاائب  جطط  صث  البائر  أن  المحعث  شأخئح 
صام  بعرته  خطإ  طظ  لحثص  بسططاظه  المامبض 
لط  بتص  جططان  جالإ  شضان  وبثل  وضتى  وصثم 
غأت سطى آقم الظاس وطساظاتعط شضان جطئه حرسغًا.

جرسان طا بثأت ظاائب ذلك السطإ تزعر بممارجات 
الفخائض الصمسغئ وشرض ظزط تغاة تثاطش سما خرج 

الظاس فجطه وططالئغظ به.
وضان طظ أوضح الثققت سطى جطإ عثا السططان 
أبظاء  جعق  طظ  الغعم  الفخائض  به  تصعم  طا 
تسظغعط،  ق  وأعثاف  لشاغات  لغمعتعا  المسطمغظ 
جمض،  وق  شغه  لعط  ظاصئ  ق  اصااال  شغ  بعط  والجج 
تثثم  ق  خاخئ  غاغات  فجض  صربات  وتصثغمعط 
جعى أسثاء اإلجقم، غصابطه جمعد سظث الظاس تةاه 
طا غتخض، شغ دقلئ سطى أن جططاظعط صث تسطط 

سطغه طاسطط وجطئعط إغاه.
شأخئح تال المسطمغظ الغعم شغ الحام بسث أن ضان 
العظغفغ،  أجث  ظزام  صئض  طظ  طسطعبا  جططاظعط 
فجض  وظغفغئ طعجعدة  طسطعبًا لخالح شخائض  خار 
طسغظ ووصئ طتثد جاظاعغ بإظعاء طعماعا ودورعا 
إرادة  بضسر  طعماعا  تآدي  أن  وبسث  لعا  المرجعم 

افطئ لخالح ططئ الضفر.
 ،٢٠١١ سام  طظ  آذار  صئض  لما  لفتعال  تحابه  شالغعم 
لثلك شالتض لطثروج طظ عثه التال عع طا بثأ السمض 
جضعتعط  سظ  الظاس  خرج  بأن  الفارة  تطضط  شغ  به 
ورشسعا طظ أخعاتعط وظجلعا لطحعارع ططالئغظ بأن 

غسعد إلغعط تصعط بالسططان.
أن  غساطغسعن  وبه  الغعم  العاجئات  أوجإ  طظ  عثا 
غرجسعا تصعط المسطعب وجططاظعط المشخعب وأن 
ق غثحعا شغ اهللا لعطئ قئط وق تمظسعط رعئئ الظاس 
أن  طسظثعط  ولغضظ  تص،  طظ  لعط  بما  غصعلعا  أن 
صعل التص ق غصرب طظ أجض وق غسسر طظ تال، شما 
غتخض الغعم طظ الماسطط الةثغث ق غمضظ السضعت 
سظه وبثاخئ أظعا جاثعإ بالبعرة وأعطعا لشغاعإ 

الزقم وجاضعن سظخرا أجاجغا بالصداء سطغعا.
ولمظع طا صث غاضرر طظ طتاوقت جطإ عثا السططان 
تتمغعط  حعاخص  ولسغرعط  لعط  غدسعا  أن  غةإ 
طا  باتثغث  غسرق؛  أن  طظ  جططاظعط  وتتمغ 
غخئعن له طظ عثف وخطعات سمطه، غصئطعن بضض 
طظ غظجل تتاعا وغطفزعن خارجعا ضض طاآطر غتاول 
جرصاعا والاسطط سطغعا، شما خار التال الغعم سطى 
تصعصعط  سظ  الظاس  لسضعت  ظاغةئ  إق  سطغه  عع  طا 
غسرصعن  الثغظ  طظ  المافرج  طعصش  ووصعشعط 
تدتغاتعط، ولغتثروا أن غصسعا شغ دائرة المثبرغظ 
  اهللا  رجعل  تثغث  شغعط  شغضعن  التص  عثا  سظ 
َِر،  ْ ُ ِ ال نَّ َع َهُ ْعُروِف، وَلَْ َ اْل تغظ صال: «َلَْأُمُرنَّ 
َنُه  َّ َتْدُع ُه، ُث ْ ِعَقاًا ِمْ ُ َعَث َعَلْ َّ اللَّه َأْن َيْ ِشَ َأْو َلُ

.« ْ ُ اُب َل َ ْ َفال ُ
الطرغص،  وظعاغئ  جاساته  أضغص  شغ  الغعم  المعصش 
وأعض المترر خخعخاً! عا صث  شغا أعض الحام سمعطاً 
حاعثتط تسطغط المظاذص السابصئ لطظزام بأم أسغظضط 
وترون ضغش وصش أعطعا طعصش المافرج طظ الماسطط، 
ططضضط  لاسارجسعا  تاترضعا  لط  تال  وشغ  والغعم 
تاقً  أشدض  غضعن  لظ  تئصى  طا  شمخغر  وجططاظضط 
طما طدى، شسطغضط أن ترشسعا أخعاتضط وأن تاضاطعا 
غتااج  ق  سزغط  شافطر  افول،  ظجولضط  طبض  وتظجلعا 

 لمجغث طظ الخمئ وإق شالصادم أدعى وأطر
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

جعرغا

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئثو الثلغ*ـ 

تسامر  التض"،  عع  اإلجقم  المسغحئ:  تضالغش  "زغادة  سظعان  تتئ  خاخئ  تمطئ  ضغظغا  الاترغر/  تجب  أذطص 
عثه التمطئ لمثة بقبئ أحعر تغث بثأت غعم افتث ١٣ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٩ ولشاغئ غعم الةمسئ ٥ 
ظغسان/أبرغض ٢٠١٩. تعثف التمطئ إلى ضحش دور الرأجمالغئ اقجاسمارغئ شغ تسجغج المحاضض اقصاخادغئ 
ضغظغ  حطظ  ترغطغعن   ٥,٧ إلى  وخطئ  الاغ  الدثمئ  الثغعن  تحمض  والاغ  ضغظغا،  أعض  تفسث  تجال  ق  الاغ 
التمطئ أغدا إلى تصثغط التض اإلجقطغ شغ الاخثي  وتعثف  والتغاة الئائسئ الاغ ق تجال تعاجه الظاس. 
اإلظساظغئ.  تعاجه  الاغ  المحاضض  جمغع  طسالةئ  غساطغع  حاطض  طئثأ  اإلجقم  ضعن  اقصاخادغئ  لطاتثغات 
أطاضظ  شغ  طتاضرات  ذلك  شغ  بما  الفسالغات  طظ  سثدًا  ضغظغا  الاترغر/  تجب  جغظزط  التمطئ،  عثه  خقل 

طثاطفئ، وزغارات لطسطماء بمظ شغعط اقصاخادغعن شغ عثه افطئ إضاشئ إلى أظحطئ أخرى.

حزب التحرير/ كينيا
حملة "زيادة تكاليف المعيشة: اإلسالم هو الحل"

افولى  جمادى   ٥ الةمسئ  بطثي،  (سظإ  طعصع  ظحر 
"دسئ  شغه:  ورد  خئرا  ٢٠١٩/٠١/١١م)  ١٤٤٠عـ، 
إلى  الماتثة  العقغات  الروجغئ  الثارجغئ  وزارة 
جعرغا  طظ  طظعا  تظستإ  الاغ  المظاذص  تسطغط 
سصثته  ختفغ  طآتمر  وشغ  السعري.  الظزام  إلى 
زاخاروشا،  طارغا  الروجغئ،  الثارجغئ  باجط  الماتثبئ 
سعدة  إن  شغه  صالئ  الباظغ،  ضاظعن  طظ   ١١ الةمسئ 
حمال  افضراد  طظاذص  سطى  السعري  الظزام  جغطرة 
سظ  افطظغئ  المثاذر  غتغث  أن  "غةإ  جعرغا  حرصغ 

جغران جعرغا"، شغ إحارة إلى ترضغا الاغ تاثعف سطى أطظعا الصعطغ طظ الصعات الضردغئ السعرغئ.
: إن أطرغضا جاسامر شغ اطاطاء ترضغا أردوغان إلى أن تامضظ طظ تطئغص تطعا السغاجغ شغ 
جعرغا، شارضغا تسغر شغ جغاجاعا الثارجغئ وشص طا تمطغه سطغعا أطرغضا وتظفغثا لمثططاتعا والحعاعث 
المظطصئ  جغاجئ  إلى  السازلئ  المظطصئ  جغاجئ  طظ  باقظاصال  جاصئض  وعغ  تتخى،  ق  تضاد  ذلك  سطى 

ذاتغئ التضط، ضما صئطئ اقظاصال طظ طرتطئ اظاصالغٍئ دون بحار إلى طرتطٍئ اظاصالغٍئ بعجعده.

سياسة أردوغان هي وفق السياسة األمريكية 
حذو القذة بالقذة

صال السدع شغ تجب الاترغر/ إظثوظغسغا افجااذ ُرتمئ س. لئغإ بأن التض لمسطمغ اإلغشعر جغضعن شغ ظض وجعد 
صغادة واتثة لطمسطمغظ. وصال شغ المظاصحئ الساطئ طع المآجسئ اإلسقطغئ طغثغا أوطئ تابطعغث غعم افربساء 
٢٠١٨/١٢/٢٦م شغ Gedung Joang ٤٥ Menteng جاضرتا: "إن التض لضض طحاضض المسطمغظ اإلغشعر غضمظ شغ 
أن سطغظا جمغسا الاترك طسا. غةإ أن تضعن عظاك صغادة واتثة لفطئ اإلجقطغئ شغ ظض دولئ الثقشئ. شالمسطمعن 
اإلغشعر غساشغبعن ذطئا لطمساسثة، شأغظ عط تضام المسطمغظ طظعط؟" وضان رتمئ س. لئغإ صث صال صئض ذلك أطام 
السفارة الخغظغئ بأن المسطمغظ أطئ واتثة، وإذا طا تسرض إخعتظا اإلغشعر المسطمغظ لطمداغصات وافذى، شإن سطى 
باصغ المسطمغظ الشدإ فجطعط وظخرتعط. وصال شغ وصفئ تثسع قتثاذ طعصش طظ أجض إظصاذ اإلغشعر أطام السفارة 
الخغظغئ غعم الةمسئ ٢٠١٨/١٢/٢١م شغ جاضرتا "إن المسطمغظ أطئ واتثة، غعتثعا دغظ واتث، وإن العاجإ أن 
ظشدإ إذا طا رأغظا إخعتظا اإلغشعر غاسرضعن لطاسثغإ وافذى". وصال رتمئ، إن اإلجقم غفرض سطى المسطمغظ جمغسا 
أن غعئعا لظخرة إخعتعط المسطمغظ إذا طا ذطئعا السعن والمساسثة ضعظعط ججءا طظ المسطمغظ. وأظعى ضقطه صائق 
"غةإ أن غثرك الظاس أن المسطمغظ أطئ واتثة وأن المسطمغظ جغضعظعن أصعغاء إذا طا أصاطعا دولاعط، دولئ الثقشئ".

حزب التحرير/ إندونيسيا
فعاليات نصرة لمسلمي اإليغور في تركستان الشرقية
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