
سطى خطفغئ تسرغئات وضالئ الفةر اإلسقطغئ الئاضسااظغئ 
واتعام الصغادة المثظغئ لطصغادة السسضرغئ بسثم اقلاجام 
الخارم بالسغاجئ افطرغضغئ المامبطئ شغ صمع المصاوطئ 
افششاظغئ والساططغظ لقجقم والمتئغظ له، اسائر المضاإ 
بغان  شغ  باضساان،  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ 
ختفغ أخثره غعم الثمغج ١٤ طظ حسئان ١٤٣٨عـ، 
١١ أغار/طاغع ٢٠١٧م، أن تعبغت الةظرال باجعا لطصغادة 
المثظغئ لغج عع بسئإ رشده لثطط أطرغضا، بض فظه 
تط اتعاطه بأظه أصض وقء فطرغضا، ولتاجاه إلى الثروج 

بماء العجه أطام الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ الاغ ترشخ تظازقت الصغادة المثظغئ شغ طسائض افطظ الصعطغ، لةأ 
باجعا إلى تسعغئ المسألئ بطرغصئ ترضغ جادته شغ واحظطظ، طظ خقل تأغغث زطغطه شغ العقء فطرغضا ظعاز حرغش، 
شدًق سظ التفاظ سطى تخان أطرغضا شغ باضساان (الثغمصراذغئ)، وتعجه الئغان إلى المسطمغظ شغ باضساان بأن 
ق غظثثسعا بالخراسات السطتغئ، شطغج عظاك أطض شغ أي تشغغر ذالما ضاظئ الصغادات طاتالفئ طع أطرغضا وططاجطئ 
بالثغمصراذغئ، وأن الصغادتغظ المثظغئ والسسضرغئ عما وجعان لسمطئ واتثة شغ صمع اإلجقم، وأضاف الئغان 
أن الصغادتغظ السغاجغئ والسسضرغئ تطاجطان بثطئ شرض الصغط الطغئرالغئ والسطماظغئ شغ الئطث المسطط المتاشر 
وضطااعما تائسان جغاجئ أطرغضا شغ طمارجئ "ضئط الظفج" تةاه العظث، طا غاغح لطعظث تتصغص التطط العظثوجغ 
بـ (العظث الضئرى)، واظاعى الئغان ططالئاً الدئاط المثطخغظ شغ الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ بإظعاء الصغادات 
الفاجثة الاغ تفرض الاتالش طع أطرغضا، وتسسى إلذقلعط أطام العظث ودسط تضط الثغمصراذغئ، بثًق طظ التضط 
بما أظجل اهللا جئتاظه وتسالى، وذلك بإسطاء الظخرة لتجب الاترغر طظ أجض إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، تغث 

ترضج الصغادة شغعا سطى تطئغص اإلجقم ورساغئ حآون المسطمغظ، بثًق طظ تسعغض عغمظئ الضفار سطغظا.

غسر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر أن غسطظ سظ اقظاصال 
إلى طرتطئ الئث الرجمغ لصظاة "العاصغئ" المرئغئ بسث اظاعاء الفارة 
الاةرغئغئ بظةاح بفدض اهللا جئتاظه وتسالى، وجاحعث صظاة العاصغئ 
طساء غعم الةمسئ ٢٩ حسئان ١٤٣٨عـ، المعاشص ٢٠١٧/٠٥/٢٦م 
صثوم  افولى:  ابظاغظ؛  طظاجئاغظ  غادمظ  خاخا  ببا  اهللا  بإذن 
حعر رطدان المئارك، والباظغئ: إذقق صظاة "العاصغئ" رجمغا، تغث 
جغصعم أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ 
تفزه اهللا وجثد سطى التص خطاه بإلصاء ضطمئ بعاتغظ المظاجئاغظ 
السسغثتغظ، ضما جغاط إن حاء اهللا اإلسقن سظ ظاغةئ تتري عقل 
حعر رطدان المئارك لعثا السام ١٤٣٨عـ . صظاة العاصغئ طظتازة 

ضطغا إلى اإلجقم؛ وإلى اإلجقم شصط ـ تثور طسه تغث دار.
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اساماد اتفاصغئ
 سئعر صعات "الظاتع" طظ الضعغئ!

ــ ـــــــــ ــ ــــــــ ــ ــــــــ ـــــــــ
بصطط: المعظثس أجاطئ البعغظغ – الضعغئ

١٤٣٨عـ،  حسئان   ٢٣ السئئ  (الترة،  طعصع  ظحر 
٢٠١٧/٠٥/٢٠م) خئرا جاء شغه: "اجاصئض المطك جطمان 
شغ  الثولغ  خالث  المطك  ططار  شغ  تراطإ  الرئغج 
الرغاض. وتسصث السئئ صمئ بظائغئ بغظ تراطإ والمطك، 
الخثاصئ  تأضغث  "إسادة  سطى  بغظعما  اقجاماع  وغرضج 
السرغصئ وتسجغج الروابط السغاجغئ واقصاخادغئ والبصاشغئ 
صماان  افتث  وتسصث  الئطثغظ".  بغظ  العبغصئ  وافطظغئ 
طةطج  دول  صادة  طع  تراطإ  تةمع  افولى  ضئغرتان، 
الاساون الثطغةغ "لمظاصحئ الاعثغثات الاغ تعاجه افطظ 
واقجاصرار شغ المظطصئ، والسمض سطى بظاء سقصات تةارغئ 
وتةمع  الثطغةغ".  الاساون  طةطج  ودول  أطرغضا  بغظ 
الصمئ الباظغئ تراطإ طع صادة الئقد اإلجقطغئ، "وذلك 
لمسالةئ جئض بظاء حراضات أطظغئ أضبر صعة وشاسطغئ طظ 
أجض طضاشتئ وطظع الاعثغثات الثولغئ الماجاغثة بسئإ 
الاساطح  صغط  تسجغج  سطى  والسمض  والاطرف)  (اإلرعاب 
زسغما،   ٣٧ افخغرة  الصمئ  شغ  وغحارك  واقساثال". 
باإلضاشئ إلى جائ رؤجاء تضعطات. وبتسإ طساحار 
افطظ الصعطغ افطرغضغ الةظرال طاضماجار، شإن تراطإ 
"جغحةع حرضاءظا السرب والمسطمغظ سطى أخث صرارات 
والفعضى.  الاطرف  وطعاجعئ  السقم"  لظحر  حةاسئ 
وجغطصغ تراطإ أطام الصمئ المعجسئ خطابا سظ اإلجقم. 
وذضرت وضالئ أجعحغاث برس ظصق سظ طسعدة لطثطاب 
ق تجال تثدع لطمراجسئ أن تراطإ جغثسع إلى العتثة 
وجغخش  اإلجقطغ  السالط  شغ  (الاطرف)  طضاشتئ  شغ 
الةععد بأظعا "طسرضئ بغظ الثغر والحر"، ضما جغثسع 
طظ  (اإلرعابغغظ)  "ذرد  إلى  والمسطمغظ  السرب  الصادة 
أطاضظ السئادة". وأشاد طئسعث صظاة "الترة" إلى الرغاض 
طغحال غظثور بأظه طظ الماعصع أن غطرح تراطإ شضرة 
تأجغج تطش سسضري جثغث، أو طا سرف إسقطغا بـ"الظاتع 
السربغ"، وجاضعن السسعدغئ واإلطارات وطخر وافردن 
وجغضعن  أطرغضا،  شغه  تحارك  أن  دون  أسدائه،  أبرز 

عثشه "طتاربئ (اإلرعاب) والاخثي لطظفعذ اإلغراظغ".
: ولطاسطغص سطى عثه المعجلئ ظصعل: إن لصاء 
بسئغثه  السّغث  لصاء  عع  المسطمغظ  بتضام  تراطإ 
وخثطه، وطظ السطتغئ بمضان أن غزظ ظان أن عظاك 
حراضئ سطى صثم المساواة بغظ عآقء التضام السمقء 
وبغظ أطرغضا، شعآقء التضام عط طةرد أجراء وظعاذغر 
المسطمغظ  رصاب  سطى  المساسمر  الضاشر  ظخئعط 
لغترجعا طخالته وظفعذه، لثا شعثا الطصاء لغج اجاماسًا 
لرجط السغاجات بض إللصاء الاسطغمات وافواطر وتعزغع 
المعمات الثغاظغئ. إظعا خغاظئ سزمى أن ُغساصئض سثو 
اهللا تراطإ شغ أرض التةاز شغ العصئ الثي غاعسث 
شغه بمتاربئ اإلجقم والمسطمغظ بض وغسجم سطى دشع 
التضام لطمجغث طظ طتاربئ اإلجقم، طما غةسض زغارته 
عثه اجافجازًا وتتثغاً لطمسطمغظ. إظه لمظ السار أن 
غفثر تضام السسعدغئ بعثه الجغارة وغسائروعا سقطئ 
تصثغر واتارام شغ العصئ الثي ق ترى شغعط أطرغضا 
وتئغسعط  بقدعط  خغرات  تظعإ  تطعب"  جعى "بصرة 
السقح "الخثئ" بمؤات المطغارات لاظسح اصاخادعا، 
وتسثر صعاتعط لاظفغث طثططاتعا شغ الغمظ وجعرغا 
وغغرعما، وطما غجغث السار سارًا وحظارًا تشّظغعط بعثا 
الثور واشاثارعط بأظعط "الحرغك!" بض السمغض افول 
فطرغضا! أخغرا إن المعصش الختغح الثي غةإ أن غعاجه 
به تراطإ عع ذرده طظ بقد المسطمغظ، واصاقع ظفعذ 
أطرغضا طظ بقد المسطمغظ، ولثلك غةإ سطى افطئ 
أن تسمض لقذاتئ بعآقء التضام السمقء، وأن تصغط 
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة؛ الاغ جاسغث المسطمغظ إلى 

طضاظاعط الطئغسغئ، صادة لطسالط وروادًا لطئحرغئ.

خثر شغ الضعغئ شغ السادس طظ أغار/طاغع ٢٠١٧، بسث 
طعاشصئ طةطج افطئ، صاظعن بالمعاشصئ سطى اتفاصغئ بغظ 
تضعطئ دولئ الضعغئ وطظزمئ تطش حمال افذطسغ 
(الظاتع) بحأن سئعر صعات وأشراد الظاتع. وصث جاء ضمظ 
الصاظعن شغ طادته افولى، وفغراض اقتفاصغئ المثضعرة 
أن "السمطغئ تسظغ الثسط، الاظفغث، اإلسثاد، المحارضئ، 
واإلظةاز طظ صئض تطش الظاتع وصعاته وأشراده وطصاولغه 
الثغظ غسمطعن لاسجغج المعام الاغ تأتغ باعجغعات طظ 
طةطج تطش حمال افذطسغ وتأتغ تتئ صغادة التطش 
وجغطرته والاغ تاط طئاحرتعا خارج إصطغط دولئ الضعغئ 
وتساطجم المرور سئر أراضغ دولئ الضعغئ". وجاء أغدًا 
"السئعر: وغسظغ الاترضات الئرغئ أو الئترغئ أو الةعغئ سئر 
إصطغط دولئ الضعغئ وغحمض ذلك ظصاط الثخعل والثروج 
ذعل  سطى  الاعصش  وظصاط  بثلك  الثاخئ  واإلجراءات 
ذرغص السئعر ضما غحمض الاعاجث في طظ أشراد الظاتع 
وطصاولغه وطسثاته أو بدائسه وطعاده وأجطتاه وذخغرته 
وطافةراته وآلغاته وجفظه وذائراته أو المظحآت الاغ 
غةإ ترضعا طآصاا شغ أطاضظعا وشصا لماططئات سمطغئ 

السئعر أو الاعخغض المظاجإ لطحتظات". 
دولئ  جططات  سطى  "غظئشغ  الرابسئ  المادة  شغ  وجاء 
تضالغش  أي  الظاتع  تطش  غاتمض  أن  بثون  الضعغئ، 
فطظ  الدرورغئ  اإلجراءات  اتثاذ  رجعم،  أو  أسئاء  أو 
بما  وطصاولغه  وأشراده  وصعاته  الظاتع  تطش  وتماغئ 
شغ ذلك أي ذائرات أو جفظ صث تضعن طاعاجثة شغ 
إصطغط دولئ الضعغئ، وضثلك ضاشئ الثثطات المادغئ 

القزطئ لطسمطغئ أبظاء السئعر".
وجاء شغ المادة السادجئ "تمظح صعات وأشراد وطصاولع 
الاغ  والاسعغقت  والتخاظات  اقطاغازات  الظاتع  تطش 
تمظتعا دولئ الضعغئ لفشراد اإلدارغغظ والفظغغظ وشصًا 
لطمادة ٣٧,٢ طظ اتفاصغئ شغغظا لطسقصات الثبطعطاجغئ". 

(جرغثة افظئاء الضعغاغئ ٧ أغار/طاغع ٢٠١٧).
وصث ذضر أطغظ سام الظاتع "غظج حاعلاظئرغ" أن عثه 
اقتفاصغئ تعثف إلى "تتعغض جمغع ظحاذات الظاتع شغ 

المظطصئ إلى ظحاذات أضبر شسالغئ".
ضمظ  تأتغ  المثضعرة  اقتفاصغئ  أن  بالثضر  وجثغر 
جغاق طئادرة إجطظئعل لطاساون، والاغ تط إذقصعا شغ 
الساخمئ الارضغئ شغ تجغران/غعظغع سام ٢٠٠٤، واظدمئ 
المئادرة  وتعثف   ،٢٠٠٥ سام  بثاغات  شغ  الضعغئ  لعا 
"إلى المساعمئ شغ افطظ سطى المثى الطعغض جعاء 
سرض  خقل  طظ  اإلصطغمغ  أو  السالمغ  المساعى  سطى 
تساون سمطغ شغ طةال افطظ بغظ دول "الحرق افوجط 

المعجع" والظاتع" (طظ المعصع الرجمغ لطظاتع).
الباظغ/غظاغر  ضاظعن   ٢٤) جابص  وصئ  شغ  تط  وصث  عثا 
٢٠١٧) اشاااح المرضج اإلصطغمغ لمظزمئ الظاتع وطئادرة 
إجطظئعل لطاساون شغ الضعغئ. وأضث شغ تغظعا أطغظ 
سام الظاتع (غظج حاعلاظئرغ) "زغادة الحراضئ طظ خقل 
المرضج والاغ تمبض أعمغئ ضئرى لطتطش"، وحثد سطى أن 
"أطظ دول طةطج الاساون لثول الثطغب السربغئ طرتئط 

طئاحرة بأطظ الثول افسداء شغ التطش"!
الاتالش  لمسسى  الاترغر  تجب  تظّئه  شصث  وبالمظاجئئ، 
طع الظاتع شغ بثاغاته وتثر طظ خطعرته، وطظ ذلك 
طا ورد شغ إخثار لطتجب شغ الضعغئ باارغت ٢١ أغطعل/
افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  تخرغح  بسث   ٢٠٠٣ جئامئر 
"ضعلظ باول" بأن أطرغضا بخثد اسائار الضعغئ تطغفًا 
"شإذا  تغظه  شغ  التجب  صال  تغث  الظاتع،  خارج  رئغسغاً 
أخئتئ الضعغئ تطغفاً رئغسغاً فطرغضا - ق جمح اهللا - 
خارت عثه العغمظئ غغر طسطعطئ افطث. وطظ السثرغئ 
أن تمّعل عثه العغمظئ السسضرغئ بأطعال المسطمغظ، 
شمظعط الةظعد والسااد وطّظا المال واإلجظاد، بثسعى أن 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

/c/AlraiahNet

زغارته  شغ  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ  لطرئغج  ُجِمع 
 ٣٧ الةاري  أغار/طاغع  طظ  و٢١   ٢٠ غعطغ  لطسسعدغئ 
إضاشئ  اإلجقطغئ،  الئقد  ورؤجاء  ططعك  طظ  ذاغغئ 
إلى جائ طظ رؤجاء التضعطات لقتفاق سطى طا ُوِخش 
وحرضائعا)،  أطرغضا  بغظ  طحارضئ  رؤغئ  بـــــ(خغاغئ 
جسعدغئ- صمط:  بقث  إلى  اقجاماسات  وُصّسمئ 

أطرغضغئ، وخطغةغئ-أطرغضغئ، و(إجقطغئ)-أطرغضغئ.
بقبئ  عثه  تراطإ  لجغارة  أّن  افبغخ  الئغئ  وأوضح 

أعثاف تامبض شغ:
سقصات  بظاء   -٢ الثارج،  شغ  أطرغضا  صعة  سرض   -١
وخثاصات طع صادة وزسماء السالط، ٣- بث رجالئ وتثة 

لطغععد والظخارى والمسطمغظ تعل السالط.
وصال طساحار تراطإ لحآون افطظ الصعطغ طاضماجار: 
"لط غصط أي رئغج أطرغضغ شغ السابص بجغارة طعاذظ 
رتطئ  شغ  والمسطمغظ  والظخارى  لطغععد  وطصثجات 
واتثة"، وأّضث سطى أّن الرئغج تراطإ "غسسى لاعتغث 

الظاس طظ ضض الثغاظات وجسطعط غطافعن تعل رؤغئ 
السقم والاصثم واقزدعار" سطى تّث صعله.

تثاطش سّما  لصث وضسئ إدارة تراطإ ُطصاربئ جثغثة 
ضاظئ سطغه إدارة جطفه، شأوباطا ضان صث اخاار طخر، 
المسطمغظ  وجماعغر  الطقب  خقلعا  طظ  وخاذإ 
التضام  سظ  طئاسثا  شغعا،  حسئغ  جاطسغ  طظئر  طظ 
اخاار  بغظما  الثغمصراذغئ،  لطصغط  وُطرّوجًا  طا،  حغؤًا 
ولط  بالتضام،  اقجاماع  وشّدض  السسعدغئ،  تراطإ 
غطافئ إلى الحسعب، ولط غْسَع إلى ظحر الثغمصراذغئ 
التضام  سحرات  جْعق  إلى  سمث  بض  أوباطا،  شسض  ضما 
السمقء ضالثراف إلى السسعدغئ لقجاماع بعط، وإلصاء 
أّن  سطى  غثل  طا  وعع  سطغعط،  و(المعاسر)  افواطر 
طع  الاساطض  اسامثت  صث  تراطإ  صغادة  تتئ  أطرغضا 
التضام الطشاة طئاحرًة، ولط تأبه باطّطسات الحسعب، 
البصض  طرضج  لاضعن  غغرعا،  دون  السسعدغئ  واخاارت 
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القيادتان المدنية والعسكرية في باكستان
هما أداتان ألمريكا في محاربة اإلسالم
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افربساء ٢٧ طظ حسئان ١٤٣٨ عـ المعاشص ٢٤ أغار / طاغع ٢٠١٧ طــ ٢     السثد ١٣١

أبرغض ٢٠١٧م، أطرغضا سثوة اإلجقم والمسطمغظ الاغ 
أسطظ رئغسعا بضض وصاتئ تربًا طفاعتئ لطصداء سطى 
غعم  تراطإ  دوظالث  صال  تغث  تسئغره  تسإ  اإلجقم 
تظخغئه شغ ٢٠١٧/١/٢٠م: (جظتارب الاطرف (اإلجقطغ) 
وشغ  افرض).  وجه  سطى  طظ  سطغه  وجظصدغ  السظغش 
العصئ ذاته غرى طسعث السقم افطرغضغ: أن السعدان 

أشدض بعابئ لسغاجئ تراطإ تةاه أشرغصغا.
طاذا ترغث أطرغضا طظ تضعطئ العشاق؟!

ترغث طظ عآقء السغاجغغظ الماعاشاغظ الفاحطغظ شغ 
رساغئ الظاس والساججغظ سظ تصثغط أي خغر لطظاس، ترغث 
طظعط أن غئخمعا جمغسعط سطى إصخاء اإلجقم ضعثف 
اجاراتغةغ أولغ، وطتاربئ تمطئ دسعته، وطظ بط تمجغص 

السعدان باجط الفثرالغئ والتضط الثاتغ.
عثه  شغعا  ُأسطظئ  الاغ  افجعاء  لعثه  الماابع  ولسض 
ذضرظاعا  الاغ  افعثاف  عثه  تصغصئ  غثرك  التضعطئ 
اإلجقطغ  لطضااب  طسرضغظ  السططات  طظسئ  تغث 
شغ طثغظئ افَُبغِّخ، وطظسئ طعرجاظًا إجقطغًا تاحثًا 
لتجب الاترغر بمظاجئئ طرور ٩٦ ساطا سطى عثم الثقشئ 
السطماء  طظ  ضئغر  سثد  شغه  جغاتثث  ضان  السبماظغئ، 
وطظ صادة الترضات اإلجقطغئ شغ السعدان، واساصطئ 

سثدا طظ حئاب التجب شغ سثد طظ العقغات.
حغء،  ضض  شسض  سظ  تاعرع  لظ  التضعطئ  عثه 
خالفئ  وإن  والصعاظغظ،  افتضام  ضض  وتشغِّر  بض 
الظخعص الحرسغئ، تاى تأخث حعادة تسظ السغر 
ود  تضسإ  أن  صررت  فظعا  أطرغضا،  طظ  والسطعك 
التضط  شغ  غاثخض  بثغظ  تسارف  ق  وأطرغضا  أطرغضا، 
والسغاجئ، والثلغض سطى طا أصعل أن الثئغر المساصض 
السعدان  إن  حئاط/شئراغر  شغ  صال  الماتثة  لفطط 
تعخغئ   ٢٤٤ طةمعع  طظ  تعخغئ  لـــــ١٨٠  اجاةاب 
ذات خطئ باإلخقح الثجاعري والصاظعظغ، ولط غائَص 
اإلظسان  بتصعق  غسمى  بما  الثاخئ  تعخغاته  طظ 
إضاشغئ  باسثغقت  وسثه  الئرلمان  إن  وصال   ،٦٤ إق 
طاسطصئ بالصعاظغظ والثجاعر بما غاظاجإ طع الحرسئ 
الثمغج  غعم  طظث  طعجعد  ظفسه  والثئغر  الثولغئ. 

٢٠١٧/٥/١١م شغ الثرذعم لثات الشرض.
شغه  تجداد  وصئ  شغ  تأتغ  العشاق  تضعطئ  إن  بط 
الخراسات الصئطغئ وتظاحر شغ أذراف السعدان تغث 
البصغطئ  بافجطتئ  وتسطتئ  ظفسعا،  الصئائض  جغحئ 
الثولئ  شصثت  أن  بسث  ظفسعا  لتماغئ  والظعسغئ 
السعدان،  أذراف  شغ  الظجاسات  طضان  شغ  عغئاعا 
تساثثطعا  صئطغئ  ططغحغات  وجعد  إلى  باإلضاشئ 
التضعطئ شغ تروبعا وشغ أذراف السعدان، ولسمري 
وعع  واتث،  أطر  إلى  إق  غآدي  ق  أزطئ  شاغض  عثا 
شاح  بط  وطظ  المةامسغ،  الظسغب  وتثطغر  تمجغص 
الئاب أطام الثول اقجاسمارغئ لئث الفاظ لامجغص طا 

تئصى طظ السعدان (ق جمح اهللا).
وظعئًا  جعءًا،  إق  العضع  التضعطئ  عثه  تجغث  لظ 
سطى  لطخرف  وذلك  لطمسغحئ،  وضغصًا  الئطث  لثغرات 
والاظفغثغغظ  العزراء  طظ  الدثمئ  افسثاد  عثه 
والظعاب، طما غآبر سطى ابظ الئطث شغسعد سطغه ضغصًا 
وحصاًء وضظضًا، لثا شطغسطط المسطمعن شغ السعدان، 
إق  أوضاسعط،  تساصر  ولظ  طحاضطعط،  ُتتض  لظ  أظه 
بثولئ تسئر سظ صظاساتعط، وتطئص شغعط حرع ربعط، 
وبرواتعط،  بقدعط  سظ  المساسمرغظ  أغثي  وتصطع 
بعط،  المرتئطغظ  الفاجثغظ،  السغاجغغظ  وتتاجإ 
ولظ تفسض ذلك إق دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
اإلجقم  تةسض  الاغ  اهللا!  بإذن  صرغئًا  السائثة  الظئعة 
رساة،  شغعا  والتضام  التغاة،  حآون  ضض  شغ  أجاجًا 
طاسططغظ  ولغسعا  لفطئ،  وَخَثَطئ  جئاًة،  ولغسعا 
سطغعا. شطغخثصعا السمض لعا ولغآغثوا الساططغظ لعا، 

 شإظه واهللا خغري الثظغا واآلخرة
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  طساسث   *

السعدان

التراك الةظعبغ وورصئ اقظفخال 
يف الخراع اإلظةطع أطرغضغ سطى الغمظ

حثدت التضعطئ (الحرسغئ) سطى رشدعا الصاذع لما 
غصعم  الئقد،  جظعب  اظاصالغ  طةطج  باحضغض  ُجمغ 
الاخرشات  تطك  أن  طآضثة  الةظعب،  وتمبغض  بإدارة 
المافص  البقث  المرجسغات  طع  ضطغًا  تاظاشى  وافسمال 
سطغعا طتطغًا وإصطغمغًا ودولغًا، والمامبطئ شغ المئادرة 
الثطغةغئ، وآلغاعا الاظفغثغئ، وطثرجات طآتمر التعار 
العذظغ الحاطض وصرار طةطج افطظ الثولغ ٢٢١٦، 

طئ. والصرارات ذات الخِّ
جاء ذلك شغ بغان تط إخثاره بسث ترؤس سئث ربه 
الةمسئ  طساء  بالحرسغئ،  غسمى  طا  رئغج  عادي 
بتدعر  لمساحارغه  اجابظائغًا  اجاماسًا  الماضغئ، 
ورئغج  خالح،  طتسظ  سطغ  الرضظ  الفرغص  ظائئه 

العزراء الثضاعر أتمث سئغث بظ دغر.
ورتإ الئغان الخادر طظ اقجاماع بةمغع الفسالغات 
وتص  المتاشزات  طثاطش  شغ  السغاجغئ  السطمغئ 
وتحضغض  المظاحط،  جمغع  طمارجئ  شغ  حسئعا  أبظاء 
إذار  شغ  وأتــجاب  وضغاظات  طظزمات  شغ  أظفسعط 
السمض  ذلك  الئغان  ووخش  بـ(الحرسغئ)،  أجماه  طا 
بأظه ق أجاس له، وأظه لظ غضعن طتض صئعل طططصًا، 
وبأن تحضغض طةطج اظاصالغ جظعبغ إظما غساعثف 
(اقجاماسغ)  وظسغةه  وطساصئطه  الئطث  طخطتئ 
لطتعبغ  اقظصقبغئ  المطغحغات  طع  الفاخطئ  وطسرضاه 
غصش  وطــظ  (اقظصقبغغظ)  إق  غثثم  وق  وخــالــح، 

الئغان. تسئغر  خطفعط،تسإ 
الرئغج  جثد  الصطرغئ  الةجغرة  صظاة  طعصع  وبتسإ 
الصعطغئ  الطعارئ  تالئ  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ 
إن  الضعظةرس  إلى  رجالئ  شغ  وصال  الغمظ،  تغال 
الغمظغئ  التضعطئ  شغ  افسداء  بسخ  وأشسال  جغاجئ 
(الحرسغئ) وغغرعط تعاخض تعثغث السقم شغ الغمظ 

واقجاصرار وافطظ.

وتسث اتعاطات تراطإ عغ افولى طظ ظعسعا لتضعطئ 
عادي شغ الغمظ طظث بثء تثخض السسعدغئ سسضرغًا 
إلسادته لطسططئ خخعخًا أظعا تدمظئ التثغث سظ 
سمطغئ السقم الاغ ترشدعا تضعطئ عادي طظ خقل 
رشخ خارذئ التض الاغ صثطاعا افطط الماتثة شغما 

سرشئ بثارذئ جعن ضغري.
إن طا تحعثه سثن طظ شعضى واتاصان شغ خدط 
الخراسات والتروب الاغ تحعثعا الغمظ والاغ تصش 
وأطرغضا  برغطاظغا  وخاخئ  اقجاسمار  دول  وراءعا 
الظفعذ  سطى  الغمظ  شغ  الخراع  تثعضان  الطاان 
شعق  جرغمئ  لعع  وطتطغئ  إصطغمغئ  بأدوات  والبروة 
التراك  صعى  بسخ  أخــعات  تسالئ  تغث  جرغمئ، 
اقظفخالغئ شغ جظعب الغمظ لاظادي باظفخال الةظعب 
طةطسا  الجبغثي  سغثروس  حضض  شصث  الحمال،  سظ 
بسث  وخارجغا  داخطغا  وتمبغطه  الةظعب  إلدارة  اظاصالغا 
ربه  سئث   - بالحرسغئ  غسمى  طا  رئغج  طع  خقشه 
طظخعر عادي وتضعطاه طما أدى إلصالاه طظ طظخإ 
بسخ  شعضاه  إبرعا  وسطى  سثن  طتاشزئ  طتاشر 
الةظعب  بامبغض  اقظفخالغئ  الةظعبغ  التراك  صعى 

شغما جمغ بإسقن سثن الاارغثغ.
إظه لمظ المسطعم أن أطرغضا ترغث تتصغص طثططاتعا 
باصسغط الغمظ والمظطصئ وإسادة خغاغاعا بما غثثم 
الحسعب  وبــعرات  التضام  ظطط  طساشطئ  طخطتاعا 
تسمض  الغمظ  شفغ  المصسط،  وتصسغط  المةجأ  لافاغئ 
والثي  اقظفخالغ  الةظعبغ  التراك  دسط  سطى  أطرغضا 
شغ  أطرغضا  تثسمعط  الثغظ  التعبغغظ  طع  غظسةط 
بإغران  سقصئ  له  ضان  الطرشغظ  طظ  (وضض  الحمال 
وضاتغاعا الةظعبغئ شغ لئظان بدعء أخدر أطرغضغ)، 
عادي  شغه  ضــان  وصــئ  شغ  ســثن  ــثاث  أت أتــئ  لصث 
طغظاء  باتةاه  غدشطعن  لقظةطغج  المعالعن  وتضعطاه 
افطط  لضظ  التعبغغظ  وخظص  سطغه  لطسغطرة  التثغثة 

سظ  السسعدغئ  وتراجسئ  وتــثرت،  ظثدت  الماتثة 
سجطعا تتئ الدشعط افطرغضغئ بط بثأت ورصئ أطرغضا 
شغ الةظعب تزعر بصعة ولفائ افظزار سظ التثغثة 
وعضثا ضان، شغما تسسى اإلطارات - سمغطئ اإلظةطغج - 
بمعاجماعا  طازاعرة  اقظفخالغ  التراك  اتاعاء  شغ 
التصغصئ  شغ  تسسى  وعغ  وتضعطاه  عادي  لطرئغج 
السسعدغئ  إشحال  وضثلك  واخاراصه  التراك  إلشحال 
شغ طعماعا، ضما وتصعم اإلطارات بثور غسغث الاثوغر 
ترغث  شعغ  السسعدغئ  أطا  خالح،  سطغ  جظاح  لتضط 
إحراك التعبغغظ بسث أن تأطظ جاظئعط وتتخض سطى 
ضماظات دولغئ بثلك، ضما وتسمض طظ خقل الدشط 
اقجاؤبار  تتاول  الاغ  اإلطارات  لمداغصئ  عادي  سطى 

بضض حغ شغ الةظعب خثطئ لقظةطغج.
رغط ذلك شإن اظفخال الةظعب سظ الحمال وتصسغط 
وتةجئئ أي بطث إجقطغ إلى ضغاظات أخرى لعع جرغمئ 
شعق جرغمئ تغث إن بقد المسطمغظ ق بث أن تضعن 
ضغاظا واتثا وغترم تةجئاعا إلى ضغاظات سثة وافخض 
إن  المئررات،  ضاظئ  طعما  واتثة  وتثة  أظعا  شغعا 
بغضع  جاغضج -  باتفاصغئ  المسطمغظ  تمجغص  جرغمئ 
وضعاربعا  وغقتعا  طظ  تساظغ  افطئ  تجال  ق  الثغاظغئ 
ق  والمزالط  الزطط  طسالةئ  وإن  اآلن،  تاى  وآقطعا 
وتضرغج  المصسط  وتصسغط  المةجأ  باةجئئ  غضعن 
أظضى  أخرى  تثود  واخطظاع  اقجاسمارغئ  التثود 
الغمظ  وخاخئ  المسطمغظ  بقد  شغ  جابصاعا  طظ 
الاغ اظخعر شغعا أعطعا وسمطعا وضتعا طظ أجض أن 
طظ  تةسض  الاغ  اقجاسمارغئ  التثود  عثه  غضسروا 
بقد المسطمغظ والغمظ بالثات جةظًا ضئغرًا وتزغرة 

طظ تزائر الشرب المساسمر.
الزطط  إن  وجظعبه!  حماله  الغمظ  شغ  أعطظا  غا 
شفضروا  لعا  جئئًا  الئقد  وتثة  تضظ  لط  والمزالط 

له  تدسعا  ضغ  الثاء  سظ  واسغا  تفضغرا  اهللا  غرتمضط 
ترزح  الثي  والمزالط  الزطط  شغ  السئإ  إن  الثواء، 
تتاه الئقد جظعبعا وحمالعا إظما عع آٍت طظ الظزام 
سطغه  الصائمغظ  وطظ  سطغضط  المطئص  الرأجمالغ 
والماسططغظ سطى التضط والبروة، شصث ضان الةظعب 
غتضط بالظزام اقحاراضغ الثي ذئص بالتثغث والظار 
أو  السصض  لغصظع  غضظ  لط  والثي  اقجاسمار  شارة  بسث 
وأحصاعط  الامطك  طظ  الظاس  وطظع  الفطرة  غعاشص 
الةظعب  تعتث  بط  وضبغرة،  ضبغرة  خغراتعا  بقد  شغ 
والحمال شغ ظض ظزام رأجمالغ جمععري طما زاد 
الطغظ بطئ، شطؤظ ضان الظزام اقحاراضغ غصدغ سطى 
افغظغاء وق غشظغ الفصراء، شصث أتى الظزام الرأجمالغ 
لغصدغ سطى الفصراء وغشظغ افغظغاء وعضثا ضان التال 
الرأجمالغئ  شعربئ  بالظار،  الرطداء  طظ  ضالمساةغر 
والةمععرغئ ترضئ الظزام اقحاراضغ الاغ عغ ططك 
شغ  طاسططغظ  فشراد  ططضا  وأخئتئ  وافطئ  لطحسإ 
غمّضظ  لط  تغث  الرأجمالغ  الةمععري  الظزام  ظض 
الظاس طظ اقظافاع بالبروات والمطضغات الساطئ ولط 

غضظ لعط ظخغإ طظعا.
لصث ساش أعض الغمظ ججءًا طظ افطئ اإلجقطغئ شغ 
اهللا  رجعل  أجسعا  الاغ  افولى  اإلجقم  دولئ  ظض 
صائث  ولعا  واتــثة  أطئ  اإلجقطغئ  افطئ  شضاظئ   
وضاظعا  ضرغمئ  تغاة  وساحعا  واتــثة،  وراغــئ  واتث 
وجائض  طع  ورتمئ  وألفئ  وتضمئ  إغمان  أعض  بتص 
طفاعغط  أن  إق  الخسئئ،  والزروف  الئثائغئ  السخر 
تغاتعط  غغرت  الاغ  عغ  ضاظئ  وأتضاطه  اإلجــقم 
المساسمر  أتى  أن  وبسث  بط  ذئائسعط،  وخصطئ 
شعق  إلغه!!،  خرظا  طا  خرظا  سطغظا  تدارته  وشرض 
سطى  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  وسمطظا  لقجقم  سثظا 

 !!طظعاج الظئعة؟
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ

أسطظ الظائإ افول لطرئغج السعداظغ، رئغج طةطج 
جثغثة  تضعطئ  ٢٠١٧/٥/١١م،  الثمغج  طساء  العزراء، 
باجط "العشاق العذظغ" طحضطئ طظ ٣١ وزغرا و٤٤ وزغر 
الاغ  افتجاب  طظ  برلماظغا  ظائئا   ٦٥ سغظ  ضما  دولئ، 
سدعا،   ٤٢٦ إلى  لغظدمعا  التعار،  سمطغئ  شغ  حارضئ 
 ٤٩١ افسداء  سثد  لغضعن  تالغا  المةطج  أسداء  عط 
سدعًا وضحش خالح سظ تطصغعط لصعائط طظ افتجاب 
المحارضئ حمطئ ١٥٠٠ حثص لاعلغ التصائإ العزارغئ. 

(جعدان ترغئغعن الثمغج ٢٠١٧/٥/١١م).
طظ  تصغصاعا  تزعر  العذظغ)،  العشاق  (تضعطئ 
افتجاب  طظ  سثد  تعاشص  غسظغ  الثي  اجمعا؛ 
اصاسام  سطى  المسطتئ،  والترضات  السغاجغئ، 
طتاخخئ  التضط  جسطعا  تغث  السغاجغئ  المظاخإ 
شغه  وتظعإ  السغاجغئ،  المظاخإ  شغعا  تفارس 
طعارد الئطث سئر طا غسمى بصسمئ السططئ والبروة، 
أضئر  طسطتئ  ترضئ  أو  تجب  ضض  لغأخث  واقجاعزار، 
سظ  سئر  ضما  العزارغئ،  والتصائإ  المظاخإ  طظ  صثر 
ختفغ  طآتمر  شغ  الئحغر،  الةمععرغئ  رئغج  ذلك 
بالصخر الةمععري، سطى عاطح تظخغإ ظائئه بضري 
تسظ خالح رئغسا لطعزراء: "الضغضئ خشغرة وافغادي 
ترضئ   ٤٠ طظ  وأضبر  تجبًا   ٩٠ سطغعا  وغاظاشج  ضاغرة 
الاظفغثغئ  السططئ  شغ  طعصسعا  جاةث  طسطتئ 

والاحرغسغئ" (جضاي ظغعز ٢٠١٧/٠٣/٠٣م).
تضعطئ شغ تصغصاعا أظعا خادطئ لطمساسمر وطظفثة 
وتمجغص  اإلجقم،  إصخاء  الئقد،  شغ  لمحروسه 
السعدان، تغث لط غةسض المحارضعن اإلجقَم أجاس 
الثجاعر، شصث ُوِضع اإلجقم طع افسراف والمساصثات 
سطى  افطعر  غظاصحعا  ولط  واتثة،  طرتئئ  شغ  افخرى 
أجاس صعة الثلغض، بض ُوضسئ طعاد الثجاعر خراتئ 
بحضض طائع شدفاض تسمح باقرتثاد وتسمح بإلشاء 
الاسثغقت  طظ   ٣٨ المادة  شغ  ضما  الحرسغئ،  التثود 

الثجاعرغئ ظغسان/أبرغض ٢٠١٧م.
تأتغ التضعطئ لاعغأ افجعاء لحرسظئ السطماظغئ وجسطعا 
طظ  الةعات  بسخ  ظعرت  شصث  السعدان،  أعض  دغظ 
افطغظ  ضحش  شصث  المحروع،  بعثا  طئحرة  صمصمعا 
المصارظئ  والثراجات  لطثسعة  اإلجقطغ  لطمرضج  السام 
أن  الاغار،  لختغفئ  إشادة  شغ  خالح  سمار  الثضاعر 
المرضج اجاصئض ٥ تاقت ردة سظ اإلجقم شغ ٤ حععر 
طظ  ضاظئ  الردة  تاقت  ضض  وأن  الةاري،  السام  طظ 
شؤئ ذقب الةاطسات... طاعماً التضعطئ بالاساعض شغ 
الاساطض طع صدغئ الردة واإللتاد، وأن جغاجاعا تحةع 
الحئاب  وجط  الردة  تاقت  وصعع  طظ  بمجغث  وتشري 
وذقب الةاطسات... وأحار إلى أن عظاك طراضج بصاشغئ 
تطسإ دورًا ضئغرًا شغ بث اإللتاد وجط الحئاب (ختغفئ 

الاغار افربساء ٢٠١٧/٥/١٠م - السثد ١٨٨٤)
والاظازل  الاساعض،  العشاق،  تضعطئ  به  تئحر  طا  عثا 
الَتَضط  غضعن  أن  طظ  وإبساده  اإلجقم،  حسارات  سظ 
وافجاس شغ الثجاعر، وشغ رساغئ حآون الظاس شغ 
الثولئ والمةامع، وعثا بق حك غفاح حعغئ أطرغضا، 
طما جسطعا تضحش سظ وجععا الصئغح وتئاحر اإلحراف 
جاشر  بحضض  السعدان  شغ  التضط  أطعر  إدارة  سطى 
بعضاقت  افرض  باذظ  طظ  تثرج  عغ  وعا  طفدعح، 
اقظئطاح  إغه  آي  السغ  تصارغر  لاآضث  تةسسعا، 

والاظازقت الاغ صثطاعا تضعطئ السعدان.
شفغ تصرغر لقجاثئارات افطرغضغئ أطام الضعظشرس، أضث 
وشاء السعدان بةمطئ حروط جامعث لرشع السصعبات 
المفروضئ سطغه طظث سحرغظ ساطا بحضض ظعائغ عثا 

الخغش. (جعدان ترغئغعن ١٢ أغار/طاغع ٢٠١٧م).
وبتسإ تصرغر لـ "أشرغضا إظاطةظج" بسظعان "تخسغث 
والعقغات  السعدان  بغظ  اقجاثئاراتغ  الاساون 
طتطئ  الثرذعم  اجاداشئ  سظ  ُضحش  الماتثة"، 
حراضئ  ضمظ   "CIA" افطرغضغئ  اقجاثئارات  لعضالئ 
ظغسان/  ٧ الثرذعم  بـ(اإلرعاب).  غسمى  طا  لمضاشتئ 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: سئث المآطظ الجغطسغ*ـ 

السعدان: تضعطئ العشاق العذظغ، 
وشروض العقء والطاسئ فطرغضا!

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: طتمث جاطع (أبع أغمظ)*ـ 
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 السثد ١٣١  ٣افربساء ٢٧ طظ حسئان ١٤٣٨ عـ المعاشص ٢٤ أغار / طاغع ٢٠١٧ طــ

إلى افراضغ افطرغضغئ"، واسائر أضبر طظ ذرف أطرغضغ 
أّن تراطإ غرغإ شغ أن تضعن الجغارة جئئاً شغ الاشطغئ 

سطى شدائته الثاخطغئ وأزطاته.
زغارة  أّن  تماطًا  ُغثرضعن  والشربغعن  شافطرغضغعن 
تراطإ لطسسعدغئ ق تسظغ بالظسئئ إلغعط حغؤا جعى 
تطعبًا  "بصرة  بعخفعا  أجعاصعا  وغجو  برواتعا  ظعإ 
سظثطا  تراطإ  ظساعا  ضما  ظترظاعا"  ضرسعا  جّش  إذا 

ضان ُطرحتا لطرئاجئ.
شغ  تراطإ  سصثعما  الاغ  افخرغان  الصماان  أّطا 
طثاطش  وطع  الثطغب  طحغثات  تضام  طع  السسعدغئ 
تضام الئقد اإلجقطغئ شطط تجغثا سظ ضعظعما تطئاغظ 
وشرض  افطرغضغئ،  الئططةئ  شغعما  تراطإ  اجاسرض 

أجطعب سمض ُطحارك سطغعط لمتاربئ اإلجقم.
التضام  أطام  الثطابغئ  صثراته  تراطإ  واجاسرض 
الروغئدات شحّعه أبسط طساظغ اإلجقم، وشّرغه طظ 
طتاربئ  سطى  خطابه  شغ  ورّضج  السصائثغئ،  طفاعغمه 
"المسرضئ  أّن  وزسط  (اإلرعاب)،  اجط  تتئ  اإلجقم 
عغ  وإّظما  التدارات  بغظ  أو  الثغاظات  بغظ  لغسئ 
بغظ الثغر والحر، وق غمضظ أْن تظازر حسعُب الحرق 
تتمض  سطغضط  بض  (اإلرعاب)،  لستص  أطرغضا  افوجط 
وأطرغضا  وذردعط،  (اإلرعابغغظ)  طتاربئ  طسآولغئ 
جاثسمضط، وجاضعن حرغضئ طسضط لظعجم (اإلرعاب)، 

وسثم طظح طقٍذ (لقرعابغغظ)".
لصث خق جثول أسمال الجغارة طظ أي حغء طعط جعى 
المسطمغظ  بأغثي  اإلجقم،  أي  (اإلرعاب)  طتاربئ 
وطساواة  دغظعط،  سظ  المسطمغظ  وإبساد  أظفسعط، 
والغععدغئ  الظخراظغئ  بالثغاظاغظ  السزغط  اإلجقم 
المترشاغظ، وإبارة الظسرات الطائفغئ بغظ المسطمغظ، 
طظ  بثقً  لطسسعدغئ  افول  السثو  عغ  إغران  واسائار 
ضغان غععد، وغاب سظعا بتث جمغع الصداغا السغاجغئ 
المعمئ طظ طبض شطسطغظ وبعرطا وضحمغر، ضما غاب 
سظعا بتث أتعال المسطمغظ الئائسئ شغ طثاطش أرجاء 

السالط وجائر الصداغا التّساجئ واقجاراتغةغئ.
شأّي خظش طظ التضام عآقء الثغظ غجدرغعط أسثاؤعط 
وُغطصعن  اإلتاوات  سطغعط  وغفرضعن  وغتاصروظعط 
أصثام  تتئ  ُغعرولعن  عط  بغظما  الاسطغمات،  سطغعط 

أجغادعط ذائسغظ خاظسغظ أذقء ُطساسطمغظ؟!
الةئظاء  السئغث  التضام  عآقء  جظٍج  أي  وطظ 
غرشسعن  بغظما  أجغادعط  أصثام  تتئ  المظئطتعن 
طةرطغظ  ذشاًة  شغخئتعن  حسعبعط،  أطام  سصغرتعط 
جّفاتغظ، غظاعضعن الُتُرطات والُمتّرطات، شق غرسعون 

وق غظججرون وق غسمسعن وق غسصطعن؟!
لصث آن أوان البعرة الحاططئ سطغعط والثروج الةماسغ 
سروحعط  وصطإ  الطاغعتغئ،  تضمعط  أظزمئ  سطى 
الُمخطظسئ، وإصاطئ دولئ اإلجقم، الثقشئ الراحثة سطى 
واهللا  الُمعطعطئ،  ضغاظاتعط  أظصاض  سطى  الظئعة  طظعاج 

 غالٌإ سطى أطِره ولضّظ أضبر الّظاس ق غسطمعن

ولاضعن  واإلجقطغ،  السربغ  لطسالط  الةغعجغاجغ 
صاسثًة ُتعغمظ أطرغضا طظ خقلعا سطى أتئاسعا وأتئاع 

غغرعا إن اجاطاسئ.
جطمان  والمطك  تراطإ  بغظ  البظائغئ  افولى  الصّمئ  شغ 
جطمان  وّصع  تغث  دوقر،  ططغار   ٤٦٠ أطرغضا  تخثت 
وتراطإ سطى طا ُجّمغ بـــــ(اتفاصغئ الرؤغئ اقجاراتغةغئ 
المحارضئ) والاغ وخفعا وزغر الثارجغئ السسعدي سادل 
الةئغر بأظعا "تارغثغئ وغغر طسئعصئ" تظاولئ الاساون 
بغظ الثولاغظ شغ طةاقت الاةارة واقجابمار والاسطغط 
وطةاقت أخرى طثاطفئ، طظعا تعصغع اتفاصغات وخفصات 
ُطثعطئ بغظ الرغاض وواحظطظ سطى طثى السحر جظعات 
المصئطئ تةاوزت صغماعا ٣٨٠ ططغار دوقر، حمطئ صطاسات 
الاةارة والطاصئ والُئظغئ الاتاغئ والاضظعلعجغا وغغرعا، 
إضاشًئ إلى خفصئ سسضرغئ بصغمئ ١١٠ ططغارات دوقر 
احارضئ شغعا حرضات لعضعغث طارتظ وراغبغعن وجظرال 
داغظاطغضج وجظرال إلضارغك وداو ضغمغضال، ضما وّصسئ 
حرضئ أراطضع السسعدغئ ١٦ اتفاصغئ طع حرضئ بقضساعن 
وحرضئ إضسعن طعبغض باإلضاشئ إلى ١١ حرضئ أطرغضغئ 

أخرى تتئ حسار "حراضئ لفجغال".
غصعل دغفغث عغرجئ طثغر تترغر ختغفئ الةاردغان 
شغ  الةطعس  تضطفئ  ُطرتفسئ  عغ  "ضط  الئرغطاظغئ: 
تدرة دوظالث تراطإ، شئتسإ تصثغرات وول جارغئ 
شعغ صث ترتفع إلى طا غصرب طظ ترغطغعن دوقر طظ 
ططغعن  وجاعجث  افطرغضغ،  اقصاخاد  شغ  اقجابمار 
افطرغضغئ  الماتثة  العقغات  شغ  جثغثة  سمض  شرخئ 
شغ التال، والامعغث لمقغغظ أخرى طظ العظائش شغما 
ألسظئ  سطى  غارّدد  الثي  "والسآال  وغدغش:  بسث"، 
السسعدغغظ عع: ضغش غاط إغثاق ضض عثا المال سطى 
افطرغضان بغظما ق ُغظَفص سطى الحسإ الثي غئطس طسثل 
الئطالئ الرجمغ شغ السسعدغئ طا ظسئاه ١٢ بالمائئ"، 
وغفّسر عغرجئ ذلك بسئئغظ: "أّطا افول شعع بسئإ 
حثخغ، شمتمث بظ جطمان غثشع شثغئ المطك، وأّطا 
شثغئ  تثشع  السسعدغئ  أّن  وعع  جمسغ  بسئإ  الباظغ 
ُطصابض التماغئ، تاى وإن ضاظئ افجطتئ الاغ تحارغعا 

لظ تةث غعطاً ذرغصعا إلى اقجاثثام".
التفاوة  عثه  لضض  ُطصظع  تفسغر  غعجث  ق  التصغصئ  شغ 
والسثاء الطثغظ صعبض بعما تراطإ شغ السسعدغئ، بالرغط 
السسعدغئ  وضث  اإلجقم،  ضث  العاضتئ  طعاصفه  طظ 
ظفسعا، جعى السمالئ والثغاظئ والتماصئ الاغ غاسط بعا 
تضام آل جسعد، تاى إّن افطرغضغغظ أظفسعط اجاعةظعا 
بعثه  تراطإ  اجاصئال  طظ  السسعدغئ  تضام  طعاصش 
الطرغصئ، شأسرب سثد طظ المتّططغظ افطرغضغغظ الئارزغظ 
شغ تطصئ تطفجغعظغئ بّباعا صظاة (جغ إن إن) افطرغضغئ غعم 
الةمسئ سظ اجاشرابعط طظ ضض عثه: "التفاوة واقعامام 
واقجاسثاد المئالس شغه طظ صئض الممطضئ قجاصئال الرجض 
الثي ضان السام الماضغ ُغعاجط اإلجقم، واتثث صرارًا شعر 
وخعله إلى التضط غمظع دخعل رساغا جئسئ بقد إجقطغئ 

تامئ: زغارة تراطإ لطسسعدغئ تضرغج لطعخاغئ افطرغضغئ ...

عثا العجعد السسضري غتصص طخالح طحارضئ لطئطثغظ. 
أن  وعع  تطغش،  إلى  الضعغئ  رتئئ  رشع  واصع  عع  عثا 
وجـعدًا  الئطث  شغ  افطرغضغ  السسـضري  العجـعد  غضعن 
اجـاراتغةـغـاً، شتةط عثا العجعد وظعسُه وطثتُه، تتـثده 

الثطط افطرغضغئ اقجاراتغةغئ لطمظطصئ شصط".
وعضثا، وغعطاً بسث غعم، غجداد تسثغر عثا الةجء السجغج 
طظ بقد المسطمغظ لاظفغث طخالح أطرغضا وتطفائعا طظ 
دول الضفر، وترضغج عغمظاعط سطى بقد المسطمغظ. شطط 
تسث تضفغ تطك اقتفاصغات افطظغئ المحآوطئ المعّصسئ طع 
أطرغضا وبرغطاظغا، بض زادت سطغعا اتفاصغئ سئعر وتخاظئ 
لمظزمئ تتالش الحر؛ الظاتع! وطما غجغثظا تسرة وسةئًا 
عع أن تمر عثه المخائإ طرور الضرام (أصر طةطج افطئ 
اقتفاصغئ ضمظ ١١ اتفاصغئ شغ جطسئ واتثة بمعاشصئ ٤٦ 
سدعًا ورشخ سدع واتث!). أطا الرأي السام، شصث اظحشض 
بصدغئ ظفعق افجماك وشدائح رحاوى الرغاضئ، ولط 
غسر أدظى اعامام لعثا افطر الةطض واتفاصغئ الحآم عثه 
طع الظاتع! شإن ضان أطر أطرغضا وتطفائعا والظاتع وسثاؤعط 
لقجقم والمسطمغظ خاشغاً سطغظا شاطك طخغئئ، وإن ضان 

أطرعط طسطعطاً شاطك واهللا صاخمئ الزعر!
تساثثطعا  وأطظغئ  سسضرغئ  طظزمئ  الظاتع  تطش  إن 
طحارغسعا  لاظفغث  أطرغضا  رأجعا  وسطى  الضئرى  الثول 
شغ المظطصئ. وضما عع واضح لطسغان، شإن دول الضفر 
وعا  المسطمغظ،  بقد  إلى  َوَرَجِطَعا  بثغطعا  أجطئئ  صث 
المسطمغظ  بقد  جماء  تةعب  المصاتطئ  ذائراتعا  عغ 
وظعارًا تطصغ بتممعا سطى الئحر والحةر والتةر!  لغقً 

 تامئ ضطمئ السثد: اساماد اتفاصغئ سئعر صعات "الظاتع" طظ الضعغئ!

الثي  (اإلرعاب)  حسار  وجثش  ضثب  خاشغاً  غسث  ولط 
تربعط  تصغصئ  سطى  لطاشطغئ  وتطفاؤعا  أطرغضا  ترشسه 
سطى اإلجقم والمسطمغظ. ولط غسث خاشغاً ضثلك تمطمض 
حسعب المظطصئ وتطّطسعا وتعجععا السمطغ ظتع الاترر 
غجداد  شالخراع  اقجاسماري.  الشربغ  الظفعذ  ربصئ  طظ 
وضعتا وتّثة غعطاً بسث غعم؛ جععره خراع ضفر وإجقم. 
وافجالغإ  العجائض  حاى  أطرغضا  شغه  تساثثم  خراع 
إلجعاض وإخماد ترضئ المسطمغظ، وعا عغ الغعم تسئر 
بالظاتع طظ حمال افذطسغ إلى الحرق افوجط لغضعن 

سطى أعئئ اقجاسثاد لطدرب والصاض والاثطغر!
بقد  طظ  وغغرعا  الضعغئ  تضعن  أن  ظصئض  شطماذا 
المسطمغظ طسّثرًة لاظفغث طحارغع دول الضفر وسطى 

رأجعا أطرغضا؟!
بقد  الضفر  دول  طظ  وغغرعا  أطرغضا  اجاثثام  إن 
لدرب  لقظطقق  وطسابر  سسضرغئ  صعاسث  المسمطغظ 
صال  سزغط،  طظضر  وتروغسعط،  وصخفعط  المسطمغظ 
تسالى: ﴿َولَن جَيَْعَل ابُّ لِلْاَكفِِريَن بَلَ الُْمْؤِمننَِي َسبِيالً﴾، 
وصال سج طظ صائض: ﴿َوَيَعاَونُواْ بَلَ الرْبِّ وَاحكَّْقَوى َوالَ َيَعاَونُواْ 
فَُّها 

َ
ك ﴿يَا  وتسالى:  جئتاظه  وصال  وَالُْعْدوَاِن﴾،  اِإلثِْم  بَلَ 

َاء﴾. ِ ْو
َ
ُكْم أ ِيَن آَمُنوا الَ َيتَِّخُذوا َعُدوِّي وََعُدوَّ َّ ا

تمر  وأق  المسطط،  ضغان  تعج  أن  غةإ  طظضرات  عضثا 
سطغه وضأظعا ذبابئ سطى أظفه غعحعا عضثا!

والمطالئئ  بالرشخ  تعاجه  أن  غةإ  طظضرات  عضثا 
وجمغع  الظاتع  طع  الةثغثة  اقتفاصغات  بإلشاء  الساجطئ 

 الاتالفات افطظغئ والسسضرغئ طع الثول الضئرى

طسآول  سظ  تاغمج  ظغعغعرك  ختغفئ  ظصطاه  لما  َوْشًصا 
طضاإ  رئغج  ذردت  "لصث  خرح:  تراطإ  أن  أطرغضغ 
طةظعظًا،  ضان  فظه  آي)  بغ  (إف  الفغثرالغئ  الاتصغصات 
وعع تصًا سمض جظعظغ" وأضاف: "لصث واجعئ ضشعذًا 
طظ  غرغئئ  الضطمات  عثه  إن  روجغا".  بسئإ  ضئغرة 
الروجغ  الثارجغئ  لعزغر  لغصعلعا  أطرغضغ  رئغج 
والسفغر الروجغ شغ أطرغضا بسث غعم واتث طظ ذرد 

رئغج طضاإ الاتصغصات الفغثرالغئ.
إن أطرغضا واصسئ تالغا شغ أزطئ صث تآدي إلى إظعاء 
تعل  الرعاظات  تسصث  الصمار  شظعادي  تراطإ،  رئاجئ 
شغ  واصسئ  تراطإ  إدارة  إن  رئاجاه.  اظاعاء  ضغفغئ 
عجتعا  وصث  الئحرغئ  الصعى  إلى  تفاصر  شعغ  شدغتئ 
أن  ضما  واقجاصاقت،  الةماسغ  الفخض  سمطغات 
حثخغئ تراطإ الماععرة والماشغرة تدغش الفعضى 
طظ  السثغث  شإن  رئغسًا  تراطإ  وبضعن  واقرتئاك. 
المظاخإ السطغا شغ إدارته حاغرة، لثا شطظ غساطغع 
الئغئ افبغخ أن غسمض بضفاءة، شاراطإ غثسر الظاس 
بسععلئ. وضان آخر الحثخغات الئارزة الاغ رتطئ عغ 
ضعطغ)  (جغمج  الفغثرالغئ  الاتصغصات  طضاإ  طثغر 
أغار/طاغع  طظ  الااجع  شغ  شةأة  تراطإ  ذرده  تغث 
دوربغظ  رغاحارد  السظاتعر  ذضره  لما  َوَوْشًصا  الةاري، 
المجغث  ضعطغ  ذطإ  طظ  شصط  أغام  بسث  ذلك  ضان 
الاتصغصات  طضاإ  لاعجغع  والمعظفغظ  المال  طظ 
لمساسثة  الروجغ  الاثخض  شدغتئ  سصإ  الفغثرالغئ 

تراطإ لطفعز شغ اقظاثابات.
غسث الاتصغص الثي صام به طضاإ الاتصغصات الفغثرالغئ 
شغ  أطرغضا  أجرتعا  الاغ  البقبئ  الاتصغصات  أتث  عع 
طةطج  اآلخرْغظ  وغصعد  روجغا.  طع  تراطإ  سقصات 
الظعاب وطةطج الحغعخ الطثان تسغطر سطغعما غالئغئ 
التجب  دسط  ضمان  غمضظ  وق  الةمععري،  التجب 
أطعر  بغظ  وطظ  الضعظةرس،  شغ  لاراطإ  الةمععري 
السام  شغ  جااط  الضعظةرس  اظاثابات  شإن  أخرى 
غعم،  بسث  غعطًا  تظثفخ  تراطإ  وحسئغئ  المصئض 
افطر الثي غحضض تعثغثًا سطى الشالئغئ. شغ ١٨ أغار/
طاغع أسطظ الظائإ جغسعن حاشغاج أظه جغساصغض طظ 
الضعظةرس الحعر المصئض ولضظ الضبغرغظ غحضضعن 
جغشادر  بأظه  أسطظ  شصث  لثلك،  إسقظه  تعصغئ  شغ 
دسا  أظه  تعغار  سطى  ظحره  طظ  غعم  بسث  الضعظةرس 
جغمج  السابص  الفغثرالغئ  الاتصغصات  طضاإ  طثغر 
جطسئ  شغ  المصئض  افجئعع  بحعادته  لقدقء  ضعطغ 
اجاماع لطةظئ المراصئئ الاغ غرأجعا لطاتصغص شغ ذرد 
ولطاتصغص  الفغثرالغئ  الاتصغصات  طضاإ  لمثغر  تراطإ 

تسعث  وصث  روجغا.  طع  الرئاجغئ  التمطئ  سقصات  شغ 
طثغر  ضائعا  الاغ  المثضرات  سطى  بالتخعل  حاشغاج 
ضعطغ،  جغمج  السابص  الفغثرالغئ  الاتصغصات  طضاإ 
لمآغثي  ووشصًا  تراطإ،  طع  اجاماسه  سظ  ضاإ  تغث 
ضعطغ شإن الرئغج ضشط سطى ضعطغ إلغقق طضاإ 
الصعطغ  افطظ  طساحار  إلى  الفغثرالغئ  الاتصغصات 
شغ  شطغظ  لطرد  اضطر  تراطإ  شطغظ.  طاغضض  السابص 
خطاه  تعل  السغؤئ  الثساغئ  بسئإ  حئاط/شئراغر   ١٣
بالروس خقل اقظاثابات شغ الفارة اقظاصالغئ لطرئاجئ 

والاغ ضثب شطغظ بحأظعا.
دواشع  ذات  لاثخقت  السثل  وزارة  تسرضئ  ضما 
جغاجغئ؛ أوق: شخض تراطإ جالغ بغاج طظ طظخئعا 
ضظائئئ ساطئ شغ ٣٠ ضاظعن الباظغ/غظاغر الماضغ بسث 
أن رشدئ تأغغث تزر تراطإ لطعةرة طظ جئسئ بقد 
إجقطغئ. واتعمعا الئغئ افبغخ بأظعا "خاظئ وزارة 
السثل برشدعا شرض ظزام صاظعظغ غعثف إلى تماغئ 
طظ  جابص  وصئ  شغ  ضحفئ  أظعا  إق  أطرغضا".  رساغا 
عثا الحعر شغ اجاماع لةظئ الصداء بمةطج الحغعخ 
أظعا تثرت طرارًا الئغئ افبغخ وصئض أغام طظ شخض 
شطغظ  طاغضض  طساحار افطظ الصعطغ  بأن  لعا  تراطإ 
المتاطغ  أجئر  ذلك  بسث  افبغخ.  الئغئ  غثثع  ضان 
آذار/  ١١ شغ  اقجاصالئ  سطى  بعارارا  برغئ  افطرغضغ 
ضان  ذلك  شإن  ضاطغظشجر  إغطغا  لطظائئئ  ووشصًا  طارس، 
المظزمات  طظ  طةمعسئ  ضاابئ  طظ  أغام  بقبئ  بسث 
بعارارا  طظ  شغعا  تططإ  رجالئ  لفخقصغات  المراصئئ 
تاطصى  تراطإ  سائطئ  حرضات  ضاظئ  إذا  شغما  الاتصغص 

طظاشع طالغئ طظ تضعطات أجظئغئ.
غفاصر تراطإ إلى الثسط الضئغر طظ الرأجمالغغظ الثغظ 
غمعلعن التجب الةمععري وغحسر بالسجلئ، شطط غثسمه 
وشغ  الرئاجغغظ  المرحتغظ  جعى  الةمععرغغظ  طظ 
طرتطئ طاأخرة سظثطا ضاظعا غساصثون بأظه غمضظ أن غفعز 
شغ اقظاثابات بالاخعغئ الحسئغ. وبسغثًا سظ المطغاردغر 
روبرت طغرجر شإن الممعلغظ الرئغسغغظ اآلخرغظ طبض 
اإلخعة ضعخ غساشطعن بئساذئ ضسش تراطإ السغاجغ 
بعا  غرغئعن  الاغ  الدرغئغئ  اإلخقتات  سطى  إلجئاره 
شغ أجرع وصئ طمضظ صئض اظاثابات السام المصئض. وطع 
اصاراب عثه اقظاثابات جاجداد الخسعبات سطى تراطإ 
وجغاسغظ سطى تجبه اتثاذ صرارات خسئئ وإق جغفصثون 
لطعظغ  َوَوْشًصا  ذلك  وطع  الضعظةرس،  شغ  افغطئغئ 
حعارتج المآلش التصغصغ لضااب تراطإ: ضااب "شظ سصث 
الخفصات" شإن حثخغئ تراطإ تئغظ أظه جغساصغض صئض 
 أن تاط إزالاه طظ طظخئه وجغسائر ذلك اظاخارًا له

اإلصاقت واقجاصاقت يف أطرغضا 
وأبرعا سطى جغاجئ تراطإ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظـ 

جط
طار

١٤٣٨عـ،  حسئان   ١٩ السابع،  (الغعم  طعصع  ظحر 
حعصغ  الثضاعر  "أضث  شغه:  ورد  خئرا  ٢٠١٧/٠٥/١٦م) 
سقم طفاغ الةمععرغئ، أن صدغئ تةثغث الثطاب الثغظغ 
طظ الصداغا المتعرغئ فن المةامسات ق تصش بض غطالعا 
بغظ  السقصئ  السطماء  غثرك  أن  بث  وق  والاطعر،  الاشغغر 
الظص الحرسغ والعاصع. وصال «سقم»، شغ تثغث لعضالئ 
أظئاء الحرق افوجط بالةجائر الغعم البقباء، إن «صداغا 
الاةثغث عغ صداغا طتعرغئ فن اهللا جئتاظه وتسالى غسثر 
لفطئ سطى رأس ضض طائئ سام طظ غةثد لعا أطر دغظعا، 

وشغ رواغئ أخرى غةثد لعا دغظعا ضما صال رجعل اهللا ، وصدغئ الاةثغث عغ صدغئ قزطئ لطمةامسات، شالمةامسات 
ق تصش بض تاشغر باجامرار وتحعث تطعرا دائما سطى طثار الساسئ». وأضاف: «الاشغرات الماقتصئ والمااالغئ تتثث 
بسرسئ ضئغرة شغ ظض الاطعر الاضظعلعجغ المساخر، وطظ بط ق بث طظ إغةاد السصض المظدئط الثي غسالب عثا الاشغر 
شغ إذار افخعل الحرسغئ شظظططص طظ افخعل الحرسغئ المسامثة والمظدئطئ وبسصطغئ طظدئئ أغدا بمظاعب بابائ 
طاعاربئ سصإ افجغال طع طراساة ذلك الاطعر التاخض». وتابع بالصعل: «فظظا إذا وصفظا وتةمثظا سظث الماضغ وصطظا إظظا 
ظسالب صداغاظا المساخرة الاغ اخاطفئ جثرغا سظ الصداغا السابصئ بظفج السصطغئ وبظفج التطعل الاغ ضاظئ طعجعدة 
شغ افزطظئ السابصئ ظضعن صث جمثظا الحرغسئ، والحرغسئ طاضاططئ وخالتئ وطظ بط ق بث طظ طسالةاعا لضض صدغئ 

تطرأ شغ الضعن لضظ تتااج إلى رجال وسطماء ضغ غثرضعا السقصئ طا بغظ الظص الحرسغ وبغظ العاصع»."
: إن البعرة الثغظغئ الاغ غصعدعا السغسغ وغروج لعا، تزعر واضتئ جطغئ شغ تخرغتات وطعاصش 

غغغغغغغغ

سطماء افزعر واإلشااء الماساصئئ، والاغ العثف طظ خطفعا عع أن غظسطت المسطمعن طظ دغظعط أو طظ 
المسطمعن  خّطى  إْن  الشرب  سظث  إحضالغئ  شق  سظعط،  الشرب  لغرضى  أدق  وجه  سطى  شغه  السمطغ  الةاظإ 
وخاطعا وتةعا وزضعا وتخثصعا، حرغطئ أن غئصى عثا عع جصش تثغظعط وشعمعط إلجقطعط، بتغث ق 
غاسثون به أبعاب المسةث وق تثود الحسائر الاسئثغئ الفردغئ، وق غفضرون شغما غظئبص سظه طظ أتضام 
وبمظ؟!  وطاى  ضغش  ولضظ  وقزم  تامغ  أطر  عع  الاةثغث  أن  ختغح  جطعضعط.  وتدئط  حؤعظعط  تظزط 
وضغش ظصرر أن طا ظراه عع تةثغٌث تصغصًئ ولغج خثاسا وتدطغق لفطئ لائصى سصعدا أخرى خاضسئ لطضاشر 
َْوَم  ْ المساسمر؟ إن العتغ صث اظصطع بمعت رجعل اهللا ، بسث أن بطس دسعته وأتّط رجالاه، صال تسالى: ﴿ا
ِْسَالَم ِديًنا﴾ شصث أضمض اهللا جئتاظه وتسالى لظا 

ْ
ْيَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت لَُكُم اإل

َ
ْكَملُْت لَُكْم ِديَنُكْم وَأ

َ
أ

دغظظا وأتط سطغظا ظسماه، والمططعب طظا عع المتاشزئ سطى عثا الثغظ وتطئغصه وتمطه رجالئ عثى وظعر 
اإلجقم  سطى  شالتفاظ  الضرام،  وختئه    اهللا  رجعل  شسض  ضما  والةعاد  بالثسعة  أجمع،  لطسالط  ورتمئ 
وبصاؤه ططئَّصا شغ دولئ تطجم الظاس باظفغث أتضاطه، وتطئصه سطغعط تطئغصا ضاطق حاطق، عع واجإ سطى 
افطئ اإلجقطغئ، وطاى غابئ عثه الثولئ الاغ تطئص اإلجقم أخئح تةثغثعا واجئًا سطى افطئ وإق تأبط 
افطئ بسمعطعا تاى تصام، الطعط إق طظ أصاطعا أو طات طاطئسا بالسمض إلصاطاعا، وعثا السمض ق غصعم به 
تضام خعظئ ارتمعا شغ أتدان الشرب وق سطماء جعء جاروا شغ رضابعط، بض غصعم به العاسعن المثطخعن 
طظ أبظاء افطئ ضحئاب تجب الاترغر الثغظ غتمطعن عمعا وغسسعن لظعداعا وإسادة سجعا وجغادتعا، وق 

غةعز أن غسظث طبض عثا افطر لسطماء طظاشصغظ أدسغاء غأضطعن سطى طعائث التضام السمقء.

تجديد الدين ال يكون باالنسالخ منه وتضييع أحكامه

سصث تجب الاترغر شغ وقغئ السعدان، غعم الةمسئ ٢٢ حسئان ١٤٣٨عـ، المعاشص ١٩ أغار/طاغع ٢٠١٧م، 
اإلجقم...  دولئ  لسعدة  افوان  "آن  بسظعان  الثقشئ  أحئال  طعرجان  الثرذعم  شغ  التجب  طضاإ  جاتئ  شغ 

الثقشئ" وذلك شغ الثضرى الـ٩٦ لعثم دولئ الثقشئ.

والية السودان
مهرجان أشبال الخالفة "آن األوان لعودة دولة اإلسالم... الخالفة"



افربساء ٢٧ طظ حسئان ١٤٣٨ عـ المعاشص ٢٤ أغار / طاغع ٢٠١٧ طــ ٤     السثد ١٣١

 ٢٣ السئئ  الطظثظغئ،  (التغاة  طعصع  ظحره  خئر  بتسإ 
الرئغج  "أضث  ٢٠١٧/٠٥/٢٠م):  ١٤٣٨عـ،  حسئان 
اجاداشئ  الاغ  طالغ  شغ  طاضرون  إغماظعغض  الفرظسغ 
أول زغارة رجمغئ له إلى خارج أوروبا وظفثعا طع وزغري 
خارجغاه جان إغش لعدرغان والثشاع جغطفغ غعقر، رغئاه 
والثبطعطاجغ  والسغاجغ  السسضري  اقلاجام  تسجغج  شغ 
أغثي  شغ  وصعسعا  بمظع  وتمسضه  طالغ،  شغ  لئقده 
الفرظسغئ  السسضرغئ  غاو  صاسثة  شغ  وصال  (اإلرعابغغظ). 
«زغارتغ  ضاغاا:  بعبضر  إبراعغط  المالغ  الرئغج  بتدعر 
طالغ تسضج المعصش الثي أسطظاه خقل تمطاغ اقظاثابغئ 

شغ طعاخطئ طضاشتئ (اإلرعاب)»، طحغرًا إلى أن جطفه شرظسعا ععقظث «اتثث طئادرة حةاسئ لطاثخض شغ طالغ 
صئض ٤ جظعات، وعع طا جأواخطه». وزاد بخفاه الصائث افسطى لطصعات المسطتئ الفرظسغئ: «أرغث تسرغع الاساون 
السسضري والمالغ طع ألماظغا لمضاشتئ (اإلرعاب) اإلجقطغ الماطرف شغ طظطصئ الساتض افشرغصغ، وتأطغظعا طع 
شرظسا وأوروبا، وأبص بالصعات الفرظسغئ». ورأى أن الثول افوروبغئ تساطغع أن تئثل جععدًا إضاشغئ لاظمغئ 
طالغ، طسطظاً أظه جغحارك شغ صمئ الثول الثمج لطساتض، «إذ ظرغث تسرغع جععد طضاشتئ (اإلرعاب) الثولغ، 

فن طالغ غعاجه وضساً خطرًا خخعخاً شغ الحمال، تغث غساعثف (اإلرعاب) الصعات السسضرغئ»."

تزرت  الخغظغئ  السططات  أن  ٢٠١٧م)  أغار/طاغع   ٦  - ١٤٣٨عـ  حسئان   ٠٩ السئئ  (الرغاض،  طعصع  ظحر 
٢٢ اجمًا سطى طسطمغ الخغظ شغ طصاذسئ ععتظ بإصطغط حغظةغاظس إذ سطصئ الحرذئ طظحعرًا بصائمئ تدط 
٢٢ اجمًا غساثثطه المسطمعن وذطئئ طظعط تشغغر أجماء أبظائعط وإق جغاط طظسعط طظ دخعل المثارس. 
وتادمظ صائمئ افجماء الاغ تزرت السططات الخغظغئ سطى المسطمغظ اجاثثاطعا ١٥ اجمًا لطثضعر وجئسئ 
لقظاث، طظعا أجماء طبض: بظ قدن، خثام، تسغظ، سرشات، طةاعث، سئث السجغج، جغش اهللا، أجث اهللا، جغش 
الثغظ، حمج الثغظ، ذضر اهللا، ظخر اهللا، آطظئ، خثغةئ، شاذمئ، سائحئ، طسطمئ، طآظسئ، طثطخئ بتسإ 
تصرغر لرادغع آجغا. وظصض الاصرغر سظ طسطمغظ شغ اإلصطغط صعلعط إن السططات شغ حمال غرب الخغظ أبطشاعط 
أن العثف وراء تشغغر افجماء عع طتاولئ التث طظ (الاطرف) شغ المظطصئ، وعثدت بسثم السماح فذفالعط 

الثغظ غتمطعن عثه افجماء بالثعاب إلى المثرجئ طا لط غشغر آباؤعط عثه افجماء.
: إن الةرائط الاغ تصارشعا الخغظ بتص المسطمغظ بثءًا طظ اتاقلعا لارضساان الحرصغئ والاغ 
عغ ججء طظ بقد المسطمغظ، طرورا بالمةازر المروسئ الاغ ظفثتعا ضث المسطمغظ اإلغشعر تطك الاغ راح 
ضتغاعا المقغغظ طظعط، وضثلك تسثغئعط وتعةغرعط وتحاغاعط شغ أظتاء الخغظ وخارجعا، بط طظسعط 
طظ تأدغئ حسائرعط الاسئثغئ خاخئ الخعم شغ رطدان، وطظع رجالعط طظ إسفاء لتاعط، وظسائعط طظ 
والسجة  السفئ  طسظى  تتمض  إجقطغئ  بأجماء  أبظائعط  تسمغئ  طظ  طظسعط  إلى  وخعق  التةاب،  ارتثاء 
غساظثون  حثغث غأوون إلغه، وظعر صعي  لطمسطمغظ رضظ  طا ضان لغضعن لع ضان  ضض ذلك  واإلباء؛ إن 
إلغه، شق ُغدربعن سطى بطعظعط، طبطعط شغ ذلك لفجش طبض ضاشئ المسطمغظ شغ جمغع أخصاع افرض؛ 
لثلك شإن سطى المسطمغظ جمغسا السمض إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شعغ الرضظ الحثغث 

الثي غأوون إلغه، لغتمغعط طظ بطح الخغظ، وضاشئ صعى الضفر اقجاسمارغئ.

السغاجئ الثارجغئ بحضض سام، وعثه السغاجئ سادة عغ 
الاغ تاتضط شغ الخراع...) عثا طظ تغث الخراع.

بغظ  وعع   - بغظعا  شغما  الخراع  دون  تثاطش  أن  أطا 
دول الفطك أوضح - شعثا طمضظ أن غضعن شغ بقث 
تاقت: التالئ افولى: إن ضان طظ باب تعزغع افدوار 

لثثطئ طخطتئ الثولئ الضئرى.
دون  داخطغئ  بثواشع  الثقف  ضان  إن  الباظغئ:  التالئ 
لطثولئ  الثارجغئ  السغاجئ  شغ  تآبر  خارجغئ  تأبغرات 

الضئرى الاغ تسغر تطك الثول شغ شطضعا.
السمقء  أتث  دسط  باب  طظ  ضان  إن  البالبئ:  التالئ 
باسثغظ تثث "ضان عادئاً" بغظه وبغظ سمغض آخر بط 

غسعد إلى العثوء بسث اظاعاء طصادغات الثسط.
افدوار  تعزغع  جغاجئ  أن  أسطط  واهللا  غئثو  وشغما 
الصادطئ  المرتطئ  عغ  أطرغضا  لمخطتئ  افدوات  بغظ 
أطرغضغًا، وعثا غصادغ إسطاء دور جثغث سطى تساب 
الثور اإلغراظغ الثي ضان شغ طرتطئ طا وتغثا ولضظ 
أردوغان  وتمضظ  السسعدغئ  شغ  افوضاع  تشغر  بسث 
طظ التضط شغ ترضغا وطتاولئ إسادة طخر لما ضاظئ 
إسادة  أطرغضغًا  افطر  اصادى  إصطغمغ،  دور  طظ  سطغه 

لطسسعدغئ  الغمظ  تطجغط  خقل  طظ  افدوار  تعزغع 
ودخعل  الحام  شغ  اإلغراظغ  الــثور  وتتةغط  طبق 
ضئغرة  بتخئ  إغران  وتسعغخ  والسسعدغئ،  ترضغا 
طظطصئ  ولغج  والةظعب  العجط  السراق  طظاذص  شغ 
شغ  دورا  إغران  وإسطاء  السظئ،  طظاذص  أو  افضــراد 
أطرغضا  أداة  بافخض  ضعظعا  أششاظساان  شغ  الحرق 
افصخى  الحرق  شغ  واجاثثاطعا  أششاظساان  شغ 

لمساسثة أطرغضا شغ تطك المظطصئ المعمئ.
إق  صائمئ  له  تصعم  لظ  أظه  إغران  شغ  الظزام  غثرك 
بمساسثة دول الضفر شغ المظطصئ، وعغ صئطئ سطى 
عثه  جسث  شغ  طسمعطا  خظةرا  تضعن  أن  ظفسعا 
خاخئ  غطعل،  لظ  اهللا  بإذن  وعثا  السزغمئ،  افطئ 
وأظعا  اإلغراظغئ  الصثرة  ضسش  أطرغضا  تضحش  بسثطا 
الصثر  دورعــا  بسث  خاخئ  المسطمغظ  بغظ  طظئعذة 
سطى  صثرتعا  وسثم  والحام  والسراق  أششاظساان  شغ 
التسط شغ جعرغا طما اجاثسى أن تساثثم أطرغضا 
إطضاظغاتعا  ضض  جثرت  أن  بسث  بسث،  شغما  روجغا 
عظاك وطع ذلك لط تساطع أن تتسط افطر. وأخغرا 
إن السغاجئ الثارجغئ اإلغراظغئ لظ تضعن بغث إغران 
خاخئ  أطرغضا،  بغث  طرععظئ  جاضعن  بض  تثسغ  ضما 
الصادم  غضعن  ولظ  المظطصئ،  شغ  افدوار  تعزغع  بسث 
ولع  أطرغضا  ترغثه  طا  غظفث  أطرغضغًا  سمغق  إق  لطتضط 
لطسمالئ  أصرب  باتئ  فظعا  إغران  طخالح  تساب  سطى 
طاعصسا  ضان  ولثا  الفطك،  شغ  تثور  ضعظعا  طظ  تالغا 
المططإ  فظه  اقظاثابات  شغ  روتاظغ  تسظ  ظةاح 

 افطرغضغ لطمرتطئ الصادطئ

اقظاثابات اإلغراظغئ وأبرعا 
سطى السغاجئ الثارجغئ إلغران

إغران  شغ  سحرة)  (الباظغئ  الرئاجغئ  اقظاثابات  جرت 
غعم الةمسئ قخاغار رئغج لطئقد لمثة أربع جظعات، 
تسظ  التالغ  الرئغج  عط  طرحتغظ  أربسئ  بغظ  طظ 
طغرجطغط  وطخطفى  رئغسغ  وإبراعغط  روتاظغ 

وطخطفى عاحمغ ذئا.
ولصث شاز تسظ روتاظغ ضما عع الماعصع جغاجغا بسث 
تمطئ خطئ ظعسا طا طظ اعامام الرأي السام اإلغراظغ طظ 
السغاجئ الثارجغئ وجغطرة افوضاع الثاخطغئ وافزطات 

اقصاخادغئ وبطعغ العضع تثا قشاا لقظائاه.
ولغسئ  أطرغضا  شطك  شغ  تثور  دولئ  إغران  أن  ختغح 
وأصرب  تابسئ  تضاد تضعن  أظعا  لعا، إق  تابسئ (سمغطئ) 
لطسمالئ وخاخئ سطى سعث روتاظغ وشرغصه شغ وزارة 
الثارجغئ برئاجئ جعاد ظرغش الثي غسائر سمغق فطرغضا 
افولى  الرئاجئ  شغ  لطثارجغئ  وزغرا  اخاغاره  تط  تغث 
الرئاجئ  شغ  ضان  ضما  وزغــرا  إسادته  الماعصع  "وطظ 
الباظغئ، وعع ضان جفغرا جابصا بافطط الماتثة تطصى 
شغ  أجاجغ  بحضض  طحارضا  وضان  أطرغضا  شغ  تسطغمه 
جعقت سثة طظ المفاوضات السرغئ لمتاولئ الاشطإ 

سطى تثظغ السقصات بغظ واحظطظ وذعران".

ووجعد أطبال عآقء شغ التضط غربط السغاجئ اإلغراظغئ 
بالسغاجئ افطرغضغئ ربطا طتضما، وعع المسظغ بالصعل 
ولسض  بالفطك،  تثور  ضعظعا  طظ  لطسمالئ  أصرب  إظعا 
بسدعط غصعل إن خقتغات الرئغج اإلغراظغ ضسغفئ 
السططئ  خاتإ  افسطى  المرحث  بخقتغات  طصارظئ 
طظ  أظه  إق  الفخض،  الضطمئ  وله  الئقد  شغ  التصغصئ 
المقتر أغدا أن طظخإ المرحث افسطى شغ إغران صث 
اظاابه ضسش حثغث - ق أصعل اظاعى - لسعاطض ضبغرة 
ظفص  شغ  البعرة  ودخعل  الثاخطغئ  الخراسات  ولطئغسئ 
وطا  طحاضطعا،  طظ  إغران  خروج  شغ  واإلخفاق  طزطط 
طخططح اإلخقتغغظ الثي عع سئاءة تدط ضاشئ أذغاف 

السطماظغغظ إق دلغض سطى ذلك.
وظتظ ظقتر سثم وجعد حثخغئ طافص سطغعا تثطش 
المرحث التالغ خاخئ بسث وشاة بسطإ السغاجئ اإلغراظغئ 
والثارجغئ  الثاخطغئ  الثسعات  سظ  شدق  رشسظةاظغ، 
لاتةغط دور المرحث ودور الترس البعري والمآجسات 
الثور  تتةغط  ظطتر  لثا  الحسإ،  طظ  ُتظاثإ  ق  الاغ 
الصادم لطمرحث افسطى خاخئ بسث وشاة المرحث التالغ 

وتثظغ العالئ تعل حثخغاه باتةاه حثخغئ طظاثئئ.
ودور  الثارجغئ  السغاجئ  شغ  خراع  طظ  غاعصع  طا  أطا 
الحام  شغ  خاخئ  الخراع  عثا  شغ  اإلغراظغئ  السططئ 
لمصاوطئ  (السظغ)  بالتطش  غسمى  طا  وظععر  والغمظ 
السغاجئ اإلغراظغئ شغ المظطصئ، شمظ المسطعم والماعصع 
سثم تثوث (خراع بمسظى الخراع بغظ الثول الاابسئ 
أو الثول الاغ تثور شغ الفطك إذا ضاظئ الثولئ الضئرى 
تثغر  الاغ  عغ  فظعا  وذلــك  ظفسعا،  عغ  المائعسئ 

جط
طار

طرتضجات التض السغاجغ افطرغضغ يف جعرغا

المظتى  الحام  بعرة  ظتئ  أن  طظث  أطرغضا  دأبئ 
لما  التض  أن  وتضرارًا  طرارًا  الاأضغث  سطى  السسضري؛ 
أجماه افزطئ السعرغئ عع تض جغاجغ، وسطى الرغط 
طظ ذلك ظةث أظعا أوسجت إلى سمقئعا شغ المظطصئ 
بثسط البعار بالمال والسقح حرغطئ أق غسصط عثا 
ظفسه  العصئ  وشغ  سثواظا،  غرد  وق  ظزاطا  السقح 
الثاسمغظ،  لرتمئ  خاضسئ  المصاتطئ  الفخائض  غئصغ 
اتاعاء  أعمعا:  سثة  فطعر  اإلجراء  عثا  اتثثت  وصث 
البعار وطظ بط تعجغععط بمسارات طتثدة تساظجف 
ذاصاتعط وتئثد جععدعط؛ وعثا افطر تعلى ضئره ضض 
أجاس  بحضض  جسعد  آل  وظزام  الارضغ  الظزام  طظ 
ظاب  طا  الةمغع  وحاعث  الصطري،  الظزام  إلى  إضاشئ 
سظ عثا الثسط المعععم وطا آلئ إلغه الفخائض الاغ 
تاطصاه وأغظ وخض بعا المطاف، وافطر اآلخر عع إغةاد 
المئرر لقبادة الةماسغئ والصاض الممظعب وإغةاد المظاخ 
المظاجإ لطصداء سطى الفخائض الاغ تماظع سظ السغر 
شغ الطرغص افطرغضغ؛ واجاعثاف تاضظاعط الحسئغئ 
وتثطغر الئقد وتحرغث السئاد، إذ ق غمضظ الاشعل شغ 
غتمض  اآلخر  الطرف  غضظ  لط  طا  واإلجرام  الصاض  عثا 
جقتا بشخ الظزر سظ شاسطغئ عثا السقح، وبظاء سطغه 
اجاطاسئ أطرغضا إغةاد المئرر الثي ظاب سظه صاض طؤات 
اآلقف طظ المسطمغظ شغ أرض الحام دون أن غترك 
المةامع الثولغ جاضظا، وتحرغث المقغغظ طظعط داخطغا 
والمساحفغات  والمساجث  الئغعت  وعثم  وخارجغا 
والمثارس وافشران وتثطغر الئظى الاتاغئ، شغ طتاولئ 
طظعا لةسض أعض الحام سئرة لمظ غفضر بالثروج سطى 
سمقئعا شغ المظطصئ، ضما اجاطاسئ أطرغضا المتاشزئ 
ِه بالمصاتطغظ  سطى سمغطعا ذاغغئ الحام طظ خقل َطثِّ
طظ جظسغات طثاطفئ والجج بروجغا شغ المسرضئ لاصثم 
الشطاء الةعي لةمغع افسمال السسضرغئ الاغ غثعضعا 

بحار المةرم ضث أعض الحام.
عثا سطى الخسغث السسضري؛ أطا سطى الخسغث السغاجغ 
شصث سمطئ أطرغضا سطى المماذطئ وضسإ العصئ طظ 
اطاثت  الاغ  السئ  بتطصاته  جظغش  طآتمر  سصث  خقل 
طآتمر  آخرعا  ضان  والاغ  جظعات  خمج  طظ  فضبر 
جظغش ٦؛ لاآضث شغ ضض طرة سطى أجج التض السغاجغ 
باحضغض  والمامبطئ  افربع  ِجقله  سطى  غرتضج  الثي 
تضعطئ وذظغئ وتحضغض دجاعر واظاثابات وطتاربئ 
(اإلرعاب)، وضان ق بث لاتصغص عثه افطعر طظ وصش 
والاثطغر،  الصاض  شغ  أطرغضا  أوغطئ  أن  بسث  اقصااال 
شأوسجت إلى سمقئعا طظ جثغث لطدشط سطى الفخائض 
السام  ظعاغئ  شغ  اتفاق  إلى  شاعخطئ  اقصااال  لعصش 
الماضغ ٢٠١٦ غصدغ بعصش اقصااال، وطظ بط الثخعل 
شغ طفاوضات طع ذاغغئ الحام سظ ذرغص سصث طآتمر 
شغ الساخمئ الضازاخغئ أجااظئ بمئادرة روجغئ الحضض 
بةعقته  أجااظئ  طآتمر  شضان  المدمعن،  أطرغضغئ 
افربع بمبابئ السضئ الاغ غراد إغةادعا لغسغر سطغعا 
صطار التض السغاجغ افطرغضغ، تغث تعخطئ أطرغضا 
طظ خقل الةعلئ الرابسئ طظ طآتمر أجااظئ إلى شرض 
طا أجماه تثفغخ الاعتر شغ طظاذص طتثدة طافرصئ 
صئداعا  وإتضام  الحام  أعض  سطى  الثظاق  لادغص 
الفخائض  بسخ  وجسطئ  بض  المظاذص،  عثه  سطى 
غرشخ  طظ  ضث  الحام  ذاغغئ  طع  واتث  خظثق  شغ 
التض افطرغضغ بسث أن وخماعط بـ(اإلرعاب)، وعغ 
اآلن تسغر بثطى بطغؤئ وبابائ ظتع تتصغص عثشعا 

المظحعد شغ اقلافاف سطى بعرة الحام.
بابائ  طرتضجات  سطى  السغاجغ  تطعا  شغ  وتسامث 
افطظغئ  الثولئ  طآجسات  سطى  المتاشزئ  وأعمعا: 

غفخض  سطماظغ  دجاعر  ووضع  والسسضرغئ،  طظعا 
سطى  وغتاشر  الائسغئ  وغضرس  التغاة  سظ  اإلجقم 
دغمصراذغئ  اظاثابات  وإجراء  الضاشر،  الشرب  طخالح 
الحضض لغخض إلى التضط طظ ظال رضا أطرغضا وأبئئ 
وقءه لعا، وتحضغض تضعطئ وتثة وذظغئ سظ ذرغص 
طخالتات بغظ بسخ الفخائض وبغظ ذاغغئ الحام، 
وطحارضئ الةمغع ذاغغئ الحام والفخائض الماخالتئ 
التض  عثا  وجه  شغ  غصش  طظ  ضض  طتاربئ  شغ  طسه 
تتئ طسمى طتاربئ (اإلرعاب). وبسث أن غاط ترتغإ 
افوراق وتطمؤظ أطرغضا سطى طتمغاعا تضعن تظتغئ 
بمبابئ  طضاظه  جثغث  ذاغغئ  ووضع  الحام  ذاغغئ 

طضاشأة فعض الحام سطى تدتغاتعط.
شغ  أطرغضا  سطغعا  تسامث  الاغ  المرتضجات  عغ  عثه 
تطعا السغاجغ، وإن الظاظر لعثا التض المرتصإ غةث 
أن العاصع لظ غاشغر شغ طدمعظه وإن تشغرت بسخ 
والحصاء  الدقل  شإن  وبالاالغ  وأحضاله،  طقطته 
ضغش  بماره،  طظ  بمرة  السغح  ضظك  وإن  له  طقزم 
غدسه  تحرغع  الئحر؛  تحرغع  سطى  صائط  وعع  ق 
السصض الئحري الثي طظ خفاته الاظاصخ واقخاقف 
غاخش  ظزاطا  لظا  لغظاب  الئغؤئ؛  شغ  والاأبر  والافاوت 
بخفاته شغآدي إلى حصاء اإلظسان، وعثا طا ظراه شغ 
تظحأ  لط  الحام  بعرة  وإن  العضسغئ،  افظزمئ  جمغع 
طظ أجض ذلك وأعض الحام لط غصثطعا شطثات أضئادعط 
ولط غصثطعا الشالغ والظفغج طظ أجض اجائثال سمغض 

بسمغض أو طظ أجض تشغغر شغ العجعه شصط.
لغج  وطتظ  أععال  طظ  الحام  بعرة  به  تمر  طا  إن 
لعا  الئسخ  خثقن  وإن   ، طتمث  أطئ  سطى  بةثغث 
وصث  اهللا،  بإذن  غدرعا  ولظ  ظفسه  غسغث  تارغت  عع 
أخئرظا به رب السجة شغ طتضط تظجغطه شصال: ﴿َفرَتَى 
 َ ْ خنَ َفُقولُوَن  فِيِهْم  يَُسارُِعوَن  َمَرٌض  قُلُوبِِهْم  يِف  ِيَن  َّ ا
ِمْن  ْمٍر 

َ
أ ْو 

َ
أ بِالَْفْتِح   َ ِ

ْ
يَأ ْن 

َ
أ  ُ ابَّ  َ َفَع َدائَِرٌة  تُِصيبََنا  ْن 

َ
أ

ْغُفِسِهْم نَاِدِمنَي﴾ وصال 
َ
وا يِف أ رَسُّ

َ
ِعْنِدهِ َفُيْصبُِحوا بَلَ َما أ

ِمْن  ْف  ُغَتَخطَّ َمَعَك  الُْهَدى  نَتَّبِِع  إِْن  ﴿َقالُوا  جئتاظه: 
وغثثل  أطرغضا  رضا  غئاشغ  طظ  تال  عثا  ْرِضَنا﴾، 

َ
أ

أعض الحام، أطا تال المآطظغظ شصث بغظه اهللا سج وجض 
مَجَُعوا  َقْد  اجَّاَس  إِنَّ  اجَّاُس  لَُهُم  َقاَل  ِيَن  َّ ﴿ا صعله:  شغ 
َونِْعَم   ُ ابَّ َحْسبَُنا  َوَقالُوا  إِيَمانًا  َفَزاَدُهْم  َفاْخَشْوُهْم  لَُكْم 
َفْمَسْسُهْم  لَْم  َوَفْضٍل   ِ ابَّ ِمَن  بِنِْعَمٍة  َفاْغَقلَُبوا    الَْوكِيُل 
إِغََّما    َعِظيٍم  َفْضٍل  ُذو   ُ َوابَّ  ِ ابَّ رِْضَواَن  َبُعوا  َوايَّ ُسوٌء 
وََخافُوِن  َافُوُهْم 

َ
خت َفَال  َاَءهُ  ِ ْو

َ
أ خُيَوُِّف  ْيَطاُن  الشَّ َذلُِكُم 

طثطص  طسطط  لضض  بث  ق  شضان  ُمْؤِمننَِي﴾،  ُكْنُتْم  إِْن 
  وبمتمث  دغظًا  وباإلجقم  ربًا  تسالى  باهللا  رضغ 
غدع  أن  بث  ق  ضان  دجاعرًا؛  السزغط  وبالصرآن  ظئغًا 
طرضاة  ولغج  وجض  سج  اهللا  طرضاة  سغظغه  ظخإ 
أطرغضا أو الشرب الضاشر؛ وأن غطغسه شغ ضض طا أطر 
شطاسئ  رضابعا؛  شغ  وغسغر  أطرغضا  غطغع  أن  ولغج 
صال  لطظخر،  المعخطئ  الطرغص  عغ  وجض  سج  اهللا 
ُكْم  َ َفْنرُصْ وا ابَّ ِيَن آََمُنوا إِْن َيْنرُصُ َّ فَُّها ا

َ
تسالى: ﴿يَا ك

ْقَداَمُكْم﴾، وصال سج طظ صائض: ﴿َوَما اجَّرْصُ 
َ
َويُثَبِّْت أ

أطرغضا  وذاسئ  َِكيِم﴾،  احلْ الَْعِزيِز   ِ ابَّ ِعْنِد  ِمْن  إِالَّ 
﴿يَا  تسالى:  صال  لطعجغمئ،  المعخطئ  الطرغص  عغ 
بَلَ  وُكْم  يَُردُّ َكَفُروا  ِيَن  َّ ا تُِطيُعوا  إِْن  آََمُنوا  ِيَن  َّ ا فَُّها 

َ
ك

أن  الحام  أعض  شسطى  َخارِسِيَن﴾.  َفَتْنَقلُِبوا  ْقَقابُِكْم 
َ
أ

الماغظ  بتئطه  جمغسًا  غساخمعا  وأن  بربعط  غبصعا 
﴿ تسالى:  صال  الضاشر،  الشرب  تئائض  ضض  وغصطسعا 

ُدونِِه  ِمْن  ِيَن  َّ بِا فُونََك  خُيَوِّ َو َقْبَدهُ  بَِكاٍف   ُ ابَّ لَيَْس 
َ
أ

 ﴾ِمْن َهاٍد ُ َ ُ َفَما  َوَمْن يُْضلِِل ابَّ
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: أتمث سئث الععاب*ـ 
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: تسظ تمثانـ 

فرنسا تؤكد استعماريتها وعداءها لإلسالم والمسلمين

في مسيرة حربها على اإلسالم والمسلمين
الصين تحظر مجموعة من األسماء اإلسالمية


