
١٤٣٨عـ،  حعال   ٥ الثمغج  (صاجغعن،  طعصع  ظحر 
٢٠١٧/٦/٢٩م) الثئر الاالغ: "وجه طمبض ططغحغا تجب 
المعجعي»  «ظعاف  الطئظاظغ  الظعاب  طةطج  لثى  اهللا 
جغطرة  طظ  غساظغ  الثي  الطئظاظغ  لطحسإ  تعثغثًا 
وأضث  الئقد.  شغ  الصرارات  طسزط  سطى  التجب  ططغحغا 
«المعجعي» صائق: ضما صاتطظا شغ جعرغا طساً طظ الترس 
البعري اإلغراظغ إلى التحث الحسئغ السراصغ إلى الصعى 
وتطفًا  خفاً  لئظان  شغ  طسا  جظصاتض  الحسئغئ،  السعرغئ 
اإلغراظغئ  المطغحغات  اجاصثام  إلى  إحارة  شغ  واتثًا، 

لطئظان شغ تال بار الحسإ الطئظاظغ ضث طمارجات ططغحغا تجب اهللا. عثا وتسائر ططغحغا تجب اهللا الطئظاظغ الغث 
السسضرغئ الطعغطئ إلغران طظ أجض تظفغث طثططات إغران شغ المظطصئ السربغئ. إذ غسائر تجب اهللا الطئظاظغ طظ 

المطغحغات الطائفغئ الاغ تصاتض لةاظإ الظزام ضث الحسإ السعري طظث بثاغئ التراك المسطح شغ الئقد".
: إن تجب إغران شغ لئظان غعثد أعض لئظان باجاصثام المطغحغات اإلغراظغئ إلى لئظان شغ تال طا إذا 
باروا ضث طمارجاته. تغث إن ططغحغا تجب إغران شغ لئظان تسائر عغ الثراع السسضرغئ لطظزام اإلغراظغ شغ 
المظطصئ، وعغ تصاتض أعض جعرغا إلى جاظإ ظزام بحار الئسبغ السطماظغ السمغض عظاك، خثطئ فطرغضا وتظفغثا 
لمحارغسعا اقجاسمارغئ، وضثلك تفاظا سطى سمغطعا الظخغري بحار أجث، رغط ضض السفسطات والةسةسات 
اإلسقطغئ الاغ غثسغعا التجب سظ وصعشه شغ وجه المثططات اقجاسمارغئ افطرغضغئ. إن تعثغث تجب إغران 
فعض لئظان ق غثاطش طططصا سظ طظعب الطعاغغئ روغئدات المسطمغظ الثغظ غئشعن الفساد شغ افرض، 
وق عط لعط جعى خثطئ أجغادعط شغ الشرب الضاشر المساسمر. لصث شدتئ بعرة الحام الثعظئ، وضحفئ 
الطبام سظ وجعه الطؤام، وأجصطئ ورصئ الاعت سظعط شئثت جعءاتعط لضض ذي بخغرة، بض لضض ذي سغظغظ، 
وأظعرتعط سطى تصغصاعط بأظعط جمغسا أجظان شغ دوقب جغاجات الثول اقجاسمارغئ؛ غظفثون أجظثاتعا 

وغتصصعن طخالتعا سطى تساب حسعبعط وبظغ جطثتعط، وصرغئا جغثوصعن وبال أطرعط بإذن اهللا.

السغاجغ  الصائث  عع  الثولئ  رجض  إن 
بسصطغئ  غاماع  رجض  ضض  وعع  المئثع، 
حآون  إدارة  غساطغع  وعع  التضط، 
والاتضط  المحاضض  وطسالةئ  الثولئ 
عثا  والساطئ.  الثاخئ  السقصات  شغ 
بغظ  غعجث  صث  وعع  الثولئ،  رجض  عع 
غمارس  وق  تاضمًا  غضعن  وق  الظاس 

التضط. أسمال  طظ  حغؤًا 
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اقخاغار طا بني صطر وبني طخر
ضاقخاغار طا بني الرطداء والظار
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بصطط: تسظ المثععن*

حعال   ٣ البقباء  المخرغعن،  (ختغفئ  طعصع  ظحر 
"أتغا  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٧/٦/٢٧م)  ١٤٣٨عـ، 
أضبر  الخرب  صاض  ذضرى  البقباء  الغعم  بعجظغعن 
بمثغظئ  وأذفال  ظساء  بغظعط  ترصا  طسطما   ١٤٠ طظ 
حعثتعا  الاغ  الترب  خقل  الئقد  حرصغ  "شغحشراد" 
بقدعط بغظ ١٩٩٢ـ  ١٩٩٥. وحارك شغ طراجط اإلتغاء 
أصارب  الترب"،  ضتاغا  "الظساء  جمسغئ  ظزماعا  الاغ 
الدتاغا وأسداء الةمسغئ، تاططغظ شغ أغثغعط قشاات 
تسعد  وخعرا  التصغصئ،  سظ  والضحش  بالسثالئ  تطالإ 
فغام الترب. وتعجه المحارضعن إلى طظجل شغ طظطصئ 
"آدم سمراغغاح" أسثم شغه أضبر طظ ٧٠ طسطما ترصا 
بصداء  طظجل  إلى  بط   ،١٩٩٢ تجغران/غعظغع   ١٤ شغ 
"بغضاشاتح" بالمثغظئ ذاتعا، أسثم شغه أغدا أضبر طظ 
٧٠ طسطما ترصا بغظعط ظساء وأذفال وطسظعن شغ ٢٧ 
طراجط  شغ  المحارضعن  وصرأ   .١٩٩٢ تجغران/غعظغع 
اإلتغاء الفاتتئ ورشسعا الثساء فرواح الدتاغا، وترضعا 
العرود أطام المظجلغظ، بتسإ طراجض افظاضعل. وشغ 
ضطمئ له خقل طراجط اإلتغاء، صال رئغج طةطج بطثغئ 
شغحشراد بقل طاطغسفغاح، إظه إلى اآلن لط غسبر سطى 
رشات الدتاغا رغط طرور ٢٥ ساطا سطى ارتضاب الةرغمئ 
الئحسئ. وأحار إلى أن المثغظئ الاغ ضان غسغح شغعا 
تالغا  شغعا  غسغح   ،١٩٩١ شغ  بعجظغ  ألش   ١٤ ظتع 
ظتع ألش و٢٠٠ بعجظغ. وشغ وصئ جابص الغعم، صدئ 
الععلظثغئ  التضعطئ  باتمغض  قعاي  اجاؤظاف  طتضمئ 
خقل  طسطط،   ٣٠٠ طصاض  سظ  المسآولغئ  طظ  ججءا 
طثبتئ "جربرظغاسا" الاغ ظفثتعا صعات خرب الئعجظئ 
السام ١٩٩٥. وصالئ المتضمئ إظه "تال سثم تسطغط 
صعات تفر السقم الععلظثغئ الاابسئ لفطط الماتثة، 
جغاماسعن  ضاظعا  الئعجظئ،  خرب  لصعات  المسطمغظ 
ودخطئ  بظسئئ ٣٠٪".  التغاة  صغث  سطى  الئصاء  بفرخئ 
الصعات الخربغئ جربرظغاسا شغ ١١ تمعز/غعلغع ١٩٩٥ 
الماتثة،  افطط  صئض  طظ  آطظئ  طظطصئ  إسقظعا  بسث 
وارتضئئ خقل سثة أغام طةجرة جماسغئ راح ضتغاعا 
أضبر طظ ٨ آقف بعجظغ، راوتئ أسمارعط بغظ ٧ و٧٠ 
ارتضئئ  الخربغئ  الصعات  أن  إلى  اإلحارة  تةثر  ساطا. 
السثغث طظ المةازر بتص طسطمغظ خقل طا سرف بفارة 
ترب الئعجظئ، الاغ بثأت سام ١٩٩٢، واظاعئ ١٩٩٥ 
بسث تعصغع اتفاصغئ داغاعن، وتسئئئ شغ إبادة أضبر طظ 

٣٠٠ ألش حثص باساراف افطط الماتثة.
تص  شغ  الئحسئ  المةازر  عثه  ارتضئئ  لصث   :
السالط  جئغظ  لعا  غظثى  والاغ  الئعجظئ،  المسطمغظ 
(الماتدر!)، ظاغةئ اظثثاع طسطمغ الئعجظئ بضثبئ 
سطغعا  تحرف  الاغ  اآلطظئ  بالمظاذص  غسمى  طا 
والاغ  الماتثة،  افطط  لمظزمئ  تابسئ  دولغئ  صعات 
حارضئ بثورعا شغ تطك المثابح والمةازر المروسئ، 
وتراصخئ سطى جبث المسطمغظ وأحقئعط. إن عثه 
المةازر عغ طبال تغ لما غتاك فعض جعرغا، إن عط 
- ق صثر اهللا - اظثثسعا بالعسعد الجائفئ الاغ ُتسرض 
سطغعط، وبالمآاطرات الاغ تثبَّر لعط، وصئطعا بالاظازل 
سظ أعثاشعط بإجصاط الظزام بضاشئ أحضاله ورطعزه، 
وإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، 
رصابعط  تسطغط  وبالاالغ  أجطتاعط،  سظ  والاثطغ 
وطخغرعط لصعات اإلجرام الثولغئ، شالتثر التثر غا 
أعض الحام، واسطمعا أن السسغث عع طظ اتسر بشغره، 
وأن المآطظ الضغج ق غطثغ طظ جتر واتث طرتغظ.

غجة  صطاع  غسغحعا  الاغ  الضئغر  الادغغص  تالئ  رغط 
بفسض ضشعط جططئ رام اهللا سطى أعض الصطاع بعثف 
الاأبغر سطى جططئ تماس المسغطرة سطى الصطاع، إق 
أن العشث الثي اجاصئطاه طخر وطضث شغعا طا غصارب 
عظاك  دار  سما  غسطظ  أن  دون  ساد  صث  أغام  الاسسئ 
وسظ المئاتبات طع المثابرات المخرغئ وعغ الطرف 
المضطش بالاساطض طع الترضات الفطسطغظغئ، جعى طا 
ورد شغ تخرغتات لمصربغظ طظ تماس ودتقن سظ 
لصاءات سصثت شغ الصاعرة طا بغظ وشث تماس ودتقن 
والمصربغظ طظه، وسظ وسعد ضبغرة وتطمغظات تطصاعا 
وشث تماس طظ دتقن والمثابرات المخرغئ، خاخئ 
دون  طا  إلى  طصطخئ  باتئ  الاغ  الضعرباء  ططش  شغ 

افربع جاسات ضض ابظاغ سحرة جاسئ.
لضظ شعط طشجى عثه الجغارة ق غمضظ أن غسجل سظ 
أزطئ  ظض  شغ  التصغصغ،  جئئعا  تعل  سثة  حعاعث 
الثطغب المفاسطئ تةاه صطر والاغ تعثف إلى تصطغص 
سطى  وتأبغرعا  سمالاعا  بتضط  الئرغطاظغ  ظفعذعا 
طحارغع أطرغضا شغ ضض طظ شطسطغظ والغمظ ولغئغا.

شصئغض اظثقع أزطئ الثطغب بأغام، زار المئسعث الصطري 
شغ  افوضاع  أن  وأسطظ  غجة  صطاع  السمادي  طتمث 
إسقن  طصابض  شغ  افجعأ...  ظتع  جااةه  الصطاع 
صغادات إغراظغئ سظ تصثغمعا الاعؤظئ لترضئ تماس 
بسث اظاثاباتعا افخغرة، بض لصث ظحرت ختغفئ الحرق 
افوجط الطظثظغئ شغ ٥/٣٠ خئرا طفاده سعدة الثسط 

اإلغراظغ لترضئ تماس.
طصادإ  بحضض  ظحر  سما  بئسغث  لغج  افطر  وعثا 
السقصئ  سظ  الاثطغ  تماس  ترضئ  طظ  الططإ  تعل 
إغران،  وبالاأضغث  طخر  طع  الاصارب  لخالح  صطر  طع 
بثون  المظطصئ  شغ  أطرغضا  سمقء  طع  الاساطض  أي 

طظاضفات وتثرغإ طظ سمقء اإلظةطغج ضصطر.
وافطر المبغر شغ عثه الظصطئ، عع الطرغصئ الاغ أخرجئ 
بعا ظاائب اظاثابات ترضئ تماس، شمع إسقن اظاثاب 
السسضري  الةعاز  تأجغج  شغ  تارغثه  له  طترر  أجغر 
لطترضئ ضصائث لطمضاإ السغاجغ سطى طساعى صطاع 
غجة، وتسرغش طعماه الةثغثة بأظعا جاضعن قجاسادة 
وتتسغظ السقصات طع طخر وإغران، بط تظّضإ الظزام 
المخري سظ شاح طسئر رشح لثروج إجماسغض عظغئ إلى 
صطر إلجراء جطسئ اقصاراع افخغرة وإسقن اجط رئغج 
المضاإ السغاجغ لطترضئ، بط وضردٍّ سطى طظع الظزام 
اظاثابه  إسقن  جاء  طخر،  سئر  عظغئ  خروج  المخري 
ضرئغج لطمضاإ السغاجغ لطترضئ بحضض طفاجأ سئر 
إسقن خالث طحسض سطى حاحئ الةجغرة طظ صطر، وضأن 
شغ عثا ردا سطى تخرف طخر بسثم شاح طسئر رشح إق 
باتةاه واتث لسعدة السالصغظ شغ طخر إلى صطاع غجة، 
وعع طا غسظغ أن التةب افطظغئ تةاه سثم شاح المسئر 
ق طضان لعا شغ ذلك التثث، وأن جئإ اإلغقق أتى 
لمظع عظغئ طظ الاعجه لصطر واإلصاطئ شغعا... طع السطط 
أن دخعل الظفعذ الصطري لشجة تتئ طزطئ المحارغع 
الماضغئ  السظعات  شغ  تثث  صث  والثسط  اإلظساظغئ 
سظثطا ضان إجماسغض عظغئ رئغسا لعزراء تضعطئ جططئ 

غجة، إضاشئ إلصاطئ خالث طحسض شغ صطر.
بض وضاظئ المفاجأة الضئرى شغ اجاصئال طخر لصائث 
طظ  وسثد  الصطاع  طساعى  سطى  الةثغث  الترضئ 
أغام،  تسسئ  لمثة  طخر  شغ  وطضعبعط  طساسثغه 
بغظما بصغ عظغئ طصغما شغ صطاع غجة! شإذا طا أضفظا 
صطاع  غحعثعا  الاغ  الاسغغظات  ترضئ  ذلك  ضض  إلى 
جططئ  شغ  طثاطفئ  لمظاخإ  افخغرة  اآلوظئ  شغ  غجة 
تماس، وضطعا تحغر بسغطرة سظاخر وصغادات طصربئ 
شإظه  ذلك  ضض  طظ  لطترضئ...  السسضري  الةعاز  طظ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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اجاماع  شغ  الظاتع  سام  أطغظ  جاعلاظئرغ  جغظج  خرح 
تجغران/  ٢٩ غعم  بروضسض  شغ  الظاتع  دشاع  وزراء 
أضثت  الظاتع  شغ  افسداء  الثول  "إن  صائًق  غعظغع 
وأضاف  أششاظساان.  إلى  الةثد  الةظعد  آقف  إرجال 
بثسط  أخرى  طرًة  تسّعثوا  الظاتع  شغ  الّثشاع  وزراء  أن 
أطاًظا،  أضبر  بقدعط  لةسض  افششاظغئ  افطظ  صعات 
طقًذا  أخرى  طرًة  تخئح  لظ  أششاظساان  أن  وضمان 
أن  جاعلاظئرغ  أضّث  ضما  الثولغغظ.  "لقرعابغغظ"  آطظا 
افطظ  صعات  تثرغإ  عغ  لطظاتع  الرئغسغئ  المعمئ 
افششاظغئ وطساسثتعا وتصثغط الظخح لعا، ضما أضاف 

أن الظاتع لظ ُغسغث اقظثراط شغ السمطغات الصاالغئ.
طظث افول طظ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٥، أذطص الظاتع 
التازطئ"  الثسط  "بسبئ  اجط  تتئ  الةثغثة  طعماه 
ترب  طعمئ  أذعل  طظث  ساًطا   ١٣ ظعاغئ  بسث  طئاحرًة 
الّثول  اتفصئ  ذلك،  طظ  جظاغظ  وبسث  أطرغضغئ. 
أششاظساان  طع  أخرى  طرًة  المساعثة  شغ  افسداء 

صعات  تثرغإ  بشرض  الصعات  طساعغات  زغادة  سطى 
وطساسثتعا.  لعا  المحعرة  وإجثاء  افششاظغئ  افطظ 
وطظ ظاتغئ أخرى، حعثت أششاظساان أحث العةمات 
افحعر  شغ  الممغائ  العةمات  أحث  وضاظئ  دطعغئ، 
افخغرة الاغ أجفرت سظ طصاض وجرح طؤات المثظغغظ. 
وغئثو أن الظاتع خرح أن السئإ الرئغسغ شغ زغادة 
وجعد الصعات شغ أششاظساان عع طظع سعدة "اإلرعاب" 
اقظفةارات  جطسطئ  وضاظئ  افطظ.  اظسثام  وزغادة 
صث  فششاظساان  افخغرة  افحعر  شغ  المساعثشئ 
ضحفئ باسصثعا وحثتعا أظعا تثار طظ صئض وضاقت 
اقجاثئارات افطرغضغئ. وسظ ذرغص عثه اقظفةارات، 
طحغرة  افوروبغئ  الثول  إلى  إحارات  أطرغضا  ترجض 
أششاظساان،  ترب  طظ  اظستئاط  إذا  أظه  لفوروبغغظ 
شإن "اإلرعابغغظ" جغخئتعن أصعى، وبالاالغ جغاسغظ 
ُطثظضط  شغ  طتارباعط  المطاف  ظعاغئ  شغ  سطغضط 
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حذار يا أهل الشام 
أن يصيبكم وبال ما أصاب
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حزب إيران يهدد أهل لبنان باالنتقام منهم كما فعل بأهل سوريا!!
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لط  الاغ  تطك  أطرغضا  طزطعطغئ!!  أختاب  أظعط  سطى 
تططإ  الاغ  وعغ  (اإلرعاب)  صائمئ  ضمظ  تثرجعط 
طظ تضام السسعدغئ طتارباه شغطغسعن أذلئ بغظما ق 
غساطغسعن الاخرغح بأن التعبغغظ الثغظ غتاربعظعط 
إرعابغعن، بض صالئ إظعط جغران لعا، طع أظعط وخطعا 
الحراضئ  تضعطئ  سطى  واظصدعا  السقح  سئر  لطتضط 
المجسعطئ بغظعط وبغظ سمقء اإلظةطغج عادي وطظاخرغه 

ولط غضظ فطرغضا أن تثغظ أسمالعط طةرد إداظئ!!
وعا عغ افطعر تاضحش أضبر شعادي وطظاخروه لغسعا 
شغ ظزر السسعدغئ تساثثطعط وتتارب بعط  إق ضرتاً 
لاتصغص طخالح جغثتعا أطرغضا الاغ تتاول تبئغئ طئادرة 
جعن ضغري وتسثغض بسخ بظعدعا لثر الرطاد شغ السغعن 
بسمطغئ إخراج دراطاتغضغئ خادسئ، إن برغطاظغا لظ تسعل 
ضبغرا سطى جظاح عادي وطظاخرغه - خاخئ أن أغطئعط 
طظ تجب اإلخقح - شغما غسمى بالحرسغئ لطتفاظ سطى 
طخالتعا، وعغ ترى أطرغضا تاعمعط بــ(اإلرعاب) وتصعم 
طظاذص  أظعا  جغطرتعط  تتئ  الاغ  المظاذص  باخعغر 
سمطغات سسضرغئ لعا ضث (اإلرعاب) ضحئعة والئغداء 
وأبغظ، وعا عغ أطرغضا طا زالئ ضض غعم تصخش عظاك 
تاى شغ طأرب لاصعل إن طظاذص ظفعذ الحرسغئ بصغادة 
عادي لغسئ آطظئ وتطفئ أظزار السالط أن طظاذص جغطرة 

التعبغغظ لغج شغعا (إرعاب) وعغ آطظئ!
افربساء  غعم  افطرغضغئ  الثارجغئ  خظفئ  وصث 
المةالج  طظ  سثدًا  الماضغ  تجغران/غعظغع   ٢١
السغاجغئ بمتاشزاغ تدرطعت وأبغظ ضمظ صعائط 

المظزمات (اإلرعابغئ) لثغعا.
المةالج  عثه  أجماء  طظ  سثدا  أن  العزارة  وذضرت 
لةظئ  وأبظاء  تدرطعت  وأبظاء  أبغظ  أبظاء  بغظعا 
وطةطج  تدرطعت  طثن  وطةطج  تدرطعت 
تحر  لط  شغما  (إرعابغئ)  تظزغمات  العذظغ  تدرطعت 

لطمةالج التراضغئ اقظفخالغئ بثلك!!
أطا اإلطارات شعغ تطسإ دورعا المرجعم لعا طظ صئض 
بط  الةظعب  شغ  المظاذص  سطى  السغطرة  شغ  اإلظةطغج 
تسمض سطى طتاولئ تثوغر التضط لةظاح سطغ خالح وابظه 
(اإلرعاب)  طضاشتئ  شغ  والسسعدغئ  فطرغضا  طساغرة 
غسعد  أن  ترغثه  -الثي  عادي  جظاح  تساب  سطى  ولع 
لتدظ جظاح سطغ خالح - تغث تسمض سطى إصظاع أطرغضا 
طسه  والتعار  خالح  سطغ  جظاح  بافدغض  والسسعدغئ 
وإسادة أتمث سطغ خالح لطغمظ لغحارك شغ تض افزطئ 
الغمظغئ شغ ظض حراضئ التعبغغظ، وشغ عثه المطالإ 
وبغظ  بغظعا  الثقف  غصع  ربما  لقطارات  والسغاجات 
السسعدغئ وجغثتعا أطرغضا ضما وصع بثخعص ططفات 

أخرى شغ الةظعب لضظعا تطئ ولع طآصاا؟!
السعاد  وبافخص  لعادي  المظاخرون  أخئح  لصث 
افسزط طظعط وعط تجب اإلخقح بغظ شضغ ضماحئ 
افخغر  وشغ  التعبغئ،  السسعدغئ  افطرغضغئ  الدشعط 
ق بث لعط طظ طساغرة طا تسمض أطرغضا طظ أجطه ولع 

سطى تساب طا غسمى بالحرسغئ!
عضثا تغظما غشغإ العسغ السغاجغ الثي غظططص طظ 
السصغثة اإلجقطغئ الثي شغ ضعئه غاةظإ المسطمعن 
حراك أسثائعط وطثططاتعط شق غضعظعن بعصا وأداة 
لضض ظاسص، شعض وسى أعض الغمظ تصغصئ المثططات 
تضام  طع  السمض  طظ  أغثغعط  وظفدعا  اقجاسمارغئ 
دولئ  إلصاطئ  سمطعا  بط  طسعط،  غسمض  وطمظ  سمقء 
الاترغر  تجب  طع  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 

 !الرائث الثي ق غضثب أعطه؟
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ

خرغطئ الصعى السغاجغئ يف لغئغا

تسضج  لغئغا  شغ  والسسضرغئ  السغاجغئ  افوضاع  إّن 
تالئ شعضى جغاجغئ سارطئ، شالصعى المتطغئ الاابسئ 
فطرغضا وأوروبا تاخارع لجغادة ظفعذعا سطى افرض، 
صعى  بقث  وعظاك  جثغثة،  طضاجإ  سطى  ولطتخعل 

جغاجغئ رئغسغئ شغ لغئغا وعغ:
أوقً: تضعطئ العشاق العذظغ

وعغ التضعطئ المسارف بعا دولغا، وغرأجعا شاغج السراج 
وعع ذو تعجه صعطغ وذظغ، تحضطئ تضعطاه شغ حئاط/
شئراغر سام ٢٠١٦ بمعجإ اتفاق طثغظئ الخثغرات شغ 
سام  افول/دغسمئر  ضاظعن   ١٧ شغ  الُمعّصع  المشرب 
٢٠١٥ والثي رساه برغطاظغا والثول افوروبغئ، وتتّعل 
إلى اتفاق دولغ رساه افطط الماتثة، وصئطئ به أطرغضا 
بتضط افطر العاصع، ووجث طا ُجّمغ بالمةطج الرئاجغ 

الطغئغ الثي اظئبصئ سظه تضعطئ السراج.
باظغا: تضعطئ ذئرق

اظئبصئ تضعطئ ذئرق سظ برلمان ذئرق وعع الئرلمان 
افخغر المظاثإ شغ لغئغا، وطصّرعا بمثغظئ الئغداء حرصغ 
لغئغا، وغارأجعا سئث اهللا البظغ، وصث اخاار البظغ اقجاظاد 
إلى صعة خطغفئ تفار المثسعطئ طظ أطرغضا، وطظ خقل 
سمغطعا السغسغ، والاغ اجاظث إلغعا تفار فخث حرسغاه.

وبالرغط طظ أّن تضعطئ البظغ دسمئ تضعطئ العشاق إق 
أّظعا سادت واتفصئ طع تضعطئ اإلظصاذ شغ تحرغظ افول/

أضاعبر ٢٠١٦ سطى تحضغض تضعطئ وتثة وذظغئ، تضعن 
بثغقً سظ تضعطئ العشاق.

بالباً: تضعطئ اإلظصاذ
زطاظغًا،  العذظغ  العشاق  تضعطئ  جئصئ  تضعطئ  وعغ 
شغ  الطغئغ  السام  العذظغ  المآتمر  سظ  اظئبصئ  وصث 
آب/أغسطج ٢٠١٤، وطصرعا شغ الساخمئ ذرابطج 
برغطاظغا  ورساعا  الشعغض،  خطغفئ  وغارأجعا  الشرب، 
اقظاثابات،  شغ  خسرت  أّظعا  إقّ  افوروبغئ،  والثول 

ولط تسث تتزى بأي اساراف دولغ.

غرب  طظ  واجسئ  أججاء  سطى  اإلظصاذ  تضعطئ  جغطرت 
وجظعب لغئغا ظعاغئ ٢٠١٤ وبثاغئ ٢٠١٦، وُدسمئ طظ 
بظشازي  بعار  حعرى  ضمةطج  إجقطغئ  طةمعسات  صئض 

الثغظ صاتطعا خطغفئ تفار بحراجئ.
ظغسان/أبرغض  شغ ٥  اإلظصاذ  تضعطئ  أسطظئ  صث  وضاظئ 
٢٠١٦ سظ طشادرة السططئ، وشستئ المةال لتضعطئ 
العشاق العذظغ لاسطط التضط بسث أصض طظ أجئعع طظ 
السّراج،  دسط  سظ  تراجسئ  أّظعا  غغر  الئقد،  دخعلعا 
سطى   ٢٠١٦ افول/أضاعبر  تحرغظ   ١٤ غعم  وجغطرت 
ذرابطج،  الساخمئ  شغ  لطثولئ  افسطى  المةطج  طصار 
بالاساون طع جعاز افطظ الرئاجغ المضطش بتماغئ المةمع 
الرئاجغ، وأسطظ خطغفئ الشعغض رئغج تضعطئ اإلظصاذ أّن 
تضعطاه عغ التضعطئ الحرسغئ المظئبصئ سظ المآتمر 
العذظغ السام، ووّجه دسعة طئاحرة إلى سئث اهللا البظغ 
رئغج تضعطئ ذئرق المآصائ إلى تحضغض تضعطئ وتثة 
وذظغئ وطظ دون وجاذئ أجظئغئ، وعضثا سادت تضعطئ 

اإلظصاذ طّرًة باظغئ إلى العاجعئ السغاجغئ.
تبئغئ  شغ  طعّمًا  دوًرا  سثغثة  ططغحغات  وتطسإ 
ضاائإ  أعمعا  وطــظ  واإلظــصــاذ  الــســراج  تضعطاغ 
شغما  السغاجغ،  اإلجــقم  تغار  وضاائإ  طخراتئ، 
تسامث صعات تفار سطى بصاغا الةغح الطغئغ المثسعم 
طظ طخر واإلطارات شغ الحرق الطغئغ، باإلضاشئ إلى 

ضاائإ الجظاان الاغ ُتظاخره شغ الشرب.
وتالئ اقضطراب السغاجغ والسسضري الاغ تحعثعا لغئغا 
تسعد إلى ضعن أطرغضا ُتتاول طظ خقل تفار السغطرة 
سطى لغئغا لاضعن صاسثة ارتضاز لعا شغ لغئغا، لثلك صاطئ 
بأسمال جغاجغئ سثغثة إلى جاظإ الاعجع السسضري الثي 
صام به تفار طظ خقل صغام صعاته بالسغطرة سطى طظطصئ 
الاغ   ،٢٠١٦ أغطعل/جئامئر   ١٢ شغ  الظفطغ  العقل 
تحمض طغظائغ السثرة ورأس قظعف، بط طغظاء الجوغاغظئ، 

لاتضط بثلك جغطرتعا سطى ضاطض العقل الظفطغ.
أّطا افسمال السغاجغئ الاغ صاطئ بعا أطرغضا وأربضئ 
سصث  طتاوقت  شغ  شامبطئ  افوروبغغظ  سمض  بعا 
طخالتات بغظ تفار شغ الحرق، وطسه سصغطئ خالح 
رئغج  السّراج  وشاغج  ذئرق،  ظعاب  طةطج  رئغج 

تضعطئ العشاق شغ الشرب.
وضثلك إصتام أطرغضا لروجغا شغ تراضعا السغاجغ، 
خالح  سصغطئ  الظعاب  طةطج  رئغج  زغارة  ذلك  وطظ 
لمعجضع، وتثغبه سظ وجعد تفعط روجغ لفوضاع 
روجغئ  تربغئ  جفظ  ــارة  زغ صئض  وطــظ  لغئغا،  شغ 

لطمعاظأ الطغئغئ واجاماع بتارتعا بتفار.
وبالرغط طظ شحض تطك المخالتات إق أظعا أوجثت تراًضا 
جغاجغًّا شاسق، اجاثثطئ به أطرغضا المثابرات والتضعطئ 
المخرغئ، وأتمث أبع الشغط افطغظ السام لةاطسئ الثول 
السربغئ، وظعر طظ خقله إخرار أطرغضا سطى أن غضعن 
وأْن  طساصئطغ،  جغاجغ  اتفاق  أي  شغ  طعجعدًا  تفار 
غضعن عع المسآول سظ المطش افطظغ والسسضري شغ 
أي تضعطئ صادطئ، أو إّن الئثغض بالظسئئ لعا عع اجامرار 
تالئ الترب طعما ذال وصاعا، وعثا التراك السغاجغ 
الاابسئ  والصغادات  السراج  ضبغًرا  أضسش  صث  افطرغضغ 
لئرغطاظغا وأوروبا شغ الشرب الطغئغ، طّما دشسعا إلغةاد 
تراك جغاجغ طعاٍز طظ خقل الةجائر، تغث طّبطئ زغارة 
تثوث  سطى  الحعاعث  أبرز  الةجائر  إلى  المفاجؤئ  تفار 
تراك إصطغمغ بثشع برغطاظغ وأوروبغ أضبر واصسغئ شغ 
الاساطض طع افزطئ الطغئغئ، وصال طخثر تضعطغ ججائري 
إن: "الثغار العتغث الئاصغ شغ لغئغا عع التض السغاجغ 
والمخالتئ  الطغئغغظ  بغظ  الحاطض  التعار  سطى  الصائط 
أذراف  جمغع  طع  الةجائر  إلغه  تسسى  طا  وعع  العذظغئ 
اجاعسئئ  صث  برغطاظغا  تضعن  وبثلك  الطغئغئ"،  افزطئ 

العةمئ السغاجغئ افطرغضغئ، واظتظئ أطام ساخفاعا.
لصث تساططئ برغطاظغا بمروظئ جغاجغئ واضتئ إزاء عثا 
التراك افطرغضغ، شعغ لط تسث ُتخر سطى اقلاجام باتفاق 
الخثغرات بتثاشغره ضما ضاظئ تفسض طظ صئض، شصث أبثى 
السفغر الئرغطاظغ لثى لغئغا بغار طغطغئ إتئاذه طظ وتغرة 
ترضئ المخالتئ شغ لغئغا وصال بأّن "اقتفاصغئ لغسئ ظًخا 
طصثًجا وعظاك طةال لمراجساعا إذا اتفص الطغئغعن سطى 

الثعاب شغ عثا اقتةاه"، وضثلك شسض المئسعث افطمغ 
الُمظاعغئ وقغاه طارتظ ضعبطر والثي أسطظ سظ إطضاظغئ 

تسثغض بظعد اتفاق الخثغرات.
افطرغضغئ  السغاجغئ  الاترضات  عثه  سضسئ  لصث 
الاغ  ضإغطالغا  افوروبغئ  الثول  وطسعا  والئرغطاظغئ 
اتاغاجاتعا  طظ   ٪٨٠ غصارب  طا  لغئغا  طظ  تساعرد 
تثة  طثى  الاترضات  عثه  سضسئ  لصث  الطاصئ،  طظ 
السغاجغئ  والصعى  افذــراف  طثاطش  بغظ  الخراع 
الطغئغئ  الثاخطغئ  الساتئ  سطى  الساططئ  والسسضرغئ 
وتشغغر  ظفعذه،  بسط  جاعًثا  ذرف  ضض  غتاول  تغث 
غفاح  طا  وعع  طخالته،  غثثم  بما  الصعة  طسادقت 
اقتفاصغات  ضض  اظعغار  اتامال  أطام  واجًسا  الئاب 

السابصئ والسعدة بافطعر إلى ظصطئ الخفر.
أطمغ  طئسعث  اخاغار  غأتغ  العصائع  عثه  خدط  وشغ 
شغ  الثولغ  افطظ  طةطج  واشص  إذ  لغئغا  إلى  جثغث 
وزغر  تسغغظ  سطى  جعغث  جعٍث  وبسث   ٢٠١٧/٦/٢٧
لمارتظ  خطًفا  جقطئ  غسان  السابص  الطئظاظغ  البصاشئ 
بغظ  خقًشا  بثلك  ولغظعغ  وقغاه،  الُمظاعغئ  ضعبطر 
لطغئغا  طئسعث  تسغغظ  سطى  الُماخارسئ  الضئرى  الصعى 
دام أربسئ أحعر، وغسان جقطئ عثا درس الصاظعن 
الثولغ شغ جاطسئ بارغج، وعع سمغث طسعث بارغج 
لطحآون الثولغئ، وأجااذ السقصات الثولغئ شغ طسعث 
ضعلعطئغا  جاطسئ  وشغ  بارغج  شغ  السغاجغئ  السطعم 
طغعٍل  ذو  أّظه  غئثو  الثطفغئ  بعثه  وعع  بظغعغعرك، 
شرظسغئ، لضّظه طع ذلك خثم أطرغضا شغ السراق بسث 
٢٠٠٣ وجاعط شغ إظحاء  الشجو افطرغضغ شغ السام 
جصعط  بسث  السراق  شغ  اقظاصالغ  التضط  طةطج 
ضان  أّظه  غئثو  الثطفغئ  وبعثه  تسغظ،  خثام  ظزام 
أشدض المرحتغظ صئعقً لثى الطرشغظ الفاسطغظ سطى 

الساتئ الطغئغئ وعما افطرغضان وافوروبغعن.
شغ  لغئغا  شغ  السغاجغئ  الصعى  خرغطئ  تئصى  وعضثا 
تالئ تسادل بغظ الصعى اقجاسمارغئ، وتئصى لغئغا شغ 
بصغام  وتسالى  جئتاظه  اهللا  غأذن  أْن  إلى  خراب  تالئ 
دولئ اإلجقم، الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ 

 تصدغ سطى ضض عثا الظفعذ اقجاسماري

تعصع الضاتإ الئرغطاظغ الحعغر "دغفغث عغرجئ"، بتثوث 
خقشات بغظ طتمث بظ زاغث وطتمث بظ جطمان شغ سثد 
طظ ططفات المظطصئ، بسث ظةاح افخغر شغ تظتغئ طتمث 
بظ ظاغش طظ ذرغصه ظتع سرش السسعدغئ، وطئاغساه ولًغا 

لسعث أبغه جطمان بظ سئث السجغج.
تعصع الضاتإ أن غاثطى بظ جطمان بسث أن أخئح ولًغا 
ضما  طسئص  اتفاق  تسإ  "عادي"  الرئغج  سظ  لطسعث 
غصعل: "إن ابظ جطمان أبطس حصغص ابظ زاغث أظَّه جغاثطَّص 
طظ عادي بمةرد أن غخئح ولًغا لطسعث، وغتض طتطه خالث 
بتاح، الُمصرَّب طظ اإلطارات، وجغئثأ بسث ذلك عةعًطا 
حاطق ضث الاةمُّع الغمظغ لقخقح، الفخغض المرتئط 

باإلخعان المسطمغظ شغ الغمظ" (الخئاح الغمظغ).
ولث  إجماسغض  الغمظ  إلى  افطمغ  المئسعث  صال  وصث 
سطى  تسابه  سئر  تشرغثات  جطسطئ  شغ  أتمث،  الحغت 
صثًطا  لطمدغ  جثغثة  طئادرات  "ظاصح  إظه  "تعغار"، 
لطحآون  الفرظسغ  العزغر  طع  السقم  سمطغئ  شغ 

الثارجغئ، جان باتغسئ لغمعغظ".
وأضاف المئسعث الثولغ أظه سصث لصاءات طبمرة طع السثغث 
طظ ضئار المسآولغظ الفرظسغغظ شغ صخر اإللغجغه، ولط 

غاتثث ولث الحغت سظ طدمعن تطك المئادرات.
الغمظ  شغ  اإلسقطغئ  المعاصع  بسخ  تظاصطئ  شغما   
تسرغئات ظحرت طا غعتغ بالضحش سظ خغشئ قتفاصغئ 
جغاجغئ جثغثة بغظ بسخ افذراف الغمظغئ الماخارسئ 
الغمظغئ  السغاجغئ  الاتالفات  خارذئ  رجط  تسغث 
وتمضغظ خالث بتاح رجض اإلطارات بالثرجئ افولى طظ 
عادي  لطرئغج  ظائئا  لغسعد  الغمظ  شغ  افطعر  طصالغث 
إجراء  تاى  خقتغات  بق  رطجغا  رئغسا  جغزض  الثي 
اقظاثابات. وبتسإ المخادر شإن الاسعغئ السغاجغئ 
تعثف إلى إسادة إظااج ظزام سطغ خالح بحضض جثغث 

وإصخاء تجب الاةمع الغمظغ لقخقح.
السسعدغئ  شغ  تخطئ  الاغ  السغاجغئ  الاشغغرات  إن 
والاغ أذاتئ بمتمث بظ ظاغش طظ وقغئ السعث لغتض 
طتطه طتمث بظ جطمان الثي ضما صال الرئغج افطرغضغ 
تراطإ سظه إظه ق غاردد شغ الصغام بما غططئه طظه، تغث 
إظه غصعم بالثور المرجعم له أطرغضغاً ضالثادم المطغع، 
شعع بالاأضغث جغصعم باظفغث طا ترغثه أطرغضا شغ الثطغب 
صطر  دولئ  طع  أزطئ  غفاسض  عع  شعا  بالثات،  والغمظ 
خثطئ لفجظثات افطرغضغئ وغتاول لفئ أظزار السالط 
سما غثور شغ الغمظ وغةسض طظ (اإلرعاب) وطضاشتاه 
الاغ  الةماسات  تطك  خاخئ  لثغه  افولغات  أولى  عع 
ترساعا صطر ضاإلخعان وتماس أو إخعان الغمظ... ضض 
ذلك لغةسض عآقء غرتمعن شغ تدظ أطرغضا وغسغرون 
لتجب  اطاتاظا  صطر  أزطئ  جاءت  وصث  طثططاتعا،  شغ 
اإلخقح الثي تصغط صغاداته شغ السسعدغئ والثي جسطاه 
اإلخعان  طظ  غائرأ  السسعدغئ  شغ  افطرغضغئ  الدشعط 
سقصئ  تربطه  ق  إظه  لغصعل  الئغاظات  وغخثر  جابصا 
باظزغط اإلخعان، بط جاءت افزطئ طع صطر شأترجاعط 
وجسطاعط غآغثون طجاسط السسعدغئ وجغاجاتعا، وعغ 
جغاجات أطرغضغئ وذلك لغج خاشغا سطى أتث، لصث بغظ 
تجب الاترغر أعثاف الترب الاغ تحظعا السسعدغئ سطى 
أطرغضغ  اإلظةطع  الخراع  ظض  شغ  ترب  بأظعا  الغمظ 
ترب  جظغئ-حغسغئ؟!  ذائفغئ  تربا  ولغسئ  شغ الغمظ 
التعبغغظ  لاظصث  أتئ  شعغ  ظاعرعا،  سضج  باذظعا 
الثغظ غتزعن بثسط أطرغضا لعط، أطرغضا الاغ تخرح 
أن التعبغغظ جثغرون بمتاربئ طا تسمغه بــ(اإلرعاب)، 
تمثدوا  أن  بسث  الغمظ  تضط  شغ  إلحراضعط  وتسسى 
وشحطعا جغاجغا شغ إدارة الئقد لاأتغ الترب وتخعرعط 
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طتمث بظ جطمان
والخراع اإلظةطع أطرغضغ يف الغمظ
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صام حئاب تجب الاترغر شغ وقغئ باضساان بتمطئ اتخاقت واجسئ الظطاق شغ المثن الئاضسااظغئ الرئغسغئ، 
حمطئ تةمسات لقشطار شغ رطدان المئارك. وصث دسا حئاب تجب الاترغر المسطمغظ لقظدمام إلى التجب 

. فن السمض إلصاطئ الثقشئ شرض أطر اهللا تسالى به ورجعله

حملة من أجل إقامة الخالفة على منهاج النبوة
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الظاتع  شغ  افسداء  الثول  إبصاء  عع  أطرغضا  عثف  إن 
ق  تاى  أششاظساان  شغ  لعا  ظعاغئ  ق  ترب  شغ  ضالسئ 
تااح لعا الفرخئ لطافضغر شغ تترغر ظفسعا طظ تأبغر 
أطرغضا الماراجسئ سطى الساتئ الثولغئ، ضما تعثف لةسض 
افوروبغغظ غظسعن الاثطغط والسمض طظ أجض التخعل 
سطى أوروبا صعغئ وطعتثة. شصث صال وزغر الثشاع افطرغضغ 
جغمج طاتغج بةرأة: "أظا ق أضع جثوقً زطظًغا لطترب. 

الترب عغ شغ افجاس ظاعرة ق غمضظ الاظئآ بعا".
المضاإ  ذلك  شغ  بما  ذالئان،  طساصض  إن  تغظ  وشغ 
أجض  طظ  لطافاوض  اجاسثاد  سطى  الصطري،  السغاجغ 
السقم المحروط طع أطرغضا والتضعطئ افششاظغئ، شإن 
ذطإ ذالئان لط غاط اقساراف به. وتاى عثه الئادرة 
طظ  أخرى  طةمعسئ  تاثثعا  ذالئان  لةماسئ  اإلغةابغئ 
ذالئان لااتثاعا ظاغةئ لطسغاجات افطرغضغئ. وشغ العصئ 
ظفسه، أوجثت أطرغضا تعثغثا جثغًثا باجط تظزغط الثولئ 
شغ خراجان لاعثغث ذالئان. وتاى لع جرت طتادبات 
جقم طع ذالئان، شصث تط بالفسض وضع طةمعسئ أخرى 
(الاظزغط) لاخئح ضمغًظا غساسث سطى تثععر افطظ. وغأتغ 
ذلك شغ وصئ سمطغئ طتادبات السقم الاغ لط غاط ذضر 

أي حغء شغه وق تاى سظ تظزغط الثولئ.
وعثا غعضح أن الترب شغ أششاظساان لط تضظ ترًبا 
حمال  وتطش  أطرغضا  وجعد  إن  بض  "اإلرعاب"،  ضث 
"اإلرعاب"  ضبش  الثي  عع  أششاظساان  شغ  افذطسغ 
طعاجعات  طع  بالاجاطظ  المسطمغظ  وصاض  والرسإ 
أششاظساان  شغ  المسارضئ  بصعات  التضعطغئ  الصعات 
"اإلرعاب"  ضث  الترب  أن  والعاصع  والمظطصئ. 
تتصغص  إلى  خقلعا  طظ  أطرغضا  تسسى  ذرغسئ  عغ 

 طخالتعا اقجاراتغةغئ واإلصطغمغئ
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج   *

أششاظساان

افوروبغئ الضئغرة تغث جاضعن الاضطفئ سطغضط أسطى 
طظ ضطفئ الصاال شغ أششاظساان.

لصث أخئح واضًتا لطةمغع أن أطرغضا الغعم لغسئ عغ 
أظعا  ضما  السحرغظ.  الصرن  أواخر  شغ  أطرغضا  ظفسعا 
داخطغئ  أزطات  طظ  تساظغ  فظعا  الثاخض  طظ  شاجثة 
عثه  سظ  الظاجمئ  الخثطات  طسألئ  إن  سثغثة. 
الصاتطئ  الدربات  بسخ  جاظإ  إلى  المجطظئ،  افزطات 
إلى  جاآدي  وصئ  طسألئ  طةرد  عغ  أخرى،  صعة  طظ 
سطى  أوحضئ  الاغ  اإلطئراذعرغئ  عثه  أرضان  إضساف 
اقظعغار. وصرغئا جغثرك الرأي السام أن أطرغضا لغسئ 
بالصعة الاغ غاط تخعغرعا بعا. ولضظ تاى شغ طبض 
عثه التاقت سظثطا غضعن ضسش أطرغضا واضًتا، شإن 
الثول افسداء شغ تطش حمال افذطسغ تئصى داسمئ 
أن  غسظغ  وعثا  وظعةعا.  أطرغضا  ذرغص  سطى  وجائرة 
المظفثغظ الرئغسغغظ والثاسمغظ لطرأجمالغئ غضاشتعن 
طع الاثععر والاراجع الاثرغةغ. وطظ بغظ عثه الثول، 
ق غعجث بطث واتث غةرؤ سطى تعجغه ضربئ صاجغئ سطى 

رأس عثا المسائث الثولغ (أطرغضا).
أحعر  غدعن  شغ  أطرغضا  جاسطظ  أخرى،  ظاتغئ  وطظ 
سظ اجاراتغةغاعا السسضرغئ بحأن أششاظساان، وعثه 
اقجاراتغةغئ تط تأجغطعا طراًرا بسئإ الثقشات التادة 
بغظ إدارتغ افطظ والسسضر شغ أطرغضا. بغث أن أطرغضا 
ظةتئ شغ التخعل سطى الاجام أوروبغ بحأن الترب 
شغ أششاظساان صئض إسقن اجاراتغةغاعا الثاخئ، ضما 
الصعات  طظ  طجغث  إرجال  سطى  أوروبا  أطرغضا  أجئرت 
إلى أششاظساان. وبالاالغ، شإظه طظ العاضح أن أطرغضا 
جادع سإء الترب افششاظغئ سطى ضاعض أوروبا، شغ 
تتصغص  سطى  بالارضغج  ظفسعا  سطى  تتاشر  عغ  تغظ 
شغ  اقجاراتغةغئ  وأعثاشعا  افطث،  ذعغطئ  أعثاشعا 

طظطصاعا وشغ آجغا العجطى وروجغا.
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سطى  المتسعبئ  افظزمئ  بأن  المحعث  صراءة  غمضظ 
أطرغضا ضمخر وإغران تتاول  زغادة صعة افذراف الاغ 
تآغث  الاغ  الاغارات  إصخاء  طصابض  اجاشقلعا  غمضظ 
صطر داخض تماس، وطظ بط ارتئاط عثه الاغارات طع 
برغطاظغا. وعثا غسظغ أن عظاك طتاوقت قشائ لطظزر 
طظ أطرغضا وسمقئعا لفك ارتئاط تماس بصطر أداة 
تماس  أي  وجثبعا  المظطصئ،  شغ  الفاسطئ  برغطاظغا 
ظتع طخر أداة أطرغضا، وطع أظه لغج طظ السعض شك 
ارتئاط تماس بصطر فن عثا اقرتئاط صث تةثَّر، بط 
إن صادة تماس افضبر شاسطغئ عط شغ صطر، وق حك 
أن طخر تثرك ذلك إق أظعا ترغث خطثطئ عثا اقرتئاط 
أو إضساشه سطى افصض عثا إن اجاطاسئ... وق تسظغ 
طتاوقت طخر عثه أظعا جائاسث سظ افداة الطغسئ، 

جططئ سئاس، بض جائصى سطى الثط ظفسه...
لترضئ  والماعسثة  المائرطئ  السططئ  طعاصش  أطا 
المصئطئ  افغام  شغ  سطغعا  الدشعط  بجغادة  تماس 
شعغ ق تسثو تسئغرا سظ اقظجساج طما غصال سظ اتفاق 
بغظ دتقن وتماس برساغئ المثابرات المخرغئ وسظ 
تض بسخ المحضقت ضمحضطئ الضعرباء، وإظعار أن 
واجاصقله  غجة  صطاع  شخض  إلى  غآدي  صث  افطر  عثا 
شغ  غآبر  لظ  عثا  ضض  أن  إق  سئاس،  جططئ  سظ 
بصغئ  ذالما  شطسطغظ،  صدغئ  سطى  افطرغضغ  الاأبغر 
لثلك  المطش،  بعثا  طمسضئ  فطرغضا  الاابسئ  طخر 
تخرف  طظ  صادتعا  طظ  وسثد  السططئ  اظجساج  وبسث 
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أن  سظ  طخر  شغ  الرئاجئ  باجط  الظاذص  أسطظ  طخر 
الممبض الحرسغ الثي تاساطض طسه طخر عع السططئ 
الفطسطغظغئ، وسطى ضض افتعال شإن الاعجه إلى دتقن 
أو سئاس غسظغ الاعجه شغ ظعاغئ المطاف إلى خطغظ 

غطاصغان سظث جغاجات أطرغضا وق غثرجان سظعا.
اإلجقطغئ  والاظزغمات  تماس  ترضئ  طحضطئ  إن 
ظروف  ظض  شغ  تسمض  أظعا  عغ  ضطعا،  المسطتئ 
فطرغضا  إطا  السمغطئ  افظزمئ  بعا  تتغط  جعداوغئ 
لفطئ  التصغصغ  التاضظ  وجعد  دون  لئرغطاظغا،  وإطا 

اإلجقطغئ وعع دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.
لمقغغظ  طاجئ  بتاجئ  المسطتئ  الاظزغمات  شاطك 
حأن  حأظعا  وظحاذاتعا،  أسمالعا  لامعغض  الثوقرات 
ضض سمض سسضري غساطجم طدثات ضئرى طظ المال، وق 
غمضظ تعشغر عثه افطعال إق طظ خقل دول، والثول 

شغ المظطصئ ضطعا سمغطئ طرتئطئ بالشرب الضاشر.
عثا شدق سظ اجامرار إسطاء طئرر لثثقن وخغاظئ تطك 
افظزمئ بسثم تترغك جغعحعا، وإسطائعا خفات ق 
تساتصعا طظ طبض ظزام طصاوطئ وطماظسئ ضإغران، أو 
العجغط ضما عغ تال الظزام المخري، بغظما ضطعط 

طاآطرون سطى افطئ وسطى شطسطغظ وافصخى.
إظه لتري بضض ترضئ إجقطغئ أن ق ترضظ لطزالمغظ 
شساصئئ عثا الرضعن ضاربغئ شغ الثظغا واآلخرة، ﴿َوَال 
مِّن  لَُكم  َوَما  اجَّاُر  ُكُم  َفَتَمسَّ َظلَُموا  ِيَن  َّ ا إىَِل  تَْرَكُنوا 

 ﴾وَن َاَء ُعمَّ َال تُنرَصُ ِ ْو
َ
ِ ِمْن أ ُدوِن ابَّ

تصعق  طرضج  صام  أغار،   ٢٥ إلى   ٢٣ طظ  الفارة  شغ 
(ظعشاغا  ختغفئ  طع  بالاساون  (طغمعرغال)  اإلظسان 
غازغاا) الروجغئ وبثسط طظ طةمعسئ افزطات الثولغئ 
بسصث طظاثى لطظصاش شغ طعجضع بسظعان "المحاضض 
حمال  شغ  الحئاب  لاطرف  لطاخثي  الطرق  وأشدض 
المثاشسعن  التثث  عثا  تدر  تغث  الصعصاز"، 
والسطماء  والمتاطعن  اإلظسان  تصعق  سظ  الئارزون 
الرئغج  المعضعع  وضان  لطختفغغظ،  باإلضاشئ 
شغ  لطمسطمغظ  افطظ  صعات  صمع  عع  التثث  لعثا 
بحضض  روجغا  أظتاء  وجمغع  الصعصاز  حمال  طظ  ضض 
سام، والمحارضعن شغ عثا التثث تظاصحعا شغ ضعء 
شضرة أن "تطرف" المسطمغظ شغ روجغا غسعد جئئه 
واقظاعاضات  الظزام  غائسعا  الاغ  الصمع  لسغاجئ 
وتطفغص  وتسثغئعط،  المسطمغظ  لتصعق  الخارخئ 
الصداغا الةظائغئ لعط، واضطعاد طساصثاتعط وتزر 

أظحطئ المظزمات اإلجقطغئ، وطا إلى ذلك...
لط غاةاعض المحارضعن شغ المظاثى طسألئ اضطعاد 
قجاؤظاف  غثسعن  الثغظ  اإلجقطغئ  الثسعة  تمطئ 
الثغظ  الاترغر،  تجب  أسداء  طظ  اإلجقطغئ  التغاة 
عط افضبر اضطعادا شغ روجغا، بض وغحضطعن ججءا 
الاغ  السغاجغغظ  السةظاء  بغاظات  صاسثة  طظ  ضئغرا 
وصث  اإلظسان.  تصعق  طةال  شغ  ظاحطعن  وضسعا 
اقتةاه  رئغسئ  جاارودوبروشسضاغا)  (إغرغظا  صالئ 
شغ  اإلصطغمغئ"  والاظمغئ  السغاجغ  "اقصاخاد  السطمغ 
أحثاص  عظاك  المبال؛  جئغض  "سطى  غاغثار:  طسعث 
لثلك  غطمتعن  ضاظعا  إذا  الثقشئ...  بظاء  غرغثون 
ولط غاثثوا إجراءات لاأجغسعا عظا طظ خقل السظش، 
الافضغر  شغ  الرادغضالغغظ  ذرغصئ  سطى  بظاء  شئالاالغ 
(أولغس  صال  ضما  طاطرشغظ".  اسائارعط  غمضظ  شق 
أورلش) سدع طةطج إدارة "طغمعرغال" لطةظئ تصعق 
اسائارعا  غمضظ  ق  الثقشئ  أظخار  آراء  بأن  اإلظسان 
أجطعب  بأن  الظاس  اساصث  "إذا  صال:  تغث  جرغمئ 
التغاة عثا طظاجإ لعط ضالثقشئ سطى جئغض المبال، 
لعثا  ضضض  المةامع  جغخض  واضح  وبحضض  شإظه 
اسائار  غمضظ  ق  وبالاالغ  آجًق،  أم  ساجًق  افجطعب 

رغئاتعط سطى أظعا آراء طاطرشئ".
المسامرة  اقساراضات  طظ  وبالرغط  ذلك،  وطع 
لطمثاشسغظ سظ تصعق اإلظسان والختفغغظ والثئراء؛ 
الاترغر  تجب  شغ  اقظثراط  باعمئ  اقضطعاد  شإن 
شغ تجاغث طسامر. وتاى اآلن؛ غصثر سثد افحثاص 
الةظائغ  الصاظعن  طظ  الئظث  عثا  تتئ  المسةعظغظ 
الئقد.  أظتاء  حاى  شغ  افحثاص  بمؤات  الروجغ 
افحثاص  سطى  السةظ  تضط  غخض  أن  وغمضظ 
السةظ  إلى  الاترغر  تجب  شغ  بالسدعغئ  الماعمغظ 
لتعم  وآضطغ  الةماسغ  الصاض  جرائط  شتاى  المآبث!. 
بعثه  سطغعط  غتضط  ق  افذفال  وطشاخئغ  الئحر 

افتضام شغ روجغا!!
شغ العصئ ظفسه، تصعم السططات الروجغئ ضض حعر 
تمطئ  ضث  الةثغثة  الصعاظغظ  طظ  المجغث  بإدخال 
اسامث  أغار/طاغع   ١٨ شغ  وعضثا  اإلجقطغئ،  الثسعة 
الئرلمان الروجغ شغ الصراءة البالبئ لمحروع إدخال 
والثغظ  سظعط  المفرج  الرساغا  سطى  اإلداري  اإلحراف 
تغث  و(طاطرشئ).  (إرعابغئ)  طصاقت  بمعجإ  أدغظعا 
لطرساغا  اإلدارغئ  المراصئئ  سطى  الصاظعن  عثا  غظص 
ذئغسئ  ذات  خطغرة  جرائط  بارتضاب  المثاظغظ 
سطى  الرصابئ؛  باب  وطظ  و(طاطرشئ)،  (إرعابغئ) 
طرات  أربع  إلى  طرة  طظ  الحرذئ  طراجسئ  الحثص 
أظتاء  شغ  ترضاه  تصغث  أن  أغدا  وغمضظ  الحعر،  شغ 
الئقد وغمظع طظ طشادرة المثغظئ أو طشادرة المظجل 
طحروع  أن  بالثضر  الةثغر  وطظ  طسغظئ.  أوصات  شغ 
عثا الصاظعن صثم إلى طةطج الثوطا شغ الثولئ سام 
الصاظعن  لمحروع  الاعضغتغئ  المثضرة  وتصعل   .٢٠١٤
افطظ  شغ  الماثخخئ  دوطا  لةظئ  أسثته  الثي 
وطضاشتئ الفساد: "إن السثغث طظ المثاظغظ بارتضاب 
الماطرشئ  افظحطئ  سظ  غاعصفعن  ق  الةرائط  عثه 
طآغثي  طظ   ٪٧٠ شتعالغ  جراتعط،  إذقق  بسث 
جراتعط  أذطص  الثغظ  طظ  الرادغضالغئ  افجاجغات 
غحارضعن شغ أسمال طاطرشئ". ضما غساصث إلغضسظثر 
شغرضعشسضغ رئغج طرضج تتطغض المسطعطات (جعشا) 
الظحر  بسئإ  المثاظغظ  سطى  جغآبر  الصاظعن  عثا  أن 
بسئإ  والمثاظغظ  اإللضاروظغ  الاعاخض  حئضات  سطى 
الماعمغظ  عآقء  "إن  الاترغر،  تجب  شغ  طحارضاعط 
تمئ  اإللضاروظغ  الاعاخض  حئضات  سطى  بالظحر 
طاابساعط طظ صئض أسداء شغ طظزمات طتزعرة شغ 
روجغا، ضتجب الاترغر اإلجقطغ بحضض رئغسغ" وطا 

تئصى طظ الفؤات شإظعا صطغطئ ظعسا طا.
داخض  المسطمغظ  ضث  جرائمعا  روجغا  تعاخض 
الضراعغئ  عثه  وتاةطى  تثودعا.  وخارج  أراضغعا 
تةاه  الروجغئ  الثولئ  تمارجعا  الاغ  الاارغثغئ 
المسطمغظ سطى طثى صرون شغ تروبعا اقجاسمارغئ 
طظطصئ  شغ  وضثلك  العجطى  وآجغا  الصعصاز  شغ 
عثه  طظ  الرغط  وسطى  وافورال.  وجغئغرغا  الفعلشا 
المسطمغظ  تضام  ظرى  شإظظا  لقجقم؛  الضراعغئ 
بثق  بعتغظ  الطاغغئ  إلرضاء  السسغ  شغ  غاعاشاعن 

طظ الثشاع سظ الثغظ وافطئ.
إغصاشه  غمضظ  روجغا  صئض  طظ  المسطمغظ  صمع  إن 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إصاطئ  خقل  طظ  شصط 
السغادة  وتسغث  بأجرعا  افطئ  جاعتث  الاغ  الظئعة، 
لقجقم والمسطمغظ، وتصعدعط ظتع الاترر طظ الثل 
وجض:  سج  اهللا  صال  واجع.  بحضض  المظاحرة  واإلعاظئ 
بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
تَأ لِلنَّاِس  ْخرَِجْت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ َخرْيَ  ﴿ُكنُتْم 

 ﴾ِ َوَيْنَهْوَن َعِن الُْمنَكِر َوتُْؤِمُنوَن بِابَّ

اضطعاد تمطئ الثسعة يف روجغا
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: طتمث طظخعرـ 

جط
طار

الثمغج  اإلخئارغئ،  (جما  أظئاء  وضالئ  طعصع  ظحر 
الاالغ:  الثئر  ٢٠١٧/٦/٢٩م)،  ١٤٣٨عـ،  حعال   ٥
"أغطصئ حرذئ اقتاقل خئاح الغعم المسةث افصخى 
إلى  بسظاخرعا  زجئ  شغما  المخطغظ،  أطام  المئارك 
المساعذظغظ  لسحرات  التماغئ  لاعشغر  الترم  جاتات 
غصعدعط  المشاربئ  باب  طظ  المسةث  اصاتمعا  الثغظ 
صائث حرذئ اقتاقل شغ الصثس (غعرم لغفغ)، طع ضئار 
لعضالئ  طخادر  وصالئ  اقتاقل.  وضئاط  الماطرشغظ، 
بادئ  شغ  شرضئ  اقتاقل  حرذئ  إن  الرجمغئ،  "وشا" 
افطر إجراءات طحثدة سطى دخعل المخطغظ، واتاةجت 

بطاصاتعط الحثخغئ سطى بعابات المسةث، بط طظسئ دخعل طظ تصض أسمارعط سظ افربسغظ ساطا، صئض أن 
تمظع دخعل المخطغظ بحضض تام إلى المسةث، تجاطظا طع اصاتاطات واجسئ غصعدعا صائث حرذئ اقتاقل شغ 
طظزمات "العغضض  تسمى  طا  أن  وأضاف  السظعغئ.  لثضراعا  إتغاًء  صاغطئ،  طساعذظئ  والثة  وبرشصاه  الصثس، 
إلى  المساعذظغظ  جمععر  أطج  دسعا  أرائغض"  "أوري  الماطرف  اقتاقل  بتضعطئ  الجراسئ  ووزغر  المجسعم"، 
المحارضئ العاجسئ شغ اصاتاطات جماسغئ لطمسةث افصخى الغعم الثمغج، إتغاء لثضرى طصاض المساعذظئ 
عغطغض أرائغض"، والاغ صاطئ السام الماضغ بإتثى طساعذظات الثطغض. وضاظئ طةمعسات طااالغئ طظ سخابات 
المشاربئ،  باب  طظ  المئارك  لطمسةث  اقجافجازغئ  اصاتاطاتعا  الخئاح،  جاسات  شغ  جثدت،  المساعذظغظ 
بتراجئ طحثدة طظ صعات اقتاقل الثاخئ. وأسادت صعات اقتاقل شاح المسةث أطام المخطغظ بسث خروج 

صائث حرذئ اقتاقل وضئار الماطرشغظ طظه، لضظعا أغطصاه طرة أخرى بخعرة طفاجؤئ".
تسإ   - أظعا  عع  عثه  غععد  اساثاءات  تةاه  به  صاطئ  طا  ضض  شإن  الفطسطغظغئ  السططئ  أطا   :
صائث  بصغادة  اقتاقل  جططات  إغقق  رحماوي،  ذارق  باجمعا  الظاذص  لسان  سطى  أداظئ   - طسا  وضالئ 
غاظاشى  اإلجراء  عثا  أن  رحماوي  واسائر  المخطغظ.  أطام  افصخى  المسةث  الصثس  شغ  اقتاقل  حرذئ 
لصرارات  خارخ  واظاعاك  الثولغئ  الصعاظغظ  لضاشئ  خطغر  وتةاوز  اإلظساظغئ  وافخقق  الصغط  ضاشئ  طع 
السططئ  تاثثعا  الاغ  السظغفئ،  الصمسغئ  السصابغئ  اإلجراءات  سظ  وغسمع  غرى  طظ  إّن  الثولغ.  المةامع 
تماس؛  سطى  الدشط  بتةئ  افذفال  تاى  طظعا  غسطط  لط  والاغ  وأعطه  غجة  صطاع  ضث  الفطسطغظغئ 
عثا  غائثد  طا  جرسان  ولضظ  وسجم،  تجم  خاتئئ  عغ  السططئ  أي  أظعا  غتسإ  ذلك  وغسمع  غرى  طظ 
الععط سظثطا ظحعث تةط خعار السططئ ورجاقتعا وخشارعط أطام ضغان غععد تاى شغ سئاراتعط الاغ 
غساثثطععا شغ اجاظضار جرائمه. وخثق طظ صال إن تضام المسطمغظ ظخئعط الشرب الضاشر سطى تضط 

بقدظا خثطئ له وتتصغصا لمخالته، وأظعط أسثاء لفطئ اإلجقطغئ أولغاء فسثائعا.

السلطة الفلسطينية وحوش ضارية على أطفال غزة!!
نعاج أمام كيان يهود!

ظحر طعصع (شراظج ٢٤، السئئ ٧ حعال ١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٧/١م) خئرا جاء شغه: "غسغح أضبر طظ ألش طعاجر 
غئغاعن شغ خغام أطام المرضج اإلظساظغ قجاصئال المعاجرغظ سظث بعابئ "قحابغض" الئارغسغئ شغ ظروف غغر 
عآقء  أتث  وغصعل  تماطات.  وبدسئ  الماء  لاعزغع  ظصاط  بقث  جعى  تعشر  وسثم  الظزاشئ  صطئ  تغث  إظساظغئ، 
المعاجرغظ وغثسى إبراعغط: "ظسغح أجعأ طظ التغعاظات"، وغئغئ إبراعغط شغ الحارع صرب المرضج شغظام وجط 
ضةغب أبعاق السّغارات حأظه حأن ألش طعاجر آخر أششان وإرغارغغظ وجعداظغغظ، شغ المعصع ذاته الثي حعث 
سمطغئ إجقء واجسئ الظطاق طططع أغار/طاغع. غحضع الحاب افششاظغ صائق "تاى التغعاظات لظ تصئض بعثا الصثر 
طظ الدةغب والصثارة"، طحغرا إلى خغمئ طرتةطئ ظخئعا وطّث حادرا أطاطعا، سطى طساشئ بدسئ أطاار طظ تصاذع 
الطرق سظث بعابئ "ق حابغض" تغث غطاصغ الطرغص السام بالتطصئ الثائرغئ الاغ تطاش تعل الساخمئ الفرظسغئ. 
وغدغش "ظتظ قجؤعن، لسظا عظا لقجافادة طظ الظزام اقجاماسغ". وإزاء اطاقء طرضج اإلغعاء شغ بارغج، تطالإ 
جمسغات وطظزمات بفاح طراضج طمابطئ شغ طعاصع أخرى طظ شرظسا. وضائئ رئغسئ بطثغئ بارغج آن عغثالشع 
رجالئ بعثا الخثد إلى وزغر الثاخطغئ جغرار ضعلعطإ، ضما ظصطئ الططإ البقباء إلى رئغج العزراء إدوار شغطغإ. 
وأصر رئغج إدارة المظطصئ طغحال ضادو الثمغج بأن العضع "ق غئسث سطى اقرتغاح" طآضثا أظه "جغساثسغ تاما 
الئتث سظ تض". لضظه تثر بأن افطر غاططإ أغدا "شاسطغئ أضئر" شغ سمطغات إسادة المعاجرغظ إلى الئطث افوروبغ 
الثي دخطعه أوق. وغصعل غان طاظجي طظ جمسغئ "غعتعبغا ٥٦" المسظغئ بمساسثة المعاجرغظ "الظاس ضائسعن شغ 

طااعئ إدارغئ"، وعع غظثد بالسغاجئ التضعطغئ صائق "العضع ق غخثق! الظاس عظا، دسعظا ظعاط بعط".
: عثه عغ الثولئ الاغ تفاخر جائر دول أوروبا بأن حسئعا عع الثي جاء بافشضار السالغئ ضالترغئ 
ِرغظ الثغظ شروا إلغعا عربا طظ الزطط والصمع، وطظ  والسثالئ والمساواة، عغ ذاتعا الاغ تساطض المعةَّ
والسثالئ  الترغئ  طظ  صسطا  غظالعا  أن  شغ  أطق  بقدعط،  ذعاغغئ  طظ  سطغعط  غصع  الثي  والصعر،  الفصر 
وأظه "تاى  التغعاظات،  طظ  أجعأ  غسغحعن  تسئغراتعط  وتسإ  أظفسعط  لغةثوا  تثسغعا،  الاغ  والمساواة 
التغعاظات لظ تصئض بعثا الصثر طظ الدةغب والصثارة"، شائا لتدارة ق تعلغ اإلظسان الثي ضرطه اهللا سطى 

جائر طثطعصاته، ورشع اإلجقم طظ حأظه وصثره، ق تعلغه بسدا طما تعلغه لطتغعاظات.

في بلد (الحرية والعدالة والمساواة) 
يعيش اإلنسان أسوأ من الحيوانات!
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شغ  اقتاةاجات  تةثدت  والجغارغث،  افواظــغ  بصرع 
الماضغ،  افجئعع  المشرب،  حمالغ  التسغمئ  طثغظئ 
بسث جصعط سثد طظ الةرتى شغ خفعف المتاةغظ 
إبر اساثاءات صعات افطظ خقل السغث الثي أخئح غططص 
سطغه سثد طظ الظحطاء "السغث افجعد". واتاب جضان 
التسغمئ طظ جثغث بصرع افواظغ شعق افجطتئ، وأطام 
اقساصاقت  جراء  تعصغفعط،  طظ  خعشا  المظازل،  أبعاب 
 .٢٠١٧/٠٦/٢٦ اقبظغظ  التراك،  ظحطاء  ذالئ  الاغ 
وظحر بسخ الظحطاء طصاذع شغثغع تئغظ عثه افحضال 
شخ  وضغش  التسغمئ،  بإصطغط  الةثغثة  اقتاةاجغئ 
لـ"تراك  داسمئ  اتاةاجغئ  طسغرات  المشربغ  افطظ 

الرغش" شغ المثغظئ.
وتاعاخض ترضئ اقتاةاجات شغ طا خار غسرف باجط 
التراك الحسئغ شغ طظطصئ الرغش بالممطضئ المشربغئ 
لةمع  حاتظئ  داخــض  جتصاً  جمك  خغاد  طصاض  طظث 
تصرغئا.  أحعر  بماظغئ  طظث  التسغمئ  بمثغظئ  الظفاغات 
تراك غآضث الصائمعن سطغه والظاحطعن شغه أن ططالئه 
إظساظغئ واصاخادغئ وتاسطص باظمغئ المظطصئ، وأظعط ق 

غطالئعن باقظفخال سظ المشرب".
والماابسغظ  الظاحطغظ  طظ  السثغث  صثر  وصث  عثا 
اجاعاظئ  المشربغئ  السططات  أن  السغاجغ  لطحأن 

ورد الثئر الاالغ سطى طعصع (صظاة السالط، افربساء ٤ حعال ١٤٣٨عـ، ٦/٢٨/ ٢٠١٧م)، "اشاثر جظرال (إجرائغطغ) 
شغ اقتاغاط ذاسظ شغ السظ بسةطه الطعغض وتةرباه "الشظغئ" شغ صاض الفطسطغظغغظ. وروى الةظرال غاستاك 
شعظثاك (١٠٤ أسعام) ضغش صام بصاض أول سربغ شغ تغاته، طسائرا أن عثا التثث أبر سطى ضض تغاته. وشغ 
طصابطئ أجرتعا طسه ختغفئ "عآرتج" السئرغئ وظحرتعا الغعم صال شعظثاك إظه بسث أن عاجر طظ بعلظثا طططع 
السام ١٩٣٠ تعجه لطسمض شغ أتث بساتغظ الئرتصال الاغ غمطضعا الغععد شغ حمال شطسطغظ شعجث سربغا عظاك 
شاظعال سطغه بالدرب بسخا ضاظئ شغ تعزته تاى صدى سطغه. وأضاف: "سظثطا أبطشئ المسآول سظغ تعل 
طا تثث وأن جبئ السربغ طا زالئ شغ الئساان، رد سطغ صائق: سطغك أن تئتث سظ سربغ آخر لاصاطه". وسرض 
شعظثاك السخا، طحغرا إلى أظه ظض غتافر بالسخا وغائاعى بعا بعخفعا "الاسئغر سظ الصعة" الاغ غاعجإ 
اجاثثاطعا شغ طعاجعئ السرب. وصث تصطث شعظثاك طظاخإ سطغا ضبغرة شغ السخابات الخعغعظغئ صئض السام 

١٩٤٨، جغما شغ وتثات "الئالماخ" الاغ تعلئ تعةغر الفطسطغظغغظ طظ صراعط".
: إن عثه الاخرغتات لعثا السطب الغععدي المةرم تآضث تصغصئ أصرعا اهللا جئتاظه وتسالى سظ 
َشدَّ 

َ
تصث غععد سطى اإلجقم والمسطمغظ، وإجراطعط شغ تص المسطمغظ، وذلك شغ صعله تسالى: ﴿حَكَِجَدنَّ أ

وُكم َعن  َّ يَُرٌدّ يََزالُوَن ُفَقـاتِلُونَُكم َح ُكوا﴾، وشغ صعله سج وجض ﴿َوالَ  رْشَ
َ
ِيَن أ َّ َُهوَد َوا ْ يَن آََمُنوا ا ِ اجَّاِس َعَداَوةً لِثَّ

ِدينُِكم إِِن اسَتَطاُعوا﴾. عثه عغ تصغصئ الخراع بغظ المسطمغظ وغععد طعما تاول المدططعن والعذظغعن 
ودساة الاساغح والعجطغئ إخفاءعا، إظه خراع سصثي بغظ اإلجقم والضفر، شق طضان شغه لطاقصغ بغظ 
التص والئاذض، ق شغ أول الطرغص وق شغ وجطه، وق طضان شغه لطاظازل وق لطافاوض. ولظ غثرج غععد 
طظ افرض المئارضئ شطسطغظ إق تتئ وذأة ضربات جغعش المسطمغظ بصغادة خطغفاعط الثي غصاتض طظ 

ورائه وغاصى به، شغ ظض الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الصائمئ صرغئا بإذن اهللا.

شغ غغاب راسغعا وتاطغعا الثقشئ، الاغ ترسى الخشغر 
والضئغر شغ ضض أتعاله واتاغاجاته، شمظث زطظ رجعل 
والثولئ  السبماظغئ  الثقشئ  دولئ  جصعط  تاى    اهللا 
خغط  بظاء  طظ  ضئغًرا،  اعاماًطا  الختئ  صطاع  تعلغ 
لسقج الةظعد المخابغظ وتصثغط الرساغئ الطئغئ لعط 
الظاس  لثثطئ  المساحفغات  بظاء  إلى  الشجوات،  شغ 
وراتاعط بشخ الظزر سظ السرق أو الثغظ أو الةظج... 
طبض طساحفى المظخعري الثي ُأظحأ شغ الصاعرة سام 
١٢٨٣م، والثي ضان غاسع فضبر طظ ٨,٠٠٠ طرغخ، 
لضض واتث شغه طمرضان ابظان، وجرغر وشراش ووساء 
والسقج  الراتئ  ضاطض  له  غاعشر  تاى  به،  خاص  أضض 
الاغ  الماظصطئ  والسغادات  والمساعخفات  بالمةان. 
اقتاغاجات الثاخئ والثغظ غسغحعن شغ  ترسى ذوي 
المظاذص الظائغئ. بض وأغدا إذا أخئح المرغخ شغ دور 
الظصاعئ أدخض الصاسئ المثخخئ لطظاصعغظ، تاى إذا تطَّ 
غضفغه  المال  طظ  وطئطًشا  جثغثة،  بغاًبا  ُأسطغ  حفاؤه 
إلى أن غخئح صادًرا سطى السمض! وذلك تاى ق غدطر 

إلى السمض شغ شارة الظصاعئ شاتثث له اظاضاجئ!
اإلجقطغئ  الثولئ  اعامام  سطى  صطغطئ  أطبطئ  ذلك  ضض 
بحؤعن الرساغا وتاجاتعط الطئغئ آظثاك. ولصث تعاشرت 
دائًما طراضج الرساغئ الختغئ الرائثة شغ السالط وذعاصط 
الثثطات الطئغئ وخظاسئ افدوغئ، وضان تضام الثول 
افجظئغئ غثعئعن إلى دولئ الثقشئ لاطصغ السقج شغعا. 
الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  وإن 
ختغئ  رساغئ  ظزام  جاعجث  اهللا  بإذن  صرغئا  الصائمئ 
الظزر  بشخ  الرساغا،  لةمغع  الطئغئ  اقتاغاجات  غآطظ 
سظ السرق أو الثغظ أو المثعإ أو الةظج، إذ إن تعشغر 
الرساغئ الختغئ والطئغئ عما طظ واجئات الثولئ، وغةإ 
أن تضعن بماظاول جمغع رساغاعا بسععلئ، شغةإ تعشغر 
السغادات والمساحفغات والمراشص الساطئ لسقج الظاس، 
تسض  شق  لطةمغع...  طةاًظا  الختغئ  الثثطات  وجمغع 
شغ  الفصغر  بعا  غظسط  الاغ  الطمأظغظئ  طثى  سظ  تغظعا 
المةامع اإلجقطغ سظثطا غسطط أظه إذا طرض شسغةث 
طبض عثا المساعى طظ الرساغئ المةاظغئ دون أن غتااج 
إلى إراصئ طاء وجعه أو الئتث سظ وجاذات أو حفاسات 
أو تظازقت لغظال طا غساتص طظ اقعامام والسقج، أو 
غمث غثه طاسعقً لغاط سقجه، أو أن غمعت أو غرى طعت 
ساججا  الغثغظ  طضاعف  غصش  وعع  ظاظرغه  أطام  أتئائه 
اآلن  تاخض  عع  ضما  آقطه  تثفغش  أو  طساسثته  سظ 
شغ الظزام الرأجمالغ الثي ق غعاط باإلظسان إق بصثر 
طظفساه لعط، شأخئح السقج والمساحفغات تةارة وطراضج 
اجابمارغئ تصثم السقج شصط لمظ غمطك بمظه الئاعر! 

وورصئ ضشط جغاجغئ غضعن ضتغاعا المرضى...
شضط طظ شرتئ أّم شغ شطسطغظ لط تضامض بعلغثعا، 
لعشاة  وألط  تجن  إلى  اظصطإ  وأطض  ترصإ  طظ  وضط 
افم أو الةظغظ أو ضطغعما سطى تعاجج ظخئعا اقتاقل 
وق  رصغإ  وق  بغظعا  تمظع الاظصض  بغظ المثن والصرى 
طات  غجة  شغ  وحغت  واطرأة  ذفض  طظ  وضط  تسغإ! 
وعع غظازر السماح له بالسقج خارج الصطاع، وق تاى 
غحارضعن  بالسضج  بض  سئاس،  جططئ  طظ  اساراض 
وق  لعا  أّم  ق  غاغمئ  شافطئ  المساظاة!!...  عثه  شغ 
حآون  ترسى  الاغ  الثقشئ  بشغاب  غرساعا  ــَغ  راس
وضطما  جاسئ،  بسث  وجاسئ  غعم  بسث  شغعطا  الةمغع... 
واقتةاعات  المغادغظ  ضض  شغ  ظزرظا  وأغظما  طحغظا 
فذفال  خقص  شق  لطثقشئ،  الماجئ  التاجئ  ظرى 
المسطمغظ وترائرعط إق شغ ظض الثقشئ سطى طظعاج 

 الظئعة الاغ جاصعم صرغئا بتعل اهللا تسالى

لظ غثفش آقم أذفال املسطمني وترائرعط
وغدمث جراتعط إق الثقشئ سطى طظعاج الظئعة

تضعن افغام افولى شغ تغاة أي ذفض طعلعد أغام شرح 
وجرور لسائطاه وذوغه، لضظ شغ غغاب الراسغ وولغ افطر 
المسآول سظ رسغاه شإن التال طثاطفئ شغ غجة عاحط. 
شعغ سظث الئسخ أغام طساظاة وصطص واظازار... وبسثعا 
غعلثون  أذفال  شعظاك  وطعاجاة...!!  وسجاء  تجن  أغام 
وسظثعط طحاضض ختغئ تصادغ السقج الساجض، ولضظ 
طساحفغات غجة تالغا غغر طآعطئ لطسقج بسئإ تثععر 
وافدوات  لطمسثات  واشاصارعا  شغعا  الختغ  العضع 
وافدوغئ بسئإ التخار الثي غثخض ساطه التادي سحر 
شغعا، ظاعغضط سظ اظصطاع الضعرباء وظصص الماء... طما 
خارج  طساحفغات  إلى  لظصطعط  السسغ  إلى  غدطرعط 
غجة جعاء شغ الصثس أو الدفئ الشربغئ أو المعجعدة 
شغ ضغان غععد... ولضظعط غخطثطعن بخثعر إجراءات 
أو  غععد  ضغان  طظ  جعاء  سطغعا  والمعاشصئ  الاتعغض 
طظ"السططئ الفطسطغظغئ"، والاغ - إن جاءت - تأخث 
وصاا ق غاتمطه عآقء المرضى شغاعشاعط اهللا صئض ذلك، 
ضما تخض طآخرا فربسئ أذفال تثغبغ العقدة الثغظ 
أضثت وزارة الختئ بشجة وشاتعط بسئإ رشخ السططئ 
الفطسطغظغئ تتعغطعط لطسقج خارج الصطاع، لغرتفع سثد 
العشغات بسئإ طحاضض الاتعغقت الطئغئ طظث بثاغئ 

السام ٢٠١٧ إلى ١٢ طرغدا ظخفعط طظ افذفال.
وصال أحرف الصثرة الظاذص الرجمغ باجط وزارة الختئ 
بشجة - شغ تثغث لطةجغرة ظئ - إن عظاك ١٧٠٠ تالئ 
صئض  طظ  السقجغئ  تتعغقتعا  تظازر  تجال  ق  ساجطئ 
"السططئ الفطسطغظغئ"، طحغرا إلى أن طا غاط الرد سطغه 

شصط ق غاةاوز ١٠٪ طظ طةمض التاقت.
طظ  جطسطئ  طــآخــرا  اتــثــثت  صــث  السططئ  وضــاظــئ 
سظ  لطاثطغ  تماس   سطى  ضشط  ضعجغطئ  اإلجــراءات 
جغطرتعا سطى الصطاع وإسادته لسططئ سئاس حمطئ 
لفدوغئ  ضئغرًا  وتصطغخاً  التضعطغئ  والرواتإ  الضعرباء 
طما  لطمرضى،  الاتعغقت  وضثلك  الطئغئ،  والمسثات 
زاد شغ طساظاة الظاس شغه وجسض العضع الختغ غصارب 
والسططئ  اقتاقل  الصثرة  وتّمض  اقظعغار.  تاشئ  طظ 
طسآولغئ وصش الاتعغقت الطئغئ لمرضى صطاع غجة، 
تعرغث  ترشخ  شالسططئ  افدوار،  بائادل  واتعمعما 
سطى  الرد  وتعمض  غجة،  صطاع  لمساحفغات  افدوغــئ 
أعالغ  اقتاقل  غمظع  تغظ  شغ  المرضغئ،  الاتعغقت 
المرضى الثغظ تاط المعاشصئ سطى تتعغقتعط، لاافاصط 
غتاولعن  طظ  بسخ  وصــال  الصطاع.  طرضى  طساظاة 
ضغان  شغ  ذئغ  سقج  سطى  لطتخعل  الصطاع  طشادرة 
غععد وافردن والدفئ الشربغئ إظعط واجععا تأخغرات 
غغر طساادة شغ التخعل سطى العبائص الدرورغئ طظ 
السططئ الفطسطغظغئ خقل الحعرغظ الماضغغظ. وصالئ 
أعض  طظ   ٪٩٠ إن  اإلظسان"  لتصعق  "أذئاء  طظزمئ 
خقل  تخارغح  سطى  التخعل  ذطئعا  الثغظ  شطسطغظ 
حعري أغار وتجغران المظخرطغظ لط غتخطعا تاى اآلن 
ُتصثم  شصط طظ أخض ١٢٠  وبائص  وأن ١٠  سطى رد، 
ذلك  شغ  بما  المعاشصئ،  سطى  تتخض  بالمسثل  غعطغا 
أحثاص طع أطراض طجطظئ لغج بمصثورعط التخعل 

سطى السقج الثي غتااجعظه شغ غجة.
وضأظه لط غضش سئاس وجططاه العرصغئ تظازلعط سما 
تئصى طظ شطسطغظ، لط غضفعط تثاذلعط واجاثثاؤعط 
وتئسغاعط المططصئ إلطقءات غععد...، شاجاشطعا طرض 
افذفال والظساء والحغعخ ضعرصئ ضشط سطى تماس، 
ولط غسطط تاى افذفال الّرضع طظ تآطرعط وخراسعط 
سطى الضراجغ غغر آبعغظ باطك افرواح الطاعرة الاغ 
ترتفع إلى بارئعا تحضع ظطط الئحر، وتحضع تال افطئ 

جط
طار

تعثغثات تراطإ...
عض جاطال ظزام أجث املةرم؟

طا زالئ ضبغر طظ طصررات طآتمر أجااظئ٤ الثي ُسصث شغ 
٢٠١٧/٥/٤م، لط ُتظفث بسث، إّق أّن تعغؤئ افجعاء، واجامرار 
الاةعغج طا زال صائًما وخاخًئ طظ جعئ ترضغا الثولئ الاغ 
عثا  تظفغث  شغ  المسارضئ  ضمان  ساتصعا  سطى  أخثت 
اقتفاق المحآوم، شصث ضان طظ المصّرر تسإ طآتمر 
أجااظئ أن تظحر ترضغا وروجغا صعات شخض بغظ الظزام 
والمسارضئ لاضعن ضاطًظا قتفاق العثظئ شغ أجااظئ، 
إق أن عثا افطر لط غاط بسث وذلك لعجعد سصئات أطام 
تظفغث عثا اقتفاق، شصسط ضئغر طظ الظاس الصاذظغظ 
شغ الحمال السعري غرشدعن اتفاق أجااظئ وطصرراته 
بط  وطظ  الظزام،  طع  الظار  إذقق  وصش  إلى  الُمفدغئ 
اقظثراط شغ التض السغاجغ افطرغضغ، وتسطغط المظاذص 

المتّررة لطظزام جعاء برئاجئ بحار أجث أو بشغره.
لصداغا  الُمظاخر  دور  تاصمص  زالئ  شما  أطرغضا  أّطا 
ذعغطئ  جظغظ  شئسث  تّرغاعا!  سظ  المثاشع  الحسعب، 
طظ ادساء خثاصئ الحسإ السعري سطًظا، ودسط الظزام 
ا وأتغاًظا سقظغئ، عا عغ الغعم ُتضمض دورعا  المةرم جرًّ
طظ  إغاه  ُطتثرة  المةرم  لطظزام  الاعثغثات  شُاططص 
السام  افطغظ  اسائر  وصث  الضغماوي،  السقح  اجاثثام 
لفطط الماتثة أظطعظغع غعتغرغح "أن تعثغث الرئغج 
وغظئشغ  جّثي  أجث  لئحار  تراطإ،  دوظالث  افطرغضغ 
ُتسادي  أطرغضا  أن  تأضغث  غتاول  وعثا  له"،  اإلخشاء 
الظزام السعري، طع أظه صث بات طسطعطاً لطخشغر صئض 
الثدراء  وأضعاؤعا  افطرغضغ  الثسط  لعق  أّظه  الضئغر 
عثه  تاى  صثطغه  سطى  العصعف  الظزام  اجاطاع  لما 
الطتزئ، ولط تضاش أطرغضا بالاتثغرات بض وخطئ غعم 
السئئ الماضغ أضئر تاططئ ذائرات أطرغضغئ إلى طغظاء 

تغفا، وذلك سصإ الاعثغثات الُمعجعئ لظزام أجث.
وتاى ظثرك طا الثي ترغثه أطرغضا طظ سمطعا عثا، 
شق بث أن ظسطط أوقً أن بحار أجث عع سمغٌض فطرغضا 
طظ  وروجغا  إغران  تثخض  وطا  المصئعر،  فبغه  خطًفا 
صئض إق بإغساٍز طظ أطرغضا، وأغًدا ق بث أن ظسطط أن 
ولظ  السعري  لطحسإ  خثغًصا  غعًطا  تضظ  لط  أطرغضا 
تضعن، شعغ الثولئ الاغ ترغث التفاظ سطى طخالتعا 
الحام  شغ  البعرة  أغام  ضاظئ  وصث  شصط،  وطخالتعا 
خغر ضاحش لجغش ادساء الشرب طةمًق وأطرغضا خاخًئ 
الحسعب  وطع  اإلظسان  تصعق  سظ  ُغثاشسعن  بأظعط 
بعرة  ضحفاه  وغغره  عثا  ضض  طخغرعا،  تصرغر  شغ 

الحام لضض طظ ضان سطى سغظغه غحاوة.
وعضثا غائغظ أن أطرغضا ترغث طظ عثا السمض خثاع 
طظ تئسعا طظ السمقء لغجدادوا ارتماء شغ أتداظعا 
ذطًئا لرضاعا، وضثلك شإظعا ترغث طظ عثا الاعثغث 
وطا تئسه طظ تترك لتاططئ الطائرات، أن تثشع باتةاه 
صعتعا  بتدعر  البعرة  تعثغث  سئر  السغاجغ  التض 
لطظزام  تعثغث  الزاعر  شغ  ضان  وإن  وإظه  الداربئ، 
إق أن تصغصاه عع تعثغث لطبعرة وأعطعا، وعظا غةث 
المراعظعن سطى أطرغضا والشرب شرخاعط لغصعلعا "ق 

ذاصئ لظا الغعم بأطرغضا وجغعحعا".
تثضر  تفاأ  ق  أطرغضا  خظساعا  الاغ  المسارضئ  شعثه 
أطرغضا والشرب وطا ُغسمى أخثصاء الحسإ السعري، 

ولط ُتثرك طا أخئح ُطسطًَّما به سظث أعض الحام، بأظه 
ق أتث طظ عثه الثول خثغص لطحسإ السعري، بض 
ولع  طخالتعط  غاصاجمعن  طاظاشسعن،  أسثاء  ضطعط 
سطى تساب دطاء اآلقف والمقغغظ طظ الظاس، شعثا 
المسارضئ  عثه  أن  أخرى  طّرة  غآضث  جغش  رغاض 
عغ خظغسئ أطرغضا وق تسرف ذرغًصا جعى طا رجماه 
الماضغ  الثمغج  غعم  له  تخرغح  شفغ  لعا،  أطرغضا 
ذالإ شغه طا جماعا الثول الخثغصئ لطحسإ السعري 
"بثسط اقئاقف وطآجساته طظ أجض إدارة المظاذص 
المتررة وسثم ترك شراغ شغ السططئ"، وأحار جغش 
بأن  افطض  "غسطغظا  الخثغصئ  الثول  اعامام  أن  إلى 

غسعد الحسإ السعري صادرًا سطى تضط ظفسه".
ق  الحام،  أعض  سطى  المفدعح  الاآطر  عثا  وأطام 
سطى  العسغ  زغادة  إق  الحام  شغ  لطمسطمغظ  غئصى 
الاابسئ  والثول  الضئرى  الثول  تتعضعا  طآاطرة  ضض 
تاتطط  الاغ  الخثرة  عع  العسغ  ضان  شططالما  لعا، 
صعة  عع  العسغ  ضان  ولطالما  المآاطرات  ضض  سطغعا 
شالعسغ  وافطط،  الحسعب  تماطضعا  الاغ  الردع 
دطاءعا  وغتفر  والمآاطرات،  المضائث  حر  غصغعا 
بعا،  غااجر  طظ  ضض  طظ  بقدعا  وغتمغ  وأسراضعا، 
شخض  صّعات  لاضعن  ترضغئ  صّعات  دخعل  أن  شطظسطط 
بغظ البعار وبغظ الظزام لظ غضعن لتماغئ المظاذص 
شغ  خطعة  عع  بض  واقجاغاح،  الصخش  طظ  المتررة 
شغ  تصّرر  والثي  افطرغضغ  السغاجغ  التض  ذرغص 
وذلك  البعرة  سطى  لطصداء  غعثف  والثي  جظغش١ 
بمآجساته  المةرم  لطظزام  المظاذص  عثه  باسطغط 
"تضعطئ  ُطسّمغات  تتئ  وافطظغئ،  السسضرغئ 

طحارضئ" و"طتاربئ اإلرعاب".
ولظسطط أن أطرغضا عغ رأس التربئ شغ الصداء سطى 
البعرة، ولط ولظ تضعن غعًطا شغ خّش البعرة وأعطعا، 
شعغ طظ أوسجت لسمقئعا شغ الثول اإلصطغمغئ بأن 
الحام،  بعرة  سطى  الترب  شغ  دوره  طظعط  ضضٌّ  غأخث 
شإغران وروجغا ضان لعما الثور اإلجراطغ شغ طحارضئ 
وأطا  إرادتعط،  وضسر  المسطمغظ  صاض  شغ  الطاغغئ 
ترضغا والسسعدغئ شضان لعما دور الثسط واقتاعاء، 
بط  وطظ  والاحرذم،  والافّرق  اقصااال  سظه  وظاب 
وتسطغط  الثاسمغظ،  لصرارات  واقرتعان  اقرتئاط 
المظاذص المظطصئ تطع افخرى، وأطا أطرغضا شاجسمئ 
المآتمرات،  شَرسئ  الخثغصئ"  "الثول  ُغسمى  طا 
ذاولئ  سطى  والمسارضئ  الظزام  جمع  سطى  وسمطئ 
وتعجغسعا،  العثن  لابئغئ  وَجسئ  المفاوضات، 
وذلك ضطه شغ ترٍب واضتئ لطصداء سطى البعرة شغ 
لعا  تّصص  الثي  الةئري  لطتضط  الظاس  وإسادة  الحام 

طخالتعا سطى طثى السصعد الماضغئ.
طظ  وضبغر  العسغ،  طظ  لمجغث  تتااج  الغعم  شالبعرة 
طثطخئ،  واسغئ  وصغادة  تظضسر،  ق  وإرادة  البئات، 
والمفاوضات،  العثن  طساظصع  طظ  البعرة  تظاحض 
لادسعا سطى بّر السمض الةاد إلجصاط الظزام وتتضغط 
 اإلجقم بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا
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من أمن العقوبة أساء األدب
يهود المجرمون وكيانهم المسخ مثال

اتاةاجات التسغمئ باملشرب طاعاخطئ
رغط اقساصاقت والاحعغه

بثأت  والاغ  التسغمئ  طثغظئ  شغ  باقتاةاجات 
رصساعا باقتساع، واسائروا أن الثولئ أخطأت سظثطا 
الةمغع  حسر  تغظ  شغ  المتاةغظ  ططالإ  تةاعطئ 
الماراضط  اقتاصان  وطثى  اقتاةاجات  عثه  بتثة 
إلى  السثغثغظ  دشع  الثي  الحغء  المازاعرغظ،  لثى 

الاظئآ ببعرة سارطئ أو بعادر ربغع سربغ.
إن تتطط تاجج الثعف شغ صطعب أبظاء افطئ اإلجقطغئ 
طظ تضاطعط الطعاغغئ المةرطغظ، غثل سطى أن التغاة 
ق  وتاى  سزغط،  خغر  وعع  سروصعط،  شغ  تثب  سادت 
غضعن شغه دخظ وجإ سثم وصعف جصش ططالإ الظاس 
التغاتغئ  اإلخقتات  بسخ  تث  سظث  اتاةاجاتعط  شغ 
وإن  أبثا،  تشغغر  أي  إلى  تآدي  لظ  الاغ  واقصاخادغئ 
جععرغا،  تشغغرا  ولغج  حضطغا  تشغغرا  شسغضعن  تخض 
جراب  جعى  ضان  طا  أظه  جرغسا  الظاس  وجغضاحش 
أوعمعط تضاطعط بأظه طاء زقل، لغطافعا سطغعط وغفّدعا 
اتاةاجاتعط، شغاعصفعا سظ طتاجئاعط؛ لثلك شإن جصش 
المتاجئئ غةإ أن غرتفع إلى أسطى تث وعع المطالئئ 
أجعجته  بضاشئ  الظزام  بإجصاط  الــةــثري،  بالاشغغر 
وطآجساته، وإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
الظئعة سطى أظصاضه. وعثا طا ظظخح به أعطظا المتاةغظ 
 شغ المشرب، والمسطمغظ شغ ضاشئ بقد المسطمغظ
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