
وعد بلفور بعد مئة عام...
بين مواقف االفتخار، وطلب االعتذار

١٤٣٩عـ،  خفر   ١٠ اقبظغظ  الغعم،  (روجغا  طعصع  ظحر 
دبطعطاجغئ  طساعٍ  "ظةتئ  الاالغ:  الثئر  ٢٠١٧/١٠/٣٠م) 
الضئرى"  "الصثس  صاظعن  طحروع  سرصطئ  شغ  جسعدغئ 
السسعدغئ  العذظ  ختغفئ  ظصطئ  تسئما  (اإلجرائغطغ)، 
سظ طخادر شغ الئغئ افبغخ، وخفاعا بالرشغسئ. وضان 
رئغج العزراء بظغاطغظ ظاظغاعع صث أرجأ السئئ الماضغ، 
تخعغئ الطةظئ العزارغئ سطى طحروع صاظعن غدع ضاق 
جططئ  تتئ  المتاطئ  الشربغئ  الدفئ  شغ  اجاغطاظغئ 
"تمعغث  إلى  المحروع  قتاغاج  وذلك  الصثس،  بطثغئ 
دبطعطاجغ"، وشصا لما صاله طسآول (إجرائغطغ) لعضالئ 
شراظج برس. وأحارت "العذظ" إلى أن عثا الصرار جاء، 
بتسإ طسآول ضئغر شغ الئغئ افبغخ، بسث طئاتبات 
أجراعا جارغث ضعحظغر، ضئغر طساحاري الرئغج افطرغضغ، 
ودغظغ باول، ظائإ طساحار افطظ العذظغ لقجاراتغةغئ، 
وجغسعن غرغظئقت الممبض الثاص لطمفاوضات الثولغئ، 
إلى  تطرصئ  الرغاض،  إلى  المسطظئ  غغر  زغارتعط  خقل 
(اإلجرائغطغغظ)  بغظ  السقم  طفاوضات  اجاؤظاف  إسادة 
إدارة  أن  افطرغضغ  المسآول  وذضر  والفطسطغظغغظ. 
الرئغج تراطإ، سارضئ أغدا طحروع صاظعن "الصثس 
الطغضعد،  تجب  شغ  طسآولعن  وضسه  الثي  الضئرى"، 
وذالئئ بعصفه، قشاا إلى أن واحظطظ غمضظعا أن تسرصض 
أي إجراء طظ حأظه تحاغئ الةععد سظ اجاؤظاف سمطغئ 
السقم. أضث عثا المسآول أن ظاظغاعع تراجع سظ ذرح 
أطرغضغئ  ضشعط  سصإ  لطاخعغئ،  الصاظعن  طحروع 
لمظاصحاه وتصثغط حروح ضرورغئ، شغما أحار المئسعث 
افطرغضغ السابص لسمطغئ السقم، طارتغظ إظثغك أغدا، 
وبسث  افطرغضغئ،  المسارضئ  بسئإ  تثث  ذلك  أن  إلى 
افطرغضغئ  الدشعط  غفسر  طا  وعثا  السسعدغئ،  طعصش 
الاغ طعرجئ سطى تضعطئ ظاظغاعع. غثضر أن المحروع 
صعبض برشخ واجع بغظ الفطسطغظغغظ، الثغظ وخفعه 
بأظه افخطر طظث سام ١٩٦٧، سطما بأظه غظص سطى ضط ٥ 
طساعذظات ضئغرة إلى الصثس، وسجل ٣ أتغاء طصثجغئ 
أغطئغئ  إغةاد  طظ  ذلك  سطى  غارتإ  بما  المثغظئ،  سظ 
غععدغئ ضئغرة شغ الصثس، وطظع إصاطئ ساخمئ لطثولئ 
الفطسطغظغئ شغ الصثس الحرصغئ، وتصسغط الدفئ الشربغئ 

إلى صسمغظ حمالغ وجظعبغ".
: إن المساعذظات عغ أراض طشاخئئ اظُاجسئ 
طظ أختابعا بصعة السسضر، شافخض أن تسمى طشاَخئات 
لطاثضغر بعاصسعا، وعثا العخش غظطئص سطى ضض أرض 
إجقطغئ اظاجسعا الضفار طظ المسطمغظ، بما شغعا المتاض 
طظ شطسطغظ سام ١٩٤٨م وسام ١٩٦٧م جعاء بسعاء.

إن طخططح (اقجاغطان) تططصه دول الشرب المساسمر 
وسمقؤعا تضام المسطمغظ وأدواتعا، سطى الاةمسات 
شطسطغظ  أراضغ  سطى  المصاطئ  الغععدغئ  السضظغئ 
المتاطئ سام ١٩٦٧م شصط، وأطا جئإ طسارضئ تضام 
المسطمغظ لقجاغطان شمرّده إلى تئسغاعط السغاجغئ 
وتسثغر أطرغضا لعط لاظفغث طثططاتعا شغ بقدظا وطظ 
إن  شأطرغضا  افطرغضغ،  الثولاغظ  تض  طحروع  ضمظعا 
ضاظئ تسارض اقجاغطان شثلك لضعظه غسرصض طحروسعا 
وغفرغه طظ طدمعظه، وغسرصض طساسغعا الراعظئ الراطغئ 
قجاؤظاف المفاوضات الاغ تسسى طظ خقلعا لاتصغص 
اخاراق غثضر شغ جغاجاعا الثارجغئ الماسبرة، شتصغصئ 
طسارضئ عثه افظزمئ لقجاغطان عع بسئإ طسارضئ 
أطرغضا له، ق السضج! لثلك شخاتإ العسغ السغاجغ ق 
غمضظ أن غخثق أن تضام آل جسعد أو تضام المسطمغظ 
أو  شطسطغظ  بأعض  غعامعن  الفطسطغظغئ،  السططئ  أو 
طساظاتعط، أو بأرض شطسطغظ وعط الثغظ شرذعا بعا 
لضغان غععد، ضما ق غمضظ أن غخثق أظعط غمطضعن 
أوراصاً لطدشط سطى أطرغضا، بض عط سرائج خغعذعا بغث 

أطرغضا تترضعط ضغفما حاءت.

بثغظعط  أسجاء  السظغظ  طؤات  المسطمعن  ساش  لصث 
طظ  شضان  اإلجقم،  أخعة  تةمسعط  بربعط  وأصعغاء 
وسطغ  وسبمان  وسمر  بضر  أبع    اهللا  رجعل  أختاب 
اهللا  سئاد  ضاظعا  التئحغ...  وبقل  الفارجغ  وجطمان 
إخعاظاً، غةاعثون شغ جئغض اهللا... غثخض سمر السربغ 
الصثس  الضردي  الثغظ  خقح  وغترر  شاتتاً،  الصثس 
طظ الخطغئغغظ، وغتفر سئث التمغث الارضغ الصثس 
وعضثا  المسطمعن،  غسج  عضثا  الغععد...  دظج  طظ 

غةإ سطى طظ ألصى السمع وعع حعغث أن غضعن 
َذا َكََالذًل لَِّقوٍْم َخبِِديَن﴾. ﴿إِنَّ يِف َهٰ
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الخالفة مشروع حزب التحرير...
واضٌح وضوح الشمس 

في رابعة النهار
ــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ

بصطط: خطغفئ طتمث – افردن
ذالساظا ختغفئ اقتتاد اإلطاراتغئ - ضسادتعا - خئاح 
الةمسئ ٢٠١٧/١٠/٢٧ بعةعم سطى اإلجقم، وسطى طفععم 
الثقشئ شغه، تعّلى ِضْئَره طتمث ولث المظى شغ سرضه 
زاغث،  بظ  طتمث  دغعان  شغ  الثغظغ  المساحار  لضااب 
د. شاروق تمادة الثي ضان بسظعان: "طفععم الثقشئ 

اإلجقطغئ.. جثلغئ الظمعذج بغظ الماضغ والتاضر".
غصعل ضاتإ المصال شغ آخر طصاله: "وعضثا شالثقشئ، 
وبظغاعا  والثولئ  تعلغه  وذرق  التضط  بمسظى 
تجال  طا  وأشراده،  بالمةامع  وسقصاعا  واخاخاخعا، 
اإلجقطغئ  السغاجغئ  الاغارات  سظث  غائمئ  شضرة 
المساخرة، إذ لغج لثغعا طحروع واضح وق خطاب 

ظاضب شغ ذلك". (اقتتاد).
لسض طظ غصرأ عثا المصال غائادر إلى ذعظه أن ضاتإ 
الاغارات  سطى  الممّض  بالافخغض  اّذطع  صث  المصال 
طا  شغعا  غةث  ولط  المساخرة  اإلجقطغئ  السغاجغئ 
الصراء  ولضظ  ضاإ،  طا  شضاإ  إلغه  اإلحارة  غساتص 
ضاتإ  غسرشعا  ق  الاغ  التصغصئ  غثرضعن  المظخفغظ 
المصال وطظ صئطه المساحار الثغظغ لثغعان طتمث بظ 
الظاس،  وتدطغض  بإخفائعا  وصاطعا  غسرشعظعا  أو  زاغث، 

شضما صال الحاسر: (إن ضظئ تثري شاطَك طخغئٌئ  
وإن ضظَئ ق تثري شالمخغئئ أسزُط).

أن  غثرك  التصغصئ  سظ  الئاتث  المظخش  الصارئ  إن 
تجب الاترغر صث تئّظى طحروع الثقشئ طظث أضبر طظ 
سظ  الشحاوة  غجغض  تفخغقً  شغعا  وشّخض  سصعد،  جائ 
صطعب المظخفغظ، وُغزعر التص لضض ذي سغظغظ، طئّغظًا 
أراد  طظ  وغضفغ  المسائرة،  الحرسغئ  بافدلئ  ذلك  ضض 
ظزام  ضااب  سطى  غّططع  أن  الصعل  عثا  طظ  اقجاغباق 
التضط شغ اإلجقم، أو سطى ضااب الحثخغئ اإلجقطغئ 
الةجء الباظغ، أو سطى ضااب الثولئ اإلجقطغئ، وغضفغه 
أن غصرأ ضااب أجعجة دولئ الثقشئ شغ (التضط واإلدارة).

 - السزغط  اإلجقم  طحروع  الاترغر  تجُب  بّغظ  لصث 
آقف  بض  طؤات  وشغ  ضائه،  طظ  ضبغر  شغ   - الثقشئ 
طظ اإلخثارات، شغ أضبر طظ أربسغظ بطثًا شغ السالط، 
وطضاتئه اإلسقطغئ وظاذصعه الرجمغعن غمفون اآلشاق، 
تاى خار طحروع تجب الاترغر عع طحروع افطئ، إلى 
تّث أصّخ طداجَع التضام شغ بقد المسطمغظ، وطظ 
ورائعط أجغادعط شغ دول الشرب، شأذطصعا أبعاصعط 
عثا  لمتاربئ  والضااب  واإلسقطغغظ  السطماء  طظ 
المحروع... ولغج صعلظا عثا ظسةاً طظ الثغال، شطسض 
ضاتإ المصال والمساحار الثغظغ طظ صئطه لط غسمسعا 
سظ طآتمر السطماء شغ إظثوظغسغا شغ ٢٠٠٩/٧/٢١ الثي 
تدره أضبر طظ جئسئ آقف سالط طظ سطماء المسطمغظ 
ولئظان  وشطسطغظ  والحام  وطخر  إظثوظغسغا  طظ 
وترضساان  وبظشقدغح  والعظث  وباضساان  والغمظ 
الحرصغئ وترضساان الشربغئ وترضغا والةجائر والسعدان 
آقف  سحرة  غصارب  طا  وتدره  وغغرعط،  وبرغطاظغا 
رجض ظادوا جمغسعط بخعت واتث بأن طحروع افطئ 

عع طحروع تجب الاترغر - الثقشئ -.
شغ  التضط  ظزام  حضض  أن  الاترغر  تجب  بّغظ  لصث 
اإلجقم (الثقشئ) طامغج سظ أحضال التضط المسروشئ 
شغ السالط، جعاء أضان شغ افجاس الثي غصعم سطغه، 
الاغ  وافتضام  والمصاغغج  والمفاعغط  بافشضار  أم 
والصعاظغظ  بالثجاعر  أم  الحآون،  بمصاداعا  ُترسى 
الاغ غدسعا طعضع الاطئغص، أم بالحضض الثي تامّبض 
به الثولئ اإلجقطغئ، والثي تامّغج به سظ جمغع أحضال 
ططضغاً، وق  التضط شغ السالط أجمع، شعع لغج ظزاطاً 
غصّر الظزام المطضغ، وق غحئه الظزام المطضغ، وضثلك 
طغجة  غةسض  الثي  الظزام  إطئراذعرغاً،  ظزاطاً  لغج 
ظزاطًا  لغج  وعع  افصالغط،  سطى  اإلطئراذعرغئ  لمرضج 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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ظصطئ الةجغرة اإلخئارغئ باارغت ٢٠١٧/١٠/٢٦ سظ رئغسئ 
وزراء برغطاظغا تغرغجا طاي صعلعا: إظعا جاتافض بمرور 
خقل  وأضاشئ  باشاثار...  بطفعر  وسث  سطى  سام  طؤئ 
الةطسئ افجئعسغئ لمساءلاعا أطام الئرلمان: إظعا تفاثر 
بثور برغطاظغا شغ إصاطئ ضغان غععد، طدغفئ "إن طظ 
المعط اآلن السمض سطى الاعخض لتض الثولاغظ إلظعاء 
التضعطئ  وضاظئ  (اإلجرائغطغ)..."  الفطسطغظغ  الظجاع 
الئرغطاظغئ صث رشدئ شغ ظغسان/أبرغض الماضغ تصثغط 
أي اساثار غاسطص بعسث بطفعر الثي أجج لصغام ضغان 
طعضعع  بطفعر  وسث  لعا: "إن  بغان  شغ  وصالئ  غععد، 
تارغثغ، وق ظغئ لعا باقساثار سظه"، بض أسربئ سظ الفثر 

بثور برغطاظغا شغ إغةاد ضغان غععد.
وإزاء عثا افطر طظ طعاصش اقشاثار طظ صئض رأس الحر 
باقجاظضار  والععان  الثل  وطعاصش  برغطاظغا،  والضفر 
طظ صئض تضام المسطمغظ وذطإ اقساثار؛ شإظظا ظرغث 

أن ظصش سطى التصائص الاالغئ:
تمر  الثي  بطفعر  وسث  إن  عغ  افولى؛  التصغصئ   -١
ذضراه المآلمئ عثه افغام ١٩١٧/١١/٢، لط غضظ ولغث 
الطتزئ، إظما ضاظئ له طصثطات ضبغرة؛ صام بعا الضفار 
السرغئ  المئاتبات  طظعا  برغطاظغا،  صادة  رأجعط  سطى 
(الثغاظغئ)؛ الاغ صام به رؤوس الضفر (برغطاظغا وشرظسا) 
تسغظ  الحرغش  أطبال  المسطمغظ؛  زساطات  بسخ  طع 
بظ سطغ أطغر طضئ... شصث تّعجئ عثه المآاطرة جظئ 
١٩١٦ بالمثطط اإلجراطغ (جاغضج بغضع)؛ الثي رجمه 

السبماظغئ،  الثقشئ  دولئ  جسط  لافاغئ  الشرب  جاجئ 
بغظ  الثخغإ  بالعقل  غسمى  طا  طظطصئ  وتصسغط 
وسث  سطى  الثول  عثه  تاةرأ  شطط  وبرغطاظغا...  شرظسا 

بطفعر إق بسث تطك اقتفاصات الثغاظغئ...
٢- التصغصئ الباظغئ؛ إن طا غفثر به صادة الشرب الغعم؛ 
به  غصعم  وطا  والخراتئ،  الخثق  طظاعى  شغ  أطر  عع 
زساطات المسطمغظ طظ اقجاظضار إظما عع ضثب وتدطغض 
لسصعل المسطمغظ... شئرغطاظغا الاغ تفثر بعثا العسث إظما 
تاتثث سظ خثق وطخثاصغئ، شعغ الاغ طعثت بالفسض 
الطرغص ظتع عةرة غععد إلى شطسطغظ... شئسث اغاخاب 
برغطاظغا لفطسطغظ؛ شغما جمغ باقظاثاب، حةسئ عةرة 
وشغ  لعط،  ووسثعا  بسعثعا  وشاء  وذلك  إلغعا؛  غععد 
عثا  ترسى  ظطئ  وصث  لمخالتعا،  خثطئ  ظفسه  العصئ 
افطر تاى طضظئ لغععد بإصاطئ ضغان لعط جظئ بماٍن 
ذلك  وضان  طظعا...  شطسطغظ  أعض  وعةرت  وأربسغظ، 
بمآاطرات جثغثة طع تضام المسطمغظ الثغظ جاسثوا 
برغطاظغا شغ عثا افطر وترجعا عثا المحروع الئرغطاظغ 
اإلجراطغ، أطا طعاصش اقجاظضار - جعاء التثغث طظعا أو 
الصثغط - شإظعا تثالش العاصع وافشسال؛ الاغ غصعم بعا 
برغطاظغا  بصاال  صاطعا  شعض  افصظان...  الساجئ  عآقء 
إلخراجعا طظ شطسطغظ؟! وعض صاطعا بإسقن الترب سطى 
ضغان غععد الةثغث؛ قجاؤخاله طظ جثوره، وطظع تبئغئ 

أرضاظه شغ أرض شطسطغظ؟!
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....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: تمث ذئغإـ  ـ 

هل يملك رويبضات المسلمين 
التأثير في قرارات أمريكا؟!

بتسإ طعصع (الةجغرة ظئ، الثمغج، ١٣ خفر ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١١/٢م) شصث "اخاامئ زسغمئ طغاظمار أوظس جان جع تحغ 
زغارة بثأتعا الغعم الثمغج إلصطغط أراضان تغث تاسرض أصطغئ الروعغظةا المسطمئ لتمطئ سسضرغئ أدت إلى طصاض 
السثغث طظ أبظائعا وتعةغر أزغث طظ ٦٠٠ ألش إلى بظشقدغح. وزارت أوظس جان جع تحغ صرى طثطرة شغ طظطصئ 
طعظشثاو وبعتغثوظس، والاصئ سثدا ضئغرا طظ طةمعسات المظطصئ، ضما غائغظ طظ لصطات ببعا الاطفجغعن، وراشصعا 
خقل الجغارة سثد ضئغر طظ العزراء ورجال افسمال العاجسغ الظفعذ شغ الئقد. وعثه أول زغارة تصعم بعا أوظس جان 
جع تحغ إلى اإلصطغط طظث بثء التمطئ السسضرغئ لةغح بقدعا شغ أواخر آب/أغسطج الماضغ، لضظعا لط تثل بأي 
تخرغح لطختفغغظ. وتأتغ الجغارة بسث إسقن تضعطئ طغاظمار سظ خطئ دخطئ تغج الاظفغث إلسادة تعذغظ طؤات اآلقف 
طظ طسطمغ الروعغظةا الثغظ شروا طظ السظش باتةاه بظشقدغح. غثضر أن افطط الماتثة وخفئ طا تمارجه جططات 
طغاظمار شغ تص طسطمغ الروعغظةا بالاطعغر السرصغ. وطظ جاظئه، اسائر المفعض افوروبغ لطمساسثة اإلظساظغئ 
وإدارة افزطات خرغساعس جاغطغاظغثغج أن "أسثاد القجؤغظ الروعغظةا شغ بظشقدغح واتاغاجاتعط وخثطاعط 
تاثطى الثغال". وأضاف المسآول افوروبغ الثي زار طثغمات الروعغظةا شغ بظشقدغح أن "سثد افذفال الثغظ 
غساظعن طظ جعء الاشثغئ التاد غاثطى الثغال أغدا". وتاسرض جع تحغ - التائجة سطى جائجة ظعبض لطسقم - 
قظاصادات حثغثة شغ الثارج بسئإ ق طئاقتعا تغال الروعغظةا الثغظ غسائرون افصطغئ افضبر تسرضا لقضطعاد شغ 
السالط. وغاسغظ سطى زسغمئ طغاظمار الاحاور طع الةغح المعغمظ سطى التغاة السغاجغئ، وطع الرأي السام المسادي 
لطمسطمغظ ولفجاظإ إلى تث ضئغر. وغحضض الروعغظةا أضئر طةمعسئ طظ السضان المتروطغظ طظ الةظسغئ شغ السالط، 

طظث جتئئ طظعط الةظسغئ الئعرطغئ سام ١٩٨٢ شغ سعث التضط السسضري".

رئيسة ميانمار تشفي حقدها
بزيارة قرى مسلمي الروهينجا التي دمرتها وأبادت أهلها وهجرتهم
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اسااد الضغظغعن طآخرا ضحش الثغمصراذغئ دون أي حك 
طسصعل، تاى إن أبطال الثغمصراذغئ ضاظعا طدطربغظ 
ولط غضظ لثغعط طضان غثفعن شغه وجعععط سظثطا 
سرضئ الخعرة التصغصغئ لطثغمصراذغئ سارغًئ لاظاصخ 

أععاءعط وتضحش طآاطراتعط.
وشغما غطغ بسخ افتثاث التاجمئ الاغ ضحفئ سظ 
الشرب  غجاولعا  الاغ  لطثغمصراذغئ،  الثادسئ  الطئغسئ 

وغسائرعا طظارة لطظةاح اإلظساظغ شغ التضط:
طئ تسرضئ لسططات التضعطئ  أوق: اقجاصقلغئ المةمَّ
والطةان الثجاعرغئ وضسئ بحضض ضاطض تتئ التخار 
ضما ضان طاعصسا، تغث إظعا السططئ الاظفغثغئ العتغثة 
إن  تغظ  شغ  دغمصراذغئ،  دولئ  أغئ  شغ  المسآولئ 
السططات افخرى الاابسئ لطتضعطئ والطةان الثجاعرغئ 
ضما  الاظفغثغئ.  السططئ  فواطر  جماسغ  بحضض  تثدع 
أن المعظفغظ الساططغظ شغ تطك المآجسات الثاضسئ 

لطثثطئ غمغطعن دائما إلى ططالإ السططئ الاظفغثغئ.
طظ جاظإ الصداء، وصسئ التعادث الاالغئ:

(أ) أخفصئ المتضمئ السطغا شغ ضغظغا شغ رشع الظخاب 
حسئغئ  أعمغئ  ذات  ضاظئ  صدغئ  شغ  لطظزر  الصاظعظغ 
ضئغرة. وصث تأضث ذلك بتصغصئ أظه شغ الغعم السابص 
شغ ٢٤ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٧، أسطظئ اإلدارة سظ 
الثاخطغ  افطظ  سظ  العزراء  طةطج  جضرتغر  ذرغص 
رجمغئ.  سططئ   ٢٠١٧ افول/أضاعبر  تحرغظ   ٢٥ غعم 
وصث طظح عثا صاضغ الصداة ورئغج المتضمئ السطغا 
غرأجعن  الثغظ  أولؤك  سظث  سزغمئ  جططئ  ضغظغا  شغ 
حسئئ المراجسئ الثجاعرغئ والصدائغئ شغ ٢٥ تحرغظ 
افول/أضاعبر ٢٠١٧ طّضظاعط طظ الاخرف شغ المسائض 
افول/ تحرغظ  شغ ٢٦  الرئاجغئ  باقظاثابات  الماسطصئ 

أضاعبر ٢٠١٧.
المسائض  شغ  الئّئ  اقجاؤظاف  طتضمئ  رشدئ  (ب) 
شغ  ضاظئ  إظعا  وصالئ  الخئاح  شغ  سطغعا  المسروضئ 
سططئ، ولضظعا سادت لطزععر لغق ووضسئ صرارا طئضرا 
المطروتئ  المسألئ  بأن  وصالعا  السطغا.  المتضمئ  سئر 

أطاطعط ساجطئ، ولثلك دسععط لطةطعس لغق!
طظ جاظإ الئرلمان، وصسئ التعادث الاالغئ:

(أ) جظ أسداء الئرلمان تسثغق سطى صعاظغظ اقظاثابات 
ضاظئ  والاغ  الاظفغثغئ  السططئ  أصرتعا  الاغ  الضغظغئ 
الصدائغئ  السططئ  خقتغات  تصطغص  سطى  جاسمض 

والمةطج.
وسطى خسغث الطةظئ المساصطئ لقظاثابات والتثود 

(إغئك)، شصث وصسئ التعادث الاالغئ:
افول/أضاعبر  تحرغظ   ١٨ شغ  المةطج  رئغج  صال  (أ) 
ذات  اظاثابات  إجراء  غضفض  أن  غساطغع  ق  بأظه   ٢٠١٧
الثغظ  زطقئه  طظ  باإلتئاط  غحسر  وبأظه  طخثاصغئ 
غفعضعن دائما شغ اتثاذ أي صرار. وأحار إلى أظه طتاخر 
برشخ بسخ أسداء افطاظئ الساطئ اقجاصالئ بسث أن 
ُذضروا شغ اقظاثابات غغر الظجغعئ، ووسث باقجاصالئ إذا 
لط غاط الاساطض طع طا ذضره. وضان عثا شغ الغعم ظفسه 
بسث اقجاصالئ المفاجؤئ لطثضاعر روجطغظ أضعطئغ أتث 
إلى  أحاروا  الثغظ  الثولغئ  اقظاثابغئ  الطةظئ  طفعضغ 
اإلتئاط الساري بغظ زطقئعط طظ المفعضغظ الثغظ 
غاثثون صراراتعط شغما غئثو طظ السططئ الاظفغثغئ. 
وطدى الرئغج صثطا ودسا الرئغج وزسغط المسارضئ 
لطصائه شغ طضائه شغ أبراج افظغفغرجغري. وصث اجاشرب 
زسغط المسارضئ راغق أودغظةا عثه الثسعة وذعإ لطصاء 
رئغج لةظئ اقظاثابات والتثود المساصطئ شغ طضاإ 
أبراج افظغفغرجغري شغ ١٩ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٧، 
ولضظ؛ رشخ الرئغج اجاصئاله، وبثق طظ ذلك، ذعإ 
رئغج الطةظئ إلى الرئغج شغ طضائه شغ دار عاراطئغ 

شغ ٢٣ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٧.
لطزععر  ساد  بط  خاطاا  المةطج  رئغج  ظض  (ب)   
بأن   ٢٠١٧ افول/أضاعبر  تحرغظ   ٢٥ شغ  بغاظا  وأخثر 
اقظاثابات جاسامر سطى الرغط طظ الرشخ، ودسا إلى 
طصاذسئ زسغط المسارضئ. ولط غتثد الئغان طا إذا ضاظئ 
الصداغا الاغ أبارعا شغ الئغان الخادر شغ ١٨ تحرغظ 
افول/أضاعبر ٢٠١٧ تآضث بحضض ضاطض أظه رجض طتاخر 
وغعاجه ضشعذا طظ السططئ الاظفغثغئ لطمدغ صثطا 
أي  سظ  الظزر  بشخ  الرئاجغئ  اقظاثابات  إجراء  شغ 

ظرف طظ الزروف.
(ج) سطى الرغط طظ تضط المتضمئ السطغا شغ ٢٤ تحرغظ 
افول/أضاعبر ٢٠١٧، سطى أظه ق غمضظ إجئار راغق أودغظةا 
سطى خعض اقظاثابات وبسث تطصغ رجالئ رجمغئ طظ 
وزطغطه  اظستإ  بأظه  تفغث  لـ(ظاجا)  الرئاجغ  المرحح 
طظ اقظاثابات الرئاجغئ المصئطئ شغ ٢٦ تحرغظ افول/
بطاصات  وذئسعا  صثطا  طدعا  أظعط  إق   ،٢٠١٧ أضاعبر 

اصاراع تتمض خعر المرحح الرئاجغ لـ(ظاجا).
بصرار  ُتتثد  ق  لطظاس  الحسئغئ  اإلرادة  إن  باظغا: 
افغطئغئ وإظما طظ خقل صرارات افصطغئ ضما ضحفئ 
لاّععا.  اخاامئ  والاغ  الماضررة  الرئاجغئ  اقظاثابات 
وصث دسا زسغط المسارضئ طآغثغه الماتمسغظ لمصاذسئ 

المظطصئ  واجاصرار  واحظطظ  طخالح  سطى  "المتاشزئ 
الئقد"،  طسآولغئ  لاعلغ  له  الطرغص  شسح  طصابض 
وضحفئ تطك العبائص أّن الثمغظغ وبسث السعدة إلى 
بارغج،  شغ  المظفى  شغ  ساطا   ١٥ صداء  بسث  إغران 
بسث برجالئ حثخغئ أولى إلى الئغئ افبغخ غآضث 

شغعا رغئاه شغ إصاطئ سقصئ خثاصئ طع أطرغضا.
سمغض  إغران  بحاه  لقذاتئ  ُتثّطط  أطرغضا  وضاظئ 
برغطاظغا السرغص طظث أغام ُطخّثق سام ١٩٥٣ لضّظعا 
لط تظةح شغ ذلك إق شغ السام ١٩٧٩سظ ذرغص بعرة 
والاغ  الةثغثة  افطرغضغئ  العبائص  وذضرت  الثمغظغ، 
رشسئ وضالئ المثابرات افطرغضغئ (CIA) السرغئ سظعا 
"أّن الرئغج افطرغضغ السابص جغمغ ضارتر ضان طظ 
ضئار الثاسمغظ لفضرة اجائثال ظزام الحاه"، وضحفئ 
صطغطئ  بأغام  الثمغظغئ  البعرة  صئض  جرى  سّما  العبائص 
تغث اظسصث طآتمر غعادغطعب شغ ضاظعن الباظغ/غظاغر 
١٩٧٩ وضاظئ البعرة اإلغراظغئ طظ طتاوره الرئغسغئ، 
ووشصًا لرواغئ (BBC) الفارجغئ شإن ضارتر وشغ اجاماع 
ظزراءه  أخئر  واحظطظ  شغ  افطظ  لمةطج  طسطظ  غغر 
بعطعي  رضا  طتمث  تضط  ظعاغئ  صرار  سظ  افوروبغغظ 

ولجوم طشادرته إغران.
الرئغج  شــإّن  الــســري  اقجــاــمــاع  طتدر  وتسإ 
افطرغضغ اتثث الصرار الظعائغ صئض لتزات طظ السفر 
الباظغ/غظاغر  ضاظعن  طظ  البالث  شغ  غعادغطعب  إلى 
وذضرت  طساحارغه،  ضئار  طع  رجمغ  غغر  اجاماع  شغ 
طظ  ساجطئ  برصغئ  تطصى  صث  ضان  ضارتر  أن  الرواغئ 
السفغر افطرغضغ شغ ذعران وغطغام جالغعان غثئره 
بأّظه "تان وصئ الطتزئ الاارغثغئ"، أي إجصاط الحاه، 
وأّن وزغر الثارجغئ افطرغضغ افجئص جاغروس شاظج 
الرئغج  إصظاع  طظ  تمّضظا  ترظر  آظثاك   (CIA) ورئغج 
الظعاغئ  وشغ  إغــران"،  طظ  الحاه  رتغض  "بدرورة 
طئاحر  غغر  بحضض  الحاه  طظ  ضارتر  غططإ  أن  تصّرر 
طشادرة إغران، ووشص العبغصئ المثضعرة شإّن طساسث 
"غةإ  تغظعا:  صال  طعظثغض  وولار  افطرغضغ  الرئغج 
تحةغع الحاه سطى الرتغض بطرغصئ ق غسرف أّن أطرغضا 
وراءعا"، لثلك لط غُصض الحاه صعلاه المحععرة "عضثا 

أخرجاظغ أطرغضا وألصاظغ ضالفأر المّغئ" طظ شراغ.
شغ  إغران  أطرغضا  دسمئ  الثمغظغ  بعرة  ظةاح  وبسث 
بسغاجئ  ُغسرف  طا  جاار  تتئ  السراق  ضث  تربعا 
شغ  أطرغضا  طع  إغران  تساوظئ  بّط  المجدوج،  اقتاعاء 
اتاقعا فششاظساان والسراق، وإجصاط ترضئ ذالئان 
وخّثام تسغظ طظ التضط، وتتّثث أضبر طظ طسآول 
ووصاتئ  بفثر  وأبطتغ  راشسظةاظغ  وطظعط  إغراظغ 
سظ ُطساسثة إغران فطرغضا شغ اتاقلعا فششاظساان 
طع  اقتاقل  بسث  ضثلك  إغــران  وتساوظئ  والسراق، 
أطرغضا شغ طسائض داخطغئ تاسّطص بالسراق، شصال طتمث 
لروغارز  برغطاظغا  شغ  اإلغراظغ  السفغر  سادلغ  تسغظ 
العقغات  طع  ضبإ  سظ  تساوظئ  إغران  "إّن  بخراتئ: 
السراصغغظ  السضان  بغظ  الاأغغث  لضسإ  الماتثة 
لطسمض  طساسثة  ذعران  "إّن  وأضاف:  لقظاثابات"، 
طرة أخرى طع العقغات الماتثة لدمان اقجاصرار شغ 
الحرق افوجط تغظما تاقصى طخالتعما"، لثلك لط 
غضظ غرغئًا أْن ُتسّطط أطرغضا السراق إلغران سطى ذئٍص 
لعبعصعا  السراق  طظ  صعاتعا  اظستاب  بسث  شدئ  طظ 
أْن  غرغئًا  غضظ  لط  ضما  إغران،  شغ  سمقئعا  بمعاصش 
تضعن تضعطات ضرازاي وأحرف غاظغ خظغساغ أطرغضا 

شغ أششاظساان طظ أضبر التضعطات صربًا إلغران.
عثا عع الاارغت التصغصغ إلغران طا بسث بعرة الثمغظغ، 
أطرغضا  طع  وتصغصغ  وسمطغ  شسطغ  تساون  وُطسادلاه: 
لاشطغئ  وُطخطظع  ُطدطض  لفزغ  وتساٍد  اإلصطغط،  شغ 

 ذلك الاساون
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اإلغراظغ  لطاطفجغعن  الةاري  الحعر  طططع  خطابه  شغ 
خاطظؤغ  سطغ  اهللا  آغئ  اإلغراظغئ  البعرة  طرحث  حّظ 
بأّظعا:  ووخفعا  أطرغضا  سطى  ضاجتًا  لفزغًا  عةعطًا 
تثسظ  "لظ  إغــران  بأّن  وصال  فطاظا"،  افول  "السثو 
ووخش  الظعوي"،  اقتفاق  بحأن  واحظطظ  لدشعط 
تخرغتات الرئغج افطرغضغ بــ "الشئغئ ضث حسئظا"، 
اإلغراظغئ  فطاظا  افطرغضغ  السثاء  سمص  "تزعر  وأّظعا 
برطاعا"، وأّضث سطى أّن إغران "لظ تصئض أبثا ترعغئعط 
بحأن اقتفاق الظعوي"، وأّن "افطرغضغغظ غساثثطعن 
وصال  الظعوغئ"،  المتادبات  ظاائب  لاثطغر  الحرور  ضض 
بأّن "أي تراجع تئثغه إغران جغجغث طظ شةاجئ ووصاتئ 
أطرغضا، والمصاوطئ عغ الثغار العتغث" سطى تث صعله.

لغج غرغئًا أْن تاضّرر لعةئ الصغادة اإلغراظغئ بمبض عثا 
افجطعب الظاري ضث أطرغضا، سطى طثى ظغٍش وبقبغظ 
ساطًا الماضغئ طظ سمر البعرة اإلغراظغئ؛ فّظه صث بئئ 
شغ  افشسض  عع  الُمدّطض  الطفزغ  افجطعب  عثا  أّن 
الُمسادغئ  اإلغراظغئ  الثولئ  بمعاصش  الةماعغر  خثاع 

لفّطئ اإلجقطغئ والُماعاذؤئ طع طعاصش أسثائعا.
شمبًق ظةث أّن المعاصش الرجمغئ اإلغراظغئ الُمثجغئ ضث 
بعرة الحام واخطفاشعا طع جّجار جعرغا بّحار افجث ق 
باشاسال  ُغمضظ تفسغرعا سطى أّظعا طعاصش طصئعلئ إقّ 
إغران  بــأّن  ــاء  واقدس أطرغضا،  ضث  جغاجغئ  شئرضئ 
الُمئاحر  دسمعا  وضثلك  وحرورعا،  اجاضئارعا  ُتصاوم 
لمطغحغات ُطرتجصئ ذائفغئ شغ جعرغا والسراق وغغرعا، 
ُطتاربئ  شغ  وأطرغضا  لروجغا  الفّسالئ  وُطحارضاعا 
ووصعشعا  (اإلرعــاب)،  ُطتاربئ  ُطسّمى  تتئ  اإلجقم 
أذربغةان،  شغ  المسطمغظ  ضث  افرطــظ  جاظإ  إلى 
وُطتاولاعا طع السسعدغئ إبارة الظسرات الطائفغئ بغظ 
الُسّظئ والحغسئ شغ السالط اإلجقطغ، ودسمعا لظزاطغ 
الطثغظ  والسراق  أششاظساان  شغ  السمغطْغظ  التضط 
اتاقلعا  بسث  بخغرة  سغٍظ  سطى  أطرغضا  خظساعما 
لطئطثغظ، وغغرعا طظ المعاصش السغاجغئ الئائسئ الاغ 
بُمساداة  بالاثرع  إقّ  السعام  سطى  تسعغصعا  غمضظ  ق 
الضاذبئ،  الثرائع  باطك  الةماعغر  وخــثاع  أطرغضا، 
لضسإ طحاسر الُمسطمغظ الثغظ بطئغساعط غئشدعن 

جغاجات أطرغضا اقجاسمارغئ الُسثواظغئ.
سطى  إغران  شغ  (اإلجقطغئ)  الةمععرغئ  تأجسئ  لصث 
أطرغضا،  طظ  وتثبغٍر  باثطغط  أخــًق  الثمغظغ  غث 
الُمفرج  والئرغطاظغئ  افطرغضغئ  العبائص  أبئائ  وصث 
سقصئ  وجعد  بالفسض  بئئ  وصث  التصغصئ،  عثه  سظعا 
سحرة  بسئ  ببعرته  الصغام  صئض  بأطرغضا  لطثمغظغ 
جظئ، شثضرت الـ(BBC) أن الثمغظغ ضان أبطس الرئغج 
تتئ  وجــعده  أبظاء  ضغظثي  جعن  افجئص  افطرغضغ 
غثسع   ،١٩٦٣ السام  شغ  ذعران  شغ  الةئرغئ  اإلصاطئ 
شغعا اإلدارة افطرغضغئ إلى سثم تفسغر عةعطه سطى 
أظه  سطى  وأّضث  واحظطظ،  ُغسادي  بأظه  الحاه  جغاجئ 
وغسائر  إغــران،  شغ  افطرغضغئ  المخالح  ضث  "لغج 
لطظفعذ  الاعازن  لمسادلئ  ضرورغًا  افطرغضغ  العجعد 
السعشغاتغ وربما الئرغطاظغ، وغآطظ بدرورة الاساون 
المصرب بغظ اإلجقم وبصغئ افدغان شغ السالط وخاخئ 
المسغتغئ"، وتعضح وبغصئ ظحرتعا (جغ آي إغه) "أّن 
أحعر  بسث  ضغظثي  طع  جرغئ  رجائض  تئادل  الثمغظغ 
طظ اإلشراج سظه طظ السةظ شغ إغران طططع تحرغظ 
الباظغ (ظعشمئر) السام ١٩٦٣ ذالإ خقلعا بأق ُغفّسر 
عةعطه الطفزغ بطرغصئ خاذؤئ، فظه غتمغ المخالح 
لـ  جرغئ)  (وبائص  ضحفئ  ضما  إغران"،  شغ  افطرغضغئ 
الثمغظغ  بغظ  جرت  جرغئ  طتادبات  وجعد  سظ   CIA
شغ  الئقد  إدارة  تسطمه  صئغض  افطرغضغئ  واإلدارة 
رضا  طتمث  الحاه  بتضط  اإلذاتئ  بسث   ١٩٧٩ السام 
بعطعي، وأحارت تطك العبائص إلى تسعث الثمغظغ بــ 
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افول/ تحرغظ   ٢٦ شغ  المسادة  الرئاجغئ  اقظاثابات 
أضاعبر ٢٠١٧ شغ تغظ دسا الرئغج - زسغط الغعبغض - 
الظاس لطمحارضئ شغ اقظاثابات المصئطئ. القطئاقة سظث 
الظاخئغظ ضاظئ واضتئ تاى شغ المظاذص الاغ غسرف 
أظعا طساصض لطغعبغض، وعع طا لط غفاجأ ائاقف الغعبغض 
والثولغغظ  المتطغغظ  المراصئغظ  وإظما  شتسإ  التاضط 
أغدا، بض إظعا صسمئ وجائض اإلسقم المتطغئ والثولغئ 
الاعالغ.  سطى  و٢٧٪   ٪٣٤ باصثغر  الظسئئ  وضسئ  الاغ 
المحارضئ  رشدعا  السضان  غالئغئ  أن  غسظغ  وعثا 
لضظ  لاععا،  اخاامئ  الاغ  الرئاجغئ  اقظاثابات  شغ 
"الثغمصراذغئ" تطالإ بأن غخعت أولؤك الثغظ خعتعا 
وأخعاتعط عغ الاغ جاتثد ظاائب اقظاثابات والطرغص 

الثي جاسغر شغه الئقد.
تص  الاخعغئ  سثم  بأن  غصعل  الثي  السرد  بالبا: 
دغمصراذغ غةإ ضماظه لغج جردا تصغصغا ضما بئئ 
صاذع  تغث  طآخرا،  المسادة  الرئاجغئ  اقظاثابات  شغ 
ضما  تصعط  ُغضفض  ولط  المسةطغظ  الظاخئغظ  أغطئغئ 
وسثوا. وبما أن أولؤك الثغظ لط غخعتعا ضاظعا ضبغرغظ 
طظ  ضان  شصث  ذلك  شسطعا  الثغظ  أولؤك  طع  بالمصارظئ 
الماعصع أن غضعن صث شاز شغ اقظاثابات افغطئغئ الاغ 
الثغمصراذغئ "تّثسغ"  شإن  ذلك،  طظ  وبثق  صاذساعا. 
بأن أغطئغئ الظاخئغظ المسةطغظ جاحارك وعثا جغسطغ 

طخثاصغئ لقظاثابات وحرسغئ لطظزام.
رابسا: المحارضئ شغ اقظاثابات الثغمصراذغئ لغسئ 
واقصاخادي  واقجاماسغ  السغاجغ  لطاطعر  ضرورة 
أضث  وصث  اإلجقطغئ.  افطئ  وتاخعرعا  تفارضعا  ضما 
الثغمصراذغئ  اقظاثابات  طظ  التصغصغ  الشرض  عثا 
اجاشقل  سئر  السططئ  إلى  لطعخعل  وجغطئ  تسث  الاغ 
الةماعغر ضآقت تخعغئ لاأضغث وإضفاء الحرسغئ سطى 
الراعظ.  بعضسه  وإبصائه  صائط  ظزام  أو  جثغث  ظزام 
وسطى جئغض المبال، شصث تثرت افطئ اإلجقطغئ طظث 
زطظ ذعغض طظ المحارضئ شغ اقظاثابات الثغمصراذغئ 
فن الثغمصراذغئ عغ شغ تث ذاتعا ظزام تضط غظئبص 
السطماظغئ  إن  الفاجثة.  الرأجمالغئ  افغثغعلعجغئ  سظ 
سظ  الثغظ  تفخض  الفاجثة،  السطماظغئ  الرأجمالغئ، 
الاحرغع/  طسآولغئ  اإلظسان  تمظح  وبالاالغ،  الثولئ؛ 
وضع الصعاظغظ المساظئطئ طظ سصعل الئحر المتثودة. 
وعثا غاظاشى طع السصغثة اإلجقطغئ الاغ تثسع الظاس 
شإن  ولثلك  الثالص.  طظ  المظجلئ  بالصعاظغظ  لفخث 
التقل  أجاس  سطى  غصعم  اإلظسان  أشسال  طصغاس 
غةعز  ق  أظه  غسظغ  وعثا  ذلك،  غغر  حغء  وق  والترام 
لطئحر المحارضئ شغ أي حغء إق إن صام سطى أجاس 
طظ  شإن  لثلك  آخر.  أجاس  أي  سطى  ق  المئثأ  عثا 
المفارض أن تساةغإ افطئ اإلجقطغئ وأن تسمض بما 
أطرعا اهللا جئتاظه وتسالى أن تفسطه، وأن ق تساةغإ 
غثسعن  الثغظ  المسطمغظ  غغر  الثغمصراذغغظ  لطصادة 
إلى المحارضئ شغ بسخ افتثاث أو طصاذساعا؛ ذلك 
أن اقجاةابئ فطر اهللا تعجإ دخعل الةظئ إن حاء اهللا، 
جعظط  تعجإ  الصادة  فولؤك  اقجاةابئ  إن  تغظ  شغ 
والسغاذ باهللا. وبشخ الظزر سما جاضعن الظاغةئ وسظ 
تةط افلط الثي صث غتخض، إق أن طا غةإ أن غضعن 
تاشجا لفطئ اإلجقطغئ عع اقجاةابئ والسمض سطى طا 

أطر به اهللا جئتاظه وتسالى.
طا  لغسئ  فظعا  الثغمصراذغئ  اظئثوا  الظاس  أغعا 
غدمظ السقم والعثوء واقزدعار وفظعا ظااج السصض 
المتثود لقظسان وبالاالغ شعغ سرضئ لطاشغرات تئسا 
الضفغض  اإلجقم  شطاائظعا  ذلك  سظ  وسعضا  لطزروف. 
ضغظغا  شغ  تالغا  اإلظساظغئ  تعاجه  الاغ  المحاضض  بتض 

وشغ جمغع أظتاء السالط.
غا أطئ اإلجقم إظه ترام أن تطئَّص الثغمصراذغئ أو أن 
ُغثسى إلغعا فظعا ظزام شاجث غروج له الشرب، وق سقصئ 
له باإلجقم. ظزام غاظاصخ تماطا طع صعاسث اإلجقم 
أخطه، وشغ  الةجئغئ، شغ  أو  الضطغئ  الصداغا  جعاء شغ 
ظحأت  الثي  افجاس  وشغ  طظعا،  اظئبص  الاغ  السصغثة 

 سظه وشغ افشضار والظزط الاغ جطئعا
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٣- التصغصئ البالبئ؛ وعغ طعاصش التضام المساظضرغظ 
لما شسطاه برغطاظغا، بط أطرغضا طظ بسثعا... شعض غسصض 
أن غضعن طعصش المساظضر لفسض برغطاظغا عع اقساراف 
بضغان غععد (بمرة وطعلعد وسث بطفعر)؛ الثي تفاثر به 
برغطاظغا؟! وعض غسصض أن تسارف الةاطسئ السربغئ جظئ 
٢٠٠٢ شغ (صمئ بغروت)؛ بضغان غععد؟! شافخض شغمظ 
غساظضر أشسال وأصعال برغطاظغا؛ أن غصش طعصش السثاء 
الضئرى  الثول  غساسث  ق  وأن  طسا،  وبرغطاظغا  فطرغضا 
خثطئ  شغ  سطغعا  غافعق  وق  الضغان،  عثا  تبئغئ  شغ 
غععد، وشغ تبئغئ أرضاظعط، والاطئغع طسعط، وإصاطئ 
والاةاري  افطظغ  والائادل  السفارات  وشاح  السقصات 
شغ  الثول  بسخ  أشسال  إلى  غظزر  شمظ  ذلك...  وغغر 
وتعظج  وطخر  وافردن  ترضغا  طبض  اإلجقطغ؛  السالط 
شغ  برغطاظغا  سطى  تاى  تفعصئ  أظعا  غرى  والمشرب... 
تبئغئ أرضان عثا الضغان، وتمعث الطرغص الغعم فخث 

المعاشصئ طظ أعض شطسطغظ لطاظازل سظعا!!
(أطرغضا  الضفار  شسطه  طا  عغ  الرابسئ؛  التصغصئ   -٤
وأوروبا وروجغا...) وطا زالعا غفسطعظه بمساسثة تضام 
الحرسغئ  وإسطائه  الضغان  عثا  لابئغئ  المسطمغظ 
 ١٩١٧ جظئ  بطفعر  وسث  سظث  التث  غصش  شطط  الثولغئ، 
بض إن طآاطرة الضفار طسامرة ولط تظاه بسث لابئغئ 
أرضان عثا الضغان، والمتاشزئ سطى اجامرارغاه وطظ 

عثه افسمال:
١- اجاخثار صرارات دولغئ جثغثة بسث (وسث بطفعر)؛ 
وطظ عثه الصرارات الاغ جاسثت وطعثت الطرغص، وطا 
زالئ لابئغئ عثا الضغان المشاخإ سطى أرض شطسطغظ، 
طحروع الاصسغط رصط ١٨١ جظئ ١٩٤٧، وصرارات عغؤئ افطط 
صث  الثولغئ  الصرارات  شعثه  و٢٤٢...   ٣٣٨ رصط  الماتثة 
جئصئ طا غفسطه الضفار الغعم لظجع اقساراف بعثا الضغان 
وباإلضاشئ  له،  الثولغئ  الحرسغئ  وشرض  المشاخإ، 
لطصرارات الثولغئ عظاك صرارات إصطغمغئ طظ صئض الثول 
شغ  تخإ  اإلجقطغ؛  المآتمر  طظزمئ  ودول  السربغئ، 
الثول  جاطسئ  صرار  طبض  غععد؛  بضغان  اقساراف  دائرة 

السربغئ شغ بغروت جظئ ٢٠٠٢.
٢- تخر طعضعع صدغئ شطسطغظ بأعض شطسطغظ شصط؛ 
لغسعض سطغعط الاظازل سظعا... طع أن عثا التص حرسا ق 
غظتخر بأعض شطسطغظ شصط؛ ضما ذضرت أتضام دغظظا 
التظغش؛ بض عع تص لضض طسطط سطى وجه افرض، وإن 
التص افول وافخغر عع هللا ولرجعله... ولط غصش افطر 
افطط  ضعغؤئ  الثولغئ  المتاشض  شغ  الضفار  أشسال  سظث 
صث  المسطمغظ  تضام  إن  بض  وطآجساتعا...  الماتثة 
تظخطعا طظ طسآولغاعط تةاه شطسطغظ، واسائروا أن 
أعطعا عط الممبطعن الحرسغعن لعا وذلك شغ صرارات 

الةاطسئ السربغئ وطظزمئ المآتمر اإلجقطغ...
٣- صاطئ الثول الضاشرة - وسطى رأجعا أطرغضا - بسصث 
بعثا  المتغطئ  افظزمئ  طع  ووئام  جقم  طساعثات 
الضغان، وطع بسخ أعض شطسطغظ؛ طمظ غمبطعط دولغا 
وإصطغمغا... وسصثت سثة طساعثات دولغئ طظعا طساعثة 

(ضاطإ دغفغث) جظئ ١٩٧٨ وطآتمر طثرغث لطسقم جظئ 
١٩٩٠ وأوجطع جظئ ١٩٩٣ ووادي سربئ ١٩٩٤... وضاظئ ضض 

عثه المساعثات تظصُّ سطى اقساراف بضغان غععد.
٤- صام الشرب وطا زال بمتاربئ ضض الفؤات السغاجغئ؛ 
طمظ غصفعن شغ وجه المحروع الشربغ لاخفغئ صدغئ 
شطسطغظ، وتبئغئ ضغان غععد الحرغر؛ وطا الترب سطى 
(اإلرعاب) إق إتثى عثه افدوات.. وضثلك طا تصعم به 

افظزمئ الصائمئ شغ بقد المسطمغظ.
٥- الاثطغط لمحروع جثغث لثول المظطصئ؛ جماه بسخ 
السغاجغغظ (جاغضج بغضع جثغث)؛ وعع طا تططص سطغه 
أطرغضا (الحرق افوجط الةثغث)، وطظ بظعده وأعثاشه؛ 
تفاغئ المفائ طظ دول المظطصئ، وإظحاء طظزمئ أو 
جاطسئ حرق أوجطغئ، بثل الةاطسئ السربغئ واإلجقطغئ، 
أتث  لغضعن  طظزعطاعا؛  ضمظ  غععد  ضغان  وإدخال 
أسدائعا افجاجغغظ.. وإصرار ضض الثول الحرق أوجطغئ 
بعثه المظزعطئ الةثغثة، وبحرسغاعا وحرسغئ الثول 
المسطمغظ،  وتضام  الضفار  له  غثطط  طا  عثا  شغعا... 
وعثا طا شسطعه وطا زالعا غفسطعظه... شعض غساطغع عآقء 
وأولؤك أن غظالعا طا غثططعن له؛ طظ تارغت وسث بطفعر 
وتاى غعطظا عثا؛ شغ تبئغئ ضغان غععد وذمج صدغئ 
المسرى وافصخى؟؟! التصغصئ أن طا غثطط له الضفار 
- سطى رأجعط أطرغضا - وبمساسثة تضام المسطمغظ 
تةاه صدغئ شطسطغظ إظما عع طضر الضفار، وتثطغطعط 
وتثبغرعط تةاه أرض المسرى وافصخى، واهللا أجرع 
وَابُّ  ابُّ  َويَْمُكُر  ﴿َويَْمُكُروَن  تثطغطا...  وأصعى  طضرا 
َخرْيُ الَْماكِِريَن﴾... شعثه أرض طصثجئ ذاعرة تتطمئ 
وطآاطرات  الخطغئغغظ،  طآاطرات  افبغئ  خثرتعا  سطى 
المشعل، وطآاطرات اقجاسمار افول (برغطاظغا)... وجعف 
التالغئ...  المآاطرات  ضض  افبغئ  خثرتعا  سطى  تاتطط 
وافطر الباظغ عع أن الثي غصرر حرسغئ عثه افرض عع 
رب عثه افرض ولغج أطرغضا، وق سمقؤعا طظ تضام 
المسطمغظ... شصث صرر رب السجة جض جقله أن شطسطغظ 
عغ أرض خراجغئ؛ لعا طضاظاعا وصثجغاعا، وإظعا تص 
لضض طسطط سطى وجه افرض، وق صغمئ لصرارات عغؤئ 
افطط الماتثة، وق لصرارات جاطسئ سربغئ أو إجقطغئ... 
دار  سصر  عغ  افرض  عثه  أن  ضثلك  السجة  رب  وصرر 
اإلجقم شغ آخر الجطان، وأظعا طصئرة الضفر والضاشرغظ... 
لِيَُسوُءوا وُُجوَهُكْم  صال تسالى: ﴿َفإَِذا َجاَء وَْعُد اآلِخَرةِ 
ُوا َما َعلَوْا  ُترَِبّ ِ ةٍ َو َل َمَرّ َوّ

َ
َْدُخلُوا الَْمْسِجَد َكَما َدَخلُوهُ أ ِ َو

«َال  والسقم:  الخقة  سطغه  وصال   ،[٧ [اإلجراء:  تَتْبرِيًا﴾ 
َن  ُ ِل ْ ُ ُ اْل ْقُُلُه َد، َفَ َن اْلَُه ُ ِل ْ ُ َقاِتَل اْل اَعُة َحَّىُ  َّ ُم ال ُر َتُق َ َ ُل اْل ِر، َفَُق َ َّ ِر َوال َ َ ْ َوَراِء اْل ُّ ِم ِد ََِئ اْلَُه ْ َحَّىَ 
ٌّ َخْلِفي َفََعاَل َفاْقُْلُه،  ِد ِ َهَذا َيُه َد هللااَّ ا َعْ  َُ ِل ْ ا ُم ُر:َ  َ َّ َأِو ال
ِد» رواه طسطط. شظسأل اهللا  ِر اْلَُه َ ْ َش ِإالَّ اْلَغْرَقَد َفِإنَُّه ِم
تسالى؛ الصادر المصاثر أن غسةض بالفرج فطئ اإلجقم، 
الضفار  رجج  طظ  وأضظاشه  المصثس  بغئ  غطعر  وأن 
وسمقئعط التضام، وأن غسطغ خرح عثه افطئ وحأظعا، 

 إظه جمغع صرغإ طةغإ

وتاتث  الثاتغ  باقجاصقل  أصالغمه  تظفخض  اتتاّدغاً 
رئاجغًا  جمععرغاً  ظزاطاً  لغج  وعع  السام،  التضط  شغ 
بالمسظى  دغمصراذغاً  ظزاطاً  لغج  وعع  برلماظغاً،  وق 
التصغصغ لطثغمصراذغئ، طظ تغث إن الاحرغع لطحسإ، 
غتطض وغتّرم، وغتّسظ وغصّئح... بض إن ظزام التضط شغ 
اإلجقم عع الثقشئ، وأجعجتعا تثاطش سظ أجعجة الظزط 

المسروشئ اآلن وإن تحابعئ شغ بسخ طزاعرعا.
دولئ  أجعجة  بغان  شغ  الاترغر  تجب  شّخض  وضثلك 
سظث  ُغْسَعْث  لط  وبظدب  بّغظئ  واضتئ  برؤغئ  الثقشئ، 
افدلئ  طظ  واجاظئط  القتصغظ،  أو  السابصغظ  طظ  أتث 
شغ  ذاساه  ووجعب  الثطغفئ  تظخغإ  ضغفغئ  الحرسغئ 
المسروف، وتّثد خقتغاته، ولط غارْك حغؤاً غاسّطص به 
إق بّغظه وشّخطه بالثلغض الحرسغ الختغح واقجاظئاط 
ُتططص  الاغ  افلصاب  شغ  شّخض  تاى  الختغح،  الحرسغ 
سطغه وأدّلاعا، وبغظ حروط الثطغفئ وصّسمعا إلى حروط 
اظسصاد وحروط أشدطغئ، وبّغظ اإلجراءات السمطغئ لاظخغإ 

الثطغفئ، وغغر ذلك طما ق تاسع عثه السطعر لتخره.
شصث  واإلدارة  التضط  شغ  الثقشئ  دولئ  أجعجة  أطا 
أحئَسعا تجُب الاترغر بتباً وتفخغقً واجاثققً، شتخر 
المساوظعن  الثطغفئ،  عغ:  جعازًا،  سحر  ببقبئ  سثدعا 
الةعاد  أطغر  العقة،  الاظفغث،  وزراء  الافعغخ)،  (وزراء 
(الةغح)، افطظ الثاخطغ، الثارجغئ، الخظاسئ، الصداء، 

تامئ: وسث بطفعر بسث طؤئ سام...

افطئ  طةطج  اإلسقم،  المال،  بغئ  الظاس،  طخالح 
طئّغظًا  طظعا  جعاز  ضّض  وحرح  والمتاجئئ).  (الحعرى 
تسرغفه  حارتاً  اجاظئاذه،  ووجه  الحرسّغ،  دلغَطه 
وخقتغاته بما ق غثع طةاقً لاساؤل ُغطرح، أو حئعئ 
شغ  لغساجغث  صارئ  ضض  وأدسع  ُترطى،  تعمئ  أو  ُتصال، 
شغ  وإخثاراته  الاترغر  تجب  ضاإ  إلى  بالسعدة  ذلك 

طعاصسه المثاطفئ، الاغ تضاد تفعق التخر.
بغان  شغ  الاترغر  تجب  إلغه  وخض  الثي  الظدب  إن 
طحروع افطئ، طحروع الثقشئ، صث بطس الشاغئ السزمى، 
والثرجئ الصخعى، حرح ضض ذلك شغ ضائه وإخثاراته، 
وشغ  وإذاساته،  وختفه  وطتاضراته،  وطآتمراته 
الفرسغئ  وطضاتئه  اإلسقطغ  وطضائه  الرجمغئ  طعاصسه 
بعضعح لغج بسثه وضعح، وظدب وسراصئ لط ُغسَئص 
لطاأضث  ُغتااج  ق  أتث،  ذلك  شغ  غطتْصه  ولط  إلغعا، 
ق  وبخر  التص،  سظ  باتبئ  بخغرة  إلى  إق  ذلك  طظ 
تةثبه  وق  الثظغا،  حعاغض  تحشطه  وق  غحاوة،  تسطعه 
ططاطسعا، ولط غئص ذعغُض وصئ تاى ترى افطئ عثا 
بثّل  أو  سجغج  بسجِّ  العاصع،  أرض  شغ  ططئصاً  المحروع 
ذلغض، وطا عغ إق سحغئ أو ضتاعا تاى غاظّجل ظخر 
اهللا لعثه افطئ سطى الفؤئ الاغ صاطئ سطى التص ودسئ 
إلغه، وظثرت ظفسعا إلصاطاه بإذن اهللا السجغج التضغط، 

 وإن غثًا لظاظره صرغإ

تامئ ضطمئ السثد: الثقشئ طحروع تجب الاترغر...

ق تدسعا الّسط يف السسض، ششرضضط إشساد املرأة ق تماغاعا..!!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: طسطمئ الحاطغ (أم خعغإ)ـ 

طظث  جغ"  بغ  "بغ  الئرغطاظغئ  اإلذاسئ  عغؤئ  أذطصئ 
خمج جظعات برظاطةعا "١٠٠ اطرأة"، وتسئما غّثسعن 
شإن عثا الئرظاطب غطصغ الدعء سطى صداغا تآبر سطى 
سطى  الظساء  وغحةع  السالط،  أظتاء  شغ  الظساء  تغاة 
إتثاث الاشغغر. وغاظاول برظاطب ١٠٠ اطرأة شغ ظسثاه 
شغ  الاترش  عع  إتثاعا  صداغا  أربع   ٢٠١٧ الثاطسئ 
الحارع ووجائض الظصض السام. وشغ عثا اإلذار أذطصئ 
ظاحطئ شطسطغظغئ شغ تصعق المرأة، طحروسا شظغا شغ 
الاترش  صدغئ  سطى  الدعء  لاسطغط  اهللا  رام  طثغظئ 
ظساء  لصخص  واجامسئ  الفطسطغظغ.  الحارع  شغ 
تةاربعظ  وجمسئ  لطاترش  تسرضظ  شطسطغظغات 
الاترش،  بمثاذر  العسغ  لجغادة  شظغ  طحروع  ضمظ 

وظاائةه سطى الظساء والمةامع شغ شطسطغظ.
شغ  اإللضاروظغ  الاعاخض  طعاصع  رواد  أذطص  وضثلك 
طخر تمطئ تظاعخ ظاعرة الاترش الةظسغ شغ الئقد. 
واظاحر سطى شغسئعك وتعغار عاحااغ غتث طساثثطغ 
المعصسغظ سطى الضحش سظ أول طتاولئ تترش تسرضعا 
لعا. وأصئطئ أسثاد ضئغرة طظ الظساء سطى الضحش سظ 
تغث  طةامسغا)،  سظعا  المسضعت  (افطعر  طظ  الضبغر 
تتثبظ سظ تاقت تترش تخض شغ بسخ افتغان إلى 
عظاك  ضاظئ  تعظج  شغ  وضثلك  اقغاخاب.  طتاوقت 
تساعثف  الاغ  طساظا"  غرضئح  طا  "الماترش  تمطئ 
طضاشتئ ظاعرة الاترش داخض وجائض الظصض السام وتث 

الظساء سطى الاتثث سظ عثا السطعك.
وضاظئ المثغرة الاظفغثغئ لعغؤئ افطط الماتثة لطمرأة 
بعطجغطغ طقطئع - ظعضا صث اجاظضرت شغ وصئ جابص 
طظ عثا افجئعع طا تاسرض له الظساء تعل السالط طظ 
طداغصات جظسغئ شغ أطاضظ السمض وخارجعا، طحغرة 
شغعظ  بمظ  اطرأة  ططغعن  طظ  أضبر  وغدإ  ألط  إلى 
حثخغات طحععرة وطمبقت حارضظ صخخعظ خقل 
اإللضاروظغ  الاعاخض  وجائض  سطى  الماضغ  افجئعع 
طظ خقل عاحااغ MeToo# بالسثغث طظ الطشات طظعا 

السربغئ، #أظا أغدا - #أظا ضمان.
"طا  إن  المصال  شغ  ظعضا   - طقطئع  السغثة  وصالئ 
ظحعثه تالغا، طظ دسط الظساء لئسدعظ الئسخ وتأزغر 
واقساراف  التمطئ  إلى  الرجال  واظدمام  رواغاتعظ، 
الاتثث".  شغ  التص  سطى  تأضغث  عط  إظما  بثورعط، 
وأضاشئ "ظرى أغدا الصعة شغ أرصام الاةارب الفردغئ 

الماراضمئ الاغ لط غسطظ سظعا طظ صئض."
طظ عثا وغغره ظرى بعضعح التال السغؤئ بض المجرغئ 
الاغ وخطئ لعا المرأة شغما غسمى (بالسالط الماتدر).. 
المجسعطئ  والترغات  والثغمصراذغات  التصعق  سالط 
المجغفئ الثي طا دأب غسسى تبغبا لاخثغر عثه التدارة 
الفاجثة إلى السالط خاخئ السالط اإلجقطغ. الثي غاطصفعا 
المدئعسعن به والمشفطعن ظاظغظ أظعط بثلك غسغرون 
شغ رضاب التدارة والاصثم، وعط شغ التصغصئ غسصطعن 
شغ طساظصع آجظ!! وبسث ذلك غطةؤعن إلى تطك التطعل 
الفاحطئ طبض عثه التمقت والحسارات والظثاءات الاغ 
البصاشئ  عثه  ُسعار  وُتزعر  المساعر  تضحش  شسطغا  عغ 

والتدارة بحضض أضئر وأضبر وضعتا..!!
وصث سطط المفسثون المشرضعن أسثاء اإلجقم، أسثاء 
طثخض  أسزط  أن  والفدغطئ  والضراطئ  والسجة  اإلغمان 
شأوعمعا  المرأة.  خقل  طظ  عع  المسطمغظ  إلشساد 
طزطعطئ  أظعا  خخعخاً  والمرأة  سمعطاً  المةامع 
سطغعا  وأجَطئعا  التصعق  طسطعبئ  طساسئثة  وطصععرة، 
بثغطعط ورجطعط وطظزماتعط وجمسغاتعط وختاشاعط 
تطك  سطى  تبعر  أن  غةإ  أظعا  وأوعمععا  وإسقطعط!! 
ططغء  سالط  شغ  ظسغح  شأخئتظا  وافتضام،  الصغعد 
طضان  ضض  شغ  آبارعا  تزعر  الاغ  والفاظ  بالفساد 

وبضض حضض. وتزعر شغه ضض تغظ تطعل ترصغسغئ طظ 
بإلشاء  وتطالإ  بتماغاعا،  تظادي  وطآتمرات  تمقت 
(العغمظئ الثضعرغئ)، وطتاربئ ضض طا غمجُّ المرأة خاخئ 

المداغصات والاترش الةظسغ.
لضظ ضض عثا ق غشظغ وق غسمظ طظ جعع، وق غصثم التض 
التصغصغ لطمرأة، شالتض ق غضعن ترصغسغا بض جثرغا، وبثل 
طسالةئ الظاائب غةإ الصداء سطى افجئاب، وطسطعم أن 
اجاظاب الفاتحئ إظما غضعن باجاظاب وجائطعا، واإلجقم 
م جمغع العجائض والثرائع المعخطئ إلى الترام، وق  ترَّ
حك أن الائرج والسفعر واقخاقط عغ طظ أعط وجائض 
وصعع الفاتحئ بضض وجائطعا وذرصعا. تغث حرع اهللا 
جئتاظه وتسالى لطمرأة طظ افتضام طا غظاجإ خطصاعا 
زاغئ  إن  أطا  والساذفغ،  والسصطغ  الةسثي  وترضغئعا 
وتمردت سطى حرع اهللا شعغ حر وشاظئ وبقء وطخغئئ، 
وعثا طا سمض وغسمض سطغه أسثاء اإلجقم. شالمرأة شغ 
تال  شغ  طخعظئ  وجععرة  طضظعظئ  درة  عغ  اإلجقم 
الاجاطعا بما أوجئه اهللا سطغعا طظ واجئات اظفردت بعا 
سظ الرجض ضالتحمئ والطئاس الحرسغ.. الت وبمةرد 
طا تاثطى سظ ذلك تاتعل إلى جطسئ رخغخئ وشاظئ 
سزغمئ لطرجال، طما غآدي إلى طا تاسرض له تالغا طظ 

تترش وطداغصات.
شصث أَطر اهللا المآطظات ضما أطر المآطظغظ بشخ الئخر 
وتفر الفرج، وأطرعظ بسثم إبثاء الجغظئ إق طا ظعر 
قُل  الّنَبِّيُ  ّفَُها 

َ
ك ﴿يَا  الحرسغ:  بالطئاس  وضثلك  طظعا، 

ْزوَاِجَك َوَبَناتَِك َونَِساء الُْمْؤِمنِيَن يُْدغِيَن َعلَْيِهّنَ ِمن 
َ
ّألِ

 ُ اّبَ َواَكَن  يُْؤَذْفَن  َفَال  ُفْعرَْفَن  ن 
َ
أ ْدنَى 

َ
أ َذلَِك  َجَالبِيبِِهّنَ 

َلُفوًرا رَِّحيًما﴾. ولضظ الحغطان ظسعذ باهللا طظه - والثي 
ْقُعَدّنَ لَُهْم ِصرَاَطَك الُْمْسَتِقيَم * 

َ
خاذإ ربه صائق: ﴿أل

ْفَمانِِهْم 
َ
يِْديِهْم َوِمْن َخلِْفِهْم وََقْن أ

َ
ُعّمَ آلتِيَّنَُهم ّمِن َنْيِن أ

غارك  ق  َشاكِِريَن﴾-  ْكَثَرُهْم 
َ
أ تَِجُد  َوالَ  َشَمآئِلِِهْم  وََعن 

الفطرة  سظ  تثرغةغا  أو  جمطئ  الظاس  لخرف  وجغطئ 
بال  غعظأ  ولظ  واتئسعا،  إق  التصئ  والتدارة  والحرع 
له وق فسعاظه وجظعده طظ اإلظج والةظ تاى غظجع 
سظ الظاس لئاس الاصعى وشدغطئ السار والسفئ، شما 
شسطه طع أبعغظا طظ صئض لظ غئرح غضرره طع ضض واتث 
ْيَطاُن َكَما  طظا، صال تسالى: ﴿يَا بَنِي آَدَم الَ َفْفتِنَّنَُكُم الّشَ
بََوْيُكم ّمَِن الَْجّنَِة يَنِزُع َقْنُهَما لَِباَسُهَما لُِيِريَُهَما 

َ
ْخَرَج أ

َ
أ

َسْوَءاتِِهَما إِنَُّه يَرَاُكْم ُهَو َوَقبِيلُُه ِمْن َحْيُث الَ تََرْوَغُهْم إِنَّا 
ْولَِياء لِلَِّذيَن الَ يُْؤِمُنوَن﴾.

َ
َياِطيَن أ َجَعلَْنا الّشَ

شطاسطمغ وتاأضثي أخاغ المسطمئ أن عثه المحارغع 
والئراطب والتمقت وغغرعا عثشعا الظغض طظِك ولغج 
بقد  شغ  وأبعاصه  وطآجساته  الشرب  شإن  تماغاك!! 
واقخاقط  والائرج  لطسفعر  غثسعظك  المسطمغظ 
وخعر  بأجالغإ  اهللا  أتضام  سطى  والامرد  والمغعسئ 
طاظعسئ ُغزعروظعا سطى أظعا لتماغاك وظخرتك وعغ 
شغ التصغصئ لظحر الفاتحئ وإبسادك سظ طخثر صعتك 
الطئاس  وطظعا  افتضام  عثه  وعع  وضراطاك  وسجتك 
الحرسغ الثي غتمغِك.. شعع لغج طةرد طزعر وصطسئ 
صماش ضما غخعروظه لك، بض عع دغظ وععغئ غسامث 
حروذه طظ ضااب اهللا وجظئ ظئغه ، شعط غرغثوظك 
افععاء  ظتع  سزغما  طغق  وتمغطغ  سظعا  تتغثي  أن 
والحععات والفاتحئ والسغاذ باهللا، شق تائسغ خطعات 
تَِشيَع  ن 

َ
أ يُِحّبُوَن  الَِّذيَن  ﴿إِّنَ  تسالى:  صال  الحغطان. 

ْغَيا  الّدُ فِي  لِيٌم 
َ
أ َعَذاٌب  لَُهْم  آَمُنوا  الَِّذيَن  فِي  الَْفاِحَشُة 

نُتْم َال َيْعلَُموَن﴾.. والتض التصغصغ 
َ
ُ َفْعلَُم وَأ وَاْآلِخَرةِ وَاّبَ

الةثري غضعن بعجعد دولئ وظزام غتضط بحرع اهللا 
وغسّظ الصعاظغظ الاغ تتمغِك وتخعظك شسق ق ادساء.. 
ظسأل اهللا أن غمّظ سطغظا صرغئا بالثقشئ الراحثة الباظغئ 

 سطى طظعاج الظئعة وطا ذلك سطى اهللا بئسغث

ظحر طعصع (وضالئ جما اإلخئارغئ، اقبظغظ ١٠ خفر ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١٠/٣٠م) خئرا جاء شغه "باخرف": "إن الرئغج 
الفطسطغظغ طتمعد سئاس أبطس وشثًا طظ أسداء الضظغسئ والعزراء شغ ضغان غععد السابصغظ بأظه لظ غصعم 
باسغغظ أي وزغر طظ ترضئ تماس شغ تضعطئ العتثة العذظغئ الفطسطغظغئ ق غسارف باقتفاصغات الاغ وصساعا 
طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ وطظ ضمظعا اقساراف بضغان غععد. وصال الرئغج الفطسطغظغ بأظه لظ غعاشص إق سطى 

جططئ واتثة وجقح واتث طآضثا بأن تعجعه لطمخالتئ اجاراتغةغ ولثثطئ افعثاف العذظغئ الفطسطغظغئ".
أضتى  وبمظعا  وطضحعشئ،  طسطظئ  أخئتئ  وغاغاتعا  واضتئ،  باتئ  المخالتئ  تصغصئ  عغ  عثه   :
طسطعطا! شما غرغثه سئاس وطظ خطفه جغثته أطرغضا طظ المخالتئ عع أن تسارف تماس "باقتفاصغات الاغ 
وصساعا طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ وطظ ضمظعا اقساراف بضغان غععد"، وضثلك غرغثون لتماس وغغرعا 
طظ الفخائض الاثطغ سظ جقح المصاوطئ، وذلك بصعل سئاس إظه "لظ غعاشص إق سطى جططئ واتثة وجقح 
واتث"، وعثا الضقم ق غسظغ إق تثطغ الفخائض الفطسطغظغئ سظ السقح وطصاوطئ غععد صعق واتثا. شعض 
غرضى طثطص لثطاء الحعثاء، وتدتغات افجرى، وآعات الةرتى أن تضعن جطسئ، وطساظاة أعض شطسطغظ 

أن تئاع شغ أجعاق الظثاجئ السغاجغئ؟!

الغاية من المصالحة كما أوضحها عباس

ظحر طعصع (جرغثة اقتتاد، السئئ، ١٥ خفر ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١١/٤م) الثئر الاالغ: أسطظئ جططات ذاجغضساان أطج أظعا 
طظسئ جمغع افئمئ الثغظ تطصعا سطعطعط شغ الثارج، طظ طمارجئ ظحاذعط، شغ خطعة عغ افخغرة الاغ غاثثعا عثا 
الئطث لمضاشتئ (الاطرف)، وصال أتث أسداء لةظئ الحآون الثغظغئ التضعطغئ شغ اتخال عاتفغ طع شراظج برس إن 
«الطةظئ حرسئ شغ إجراءات شخض جمغع افئمئ الثغظ درجعا شغ الثارج». وأضاف أن جمغع افئمئ الماثرجغظ طظ 
الثارج جغاط شخطعط وتسغغظ غغرعط طمظ تط إسثادعط شغ الئقد، وعظاك طآجسئ واتثة شصط تثرب افئمئ شغ 
ذاجغضساان. وطظث سام ٢٠١٥، اتثثت السططات تثابغر طحثدة لمضاشتئ (الاطرف الثغظغ) شغ الةمععرغئ السعشغاتغئ 
السابصئ شغ آجغا العجطى. وأجئرت الرجال سطى تطص لتاعط وحظئ تمطئ ضث ارتثاء التةاب، خخعخاً إذا ضان طظ 
الطعن الشاطص. وشغ السظعات افخغرة، تمئ طتاضمئ ظتع ٢٠ طظ أئمئ المساجث الثغظ درس طسزمعط شغ طآجسات 
أجظئغئ «وتضط سطغعط بالاعرط شغ أظحطئ طاطرشئ»، وعثا السام، بثأت التضعطئ أغداً تمطئ لاحةغع الطاجغضغات 
سطى تفدغض المقبج الاصطغثغئ والمطعظئ الجاعغئ بثق طظ التةاب وغغره طظ المقبج اإلجقطغئ «افجظئغئ». 
وغاعلى الرئغج إطام سطغ رتمظ السططئ طظث الاسسغظات وجسض طظ طضاشتئ ا(فخعلغئ) أولعغئ لطاجغضساان، تغث 

أوصسئ ترب أعطغئ داطغئ بغظ السططئ والماحثدغظ أضبر طظ ١٠٠ ألش صاغض بغظ ساطغ ١٩٩٢ و١٩٩٧.
: إن الترب الخطغئغئ سطى اإلجقم والمسطمغظ صث بطشئ ذروتعا، تغث لط غارك الشرب المساسمر 
عع وسمقؤه تضام المسطمغظ، وجغطًئ إق واجاثثطععا لمتاربئ المسطمغظ وذمج اإلجقم شغ ظفعجعط، 
وعثا ضطه لسثم وجعد ظعر لعط شئاتعا غدربعن سطى بطعظعط؛ لثلك شإن العاجإ سطى المسطمغظ جمغسا 
أن غسمطعا إلغةاد الثرع العاصغ، الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، لغظةعا بأظفسعط طظ عثه افظزمئ 
بافطظ  وغظسمعا  ضثعط،  المساسرة  الخطغئغئ  الترب  وغثمثوا  بقدعط،  شغ  الصائمئ  السمغطئ  السطماظغئ 

وافطان وبالسغح الرغغث شغ ظض أتضام ربعط جئتاظه وتسالى.

النظام الطاجيكي سادر في حربه على اإلسالم والمسلمين
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الماضغ". وتعل إطضاغظئ تثوث المجغث طظ السمطغات 
السسضرغئ بغظ بشثاد وأربغض، صال الةظرال افطرغضغ، 
جغمج جارارد، إن الةمغع شغ بشثاد وأربغض غآضثون 
ضرورة السقم. وأضاف: "ق أتث طظ السراصغغظ غرغإ 
اقضطرابات  بسخ  عظاك  ظسط  الترب.  إلى  بالسعدة 
بشثاد  طع  جظعات  ذغطئ  سمطظا  ظتظ  ولضظ  والاعتر، 
وأربغض ضث تظزغط الثولئ، وطظ بط ق طخطتئ فتث 
ضردغئ  إسقطغئ  طخادر  تطفائظا".  بغظ  الترب  باظثقع 
سصثا  وأربغض  بشثاد  بغظ  السسضري  العشث  بأن  أشادت 
اقجاماع البالث لعط بإحراف أطرغضغ وأن المةامسغظ 
اصارتعا ظحر صعات طظ ترس التثود السراصغ وصعات 
المسابر  إلدارة  أطرغضغئ  وأخرى  الئغحمرضئ  طظ 
التثودغئ. ضما اصارتعا ظحر صعات طحارضئ طظ أربغض 
وبشثاد شغ المظاذص العاصسئ خارج إدارة اإلصطغط والاغ 
طا زالئ صعات الئغحمرضئ شغعا. المخادر أوضتئ أن 
افذراف لط تاعخض إلى اتفاق ظعائغ إلى اآلن، رغط 
تفدغ  صث  الةاظئغظ  بغظ  طحارضئ  وآراء  ظصاط  وجعد 
إلى اتفاق، صادة افتجاب الضردغئ ذضروا شغ اجاماسعط 
الثوري أن "الصعى الضردجااظغئ لثغعا اجاسثاد ضاطض 
لطتعار بثون حرط سطى أجاس المخالح بغظ بشثاد 
بمئادرة  صاطعا  بط  الثجاعر".  لمئادئ  ووشصا  وأربغض 
لتطتطئ افوضاع تدمظئ ٣ ظصاط تظص سطى: ١- تةمغث 
ظاائب سمطغئ اقجافااء ولغج إلشاءعا. ٢- إغصاف إذقق 
الظار شعرًا ووصش جمغع السمطغات السسضرغئ. ٣- الحروع 
بتعار طفاعح طع التضعطئ اقتتادغئ تتئ جصش الثجاعر 
السراصغ. الظائإ الضردي طتمث سبمان أحار الى "وجعد 
وجاذئ أطرغضغئ لةمع رئغج العزراء تغثر السئادي طع 
تضعطئ إصطغط ضردجاان ظغةرشان الئارزاظغ شغ بشثاد 
بعثف بتث ضض الاثاسغات والثقشات"، لضظه ذّضر بأن 
"التضعطئ اقتتادغئ طا زالئ طامسضئ بإلشاء اقجافااء 
صئض الثخعل شغ أغئ طفاوضات" وعع الحرط الرئغسغ 
الثي وضسه السئادي رئغج العزراء السراصغ صئض إجراء 
طئادرة  وجعد  طآضثًا  الطرشغظ.  بغظ  طفاوضات  أي 
أطرغضغئ جاتض الاصاذسات بغظ أربغض وبشثاد. عثا طا 
أضثته أطرغضا سظ ذرغص وزغر خارجغاعا تغطرجعن طظ 
خقل ذرح رؤغاعا المسروشئ شصال: "العقغات الماتثة 
طساسثة لمساسثة بشثاد وأربغض لرجط طسار إغةابغ 
لسراق شغثرالغ طعتث ودغمصراذغ بالعجائض السطمغئ، 
الصعات  بغظ  اقحائاضات  تةظإ  إلى  الطرشغظ  أدسع 
تغثر  العزراء  رئغج  وأدسع  والئغحمرضئ،  السراصغئ 
السئادي لصئعل دسعة أربغض لطتعار بظاء سطى الثجاعر 
التعار  ذلك  عع  عظا  غصخثه  الثي  والتعار  السراصغ"، 
وشصًا  شثرالغئ  سراصغئ  دولئ  صغام  إلى  غفدغ  الثي 

لطثجاعر السراصغ الثي وضساه أطرغضا.
دولغئ  خراسات  ضتغئ  وصسعا  الضرد  أن  ظرى  وعضثا 
افظزمئ  تسطط  طع  اجاسمارغئ  وأذماع  وإصطغمغئ 
التاضمئ، شالضرد بطشاعط وبصاشاعط طظ أصثم حسعب 
المظطصئ تدارة وبصاشئ، ولصث قصعا الضبغر طظ المااسإ 
إلى  بالثخعل  أضبرعط  سطى  اهللا  طّظ  ذلك،  جئغض  شغ 
اإلجقم شثخطعا شغه ذعاسغئ، شضاظعا خغر جظعد لطثقشئ 
السطماء  طظعط  ضان  سخعرعا،  حاى  شغ  اإلجقطغئ 
والصادة، وطا جةطه الاارغت لعط طظ بطعقت بخثعط 
الثغظ  خقح  بصغادة  والئاذظغغظ  الخطغئغغظ  عةمات 
افغعبغ، لعع خغر دلغض سطى إخقخعط لثغظعط... بغث 
أن طسالةئ الةروح الاغ خطفاعا عثه الخعر طظ المساظاة 
ضغ غخطعا إلى المساصئض الئاعر الثي غساتصعظه لظ 
أرض  صطسئ  داخض  أظفسعط  تخر  خقل  طظ  تتثث 
خشغرة. وبثًق طظ أن غضعظعا دولئ خشغرة وخغًثا جعًق 
غظازر اباقسه، سطغعط أن غاخرشعا برحث وأن غفسطعا 
الحغء الختغح طظ خقل السمض طع طتغطعط اإلجقطغ 
والاثطص طظ ضض ألعان الائسغئ والظسرات الةاعطغئ، وأن 
غثرضعا أظعط ججء أخغض طظ عثه افطئ السرغصئ وأظه 
ق جئغض أطاطعط لطظععض إق إذا تئظعا طحروع افطئ 
المامبض بالسعدة إلى اإلجقم السغاجغ الثي ق غتامض 
إق إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ بمصثورعا أن 
تثطص المسطمغظ جمغسا شغ السراق وشغ جائر الئقد 
اإلجقطغئ طظ الضفار المساسمرغظ والسمقء الزالمغظ 
والمظاشصغظ. وأن طا غرتفع طظ أخعات تظادي بالفثرالغئ 
عع المعت الجؤام بسغظه، وعع جض طا غامظاه سثوضط، 
برواتضط،  وظعإ  ضطماضط،  وتفرق  بطثضط،  ضغاع  شغه 
وبصاء جططان الضاشرغظ شعق رؤوجضط، افطر الثي ترطه 
اهللا جئتاظه وتسالى شغ ضاابه الضرغط، شاظئثوا خفتئ 
شعع  اهللا  تضط  به  واجائثلعا  الةاعطغئ  وجضط  الئاذض 

 … طصادى أطره السزغط

جصعط ضرضعك غئثد أتقم الئارزاظغ باقظفخال

طا زالئ بعرة الحام تمر بالمظسطش تطع اآلخر، شصث طرت 
بسثة شارات وأذعار تاى وخطئ إلى طا عغ سطغه الغعم 
ق  وعثا  إلغه،  تخض  أن  لعا  ُأرغث  وتحرذم،  تفرق  طظ 
غسظغ براءة البعرة وأن تئصى تسغر دون وسغ، ودون 
إلى  تعخض  الاغ  والطرغصئ  أعثاشعا  غعضح  طحروع 
تتصغص عثه افعثاف، وعثا أغداً ذرغسئ طظ غسمض سطى 
إسادة إظااج الظزام بتةئ أظظا ق ظساطغع اقظفخال سظ 
الظزام الثولغ، وأظظا غةإ أن ظدع شغ تسابظا إرادة عثا 
المةامع الزالط الثي رأى المسطمعن بسغظعط شغ الحام 
وخارجعا أظه ق غظزر إلى ططالإ المسطمغظ شغ الحام 
إّق طظ زاوغئ طخالته شصط، ورأغظا عثا الاغار الثي غرى 
أظظا ق غمضظظا تةاعض المةامع الثولغ، وضغش أظه ذعإ 
غسارضغه باشاااح طرضج أجماه طرضج طضاشتئ (الاطرف 
أق  المرض  عثا  لمسالةئ  خرجئ  بعرتظا  وضأن  والشطع)، 
عثه  أن  طع  الثغظ)،  شغ  والشطع  (الاطرف  طرض  وعع 
افطراض ق تسالةعا طراضج وإظما تسالةعا شصط الثولئ 
اإلجقطغئ، وذالما أن الثولئ اإلجقطغئ غغر صائمئ، شإظه 
طظ الشئاء الافضغر بعثه الطرغصئ لطمسالةئ، أطا الاغار اآلخر 
الثي ظزر وشضر وصّثر أظه غساطغع الدتك سطى الشرب 
بإصاطئ تضعطئ إظصاذ، غمضظه اقخائاء خطفعا، شصث ضحش 
ظفسه بأظه طساسث لطاظازل سظ أعثاشه طصابض شاات غرطى 
له، ولط غر أن الاةارب السابصئ ضاةربئ ترضئ تماس شغ 
شطسطغظ ضغش وخطئ إلى الاظازل سظ ضض طئادئعا بض 
وطخالتئ المةرم السغسغ ورشع خعره شغ طغادغظ غجة! 
ضض عثه الظماذج المحععئ لطرغصئ الاساطض طع الشرب 
وطةامسه الثولغ الصائط سطى شضرة السطماظغئ وطئثأ شخض 
الثغظ سظ التغاة، تثشسظا شغ الحام إلى الافضغر ططغاً، شغ 
تصغصئ أعثاف البعرة الاغ خرج بعا أعض الحام، وضحفئ 

به تصغصئ الظزام الثولغ الماآطر سطى الحام وأعطعا.
وعظا ق ظرغث أن ظساسرض افطراض الاغ غسرف الةمغع 
المسثود؟  الطرغص  إلى  البعرة  وخطئ  وضغش  أجئابعا 
وطتاولئ الئسخ تةاوز عثه السصئئ سئر ترضات غزظ 
أظعا تظفع شغ تسط الخراع بغظ التص والئاذض، الثي 
وجث طع وجعد اإلظسان، لثلك ضان ق بث طظ تسط عثا 
المسرضئ  تصغصئ  وبغان  افذروتات،  زغش  وبغان  افطر 
بأن  الاثرع  أطا  جظعات،  جئع  طظث  الحام  شغ  الصائمئ 
الظاس صث تسئئ وأظظا غةإ أن ظعاشص سطى ططالإ الشرب 
وأن ظةارغه بمعاصفه طظ اإلجقم، شإن عثه أضئر طخغئئ 
اباطغئ بعا البعرة طمظ غّثسعن أظعط صائمعن سطغعا، 
ذرغصاه،  وغسرف  جغثًا،  اإلجقم  وغفعط  غسطط  شالشرب 
طظ  أبظائظا  سئر  تصغصاه  تحعغه  سطى  وغمضر  وغسمض 
الطرشغظ: افول الثي شعط أظه بتمض حسار الثغمصراذغئ 
لط  الثي  والباظغ  الشرب،  رؤغئ  وشص  المةردة  والترغئ 
غفعط اإلجقم شعماً ضاطقً شأتى بالسةائإ، شأسطظ خقشًئ 
وطئسث  افطئ  طحروع  إلى  وأجاء  اإلجقم  بعا  حّعه 
لط  الطثان  السةغئان  الخظفان  عثان  وسّجعا،  ظعداعا 
واجاثقص  بالثرس،  ذرغصاه  وشص  اإلجقم،  غثرجا 
التطعل لطمحاضض الاغ تسارض ذرغص أطاظا شغ الظعدئ 
سطى أجاس طئثئعا، غصفعن تةر سبرة شغ ذرغص افطئ 

وبعرتعا وغةإ أن تاةاوزعا.
لسئاده،  اهللا  أظجله  الثي  التغاة  طظعب  عع  اإلجقم  إن 
وضّمظه المعلى طسالةات لضض المحاضض الاغ تسارض 
جطإ  سطغظا صئض  اإلظسان شغ جغره شغ التغاة، ولثلك 
التطعل لمحاضض بعرتظا أن ظسرف طظ أغظ ظأتغ بعثه 
التطعل، أطا أن ظعخض البائرغظ إلى الجاوغئ الاغ غرغثعا 
طما  أضبر  باإلطضان  لغج  لعط  ظصعل  بط  وطظ  أسثاؤظا 

بارزاظغ  طسسعد  السراق  ضردجاان  إصطغط  رئغج  ذضر 
افول/ افتث (٢٩ تحرغظ  غعم  تطغئ  الاغ  رجالاه  شغ 
"بسث  اإلصطغط  برلمان  جطسئ  اشاااح  شغ   (٢٠١٧ أضاعبر 
افول طظ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر جعف لظ أجامر شغ 
عثا المظخإ وأرشخ اقجامرار شغه. وق غةعز تسثغض 
صاظعن رئاجئ اإلصطغط وتمثغث سمر الرئاجئ". بط أضاف 
شراغ  وصعع  لافادي  جطسئ  سصث  الئرلمان  طظ  "أذطإ 
وغةإ  اإلصطغط  رئغج  وجططات  طعمات  شغ  صاظعظغ 
وخفه  شغما  اجامراره  طآضثا  افطر"،  عثا  طسالةئ 
لـ"ظغض  والئغحمرضئ  الحسإ  خفعف  بغظ  بـ"الظدال" 

تصعق" ضردجاان.
بسث  اإلصطغط  رئاجئ  الئارزاظغ  غعدع  الضطمات  بعثه 
والمضاسئات  الاتثغات  طظ  الضبغر  حعثت  جظعات 
داخطغئ  ضشعذاً  واقظضسارات،  الثسارات  وأغداً 
وخارجغئ غغر طسئعصئ أجئرته سطى الاظتغ سظ التضط، 
اإلصطغط،  شغ  البقث  السططات  سطى  خقتغاته  وتعزغع 
التضعطئ والئرلمان وطةطج الصداء، بسدعا طظ أتجاب 
وسالمغئ،  إصطغمغئ  دول  طظ  وبسدعا  طسارضئ  ضردغئ 
تةئ الةمغع واتثة وعغ "السسغ إلظعاء افزطئ" الاغ 
أتثبعا صراره بإجراء اجافااء اقجاصقل سظ السراق غعم 
٢٥ أغطعل/جئامئر الفائئ. وعع بتسإ أتث أسداء تجب 
شرظسغ،  أطرغضغ  طثَرج  الضردجااظغ،  العذظغ  اقتتاد 
سئر  جغاجغاً،  جصعذاً  وتةظغئه  الرجض  وجه  طاء  لتفر 
إصالاه أو اجاصالاه، بسث شحض اقجافااء، وطا ترتإ سطغه 
بسث ذلك طظ ضغاع ضرضعك والمظاذص افخرى الماظازع 
بشثاد  تضعطئ  طظ  ترتغئاً  قصئ  الثطعة  عثه  سطغعا" 
الاغ وخفاه بالاشغغر اإلغةابغ شغ اإلصطغط، بسث تثطغه 
سظ طظخئه. تغث صال طسآول سراصغ رشغع المساعى 
شغ طضاإ رئغج التضعطئ، تغثر السئادي، إن "التعار 
جغضعن أضبر جععلئ بالاأضغث، وظأطض أن غحضض اإلصطغط 
لطصثوم إلى بشثاد وبتث افزطئ ضمظ  وشثًا طحارضاً 
الماضغ،  طظ  خار  "اقجافااء  أن  وأضاف  الثجاعر". 

واآلن السمض سطى إسادة ترطغط السقصئ بحضض ضاطض".
بثخعل الصعات السراصغئ طثغظئ ضرضعك بات واضتا أن 
تطط إصاطئ دولئ ضردغئ تسامث سطى ظفط ضرضعك صث 
أخئح خسئاً وبسغث المظال شغ العصئ التاضر، وتراجسئ 
طسه أتقم الئارزاظغ باقظفخال. بط إن تضعطئ بشثاد 
تحضض  الاغ  ضرضعك  طثغظئ  اجاسادة  سظث  تاعصش  لط 
ظصطئ خقف أجاجغئ بغظ التضعطئ المرضجغئ وتضعطئ 
ضاشئ  سطى  السغطرة  اجاسادة  صررت  وإظما  اإلصطغط، 
صث  الضردغئ  الئغحمرضئ  صعات  ضاظئ  الاغ  المظاذص 
ضث  المسارك  أبظاء   ،٢٠١٤ السام  بسث  سطغعا  جغطرت 
بغظ  الثقف  تثة  زغادة  إلى  أدى  طا  الثولئ  تظزغط 
بثأت  تغث  سسضرغئ،  طعاجعات  وإلى  وأربغض  بشثاد 
الصعات السراصغئ، طظاخش تحرغظ أول/أضاعبر الماضغ، 
المظاذص  غالئغئ  سطى  خقلعا  جغطرت  أطظغئ  تمطئ 
الماظازع سطغعا وشغ طصثطاعا ضرضعك، وذالئئ افضراد 
بالسعدة إلى تثود طا صئض اتاقل السراق ٢٠٠٣، وأغدًا 
والمطارات،  التثودغئ  المظاشث  ضاشئ  سطى  السغطرة 
وتخثغر الظفط. تغث تحضض المظاذص الماظازع سطغعا 
الثقف  طتاور  أعط  واإلصطغط  السراصغئ  التضعطئ  بغظ 
 ٣٧ ظتع  طساتاعا  وتئطس  ساطا،   ١٤ طظث  الةاظئغظ  بغظ 
شغعا  غسغح  سطغعا  الماظازع  المظاذص  طربع.  ضطط  ألش 
وأربغض  ظغظعى  طتاشزات  شغ  ضردي  ططغعن   ١,٢ صرابئ 
وخقح الثغظ ودغالى وطتاشزئ ضرضعك الاغ تسث أبرز 

المظاذص الماظازع سطغعا بغظ بشثاد وأربغض.
بعثا الاخسغث السسضري تتعل طحعث اقتافال الثي 
والمظاذص  اقجافااء  بسث  السراق  ضردجاان  طثن  سط 
الاغ ضاظئ الئحمرضئ صث جغطرت سطغعا طظث سام ٢٠١٤، 
ضردغئ  ضاتئئ  تخفعا  الاغ  ضرضعك  طتاشزئ  وأبرزعا 
بأظعا "صثس افضراد" إلى طحعث المرضئات الاغ تمطئ 
سحرات اآلقف طظ افضراد الثغظ غادروا عثه المظاذص 
أطام  طظعا  الئحمرضئ  اظستئئ  أن  بسث  اإلصطغط،  ظتع 
تصثم الةغح السراصغ والتحث الحسئغ. وشغ سعدتعط 
ظتع ضرضعك، ضاظئ الخعر والسئر لثى افضراد تطثص 
عثه  إلى  أوخطعط  الثي  الئارزاظغ  خعرة  بسدعا  شغ 
الظاغةئ. تطثص ضردغئ تتثبئ لطةجغرة عثه الخعرة، 
تغث صالئ أبظاء سعدتعا طع سائطاعا طظ السطغماظغئ إلى 
ضرضعك بسث اظستاب التحث الحسئغ "أصعل لمسسعد 
الئارزاظغ، اظزر إلى ظاغةئ تعثغثاتك واقجافااء الثي 
سارضه الةمغع، وصالعا ق تفسض، وعثه الظاغةئ: الفرار 
وخراب الئغعت والصاض وسحرات الحعثاء بغظ خفعف 
الئحمرضئ والتحث، طظ جغسعضعط؟ عثه لغسئ المرة 
أخطاء  طظ  ظاسر  وق  الضرد  شغعا  غثسر  الاغ  افولى 
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ضان، شعثا عع الافضغر العاصسغ الثي ضرب جثور تفضغر 
افطئ شأوخطعا فن تأخث تطعل طحاضطعا طظ أسثائعا، 

بض وجسطه طخثرًا لافسغر اإلجقم لعا!
  طتمث  ظعب  اتئاع  إن  الحام!  شغ  المسطمعن  أغعا 
وذرغصاه شغ الاشغغر عع الثي غةإ أن غئتث، شالعاصع 
الثي  العاصع  غحابه    اهللا  رجعل  جغثظا  ساحه  الثي 
ظسغحه ضبغرًا، إن لط ظصض ظفج واصسه، شافتضام الحرسغئ 
الاغ غةإ أن ظظفثعا ق غمضظظا تطئغصعا دون الظزر شغ 
العاصع واجاظجال التضط الحرسغ الثي غثص عثا العاصع، 
وطظ عظا شسظثطا ظظزر إلى واصع أعض الحام وصث تضالئئ 
سطغعط افطط وعط طا زالعا خاطثغظ خابرغظ، شإن عثا 
العاصع طّر به رجعلظا  وختاباه الضرام، وبظزرة واسغئ 
ظرى أن الظئغ ، أدرك أظه ق غمضظ تماغئ المسطمغظ 
والثشاع سظعط، إّق بإصاطئ دولئ، تصغط دغظعط وسصغثتعط، 
وتتفر ضراطاعط وترغاعط، وعثه الثولئ لغسئ ضأي 
دولئ، وفظعا ضثلك شصث جار بثطعات طتثدة تّعجعا 
الاغ  دولاه  وإصاطئ  المظعرة  المثغظئ  إلى  باقظاصال 
اجامرت صروظا ذعغطئ إلى أن عثطعا الضاشر المساسمر، 
لظا  غراد  الاغ  الرؤى  ظثطع  أن  بث  ق  العاصع  عثا  وأطام 
تئظغعا بالحام، ورشدعا بصغاجعا إلى اإلجقم، شإصاطئ 
وطعاقة  الظئعة،  ظعب  طظ  لغسئ  وعظاك،  عظا  تضعطئ 
الضفار وأخث رأغعط أغداً لغسئ طظ طظعاج الظئعة، أطا 
ظعب ظئغظا الضرغط  شصث جطرته جغرته السطرة بأترف 
طظ ظعر، شصث رشخ ظئغظا  سرض صرغح وعع بأطج 
التاجئ، شأختابه طسثبعن سطى بطتاء طضئ، وآخرون 
لط  ذلك  وطع  الضفار،  بطح  طظ  التئحئ  إلى  شارون 
سرض  طمظ  غرض  لط  إظه  بض  بسروضعط،    غرض 
سطغعط ظخرة دسعته أن ُغِثّطعا بحرط واتث، شصث أوردت 
خسخسئ  بظ  ساطر  بظغ  أن  المطعرة  الظئعغئ  السغرة 
وظخرته، بحرط أن  ظئغظا  واشصعا سطى اإلغمان بثسعة 
غضعن لعط التضط طظ بسثه، وطع ذلك رشخ ، بأبغ 
عع وأطغ، وضثلك شسض طع بظغ حغئان الثغظ واشصعا 
سطى ظخرته بحرط أن غصاتطعا الةمغع إّق الفرس فظعط 
  طرتئطعن طسعط بسععد وطعابغص، ظسط رشخ الظئغ
عثه الحروط وعع بأطج التاجئ لعا، وظرى صعطظا الغعم 
غرغثون التطعل طظ أسثائعط لما غساري ذرغص تتررظا، 
شضغش ذلك غا صعم، وبسدعط جصط وواشص سطى سروض 

الضفار طظ أول افطر؟!
إن البعرة بالحام تظاصض طظ طرتطئ إلى أخرى وتسغر 
العصئ  غأن  ألط  لقجقم،  المثالفئ  الثغارات  جمر  سطى 
غا أعطظا أن ظساطعط عثي التئغإ المخطفى  برشخ 
المحارغع الشربغئ الةاعجة، الاغ غصثطعا لظا الشرب ولظ 
البعرة  أسثاء  إن  آخرعا؟!  وجعتحغ  تمغمغط  تضعن 
طاضرون؛ غصثطعن السروض شإن صئطظا وتثطغظا سظ حغء 
طظ اإلجقم اظاصطعا إلى سرض آخر ولظ غضعن شغ الظعاغئ 
إّق الاثطغ سظ دغظظا، بتةئ وصش الصخش والصاض وضأظه 
تعصش، وضأن الضفار لعط سعث وذطئ! وصث أخئرظا ربظا 
َِك 

ٰ
وَح

ُ
ًة وَأ بثلك شصال: ﴿َال يَرُْقُبوَن يِف ُمْؤِمٍن إًِالّ َوَال ذَِمّ

ُهُم الُْمْعَتُدوَن﴾، أق ترغثون أن تضعظعا ضالثغظ طثتعط 
وَِجلَْت   ُ ابَّ ُذكَِر  إَِذا  ِيَن  َّ ا الُْمْؤِمُنوَن  ﴿إِغََّما  شصال:  اهللا 
قُلُوُبُهْم َوإَِذا تُلَِيْت َعلَْيِهْم آيَاتُُه زَاَدْيُهْم إِيَمانًا وبََلَ َربِِّهْم 
ُوَن﴾؟! شطااعضطعا سطى اهللا غا أعض الحام ولاظئثوا  َفَتَولكَّ
لضط  اهللا  خثقن  إّق  بضط  غرغثون  ق  الثغظ  أولؤك 
باجغغظ طعاقة الضفر بأظه تغاة، وعع شغ تصغصاه خجي 
ِْزَي يِف 

ْ
ُ اخل َذاَقُهُم ابَّ

َ
شغ التغاة وسثاب شغ اآلخرة... ﴿َفأ

 ﴾ْكرَبُ لَْو اَكنُوا َفْعلَُموَن
َ
ْغَيا َولََعَذاُب اآلِخَرةِ أ ُّ ََياةِ ا

ْ
احل
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ظحر طعصع (وضالئ وذظ لفظئاء، السئئ، ١٥ خفر ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١١/٤م): الثئر الاالغ: "صال رئغج وزراء تضعطئ 
اقتاقل، بظغاطغظ ظاظغاعع، إن السرب "غطافعن تعلظا بحضض لط أضظ أتعصسه شغ تغاتغ"، طآضثا أن (إجرائغض) تئثل 
جععدا ضئغرة لاحضغض تتالش طع دول جظغئ (لط غسمعا) ضث إغران. وخقل ضطمئ له أطام طرضج أبتاث شغ لظثن 
صال ظاظغاعع: "إن الثطر الثي تحضطه إغران سطى جغراظعا شغ الحرق افوجط جغثشسعط إلى إصاطئ تتالفات ضان 
طظ غغر الممضظ تثغطعا". واسائر ظاظغاعع أن الثئر السار عع أن اآلخرغظ غاةمسعن تعل (إجرائغض) بحضض لط غتثث 
شغ السابص، "وإظه أطر لط أتعصسه أبثا شغ تغاتغ". وأوضح أن "(إجرائغض) تئثل جععدا حاصئ لاحضغض تتالش طع 
الثول السظغئ السخرغئ إلداظئ وطضاشتئ السثوان اإلغراظغ"، سطى تث تسئغره. وحارك ظاظغاعع وصرغظاه جارة إلى 
جاظإ رئغسئ العزراء الئرغطاظغئ تغرغجا طاي شغ طأدبئ سحاء اتافالغئ شغ لظثن بمظاجئئ طؤعغئ خثور وسث بطفعر. 
وحارك شغ المأدبئ طسآولعن شغ اإلدارة الئرغطاظغئ وجغاجغعن طظ السالط شدقً سظ حثخغات تظامغ إلى الةالغئ 
الغععدغئ وطظ ضمظعط ضض طظ وزغر الثارجغئ افطرغضغ جابصاً جعن ضغري ورئغج العزراء الئرغطاظغ افجئص 

تعظغ بطغر ورئغج المسارضئ غاستاق عرتجوغ ورئغج العضالئ الغععدغئ ظاتان حاراظسضغ وغغرعط".
وطظ  المسطمغظ،  بقد  شغ  الصائمئ  افظزمئ  وخغاظئ  سمالئ  تفدح  عثه  ظاظغاعع  تخرغتات  إن   :

غ

ضمظعا الظزام اإلغراظغ الثي غاسار خطش المماظسئ والمصاوطئ، وعع شغ تصغصاه غثور شغ شطك أطرغضا 
دول  وخاخئ  المظطصئ  لثول  شجاسئ  بمبابئ  تساثثطه  شأطرغضا  ضادت،  أو  السمالئ  تث  تخض  درجئ  إلى 
شغ  فطرغضا  جطغطئ  خثطات  صثم  الثي  اإلغراظغ  الظزام  تصغصئ  إن  عغمظاعا.  تتئ  جمغسا  لائصغعا  الثطغب 
تصغصئ  إن  السصعط،  طظ  أطرغضا  سمغض  السعري  الظزام  تمى  تغث  وجعرغا  والسراق  والغمظ  أششاظساان 
الظزام اإلغراظغ لط تسث خاشغئ سطى ضض ذي بخغرة بض أخئتئ طباق لطاظثر، شتضام إغران ق غثاطفعن سظ 
باصغ تضام المسطمغظ السمقء الثغظ غاثرسعن بالفجاسئ اإلغراظغئ لتماغئ ضغان غععد وإسطائه الحرسغئ 
تظفغثا فواطر أجغادعط شغ الشرب الضاشر المساسمر. لصث آن لفطئ اإلجقطغئ أن تثطع سظ ضاعطعا عآقء 
التضام الروغئدات وتصغط سطى أظصاضعط دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ تجغض ضغان غععد 

طظ العجعد، وتثطص المسطمغظ طظ ربصئ اقجاسمار.

حكام العرب يلتفون حول كيان يهود
بشكل لم يتوقعه حتى يهود أنفسهم!


