
ما الذي يجري في السعودية؟ 
وأين تقف أمريكا منها؟

ظحر طعصع (طةطئ العسغ السثد ٣٧٣) الثئر الاالغ: "تتثبئ 
بسخ  طتاولئ  سظ  الئرغطاظغئ  "إغضعظعطغسئ"  طةطئ 
افظزمئ السربغئ شرض افجظثة السطماظغئ سطى حسعبعا، 
طحغرة إلى أن "عظاك سثًدا طظ الصادة السرب طعامعن 
بثطص طةامسات سطماظغئ طظفاتئ، رغط أن إخقتاتعط 
عثه ق تحمض المةال السغاجغ، شاإلطارات خففئ أوًق 
الصغعد الثغظغئ و(اقجاماسغئ)، شغ العصئ الثي صادت شغه 
تمطئ إصطغمغئ ضث الترضات اإلجقطغئ، وصام ولغ السعث 
زاغث،  بظ  طتمث  الحغت  الفسطغ  والتاضط  ظئغ  أبع  شغ 
بالاجاطظ طع تربه لقجقطغغظ، بئظاء الةاطسات الشربغئ 
الثروج  سطى  اإلطاراتغات  الظساء  وحةع  الفظ،  وصاسات 
طظ السجلئ (اقجاماسغئ) واقظدمام لطةغح، بمظ شغعظ 
ابظاه، ورغط تئظغه الاسثدغئ، إق أن الصغعد المحثدة سطى 
(المعاذظئ) ق تجال طعجعدة". وغفغث الاصرغر بأن السغسغ 
الترضات  ضئرى  المسطمغظ  اإلخعان  جماسئ  غتزر  لط 
اإلجقطغئ شغ المظطصئ شصط، بض اظاصث "سثم تساطح" 
افزعر، وعع أصثم جاطسئ شغ السالط اإلجقطغ، ضما أغطص 
السثغث طظ المساجث، وطظع المخرغغظ طظ ذبح افضاتغ 
رخخئ،  سطى  التخعل  دون  السغث  أبظاء  بغعتعط  شغ 
وترم الحعاذأ المثخخئ لطمتةئات، وتدر صثاس 
افصئاط شغ الضظغسئ، وسطص طسآول طخري بتسإ طا 
افوروبغغظ".  طبض  أخئتظا  "لصث  صائًق:  الاصرغر،  شغ  جاء 
وتظعه المةطئ إلى أن "أضبر الاطعرات المبغرة، وإن ضاظئ 
جًثا  المتاشزئ  الثولئ  شغ  الاتعقت  عغ  بثاغاعا،  شغ 
السسعدغئ، تغث صام طتمث بظ جطمان بالتث طظ جططئ 
طرضج  سظ  وأسطظ  افئمئ،  آقف  وسجل  الثغظغئ،  الحرذئ 
لقساثال؛ طظ أجض تمتغص الظخعص ورشخ المجغش 
طظعا، وصث جمح لطمرأة بصغادة السغارات إضاشئ إلى سجطه 
السماح لعا بتدعر المئارغات شغ المقسإ الرغاضغئ، ضما 
حةسئ الثولئ الظساء سطى دخعل جعق السمض. وغرغث 
افطغر الحاب بظاء طثغظئ جثغثة (ظغعم)، الاغ خممئ 
سطى طا غئثو لاحئه دبغ، وشغ افشقم الاروغةغئ ظعرت 
المرأة شغعا بق تةاب وتسب بالتفقت. شغما اسائر ابظ 
جطمان أن السسعدغئ تسعد لطعضع الطئغسغ الثي ضاظئ 
سطغه صئض البعرة اإلغراظغئ". وغثعإ تصرغر اإلغضعظعطغسئ 
ضمال،  طخطفى  طبض  غاخرشعن  السرب  الصادة  أن  إلى 
دغضااتعر ترضغا شغ الصرن السحرغظ، الثي ألشى الثقشئ 
والحرغسئ، وطظع الجي الاصطغثي، شغ العصئ الثي ضان 
غسجز شغه طظ تصعغئ جططاه، طحغرة إلى أظه طظ خقل 
الاتالش  صعة  باصطغض  غصعم  شإظه  التثابئ،  أجظثة  رشع 
حغعخ  طع  ساًطا   ٢٥٠ طظث  سائطاه  أصاطاه  الثي  الصثغط، 
الععابغئ، الثغظ شرضعا تفسغًرا طتاشًزا لقجقم، وبثوا 
ضالثي غتضط الئقد إلى جاظإ السائطئ. وغثضر الاصرغر 
تسرضعا  اإلخقتات  غثسمعا  لط  الثغظ  الحغعخ  أن 
لاضمغط افشعاه والسةظ، ضما تط اساصال السحرات طظ 
الحثخغات الساطئ، بمظ شغعط لغئرالغعن طمظ اظاصثوا 
باشثغئ  غصعم  السغسغ  أن  إلى  قشًاا  افطغر،  جغاجات 
غمظع  الثي  العصئ  شغ  اإلجقطغئ،  الترضات  ضث  الظصث 
شغه تاى السثرغئ غغر المئاحرة لتضمه، ضما صام بمظع 

طؤات الختش والمعاصع سطى اإلظارظئ".
: إن عثا الاصرغر غآضث تصغصئ طا زلظا ظرددعا 
طظث سصعد خطئ، وعغ أن تضام المسطمغظ جمغسعط 
غتاربعن اإلجقم، وغسسعن إلى إصخائه تماطا طظ تغاة 
سطى  غعجإ  طما  التضط،  سظ  أصخعه  ضما  المسطمغظ، 
المسطمغظ خطسعط وإصاطئ تضط ربعط شغ ظض خقشئ 
سطى طظعاج الظئعة، تساأظش شغعط أتضام اإلجقم شغ 

ضاشئ ظعاتغ تغاتعط.

طضان:  ضض  شغ  المسطمعن  وأغعا  جعرغا  شغ  افعض  أغعا 
إظضط رأغاط ضغش أن أسثاءضط رغط صعتعط المادغئ الضئغرة لط 
السظغظ،  عثه  ذعال  لمحارغسعط  ُغثدسعضط  أن  غساطغسعا 
شصث أظعر خمعدضط وبئاتضط بسعن اهللا وتعشغصه أن سجائط 
المادغئ  إطضاظاتعط  رغط  خاوغئ  وأشؤثتعط  واعغئ،  افسثاء 
العائطئ، شعط ضساف شغ المةابعئ جئظاء شغ اإلصثام... وطع 
ذلك شالةئان غمضظه اجاشقل الخثع شغ جثار سثوه واقظعغار 
شغ بظغان خخمه، وطظ بط غتضغ الةئان اظافاخاً خعلئ افجث، 
لغج لصعته التصغصغئ بض لطخثع شغ جثار سثوه واقظعغار شغ 
بظغان خخمه... وإن تجب الاترغر الرائث الثي ق غضثب أعطه 
ُغظثرضط وغتثرضط طظ أن تارضعا عثا الخثع وذلك اقظعغار 
دون سقجٍ طتضط بأتضام اإلجقم، شإنَّ عثا افطر ق غخطح إق 
بما خطح به أوله: تضط بما أظجل اهللا وجغعش تاترك شغ جئغض 

اهللا، ولغج عظاك تٌض جعاه.

اصرأ شغ عثا السثد:
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- سدع شغ الضعظشرس افطرغضغ غاسعث بأن تراطإ 
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- إظصاذ طسطمات شطسطغظ ق غضعن باجاةثاء 
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ثورة األمة ستبقى مشتعلة 
رغم التآمر عليها في 

سوتشي وجنيف والرياض
ــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ
بصطط: أجسث طظخعر

ضأن  السعري،  بالحأن  الماسطصئ  افتثاث  تسارسئ 
الةمغع سطى سةض، خائفغظ طظ ضغاع شرخئ جظتئ 
لعط لفرض تطعلعط سطى أعض جعرغا، شغةامع رئغسا 
أطرغضا وروجغا شغ شغاظام غعم ٢٠١٧/١١/١١ وغخرتان 
طثاذئغظ  جعرغا"  شغ  لطخراع  سسضرغاً  تض  "ق  بأظه 
بثلك البعار لغدسعا أجطتاعط وغساسطمعا، ولضظعما 
وغغر  المئاحرة  السسضرغئ  صعاعما  ضض  غساثثطان 
المئاحرة لفرض التض سطى أعض جعرغا! وغطالئان "ضض 
أذراف الخراع السعري بطسإ دور شغ سمطغئ السقم 
باقجاسقم  السعري  الحسإ  غطالئان  أي  بةظغش"، 
شالاترك  طسعا.  وطظ  أطرغضا  تفرضه  بما  والصئعل 

الروجغ غسغر بمعاشصئ أطرغضغئ.
شغ  جعرغا"  "حسعب  لمآتمر  وتثسع  روجغا  شاصعم 
جعتحغ غعم ٢٠١٧/١١/١٨ ولضظعا شحطئ شغ سصثه، طا 
جئإ لثغعا غخئ، شتعلئ اجمه إلى "التعار العذظغ"، 
شاجامع  لمساسثتعا،  وإغران  ترضغا  دسئ  ولاتصغصه 
 ٢٠١٧/١١/٢٢ غعم  جعتحغ  شغ  الثول  عثه  رؤجاء 
أغثا  وروتاظغ  "أردوغان  ظزغرغه  أن  بعتغظ  لغسطظ 
السعري  المآتمر  بسصث  الثاخئ  الروجغئ  المئادرة 
أسطظا  وروتاظغ  وأردوغان  العذظغ...".  لطتعار  السام 
دسمعما لئعتغظ. وبثلك سجزت أطرغضا الاترك الروجغ 
بأولغائعا شغ ترضغا وإغران بصخث إظةاح عثا الاترك 
الثي غخإ شغ التض السغاجغ والثي جسئ لاتصغصه 
طظث الغعم افول بصخث إجعاض البعرة والتفاظ سطى 

الظزام السعري السطماظغ الاابع لعا.
السمض  تعاخض  وترضغا  وإغران  "روجغا  بعتغظ:  وصال 
الصاالغئ،  افسمال  وصش  ظزام  تسجغج  سطى  العبغص 
والاطئغص المساثام لثفخ الاخسغث، ورشع البصئ بغظ 
افولعغئ  ذات  الثطعات  برجط  صمظا  افزطئ...  أذراف 
سطى  بظاء  الحاطض  السعري  التعار  بافسغض  الثاخئ 
جمغع  وجمع   ...٢٢٥٤ رصط  الثولغ  افطظ  طةطج  صرار 
والمسارضئ  السغاجغئ  افتجاب  طثاطش  سظ  الممبطغظ 
الثاخطغئ والثارجغئ والطعائش السرصغئ والثغظغئ تعل 
الصداغا  شغ  جغظزر  المآتمر  المفاوضات...  ذاولئ 
شغ  بغظعا  طظ  جعرغا  شغ  الساطئ  لفجظثة  المتعرغئ 
الثرجئ افولى تطك الاغ تاسطص بعضع طساغغر لعغضض 
جثغث  دجاعر  وتئظغ  المساصئطغئ  السعرغئ  الثولئ 
وسطى أجاجه إجراء اظاثابات بمراصئئ افطط الماتثة... 
أحرظا إلى تمسك الصغادة السعرغئ الثي تط تأضغثه لظا 
بمئادئ التض السطمغ لفزطئ السغاجغئ واجاسثادعا 
إلجراء اإلخقح الثجاعري واظاثابات ترة بإحراف طظ 
صئض افطط الماتثة... وإن المفاوضات غةإ أن تضعن 
صرارات  سطى  وطئظغئ  طسئصئ  حروط  ودون  طئاحرة 
المةرم  أن  شغسطظ  السابصئ".  الثولغ  افطظ  طةطج 
واظاثابات  دجاعرغا  إخقتا  شسغةري  اآلن  باٍق  أجث 
ترة! وصرار طةطج افطظ رصط ٢٢٥٤ الثي اتُّثث طرجسغئ 
غثطع طظ أغئ سئارة تاسطص بمخغر الصاطئ أجث وزطرته، 
وعع صرار أطرغضغ بتئ، تغث صثطاه أطرغضا لمةطج 
افطظ غعم ٢٠١٥/١٢/١٨ شائظاه المةطج باإلجماع. وطا 
الصرار  شغ  ورد  طا  تماطا  عع  جعتحغ  شغ  سطغه  اتفص 
وإغران  وترضغا  روجغا  شتضام   .٢٢٥٤ رصط  افطرغضغ 
غظفثون صرارات أطرغضا. وطع ذلك غئصى حك شغ ظةاح 

روجغا بسصث طبض عثا التعار.
بعتغظ  دسا  بغعطغظ،  جعتحغ  طآتمر  اظسصاد  وصئض 
الطاغغئ بحار أجث لغسطمه بأظه اآلن باق تاى إحسار 
آخر، فظه صال إن "أجث طساسث لطسمض طع ضض طظ غرغث 
"جغاحاور  إظه  وصال  جعرغا"،  شغ  واقجاصرار  السقم 
وجاء الشث لغصعل  طع الرئغج افطرغضغ تراطإ غثا"، 
تراطإ طئثغا شرته: "أجرغظا طع الرئغج بعتغظ طضالمئ 
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آل  سظ  ظئثة  جظسطغ  الةعاب  غادح  تاى  الةعاب: 
جسعد وارتئاذاتعط وطظ بط ظظاصض إلى الةعاب:

١- إن آل جسعد ارتئطعا بالضاشر المساسمر طظث تمردعط 
إجقطغئ،  دولئ  بعخفعا  السبماظغئ  الثولئ  سطى  افول 
المساسمرغظ  اإلظةطغج  وبثسط  باترغخ  أغاروا  تغث 
سطى الضعغئ سام ١٧٨٨ وسطى طضئ والمثغظئ شغ ساطغ 
سام  دطحص  وعاجمعا  الئقد،  تطك  واتاطعا   ١٨٠٣-١٨٠٤
ولضظعط  طةغًثا،  دشاسا  سظعا  أعطعا  داشع  وصث   ١٨١٠
المثعإ  اجاشطعا  وصث  وغغرعا.  تطإ  سطى  جغطروا 
لدرب  اإلظةطغج  واجاشطعط  أسمالعط،  شغ  الععابغ 
الثولئ  تمضظئ  بسث  شغما  ولضظ  اإلجقطغئ.  الثولئ 
صادعا  الاغ  الامرد  ترضئ  سطى  الصداء  طظ  اإلجقطغئ 
آل جسعد سام ١٨١٨ بعاجطئ والغ طخر طتمث سطغ. 
الصرن  ظعاغئ  طظث  باظغئ  طرة  برغطاظغا  ترضاعط  وصث 

الااجع سحر أي سام ١٨٩١ ولضظ الثولئ السبماظغئ تشطئئ 
سام  أخرى  طرة  برغطاظغا  ترضاعط  بط  وطظ  سطغعط، 
لعط  برغطاظغا  ودسط  باإلظةطغج  اتخالعط  وضان   ،١٩٠١
طضحعشا. وصث اجاشض اإلظةطغج ضسش الثولئ السبماظغئ 
وذلك  افولى،  السالمغئ  الترب  شغ  دخعلعا  بط  وطظ 
لاسجغج طعصش آل جسعد ضث أعض ظةث والتةاز الثغظ 
خاضعا تروبا ذعغطئ ضثعط تاى تمضظ آل جسعد طظ 
الاشطإ سطغعط والسغطرة سطى عثه المظاذص وطظ بط 
إسقن طمطضاعط سام ١٩٣٢ بمساسثة برغطاظغا الثولئ 
افولى شغ تطك التصئئ. ولضظ بسثطا تمضظ افطرغضان 
طظ اضاحاف الظفط شغ الئقد وصث جال لسابعط سطى 
جغاجغ  ظفعذ  إلغةاد  غسسعن  بثأوا  العائطئ،  البروات 
لعط شغ الئطث. وصث تةطى ذلك بضسإ أشراد طظ السائطئ 
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األنظمة العربية تقمع شعوبها جعا

وتفرض العلمانية وتحارب 
اإلسالميين

ظحر طعصع (السربغ الةثغث، الةمسئ ٦ ربغع افول ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١١/٢٤م) خئرا جاء شغه "باخرف": "ضحش الماتثث 
الرجمغ لعزارة الجراسئ افردظغئ، ظمر تثادغظ، أن بقده خثرت تعالغ بقبئ آقف ذظ طظ بمار الجغاعن إلى 
ضغان غععد السام التالغ، وذلك طظث بثء سمطغات الصطاف الاغ اظططصئ صئض حعر وظخش تصرغئا. وتبغر الخفصات 
الاةارغئ الاغ ُتئرطعا أذراف أردظغئ طع اقتاقل غدئا جماعغرغا واجسا، والاغ تسائر أن الاطئغع الاةاري طسه 
غمظته حرسغئ. وأضاف تثادغظ، شغ تخرغح لـ "السربغ الةثغث" أن الاخثغر إلى ضغان غععد طااح وغاط جظعغا، 
وأن تعرغث أضبر طظ ٣ آقف ذظ، جاء بمعجإ سصعد بغظ تةار طظ ضغان غععد وطجارسغظ أردظغغظ. شغ المصابض، 
تتاول لةظئ طصاوطئ الاطئغع شغ افردن تث المجارسغظ سطى سثم تخثغر بمار الجغاعن إلى ضغان غععد، وتظحط 
تمقت الطةظئ شغ عثا العصئ طظ ضض سام. وتتافر الطةظئ بصعائط جعداء لطاةار الماساططغظ طع ضغان غععد شغ 

إذار الدشعذات الاغ تمارجعا سطغعط لصطع تساطقتعط طع الضغان المتاض".
: غآضث عثا الثئر طا صاله ظاظغاعع رئغج وزراء ضغان غععد صئض أغام طظ أّن الثي غصش سائصا أطام الاطئغع 
عط الحسعب ولغج التضام، شالتضام غطئسعن طع ضغان غععد، بض وغسعطعن ضض أحضال الاطئغع طسه والافرغط 
بمصثجات المسطمغظ وبرواتعط، شافردن الثي غاحعق جغحه وأعطه لمتاربئ ضغان غععد والصداء سطغه وتترغر 
شطسطغظ ضض شطسطغظ والمسةث افصخى المئارك لغسغثوا أطةاد طسرضئ الضراطئ وبطعقتعا، غسثره تضاطه 
لطتفاظ سطى ضغان غععد وتماغئ أطظه وحرسظئ اغاخابه لفطسطغظ، والاساغح طسه سغحا ذئغسغا، وتضرغج 
اتاقله لفرض المئارضئ شطسطغظ. وعثا طا غعضح تالئ اقظفخام واقظفخال الحثغثغظ بغظ افطئ اإلجقطغئ 
وبغظ تضاطعا السمقء الماآطرغظ طع دول الشرب اقجاسمارغئ وضغان غععد، وغسجز بثوره تاجئ افطئ المطتئ إلى 

دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، لاتمغ بغداعا، وتتاشر سطى برواتعا، وتتمغ طصثجاتعا.

النظام األردني مستمر في حماية كيان يهود وتثبيت أركانه

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

السآال: ظصض طعصع المثن شغ ٢٠١٧/١١/١٩م أن تمطئ طضاشتئ الفساد الةارغئ شغ السسعدغئ صث بثأت تمج 
الثائرة السسضرغئ شصث (ضحش طسآول جسعدي سطى اذقع شغ طا غثص تمطئ "طضاشتئ الفساد" شغ السسعدغئ، 
طاصاسثًا سمطعا شغ وزارة الثشاع، وضابطغظ طظ الترس العذظغ، لقحائاه  سظ إلصاء الصئخ سطى ١٤ ضابطاً 
باعرذعط بصداغا شساد بسصعد طالغئ.) (المثن: ٢٠١٧/١١/١٩م)، وضاظئ اقساصاقت طظث ٢٠١٧/١١/٤ تغث حضض 
المطك السسعدي جطمان بظ سئث السجغج لةظئ لمضاشتئ الفساد برئاجئ ولغ السعث افطغر طتمث بظ جطمان، 
حمطئ سحرات العزراء السابصغظ وضئار رجال افسمال وتةمغث تساباتعط وتسابات المصربغظ طظعط، (وظصطئ 
وضالئ روغارز أن لةظئ الاتصغص شغ الفساد صث جمثت افرخثة المخرشغئ لفطغر طتمث بظ ظاغش، ولغ السعث 
المسجول وأتث أبرز أسداء افجرة السسعدغئ التاضمئ، وأرخثة أسداء سائطاه المصربغظ. وضان ابظ ظاغش غحشض 
طظخإ ولغ السعث شغ الئقد صئض أن غسائثل به المطك السسعدي ابَظه طتمث بظ جطمان وأوصفئ الطةظئ ١١ 

أطغرًا...) (بغ بغ جغ سربغ ٢٠١٧/١١/٠٨م). شما الثي غةري شغ السسعدغئ؟ وأغظ تصش أطرغضا طظه؟
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ظزمئ ضاطئ العسغ شغ جاطسئ بعلغاضظك شطسطغظ غعم 
البقباء ٢٠١٧/١١/٢١ لصاء تعارغا بسظعان "دور الحئاب 
المعظثس  خقله  اجاداشئ  السغاجغ"،  السمض  شغ 
سثة  طتاور  تعل  التثغث  الطصاء  تدمظ  زلعم.  سرشات 
بعا،  السمض  وشرضغئ  السغاجئ،  طسظى  تعضغح  طظعا 
المعظثس  تاور  ضما  الاشغغر.  سمطغئ  شغ  الحئاب  ودور 
شغ  الحئاب  دور  أعمغئ  لعط  طئغظا  التدعر  الطقب 

السمض السغاجغ وطعضتا أبساده، طثضرا بسمض افظئغاء والمرجطغظ بمظ شغعط جغثظا طتمث ، الثي صام سطى 
الحئاب  بغظ  لعا  الاروغب  افظزمئ  تتاول  الاغ  افشضار  بسخ  إلى  تسرض  ضما  وظعداعا.  افطئ  حآون  رساغئ 
بعثف إبسادعط سظ السمض السغاجغ. وصث تفاسض التدعر شغ عثا الطصاء التعاري طظ خقل افجؤطئ والظصاحات 

والاسطغصات، وتمّظعا تضرار طبض عثه افسمال الاغ ُوخفئ بالصغمئ.

وخض ظائإ وزغر الثارجغئ افطرغضغ، جعن جعلغفان، 
والاصى  ٢٠١٧/١١/١٦م،  الثمغج  غعم  السعدان  إلى 
افرضان  عغؤئ  ورئغج  والمالغئ،  الثارجغئ  بعزراء 
وزارة  سظ  وطمبطغظ  المسطتئ،  لطصعات  المحارضئ 
الثاخطغئ، وجعاز افطظ والمثابرات العذظغ، باإلضاشئ 
ضما  أطرغضا،  شغ  السعدان  جفارة  بأسمال  الصائط  إلى 
طشطصئ،  جطسئ  شغ  الثغظغئ  الصغادات  طظ  بسثد  الاصى 
لةاطسئ  الاابسئ  الحعغث  بصاسئ  طتاضرة  صثم  بط 
تةاه  افطرغضغئ  السغاجئ  سظ  طاتثباً  الضرغط،  الصرآن 
السئئ  ترغئغعن  جعدان  طعصع  ذضر  وصث  السعدان. 
عثه  شغ  ذطإ  افطرغضغ  المسآول  أن  ٢٠١٧/١١/١٨م 
المصابطئ ظصقً سظ (جعدان تاغمج) التضعطئ السعداظغئ 
أبرزعا  الصعاظغظ،  طظ  سثد  إلشاء  أو  وتسثغض  بمراجسئ 
الاغ تاتثث سظ التضط بإسثام المرتث سظ دغظه. ضما 
دسا إلى إلشاء المادة الثاخئ بالجي شغ صاظعن الظزام 
السام، والاغ تساصإ الظساء بالةطث تال ارتثاء طقبج 
غغر طتاحمئ، وشصا لرؤغئ طظفثي الصاظعن طظ طظسعبغ 
الحرذئ. ودسا لطمتاشزئ سطى الترغئ الثغظغئ لطةمغع، 

سظث خغاغئ دجاعر السعدان الةثغث.
جاء الرجض بأجظثة جثغثة لاظّفثعا التضعطئ السعداظغئ 
بتةئ رشع الئقد طظ الصائمئ السعداء افطرغضغئ، ولضظ ق 
جثال شغ أنَّ أطرغضا عغ دولئ اجاسمارغئ تجغث غطرجاعا 
سطى الثول الاغ تظتظغ لعا وترضع أطاطعا وتصثم الثثطات 
الةطغطئ لعا، وأنَّ أعط طا غجسب أطرغضا شغ السعدان عع 
والتالغئ؛  السابصئ  المطفات،  بضض  غرتئط  شعع  الثغظ 
السابصئ شغما غسمى بمضاشتئ (اإلرعاب)، ضمظ المسارات 
السعداظغئ  التضعطئ  طظ  أطرغضا  ذطئئ  الاغ  الثمسئ 
تظفغثعا وعغ: طا غسمى بإتقل السقم شغ السعدان، 
وتصثغط  (اإلرعاب)،  طضاشتئ  شغ  الةععد  وطعاخطئ 
لمظاذص  اإلظساظغئ  المساسثات  وخعل  شغ  تسعغقت 
غسغطر سطغعا تمطئ السقح شغ (جظعب ضردشان والظغض 
افزرق) واإلجعام شغ إتقل السقم شغ جظعب السعدان، 
وطعضعع جغح الرب. أطا افجظثة التالغئ الاغ جاء بعا 
ظائإ العزغر افطرغضغ شأوقعما: طعضعع الترغات الثغظغئ 
افجاجغئ  والصدغئ  ضعرغا.  طع  السقصات  صطع  وباظغعا: 
غآضث  وطا  والسغاجئ  التضط  سظ  اإلجقم  إبساد  عغ 
ذلك: تخرغح وضغض وزارة الثارجغئ، لمئسعث الترغات 
الثغظغئ افطرغضغ الثي زار السعدان شغ ٢٠١٥م تغث صال 
طتاوقً تعضغح سثم تئظغ الثولئ لاظفغث الحرغسئ بصعله: 
"السعدان دولئ لغسئ لعا دغظ" (ختغفئ الغعم الاالغ 
أبطشئ  ٢٠١٧/٥/٢٣م  البقباء  غعم  وشغ  ٢٠١٥/٠٨/٠٥م). 
وزغرة الثولئ بعزارة السثل السعداظغئ تعاظغ تعر الثبئ، 
طسآول الترغات وافدغان بعزارة الثارجغئ افطرغضغئ إغان 
تغرظر، باتةاه التضعطئ لاسثغض طعاد بالصاظعن الةظائغ، 
لااسص طع الثجاعر، والمعابغص الثولغئ، طظ بغظعا المادة 
الماسطصئ بالجي الفاضح، شغ الصاظعن الةظائغ، والمادة 
(٨) الماسطصئ بالتصعق الثغظغئ والسئادة. (ختش افربساء 
٢٠١٧/٥/٢٤م). وغآضث ذلك أغداً، تخرغح صطئغ المعثي: 
«أطرغضا احارذئ الاثطغ سظ تطئغص الحرغسئ لطاطئغع 
طع السعدان». وطا غجغث افطر وضعتاً، طا جاء شغ خفتئ 
طظزمئ عغعطظ راغاج واتح، باارغت ٢٠١٢/٥/٣١م، تتئ 
سظعان: غةإ إلشاء سصعبئ اإلسثام رجماً شغ السعدان، ظصًق 
سظ داظغغض بغضغض، طثغر صسط أشرغصغا شغ المظزمئ صعله: 
"ق غةعز رجط أتث تاى المعت. ق بث أن ُغخطح السعدان 

لامغغع  طآتمرات  طظ  جئصه  وطا  الرغاض٢  طآتمر  إن 
وتدغغع أعثاف البعرة وشرض طسارضئ سمغطئ طرتئطئ 
بأطرغضا وسمقئعا طظ الثول لغثل سطى الارضغئئ الفاجثة 
تال  عع  ضما  السمقء  تخظغع  وضغفغئ  المسارضئ  لعثه 
ترضغئئ افظزمئ شغ الئقد اإلجقطغئ وعغضض سقصاتعا 

الثولغئ طظ تئسغئ وسمالئ...
إن عثه المسارضئ المخظعسئ والظزام غحضطعن ذغفا 
سطغعط  أطرغضا  تسعل  الثغظ  أطرغضا  سمقء  طظ  واتثا 
لاصرر سئرعط طخغر الحسإ السعري وتدع له دجاعرا 
وتخظع له ظزاطا جثغثا غتفر ظفعذعا وطخالتعا سئر 
طا غمبطه عثا التض السغاجغ طظ تحضغض صغادة عغ 
وإغراظغغظ  روس  طظ  وُأجرائعا  أطرغضا  لسمقء  لعبغات 

وجسعدغغظ وأتراك.
تخطح  ق  طسارضئ  طظ  الرغاض٢  طآتمر  أظاةه  طا  إن 
الثغمصراذغ؛  السطماظغ  بالمفععم  تاى  صغادة  لاضعن 
سئر  الظاس  غاثثعا  الاغ  عغ  السغاجغئ  الصغادة  فن 
الامبغض  غسطغعا  اظاثابغ  وبرظاطب  جغاجغ  طحروع 
الحسئغ، أطا شغ الئقد اإلجقطغئ شاخظسعط جفارات 
وطثابرات الثول لغضعظعا أدوات لاتصغص طخالتعا ضث 

طخالح أطاعط وحسئعط.
وأطا اجاصاقت رغاض تةاب وطظ طسه، شالراجح شغعا 
أظعا تطمغع لعط ووضسعط ضقسئغ اتاغاط غساثثطعن 
الصادطئ  المرتطئ  تصادغعا  صث  تاجمئ  لتزئ  شغ 
تصادغ  وطاشغرات  طساةثات  طظ  شغعا  غتخض  وطا 
إظعارعط ضـ(طسارضئ حرغفئ!) ضما تخض سظث الظزام 
لط  أظه  سطى  لطظزام  ضاتاغاذغ  الحرع  شاروق  بعضع 
تاططت غثاه بالثطاء. ظسط عثه عغ لسئئ تخظغع الصادة 
السمقء وشرضعط سطى الحسعب الاغ تبعر إلسادتعط إلى 
صغعد المظزعطئ الثولغئ لطتفاظ سطى طخالح اقجاسمار 
وظفعذه شغ بقد المسطمغظ وطظسعط طظ إصاطئ دولئ 
ضض  سطى  الطسئئ  تمارس  وعضثا  اإلجقم،  أجاس  سطى 
البعرات وتاى شغ تشغغر الرؤجاء شغ الئقد اإلجقطغئ، 
شق تظثثسعا أغعا المسطمعن بعثه المآتمرات والارتغئات 

وطا غظاب سظعا طظ صغادات.
أطا شغ اإلجقم شإن الصغادة تاضعن سطى أجاس حرسغ 
طظ اتئاع الصغادة السغاجغئ لظعب الظئعة والضغفغئ الاغ 
تخض بعا الرجعل  سطى صغادة أطاه؛ وذلك سئر ذرح 
طحروع جغاجغ لفطئ غظئبص طظ سصغثتعا غمبض تق 
شضرغا وجغاجغا غآطظ اقجاصرار والظزام وغتض طحاضض 
الظاس ضطعا، شافطئ عغ الاغ تثاار صغادتعا طظ خقل 
ذرح المحروع السغاجغ سطغعا وشعمعا لعثا المحروع 
واصاظاسعا به شاسطغ صغادتعا لمظ تمض إلغعا المحروع 

الختغح الثي غعاشص شطرتعا وغصظع سصطعا.
ظسط عثه عغ ذرغصئ اإلجقم شغ خظاسئ الصغادة وبظاء 
جئتاظه  اهللا  طظ  وتغ  الطرغصئ  وعثه  وافطئ،  الثولئ 
ظض  شغ  المسطمعن  سطغه  وجار    اهللا  رجعل  ذئصه 

الثقشئ بقبئ سحر صرظا طظ الجطان.
طظ  جمساء  ولفطئ  الحام  فعض  خقص  ق  والغعم 
اإلجقم  طحروع  بتمض  إق  والدرار  السمالئ  أظزمئ 
واتئاع ذرغصاه شغ إصاطئ دولاه؛ وذلك بإسطاء الصغادة 
السغاجغئ سطى أجاس طحروع واضح طظئبص طظ سصغثة 

 افطئ ودغظعا
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اظسصث طا بغظ ٢٢ و٢٤ طظ حعر تحرغظ الباظغ ٢٠١٧ 
السعرغئ  المسارضئ  خغاغئ  إلسادة  الرغاض٢  طآتمر 
الخغاغئ الظعائغئ وتحضغض وشث طفاوض طظعا غثعإ 

إلى جظغش٨ شغ ٢٨ طظ الحعر ظفسه.
لفرض  الثولغئ  الصعى  بغظ  واضتا  الاظاشج  ضان  لصث 
السفارات  دعالغج  شغ  المخظعسئ  المسارضئ  حثخغات 
وأصئغئ المثابرات لاضعن طمبطئ لطبعرة رغما سظ أعض 
الاغ  المظخات  تحضض  الاغ  الحثخغات  عثه  الحام، 
الرغاض  ضمظخئ  شغعا  خظسئ  الاغ  الثول  إلى  تظسإ 
غجسط  وأحثاص  طعجضع  وطظخئ  الصاعرة  وطظخئ 
أظعط طساصطعن، وطظ خقل الثسعات المعجعئ لعثه 
الحثخغات  لتةط  تصطغص  عظاك  ضان  الحثخغات 
الاابسئ لارضغا وصطر وإن ضان ٩٠٪ طظ عثه الحثخغات 
أو  طئاحرة  أطرغضا  بغث  َرَجُظعا  بالرغاض  المةامسئ 
شغ  الماثخطئ  الثول  طظ  وسمقئعا  وضقئعا  بعاجطئ 
بعرة الحام، بض وتاى ضغان غععد له تخئ طظ عثه 
المسارضئ ضئسمئ صدماظغ وطظ لش لفعا، وطظ عظا شق 

سقصئ لعثه المسارضئ بالحسإ السعري أو ببعرته.
لاضعن  المسارضئ  عثه  اجاثطخئ  الاغ   - أطرغضا  إن 
 - أطرغضا  سمغض  المةرم  الظزام  بحاسئ  غثفغ  دغضعرا 
خغاغئ  بإسادة  جعرغا  شغ  ظفعذعا  سطى  التفاظ  ترغث 
ظزام غتاشر سطى الثولئ السمغصئ لثولئ افجث تفرض 

طظ خقلعا تق جغاجغا تجسط أن البعرة آتئ أضطعا.
لصث ضاظئ المآتمرات سئارة سظ شثاخ جغاجغئ تطئت 
الصغادات  وتخظع  الحام  بعرة  سطى  المآاطرات  شغعا 
المجغفئ السمغطئ الاغ ارتئطئ بأطرغضا والشرب ولغج 
أو  حسعرا  تمطك  وق  بافطئ،  وق  بالبعرة  سقصئ  لعا 
الرغاض٢  طآتمر  وضان  وآقطعا،  بمأجاتعا  إتساجا 
تاعغةا لعثه المآاطرات لفرض حثخغات تاظازل سظ 
سطماظغ  بظزام  وتصئض  الحام  أعض  وتدتغات  دطاء 

سمغض غتارب اإلجقم وأعطه.
والمسارضات  المظخات  دطةئ  الرغاض٢  طآتمر  وشغ 
والحثخغات الاغ خظسعا الظزام والروس طع اقئاقف 
الظسئئ  لاحضغض  لطمفاوضات  السطغا  والعغؤئ  العذظغ 
المسطِّطئ في صرار غطالإ باإلذاتئ بالظزام ولافرض 
الظزام  تماغئ  أطرغضا شغ  وضقء  طعجضع وإغران  رؤغئ 
وشغ ضغفغئ اقظاصال السغاجغ الحضطغ الثي ق غشغر طظ 
بظغئ عثا الظزام حغؤا بض غتاشر سطى أجعجته افطظغئ 
واإلدارغــئ  السغاجغئ  طآجساته  وترضغئئ  والسسضرغئ 

داخطغا وخارجغا.
وضان طظ أبرز الصرارات شغ طآتمر الرغاض٢ طا غاسطص 
برتغض افجث؛ تغث ضاظئ خغاغئ عثا الئظث شغ الئغان 
المآغثغظ  المشفطغظ  سطى  لاطئج  ططائسئ  الثااطغ 
لمسار الافاوض وتاعاشص طع رؤغئ طعجضع وإغران شغ 
بصاء افجث رئغسا لطمرتطئ اقظاصالغئ وتصه شغ الارحح 
طةرم  خفئ  سظه  غحطإ  طما  الرئاجغئ،  لقظاثابات 
الترب وصاتض الحسإ وغةسض رتغطه بسث ذلك غاغئ المظى 

واإلظةاز المططعب!!
إن افخطر طظ بصاء افجث شغ المرتطئ اقظاصالغئ وإن 
الئعلغسغئ  افطظغئ  الثولئ  بصاء  عع  ذلك  بسث  رتض 
ظتع  تصثم  أي  ضث  المظاسئ  تحضض  الاغ  المرضجغئ 

التضط باإلجقم.

‡\ÄÊâ÷’;È“ÁÖŸ¯\;ÏËpÑ]£\;ÖÁÜÂ;f]›;ÎÑ]ÁÜ
; ž‹˜à ;̧]“ÁÖŸ ;̂gÖt;Å—ıh
<Ïà]Ëâ’\Â;€“¢\;∫;◊|ÅiÁ

ـــــــــ ــــــــــ  بصطط: طتمث جاطع (أبع أغمظ)*ـ 

شعرًا صعاظغظه الامغغجغئ وأن ُغطشغ سصعبئ اإلسثام، وجمغع 
السصعبات الئثظغئ...).

شصث ظفثت تضعطئ السعدان ضض طا ذطئاه أطرغضا طظعا، 
سطى َوْعِط رشع السعدان طما غسمى بصائمئ الثول الراسغئ 
(لقرعاب)، ولضظ عا عع ظائإ العزغر غأتغ عثه المرة 
بمططعبات جثغثة إضاشئ إلى طا جئص. صال تسالى: ﴿َولَن 
َّ تَتَّبَِع ِملََّتُهْم قُْل إِنَّ  َُهوُد َوالَ اجََّصاَرى َح ْ َ َعنَك ا تَْر
ِي َجاَءَك  َّ ْهوَاَءُهم َنْعَد ا

َ
ِ ُهَو الُْهَدى َولنَِئِ ايََّبْعَت أ ُهَدى ابَّ

ٍّ َوالَ نَِصرٍي﴾. ِ ِ ِمن َو ِمَن الِْعلِْم َما لََك ِمَن ابَّ
والاارغت  العاصع  طظ  الصاذسئ  بافدلئ  افوضاع  أبئائ 
أن أعض السعدان ق ظاصئ لعط وق جمض، شغ سقصات 
الظزام طع أطرغضا، وق خغر شغ تظفغثه فجظثتعا، شعا 
عع الةظغه غظعار بسث رشع السصعبات اقصاخادغئ طئاحرة 
طصابض الثوقر، وعا  وغخض إلى تاشئ البقبغظ جظغعاً 
عع وزغر المالغئ غعثد برشع الثسط سظ الثئج، ووزغر 
الختئ ُغصر بسةجعط سظ تعشغر المال قجاغراد الثواء، 
شما عع الثغر الثي جظاه أعض السعدان طظ رشع التزر 

افطرغضغ والتال غجداد جعءًا؟!
السعشغاغ  اقتتاد  اظعغار  بسث  أطرغضا  أن  شغ  جثال  ق 
اتثثت طظ اإلجقم سثوًا طظاشساً لعا شغ جغادة السالط؛ 
فظه طئثأ له رؤغئ شغ التضط والسغاجئ، وأطرغضا تسطط 
حعق المسطمغظ إلصاطئ دولاعط وطثى اإلغمان والبصئ 
شغ أتضام دغظعط. إنَّ اإلجقم عع المئثأ العتغث الثي 
ُغصطص أطرغضا، لعثا تعاجط أتضاطه وتثوده وتسمض سطى 
تثود  تظفغث  بسثم  المسطمغظ  تضام  وتأطر  تشغغرعا، 
سعن، شإنَّ  الرجط، والردة، والةطث، ق فظعا صاجغئ ضما غثَّ
طا شسطاه أطرغضا شغ شغاظام وأششاظساان والسراق، شاق 
تثود الصسعة والُصئح والفزاسئ، بض فن عثه التثود 
افطرغضغ.  المحروع  غظاشج  جغاجغ  ظزام  سظ  تسئر 
شمحروع أطرغضا ق غرضى بإجقم غاثخض شغ تفاخغض 
الاسئثغئ  افطعر  شغ  غظتخر  (إجقطاً)  غرغث  بض  التغاة، 
وِذْضر...  وتسئغح،  وتب،  وخعم،  خقة،  طظ  الفردغئ، 
شإن ذلك ق ُغجسب أطرغضا، وصث سمطئ التضعطات شغ بقد 
المسطمغظ سطى اقظةراف طع الاغار افطرغضغ، بض وضبغر 
طظ افتجاب سمطئ سطى تعشغص أوضاسعا لااعاشص طع 
المططعبات افطرغضغئ سئر إجقم ق غجسب أطرغضا وق تبار 

شغه صداغا التضط والسغاجئ!
إن التصغصئ العاضتئ عغ أن أطرغضا لغسئ طظ غتثد لظا 
طاذا ظطئص طظ دغظظا، وطاذا ق ظطئص، شالمسطط طصغث 
بأتضام حرسغئ ُتطئص تسإ الاعجغعات اإلجقطغئ ق سطى 
ععى التضام أو المتضعطغظ، ظاعغك سظ السثو الضاشر. بط 
إن السعدان بطث غظغ برجاله وخغراته وبرواته ق غتااج 
إلى أطرغضا بحغء؛ ق شغ المعاد الثام، وق شغ الرجال، وق 
شغ التضط وق الاحرغع، ولضظ غتااج إلى إرادة جغاجغئ 
صعغئ طثطخئ تفةر ذاصات أعض عثا الئطث سئر تطئغص 
اإلجقم باسائاره طظزعطئ تفدح طضر أطرغضا، وتصطع 
افغادي اقجاسمارغئ الساببئ ببروات الئقد وخغراتعا، وإن 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة؛ ظاحرة الظعر 

والعثى، عغ الةثغرة بثلك.
شغا أعض السعدان! جارسعا إلى إصاطاعا؛ شعغ طئسث 
وبحرى  ربضط،  وتضط  سثوضط،  وصاعرة  سجضط، 

  رجعلضط
* طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ 

   وقغئ السعدان
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كتلة الوعي في جامعة بوليتكنك 
تنظم لقاًء حوارًيا حول أهمية العمل السياسي

معارضة يشكلها أعداء األمة 
ال جدوى منها وال طائل

ظحر طعصع (روجغا الغعم، الةمسئ ٦ ربغع افول ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١١/٢٤م)، الثئر الاالغ: "صال وزغر الثارجغئ الروجغ، 
جغرغغ قشروف، خقل لصائه بالمئسعث افطمغ إلى جعرغا، إن روجغا دسمئ الةععد الاغ صاطئ بعا السسعدغئ 
لةمع المسارضئ السعرغئ تتئ طظخئ واتثة. وأضاف قشروف أن وزارة الثشاع الروجغئ تئثل جععدا ضئغرة إلظعاء 
افزطئ شغ جعرغا طظ خقل إظحاء طظاذص تعثئئ تاعصش شغعا افسمال الصاالغئ، طا غآبر إغةابغا شغ سمطغئ الاسعغئ 
وضض ذلك غخإ شغ طخطتئ الحسإ السعري. وأحار وزغر الثارجغئ الروجغ إلى الظاائب الاغ تمثدئ سظ الحراضئ 
الروجغئ - الارضغئ - اإلغراظغئ المامبطئ شغ رساغئ طتادبات أجااظئ ساخمئ جمععرغئ ضازاخساان، صائق: "أجسئ 
الحراضئ بغظ الثول البقث إلظحاء طظاذص خفخ الاخسغث شغ جعرغا، افطر الثي شرض واصسا ختغا وتالئ طظ 
العثوء سطى افرض، وعع طا طعث فول طرة طظث بثاغئ الظجاع شغ جعرغا لةمع العشث التضعطغ السعري شغ أجااظئ 
طع المسارضئ المسطتئ الاغ طظعا طظ صاتض جابصا وطظعا طظ ضان ق غجال غصاتض ضث الةغح السعري". طظ جاظئه 
تتثث المئسعث افطمغ، جاغفان دي طغساعرا سظ الطصاءات الاغ أجرتعا أطج المسارضئ السعرغئ شغ الرغاض، 

طحغرا إلى أن الطصاءات طا زالئ طسامرة عظاك، طسربا سظ أططه شغ أن تثرج عثه المئاتبات بمعصش طعتث".
آل  تضام  وبمساسثة  روجغا  أن  طفادعا  تصغصًئ  تآضث  عثه  طغساعرا  ودي  قشروف  تخرغتات  إن   :
جسعد عط الثغظ حضطعا وشث المسارضئ السعرغئ المخطظسئ شغ الثارج؛ وذلك لطافرغط بمئادئ بعرة الحام. 
التصغصئ إن غغاب الرؤغئ العاضتئ سظث البعار سطى ضغفغئ إجصاط الظزام، ووصعسعط شغ َحَرك المآتمرات، 
شدق سظ صغام دول الشرب المساسمر وسطى رأجعا أطرغضا باخظغع طمبطغظ سظ البعرة تابسغظ لعط، عع طا 
أوخض البعرة إلى عثا العضع الماأزم؛ لثلك شإظه غةإ سطى البعار أن غظفدعا أغثغعط طظ أغثي أسثائعط 
والماآطرغظ سطغعط، وأن غسطعا صغادتعط السغاجغئ لتجب الاترغر، لغسغث افطعر طسعط إلى ظخابعا، لغامضظعا 

طظ إجصاط الظزام وإصاطئ تضط اهللا جئتاظه وتسالى.
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سئث  أبظاء  طظ  السرش  وربئ  بغظ  وبافخص  المالضئ، 
السجغج المطك المآجج بسث طعته سام ١٩٥٣. وعضثا بثأ 

الخراع اإلظةطع أطرغضغ شغ الئطث.
٢- واآلن تمضظ سمغض أطرغضا جطمان طظ الصئخ سطى 
زطام افطعر، شئثأ بسمطغئ تخفغئ لسمقء اإلظةطغج وطظ 
طرتئطا  اهللا  سئث  السابص  المطك  جطفه  وضان  غائسعط. 
باإلظةطغج، وتاول ترضغج سمقء اإلظةطغج شغ التضط صئض 
وشاته، ولضظ الاصطغث السائطغ شغ تسطط المظاخإ أجئره 
وضثلك  لطسعث،  ولغا  السجغج  سئث  بظ  جطمان  غسغظ  أن 
لطتفاظ سطى اجاصرار افطعر شغ السائطئ التاضمئ، وعع 
ولثلك  افطرغضان،  سمقء  طظ  جطمان  أخاه  أن  غسطط 
الظفعذ  لغدمظ  السعث  ولغ  ولغ  طظخإ  اجاتثث 
لقظةطغج، شسغظ أخاه وطبغطه شغ السمالئ طصرن بظ سئث 
السجغج شغ عثا المظخإ، ضأظه ضان غرى أن جطمان ضئغر 
شغ السظ وطرغخ شسعف غضعن طصرن عع المسغطر 
غساطط  بط  وطظ  جطمان  طعت  تاى  الضطمئ  وخاتإ 
طصرن طصالغث التضط بحضض جطج، ضما تخض سظثطا 
السعث  ولغ  اهللا  سئث  أي  عع  أخئح  وطرض  شعث  حاخ 
 ٢٠٠٥ سام  شعث  تعشغ  وسظثطا  الضطمئ،  خاتإ  تغظؤث 
بسث  تخض  الثي  ولضظ  التضط.  طصالغث  اهللا  سئث  تعلى 
وشاة سئث اهللا شغ بثاغئ سام ٢٠١٥ وتسطط جطمان طصالغث 
التضط، الثي تخض لط غضظ شغ تسئان سئث اهللا، شسجل 
جطمان "طصرن" سظ وقغئ السعث وسغظ "طتمث بظ ظاغش" 
ولغا لطسعث وابظه "طتمث" ولغا لعلغ السعث، وأبسث السثغث 
طظ الثغظ سغظعط سئث اهللا شغ طظاخإ تساجئ سظعا، 
وبثأ غسجز جططئ ابظه طتمث إلى أن صام شغ ٢٠١٧/٦/٢١ 
بإبساد طتمث بظ ظاغش سظ وقغئ السعث وإسقن ابظه ولغا 

لطسعث ولط غسغظ أتثا ولغ ولغ سعث.
٣- لصث ذضرظا شغ جعاب جآال باارغت ٢٠١٥/١/٢٥ بسثطا 
تعلى جطمان التضط سصإ وشاة المطك سئث اهللا طا غطغ: 
الثشاع  طآجسئ  طظ  شعع  "جطمان"  التالغ  المطك  (أطا 
ولثلك شإن الماعصع عع أن غضعن الظفعذ افطرغضغ عع 
ذلك،  غثرك  اهللا  سئث  المطك  وضان  سعثه،  شغ  الشالإ 
ولعثا السئإ شصث اباثع تصطغثا جثغثا شغ السسعدغئ 
وعع أن غسغظ المطك لغج شصط ولغ سعثه، بض ولغ 
ولغ سعثه، شعع غثرك أن جطمان بظ سئث السجغج غسغر 
طع أطرغضا وتاى ق غسغظ ولغا لسعثه ضما ضان جارغا شغ 
السرف جابصا طظ أن المطك عع الثي غسغظ ولغ سعثه، 
شإن المطك سئث اهللا سغظ ولغ ولغ سعثه لغصطع الطرغص 
بغظ المطك الةثغث وبغظ أن غسغظ ولغا لسعثه طظ رجاقت 
أطرغضا، لثلك شإن المطك السابص سئث اهللا صث سغظ طسئصا 
ولغ ولغ السعث شسغظ طصرن ولغا لسعث جطمان بظ سئث 
السجغج لطشرض الثي ذضرظاه). وذضرظا شغ جعاب السآال 
ظفسه: (إن طصرن طسروف بسقصاته طع اإلظةطغج، شعع صث 
ضراظعغض  طثرجئ  طظ  عظاك  طظ  وتثرج  عظاك  درس 
الحعغرة شغ برغطاظغا، وعع طتض بصئ المطك السابص سئث 
اهللا، بض طظ المصربغظ إلغه، واباثاع المطك السابص لاسغغظ 
ولغ ولغ السعث ضان طظ أجض أن غصطع اجامرار السطسطئ 
افطرغضغئ بسث جطمان بظ سئث السجغج وصث أضث المطك 
ولغ  سجل  غمظع  طرجعم  بإخثار  الاسغغظ  عثا  اهللا  سئث 
ولغ السعث). ولضظ التسابات اإلظةطغجغئ لط ُتِخإ شصام 

جطمان شثرق السعث والصاظعن والسرف، شسجل طصرن وسغظ 
طتمث بظ ظاغش طآصاا وطظ بط سجله لغةسض ابظه طتمث 
المثاطفئ  والمظاخإ  الخقتغات  وغمظته  لطسعث  ولغا 

المعمئ تاى غسافرد بالسططئ.
سطغا  لةظئ  تحضغض  سظ  جطمان  المطك  أسطظ  أن  طا   -٤
لمضاشتئ الفساد غعم ٢٠١٧/١١/٤ برئاجئ ابظه طتمث ولغ 
السعث تاى صاطئ صعات افطظ باساصال ١١ أطغرا وأربسئ 
وزراء تالغغظ وأصالاعط سطى الفعر طظ طظاخئعط، طما 
غثل سطى أن افطر لغج سادغا ولغج له سقصئ بمضاشتئ 
الفساد، وإظما عع غحئه طا غةري شغ سمطغات اقظصقب 
تغث غاط اقساصال واإلصاقت وتعجغه الاعط سطى الفعر، 
السابصغظ  العزراء  سحرات  اقساصاقت  ذالئ  وضثلك 
وتسابات  تساباتعط  وتةمغث  افسمال  رجال  وضئار 
 ١٧٠٠ طظ  أضبر  تةمغث  حمطئ  تاى  طظعط  المصربغظ 
تساب طخرشغ وعع "آخث باقرتفاع ضض جاسئ" (وضالئ 
المخرشغئ  تساباتعط  جمثت  الثغظ  وطظ  روغارز)، 
السعث  وقغئ  طظ  أصغض  الثي  ظاغش  بظ  طتمث  تساب 
طآخًرا، وضثلك تسابات سثد طظ أشراد أجرته المصربغظ، 
وذضرت العضالئ "أن السططات السسعدغئ ذضرت أظه تط 
تةاوزات  ارتضابعط  شغ  المحائه  طظ  المجغث  اتاةاز 
طظ أشراد السائطئ ورجال افسمال وحمطئ أغدا طثراء 
وطسآولغظ طظ طساعغات أصض". طما غآضث أن السمطغئ 
تحئه طا غةري شغ سمطغات اقظصقب. وصث ذالئ التمطئ 
أوقد المطك السابص؛ طاسإ بظ سئث اهللا وزغر الترس 
العذظغ الصعة الرئغسغئ الباظغئ بةاظإ الةغح، وحصغصه 
ترضغ بظ سئث اهللا أطغر الرغاض السابص. وطاسإ بظ 
سئث اهللا طظ خرغةغ أضادغمغئ جاظثعغرجئ السسضرغئ 
وق  شغعا  غاثرب  ق  وسادة  طقزم  برتئئ  الئرغطاظغئ 
غاثرج طظعا إق سمقء اإلظةطغج، وجئصه شغعا السثغث طظ 
أطراء الثطغب وططعك وأطراء افردن. وحصغصه ترضغ بظ 
السسضرغئ  السطعم  شغ  طاجساغر  سطى  تاخض  اهللا  سئث 
وصث  الئرغطاظغئ.  وغطج  جاطسئ  طظ  واقجاراتغةغئ 
ضأطغر  طظخئه  طظ  التضط  تسطط  بسثطا  جطمان  أصاله 
لاخفغئ  ذرغصا  وجثت  أطرغضا  أن  شغزعر  لطرغاض. 
سمقء اإلظةطغج باعمئ الفساد شأوسجت لسطمان وابظه 
تفسض  ضما  لثلك  ذرغصئ  باتثاذعا  السعث  ولغ  طتمث 
باتعاطعط  الثخعم  لاخفغئ  افظزمئ  طظ  ضبغر  اآلن 
افغطإ  سطى  التضط  رجال  ضض  وأن  وبثاخئ  بالفساد، 
شغ عثه افظزمئ السابصغظ والقتصغظ طططثئ أغثغعط 
بأسمال الفساد طظ رحاوى واخاقس وأضض طال الساطئ 
وطتسعبغات لطمصربغظ طظعط وطحارغع بالاتاغض سطى 
الصاظعن وعدط لتصعق الشغر وظطط لطساطئ واجاشقل 
طظاخئعط لاتصغص طا غروق لعط ولمظ شغ دائرتعط، 
وغائسعن  اهللا  حرع  غطئصعن  ق  وعط  أضئر  شساد  وأي 

حرسئ الثول اقجاسمارغئ الضاشرة؟!
٥- لصث رأغظا تأغغث أطرغضا لعثه التمطئ ولمظ غصعم بعا، 
 ٢٠١٧/١١/٦ غعم  "تعغار"  سطى  افطرغضغ  الرئغج  ششرد 
صائق: "لثي بصئ ضئغرة بالمطك السسعدي وولغ السعث، 
وتئسعا  به"  غصعطان  طا  بالدئط  غسرشان  إظعما  إذ 
افحثاص  أولؤك  بسخ  "إن  صائق:  أخرى  باشرغثة 
ضاظعا  طظعما  صاجغئ  لمساططئ  غاسرضعن  الثغظ 

رائسئ وتتثبظا سظ جعرغا، وعثا طعط جثا،... اجامرت 
جاسئ وظخش... بتبظا بحضض جاد جثا إتقل السقم شغ 
جعرغا". شاراطإ غئارك لئعتغظ لصاءه سمغض أطرغضا أجث 
وذمأظاه أظه باق اآلن! شظرى الاترك الروجغ ق غةري 
إق بسث الاحاور طع أطرغضا، سطما أن "أطرغضا اسامثت 
اجاراتغةغئ جثغثة بثخعص جعرغا ق تحمض اجائساد 
طع  أضبر  وبغصا  تساوظا  وتصارح  السططئ  سظ  أجث  بحار 
بما شغ ذلك المةال السسضري" تسئما أشادت  روجغا 
ختغفئ "دغطغ بغسئ" افطرغضغئ غعم ٢٠١٧/٧/٧. وأضث 
"باتفاصعما  شغاظام  شغ  بعتغظ  لصائه  شغ  ذلك  تراطإ 

سطى طعاخطئ الاظسغص السسضري بغظعما شغ جعرغا..."
سمغطاعا  بعاجطئ  أطرغضا  صاطئ  آخر  جاظإ  وطظ 
الرغاض  شغ  السعرغئ  المسارضئ  شةمسئ  السسعدغئ 
طظ طظخات الرغاض والصاعرة وطعجضع والمساصطغظ 
لاحضض طظعط وشثا جثغثا لغفاوض الظزام اإلجراطغ 
طئاحرة شغ جظغش. وصث اجاصال تةاب رئغج العغؤئ 
السطغا لطمفاوضات طتاةا سطى سثم دسعته إلى الرغاض 
واجاصال طسه بماظغئ آخرون، شاجاشظئ سظعط أطرغضا 
وراء  غطعبعن  شضطعط  أطبالعط،  طظ  الضبغر  سظثعا  فن 
أطرغضا لامظتعط طظخئا أو تفظئ دوقرات أو تضسئعط 

حعرة زائفئ سطى تساب دطاء الحعثاء.
تطعا  لفرض  أطرعا  طظ  سةطئ  سطى  إذن  شأطرغضا 
روجغا  اجاثثام  ظةاسئ  طثى  رأت  وصث  السغاجغ، 
وترضغا وإغران شغ تطئغص خطاعا، وأن بسخ الفخائض 
سمقئعا  رضإ  شغ  جارت  صث  البعرة  سطى  المتسعبئ 
وافخرى طتغثة أو طةمثة غغر طاترضئ تظازر طخغرعا، 
والضض  اظاعئ  البعرة  ضأن  طدطق  ساطا  رأغا  وأوجثت 
خعرت  تغث  جاظزش!  جغعب  إق  بصغ  وطا  اجاسطط 
واقظاخار  البعرة  اظاعاء  بأظعا  الثولئ  تظزغط  عجغمئ 
سطى البائرغظ، وضأن عثا الاظزغط عع الثي بثأ البعرة! 
سطما أظه ضان دخغق ووباق سطغعا، وتاسمث أطرغضا وطظ 

تامئ: طا الثي غةري شغ السسعدغئ؟ وأغظ تصش أطرغضا طظعا؟

طسعا سطى جسض الظاس غظسعن أن خاتإ البعرة عع 
جطمغا،  وجّغرعا  شّةرعا  الثي  شعع  السعري،  الحسإ 
ولضظ الظزام الشادر ألةأعا إلى تمض السقح لغئرر صااله 
غساثثطه  لط  الثي  الفااك  جقته  وغساثثم  لحسئه 
لاترغر الةعقن أو شطسطغظ، وإظما غساثثطه إلرعاب 
طثرضا  خثره،  سطى  جابما  غئصى  تاى  وإذقله  حسئه 
أن أطرغضا راضغئ سظه لحثة تئسغاه لعا، وجاعغأ له 
طظ غسغظه سطى حسئه المظافخ طظ أسثاء المسطمغظ، 
روجغا وطظ أختاب الاحغع افسمى وطظ أتئاسعا شغ 

ترضغا والسسعدغئ لثثاع البعار واتاعائعط.
وطا داطئ عثه البعرة بعرة حسإ أبّغ، شمعما تساصط 
طظعا ووصع شغ أتابغض أطرغضا وأولغائعا شإظعا جائصى 
الاغ  المحاسطئ  افطئ  بعرة  طظ  ججء  وعغ  طاعصثة، 
السطماظغئ  افظزمئ  ضاشئ  تسصط  تاى  تظطفأ  لظ 
الاغ أصاطعا المساسمر، وتاى تتصص طحروسعا شاصغط 
خقشاعا الراحثة سطى طظعاج الظئعة. شالحسإ السعري 
ضسر  وصث  الثعف  صطئه  غثخض  ولط  إرادته  تظضسر  لط 
تاجج الثعف، شطط غسث غثاف الظزام الماعتح، وازداد 
وسغه، وأدرك أظه صث جرى الاآطر سطى بعرته وتثبئ 
أخطاء غةإ تقشغعا وظعاصص غةإ إتماطعا، وأعمعا 
سثم وجعد صغادة جغاجغئ واسغئ طثطخئ تدئط ضض 
وإن  الضطمئ،  طسمعسئ  وتضعن  وتعجععط  البائرغظ 
ضاظئ عغ طعجعدة وتاضرة أق وعغ تجب الاترغر وصث 
صئض الئسخ بصغادته، وعع غسمض لةسض الةمغع غصئض 
بعا وغخشغ له ولاعجغعاته وتتثغراته. وطعما غضظ 
شإن افطئ شغ الظعاغئ جعف تاثثه صائثا لعا وتظاخر 
بإذن اهللا، وصث تسرت ضاشئ الترضات وافتجاب افخرى، 
وبئئ أظه عع الخادق المثطص البابئ العاسغ جغاجغا 
اهللا  بإذن  الثولئ  له  وجاضعن  دول،  وافغام  وشضرغا. 
طالك المطك غآتغ المطك طظ غحاء وغظجسه طمظ غحاء 

 ﴾هُ َنْعَد ِحنٍي
َ
﴿َوحَكَْعلَُمنَّ َغَبأ

تامئ ضطمئ السثد: بعرة افطئ جائصى طحاسطئ ...

ظحر طعصع (شراظج٢٤، السئئ ٧ ربغع افول ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١١/٢٥م) خئرا ورد شغه: "أسطظئ بظشقدش السئئ أن 
القجؤغظ الروعغظةا المسطمغظ الثغظ جغسعدون إلى بعرطا بمعجإ اتفاق بغظ بظشقدش وبعرطا جغئصعن طئثئغا 
شغ طقجأ أو طسسضرات طآصائ، غثاة إسراب افطط الماتثة سظ صطصعا تغال أطظ القجؤغظ بسث سعدتعط. وأشاد 
وزغر خارجغئ بظشقدش سئث التسغظ طتمعد سطغ لطختفغغظ شغ الساخمئ دضا، أن القجؤغظ "جغئصعن طئثئغا 
شغ طقجأ طآصائ لعصئ طتثد". وتحغر افطط الماتثة إلى أن ٦٢٠ ألفا طظ الروعغظةا شروا إلى بظشقدش طظث 
آب/أغسطج الفائئ، وغصغمعن اآلن شغ بآس شغ أضئر طثغط لقجؤغظ شغ السالط بسث تمطئ سسضرغئ شغ بعرطا 
وخفاعا المظزمئ افطمغئ وواحظطظ بأظعا ضاظئ سمطغئ "تطعغر سرصغ". وأوضح وزغر الثارجغئ أظه ظزرا قتاراق 
طسزط صرى الروعغظةا خقل أتثاث السظش، شإن الضبغرغظ لغج لثغعط خغار جعى اإلصاطئ شغ طقجأ طآصائ. وصال 
إن "طسزط الصرى اتارصئ. إذا إلى أغظ جغسعدون؟ لغج عظاك طظازل. أغظ جغسغحعن؟ لغج طمضظا سمطغا" أن 
غسعدوا إلى طظازلعط. ووصسئ بعرطا وبظشقدش الثمغج اتفاصا إلسادة القجؤغظ الروعغظةا إلى بقدعط، طا غمعث 
الطرغص "لسعدة شغ أصرب وصئ" لقجؤغظ، تسئما جاء شغ اقتفاصغئ الاغ ظحرتعا دضا السئئ. وغسغح أضبر طظ ١٠٠ 
ألش طظ الروعغظةا شغ طسسضرات بائسئ لطظازتغظ شغ وقغئ راخغظ طظث اظثقع السظش بغظ المسطمغظ وطاحثدي 
الئعذغغظ شغ السام ١٩٩٢. وغاسرض الروعغظةا قضطعاد طظعةغ طظ جططات بعرطا، الاغ جردتعط طظ التص شغ 

الةظسغئ وتتث بخراطئ طظ ترضاعط ضثلك تصعط شغ الاماع بالثثطات افجاجغئ.
:  إن سعدة طسطمغ الروعغظةا إلى بقدعط لظ تضعن تق لمأجاتعط، شعط جغثرجعن طظ طثغط الئآس 
شغ بظشقدغح، إلى طسسضرات أضبر بآجا وظطما وشاضا شغ طغاظمار، وتاى إن خرجعا طظ عثه المسسضرات، 
وسادوا إلى طثظعط وصراعط، شسغئصعن تتئ وذأة الثل والصعر الثي غمارجه ضثعط الئعذغعن المةرطعن؛ 

لثلك شق تض لمأجاتعط إق باجاظفار جغعش المسطمغظ لاثطغخعط طظ جطعة الئعذغغظ سطغعط.

عودة الروهينجا إلى بالدهم لن تكون حال لمأساتهم

غساظجشعن دولاعط سطى طثى جظعات". وذضرت وضالئ 
افظئاء السسعدغئ أن "المطك أجرى غعم افتث ٢٠١٧/١١/٥ 
اتخاق عاتفغا طع الرئغج افطرغضغ شغ خدط افتثاث 
وأظعما  الممطضئ،  حعثتعا  الاغ  وافطظغئ  السغاجغئ 
ظاصحا الاساون بغظ الئطثغظ شغ طثاطش المةاقت وجئض 
افوضاع  طساةثات  اجاسراض  إلى  إضاشئ  تطعغرعا، 
اإلصطغمغئ والثولغئ". وظصطئ روغارز غعم ٢٠١٧/١١/٤ أن 
"تراطإ تتثث طع المطك السسعدي بحأن إدراج حرضئ 
جغضعن  وإظه  ظغعغعرك  شغ  أراطضع  السسعدغئ  الظفط 
طماظا إذا ذرتئ الرغاض أجعط الحرضئ شغ بعرخئ 
اجاثثام  جغثرجعن  بأظعط  المطك  ورد  ظغعغعرك، 
غعم  روغارز  وضالئ  وظصطئ  افطرغضغئ".  الئعرخات 
افطرغضغئ  الثارجغئ  باجط  الماتثبئ  سظ   ٢٠١٧/١١/٧
السططات  تحةغع  "ظعاخض  صعلعا:  ظعغرت  عغثر 
السسعدغئ سطى طقتصئ المسآولغظ الفاجثغظ صدائغا 
وظاعصع أن تفسض ذلك بطرغصئ سادلئ وحفاشئ". وعثا 
وتسظثعا  التمطئ  وراء  تصش  أطرغضا  أن  سطى  غثل 
وتعجععا ظتع افحثاص غغر المرغعب بعط أطرغضغًا 
أو المحضعك شغ وقئعط لعا أو طظ سمقء اإلظةطغج أو 
أظعط غغر راضغظ سما غةري وطا غصعم به المطك وابظه 

ولغ السعث طظ بغع جرغع لطئطث لفطرغضان...
جغاجغئ باطاغاز؛ عع أن  ٦- وطا غآضث أن التمطئ عغ 
وتةمغث  باقساصاقت  سمطعا  الفعر  سطى  بثأت  الطةظئ 
أشراد  وطظ  الظزام،  شغ  طعمئ  ولحثخغات  التسابات 
السائطئ وأصارب المطك... شعغ جغاجغئ باطاغاز، ولغج 
لعا سقصئ بالفساد وق باإلخقتات، ق جغما وأن جطمان 
وابظه عما أغدا غارصان شغ الفساد وعثر افطعال الساطئ 
وطظعا طظح أطرغضا ٤٦٠ ططغار دوقر. وضاظئ لعةئ الئغان 
الثي أذاساه وضالئ افظئاء السسعدغئ حثغثة ضأظعا لدرب 
صعى ذات ظفعذ تسارض الظزام، شصث ورد شغ الئغان "إن 
صئض  طظ  اجاشقل  وجعد  بسئإ  تخض  الطةظئ  تحضغض 
بسخ ضساف الظفعس الثغظ غطئعا طخالتعط الثاخئ 
دون  السام  المال  سطى  واساثوا  الساطئ،  المخطتئ  سطى 
وازع طظ دغظ أو ضمغر أو أخقق أو وذظغئ، طساشطغظ 
ظفعذعط والسططئ الاغ اؤتمظعا سطغعا شغ الاطاول سطى 
حاى  ذرائص  طاثثغظ  واخاقجه  واجاثثاطه  المال 
إلخفاء أسمالعط المحغظئ". وطظ بط ضاظئ تطك اقساصاقت 

الماسارسئ شعر تحضغض الطةظئ شغ ٢٠١٧/١١/٤.
٧- وسصإ ذلك وغعم ٢٠١٧/١١/٥ بالاتثغث غاط اإلسقن 
طصرن  بظ  طظخعر  سسغر  طظطصئ  أطغر  ظائإ  أن  سظ 
تادث  شغ  تافعط  لصعا  المسآولغظ  بسخ  وطسه 
الحئعات  ذلك  تعل  تاطئ  وصث  طروتغئ،  جصعط 
عثا  وأن  خاخئ  الاخفغات.  طظ  ظعع  ذلك  بأن 
سجله  الثي  السابص  السعث  ولغ  طصرن  ابظ  عع  افطغر 
جطمان بسثطا تعلى التضط طئاحرة. وصث تةاوز سثد 
المعصعشغظ المؤات، شصث خرح جسعد المسةإ الظائإ 
السام السسعدي صائق: "إظه تط اجاثساء ٢٠٨ أحثاص 

قجاةعابعط شغما غاسطص باتصغصات الفساد، 
وصث أشرج سظ جئسئ طظعط لسثم وجعد أدلئ ضاشغئ... 
وأن الصغمئ المالغئ لعثه الممارجات الاغ داطئ لسصعد 
المثاطسئ  الساطئ  افطعال  طظ  ضئغرة  طئالس  وحمطئ 

والمساء اجاثثاطعا وصث تاةاوز الصغمئ المتامطئ لعثه 
المئالس تثود ١٠٠ بطغعن (ططغار) دوقر أطرغضغ وشصا لما 
تئغظ طظ الاتصغصات افولغئ" (التغاة ٢٠١٧/١١/٩) شغةري 
الافاغح لسصعد طدئ شغ أوراق أحثاص طظ السائطئ 
سطى أن  غثل  طما  المالضئ وطظ الظاشثغظ شغ التضط! 
المسألئ عغ تخفغئ صعى ظاشثة ولعا تأبغر سطى التضط 
بإطضاظعا أن تصطإ الطاولئ سطى ولغ السعث ابظ جطمان 
إذا لط غصط باخفغاعا وخاخئ وعع غةري تشغغرات غغر 
طسععدة سطى الظزام وسطى المةامع شغ الئطث، سثا سظ 
ضعظه تعلى وقغئ السعث وعع لغج له التص شغ تعلغعا 

تسإ تصالغث السائطئ...
٨- وعضثا شإن طا غةري شغ السسعدغئ تتئ طا غسمى 
طظ  ووصاغئ  اإلظةطغج  دابر  لصطع  عع  الفساد  طضاشتئ 
المطك  ضث  ذلك  غغر  أو  اظصقبغئ  طتاولئ  غثبروا  أن 
جطمان وابظه ولغ السعث، وضثلك لاتصغص اظاصال آطظ 
لطسططئ إلى غث ولغ السعث تاى ق غسارضه أتث، تغث 
إن عثا اقبظ صث أخث سطى ساتصه خثطئ طخالح أطرغضا 
دون طظازع داخطغ تاى وإن ضان طظ أخص أرتاطه! 
وق طظ طظازع خارجغ وبثاخئ برغطاظغا لغئصى الظفعذ 
ق  الثغاظئ  عغ  عضثا  فطرغضا...  خالخًا  الةجغرة  شغ 

َائِننَِي﴾.
ْ
َ َال َفْهِدي َكْيَد اخل نَّ ابَّ

َ
تاةجأ ﴿وَأ

شغ  خغر  ق  أظه  غمر  غعم  ضض  غاأضث  شإظه  وأخغرا   -٩
شغ  وق  جسعد  آل  ظزام  شغ  ق  ضطعا...  افظزمئ  عثه 
ظزام إغران وق شغ غغرعما طظ افظزمئ الصائمئ شغ 
الئقد اإلجقطغئ وق شغمظ تئسعا وائامر بأطرعا، شإظعا 
تأبغث  سطى  غسمض  الثي  المساسمر  الضاشر  طظ  طعجعئ 
العغمظئ.  تطك  بعاجطئ  برواتظا  وظعإ  سطغظا  عغمظاه 
وعضثا شغةإ أن غضعن طظ أولى أولعغات افسمال عع 
الاشغغر سطى العجه الحرسغ لعثه افظزمئ الاغ ترضظ 
َظلَُموا  ِيَن  َّ ا إىَِل  تَْرَكُنوا  ﴿َوَال  المساسمر  الضاشر  إلى 
ُعمَّ  َاَء  ِ ْو

َ
أ ِمْن   ِ ابَّ ُدوِن  ِمْن  لَُكْم  َوَما  اجَّاُر  ُكُم  َفَتَمسَّ

السفظ  عثا  ضض  طظ  ظاثطص  بط  وطظ  وَن﴾  ُيْنرَصُ َال 
والفساد واإلشساد طظ صئض الثول اقجاسمارغئ، جعاء 
ططئ  شالضفر  غغرعما،  أم  برغطاظغا  أم  أطرغضا  أضاظئ 
طظ  وضض  والمسطمغظ...  لقجقم  سثاوته  شغ  واتثة 
أو  طئاحرة  طسعا  تتالش  أو  التاصثة  الثول  تطك  تئع 
سطى  وتاشر  وطحارغسعا  خططعا  شظفث  طئاحرة  غغر 
وساصئاه  طةرم  شعع  لعا  الاابسئ  السطماظغئ  افظزمئ 
ِ وََعَذاٌب  ْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد ابَّ

َ
ِيَن أ َّ الثجي ﴿َسُيِصيُب ا
َشِديٌد بَِما اَكنُوا َفْمُكُروَن﴾.

عثا عع التض لمحاضطظا ولغج طظ تض جعاه: إجصاط 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  وإصاطئ  افظزمئ  عثه 
واجاخسئه  المرجفعن  اجائسثه  وإن  تاى  الظئعة... 
الماثاذلعن... ولضظ اإلخقص هللا جئتاظه شغ السمض 
وخثق اقصاثاء بالرجعل  جغةسض الئسغث صرغئا بإذظه 
ْن يَُكوَن َقِريًبا﴾ 

َ
َ أ َ ُهَو قُْل َع جئتاظه ﴿َويَُقولُوَن َم

وطظ بط غاتصص وسث اهللا الصعي السجغج ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح 
الَْعِزيُز  َوُهَو  يََشاُء  َمْن  َفْنرُصُ   ِ ابَّ بَِنرْصِ    الُْمْؤِمُنوَن 

 ﴾الرَِّحيُم
الباظغ طظ ربغع أول ١٤٣٩عـ

٢٠١٧/١١/٢٠م



افربساء ١١ طظ  ربغع افّول ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٢٩ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٧ طـ٤     السثد ١٥٨

ظحر طعصع (الرجالئ ظئ، الةمسئ، ٦ ربغع افول 
"وغحغر  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٧/١١/٢٤م)  ١٤٣٩عـ، 
الختفغ افطرغضغ - تعطاس شرغثطان - إلى 
أن ولغ السعث السسعدي صال له: "ق تضاإ أظظا 
ظسغث تأوغض اإلجقم؛ ظتظ ظسغثه إلى أخعله، 
وأعط أدواتظا عغ جظئ الظئغ والتغاة الغعطغئ شغ 
السسعدغئ صئض سام ١٩٧٩". وتسإ شرغثطان، 
شإن ابظ جطمان أحار إلى أظه "شغ أغام الظئغ 
بغظ  واخاقط  طسارح  عظاك  ضاظئ  طتمث 
الرجال والظساء، ضان عظاك اتارام لطمسغتغغظ 
المثغظئ  شغ  تةارغئ  صاضغئ  أول  والغععد. 
العزراء  أتث  أن  شرغثطان  وغثضر  اطرأة.  ضاظئ 
التاضرغظ أذطسه سطى خعر وتسةغقت شغثغع 
سطى "غعتغعب" لطسسعدغئ سام ١٩٥٠ تزعر شغعا 
شغ  الرجال  طع  غمحغظ  التةاب  بثون  ظساء 
طعجغصغئ  افطاضظ الساطئ، ضما تزعر تفقت 

وخاقت جغظما".
: طظث أن تأجسئ طمطضئ آل جسعد إبر خروجعط سطى الثقشئ السبماظغئ وطساسثتعط اإلظةطغج شغ 
طظ  وبأواطر  شعط  الغعم  أطا  الثغظ،  بسئاءة  طاسربطغظ  اإلجقم  غتاربعن  وعط  التغظ  ذلك  طظث  عثطعا، 
جغثتعط أطرغضا شصث ألصعا عثه السئاءة الجائفئ، وغرغثون سطمظئ الئقد تماطا، والمدغ بعا ظتع الفساد 
واقظتقل افخقصغ وطتاربئ اإلجقم وأتضاطه وصغمه سطظا دون طعاربئ. صال رب السجة تئارك وتسالى: ﴿إِنَّ 

نُتْم ال َيْعلَُموَن﴾.
َ
ُ َفْعلَُم وَأ ْغَيا وَاآلِخَرةِ وَابَّ ُّ ٌم يِف ا ِ

َ
ِيَن آَمُنوا لَُهْم َعَذاٌب أ َّ ن تَِشيَع الَْفاِحَشُة يِف ا

َ
ِيَن حُيِبُّوَن أ َّ ا

رئغج طةطج الظعاب، بحأن اتعام الرئغج". وتتثث 
شغ واحظطظ تغث اتافض الثغمصراذغعن باظاخاراتعط 
شغ تأطغظ المصاسث الاحرغسغئ الرئغسغئ والتضام شغ 

جمغع أظتاء العقغات الماتثة.
وشغ الغعم ظفسه الثي خثر إسقن المةطج تعل آل 
غرغظ وسثت طةمعسئ طظ الثغمصراذغغظ باصثغط أدلئ 
"سغث  اتافال  صئض  تراطإ  الرئغج  ضث  جثغثة  اتعام 
لما صاله  الحضر" شغ ٢٣ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر، شعشصاً 
لعغج غعتغغرغج طمبض إلغظعي: "طظ العاضح أظه [تراطإ] 
غغر خالح لغضعن رئغسا لطعقغات الماتثة افطرغضغئ". 
الاغ  اقجاصالئ  أجئاب  سظ  غعتغغرغج  جؤض  وسظثطا 
ظارضضط  لظ  أظظا  لضط  "أؤضث  صال:  المصاقت،  جاعردعا 

بثون تعضغح افجئاب".
غحةسعن  ق  اآلن  تاى  الثغمصراذغ  التجب  صادة  إن 
جععد السجل ضث تراطإ، وعط غظازرون رؤغئ ظاائب 
روبرت  به  غصعم  الثي  الروجغ  الاتصغص  طع  الاعاذآ 
وصال  السثل.  وزارة  سغظاه  الثي  الثاص  الظائإ  طعلر 
زسغط افصطغئ بمةطج الحغعخ تحاك حعطر: "صث غضعن 
إلى  والثسعة  فواظه.  جابص  افطر  وعثا  وصئ.  عظاك 
[اقتعام] اآلن جاضعن بمبابئ إذقق الظار بغظما غضعن 
غاغئ  شغ  افطر  إن  افتثاث.  لاتسغظ  شرخئ  لثغك 
العصئ  شإن  وعضثا،  واظازروا".  تعصفعا  لثا  الثطعرة، 
الثي اظازرظا شغه صث اظاعى وشصا لشعتغغرغج، شصث أسطظ 
الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  طظ  السادس  شغ  طعلر  شرغص 
الحثخغات  طظ  السثغث  ضث  اقتعام  سرائخ  سظ 
ضض  به  أدغظ  لما  طراشصئ  تراطإ  تمطئ  شغ  السابصئ 

طظعط سطى طضاإ الاتصغصات الفثرالغ.
شغ الغعم الاالغ إلسقن غعتغغرغج، صال المطغاردغر تعم 
حااغر إظه غداسش تمطاه ضث الرئغج تراطإ. وضان 
الماضغ  الحعر  تراطإ  لسجل  تمطئ  حظ  صث  حااغر 
وصث  تعصغع.  ططغعن   ١,٩ طظ  أضبر  جمسئ  سرغدئ  طع 
إسقن  فول  دوقر  طقغغظ   ١٠ طظ"  "أضبر  اجاظفث 
وغمعل  الثمسغظ،  العقغات  جمغع  شغ  له  تطفجغعظغ 
اآلن إسقظغظ إضاشغغظ بحأن اإلصالئ. وشغ طصابطئ طع 
طةطئ تاغط اتعط إدارة تراطإ بأظعا "خطر طئاحر سطى 

ختئ وجقطئ أطرغضا".
وغاغح الثجاعر افطرغضغ جططئ لطضعظشرس لطتث طظ 
اظصسام  طع  ولضظ  الرئاجغئ،  السططئ  اجاسمال  إجاءة 
الضعظشرس سطى خطعط التجب، جاضعن سمطغئ اإلصالئ 
بطغؤئ إلى أن غتخض الثغمصراذغعن سطى طضاجإ شغ 
اظاثابات طظاخش المثة شغ السام المصئض، طا لط غضحش 
الاتصغص الروجغ سظ طسطعطات إداظئ ضاشغئ إلجئار التجب 

 الةمععري لقظدمام لطثغمصراذغغظ ضث تراطإ

سدع يف الضعظشرس افطرغضغ 
غاسعث بأن تراطإ جغاسرض لقتعام 

"صئض سغث املغقد"
"بضغُئ ضما لط أبِك طظ صئض، خرخئ، ضّئرت، ظادغُئ 
المساخط وخقح الثغظ، صطئ وا رباه، وا إجقطاه، وا 
بخثى  الجظجاظئ  جثران  جعى  تةئظغ  لط  طساخماه، 
بعا  تتثبئ  الاغ  الضطمات  عغ  عثه  ضاظئ  خعتغ". 
اساصالعا  بسث  خعغص  خثغةئ  المصثجغئ  المرابطئ 
افخغر تغث ُظجع سظعا خمارعا وجطئابعا. ضما ُتمارس 
ضثعا وضث بصغئ الظساء المصثجغات خظعف حاَّى طظ 

اإلعاظئ والاظضغض.
عثه اقظاعاضات وّبصعا بغان ختفغ خادر سظ وزارة 
حآون المرأة واقتتاد السام لطمرأة الفطسطغظغئ، طظاثى 
الظسعي  والاةمع  السظش  لمظاعدئ  افعطغئ  المظزمات 
المصثجغ. ظحرته وضالئ طسا باارغت ١١/٢٣ تغث ذضر 
الئغان طا تاسرض له ظساء الصثس طظ اساصال وتعةغر 
سطى  المظجلغ  التئج  وشرض  بغعتعظ،  طظ  وُأَجَرعظ 
أذفالعظ بتغث ُغةئرن سطى أداء دور الةقد سطغعط... 

وغغرعا طظ اقظاعاضات.
وأعض  غععد  بغظ  الطئغسغئ  التالئ  ُغئرز  الاصرغر  عثا 
شطسطغظ. شرغط ضض المتاوقت لاصجغط صدغئ شطسطغظ 
آخرعا  ولغج  الاطئغسغئ،  السغاجغئ  التطعل  وشرض 
المخالتئ الاغ تمَّئ بغظ شاح وتماس وتط شغعا اقتفاق 
واقلاجام  غععد  طع  جثغئ  طفاوضات  شغ  الثخعل  سطى 
غععد  أّن  إق  المصاوطئ،  جقح  وتسطغط  السطمغ  بالتض 
طسامرون بسظةعغاعط وجئروتعط، طخرِّون سطى غغِّعط 

شغ طساداة أعض شطسطغظ.
إّن اقساثاءات الاغ تاسّرض لعا ظساء شطسطغظ شغ ظّض 

اقتاقل، أضئر طظ أن تعججعا الضطمات وإن ذال الّسرد. 
شما ذضره الئغان الختفغ عغ أطبطئ طعججة تثفغ خطفعا 
الضبغر طظ المساظاة الاغ اضاعت بظارعا ظساء شطسطغظ. 
لضظَّ الثي ظساظضره أضبر طظ إجرام اقتاقل عع أن ُتخظش 
عثه العتحغئ ضمظ ططفات السظش ضث المرأة، وُتططص 
ضمظ تمطئ بمظاجئئ تمطئ سالمغئ لمضاشتئ السظش ضث 
المرأة! شعض اساثاء المتاض الغععدي سطى المسطمات شغ 
شطسطغظ عع طةرد سظش ضث المرأة؟! أم عع اساثاء ضث 
شغ أرض اإلجراء والمسراج، وتاطصى  المسطمغظ جمغساً 

المرأة طظه ظخغئعا طبطعا طبض الرجض؟!
والخادم أن تاعّجه عآقء الصائمات سطى إذقق الئغان 

شغ  تراطإ  الرئغج  صغادة  تعاجه  الاغ  الاتثغات  إن 
ازدغاد طسامر، وصث ضائئ طصاقت اتعام ضثه. تغث 
إن تص اقتعام عغ جططئ غاط طظتعا بمعجإ المادة 
الباظغئ الصسط ٤ طظ دجاعر أطرغضا، الثي غظص سطى 
أو  الرئغج  ظائإ  أو  الرئغج  طظ  أي  إصالئ  "غاط  أظه 
الماتثة  العقغات  شغ  المثظغغظ  المعظفغظ  طظ  أي 
إداظاعط  أو  اتعاطعط  تط  تال  شغ  طظاخئعط  سظ 
الةرائط  طظ  غغرعا  أو  الرحعة،  أو  ضالثغاظئ  بةرغمئ 
بسططئ  الظعاب  طةطج  وغتافر  والةظح".  الضئغرة 
رشع  إلى  افغطئغئ  صئض  طظ  اقتعام  وغآدي  اإلصالئ، 
غثغظ  أن  غةإ  الثي  الحغعخ،  طةطج  إلى  الصدغئ 
المسآول المسجول بأغطئغئ البطبغظ. وصث أدرجئ جططئ 
رؤجاء  فن  الشربغئ  الثغمصراذغئ  الظزط  شغ  اقتعام 
غمضظ  وق  الصاظعن  شعق  غسائرون  والمحرسغظ  الثول 
طصاضاتعط سطى جرائمعط طظ صئض الصداء. شمظث سام 
المسآولغظ  ضث  طعجعا  اتعاطا  عظاك ١٩  ضان  ١٧٨٩م 
اقتتادغغظ شغ أطرغضا، وضان ابظان طظعا ضث رؤجاء؛ 
وضان آخرعط بغض ضطغظاعن شغ سام ١٩٩٨. وتط إخثار 
ظاائب اجاطقع رأي أجراه "اجاطقع السغاجئ الساطئ" 
شغ ٣١ تحرغظ افول/أضاعبر، تغث أظعر أن ٤٩٪ طظ 
الظاخئغظ افطرغضغغظ غآغثون اآلن ترحغح تراطإ، شغ 

تغظ سارض ذلك ٤١٪ طظعط.
وصث دسغ أسداء الضعظشرس براد حغرطان وآل غرغظ 
طظ  حغرطان  براد  وصثم  لطمتاضمئ.  شردي  بحضض 
ضالغفعرظغا صرارا إلى طةطج الظعاب شغ ١٢ تمعز/غعلغع 
غظص سطى طا غطغ: "طع السطط بأن السططات اقتتادغئ 
التمطئ  طعظفغ  جطعك  شغ  تتصص  الصاظعن  إلظفاذ 
والمظاسئغظ الثغظ غاخرشعن بالظغابئ سظ التمطئ، إق 
طع  افشراد  عآقء  صئض  طظ  طتامق  تعاذآا  عظاك  أن 
تراطإ  جعن  دوظالث  جسى  وصث  الروجغئ،  التضعطئ 
الاتصغص  عثا  وإظعاء  لسرصطئ  جططاه  اجاثثام  إلى 
وتثطض ذلك الاعثغث، وطظ بط تط سجل جغمج ضعطغ 
الاتصغصات  لمضاإ  طثغرًا  غسجل  أن  صئض  ضان  الثي 
الفغثرالغ". وصث صثم غرغظ طظ وقغئ تضساس صرارا 
إلى طةطج الظعاب شغ ١٦ تحرغظ افول/أضاعبر، ولضظ 
إن  تغث  ألشغا،  أظعما  غتامض  الصرارغظ  ضق  أن  غئثو 
الثغمصراذغغظ أصطغئ شغ ضض طظ طةطج الظعاب. وطع 
صال  الباظغ/ظعشمئر،  تحرغظ  طظ  الباطظ  شفغ  ذلك، 
المغقد،  سغث  صئض  أظه  اآلن  "أسطظ  طاسعثًا:  غرغظ  آل 
المترض"  "الرئغج  سطى  تخعغئ  عظاك  جغضعن 
افجاظإ  وضراعغئ  والضراعغئ  والاسخإ  لطسظخرغئ 
عظاك  جغضعن  السرصغ...  والامغغج  الةظسغ  والاتغج 
السغث  أغعا  افطرغضغ،  الظعاب  طةطج  شغ  تخعغئ 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظـ  ـ 
الختفغ، باقجاظةاد بمظ طضَّظ غععد طظ شطسطغظ 
تّاى غظصثوعّظ طظ ظغران غععد، وغططئظ المساسثة 
بالمال  عط  وغمثُّ ظعار  لغض  افسثاء  غثسط  طّمظ 
والّسقح والّثسط الّسغاجغ الّثولغ ضّث المسطمغظ شغ 
شطسطغظ وخاّخئ المصثجّغغظ. إّن تال طظ غاعّجه إلى 
ضالمساةغر  عع  خقخًا  سظثه  لغةث  الّثولغ  المةامع 

طظ الّرطداء بالّظار!
لصث اجاظخر أعض شطسطغظ شغ الماضغ بالتضام السرب، 
وتأططعا خغرًا شغ خثام وسئث الظاخر وغغرعما، وتأططعا 
شغ أردوغان وططك افردن "العخغ" سطى افصخى... شإذ 
بضض التضام غثثلعظعط ولط ظاعصع طظعط غغر ذلك. شعا 
عع وضغض وزارة الثشاع اإلطاراتغئ غخرِّح - طسئرًا سظ غغره 
طظ التضام شغ بقد المسطمغظ - شغ شغثغع اظاحر سئر 
حئضات الاعاخض أن اإلطارات وضغان غععد عما ضاإلخعة 
الثغظ غأتمرون بأطر أخغعط افضئر "أطرغضا" وصال ترشغاً: 
"إذا صالئ لظا أطرغضا ق تاصاتطعا شطظ ظاصاتض". شعض عثه 

تضعطات ُغظازر طظعا تترغر الئقد وتماغئ افسراض؟!!
أطا المةامع الّثولغ الثي تظاحثه الظسعة شغ تةمسعظ 
بعرطا  شغ  الئعذّغغظ  جرائط  سطى  غشّطغ  الثي  شعع 
وعع  المسطمات.  أخعاتظا  أسراض  غظاعضعن  الثغظ 
الثي تساطى سظ اظاعاك أسراض المسطمات شغ الحام 
والسراق والئعجظئ طظ صئض، شضغش ظطاةأ لمظ غصاض 
إخعتظا وأعطظا؟! ألغج المةامع الثولغ عع الثي غئارك 
لعط  وغسمح  شطسطغظ؟  شغ  التّص  وغسطغعط  غععد 

بصاض أذفالظا واساصالعط والّاظضغض بعط؟

إّن تّض صدّغئ شطسطغظ، ق غضعن سئر الصرارات الّسغاجّغئ 
إجقطّغئ  صدغئ  عغ  بض  الّثولّغئ،  المةالج  أروصئ  شغ 
تساعجإ تتّرك الةغعش لاترغرعا؛ تتّرضاً غآّدب غععد 
وغساأخض حأشاعط شق غةرؤون بسثه سطى طةّرد الّافضغر 
شغ إغثاء طسطمئ أغظما ضاظئ شغ بقد المسطمغظ. وإنَّ 
عثا وسٌث ظرصئه بسغظ العابص بربِّه، المظازر ظخره. ﴿وََعَد 
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهم يِف  ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم وََعِملُوا الصَّ َّ ُ ا ابَّ
نَنَّ لَُهْم دِيَنُهُم  َُمكِّ َ ِيَن ِمن َقْبلِِهْم َو َّ ْرِض َكَما اْسَتْخلََف ا
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ـــــــــ ــــــــــ  بصطط: بغان جمال ـ 

ورد الثئر الاالغ سطى طعصع (الةجغرة ظئ، افتث، ٨ ربغع 
افول ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١١/٢٦م) "باخرف": "تئاعى وزغر الترب 
شغ ضغان غععد السابص طعحغه غسالعن بأظه أضبر طسآول 
شغ ضغان غععد صاض أضئر سثد طمظ وخفعط بـ "المثربغظ 
وجظعد السثو" شغ إحارة لطفطسطغظغغظ والسرب. وشغ ظثوة 
شغ طثغظئ عرتجلغا أطج، صال غسالعن إن أتثا شغ الضظغسئ 
والتضعطئ لط غدطر إلى صاض شطسطغظغغظ طبطه. ُغثضر أن 

غسالعن ضان صائث صعة الظثئئ برئاجئ افرضان، وصاد الصعة الاغ اغاالئ الحعغث خطغض العزغر (أبع جعاد) صائث الثراع 
السسضرغئ لـ طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ داخض طظجله شغ تعظج. وضان وزغر الثشاع ورئغج التضعطئ افجئص إغععد 

باراك صث تئاعى شغ وصئ جابص عع اآلخر بأظه أضبر إجرائغطغ صاض سربا شغ تارغت جغح اقتاقل".
: إن عثه الاخرغتات اإلجراطغئ الصثرة طظ سطب غععدي ق تسثعا دول الشرب اقجاسمارغئ إرعاًبا؛ 
فن (اإلرعاب) شغ سرشعط المةرم المصخعد به تخرا وصخرا عع اإلجقم والمسطمغظ، ولضظ أذظاب الشرب 
الضاشر وسمقءه شغ السططئ الفطسطغظغئ وطظزمئ الاترغر بصغادة سئاس، طا زالعا غّثسعن أن تترغر شطسطغظ 
غاط سئر اقجاةثاء واقجاثثاء والمفاوضات المثلئ، رغط طسرشاعط بإجرام ضغان غععد وسظةعغاه وأظه لظ 
غرجع لعط سظ حئر طظ أرض شطسطغظ بثون صاال طعما تمرغعا تتئ أصثاطه. أطا غععد شإظعط لظ غمرغ 
أظعشعط شغ الاراب ولظ غظاصط طظعط سطى جرائمعط بتص أعض شطسطغظ والمسطمغظ؛ إق دولئ الثقشئ سطى 

طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئا بإذن اهللا.
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