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خاص طظ طراجض الراغئ – ضعاقلمئعر – 
أدي أبع المعاثي

صام تجب الاترغر شغ وقغئ بظشقدغح، غعم البقباء ٢٤ 
ربغع افول ١٤٣٩عـ، المعاشص ١٢/١٢/ ٢٠١٧، باظزغط 
طسغرة ظتع السفارة افطرغضغئ شغ دضا لقتاةاج سطى 
الصثس  بمثغظئ  الخطغئغئ  فطرغضا  الرجمغ  اقساراف 
ساخمئ لضغان غععد. وصث احارك تعالغ ٥٠٠ حثص 
دائرة  طظ  طسغرتعط  بثأوا  تغث  المسغرة،  عثه  شغ 
ذلك،  وبسث  الحعادتغظ.  راغات  ورشسعا   ٢ غعجطعان 
التإ  طساعغات  أسطى  غزعر  لطظزر  قشئ  سرض  وشغ 
ظتع  المسغرة  تصثطئ  شصث  الصثس،  المئارضئ  لفرض 
طعصع السفارة افطرغضغئ، وعافعا اهللا أضئر، اهللا أضئر. ق 
إله إق اهللا، طتمث رجعل اهللا؛ المعت فطرغضا؛ ق لعجعد 
أطرغضا شغ بظشقدغح، تترغر الصثس، إصاطئ الثقشئ... 
إلت. وسظث اقصاراب طظ السفارة افطرغضغئ أترصعا السطط 
افطرغضغ وسطط ضغان غععد. وصث ظزط تجب الاترغر/ 
إتساجه  طظ  اظطقصاً  الظحاط  عثا  بظشقدغح  وقغئ 
بالمسآولغئ تةاه الصثس، وعغ أرض اإلجراء والمسراج، 
أولى الصئطاغظ، وبالث الترطغظ الحرغفغظ؛ ضما أن تجب 
الاترغر خاتإ الصغادة الخادصئ والماغصزئ لفطئ والثي 
غمبض وغسئر سظ أشضار وطحاسر افطئ. عثا وصال تجب 
الاترغر شغ وقغئ بظشقدغح شغ بغان ختفغ أخثره 
غعم البقباء، ١٢ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٧م "إن تجب 
الاترغر/ وقغئ بظشقدغح والمسطمغظ شغ بظشقدغح 
تضام  بحثة  أداظعا  طسطط)  ططغعن   ١٦٠ (تعالغ 
المسطمغظ الثعظئ الثغظ طضظعا أطبال تراطإ طظ الاةرؤ 
سطى المساس بمحاسر المسطمغظ شغما غاسطص بأرض 
الصثس المئارضئ. شمظث اتاقل الصثس شغ سام ١٩٦٧، 
واقجاسقطات  الثغاظات  عثه  بضض  غصعطعن  والتضام 
العاعظئ، وغثثسعن المسطمغظ بثطاباتعط الظارغئ الفارغئ 
واإلداظات الاغ لغج لعا أي تأبغر سطى اإلذقق". وتسعث 
التجب بالصغام بتمطئ جغاجغئ طاعاخطئ ضث العغمظئ 
افطرغضغئ سطى بقد المسطمغظ شصال شغ بغاظه "إن تجب 
الاترغر/ وقغئ بظشقدغح غاسعث بالصغام بتمطئ جغاجغئ 
طاعاخطئ ضث العغمظئ افطرغضغئ سطى افراضغ اإلجقطغئ 

شغ بظشقدغح سطى أجاس المطالإ الاالغئ:
١. غةإ إظعاء جمغع السقصات السسضرغئ طع أطرغضا سطى 
الفعر، وسثم السماح لطةغح افطرغضغ أن تضعن له أي 

عغمظئ سطى جغحظا.
٢. رشخ التعار اقجاراتغةغ وافطظغ طع أطرغضا.

٣. رشخ أجطعب التغاة افطرغضغ، أي الظزام الثغمصراذغ؛
٤. إبساد حرضات الظفط والشاز افطرغضغئ سظ بظشقدغح؛
السقصات  ضض  وصطع  افطرغضغئ  السفارة  إغقق   .٥

الثبطعطاجغئ طسعا.
ولاتصغص عثه المطالإ شإظظا شغ تجب الاترغر/ وقغئ 
بظشقدغح جعف ظضبش جععدظا إلصاطئ الثقشئ الراحثة 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، تغث جاضعن الثولئ العتغثة 
الاغ جاصش طظ أجض صدغئ اإلجقم، وطظ أجض افطئ 
جغح  الئغان  ذضر  ضما  المئارضئ".  وأرضعا  اإلجقطغئ 
بظشقدش بعاجئعط تةاه الصثس، شصال "وظثضر الةغح 
الاغ  افرض  عغ  الصثس  أن  بظشقدش  شغ  المسطط 
شاتعا الثطغفئ سمر رضغ اهللا سظه، والاغ تط تترغرعا 
طرة أخرى طظ صئض الصائث السزغط خقح الثغظ افغعبغ 
شغ  أطاظئ  عغ  افرض  عثه  الخطغئغغظ.  أغثي  طظ 
رصاب المسطمغظ شغ جمغع أظتاء السالط. وتماغئ عثه 
افطاظئ والاصثغج التصغصغ لترطئ الصثس غسظغ تترغر 
شطسطغظ ضطعا طع الصثس طظ غععد. وطظ أجض ذلك، 
الثقشئ  إلصاطئ  الاترغر  لتجب  الظخرة  إسطاء  سطغضط 
وصاال  الصثس،  تترغر  لضط  جغاسظى  تغث  الراحثة، 

ضغان غععد وضسر ظععرعط بأغثغضط، بإذن اهللا".

صدغئ  إلى  ظظزر  أن  سطغظا  غةإ  المسطمعن:  أغعا 
غةعز  ق  تطعا  وأن  إجقطغئ،  صدغئ  أظعا  سطى  شطسطغظ 
لضغ  افوان  آن  شصث  لثلك  اإلجقم.  غغر  طظ  غضعن  أن 
ُظطصغ جاظئا جمغع التطعل السطماظغئ اقجاسمارغئ لصدغئ 
لغطظا  واخطغظ  وإخقص  بةث  ظسمض  وأن  شطسطغظ، 
الراحثة  الثقشئ  ظض  شغ  اإلجقم  تضط  إلصاطئ  بظعارظا 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، شعغ السئغض العتغث لاعتغث 
طصثراتعا  واجابمار  جغعحعا  وتعتغث  اإلجقطغئ  افطئ 
طظ أجض الثشاع سظ المسطمغظ وتترغر المسةث افصخى 
والصثس وضض افرض المئارضئ شطسطغظ، وضثلك جمغع 
السالط  إلى  اإلجقم  وتمض  المتاطئ،  اإلجقطغئ  الئقد 

بالثسعة والةعاد شغ جئغض اهللا.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  صمئ طظزمئ الاساون اإلجقطغ... 

   صمئ الثغاظئ والاساون سطى اإلبط!! ...٢
-  الربغع السربغ دروس وسئر ...٢

-  شرظسا دولئ اجاسمارغئ ولظ تضعن غعطًا 
   خثغصًئ لطمسطمغظ! ...٤

-  غا أعض الحام ق غشرظضط تصطإ الثي ضفروا 
   شغ الئقد ...٤
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٢٠١٧/١٢/٩م،  السئئ  غعم  طالغجغا  الاترغر/  تجب  سصث 
شغ  تاحثا  طآتمرا  ١٤٣٩عـ،  افول  ربغع   ٢١ المعاشص 
عغ  "الثغمصراذغئ  سظعان  تتئ  ضعاقلمئعر  الساخمئ 
تدر  العتغث"،  السقج  عغ  والثقشئ  الفاحض  الظزام 
شغ عثا المآتمر السثغث طظ الفسالغات باإلضاشئ إلى 
سثدعط  بطس  وشعدا  تدمظئ  الاغ  الحسئغئ  المحارضئ 

١٣٠٠ طحارك صثطعا طظ طثاطش الئطثان شغ السالط.
ألصى  الضرغط،  الصرآن  طظ  آغات  باقوة  اقشاااح  بسث 
افجااذ عحام رئغج لةظئ المآتمر، ضطمئ اجاسرض 
شغعا واصع الظزام الثغمصراذغ، وطثى خطره سطى السالط 
الفساد  وسزط  خاخئ،  اإلجقطغئ  افطئ  وسطى  ساطئ 
المسطمغظ  تضام  صام  إذ  تطئغصه،  جراء  طظ  المارتإ 
عحام  افجااذ  بغظ  بط  اإلجقطغئ.  باسطغض الحرغسئ 
أن السقج العتغث لطثروج طظ عثا الفساد عع الصداء 
سطى الظزام الثغمصراذغ والسعدة إلى حرغسئ اإلجقم 

تتئ ظض الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.
الثسعة  تمطئ  أتث  طتمث،  الثضاعر  ألصى  ذلك  بسث 
طفععم  شغعا  أوضح  ضطمئ  طالغجغا،  شغ  الئارزغظ 
ضغش  شغعا  وبغظ  الاترغر  تجب  سظث  الثغمصراذغئ 
ذرغص  سظ  اإلجقطغئ  افطئ  تدطغض  شغ  الشرب  ظةح 
الثغمصراذغئ  تصغصئ  أن  وذلك  الثغمصراذغئ.  تسرغش 
عغ إسطاء اإلظسان ترغاه وجغادته شغ وضع الظزام 
أو  التاضط  قخاغار  أجطعب  طةرد  ولغج  لظفسه 
الحعرى ضما غجسمعن. والثغمصراذغئ بعثا المسظى ق 
حك أظعا طظاصدئ لقجقم، تغث إن اهللا صث صرر أن 
السغادة لطحرع، والتاضط عع اهللا ولغج الئحر، صال 
﴿َوَما  جئتاظه:  وصال   ،﴾ِ ِبَّ إِالَّ  ُْكُم  احلْ ﴿إِِن  تسالى: 

.﴾ِ ٍء َفُحْكُمُه إىَِل ابَّ ْ َ اْخَتلَْفُتْم فِيِه ِمْن 
بط ألصى افجااذ طتمعد ضار، رئغج المضاإ اإلسقطغ 
لتجب الاترغر شغ وقغئ ترضغا، ضطمئ بغظ شغعا شحض 
الئقد  شغ  جغما  وق  السالط  شغ  الثغمصراذغ  الظزام 
عغ  الثغمصراذغئ  شإن  الفضرة  تغث  شمظ  اإلجقطغئ. 
جغادة  شضرة  وإن  تطئص،  أن  غمضظ  ق  خغالغئ  شضرة 
التضط  سطى  غسغطر  الثي  شإن  لعا،  واصع  ق  الحسإ 
غسغطر  والثي  افطعال،  أختاب  عط  طبق  أطرغضا  شغ 
صطئ  وعط  الظئقء،  شؤئ  عط  إظةطارا  شغ  التضط  سطى 
سثد  ضان  إذا  غرابئ  شق  ذلك  فجض  لطحسإ.  بالظسئئ 
الماثطفغظ سظ اقظاثابات ضبغرا، شالثغظ حارضعا شغ 
اقظاثابات افطرغضغئ سثدعط ق غاةاوز خمسغظ شغ 
المؤئ، ودوظالث تراطإ طبق تخض سطى طظخإ الرئاجئ 
الفساد  تغث  طظ  أطا  شصط.   ٪٥٥،٤ بظسئئ  افطرغضغئ 
طظ جراء تطئغص عثا الظزام، وتاى شغ السالط الشربغ 
أطر ططمعس وطحاعث، تغث تصع جرغمئ صاض واتثة 
اغاخاب  سمطغئ  وتصع  دصغصئ،   ٢٣ ضض  شغ  أطرغضا  شغ 
ضض  شغ  افشراد  سطى  اقساثاء  وغاضرر  دصائص،   ٦ ضض 
جاسئ، وضض ذلك تخض شغ أطرغضا. أطا طزاعر شحطعا 
وشسادعا شغ الئقد اإلجقطغئ شعع أطر ق تاجئ إلى 
دلغض سطغه، شإن الثطار، والصاض، واقضطعاد، واظاعاك 
افسراض والظغض طظ طصثجات اإلجقم لط تجل تساظغ 
طظعا افطئ اإلجقطغئ وتجداد حثتعا غعطا بسث غعم...

بط ألصى افخ وجغط دورغعغ أتث حئاب تجب الاترغر 
الشرب  أن  شغعا  سرض  ضطمئ  أجارالغا،  طظ  الئارزغظ 
صث تسطح بالثغمصراذغئ لطتمطئ سطى اإلجقم، وتئرغر 
تثخطه شغ الئقد اإلجقطغئ، وضرب لثلك أطبطئ، طظعا 
شغ  طثرجئ   ٢٠٠٠ طظ  أضبر  إلظحاء  أجارالغا  برظاطب 
بمئطس  المساثلئ  والمفاعغط  الصغط  لارضغج  إظثوظغسغا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب:
سظةعغئ  ضطماغظ:  شغ  غاطثص  غضاد  ذلك  تفسغر  إن 

أطرغضا وغئاء روجغا... وبغان ذلك:
١- ختغح أن تثخض روجغا ضان بمعاشصئ طظ أطرغضا 
أو بأطر طظعا ولمخطتئ أطرغضا... وصث جئص أن وضتظا 
٢٠١٥/١٠/١١م،  باارغت  أخثرظاعا  ظحرة  شغ  افطر  عثا 
وصث جاء شغعا (... وعظا ضاظئ الطاطئ شأطرغضا ُتزعر 
ظفسعا طع البعار وخسإ سطغعا صاالعط سطظًا، وعط صث 
افطرغضغ  الئثغض  غظدب  ولط  بالظزام،  ضررًا  ألتصعا 
تصعم  بأن  الصثرة  الظارغئ  الطسئئ  تطك  شضاظئ  بسث، 
وضث  سطظًا  الظزام  دسط  شثورعا  بالمعمئ،  روجغا 
والظزام  طئررة،  سظثعا  سطغعط  والترب  سطظًا،  البعار 
طا  وعثا  أطرغضا  طظ  بأطر  روجغا  قجاثساء  جاعج 
ضان... شصث واشصئ روجغا سطى لسإ عثا الثور الحرغر 
عثا  ووضتظا  فطرغضا!...)  خثطئ  جعرغا  شغ  الصثر 
افطر أضبر شغ جعاب جآال أخثرظاه شغ ٢٠١٥/١١/١٨م 
بسظعان: (آخر المساةثات سطى الساتئ السعرغئ) وجاء 
شغه: (... أ- سثوان روجغا سطى جعرغا شغ ٢٠١٥/٩/٣٠ 
 ٢٠١٥/٩/٢٩ شغ  وبعتغظ  أوباطا  اجاماع  طئاحرة  جئصه 
افوضراظغئ  افزطئ  اتاطئ  دصغصئ...   ٩٠ اقجاماع  ودام 
الةجء افول طظه بغظما رضج الرئغسان سطى العضع شغ 
جعرغا بالةجء المائصغ. وصث ظعرت ظاائب عثا الطصاء 
الروجغ  اقتتاد  طةطج  واشص   ٢٠١٥/٩/٣٠ "وشغ  شعرًا 
الةعغئ  الصعات  اجاثثام  بعتغظ  ذطإ  سطى  باإلجماع 

الروجغئ شغ جعرغا... روجغا الغعم ٢٠١٥/٩/٣٠"...
ب- تاى المعاصع الاغ ضاظئ تدربعا روجغا شغ جعرغا 

ضان طسزمعا باتفاق طع أطرغضا شصث ظصطئ جغ إن إن 
شغ ٢٠١٥/١٠/٤: "الةظرال أظثري ضارتابعلعف، المسآول 
السسضري شغ صغادة افرضان بالةغح الروجغ صال طساء 
اجاعثاشعا  تط  الاغ  المظاذص  إن   ،٢٠١٥/١٠/٣ السئئ 
طظ صئض جقح الةع الروجغ شغ جعرغا ضاظئ صث ُسّرشئ 
لمعجضع جابصاً طظ صئض الصغادة السسضرغئ افطرغضغئ 

بأظعا طظاذص تآوي إرعابغغظ شصط...").
لثسط  جعرغا  إلى  روجغا  أدخطئ  أطرغضا  شإن  وعضثا 
تثخطعا  ولط  افطرغضغ،  لطتض  افجعاء  وتعغؤئ  الظزام 
شغ  افطعر  شغ  تاتضط  الاغ  عغ  ضأظعا  تض  لخغاغئ 
جعرغا... ولضظ غئاء روجغا دشسعا بسث أن صاطئ بأسمال 
جصعط  سثم  سطى  تتاشر  أن  واجاطاسئ  وتحغئ 
التض  تثغر  أن  غمضظعا  أظه  تزظ  فن  دشسعا  الظزام، 
السغاجغ وق ترى أن أطرغضا صث تسارض، بض تعاشص طا 
داطئ عغ، أي روجغا، صث أدت الثور العتحغ شغ جعرغا 

ضما ذطئئ أطرغضا شتمئ الظزام طظ السصعط...
٢- وبظاء سطى عثا الزظ الساصط دسئ إلى اجاماسات 
أجااظئ وجعتحغ ودسئ الفخائض ووضسئ طحارغع... 
شاسض  دور  لعا  غضعن  وأن  لطمحارضئ  أطرغضا  ودسئ 
طسعا: (وصال بغسضعف، الغعم السئئ، إظه ضاظئ عظاك 
شغ  السعرغئ  الاسعغئ  غثص  شغما  إغةابغئ  تطعرات 
طحارضئ  جععدًا  غاططإ  ذلك  "لضظ  افخغرة،  الفارة 
وضض  ظعسغًا.  جثغث  طساعى  إلى  إغخالعا  أجض  طظ 
الماتثة  والعقغات  روجغا  بغظ  تساطًق  غاططإ  ذلك 
وضاظئ   ،(٢٠١٧/١١/٤ ظغعز  أورغظئ  بآخر"...  أو  بحضض 
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حزب التحرير/ والية بنغالديش 
مسيرٌة ضد اعتراف أمريكا

بالقدس عاصمة لكيان يهود

الةمسئ،  غعم  افردن،  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  ظزط 
افول/ ضاظعن   ١٥ المعاشص  ١٤٣٩عـ  افول  ربغع   ٢٧

التسغظغ  المسةث  جاتئ  أطام  طظ  ٢٠١٧م،  دغسمئر 
الضئغر وجط الئطث شغ طثغظئ سمان طسغرة جماعغرغئ 
تاحثة ظخرة لفصخى الحرغش والصثس وضض افرض 
المئارضئ شطسطغظ، عثا وصث ظاحثت المسغرة جغعش 
الحرسغ  بعاجئعا  لطصغام  واجاظعداعا  المسطمغظ 

تةاه افصخى والصثس غربغعا وحرصغعا؛ وذلك بالاترك الفعري لاترغر ضض افرض المئارضئ شطسطغظ طظ 
بترعا إلى ظعرعا، وتطعغرعا طظ أرذل أعض افرض غععد إخعان الصردة والثظازغر.

حزب التحرير/ والية األردن
مسيرة جماهيرية نصرًة لألقصى والقدس وكل فلسطين
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

السآال افول:
ظسطط أن روجغا دخطئ جعرغا باتفاق طع أطرغضا أو بأطر طظعا لطمتاشزئ سطى الظزام وتعغؤئ افجعاء لطتض 
السغاجغ طع المسارضئ... ولضظ لعتر أن أطرغضا تضاد تصاذع طتاوقت روجغا لةمع الظزام طع المسارضئ 

شغ أجااظئ وجعتحغ وغغرعا شعغ إن تدرت شئخفئ طراصإ ضافردن! شما تفسغر ذلك وحضرًا؟



افربساء ٢ طظ ربغع اآلخر ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٢٠ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٧ طـ ٢     السثد ١٦١

لصث ضاظئ بعرات الربغع السربغ طفاجؤئ لةمغع المراصئغظ 
الحسعب  أن  غاعصع  طظعط  أتث  غضظ  شطط  السالط،  شغ 
الاغ رزتئ تتئ الزطط والصمع والةئروت لسصعد، أن 
وتصش  والثظعع،  الثل  غئار  ظفسعا  سظ  وتظفخ  تبعر 
شغ وجه الطعاغغئ الثغظ جاطععا جعء السثاب، شصث 
والضاشر  السرب  تضام  طظ  الطعاغغئ  أولؤك  ظظ  ضان 
المساسمر الثغظ ظخئععط سطى رصاب عثه افطئ، ضان 
ظظعط أن عثه افطئ لظ تصعم لعا صائمئ، بسث عثم 
خقشاعط الةاطسئ لعط، وبسث تفاغئ بقدعط حثر طثر، 
سطغعط  غسّثون  رؤوجعط  سطى  جقوزة  تظخغإ  وبسث 
والمطالئئ  اإلجقم  تسّطط  طظ  وغترطعظعط  افظفاس 

باطئغصه ضظزام تغاة شغ ظض دولئ جغاجغئ.
لثى  وتأضث  الةمغع،  البعرات  عثه  شاجأت  لصث  ظسط 
الةمغع خثق صعل رجعل اهللا  تغث صال: «ال تزال 
ره م خذله  اهر على ال ال  ي  ائفة م أم
» أخرجه طسطط والئثاري.  ذل أتي أمر هللا وه  ى  ح
شافطئ وإن اظاضسئ أو تراجسئ سظ طضاظاعا الرغادغئ 
جاصعم  طا  جرسان  شإظعا  السالط،  شغ  واقجاصقلغئ 
تثلض  ضبغرة  أطبطئ  الاارغت  وشغ  جثغث،  طظ  وتظعخ 
سطى ذلك، تغث اتاض الئقَد اإلجقطغئ وسطى رأجعا 
افرض المئارضئ شطسطغظ الخطغئغعن زعاء طؤئ سام، 
أي أذعل طظ اتاقل غععد لعا شغ الجطظ التالغ، وطع 
ذلك ظعدئ افطئ طظ جثغث وبارت سطى الخطغئغغظ 

وتررت ظفسعا وبقدعا طظ برابظعط.
إن اإلجقم والسصغثة اإلجقطغئ شغ ضغان افطئ عع الثي 
غمظسعا طظ المعت والفظاء أو الثوبان شغ تدارات أخرى، 
شأغثغعلعجغئ اإلجقم وذئغساه الاغ تافعق سطى طثاطش 
افغثغعلعجغات الاغ اباثسعا اإلظسان تتعل دون ذوبان 
تدارته شغ تدارات عغ أصض حأظاً طظعا، شسطى الرغط 
طظ تروغب الضاشر المساسمر لتدارته الشربغئ الاغ تصعم 
سطى الترغات والحثوذ الفضري، وشرضعا سطى افطئ صسًرا 
الاسطغمغئ  وطآجساتعا  له  السمغطئ  افظزمئ  خقل  طظ 
واإلسقطغئ والبصاشغئ، سطى الرغط طظ ذلك، إق أن افطئ 
لط ترتث سظ دغظعا، بض ضان دغظعا عع المترك لطحسعب 

الصعاظغظ الثولغئ الاغ وضسعا الشرب المساسمر الطاطع 
شغ بقدظا طرجسغئ لصدغئ شطسطغظ غسظغ الاظازل سظ 
جض افرض المئارضئ لضغان غععد، شالحرسغئ الثولغئ 
العجعد  شغ  التص  غععد  لضغان  ضمظئ  وصعاظغظعا 
وبابائ،  آطظئ  تثود  شغ  المئارضئ  افرض  جض  سطى 
التاضمغئ  جسض  طظ  أسزط  وإبط  وخغاظئ  تدطغض  شأي 
المئارضئ  افرض  سطى  اقجاسمارغئ  الثولغئ  لطصعاظغظ 

بصثجعا وأصخاعا... وتص افطئ اإلجقطغئ شغعا؟!
شافطئ اقجقطغئ عغ خاتئئ التص شغ افرض المئارضئ، 
تص وططضغئ وطضاظئ سزغمئ صررتعا افتضام الحرسغئ 
ططضا  خراجغئ  أرضا  المئارضئ  افرض  طظ  جسطئ  الاغ 
لفطئ اإلجقطغئ، وأسطاعا طضاظئ خاخئ تفرتعا جعرة 
جسثه  سصثغا  ورباذا  المسطمغظ،  صطعب  شغ  اإلجــراء 
المسةث  طظ  والسقم  الخقة  سطغه  المخطفى  إجراء 

الترام إلى المسةث افصخى الثي بعرك تعله.
برضئ... جسطئ طظ افرض المئارضئ ضاحفئ لضض خغاظئ، 
ولضض سظارغات شارغئ، شاقظاخار لمسرى الرجعل سطغه 
الصاظعن  بطاغعت  بالامسك  غضعن  ق  والسقم  الخقة 
الصثس  بحرصغ  العجلغ  باقساراف  غضعن  وق  الثولغ 
ساخمئ لثوغطئ ورصغئ، وق غضعن بالحةإ واقجاظضار 
وسصث الصمط والئرلماظات شارغئ المتاعى والمدمعن، بض 
غضعن باةغغح الةغعش لاترغر طصثجات افطئ وأرضعا 

طظ ضغان غاخإ أوجإ الحرع سطى افطئ اصاقسه.
أطبال  طظ  افطئ  شغ  افشثاذ  الصادة  جسثه  اصاقع... 
غظازره  اصاقع  صطج،  والمزفر  الثغظ  خقح  الظاخر 
لصدغئ  ووتغث  حرسغ  ضتض  بربه  طعتث  طسطط  ضض 
شطسطغظ، تض تاحعق له أطئ ضاططئ تسرف الشث طظ 
صمط  شغ  المةامسغظ  لطثعظئ  وزظا  تصغط  وق  السمغظ، 
وبرلماظات الاظازل والافرغط، وق تسئأ بسغض الاخرغتات 

الةعشاء الاغ ق تشغر حغؤا طظ العاصع المرغر.
واصع... غعجإ الاترك الفعري طظ جغعش افطئ اإلجقطغئ 
لاترغر افرض المئارضئ وإرجاع المسةث افصخى وطسرى 
الظئغ سطغه الخقة والسقم إلى أتدان افطئ اإلجقطغئ، 
شصدغئ شطسطغظ عغ صدغئ سسضرغئ تساعجإ حرسا 

الاترك الفعري لةغعش افطئ لاترغرعا.
تترك... لةغعش افطئ تضئطه افظزمئ فظه غعثد ضغاظاتعا 
به  المطالئئ  سظ  وغخمئ  بالمساسمرغظ...  المرتئطئ 
وصث  الزطمئ..  بسروش  قرتئاذعط  السقذغظ  سطماء 
غشغإ سظ اإلسقم وافصقم المأجعرة والفخائض المرتمغئ 
ضطه  ذلك  رغط  لضظه  السمغطئ...  افظزمئ  أتدان  شغ 
غئصى التض الحرسغ العتغث الثي أوجئه اهللا سطى افطئ 
اإلجقطغئ، والتض السمطغ الثي لط غشإ سظ أذعان افطئ 
اإلجقطغئ ولط تسصطه غعطا طظ تساباتعا، شظادت به 
وافردن  افصخى  المسةث  شغ  الشاضئئ  افطئ  جماعغر 
وباضساان  وبظشقدغح  وإظثوظغسغا  وطالغجغا  وتعظج 
وترضغا... وغغرعا طظ بقد المسطمغظ الاغ خرجئ شغعا 
المسغرات ططالئئ جغعش افطئ بالاترك الفعري إلظصاذ 

الصثس وتترغر شطسطغظ.
أو  تخرغتا  أو  صمئ  غعطا  َخثصئ  طا  الاغ  شطسطغظ 
وبصغئ  لطشرب،  سمقء  زسماء  طظ  إسقطغئ  جسةسات 
اهللا  جغحرشعط  الثغظ  المتررغظ  الفاتتغظ  تظازر 
وطسرى  الترطغظ  وبالث  الصئطاغظ  أولــى  باترغر 

 الرجعل سطغه الخقة والسقم
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

شطسطغظ المئارضئ 
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اخاامئ افربساء ٢٠١٧/١٢/١٣م الصمئ الطارئئ الاغ 
اظسصثت شغ ترضغا لمظزمئ الاساون اإلجقطغ بثسعة 
الاطعرات  قجاسراض  أردوغان،  الارضغ  الرئغج  طظ 
الاغ ظاةئ سظ صرار الرئغج افطرغضغ تراطإ اقساراف 
بمثغظئ الصثس ساخمًئ لضغان غععد، شأضثت شغ بغاظعا 
الثااطغ سطى أّن صرار تراطإ عع تصعغخ طاسمث لةععد 
السقم وغخإ شغ طخطتئ (الاطرف) و(اإلرعاب)، وأضث 
المةامسعن سطى الامسك بالسقم السادل والحاطض سطى 
بـ(الصثس  باقساراف  والامسك  الثولاغظ،  تض  أجاس 
الحرصغئ) ساخمئ لفطسطغظ وشص المرجسغات الثولغئ، 
اسامثتعا  الاغ   ٢٠٠٢ لسام  السربغئ  السقم  وطئادرة 
سام  المضرطئ  طضئ  شغ  اقجابظائغئ  اإلجقطغئ  الصمئ 

٢٠٠٥ - باسائاره خغارًا اجاراتغةغاً.
اجاراتغةغاً.. صثطئ طظزمئ الاساون اإلجقطغ شغ صماعا 
شغ  تراطإ  صثطه  طما  أضئر  غععد  لضغان  بإجطظئعل 
صراره، شاقساراف بحرصغ الصثس ساخمئ لثوغطئ ورصغئ 
ساخمئ لضغان  غسظغ خراتئ اقساراف بشربغ الصثس 
غععد بثاتط (إجقطغ)!! وإن ضان ق صغمئ لصرار تراطإ 
الصثس  بشربغ  اقساراف  شإن  الصثس،  غمطك  ق  الثي 
واإلجقم،  بالصثس  وخقً  غّثسعن  طمظ  غععد  لضغان 
غتمض خئشئ خاخئ تدفغ حرسغئ سطى ضغان غععد... 

وتصثم لعط الصثس سطى ذئص طظ ذعإ.
ذئص.. تمض سطغه لضغان غععد غربغ الصثس واقساراف 
بأتصغاه شغ العجعد سطى أضبر طظ ٧٨٪ طظ طساتئ 
افرض المئارضئ شطسطغظ، شضاظئ صمئ طظزمئ الاساون 
المئارضئ،  افرض  سظ  الاظازل  شغ  صمئ  اإلجقطغ 
فرضان  وتبئغاا  والثغاظئ  الافرغط  إبط  سطى  وتساوظا 
ضغان غععد الشاخإ سئر اإلصرار بالمئادرة السربغئ الاغ 
تسائر الخراع طظاعغا والاطئغع واجئا طع ضغان غععد، 
غععد،  ضغان  جاظإ  إلى  شطسطغظغئ  دوغطئ  أصغمئ  إذا 

طاحئبغظ بثلك بالصرارات والصعاظغظ الثولغئ!!
جض  أسطئ  الاغ  ذاتعا  عغ  دولغئ  وصعاظغظ  صــرارات 
افرض المئارضئ لضغان غععد واسارشئ به ضغاظا حرسغا 
شغ صطإ افطئ اإلجقطغئ، جاسطئ طظه خظةرا طسمعطا شغ 
خاخرة افطئ، وصاسثة طاصثطئ لطمساسمر الشربغ الثي 
غععد  ضغان  أطظ  سطى  وجعر  الثولغئ  الصعاظغظ  وضع 
واصاخادغا،  وسسضرغا  جغاجغا  بثسمه  أرضاظه  وتبئغئ 

لغضعن تةر سبرة شغ وجه ظعدئ افطئ ووتثتعا.
وتثة.. لط ولظ تاةسث شغ طظزمئ الاساون اإلجقطغ 
الاغ ضرجئ تئسغئ افظزمئ لطشرب المساسمر وجغر التضام 
الثعظئ شغ ذرغص الثغاظئ والافرغط شغ افرض المئارضئ، 
الئرلماظات  لرؤجاء  عجغطئ  طعاصش  شغ  تاةسث  لظ  ضما 
السربغئ الثغظ أضثوا شغ اجاماع لعط جئص صمئ إجطظئعل 
الصاظعظغئ  بالمضاظئ  لطمساس  المططص  "رشدعط  سطى 
والسغاجغئ والاارغثغئ لطصثس الحرغش"، شمضاظئ الصثس 
لعط  تتثدعا  صاظعظغئ  طضاظئ  المةامسغظ  أذعان  شغ 
جئإ  وأسطظعا  الشربغ،  اقجاسمار  أي  الثولغئ  الصعاظغظ 
اساراضعط الحضطغ سطى صرار تراطإ واخفغظه بالثروج 

الخرغح سظ الحرسغئ والصاظعن الثولغغظ.
أجاس  غحضقن  الثولغ  والصاظعن  الثولغئ  شالحرسغئ 
افظزمئ  سظث  المئارضئ  افرض  صدغئ  سظ  الثشاع 
لغةسثوا  السربغئ،  الئرلماظات  رؤجاء  طظ  وتاحغاعط 
اإلجقطغئ  افطئ  بصاشئ  سظ  اظسقخعط  طثى  بثلك 
طرجسغئ  الثولغئ  والصعاظغظ  الحرسغئ  باسائارعط 
اسائار  شمةرد  المئارضئ،  افرض  صدغئ  لتض  وطظططصا 

اإلجقطغئ وطظعا السربغئ لابعر سطى أظزماعا السطماظغئ 
الخئشئ  عع  اإلجقم  ضان  لثلك  لسصغثتعا،  المظاعدئ 
الممغجة لاطك البعرات ولغسئ الصعطغئ أو العذظغئ... أو 
غغرعا طظ الظسرات الشرائجغئ، وصث تةطى ذلك واضًتا شغ 
البعرة السعرغئ الاغ ضان حسارعا: "عغ هللا، عغ هللا"، 
اخاطاف  المظثّجئ  الصعى  بسخ  تاولئ  سظثطا  وتاى 
البعرات شغ الغمظ وتعظج ولغئغا وطخر، ظأت الحسعب 
بظفسعا سظ عآقء المظثجغظ طظ ذوي العجعغظ الثغظ 
صثطعا أظفسعط صادة لاطك البعرات، بض وجثدت بعرتعا 
سطى المثاطفغظ لعا، شطط غعظأ السمقء الةثد شغ التضط 
اإلجقم  تطئغص  سثم  ذلك  وجئإ  الئطثان،  عثه  شغ 
السمقء  ظطط  بسث  الحسعب  تطك  غظخش  الثي  السزغط 
الثغمصراذغئ  حسار  رشسعط  طظ  الرغط  سطى  السابصغظ، 
وشاتعط فبعاب "الترغات" ضما اّدسعا، إلى درجئ طظتعط 
طظ  افظزمئ  قجاباث  تسمض  الاغ  لفتجاب  تراخغص 
جثورعا وإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة سطى 
طبض  طظ  لطارخغص،  غعًطا  تسسى  تضظ  ولط  أظصاضعا، 
بفاح  له  والسماح  تعظج،  شغ  الاترغر  تجب  ترخغص 

طضاإ شغ طخر، وسثم الاسرض له شغ الغمظ.
البعرات،  لعثه  المترك  عع  اإلجقم  ضان  لصث  ظسط، 
وغاغئ الحعادة شغ جئغض الظععض عع سظعان الظدال 
الثي صاطئ به الحسعب السربغئ المسطمئ، وطا لط غاط 
إغخال اإلجقم إلى جثة التضط شإن عثه الحسعب لظ 
تعثأ ولظ غعظأ لعا بال، شاإلجقم عع الظزام السادل 
العتغث الثي غظخش الظاس وغسطغ ضض ذي تص تصه، 
شإذا لط ُتتضط عثه الحسعب بما ارتداه اهللا جئتاظه 
تصعصعا  تاتخض  ولظ  تظاخش  لظ  شإظعا  لعا  وتسالى 
الاغ بارت طظ أجطعا وذالما تط جطئعا طظعا سطى طر 
السصعد الماضغئ. لثلك غةإ سطى طظ غرغث أن غصعد 
عثه افطئ أن تضعن صغادته إجقطغئ وخاشغئ وظصغئ، 
وطا لط تضظ ضثلك شإظه لظ غضعن صادًرا سطى صغادتعا 
لطمظعب  تئّظغه  اّدسى  وإن  وتاى  التصغصغئ،  الصغادة 
لفطئ  تصغصاه  تظضحش  طا  جرسان  شإظه  اإلجقطغ، 

وتظفده سظعا وغسصط ضما جصط الطشاة.
طظ السئر الاغ ظعرت جطغئ شغ البعرات السربغئ عغ أن 
اإلجقم تسط طسألئ خراع التدارات لخالته، شصث 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: الثضاعر طخسإ أبع سرصعب*ـ  ـ 

الربغع السربغ دروس وسرب
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: بقل المعاجر - باضساانـ 

العصفات  طظ  جطسطئ  إظثوظغسغا  شغ  الاترغر  تجب  ظزط 
والمزاعرات التاحثة أطام السفارة افطرغضغئ شغ جاضرتا 
والمثن افخرى شغ إظثوظغسغا غعم افربساء، ٢٥ ربغع افول 
٢٠١٧م،  افول/دغسمئر  ضاظعن   ١٣ المعاشص  ١٤٣٩عـ 
افرض  وضض  المئارك  افصخى  والمسةث  لطصثس  ظخرة 
المئارضئ شطسطغظ، أطام الاآطر الثئغث سطى افرض المئارضئ 
اإلجقم  سثوة  أطرغضا  إسقن  سطى  ردا  وذلك  شطسطغظ 
والمسطمغظ الصثس ساخمئ لضغان غععد الشاخإ، تغث 

ظاحثت العصفات والمزاعرات جغعش المسطمغظ لطاترك الفعري لظخرة الصثس وتترغرعا طظ برابظ ضغان غععد.

حزب التحرير/ إندونيسيا
فعاليات واسعة نصرة للقدس والمسجد األقصى

عجغمئ  سطى  الصادرة  العتغثة  السصغثة  سصغثته  ضاظئ 
الظزرغئ الثغالضاغضغئ الحغعسغئ، تغث شحض المسسضر 
جائثة  وجسطعا  افطئ  بغظ  شضرته  ظحر  شغ  الحغعسغ 
سطغه، شصث ضاظئ شضرة الاعتغث الفضرة العتغثة الاغ 
اجاطاسئ عجغمئ اإللتاد الحغعسغ، شغ العصئ الثي 
ضان شغه الشرب غتحث افتقف السسضرغئ واقصاخادغئ 
شضرعا  طعاجعئ  سظ  لسةجه  السعشغاغ  التطش  ضث 
الفضر  عجم  الثي  العتغث  عع  اإلجقم  شضان  بفضره، 
الحغعسغ حر عجغمئ، وتةطى ذلك شغ ظععر اإلجقم 
خاشغا شغ الةمععرغات السعشغاغئ المظتطئ شغ وجط 
الحغعسغئ  وشاة  سظ  أسطظ  تغظ  شرغاظئ،  ووادي  آجغا 
وخراطئ  الةظثي  وتعصش  السعشغاغ  اقتتاد  وتفضك 
الثي  وعثا  بالظاس،  الئطح  طظ  الحغعسغ  الصاظعن 
دشع بتضام تطك الةمععرغات طظ طثطفات الحغعسغئ 
ضما  سةجوا  تغث  ظفسه،  الصمع  فجطعب  السعدة  إلى 
سةجوا طظ صئض سطى طعاجعئ الفضر اإلجقطغ بالفضر 

الحغعسغ أو بالفضر الرأجمالغ الثي تئّظعه قتًصا.
الثغمصراذغئ  وطظعا  الرأجمالغئ  السطماظغئ  تربع  بسث 
الماضغ،  الصرن  تسسغظات  أوائض  خقل  السالط  سطى 
شإظه سطى الرغط طظ تفردعا وتفرد السالط الشربغ شغ 
المعصش الثولغ، إق أظعا لط تامضظ طظ اقظاخار سطى 
اإلجقم والمسطمغظ طظ الظاتغئ التدارغئ، شطط تضظ 
أو  الترغات  أو  الثغمصراذغَئ  السربغئ  البعرات  ططالإ 
اإلباتغئ أو السعق الترة أو أغًّا طظ افشضار الشربغئ الاغ 
لطالما ُرّوج لعا، وتاى ططالئئ الئسخ بالثغمصراذغئ 
طع  تاسارض  ق  أظعا  غزظعن  فظعط  ضاظئ  والترغات 
غطالئعن  ضاظعا  افتغان  طظ  ضبغر  وشغ  بض  اإلجقم، 
بعا باسائار أظعا طظ اإلجقم. لثلك شصث ضاظئ بعرات 
الربغع السربغ إسقًظا خرغًتا سظ رشخ افظزمئ السمغطئ 
لطشرب والظزام السطماظغ الثي غتضط به، وصث أصر بعثه 
جعاء،  تث  سطى  وجغاجغععط  الشرب  طفضرو  العجغمئ 
وطظ عآقء المفضرغظ خاتإ ضااب خراع التدارات 
(خمعئغض عظاةاعن)، أطا السغاجغعن الشربغعن وطسعط 
تضام السرب والمسطمغظ والمدئعسعن طظ أبظاء افطئ، 

بعثه  والاظضغض  والصاض  الصمع  جغاجئ  إلى  لةأوا  شصث 
والضثب،  الادطغض  جغاجئ  تئّظغعط  إلى  إضاشئ  افطئ، 
"اإلرعاب"  جّمععا  جثغثة  لاعمئ  اباثاسعط  بسث 
وإلخاصعا بافطئ اإلجقطغئ، شغ إصرار خرغح بعجغماعط 
أطام الفضر اإلجقطغ، شطع ضان سظثعط شضر أصعى طظه 
ُْطِفُئوا  ِ ﴿يُِريُدوَن  غتخض.  لط  طا  وعع  به،  لثتدعه 
  َولَْو َكرَِه الْاَكفُِروَن ُ ُمتِمُّ نُورِهِ  ْفَواِهِهْم َوابَّ

َ
ِ بِأ نُوَر ابَّ

بَلَ  ُْظِهَرهُ  ِ َقِّ  احلْ َوِديِن  بِالُْهَدى   ُ َ َرُسو ْرَسَل 
َ
أ ِي  َّ ا ُهَو 

ُكوَن﴾. يِن لُكِِّه َولَْو َكرَِه الُْمرْشِ ِّ ا
السربغ  الربغع  بعرات  طظ  المسافادة  الثروس  طظ 
غمضظ  ق  خسإ  رصط  اإلجقطغئ  الحسعب  أن  عع 
تةاوزه، شئسث أن ضان السمقء طظ التضام غاثاولعن 
سمغض  تارة  حسعبعط،  طخغر  وغصررون  السططئ  سطى 
بعرات  جاءت  شرظسغ،  وآخر  أطرغضغ  وتارة  إظةطغجي 
الربغع السربغ لاآضث سطى وجعد قسإ آخر شغ المعصش 
اإلصطغمغ والمتطغ، أق وعع الظاس، وأي ظاس؟! إظعط 
شئسث  الحسعب،  عثه  شغ  افطئ  أبظاء  طظ  المسطمعن 
تدطغض  طظ  الضفاغئ  شغه  بما  صام  أظه  الشرب  ظّظ  أن 
خقل  طظ  وتةعغطعا  وتشرغئعا  اإلجقطغئ  الحسعب 
افظزمئ الاابسئ له، اظفةرت تطك الحسعب شغ وجعه 
طسطظئ شحض تطك اإلجراءات الغائسئ، وسطغه شصث ُرّدت 
أبظائعا  ظفعس  شغ  البصئ  وسادت  ساشغاعا،  لفطئ 
أظه  سطى  الشربغ  إلى  الظزر  تصئئ  ووّلئ  المصععرغظ، 
المطعط والسئصري، وجاء زطظ الحسعب اإلجقطغئ الاغ 
تساّث بثغظعا وبسصغثتعا وتدتغ طظ أجض سعدته شغ 
وأخئح  الظئعة،  طظعاج  سطى  رائثة  راحثة  خقشئ  ظض 
اظسااق افطئ طظ ربصئ اقجاسمار طسألئ وصئ ق أضبر، 
أن  السرب  وطظعا  اإلجقطغئ  افطئ  سطى  غةإ  ولضظ 
غشثوا السغر ظتع اإلذاتئ بعثه افظزمئ وأن غضعن 
غاثثوا  وأن  طططئعط  عع  الخاشغ  الظصغ  اإلجقم 
الثغظ  طظ  لعط،  صادة  أبظائعط  طظ  المثطخغظ  طظ 
وطمظ  واإلخقص،  الخثق  سظعط  وسطمعا  خئروعط 
تعشرت شغعط خفات رجض الثولئ المسطط الثي غساصث 
باإلجقم وغائّظى طحروع تطئغصه ضاطًق غغر طظصعص، 
وعط بضض جثارة تجب الاترغر وحئابه ﴿اتَّبُِعوا َمْن َال 

 ﴾ْجًرا َوُهْم ُمْهَتُدوَن
َ
لُُكْم أ

َ
يَْسأ
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الةعاب:
لضغ غادح الةعاب ق بث طظ ذضر واصع السقصئ بغظ 
تئع  الترغري  أن  وعغ  السسعدغئ  وبغظ  الترغري  آل 
لطسسعدغئ شإن ضان التاضط السسعدي طعالغًا لقظةطغج 
اظسضج ذلك سطى الترغري شغ تخرشاته شغ جغاجاه 
بطئظان وعضثا إن ضان التاضط طعالغًا فطرغضا... وسطى 

ضعء ذلك غمضظظا اإلجابئ سطى الظتع الاالغ:
طغحغض  افجئص  الطئظاظغ  الرئغج  وقغئ  اظاعئ   -١
شغ  التاضط  وضان  ٢٠١٤م  أغار/طاغع  شغ  جطغمان 
السسعدغئ عع المطك سئث اهللا بظ سئث السجغج، وفن 
عظاك  ضان  وفظه  لقظةطغج...  طعالغًا  ضان  اهللا  سئث 
الرئغج  عع  سعن  غضعن  أن  اهللا  تجب  طظ  إخرار 
طظ  طثسعطغظ  ضاظعا  وسعن  اهللا  تجب  أن  وطسروف 
المطك  غعاشص  شطط  لثلك  فطرغضا...  المعالغئ  إغران 
بط  وطظ  لئظان،  رئغج  عع  سعن  غضعن  أن  اهللا  سئث 
لرئاجئ  سعن  ترحغح  غسارض  أن  الترغري  جسث  أطر 
الةمععرغئ تغث إن جسث الترغري ضان شغ جغاجاه 
سئث  جغاجئ  عغ  ضما  أي  السسعدغئ  لسغاجئ  تئسًا 
الطئظاظغئ  الةمععرغئ  رئاجئ  طرضج  بصغ  ولثلك  اهللا، 
وقغئ  اظاعاء  طظ  أي  تصرغئًا  وظخش  جظاغظ  حاغرًا 
غعم  ظعر  تاى   ٢٠١٤ أغار/طاغع  شغ  جطغمان  طغحغض 
سعن  واظاثاب  الطئظاظغ  الئرلمان  اظسصاد  سظث  اقبظغظ 

رئغسًا لطةمععرغئ وضان ذلك شغ ٢٠١٦/١٠/٣١م...
التضط  تشغر  عع  ذلك  سطى  جاسث  الثي  إن   -٢
شغ  اهللا  سئث  المطك  تعشغ  شصث  السسعدغئ،  شغ 
٢٠١٥/٠١/٢٣م، وتعلى التضط طظ بسثه أخعه جطمان، 
عثا  وبثأ  فطرغضا...  طعال  شعع  طسروف  عع  وضما 
أبظاء  طظ  لقظةطغج  المعالغظ  أجظتئ  بصخصخئ  المطك 
المطك سئث اهللا وطآغثغه السابصغظ إلى أن رتإ أجعاء 
أطرغضا  وفن  افطعر،  له  اجاصرت  أن  وبسث  تضمه... 
ذرغصاعا  سطى  لئظان  شغ  العضع  اجاصرار  ترغث  ضاظئ 
طظ  ذطئئ  شصث  لطةمععرغئ،  رئغسًا  سعن  باظاثاب 
جطمان أن غأطر الترغري بسثم المسارضئ! ولعثا ذعإ 
لرئاجئ  ورحته  طسه  واتفص  سعن  إلى  الترغري  جسث 
الةمععرغئ، أي أن المسارضئ الاغ ضان غصعدعا جسث 
سعث  شغ  اآلن  اظاعئ  اهللا  سئث  سعث  شغ  الترغري 
جطمان! (أذّض الرئغج جسث الترغري طظ بغئ العجط 
شغ  الةمععرغئ،  لرئاجئ  سعن  طغحال  الظائإ  طرحتًا 
شآاد  الرئغج  رأجعط  وسطى  ضاطاه  أسداء  تدعر 
السظغعرة والظائإ بعغئ الترغري... بط ألصى ضطمئ جاء 
شغعا: "بظاء سطى ظصاط اقتفاق الاغ وخطظا إلغعا، أسطظ 
الغعم أطاطضط سظ صراري تأغغث ترحغح السماد طغحال 
٢٠١٦/١٠/٢٠م)  الظعار  الةمععرغئ"...  لرئاجئ  سعن 
وبسث ذلك اظسصث الئرلمان شغ ٢٠١٦/١٠/٣١م واظاثإ 
رئغج  دسط  أن  غثضر   ...) لطةمععرغئ...  رئغسًا  سعن 
تغار المساصئض جسث الترغري لارحغح سعن عع الثي 
دام  حشعر  بسث  الرئاجغئ  اقظاثابات  تخعل  جعض 
جظاغظ و٥ أحعر، طظث اظاعاء وقغئ الرئغج الطئظاظغ 
افجئص طغحال جطغمان شغ أغار/طاغع ٢٠١٤... السربغئ 
لطسسعدغئ  سعن  زغارة  ضاظئ  ولثلك  ٢٠١٧/١٠/٣١م)، 
لرد الةمغض! وضما عع واضح طما جئص شإن الترغري 
تئع لطتاضط شغ السسعدغئ شغسارض أو غعاشص تسإ 

طا غمطغه تاضط السسعدغئ سطغه.
٣- بسثطا تعلى تراطإ التضط شغ أطرغضا زار السسعدغئ 
طاخاسثة  تخرغتات  له  وضاظئ  ٢٠١٧/٠٥/٢٠م  شغ 
تعل إغران وتجب اهللا وضان غعثف طظ تخسغث عثه 
روغئدات  طظ   ٥٠ ظتع  طظ  صمئ  أطام  الاخرغتات 
سظ  افظزار  خرف  إلى  المسطمغظ  بقد  شغ  التضام 
سطى  طرضجة  وجسطعا  شطسطغظ  شغ  المسطمغظ  صدغئ 
طظ  له  غثطط  ضان  لما  تمعغثًا  ذلك  وضان  إغران 
واضتًا  وضان  لطغععد...  ساخمئ  بالصثس  اساراشه 
وبطئغسئ  المضبش...  الاخسغث  الاخرغتات  تطك  شغ 
التال شإن السسعدغئ وغغرعا طظ أحغاسه صث ظعةعا 
عثا الظعب، وفن الثور المرضجي إلغران شغ المظطصئ 
غشطإ سطغه تخرشات تجب اهللا شغ لئظان وتثخطه شغ 
غظاعب  أن  الترغري  طظ  السسعدغئ  شططئئ  جعرغا 
إلى  شاجاثساه  وإغران  اهللا  تجب  ضث  أخرى  جغاجئ 
غطصغ  وأن  عظاك  اقجاصالئ  طظه  وذطئئ  السسعدغئ 
إغران  ضث  طحثدة  تخرغتات  شغ  بأجئابعا  بغاظًا 
إلى  الترغري  شُأتِدر  ضان  وعضثا  اهللا...  تجب  وضث 
وأسطظ  السظارغئ...  تخرغتاته  وخرح  السسعدغئ 

اجاصالاه طظ عظاك شغ ٢٠١٧/١١/٠٤م.
٤- إن أطرغضا تثرك أن تخرغتاتعا ضث إغران وتجب 
عع  وإظما  وتجبعا  إغران  طع  المفاخطئ  تسظغ  ق  اهللا 
شعغ  الثطغب،  أعض  إخاشئ  شغ  قجاشقله  تخسغث 

ضاظئ ترغث طظ السسعدغئ وطظ الترغري تخرغتات 
إلرجال رجالئ لضظ لغج لطسغر شغ عثا الحعط إلى 
طثاه، وبسئارة أخرى شإن أطرغضا ق ترغث إظعاء وجعد 
غغر  الاخسغث  دون  بصثر  رجالئ  تعجغه  بض  التجب 
المتسعب شغ لئظان... ولثلك ذطئئ طظ السسعدغئ 
جاء  لعةاه،  طظ  الترغري  غثفش  أن  أي  الاعثئئ 
غاتّرك  لط   ...) ٢٠١٧/١٢/٠٤م  شغ  الظحرة  طعصع  شغ 
إّق  جطمان  بظ  طتمث  افطغر  السسعدي  السعث  ولغُّ 
بسث تظسغص ضاطض طع الئغئ افبغخ طئاحرة، وبسث 
افطرغضغ  الرئغج  طساحاري  لضئغر  الرابسئ  الجغارة 
طظث  افوجط  الحرق  إلى  ضعحظغر  جارغث  خعره 
الرئاجغئ،  طعّماته  تراطإ  دوظالث  الرئغج  تعّلغ 
الاثاول  طظ  بسغثة  بصغئ  الجغارة  عثه  إّن  وتغث 
المراشص  والعشث  ضعحظغر  اجاصّر  شغما  اإلسقطغ، 
جرغسئ  زغارات  تثّططاعا  أغام  فربسئ  السسعدغئ  شغ 
افجئعسغظ  زعاء  وبسث  و(إجرائغض).  وافردن  لمخر 
طظ رتغض ضعحظغر، اظفةرت أزطاا لئظان واقساصاقت 
التاّدة  السغاجغئ  افزطئ  وخقل  السسعدغئ...  داخض 
اإلذار،  عثا  شغ  بعادُر  ظعرت  لئظان،  ضربئ  الاغ 
شالافاعط الثي ضان صائمًا بغظ الئغئ افبغخ وولّغ 
سظعان  تتئ  اظثرج  لئظان  تعل  السسعدي  السعث 
اإلصطغمغ  تةمه  لاسثغض  اهللا»  «تجب  سطى  الدشط 
السظعان،  عثا  وتتئ  جّثًا...  ضئغرًا  أخئح  بسثطا 
اّتةاه  شغ  بعةعطه  السسعدي  السعث  ولّغ  اظططص 
جسث الترغري،  رئغسعا  خقل  الطئظاظغئ طظ  التضعطئ 
طع  ظحأت  الاغ  الاعاشصغئ  الاسعغئ  ظسش  وبالاالغ 
لضّظ  بسئثا...  صخر  إلى  سعن  طغحال  السماد  وخعل 
التظضئ  طظ  وخالغًا  سظغفًا  جاء  السسعدي  افجطعب 
الثاخطغ،  الطئظاظغ  اقجاصرار  د  عثَّ طا  الثبطعطاجغئ، 
شغ  ترّدد  ضاظئ  افطرغضغئ  المآجسات  إّن  تغظ  شغ 
اهللا»  «تجب  جغساعثف  الثي  الدشط  أّن  اجامرار 
د ق غمضظ تةاوزه لضغ ق تظفةر  طتضعم بسصش طتثَّ
المآّجسات  تتّرضئ  افطعر،  تسّبر  وطع  افطعر... 
بات  الطئظاظغ  اقجاصرار  أّن  أجاس  سطى  افطرغضغئ 

ضًا لقظعغار... طعصع الظحرة: ٢٠١٧/١٢/٠٤م)  طسرَّ
٥- وعضثا بثأ الترغري بالاثفغش طظ الطعةئ المحثدة 
بظاء سطى أواطر السسعدغئ... وتاى غضعن عظاك طثرج 
الرئغج  السسعدغئ  اجاصئطئ  شصث  العجه  طاء  غتفر 
الفرظسغ وجرت طتادبات والاصى بالترغري بط جاشر 
ضأظه  جعًا  وأوجث  طخر  إلى  بط  شرظسا  إلى  الترغري 
غاحاور قتثاذ المعصش المظاجإ طع أن المعصش ضان 
غثفش  أن  وعع  جفره  صئض  السسعدغئ  شغ  طرجعطًا 
طظاعاعا...  إلى  اقجاصالئ  شغ  غمدغ  وق  الطعةئ 
بط  ٢٠١٧/١١/٢١م  شغ  لئظان  إلى  شساد  ضان  طا  وعثا 
أسطظ الارغث شغ اقجاصالئ شغ ٢٠١٧/١١/٢٢م بط خفش 
لعةاه إلى درجئ ضئغرة تةاه تجب اهللا شخرح أن تجب 
اهللا ق غساسمض جقته شغ الثاخض وضأظه غثثع ظفسه 
التجب  اجاسماقت  وظسغ  اآلخرغظ  غثثع  أن  صئض 
لسقته شغ أضبر طظ تادبئ شغ الثاخض! إلى أن أسطظ 
السعدة سظ اقجاصالئ واجاماع التضعطئ برئاجاه شغ 
٢٠١٧/١٢/٠٥م وخرح صائًق شغ بغاظه (... إن العضع صث 
جّعي بسث طعاشصئ جمغع أسداء التضعطئ سطى الئصاء 
بمظأى سظ حآون الثول السربغئ افخرى) غصعل ذلك 

وططغحغات تجب اهللا تصاتض شغ جعرغا لغض ظعار!
٦- والثقخئ أن الترغري تئع لطتضط شغ السسعدغئ، 
شسغاجئ التاضط شغ السسعدغئ ووقؤه غظسضج سطى 
سطى  بثاٍف  لغج  افطر  وعثا  وظعغًا...  أطرًا  الترغري 
تشظغ  وق  تسمظ  ق  شغه  والمثادسئ  سغظغظ،  ذي  ضض 

طظ جعع!
وتجبعا،  إغران  ظفعذ  لاصطغص  تعجه  عظاك  عض  أطا 
بسث  ذلك  غضعن  أن  الماعصع  ولضظ  وارد  أطر  شعثا 
ترغثعا  الاغ  الثرجئ  إلى  جعرغا  شغ  التض  وخعل 
أطرغضا شسظثعا إذا اجاظفثت إغران وتجب اهللا دورعما 
شغمضظ أن غتثث اظستاب طظ جعرغا وتصطغص الثور 
السسضري إلغران وتجبعا... ولطسطط شإن تجب اهللا عع 
تئع لطتضط شغ إغران ضما عع الترغري تئع لطتضط شغ 
طعضعع  اظاعى  إذا  الماعصع  شإن  ولثلك  السسعدغئ، 
شسغائسه  إغران  باظستاب  طسغظئ  بارتغئات  جعرغا 

ترتغئات طسغظئ لتجبعا شغ لئظان.
لئظان  سطى  غععد  دولئ  طظ  سثوان  غاعصع  عض  أطا 
ترتغئات  سطى  غاعصش  شعثا  اهللا  تجب  سطى  أو 
الصائمئ  الزروف  سطى  غاعصش  أي  جعرغا  شغ  التطعل 

 ...والمساةثة
التادي والسحرون طظ ربغع أول ١٤٣٩عـ

٢٠١٧/١٢/٠٩م

جتإ  ظغاعا  أسطظئ  صث  شعغ  بسرسئ  التض  لغظدب 
بسخ صعاتعا (صال شالغري جغراجغمعف رئغج أرضان 
سطى  جغاط  إظه  الثمغج  الروجغئ  المسطتئ  الصعات 
شغ  الروجغئ  السسضرغئ  الصعة  تةط  تصطغص  افرجح 
ظعاغئ  صئض  غئثأ  صث  ذلك  وإن  ضئغر"  "بحضض  جعرغا 
ذلك  وطع   (٢٠١٧/١١/٢٣ ظغعز  غعرو  الةاري...  السام 

تائاذأ أطرغضا شغ إجابئ ذطئات روجغا...
بثخعص  روجغا  طع  افطرغضغئ  الطسئئ  شعثه عغ   -٤
وإعمال  المساظصع  شغ  وتثعا  ترضعا  أي  جعرغا، 
ططالئعا وسثم الاظسغص طسعا إق بالصطغض وغالئًا سئر 
افتئاع، وطظعا غائغظ بأن ضاشئ طساسغ روجغا لصغادة 
التض السغاجغ شغ جعرغا طتضعم سطغعا بالفحض بفسض 
جعرغا،  شغ  ضئغر  أطرغضغ  طساظصع  شغ  روجغا  وصعع 
اجامرار  عع  وتحةسه  أطرغضا  سظه  تسضئ  والثي 
روجغا بعخفعا واتثة طظ أدوات العغمظئ افطرغضغئ 
التالئ  وضث  البعرة  ضث  جعرغا  شغ  تساثثطعا  الاغ 
اإلجقطغئ شغعا، ولغج لروجغا أي دور صغادي شغ تض 
لصاءات  طحاعث  طظ  تزعره  طا  رغط  السعرغئ  افزطئ 

وطآتمرات واجاصئال شغ طعجضع وجعتحغ...
ضاشئ  شإن  أطرغضا  طع  روجغا  طسار  غادح  أن  وصئض 
ساججة  جاصش  جعرغا  شغ  لطتض  روجغا  طئادرات 
التض  سظاخر  تظدب  وسظثطا  أطرغضا،  طحارضئ  تظازر 
بظفسعا  أطرغضا  تاصثم  أن  الماعصع  شإن  جعرغا  شغ 
شغ  لعا  الاابسئ  الثول  سئر  أو  الماتثة،  افطط  سئر 

المظطصئ لفرض التض شغ جعرغا.
شغ  وأطرغضا  روجغا  تترضات  طظ  غئثو  طا  عثا   -٥
جعرغا وعغ تترضات طصثور سطى إشحالعا بإذن اهللا 
ارتئاذعا  وشضئ  المسطتئ  الفخائض  اجاصاطئ  طا  إذا 
بسمقء أطرغضا اإلصطغمغغظ وبثاخئ ترضغا والسسعدغئ، 
وإخقص  بخثق  الظزام  وجه  شغ  وصفئ  بط  وطظ 
بتئض  طساخمئ  افطئ،  شغ  المثطخغظ  طع  ططاتمئ 
خغئئ  جاضعن  اهللا  بإذن  جعرغا  شإن  وسظثعا  اهللا... 
أطض فطرغضا وروجغا، وصاخمئ لزعرعما طسًا وطظ بط 
غثرجان غةران أذغال العجغمئ ق غطعون سطى حغء... 

 وطا ذلك سطى اهللا بسجغج

روجغا تأطض بأن غسصث لصاء صمئ بغظ رئغسعا بعتغظ 
والرئغج افطرغضغ تراطإ شغ شغاظام خقل صمئ "آبغك" 
٢٠١٧/١١/١٠، وذالئئ سطظًا وشغ طرات سثة بسصث لصاء 
اظسصاد  أبظاء  تاى  تطالإ  واجامرت  الرئغسغظ،  بغظ 
لطاظسغص  روجغا  تاجئ  طثى  سطى  غثل  بحضض  الصمئ 
وبثخعص  البظائغئ  سقصاتعما  بثخعص  أطرغضا  طع 
جعرغا، إق أن أطرغضا لط تساةإ وواشصئ شصط سطى 
إخثار بغان طحارك لطرئغسغظ وضأن الطصاء صث تط، طع 
أظه لط غْرَق لثرجئ لصاء، وإظما بغان أسثه خئراء طظ 
الظثاء  سطى  طبال  وعثا  رئغسغظ.  وطخاشتئ  الطرشغظ 

الروجغ فطرغضا الثي غرصى إلى درجئ الاثلض.
٣- إن روجغا تثرك شغ العصئ ذاته أظعا ساججة سظ 
ذلك بثون أطرغضا، شارجض لعا الظثاء تطع الظثاء سطى 
أطض اقجاةابئ، وصث ظعر سطغعا ظعع طظ الاثلض شغ 
بغظ  لصاء  بسصث  ططالئاعا  شغ  آظفًا  ذضرظا  ضما  ذلك 

بعتغظ وتراطإ.
وفن روجغا تساسةض التض شغ جعرغا شصث دسا رئغسعا 
شغ  جعتحغ  شغ  لصاء  لسصث  المةرم  بحار  بعتغظ 
٢٠١٧/١١/٢٠م، بط اتخض طع تراطإ شغ ٢٠١٧/١١/٢١م 
غثئره بما دار طظ طئاتبات طع بحار: (أجرى الرئغج 
عاتفغًا الغعم البقباء  الروجغ شقدغمغر بعتظ اتخاقً 
بتث  سطى  رضج  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ  ظزغره  طع 
روجغا  افجث.  بحار  لصائه  وظاائب  جعرغا  شغ  افزطئ 

الغعم ٢٠١٧/١١/٢١م) 
وعضثا شإن روجغا ترغث وبصعة اإلجراع شغ تض افزطئ 
السعرغئ، وتاععط ضسادتعا أظعا الصعة السزمى الاغ 
لثلك  السعرغئ،  افزطئ  تض  أطرغضا  بةاظإ  تحارك 
ظةثعا تاطعش لاطصش التض السغاجغ الغعم فظه غمبض 
ظجغفعا  غعصش  السغاجغ  شالتض  لعا،  افطبض  الثروج 
خاخًئ اقصاخادي الظاجط سظ طحارضاعا السسضرغئ... 
تعتغ  لصاءات  لسصث  بالمئادرة  أخثت  شصث  ذلك  لضض 
بأظعا تصعد التض شغ جعرغا، شاساثسغ بحار إلغعا، بط 
تساثسغ أردوغان وروتاظغ، بط تثطط قجاثساء طا 
تسمغه طمبطغ "ضاشئ أذغاف الحسإ السعري" لطثروج 
بتض لفزطئ. وعغ تساةثي أطرغضا أن تحارك طسعا 

تامئ: تترضات روجغا وأطرغضا شغ جعرغا ... الترغري تئع لطتضط شغ السسعدغئ

تامئ ضطمئ السثد: طآتمر الثقشئ – طالغجغا: الثغمصراذغئ عغ الظزام الفاحض ...

جغقر،  جعلغا  صالئ  تغث  دوقر،  ططغعن   ٥٠٠ طظ  أضبر 
رئغسئ العزراء السابصئ فجارالغا: "ظتظ صمظا بثلك فجض 
طخالح دولاظا الاغ تصادغ جسض الثولئ الظاطغئ طبض 
ألغضساظثردوظغر  وصال  دغمصراذغئ...  دولئ  إظثوظغسغا 
الثغمصراذغئ  "إن  طدطق  جابصا  أجارالغا  داخطغئ  وزغر 

عغ الثغار العتغث، أطا اإلجقم شعع ظزام بربري".
بط ألصى افخ عغبط أتث حئاب تجب الاترغر الئارزغظ 
الشرب  إعاظئ  طثى  شغعا  أوضح  ضطمئ  أطرغضا،  شغ 
صائق:  وبغظ  الثغمصراذغئ،  تطئغص  خقل  لقجقم طظ 
"لصث حاعثظا الثغمصراذغئ ضغش تصاض أبظاءظا وظساءظا 
شغ  تاخرف  ضغش  الثغمصراذغئ  حاعثظا  لصث  ورجالظا، 
الثغمصراذغئ  حاعثظا  لصث  غرغإ،  وأبع  غعاظااظاطع 
تمطر  الثغمصراذغئ  حاعثظا  لصث  برواتظا،  تسرق  ضغش 
الخعارخ سطى رؤوجظا، لصث حاعثظا الثغمصراذغئ ضغش 
الثغمصراذغئ  حاعثظا  لصث  المظاثئغظ،  أخعات  تعمض 
الثغمصراذغئ  حاعثظا  لصث  الطعاغغئ،  تثسط  ضغش 
جأل  بط  المسطمغظ".  بقد  شغ  المظضرات  تظحر  ضغش 
الفساد  عثا  ضض  إزالئ  غساطغع  الثي  "طظ  التاضرغظ 
وذضر  اإلجقم؟"  أطئ  غغر  افرضغئ  الضرة  عثه  شغ 
ُمُروَن 

ْ
لِلنَّاِس تَأ ْخرَِجْت 

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َخرْيَ أ ﴿ُكْنُتْم  تسالى:  صعله 

﴾ِ بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن الُْمْنَكِر َوتُْؤِمُنوَن بِابَّ
بط تتعل المآتمر إلى الةجء الباظغ طظ المعضعع وعع 
بغان ضعن اإلجقم المطئص شغ ظض دولئ الثقشئ سطى 
السالط  جغثرج  الثي  العتغث  السقج  عع  الظئعة  طظعاج 
ألصى  تغث  اإلجقم،  ظعر  إلى  الثغمصراذغئ  ظقم  طظ 
الحغت سخام سمغرة طظ بغئ المصثس، ضطماه وبغظ 
شغعا أظه لط غتخض طظ صئض أن افطئ اإلجقطغئ ساحئ 
سطى  غمر  ولط  الضرغط،  الصرآن  ربعا  ضااب  سظ  بسغثة 
المسطمغظ سخر غتضمعن بشغر طا أظجل اهللا، ولط غمر 
ضما  سطغعط  تطئص  الضفر  وصعاظغظ  سطغعط  سخر  أي 
غتخض الغعم، بسث أن شرض اقجاسمار الشربغ سطغعط 
الظزام الثغمصراذغ، وذضر أن رجعل اهللا صث أخئر ذلك 
شغ تثغبه الثي رواه اإلطام الئثاري شغ ختغته سظ 
 ْ َ َم َّ َسَ َُع ْ أبغ جسغث الثثري أن الظئغ  صال: «َلَ
َر  ْ ا ُج ْ َدَخُل ًرا َوِذَراًعا ِبِذَراٍع َحَّى َل ًرا ِشْ ْ ِشْ ُ َل ؟ َكاَن َقْ اَر َ ُد َوالَّ َل هللااَِّ، اْلَُه » ُقْلَا: َا َرُس ْ ُه ُ َضبٍّ َتِْعُ
». [طافص سطغه]. والمراد باتئاسعط عع اتئاع  ْ َ َقاَل «َف
ذرغصاعط شغ التغاة، ولط غضظ ذلك إق بسث أن أزغطئ 
الثقشئ طظ العجعد الاغ عغ ُجظاعط، شأخغئئ عثه 
سطى  الئطعى  وسمئ  صئض،  طظ  به  تخإ  لط  بما  افطئ 
بقد المسطمغظ طظ جعرغا، إلى السراق، ولغئغا، وأشرغصغا 
العجطى وطغاظمار وغغرعا، واغاخئئ بغئ المصثس، 
إلى أن تةرأ دوظالث تراطإ باساراشه بالصثس ساخمئ 
لضغان غععد، شإلى أغظ جاخض عثه المخائإ إذا لط 

تسارجع افطئ اإلجقطغئ سجتعا وضراطاعا...؟

لتجب  الرجمغ  الظاذص  التضغط  سئث  افجااذ  ألصى  بط 
الاترغر شغ طالغجغا ضطمئ سظ الطرغصئ الحرسغئ إلصاطئ 
الثقشئ الاغ غفض سظعا ضبغر طظ الترضات اإلجقطغئ شغ 
عثا المةال، وبغظ افجااذ أن الطرغص الحرسغ الثي 
جار سطغه رجعل اهللا  إلصاطئ الثولئ عع ذطإ الظخرة، 
المادغئ.  افسمال  وق  الثغمصراذغئ  ذرغص  سظ  ولغج 
والظخرة ق تضعن إق طظ أختاب الصعة والمظسئ، ضما 
جسى رجعل اهللا  شغ ذطئعا طظ صئائض السرب تغظثاك 
سئث  افجااذ  وبغظ  السغرة،  ضاإ  شغ  طئغظ  عع  ضما 
التضغط أن عظاك حروذا غةإ تعشرعا شغ أعض الظخرة 
غضعظعا  وأن  أشرادا،  ولغسعا  جماسئ  غضعظعا  أن  وعغ 
صعة  طع  طساعثة  لعط  ولغج  وطظسئ،  صعة  أختاب 
أخرى غاصغثون بعا، وأق غضعظعا طظ غغر المسطمغظ، 
بسئارة  الظخرة.  عثه  طصابض  حرط  أي  غحارذعا  وأق 
أخرى أن تدمظ عثه الةماسئ الطاسئ الضاططئ لاطئغص 

اإلجقم وتدمظ افطظ لقجقم والمسطمغظ.
طثغر  بثاش،  سبمان  الثضاعر  ألصى  الثاام  وشغ 
ضطمئ  الاترغر،  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ 
سرض شغعا اجاسثاد تجب الاترغر لاسطط التضط بظاء 
أم  الفضرة  تغث  طظ  أضان  جعاء  الظخرة،  عثه  سطى 
الطاصئ الئحرغئ لاسغغر عثه الفضرة سطى أضمض وجه، 
وأسعاظه لمظ  تعثغثات الشرب  بأن  ضطماه  بثأ  تغث 
جثغث  طظ  الثقشئ  وإصاطئ  اإلجقم  لاطئغص  غسمض 
طةرد  لغسئ  افطئ  عثه  ظعدئ  سعدة  أن  سطى  تثل 
والحعاعث  الشرب،  تضام  غثحاه  واصع  عغ  بض  تطط، 
طبض  طظ  صادتعط  ضئار  تخرغتات  عغ  ذلك  سطى 
بعش وذعظغ بطغر وجارضعزي، وذضر طا صاله أتمث 
ذمسئ رئغج تضعطئ اقئاقف العذظغ لصعى البعرة 
أن  المساتغض  "طظ  جابصا:  السعرغئ  والمسارضئ 
بتضط  الشربغئ)  الثول  (أي  الثولغ  المةامع  غصئض 
دوظه  الحرغسئ  باتضغط  "المطالئئ  وأن  الحرغسئ" 
بتعر طظ الثطاء". وطع ذلك شصث دلئ أتثاث الربغع 
بسصغثتعط  طساخمعن  المسطمغظ  أن  سطى  السربغ 
وعط سازطعن سطى الاترر طظ العغمظئ الشربغئ وسطى 
الاترغر  تجب  ظةح  وصث  اإلجقطغئ،  التغاة  اجاؤظاف 
شفخض  الظصغ  الخاشغ  اإلجقطغ  المحروع  ذرح  شغ 
تطئغص  شغ  افطئ  لصغادة  القزطئ  السمطغئ  افظزمئ 
عثا  اتادظئ  الاغ  افطئ  خعر  شغ  وظةح  اإلجقم، 
السالط  حرق  شغ  دسعته  اظاحرت  أن  بسث  المحروع 
ولط  لصغادتعط  طساسث  والتجب  وغربه،  اإلجقطغ 
غجل غثسععط إلى سجتعط الاغ تامبض بإصاطئ الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شغ ضض بقد المسطمغظ 
عثا  غحعث  ضما  وطالغجغا  إظثوظغسغا  شغ  وتاى 

 المآتمر الضرغط
٢١ طظ ربغع افول ١٤٣٩عـ

السآال الباظغ:
ساد الترغري سظ اجاصالاه واجامسئ العزارة برئاجاه شغ ٢٠١٧/١٢/٥ وخرح بسثعا أن العزارة واشصئ سطى 
الظأي بالظفج... وباائع تخرشات الترغري غزعر شغعا اقضطراب والاظاصخ: بسث جظغظ طظ الفراغ الرئاجغ 
شغ لئظان ذعإ الترغري إلى سعن شغ ٢٠١٦/١٠/٢٠ واتفص طسه سطى الرئاجئ والتضعطئ وعع غسطط أن سعن 
وتجب اهللا ضاطئ واتثة وأن التجب عع السظخر الفاسض... وشغ ٢٠١٧/١١/٠٤م أسطظ الترغري اجاصالاه وعع 
شغ السسعدغئ وخإ جام غدئه سطى تجب اهللا... واآلن ساد سظ اجاصالاه واجامر شغ التضعطئ وشغعا تجب 
اهللا! شما تفسغر عثا اقضطراب والاظاصخ؟ بط عض عظاك تعجه لاصطغص ظفعذ إغران وتجبعا؟ وعض غاعصع 

ُسثوان طظ دولئ غععد سطى لئظان أو سطى تجب اهللا طساشطئ الزروف التالغئ؟ وججاك اهللا خغرًا.
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والسفالئ  العتحغئ  إذًا  عع   - القئضغئ  شرظسا  بعا 
واقجاشقل شدًق سظ السثاوة لقجقم وأعطه. وعثا 
عع حأن ضض الثول اقجاسمارغئ، وأطرغضا وطا تفسطه 

الغعم شغ بقد المسطمغظ خغر طبال.
وطثى  الغعَم  الةجائر  تضام  بغظ  جتغصئ  إذًا  الععة   -٣
ارتئاذعط بثول وطآجسات الشرب بض وتعاذآعط طع 
طساسمر افطج شغ ذمج الععغئ والثغظ، وبغظ طا 
ِطظ أجطه ضتى أعُض الةجائر المسطمعن بصعاشض ق تتخى 
"اقجاصقل  لسئئ  عع  ذلك  شغ  والسئإ  الحعثاء.  طظ 
زاوغئ  (طظ  الختغح  السغاجغ  العسغ  وغغاب  المجغش"، 
شرظسا  رؤجاء  اجاصئال  أطا  المسطمغظ!!!  سظث  اإلجقم) 
المعجه  اإلسقم  شإن  الضاذبئ،  بالجغارغث  اقجاسمارغئ 
والاابع غاسمث دوطاً إبراز الخعرة المساضسئ تماطاً لتصغصئ 
طا غدمره الحسُإ المسطط شغ الةجائر طظ ضره وسثاء 
فسثاء الغعم وافطج!! إذ ضض طا تساظغه الةجائر الغعم عع 
بسئإ اقجاسمار، شغ اظازار جعقت صادطٍئ طظ المسارك 
ضث المساسمر الئشغخ سطى الخسغث السغاجغ والبصاشغ 
واقصاخادي قجارجاع افخالئ والععغئ واقظسااق الاام.

٤- تئرز جثاشئ ذطإ اقساراف الرجمغ بما اصارشاه شرظسا 
بط اقساثار وطسالةئ طا جمغ "ططش الثاضرة والاارغت"، 
وربما الاسعغخ سظ الةرائط!!! إذ المسالةئ الختغتئ (طظ 
اإلجقم) لمطش الثاضرة عغ أن شرظسا دولئ اجاسمارغٌئ 
سثوٌة لقجقم والمسطمغظ، ضاظئ وطا زالئ. ضما أن زغارة 
البسالإ  طضر  عع  إظما  فعطعا  وتعدده  لطةجائر  طاضرون 
باجارجاع  لغج  لطحعثاء  البأر  وإن  الثئاب.  وخــثاع 
جماجمعط، وإظما بإظعاء ظفعذ شرظسا طظ الةجائر، وإصاطِئ 
خاسغظ.  الخاع  لفرظسا  تضغض  الاغ  المسطمغظ  خقشئ 
وق  الفرظسغ  الرئغج  اجاصئال  غاط  أق  غفارض  وضان 

دسعته أخقً شدقً سظ الارتغإ به شغ الةجائر.
٥- غراعظ رئغج شرظسا سطى دور أضئر لطةجائر شغ خثطئ 
طخالح شرظسا طظ خقل تعظغفعا شغ اتاعاء اقضطرابات 
شغ الئقد المةاورة جظعباً؛ طالغ والظغةر ولغئغا، والاساطض 
والاخثي لمثاذر تعجع اظاحار الةماسات المسطتئ شغ 
طظطصئ الساتض. شصث أحار الرئغج الفرظسغ خقل زغارته 
إلى أظه غاططع لطمساصئض طظ أجض بظاء سقصاٍت خطئئ طع 
بطث اسائره غاغًئ شغ افعمغئ وحرغضاً أجاجغاً جعاء شغما 
غاسطص بمتاربئ "اإلرعاب" أو بالعةرة غغر الحرسغئ إلى 
أوروبا، طسرجاً سطى دور الةجائر المعط شغ المطش الطغئغ 

خاخًئ، والثي ق بث أن غضعن لعا دور شغه!
٦- وإذ رضج الرئغج الفرظسغ سطى الحص اقصاخادي شغ 
السقصات طحثدًا سطى ضرورة تأعغض الحئاب وطسطظاً سظ 
إظحاء طثرجئ لعثا الشرض، وطآضثًا شغ العصئ ظفسه 
سطى أن عثه الطاصات غةإ أن ُتساشض شغ بظاء سقصاٍت 
اصاخادغئ طاغظئ ضعن الئطثغظ بتاجئ إلغعا ضةسر طماث 
لاماغظعا، شإن طا ترغثه شرظسا الغعم تصغصًئ عع "تطئغع" 
السقصات طع ظسغان الماضغ!! أي عع إبصاء ظفعذعا سطى 
جمغع افخسثة شغ الئقد تفاظاً سطى طخالتعا الماسثدة 
افوجه والمثاطفئ افحضال شغ الةجائر المسطمئ الشظغئ 
جشراشغًا  ترغثعا  تغث  والبروات،  الثغرات  أظعاع  بضض 
ترغثعا  وبالمثاخر  لعا،  اطاثادًا  واصاخادغاً  وبصاشغاً 
ججائر شرظسغئ، سطماً أن ظفعذ شرظسا شغ الةجائر غسغر شغ 
تعاشص طع طا ترتدغه برغطاظغا الاغ تمسك تالغاً بالئطث.

لاسعد  التصغصغئ  المسطمغظ  غصزئ  طعسُث  غتض  طاى 
لعط سجتعط وضراطاعط؟ والاغ لظ تاتصص إق إذا أدرك 
المسطمعن أن اإلجقم لغج دغظاً طفخعقً سظ السغاجئ، 
بض عع دغظ طظه الثولئ، الاغ سظث صغاطعا جاامضظ افطُئ 
صئض  ولضظ  افسثاء.  طع  المسرضئ  تسط  طظ  اإلجقطغئ 
ذلك ق بث طظ ضحِش تصغصئ الخراعِ وذئغسئ الاتثغات، 
شغ جمغع الئقد اإلجقطغئ، وعع طا غمضِّظ طظ طسرشِئ 
أجالغإ السمض سطى أجاس اإلجقم الثي عع تخظ افطئ 
المظغع، طظ أجض تشغغر واصسعا المرغر، وصطع دابر السثو 
غضعن  ولظ  رجسئ.  غغر  إلى  بعا،  الماربص  المساسِمر 
ذلك إق بإصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة والسسغ 
اإلجقطغئ،  الئقد  أصطار  جمغع  سطى  ظفعذعا  لئسط 

 وإغخال دسعة اإلجقم إلى جمغع أظتاء المسمعرة

والصثس  شطسطغظ  له  تاسرض  لما  ظزًرا 
طآاطرات؛  طظ  لعما  غتاك  ولما  خغاظات  طظ 
والاغ ضان آخرعا إسقن تراطإ اساراف أطرغضا 
ضاطئ  ظزمئ  غععد،  لضغان  ساخمئ  بالصثس 
شغ  الاترغر  لتجب  الطقبغ  اإلذار  العسغ 
سثغثة،  ظحاذات  شطسطغظ  المئارضئ  افرض 
ضطمات  وإلصاء  بغان  تعزغع  بغظعا  طظ  ضان 
وصث  قشاات.  ورشع  اتاةاجغئ،  وصفات  خقل 
"اتاةاج  سظعان  تتئ  العسغ  ضاطئ  بغان  جاء 
ترخعط  غآّضث  تراطإ  صرار  سطى  التضام 
وافصخى  الصثس  سطى  ولغج  غععد  سطى 
خقل  طظ  ذلك  سطى  دّلطئ  تغث  المئارك"، 
خحغاعط  سطى  رّضجت  الاغ  التضام  تخرغتات 

جغطرته  وشرض  والمسراج  اإلجراء  أرض  المئارضئ  شطسطغظ  اغاخإ  َطْظ  طع  السقم  سمطغئ  تصعغخ  طظ 
الحرارة  عع  عثا  تراطإ  صرار  غضعن  أن  طظ  خعشعط  وسطى  سصعد.  جئسئ  طثى  سطى  بأعطعا  وظّضض  سطغعا، 
الاغ ُتحسض الحسعب المصععرة أخق شاجلجل أطظ واجاصرار المظطصئ. وسطى دّصعط لظاصعس الثطر شغ تال 
تتعُّل الخراع طع غععد، طظ خراع طفاوضات وأطط طاتثة وصعاظغظ وصرارات دولغئ، إلى خراع دغظغ طع 
افطئ اإلجقطغئ، الاغ تساصث بأن الصثس حرصّغعا وغربّغعا طبض شطسطغظ طظ ظعرعا إلى بترعا ططك لفطئ 
اإلجقطغئ جمساء. وبّغظئ ضاطئ العسغ خقل بغاظعا أن الرّد سطى صرار تراطإ غضعن بثاغئ طظ خقل زلجلئ افطئ 
لفرض طظ تتئ سروش افظزمئ الثلغطئ واإلذاتئ بعا، وإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، 
الاغ تساظفر الةغعش وُتسّغرعا لُاتّرر شطسطغظ وتثخض المسةث افصخى طعططئ طضئرة. أطا الضطمئ الاغ تّط 
إلصاؤعا خقل العصفات، شصث اسائرت شغعا ضاطئ العسغ ردة شسض تضام المسطمغظ، إصرارا ضمظغا بأن أطرغضا 
تمطك إضفاء الحرسغئ سطى اقتاقل، واخفئ ذلك بالةرغمئ واقظاتار السغاجغ، فن أرض شطسطغظ جمغسعا 
أطرغضا.  افطئ  أسثاء  بألّث  شضغش  اتاقلعا،  سطى  الحرسغئ  وإضفاء  سظعا  الاظازل  المسطمعن  غمطك  ق  إجقطغئ 
طآّضثة سطى أن اتاةاج التضام سطى صرار تراطإ ظابع طظ ضعظه غصّعض سمطغئ السقم وغثطر تض الثولاغظ، 
طا غسظغ أن الئثغض الثي غصثطه التضام وغثحعن ضغاسه عع تّض الثولاغظ افطرغضغ، الثي غسظغ اجائثال 

جرغمئ بأخرى، أطا تترغر الصثس وتثطغخعا طظ رجج اقتاقل شطغج واردا شغ تسابات التضام.

أخثر تجب الاترغر شغ تظجاظغا غعم الثمغج، ٢٠١٧/١٢/١٤م، بغاظا ختفغا، أدان شغه بحثة أشسال الزطط 
والسثوان الاغ ارتضئاعا السططات شغ تظجاظغا ضث أسداء التجب البقبئ، الثغظ اساصطعا وتئسعا فجابغع سثة 
دون ظصطعط إلى المتضمئ، بط اتعاطعط زورا واشاراء باعمئ "طآاطرة لطسمض اإلرعابغ والصغام به"، وافسداء 
المساصطعن عط وزغر جطغمان أطضالغشظثا (٣١ جظئ) وعع طثرس شغ المثرجئ الباظعغئ اساصض طظث ٢٠١٧/١٠/٢١ 
خارج "طسةث العثى" الصرغإ طظ طظجله شغ طتاشزئ أططار جظعب تظجاظغا، بط اخاطش سمر جالط بعطئع غعم 
٢٠١٧/١٠/٢٧ وعع غسمض بّظاًء وغئطس طظ السمر ٤٩ جظئ شغ دار السقم، بط افجااذ رطدان سبمان الثي غسمض 
تاجرا وغسطط الظاس دغظعط وصث اساصض شغ ٢٠١٧/١١/٣٠م ضثلك شغ دار السقم. وضان سمر جالط صث اخاطش 
سظثطا اتخض به أتث سظاخر المثابرات طثسغا أظه غرغث الئظاء شطما وخض سمر إلى المضان صئدعا سطغه وأدخطعه 
شغ السغارة سظعة وعربعا به إلى طضان طةععل. واساصض افجااذ رطدان طظ طظجله سطى طرأى طظ أعطه، وادسى 
رجال المثابرات أن أخئاره جاضعن طاعشرة شغ طرضج الحرذئ شغ المظطصئ، بط تئغظ ضثب ادسائعط. وطع ذلك 

طدئ أجابغع بثون أن غخثر أي تصرغر سظ طضان وجعدعما وبثون ظصطعما إلى المتضمئ.

شرظسا دولئ اجاسمارغئ
خثغصًئ لطمسطمني! ولظ تضعن غعطاً 

افربساء  غعم  طاضرون  إغماظعغض  الفرظسغ  الرئغج  صام 
٢٠١٧/١٢/٠٦م، بأول زغارة إلى الةجائر بخفاه رئغساً، 
م ظفسه سطى أظه "خثغص" لعثه الئقد الاغ  وضان صث صثَّ
اجاسمرتعا بقده فضبر طظ ١٣٢ ساطاً، راشداً أن غضعن 
"رعغظئ الماضغ" اقجاسماري لفرظسا. وضان شغ اجاصئاله 
رئغج طةطج افطئ، سئث الصادر بظ خالح، ظغابئ سظ 
طاضرون،  وصال  المصسث.  بعتفطغصئ  السجغج  سئث  الرئغج 
شغ طصابطئ ختفغئ: "أظا عظا شغ الةجائر بخفاغ خثغصًا 
وحرغضاً غرغإ شغ بظاء وتسجغج الروابط بغظ الئطثغظ خقل 
السظعات المصئطئ، طظ أجض إبمار عثه السقصات". وأضاف: 
"إن السقصات الةثغثة الاغ أود بظاءعا طع الةجائر وأصارتعا 
سطى الطرف الةجائري عغ سقصئ حراضئ الظث لطظث طئظغئ 

سطى أجاس الخراتئ والمساططئ بالمبض والطمعح".
غجور الرئغج الفرظسغ الةجائر وعع غتمض خطاب رئغج 
لسئ  ولضظظغ  الاارغت  "أسرف  صائقً:  الةثغث  الةغض  طظ 
أتث  لتض  بئادرة  طاضرون  صام  ضما  الماضغ!".  رعغظئ 
الثقشات الاارغثغئ بغظ الئطثغظ باإلسقن سظ "اجاسثاد" 
الصرن  شغ  صاطعا  ججائرغغظ  بعار  جماجط  إلسادة  شرظسا 
الااجع سحر بغث الةغح الفرظسغ، طتفعظٍئ شغ طاتش 
اإلظسان بئارغج. وأضاف: "أرغث شرظسا واصفئ إلى جاظإ 
الةجائر، شرظسا تساسث سطى بظاء طساصئض عثا الئطث الضئغر 
وتساسث الحئاب سطى الظةاح. إظعا خفتئ المساصئض الاغ 
الجغارغث  وجط  الةثغث"،  الةغض  عثا  طع  لفاتعا  جؤئ 
الاغ ارتفسئ طظ حرشات المئاظغ الصثغمئ المتغطئ شغ 
أجعاء ترتغإ خاخئئ بعجط الساخمئ الةجائر!! وصالئ 
الرئاجئ الفرظسغئ إن طاضرون: "غاماع بخعرة جغثة جثا 
وزغرًا  ضان  تغظ  طرارًا  زارعا  أظه  طعضتًئ  الةجائر"،  شغ 
لقصاخاد. وخقل زغارة لطةجائر شغ حئاط/شئراغر الماضغ 
خثطًئ  طاضرون  جئإ  لطرئاجئ،  طرحتاً  ضان  سظثطا 
لطضبغرغظ شغ شرظسا سظثطا صال إن اجاسمار شرظسا لطةجائر 
الثي اجامر ١٣٢ ساطا ضان "جرغمئ ضث اإلظساظغئ". وصث 
اظاصاداٍت  طصابض  الةجائر  شغ  ترتغئاً  الاخرغح  عثا  لصغ 
حثغثة شغ شرظسا طظ الغمغظ والغمغظ الماطرف. وصال 
طخثر شغ الرئاجئ الفرظسغئ أغداً: "اجاثثم الرئغج 
ضطمات صعغئ ظالئ اجاتسان الةجائرغغظ، لضظ الفضرة 
الغعم عغ ذغ الخفتئ وبظاء سقصات جثغثة طع الةجائر" 
طدغفاً أن الحئاب جغضعظعن طتعر رجالاه. وظتظ شغ 

عثا الخثد ظعد تعضغح سثة أطعر طظعا:
١- إن جرائط شرظسا اقجاسمارغئ شغ الةجائر ق تظاعغ سظث 
الصاض والاسثغإ والاظضغض واإلبادة الاغ طعرجئ شغ أبحع 
خعرعا خقل ترب الاترغر افخغرة (١٩٥٤م-١٩٦٢م) 
شصط، وق سظث طا اصارشاه طظ شزائع وطةازر وتحغٍئ خقل 
ضض المسارك السسضرغئ سئر أضبر طظ طائئ سام بتص أعض 
الةجائر، وق باةظغث اآلقف طظعط شغ تروب ق تسظغعط، وق 
شغ عثم سساضر شرظسا المساجَث وطظع الطشئ السربغئ وغطص 
المثارس الصرآظغئ وترق الظاس أتغاء، وق شغ الاةارب 
غمضظ  ق  إذ  الةجائر،  ختراء  شغ  أجرتعا  الاغ  الظعوغئ 
اخاجال خراع أعض الةجائر المسطمغظ ضث شرظسا العمةغئ 
شغ الخثام المادي والةاظإ السسضري شتسإ. بض غةإ 
أق ظظسى أبثًا تصغصَئ دواشع التمطئ السسضرغئ اقجاسمارغئ 
سطى الةجائر شغ ١٨٣٠م، وعغ أن أوروبا الظخراظغئ ضاظئ 
الاترغخ  وضان  المسطمغظ،  سطى  تصثعا  اجاةمسئ 
الخطغئغ شغ طعاجعئ الثولئ اإلجقطغئ السبماظغئ صث بطس 
ذروته شغ ضاطض أوروبا، الاغ تضررت طسارُضعا طظث أواخر 
الصرن الباطظ سحر المغقدي طع أعض عثه العقغئ السبماظغئ 
(الةجائر) بعخفعط طسطمغظ، وأخئح إظعاء تالئ الامرد 
التمطئ  شضاظئ  (آظــثاك)،  دولغئ  إرادًة  العقغئ  عثه  شغ 
سطى الةجائر شغ ١٨٣٠م غربغًئ ضاشرًة خطغئغًئ اجاسمارغًئ 
بصغادة شرظسا العمةغئ التاصثة طظثرجًئ شغ جغاق التمطئ 
الشربغئ ساطًئ لقجعاز سطى الثقشئ السبماظغئ!! وغةإ أن 
ظثضر بأن اقجاسمار عع ذرغصئ الشربغغظ الرأجمالغغظ 
البابائ والثائمئ لظحر ذراز سغحعط وتدارتعط الساشطئ، 

ولع بإبادة الحسعب وإشظائعا.
٢- العجه التصغصغ لفرظسا - خقشًا لضض طا جاءت به 
تاشظى  إظساظغئ"  طظ "صغط  الفرظسغئ"  البعرة  "طئادئ 
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غا أعض الحام 
ق غشرظضط تصطإ الثغظ ضفروا يف الئقد

طظث أن أجصط الشرب الضاشر طزطئ المسطمغظ الاغ 
١٩٢٤م، وعع غسسى لمظع  ضاظعا غسازطعن بعا سام 
طظ  سمث  شصث  جثغث،  طظ  صائمئ  لعط  تصعم  أن 
ضض  لعا  عغأ  جغاجغئ  ضاظاعظات  وضع  إلى  تغظعا 
أجئاب  لاضعن  سغحعا  ظزط  شعضع  التضط  أجئاب 
والسغاجغئ،  والبصاشغئ  الفضرغئ  افطئ  ظعدئ  تأخر 
ولط غضاش بثلك شصث ضان غسسى دائما لرضعب أي 
طا  غتخض  ق  ضغ  إجقطغئ  طحاسرغئ  ظعدعغئ  تالئ 
ق غتمث سصئاه، وبصغ التال سطى طا عع سطغه ردتا 
طظ الجطظ؛ المسطمعن شغ تالئ طظ ضغاع الععغئ، 
والثرغةعن طظ طثارس وجاطسات افظزمئ شاصثون 
ضض  سطغعا،  غصفعا  أن  غةإ  الاغ  الخطئئ  فرضغاعط 
طظع  فجض  وضسععا  طتدئ  بحرغئ  أجئاب  عثه 

غصزئ المسطمغظ طظ ضئعتعط.
غسغحعن  ضعظعط  جعءًا  المسطمغظ  تال  وزاد  بض 
وترعغإ  صمع  طظ  الضاظاعظات  عثه  طزطئ  تتئ 
إلى  سغح  وتدغغص  السةعن  غغاعإ  شغ  وضغاع 
عضثا  بأظه  خطفعط  طظ  إلغعام  إق  لغج  ذلك،  غغر 
سطى  وطرت  بالاشغغر،  التالمغظ  طخغر  جغضعن 
شراجئ  التال،  عثه  سطى  وعط  سصعد  المسطمغظ 
والسغح  لطزالمغظ  الرضعن  إلى  تثسع  أطبال  بغظعط 
تتئ جغاط الةقدغظ طظ طبض (التغطان لعا آذان، 
اطحغ التغط التغط وصض غا ربغ السار) تاى ظظ 
الضبغرون أن عثه افطئ لظ تظعخ أبثا، وأظعا ألفئ 
سغح الثل واساادت سطى شاات طعائث الماخثصغظ!

فجض  وذاصاته  إطضاظغاته  ضض  الضاشر  الشرب  بثل 
غدمظ  ضغ  أعثاشه  لاتصص  وجسه  غثخر  ولط  ذلك 
وضسادتعط  ولضظعط  صائمئ؛  لفطئ  تصعم  ق  أن 
اسامثوا أجئابًا بحرغئ وتشاشطعا  تثبغر خالص الضعن 
واإلظسان والتغاة، وأن ضض طا تثث لغج إق أجئاب 
بتصعصعا.  والمطالئئ  جقدغعا  سطى  افطئ  قظافاضئ 
شضان طا تثث شغ تعظج ولغئغا والغمظ وطخر... إق 
اتاعاءعا  واجاطاع  البعرات  عثه  تثارك  الشرب  أن 
الصائمئ،  افظزمئ  وجعه  غغر  بأن  المسطمغظ  بثثاع 
بالراتئ  المساسمر  الشرب  وحسر  الساخفئ  شعثأت 
لط  تغث  غتاسئعا،  لط  تغث  طظ  أتاعط  اهللا  ولضظ 
بعرة  تصعم  أن  تصصعه  طا  بسث  بتسئاظعط  غضظ 

بمضان آخر ق غساطغسعن اتاعاءعا وتتةغمعا.
شفغ حعر آذار/طارس طظ سام ٢٠١١ اظثلسئ بعرة الحام 
وضاظئ تالعا بثاغئ ضتال أخعاتعا صائمئ سطى الفطرة 
وسطى طحاسر طفاصثة الععغئ، شظادت بما غتااجه الظاس 

طظ ترغئ وضراطئ إظساظغئ وتسظ سغح.
إق أن طئادئ البعرة الحاطغئ المئارضئ تئطعرت بسث 
ضما  ططالئعا  تسث  شطط  السظغظ،  طع  وسغعا  زاد  أن 
إجصاط  طبض  طظ  أخرى  ططالإ  برزت  بض  ضاظئ 
طظ  والاثطص  ورطعزه  أرضاظه  بضاشئ  الظزام 
بقد  شغ  ظفعذعا  وإظعاء  الضاشر  الشرب  دول  ظفعذ 

المسطمغظ.

عضثا رجط بعار الحام طئادئ خقخعط واسامثوعا 
سمغض  السفاح  ظزام  سظ  الئثغطئ  لطثولئ  حضق 
تاولعا  طةامسغظ  الضفر  أعض  لضظ  أجث؛  أطرغضا 
طظ  السطماظغ  طحروسعط  شرض  العجائض  وبضض 
شغ  جرذاظغئ  ضضاض  خظسععا  الاغ  أدواتعط  خقل 
طتاولغظ  وسسضرغغظ،  جغاجغغظ  طظ  البعرة  جسط 
شئثأ  واتاعاءعا،  البعرة  عثه  ترف  ذرغصعط  سظ 
المسمعم  السغاجغ  بمالعط  غزعر  خثورعط  غغر 
تاى  اباثاء  جظغش  طظ  المعبعءة  وطآتمراتعط 
أجااظئ والرغاض وجعتحغ وجظغش طرة أخرى الاغ 
جمغسعا  تصعد  بماظغئ،  إلى  اجاماساتعا  سثد  وخض 
الادتغات  ضرب  وعع  والشاغئ  الشرض  لظفج 

بسرض التائط وإشحال البعرة.
طمبطغ  بغظ  سصث  الثي  المسصعد   ٨ جظغش  شمآتمر 
اهللا  تالئ  ظض  شغ  غأتغ  أطرغضا  وطسارضئ  السفاح 
الاخعر  شاصئ  المةازر  تغث  الحام؛  لبعار  غسطمعا 
افبثان،  طظعا  تصحسر  أسراض  واظاعاضات  والثغال 
دغمعغراشغ  وتشغغر  بأضمطعا  لمظاذص  وتعةغر 
شغ  وغأتغ  المظاذص،  طظ  ضبغر  أعض  غسغحه  وحاات 
ظض شجع طظاذص طما صث غتخض لعط شغ تال دخطئ 
طسارضئ  ظض  شغ  ُغسصث  لمظاذصعط،  أجث  صعات 
جغاجغئ لط غئص غسارعا تاى ورصئ الاعت، طسارضئ 
أطرغضا  تدظ  طرتمغئ شغ  أظعا  شغعا  الصعل  غخح  ق 

بض عغ ططغئ فطرغضا تأتمر بأواطرعا.
ولسض الظاظر بسطتغئ لعاصع بعرة الحام غرى أظه ق 
تاى  لعط  والطاسئ  السمع  إق  لظا  رجمعه  طما  طفر 
تضعن  ق  لطعاصع  الظزرة  ولضظ  بالفرج؛  اهللا  غأذن 
دون ظزرة إغماظغئ شعغ افخض؛ شاهللا جئتاظه وسث 
طصالغث  شسظثه  تغظ،  بسث  ولع  بالظخر  المآطظغظ 
افطعر وعع غشغر التال بغظ ذرشئ سغظ واظائاعاعا؛ 
اهللا  طع  ظضعن  أن  بث  شق  لثلك  حروذا  هللا  ولضظ 
طظ  عع  الظخر  أن  ظآطظ  أن  بث  وق  تالظا،  لغشغر 
أن  بث  وق  وطعجئعا،  افجئاب  رب  شعع  وتثه  اهللا 
ظساغصظ بظخره وأن ضض أطر طظ سظثه عع لغصدغ 

أطرًا ضان طفسعق.
شغا أعطظا شغ الحام اصارب طعسث طرور جئع جظعات 
تضعن  أن  جئتاظه  وظسأله  المئارضئ  بعرتظا  سطى 
السئع  طظ  تضعن  أن  جئتاظه  وظسأله  أطئ  بعرة 
والسخر  الشعث  سام  بسثعا  طا  غضعن  وأن  الحثاد 
افطر  سطى  البئات  إق  المططعب  شما  والثغرات، 
غثالش  أطر  أي  ظرشخ  وأن  الرحث  سطى  والسجغمئ 
ظضعن  تاى  الضبغر  ذلك  فجض  بثل  ولع  اهللا  أطر 
طظ  وظضعن  جئتاظه  ظخره  سطغظا  شغاظجل  اهللا  طع 

وآخرته. بثظغاه  الفائجغظ 
سضج  شاضعن  ظطمعا  لطثغظ  ظرضظ  أن  باهللا  وظسعذ 
ذلك شظْثبر سظ اهللا شغثبر سظا وظسغح شغ ضظك دظغا 
ُ َمِعيَشًة  َ ْعَرَض َعن ِذْكرِي َفإِنَّ 

َ
وسثاب آخرة. ﴿َوَمْن أ

 [ذه: ١٢٤] ﴾ْقىَم
َ
هُ يَْوَم الِْقَياَمِة أ ْرُشُ َضناًك َوحنَ
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أجهزة الدولة في تنزانيا
التحرير حزب  أعضاء  من  لثالثة  اعتقالها  تواصل 

كتلة الوعي تنتصر للقدس والمسجد األقصى المبارك


