
حسئان   ٢٧ افربساء  الثجاعر،  (جرغثة  طعصع  ظحر 
"داظئ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٧/٠٥/٢٤م)،  ١٤٣٨عـ، 
الساشر  (اإلجرائغطغ)  اقساثاء  بحثة  افردظغئ  التضعطئ 
طظ  افربساء  الغعم  خئاح  الغععد  الماطرشغظ  بامضغظ 
اصاتام جاتات المسةث اقصخى المئارك/ الترم الصثجغ 
الحرغش بما غمبطه ذلك طظ اظاعاك لترطئ المضان وإغثاء 

لمحاسر المسطمغظ شغ حاى أظتاء السالط".
: إن صدغئ المسرى وافجرى ظحأت طع اتاقل 
بسث  سام ١٩٦٧،  غجة  وصطاع  الشربغئ  لطدفئ  غععد 
تظازل التضام سظ المتاض طظعا سام ٤٨ لغععد وعع 
طا غحضض ٨٠٪ طظ أرض شطسطغظ، وسصثت طظزمئ 
اقتاقل  طع  اتفاصغات  السططئ  بسثعا  وطظ  الاترغر 
الشاخإ بئاعا شغعا عثا الاظازل وتفاوضعا وق زالعا 
سطى  غتخطعا  أن  أجض  طظ   ١٩٦٧ سام  المتاض  سطى 
الزالمئ  اقتفاصغات  عثه  وشغ  سطغعا.  عجغطئ  دوغطئ 
ترضعا المسرى تتئ برابظ اقتاقل غصعض أجاجاته 
طصثطئ لعثطه، وترضعا افجرى الثغظ صاوطعا اقتاقل 
شغ جةعظه غسعطعط جعء السثاب، بض وظسصعا أطظغا 
طسه لمقتصئ واساصال طظ غصاوطه، شضاظعا جئئا شغ 
دطعع  سطغعط  غثرشعن  الثغظ  افجرى  سثد  زغادة 
الاماجغح، بض إن رئغج السططئ لط غظئج بئظئ حفئ 
(إرعابغغظ)  افجرى  تراطإ  اسائر  تغظما  أطرغضا  شغ 
وذالئه بعصش تمعغطعط، طما حةع تضعطئ اقتاقل 
لاضرار الططإ بإغصاف طثخخات افجرى. وأطا افردن 
شصث اتُاض المسرى وعع تتئ تضمه وتصاسج الظزام 
افردظغ ضشغره طظ افظزمئ سظ تترغره، وزاد الطغظ 
سربئ  وادي  اتفاصغئ  غععد  ضغان  طع  سصث  تغظما  بطئ 
وترك المسرى أجغرا بض وترك افراضغ الاابسئ لتضمه 
تتئ اقتاقل وجماعا أراضَغ طآّجرة لقتاقل، واآلن 
ذالإ ططك افردن شغ صمئ الثظعع شغ الرغاض، ذالإ 
وتضافغ  والصثس،  افصخى  المسةث  بظخرة  تراطإ 
تضعطاه باإلداظئ تغظما غتخض اساثاء سطى المسةث 
وسطى  سربئ  وادي  اتفاصغئ  سطى  وتتاشر  افصخى 
باصغ  وأطا  غععد.  ضغان  طع  الثبطعطاجغئ  السقصات 
التضام شغاسابصعن لطسقم طع ضغان غععد وغسّثرون 
ضث  وتروبعا  أطرغضا  لثثطئ  وأطعالعا  افطئ  جغعش 
اإلجقم والمسطمغظ بثق طظ تسثغرعا لمتاربئ ضغان 
غععد وتترغر شطسطغظ بأجراعا وطسراعا! وبسث ضض 
وطصثجاتعط،  المسطمغظ  سطى  الترص  غّثسعن  عثا 
أق جاء طا غخظسعن. أق غتص لفطئ أن تاساءل: ضغش 
لعآقء التضام الثعظئ أن غظخروا المسرى أو افجرى؟! 
أو أن غظخروا صداغاعا وعط غسطمعظعا فسثائعا بق 
طظ  ذلك  بمظ  تثشع  الاغ  عغ  افطئ  إن  بض  بمظ، 
إن  وبرواتعا،  خغراتعا  وطظ  أبظائعا،  وأحقء  دطائعا 
افطئ تثرك أن ق خغر غرتةى طظ عآقء التضام الثغظ 
اجامرؤوا الثغاظئ والسمالئ. إق أن إدراك ذلك ق غضفغ، 
بض غةإ أن تثرك افطئ واجئعا وعع أن تسمض بةث 
واجاعاد، وبضض طا أوتغئ طظ صعة وسجم طع الساططغظ 
المثطخغظ، وشغ طصثطاعط حئاب تجب الاترغر سطى 
ظخئعط  الاغ  سروحعط  سظ  التضام  بعآقء  اإلذاتئ 
سطغعا الشرب الضاشر، وأن تساسغث جططاظعا، وتظخإ 
سطغعا تاضما سادق غساظث شغ جططاظه إلغعا وغسعدعا 
بحرع اهللا، شغ ظض خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، 
وبعثا تترر شطسطغظ وغترر المسرى وافجرى وضاشئ 
بقد المسطمغظ المتاطئ، وتساد لفطئ عغئاعا وسجتعا 
وضراطاعا وغسعد شغعا السثل لغج لطمسطمغظ شتسإ 

وإظما لطئحرغئ جمساء.

تثاسغات زغارة تراطإ 
إىل السسعدغئ وشطسطني املتاطئ!

إلى  التارة  بالاعظؤئ  الراغئ،  جرغثة  تترغر  أجرة  تاصثم 
أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ، 
بمظاجئئ تطعل حعر رطدان المئارك، جائطغظ اهللا تسالى أن 
غمظته الختئ والساشغئ، وأن غعشصه لما غتئه وغرضغه، وأن 
غسثد سطى التص خطاه، وأن غمضظ لفطئ اإلجقطغئ سطى غثغه.

ضما ظعظأ المسطمغظ جمغسا بعثه المظاجئئ المئارضئ، جائطغظ 
اهللا تئارك وتسالى أن غةسطظا وإغاعط طظ رتمائه وساصائه طظ 
الظار. وق غفعتظا وظتظ ظاصرب إلى اهللا تسالى بفرض الخغام، 
الثقشئ  الفروض،  تاج  إلصاطئ  طسظا  بالسمض  ظثضرعط،  أن 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، لسض اهللا السمغع السطغط 
أن غضرطظا بإصاطاعا شغ عثا الحعر الضرغط، حعر اقظاخارات 

والفاعتات، إظه ولغ ذلك والصادر سطغه.

اصرأ شغ عثا السثد:
- الثقشات واقتفاصات شغ صماغ الظاتع والسئع 

   واظسضاجاتعا سطغظا ...٢

- لط غئص فردوغان جعى الاثخض السسضري المئاحر 

   لقجعاز سطى بعرة الحام ...٢

- عض تثطط الخغظ لطسغطرة سطى أوراجغا؟!  ...٤

- رطدان شغ تغاة المسطمغظ ...٤
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ضطمئ السثد
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التمث هللا والخقة والسقم سطى رجعل اهللا وسطى آله 
وختئه وطظ واقه، وبسث...  

أغعا  افضارم...  الثسعة  تمطَئ  غا  المسطمعن...  أغعا 
المحاعثون...   أغعا المسامسعن...

غا ضضَّ طظ ضان له صطٌإ أو ألصى السمع وعع حعغث...  
السقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته...  

أزف إلغضط أغعا اإلخعة شغ عثه الطغطئ الطغئئ بحرى 
بأطرغظ ضرغمغظ:  

افول: صثوم حعر رطدان المئارك: 
بسَث تتّري عقِل رطداَن الُمئارِك شغ عثه الطغطِئ لغطئ 
السئئ السابعِ والسحرغظ طظ أغار/طاغع سام ٢٠١٧ شصث 
بئَاْئ رؤغُئ العقِل رؤغًئ حرسغًئ وذلك شغ بسِخ بقِد 
المسطمغظ، وسطغه شإّن غثًا السئئ عع أّوُل أّغاِم حعِر 

رطداَن المئارك... 
شصث أخرَج الُئثاريُّ شغ ختغِتِه ِطظ ذرغِص طتمِث بِظ 
غصعل:  سظه   

ُ
اهللا رضغ  عرغرَة  أبا  جمسُئ  صال:  زغاٍد 

 سطغِه وآِلِه وجّطَط أو صال: صال أبع 
ُ
ِِه صال الّظئغُّ خّطى اهللا ا ِلُرؤ م الصاجِط خطى اهللا سطغه وآله وجطط: « ص

اَن  شع َة  ِعدَّ ا  ُل ِ فَأْك عل  ُغـَِّي  فإْن  ِِه  لرؤ ُروا  ِ وَأْف
  .« ثالث

خاخئ  جئتاظه  له  الضرغط  الحعر  عثا  اهللا  جسض  لصث 
ِ آَدَم  ِل اْب َ لُّ َع ُ غةجي شغه طظ غحاء بشغر تساب « 
َم، َفِإنَُّه ِلي َوَأَنا َأْجِز ِِه» ضما صال خطعات  ْ َّ َلُه ِإالَّ ال
سطغه.  المافص  الصثجغ  تثغبه  شغ  سطغه  وجقطه  اهللا 
ُأظجل  شغه  اإلجقم،  تارغت  شغ  له  طحععد  حعر  إظه 
الُْقْرآُن  فِيِه  نْزَِل 

ُ
أ ِي  َّ ا َرَمَضاَن  ﴿َشْهُر  الضرغط  الصرآن 

ُهًدى لِلنَّاِس َوَبيَِّناٍت ِمَن الُْهَدى وَالُْفْرَقاِن﴾، وشغه ضان 
المسطمعن غاظاشسعن بالثغرات تغث ُتداسش افجعر 
بخثق  الثظعب  طشفرة  اهللا  طظ  وغرجعن  والتسظات 
َسْظ  الئثاري  ختغح  شغ  جاء  وإخقخعط،  خغاطعط 
 ْ َأِبغ ُعَرْغَرَة َرِضَغ اهللاَُّ َسْظُه، َسِظ الظَِّئغِّ ، َصاَل: « َم
ْ َذْنِِه،  َم ِم اًا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ َ اًنا َواْحِ َ اَن ِإ َ َم َصاَم َرَم َتَقدَّ َما  َلُه  ُغِفَر  اًا  َ َواْحِ اًنا  َ ِإ الَقْدِر  َلَة  َلْ َقاَم   ْ َوَم
ْ َذْنِِه»... وضان خطغفاعط ووقتعط غتفزعن أطظ  ِم
بالثسعة  لطسالط  اإلجقم  وغتمطعن  والسئاد،  الئقد 
والةعاد. ضان خطغفئ المسطمغظ غتضمعط بحرع اهللا، 
وغةاعث بعط شغ جئغض اهللا، شاةعب جغعحعط شغاشَغ 
ضطمئ  إلسقء  الئتار  سئاَب  طراضُئعط  وتثعض  الصفار 
اهللا وظحر السثل شغ ربعع السالط. تثاذُإ جغعحعط 
طغاه المتغط: لع ضظا ظسطط بقدًا خطفَك لثدظاك لرشع 
راغئ اإلجقم، وغظادي خطغفُاعط الستاب: أظجل طاءك 
المسطمغظ.  بقَد  جاٍق  اهللا  بإذن  شعع  حؤئ  تغث 
والمسطمعن طظ خطش خطغفاعط، غحّثون سطى غثغه 
إذا أتسظ وغتاجئعظه إن أجاء، وعع وُعط أطام حرع 
اهللا جعاء. وافطئ والثولئ والمةامع غترضعا اإلجقم 
وتاترك به. تساصئض رطدان بعجعه طسفرة ضاتضئ 
لطصائه  طحااصئ  لفراصه،  طتجوظًئ  وتعدِّسه  طسائحرة، 
لاحعث طسه وبه الثغر، شافعَز شغ الثارغظ وذلك الفعز 

السزغط.  
جئتاظه أن غضعن عثا الحعر خغرًا  ظسأل اهللا  وظتظ 
رطدان  غأتغ  وأن  أجمسغظ،  المسطمغظ  سطى  وبرضئ 
الصادم وصث أصغمئ الثقشئ الراحثة، وضان الثطغفئ عع 
َي عقِله، وَغاطُّ اإلسقن سظه طظ خقله،  طظ غرسى تترِّ
ورتمئ  وبرضٍئ  وجعاد،  ظخٍر  حعَر  غسغثه  بط  وطظ 
لطسئاد، وسظثعا غسازض رطداُن بزض الثـقشئ، وغسعد 
له ضعؤه وطداؤه، وغسعد حعَر سئادة وجعاد، وتسعد 
إلغه تضئغرتاه: تضئغرُة المآذن طسطظًئ لطخائط شطَره، 
وتضئغرُة المةاعث طسطظاً بعا ظخَره، وإظه لصرغإ بإذن 

ٍء َقْدرًا﴾.  ْ َ ُ للُِكِّ  ْمرِهِ َقْد َجَعَل ابَّ
َ
َ بَالُِغ أ اهللا ﴿إِنَّ ابَّ
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الةعاب:
إن اصاراح الضعظةرس عع طظ باب المظاضفئ السغاجغئ، 
وسطى افرجح شعع لظ غآبر شغ طعضعع الخفصئ، بض صث 
غتسظعا! شالخفصئ تظسح اقصاخاد افطرغضغ باظحغط 
المخاظع وتفاح شرص سمض واجسئ، شأطرغضا بضض أتجابعا 
لرشخ  بالظسئئ  الخعرة  تادح  وتاى  لثلك،  تطمح 
الضعظةرس، أو لمتاولئ رشخ الضعظةرس، شظساسرض 

افطعر الاالغئ:
١- وخض الرئغج افطرغضغ تراطإ إلى الرغاض ساخمئ 
إسقطغ  وتروغب  عالئ  وجط   ٢٠١٧/٥/٢٠ جسعد  آل 
ضئغر شغ أطرغضا ظفسعا وشغ الصظعات الظاذصئ بالسربغئ 
الاغ وخفئ الجغارة بالاخالتغئ طع السالط اإلجقطغ، 
ضان  ضئغرًا  دشؤاً  تمطئ  السسعدغغظ  طع  لصاءاته  وأن 
غفاصثه جطفه باراك أوباطا، وصث ضال طظ ضطمات اإلسةاب 
تسمسه  لط  طا  وصادتعا  وططضعا  بالسسعدغئ  والمثغح 
طظ أي رئغج أطرغضغ جابص، وبثأ زغارته بسصث صمئ 
طع ططك السسعدغئ جطمان، بط تقعا شغ الغعم الاالغ 
٢٠١٧/٥/٢١ سصث صمئ أخرى طع ططعك وأطراء دوغقت 

الثطغب السئ، بط شغ الغعم ظفسه سصث صمئ طع زسماء ٥٥ 
بطثًا إجقطغاً عغ أحئه بمتاضرة ألصاعا سطغعط تراطإ، 
باإلضاشئ إلى سصث بسخ الطصاءات البظائغئ بغظه وبغظ 
بسخ صادة عثه الثول... وصث تط اقتفاق سطى إظحاء 
طرضج سالمغ لمعاجعئ الفضر (الماطرف) وطرضجه الرغاض 
ضمظ بظث الحراضئ العبغصئ بغظ عثه الثول والعقغات 
الماتثة لمعاجعئ (الاطرف واإلرعاب) العارد شغ الئغان 
الثااطغ لطصمئ والمسمى "إسقن الرغاض". وعضثا تصعم 
الشرب  غسمغه  طا  لمضاشتئ  افطعال  بإظفاق  السسعدغئ 
"اإلرعاب" وطا غسمغه تراطإ الغعم "اإلرعاب الرادغضالغ 
اإلجقطغ"... وضثلك شصث تدمظ "إسقن الرغاض" إسقن 
اقجاراتغةغ  افوجط  الحرق  (تتالش  باأجغج  الظعاغا 
سثدًا  (بأن  اإلسقن  شغ  ُذضر  وصث  الرغاض)  طثغظئ  شغ 
السطط  تتصغص  شغ  لقجعام  شغه  جاحارك  الثول  طظ 
وافطظ شغ المظطصئ والسالط)، وُذضر أغداً بأن (اجاضمال 

الاأجغج والمحارضئ جغاط جظئ ٢٠١٨).
المرضج  عثا  أعمغئ  وسطى  اقجاماسات،  عثه  ورغط   -٢
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

السآال:
ورد شغ طعصع روجغا الغعم شغ ٢٠١٧/٥/٢٦ ظصقً سظ روغارز أن طةطج الحغعخ افطرغضغ غرغث الاخعغئ سطى 
رشخ الخفصئ الاغ سصثعا تراطإ طع السسعدغئ الاغ تئطس ٤٦٠ ططغار دوقر: (صثم أسداء شغ طةطج الحغعخ 
افطرغضغ، طصارتا برشخ خفصئ افجطتئ الاغ أبرطعا الرئغج دوظالث تراطإ طع السسعدغئ، وذلك إلجئار المةطج 
سطى إجراء تخعغئ بحأظعا...) (روجغا الغعم ٢٠١٧/٥/٢٦ ظصقً سظ روغارز)، شضغش ذلك سطماً بأن عثه الخفصئ لط 
تضظ تتطط بعا أطرغضا، خاخئ وأن اقصاخاد افطرغضغ شغ أزطئ، شما جئإ رشخ الضعظةرس؟ وبالمظاجئئ شإن زغارة 
تراطإ إلى السسعدغئ ضان لعا خثى واجع شاجامع بثول الثطغب وبتحعد طظ الرؤجاء، وبسثعا ذعإ إلى شطسطغظ 

المتاطئ، شعض غسظغ ذلك أظه غتمض طحروساً جغاجغاً غاسطص بصدغئ شطسطغظ؟ وبارك اهللا شغضط؟.

المسرى واألسرى بين خيانة 
الحكام وواجبات األمة

صاطئ الحرذئ الاظجاظغئ بضض غطرجئ بتزر طآتمر تجب الاترغر لطارتغإ بحعر رطدان، الثي ضان طظ المصرر 
سصثه غعم السئئ ٢٠ أغار/طاغع ٢٠١٧ شغ شظثق طاغفغر، شغ دار السقم. وصث وجعئ الحرذئ رجالئ تعثغث إلى 
الفظثق طآرخئ شغ ١٩ أغار/طاغع ٢٠١٧، وذلك صئض بدع جاسات طظ سصث الظثوة. وضاظئ الثرغسئ وراء التزر 
عغ زسمعط بأن المآتمر عع سئارة سظ اجاماع جري غرتئط بمآحرات جغؤئ الظغئ لطمةامع. وصث أخثر المضاإ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ تظجاظغا سطى إبر عثا المظع بغاظا ختفغا غعم افتث، ٢٤ حـسئان ١٤٣٨عـ، ٢١ أغار/

طاغع ٢٠١٧ م، بسظعان "الحرذئ شغ تظجاظغا تتزر طآتمرًا قجاصئال حعر رطدان غسصثه تجب الاترغر"، تساءل 
شغه، عض غسصض أن غسصث اجاماع جري شغ شظثق غتادظ أضبر طظ ٤٥٠ طثسّعًا؟! وعض غسصض قجاماع جري أن 
غثسى إلغه سطظا حثخغات بارزة طثاطفئ، بما شغ ذلك رجال الثغظ وافئمئ والسطماء والسغاجغعن والختفغعن 
السري  اقجاماع  سظ  اإلسقن  غاط  أن  غسصض  عض  ذلك،  سطى  وسقوة  ذلك؟!  إلى  وطا  والظاحطعن  والمتاطعن 
سطى المعاصع ووجائض اإلسقم اإللضاروظغئ؟! وصال الئغان: صث شدتئ عثه الصدغئ أغدا ظطط واضطعاد الظزام 
الثغمصراذغ، ضما تسئر سظه تضعطاته شغ جمغع أظتاء السالط، تغث تثسغ أظعا تآغث طا غسمى بترغئ السئادة 
وترغئ الاسئغر وطا إلى ذلك، بغظما عغ شغ العاصع حسارات شارغئ شصط... وطع ذلك، شإظظا ظثضرعط بضض تعاضع 
بأن عثا السغظارغع عع طبال تغ سطى سثم صثرة وسثم طقءطئ وسثم شسالغئ الرأجمالغئ وظزاطعا السغاجغ 
الثغمصراذغ الثي غترم الئحرغئ طظ ضض حغء بما شغ ذلك الفرخئ إلجراء طظاصحئ بحأن المسائض التساجئ. 

لصث آن افوان في طفضر طساظغر لطئتث سظ طئثأ بثغض أق وعع اإلجقم وظزام تضمه الثقشئ.

تنزانيا تحظر مؤتمًرا لحزب التحرير استقباال لشهر رمضان المبارك
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• طظث الضحش سظ تفاخغض اتفاق أجااظئ افخغر، والةعر 
بظغئ "الثول الداطظئ" الفخض بغظ شخائض البعرة وبغظ 
شسطغ،  بحضض  الظار  إذقق  وصش  لابئغئ  الظزام،  صعات 
أخئتئ صدغئ اتامال دخعل الةغح الارضغ إلى رغش 
تطإ الشربغ وإدلإ طظ أعط الصداغا الماثاولئ طتطغاً... 
شعض تظعي ترضغا تصاً الثخعل بصعاتعا إلى الحمال المترر؟ 
وطا  تّط،  إن  أعثاشه  وطا  الثخعل؟  عثا  إرعاخات  وطا 
طئرراته؟ وعض تسائر ترضغا تابسئ فطرغضا شغ جغاجاعا 
شصط؟  شطضعا  شغ  تثور  أظعا  أم  سمغاء  تئسغئ  الثارجغئ 
وطا سعاصإ ذلك الاثخض إن تخض سطى خسغث الحمال 
السعري والثاخض الارضغ؟ عثا طا جُظةري شغه الصطط بتبًا 

طثاخرًا شغما غطغ طظ السطعر:

• شئثاغًئ ظصعل: إن ضّض افتثاث المتغطئ بعثه الصدغئ 
تحغر إلى ظغئ ترضغا شسقً الصغام بعثا الثور الثطغر، وعع 
السغطرة الفسطغئ سطى ضض تفاخغض التغاة شغ الحمال 
ر طظ جعرغا، وإظعاء التالئ البعرغئ شغعا، بط  الشربغ المترَّ
إسادتعا إلى بغئ الطاسئ افطرغضغ وجغطرة الظزام، بسث 
أن خار لعا خارجًئ سظه وسطغه سثدًا طظ السظغظ. وذلك 
بسث شحض الظزام المةرم بط إغران وروجغا شغ الصغام 
بعثه المعمئ سسضرغاً، وسثم ضفاغئ الثول الاغ طبطئ 
خثاساً دور الثاسط لطبعرة السعرغئ ضارضغا والسسعدغئ، 
الثسط  سئر  بعا  البعرة  شخائض  صادة  بربط  وصاطئ 
المسمعم، وأرغماعط بسئئه سطى اقظخغاع لصراراتعا، 
المفاوضات،  وطااعئ  العثن  دواطئ  شغ  وأدخطاعط 
إجصاط  شضرة  سظ  سمطغا  الاثطغ  إلى  جعصاً  وجاصاعط 

الظزام، والصئعل به حرغضا جغاجغا شغ المرتطئ المصئطئ.
• إق أن اقتامال العارد لسعدة سثٍد ق بأس به طظ عثه 
الفخائض سظ عثا الثّط المساعةظ والممصعت حسئغا 
غمضظه  طما  له،  المداّد  السام  ضشط الرأي  تأبغر  تتئ 
تغظعا أن غصطإ الطاولئ سطى جمغع الماآطرغظ، إن عثا 
اقتامال العارد جسض طظ الدروري بالظسئئ فطرغضا أن 
تططإ طظ ترضغا الثخعل بصعاتعط إلى المظطصئ، الاغ 
بتةئ  شغعا،  حسئغا  طصئعلغظ  جغضعظعن  أظعط  تاخعر 
الفخض بغظ الفخائض وصعات الظزام بثاغئ، وعع طا غسظغ 
سمطغا الصداء سطى شضرة إجصاط الظزام، بط تصعم عثه 
المترر  الثاخض  أوراق  بارتغإ  تالغئ  طرتطئ  شغ  الصعات 
ضما تحاعغ أطرغضا، باتةغط دور الفخائض سمعطا، بط 
الاثطص طظ ضض شخغٍض طسارض لطتض السغاجغ افطرغضغ 
بتةئ طتاربئ (اإلرعاب)، ودشع الفخائض الئاصغئ المرضغ 
سظعا إلى اقظثطاج طع جغح الظزام وتتئ إطرة أجعجة 
أطظه، لتماغئ التضعطئ المحارضئ الاغ جااحضض تغظعا 
المسارضغظ  بئسخ  ططسَّمئ  ظفسه،  الظزام  أزقم  طظ 

السطماظغغظ المتسعبغظ زورًا سطى البعرة.
إغصاع  سطى  أطرغضا  شغعا  تراعظ  خطغرة  لسئئ  وعثه   •
أعض الحام شغ ترج ضئغر، وعع أن تثغرعط بغظ حغؤغظ 
أتقعما طر: شإطا تسطغط بعرتعط وجمغع طضاسئاتعا إلى 
أسثائعا، وتدغغع طا تصصاه طظ ظاائب وطا صثطاه طظ 
تدتغات، وإطا الظزر إلى الةغح الارضغ (المسطط) ضصعة 

طتاطئ غازغئ ق دواء لعا إق الرخاص!
• وشسقً وشغ وصئ تاعالى شغه اجاماسات الثول الداطظئ 
البقث، ترضغا وروجغا وإغران، لعضع الثرائط الاغ تتثد 
طظاذص وصش اقحائاضات، شصث بثأظا ظحعث شغ الحمال 
المئررات  وتعغؤئ  الارضغ،  الاثخض  عثا  ظثر  الشربغ 
أضراد  بظّغئ  الضاذبئ  اإلحاسات  ظحر  شمظ  له...  السثغثة 
سفرغظ السغطرة سطى جئض جمسان بمساظثة الروس، 
طظ أجض تئرغر دخعل ترضغا بتةئ الثشاع سظ المظطصئ 
شغ وجععط... إلى تعاتر افخئار سظ تحعد طظ الصعات 
بإذقق  طرورا  التثودغئ،  أذمئ  صرغئ  صرب  الارضغئ 
الفصاسات اإلسقطغئ، ضإخثار والغ عاتاي أطرا إلى الصعات 
الارضغئ باقجاسثاد لطثخعل خقل أغام صطغطئ بط تضثغإ 
الثئر جمطًئ، جساً لظئخ الرأي السام تغال عثه الثطعة، 
وتمغغج المرتِّإ بعا طظ الفخائض سظ المسارض لعا أو 
المساسّث إزاءعا لطصاال، إضاشئ إلى حص خش ضبغر طظ 

الفخائض بظاًء سطى اخاقف المعصش تةاععا.
• وعظا طتعر عثا التثغث، شعض ترضغا جاعجة تماطا لاظفغث 
افواطر افطرغضغئ بالاثخض السسضري المئاحر شغ جعرغا 
لقجعاز سطى البعرة، وطساسثة داخطغا لاتمض تئسات عثه 
الثطعة الثطغرة؟ أم أن عظاك أطعرا طسغظئ غةإ سطى 

الثولغ  الاتالش  شغ  اقحاراك  صماعا  شغ  افذطسغ) 
الخطغئغ، واتفصئ سطى تأجغج ظاتع حرق أوجطغ تابع 
لعا باجط (طظزمئ طساعثة الحرق افوجط) وباخاخار 
"طغاع". وأشادت طخادر دبطعطاجغئ بأن "إدارة تراطإ 
طاتمسئ لطمحروع وأبارت تأجغج المظزمئ طع أضبر 
طحارضئ  أولعغات  لاتصغص  المظطصئ  شغ  زسغط  طظ 
رجط  إلى  إضاشئ  المظطصئ...  ودول  واحظطظ  بغظ 
خرغطئ جثغثة لطاتالفات اإلصطغمغئ سئر تأجغج صعات 
والمحروع  اجاثئاراتغئ.  طسطعطات  وتئادل  طحارضئ 
غاصثم وصغث الثرس وجرى اقتفاق سطى إجراء طجغث طظ 
الئتث سظ تحضغطه لطعخعل إلى تعاشصات إزاء أعثاشه 
وآلغات تتصغصه". وصث أسطظ تراطإ شغ اجاماع الرغاض 
اإلجقطغ  السالط  شغ  الصائمئ  افظزمئ  طمبطغ  طع 
سظ إصاطئ "الحراضئ العبغصئ بغظ صادة الئقد السربغئ 
واإلرعــاب)"  (الاطرف  لمعاجعئ  وأطرغضا  واإلجقطغئ 
اقجاراتغةغ)  افوجــط  الحرق  (تتالش  باأجغج 
والثي جاحارك شغه السثغث طظ الثول... وجعف غاط 
اجاضمال الاأجغج وإسقن اظدمام الثول المحارضئ 
افوجــط  الحرق  ظاتع  شفضرة   ."٢٠١٨ ســام  خــقل 
طمبطع  سطغعا  وواشــص  الرغاض،  شغ  أطرغضا  ذرتاعا 
افظزمئ الصائمئ شغ السالط اإلجقطغ. والعثف طظعا 
واضح وعع طتاربئ اإلجقم والمسطمغظ باجط طتاربئ 
ضض  تضعن  اإلســقن  وبعثا  و(اإلرعـــاب).  (الاطرف) 
الثول الخطغئغئ وطسعا روجغا صث دخطئ المظطصئ شغ 
الترب ضث اإلجقم والمسطمغظ، طما غثّضر بالتروب 
الخطغئغئ افولى وغبغر الصادة المثطخغظ شغ الةغعش 
لظخرة الساططغظ سطى إصاطئ الثقشئ إلجصاط افظزمئ 
السمغطئ الاغ تاتالش طع الخطغئغغظ والاتدغر لطمسارك 
وذردعط  ودترعط  عجغماعط  تاى  طسعط  الطعغطئ 

طظ بقد اإلجقم.
بفاعر،  له  افوروبغغظ  اجاصئال  تراطإ  أغدإ  وصث 
بغظما اخاطش افطر شغ الرغاض، تغث وخش اجاصئال 
رآه  حغء  أي  طظ  وأبسث  "طثعض  بأظه  له  جسعد  آل 
أتث"، وصث صثم آل جسعد فطرغضا طؤات المطغارات طظ 
السقح  وخفصات  السسضري  الاساون  باجط  الثوقرات 
واقجابمار. بغظما ظرى افوروبغغظ غرشدعن الثدعع 
فطرغضا وغاخثون لعا وق غسغرون رئغسعا اعاماطا. 
وصث تخثت لعا ألماظغا سظثطا رشدئ ططالئئ تراطإ 
لعا بثشع المطغارات بثل تماغئ أطرغضا لعا بسث الترب 
السالمغئ الباظغئ. شعثا عع الفرق بغظ طظ غمطك إرادته 
وغتارم ظفسه وبغظ طظ ق غمطك اإلرادة وغعغظ ظفسه. 
شتضام السالط اإلجقطغ ضطعط سطى عثه الحاضطئ، شطع 
ضان لثغعط ذرة طظ السجة لرشدعا أن غثطإ شغعط 
تراطإ وغمطغ سطغعط طا أططى وغخثر إسقن الرغاض 
اإلجقطغئ  حسعبعط  طتاربئ  سطى  شغه  غةئرعط  الثي 
لرشدعا  بض  و(اإلرعـــاب)،  (الاطرف)  طتاربئ  باجط 

الثعاب وحظعا تمطئ سطغه.
حسعبعط  سطى  الظفاق  سطى  طردوا  التضام  عآقء  إن 
الثلئ  سطغعط  شدربئ  أسثائعط  أطام  الثل  واساادوا 
بخفات  شاتخفعا  اهللا  طظ  بشدإ  وباؤوا  والمسضظئ 
لغرضجوا  لطظاتع  ذغق  لغضعظعا  واجاسثوا  الظاس،  أذل 
ظفعذ افسثاء بئقدعط. شما سطى افطئ إق أن تصطسعط 
طظ جثورعط وتطصغ بعط شغ ععة جتغصئ وتثشظعط، 
الراصغئ  والحسعب  افطــط  طصسث  لاصاسث  تسمض  وأن 
وتخئح  سطغعط  لاافعق  بض  ــثل،  ال ترشخ  والاغ 
وق  طظعا.  أجفض  وأوروبــا  أطرغضا  وتةسض  جغثتعط، 
غمضظ أن غتخض عثا إق بصادة جغاجغغظ سصائثغغظ 
أسجاء اساادوا الضفاح والاخثي فساى الصعى وخمثوا 
وبئاعا ضحئاب تجب الاترغر ولط تطظ لعط صظاة، وعط 
خابرون وباباعن تاى غصاسثوا طصسث الصادة والساجئ 
الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  شغ  سمطغا 

 الصادطئ صرغئا بإذن اهللا
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سصثت دول الشرب صماغظ طآخرا لعما اظسضاجات سطغظا، 
افولى لطظاتع شغ بروضسض غعم ٢٠١٧/٥/٢٥ وافخرى 
لمةمعسئ السئع شغ خصطغئ غعطغ ٢٦-٢٠١٧/٥/٢٧. 
وتخطئ بغظعط خقشات سطى أطعر واتفاصات سطى أخرى. 
وعثه  شغعا.  دور  تراطإ  الةثغث  افطرغضغ  ولطرئغج 
ظاعرة لقخعة افسثاء أختاب المئثأ الرأجمالغ، وشغ 
تالئ اتفاصعط تئصى بغظعط خقشات سمغصئ ضض غاربص 
باآلخر، فن الظفسغئ طصغاجعط، والخراع غثور بغظعط 

سطى المظاشع وسطى السغادة.
وغخفه  الظاتع،  طظ  بالثروج  غعثد  تراطإ  ضــان 
بثشع  افسداء  الــثول  وغطالإ  الئالغئ،  بالمآجسئ 
طظ   ٪٢ إلى  الثشاسغئ  طعازظاعا  ورشع  طساتصاتعا 
له  طحارضئ  أول  شغ  ولضظه  المتطغ.  إظااجعا  طةمض 
واسائره  المساصئض"  "تطش  بأظه  بالظاتع  أحاد  بالصمئ 
تطفًا  غسث  شطط  السالمغغظ"!  وافطــظ  لطسقم  "تخظا 
شغ سحغئ وضتاعا! طزعرا أظه ق غدغره اتثاذ  بالغاً 
المعاصش الماظاصدئ شغ جئغض تتصغص طخالح أطرغضا، 
شإن  واقباجاز،  والعةعم  والاعضط  الاعثغث  إلى  شغطةأ 
غمثح  وغئثأ  غاراجع  وخــثًا  وتتثغاً  طصاوطئ  وجث 
وغاجلش. وتخرغح غاري ضععغظ طساحاره اقصاخادي 
بأن "وجعئ ظزر الرئغج تاطعر وصث جاء إلى عظا فخث 
طساعاه  اظثفاض  سطى  غثل  طما  ذلك،  غبئئ  السطط" 
وعثا  الئثيء.  المئاج  الااجر  بسصطغئ  غاخرف  تغث 
شأعط  افجفض.  الثرك  إلى  أطرغضا  تعاوي  سطى  دلغض 
طحضطئ لثغه وعع غاماع بعثه السصطغئ زغادة افرباح 
باسثغث  الظاتع"  "دول  شطالإ  فطرغضا،  والمضاجإ 
سثق  لغج  "عثا  صائق  المالغئ  والاجاطاتعا  طاعجئاتعا 
بقده".  شغ  الدرائإ  غسثدون  الثغظ  لطمعاذظغظ 
ضان  بأظه  تراطإ  الظاتع  جضرتغر  جاعلاظئرغ  ووخش 
الثشاسغ.  اإلظفاق  طظ  بمجغث  ططالئاه  بحأن  "شزا" 
شالثولئ الاغ تصثم الربح والضسإ المالغ سطى الفضر 

والضسإ المئثئغ عغ دولئ طظتثرة ظتع افجفض.
شصث تخثى له افوروبغعن شغ صمئ السئع شاراجع سظ 
صداغا، وتتثبئ طغرضض سظ "طتادبات خاخئئ" طسه. 
ووخش تراطإ افلمان بأظعط "جغؤعن جثا قطاقضعط 
شائدا ضئغرا شغ إذار الائادل الاةاري طع بقده"، وصال 
دبطعطاجغ أوروبغ ذطإ سثم ذضر اجمه "شغ الظعاغئ 
أصظسظاعط (افطرغضغغظ) بعضع طتاربئ إجراءات التماغئ 
خطعة  ذلــك  وضــان  الثااطغ،  الئغان  شغ  الاةارغئ 
لفطام". شعرد شغ الئغان الثااطغ "ظضرر الاجاطظا بإبصاء 
أجعاصظا طفاعتئ وطضاشتئ التمائغئ طع الئصاء تازطغظ 

تغال الممارجات الاةارغئ السغؤئ".
وضشطعا سطغه شغ طعضعع اتفاصغئ بارغج سام ٢٠١٥ 
لطمظاخ، وضان غخش "ارتفاع درجئ ترارة افرض بأظه 
خثسئ". شطط غساطع أن غرشدعا، وإن لط غسطظ سظ 
صئعلعا، وذطإ طظعط أن غمعطعه أغاطا تاى غةغئعط، 
وعثا طعصش ضسغش فطرغضا. وصال الرئغج الفرظسغ 
تئصى  أن  الدروري  طظ  إن  لاراطإ  "صطئ  طاضرون 
أطرغضا طحارضئ بالضاطض شغ اتفاق بارغج لاشغر المظاخ 

وإن اقتفاق ضروري لمخالح وجمسئ أطرغضا".
واتثاذ  روجغا  سطى  السصعبات  إبصاء  سطى  واتفصعا 
لاثخطعا  التاجئ  اصادئ  إذا  ضثعا  إضاشغئ  إجراءات 
شغ أوضراظغا. وصث خاب شأل روجغا الشئغئ الاغ راعظئ 
بما  لعا  وغسارف  السصعبات  سظعا  لغرشع  تراطإ  سطى 
تصصاه شغ أوضراظغا، طصابض تصثغمعا الثثطات فطرغضا 
شغ جعرغا، شفغ عثا اقتفاق أضثعا وأذال أطثعا طع 

افوروبغغظ.
الطرشغظ  فن  جعرغا،  طعضعع  شغ  تعاشصعا  وضثلك 
افطئ  طع  خراع  شغ  ولضظعما  عظاك،  غاخارسان  ق 
طظ  ذردعما  سطى  وتسمض  تاتثاعما  الاغ  اإلجقطغئ 
المظطصئ والسعدة إلى اإلجقم وإصاطئ دولاه السزمى. 
حمال  طساعثة  (طظزمئ  الظاتع  دول  صررت  ولثلك 
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جاجئ ترضغا أخثعا بسغظ اقسائار؟
• شئاسائار الفرق بغظ الثولئ السمغطئ "الاابسئ" لطثولئ 
الضئرى، وبغظ الثولئ الاغ "تثور شغ شطضعا"، وباسائار أن 
ترضغا ق تجال دولئ غغر تابسئ فطرغضا تئسغئ سمغاء، ضما 
عغ تال طسزط الثول شغ بقدظا السربغئ واإلجقطغئ، 
اجاطاسئ  أن  طظث  شصط  شطضعا  شغ  تثور  عغ  وإظما 
أطرغضا إغخال تجب السثالئ والاظمغئ إلى جثة التضط شغ 
ترضغا وتبئغاه، بسث أن ضاظئ تثور صئض ذلك شغ الفطك 
الئرغطاظغ... أصعل: بعثغظ اقسائارغظ شإن أردوغان إذا 
أراد تصغصًئ أن ق غاثخض شغ جعرغا بسث ذطإ أطرغضا طظه 
ذلك شإظه غساطغع، فن ارتئاط ترضغا بأطرغضا عع ارتئاط 
طخطتئ، ق ارتئاط تئسغئ، أي أن ترضغا تئتث سظ طخطتئ 

ظفسعا، وتصعم بافشسال الاغ تثثم بعا أطرغضا، لضظ ترى 
شغعا أظعا تتصص طظعا طخطتاعا أغداً، أطا افشسال الاغ 

جادر بمخالتعا ضررًا طئاحرًا شق حأن لعا بعا.
• ورغط أن أردوغان غسطط أظه لط غساطع العخعل إلى 
التضط وتبئغئ ظفعذه شغ الثاخض إق بمساسثة أطرغضا، 
وغرى تصغصًئ أن طخغره طرتئط بأطرغضا، الاغ أخئتئ 
واقصاخاد  والصداء  التضط  سطى  ضئغرة  جغطرة  لعا 
والةغح وافجعجة افطظغئ لثغه، تاى بات خروج ترضغا 
أطرًا  افطرغضغئ  الثارجغئ  السغاجئ  سظ  ججئغئ  أغئ  شغ 
بالس الخسعبئ... أصعل: رغط ذلك ضطه إق أن صرار الاثخض 
شخائطعا  وبسخ  أعطعا  وطعاجعئ  جعرغا  شغ  الارضغ 
سسضرغاً إلظعاء البعرة، صث غضعن له طظ السعاصإ السطئغئ 
سطى تضعطئ تجب السثالئ والاظمغئ طا ق تساطغع تتمطه.

الثاخض  شغ  المئررات  طظ  له  لغج  عظا  شالاثخض   •
الصعات  دخطئ  تغث  تطإ،  حمالغ  له  ضان  طا  الارضغ 
الارضغئ لطفخض بغظ أضراد سفرغظ وبغظ أضراد التسضئ 
ضردي  ضغان  صغام  خطر  غصئع  تغث  والصاطحطغ، 
سظ  الثولئ"  تظزغط  "خطر  إلبساد  وضثلك  باتخالعما، 
التثود ضما ضاظعا غجسمعن... أطا شغ رغش تطإ الشربغ 
طما  الثولئ،  لاظزغط  وق  لفضراد  وجعد  شق  وإدلإ 
جغسرض طخثاصغئ أردوغان لطثطر أطام حسئه إذا طا 
حسر حسئه لطتزئ أن رئغسه غرجض أبظاءعط خارج الئقد 

لغصعطعا باظفغث طعمات صاالغئ لمخطتئ أطرغضا.
• أطا طظ ظاتغئ أخرى شافرض حمالغ تطإ ضاظئ طعغأة 
لثخعل ترضغا، وضاظئ جمغع الفخائض جاعجة لمساوظاعط 
بسث  إذ  التال،  شاثاطش  عظا  أطا  راغاعط،  تتئ  والصاال 
اقتفاق أخثرت "عغؤئ تترغر الحام" بغاظا ظارغا اسائرت 
شغه طآتمر أجااظئ خغاظئ لطبعرة السعرغئ ولثطاء أبظائعا 
وتدتغاتعط، وأحارت إلى "تترضات غغر طسئعصئ طظ 
الحرغط  تساعثف  المفسثة"  الفخائض  شطعل  بسخ 
التثودي، طعضتئ أن عثه الفخائض "ارتدئ صغاداتعا 
العقء لطمحارغع الثخغطئ سطى بعرة أعض الحام وجعادعط، 
تغث غاةعج عآقء لقظصداض سطى طا تئصى طظ طظاذص 
البعرة والةعاد اظسةاطا طع طصررات أجااظئ". وصث تعسثت 
دون  والتغطعلئ  والصاال  بالترب  الفخائض  عثه  العغؤئ 
سعدتعط، وحمض الضقم تطك الفخائض و"ضض طظ غسمح 
لعط بالسمض تتئ راغاه"! وتطك إحارة واضتئ إلى ترضغا.
عض  المرتصإ  السمض  عثا  أعثاف  اظضحاف  ظض  شفغ   •
غةرؤ أردوغان سطى الادتغئ بالاأغغث الحسئغ الثي أتى 
تتمض  سطى  غةرؤ  عض  غسظثه؟  زال  وق  التضط  إلى  به 
ظزرات حسئه له بسث رؤغاعط لمظزر أبظائعط سائثغظ 
طظ الحام طتمطغظ بالاعابغئ وططفعشغظ بالسطط الارضغ؟ 
عض جغةرؤ تغظعا أردوغان سطى تتّمض طآاطرات شطعل 
اإلظةطغج المائصغظ شغ جغحه والثغظ جغططعن برؤوجعط 
وغخطادون شغ الماء السضر وغساأظفعن الضغث والمضر 
تتمض  سطى  أردوغان  جغةرؤ  عض  بض  جثغث؟  طظ  له 
سعدة طظ جغئصى طظ جظعده وضئاذه سطى صغث التغاة 
الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  بفضرة  طتّمطغظ 
بسث اقتاضاك الثي جغتثث بغظعط وبغظ أعض الحام 
الطغئغظ المثطخغظ، وطصاظسغظ أن صائثعط بسبعط إلى 
الحام لاتصغص طثططات أطرغضا؟ خخعخا وأن شغ جغحه 
الضبغر الضبغر طظ أطبال الئطض طعلعد ألاظااش؟ عثا طا 
جاةغإ سظه صادطات افغام، وعع طا جغتثده وسغ أعطظا 
 شغ الحام وصثرتعط سطى تمغغج السثو طظ الخثغص

شغ  الاترغر  لتجب  المرضجغئ  اقتخاقت  لةظئ  رئغج   *
وقغئ جعرغا
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التةط الضئغر، (تئثل الممطضئ السربغئ السسعدغئ جععدا 
واضتئ طظ أجض الطصاء المرتصإ بغظ الرئغج افطرغضغ 
إلى  دسعتعط  تط  دولئ  ظتع ٥٥  وصادة  تراطإ  دوظالث 
تراطإ  افطرغضغ  الرئغج  زغارة  تتزى  تغث  الرغاض، 
تغظ  شغ  ضئغر،  وختفغ  إسقطغ  باعامام  لطسسعدغئ 
غرى طراصئعن أّن السسعدغئ ظةتئ شغ حث أظزار السالط 
إلى عثه الجغارة، بتحث رؤجاء وزسماء سرب وطسطمغظ 
شغطه  دوغاحه  (طعصع  ظعسه...)  طظ  افول  عع  لصاء  شغ 
٢٠١٧/٥/١٩) وطظ بط ضاظئ تطك المظاضفئ السغاجغئ 
طظ بسخ أسداء الضعظةرس وبثاخئ الثغمصراذغعن...

٤- وأطا تضام الثطغب شإن أطرغضا ترغث اتاعاءعط رغط 
طسرشاعا بسمالاعط لقظةطغج، وذلك سظ ذرغص ربطعط 
بخفصات جقح أطرغضغئ، وطجغث طظ الاثخض افطرغضغ 
شغ عثه الئطثان تتئ ذرغسئ الثطر اإلغراظغ... شصث ذضر 
تراطإ شغ خطابه: (وتسائر صطر، الاغ تسادغش الصغادة 
المرضجغئ افطرغضغئ، حرغضاً اجاراتغةغاً تاجماً. وتعاخض 
تسجغج  والئترغظ  الضعغئ  طع  افطث  الطعغطئ  حراضاظا 
افطظ شغ المظطصئ... حارضئ اإلطارات السربغئ الماتثة 
طع  وأذطصئ  والظفعس،  الصطعب  أجض  طظ  المسرضئ  شغ 
العقغات الماتثة طرضجًا لمعاجعئ اظاحار الضراعغئ سطى 
الاةظغث  تصعغخ  سطى  الئترغظ  تسمض  ضما  اإلظارظئ. 

والاطرف.) (CNN سربغ ٢٠١٧/٥/٢١)
العقغات  أن  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ  الرئغج  (أسطظ 
الماتثة وصطر تئاتباا خفصئ أجطتئ أطرغضغئ جثغثة. 
الرئغج  صال  برس"  "افجعحغاث  وضالئ  وبتسإ 
طظ  "الضبغر  حراء  تئاتبا  صطر  وأطغر  إظه  افطرغضغ 
وضان  صعله.  تث  سطى  الةمغطئ"  السسضرغئ  المسثات 
الغعم  خئاح  الاصغا  صطر  أطغر  تمغط  والحغت  تراطإ 
الصمئ  عاطح  سطى  بظائغئ  طئاتبات  شغ  الرغاض  شغ 
اإلجقطغئ افطرغضغئ وصال الرئغج افطرغضغ إظه "ق أتث 
غخظع أجطتئ أشدض طظ أطرغضا" وأحار إلى أن الخفصئ 
"جعف تعشر شرص سمض لطعقغات الماتثة وتجغث الصعة 

افطظغئ لصطر...) (دوت طخر ٢٠١٧/٥/٢١).
وجغاجئ أطرغضا شغ التث طظ الثطر اإلغراظغ سطى بطثان 
المظطصئ عغ إجماع تضاطعا الضقم المسسعل ضث إغران 
وإغصاسعط شغ تئال أطرغضا طظ خفصات جقح وصعاسث 
سسضرغئ وتسعغقت، وضض ذلك بامعغض خطغةغ، دون 
أن غضعن فطرغضا خطعة شسطغئ واتثة ضث إغران، شعغ ق 
تجال تسامث سطغعا ضث البعرة شغ جعرغا، وق تجال تسامث 
سطغعا ضما شغ سعث أوباطا لاسطغح التعبغغظ شغ الغمظ، 
وسثم المساس بظفعذعا شغ السراق ولئظان. شالرئغج 
تراطإ ذضر شغ خطابه شغ الرغاض تجب اهللا الطئظاظغ 
سطى أظه جماسئ إرعابغئ، بط طثح الةغح الطئظاظغ الثي 
غعشر الشطاء الضاطض لاثخض تجب اهللا شغ جعرغا، وغصاتض 

طسه ضث البعار السعرغغظ شغ جرود سرجال!.
شعآقء التضام طبطعط طبض تضام السسعدغئ ق غأطظعن 
أن تعجه أطرغضا إغران لعجِّ سروحعط، شاراعط طظخاسغظ 
ضث إغران  لرغئات أطرغضا خاخئ إذا جمسعا طظعا صعقً 
وخطرعا، تاى وإن لط غصارن بفسض. شصث ذضر تراطإ 
شغ خطابه (طظ لئظان إلى السراق إلى الغمظ، تصعم إغران 
والمطغحغات  اإلرعابغغظ  وتثرغإ  وتسطغح  بامعغض 
الثطار  تظحر  الاغ  افخرى  الماطرشئ  والةماسات 
والفعضى شغ المظطصئ. سطى طثى سصعد، غّثت إغران 
ترائص الخراع الطائفغ واإلرعاب. إظعا تضعطئ تاتثث 
خراتئ سظ الصاض الةماسغ، وتاسعث باثطغر (إجرائغض) 
والمعت فطرغضا، والثراب لضبغر طظ الصادة وافطط شغ 
عثه الصاسئ. وطظ بغظ أضبر الاثخقت زسجسئ لقجاصرار، 
طظ  بثسط  افجث،  ارتضإ  إذ  جعرغا.  شغ  إغران  تثخض 
إغران، جرائط ق تعخش...) (CNN سربغ ٢٠١٧/٥/٢١)، 
وضأن أطرغضا لط تأطر إغران بعثا، وضأن تضام الثطغب 
ق غسرشعن ذلك، ودسا إلى سجل إغران، ولضظ أي خطعة 
طظ جاظإ أطرغضا لطدشط سطى إغران لط تاثث، شأطرغضا 
تراطإ  خراخ  رغط  إغران  طع  الظعوي  باقتفاق  تامسك 
ضثه أبظاء تمطاه اقظاثابغئ... وضض عثا لاثعغش دول 
إلغصاسعط  ذلك  قجاشقل  اإلغراظغ  الئسئع  طظ  الثطغب 
شغ تئائض أطرغضا طظ خفصات جقح، وصعاسث سسضرغئ، 

وتسعغقت، وضض ذلك بامعغض خطغةغ ضما ذضرظا آظفاً.
٥- وأطا طسألئ طحروع جغاجغ طع ضغان غععد، وأن 
تراطإ صث تعجه شغ ٢٠١٧/٥/٢٢ إلى شطسطغظ المتاطئ 
غتمض  تراطإ  ضعن  سظ  والاساؤل  السسعدغئ،  بسث 
طحروساً لطتض السغاجغ... شإن الةعاب سطى ذلك عع أن 
طعضعع الصدغئ الفطسطغظغئ لغج ططّتاً الغعم بالظسئئ 
فطرغضا، ظزرًا لعجعد أولعغات لقدارة افطرغضغئ... وصث 
صطظا   ٢٠١٧/٥/١٢ شغ  جآال  جعاب  أخثرظا  أن  جئص 
شغه: [شغ ظض تفةر المظطصئ السربغئ خاخئ شغ جعرغا، 
شإن  الحمالغئ،  وضعرغا  أطرغضا  بغظ  الاعتر  وجثعظئ 
الصدغئ الفطسطغظغئ لط تسث صدغئ ططتئ ذات أولعغئ 
شغ  أطرغضا  شطغسئ  ولثلك  التالغئ.  افطرغضغئ  لقدارة 
سةطئ طظ أطرعا بالظسئئ لعثه الصدغئ... شعغ تساططع 
إطضاظغئ  وتثرس  الفطسطغظغئ،  لطمسألئ  التطعل  آشاق 
شاح المفاوضات بغظ السرب خاخئ الفطسطغظغغظ وضغان 
غععد، وترى طا غضعن، وطا غآضث ذلك طا ظصطاه بغ بغ 
جغ ٢٠١٧/٣/١١ (وظسئئ وضالئ أظئاء روغارز إلى ظئغض 
أبع ردغظئ الماتثث باجط الرئغج الفطسطغظغ الصعل إن 
تراطإ صال لسئاس إظه غرغإ بئتث ضغفغئ السعدة إلى 

بالظسئئ  ضاظئ  الصئان  بغدئ  أن  إق  الاتالش  وذلك 
لاراطإ عغ الخفصئ اقصاخادغئ طع السسعدغئ، وذلك 
فن اقصاخاد افطرغضغ أخئح سطى المتك بسث جطسطئ 
افول  ضعظه  اجامرار  رغط  والخثطات  افزطات  طظ 
سالمغاً، وأخئح سقج المثغعظغئ الفطضغئ والثشع بالظمع 
اقصاخادي طسألئ شائصئ التغعغئ فطرغضا خاخئ شغ ظرف 
الخسعد الماعاخض لقصاخاد الخغظغ، شخارت المسائض 
الماسطصئ باقصاخاد سطى رأس جطط افولعغات لطرؤجاء 
افطرغضغغظ، وداشساً غجداد تساظماً بعتغرة أضئر طظ ذي 
صئض شغ جغاجاتعط اقصاخادغئ الثارجغئ خاخئ. لصث شاز 
الرئغج افطرغضغ تراطإ شغ اقظاثابات الرئاجغئ أواخر 
٢٠١٦ تتئ حسارات جطعا اصاخادغئ تاسطص باعشغر شرص 
طظ  افطرغضغ  اقصاخاد  وإظعاض  لفطرغضغغظ  السمض 
جثغث بتمض الحرضات افطرغضغئ سطى السعدة إلى أطرغضا، 
وتمض دول السالط سطى دشع "أتاوات" طالغئ لصاء التماغئ 
افطرغضغئ لعثه الثول. والثي حةع التجب الةمععري 
سطى صئعل ترحغته لطرئاجئ ضعظه رأجمالغاً ضطغساً شغ 
الخفصات المربتئ، شعع رجض الخفصات الاةارغئ. وسظثطا 
أخث غطئص جغاجاته عثه ذالإ ألماظغا أبظاء زغارة طغرضض 
لعاحظطظ ٢٠١٧/٣/١٧ بثشع المطغارات تاى بأبر رجسغ 
السالمغئ  الترب  بسث  فلماظغا  افطرغضغئ  التماغئ  بثل 
بثشع   ٢٠١٧/٤/٢٨ الةظعبغئ  ضعرغا  وذالإ  الباظغئ، 
ططغار دوقر بمظ ظخإ الخعارغت افطرغضغئ المدادة 
ظخئعا  الاغ  الخعارغت  تطك  شغعا،  "باد"  لطخعارغت 
الةغح افطرغضغ بسث تةارب ضعرغا الحمالغئ الخاروخغئ 
وتالئ الاعتر الظاحؤئ بسث ذلك... رشدئ ألماظغا رشدًا 
باتاً أن تضعن طثغظئ طالغاً فطرغضا لصاء العجعد السسضري 
افطرغضغ شغعا، ضما رشدئ ضعرغا الةظعبغئ أن تاتمض 
عغ بمظ ظخإ خعارغت "باد" افطرغضغئ. وعثا الاعجه 
افطرغضغ لةظغ "أتاوات" طالغئ دولغئ صث شحض شغ طظاذص 
ضبغرة طظ السالط، ولضظه ظةح ظةاتاً باعرًا شغ السسعدغئ 
غطتص بعا دوغقت الثطغب، وصث ظعر ذلك شغ الخفصات 

الفطضغئ الاغ وصسعا تراطإ طع السسعدغئ.
ظتع  أطرغضا  جغاجئ  لاعجه  الظةاح  بثاغئ  أن  أي 
سصثت  شصث  السسعدغئ،  شغ  ظعرت  صث  "افتاوات" 
الاارغت،  شغ  افضثط  عغ  جقح  خفصات  أطرغضا 
شثضرت الةجغرة ظئ طئاحر ٢٠١٧/٥/٢٠ (وصع المطك 
افطرغضغ  والرئغج  السجغج  سئث  بظ  جطمان  السسعدي 
دوظالث تراطإ السئئ سثدا طظ اتفاصغات الاساون شغ 
افبغخ  الئغئ  وأسطظ  الرغاض.  السسعدغئ  الساخمئ 
تعصغع اتفاصات تساون سسضري طع الرغاض بصغمئ ٤٦٠ 
ططغار دوقر. وصال وزغر الاةارة السسعدي طاجث الصخئغ 
إن بقده طظتئ تراخغص لقجابمار بالسسعدغئ لـ ٢٣ 
طظ ضئرى الحرضات افطرغضغئ. وصالئ طراجطئ الةجغرة 
وصساا  الماتثة  والعقغات  السسعدغئ  إن  بالرغاض 
اتفاصغات دشاسغئ بصغمئ ٤٦٠ ططغار دوقر، طظعا ١١٠ 
ططغارات دوقر صغمئ خفصات سسضرغئ جابصئ، وجاسطط 
بمعجئعا واحظطظ أجطتئ سطى الفعر لطةاظإ السسعدي، 
باإلضاشئ إلى خفصات تساون دشاسغ بصغمئ ٣٥٠ ططغار 

دوقر سطى طثى سحر جظعات.)
وضان طظ ضثاطئ تطك الخفصات أظعا صفجت بمآحرات 
أجعاق افجعط افطرغضغئ الرئغسغئ داو جعظج وجااظثرد 
الثغالغئ  لطمئالس  ظزرًا  ضئغر،  بحضض  وظاجثاك  بعز  آظث 
وتعشغر  افطرغضغ  لقصاخاد  السسعدغئ  تعشرعا  الاغ 
شرص سمض لفطرغضغغظ ضما وسث تراطإ خقل تمطاه 
اقظاثابغئ. وبالظزر شغ عثه الخفصات ظةث أن السسعدغئ 
طظ  ضئغرة  ظسئئ  افطرغضغئ  السقح  طخاظع  إلى  تدت 
إغرادات الثولئ ضض جظئ وسطى طثار سحر جظعات (وبطشئ 
 ٥٢٨  ،٢٠١٦ شغ  لطسسعدغئ  الفسطغئ  اإلغرادات  صغمئ 
ططغار رغال - تعالغ ١٤٠ ططغار دوقر -...) (السربغئ ظئ 
وجثت  صث  تراطإ  إدارة  شإن  وبثلك   ،(٢٠١٦/١٢/٢٢

ضالاعا المالغئ شغ آل جسعد...!
المظاضفئ  باب  طظ  شعع  الضعظةرس  اصاراح  وأطا   -٣
طعضعع  شغ  غآبر  لظ  شعع  افرجح  وسطى  السغاجغئ 
اقصاخاد  تظسح  شالخفصئ  غتسظعا!  صث  بض  الخفصئ، 
افطرغضغ باظحغط المخاظع وتفاح شرص سمض واجسئ 
شأطرغضا بضض أتجابعا تطمح لثلك، ولضظ المسألئ ضما 
ث تراطإ  صطظا عغ طظ باب المظاضفئ السغاجغئ شصث تصخَّ
الاشطغئ سطى شدائته الضبغرة ذات السقصئ باتخاقته 
طع روجغا، والصداغا المرشعسئ سطى خعره والمصربغظ 
ث الاشطغئ سطى ضض ذلك بإظةاز اصاخادي ضئغر  طظه، تصخَّ
بمبض تطك الخفصات وبسمض جغاجغ ضثلك ضئغر بةمع 
تطك التحعد طظ تضام تطك الثول، وعضثا ضان! شإن 
تراطإ  لجغارة  أطرغضا  شغ  العاجسئ  اإلسقطغئ  الاشطغئ 
واجاماساته، وخفصات السقح الضئرى الاغ سصثعا شغ 
السسعدغئ، وطحاعث الرؤجاء والمطعك المسطمغظ الثي 
جاءوا طظ ضض شب سمغص لتدعر خطاب تراطإ وتأدغئ 
فطرغضا، ضض ذلك غثفش سظ الرئغج  الطاسئ  طظاجك 
تطك  آبار  طظ  تغظ،  إلى  ولع  إدارته،  وأرضان  تراطإ 
سظه  وغتضى  اإلظةاز  خاتإ  بمزعر  شغزعر  الفدائح، 
الظةاح، ولغج شصط الاسرغئات والفدائح وضسش أدائه 
السغاجغ، وعثا جاظإ سطى أعمغئ ضئغرة له شغ الزرف 
التالغ، وطظ ذلك غمضظ شعط الارتغإ الساجض لتدعر 
لطرغاض  المسطمغظ  والمطعك  الرؤجاء  طظ  ضئغر  تحث 
قجاصئال الرئغج افطرغضغ، وذلك لطمرة افولى بعثا 

نَا ِمَن الُْمرْشِكنَِي﴾...  
َ
أ

السغظ  صرَة  اهللا  بسط  أشااح  شإظغ  آخرًا  ولغج  وأخغرًا 
العاصغئ، لاطتص بأخاغعا اإلذاسِئ والراغئ شغخثْسظ طسًا 
بالضطمئ الطغئئ المسمعسئ والمصروءة والمرئغئ، شُاظغَر 
أصاخغ  إلى  الثغر  وتظصَض  الصطعب،  وُتتغَغ  الئخائر، 
لَْم تََر َكْيَف رَضََب 

َ
الثظغا، وترصى به إلى سظان السماء: ﴿أ

ْصلَُها ثَابٌِت َوَفرُْقَها يِف 
َ
ُ َمَثًال لَكَِمًة َطيَِّبًة َكَشَجَرةٍ َطيَِّبٍة أ ابَّ

َماءِ﴾، وآخر دسعاظا أن التمث هللا رب السالمغظ   السَّ
  والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته 

أخعضط سطاء بظ خطغض أبع الرحائ أطغر تجب الاترغر          
لغطئ السئئ، افول طظ رطدان ١٤٣٨عـ 

المعاشص ٢٠١٧/٠٥/٢٧طـ

صظاة  اظطقصئ  شعع  به  أبحرضط  الثي  الباظغ  وافطر 
عثا  أبمرت  شصث  المئارضئ...  الطغطئ  عثه  شغ  "العاصغئ" 
بمرًة  أبمرت  الاترغر،  تجب  شغ  اإلسقم  حةرُة  الغعم 
وتحفى  افسغظ،  بعا  تطث  طئارضئ،  ذغئًئ  طدغؤئ، 
والثثاع  الجلض  ُطحاِعَثعا  تصغ  بمرًة  الخثور...  بعا 
بمرًة  افباذغض...  وُتجعص  بالتص  تخثع  والادطغض، 
تتمض  بمرًة  الئخائر...  بعا  وُتظار  افبخار،  تحعثعا 
السمع  ألصى  أو  صطٌإ  له  ضان  طظ  ولضض  فعطعا  الثغَر 
واصغئ،  وطسماعا  واصغئ،  اجمعا  بمرًة  حعغث...  وعع 
وتعثي  الطرغص،  تظغر  شعغ  والمسمى،  اقجُط  ولظسط 
َسبِييِل  ﴿قُْل َهِذهِ  به:  تخثع  الثي  التص  بصعل  السئغض 
ِ َوَما  نَا َوَمِن ايََّبَعيِن وَُسْبَحاَن ابَّ

َ
ِ بَلَ بَِصرَيةٍ أ ْدُعو إىَِل ابَّ

َ
أ

تامئ: تثاسغات زغارة تراطإ إلى السسعدغئ وشطسطغظ المتاطئ!

 تامئ ضطمئ السثد: ضطمئ أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ...

المفاوضات، وأضث سطى "الاجاطه بسمطغئ جطمغٍئ تصعد إلى 
جقٍم تصغصغ"). وصال أغداً شغ طآتمر ختفغ طحارك 
عع  طا  ضض  ("جأشسض  سئاس:  طع  افبغخ،  الئغئ  شغ 
ضروري... أود أن أسمض ضعجغط أو طعجه أو تضط بغظ 
الةاظئغظ وجظظةج عثا...") (روجغا الغعم، ٢٠١٧/٥/٤)، 
أي أن أطرغضا ق تصثم خططاً طتثدة لطتض شغ شطسطغظ 
اآلن، وذلك إلى أن تصطع حعذاً شغ الترب أو الاعثئئ 
شطغج  الحمالغئ.  وضعرغا  جعرغا  لمعضعسغ  بالظسئئ 
طتثدًا سظث تراطإ ضغفغئ السعدة لطمفاوضات وق ظعع 
السمطغئ السطمغئ الاغ غرغث، بض عع شغ طرتطئ اجاضحاف 
شطسطغظ...  شغ  الظجاع  أذراف  طع  ودردحئ  واجاطقع 
ضما أظه غرغث طظ عثه افذراف أن تطاصغ شغ لصاءات 
طئاحرة لغافصعا سطى التطعل الاغ غرغثون أو بافترى الاغ 
غرغثعا ضغان غععد! لثلك تطالإ بمفاوضات طئاحرة 
(شصث الاصئ طظثوبئ العقغات الماتثة إلى افطط الماتثة 
ظغضغ عغض بالمظثوب الفطسطغظغ رغاض طظخعر لطمرة 
افولى غعم البقباء الماضغ. وشغ وصئ قتص، صالئ شغ 
سطى  لطاعاخض (اقجاماسغ) إن  بمعصع "تعغار"  تشرغثة 
الفطسطغظغغظ أن غطاصعا باإلجرائغطغغظ "شغ طفاوضات 
لطتخعل  الماتثة  افطط  إلى  الطةعء  طظ  بثق  طئاحرة 

سطى ظاائب...") (بغ بغ جغ، ٢٠١٧/٣/١١)].
٦- وشغ الثاام شإظه فطر جطض أن تضعن أطرغضا الاغ 
الفاجثة  صغمعا  ظاغةئ  الثاخض  طظ  السعس  غظثرعا 
ذات  عثه  تضعن  أن  جطض  فطر  إظه  السفظئ،  وتدارتعا 
حأن شغ بقد المسطمغظ تخعل وتةعل شغعا، وغاظاشج 
تضاطاً!!  أظفسعط  غسّثون  طظ  طخالتعا  خثطئ  سطى 

سغظغعا  طظ  بظزرة  بض  بإخئسعا  لعط  تحغر  بط  وطظ 
لاصثغط  غاسابصعن  روغئداً  وخمسعن  خمسئ  شغعرع 
العقء والطاسئ لمةرم غارق شغ الةرغمئ تةاه اإلجقم 
والمسطمغظ... وطظ المآلط أن تضعن بروات المسطمغظ 
تصغط أود اقصاخاد افطرغضغ شاظسح تغاتعط وتسالب 
الئطالئ سظثعط شغشظعا بعا شغ العصئ الثي تظاحر شغه 
الئطالئ شغ بقد المسطمغظ! إن السمقء غشاخئعن عثه 
البروة طظ أعطعا وعغ ططضغئ ساطئ لطمسطمغظ شغ حرع 
اهللا، وطع ذلك غدسعظعا بغظ غثي تراطإ لغاصعى بعا 
سطى طةازره شغ بقد المسطمغظ! ولضظ السئإ طسروف، 
الثي  اإلطام  الثطغفئ  وجعد  سثم  إظه  وظسغثه...  صطظاه 
ا  َ «ِإنَّ َصاَل:   ، الظَِّئغِّ  َسِظ  ُعَرْغَرَة  َأِبغ  شَسْظ  به،  غاصى 
ََّقى ِِه» أخرجه طسطط،  ْ َوَراِئِه، َوُ َماُم ُجٌَّة، َُقاَتُل ِم اإلِْ
شالعاجإ سطى ضض طسطط غتإ اهللا ورجعله أن تضعن 
عثه عغ صدغاه المخغرغئ: السمض الةاد المةث بإخقص 
هللا جئتاظه وبخثق طع رجعله ، وذلك إلصاطئ الثقشئ 
الراحثة، شااتصص بحرى الرجعل افضرم بسث عثا التضط 
الةئري ضما جاء شغ التثغث الختغح الثي أخرجه أتمث 
والطغالسغ والطفر لططغالسغ: صال ُتَثْغَفُئ: َصاَل َرُجعُل 
َن،  ُ ُ َأْن َت ُن َما َشاَء هللااَّ ُ ِرًَّة، َفَ ُن َجْ ُ َّ َت اهللاَِّ : «...ُث
َعَلى  ِخَالَفٌة  ُن  ُ َت  َّ ُث َيْرَفَعَها،  َأْن  َشاَء  ِإَذا  َيْرَفُعَها   َّ ُث
ِة»... وطظ بط غسج المسطمعن وغثل الضفار  َّ ُ َهاِج الُّ ِمْ
المساسمرون وغظضفؤعن سظ بقد المسطمغظ إلى سصر 

 دارعط إن بصغ لعط سصر دار
افول طظ رطدان المئارك ١٤٣٨عـ

٢٠١٧/٥/٢٧م

ختغفئ  "صالئ  الاالغ:  الثئر  ٢٠١٧/٠٥/٢٧م)  ١٤٣٨عـ،  رطدان  طظ  افول  السئئ  افظاضعل،  (وضالئ  طعصع  أورد 
ظغعغعرك تاغمج افطرغضغئ، إن ٣١٠٠ طثظغ سطى افصض لصعا طخرسعط إبر الشارات الةعغئ افطرغضغئ سطى السراق 
وجعرغا، طظث بثء الترب سطى تظزغط "داسح" خغش ٢٠١٤. وأحارت الختغفئ، إلى أن "الةغح افطرغضغ غسطغ 
تصثغرات طظثفدئ جًثا تغظما غصعل إن غاراته أجفرت سظ طصاض ٣٥٢ طثظغاً شصط". إق أن طظزمئ "إغروورز" غغر 
التضعطغئ الاغ تاثث طظ لظثن طرضجا وتةمع المسطعطات المظحعرة تعل سثد الدتاغا المثظغغظ، تصعل إن "سثد 
الصاطى المثظغغظ عع بماظغئ أضساف طا تآضثه العقغات الماتثة"، بتسإ الختغفئ افطرغضغئ. ووشًصا فرصام 
"إغروورز"، شإن تخغطئ الدتاغا طظ المثظغغظ الثغظ صاطعا خقل الربع افول طظ السام ٢٠١٧، ارتفسئ بظسئئ ضئغرة 
طصارظئ بالفارات السابصئ. وأوضتئ الختغفئ، أن "السمطغات السسضرغئ لطسغطرة سطى طساصض داسح ضالمعخض 
والرصئ، لسئئ دوًرا طعًما شغ ارتفاع سثد الصاطى". ولفائ إلى أن "الصادة السسضرغغظ تخطعا سطى ترغئ أضئر شغ 
اتثاذ صرارات بحأن الشارات الةعغئ (سطى جعرغا والسراق) شغ افغام افخغرة طظ إدارة الرئغج افطرغضغ السابص 

باراك أوباطا، وعع اتةاه تسجز عثا السام تتئ إدارة الرئغج دوظالث تراطإ"."
: عثه عغ أطرغضا الاغ غساةثغعا تضام المسطمغظ، وغرضسعن تتئ أصثام جاجاعا، وُغْسطمععط 
أطعال المسطمغظ وبرواتعط سطى ذئص طظ ذعإ، طثسغظ أظعط غحارضعظعا شغ تطفعا، وغساةطئعن صعاتعا 
وذائراتعا وبعارجعا، لمتاربئ (اإلرعاب)، وإذ بعط غساصثطعظعا لصاض المثظغغظ المسالمغظ تتئ أظصاض 
بغعتعط وطساحفغاتعط وشغ طثارجعط وأجعاصعط، لغبئاعا طا لظ ظمّض سظ تضراره، وعع أن عآقء التضام 
عط خعظئ سمقء غةإ سطى افطئ الاثطص طظعط، وإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ بعا شصط خقخعط 

طظ أطرغضا وضض الثول اقجاسمارغئ.

3100 مدني قتلوا إثر الغارات الجوية األمريكية على العراق وسوريا

أطر جفغر أطرغضا شغ باضساان دغفغث عغض، وصث ُجمح له بثخعل طصر الةغح الئاضسااظغ شغ ٢٢ طظ أغار/
طاغع ٢٠١٧م، أطر روغئدات باضساان باظفغث خطئ تراطإ فششاظساان طظ خقل بثل المجغث طظ الةعث لستص 
المسطمغظ  تضام  تدرعا  الاغ  تراطإ  لصمئ  طاابسئ  وشغ  أششاظساان،  شغ  افطرغضغ  اقتاقل  ضث  المصاوطئ 
الثعظئ ووشث طظ ظزام باجعا/ظعاز الئاضسااظغ، اجامع السفغر افطرغضغ بالصغادة الساطئ بخفاه طمبق لطعغمظئ 
افطرغضغئ شغ المظطصئ، ططالًئا بض آطرا باجاثثام الصعات المسطمئ شغ باضساان لتماغئ المخالح افطرغضغئ 
شغ المظطصئ، وبعثا الخثد أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان غعم افربساء ٢٧ طظ 
حـسئان ١٤٣٨عـ، المعاشص ٢٤ أغار/طاغع ٢٠١٧م بغاظًا ختفغًا بسظعان "صائث الةغح (باجعا) غعغظ طظخئه باجاصئاله 
جفغر أطرغضا" أضث شغه أن الاساطغ سظ الظحاط اإلرعابغ فطرغضا شغ أششاظساان والسراق وجعرغا، ولحرغك 
بعثف  اإلجقطغئ،  المصاوطئ  لستص  أطرغضا  أجظثات  ضض  باجعا  اباطع  المتاطئ،  ضحمغر  شغ  (العظث)  واحظطظ 
تعظغش الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ الصعغئ ضصعات حرذئ ضث أغئ طصاوطئ إجقطغئ لطخطغئغغظ افطرغضغغظ 
طظ  بظعاره  لغطه  غخض  ظعاز،  باجعا/  ظزام  أن  الئغان  واسائر  لضحمغر،  العظثوجغ  واقتاقل  أششاظساان  شغ 
أجض تماغئ أسثائظا، وطتاربئ المسطمغظ تتئ حسار إظعاء (اإلرعاب) سئر التثود والاساون السسضري وجغاجئ 
ضئط الظفج، واظاعى الئغان إلى طثاذئئ الدئاط المثطخغظ شغ الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ بصعله: إن 
ظزام باجعا/ظعاز ق غعاط بالثغظ الثي تتمطعظه شغ صطعبضط وق غثحى اهللا جئتاظه وتسالى، وق غصغط وزًظا 
لترطئ دطاء المسطمغظ الاغ ُأزعصئ شغ جئغض تظفغث أواطر أطرغضا لطتفاظ سطى طخالتعا، بض إن عثا الظزام 
غخطش طع أسثائظا شغ خثاصئ تمغمغئ وغجج بضط شغ أتعن تروب افسثاء، وغصثم لعط أجرارضط السسضرغئ 
سطى ذئص طظ ذعإ، شضغش تسمتعن لعط باقجامرار بصغادتضط وتعجغه جقتضط إلى تغث غرغث سثوضط؟! 
أسطعا الظخرة لتجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، لطصداء سطى العغمظئ افطرغضغئ، 

واجاسادة حعر رطدان حعر ظخر المسطمغظ سطى افسثاء.

نظام باجوا/ نواز، يصل ليله بنهاره لمحاربة المسلمين 
وحماية أعدائهم
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المفضرون  واجاثثم  أطرغضا،  شغ  الثارجغئ  السغاجئ 
وبرغةغظسضغ  ضغسظةر  طبض  التثغبعن  افطرغضغعن 
اقخاقشات بغظ طاضغظثر وجئغضمان لائظغ طفاعغط طبض 
الئطصظئ وسثم اقجاصرار وأعمغئ آجغا والمتغط العادئ 

طظ بغظ أشضار أخرى.
غمضظ الصعل بأن اتاعاء ألماظغا طظ خقل الظاتع وسثم 
صثرة اقتتاد افوروبغ سطى تتثي افولعغئ افطرغضغئ 
وسثم  أششاظساان  شغ  السعشغاغ  اقتتاد  وعجغمئ 
اقجاصرار شغ الحرق افوجط وافزطئ التالغئ شغ حئه 
الةجغرة الضعرغئ ضطعا ججء طظ ظةاتات السغاجئ افطرغضغئ 

المسامثة طظ تطئغص الظزرغات الةغعجغاجغئ.
الخسإ  طظ  شإظه  الظزرغات  جمغع  طع  التال  عع  ضما 
التفاظ سطغعا جًرا، والثخعم شغ ظعاغئ المطاف جعف 
شغما  وبالاثصغص  تئّظغعا.  أو  طسعا  الاضغش  غاسطمعن 
وراء طسسى التجام والطرغص الخغظغ غائغظ أن بضغظ 
تاططع إلظحاء بظغئ تتاغئ تمضظعا طظ الاتعل إلى صعة 
سزمى ذات إطضاظغات سالمغئ، وتعثف إلى السغطرة 
سطى "عارتقظث" واجاشقل ظزرغئ (رغمقظث) طظ خقل 
 (CPEC) ،عثه المحارغع الطمعتئ. سطى جئغض المبال
الئدائع  حتظ  سطى  الخغظ  غساسث  جعف  (ضئغك)  أو 
طظ الثطغب السربغ سئر طغظاء جعادر شغ باضساان طظ 
خقل السضك التثغثغئ إلى الطرغص السرغع ضاراضعرم 
صطسئ  عغ  وباضساان  لطخغظ؛  الرئغسغ  الئر  إلى  بط 
واتثة شصط طظ ذرغص الترغر الئتري الخغظغ، شعغ 
شغئثو  والطرغص،  التجام  طئادرة  طحروع  طظ  ججء 
عثا  إن  رغمقظث.  طعاظأ  سطى  لطسغطرة  طتاولئ  أظعا 
ق غساسث الخغظ سطى الاتاغض سطى الممرات الئترغئ 
أغًدا  غمّضظعا  بض  شتسإ،  أطرغضا  سطغعا  تسغطر  الاغ 
طظ اجاشقل عثه المعاظأ فغراض سسضرغئ لمصاوطئ 
العغمظئ افطرغضغئ. خقًشا لروجغا، شإن الخغظ لغسئ 
بتري  وجعد  ولعا  "عارتقظث"،  بثول  بضباشئ  طتاذئ 

غاظاجإ طع خفات الصعة الئترغئ.
صئض  طظ  الةغعجغاجغئ  المظاورات  عثه  شغ  المآجش 
غاماع  الثي  اإلجقطغ  السالط  أن  عغ  السزمى  الصعى 
بصثرات عائطئ غغر صادر سطى المحارضئ شغ عثا الخراع 
وطظ تصرغر طخغره بظفسه! بض سطى السضج طظ ذلك، 
والطرق  المعاظأ  طبض  اإلجقطغئ  الئقد  طــعارد  شإن 
والةظعد والعغثروضربعظات والطرق المائغئ... وطا إلى 
ذلك ضطعا وضسئ لثثطئ الصعى السزمى لطسغطرة سطى 
المسطمغظ شغ أوراجغا، وبثًق طظ اجاثثام تطك المعارد 
آجغا  طظ  المسطمغظ  لاترغر  القزطئ  وافدوات  ظفسعا 
العجطى إلى ترضساان الحرصغئ، وطظ الحرق افوجط 
إلى أشرغصغا، ق غرى تضام المسطمغظ افصظان أي سار شغ 

اقجاسقم لطصعى السزمى والثدعع فععائعط.
طظ  شرغثة  الماضغ  شغ  اإلجقطغئ  الثولئ  ضاظئ  لصث 
طظ  ضض  بغظ  تةمع  ضاظئ  شصث  حغء،  ضض  شغ  ظعسعا 
الصعة الئرغئ والصعة الئترغئ، وتسغطر بحضض لط غسئص 
لط  وطا  سام،  ألش  لمثة  أوراجغا  بقد  سطى  طبغض  له 
الباظغئ  غاعتث المسطمعن تتئ راغئ الثقشئ الراحثة 
لطصعى  خاضسئ  جازض  افطئ  شإن  الظئعة،  طظعاج  سطى 

 السزمى السالمغئ

هل تخطط الصين للسيطرة 
على أوراسيا؟!

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: سئث المةغث بعاتغـ 

ضحش الرئغج الخغظغ (حغ جغظ بغظس) افجئعع صئض 
الماضغ شغ طراجط اشاااح (طظاثى التجام والطرغص) سظ 
خطئ لاصثغط تعالغ ٢٠ ططغار دوقر طظ المساعمات 
الثي  العصئ  وشغ  الترغر؛  ذرغص  لخظثوق  اإلضاشغئ 
رّتئئ شغه باضساان بعثه افطعال اإلضاشغئ وأحادت 
المخالح  ذلك  جسض  الخغظ،  طع  العبغصئ  بسقصاتعا 
"باضساان:  ســظــعان:  تتئ  المتك  سطى  افطرغضغئ 
المساسَمرة اقصاخادغئ الصادطئ لطخغظ"، وطظ المآضث 
ذلك.  سطى  غسارضعن  الئاضسااظغغظ  السغاجغغظ  أن 
الخغظ  طحروع  اظاصثت  الاغ  وتثعا  لغسئ  أطرغضا 
شغه، بض العظث أغًدا  الطمعح ودور باضساان الباظعي 
الخغظغئ  السقصئ  تطعر  طظ  ذعغطئ  شارة  طظث  تحاضغ 
اقجاراتغةغ"  "الةثار  بظاء  إلى  ولةأت  الئاضسااظغئ 
الثاص بعا طع الغابان لاسجغج طحارغع الئظغئ الاتاغئ 
طظ  السثغث  تحاضغ  لماذا  جــآال:  غطرح  عثا  شغعا. 

الئطثان طظ طئادرة ذرغص الترغر الخغظغ؟
لسض الةعاب غضمظ شغ تخرغتات جغظ بغظس "لاسجغج ظعع 
جثغث طظ السقصات الثولغئ" الاغ شّسرعا الئسخ بأظعا 
تسظغ ظزاًطا سالمًغا جثغًثا طظ خغاغئ الخغظ ولغج 
طظ خغاغئ أطرغضا. غآغث سثد صطغض طظ المسطصغظ شضرة 
أن داشع بضغظ وراء طحروع التجام والطرغص عع ذرد 

أطرغضا ضصعة طآبرة شغ أوراجغا.
أي  السغاجغ،  الاترك  عثا  سطى  المارتئئ  اآلبار  لفعط 
طراجسئ  بظا  غةثر  شإظه  أوراجغا،  سطى  الخغظ  جغطرة 

الظزرغئ الةغعجغاجغئ لطمظطصئ جرغًسا.
بالس  أطًرا  الةشراشغا  دور  ُغسّث  السغاجغئ،  الةشراشغا  شغ 
افعمغئ شغ شعط السغاجئ الثارجغئ لطئطث، ولفعط العاصع 
السغاجغ شغ أوراجغا، غةإ شعط الرؤغاغظ السغاجغاغظ 
الماثخص  ظحر  ١٩٠٤م،  ســام  شغ  ــا.  أوراجــغ شغ 
طصالئ  طاضغظثر)  (عالفعرد  الةشراشغا  شغ  الئرغطاظغ 
شغعا  تثد  الاارغثغ"  الةشراشغ  "المتعر  سظعان:  تتئ 
الرئغسغ  المتعر  تطثغص  وغمضظ  "عارتقظث"،  ظزرغئ 
لعثه الظزرغئ بأظه "طظ غتضط أوروبا الحرصغئ غاتضط 
السالط  ججر  غصعد  عارتقظث  غتضط  والثي  بعارتقظث؛ 
(أوروبا وآجغا وأشرغصغا)، والثي غتضط ججر السالط غتضط 
السالط"، ووشًصا لماضغظثر، تاضعن "عارتقظث" طظ أوروبا 
المظطصئ  باجط  أغًدا  تسرف  والاغ  وآجغا،  الحرصغئ 
ألماظغا  طبض  الثولغئ  الصعى  طاضغظثر  ورّحح  المتعرغئ، 
وروجغا لطسغطرة سطى السغاجئ السالمغئ، وصث حعثت 

تعصسات طاضغظثر بسخ الظةاح طع اقتتاد السعشغاغ.
لصث جاعط الضاتإ اقجاراتغةغ افطرغضغ (جئغضمان) 
شغ ظحر ظزرغئ "رغمقظث" الاغ تآضث أن طةمعسئ الئقد 
الساتطغئ الاغ تطعق أوراجغا عغ أعط طظ صطإ السالط 
رأي  وشغ  وأشرغصغا؛  وآجغا  أوروبا  طساصئض  تصرغر  شغ 
جئغضمان الصعة الئترغئ لعا تأبغر أصعى طظ الصعة الئرغئ 
الظزرغئ  لعثه  ووشًصا  أوراجغا،  طخغر  تصرر  الاغ  وعغ 
شإظه طظ الدروري السغطرة سطى الثول الئترغئ الاغ 
تماطك طخادر الطاصئ (طظ دول الثطغب السربغ وخعًق 
اتاعاء  غمضظ  بثلك،  الصغام  خقل  وطظ  الغابان)،  إلى 

الصعى الئرغئ طبض روجغا والخغظ بثرجئ أصض.
خاظسغ  سطى  ضئغًرا  تأبغًرا  الظزرغاان  عاتان  أبرت  لصث 

جط
رمضان في حياة المسلمينطار

لصث طرت بالمسطمغظ سصعد طظ السظغظ سةاف، طظث 
وتمّجصئ  الثقشئ،  دولَئ  دولَاعط  المسطمعَن  شصَث 
بقدعط، وتتّضط الضاشُر المساسمُر شغ تغاة المسطمغظ 
بض شغ سصعلعط، وخرشعط سظ صداغاعط المخغرغئ 
شغ التغاة؛ شطط غسث رضعاُن اهللا غاغَئ غاغاتعط، ولط 
غسِث التضُط باإلجقم، وق َوتثُة بقد المسطمغظ طظ 
عمِّعط،  أضئَر  الثظغا  شخارت  المخغرغئ،  صداغاعط 
واخاطفئ،  طصاغغسعط  شاضطربئ  سطِمعط،  وطئطَس 
حعر  طع  المسطمغظ  تال  طظ  ذلك  سطى  أدلَّ  ولغج 
عثا  خخعخغئ  غثرضعن  شعط  الفدغض،  رطدان 
الحعر، وسزماه سظث اهللا تسالى، ولضظ طع اضطراب 
وذسام  ظعٍم  حعر  إلى  الحعر  عثا  تتعل  المصاغغج 
وحراٍب وجعرات وطسطسقت تشجو السصعل والظفعس.
تضط  ظّض  شغ  طثغثة  صروظًا  المسطمعن  ساش  لصث 
الثقشئ،  دولئ  بط   ، اهللا  رجعِل  دولِئ  اإلجقم؛ 
آطظغظ ططمؤظغظ، ضاظعا غسغحعن التغاَة الثظغا وعط 
غاططسعن إلى التغاة اآلخرة، غظازرون حعَر رطداَن 
لط  ولضظ  السزغط،  افجر  طظ  لغشارشعا  بغعم،  غعطًا 
غضظ غصاخر حعرعط سطى الخغام وبدع رضسات طظ 

الاراوغح...
  سظ سئث اهللا بظ سمرو بظ الساص، أن رجعل اهللا
امِة،  الق َم  ي اِد  للع فعاِن  َ والقرآُن  اُم  ال  » صال: 
هاِر  ال راَب  عاَم وال عُه ال اُم: ربِّ إني م ُل ال ق
ِل  الل َم  ال عُه  م ربِّ  القرآُن  ُل  ق و ه،  ف ي  فِّْع ف
الضراُم  الختابُئ  ضان  لصث  عاِن»،  فَّ َ فُ ه،  ف ي  فِّْع ف
ضطه،  بالصرآن  الطغض  أتثعط  غصعم  سظعط  اهللا  رضغ 
وبسدعط غصعم الطغض بظخش الصرآن، وبسدعط ببطبه، 

شق غضاُد أتثعط غارك وصااً لطساطه.
ضسًق،  أو  راتئ  وق  ظعطاً  غضظ  شطط  ظعارعط  أطا 
دسعة  لتمض  اهللا،  جئغض  شغ  وصااقً  جعادًا  ضان  بض 
اإلجقم إلى الظاس، شطط غضْث غثُض رطداُن شغ تطك 
الصرون المثغثة طظ جرغئ أو غجوة أو طسرضئ لصاال 
المحرضغظ، إلدراضعط سزط أجر الصاال شغ جئغض اهللا، 
شعثا  لطظاس،  العثى  وغتمطعن  اإلجقم،  شغظحرون 
سمر بظ الثطاب رضغ اهللا سظه غسأل جطساَءه غعطاً: 
الخعم  له  غثضرون  شةسطعا  أجرًا؟  أسزط  الظاس  أي 
والخقة، وغصعلعن شقن وشقن بسث أطغر المآطظغظ. 
ذضرتط  طمظ  أجرًا  الظاس  بأسزط  أخئرضط  أق  شصال: 
وطظ أطغر المآطظغظ؟ صالعا: بطى. صال: ُرَوْغِةٌض بالحام 
آخٌث بطةاِم شرجه غضف ِطْظ وراء بغدئ المسطمغظ، ق 
غثري أجئٌع غفارجه، أم عاّطٌئ تطثغه، أو سثٌو غشحاه؟ 
شثلك أسزُط أجرًا طمظ ذضرتط وطظ أطغر المآطظغظ. 

(تغاة الختابئ ٣٢٠/١).
وطسارك  غجوات  وصسئ  الفدغض  الحعر  عثا  وشغ 
شاخطئ شغ تارغت المسطمغظ، طظعا غجوة بثر، وطظعا 
تطغظ،  وطسرضئ  إجئاظغا،  شاح  وطظعا  طضئ،  شاح 
وغغرعا  وسمعرغئ،  الظعبئ،  وشاح  الئعغإ،  وطسرضئ 
تارغثعط  شغ  المسطمعن  اغاظط  لصث  الضبغر،  الضبغر 
اظاخارات  حعر  لغةسطعه  رطدان  حعر  المةغث 
وشاعح، لصث ضان حعر جعاد وصاال، ضض ذلك لما ضان 
لطمسطمغظ دولٌئ واتثٌة تتضمعط باإلجقم، غثاذإ 

خطغفاعط افسثاَء بسجِة اإلجقم.

شغه  غرى  ق  الغعم  المسطمغظ  تال  شغ  الظاظَر  لضظ 
إق  شغعط  غرى  ق  سثّوًا،  غظضأ  وق  خثغصاً  غسّر  طا 
الافرصئ والامجق، والدسش والثلئ والمعاظئ، غراعط 
الروغئدات،  التضام  طظ  لحرذطئ  طساسطمغظ 
غسغحعن التغاَة الاغ غفرضعظعا سطغعط، تغاَة تئسغٍئ 
لثول الضفر، غاتّضُط الضاشر المساسمُر شغ حآوظعط 
ترى  شق  بقدعط،  شغ  شسادًا  ساَث  والثاخئ،  الساطئ 
والظسض،  الترث  وإعقك  والثطار،  الصاض  غغر  شغعا 
وظعإ الثغرات والبروات، غطّئص سطغعط أتضاَم الضفر، 
والسطماظغئ،  الرأجمالغئ  بالمفاعغط  سصعلعط  غشجو 
تتمض  الاغ  الخشغرة  بالحاحات  بغعتعط  وغشجو 
غترخعن  وتةثعط  تئبه،  طا  ضض  شغ  الظاصع  السّط 
سطى طاابسئ تطك الحاحات وطا شغعا طظ طسطسقت 
إلغعط  وتظصض  خعرته،  وتحّعه  اإلجقم،  تتارب 
المفاعغط المظاصدئ لسصغثتعط طظ تغث ق غحسرون، 
وتخّعر لعط التغاَة تخعغرًا طظاصداً لاخعغر اإلجقم، 
وتفرض سطغعط الظمط الشربّغ شغ السغح، شطط تسث 
غئظعظه،  وبغٍئ  غةمسعظه،  طاٍل  جعى  سظثعط  التغاُة 
وولٍث ق غساطغسعن تربغاه سطى اإلجقم وطفاعغمه 
الطسام  فخظاف  طعجماً  رطدان  وخار  وأتضاطه، 
والحراب وأخظاف التطعى شغ الطغض، أّطا الظعار شعع 

وصئ الضسض والظعم، وبسخ افسمال الثظغعغئ.
عغئاه  لرطداَن  غسغثوا  أن  لطمسطمغظ  آن  لصث 
شغ  أولعغاتعط  ترتغإ  غسغثوا  أن  سطغعط  وبعةاه، 
التغاة، شغدسعا صداغاعط المخغرغئ طعضَسعا الثي 
وتسالى  جئتاظه  اهللا  رضعان  شغةسطعا  تساتصه، 
غاتصص  وق  فسمالعط،  وطصغاجًا  غاغاتعط،  أجمى 
ذلك إق بأن غسغحعا التغاة اإلجقطغئ الختغتئ الاغ 
أرادعا لعط اهللا جئتاظه وتسالى، وساحعا المسطمعن 
بإصاطئ  اهللا  أظجل  بما  التضط  بإسادة  وذلك  صئطعط، 
دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الاغ عغ وسُث اهللا 
الضفر  جططان  شغجغطعا   ، رجعِله  وبحرى  وجض،  سج 
سظ بقدعط، وغظسمعا شغ تضط اإلجقم وطفاعغمه 
جئتاظه  اهللا  طظ  تصربعط  الاغ  الخاشغئ  الظصغئ 
وتسالى، وغسعدوا لغتمطعا رجالئ اإلجقم إلى الظاس 
ضاشئ بالثسعة والةعاد، وغةسطعا طظ حعر رطدان 
والفاعتات،  اقظاخارات  وحعر  الطاسات،  حعر 

وحعر الصربات.
غتصصعا  لضغ  المسطمغظ  سطى  المتّاط  طظ  بات  لصث 
الثي  الاترغر  تجب  خفعف  إلى  غظدّمعا  أن  ذلك 
وضع اإلخئع سطى جرح افطئ، شغتمطعا طسه الثسعة 
لقجقم سطى ذرغصئ رجعل اهللا ، وغظخروه إلغخال 
اإلجقم إلى التضط إلصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج 
خطغفئ  راغئ  تتئ  المسطمغظ  بقد  شااعتث  الظئعة، 
واتث، غتضمعط بحرع اهللا، وغرسى حآوظعط بأتضام 
طفاعغط  إلى  المسطمعن  غسعد  وتغظعا  اإلجقم، 
اإلجقم الظصغئ الخاشغئ، وتسعد لعط السجة والضراطئ، 
وتسعد لعط المصاغغج الختغتئ، والظزرة الختغتئ 
لططاسات  طعجماً  رطدان  حعر  وغسعد  لطتغاة، 
ظسغث  والفاعتات،  لطظخر  وطعسثًا  الختغح،  بالمسظى 
 ، اهللا  رجعل  جغرة  السزام،  افوائض  جغرة  شغه 

 وجغرة الختابئ الضرام، وتابسغعط بإتسان

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: خطغفئ طتمث – افردنـ 

ستستمر هجرة المسلمين ما دام الرويبضات مسلطين على رقابهم
ظحر طعصع (روجغا الغعم، السئئ افول طظ رطدان ١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٠٥/٢٧م)، عثا الثئر: "أشادت وضالئ شراظج برس الغعم بأظه تط إظصاذ ٣٤٣٠ طعاجرا سطى افصض طظ الشرق 
صئالئ جعاتض لغئغا غعم الةمسئ أبظاء طتاولاعط سئعر الئتر افبغخ الماعجط إلى أوروبا. وذضرت العضالئ أن طةمعسئ طظ السفظ الطغئغئ أظصثت أضبر طظ ١٢٣٠ طعاجرا 
وظصطاعط إلى طغظاءي ذرابطج والجاوغئ. وجرى ضثلك إظصاذ تعالغ ٢,٢ ألش حثص خقل سمطغات إظصاذ بإحراف خفر السعاتض اإلغطالغئ وتط ظصطعط بعاجطئ جفظ تةارغئ 
إلى إغطالغا. وسبر خقل السمطغئ سطى جبث ١٠ أحثاص. وصث حعثت إغطالغا، طظث طططع السام، وخعل أضبر طظ ٤٦ ألش حثص طظ المعاجرغظ والقجؤغظ إلى جعاتطعا، أي 
بجغادة بأضبر طظ ٣٠٪ بالمصارظئ طع الفارة ظفسعا طظ السام الماضغ. وشغ طعازاة ذلك، صدى طا ق غصض سظ ١٢٤٤ حثخا عثا السام صئالئ جعاتض لغئغا  لاعرغإ المعاجرغظ 
غغر الحرسغغظ إلى أوروبا. وضاظئ العةرة غغر المحروسئ تسائر شغ سام ٢٠١٠ طظ الةرائط الةظائغئ ولضظ بسث جصعط ظزام الصثاشغ ازدادت بحضض ضئغر تغارات المعاجرغظ 

الراغئغظ بالعخعل إلى دول اقتتاد افوروبغ سئر لغئغا".
: رغط أن الئقد اإلجقطغئ تجخر بمعارد ظاعرغئ وباذظغئ ق تظفث، إق أن طسزط أعطعا شصراء، والمقغغظ طظعط غفرون طظ بقدعط طعاجرغظ بتبا سظ لصمئ 
الثئج والسغح الضرغط؛ ذلك أن طعاردعط العائطئ عثه صث اجاعلى سطغعا تضاطعط وأجطمععا فجغادعط شغ الشرب الضاشر المساسمر لغظسط بعا، وجائصى تال 
المسطمغظ سطى طا عغ سطغه طا دام تضاطعط السمقء طسططغظ سطى رصابعط، ولظ غزفروا بالاماع ببرواتعط إق بمئاغسئ رجض غتبع سطغعط المال تبغا وق غسثه 

سثا، شغ ظض خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة.

ظحر طعصع (التثث ظغعز، السئئ افول طظ رطدان ١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٠٥/٢٧م) الثئر الاالغ: "داظئ جعرغا سئر 
وزارة الثارجغئ بأحث السئارات العةعم اإلرعابغ العتحغ الثي اجاعثف تةاجا طخرغغظ شغ طتاشزئ المظغا 
وأجفر سظ اجاحعاد ٢٩ حثخا بغظعط ظساء وأذفال وإخابئ آخرغظ، واسائرت السمطغات اإلرعابغئ الاغ ترتضئعا 
تظزغمات "داسح" و"الصاسثة" شغ الضبغر طظ الئطثان السربغئ ودول السالط دلغض سطى تفاصط ظاعرة (اإلرعاب) الاغ 

ضاظئ جعرغا تثرت طظ طثاذرعا".
: طظ السةإ السةاب أن الظزام السعري المةرم، الثي صاض طؤات اآلقف طظ أبظاء حسئه سطى طثار جئ 
جظعات، وصخفعط بضض أظعاع افجطتئ والمافةرات، وعةر طظعط المقغغظ، واجاسان سطغعط بضض صعى اإلجرام 
واإلرعاب اإلصطغمغئ والثولغئ، وطا زال غصخفعط وغصاطعط وغعةرعط وغاآطر سطغعط، طظ السةإ السةاب أن 
غصعم عثا الظزام المةرم لغتاب سطى طصاض بدسئ أشراد عظا أو عظاك، طع افخث بسغظ اقسائار أن صاض افصئاط 
شغ طخر، أو غغرعط طظ المسطمغظ أو غغر المسطمغظ شغ بقد المسطمغظ، عع ترام حرسا، وغآجب الفاظئ 
الطائفغئ الاغ ق تثثم إق أسثاء المسطمغظ طظ الثول اقجاسمارغئ الضاشرة، وخثق رجعل اهللا سطغه وآله 
الخقة والسقم، تغث صال: َسْظ اْبِظ َطْسُسعٍد ُسْصَئَئ ْبِظ َسْمٍرو اْفَْظَخاِريِّ اْلَئْثِريِّ رضغ اهللا سظه َصاَل: َصاَل َرُجعُل 

َِح َفاْصَْع َما ِشْئت». َرَواُه اْلُئَثاِريُّ ْ ْ َت َِّة اْألُوَلى: إَذا َل ُ َالِم الُّ َ ْ َّا َأْدَرَك الَّاُس ِم اهللاَِّ  «إنَّ ِم

إَذا َلْم َتْسَتِح َفاْصَنْع َما ِشْئت
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