
طعرجاظًا  السعدان  وقغئ  الاترغر/  تجب  ظزط 
افربساء  غعم  الثرذعم  وجط  طضائه  بساتئ  خطابغاً 
٢٠١٧/٧/٢٦م، بسظعان: (افصخى غساخرخظا.. شطظصض 
ضطمئ.. ولظاثث طعصفاً)، وصث اجامع شغه سحرات السطماء 
والفصعاء وصادة الرأي شغ الئقد، وُصثِّم شغه التض السمطغ 
لضغفغئ طسالةئ صدغئ افصخى السطغإ، تغث اباثر التثغث 
افجااذ/ سئث اهللا سئث الرتمظ، سدع طةطج العقغئ لتجب 
الاترغر شغ السعدان، بضطمئ ذّضر شغعا التدعر بمسرى 
وذالإ  افطئ،  سظث  المصثجئ  وطضاظاه   ، اهللا  رجعل 
التدعر بعجعب السمض لاترغر بغئ المصثس. بط تتثث 
الئروشغسعر ظاخر السغث، افطغظ السام لةئعئ الثجاعر 
اإلجقطغ، طحغثًا بتجب الاترغر وجععده الةئارة لظعدئ 
التدعر "لطسمض طظ أجض صطع دابر ظزام  افطئ، داسغاً 
اإلظصاذ وتشغغره تشغغرًا جثرغاً ضعظه غتعل دون تترغر بقد 
المسطمغظ المتاطئ". وتتثث أغداً د. سمر تمث/ افطغظ 
السام لطةالغئ الفطسطغظغئ بالسعدان، تثغباً ذغئاً وجه 
طظ خقله رجائض إلى افطئ اإلجقطغئ حاتثًا لعماعا، 
وطحغرًا إلى بثاغئ طحروع الاترغر الثي اظططص طظ شسالغئ 
تجب الاترغر عثه، ضما وجه رجالئ لغععد، صال شغعا إظظا 
صادطعن لاترغر افرض المصثجئ. بط صام الحغت أتمث 
طالك/ طصرر جئعئ الثجاعر اإلجقطغ، بإلعاب طحاسر 
التدعر بثسعته المئاحرة لطةعاد شغ شطسطغظ وشاح 
التثود وإرعاب افسثاء صائق: "الغععد عط اإلرعابغعن 
وظتظ طظ عظا وطظ طضاإ تجب الاترغر ظسمض إلصاطئ 
التمغث/  سئث  تسظ  د.  تتثث  بط  الراحثة".  الثقشئ 
سدع الئرلمان وسدع المضاإ السغاجغ لةماسئ اإلخعان 
المسطمغظ شغ السعدان، طعضتاً أن "بحرى رجعل اهللا 
 اجامسئ شغ ضضٍّ طظ طصاتطئ غععد، وسعدة الثقشئ"، 
طسائرًا ظفسه "جظثغاً طظ جظعدعا وداسغاً طظ دساتعا". 
اقتخاقت  لةظئ  رئغج  رضا/  ظاخر  افجااذ  وتتثث 
المرضجغئ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان، تثغباً ضب 
له التدعر بالاضئغر والعااف والاعطغض، تغث أحار إلى 
افطئ،  شغ  جثغث  الثغظ  خقح  بروز  ووجعب  ضرورة 
طساظضرًا سطى دساة الاطئغع واقظئطاح طعاصفعط العحئ 
الضسغتئ. ضما صام ظائإ أطغظ جر تجب الئسث السربغ 
اقحاراضغ افجااذ أبع رأس، باصثغط ضطمئ ترض شغعا 
التدعر سطى "إجصاط ظزام اإلظصاذ، باسائارعا طصثطئ 
الةجولغ/  سطغ  طتمث  د.  أغداَ  وحارك  افطئ".  لظخرة 
طظ  وضح  بضطمئ  العاتثة،  افطئ  لاغار  السام  المظسص 
خقلعا الطرغص إلى تترغر بغئ المصثس صائق: "إظه غئثأ 
باترغر بقد المسطمغظ أوقً طظ إرادة الشرب المساسمر"، 
وبغظ خطعرة الظزرة الصعطغئ الدغصئ شغ الاساطض طع 
صدغئ بغئ المصثس، داسغاً التدعر إلصاطئ خقشئ راحثة 
سطى طظعاج الظئعة، تترك شغعا الةغعش ظخرة لفصخى. 
وخاط التثغث افجااذ إبراعغط سبمان أبع خطغض/ الظاذص 
الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان، طعجعاً خطابًا 
طئاحرًا لطةغعش طثضرًا إغاعط بعاجإ ظخرة افصخى، 
صائقً لطمسطمغظ: "جاسثوعط سطى ضسر الصغعد، والاترر 
طظ سععد الطشاة الزالمغظ، شإن ضض التضام الثاظسغظ، 
إظما غةطسعن سطى خثور افطئ بصعتضط، شاجتئعا عثه 
الصعة طظعط، واجسطععا صعة شغ التص، وشغ وجه الئاذض 
أغعا  الطشاة  وجه  شغ  شجطةروا  شطسطغظ...  شغعا  تترر 
وأسطعا  الظخر،  ضاائإ  وصعدوا  الةغعش،  شغ  الدئاط 
الظخرة لطساططغظ سطى تعتغث عثه افطئ شغ ضغان واتث 
عع الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، بسث عثا 

التضط الةئري الثي ظسغحه".
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إن العاجإ سطى المسطمغظ سظث سثم وجعد التاضط 
الثي غتضط باإلجقم "الثطغفئ" أن غئثلعا العجع شغ 
إغةاده، ووجعد الثطغفئ شرض وأي شرض، شعع الثي 
غاط  ق  وطا  السالمغظ،  رب  طظ  العاجئئ  التثود  غصغط 
العاجإ إق به شعع واجإ، وبثاخئ وأن إصاطئ التثود 
شرض سزغط شغه خقح افطئ واجاصاطئ أطرعا. أخرج 
ابظ طاجه شغ جظظه َسْظ َأِبغ ُعَرْغَرَة َصاَل: َصاَل َرُجعُل اهللاَِّ 
َُروا  ْ ْ َأْن ُ ٌر ِألَْهِل اْألَْرِض ِم ُل ِِه ِفي اْألَْرِض، َخْ َ : «َحدٌّ ُْع

َ َصَاًحا». ِع َأْرَ

اصرأ شغ عثا السثد:
- الخغظ تصغط صاسثة شغ جغئعتغ! عض عغ تافطئ طظ

   الطعق افطرغضغ؟...٢
- طمطضئ آل جسعد، إلى أغظ؟ ...٢

- إرضاًء فطرغضا؛ طؤات اآلقف ذردوا طظ بقد 
   الترطغظ الحرغفغظ ...٣

- صراءة شغ طئادرة طةطج الظعاب شغ خظساء سطى ضعء 
   الخراع الثولغ شغ الغمظ ...٤
- عض جاظاخر بعرة الحام؟! ...٤
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بصطط: طتمث سئث اهللا

تصغ  تجب  الاترغر  تجب  أن  وافغام  افتثاث  تضحش 
ظصغ، وعع بتص تجب جغاجغ طئثؤه اإلجقم واإلجقم 
طظ  وطسعا  بعا  غسغر  فطاه  أطغظ  ظاخح  وأظه  شصط، 
سطغ إلى أسطى سسى أن غآتغظا اهللا شغ الثظغا تسظئ 
بأن ظتغا باإلجقم وشغ اآلخرة تسظئ بأن ظثخض الةظئ 

وغصغظا سثاب الظار.
وتضحش افتثاث وافغام ضثلك أن طظ بظغ جطثتظا وطظ 
غاضطمعن بألسظاظا َطْظ أبى إق أن غسغح شغ الزقم 
وق غرغث لظعر اإلجقم، طظعب تغاة وظزام تضط، أن 
غئثد ظقم الرأجمالغئ وظطمعا وشساد الثغمصراذغئ، 
شعط غسغئعن سطى تجب الاترغر طا عع لغج باعمئ، 
وعض الثسعة إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 
ن 
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شفغ سثد افربساء ١٩ تمعز/غعلغع ٢٠١٧ ظحرت جرغثة 
الراغئ طصاق بسظعان: (تراك الرغش: اتاصان ق تظفسه إق 
دولئ الثقشئ)، وفن تجب الاترغر لغج تجب تظزغر، 
شعع غحثص المرض وغخش السقج وغئاحر السغاجئ 
طظ زاوغئ اإلجقم، شإن المصال لط غضاش شصط بعخش 
طا غصع شغ الرغش الصرغإ طظ الصطإ والسغظ، بض تسثاه 
إلى طا غةإ أن غضعن سطغه السغاجغ افطغظ بأن صثم 
التض السغاجغ الةثري لمحضطئ الرغش الةجئغئ ولضض 
اإلجقطغئ  التغاة  اجاؤظاف  وعع  المسطمغظ  طحاضض 
جماه  اإلجقم  أجاس  سطى  جغاجغ  ظزام  بإصاطئ 
ِة»، وفن  َّ ُ َهاِج الُّ الرجعل : «ِخَالَفٌة َراِشَدٌة َعَلى ِمْ
طحضطئ الرغش بالمشرب بافجاس جغاجغئ رسعغئ شصث 
الراسغ  سقصئ  سطغه  تضعن  أن  غظئشغ  طا  المصال  بّغظ 
بالرسغئ وأن ظزام التضط اإلجقطغ أي الثقشئ الراحثة 

سطى طظعاج الظئعة عع الثي غتصص ذلك.
شطالسظا طعصع أظفاس برغج باسطغص غعم ٢٢ تمعز/غعلغع 
وجعرغا:  بالسراق  سطغعط  الادغغص  (بسث  بسظعان   ٢٠١٧
تجب الاترغر اإلجقطغ غرغث إصاطئ دولئ الثقشئ شغ 
الرغش)، أعط طا جاء شغه: (وصالئ جرغثة الراغئ الاابسئ 
لطاظزغط الماطرف إن تراك الرغش ق تظفسه إق دولئ 
غاعشر  الثي  الاترغر  تجب  أن  غسظغ  طا  وعع  الثقشئ. 
سطى شروع له شغ أغطإ الئطثان السربغئ غراصإ العضع 
سظ ضبإ، وطعاط باطعرات افوضاع بالرغش المشربغ، 
شغ أشص الاثخض لاتعغطه إلى طتدظئ لقرعابغغظ بسث 
احاثاد الطعق سطغعط بالسراق وجعرغا). بط تئسه طعصع 
 ٢٠١٧ تمعز/غعلغع   ٢٦ غعم  أجئعع  بسث  برلمان.ضعم 
بمصال سظعاظه: (تجب الاترغر اإلجقطغ غعظش خطابات 
طتاةغ التسغمئ إلسقن "الثقشئ" شغ المشرب!)، لضاتإ 
طةععل أسغاه الئتث سظ دلغض سطى "طآاطرات خارجغئ" 
تتاك ضث المشرب تساشض تراك الرغش شعجث ضالاه 
شغ طصال الراغئ و"تجب الاترغر اإلجقطغ" واخفا إغاه 
حضض  سطى  (اإلرعابغئ)  والمظزمئ  الثارجغئ  بالةعئ 
تجب جغاجغ وأظه غتمض الطمع والضغث لطمشرب وأظه 
بما  وأتى  عثا  ضض  سطى  وزاد  دولغا،  المحئعه  التجب 
لط غأت به جادته بأن اسائر تجب الاترغر أول طظزمئ 
(إرعابغئ) صئض دولئ الئشثادي وصئض الصاسثة غظازسعما 
الثقشئ الراحثة. وصث ساب المصال سطى تجب الاترغر 
تسضج  بالتسغمئ  افتثاث  أن  اسائار  أولعما  أطرغظ، 
سمص اقتاصان الضاطظ شغ ظفعس الظاس وطثى خغئئ 
افطض واظسثام البصئ، وباظغعما اسائار أن وجعد أجعاء 
افطئ  بغظ  اقتاصان  وتظفج  الثولئ  داخض  الطمأظغظئ 
والتاضط ق ولظ تعجث إق شغ دولئ الثقشئ سطى طظعاج 
الظئعة. شضأن الضاتإ وَطظ خطفه ضّرعط أن غزعر تجب 
الاترغر طظ خقل طصال الراغئ بمزعر السغاجغ افطغظ 

الثي غحثص المرض وغخش السقج!!
وأطام عثه الزطمات الاغ غراد لعا أن تمظع ظعر التص 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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ق غمضظ شخض طا غةري طظ تععغث طاخاسث لطمسةث 
سثوان  وطظ  شغه،  الاصسغط  طحروع  وطظ  افصخى 
سطى أعطه وسطى المرابطغظ شغه، سظ ذئغسئ التضعطئ 
الطغضعدغئ المةرطئ وافحث سثاوة سطى اإلجقم وسطى 
أعض شطسطغظ، والاغ جمسئ طا بغظ الرؤغئ السغاجغئ 
المامّسضئ بالسغادة الغععدغئ الضاططئ سطى شطسطغظ 
الاطمعدغئ  الظزرات  طع  الثولاغظ،  لتض  والراشدئ 
لفتجاب الماطرشئ، وتسجزت شغعا الاعجعاُت السثائغُئ، 
الاغ  السغاجغئ  الظزرات  شعق  الاعراتغئ  الرؤى  وسطئ 
وضّمئ  الافاوض،  لمسار  المةال  أشستئ  صث  ضاظئ 
"التاخاطات المظثشسغظ ظتع تععغث المسةث افصخى، 
وشرض جغادتعط سطغه، والثغظ غثسعن إلى اصاتاطه 
وأداء ذصعجعط شغه وذرد المسطمغظ طظه، وطظعط طظ 
غخرح بعثطه إلسادة بظاء العغضض المّثسى"، ضما تتثبظا 
شغ السثد ٤٤ طظ جرغثة الراغئ شغ ٢٠١٥/٩/٢٣، تتئ 
سظعان "السثوان سطى افصخى: الاصاء الثواشع الاطمعدغئ 
طع الشاغات السغاجغئ". وصطظا شغه أن ذلك "غةسض العضع 
وغثق  اقظفةار،  طظ  طجغث  سطى  طفاعتا  الصثس  شغ 
ظاصعس الثطر شغ افطئ اإلجقطغئ، وعع غعجإ سطغعا 
أن تساغصر صئض أن قت تغظ طظثم". ولثلك شإن عثا 

الاععغث والسثوان ساخفئ جثغثة ضمظ ذلك اإلسخار 
والسصثي  التداري  الاتثي  شغ  الماخاسث  الغععدي 

لطمسطمغظ.
الثغظغئ  الطئغسئ  تعل  الخارخئ  التصغصئ  عثه  وأطام 
لعثه العةمئ والسثوان تئرز الاساؤقت الضئغرة تعل 
طتاولئ تخعغر عثا المحعث الخثاطغ سطى أظه طةرد 
أو  الثبطعطاجغ،  بالتراك  ُتتض  أن  ُغمضظ  سابرة  أزطئ 
جسعر  طثت  الاغ  افظزمئ  سئر  السغاجغ  الاعاخض 
طبض  ظعارا،  جعارا  غععد  ضغان  طع  والاظسغص  الاطئغع 
صطر وترضغا وطخر والسططئ الفطسطغظغئ...، أو تطك الاغ 
لط تاسر بما غضفغ بسث، ضالسسعدغئ. وتئرز الاساؤقت 
افخرى تعل طا غتاوله "الصادة" طظ ظفغ وخش "الترب 
الثغظغئ" سّما غةري تعل المسةث افصخى، الثي ارتئط 
بسصغثة المسطمغظ وباارغثعط، والثي غرغث صادة غععد 
أن غةسطعا أرضه خالخئ لعط ولعغضطعط المجسعم، بض 
الثغظغ  بتصعط  العذظغغظ!"  "الصادة  بسخ  لعط  وُغصر 
المجسعم شغ تائط الئراق. وطظ بسث ذلك تئرز الاساؤقت 
افضئر - إن لط ظصض اقتعاطات - تعل ضض خطاب جغاجغ 
أو إسقطغ (ولع تمض الطصإ اإلجقطغ) غتاول تخعغر 
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....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: الثضاعر طاعر الةسئري*ـ  ـ 

حزب التحرير والية السودان
األقصى يستصرخنا فلنقل 

كلمة ولنتخذ موقفًا

أسطظ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر سظ إذقق 
الةثغثة؛  بتطاه   (Khilafah.net) الراحثة  الثقشئ  طعصع 
وذلك اسائارا طظ غعم الةمسئ ٠٥ ذو الصسثة ١٤٣٨عـ 
المعاشص ٢٠١٧/٠٧/٢٨م... والمضاإ وعع غسطظ إذقق 
إلصاطئ  غعشصظا  أن  جئتاظه  اهللا  إلى  لغدرع  المعصع  عثا 
التغاة  باجاؤظاف  وتسسث  افطئ  شاسج  الراحثة،  الثقشئ 
اإلجقطغئ الاغ ارتداعا لعا خالصعا، وتسطغمعا صغادتعا إلى 
الرائث الثي ق غضثب أعطه، البّطئ المثطخئ افطغظئ العاسغئ 

الاغ خرجئ طظ رِتمعا، ق تثثلعا سظث الثطعب، وق تدع غثعا بغث أسثائعا، وق تساظخر إق اهللا سج وجض، وطظ بط 
غاتصص وسث اهللا جئتاظه، وبحرى رجعله خطى اهللا سطغه وسطى آله وجطط، بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
الظئعة الاغ قتئ بحائرعا، ودظا بجوغ شةرعا وطا ذلك سطى اهللا بسجغج. إن تجب الاترغر، بفدض اهللا سّج وجض وطّظه، 
وترخاً طظ أطغره السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ تفزه اهللا تسالى سطى اجاثثام ضاشئ افجالغإ والعجائض 
المحروسئ المااتئ له، عا عع غحّغث طظئًرا جثغًثا، وطظّخئ إسقطغئ أخرى، شغسطظ سظ إذقق طعصع الثقشئ الراحثة 
بتطاه الةثغثة، لغئّث طظه إلى افطئ اإلجقطغئ ظثاءات السجة، والئغاظات السغاجغئ والفضرغئ والفصعغئ، لظحر العسغ سطى 
صدغئ افّطئ المخغرغئ (الثقشئ سطى طظعاج الظئعة)، واقرتصاء بعا طظ واصع الةعض والثل تتئ أظزمئ السمالئ، إلى 
 ُ ُ واصع الرصّغ والسّج شغ ظض اإلجقم الظصغ الثي ترضظا سطغه رجعل اهللا خطى اهللا سطغه وسطى آله وجطط تغث صال: «َتر
ٌ». إن طعصع (الثقشئ ظئ) بتطاه الةثغثة، غسّرف المسطمغظ ضغش  ها إالَّ هاِل ُغ ع هاِرها ال َيِز ُلها  ة َل اَء نق على َب
صاطئ الثولئ اإلجقطغئ، بط ضغش ُعثطئ، وبفرض إصاطاعا طظ جثغث، والطرغصئ الحرسغئ إلصاطاعا، ضما غعضح المعصع 
لفطئ حضض دولئ الثقشئ، وأظزماعا، وأجعجتعا، والثجاعر الثي أسّثه تجب الاترغر لثولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ 
سطى طظعاج الظئعة سظث صغاطعا صرغًئا بإذن اهللا تسالى... وغصّثم لجّواره ضض طا غاسطص بظزام التضط شغ اإلجقم (الثقشئ) 
طظ ضاإ وطآلفات شضرغئ وجغاجغئ وشصعغئ، باإلضاشئ إلى طا غخثره التجب طظ ظحرات وطةقت وططعغات، ضما 
غساسرض أعط ظحاذاته وأسماله، وطةمعسئ طظ افخئار والاتطغقت السغاجغئ، وبأجالغإ تصظغئ طغسرة. جائطغظ اهللا 
سّج وجض أن غسثد الُثطا، وغةسطه طظئر خغٍر وطظارة ظعٍر، غعثي بعا الظاس إلى الثغر، وغةجي الصائمغظ سطغه والساططغظ 

المثطخغظ خغر الةجاء، إظه ولغ الاعشغص.

انطالق موقع (الخالفة نت) بحلته الجديدة
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طظث أن اساطى جطمان سرش السسعدغئ لط غاعاَن سظ 
رضائج  بقث  طردعا  ضئغرة  بصئ  سظ  تظط  الاغ  الصرارات 

أجاجغئ:
أوق: الثسط افطرغضغ الصعي، شالتاجئ المطتئ فطرغضا 
السعث  طظ  غسغصعط  ضان  طا  ضض  ظسش  شغ  لقجراع 
بض  بحثة  جطمان  غساظثوا  فن  دشساعط  السابص، 
وغثشسعه قتثاذ عثه الصرارات بجطظ صغاجغ، وعع وابص 

أن أطرغضا تسظث ظعره...
باظغا: لصث ضان جطمان صئض تضمه بمبابئ "طثاار" آل 
السائطئ  صداء  له  شضان  سحغرتعط،  حغت  أو  جسعد 
خاتإ  شعع  وتأدغئعط،  وطتاجئاعط  بغظعط  والتضط 
الضطمئ المسمعسئ، شطط غاعان أن غساططعط بسث ططضه 

ضما ضان صئطه...
بالبا: ولسطعا افعط، وعغ المآجفئ تصا، أظه طف غثه 
بحضض ضئغر بمةمعسئ طظ المحاغت الثغظ غساطغسعن 

أن غحرسظعا ضض سمض غصعم به بض وغجغظعه!!
المساساغئ  الصرارات  بئسخ  تضمه  بثأ  لصث  رابسا: 
لطظاس والسائطئ، تاى إن بسخ الظاس ظظعا أن سخره 
جغضعن أضبر "تثغظا" طظ سخر جطفه باصرغئه لطمحاغت 
وبإسطائعط الخئشئ الثغظغئ لترب الغمظ، ولضظ أعط 
ضان تسغغظ ابظ ظاغش ولغا لعلغ السعث وطظ  صراراته 
بط ولغا لطسعث، لصث ضان قبظ ظاغش صئعل لثى السائطئ 
وتاى الظاس، بض إظه ضان بمبابئ ذمأظئ لعط جمغسا 
طظ  لطسططئ  السطج  واقظاصال  التضط  طساصئض  سطى 
صاطر  أن  لئث  طا  ولضظه  بطئطئ،  دون  سعث  إلى  سعث 
بثلك ضطه طآخرا سظثطا أسفى ابظ ظاغش وألئج ابظه 
وقغئ السعث دون تساب فتث، وعثا غظصطظا إلى سعث 

طتمث بظ جطمان...
لصث ضان تسغغظ طتمث بظ جطمان طظث الئثاغئ صرارا غرغئا 
بالظسئئ لطسائطئ والظاس، شعع الةثغث سطى السغاجئ، 
المسروف بطغحه وتثابئ جظه طصارظئ طع الضبغرغظ طظ 
أسماطه وأبظائعط، ولضظ أطر ولغ ولغ السعث لط غضظ 
أطرا ذا بال طا دام ولغ السعث المصئعل ظسئغا طعجعدا 
وعع المطك الماعصع، إق أن الشرور والطمع شغ السططئ 
وبثسط  تسغغظه  طظث  جطمان  ابظ  سطى  واضتغظ  ضاظا 
طظ أبغه ودسط طظ الرضائج المثضعرة، شأخئح غاخرف 
ضأظه التاضط الفسطغ لطئقد وغخارع ابظ سمه سطظا، لضظ 
الاععر وافبر السطئغ ضان واضتا شغ جض الصرارات الاغ 
الساطئ  السمئ  الاثطر  شضان  إلخثارعا،  عع  غاخثى 
تةاه ضض طا غأخثه طظ صرارات تاى أخئح غثحى طظ 
اإلجراع  طظ  بث  ق  شضان  الاارغثغئ،  الفرخئ  شصثان 
بإزاتئ ابظ سمه ووضع الةمغع تتئ افطر العاصع، وق 
أظظ ذلك ضان طمضظا بعثه السرسئ لعق طةغء تراطإ 
لطسططئ، شطغج طظ السععلئ فطرغضا الادتغئ بسمغض 
طثطص تربى بأغثغعط طظ أجض حاب ذائح صث غثطر 
طا بظعه شغ جظعات، لضظ تراطإ بسصطغئ الااجر الماععر 
لط غضظ لغفضر بسغثا، بض سصطغاه: أترغث التضط؟ إذن 
ضان  جطمان  ابظ  شإن  وذئسا  تصثم؟  وطاذا  تثشع  ضط 
طساسثا لاصثغط أي حغء طظ أجض عثا المظخإ، شصثم 
افطعال والاظازقت والاشغغرات، وصث بثت طسالط ذلك 
طظث بثاغئ سعثه وجائرز بحضض أضئر شغ صادم افغام، 

وطظ أبرز عثه المسالط:
اقصاخاد،  شغ  المططصئ  الرأجمالغئ  ظتع  الاعجه  أوق: 
تةطى ذلك شغ الثخثخئ، شئسث أراطضع، ضاظئ الختئ 
والمطار وافظثغئ الرغاضغئ وغغرعا، وضان ابظ جطمان 
إن  صال  تغث  الحعغرة  طصابطاه  شغ  لثلك  أحار  صث 
وظتظ  بالثولئ  حغء  ضض  تربط  طظ  عغ  اقحاراضغئ 
لسظا احاراضغئ، ضما تةطئ شغ طتاولئ الاةارة شغ ضض 
حغء، تاى التب والسمرة ق بث أن ُغساثثطا ضأداة لثر 
المال بحضض أضئر، وتاى العاشثغظ وطراشصغعط غةإ أن 

غساثثطعا ضأداة لثر المال، وعضثا...
بالفظ  غاسطص  شغما  واقظفااح  الفساد  طظ  طجغث  باظغا: 
والسغاتئ والترغات الطغئرالغئ وحآون المرأة، وصث بثأ 
المرأة  سمض  وصعاظغظ  وأظحطاعا،  الارشغه  بعغؤئ  ذلك 
الحرسغ  بالطئاس  الاثرغةغ  والاساعض  ورغاضاعا 

وبحضض غئثو طمظعةا...
بالبا: تتةغط دور المحاغت وإبراز السطماظغغظ بحضض أضئر، 
غاراشص ذلك طع إظعاء حئه تام لثور العغؤئ وإظحاء طرضج 
"اساثال" لمتاربئ ضض شضر إجقطغ ق غاسص طع جغاجاه 
والاعجه لاسثغض طظاعب الاسطغط لارجغت ذلك، وإجضات 
ضض خعت طثالش لعثا اقتةاه، ولسض الخئشئ الساطئ أن 
السسعدغئ "دولئ دغظغئ" ق تظاجإ سخر تراطإ، وابظ 

جطمان طاض شغ تشغغرعا بةّث...
جثغثة  طرتطئ  سطى  اجاقطه  طظث  جطمان  سمض  رابسا: 
طظ تضط آل جسعد، ربما غخح أن ظسمغعا طرتطئ آل 
جطمان، بثأعا باسغغظ ابظه ولغا لعلغ السعث، بط ولغا 
لطسعث؛ ططضا شسطغا باخرشاته وططضا رجمغا طرتصئا جعاء 
ولط  ابظه،  طظ  بسجله  تاى  أو  طعته  أو  جطمان  باظتغ 
سجزه  بض  اقتةاه  ذلك  شغ  وتغثا  ابظه  جطمان  غارك 
شغ  طعمئ  طظاخإ  شغ  وأبظائعط  إخعته  جض  باسغغظ 
اإلطارات أو العزارات أو السفارات، وضغ غثفش طظ وذأة 
عثا "اقتاضار" سطى أبظاء السائطئ صام بمتاولئ إلرضائعط 
بئسخ المظاخإ، ضما أن الارصغات افخغرة حمطئ بقبا 

صعاسث  بإصاطئ  الباظغئ  الثطعة  تثطع  بــثأت  تغث 
سسضرغئ، ضما تفسض أطرغضا تغث تصغط صعاسث سسضرغئ، 
وذلك  جغاجغ،  ظفعذ  إغةاد  سطى  تسمض  وبعاجطاعا 
بالاأبغر سطى السغاجغغظ، وبحراء السمقء، والاثخض شغ 
والثغمصراذغئ  اقجاصرار  تأطغظ  بثرغسئ  الئطث  حآون 
والترغات وتصعق اإلظسان وطتاربئ (اإلرعاب) بةاظإ 
الظحاط اقصاخادي والثسط والصروض. شالخغظ غئثو 
أظعا تجتش زتش الاظغظ البصغض إلغةاد ظفعذ جغاجغ، 
ولغج  اقظائاه،  تطفئ  ق  تاى  صفجا  تصفج  أن  ترغث  وق 
لثغعا تةربئ بسث شغ ذلك. ولاامضظ طظ دخعل تطئئ 
الخراع الثولغ شاحارك شغ المعصش الثولغ وغضعن لعا 
تأبغر شغه. شعغ تفاصر إلى الاةربئ السغاجغئ الثولغئ، 
شارخث ردات الفسض، وضغفغئ طعاجعاعا، شغقتر أظعا 
تسغر سطى طعض، وترغث أن ترضج صثطغعا شغ ضض خطعة 
تثطععا. وإذا تثبئ ردات شسض ق تساطغع طةابعاعا 
تآخر صثطغعا، شسظثطا ذضر أظعا ترغث أن تصغط صعاسث 
أخرت  شسض  ردود  وأبغرت  الئاضساان  شغ  سسضرغئ 
صثطغعا، وظفئ أظعا تظعي ذلك. وعغ تسرف صثر ظفسعا 
أظه ق غعجث لثغعا ظفعذ جغاجغ شغ أي بطث، شاسمض 
بعاجطئ الظحاذات اقصاخادغئ، واآلن ترغث أن تصعم 
السغاجغئ،  لطظحاذات  تمعغثا  السسضرغئ  بالظحاذات 
السغاجغئ  الثاخطغئ  الحآون  شغ  لطاثخض  تصئض  لسطعا 
شغ الئطثان الاغ تظحط شغعا اصاخادغا وسسضرغا، فن 
ذلك وجغطئ إلغةاد الظفعذ السغاجغ. والثي غحةسعا 
وإدراضعا  صعغئ  أخئتئ  بأظعا  إتساجعا  ذلك  سطى 
وطقتزاعا  الثولغ،  المعصش  شغ  افطرغضغ  لطدسش 
لطاترك افوروبغ وخاخئ افلماظغ شغ طةابعئ أطرغضا، 
وعغ تاخض بافوروبغغظ وتصغط طسعط سقصات جغثة 

شغحةسعظعا سطى ذلك.
إن أطرغضا بإسقظعا غعم ٢٠١٢/٦/١ سظ اجاراتغةغاعا 
آجغا - المتغط العادئ الاغ تادمظ تظصض ٦٠٪ طظ 
صعتعا الئترغئ إلى عظاك، تسائر طآحرا قظاعاء جغاجئ 
المةابعئ.  طرتطئ  وبثاغئ  لطخغظ  افطرغضغ  اقتاعاء 
تةسطعا  أو  شطضعا  شغ  تثور  تةسطعا  أن  تساطع  شطط 
تطغفئ لعا، شتاشزئ الخغظ سطى اجاصقلغاعا ضثولئ 
الةاد  الخغظ  ظحاط  أطرغضا  رأت  وصث  إصطغمغا.  ضئرى 
شئثأت  والةظعبغ،  الحرصغ  الخغظ  بتري  شغ  والثطر 
المظطصئ  دول  بعاجطئ  تطعغصعا  سطى  السمض  تضبش 
لثغعا  والاغ  لعا  الاابسئ  العظث  وطظعا  بعا  المتغطئ 
الخغظغ  الظحاط  طظ  صطصئ  شالعظث  ظعوغئ.  إطضاظغات 
تصعى  ق  ضسغش  طعصش  شغ  وغةسطعا  غعثدعا  الثي 
سطى طةابعئ الخغظ رغط الثسط افطرغضغ لعا، شاصثم 

الثسائر شغ جئغض أطرغضا.
خااطا إظه طظ المآجش تصا أن تضعن الئقد اإلجقطغئ 
جاتئ لطخراع الثولغ وأرضا طسائاتئ إلصاطئ الصعاسث 
جئغق،  سطى المآطظغظ  افجظئغئ الاغ تةسض لطضاشرغظ 
وتفرغس  المسطمغظ  ــروات  ب لظعإ  طرتسا  وتةسطعا 
الخغظ  طظ  المساعردة  المعاد  حراء  سطى  جغعبعط 
افظزمئ  وعع  طسطعم؛  والسئإ  وأوروبـــا،  وأطرغضا 
السمغطئ الاغ تسمح بثلك، وق تسمض سطى ظعدئ الئقد، 
المسطمغظ  سمض  وسرصطئ  ذلك،  سرصطئ  سطى  تسمض  بض 
أحضاله  بضاشئ  اقجاسمار  ربصئ  طظ  لطاترغر  الساسغظ 
غآجش  وطما  دغظعط.  طظ  المظئبص  ظزاطعط  وإصاطئ 
أن  اجاطاسعا  بضبغر  طظا  أدظى  وعط  الخغظغغظ  أن  له 
غخئتعا أصعغاء، وغئثأوا بالجتش ظتع التطئئ الثولغئ، 
اإلجقطغئ،  الئقد  شغ  لعط  سسضرغئ  صعاسث  وغصغمعا 
شضغش  ذلك.  سطى  تسمض  دولئ  لعط  أن  بفدض  وذلك 
وظتظ أسطى وأرصى طظعط بضبغر شضرا وبصاشئ وتدارة 
طئثئظا  سطى  صائمئ  دولئ  إق  غظصخظا  شما  وتارغثا؟! 
لظخئح  المسطمغظ  ظتظ  جمغسا  تةمسظا  اإلجقطغ 
أصعغاء أسجاء ظاتضط شغ المعصش الثولغ، أق وعغ دولئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شطغسمض الساططعن 
وبالمآطظغظ  بظخره  غآغثعط  واهللا  لعا،  المثطخعن 

 وبةظعد ق غروظعا، اهللا غسطمعا

;<ÈhÊeËp;∫;ÎÅ¡]Õ;€ËŒh;Øë’\
ZÈ“ÁÖŸ¯\;–ÊŞ’\;flŸ;j÷ih;È·;◊·

تتمض  جفظاً  أن  الةثغثة  الخغظ  أظئاء  وضالئ  أسطظئ 
أشرادًا طظ الةغح الخغظغ غادرت الخغظ شغ ذرغصعا 
أول  تةعغج  أجض  طظ  افشرغصغ  بالصرن  جغئعتغ  إلى 
صاسثة سسضرغئ لئضغظ شغ الثارج. وأبار طعصع جغئعتغ 
صطص  العظثي  لطمتغط  الشربغ  الحمالغ  الطرغص  سطى 
الفلأ»  «جطسطئ  طظ  آخر  ججءًا  تخئح  أن  طظ  العظث 
الاغ  السسضرغئ  والاتالفات  المظحآت  طظ  الخغظغئ، 
وجرغقظضا.  وطغاظمار  بظشقدش  وتدط  العظث  تطّعق 
لثى   ٢٠٠٤ سام  ظعر  الفلأ»  «جطسطئ  وطخططح 
الئاتبغظ افطرغضغغظ تسطغصا سطى ظعاغا الخغظ الاعجسغئ 

اقصاخادغئ سطى المتغط العظثي.
تحاظةغاظس  الخغظغ  المغظاء  شغ  أصغط  اتافال  شثقل 
أسطظ صائث الئترغئ الخغظغئ لعظس رجمغا "تعجه السفظ 
الخغظغئ إلى جغئعتغ لئظاء أول صاسثة سسضرغئ شغعا" 
بةاظإ صاسثة فطرغضا (٤ آقف جظثي) وأخرى لفرظسا (٣ 
آقف جظثي) والمؤات طظ الةظعد الغاباظغغظ طع وجعد 

صعات برغطاظغئ وألماظغئ وإجئاظغئ شغ طغظاء جغئعتغ.
لصث وخطئ جفظ الخغظ التربغئ غعم ٢٠١٧/٧/١١ إلى 
جغئعتغ الئطث اإلجقطغ الثي غتاض طعصسا اجاراتغةغا 
تةط  طظ   ٪٢٠ لتعالغ  طمر  وعع  المظثب،  باب  سطى 
الاةارة السالمغئ، والثي غخض الئتر افتمر حرصا بثطغب 
سثن وبتر السرب تاى غخض إلى المتغط العظثي وطظه 
تغث  والحرصغ  الةظعبغ  الخغظ  وبتري  العادي  إلى 
الخغظ والخراع سطى عثغظ الئترغظ. وغربا ظتع صظاة 
السعغج والئتر افبغخ تغث أوروبا وخطفعا المتغط 
افذطسغ وأطرغضا. شاتعلئ جغئعتغ إلى طرضج لعجعد 
السثغث طظ الصعات الثولغئ بثرغسئ طتاربئ (اإلرعاب) 
قجاصرار  دة  المعثِّ (الماطرشئ)  المسطتئ  والةماسات 
اقصاخاد السالمغ ضضض ولغج الصارة افشرغصغئ شتسإ!
حعاظس  خارجغاعا  طمبض  لسان  سطى  الخغظ  واّدســئ 
أظعا "جافاح عثه الصاسثة لدمان افطظ والسقم شغ 
الةغح  وجعد  بةاظإ  الصاسثة  وجعد  وأن  المظطصئ، 
الخغظ  بغظ  ودغئ  طحاورات  بسث  تط  عظاك  الخغظغ 
الاساون  تحمض  سثغثة  بمعام  وجادططع  وجغئعتغ. 
السسضري والاثرغئات المحارضئ وطعام اإلظصاذ الطارئئ 
وضمان أطظ واجاصرار الممرات الئترغئ اقجاراتغةغئ".
تاى افطج ضاظئ الخغظ تعظش إطضاظغاتعا لطمضاجإ 
اقصاخادغئ، شمظث جظئ ٢٠٠٠ تعجسئ سطى الخسغث 
افوروبغغظ  سطى  تفعصئ  تاى  أشرغصغا  شغ  اقصاخادي 
وافطرغضغغظ، وخاخئ شغ طحارغع الئظغئ الاتاغئ لازعر 
غظزرون  وق  شغصثروظعا  بثثطاعط  تصعم  أظعا  لطظاس 
إلغعا أظعا طساسِمرة. وعغ تسسى لطظفاذ إلى طخادر 
المعاد الثام وتسائر عثه المسألئ طظ أعط أولعغاتعا. 
الخغظ  غمّضظ  الثي  العتغث  الئتري  المظفث  وجغئعتغ 
طظ ظصض المعارد والبروات الطئغسغئ الصادطئ طظ إبغعبغا 
تثغثغئ  جضئ  ُحغثت   ٢٠١٦ جظئ  شفغ  المةاورة. 
تربط أدغج أبابا وجغئعتغ لاخرغش بدائسعا وظصض 
المعاد الثام إلغعا، وأسادت بظاء طغظاء جغئعتغ لاامضظ 

طظ تخثغر المعاد الثام.
وافطرغضان غسمطعن سطى تسجغج وجعدعط شغ أشرغصغا 
ضما غسمطعن سطى تسجغج ظفعذعط شغ طظطصئ آجغا - 
أشرغصغا  شغ  ولضظ  لطخغظ.  طتاذاة  العادئ  المتغط 
الثي  افطرغضغ  افوروبغ  الخراع  تغث  طثاطش،  افطر 
غسمح لطخغظ بالعجعد لتساب عثا أو ذاك. شأطرغضا 
تسمح لطعجعد الخغظغ شغ طظاذص ظفعذعا لمةابعئ 
الظفعذ افوروبغ ضما شغ إبغعبغا وجرغقظضا، وبرغطاظغا 
تسمح لطعجعد الخغظغ شغ طظاذص ظفعذعا لمةابعئ 
فن  وبظشقدش.  طغاظمار  شغ  ضما  افطرغضغ  الظفعذ 
الطرشغظ غثرضان أن الخغظ تاى أطج ق تسمض سطى 
إغةاد ظفعذ جغاجغ لعا، وبثلك غسمض ضض ذرف سطى 
تصعغئ سمقئه اصاخادغا والاشطغئ سطغعط بالخغظ ضث 

الطرف اآلخر.
ولضظ غزعر أن افطر صث بثأ غاشغر؛ شئثأت الخغظ تسمض 
سطى إغةاد ظفعذ لعا شغ الئقد الاغ تظحط بعا اصاخادغا. 
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طظ أعط الصئائض وعغ المطغري والتربغ والساغئغ شغ 
طتاولئ قجامالئ أبظاء عثه الصئائض لخفِّه وأبظائه، لضظ 
ذلك ق غشغر تفرده وسائطاه شغ المظاخإ المعمئ، وق 
غمظع أي صرارات سجل أو إلشاء طساصئطغئ، بض جااةثد 
طع تفرد ابظه بالسططئ شعع جغسجز عثا الثط وجغسمض 
سطى الاثطص طظ بصاغا السعث الصثغط وضض طظ غمضظ 

أن غظاشسه طظ أحثاص أو أجعجة.
خاطسا: وفن طبض عثه الصرارات جاسئإ جثطا تاما، 
تط  ذلك  وسطى  افطظغئ  الصئدئ  إتضام  طظ  بث  ق  ضان 
لطسططئ  جثغث  اطاثاد  وعع  الثولئ،  أطظ  جعاز  إظحاء 
الةعاز  شعثا  جطمان  ابظ  إلغعا  غسسى  الاغ  المططصئ 
جغاتضط شغ المثابرات والسططات افطظغئ وغتةط دور 
الثاخطغئ والترس العذظغ وإطارات المظاذص، وجغسسى 
وتعثغثعا  ظفسعا  المالضئ  السائطئ  إلرعاب  خقله  طظ 
إظضار  شغ  غفضر  طظ  ضض  طع  التال  وضثلك  بالئطح، 

تخرشاته طظ الظاس...
طسئثة  أخئتئ  الطرغص  أن  الزظ  شإن  ذلك  ضض  وطع 
أطام آل جطمان ظتع طمطضاعط الةثغثة لعع ظٌظ واٍه 

فجئاب سثغثة أبرزعا:
وابظه  جطمان  غتاول  الاغ  افطظغئ  الصئدئ  إن  أوق: 
شرضعا سطى أبظاء السائطئ إلخداسعط ق غمضظ أن تطصى 
افخئار  بسث  وبثاخئ  والسثط،  الاثطر  وجغزض  صئعق 
سظ اإلصاطئ الةئرغئ لمتمث بظ ظاغش أو الاسرغئات سظ 
إسفائه إلدطاظه، وعثا أطر ق تاصئطه السائطئ، وق تأطظ 
لطسطظ،  غزعر  ذلك  رشخ  بثأ  وصث  بسثه،  طظ  جاظئه 
ضما أن اجامراره شغ تتةغط خقتغات افطراء اآلخرغظ 
تطغصه  لظ  اجاثفاف  بضض  والتض  والسجل  وأجعجتعط، 

السائطئ ذعغق وق بث أن غظفث خئرعط سطغه...
تظخغئه  سظث  غاعصش  لظ  جطمان  ابظ  ذغح  إن  باظغا: 
ولغا لطسعث أو اجاقطه لطسططئ، شعع طسامر شغ صراراته 
الاغ صث تسةض بظعاغاه، شالمساس بافطعر الثغظغئ أو 
افطعر الماسطصئ باصالغث المةامع أو المرأة، عغ خطعط 
تمراء لثى المةامع لظ غخماعا ذعغق سطى تةاوزعا 

طعما ضاظئ الصئدئ افطظغئ خارطئ...
بالبا: إن العضع اقصاخادي غجداد جعءا غعطا بسث غعم، 
جغاجئ  وطع  الثولئ،  تاثارضه  لط  طا  اظعغار  إلى  وعع 
تساس  أطر  وعثا  تثارك،  أشص  شق  جطمان  بظ  طتمث 

لطظاس لظ غطغصعا سطغه خئرا ذعغق...
بحثص  ضئغر  بحضض  ظفسه  جطمان  ابظ  ربط  رابسا: 
تراطإ، ظظا طظه أن طخغره بغثه، شضال له المثغح شغ 
أضبر طظ طظاجئئ وعاجط السغاجئ افطرغضغئ السابصئ، 
طع أن وضع تراطإ طا زال طعطعق ولط غساصر التضط 
تظتى  لع  جطمان  ابظ  طخغر  جغضعن  شماذا  بسث،  له 

تراطإ أو سجل؟!...
واسغئ،  طثطخئ  شؤئ  الترطغظ  بقد  شغ  إن  خاطسا: 
غجداد اتساسعا ووسغعا، وطع ضض صرار تاثثه التضعطئ 
جعى  سعرتعا  غسار  ق  باتئ  تاى  اظضحاشعا  غجداد 
ورصئ المحاغت، والاغ جاسصط سظث طجغث طظ الصرارات 
الماسثغئ سطى حرع اهللا، وبثاخئ تطك الماسطصئ بالاطئغع 
طع الخعاغظئ أو الماسطصئ بأجاجات الحرغسئ المسّطمئ 
إغفاله،  غةإ  ق  طعط  ذرف  الفؤئ  وعثه  الظاس،  لثى 

وجغضعن لعا بمجغث تعجغه دور طعط بإذن اهللا...
وطا  وابظه  جطمان  جغاجئ  خقخئ  شعثه  وخااطا، 
غثططاظه لطمطضئ السسعدغئ (السطماظغئ) الصادطئ، وعثا 
طا غرغثه تراطإ وابظ جطمان وأسعاظعما لمساصئض الئقد، 
ولضظعط غمضرون، وإن طضر اهللا لماٍض، وعع جئتاظه 
غعثطعن  طظ  جسعد  آل  طظ  الئقد  لعثه  غسّغر  الثي 
تضمعط بأغثغعط، وعع جئتاظه الثي جغعغأ طظ عثه 
افطئ طظ غصعدعا ظتع الئثغض الراحث بإذن اهللا، شعع 
وتثه جئتاظه الصادر سطى ذلك المعغأ فجئابه. ﴿إَِنّ 
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طآاطراتعط  شغ  التضام  جثرعا  بسثطا  اإلجقطغئ، 
وشغ تماغئ سروحعط وشغ صمع المسطمغظ البائرغظ، 
فجطه  الثي  الةعادي  بعاجئعا  تصعم  أن  طظ  وطظسعا 
تضعن. وطظ بط السمض السسضري لطةغعش الصادرة سطى 

أداء طعمئ الاترغر بفسالغئ.
وطظ الشرابئ أن بسخ المسطمغظ طمظ اظثثسعا بمآاطرة 
الاثثغض سظ دسعة الةغعش لطةعاد، غساثبرون تارغثا 
ذعغق طظ التروب السسضرغئ الاغ خاضعا المسطمعن، 
والاغ خظسعا طظ خقلعا أطةاد افطئ وترّروا بقدعا، 
الثغظ  وخقح  خالث  بئطعقت  غاشظعن  إذ  وعط 
جثوى  بسثم  الثسعى  سطى  غاةرؤون  وبغئرس،  وصطج 
"الةغعش"، شغ تظاصخ بصاشغ خارخ، وشغ تةاوز لطتضط 

الحرسغ الثي أوجإ ظخرة الةغعش اإلجقطغئ.
بض وافغرب طظ ذلك، أن أولؤك المثثوسغظ غسامرؤون 
الثساوى الئاذطئ لطاثخض الثولغ (اقجاسماري) أو لسصث 
صمئ سربغئ لطتضام الماآطرغظ، بغظما غظضرون وغاظضرون 
تأططعا  ولع  الاترغر،  أجض  طظ  لطةعاد  الةغعش  لثسعة 
المعصش صطغق لعجثوا أظعط بثلك - طظ تغث سطمعا أو 

لط غسطمعا - غأطرون بالمظضر وغظععن سظ المسروف!!
ظتّمطعا  تاى  جغاجغئ  ضغاظات  لغسئ  الةغعش  إن 
تظصاد  سسضرغئ،  أذرع  عغ  بض  التضام،  خغاظئ  جرائط 
لسصغثتعط  اظتازوا  طا  إذا  الثغظ  الدئاط  بأواطر 
السطط  طسادقت  وغغروا  الةثري،  الاشغغر  أطر  تسمعا 
أسادوا  بط  وطظ  وأسثائعط،  المسطمغظ  بغظ  والترب 

لفطئ طةثعا وسجعا.
تعل  لطمرابطغظ  إجظاد  باتغئ  المصال  عثا  وظثاط 
المسةث افصخى طظ أبظاء بغئ المصثس، طمظ غسئرون 
سظ سصغثة افطئ وغثضروظعا بعاجئعا تةاعه، وصث تسالئ 
وتفدح  الةغعش  تسظاخر  طظعط  الضبغرغظ  أخعات 
خمئ التضام، بغظما ظطئ الفدائغات الثاظسئ والمماظسئ 
التضام  طخالح  سطى  تفاظا  تطك،  دسعتعط  سطى  تساط 
الثي غدّثعن شغ حراغغظعا الثوقرات، وعغ الاغ ترخث 
سثجاتعا ضض تراك غثسع لطاثخض الثولغ أو لفظزمئ 
تاساطى  بغظما  المؤات،  أو  السحرات  ضط  ولع  السربغئ 
سظ التراك الةماعغري الثي غساظعخ الةغعش ولع 
ضط افلعف، ضما شغ العصفات الةماعغرغئ الاغ ظزمعا 
تجب الاترغر شغ رام اهللا والثطغض وصطاع غجة افجئعع 
الماضغ. وبسعن اهللا لظ غطعل الجطان تاى غثور دورته، 

 وغسعد لطسسضر اإلجقطغ دوره
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

وعغ ضثلك ظطمات غعم الصغاطئ، ظئغظ الاالغ:
١- إن تجب الاترغر أحعر طظ ظار سطى سطط، شمسغرته 
سظه،  لااتثث  ضاشغئ  جظئ  جاغظ  طظ  فضبر  الثسعغئ 
واتعاطه بما لغج شغه طظ أي جعئ ضاظئ غدسعا طتض 
الحئعئ سظث افطئ. والتمث هللا أن المسطعطئ الغعم لط 
تسث تضرا سطى افظزمئ وأجعجتعا، وإن لظا البصئ شغ 
أطاظا وصثرتعا سطى الامتغص وطسرشئ التصائص. شمتاولئ 
الظغض طظ تجب الاترغر بالئاذض لظ تدر بإذن اهللا إق 
خاتئعا ولع بسث تغظ. إن تجب الاترغر ق غاتضط شغ 
المسابر التثودغئ، وق غسغر دائرة الةعازات وق غمطك 
الطائرات والمطارات، ولط غسث خاشغا َطظ جّعض تظّصض 
المصاتطغظ إلى جعرغا والسراق، شالصعل إن التجب غرغث 
تتعغض الرغش لمتدظئ لـ(اإلرعابغغظ) ضرب طظ الثغال.

٢- إن الفضر غصاَرع بالفضر وإن الزطط السغاجغ واقساصال 
السغاجغ، وإن آلط افشراد، شإظه ق غجغض افشضار، شضغش 
إذا ضاظئ عثه افشضار طئظغئ سطى سصغثة سصطغئ غصغظغئ 

جغاجغئ عغ سصغثة ضفاح وظدال؟!
٣- إظظا ظثرك أن الرابطئ العذظغئ "تْأُخُث داِئماً الَمْزَعَر 
سطى  َأْجَظِئـغٍ  اساـثاٍء  تالِئ  شغ  َتْطَجُم  وعغ   . الساِذِفغَّ
لعا  حْأَن  وق  َسَطْغِه،  اقْجاغقِء  أو  ِبُمعاَجَمِاِه  العذِظ 
شغ تالِئ َجقطِئ العذِظ طَظ اقساثاِء"، ولعثا شإظظا ق 
فن  (وذظظا)  شغ  والمفسثغظ  الفساد  وجعد  ظساشرب 
ق  وضثلك  العذظ،  جقطئ  سظث  لعا  وجعد  ق  العذظغئ 
ظساعةظ اتعام التراك بمظطصئ الرغش باذق باقظفخال 
وزورا بثثطئ أجظثات خارجغئ، وق ظساشرب اتعام تجب 
الاترغر ضثبا بالةعئ الثارجغئ فن عثا أصخى طا غمضظ 
أن ُغْظِاب سصُض العذظغ؛ شعع ق غساطغع أن غعتث بغظ 
طظ  الثعف  طحاسر  غبغر  بأن  إق  العاتث  العذظ  أبظاء 
السثو الثارجغ، شغسعق اقتعاطات لمطح الئطث وخغرتعا 

بأظعط غاساططعن طع الثارج!
٤- إظظا ظثسع عثه المعاصع، وطظ جار أو جغسغر سطى 
فن  بالئاذض  التص  ترب  شغ  تظثرط  ق  أن  ظعةعا، 
الئاذض زععق وفن تئض الضثب صخغر، وطخثاق عثا 
 ٢٠١٧ تمعز/غعلغع   ٢٩ غعم  السرش  خطاب  شغ  جاء  طا 
سطى لسان ططك المشرب: "وإذا أخئح ططك المشرب، غغر 
طصاظع بالطرغصئ الاغ تمارس بعا السغاجئ، وق غبص شغ 
سثد طظ السغاجغغظ، شماذا بصغ لطحسإ؟". شأغظ صعل 
ططك المشرب طظ سغئضط سطى طصال الراغئ اسائاره أن 
افتثاث بالتسغمئ تسضج سمص اقتاصان الضاطظ شغ 

ظفعس الظاس وطثى خغئئ افطض واظسثام البصئ؟!
٥- إظظا ظآضث أن اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ دولئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة عغ التض لمحاضض 
المسطمغظ جمغسا، وأن الثقشئ عغ وسث اهللا جئتاظه 
وبحرى رجعل اهللا ، وأظعا ظزام التضط الثي شرضه 
نَزَل 

َ
ِن اْحُكم بَيَْنُهم بَِما أ

َ
اهللا سطى المسطمغظ بصعله: ﴿وَأ

َنْعِض  َعن  َفْفتُِنوَك  ن 
َ
أ وَاْحَذْرُهْم  ْهوَاَءُهْم 

َ
أ تَتَّبِْع  َوَال  اَبُّ 

َْك﴾. وأن افطئ لط ولظ تظسى خقشاعا  َ ِ نَزَل اَبُّ إ
َ
َما أ

إرضاًء فطرغضا؛ 
طؤات اآلقف ذردوا طظ بقد الترطني الحرغفني
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بض  وذظغئ،  صدغئ  أظعا  سطى  افصخى  المسةث  صدغئ 
وغتاول تخعغر طظاوحات المصاوطئ الفطسطغظغئ ضئثغض 
سظ ترب الةغعش لاترغر المسةث افصخى وشطسطغظ، 
ظزر  الثي  "المحغثغ"  الثطاب  ذلك  بسثه  وطظ 
لصدغئ افصخى طظ باب شصه افراطض والغااطى لاصثغط 
المال والمساسثات بثل أن غظزر له طظ باب الةعاد 

والفاعتات لاترغك الةغعش.
غثع  ق  بما  تعضح  الاساؤقت  وتطك  التصائص  عثه 
طةاق لطحك أظظا أطام صدغئ إجقطغئ سصثغئ سسضرغئ، 
تثص أطئ طظ ططغار وظخش المطغار المسطط، تماث سطى 
جظاتغ سصاب سمقق طا بغظ إظثوظغسغا والمشرب، وأن 
المسةث افصخى طععى أشؤثتعط، وأن بغئ المصثس 
تاى  الساسئ  تصعم  ق  أن    رجعلعط  بعسث  طادمظ 

تظجل الثقشئ شغه.
وطظ عظا، شإن الظزرة السصثغئ الختغتئ لصدغئ المسةث 
طظ  جمغسا،  التضام  خغاظئ  تضحش  وشطسطغظ  افصخى 
اسارف طظعط بأظه خاظع، وطظ اّدسى أظه طماظع، وطظ 
سسضرغا  السططعغئ،  وأذرسعا  المصاوطئ  بثسط  ضطض 
الاتثي  عثا  أن  وخخعخا  اصاخادغا،  أو  جغاجغا  أو 
الغععدي لسصغثتعط ولصئطاعط افولى لط غتّرك حسرة 
شغ أجسادعط، ولط غةرؤ أي طظعط سطى رشع طساعى 
ردة شسطه سظ اتخاقت اقجاةثاء لفاح أبعاب المسةث 
وضع  وعع  سطغه،  عع  طا  سطى  العضع  وإبصاء  افصخى 

اتاقل بشغخ باذض!
الحاط  باب  طظ  لغج  الثغاظئ  سظ  التثغث  وعثا 
سظ  الثشاع  الئسخ  غتاول  طما  تةئ،  بق  والاثعغظ 
التضام سئر ذرصه، بض عع وخش لعاصع طثج لطتضام تغبما 
وّلعا وجعععط، وتغبما تّطعا، شعط صث سططعا اإلجقم 
سظ التضط، واظثرذعا شغ الترب افطرغضغئ سطغه بثسعى 
ذائراتعط  تّرضعا  الثغظ  وعط  اإلرعاب"،  سطى  "الترب 
شغ  المسطمغظ:  دطاء  غرغص  اتةاه  ضض  شغ  ودباباتعط 
الغمظ والسراق وجعرغا ولغئغا وأششاظساان والئاضساان... 
بغظما اتفصعا جمغسا سطى أطظ ضغان غععد وتفر دطاء 
سطى  بسدعط  تةّرأ  بض  شطسطغظ،  وطشاخئغ  جظعده 

تةرغط طظ غصاوطه، ضما شسطئ أطراء الثطغب وطخر.
وطظ عظا، شإظه ق خقص لطمسةث افصخى وق شضاك 
له طظ افجر إق بالسمض السغاجغ - أوق - لتحث افطئ 
اإلجقطغئ سطى طحروع الاترر طظ العغمظئ الشربغئ، وخطع 
سمقئعا، وإسادة اإلجقم لطتضط شغ ظض خقشئ راحثة 
سطى طظعاج الظئعة، قجاسادة اإلرادة السسضرغئ لطةغعش 

تامئ: تععغث افصخى وإتضام جغادة غععد سطغه ترب دغظغئ ...

وعغ الاغ سمرت لبقبئ سحر صرظا ولط تشإ سظ العجعد 
أن  المسطمغظ  طظ  ترغثون  شضغش  الصرن،  تعالغ  إق 
التثغبئ،  الثول العذظغئ  جظئ شغ ظض  طائئ  تظسغعط 
اقظتطاط  إق  ظطعا  شغ  المسطمعن  غسرف  لط  الاغ 
افسثاء،  وتطاول  المصثجات  واتاقل  السغح  وضظك 
دولئ الثقشئ دولئ السثل والثغر والسج؟! ولظ غحعه 
الععمغئ  الئشثادي  خقشئ  وتصغصاعا  الثقشئ  طفععم 
فن افطئ لما تثضر الثقشئ تساتدر خقشئ الراحثغظ 
وتاثضر افطراء والتضام السزام أطبال عارون الرحغث 
وغعجش بظ تاحفغظ والئطض خقح الثغظ والسططان 

سئث التمغث.
٦- لصث خاط ضاتإ طصال برلمان.ضعم اشاراءه باثعغش 
اجامرار  فن  الاترغر  تجب  طظ  التسغمئ  شغ  أعطظا 
اتاةاجعط جغفاح "المةال رتئا واجسا أطام طةرطغظ، 
اجاعلعا ظطما وضثبا سطى طفاعغط دغظغئ صثغمئ، عغ 
شغ أخطعا ططك لطةمغع، وصث اظاعى جغاصعا السغاجغ 
طع اظطقق سعث الثولئ التثغبئ!"، وظتظ ضثلك صئض 
لظا  الضاتإ  غةث  لط  أن  اهللا  ظتمث  الرد  عثا  ظثاط  أن 
صثغمئ  اسائرعا  دغظغئ  طفاعغط  جرصئ  إق  جرغمئ  طظ 
اساراف  وعثا  لطةمغع.  ططك  افخض  شغ  أظعا  واسارف 
طظ الضاتإ أن الثقشئ طظ الثغظ وأن طا جماه جرصئ 
عع شغ تصغصاه اجامساك بالثغظ الثي ظثسع الظاس 
جمغسا لقجامساك به، وعع إصرار طظ الضاتإ أظه تثطى 
سظ طفععم الثقشئ الثي عع طظ الثغظ فجض طفععم 
واظاعى  صثغمئ  الثقشئ  أن  بتةئ  التثغبئ  الثولئ 
جغاصعا السغاجغ. وإظظا لظسأل الضاتإ والةعاب طسطعم 
لضض طظ صطإ خفتات الاارغت الصرغإ وطظا طظ ساحعا، 
رجط  وطظ  التثغبئ؟  الثولئ  طفععم  لظا  أجج  طظ 
تثودعا؟ وشغ أي جغاق ظحأت عثه الثول؟ إن الةعاب 
سطى عثا السآال شصط جغضحش طظ عع الثي غاساطض 
الثارجغئ  المآاطرة  وغتمغ  افسثاء  وغعالغ  الثارج  طع 

الاغ طجصئ افطئ!
برغج  أظفاس  طعصع  ظثسع  بأن  الرد  عثا  وظثاط   -٧
أن  المشرب  بقد  سطى  الشغعرغظ  وضض  وبرلمان.ضعم 
السفارات  أروصئ  شغ  الثارجغئ  المآاطرات  سظ  غئتبعا 
والمظزمات الشربغئ، وفظعط صرغئعن طظ أعطظا بالرغش 
ظثسععط فن غضحفعا لظا طا تفسض المظزمئ افطرغضغئ 

(طظزمئ الئتث سظ أرضغئ طحارضئ) بالرغش.
الاترغر  تجب  إن  الضرام،  ولصرائظا  فطاظا  ظصعل  وإظظا 
جغئصى ضما سعثتمعه الرائث الثي ق غضثب أعطه، ولظ 
غرضى لضط أظخاف التطعل وق التطعل الاغ تطاش سطى 
ططالئضط بالسغح الضرغط، ولظ غرضى لضط إق سغحًا 
شغ ظض اإلجقم وأتضاطه، وعع غسمض لعثا وغثسعضط 
فن تتمطعا الثسعة طسه شغ ذرغصعا السغاجغ اصاثاء 
بالرجعل الضرغط . وتجب الاترغر وحئابه ترغخعن 
سطى أطظضط واجاصرارضط أضبر طظ ترخعط سطى تتصغص 

 ذلك لثواتعط وأعطغعط

طسرتغئ "طتاربئ اإلرعاب" باإلضاشئ إلى سخا السصعبات 
الاغ تُجج بعا أطرغضا شغ وجه افظزمئ الةئاظئ شغ بقد 
والصمع  اإلرعــاب  سطى  تشطغئ  إق  عغ  طا  المسطمغظ 
التصغصغ الثي تمارجه أطرغضا سطى المسطمغظ طظ خقل 
إظعا  تاى  المسطمغظ،  تغاة  طفاخض  سطى  جغطرتعا 
تتثد طاى ُغطرد المسطمعن طظ وظائفعط بالدشط 
سطى افظزمئ التاضمئ قتثاذ إجراءات خارطئ تةاععط 
اإلرعاب  عع  وذلك  تآذغعط  وضسغئ  صعاظغظ  وجظ 
التصغصغ؛ أن غاتضط الطعاغغئ والضفار شغ لصمئ سغح 
المسطمغظ؛ شطصث ساد طؤات آقف المسطمغظ طظ بقد 
المراشصغظ  ضرغئئ  شرض  بسث  الحرغفغظ  الترطغظ 
افطض  خغئات  غةرجرون  "طصغط"  ألش  بـــ٦٧٠  صــثروا 
بسث تةرغثعط صسرًا طظ تصعصعط الحرسغئ، شق غةعز 
حرساً فتث أن غمظع المسطمغظ طظ السغح سطى أرض 
إجقطغئ وضسإ الرزق شغعا، شالمال طال اهللا والمسطط 
أخع المسطط برابطئ السصغثة اإلجقطغئ وق ُغسث المسطط 
قجؤا أو أجظئغاً أو طصغماً (ظزاطغاً أو طثالفاً) سطى أراضغ 
المسطمغظ وعع تص طظته إغاه اهللا تسالى، إق أن عثه 
افظزمئ الفاجرة لغسئ إق أدوات بغث السثو وق تعاط 

باثرغإ تغاة المسطمغظ.
شالصدغئ  الظاس؛  سطى  الخاسصئ  ظجول  الثئر  ظجل  لصث 
بسث  ذلك  اآلقف،  طؤات  تغاة  طسئ  طخغرغئ  صدغئ 
تضئثعط سظاء تعشغر الاضالغش الئاعزئ وخئرعط سطى 
والسراصغض  واإلصاطئ  لطثخعل  الخسئئ  اإلجــراءات  بقء 
الزالط  المطضغ  الظزام  غدسعا  الاغ  افخرى  الضبغرة 
سظ اقجاصرار المفصعد شغ  "لغسمح" لطثغظ أتعا بتباً 
أن  ووجــثوا   ، اهللا  رجعل  جعار  وغططئعن  بقدعط 
لطسغاجات  طرتساً  المئارضئ  افرض  طظ  جسض  الظزام 
الشربغئ ُتعِّجئ بجغارة تراطإ الضاشر افخغرة وتسطغمه 
ططغارات الثوقرات طظ أطعال المسطمغظ والاغ ذعئئ 
لاعشغر  وذعئئ  المظعار  افطرغضغ  اقصاخاد  إلظساش 
آقف وآقف العظائش لطضفار، وذعئئ لصاض المسطمغظ 
شغ الغمظ وجعرغا والسراق، وذعئئ لغععد الثغظ أغطصعا 
افصخى وطظسعا الخقة شغه وغسمطعن سطى عثطه، ضض 
إلى  باإلضاشئ  افطــعال  بعثه  أتص  والمسطمعن  عثا 
ططالئاعط باشطغئ السةج الثي تخض بسئإ طا اباطساه 
طخثرعا  بدرائإ  الئقد  طغجاظغئ  طظ  الصثرة  أطرغضا 

جغعب الفصراء!
افرض  شغ  أعطظا  والثراب  الثغاظئ  ذعشان  جرف  لصث 
الحام  بقد  طظ  لطضبغرغظ  بالطرد  واطاث  المئارضئ 
جعئ  طظ  وصطر  جعئ،  طظ  والغمظ  والسعدان  وطخر 
وحعال  رطدان  أغام  شغ  حعرغظ  غدعن  شغ  أخرى، 

وأغام التب المئارضئ، عثا التال الثي جر خاذر أطرغضا 
وأخثت تبظغ سطى افظزمئ، وإن ظزرظا لتال السعدان 
طبقً شطصث ُذرد ٤٧ ألفاً طظ أبظائه طع أجرعط وأخئتعا 
وبثون  طال  وبثون  سمض  بثون  وضتاعا  لغطئ  بغظ 
الثوقر  شغه  غاتضط  طظعار  اصاخاد  غظازرعط  جضظ، 
اقصاخادغئ  السصعبات  بسئع  وغظازرعط  افطرغضغ 
افطرغضغئ المفروضئ سطى الاةارة والخظاسئ والجراسئ 
وخراسات  ذاتظئ  تروب  وتظازرعط  السعدان،  شغ 
تضعطغئ سطى البروات جسطئ طظ الئقد طرتساً لطئطالئ 
وغقء المسغحئ وضاصئ جئض السغح؛ شضط طظ طشارب 
غظازرعط  طا  وأضبر  وأصاربه!  أعطه  سطى  غظفص  ضان 
شاصرؤوا  المتارشئ،  بالسخابات  أحئه  طةرطئ  تضعطئ 
تسطغص التضعطئ سطى خئر السائثغظ: "ضحش افطغظ السام 
بالثارج،  الساططغظ  السعداظغغظ  حآون  تظزغط  لةعاز 
السفغر ضرار الاعاطغ، سظ تسةغض (٤٧) ألش سائث لطئقد 
شغ جفارات الئقد بالممطضئ السربغئ السسعدغئ، طظعط 
(٣٣) ألفاً بسفارة الرغاض و(١٤) ألفاً آخرغظ بصظخطغئ 
الئقد بةثة تساسث الئقد قجاصئالعط اقبظغظ المصئض، 
وظعه إلى أن (٦٠٪) طظ المصغمغظ بخعرة غغر ظزاطغئ 
الاعاطغ  أضث  وصئ  شغ  والترشغغظ،  السمال  طظ  عط 
وظائش  بإغةاد  طسظغئ  خغرغئ  جعئ  لغسئ  الثولئ  أن 
الضعادر  سطى  الططإ  تجاغث  إلى  وطظععاً  لطسائثغظ، 
السعداظغئ بالثارج، وصال: (بالسضج داغرغظ طجغث طظ 
العةرة) طسائرًا عةرة افذئاء والمعظثجغظ والمسطمغظ 

أطرًا إغةابغاً..." (آخر لتزئ ٢٠١٧/٧/٢٣).
شغ بطث ق غةث اإلظسان الئسغط شغه سقجا أو تسطغما أو 
بغاا غآوغه وتتعلئ طآجساته إلى حرضات اجابمارغئ 
الئطث  أبظاء  ذرد  ترغث  الاغ  التضعطئ  تظعئعا  خاخئ 
وتعةغرعط وتحاغاعط بثقً سظ تعشغر السغح الضرغط 
لعط! شإن لط تضظ الثولئ طسآولئ سظ تعظغش الظاس 
لطسائثغظ  التضعطئ  تعشر  لط  إن  المسؤعل؟!  عع  شمظ 
شمظ  وسقجا  وتسطغما  وطحربا  وطأضق  وطظازل  وظائش 
غعشر لعط ذلك؟! بض التضعطئ ُتطالإ بعةرة رساغاعا! 
إق أن أطرغضا راضغئ سما غتثث شغ بقد المسطمغظ طظ 
شرصئ وتمجغص وتحرغث وإشصار! عثا عع تعارعا وعثه 

عغ جغاجاتعا وعثا عع إرعابعا؛ شأبظئ سطى الظزاطغظ 
طظ  الظاس  غساظغه  طما  بالرغط  والسعداظغ  السسعدي 
لطتصعق،  وضغاع  وإعمال  وإرعــاب  صمع  طظ  حععر 

وذلك غغر طساشرب بضض تأضغث.
افطرغضغئ،  الثارجغئ  باجط  الماتثبئ  خرتئ  شصث 
عغثر ظعغرت، أن "واحظطظ تقتر تتسظا شغ جععد 
الماتثبئ،  وأضاشئ  (اإلرعــاب)..."  لمضاشتئ  الثرذعم 
شغ بغان أن "العقغات الماتثة ترتإ بالمعاصش افخغرة 
الاجام  تآضث  الاغ  والسسعدغئ  السعدان  لتضعطاغ 
العقغات  طع  إغةابغ  تعار  سطى  بالمتاشزئ  السعدان 

الماتثة". (الةرغثة ٢٠١٧/٧/٢٢).
إن عثه الصداغا تفدح تآطر التضام الطشاة وتئسغاعط 
لطشرب الضاشر، أولعا خثقن الظزام السسعدي المعالغ 
فطرغضا الثي ق غتضط بما أظجل اهللا بض غظفث إطقءات 
أطرغضغئ جغاجغئ واصاخادغئ وسسضرغئ سطى المسطمغظ 
داخطغاً وخارجغاً، وباظغعا الظزام السسضري السطماظغ شغ 
السعدان المعالغ فطرغضا والثاضع لطظزام السسعدي 
الثائظ لطترطغظ الحرغفغظ! شق الظزام شغ "السسعدغئ" 
غرغث الظاس وق الظزام شغ السعدان غرغثعط تظخًق 
عع  لثغه  وافجعض  حآوظعط،  رساغئ  طسآولغئ  طظ 
تعةغرعط وتحرغثعط وترضعط بق طأوى... وذلك عع 

تال جائر بقد المسطمغظ افخرى!
خارج  المأوى  وق  اقجاصرار  غةثوا  لظ  المسطمغظ  إن 
بقدعط أو داخطعا بسئإ الظزام الرأجمالغ افطرغضغ 
اإلرعابغ الثي غتضط السالط الغعم، عثا المئثأ السطماظغ 
اإلجقم  وطظ  (إرعابغغظ!)  المسطمغظ  طظ  جسض  الثي 
وسمطعط  المسطمغظ  حــعق  وطــظ  (إرعـــاب!)،  دغــظ 
التض  إن  (إرعابا!).  الفاجصئ  افظزمئ  عثه  إلجصاط 

دولاعط  لطمسطمغظ  تضعن  أن  عع  العتغث  الحرسغ 
اإلجقطغئ العاتثة بثون تثود وق تعاجج بغظعط تاى 
الثي  اإلجقم  ظزام  ظض  شغ  اإلجقطغئ  افطئ  تاعتث 
وأراضغعط.  وأسراضعط  وأطعالعط  سصغثتعط  غتفر 
اإلجقم  سج  جاسغث  الاغ  عغ  اإلجقطغئ  الثولئ  عثه 
جارسى  الاغ  وعغ  وشاعتاته،  الاارغثغئ  وأطةاده 
اهللا  أتضام  باطئغص  السادلئ  بالصعاظغظ  الظاس  حآون 
الحرسغئ سطى أظزمئ الثولئ داخطغاً وخارجغاً، وعغ الاغ 
جاصطع دابر الضفار وجامظع تةرؤ افسثاء وجغطرتعط 
سطى المسطمغظ... عثه الثولئ الاغ جغتضمعا خطغفئ 
دولئ  عغ  الراحث،  العاتث  المآطظغظ  أطغر  المسطمغظ 
تجب  غسمض  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
الاترغر إلصاطاعا وظثسعضط لطسمض طسه، تجب الاترغر 
دجاعر  طحروع  المسطمغظ  أغــثي  بغظ  وضع  الــثي 
لثولئ الثقشئ لغاخعروا واصسعا، وحضطعا وأظزماعا، 
وأتضاطه  اإلجقم  أظزمئ  طظ  باطئغصه  جاصعم  وطا 
وعع دجاعر إجقطغ، طظئبص طظ السصغثة اإلجقطغئ، 
الثلغض  صعة  سطى  بظاء  الحرسغئ،  افتضام  طظ  وطأخعذ 
رجعله،  وجظئ  اهللا،  ضااب  سطى  أخثه  شغ  اسُاِمَث  وصث 
وطا أرحثا إلغه طظ إجماع الختابئ والصغاس الحرسغ، 

وصث جاء شغه:
اإلجقطغئ  الاابسغئ  غتمطعن  الثغظ  جمغع   :٥ المادة 

غاماسعن بالتصعق وغطاجطعن بالعاجئات الحرسغئ.
تمغغج  أي  لثغعا  غضعن  أن  لطثولئ  غةعز  ق   :٦ المادة 
بغظ أشراد الرسغئ شغ ظاتغئ التضط أو الصداء أو رساغئ 
الحآون أو طا حاضض ذلك، بض غةإ أن تظزر لطةمغع 
أو  الثغظ  أو  السظخر  سظ  الظزر  بشخ  واتثة  ظزرة 

الطعن أو غغر ذلك.
عاتان المادتان - المادة الثاطسئ والمادة السادجئ 
- ُوضساا لئغان أتضام طظ غتمطعن الاابسغئ اإلجقطغئ، 
شطظ  الثطئ.  أعض  طظ  ضاظعا  أم  طسطمغظ  أضاظعا  جعاء 
ُغطرد طسطط أو غغر طسطط بشغر وجه تص، ولظ غئصى 
إظسان بق طأوى، ولظ ُغتارب إظسان شغ لصمئ سغحه، 
طظ  ضعظه  له  لاعشغرعا  جاعثة  الثولئ  جاسمض  بض 

 رساغاعا

تامئ ضطمئ السثد: تجب الاترغر الرائث الثي ق غضثب أعطه
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روسيا تضاعف الحكم بالسجن على أحد أعضاء حزب التحرير

شغ الساخمئ خظساء الاغ غسغطر سطغعا تتالش التعبغغظ 
- سطغ خالح، أصر طةطج الظعاب الثي ساود سمطه طظث 
شارة والثي أغطإ أسدائه عط طظ تجب الرئغج السابص 
"سطغ خالح"، أصر إتالئ وزغر الحئاب والرغاضئ تسظ 

زغث شغ تضعطئ "بظ تئاعر" إلى الصداء.
شغ  المآتمر  لتجب  الئرلماظغئ  الضاطئ  رئغج  وصال 
طتاشزئ إب وسدع الطةظئ الثجاعرغئ بالمةطج "سئث 
الرتمظ طسجب" إن الطةظئ أتالئ العزغر "تسظ زغث" إلى 
الصداء سطى خطفغئ اتعاطه لمةطج الظعاب الثي طظح 
تضعطئ "بظ تئاعر" الخقتغئ بالثغاظئ بسث طعاشصاه 
سطى طئادرة إلظعاء افزطئ. وضان رئغج طةطج الظعاب 
روجغا  جفارة  طساحار  جطط  صث  الراسغ  سطغ  غتغى 

طئادرة المةطج بحأن افوضاع الراعظئ شغ الغمظ.
سطى  الرجمغئ  بخفتاه  إسقن  شغ  "طسجب"  وأضاف 
زغث  تسظ  إتالئ  غصر  الظعاب  طةطج  شغسئعك 
الطةظئ  إلى  تاحث  جغش  أتمث  وإتالئ  الصداء  إلى 
سئاءة  تتئ  تسار  وإن  تاى  لطاتصغص،  الثجاعرغئ 

العاحمغئ شعع طظئعذ.
جغش  "أتمث  والظائإ  زغث"  "تسظ  طظ  ضض  واتعط 
تاحث" طةطج الظعاب وأسداءه بالثغاظئ بسث طعاشصئ 
إلظعاء  تثسع  الماضغ  السئئ  طئادرة  سطى  المةطج 

افزطئ الغمظغئ بسثة بظعد.
عثا وصث ضاظئ بظعد المئادرة ضالاالغ:

افسمال  وضاشئ  الترب  لعصش  افذراف  جمغع  دسعة   -١
والةعي  والئتري  الئري  التخار  ورشع  السسضرغئ، 

المفروض سطى الغمظ.
٢- دسعة افطط الماتثة إلى وضع آلغئ طظاجئئ لمراصئئ 
جغر السمض شغ ضاشئ المظاشث الئرغئ والمعاظأ الئترغئ 
والمطارات الةعغئ شغ أظتاء الةمععرغئ الغمظغئ دون 
اجابظاء... لدمان تتخغض إغراداتعا إلى الئظك المرضجي 
الغمظغ وبما غضفض طعاجعئ ضاشئ اقلاجاطات التضعطغئ 
المعاد  وتعشغر  الثولئ  طعظفغ  طرتئات  خرف  طظ 
الصاتطئ  افوبؤئ  حئح  وطعاجعئ  والثوائغئ  الشثائغئ 
الاغ تفاك بأبظاء الحسإ الغمظغ شغ طثاطش طتاشزات 

الةمععرغئ الغمظغئ.
٣- دسعة طةطج افطظ إلى أن غدططع بثوره اإلظساظغ 
والصاظعظغ بحأن إلشاء ضاشئ الصرارات واإلجراءات الاغ 
اتثثت خقل الفارة الماضغئ وأدت وتآدي إلى تمجغص 
الشثائغ  اقجاصرار  وسثم  العذظغئ  الطتمئ  وتحاغئ 
اإلغرادات  وتحاغئ  العذظ  وتثة  وتمجغص  والختغ 

الساطئ لطثولئ.
وحاطض  بظاء  تعار  إلى  المسظغئ  افذراف  دسعة   -٤
بثون حروط طسئصئ وبإحراف دولغ وخعقً إلى تض 
جغاجغ سادل غدمظ تتصغص السقم واقجاصرار لطغمظ 
والمظطصئ والعخعل إلى حراضئ وذظغئ وجغاجغئ تصئ.

طخالح  تتصص  أظعا  غرى  المئادرة  بظعد  شغ  الظاظر  إن 
أعط  الثي  خالح  سطغ  جظاح  وخاخئ  اإلظةطغج  سمقء 
خقلعا  طظ  تثخطئ  الاغ  الترب  إغصاف  عع  غرغثه  طا 
السسعدغئ لاصعد ترباً شغ الغمظ بدعء أخدر أطرغضغ 
إلظصاذ التعبغغظ وجسطعط حرضاء شغ التضط بسث أن ضاد 
جظاح سطغ خالح أن غسعد طساشقً عروب الرئغج عادي 
الثي ربما ضاظئ برغطاظغا ترى ذغ خفتاه لعق تثخض 
السسعدغئ شغ الترب بتةئ إسادة حرسغاه، وعضثا شصث 
اجاشطئ أطرغضا الترب السسعدغئ شغ الصداء سطى صعة 
اإلظةطغج وإضساف الئظى الاتاغئ وعغ طظ ضان بغثعا 
افطرغضغ  السفغر  صعل  ظاثضر  ولسطظا  الةغح،  عغضطئ 

قراءة يف مبادرة جملس النواب يف صنعاء 
على ضوء الصراع الدويل يف اليمن

ـــــــــ ــــــــــ  بصطط: سئث المآطظ الجغطسغ* ـ 

لعادي أبظاء شارة التعار العذظغ المظاعغ جابصاً تغث 
ضان عادي صث دطب شرق الةغح وغغر الجي السسضري 
لعا، شصال له السفغر افطرغضغ إن ضظئ تزظ أظك صث 

عغضطئ الةغح باشغغر زغه شأظئ واعط؟!!
وضما صال عادي بظفسه إن افطرغضان وجمال بظ سمر 
طئادرة  وعغ  الثطغةغئ،  المئادرة  إللشاء  غسسعن  ضاظعا 
تسعغئ جغاجغئ بغظ افذراف المثاطفئ آظثاك تتفر 
السططئ شغ غث اإلظةطغج وق تساصئعط وتثّور السططئ شغ 

أغثي السمقء لعا. 
لط  خالح  سطغ  أن  طظ  عادي  صاله  طا  غثفى  ق  ضثلك 
غضظ غاعصع أن تاثخض أطرغضا شغ الترب إلسادة حرسغاه 

وذلك أبظاء عروبه!!
إن سطغ خالح غرغث طظ عثه المئادرة أن تظعغ الترب 
لفطط  غةسض  بط  افطمغئ،  والسصعبات  الصرارات  وتطشغ 
الماتثة أن تحرف سطى المعاظأ والمطارات والحعاذأ 
طةرد إحراف تغث جاضعن اآللغئ المصارتئ طظ افطط 
طظ  بالث  ذرف  عظاك  غضعن  أن  تادمظ  الماتثة 
المتاغثغظ أو اإلدارغغظ طظ افذراف باإلضاشئ لثولئ 
اإلطارات الاغ أسثت شغ الةظعب ضعادر تعالغعا وعغ شغ 
خثطئ سطغ خالح، وعثا جغضعن لخالته ضعن تجبه له 
خئرة وتةربئ شغ إدراة الثولئ - رغط شسادعا -،بغظما 

التعبغعن لغسعا جعى ططغحغا تفاصث الضعادر المآعطئ.
زغث  تسظ  ضالعزغر  أطرغضا  سمقء  بسخ  جارع  لثلك 
المئادرة  طظ  بالاتثغر  تاحث  جغش  أتمث  والظائإ 

وتئسعط آخرون طظ طظاخري التعبغغظ.
رجمغًا  المئادرة  سطى  التعبغغظ  جضعت  ولربما 
إلغعط  أوتئ  إن  الثفاء  شغ  ضثعا  غسمطعن  غةسطعط 
أطرغضا أظعا ق تثثطعا وق تثثطعط، وضان سطغ خالح 
طظفردغظ،  السسعدغئ  طع  تعاراتعط  سطغعط  غظضر  لط 
إلى  داسغًا  طئادرة،  في  تصثغمعط  سطغعط  غظضر  ولط 
سثم الاحظغع والاثعغظ لضض طظ غصثم طئادرة إلظصاذ 

الئقد وإغصاف الترب.
جعاء  خقلعا  طظ  غسمطعن  ورصئ  ضض  اإلظةطغج  غساشض 
سظ ذرغص جظاح عادي أو سظ ذرغص جظاح خالح، لضظ 
الاسعغض سطى جظاح سطغ خالح لغطسإ دوره وبثسط طظ 

اإلطارات عع الزاعر عثه افغام.
بططعا  غضعن  جثغثة  ذئثئ  عظاك  جاضعن  شعض 
أطرغضا  بعا  تصاظع  التعبغغظ  طع  بالحراضئ  خالح  سطغ 
وبرغطاظغا الطاان تصعدان الخراع شغ الغمظ وأدواتعما 
ضالسسعدغئ واإلطارات، سطماً أن المئادرة ق تئاسث ضبغرًا 
سما ُغسرف بمئادرة ضغري والمئسعث افطمغ إجماسغض 
ولث الحغت أتمث، والاغ تةسض عادي غسطط خقتغاته 
لظائإ له والسمض إلغةاد ذرف بالث طتاغث غاسطط إدارة 
افذراف  جمغع  طظ  المطغحغات  دطب  وإسادة  المثن 
واجابظاء المةمعسات الاغ تخفعا أطرغضا بـ(اإلرعابغئ) 

خاخئ شغ جظاح عادي تسإ صعل افطرغضان!!
إظه طعما ضاظئ التطعل والمئادرات المصثطئ شطظ تثمث 
شغ الغمظ، والتض الضفغض بثلك عع  الخراسات ظعائغاً 
أن غسمض أعض الغمظ إلسادة اإلجقم إلى واصع التغاة 
بإصاطئ دولٍئ إجقطغٍئ تةمسعط بسغثًا سظ طحارغع الشرب 
وأظزمئ السمالئ، دولئ ق تسئر سظ طثعٍإ أو تجب أو 
اإلغمان  وأعض  اإلجقم  سصغثة  سظ  تسئر  بض  ذائفئ، 
والتضمئ شغظخرون اإلجقم ضما ظخره أجثادعط أول 
ودان  السالط  شغ  تمثدت  دولًئ  لقجقم  شأصاطعا  طرة، 

 لعا السرب والسةط
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ

ذالإ تجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ سئر بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لطتجب عظاك، غعم البقباء ٢ طظ 
ذي الصسثة، المعاشص ٢٠١٧/٠٧/٢٥م، بسظعان: "ططغحغات التعبغغظ تاسظئ شغ إذقق جراح أتث حئاب تجب 
الاترغر وتمارس اإلخفاء الصسري بتصه"، ذالإ بإذقق جراح افخ ظحعان جسار، أتث حئاب التجب الثي اساصطاه 
ططغحغات التعبغ، سطى خطفغئ صغاطه بجغارة لئسخ الفسالغات وأئمئ المساجث شغ الساخمئ خظساء طثضرًا لعط 
بثضرى عثم الثقشئ شغ ٢٨ رجإ ١٣٤٢عـ، المعاشص ٣ آذار/طارس ١٩٢٤م، وسارضاً سطغعط طحروساً إجقطغًا 
ظاجساً لضغفغئ الثروج طما تمر به الئقد شغ ظض الخراع اإلظةطع أطرغضغ سطى الغمظ بأدواته اإلصطغمغئ والمتطغئ 
والثي جرَّ سطى أعض الغمظ الضعارث طظ شاظ وصاض ودطار وطةاسئ وأطراض. واسائر الئغان أن اخاطاف الظاس 
وتسثغئعط وتشغغئعط لفارات ذعغطئ دون سطط أعطعط ودون طتاضمئ سادلئ عع سمض إجراطغ جئان، وغسئر سظ 
تالئ الفعضى واإلشقس الاغ تمر بعا الئقد شغ ظض عثه المطغحغات. وأحار الئغان إلى أن افخ ظحعان جسار لط 
غضظ خفاحاً طظ خفاشغح الزقم بض ضان غتمض ضطمئ التص جعارًا ظعارًا، غتمض طحروساً لطثروج طظ افزطئ الاغ 
تمر بعا الئقد جثغرًا باقعامام ولغج بالسةظ والاشغغإ واقتعام، وأن تجب الاترغر لغج ظضرًة بغظ افتجاب 
بض عع تجب سالمغ غسمض شغ أضبر طظ أربسغظ دولئ شغ السالط، وعع ق غصعم بافسمال المادغئ طظ تمض لطسقح 
وظحر لطفعضى واقغاغاقت وغغرعا طما غثالش ذرغصئ اإلجقم شغ إصاطئ الثولئ، وعع تجب صائط سطى أجاس 
اإلجقم وغسمض لاتصغص وتثة المسطمغظ شغ ظض خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة بطرغصئ الظئغ طتمث سطغه 
الخقة والسقم الثي لط غتمض السغش سطى طةامسه ضطرغصئ لطاشغغر بض بالخراع الفضري والضفاح السغاجغ 
وذطإ الظخرة طظ أعض الصعة والمظسئ. وخاط الئغان بأن تجب الاترغر جغزض صائماً بالتص جاسغاً إلغه ولظ غئالغ 
طعما ضاظئ وسعرة الطرغص وصساوته، شضط طظ تاضٍط وصش غخث سظ دسعة التجب شاظاعى وبصغئ دسعة التص، 
وعغ بإذن اهللا تسغر إلى غاغاعا ببئات وسجم غصطصض الةئال، وبتطط وخئر غعجم ضض الةعال تاى تصام الثقشئ 

ْكرَثَ اجَّاِس الَ َفْعلَُموَن﴾.
َ
ْمرِهِ َولَـِكنَّ أ

َ
الراحثة سطى طظعاج الظئعة سما صرغإ، ﴿وَابُّ ذَللٌِب بَلَ أ

مليشيات الحوثيين تعتقل أحد شباب حزب التحرير
وتمارس اإلخفاء القسري بحقه

عض جاظاخر بعرة الحام؟!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: طتمث بغطارـ 

طساجثعا  اظططصئ طظ  حك أن بعرة الحام الاغ  ق 
وطظسطفات  باطعرات  طرت  جظغظ،   ٦ طظ  أضبر  طظث 
طظ  الضبغر  الطعغطئ  طسغرتعا  شغ  وُتمطئ  خطغرة 
افشضار وافشضار المدادة والاغ حعحئ سطى البعار أو 
رجمئ لعط طسارات طاظاصدئ سثة - تغث لط غافصعا 
طظث الئثاغئ سطى طسار واضح طتثد المسالط - شضان 
طظ الطئغسغ جثًا أن تاثث البعرة طسارات سثة؛ طظعا 
بحسارات  اضافى  ذائح  ولضظه  الظغئ  خادق  عع  طا 
ساذفغئ رظاظئ، وطظعا المثادع المدطض السمغض لطظزام 
الظخر  غتصص  الثي  الختغح  المسار  وطظعا  الثولغ، 
التصغصغ لطبعرة والثي إلى اآلن لط غطص دسماً ضاشغاً بض 
غاط تشغغئه وتعمغحه والمآاطرة سطغه، لعثا ضظا ظرى 
شغ طسار البعرة تاقت طظ المث والةجر؛ شاأتغ أوصات 
غحسر شغعا الظاس أن الظخر صرغإ بض صاب صعجغظ أو 
أدظى، وتأتغ أوصات أخرى غسطط شغعا الظاس بعجغمئ 

البعرة وظخر الطاغغئ سطغعا وعضثا.
والمغثاظغئ  السغاجغئ  الاطعرات  ظض  وشغ  اآلن  أطا 
لطصداء  أجمع  السالط  دول  طظ  التبغبئ  والمتاوقت 
سطى البعرة شغ خطعات طاسارسئ طظ حأظعا أن ترجت 
العجغمئ الظفسغئ شغ الصطعب وتئث الغأس والصظعط 
وتصاض ضض أطض وتفاؤل شغ صطعب البعار أو طظ راودته 
التدارغئ  الائسغئ  طظ  واقجاصقل  بالاترر  ظفسه 
برظاطب  "وصش  آخرعا  ضان  خطعات  الضاشر،  لطشرب 
دسط المسارضئ السعرغئ المساثلئ"، جئصاعا طعاصش 
شغ السغاق ظفسه طظ صادة السالط الشربغ وطتاوقت 
الظزام الثولغ إظساش الظزام السعري وتسعغمه سطى 
جمغع المساعغات، وق ظظسى الشربئ الاغ بات غسغحعا 
البائر الخادق شغ بعرته وتخثر اقظاعازغغظ وأطراء 
التروب لطمحعث السغاجغ والسسضري، إن عثا وغغره 
بالغأس  سمغصاً  حسعرًا  ضارباً  البصغطئ  بزقله  غرخغ 
عض  جآاقً:  شغسألعن  الظاس  صطعب  شغ  واإلتئاط 
جاظاخر بعرة الحام؟! عض طا ظراه الغعم طظ تعةغر 
لطظزام  السسضري  واقظاخار  وخراب  وتثطغر  وصاض 
وشعق ضض ذلك شخائض تأتمر بأطر الثاسط بض وتاآطر 
طع الظزام واصااال طرغر بغظ المسطمغظ وغغره، عض طا 

ظراه طآحر سطى ظعاغئ البعرة؟!
ظصعل لمظ تسططئ إلى ظفسه العجغمئ والغأس تاى 
اخاططئ سطغه المسائض: إن الظخر له طسغار أجاجغ عع 
تتصغص العثف أو الشاغئ الاغ تسمض الةماسئ لطعخعل 
إلغعا؛ شمبقً سظثطا ظسطط أن صعى اقجاسمار شغ السالط 
ترغث طظ عثه افطئ أن تاثطى سظ دغظعا وسصغثتعا 
السئعدغئ  تظفغ  سطماظغئ  طظاعب  بعا  تسائثل  وأن 
وأشضاره،  لطشرب  السئعدغئ  وتضرس  هللا  والثدعع 
شسظثطا ظسطط أظعط لط غساطغسعا ذمج سصغثة افطئ 
تاى بسث اقجاسمار المئاحر وجصعط دولئ المسطمغظ 
طسرضئ  المسرضئ؛  شغ  اظعجطعا  صث  عآقء  إن  شظصعل 
المئادئ، طسرضئ التص طع الئاذض، ولضظ وشغ العصئ 
عغ  أخرى  طسرضئ  شغ  غظاخروا  أن  اجاطاسعا  ظفسه 
طصثرات  وجطإ  البروات  وظعإ  السسضرغئ  المسرضئ 
بط  وطظ  المئاحر  اقجاسمار  ذرغص  سظ  وذلك  افطئ 
المسطمغظ  تضام  ذرغص  سظ  المئاحر  غغر  اقجاسمار 
السمقء الروغئدات الثغظ شسطعا شغ أبظاء أطاعط طا 
ضان غثةض اقجاسمار الضاشر أن غفسطه شغ المسطمغظ، 

وعضثا طسغار الظخر والعجغمئ.
السئإ  الئثاغئ  شغ  ظثضر  أن  بث  شق  الحام  بعرة  أطا 
دخض  الثي  السزغط  والبشر  البعرة  لدسش  الرئغسغ 
ضربات  ضربعا  خقله  طظ  واجاطاسعا  أسثاؤعا  طظه 
طعجسئ، عثا البشر الثي لطالما سمض تمطئ الثسعة طظ 
حئاب تجب الاترغر سطى جثه وتظئغه البعرة والبعار 

سطى خطره وتصثغط الثطط العاسغئ والثسط الخادق 
لاتخغظ البعرة طظ اقظتراف وجث عثا البشر ضغ ق 
والمحروع  الرؤغئ  غغاب  وعع  أق  طظه،  البعرة  تآتى 
السغاجغ العاضح الثي غساتص الظخر، وبالاالغ غغاب 
سطى  الظخر  إلى  البعرة  تصعد  الاغ  السغاجغئ  الصغادة 
اخاراق  أو  اظتراف  أي  طظ  ظعا  وتتخِّ الحام  ذاغغئ 
ظفص  أولعا  (ضان  طزطمئ  أظفاق  شغ  اظجقصعا  وتمظع 

المال السغاجغ وآخرعا ظفص العثن والمفاوضات).
الرئغسغ  السئإ  ظثضر  أن  بث  ق  أغداً  المصابض  وشغ 
لصعة البعرة، ظصطئ الصعة والاغ اجاثسئ ضقب السالط 
أطرغضا  رأجعط  وسطى  والةظ  اإلظج  حغاذغظ  وطضر 
البعرة  سطى  بالصداء  صرارعط  اتثثوا  وصث  الحرور  أم 
ووأدعا طظث الغعم افول؛ لما اجاحرشعه طظ طساصئطعا 
والثي جغحضض اظسطاشاً تارغثغاً جغدع ظعاغئ لطصرن 
العجغض  بظغاظعط  حك  بق  وغجغض  افجعد  الرأجمالغ 
واظافاش الئاذض المئظغ سطى اقصاخاد الععمغ. إن 
ظصطئ الصعة عثه عغ السصغثة اإلجقطغئ الاغ اتثثعا 
شضرغئ  وصغادة  لعط  طرجسغئ  الحام  شغ  المسطمعن 
لاترضاتعط طع ضض طا غسارغعا طظ تحعغح وخطط 
وإبعام، ولضظ تمسك عثه افطئ بثغظعا وسصغثتعا 
لمئثئعط  التداري  الئثغض  وتثعا  تحضض  والاغ 
السفظ بسث جصعط المئثأ اقحاراضغ، إن عثا الامسك 
السةغإ بسصغثة اإلجقم عع السئإ الرئغسغ لخمعد 
البعرة وتخثرعا لخش أعض التص شغ المسرضئ افزلغئ 
أظعط  بغظ التص والئاذض، شحسر أعض الئاذض جمغساً 

طسظغعن شغ عثه المسرضئ...
وسطى ضعء عثا ظةغإ سطى السآال المطروح شظصعل:

إن بعرة الحام ذرأ سطغعا ظخر وعجغمئ؛ أطا العجغمئ 
شضاظئ شغ طسارك سسضرغئ ُجّرت إلغعا البعرة واضطرت 
إلغعا بفسض شاسض، وضان الحغطان صث وسثعا بالثسط 
غرورًا،  إق  وسثعا  وطا  السسضرغئ  لطمعاجعئ  والسظث 
العسغ  غغاب  طع  جابصاً  ذضرظاه  الثي  البشر  ولفراغ 
السغاجغ وصسئ الصعة السسضرغئ لطبعرة شغ شت المال 
جئإ  طما  والمفاوضات  العثن  بط  وطظ  السغاجغ 
العجائط السسضرغئ تطع العجائط، وفن الفخائض تاولئ 
ظظ  شخائض  بعرة  إلى  أطئ  بعرة  طظ  البعرة  تتعغض 

الظاس أن الظزام اظاخر وأن البعرة اظاعئ والسقم!
ولضظ التصغصئ أن الظزام لط غخض إلى عثشه وغاغاه 
شالعثف  سسضرغاً؛  المظاذص  اجارجاع  بسث  تاى 
ظساطغع  ق  وبالاالغ  سسضرغاً،  عثشاً  لغج  التصغصغ 
أن ظصعل إن الظزام اظاخر؛ ششاغئ الظزام وطظ خطفه 
إلى  المسطمغظ  سعدة  عغ  الثولغ  والمةامع  أطرغضا 
تزغرة الطاسئ وتمضغظ الثعف والغأس طظ صطعبعط 
وسصغثتعط  دغظعط  طظ  الائرؤ  سطى  وإجئارعط 
وخخعخاً بسث أن أذاصععط تةارب جعداء سئر طظاعب 
طسطئئ أرادت تحعغه الثغظ والسصغثة شغ صطعب الظاس 
وسصعلعط، ولضظ طا جرى غظئأ بعجغمئ ظضراء فعض 

الئاذض طةامسغظ.
المرابطعن،  الخابرون  المسطمعن  أغعا  ظتظ  أطا 
شاسطمعا أظظا ترصظا المراضإ ولغج لظا سعدة سظ عثا 
غصال  شضما  افلغط،  والسثاب  الةتغط  إلى  إق  الطرغص 
البشر  بسث  شسطغظا  الحسعب)،  طصابر  البعرات  (أظخاف 
وتثارك افطر شق زال شغ عثه البعرة رجال خثصعا 
طا ساعثوا اهللا سطغه وطظعط الضبغر ق تسطمعظعط اهللا 
صغادة  باسغغظ  البشر  عثا  ظسث  أن  بث  شق  غسطمعط، 
جغاجغئ ترضغ اهللا وق ترضغ غغره وتتمض طحروسًا 
  جغاجغاً واضتاً طساظئطاً طظ ضااب اهللا وجظئ ظئغه
إن  وأعطه  به  أتص  شظضعن  اهللا  ظخر  بثلك  شظساظجل 

 حاء اهللا

أصثطئ طا تسمى بمتضمئ السثل السطغا شغ روجغا غعم الثمغج ٢٠١٧/٧/٢٧م، سطى زغادة شارة تضط رجقن 
زغاقغغش طظ حئه ججغرة الصرم وعع أتث أسداء تجب الاترغر، بالسةظ طظ جئع جظعات إلى خمج سحرة جظئ، 
وضان رجقن الئالس طظ السمر ٢٧ ساطا صث ُتضط سطغه شغ حعر أغطعل جظئ ٢٠١٦ بالسةظ لمثة جئع جظعات، 
لضظ اقّدساء السام اجاأظش التضط بتةئ أن التضط افول ضان طثففا، شاجاةابئ المتضمئ السطغا لقّدساء وتضمئ 
سطغه بالسةظ لمثة ابظاغ سحرة جظئ شغ حعر ظغسان الماضغ، إق أن اقّدساء السام خّرح بالصعل إن رجقن 
غساتص سصعبئ أصسى فظه المآجج لتجب الاترغر شغ الصرم، شاجاأظش التضط طرة أخرى شرشسئ المتضمئ التضط 
سطغه بالسةظ إلى خمج سحرة جظئ. وظصض طعصع ضرغمغا جعس سظ طتاطغ رجقن صعله بأن المتضمئ تةاعطئ 
تةب الثشاع وأعمطاعا تماطا. ضما ظصض سظ طتاٍم آخر اظاصاده لما تثث بالصعل "ضغش غمضظ لمتضمئ إخثار تضط 

آخر بظاًء سطى ظفج افدلئ وظفج ظاائب الاتصغص الاغ ضاظئ شغ الةطسئ السابصئ؟!".
: إّن طعاشصئ طا تسمى زورا وبعااظا بـ "طتضمئ السثل السطغا الروجغئ" سطى اجاؤظاف المّثسغ السام 
طّرتْغظ وزغادة التضط سطى سدع تجب الاترغر رجقن زغاقغغش شغ المّرتْغظ، وتةاعطعا لتةب الثشاع. وضثلك 
(إرعابغئ)،  طظزمئ  واسائاره   ٢٠٠٣ جظئ  الاترغر  تجب  تزر  سطى  صئض  طظ  الةائرة  المتضمئ  عثه  إصثام 
دون وجعد طمبض سظ التجب لسماع أصعاله، بط طا تئع ذلك التزر طظ طقتصات لحئاب التجب شغ روجغا 
والادغغص سطغعط واساصالعط وتسثغئعط وجةظعط لسظعات ذعغطئ، إن ذلك ضطه وغغره طظ إجراءات تسسفغئ 
بتص التجب وحئابه، غثل دقلئ ق حئعئ شغعا سطى تصث روجغا سطى اإلجقم والمسطمغظ وخاخئ سطى حئاب 
تجب الاترغر، الثغظ غسمطعن سطى تترغر افطئ اإلجقطغئ طظ ربصئ اقجاسمار والظفعذ الشربغ. لضظ ظئحرعا 
سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  تصعم  سظثطا  سطغعا  وباق  اهللا  حاء  إن  وجغضعن  غظفسعا،  لظ  عثا  تصثعا  بأن 
طظعاج الظئعة صرغئا بإذن اهللا، والاغ جاظاصط بثورعا طظ ضض طظ تةرأ سطى المسطمغظ وتسئإ شغ ظطمعط 

ن يَُكوَن َقِريًبا﴾.
َ
َ أ َ ُهَو قُْل َع وإغثائعط، ﴿َويَُقولُوَن َم


