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بصطط: سئث الططغش الترغري (أبع جرغر)

٢٥ طترم  تجب الاترغر شغ ععلظثا غعم افتث  سصث 
أطساردام  شغ  ظثوة  ٢٠١٧/١٠/١٥م  ١٤٣٩عـ، 
الخمئ!"،  جثار  أزغطعا  تتادر..  "إدلإ  بسظعان: 
خارجغ  تآطر  طظ  إدلإ  له  تاسرض  طا  بسئإ  وذلك 
وتثاذل  وغغره،  أردوغان  ترضغا  ظزام  صئض  طظ 
جاظإ  إلى  عثا  المسطتئ،  الفخائض  صئض  طظ  داخطغ 
شغ  غتخض  طا  تعل  الممظعب  اإلسقطغ  الخمئ 
صئض  طظ  وصاض  وصخش  تثطغر  طظ  وطتغطعا  إدلإ 
الظثوة  اجاعطئ  وصث  عثا  أجااظئ.  شغ  الماآطرغظ 
باقوة سطرة آلغات طظ الصرآن الضرغط، تطاعا الضطمئ 
وظخش  جظعات  "جئ  بسظعان:  ضاظئ  والاغ  افولى 
ألصاعا  والاغ  الحام"  أعض  سطى  والاآطر  الترب  طظ 
طساظاة  تارغت  خقلعا  طظ  وتظاول  المالك،  سئث  افخ 
أعطظا شغ الحام طظث اظفخاله سظ الثقشئ السبماظغئ 
طرورا باعلغ سائطئ افجث لطتضط، وتاى غعطظا عثا، 
وغغرعا  وأجااظئ  جظغش  شغ  تغضئ  الاغ  والمآاطرات 
وأبر ذلك شغ طا تاسرض له إدلإ طظ صخش ودطار. 
بث  سظ  سئارة  شضاظئ  الظثوة  طظ  الباظغئ  الفصرة  أطا 
"ظغعز  طآجج  الختفغ  لفخ  اإلظارظئ  سئر  طئاحر 
أون ذي غراوظث" بقل سئث الضرغط، وصث تط طظ خقل 
إلغعا  آلئ  الاغ  المأجاوغئ  التالئ  طصارظئ  الئث  عثا 
طثغظئ تطإ وطا غتخض اآلن شغ إدلإ وطتغطعا طظ 
والمساجث  والمثارس  لطمساحفغات  وصخش  تثطغر 
سطى طرأى وطسمع طظ الةغح الارضغ، وشغ العصئ 
ظفسه سظ الاساغط اإلسقطغ الثي غراشص دخعل عثا 
افطر  الاخسغث،  وصش  طظاذص  تأطغظ  بتةئ  الةغح 
وتثطغر  صخش  طظ  ظراه  طا  طع  تماطا  غاظاصخ  الثي 
بط  المةرم.  الخطغئغ  الروجغ  الةع  جقح  صئض  طظ 
طظ  ظاخر  طظغر  لفخ  طخعرة  رجالئ  سرض  ذلك  تق 
الاغ  الصثرة  افدوار  سطى  الدعء  شغعا  ألصى  الحام، 
وصطر  والسسعدغئ  ترضغا  تضعطات  طظ  ضض  أدتعا 
بالسقح  بالثسط  البعار  طةمعسات  اخاراق  خقل  طظ 
أن  وضغش  الصثر،  السغاجغ  بالمال  أو  الثفغش 
شغ  افضئر  الثور  لسإ  الارضغ  لطظزام  أوضطئ  أطرغضا 
اقلافاف سطى بعرة الحام طظ خقل إظعاره خثاصئ 
وجعاده  ببعرته  وطضره  جعئ،  طظ  السعري  الحسإ 
وأن  أخرى،  جعئ  طظ  المةرم  الظزام  طظ  لطاثطص 
أعض  إلغه  غرظع  وطا  الحام  ببعرة  والضغث  المضر  عثا 
الثقشئ  بإصاطئ  تسالى  اهللا  دغظ  تطئغص  طظ  الحام 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، عع السئإ العتغث وراء 
الئسخ  غزظه  طا  ولغج  إلدلإ  ترضغا  جغح  دخعل 
الضردغئ  المةمعسات  صاال  إلغصاف  تثخطعا  أظعط  طظ 
المسطتئ. عثا وصث اخاامئ الظثوة الاغ غخئ صاسئ 
سصثعا بالتدعر، بضطمئ لفجااذ أوضاي باق الممبض 
شغعا  تظاول  ععلظثا،  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ 
سصئات،  طظ  الحام  بعرة  له  وتاسرض  تسرضئ  طا 
اقرتئاط  بفك  وذلك  السصئات؛  عثه  تثطغ  وضغفغئ 
غثسعن  طمظ  بأحضاله  الثارجغ  الثسط  ورشخ 
وغغرعا،  الةعار  دول  طظ  السعري  الحسإ  خثاصئ 
غصثطه  الثي  السغاجغ  المحروع  تعل  واقلافاف 
تجب الاترغر والمامبض بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى 
المةرم،  السعري  الظزام  إجصاط  بسث  الظئعة  طظعاج 
وأظه بالرغط طظ التالئ الاغ وخطئ إلغعا البعرة شغ 
إدلإ أو غغرعا طظ طثن الحام وصراه، شإظه ق غجال 
عظاك أطض شغ إتمام طا صاطئ البعرة طظ أجطه، وطا 

ذلك سطى اهللا بسجغج.

أخقق  طظ  المال  بثل  وإّن  سئادة،  اهللا  إلى  الّثساء  إن 
المسطط. لضظ تثّشص دطاء المسطمغظ أظعارا طظ جّراء ترب 
اإلبادة غاطّطإ خّطئ جادة إلظعاء عثا افذى السزغط. إّن 
اإلخقص شغ الّثساء لغج بثغق سظ السمض الةاّد طظ أجض 
تتصغص طا ظثسع إلغه. شإّن دساءظا هللا تسالى بالّرزق ق ُغشظغ 
سظ جسغظا لططإ الرزق. وإّن دساءظا هللا تسالى بأن غرزصظا 
سظعا.  الئتث  شغ  اجاعادظا  سظ  ُغشظغ  ق  الخالتئ  الجوجئ 
شعض ُغسصض أن غضعن إخقخظا شغ الثساء بالظخر والامضغظ 

غشظغ سظ السمض الةاّد والةماسغ لاتصغصعما؟.
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ُتعاجعظا بسخ الاساؤقت طظ صئض الظاس أبظاء جغرظا 
شغ ذرغص تمض الثسعة، طظ طبض: طا عغ إظةازاتضط، 

وطاذا صثطاط؟ أغظ أظاط سطى افرض؟...
طظعا  السائض  غصخُث  الاغ  الاساؤقت  عثه  طظ  وضبغر 
عثه  ُغبغر  طظ  أن  وغئثو  المطمعجئ،  المادغئ  افسمال 
الاساؤقت ق ُغفّرق بغظ سمض التجب وسمض الثولئ، لثلك 

جُظتاول أن ظئغظ الفرق بغظعما بما شاح اهللا به سطغظا.
ظصعل واهللا المساسان:

إّن أي تجب جغاجغ جسض اإلجقم طئثأ له ق غصعم 
سطى  غصاخر  وإّظما  (سسضرغئ)  طادغئ  أسمال  بأّي 
افشضار  زرع  سطى  شغسمض  واإلصظاع،  والسغاجئ  الفضر 
المةامع  شغ  اإلجقطغئ  والصظاسات  والمصاغغج 
افظزمئ  جغاجغًا  وُغضاشح  الثاذؤئ،  افشضار  وغخارع 

العضسغئ المعجعدة شغ العاصع.
افشضار  لمةمعسئ  تظفغثي  ضغان  شعغ  الثولئ  أّطا 
لطتجب  جئص  الاغ  اإلجقطغئ،  والصظاسات  والمصاغغج 
الظاس،  أذعان  شغ  ووضسعا  زرسعا  أن  السغاجغ 
والثولئ تسعُس الظاس تسإ الصاسثة الفضرّغئ الاغ 
أخئتئ عغ الزاعرة شغ المةامع، وسظثطا ظصعل إن 
"الثولئ ضغان تظفغثي" أي أّن عظاك أسماقً طادغئ تصعم 

بعا الثولئ ضالةعاد وبظاء المساجث والاخظغع ...الت.
التجب  وسمض  الثولئ  سمض  بغظ  الفرق  غّادح  وضغ 
  اهللا  رجعل  جغرة  طظ  افطبطئ  بسخ  جظدرب 
  وُظئغظ بسخ افسمال الاغ صاطئ بعا جماسئ الظئغ

صئض وبسث إصاطئ الثولئ.
اصاخر  الثولئ  إصاطئ  صئض    اهللا  رجعل  أّن  ُظقتر 
سطى السمض الفضري والسغاجغ، شطط غعثم افخظام 
والمسادغظ  له  الُمساظثغظ  المحرضغظ  ُغصاتض  ولط 
أذعان  طظ  افخظام  عثم  سطى  سمض  بض  لثسعته، 
وتارب  ظفعجعط  شغ  الحرك  وصاض  أوقً  الظاس 
ْرَباٌب 

َ
أ
َ
افظزمئ الةاعطغئ، شضان غاطع صعله تسالى: ﴿أ

اُر﴾، وصعله: ﴿َوْيٌل  ِم اَبُّ الَْواِحُد الَْقَهّ
َ
قُوَن َخرْيٌ أ ُمَتَفِرّ

َتِيَم  ْ ا تُْكِرُموَن  َال  بَل  ﴿َكَالّ  وصعله:  ِفنَي﴾.  لِّلُْمَطِفّ
وَن بَلَ َطَعاِم الِْمْسِكنِي﴾. َاُضّ

َ
 َوَال حت

الثغظ  الثولئ  رجال  بظى  دولاه  غئظغ  أن  وصئض 
ِيَن َمَعُه  َّ ٌد َرُّسوُل اَبِّ َوا ََمّ وخفعط اهللا جئتاظه: ﴿حُمّ
ًدا  ُسَجّ ًعا  ُرَكّ تََراُهْم  بَيَْنُهْم  رمَُحَاُء  ارِ  الُْكَفّ بَلَ  اُء  ِشَدّ

َ
أ

َن اَبِّ َورِْضَوانًا﴾. شطط غسةثوا لشغر  يَبَْتُغوَن َفْضًال ِمّ
اهللا ولط غططئعا الفدض إق طظه جئتاظه.

طضئ  حساب  شغ  افخغار  عآقء  ُغسّثب  ضان  وسظثطا 
وُغصطَّئعن تتئ الحمج التارصئ سطى رطالعا المطاعئئ، 
اهللا  سظث  بما  وُغئحرعط  لعط  بالثساء  غضافغ  ضان 
وغخش لعط ظسغط الةظئ وغثعشعط سثاب جعظط ولط 
غساثثم الصعة لظخرتعط ولط ُغصّثم لعط الطسام أو 

المال سظثطا ضاظئ صرغح تدغص سطغعط.
طادغئ  بأسمال    صام  شصث  الثولئ  إصاطئ  بسث  أّطا 
ططمعجئ إلى جاظإ افسمال الفضرغئ والسغاجغئ، شعثم 
غصئض  لط  طظ  وضض  صرغحاً  وصاتض  طضئ  شغ  افخظام 
بتضط اهللا جئتاظه وتسالى، وضان غترك الةغعش ظخرة 
لطمسطمغظ إذا تسّرض أتثعط لفذى وضان غئحرعط 

بعجغمئ ضسرى وصغخر وشاح الصسطظطغظغئ وروطا.
إصاطئ  صئض    اهللا  رجعل  جغرة  اجاصراء  خقل  طظ 
عثا  شغ  السغاجغ  التجب  سمض  أّن  غائّغظ  الثولئ 
التغاة  سظ  اإلجقم  شغه  غاب  الثي  المرغر  العاصع 
بض  التضط،  سظ  وأظزماه  وطحاسره  أشضاره  وغابئ 
وظعرت  لقجقم  طثالفئ  وأظزمئ  أشضار  وظعرت 
الظاس  بغظ  بصاشاعا  وتظحر  بالضفر  تتضط  دول 
شسمض  الفساد،  افرض  شغ  وتسغث  الئقد  وتساسمر 
افشضار  عثه  طتاربئ  عع  العاصع  عثا  شغ  التجب 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب:
تاى تضعن الخعرة واضتئ وغائغظ الةعاب الراجح شغ 
وتترضاتعا  ضاالعظغا،  واصع  ظساسرض  شإظظا  المسألئ، 
وبسث  افخغر...  اقجافااء  بط  لقظفخال،  السابصئ 
ذلك ظثضر المعصش الثولغ تةاعه... وطظ بط ظئتث 

إطضاظغئ تظفغث عثا اقجافااء:
أوقً: واصع ضاالعظغا الاارغثغ والةشراشغ:

طساتاه  وتئطس  إجئاظغا  حرق  حمال  اإلصطغط  غصع 
٣٢,١ ألش ضغطع طار طربع أي ٨٪ طظ طساتئ إجئاظغا، 
عغ  طصاذسات  أربع  وغدط  برحطعظئ،  وساخماه 
برحطعظئ وجرظثة وقردة وذرخعظئ، وسثد جضاظه ٧,٥ 
ططغعن ظسمئ أي تعالغ ١٦٪ طظ جضان إجئاظغا الاغ 

تاضعن طظ ١٧ إصطغمًا غاماع بتضط ذاتغ شغ الئقد.
٩٥ه  سام  طظ  اسائارًا  ضاالعظغا  اإلجقم  أضاء  وصث 
اظاعى  شطما  لفظثلج،  اإلجقطغئ  الفاعتات  أبظاء 
بط  طساصًق،  ضغاظًا  اإلصطغط  اجامر  اإلجقطغ  التضط 
غرض  ولط  ١٧١٤م  سام  صسرًا  إلغعا  إجئاظغا  ضماه 

لطاثطص  غظاضض  وبصغ  ذلك،  سظ  اإلصطغط  حسإ 
شغ  أعطغئ  ترب  ودارت  اإلجئاظغ...  اقتاقل  طظ 
المرضجغئ  التضعطئ  بغظ  الماضغ  الصرن  بقبغظات 
وبغظ  ضطرف،  الثاتغ  التضط  ذات  ضاالعظغا  وتطغفاعا 
صام  افخغر  اظاخار  وبسث  آخر،  ضطرف  شراظضع  جغح 
تضعن  أن  طظ  لشاعط  وطظع  بالضاالعظغغظ،  بالاظضغض 
لشئ رجمغئ شغ اإلصطغط وطظع تثرغسعا شغ المثارس 
الصمع  ظزام  جصعط  وبسث  الضاالعظغئ.  الععغئ  وأظضر 
بصغادة شراظضع ُظزِّط اجافااء حسئغ خعَّت الحسإ شغه 
بظسئئ ٣٠٪ لخالح الثجاعر اإلجئاظغ الثي غظص سطى 
وتثة الئقد وتص التضط الثاتغ لطصعطغات وافصطغات 
وافصالغط الاغ تاضعن طظعا إجئاظغا. وشغ سام ١٩٧٩م 
التضط  تص  سطى  أخرى  طرة  الضاالعظغ  الحسإ  تخض 
اإلجئاظغئ  بالطشاغظ  اقساراف  سطغه  وترتإ  الثاتغ، 
والضاالعظغئ ضطشاغظ رجمغاغظ شغ اإلصطغط... بسث ذلك 
عثا  أوائض  إلى  الضاالعظغئ  اقظفخالغئ  الترضئ  عثأت 
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حزب التحرير في هولندا 
يعقد ندوة نصرة إلدلب

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، السئئ، ١ خفر ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١٠/٢١م) خئرا جاء شغه: "صال صائث الصعات الةعغئ 
طظطصئ  بعا  تمر  الاغ  الثبطعطاجغئ  المحاضض  إن  عارغشغان  جغفري  الةظرال  العجطى  المظطصئ  شغ  افطغرضغئ 
الثطغب لط تآبر سطى السمطغات المظططصئ طظ صاسثة السثغث بصطر ضمظ الترب سطى تظزغط الثولئ. وأضاف- شغ 
تخرغح خاص لطةجغرة- أن الصاسثة تسث طرضجا طعما إلدارة السمطغات الةعغئ، وطظ الخسإ اجائثالعا. وتسث 
غرشئ سمطغات الصغادة الةعغئ، والمثخخئ لاظسغص سمطغات الاتالش شغ السراق وجعرغا وأششاظساان، المرضج 
السخئغ إلدارة السمطغات الةعغئ لصعات الاتالش شغ المظطصئ العجطى. وأوضح الةظرال جغفري عارغشغان أن 
طظ  الضبغر  تاط  تغث  العجطى،  الصغادة  طظطصئ  شغ  لطسمطغات  الرئغسغ  السخإ  طرضج  تحضض  السثغث  صاسثة 

السمطغات الغعطغئ بثءا طظ الاثطغط والاظفغث وتاى الاصغغط، تسإ تسئغره".
: الزاعر أّن تضام صطر صث وخطعا إلى صمئ العصاتئ، تغث غفاخرون بثور (صاسثة السثغث) صاسثة 
طا  وعع  وأششاظساان،  وجعرغا  السراق  شغ  المسطمغظ  سطى  أطرغضا  ترب  شغ  صطر،  شغ  السسضرغئ  أطرغضا 
ترخعا  تثسغ  أظعا  تغظ  شغ  والمسطمغظ،  اإلجقم  سثوة  المةرطئ  فطرغضا  وخثطاعا  صطر  تآطر  غفدح 
سطى اإلجقم، وسطى طتاربئ الاسطط واقجائثاد شغ الئقد اإلجقطغئ، شعق شاصئ الترضات اإلجقطغئ طظ 

جئاتعا السمغص وطعاقتعا لصطر المةرطئ وتسطصعط بتئالعا المظئائ وإسقطعا المأجعر.

حكام قطر يفاخرون بخدمتهم للدول االستعمارية
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

السآال:
(إن  راخعي:  طارغاظع  اإلجئاظغ  العزراء  رئغج  طضاإ  سظ  ٢٠١٧/١٠/١٩م  الغعم  عثا  جغ  بغ  بغ  ظصطئ 
إصطغط  سطى  المرضجغئ  التضعطئ  بسغطرة  غسمح  الثي  الثجاعر  طظ   ١٥٥ الئظث  لافسغض  جاةامع  التضعطئ 
اإلجئاظغئ  التضعطئ  إلى  خطابا  أرجض  صث  بعجثغمعن  ضارلج  ضاالعظغا  تضعطئ  رئغج  وضان  ضاالعظغا... 
التعار.)  ورشدئ  ضشعذعا  طثرغث  واخطئ  إذا  إجئاظغا  سظ  اقجافااء  جغصر  اإلصطغط  برلمان  بأن  طعثدا 
وضان رئغج اإلصطغط بسث اقجافااء شغ ٢٠١٧/١٠/١م صث أسطظ غعم ٢٠١٧/١٠/١٠م أطام برلمان اإلصطغط 
اجاصقل اإلصطغط سظ إجئاظغا، ولضظه جسض الاظفغث صابًق لطتعار... شطماذا أجرى اإلصطغط عثا اقجافااء رغط 
طسارضئ الثولئ اإلجئاظغئ بمطضعا وتضعطاعا وطتضماعا الثجاعرغئ؟ وطا عع المعصش الثولغ تةاعه؟ بط 

طا طثى إطضاظغئ تظفغث اجاصقل ضاالعظغا؟ وججاك اهللا خغرًا.
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ظعغرت  افطرغضغئ  الثارجغئ  باجط  الماتثبئ  صالئ 
بسقصاتعا  الافرغط  شغ  ترغإ  ق  الماتثة  "العقغات 
افخغرة  افزطئ  لتض  وتسسى  ترضغا،  طع  المامغجة 
وصئ  بأصرب  الثخعل  تأحغرة  طظح  باسطغص  الماسطصئ 
شغ  واحظطظ  تطفاء  أعط  طظ  تسائر  ترضغا  طمضظ... 
الطرشان  وغئثل  الظاتع.  وداخض  افوجط  الحرق 
وصث  بغظعما،  التاخطئ  افزطئ  إلظعاء  طداسفئ  جععدا 
الصظخطغئ  طعظفغ  طع  اإلغةابغ  بالاساطض  ترضغا  بثأت 
افطرغضغئ المعصعشغظ لثغعا...". شعثا الاخرغح غةغإ 

ظعسا طا سظ عثا الاساؤل.
وتأتغ عثه افزطئ سصإ اساصال ترضغا غعم ٢٠١٧/١٠/٨ 
لمعظش ترضغ غسمض شغ الصظخطغئ افطرغضغئ بإجطظئعل 
طظث ٣٥ ساطا باعمئ اقظاماء لةماسئ غعلظ الاغ تاعط 
باثبغر طتاولئ اظصقب ١٥ تمعز ٢٠١٦. شأوصفئ أطرغضا 
طظح الاأحغرات لفتراك الراغئغظ بالسفر إلغعا، وردت 
طظح  بعصش  أطرغضا  شغ  وصظخطغاتعا  ترضغا  جفارة 

الاأحغرات لفطرغضغغظ.
غغر  طظ  الضبغر  سطى  تظططغ  لسئئ  غطسإ  أردوغان  إن 
السفغر  حثص  طع  خراسه  جسض  إذ  جغاجغا،  العاسغظ 
طظ  إجراءات  باتثاذ  "غصعم  أظه  إغاه  طاعما  افطرغضغ 
تطصاء ظفسه... وأظه تسئإ شغ أزطئ الاأحغرة... وطظ 
اجاراتغةغ  بتطغش  واحظطظ  تدتغ  أن  المصئعل  غغر 
خراسه  غةسض  ولط  أرسظ"،  جفغر  أجض  طظ  ترضغا  طبض 
طع أطرغضا الاغ غعالغعا، وعع غسرف أن طعمئ السفغر 
غعم  تراطإ  صرر  تغث  صرغئا،  جاظاعغ  ترضغا  شغ 
٢٠١٧/٧/٢١ ظصطه طظ ترضغا إلى أششاظساان. شطط غاعط 
الثولئ افطرغضغئ وإظما اتعط جفغرعا! وعع غسطظ وقءه 
فطرغضا بعخفعا التطغش اقجاراتغةغ وعغ رأس الضفر 

وسثوة اإلجقم والمسطمغظ.

شعض غسصض أن غضعن عظاك تعتر أو صطغسئ بغظ الطرشغظ 
ولط غمخ سطى اجاماع أردوغان وتراطإ أجئعسان خقل 
اجاماسات الةمسغئ الساطئ شغ ظغعغعرك غعم ٢٠١٧/٩/٢١، 
"بالخثغص  إغاه  واخفا  بأردوغان  تراطإ  أحاد  تغث 
المصرب" طدغفا أن "السقصات بجساطئ أردوغان جاحعث 
تطعرا ضئغرا شغ الفارة المصئطئ شغ طثاطش المةاقت"، 
اظاثابات  شغ  شعزه  سطى  أردوغان  عظأ  طظ  أول  وعع 
الرئاجئ غعم ١٦ ظغسان الماضغ، وذضر أظه "تابع التمطئ 
اعاماطا  "أسطغ  فردوغان:  وصال  صرب"،  سظ  حثخغا 
جظصعم  جثا  طعمئ  أحغاء  عظاك  تعجث  وإظه  لخثاصاظا 
بعا طسا". إذن السقصات بغظ تراطإ وخثغصه أردوغان 
"جغثة جثا" ضما وخفعا افطرغضان، وأظه غظفث لعط أحغاء 
طعمئ جثا شغ جعرغا؛ تغث تآطر سطى بعرة افطئ وجطط 
تطإ لطظزام السعري المعالغ فطرغضا، وجاق المسارضئ 
الساصطئ لطافاوض طع الظزام شغ أجااظئ، واآلن غثخض 
أطرغضا  لخالح  الاآطر  تطصات  طظ  تطصئ  لغدغش  إدلإ 
السراق  وشغ  إدلإ،  شغ  لثطعته  تأغغثعا  أسطظئ  تغث 
دسمعا شغ تربعا ضث تظزغط الثولئ وشغ ترضغج جططئ 
إجراءات  غاثث  واآلن  لعا،  المعالغئ  السراصغئ  التضعطئ 
طحثدة ضث إصطغط ضردجاان تغث صام رئغسه الئرزاظغ 
الاحعغح  أجض  طظ  اقجاصقل  سطى  اقجافااء  بسمطغئ 
سطى أطرغضا لتساب برغطاظغا والاغ تطصئ ضربئ طعجسئ 
شغ طصاذسئ سمغطاعا صطر. شأردوغان غصعم تصا "بأحغاء 
طعمئ جثا" لتساب أطرغضا، شق تساشظغ سظه، وق تعجث 
حثخغئ تاصظ الثور الظفاصغ الثي غصعم به، بتغث غسمض 
لتساب أطرغضا وضث المسطمغظ وطظ بط غعخش بأظه 
طظصثعط وأظه بطض سزغط غاتثى أطرغضا باخرغتات 

سظارغئ وخادسئ تظططغ سطى السثج شصط!!
إذن طا الصخئ؟!

سطى  غعم  بسث  غعطا  غجداد  السثط  أن  عغ  الصخئ 
أردوغان بسئإ اقساصاقت واإلصاقت طظ العظائش لمظ 
والةماسات  غعلظ  بةماسئ  سقصات  لعط  بأن  غاعمعن 
غاترك  وبثأ  أسخابه  غدئط  غسث  لط  شالرجض  افخرى. 
بسخئغئ وعساغرغئ، شفصث افطظ وافطان وأخئح غسغح 
شغ ظض الععاجج والثعف طظ الصاض أو اإلذاتئ به. 
فظه رأى السام الماضغ غعم ١٥ تمعز بأم سغظه ذلك شغ 

طتاولئ اظصقب وصاض، شطط غسث غأطظ جاظإ أتث.

افتادي الةاظإ وغغر العاصسغ.
جمغع  المتادبات  تحمض  أن  المةمعسئ  واحارذئ 
بما  أوجع،  اخاخاخات  طع  الخطئ،  ذوي  المصاتطغظ 
أظه  طدغفئ،  الصداغا.  طظ  المجغث  طسالةئ  غمضظ 
شغ  المروظئ  المتادبات  لعثه  تضعن  أن  غمضظ 
طبض  لطةثل  المبغرغظ  الغمظغغظ  الصادة  دور  طسالةئ 

"خالح" و"عادي" و"طتسظ".
وأضثت أظه لضغ غظةح أي طظ عثا افسمال، جغضعن 
السسعدغئ  بغظ  بظائغ  تــعار  إجــراء  الدروري  طظ 
طظ  و"التعبغغظ"  والسسعدغئ  جعئ،  طظ  و"خالح" 
سطى  قتفاق  المفاعغمغئ  افجج  لعضع  أخرى،  جعئ 

إظعاء افسمال الصاالغئ.
طخالح  لعا  لغج  روجــغــا  أن  المسطعم  طــظ  إظــه 
عع  الغمظ  شغ  الثائر  شالخراع  الغمظ  شغ  تغعغئ 
أطرغضا  وبغظ   - الصثغط  المساسمر   - برغطاظغا  بغظ 
ضان  شصث  طدى  شغما  تاى   ،- الةثغث  المساسمر   -
الدئاط  غسمى  شغما  الةمععرغغظ  بغظ  الخراع 
افترار الثغظ صادوا اظصقب بعرة ١٩٦٢م طثسعطغظ 
طظ جمال سئث الظاخر المعالغ فطرغضا آظثاك وبغظ 
وطظ  الثجاعرغغظ  المطضغغغظ  طظ  لقظةطغج  المعالغظ 
تثسمعط  ضاظئ  الثغظ  الدئاط  طظ  اتاعاؤعط  تط 
اقظصقب  بعرة  بسث   - الترب  تطك  ذعال  السسعدغئ 
 - الثغظ  تمغث  أتمث  ــام  اإلط سطى  لطةمععرغغظ 
افطعر  اجاصرت  تاى  جظغظ،  جئع  ولمثة  ١٩٦٢م 
واجاقم  التمثي  الرئغج  باغاغال  اإلظةطغج  لسمقء 

سطغ خالح التضط شغ الغمظ.
إق  دورا  افوجــط  الحرق  شغ  تطسإ  ق  روجغا  إن 
جعرغا  شغ  ضما  طظعا  أخدر  وبدعء  أطرغضا  لثثطئ 
تعشغر  روجغا  اجاطاسئ  وربما  الغمظ،  شغ  واآلن 
غضعن  أن  أجض  طظ  وتجبه  خالح  لسطغ  ضماظات 
طصابض  ضثلك  وقبظه  الغمظ  طساصئض  شغ  دور  لتجبه 
غسمض  وبالمصابض  السغاجغ  المحعث  سظ  تظتغه 
خاخئ  السسعدغئ،  ضث  الترب  إلغصاف  خالح  سطغ 
خالح  سطغ  طتاورة  سظ  اطاظسئ  السسعدغئ  وأن 
وجطسئ طع التعبغغظ طظفردة شغ ظعران الةظعب!! 
شغ  إق  التعبغغظ  طع  طحضطاعا  لغسئ  شالسسعدغئ 
ضعظعا ترغث أن تساأبر بمطش الغمظ خثطئ فطرغضا، 
شغ  حرضاء  وتةسطعط  إغران  بثل  التعبغغظ  شارسى 
الحرسغئ  باجط  الترب  اجاشطئ  عغ  بغظما  التضط 
الئقد  شغ  تعغطعا  الترب  شثقل  التعبغغظ،  لخالح 
الظعإ  طظ  جغعبعط  واطافت  الثولئ  شغ  وتشطشطعا 
وصعت  الرواتإ  ظعئعا  تاى  التربغ  المةععد  باجط 
بأجسار  تئاع  الظفط  طحاصات  عغ  وعــا  الــظــاس، 
طظ  والةئاغئ  بثاغاعا،  طظث  الترب  بتةئ  طداسفئ 

المتقت وطآجسات الثولئ جارغئ سطى أحثعا!!
إن التض العجط بغظ اإلظةطغج وافطرغضان وسمقئعط 
شغ الغمظ لظ غتصص له اقجاصرار المظحعد، وإذا أتغح 
خسإ  ذلك  شإن  بثخمه  وغطغح  غسافرد  أن  لطرف 
بسث  بمسائسث  لغج  لضظه  الراعظئ،  الزروف  ظض  شغ 
إغصاف الترب وخاخئ أن اإلظةطغج لعط وجط جغاجغ 
طظ جغاجغغظ وتةار وأضادغمغغظ ورجال دولئ طصابض 
طا تماطضه أطرغضا طظ أدوات ق تساطغع البئات إق شغ 

ظض الفعضى والتروب واقجاظفار السام.
أطا التض الختغح الةثري شإظه ق غضعن إق باإلجقم 
الثقشئ  ظض  شغ  التغاة  واصع  شغ  لاتضغمه  والسمض 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ غةإ السمض إلصاطاعا 
بضض صعة وبأصخى جرسئ، وغغر ذلك وعٌط وخئال... 
شضفاضط غا أعض الغمظ تةرغئا لتطعل تسغر بضط إلى 

 الحصاء وغدإ اهللا
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ
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تفغث طسطعطات، وإلى جاظئعا السثغث طظ المسطغات، 
شغ  افضئر  الــثور  جاطسإ  المرة  عثه  روجغا  بأن 
طخغرعا  ضان  الاغ  الغمظغئ،  المفاوضات  إظساش 
الاسبر أضبر طظ طرة، إذ إن طعجضع تسائر اآلن الثولئ 

افضبر صئعقً، خخعخا لثى أذراف خظساء.
وطظث تخاسث الترب شغ الغمظ، أغطصئ أغطإ الئسبات 
السفارة  وبصغئ  خظساء،  شغ  أبعابعا  الثبطعطاجغئ 
تاى  ساططئ  المسائرة  السفارات  ضإتثى  الروجغئ 
الغعم، طما جسض الروس عط افضبر تدعرًا دبطعطاجغًا 

شغ خظساء. وتاعاخض السفارة طع طثاطش افذراف.
البقباء  أضث  خالح،  اهللا  سئث  سطغ  السابص  الرئغج 
طآتمر  لتدعر  روجغئ  دسعة  تطصى  أظه  الماضغ، 
خالح  تخرغح  وجاء  طعجضع.  الساخمئ  شغ  دولغ 
الغعم»،  صظاة «الغمظ  طسه  أجرتعا  طصابطئ  خقل  عثا 
شغ  له  سمطغئ  بإجراء  روجغ  ذئغ  شرغص  صغام  سصإ 

خظساء. الساخمئ 
له  المعجعئ  الروجغئ  الثسعة  أن  إلى  خالح  وأحار 
الطاولئ  طآتمر  لتدعر  المساعث،  أتث  طظ  طصثطئ 
غاسطص  أولعما  طتعرغظ:  لمظاصحئ  المساثغرة 
طضرس  والباظغ  طعاجعاه،  وضغفغئ  ـــ(اإلرعــاب)  ب

لطئتث سظ ذرق خروج الغمظ طظ أزطاه التالغئ.
طا  الثسعة،  عثه  تطئغئ  إطضاظغئ  غثرس  أظه  وأضاف 
بسث  طعجضع،  إلى  السفر  سطى  غعاشص  صث  أظه  غسظغ 
السقج.  لاطصغ  الماضغ  شغ  الئقد  طشادرة  رشخ  أن 
خظساء  إلى  الروجغ  الفرغص  وخعل  أن  إلى  وغحغر 
الماتثة  افطــط  طع  روجــغ  تظسغص  سطى  بظاء  جاء 
سمطغات  غرشئ  طظ  السرصطئ  رغط  جظئ،  طظ  أضبر  طظث 

«الاتالش» شغ الرغاض، تسإ صعله.
وأضثت المخادر شغ تخرغتات خاخئ لـ«الثطغب»، أن 
روجغا  إلى  خالح  السابص  لطرئغج  المصارتئ  الجغارة 
شقدغمغر  الروجغ  الرئغج  ذطإ  سطى  بظاء  جاءت 
سطغعا  اقتفاق  تط  ترتغئات  طظ  ججءًا  وتمبض  بعتغظ، 
افخغرة  زغارته  خقل  جطمان،  والمطك  افخغر  بغظ 
وإظعاء  الغمظغئ،  افزطئ  باسعغئ  لطاسرغع  لمعجضع 

الترب المساسرة شغعا.
اصارتئ  صث  الثولغئ  افزطــات  طةمعسئ  ضاظئ  شغما 
افزطئ  لتض  جغاجغئ  طئادرة  تصثغط  السسعدغئ  سطى 
قظعغار  بالظزر  إظه  وصالئ  الترب،  وإظعاء  الغمظ  شغ 
إلظعاء  الماتثة  افطــط  تصعدعا  الاغ  المفاوضات 

افزطئ شغ الغمظ تئرز التاجئ إلى أشضار جثغثة.
وأوضتئ المةمعسئ الماثخخئ بالظجاسات الثولغئ، 
والاغ تاثث طظ بروضسض طصرا لعا، شغ تصرغرعا افخغر 
السسعدغئ  تضظ  لط  إذا  أظه  الغمظ،  شغ  العضع  سظ 
سطى اجاسثاد فخث طصسٍث سطى الطاولئ، غةإ سطغعا 
طع  بالاساون  جغاجغئ،  طئادرة  تصثم  أن  افصض  سطى 
الثول اإلصطغمغئ وبثسط طظ افطط الماتثة، وتعشغر 

اإلذار الثي غمضظ لطغمظغغظ طظ تتثغث تفاخغطه.
وبّغظئ المةمعسئ أن طظ الفعائث الرئغسغئ لطمئادرة 
الةمعد  لضسر  إطضاظغاتعا  المظطصئ  جارساعا  الاغ 
الثبطعطاجغ شغ أسصاب بقث جعقت غغر ظاجتئ طظ 

طفاوضات افطط الماتثة.
واسائرت أن المئادرة طظ عثا الظعع جائسث برجالئ 
السسعدغئ،  بــأن  الماتاربغظ  جمغع  إلــى  واضتئ 
شغ  المتعرغئ  الصعة  باسائارعا  الاسعغئ  تماطًا  تآغث 
المظطصئ، وعع طا غفاصر إلغه تالغًا أختاب المخطتئ 

الغمظغعن طظ طثاطش الطغش السغاجغ.
اإلصطغمغئ  المئادرة  ظةاح  أن  المةمعسئ  وأضــثت 
الصغعد  سظ  بالثروج  طرععن  القتصئ  والمتادبات 
 ٢٢١٦ رصط  افطظ  طةطج  صرار  بمعجإ  المفروضئ 
ذابسه  بسئإ  الماتثة  افطط  طفاوضات  أساق  الثي 

لصث اساصض أضبر طظ ٣٥ ألفا وأصال أضبر طظ ١٢٠ ألفا طظ 
وظائفعط، شعآقء الظاس لعط أصارب وطسارف ولط غر 
اظاماءاتعط،  سظ  الظزر  بخرف  طحغظئ  أسماق  طظعط 
أردوغان،  سطى  غاضئغظ  الظاس  طظ  المقغغظ  شأخئح 
وعع  حسئغاه،  اظثفاض  أظعرت  افخغرة  واقظاثابات 
أو  غربتعا  أق   ٢٠١٩ سام  الرئاجئ  اظاثابات  طظ  خائش 

غثسر الضبغر، شق بث له طظ الصغام بسظارغات تمبغطغئ!
سثا ذلك شإظه أظاظغ طاشطرس ق غسطغ صغمئ فتث وق 
غسارف بفدض أتث، بض عع غمّظ سطغعط بأظه لعقه لما 
ضاظئ لعط صغمئ أو اسائار. وعع غرغث ذاسئ سمغاء طظ 
أتئاسه، بض طمظ عط سطى طساعاه شغ الصغادة. شق غرغث 
أن غثرج أتث سما غصعله. شاخرف بمبض ذلك تةاه سئث 
اهللا غعل رئغج الةمععرغئ وداود أوغطع رئغج العزراء 
وظائئه أرغظب وغغرعط طظ العزراء والمسآولغظ الثغظ 
أبسثوا سظ دائرة اقعامام. شغرغث طسآولغظ سطى حاضطئ 
رئغج العزراء التالغ غطثرغط غضعن بعصا له شصط غردد 
ضقطه وغظفث أواطره. ولعثا جسض الضبغرغظ طمظ سمطعا 
طسه ولعط شدض سطغه ودور شغ تأجغج تجبه وتصعغاه، 

جسطعط شغ دائرة اإلعمال، شأخئتعا حئه طسجولغظ.
وعع  إجطظئعل،  بطثغئ  رئغج  طآخرا  اجاصال  لصث 
فن  اقجاصالئ،  سطى  أجئر  بض  أردوغان،  لتجب  تابع 
طظ  أردوغان  شططإ  غعلظ!  جماسئ  طظ  خعره 
رؤجاء بطثغات آخرغظ "لغثطعا طظاخئعط بحرف"! أي 

باقجاصالئ صئض أن غصالعا طظ صئطه.
طزالمه  سطى  وغشطغ  غطرجاه  غئرر  تاى  شأردوغان 
وتصثغمه  فطرغضا  ووقئه  لطمسطمغظ  خغاظاته  وسطى 
السقصات  أن  إظعار  إلى  غسمث  لعا  الثثطات  أسزط 
ضاظئ  أظعا  الئسخ  غاعمعا  الاغ  أطرغضا  طع  طاعترة 
وراء طتاولئ اقظصقب. وخاخئ أن رئغج الةماسئ شاح 

اهللا غعلظ غصغط شغ أطرغضا. وذاك المعظش وغغره طظ 
ولعط  أطرغضا  بسفارة  غسمطعن  الثغظ  غعلظ  جماسئ 
تطفاءه  ضاظعا  أردوغان،  بعط  غسطط  طسعا  سقصات 
بافطج، ولضظه بثأ باخفغاعط سظثطا تعترت سقصاته 
والمظاخإ،  المخالح  سطى  قخاقشعط  الةماسئ  باطك 
غطاء  تتئ  اإلظةطغج  سمقء  غدرب  أن  غرغث  وفظه 
طعجسئ،  ضربات  شدربعط  الةماسئ،  لعثه  طتارباه 
لقظةطغج  فن  الظائمئ،  خقغاعط  غثغش  أن  وغرغث 
الجطان،  طظ  صرن  سظ  غجغث  طا  طظث  الئطث  شغ  سراصئ 
السبماظغئ،  الثولئ  ظعاغئ  شغ  غسمطعن  بثأوا  تغث 
طخطفى  جطئعا  الثغظ  شعط  سمقء،  لعط  وأوجثوا 
وظزام  الةمععرغئ  وأصاطعا  الثقشئ  وعثطعا  ضمال 
دولئ  وأجسعا  بعاجطاه،  والثغمصراذغئ  السطماظغئ 
ووجط  وطثابرات  جغح  طظ  لعط  طعالغئ  جثغثة 
جغاجغ وأتجاب جغاجغئ وختاشئ وإسقم بسطماظغغظ 
وصث  تخفغاعط.  السعض  طظ  شطغج  لعط،  طعالغظ 
شغ  اإلظةطغج  ظفعذ  رأوا  ضطما  سثغثة  باظصقبات  صاطعا 
وغعثدون  غارضجون  بثأوا  افطرغضان  أن  أو  خطر 
شغ  وذلك  لقظةطغج،  وقئعط  لحثة  اإلظةطغجي  الظفعذ 
اظصقبغئ  وبمتاوقت   ،١٩٩٧  ،١٩٨٠  ،١٩٧١  ،١٩٦٠ أسعام 
 ٢٠١٦/٧/١٥ غعم  افخغرة  والمتاولئ  و٢٠٠٧،   ٢٠٠٤ سام 
غثرك  ولعثا  اآلن.  تاى  تثاسغاتعا  تاعصش  لط  الاغ 
له  طعال  طثابرات  جعاز  وجعد  رغط  أظه  أردوغان 
شطط  افطرغضغئ،  بالمثابرات  الةعاز  عثا  وترابط 
جعء  ولعق  تترضعا،  بسث  إق  المتاولئ  عثه  غضاحفعا 

تثطغط الصائمغظ بعا لضاظئ ظاجتئ.
سظ  وبتث  أطرغضا  طع  الاتالش  أردوغان  شدض  لصث 
افطظ والسظث والامضغظ بةعارعا وتثطى سظ دغظ اهللا 
شغ التضط، شأحرك تضط الئحر بإخراره سطى تطئغص 
ظسمئ  وعغ  وافطان  افطظ  شفصث  الضاشرة،  السطماظغئ 
سزغمئ طظتعا اهللا لسئاده المآطظغظ السادلغظ بصعله: 
لَُهُم  وَحَِك 

ُ
أ بُِظلٍْم  إِيَماَغُهْم  يَلْبُِسوا  َولَْم  آَمُنوا  ِيَن  َّ ﴿ا

ْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن﴾ شطط غرد أن غعخش ضما وخش 
َ
األ

شسثلئ  "تضمئ  سظه:  اهللا  رضغ  سمر  السادل  الثطغفئ 
شأطظئ شظمئ". وجغثسر أردوغان وجظثه افطرغضان، 
وجغظاخر المآطظعن الثغظ وسثعط اهللا باقجاثقف 

 وبالامضغظ وبافطظ وافطان

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: سئث المآطظ الجغطسغ*ـ  ـ 

عض تةازف أطرغضا بسقصاعا طع ترضغا أردوغان؟!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: أجسث طظخعرـ 
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طصطصئ  اإلجئاظغ  ضاالعظغا  إصطغط  شغ  الاطعرات  "إن 
اقظفخالغئ  الظجسئ  وإن  التض،  لغج  اقظفخال  وإن 
شغ  افسداء  الثول  ضض  سطى  طحضقت،  أي  تتض  ق 
اقتتاد افوروبغ اتارام طئادئ وصعاسث تضط الصاظعن 
والثغمصراذغئ واقلاجام بعا بخراطئ... وغةإ أن تتض 
الخراسات السغاجغئ شغ اقتتاد افوروبغ سئر التعار 
 .(٢٠١٧/١٠/٢ (روغارز  الحعارع".  شغ  السظش  طظ  بثق 
العزغرة  لسان  سطى  طعصفعا  وأسطظئ  شرظسا  وصاطئ 
شرظسا  بأن  لعازو  ظاالغ  افوروبغئ  بالحآون  المضطفئ 
"لظ تسارف بضاالعظغا شغ تال إسقن اإلصطغط اإلجئاظغ 
اشارضظا  إذا  تاى  واتث...  جاظإ  طظ  اجاصقله 
غغر  أطر  وعع  المظطصئ  باجاصقل  اقساراف  تخعل 
خارج  ضاالعظغا  جاضعن  الفعرغئ  الظاغةئ  شإن  وارد 
رئغج  وأسطظ   .(٢٠١٧/١٠/٩ (روغارز  افوروبغ"  اقتتاد 
المفعضغئ افوروبغئ جان ضطعد غعظضر طعصش اقتتاد 
اإلجئاظغئ  التضعطئ  صرارات  باتارام  "ذالإ  تغث 
المةطج  رئغج  ضاإ  بغظما  الثجاعرغئ"،  وطتضماعا 
طعصع  سطى  تسابه  شغ  تعجاك  دوظالث  افوروبغ 
تعغار غعم ٢٠١٧/١٠/٢ صائق: "أؤغث تةب رئغج العزراء 
اإلجئاظغ راخعي الثجاعرغئ، ودسعته إلى إغةاد ذرق 

طظ أجض تةظإ اجامرار الاخسغث واجاثثام السظش".
تضعطئ  أن  شغزعر  افطرغضغ  المعصش  وأطا   -٢
طظ  ودسمًا  تحةغسًا  اجامثوا  ورئغسعا  ضاالعظغا 
الثارجغئ  باجط  الماتثبئ  خرتئ  شصث  أطرغضا، 
افطرغضغئ عغثر ظعغرت صائطئ: "إن العقغات الماتثة 
شغه،  الاثخض  ترغإ  ق  داخطغًا  حأظًا  اقجافااء  تسائر 
تطك  لتض  عظاك  والظاس  لطتضعطئ  افطر  لاارك 
بسث  ضغان  أو  تضعطئ  أغئ  طع  جاسمض  بغظما  الصدغئ، 
تض افزطئ" (الفةر المخرغئ ٢٠١٧/٩/١٦) وتسائر عثه 
الةمطئ افخغرة تأغغثا أطرغضغًا لقجافااء واقجاصقل. 
بسث  ضغان  أو  تضعطئ  أغئ  طع  "جظاساطض  تصعل  فظعا 
طا  إذا  ضاالعظغا  بإصطغط  جظسارف  أظظا  أي  افزطئ"  تض 
تمضظ طظ ظغض اجاصقله. وذضرت ختغفئ "الئاغغج" 
اإلجئاظغئ أن "رئغج إصطغط ضاالعظغا ضارلج بغةثطظئ 
اسائر تخرغتات الماتثبئ افطرغضغئ تسظغ أن أطرغضا 
اقجافااء".  وظاغةئ  الضاالعظغ  الحسإ  إرادة  تتارم 
فظه طظ المسطعم أن أطرغضا تساعثف تمجغص اقتتاد 
افوروبغ ضما أسطظئ سظ تأغغثعا لثروج برغطاظغا طظ 
اقتتاد وتحةغع طبض ذلك شغ دول أوروبغئ أخرى، أو 
سطى افصض ترغث إحشاله شغ أطعره الثاخطغئ وبالترضات 
الضئرى  دوله  أو  اقتتاد  غصعم  ق  تاى  اقظفخالغئ 
الاحعغح  أو  الثولغئ  الصداغا  شغ  أطرغضا  بمظاشسئ 
سطغعا. شاحةغع طبض عثه الترضات اقظفخالغئ غخإ 
طظ  طعصفعا  سضج  المعصش  وعثا  طخطتاعا.  شغ 
طعضعع اجافااء ضردجاان واجاصقله شسارضئ ذلك 
بصعة ورشداه وترضئ دول المظطصئ الاابسئ لعا طظ 
السراق إلى إغران وترضغا لمسارضاه ورشده والدشط 
سطى الئرزاظغ؛ فن ذلك ق غخإ شغ طخطتاعا تالغا، 
جغما وأظعا عغ خاتئئ الظفعذ شغ السراق، وبرغطاظغا 
بعثه  لطصغام  الئرزراظغ  لسمغطعا  أوسجت  الاغ  عغ 
الثطعة لطاحعغح سطى أطرغضا ولمصاغدئ ذلك برشع 
السسعدغئ  بعاجطئ  المطئصئ  افطرغضغئ  السصعبات 

وطخر سطى صطر سمغطئ برغطاظغا.
٣- وأطا طعصش افطط الماتثة الماتثة الاغ تعغمظ 
سطغعا أطرغضا، شمعصفعا شغما غاسطص بمعضعع ضاالعظغا 
طحةِّع لقجاصقل، شصث أسطظ أطغظعا السام أظطعظغعس 
المآجسات  تامضظ  أن  شغ  "أططه  سظ  غعتغرغح 
بغظ  لفزطئ  تض  إغةاد  طظ  إجئاظغا  شغ  الثغمصراذغئ 
وصال  ضاالعظغا"،  إصطغط  وجططات  المرضجغئ  التضعطئ 
والسئسغظ  الباظغئ  الثورة  رئغج  باجط  الماتثث 
الحسعب  تص  "إن  الماتثة:  لفطط  الساطئ  لطةمسغئ 
إلى  وأحار  أجاجغ...  تص  عع  طخغرعا  تصرغر  شغ 
ضرورة أن غطئص عثا التص دون طثالفئ طئثأ أراضغ 
برس  (أجعحغاث  افذراف"  بغظ  اقتفاق  وسئر  الئقد 
افطرغضغئ ٢٠١٧/١٠/٣) طما غحغر إلى أن افطط الماتثة 
تحةع اجاصقل ضاالعظغا، بغظما سارضئ اجافااء إصطغط 
سطى  افطرغضغئ  العغمظئ  بسئإ  واجاصقله  ضردجاان 

الصرار شغ افطط الماتثة.
غادح طظ عثه المعاصش أن تترضات ضاالعظغا افخغرة 
قصئ  صث  الاترضات  عثه  اقجافااء،  طعضعع  شغ 
تحةغسًا طظ أطرغضا، وذلك فن أطرغضا غعمعا تسضغر 
افجعاء شغ أوروبا وخاخئ شغ سعث تراطإ... وغرجِّح 

عثا افطر طا ذضرظاه آظفًا طظ طعاصش وتخرغتات.
رابسًا: إطضاظغئ تظفغث عثا اقظفخال:

افصض  سطى  تثوبه،  السعض  طظ  لغج  افطر  عثا  إن 
شغ المثى المظزعر، وق حك أن أطرغضا ُتثرك ذلك، 
افجعاء  لاسضغر  عع  الضاالعظغئ  لطاترضات  وتحةغسعا 
شغ أوروبا وإحشالعا شغ ظفسعا ضثطعات تمعغثغئ 
لافضغك اقتتاد افوروبغ سطى المثى الطعغض... بط 
أن  تساطغع  ق  إجئاظغا  تةسض  أخرى  أطعرًا  عظاك  إن 
تصئض اظفخال ضاالعظغا بأي تال طظ افتعال، وذلك 

رئغسغظ: لسئئغظ 
طظ   ٪٢٠ غظاب  أظه  إق  خشره  رغط  اإلصطغط  عثا   -١
إجمالغ الظاتب الصعطغ اإلجئاظغ وغاتضط شغ ٧٠٪ طظ 

الصرن تغث بثأت الاترضات تاخاسث بالاثرغب.
باظغًا: طراتض الاترضات الضاالعظغئ التثغبئ لقظفخال:

١- لصث بثأت عثه الاترضات سام ٢٠٠٦م إذ أصر صاظعن 
وذلك  الحسإ،  سطغه  واجافاغ  الثاتغ  لطتضط  جثغث 
وتخثر  الثاتغ،  التضط  خقتغات  تعجغع  أجض  طظ 
الصاظعن تسرغش ضاالعظغا بأظعا أطئ. وشغ ٢٠١٠ صاطئ 
الصاظعن  عثا  بإلشاء  اإلجئاظغئ  الثجاعرغئ  المتضمئ 
شأدى إلى تزاعرات تتئ حسار "ظتظ أطئ، ظتظ طظ 
اجافااء  أجري   ٢٠١٢ سام  الباظغ  تحرغظ  وشغ  غصرر". 
وخعتعا  اإلصطغط  طعاذظغ  طظ   ٪٣٧ شغه  حارك  رطجي 
اإلجئاظغئ. وشغ ضاظعن  اقجاصقل سظ الثولئ  لخالح 
أرتعر  ضاالعظغا  تضعطئ  رئغج  أسطظ   ٢٠١٥ سام  الباظغ 
طاس سظ إجراء اظاثابات طئضرة ذات ذابع اجافاائغ 
اقظاثابات  جرت  وصث  ظفسه،  السام  طظ  أغطعل  شغ 
باقظفخال  غظادي  الثي  الصعطغ  الاغار  وشاز  المئضرة 
بأغطئغئ تمبطئ شغ ٧٢ طصسثًا طصابض ٦٣ لخالح افتجاب 
الئرلماظغئ  افغطئغئ  وتمضظئ  لقجاصقل،  الراشدئ 
غسطظ  صاظعن  إخثار  طظ   ٢٠١٥ الباظغ  تحرغظ  شغ 
المساصطئ"،  الضاالعظغئ  الثولئ  تأجغج  "سمطغئ  بثء 
وتصثطئ التضعطئ اإلجئاظغئ إلى المتضمئ الثجاعرغئ 

لططسظ شغ عثا الصاظعن وصئطئ المتضمئ الطسظ.
٢- وشغ ٢٠١٧/٦/٩م، تغث أخثت عثه الاترضات طظتى 
ضاالعظغا  إصطغط  تضعطئ  رئغج  أسطظ  وأصعى،  أحّث 
ضارلج غعم ٢٠١٧/٦/٩ أن "اجافااء ساطا تعل اجاصقل 
وأن   ٢٠١٧/١٠/١ غعم  جغةري  إجئاظغا  سظ  اإلصطغط 
الاالغ:  السآال  اقجافااء  عثا  شغ  جاطرح  التضعطئ 
طساصطئ  (دولئ)  ضاالعظغا  تخئح  أن  ترغثون  "عض 
 .(٢٠١٧/٦/٩ (ظعشساغ  الةمععري؟"  التضط  بظزام 
أظعا  اإلجئاظغئ  التضعطئ  أسطظئ  الاالغ  الغعم  وشغ 
وشغ  ضاالعظغا.  قجاصقل  طتاولئ  أغئ  جاسرصض 
غتثد  صاظعظا  الضاالعظغ  الئرلمان  أصر   ٢٠١٧/٩/٦
سظ  لقصطغط  اقجاصقل  سطى  اقجافااء  أجج  شغه 
طارغاظع  إجئاظغا  وزراء  رئغج  شرد  اإلجئاظغئ،  الثولئ 
تساثثم  صث  اإلجئاظغئ  التضعطئ  "إن  صائق:  راخعي 
شغ  الثاتغ  التضط  لاسطغص  الثجاعرغئ  الخقتغات 
وردَّت  إجئاظغا"  سظ  اإلصطغط  اجاصقل  وطظع  ضاالعظغا 
بعصش   ٢٠١٧/٩/٨ شغ  اإلجئاظغئ  الثجاعرغئ  المتضمئ 

اقجافااء تاى الئئ شغ دجاعرغاه.
غعم  طعسثه  شغ  اقجافااء  جرى  شصث  ذلك  وطع   -٣
المصارسغظ  طظ   ٪٩٠ أن  الظاغةئ  شضاظئ   ٢٠١٧/١٠/١
غرغثون  السضان"  طظ   ٪٤٣ ظسئاعط  بطشئ  "الثغظ 
ططك  شألصى  واقجاصقل.  إجئاظغا  سظ  اقظفخال 
سصإ   ٢٠١٧/١٠/٣ غعم  خطابا  السادس  شطغئغ  إجئاظغا 
وغغر  صاظعظغ  "غغر  بأظه  إغاه  واخفا  اقجافااء  إجراء 
جغسطظ  "إظه  صال:  اإلصطغط  تاضط  ولضظ  دغمصراذغ"، 
افجئعع  بثاغئ  أو  افجئعع  عثا  ظعاغئ  اقجاصقل 
التضط  دور  أداء  رشخ  المطك  "إن  وصال:  المصئض"، 
الثجاعر  له  غمظته  الثي  لفطعر  المعثئ  العجغط 
اإلجئاظغ" (بغ بغ جغ ٢٠١٧/١٠/٣) وغزعر أن إجئاظغا 
أخئتئ طترجئ، شطط تصثر أن تمظع سمطغئ اقجافااء 
حثخا   ٨٩٣ جرح  إلى  أدى  طما  سرصطئ  بأسمال  وصاطئ 
طما  والمصارسغظ،  افطظ  صعات  بغظ  الخثاطات  جراء 
سظ  تئتث  خارت  ولعثا  ضثعا،  السام  الرأي  أبار 
جئض أخرى لسرصطئ إسقن اقجاصقل، شئثأت تساسمض 
الترب اقصاخادغئ ضث اإلصطغط، تغث أسطظئ حرضات 
وطآجسات طالغئ ضئرى سظ الثروج طظ ضاالعظغا تغث 
صرر بالث أضئر بظك إجئاظغ "ضاغحابظك" غعم ٢٠١٧/١٠/٦ 
ظصض طصره طظ برحطعظئ ساخمئ ضاالعظغا إلى خارجعا. 
طؤات  الحعارع  إلى   ٢٠١٧/١٠/٨ غعم  إجئاظغا  وأظجلئ 
اآلقف شغ برحطعظئ طظ المظاعدغظ لقجاصقل لاعجث 

زخما حسئغا طسارضا داخض ضاالعظغا.
غعم  ضارلج  ضاالعظغا  إصطغط  رئغج  وأسطظ   -٤
ولضظه  اقجاصقل  اإلصطغط  برلمان  أطام  ٢٠١٧/١٠/١٠م 
أن  بدرورة  الافعغخ  "أصئض  شصال:  تطئغصه  أرجأ 
جمععرغئ،  خعرة  شغ  طساصطئ  دولئ  ضاالعظغا  تخئح 
طتادبات  إلجراء  اقجاصقل  إسقن  آبار  إرجاء  أصارح 
بعثف الاعخض إلى تض طافص سطغه". ولضظه لط غخض 
إلى تث دسط خرغح طظ الئرلمان إلسقن اقجاصقل. 
أظه  ذلك  شمسظى   (٢٠١٧/١٠/١٠ روغارز  ظغعز،  (غعرو 
فظه  ظعائغًا،  اقظفخال  بإسقن  ظفسه  غترج  أق  أراد 
الئاب  وترك  جعق،  لغج  ذلك  تتصغص  أن  غسطط 
اإلجئاظغئ  الثولئ  طع  بالافاوض  غصعم  تاى  طعاربًا 
وغافادى الاخادم طسعا. وبثلك غئصى اإلصطغط ضمظ 
وُتظشِّص  تغئ  اإلصطغط  طحضطئ  تئصى  ولضظ  إجئاظغا، 
تاعغأ  أن  إلى  افوروبغ،  اقتتاد  وسطى  إجئاظغا  سطى 

الزروف وغامضظ طظ تتصغص اقجاصقل.
وجظثضر  ضاالعظغا،  أتثاث  طظ  الثولغ  المعصش  بالبًا: 
افوروبغ  اقتتاد  أي  المآبرة  الثول  طعاصش  عظا 
والعقغات الماتثة وضثلك طعصش افطط الماتثة سطى 

اسائار أظه غاأبر بصعة بالمعصش افطرغضغ:
ضث  بعضعح  ضان  شصث  افوروبغ  المعصش  أطا   -١
اقجافااء واقجاصقل إلصطغط ضاالعظغا، شأغثت ألماظغا 
وشرظسا واقتتاد افوروبغ طعصش التضعطئ اإلجئاظغئ، 
صائق:  روث  طاغضض  ألماظغا  خارجغئ  وزغر  ظائإ  شخرح 

تامئ: الاثاسغات السغاجغئ شغ إصطغط ضاالعظغا!

تامئ ضطمئ السثد: طا الفرق بغظ سمض التجب السغاجغ وسمض الثولئ؟

أشضار  وتبئغئ  الثول  عثه  ظحرتعا  الاغ  الفاجثة 
وطظ  المسطمغظ،  أذعان  شغ  الختغتئ  اإلجقم 

المسروف أّن طحاسر اإلظسان طرتئطئ بفضره.
الشدإ  سطى  شضرغًا  الظاس  طحاسر  تعجغه  شغةإ 
وسثم الرضا سظ عثه افظزمئ العضسغئ، وأن ظةسض 
اإلجقم،  ظزام  ظض  شغ  لطتغاة  غاعصعن  المسطمغظ 
افظزمئ  عثه  إلزالئ  افطئ  تترك  غضعن  سظثعا 

وتطئغص ظزام اإلجقم تترضًا شضرغًا حسعرغًا.
افوائض  المسطمعن  ضّتى  لثلك   ، شسطه  طا  وعثا 
بأظفسعط وأطعالعط شغ جئغض اهللا جئتاظه وتسالى، 
ولع أّن الظئغ  عثم افخظام سمطغا صئض أن غعثطعا 
ولع  طظعا،  أضئر  بأخظام  لةاءوا  الظاس،  أذعان  شغ 
أّظه  صاتض الظاس صئض أن ُغخارسعط شضرّغًا وُغضاشح 
طظعا  وسثاوة  ُبشدًا  أحّث  أظزمئ  فوجثوا  أظزماعط 

ولصاتطعه طّرات وطّرات.
عغ  اإلجقم  وأظزمئ  وصظاسات  أشضار  جسض  أّظه  ولعق 
ولما  افسةمغ،  السربغ  لتارب  المةامع،  شغ  السائثة 
طع  الترة  جطسئ  ولما  السئث،  بمخاشتئ  السغث  َصِئَض 
اإلجقم  لضّظه  وعضثا...  واتثة،  طائثة  سطى  الةارغئ 
ضاظئ  تطئغصه  وأتسّظا  شعمظاه  طا  إذا  الثي  السزغط 

سعدته إلى واصع التغاة أجرع طظ رّد الطرف.
إلى  غمغُض  بطئغساه  اإلظسان  أّن  وعغ:  طسألئ  بصغئ 
الظاس  رأى  سظثطا  لثلك  المطمعجئ  المادّغئ  الظاائب 
تطئغص اإلجقم بطرغصئ ططمعجئ قشائ لطظزر دخطعا 
اإلجقم  رؤغئ  إلى  غمغض  وضطظا  أشعاجاً،  اهللا  دغظ  شغ 
ودولاه تخعل وتةعل السالط أجمع لَط ق ظمغض؟ وعثا 

خئاب بظ افرت رضغ اهللا سظه بسث أن رأى الزطط والصعر 
غثعإ  الةاعطغئ،  افظزمئ  أوجثته  الثي  والفساد 
والامضغظ  الظخر  غضعن  طاى  وغسأله    اهللا  لرجعل 
اهللا  رضغ  سعف  بظ  الرتمظ  سئث  وعثا  الثغظ؟  لعثا 
له:  شغصعلعن    الظئغ  إلى  وأختابه  عع  غثعإ  سظه 
أذّلئ!!  خرظا  آطّظا  شطما  طحرضعن  وظتظ  سجة  شغ  "ضظا 

شصال : «ِإنِّي ُأِمْرُت ِاْلَعْفِو َفال ُتَقاِتُلوا اْلَقْوَم».
ولغج غرغئًا أن غططإ الظاس الغعم طظ تجب الاترغر 
بالسقح  السعرغئ  البعرة  وظخرة  شطسطغظ  تترغر 
وترضغا  لئظان  شغ  وجاطسات  طساعث  وإظحاء  والمال 
وتعزغع طسعظات سطى الفصراء!! لضظ عثه افسمال ضما 

أجطفظا تتااج إلى دولئ ولغج جماسئ أو تجب.
لثلك شإّن تجب الاترغر غسسى إلغةاد عثه الثولئ الاغ 
الثولئ  وعثه  اإلجقم  بأتضام  الظاس  حآون  ترسى 
تترك  أظعا  أي  الظئعة.  طظعاج  سطى  تضعن  أن  غةإ 
وتظحر  والروعغظةا  والحام  لفصخى  ظخرة  الةغعش 
السطط وتئظغ المساجث والمساعث والةاطسات، وتساسغث 
ضما  الدرار،  تضام  صئض  طظ  المسطعبئ  الظاس  تصعق 

أّظعا تظحر الثغر والسثل وافطان شغ السالط أجمع.
شسطى المسطمغظ الغعم تاى غاثطخعا طظ عثا العاصع 
بةث  السمض  سطغعط  طادغئ،  ظاائب  وغطمسعا  السغأ 
التغاة  واصع  إلى  اإلجقم  إسادة  أجض  طظ  واجاعاد 
بسعدة دولاه المفصعدة دولئ الثقشئ الاغ تضعن سطى 

طظعاج الظئعة.
 ُ ُ صال تسالى: ﴿َوقُِل اْقَملُوا َفَسرَيَى اَبُّ َقَملَُكْم َوَرُسو

 ﴾َوالُْمْؤِمُنوَن

إجئاظغا  باةارة  الماسطصئ  والمعاخقت  الظصض  ترضئ 
الثارجغئ وغظاب بطث الخظاسئ اإلجئاظغئ، ولعثا غرى 
غأخثون،  طما  أضبر  غسطعن  أظعط  ضاالعظغا  جضان 
ضرائإ  سطغعط  تفرض  اإلجئاظغئ  التضعطئ  وأن 
ذلك  شضض  اإلصطغط،  ظاتب  طظ   ٪١٠ إلى  وخطئ  ضئغرة 
ظاتغئ،  طظ  عثا  اقجاصقل.  وظجسات  خغتات  غسجز 
طحاضض  طظ  تساظغ  إجئاظغا  شإن  أخرى  ظاتغئ  وطظ 
وارتفاع  الساطئ  المعازظئ  شغ  وضسش  اصاخادغئ 
اإلجراءات  سثا  الئطالئ،  ظسئئ  وتجاغث  المغجاظغئ  سةج 
سظخر  ضاالعظغا  واصاخاد  بعا،  تصعم  الاغ  الاصحفغئ 

أجاس شغ طسالةئ عثه المحاضض اقصاخادغئ.
٢- وضثلك شإن اظفخال ضاالعظغا غآدي إلى اظفخاقت 
طاقتصئ شغ إجئاظغا وغغر إجئاظغا وذلك فن اجاصقل 
اإلجئاظغ  الئاجك  إلصطغط  طحةسا  جغضعن  ضاالعظغا 
الثي جسى لقجاصقل طظ صئض، وصث أغث إصطغط الئاجك 
إصطغط  ططالئئ  اتامال  إلى  غحغر  طما  ضاالعظغا  خطعة 
الظجسات  شغه  َتُمْئ  شطط  أخرى  طرة  باقظفخال  الئاجك 
رغئاه  بالفسض  الئاجك  إصطغط  "أسطظ  شصث  اقظفخالغئ، 
السام  طظ  بثءا  اإلجئاظغئ  افراضغ  سظ  اقظفخال  شغ 
الصادم" (جغاجئ بعجئ ٢٠١٧/٩/٢٤) وعع اإلصطغط الثي 
ساظى طظ أسمال سظش وطصاض المؤات تغث ضاظئ ترضئ 
إغاا تصعد سمطغئ اقظفخال بافسمال المسطتئ لسظغظ 
بقث  صئض  الظار  إلذقق  وصش  تخض  أن  إلى  ذعغطئ 
جظعات وتثطغ الترضئ سظ جقتعا بسثطا تصصئ طجغثا 
غتثث  اظفخال  شأّي  ولثلك  لقصطغط،  الخقتغات  طظ 
شغ أتث افصالغط شإن غغره جغائسه سطى افرجح، وصث 
"أخحى  بصعله:  ذلك  طظ  اإلجئاظغ  السثل  وزغر  تثر 
بحثة طظ أن اجاصقل إصطغط ضاالعظغا جغآدي بالفسض 
اجاصقل  فن  اإلجئاظغئ،  لطثولئ  ظعاغئ  وضع  إلى 
الثوطغظع  صطع  جصعط  تعالغ  طبض  جغضعن  ضاالعظغا 

سظث إجصاط الصطسئ افولى" (الةجغرة، ٢٠١٧/١٠/٢).
طظ  تال  بأي  تصئض  أن  غمضظ  ق  إجئاظغا  شإنَّ  ولثلك 
تعثد  عغ  بض  ضاالعظغا،  إصطغط  غظفخض  أن  افتعال 
بافسغض المادة ١٥٥ لمظع التضط الثاتغ لقصطغط إذا لط 
ضما  العجائض  طظ  وجغطئ  بأي  اقظفخال  طظع  تساطع 
ُغفعط طما ظصطاه بغ بغ جغ عثا الغعم ٢٠١٧/١٠/١٩م 

سظ طضاإ رئغج العزراء اإلجئاظغ...
إذا  اقظعغار  سطى  غعحك  افوروبغ  اقتتاد  إن  بط   -٣
إذا  وخاخئ  جعاظئه  شغ  اقظفخال  شضرة  اظاحرت  طا 
تتصصئ... وذلك فن عظاك ترضات اظفخالغئ شغ شرظسا 
تغث إن إصطغط ضاالعظغا وإصطغط الئاجك طصسمان بغظ 
ججغرة  شغ  اظفخالغئ  ترضئ  وتعجث  وإجئاظغا،  شرظسا 
ضعرجغضا تسسى لقجاصقل سظ شرظسا وتظازر ظةاح 
شغ  اظفخالغئ  ترضات  وعظاك  ضاالعظغا،  إصطغط  خطعة 
تماجك  غعثد  طما  وغغرعما  بطةغضا  وشغ  إغطالغا 
الضبغرة  افزطات  طظ  غساظغ  الثي  افوروبغ  اقتتاد 
والاعثغثات طظ الترضات الصعطغئ بالثروج طظه ضما 

تخض طع برغضسئ برغطاظغا.
أطرًا  اقظفخال  عثا  تظفغث  اتامال  غةسض  عثا  ضض 
طسائسثًا وبالس الخسعبئ، شعع خطر لغج سطى إجئاظغا 

شتسإ بض سطى اقتتاد افوروبغ بمةمطه.
تغث  ذلك  ُغثرك  بثأ  صث  اإلصطغط  رئغج  أن  وغئثو 
رأى ظفسه حئه طسجول تاى شغ اإلصطغط ظفسه، شصث 
ضان  شصث  ولعثا  الظاس...  طظ  جمعٌع  سطغه  اتاةئ 

رئغج  أرجأ  تغث  ضاطًق،  لغج  اقجاصقل  إسقن  صرار 
لاتصغص  بالمفاوضات  غصعم  تاى  تظفغثه  اإلصطغط 
لاتغُّظ  وضثلك  لقصطغط،  اقجاصقلغئ  طظ  المجغث 
الفرص واظازار الزروف المآاتغئ لاتصغص اقجاصقل 
لعضع  بالظسئئ  ذلك  أضان  جعاء  المساصئض،  شغ 
إجئاظغا أم وضع اقتتاد افوروبغ... تاى إن أطرغضا 
طعصش  رأت  سظثطا  ظخرته  شغ  تئاذأت  حةساه  الاغ 
إجئاظغا الصعي بمساظثة اقتتاد افوروبغ، ولعثا صال 
رئغج  راخعي  لصائه  خقل  تراطإ  افطرغضغ  الرئغج 
رأغعا  غساططع  أطرغضا  إلى  ذعإ  الثي  إجئاظغا  وزراء 
طآتمر  شغ  تراطإ  صال  ضاالعظغا،  اجاصقل  طعضع  شغ 
ختفغ طسه: "ظاساطض طع دولئ ضئغرة وغةإ أن تئصى 
وجُغثرك   ،(٢٠١٧/٩/٢٧ المخرغئ  (الحروق  طعتثة" 
رئغج اإلصطغط أن تراطإ ضالحغطان شغ وسثه ﴿يَِعُدُهْم 
ذلك  وطع  ُغُروًرا﴾  إِالَّ  ْيَطاُن  الشَّ يَِعُدُهُم  َوَما  َويَُمنِّيِهْم 
وجاةث  افوروبغ،  اقتتاد  بثطثطئ  أطرغضا  شساسامر 

طظ غساةغإ لعسعدعا شغ أوروبا...! 
المئثأ  أختاب  تظعح  الصعطغئ  شإن  وعضثا  خاطساً: 
الرأجمالغ، وخاخئ أوروبا، شادسفعا وتدسش اتتادعا 
فن  وذلك  الثارج،  شغ  السغاجغ  وسمطعا  وتماجضعا 
المئثأ الرأجمالغ لط غساطع أن غسالب طسألئ الصعطغئ، 
باذض  أظه  سظ  سثا  شاحض  طئثأ  شعع  غساطغع...  ولظ 
شاجثًا  وضان  التغاة،  سظ  الثغظ  لفخطه  أجاجه  طظ 
بسئإ دغمصراذغاه الاغ غاتضط شغعا أختاب رؤوس 
باجمعا  وباقطاغازات  بالمظاخإ  شغفعزون  افطعال 
واجاشقل صعاظغظعا، وضان جائرا أغدا لمتارباه الثغظ 
وطظ غامسك به ووجعد الامغغج بغظ الئحر سطى أجج 
دغظغئ وسرصغئ... وعثا أطر ظاعر شغ أطرغضا وأوروبا ق 

غثطؤه بخر وق تشفض سظه بخغرة...
الزطط  عثا  طظ  تثطع  ق  العضسغئ  الصعاظغظ  ضض  إن 
والةعر والفساد وق طظ اجاسئاد الئقد والسئاد... إظه 
شصط اإلجقم الثي أظجله اهللا رب السالمغظ، عع وتثه 
الثي غصغط التص والسثل بغظ الظاس وغخطح أطرعط، 
َال َفْعلَُم َمْن َخلََق وَُهَو 

َ
شاهللا غسطط طا غخطح طثطعصاته ﴿أ

َبرُِي﴾... إظه اإلجقم الثي غخعر الحسعب 
ْ
اللَِّطيُف اخل

والاظاترات  الافرصات  وغجغض  واتثة،  بعتصئ  شغ 
الصعطغئ  الظجسات  ضض  غترم  فظه  والسخئغئ؛  الصعطغئ 
والسخئغات العذظغئ وغتاربعا تربًا ق ععادة شغعا... 
شغ  الظاس  بغظ  السثل  غصغط  الثي  عع  اإلجقم  إظه 
رساغئ حآوظعط ودون أي تمغغج شغ الرساغئ طظ تغث 
الثغظ أو السرق أو الطعن أو الةظج أو أي حغء آخر، 
بض غسائر الظاس ضطعط جعاجغئ شغ المساططئ بالسثل 

أطام الصداء شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة...
ِإْجَماِسغُض،  َبَظا  َتثَّ طسظثه:  شغ  أتمث  اإلطام  أخرج   
َطْظ  َبِظغ  َتثَّ َظْدَرَة،  َأِبغ  َسْظ   ، اْلُةَرْغِريُّ َجِسغٌث  َبَظا  َتثَّ
الاَّْحِرغِص  َأغَّاِم  َوَجِط  ِشغ    اهللاَِّ  َرُجعِل  ُخْطَئَئ  َجِمَع 
ْم َواِحٌد، َوإِنَّ َأَاُكْم َواِحٌد،  ُ َشَصاَل: «َا َأيَُّها النَّاُس، َأَال ِإنَّ َرَّ
، َوَال  ، َوَال ِلَعَجِميٍّ َعَلى َعَرِيٍّ َأَال َال َفْضَل ِلَعَرِيٍّ َعَلى َعَجِميٍّ
التَّْقَو َأَبلَّْغُت»،   ِ َأْحَمَر َعَلى َأْسَوَد، َوَال َأْسَوَد َعَلى َأْحَمَر، ِإالَّ

. ...ََِّصاُلعا: َبطََّس َرُجعُل اهللا
 َّ َ

َفك الُل  الضَّ إِالَّ  َقِّ  احلْ َنْعَد  ﴿َفماذا  التص  عع  عثا 
 ﴾ترُْصَفُوَن

٢٩ طترم ١٤٣٩ عـ
٢٠١٧/١٠/١٩ م



افربساء ٥ طظ خفر ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٢٥ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٧ طـ ٤     السثد ١٥٣

طترم   ٣٠ الةمسئ،  السربغ،  (الصثس  طعصع  ظحر 
شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٧/١٠/٢٠م)  ١٤٣٩عـ، 
راحث  الاعظسغئ  الظعدئ"  "ترضئ  رئغج  صال 
اإلجقم  أخض  طظ  "الثغمصراذغئ  إن  الشظعحغ، 
بالسقح،  الثغظ  لفرض  الةعاد  غصر  لط  الثي 
وإظما لاترغر الحسعب المزطعطئ تاى لع لط تضظ 
الماحثدغظ  بسخ  "عظاك  أن  طئغظًا  طسطمئ"، 
ذلك  جاء  خاذأ".  بحضض  الةعاد  غفعمعن 
شغ  طحارضاه  أبظاء  الشظعحغ  ألصاعا  ضطمئ  خقل 
شغ  الثولغئ  "المظاصحات  بسظعان  سطمغئ  ظثوة 
"جئسئ  جمسغئ  الةمسئ،  ظزماعا،  إجطظئعل" 
الشظعحغ  وتتثث  إجطظئعل.  شغ  الارضغئ  أعّطئ" 
"عظاك  صائق  اإلجقم،  شغ  الةعاد  طفععم  سظ 
شرض  عثشه  لغج  لضظ  بالطئع،  صاالغ  جعاد 
الةعاد  ُجسض  وإظما  المسطمغظ،  غغر  سطى  اإلجقم 
لطثطر  تاسرض  تغظما  افطئ  أوذان  سظ  لطثشاع 

ضما غتثث شغ شطسطغظ، وأغًدا لطثشاع سظ المزطعطغظ شغ ضض طضان". وشغ السغاق، صال الشظعحغ "ظتظ 
طعما  الحعرى،  طئثأ  شرض  الثي  اإلجقطغ  الثغظ  أخض  طظ  شعغ  الشرب،  طظ  الثغمصراذغئ  ظساعرد  لط 
اخاطفئ المسمغات، حعرى أو دغمصراذغئ شالةععر جغزض واتًثا وعع أن اإلجقم غترر الخراسات بغظ التص 

والئاذض وبغظ الترغئ واقجائثاد وغترر الحسعب طظ جطعة رأس المال"."
: إظه ق غثفى سطى ضض باتث طظخش أن الثغمصراذغئ لغسئ عغ الحعرى، بض إن الثغمصراذغئ 
بغظ  العتغث  عع  اقخاقف  عثا  ولغج  وجض،  سج  اهللا  دون  طظ  لطئحر  الاحرغع  تّص  جسض  ضفر،  ظزام 
والضفِر  الثغمصراذغئ  لظئث  ضاشغئ  لضاظئ  المثالفئ  عثه  إق  تضظ  لط  لع  ولضظ  والحعرى،  الثغمصراذغئ 
بعا، ظصعل عثا ضغ ق غظثثع بسخ المسطمغظ باجاثفاف الشظعحغ لسصعلعط. أطا الةعاد، شطسض صائَض 
عثا الصعل لط غصرأ الصرآن، أو أظه لط غةاوز تظةرته تغظ صرأه، شطط غسطط أن اهللا جئتاظه وتسالى صال: 
َواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس الَْمِصرُي﴾، وصال تئارك وتسالى: 

ْ
اَر َوالُْمَنافِِقنَي َواْغلُْظ َعلَْيِهْم َوَمأ فَُّها اجَّيِبُّ َجاِهِد الُْكفَّ

َ
﴿يَا ك

الُْمتَِّقنَي﴾.  َمَع   َ ابَّ نَّ 
َ
أ َواْعلَُموا  ِغلَْظًة  فِيُكْم  َِجُدوا  ْ َو ارِ  الُْكفَّ ِمَن  يَلُونَُكْم  ِيَن  َّ ا َقاتِلُوا  آَمُنوا  ِيَن  َّ ا فَُّها 

َ
ك ﴿يَا 

إضاشئ إلى سحرات اآلغات الضرغمئ الاغ تأطر بصاال الضفار، والمأطعر بصاالعط شغ اآلغاغظ وغغرعما عط 
الضفار، جمع (ضاشر) اجط شاسض، أي أّظه طحاص، وعثا غسظغ أن طخثر اقحاصاق الثي عع الضفر عع سطئ 
الصاال، شغصاتض المسطمعن الضفار لضفرعط، ولغج لمةرد اساثائعط سطى بقد المسطمغظ، والمسطمعن 
تمظع  الاغ  الضفر  جغعش  صاال  أي  اإلجقم،  ظحر  وجه  شغ  تصش  الاغ  المادغئ  التعاجج  لضسر  غةاعثون 
المزطعطغظ  تترغر  سطى  طصاخر  الةعاد  أن  الشظعحغ  دسعى  أطا  الظاس،  سطى  وتطئغصه  اإلجقم  اظاحار 
شعع زسط باذض لط غأت سطغه بثلغض حرسغ، أو اجاظئاط حرسغ ختغح، بض عغ طظ وجعجات حغاذغظ 
الةظ واإلظج شغ سصعل أطباله. وسطغه ق ظثري بماذا ظخُش الشظعحغ عثا وضض طظ غصعل بصعله! عض 
والمسطمغظ  اإلجقم  سطى  طاآطرون  لضظعط  الثغمصراذغئ،  لتصغصئ  وطثرضعن  غصعلعن،  بما  سالمعن  عط 
غساشفطعن ساّطاعط بعثا الصعل؟! أم عط غاشطعن ق غثرضعن شسق الفرق بغظ الثغمصراذغئ والحعرى؟!

وعظا ق بث طظ الصعل: إن تةمغث ظاائب اقجافااء، طا عغ 
إق طظاورة أطرغضغئ سطى ذرغصئ تطعل العجط الاغ دأب 
سطغعا الرأجمالغعن، شغ تمغغع افطعر والطسإ سطى ساطض 
الجطظ. وإق ضان بإطضاظعا طظع بارزاظغ طظ المدغ شغ 
إجــراءات اقجافااء، لضظ خئبعا غأبى إق اإلخــرار سطى 
اهللا  خغإ  الزروف،  تعاتغ  تغظ  ولضظ  السراق  تصسغط 
ظظعط. وطظ تثاسغات الاةمغث أن تسالئ افخعات طظ ضض 
خعب بدرورة اجاصالئ بارزاظغ شأسطظعا خرغتئ رئغج 
برلماظه غعجش طتمث تدمظئ ططالئاه لرئغج اإلصطغط 
باقجاصالئ، ودساه شغعا لطاظتغ سظ السططئ، وأظه جغصثم 
خثطئ ضئغرة لحسئه سظث اجاصالاه طظ طظخئه. وأضاف أن 
الحسإ الضردي بات أجغرا لظثئئ جغاجغئ تسمض لطسغطرة 
سطى بروات العذظ طظ أجض تعجغع جططاعا، قشاا إلى 
أن عثه الظثئئ تااجر بادتغات الحسإ ودطاء حعثائه 
إجماسغض  تسغظ  تئسه  بط  (السربغئ).  تسئغره.  تسإ 
سدع الةماسئ اإلجقطغئ طاعما بارزاظغ بسرصئ "خغرات 
ضردجاان طظ الظفط والسغاتئ ذغطئ السظعات السابصئ 
لخالح سائطاه وتجبه، بغظما غالئغئ طعظفغ اإلصطغط طظ 
خالح  برعط  ودسا  السراق)،  أخئار  (حئضئ  رواتإ".  دون 
الصغادي شغ تجب ذالئاظغ إلى تحضغض تضعطئ اظاصالغئ 
شغ ضردجاان، إلجراء التعار طع بشثاد، وأن العضع التالغ 
عع ظااج لمتاوقت الفاجثغظ لاشطغئ الظعإ والسطإ 

باجط ضرضعك والصعطغئ الضردغئ.  (إرم ظغعز).
وق حك أن سمطغات سسضرغئ واجسئ ضالاغ تخطئ شغ 
ضرضعك ق بث أن تراشصعا أسمال سظش وصاض وظعإ ضظاغةئ 
تامغئ شغ طةامع ُسئِّأ بأشضار السرصغئ والطائفغئ. شصالئ 
افطط الماتثة إظعا تطصئ تصارغر بتثوث أسمال تثطغر 
وظعإ وظجوح صسري لمثظغغظ غالئغاعط طظ الضرد شغ 
طتاشزئ ضرضعك، طظعا "ادساءات بترق ظتع ١٥٠ طظجق 
طسطتئ.  جماسات  صئض  طظ  خعرطاتع  ذعز  صداء  شغ 
وحعثت المظطصئ الخظاسغئ شغ ضرضعك طسارك حرجئ 
أجفرت سظ طصاض ١٢ طسطتا طظ التحث الحسئغ وتثطغر 
٧ آلغات سسضرغئ تابسئ له، شغما تتحث آقف الماطعسغظ 
داخض المتاشزئ لثسط الئغحمرضئ وطظع تصثم الصعات 
 ١٠ طصاض  سظ  ضردغئ  طخادر  وتتثبئ  المعاجمئ. 
طصاتطغظ طظ الئغحمرضئ وإخابئ ٢٧ آخرغظ بةروح. وأضث 
طةطج أطظ اإلصطغط أن الصعات الاغ تعاجط الئغحمرضئ 
الضردغئ).  (روداو  أطرغضغئ.  بأجطتئ  إغراظغئ  صعات  عغ 
طع ظجوح سحرات اآلقف طظ افضراد شروا طظ ضرضعك، 
وظاحث طتاشر أربغض المةامع الثولغ إلغابئ الظازتغظ. 

(طخراوي، وروداو).
أشرزتعما  طفارصاغظ  سطى  أسرج  أن  بث  ق  الثاام،  وصئض 
أجعط  ارتفاع  بفرص  افولى  تامبض  ضرضعك،  أتثاث 
السئادي لطفعز بعقغئ باظغئ جراء طا أترز طظ ظخر سطى 
تظزغط الثولئ إلى جاظإ أتثاث ضرضعك، طا غةسض طظه 
(بطق) وإن ضان خظاسئ أطرغضغئ..! وأطا الباظغئ شامبطئ 
شغ جطعك طظاشسه المالضغ الثي بات غحسر بالثطر سطى 
طساصئطه، شسمث إلى الاحعغح، باةغغر (الظخر) لخالح 
إغران، واجاثثام جطعته لثى طةطج الصداء افسطى شغ 
السراق، شأخثر المةطج أواطر باساصال ضعجرت رجعل 
السراصغئ  الصعات  لعخفه  اإلصطغط  تضعطئ  رئغج  ظائإ 
بـ"المتاطئ"، باإلضاشئ لرئغج لةظئ اقظاثابات واقجافااء 
وابظغظ طظ طساوظغه. (المسطئ، وضاقت)، طا غسصث أجعاء 

التعار بغظ الةاظئغظ.
الطعط أظةج لظا طا وسثتظا طظ الظخر والامضغظ، إظك سطى 

 ضض حغء صثغر

خراع الضفار سطى السراق أتال بارزاظغ 
طظ (بطض) صعطغ إىل جارق لثريات ضردجاان

طخغئئ  أو  عظا،  ضاربئ  سظ  غعم  ضض  افظئاء  تطالسظا 
عظاك. وضطما تطئ بظا شاظئ جثغثة (ترتَّمظا) سطى أخاعا، 
والمسطمعن عط الدتاغا، تعثم بغعتعط شعق رؤوجعط، 
وتجعص أظفسعط، وغاساظط تةط السثاء والضراعغئ بغظ 
إخعة افطج! تاى طا سادت الئقد سطى جساعا تضفغ 
أعطعا! وطا ذاك إق لثغاظئ تضاطظا، وتئسغاعط المفرذئ 
لطضفار سطى تظعسعط، شةسطعا طظعط طساحارغظ وأخثصاء 
غططسعظعط سطى أجرار الئطث، ق غثفعن سظعط حغؤا، تئا 
ّفَُها 

َ
بعط ووقء لعط طاظاجغظ تتثغر ربعط جئتاظه ﴿يَا ك

ْقَقابُِكْم 
َ
الَِّذيَن آَمُنوا إِْن تُِطيُعوا الَِّذيَن َكَفُروا يَرُّدُوُكْم َعلَى أ

َفَتْنَقلُِبوا َخاِسرِيَن﴾.
وعضثا اجامر بارزاظغ رئغج ضردجاان شغ غغه، وأخر 
سطى إجراء (اقجافااء) سطى اظفخال اإلصطغط شغ طعسثه، 
وسثم  رشده،  سطى  ودولغا  طتطغا  السالط  إذئاق  رغط 
اقساراف بما غارتإ سطغه. لضظه طال لرأي برغطاظغا الاغ 
زغظئ له ذلك، لارد الخفسئ فطرغضا الاغ تسئئئ شغ 
تخار سمغطاعا صطر. شما ضاظئ الظاغةئ إق أظه أغدإ 
أطرغضا، شأوتئ لسمقئعا شغ ترضغا وإغران بإغقق المظاشث 
الاةارغئ طع طتغطعا، وأوسجت لتضعطئ بشثاد لطسجف سطى 
أظشام دجاعر (برغمر)، وبات افتئاع وافحغاع والمظافسعن 
السراق..!  تراب  وتثة  سطى  الترص  سزغط  غزعرون 
وغطصعن بالقئمئ سطى بارزاظغ تاى تظضر له المصربعن 
طظه والحرضاء..! وارجسعا إن حؤاط لاخرغتات الماتثبئ 
إن  صالئ:  إذ  ظعغرت  عغثر  افطرغضغئ  الثارجغئ  باجط 
أطرغضا أخغئئ بـ"خغئئ أطض سمغصئ" بسئإ اقجافااء الثي 
أجري، وشغ تتث لطمةامع الثولغ بأجره، وأردشئ صائطئ: 
إن اقجافااء أتادي الةاظإ "جغجغث طظ اظسثام اقجاصرار 
بثرجئ  "وجغسّصث  وجضاظه..!  اإلصطغط  شغ  والمخاسإ" 
ضئغرة السقصات بغظ تضعطئ اإلصطغط والتضعطئ السراصغئ 

والثول المةاورة". (إغقف ، أ. ف. ب).
وتئسا لثلك اظططصئ جتاشض الصعات افطظغئ طظ بشثاد 
بخظعشعا الةغح والحرذئ وطضاشتئ (اإلرعاب)، والتحث 
ذالئاظغ  تجب  طع  وبالاساون  إغراظغا  المثسعم  الحسئغ 
الثغظ تساون أتئاسه طع الصعات اقتتادغئ... وطا عغ إق 
أن شرض الةغح ضاطض السغطرة سطى طتاشزئ ضرضعك، 
واضسا الغث سطى طرضجعا وططارعا، وطظاجسا آبار الظفط 
ضاططئ، وأغطصئ افجعاء سطى ططارات اإلصطغط، بالاساون 
َخْذنَاُهْم 

َ
أ وتُوا 

ُ
أ بَِما  َفرُِحوا  إَِذا  ﴿َحّتَى  وإغران...  ترضغا  طع 

َنْغَتًة َفإَِذا ُهْم ُمْبلُِسوَن﴾، وتقحئ أتقم بارزاظغ وزباظغاه. 
بط تعجعئ صعات أطظغئ طمابطئ قظاجاع طا ضان غسرف 
بالمظاذص الماظازع سطغعا شغ المعخض ودغالى وخقح 
الثغظ. وبظاء سطى طا جطش، جاءت دسعة رئغج العزراء 
التعار،  ذاولئ  سطى  لطةطعس  لقصطغط  السئادي  السراصغ 
الثجاعر،  جصش  أجاس  سطى  ظافاعط  أن  صائق: "ظتااج 
"أن  وطآضثا  واتث".  وذظ  شغ  الحراضئ  أجاس  وسطى 
سظ  لقظفخال  اإلصطغط  جططات  أجرته  الثي  اقجافااء 
السراق اظاعى، وأخئح طاضغا، واظاعئ ظاائةه". شما ضان 
طظ تضعطئ اإلصطغط - بسث أن أجصط شغ أغثغعا - إق 
أن ردت باإلغةاب والارتغإ شغ بغان لعط جاء شغه: أن 
"طةطج وزراء اإلصطغط غرتإ بالمئادرة، لئثء التعار طظ 
أجض تض الصداغا السالصئ وشص الثجاعر، وضمظ طئثئغ 

الحراضئ والاعاشص". (جضاي ظغعز سربغ).
بط خارت أظئاء تةمغث ظاائب اقجافااء تاعارد، تاى أسطظ 
طع  طئاتبات  بسث   - الظةغفغ  الةمععرغئ  رئغج  ظائإ 
بارزاظغ - أن افخغر أبثى رغئاه باةمغث اقجافااء طصابض 
رشع السصعبات سظ اإلصطغط والثخعل شغ التعار. (السربغئ). 
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ضغش تال البعار؟

إن الظاظر إلى أتعال البعار المثطخغظ الغعم، الثغظ 
خرجعا شغ وجه ذاغغئ الحام طظث الئثاغئ، طاضطغظ سطى 
اهللا وتثه، طاتّثغظ بخثورعط السارغئ وإطضاظغاتعط 
الئسغطئ آلئ الصاض والرسإ افجثغئ طظ دون جظث وق 
طسغظ إق اهللا جئتاظه وتسالى، إن الظاظر إلى تالعط 
الادتغات  طظ  جظغظ  السئع  ُغصارب  طا  وبسث  الغعم 
الةسام والخئر السةغإ، الثي لط غسةض الاارغت طباق 
افسثاء  سطى  الخئر  والخئر،  والئثل  الادتغئ  شغ  له 
وخغاظاعط،  اإلخعة  خثقن  سطى  والخئر  وتضالئعط، 

غراعط شغ الشالإ افسط سطى أربسئ أخظاف:
خعرًا  وق  شغعط  جئظًا  ق  جاظئًا  اظتازوا  افول:  الخظش 
لحّثة  ولضظ  بصدغاعط،  ضفرًا  وق  سجغماعط،  شغ 
دشسعا  الاغ  بعرتعط  طسار  شغ  رأوه  الثي  اقظتراف 
الثي  اقظتراف  والظفغج،  الشالغ  ظةاتعا  أجض  طظ 
والسمقء  واقظاعازغعن  الماسطصعن  به  تسئإ 
بسث  وخخعخًا  المساسارة  الطتى  وأختاب  والثعظئ 
الفخائطغئ،  خظثق  شغ  بعا  والجج  البعرة  سسضرة 
وفظعط - أي البعار المثطخعن - ق غمطضعن تّقً أو 
ورؤغئ  طحروسًا  افخض  شغ  غائظعا  ولط  لطظةاة  خطئ 
تماجعط  جثوة  اظطفأت  طا  شسرسان  واضتئ، 
تجن  شغ  بعرتعط  طسار  ُغراصئعن  جاظئًا  واظتازوا 
وأجى طضئطغ افغثي وطضئطغ افشص أغدًا، غسغحعن 
دائما  طساسثون  وعط  بعرتعط  شغ  طعتحئ  غربئ 
لطسعدة سظثطا تعجث الصغادة الختغتئ لطبعرة والاغ 
أجطعا  طظ  خرجعا  الاغ  أعثاشعط  وسظ  سظعط  ُتسئر 

بخثق وأطاظئ ووضعح.
بتضط  عط  أو  شصثظاعط  الثغظ  الباظغ  الخظش  أطا 
المفصعدغظ، الثغظ ُصاطعا شغ طسارك جاظئغئ ُخّممئ 
المثطخغظ  طظ  فطبالعط  طترصئ  لاضعن  خخغخًا 
الثغظ ق ُغسِضئ أخعاتعط التّرة الاغ تظطص بالتص 
إق الصاض أو اقساصال أو اقغاغال، وطظعط طظ خثسعط 
وأصئغئ  الفاظئ  طساعث  خرغةغ  طظ  اإلظج  حغاذغظ 
وطظاعب  جعداء  بمحارغع  خثسععط  المثابرات، 
طسطئئ شخطاعط سظ أطاعط شأودت بعط شغ عاوغئ 
طترصاعط،  تطك  شضاظئ  والسجلئ،  والائثغع  الاضفغر 
الصائمئ  افظزمئ  خّطئ  ضان  الحسعب  تةعغض  وفن 
سطماء  ذلك  شغ  وجاسثعط   - المسطمغظ  بقد  شغ 
عآقء  سعدة  أخئتئ   - السعء  وطحاغت  السططان 
الحئاب إلى أطاعط خسئئ، وأخئح اجاثثاطعط طظ 

صئض أسثائعط جعض واهللا المساسان.
وق ظظسى الخظش البالث طظ البعار الئسغطغظ الثغظ 

طحاغت  وخطاب  المسسعل  صادتعط  ضقم  غشرغعط 
وُغخثصعن  الفارغئ،  الحسارات  وتصظسعط  الثوقر، 
العسعد الضاذبئ، ُغصثم لعط أطراؤعط المسرتغئ تطع 
المسرتغئ، وعط ُبسطاء طساضغظ لط غسطمعا أو لط 
ُغسطمعط أتث أن ق غمظتعا بصاعط إق لمظ غثسععط 
واضح  طحروع  سطى  أي  بخغرة،  سطى  اهللا  إلى 
وطفخض ولغج طةرد حسارات شارغئ، ولط ُغسطمعط 
سطغعط  فتث  ولغج  شرض  الصادة  طتاجئئ  أن  أتث 
ولط  بغظئ،  وسطى  اهللا  ُغرضغ  شغما  إق  وذاسئ  جمع 
غساتص  ق  لمظ  بصاعط  شمظتعا  ذلك  أتث  ُغسطمعط 
باسعا  تروب  وأطراء  الثوقر  طحاغت  طظ  البصئ 
حغاذغظ  طع  اتفاصات  وسصثوا  لطحغطان  أرواتعط 
أطعال  طصابض  سزغمئ  بعرة  بغع  سطى  والةان  اإلظج 

أو طضاجإ عجغطئ.
والسااد  السّثة  شغ  افصض  وعط  الرابع  الخظش  أطا 
ولضظعط افضبر شغ افجر والبعاب إن حاء اهللا، شعط 
الثغظ غخطعن الطغض بالظعار، وغئثلعن وجسعط شغ 
تختغح المسار، تاى ق تدغع تدتغات عثه افطئ 
وتخئح عئاء طظبعرا، غخرخعن شغ صعطعط ضالظثغر 
 ، اهللا  رجعل  بطرغصئ  لطاأجغ  غثسعظعط  السرغان، 
واتئاع جظاه، واقساخام بتئض اهللا، وغضحفعن لعط 
وغرجمعن  وطآاطراتعط  وطضائثعط  افسثاء  خطط 
ظئغعط  ذرغصئ  ذلك  شغ  ططاجطغظ  الختغح  الطرغص 
أسمئ  بمظ  لغ  َطظ  ولضظ  وتسطغماته،  وظعةه 
افطعال سغظغه وجّث الضئر والةعض أذظغه، أو َصّغث شغ 
وتض العاصع صثطغه، شق غساطغع الترضئ وق الافضغر 

إق بإذن الثاسط وافطغر!
ظسط عثا عع تال بعار الحام الغعم، شعض ترون غا 
باتةاه  المثطخغظ  جععد  جمع  العاجإ  طظ  إخعاظغ 
ظساتص  تاى  وتثه  اهللا  طع  السقصئ  باعبغص  واتث، 
أتثضط  غصعلظ  وق  له،  حرغك  ق  وتثه  طظه  الظخر 
لصث اتسع الثرق سطى الراصع، فن ظئغضط  غصعل «إذا 
فليغرسها»،  فسيلة  أحدكم  يد  و  الساعة  قامت 
لبعار  الظةاة  ذعق  غصثم  الاترغر  تجب  عع  وعا 
والةعض  الاضئر  غحاوة  إق  رؤغاه  غتةإ  وق  الحام، 
أو السمالئ واقرتئاط أو خعر شغ السجغمئ واإلغمان، 
شغا أغعا البعار المثطخعن أغظما ضظاط وشغ أي طعصع 
ُطتإ  ظخغتئ  واجمسعا  فطاضط  تعاضسعا  ضظاط: 
خادق لضط، شإن المرضإ واتث، والسفغظئ شغ خطر، 
شإطا أن تخض إلى ظخر طئغظ شظظةعا جمغسا، وإطا أن 

 تشرق شغ عجغمئ ظضراء شظشرق جمغسًا
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ورد الثئر الاالغ سطى طعصع (وضالئ جما اإلخئارغئ، الةمسئ، ٣٠ طترم ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١٠/٢٠م): "وضح الظائإ 
السام السسعدي جسعد بظ سئث اهللا المسةإ، أطج الثمغج، أن افطر المطضغ الثي خثر أول افجئعع التالغ والثي 
غصدغ بإظحاء طةمع لطتثغث الظئعي، غعثف أجاجا لضحش المفاعغط المضثوبئ سظ الرجعل سطغه الخقة والسقم، 
و"الصداء سطى الظخعص الضاذبئ والماطرشئ وأي ظخعص تاسارض طع تسالغط اإلجقم وتئرر ارتضاب الةرائط والصاض 
وأسمال اإلرعاب"، واخفا الصرار بـ"الثطعة الاارغثغئ". وصال جسعد بظ سئث اهللا المسةإ، شغ تخرغح ختفغ، إّن 
"الصرار غعثف ضثلك إلى جمع ضطمئ سطماء المسطمغظ وإسقء طضاظئ وتفر السظئ الظئعغئ الحرغفئ" طدغفا أّن المةمع 
جغسمض ضثلك سطى "ضحش المفاعغط المضثوبئ سظ الرجعل  طظ خقل دراجئ وتمتغص وتختغح عثه المفاعغط 
سطى غثي جمع طظ السطماء الئارزغظ، وظئث طا غفارى سطغه... طظ أضاذغإ وتطفغص فتادغث باذطئ وطظضرة وضسغفئ". 

: غئثو أن عثه الثطعة أتئ بسث أن باتئ طثالفات تضام آل جسعد فتضام اإلجقم وحرائسه تزعر واضتئ 
ي

جطغئ تاى لطظاس السادغغظ الئسطاء، وبثأت اقظاصادات الحثغثة وطحاسر الئشخ والسثط تجداد ضثعط غعطا 
بسث غعم بسث اشاداح سمالاعط فطرغضا وتصثغمعط افطعال الطائطئ لعا تغث أسطظ تراطإ رئغج أطرغضا أن ظزام 
آل جسعد طظته ٤٦٠ ططغار دوقر. ولعثا جغسمث تضام آل جسعد إلى طظع تثاول افتادغث الحرغفئ الاغ تاسطص 
بمتاجئئ التضام، وأطرعط بالمسروف وظعغعط سظ المظضر، والاغ تتث بض تعجإ السمض سطى اإلذاتئ بعط عط 
وتضام المسطمغظ، وإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة. وضثلك افتادغث الاغ تاسطص بالةعاد 
شغ جئغض اهللا، وباترغط طعاقة أطرغضا وجائر الثول اقجاسمارغئ؛ فن عثه افتادغث الحرغفئ تسائرعا أطرغضا 
وأتئاسعا طظ أطبال تضام آل جسعد تثسع إلى اإلرعاب والاطرف والشطع، شعط غرغثون تضمغط أشعاه المثطخغظ 
رَْسَل 

َ
ِي أ َّ ن يُتِمَّ نُورَهُ َولَْو َكرِهَ الْاَكفُِروَن  ُهَو ا

َ
ُ إِالَّ أ ىَب ابَّ

ْ
ْفوَاِهِهْم َويَأ

َ
ِ بِأ ن ُفْطِفُؤواْ نُوَر ابَّ

َ
الظاذصغظ بالتص، ﴿يُرِيُدوَن أ

يِن لُكِِّه َولَْو َكرِهَ الُْمرْشُِكوَن﴾. ِّ ُْظِهرَهُ بَلَ ا ِ َقِّ  ُ بِالُْهَدى وَدِيِن احلْ َ رَُسو

في معرض حربهم على اإلسالم 
حكام آل سعود يشنون حملة على األحاديث الشريفة

هل الغنوشي ال يدرك حقا الفرق بين الشورى والديمقراطية؟!


