
ظحر طعصع (روجغا الغعم، البقباء ٥ حعال ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٦/١٩م) خئرا جاء شغه: "أسطظئ العقغات الماتثة 
رجمغا، غعم البقباء، اظستابعا طظ طةطج تصعق اإلظسان الاابع لفطط الماتثة. جاء صرار العقغات الماتثة 
سطى خطفغئ اتعام إدارة الرئغج، دوظالث تراطإ، طةطج تصعق اإلظسان افطمغ، الثي تط إظحاؤه شغ جظغش 

سام ٢٠٠٦ وغدط ٤٧ سدعا، بـ"اقظتغاز المسادي لـ(إجرائغض) وحظ تمطئ طمظعةئ ضثعا"."
غمارس  الثي  غععد  ضغان  ضث  اظتغازه  بثسعى  اإلظسان،  تصعق  طةطج  طظ  أطرغضا  اظستاب  إن   :

ممم

الصاض والاحرغث، وضض افسمال غغر اإلظساظغئ والةرائط ضث اإلظساظغئ ضث المسطمغظ سمعطا وضث أعض 
افرض المئارضئ شطسطغظ خخعخا، غآضث أن طا غسمى طةطج تصعق اإلظسان والحةرة الثئغبئ أي افطط 
لطاظاشج  الضئرى  اقجاسمارغئ  الثول  تساثثطعا  اجاسمارغئ  أداة  جعى  لغساا  طظعا  َتَفرع  الاغ  الماتثة 
اقجاسماري بغظعا ولطاثخض شغ حآون الثول الدسغفئ وظعإ برواتعا وجطإ طصثراتعا ضما عع تاخض 
شغ بقد المسطمغظ وإشرغصغا بثسعى تماغئ تصعق اإلظسان. وإذا طا رأت تطك الثول وشغ طصثطاعا أطرغضا 
أن طخطتاعا تضعن طظ خقل السمض تتئ طزطئ افطط الماتثة وطةالسعا الاجطئ صراراتعا، أطا إذا رأت 
المةالج  تطك  تةاوزت  وطآجساتعا  الماتثة  افطط  إذار  خارج  السمض  تصادغ  وجغاجاعا  طخطتاعا  أن 

والمآجسات وداجئ سطى صراراتعا واظستئئ طظعا بضض خطش وسظةعغئ ودون أن غرف لعا جفظ.
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بصطط: افجااذ طتمث تظفغ غشمعر

شعغ  الثولئ  جغاجئ  سطغعا  تصعم  الاغ  الفضرة  أطا 
طظ  بشغرعا  سقصاعا  أجاجعا  سطى  تئظى  الاغ  الفضرة 
تساظصه،  لعا  طئثأ  ق  الاغ  شالثول  وافطط.  الحسعب 
صابطغئ  وشغعا  طائاغظئ،  طثاطفئ  لثغعا  افشضار  تضعن 
الاشّغر، وطبض عثه الثول غظطئص سطغعا بتث الثطط 
بتث  سطغعا  غظطئص  وق  السغاجغئ،  وافجالغإ 
تساظصه  طئثأ  لعا  الاغ  الثول  أطا  السغاجغئ.  الفضرة 
الثي  المئثأ  ظحر  وعغ  تاشغر،  ق  بابائ  شضرتعا  شإن 
طعما  تاشغر  ق  بابائ  بطرغصئ  السالط  شغ  تساظصه 
بتث  سطغعا  وغظطئص  وتشغرت،  افجالغإ  اخاطفئ 
الفضرة السغاجغئ. وسطى عثا افجاس غةإ أن غظزر 
لضض  أن  اسائار  سطى  السالط،  شغ  الصائمئ  الثول  إلى 
طظ  بشغرعا  لسقصاعا  أجاجغئ  شضرة  طظعا  واتثة 
ذرغصئ  ولعا  بابائ،  غغر  أو  بابائ  وافطط،  الحسعب 
بابائ.  غغر  أو  بابائ  الفضرة،  عثه  لاظفغث  خاخئ 
وسطى ضعء شضرتعا وذرغصاعا ترجط الثطط، وتائع 
غاغاعا.  تتصغص  سطى  غساسثعا  وجه  سطى  افجالغإ، 
غغر أن الثول الصائمئ شغ السالط الغعم تططص السظان 
الشرض،  غتصص  أجطعبًا  شاائع  بافجالغإ،  لظفسعا 
ولع خالش الطرغصئ، وتسغر سطى صاسثة: «الشاغئ تئرر 
الثول  جمغع  شإن  أطر،  طظ  غضظ  وطعما  العجغطئ». 
وتائع  التاجئ،  تسإ  تاشغر  جغاجغًئ  خططًا  ترجط 
أجالغإ تثاطش وتاسثد تسإ افوضاع. والثول شغ 
وتصغط  افطئ،  طخالح  ترسى  إظما  السغاجغ،  سمطعا 
شغ  تثاطش  أظعا  إق  المخالح،  تسإ  بشغرعا  سقصاعا 
ذلك اخاقشًا ضئغرًا. شالثولئ الاغ ق تتمض طئثأ طسغظًا، 
سقصاعا  شغ  المآبر  الساطض  وتثعا  المخطتئ  تةسض 
الثولغئ، وأطا الثولئ الاغ تساظص طئثأ طسغظًا وتتمطه 
سقصاتعا  شغ  شساقً  ساطًق  المئثأ  تةسض  شإظعا  لطسالط، 
ساطًق  المئثأ  غسّغظعا  الاغ  المخطتئ  وتةسض  الثولغئ، 
أن  لجاطًا  ضان  ولثلك  السئغض؛  عثا  شغ  طساسثًا 
عض  تساظصعا،  الاغ  افشضار  تغث  طظ  الثولئ  ُتسرف 
عغ دولئ تساظص طئثأ أو ق تساظص أي طئثأ؟ وتغظؤث 
ُتسرف السعاطض الاغ تآبر شغ سقصاتعا الثولغئ. وبما 
تساظصه،  الاغ  الثولئ  شغ  غآبر  الثي  عع  المئثأ  أن 
المعصش  وشغ  الثولغئ،  السقصات  شغ  غآبر  وبالاالغ 
تسعد  الاغ  المئادئ  ُتسرف  أن  لجاطًا  ضان  الثولغ، 
طظعا  واتث  ضض  تأبغر  طئطس  غسرف  وأن  الغعم،  السالط 
تأبغره  إطضاظغئ  وطثى  الغعم،  الثولغئ  السغاجئ  شغ 
تأبغره  إطضاظغئ  وطثى  الغعم،  الثولغئ  السغاجئ  شغ 
تغظؤث،  شافعط  المساصئض،  شغ  الثولغئ  السغاجئ  شغ 
شغ  تأبغرعا  طثى  وسطى  المئادئ،  عثه  ضعء  سطى 
ظزرظا  وإذا  الثولغئ.  السقصاُت  والمساصئض،  التاضر 
شصط،  طئادئ  بقبئ  تسعده  ظةثه  السالط  إلى  الغعم 
وتساظص  والرأجمالغئ،  والحغعسغئ،  اإلجقم،  عغ: 
اإلجقم  أن  إق  الئحر،  طظ  المقغغظ  طؤات  طئثأ  ضض 
ظةث  ق  ولثلك  التاضر؛  العصئ  شغ  دولئ  له  لغسئ 
المعصش  شغ  وق  الثولغئ،  السقصات  شغ  وجعد  أي  له 
افسمال  تطك  أطا  الغعم.  السالط  غسعد  الثي  الثولغ، 
سعدة  دون  لطتغطعلئ  السالط  دول  بعا  تصعم  الاغ 
أخئح  أن  بسث  التغاة،  واصع  إلى  اإلجقم  دولئ 
سقصئ  شق  اإلجقم،  أطئ  أبظاء  بغظ  ططمعجًا  الامطمض 
لعا بالمعصش الثولغ، وق تآبر شغ السقصات الثولغئ؛ 
الثولغئ  والسقصات  الثولغ  المعصش  شغ  الاأبغر  فن 
سطى  ُتسغِّر  طئثأ  اإلجقم  تتمض  دولئ  وجعد  غاططإ 

أجاجه جغاجاعا الثاخطغئ والثارجغئ.

طظ  تاثطخعا  أن  لضط  آن  لصث  المسطمعن:  أغعا 
شغ  واتثة  لتزئ  غعشرون  ق  الثغظ  تضاطضط 
جعثا  وق  وتحرذطضط  تمّجصضط  وتسمغص  تضرغج 
شغ السمض سطى صعرضط وتدغغع تصعصضط وبقدضط 
الثعف  بصغعد  تضئغطضط  وإسادة  طصثراتضط  وعثر 
وتمضغظ سثوضط طظضط، وآن لضط أن تسمطعا سطى 
الثقشئ  دولئ  الحرسغ؛  السغاجغ  ضغاظضط  إغةاد 
شغعا  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 
وطصثجاتضط  بقدضط  تترر  وبعا  وطةثضط  سجضط 

وبعا غطرد أسثاؤضط طظ بقدضط حر ذردة.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  ق أطض شغ خقح أتعال المسطمغظ طا دام تضاطعط 

   تابسغظ أذقء لطضفار ...٢

-  طسرضئ التثغثة المرتصئئ بغظ المسمعح والممظعع ...٢

-  بعرة الحام وطاططئات ظةاتعا ...٣

-  ق تطعل تصغصغئ إق بإزالئ الظزام وإصاطئ تضط اإلجقم ...٤

-  صرغئا بإذن اهللا جاّاثث افّطئ طعصسعا وجاسغث 

   الثقشئ الّراحثة ظزاطا غسّغر التغاة ...٤

http://www.alraiah.net :افربساء ١٣ طظ حّعال ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٢٧ تجغران/غعظغع  ٢٠١٨ طـ                                    الرائث الثي ق غضثب أعطه                       السثد: ١٨٨ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ 

ضطمئ السثد

/rayahnewspaper @ht_alrayah +AlraiahNet/posts info@alraiah.net

لط غضث الصرار بائضغر طعسث اقظاثابات وشص ظزام تضعطئ 
رئاجئ الةمععرغئ الةثغث غاثث تاى بثأ المرحتعن 
العسعد  عثه  وتدمظئ  اقظاثابغئ.  وسعدعط  باصثغط 
واقجابمارات  والسثالئ  والدرائإ  المالغئ  المساسثات 

والاظمغئ وطا حابه ذلك طظ السظاوغظ...
١- اقظاثابات الثغمصراذغئ واتثة طظ أطعات الصداغا 
افطئ.  سطى  خرشئ  طالغئ  أسئاًء  طسعا  تتمض  الاغ 
واظاثابات  اقظاثابات  تئضغر  غفاح  طثاطفئ  وفجئاب 
لمجغث  الطرغص  الئطثغات  ورؤجاء  الةمععرغئ  رئغج 
طظ الدرائإ سطى المةامع طظ الظاتغئ المالغئ. شصث 
خرشئ سطى افتجاب السغاجغئ طظ خجغظئ الثولئ طظ 
أجض اظاثابات ٢٤ تجغران طبقً ٨٢٢ ططغعن لغرة ترضغئ 
(٢١٠ ططغعن دوقر)، وعثا المئطس غةري خرشه جظعغًا 

سطى سثد أسداء الظعاب شغ الئرلمان.
تصثم  المثاطفئ:  المةاقت  شغ  اقجابمارات  وسعد   -٢
افتجاب السغاجغئ وسعدًا طتمطئ بأسئاء طالغئ شغ جئغض 
افخعات.  طظ  المجغث  وتخث  الظاخئغظ  سطى  الاأبغر 
تتصغص  أجض  طظ  جاظفص  الاغ  افطعال  عثه  وجاسعد 
عثه العسعد طجغثًا طظ الدرائإ الاغ غاط تتخغطعا شغ 
افخض طظ الظاس، وجااتعل طسغحئ الظاس إلى تالئ 
ق تطاق. إذ تتمض عثه العسعد طغجاظغًئ سمقصًئ وإظفاق 
أطعاٍل تاةاوز التاجغات الدرورغئ، بض الضمالغئ بضبغٍر. 
شأردوغان سطى جئغض المبال وسث بتثغصئ ضئغرة جثغثة، 
وططسٍإ غاسع لـ٥٥,٠٠٠ حثٍص شغ أظصرة. وضثلك وسث 
إجطظئعل  شغ  لطمطار  الاابسئ  افراضغ  ضاطض  باتعغض 
إلى تثغصئ، وجغظفص شغعا المطغارات، أطا عثه افطعال 
ضطعا شساأتغ طظ الدرائإ تاى تشثو عثه الدرائإ 
سئؤاً سطى الظاس ق غتامض. وجرسان طا غسصإ ذلك طا 
سطى   (!) ضاسعغقت  الدرائإ  عغضطئ  بصعاظغظ  غسمى 
داشسغ الدرائإ، وتصسغط دغعظعط بفعائث وإضاشات 
ربعغئ. وبثلك تاداسش الدرائإ الاغ تارتإ سطى داشع 
الدرائإ، وق غساطغع تسثغث الثغعن المارتئئ سطغه. 
إلى جاظإ ذلك تأتغ زغادة رواتإ الماصاسثغظ وافجعر 

الماثظغئ والمسعظات اإلظساظغئ بغظ العسعد اقظاثابغئ.
والعسعد  الئطث،  شغ  السثالئ  غغاب  طجاسط  وتأتغ   -٣
تجبغًا  الظاس  بغظ  الامغغج  وسثم  السثالئ  باتصغص 
الثغمصراذغئ  والترغات  الثغمصراذغئ  وتطئغص 
بأشدض حضض طمضظ شغ تال الفعز شغ اقظاثابات، 

بغظ العسعد اقظاثابغئ.
شغ  المظثرجئ  اقظاثابغئ  العسعد  جمغع  ذضر  غمضظ  ق 
الئغاظات اقظاثابغئ لفتجاب عظا شغ عثه السةالئ، لضظظا 
طغجان  شغ  المطروتئ  العسعد  عثه  جمغع  تصغغط  سظث 

افتضام الحرسغئ ظةث الثخائص الاالغئ:
أ - الظزام الثغمصراذغ سطى أي وجٍه أو ظمعذج ضان عع 
ظزام ضفر، وق غةعز خعض اقظاثابات شغ عثا الظزام 
جعاء أضاظئ اظاثابات رئاجئ الةمععرغئ أم اظاثابات 
الثطابات  بغظ  غعجث  وق  الئرلمان.  طةطج  أسداء 
افتجاب  وق  الةمععرغئ  رئاجئ  لمرحتغ  اقظاثابغئ 
السغاجغئ أي خطاب غساظث إلى أجاس اإلجقم شغ 
أي طعضعع، وق غصئطعن تضط اهللا شغه شغ بطث ظسئئ 
المسطمغظ شغه ٩٠٪. وجمغع عثه العسعد والثطابات 
بالاأضغث عغ خطابات بحرغئ لغسئ طصئعلئ شغ طغجان 
افتضام الحرسغئ. شالئغاظات والعسعد اقظاثابغئ تثسع 
لطظمعذج اإلظةطغجي أو افطرغضغ لطثغمصراذغئ وتثسع 
وق  اهللا،  فتضام  وزظاً  تصغط  وق  الضفر  أتضام  إلسقء 
تثسع الظاس إلى الثعف طظ طسخغئ اهللا والظةاة، بض 
تثسععط إلى الظار، وتاثث أسثاء اإلجقم والمسطمغظ 
وغسطظعن  والمسطمغظ...  اإلجقم  وتسادي  أولغاء، 
جمغساً سجطعط سطى تطئغص الظزام الثغمصراذغ الضاشر 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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طساحار  ضعحظر  جارغث  افطرغضغان  المئسعبان  أظعى 
افطرغضغ  والمعشث  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ  الرئغج 
جعلًئ  غرغظئقت  جغسعن  المفاوضات  لحآون  الثاص 
والسسعدغئ  طخر  حمطئ  افوجط  الحرق  شغ  جرغسئ 
الةعلئ  سظ  غاسّرب  ولط  غععد،  وضغان  وافردن  وصطر 
أغئ ُطصارتات جغاجغئ ُطتّثدة تّط الاعاشص سطغعا، ضما 
ولط تائطعر شغعا أغئ طسالط واضتئ تعل خطئ تراطإ 
المسروشئ بخفصئ الصرن، وضض طا خرج طظ الختفغغظ 

سظعا عع طةرد تضعظات واجاعادات.
تخرغتات  شغ  برز  الثي  القشئ  الحغء  ولسض 
العضع  إلى  الاطرق  عع  الةعلئ  عثه  شغ  المسآولغظ 
اإلظساظغ شغ صطاع غجة، والئتث سظ أشضار (طئعمئ) 
لفخض غجة وتمغغجعا شغ الاساطض سظ الدفئ، والططإ 
تمعغض  بسمطغئ  الصغام  الثطغب  ودول  السسعدغئ  طظ 
طسالةئ  بثرغسئ  دوقر  ططغار  بظتع  غجة  لصطاع  حاططئ 

افزطئ اإلظساظغئ الاغ غساظغ طظعا صطاع غجة.
الختاشئ  بعا  اطافت  شصث  الغععدغئ  الاسرغئات  أّطا 
سظ  لظاظغاعع  طسروشئ  لغضعدغئ  أشضار  وجّطعا  السئرغئ، 
سطى  الغععدي  الغمغظ  ُغمطغعا  خطئ  وضأّظعا  الثطئ، 
تراطإ ولغسئ طظ افطرغضغغظ، طظ طبض ضط جمغع 
واإلجصاط  غععد،  ضغان  إلى  وافغعار  المساعذظات 
الاام لمسألاغ الصثس والقجؤغظ طظ سمطغئ الافاوض 
ُطسّمى،  غغر  أجٍض  إلى  شغعما  الئتث  باأجغض  وذلك 
وأْن ُغصام ضغان شطسطغظغ طست شغ طظاذص (أ) و(ب) 
وشص تخظغش اتفاق أوجطع، طع إضاشئ أراٍض جثغثة 
دولئ  سظ  اإلسقن  غاط  بّط  وطظ  (ج)،  المظطصئ  طظ 

أن  بحرط  المتثودة  المظاذص  عثه  شغ  شطسطغظغئ 
ضعذظ  (إجرائغض)  بـ"دولئ  السالط  دول  جمغع  تسارف 
ضعذظ  شطسطغظ  وبثولئ  الغععدي،  لطحسإ  صعطغ 
صعطغ لطحسإ الفطسطغظغ، وتدمظ (إجرائغض) ترغئ 
السئادة شغ افطاضظ المصثجئ لطةمغع طع اإلبصاء سطى 
السقصات  باطئغع  شعرًا  وُغئثأ  شغعا"،  الصائط  العضع 

وإصاطئ جقم بغظ ضغان غععد والثول السربغئ.
بأّن  تعتغ  افطرغضغغظ  لطمسآولغظ  الةعلئ  عثه  إّن 
عظاك خطئ أطرغضغئ حئه ظاججة لتض صدغئ شطسطغظ، 
وأّظعا شغ المثاض افخغر، بغظما شغ العاصع ق غعجث 
أي حغء واضح أو بابئ شغ الثطئ غغر اجمعا، وطا 
غاسطص بإظحاء سقصات تطئغع وجقم بغظ ضغان غععد 
طع  سقصات  إصاطئ  وبالثات  السربغئ،  الثول  وبغظ 

السسعدغئ ودول الثطغب.
خقل  طظ  افطرغضغئ  اإلدارة  جسئ  سمطغئ  ظاتغئ  طظ 
أجطعب  باجاثثام  سثة  أطعر  إبراز  إلى  الةعلئ  عثه 

السخا والةجرة وطظعا:
* اجامرار تةمغث أطرغضا لمساسثاتعا المثخخئ لطسططئ 
دوقر)،  ططغعن  ظتع ٢٥١  (وعغ  لسام ٢٠١٨  الفطسطغظغئ 
شصث جّمث الئغئ افبغخ طظعا طئطس ٢٠٠ ططغعن دوقر، 
طثخص  دوقر  ططغعن   ٦٥ طئطس  تةمغث  إلى  باإلضاشئ 
لـ"وضالئ غعث وتحشغض القجؤغظ الفطسطغظغغظ" (أوظروا) 
والعضالئ  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة  تعخغات  ُطاةاعقً 

افطرغضغئ لطاظمغئ الثولغئ باجاؤظاف عثه المساسثات.
* صغام الئغئ افبغخ باعجغه رجائض (إغةابغئ) لطسططئ 
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افربساء ١٣ طظ حّعال ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٢٧ تجغران/غعظغع ٢٠١٨ طـ ٢     السثد ١٨٨

ظحر طعصع (رأي الغعم، اقبظغظ، ٤ حعال ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٦/١٨م) خئرا جاء شغه "باخرف": "أجرى الساعض افردظغ 
سئث اهللا الباظغ اقبظغظ طئاتبات طع رئغج وزراء ضغان غععد بظغاطغظ ظاظغاعع الثي صام بجغارة صخغرة ظادرة لفردن، 
وأضث ضرورة تتصغص تصثم شغ جععد تض الظجاع أعض شطسطغظ وضغان غععد "اجاظادا إلى تض الثولاغظ". وأضاف 
المطك أن ذلك غةإ أن غضعن "وشصا لصرارات الحرسغئ الثولغئ وطئادرة السقم السربغئ وبما غصعد إلى صغام دولئ 
شطسطغظغئ سطى خطعط الرابع طظ تجغران/غعظغع سام ١٩٦٧، ساخماعا (الصثس الحرصغئ)، تسغح بأطظ وجقم إلى 
جاظإ (إجرائغض)". وأضث أن عثا "غحضض السئغض العتغث لاتصغص السقم واقجاصرار شغ المظطصئ". طظ جعئ أخرى، صال 
المطك سئث اهللا الباظغ خقل الطصاء إن "طسألئ الصثس غةإ تسعغاعا ضمظ صداغا العضع الظعائغ سطى أجاس تض 
الثولاغظ، ضعن الصثس طفااح تتصغص السقم شغ المظطصئ". وأضاف أن "افردن طسامر شغ الصغام بثوره الاارغثغ 
شغ تماغئ المصثجات اإلجقطغئ و(المسغتغئ) شغ المثغظئ المصثجئ، طظ طظططص العخاغئ العاحمغئ سطغعا". وضاظئ 

الدفئ الشربغئ بما شغعا الصثس الحرصغئ تائع افردن إدارغا صئض أن غتاطعا ضغان غععد سام ١٩٦٧".
: إن اجاصئال ططك افردن لعثا السطب المةرم الثي أوغض شغ دطاء أعض افرض المئارضئ شطسطغظ عع 
جرغمئ ظضراء ق تشافر، شضغش إذا ضاظئ الشاغئ طظ عثه الجغارة عغ اجاضمال تطصات طسطسض تخفغئ صدغئ 
شطسطغظ، وتبئغئ غععد شغعا، أق تضعن الةرغمئ أسزط؟! لصث جاءت عثه الجغارة بحضض جري وطفاجأ وبالاجاطظ 
طع جعلئ ضئغر طساحاري تراطإ جارغث ضعحظر وطئسعث السقم إلى الحرق افوجط جغسعن غرغظئقت إلى ضغان 
غععد ودول سربغئ لطامعغث لما غسمى بخفصئ الصرن شغ ظض التثغث سظ اصاراب إسقن أطرغضا سظ تفاخغطعا. 
إن الظزام افردظغ المةرم ق تعمه افرض المئارضئ شطسطغظ وق تعمه الصثس والمسةث افصخى، وإظما الثي 
غعمه عع تظفغث جغاجئ جغثته برغطاظغا والمتاشزئ سطى طخالتعا، وإن طا غصعم به طظ تحعغح سطى طحارغع 
أطرغضا والاخرغح برشخ خفصئ الصرن، عع طظ صئغض اخاقف الئراطب السغاجغئ لطثول الضئرى، ولغج طظ باب 
الترص سطى شطسطغظ والمسةث افصخى، شمظ غرغث المتاشزئ سطى افرض المئارضئ وطصثجاتعا غترك جغعحه 

لاترغرعا، وق غةامع طع طشاخئغعا الثغظ غسفضعن دطاء أعطعا خئاح طساء.

صعات  أذطصئ  المظخرم  أغار/طاغع  حعر  ظعاغات  طع 
اإلطارات الماتثة شغ الغمظ سمطغئ سسضرغئ طظ طثغظئ 
المثا الساتطغئ جظعبغ التثغثة، تتمض اجط الرسث افتمر، 
أوضطئ طعمئ صغادتعا لطارق طتمث سئث اهللا خالح، صالئ 
إظعا لاترغر طثغظئ التثغثة الساتطغئ سطى الئتر افتمر 

طظ جغطرة التعبغغظ سطغعا.
عثه السمطغئ تأتغ شغ خدط الترب الاغ تثور رتاعا شعق 
أرض الغمظ طظث طظاخش السام ٢٠١٤م وتاى اآلن. لضظعا 
تتمض طسظى طثاطفاً سظ بصغئ المسارك ضث التعبغغظ، 
وصث تظئه لعا التعبغعن طئضرًا، وجارسعا باقجاسثاد لعا، 
وذعإ خالح الخماد ضتغئ لعا شغ ٢٠١٨/٠٤/١٩م وعع 
غسث لمسغرة الئظادق الاغ ضان طظ المثطط أن غتاحث 

شغعا التعبغعن شغ التثغثة تتسئاً لعثه المسرضئ.
ظزام  ذرف  طظ  التثغثة  طثغظئ  سطى  السغطرة  تسائر 
اجاضماقً  اإلطاراتغئ  الصعات  بثسط  وردشائه،  عادي 
لطسغطرة سطى جمغع المظاشث الئترغئ سطى الساتض الشربغ 
طظ الةظعب إلى الحمال طظ باب المظثب شغ ذو باب 
الةراتغ،  تغج،  الثعخئ،  المثا،  طعزع،  الئرح،  باتةاه 
وترطان  الثرغعمغ،  تاى  الفصغئ  بغئ  زبغث،  الاتغائ، 
بمثاطش  افجطتئ  باعرغإ  اقجافادة  طظ  التعبغغظ 
أظعاسعا، وافحثاص إلى داخض الغمظ، سئر حعاذأ الئتر 

افتمر، بسث أن شصثوا السغطرة شغما طدى سطى حعاذأ 
بتر السرب، وتط إخراجعط بصعات إطاراتغئ طظ سثن شغ 

حعر آب/أغسطج ٢٠١٥م.
إن الاطعرات الاغ تثبئ شغ ظةث والتةاز بمعت سئث 
اهللا بظ سئث السجغج وطةغء جطمان وابظه، صث ظصطئ الثور 
اإلصطغمغ لظةث والتةاز طظ غث برغطاظغا إلى غث أطرغضا، 
طما جسض برغطاظغا تظصض دور سمغطعا اإلصطغمغ طظ ظةث 

والتةاز إلى اإلطارات الماخالتئ.
ضعن طثغظئ التثغثة طظفث التعبغغظ الئتري العتغث سطى 
السالط شعغ بمبابئ رئاغ التعبغغظ الاغ تمثعط إتثاعما 
بالمساسثات اإلغابغئ طظ دصغص وصمح وجضر وأرز وزغئ 
وألئان وغغرعا طظ المعاد الشثائغئ الاغ غاطصعظعا سظ 
ذرغص افطط الماتثة باجط أعض الغمظ، وتسعد سطغعط 
بربح وشغر بسث بغسعا شغ افجعاق المتطغئ، وغعزسعن 
بسدعا شغ خعر جقل غثائغئ فتئاسعط. وطا أدراك طا 
تثجه بسخ الثول خفغئ تتئ اجط افطط الماتثة بغظ 
المساسثات اإلظساظغئ! وباظغعما سائثات طغظاء التثغثة 
الاغ  الئدائع  سطى  جئاغاعا  تاط  الاغ  الدرائإ  طظ 

غساعردعا الاةار طظ خارج الغمظ.
اهللا  سئث  طتمث  ذارق  غصعدعا  الاغ  الصعات  تصش  اآلن 
خالح بثسط طظ اإلطارات شغ ططار التثغثة سطى طحارف 
المطك  سئث  دشع  الثي  افطر  الةظعبغئ.  التثغثة  طثغظئ 
التعبغ إللصاء خطاب شغ ٢٠١٨/٠٥/٢٦م صال شغه إن صعاته 
تسغطر سطى المظاذص الةئطغئ اقجاراتغةغئ التخغظئ أطام 
الشجاة، شعخطئ الرجالئ لسضان تعاطئ سظ إطضاظغئ تثطغه 
سظعط وسظ طثظعط الساتطغئ. شأساد الضرة سطغعط بثطاب 
باٍن شغ ٢٠١٨/٠٥/٣١م صال شغه إظه غصش إلى جاظئعط ولظ 

غاثطى سظعط. تجاطظ الثطاب طع دسعات لتحث أتئاع 
التعبغغظ لطاعجه لطثشاع سظ طثغظئ التثغثة.

"المئسعث افطمغ" الةثغث إلى الغمظ الئرغطاظغ طارتظ 
جرغفغث المسغظ شغ الظخش الباظغ طظ حعر حئاط/شئراغر 
٢٠١٨م، طظ صئض الئرتشالغ غعتغرغج خطفاً إلجماسغض ولث 
الحغت المسغظ طظ صئض الضعري الةظعبغ بان ضغ طعن، 
آذار/طارس  حعر  طظ  الباظغ  الظخش  شغ  أسماله  باحر 
٢٠١٨م زار شغه خظساء، وأططر التعبغغظ بمسسعل الضقم 
بالسعدة إلى ذاولئ المفاوضات، وتجاطظئ إشادته افولى 
أطام طةطج افطظ طع العةعم سطى طثغظئ التثغثة، تض 
بجغارة باظغئ سطى خظساء شغ ٢٠١٨/٠٦/١٧م، والاصى شغعا 
بسئث المطك التعبغ. جاء لغسرض شغعا أجظثة برغطاظغا 
السغاجغئ سطى التعبغغظ باسطغط طغظاء التثغثة لفطط 
التثغثة  طثغظئ  طظ  اظستابعط  طع  طاجاطظاً  الماتثة 
ولغج طع بصائعط شغعا، ضما ضاظعا غعدون. طما غسظغ 
غسغطرون  الاغ  المظاذص  شغ  تمعغظغاً  التعبغغظ  خظص 
غةسطعط  تثٍّ  إلى  شغعا  الظاس  طساظاة  وازدغاد  سطغعا، 
غظساصعن بسععلئ شغ أجظثة برغطاظغا بمظاوأة التعبغغظ 
والسضعت  طعادظاعط  طظ  بثقً  وجععط  شغ  والصغام 
سطغعط، وبالاعثغث باجاظساخ طسرضئ التثغثة بمسرضئ 

خظساء المطعصئ طظ أضبر طظ اتةاه.

إن غطئئ أجظثة برغطاظغا شغ الغمظ تسظغ إضساف طعصش 
لخالح  المرتصئئ،  المفاوضات  ذاولئ  سطى  التعبغغظ 
طارابعظغئ  طفاوضات  إلى  التعبغغظ  جر  طع  سمقئعا، 
سضج تطك الاغ صادعا إجماسغض ولث الحغت أتمث شغ 

العثف والمدمعن.
شغ المصابض بثأ طعصش أطرغضا ضسغفاً إزاء طا غثور طظ 
إذقق  جعى  وطغظائعا،  التثغثة  طثغظئ  تعل  أتثاث 
وزارة الثارجغئ افطرغضغئ طظث ٢٢ تجغران/غعظغع الةاري 
تمطئ إسقطغئ وإظساظغئ دولغئ تثرف دطعع الاماجغح 
سطى جضان طثغظئ التثغثة المثظغغظ، لسرصطئ تتصغص 
أجظثة برغطاظغا السغاجغئ. طع أن حرضات أطرغضغئ صث 
تسططئ إلى طغظاء التثغثة طظث جغطرة التعبغغظ سطغه 
تزعر شغ طزعر الطرف البالث الثي جغسطط له إدارة 

طغظاء التثغثة.
جعاء إن ضاظئ طسرضئ الرسث افتمر جاصش سظث طثاخض 
وردشائه  عادي  صعات  وصفئ  ضما  التثغثة،  طثغظئ 
المرابطئ سظث طثخض طثغظئ خظساء الحمالغ شغ جئعئ 
ظعط وإرتإ طظث بقبئ أسعام دون إتراز تصثم غثضر، 
شطغج فن أطرغضا ترخئ سطى سثم جفك دطاء جضان 
التثغثة، أو أن المسرضئ جاثور رتاعا، شفن برغطاظغا ق 

تسئأ بسفك دطائعط.
إن دطاءضط غا أعض أبغ طعجى افحسري وذائفئ ذعغطئ 
طظ سطماء طثغظئ زبغث شغ الصرآن والتثغث والفصه والطشئ 
السربغئ تري بأق تسفك، وأن غأتغ المسطمعن طظ بصاع 
افرض ضما شغ السابص غظاعطعن طظ سطمضط، شغ ظض 
تجب  غسمض  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
 الاترغر إلصاطاعا وصث أظض زطاظعا، شضعظعا طظ أظخارعا

المتاض شغ تروغب ضثبئ تظزغط الثولئ - وعغ خظاسئ 
أطرغضغئ خالخئ بثسط إغراظغ - شأزعص أرواح افبرغاء 
وعثم الثور شعق رؤوجعط، وأغرق السراق شغ دغعن 

شطضغئ جغسةج سظ جثادعا؟
ولظسث اآلن لثطط السئادي ووسعده بمطاردة الفساد 
والمفسثغظ، الاغ أذطصعا - طرة أخرى - ق لغظفثعا، بض 
لغجغث طساتئ الثساغئ لظفسه ضخاتإ أسطى رخغث شغ 
الفعز بعقغئ باظغئ تسإ إسقطظا المسغج، وجمععرظا 

المدطض، الثي تصاجماه افتجاب وصادة المطغحغات:
المسطتئ،  الصعات  تغادغئ  سطى  تأضغثه  أطا   - أوق 
وإبسادعا سظ الثقشات والخراسات السغاجغئ شمتخ 
خغال وأتقم غصزئ؛ ذلك أن سظاخر الصعات افطظغئ - 
اباثاء - طعزسئ العقء بغظ الضاض وافتجاب السغاجغئ، 
خظعشعا  بضض  افطظغئ  وصعاته  السراق  لةغح  شطغج 
سصغثة سسضرغئ واضتئ المسالط، ق جغما بسث الثراب 
الحاطض الثي أخاب الئقد وجائر طآجساته، شدق سظ 
جطٍّ غفغر طظ سظاخر المطغحغات إغراظغئ الععى والامعغض 
والاعجغه، تط دطةعط شغ المآجسئ السسضرغئ، تاى 
بات وقؤعا ق لحسإ السراق بضض أذغاشه بض لطائفئ 

طظعط دون غغرعط..! شسّط غاحثق السئادي؟!
باظغا - وأطا سجطه سطى تخر السقح بغث الثولئ، وإق 
الاثلغج  صئغض  طظ  عع  شضثلك  وشعضى،  تسثغا  ضان 
وخطط افوراق لشاغات خئغبئ تدمرعا الطشمئ التاضمئ 
سطى  والئرعان  التصغصغئ.  التضط  بمفاخض  الممسضئ 
بعا  صاطئ  وضبغفئ  ضبغرة  تمقت  أن  إلغه،  ذعئظا  طا 
تقه  وطا  اقتاقل،  بثاغئ  شغ  لطمتاض  طعالغئ  طةاطغع 
(السظغئ)  المظاذص  طظ  افجطتئ  لةمع  طظاجئات  طظ 
وغغرعا  الساخمئ  شــغ  المظاذص  وســمــعم  تــخــرا، 
بمساعغات أخش..! وسطصئ غاشطات سطى طثاخض افتغاء 
جعاعا  أطا  السقح"،  طظجوسئ  "المظطصئ  بسئارة  السظغئ 
(الحغسغئ) شعغ بضظات وطسسضرات وطثازن تتعي ضض 
أظعاع افجطتئ البصغطئ بساادعا، والخعارغت والمثرسات 
وظاصقت الةظث..! ولط تجل تعادث تفّةر السااد المثجون 
السمران،  وتثرب  بافرواح  تفاك  السضظغئ  الثور  بغظ 
لضظعا تصابض بالخمئ والاضاط..! شالمطغحغات وافتجاب 

الحغسغئ عغ طظ غماطك السقح خارج ظطاق الثولئ.
طظ  تصطئه  شغ  جغئصى  السراق  حسإ  شإن  وخااطا، 
والائسغئ  الزطط  طظ  غظصثه  ولظ  أجــعأ،  إلى  جغأ 
حرع  باطئغص  حآوظعط  غرسى  رباظغ  تاضط  إق 
بالثسعة  السالط  إلى  اإلجــقم  وغتمض  تسالى،  اهللا 
والةعاد شغ ظض دولئ السجة والضراطئ، دولئ الثقشئ 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ جاطعر بقد 
لئشغعط  تثا  وتدع  الضفار،  أوجاخ  طظ  المسطمغظ 
َغُمّنَ  ْن 

َ
أ ﴿َونُِريُد  الضرغمئ...  افطئ  لعثه  وإذقلعط 

ًة  ئِّمَ
َ
أ َونَْجَعلَُهْم  ْرِض 

َ
األ فِي  اْسُتْضِعُفوا  الَِّذيَن  َعلَى 

 ﴾ْرِض
َ
َن لَُهْم فِي األ َونَْجَعلَُهُم الَْوارِعِيَن َوُغَمّكِ
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خقل لصاء رئغج العزراء السراصغ السئادي بالصغادات 
افطظغئ والسسضرغئ - لطاعظؤئ بمظاجئئ سغث الفطر - 
المسطتئ،  الصعات  تغادغئ  اجامرار  أعمغئ  سطى  أضث 
وأن  السغاجغئ،  والخراسات  الثقشات  سظ  وإبسادعا 
تأضغثه  وجثد  المعاذظغظ.  لتماغئ  بسمطعا  تصعم 
سطى "تخر السقح بغث الثولئ، وأن أي جقح خارج 
عثا اإلذار غسث جقح تسثٍّ وشعضى، وأن السمض جار 
لاظفغثه". وأن "المسرضئ الاالغئ جاضعن طع الفساد، 
ووجعب إبساد المآجسئ افطظغئ سظ طزاعر الفساد، 
وإبصائعا ظجغعئ وشعق الحئعات"، وأن "الاتصغص جار 

شغ أي حئعئ". (حفص ظغعز).
الفساد  طضاشتئ  حسار  رشع  سطى  السئادي  دأب  لصث 
طظث تعلغه رئاجئ العزراء سام ٢٠١٤، وروج اإلسقم 
المأجعر - تغظعا - أن الضاشر المتاض غثسط السئادي 
زسط  وعع  خعره.  بضض  الفساد  لمضاشتئ  تمطاه  شغ 
جّطمئ  طا  اإلخقح،  ترغث  أطرغضا  ضاظئ  لع  إذ  باذض 
طصالغث التضط فطبال عآقء افذظاب، ولمّضظئ رئغج 
ججاءعط  لغطصعا  الفاجثغظ،  خخعطه  طظ  ــعزراء  ال
السادل بضض حفاشغئ..! وضثلك اقدساء بأن المرجسغئ 
طظه،  غسافث  شطط  بالاأغغث،  خطفه  وصفئ  (الحغسغئ) 
أربابه،  وأسان  الفساد  اجامرأ  السئادي  وأن  جغما 
بستإ  شاعى  تخثر  لط  شطماذا  سطغعط.  تسّار  ُصض  أو 
الضفائغ)  (الةعاد  شاعى  أخــثرت  ضما  سظه  البصئ 
غرى  أن  الحارع  غؤج  ولّما  الثولئ؟!  تظزغط  لصاال 
أبرا إلخقتاته المعسعدة، أدار ظعره، وبات السئادي 
طادة لطاظثر والسثرغئ، طع أن المتاض ضان صث تئظى 
تمطئ لاسعغصه طثّطخا لطحسإ طما أخابه طظ سسش 
وذائفغئ، وأظه جغصعد جفغظئ الئقد إلى بر افطان..! 
جطفه  وقغــئ  أبظاء  الحاطض  الثراب  بسث  جغما  ق 
المالضغ الثي سط شساده وذّط خقل بماظغ جظعات 
حماق  السراق -  طساتئ  بطث  باسطغط  صام  إذ  حثاد، 
وغربا - لسثة طؤات طظ أزقم تظزغط الثولئ بأواطر 
وتثرغإ  (السظغئ)  السحائر  ظسغب  لامجغص  أطرغضغئ 
دطرت  وعمغئ  طسارك  شغ  الئقد  وإغراق  دغارعط، 

اقصاخاد والئظى الاتاغئ.
ولع أظسمظا الظزر شغ جغاجئ السئادي فدرضظا أن شحطه 
شغ اصاقع الفساد وإخقح أوضاع السراق، ضان طاعصسا.. 
ذلك أظه طظ تجب الثسعة ظفسه الثي اخااره المتاطعن 
لاثطغر الئقد وظعإ خغراتعا، شسظ أي إخقح غاضطط؟! 
تظفغث  شغ  افطرغضان  فجغاده  ذلغق  تابسا  غضظ  ألط 
شغ  تمبطئ  الاغ  الثئغبئ،  وخططعط  طحارغسعط  ضض 
افزطات؟  لتض  طرجسا  واسائاره  الةائر  الثجاعر  الاجام 
واإلداري  المالغ  الفساد  تضرغج  شغ  غساعط  ألط 
واظسثاد  المظاةئ،  المحارغع  تعصش  شغ  تمبض  الثي 
أشص الاظمغئ، واظسثام شرص الظععض باصاخاد الئطث، 
أو تثفغش وذأة الئطالئ والضساد؟ ألط غعاشص الضاشر 
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أضثت طةطئ العسغ شغ ضطمئ السثد ٣٨١ - السظئ البالبئ والبقبغظ – حعال ١٤٣٩عـ – تجغران ٢٠١٨م: أن 
الشرب تساطض طع البعرات بمصثار طا تمبطه طظ خطر غمجُّ اجاسماره لطمظطصئ وتحضغطعا تعثغًثا شسطًغا لتدارته، 
إذ اسائرعا بعرة أطئ واتثة سطى ضض تضاطعا وأظزمئ تضمعط، وأضاشئ: "لما ضان لطثقشئ اإلجقطغئ، دورعا 
السابص المحععد سطى المسرح الثولغ، شإن جائر الثول الفاسطئ، ضروجغا والخغظ والعظث، تةاوبئ طع الثسعة 
الشربغئ لترب سالمغئ سطى سعدة اإلجقم إلى طسرح التغاة طظ جثغث تتئ حسار طتاربئ (اإلرعاب). بصاض وتثطغر 
لضسر إرادة المسطمغظ شغ الاشغغر الةثري. بمعازاة إسادة تصسغط بقدعط ذائفغا وسرصغا وبتثود دطعغئ وبفرض 
افطئ  شضرة  سطى  لطصداء  الةرائط،  بأبحع  أدسغائعا  وصغام  المجسعطئ،  الثقشئ  بعرصئ  والطسإ  الصسري  الارتغض 
العاتثة، وإصاطئ الثقشئ الراحثة شغعا. ضمظ طثطط أطرغضغ لحرق أوجط جثغث، ترضغا وإغران لغسئ شغ 
طأطظ طظه، والثور طصئض سطغعما، بالرغط طظ أن تضاطعما غثثطان أطرغضا تاى الظثاع". وأوضتئ: أن "أضبر 
أدوات الشرب إغقًطا تضاطه السمقء، غساسثعط العجط السغاجغ المظافع، طظ بصاغا سطماظغغظ ق غساث بعط، 
و(طساثلغظ) غفعمعن اإلجقم سطى ذرغصاه، ولظ غضعن لعط أبر شغ خث أطعاج الاشغغر السارطئ، خاخئ أن السالط 
صث أخئح اآلن أطام طسادلئ بابائ تصعل: إن اإلجقم آن أوان وقدته طظ جثغث، وأن المئثأ الرأجمالغ الشربغ دظا 
أجطه، وطظ عظا ضان تساطض الشرب، شصث تعل تغاة الظاس إلى جتغط شغ ضض بطث صاطئ شغه بعرة، واجاطاع أن 
غمظسعا طظ تتصغص أعثاشعا تاى اآلن، لضظه لط غساطع أن غظاخر سطغعا". وخامئ اشاااتغئ العسغ طآضثة: أن 
الشطئئ شغ الخراع الثائر الغعم شغ المظطصئ، ق تضعن لصعة السقح، وإظما لصعة الفضرة وخثصعا، ووسغ المسطمغظ 
ًا  ُن ُمْل ُ َّ َت سطى الاغ طا غثاشعا الشرب، الثقشئ الاغ بحر بعا رجعل اهللا ، شصال شغ خاام تثغبه المحععر: «ُث

َت». َّ َسَ ِة، ُث َّ ُ َهاِج الُّ ُن ِخالَفُة َعَلى ِمْ ُ َّ َت َّ َيْرَفُعَها ِإَذا َشاَء َأْن َيْرَفَعَها، ُث َن ُث ُ ُن َما َشاَء ُهللا َأْن َت ُ ِرًَّة َفَ َجْ

خطر  من  تمثله  ما  بمقدار  الثورات  مع  تعامل  الغرب 
للمنطقة استعماره  يمسُّ 

حلقة  هي  لنتنياهو  األردن  ملك  استضافة 
فلسطين على  تآمره  مسلسل  في 
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عغؤئ  "أضثت  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/٠٦/٢٣م)  ١٤٣٩عـ،  حعال   ٩ السئئ،  سربغئ،  ظغعز  (جضاي  طعصع  أورد 
"جالفاطغظاع طارغاغمع" التضعطغئ اإلجئاظغئ، إظصاذ ٥٦٩ طعاجرا، خئاح السئئ، شغ ٣ سمطغات أجراعا جعاز 
اإلظصاذ الئتري اإلجئاظغ صئالئ جعاتض الئقد. وجرى إظصاذ ٢٦٤ حثخا ضاظعا سطى طاظ ١٦ صاربا شغ طدغص 
جئض ذارق وأظجلعا شغ طرشأي ذرغفئ وبرباط شغ افظثلج، إضاشئ إلى ١٧٦ آخرغظ أظصثوا شغ الئتر الماعجط 
بغظ جظعب إجئاظغا وحمال المشرب، و١٢٩ حثخا صئالئ جعاتض ججغرة ضظارغا الضئرى شغ المتغط افذطسغ. 
وجاءت سمطغات اإلظصاذ بسث جائ أغام طظ وخعل السفغظئ "أضعارغعس" إلى شالظسغا، إبر تمضظعا طظ إظصاذ 

٦٢٩ طعاجرا صئالئ السعاتض الطغئغئ، وطظساعا إغطالغا وطالطا طظ الرجع شغ طعاظؤعا".
: صالئ افطط الماتثة غعم البقباء إن سثد القجؤغظ والظازتغظ ظاغةئ الظجاسات شغ السالط بطس ٦٨,٥ 
ططغعن حثص سام ٢٠١٧ شغ رصط صغاجغ جثغث لطسظئ الثاطسئ سطى الاعالغ، وعع طا غسظغ أن حثخا طظ 
أخض ١١٠ شغ السالط عع ظازح أو قجأ، وأغطإ الظازتغظ طظ دول طبض جعرغا وطغاظمار. وصال الاصرغر السظعي 
لطمفعضغئ الساطغئ لقجؤغظ إن سثد الظازتغظ شغ السام الماضغ زاد ببقبئ طقغغظ طصارظئ بالسام ٢٠١٦، 
شغ تغظ غمبض سثد الظازتغظ شغ السام ٢٠١٧ زغادة بظسئئ ٥٠٪ طصارظئ بالعضع صئض سحر جظعات. وغظتثر 
خمج القجؤغظ شغ السالط طظ شطسطغظ، أطا الئاصعن شأغطئغاعط طظ خمج دول شصط، عغ جعرغا وأششاظساان 
وجظعب السعدان وطغاظمار والخعطال. وظصعل إن المسطمغظ لط غسرشعا الطةعء أبثا غعم ضان لعط دولئ وخطغفئ 
غرسى حآوظعط بتص اهللا، بض سطى السضج طظ ذلك شصث ضاظئ دولئ الثقشئ عغ المأوى لمظ ق طأوى له طظ 
غغر المسطمغظ بفدض الظزام اإلجقطغ السادل؛ لثلك شإذا طا سثظا وذئصظا عثا الظزام شسظظعغ السغطرة 
الرأجمالغئ سطى السالط. وتغظعا لظ غفر الظاس طظ الئقد الشظغئ شغما غسمى "السالط البالث"، بض جغفر الظاس 
طظ أطرغضا وأوروبا - صئض شاتعما - لغظسمعا بالسثل والصسط شغ ظض دولِئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

١٤٣٩عـ،  حعال   ٧ الثمغج،  (سربغ٢١،  طعصع  ظحر 
ختغفئ  "ظحرت  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/٠٦/٢١م) 
خسارة  سظ  شغه  تتثبئ  تصرغرا  الروجغئ  "إغجشساغا" 
سثة  صئض  السالمغ  الخسغث  سطى  لمضاظاه  اإلجقم 
شغ  أخثت  الاغ  الظخراظغئ  بالثغاظئ  طصارظئ  صرون، 
تةاوزت  لفدغان  الخاطائ  الترب  ولضظ  اقظاحار، 
السصعل.  سطى  واقجاتعاذ  الظفعس  سطى  السغطرة  تث 
برغطاظغئ  طعاصع  سظ  خادرة  إلتخائغات  ووشصا 
المسطمغظ  ظسئئ  شإن  وإغطالغئ،  وشرظسغئ  وإجئاظغئ 

المساجث  سثد  ارتفاع  وغحغر  السضان.  إجمالغ  طظ  بالمائئ  و٧   ٢,٥ بغظ  تاراوح  افوروبغ  اقتتاد  دول  شغ 
شغ الثول افوروبغئ إلى دخعل اإلجقم شغ طظاشسئ تصغصغئ طع الثغاظئ الظخراظغئ. شفغ شرظسا طبق، غاراوح 
سثد المساجث بغظ ٢٠٠٠ و٢٥٠٠ طسةث. أطا شغ برغطاظغا، شغئطس سثد المساجث أضبر طظ ١٧٠٠ طسةث، 
بغظما غعجث شغ إجئاظغا أضبر طظ ١٤٠٠ طسةث. واجاظثت الختغفئ إلى إتخائغات اجاحعثت بعا ختغفئ 
"لعشغشارو" الفرظسغئ تسضج دغظاطغضغئ ظمع سثد المساظصغظ لقجقم شغ شرظسا؛ شإلى تثود جظئ ١٩٧٦ لط 
غضظ شغ شرظسا جعى ١٥٠ طسةثا، لغرتفع بسث ذلك السثد جظئ ١٩٨٥ إلى ٩٠٠ طسةث، و١٥٥٥ طسةث 
جظئ ٢٠٠١. وإلى جاظإ الائرسات الماعاضسئ لطمآطظغظ المتطغغظ، جاعط تشغر الظزرة افوروبغئ لقجقم شغ 
ارتفاع سثد المساجث. وبغظئ الختغفئ أظه صئض بدع جظعات، سرض وزغر الثاخطغئ الفرظسغ، برظار ضازظعف، 
شاح  خقل  طظ  السطماظغئ،  طئادئ  غتارم  شرظسغ  إجقم  إلرجاء  برظاطةًا  أوقظث،  شراظسعا  رئاجئ  شارة  خقل 
لغاةاوز خمسئ طقغغظ طسطط.  أضادغمغئ لاضعغظ افئمئ، طا صث غآدي إلى ظمع سثد المسطمغظ شغ شرظسا 
وغزعر  اإلجقم.  طع  طشاغرة  جغاجئ  اظاعاج  الفرظسغئ  التضعطئ  صررت  التالغ،  الفرظسغ  الرئغج  سعث  وشغ 
ذلك شغ الاخرغح الثي أدلى به طاضرون تغث صال "ق أرغث المجغث طظ المساجث بامعغض غحعبه الشمعض، 
وأن تساثثم أطعال التب إلى طضئ فغراض طةععلئ". وأصرت الختغفئ بأن الظمسا تسائر الثولئ افوروبغئ 
العتغثة الاغ تحسر بصطص بالس إزاء تمعغض اإلجقم شغ إذار غغر صاظعظغ، وغزعر ذلك شغ اإلجراءات الخارطئ 
بإغقق  طاعسثة  اإلجقطغ،  الاطرف  ضث  تجغران/غعظغع  طظ  الباطظ  شغ  الظمساوغئ  التضعطئ  اتثثتعا  الاغ 

جئسئ طساجث وذرد تعالغ ٦٠ إطاطا طظ الئقد، وتعالغ طائئ حثص طظ أشراد أجرعط".
ظض  شغ  افدغان  باصغ  سطى  اإلجقم  ظععر  وطظع  اإلجقم،  لمتاربئ  الشرب  الثول  شسطئ  طعما   :
صاذئئ،  افدغان  باصغ  سطى  اإلجقم  شزععر  أبثا،  بثلك  تظةح  شطظ  شسطئ  طعما  الراحثة،  الثقشئ  دولئ 
وصغام دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة عع وسث اهللا جئتاظه وتسالى، وبحرى ظئغه ، وإن ذلك لضائظ 
ق  تاى  والةعاد  بالثسعة  اإلجقم  لعط  وغتمطعن  أوروبا  المسطمعن  وجغفاح  تسالى،  اهللا  بإذن  صرغئا 

غئصى بغئ طثر وق وبر إق وغثخطه اإلجقم بسج سجغج أو بثل ذلغض، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج.

شغ اإلجقم سطى جئغض المبال طفععم الراتإ الاصاسثي 
وق افجرة الماثظغئ، شق طضان لطتثغث بالاالغ سظ رشع 
رواتإ الماصاسثغظ وق رشع جصش افجعر الماثظغئ. شإن 
ضان شغ افطئ شصغر غظفص سطغه طظ طال الجضاة إن وجث 
شغ بغئ المال زضاة، شإن لط غضظ شغ صسط الجضاة طاٌل؛ 
غآخث طظ أطعال افغظغاء طا غضفغ لسث اتاغاجات الفصغر. 
شأتضام اإلجقم تدمظ التاجات افجاجغئ لةمغع أشراد 
افطئ طظ طأضٍض وططئٍج وطسضٍظ وغغر ذلك، وتدمظ 
تمضغظعط طظ تأطغظ تاجاتعط الضمالغئ، وق تزطط الظاس 

بدرائإ تظعء بعا أتمالعط تتئ أي ذرغسئ.
ث - واقظاثابات شغ الثولئ اإلجقطغئ ق تساطجم ظفصات 
اقظاثابات  شغ  غتثث  ضما  الثولئ  خجغظئ  طظ  ضئغرة 
الصائمئ اآلن. شعثه افطعال عغ أطعال افطئ، وق غةعز 
إظفاصعا إق شغ المخارف الاغ غأذن بعا الحرع، وغساصإ 
شغ  والثطغفئ  طخارشعا.  غغر  شغ  بإظفاصعا  غصعم  طظ 
اإلجقم غئصى خطغفئ طا لط تثاض إتثى حروط الثطغفئ 
سظثه. وق غاتثد تضمه بعصئ، بض باجامرار تفاظه سطى 
حروط أعطغئ الثقشئ وسمره الثي عع بغث اهللا وتثه. 
وسظث اظاعاء سمطه ضثطغفئ بمعته أو شصثاظه إتثى حروط 
أعطغئ الثقشئ؛ غةإ سطى افطئ أن تثاار خطغفئ طظ بغظ 
المرحتغظ لطثقشئ خقل بقبئ أغام. وبثلك ق تسغح 
افطئ الفارات اقظاثابغئ الاغ تماث لحععر بحضض دوري، 
وق ُغظفص طظ أجطعا حغء طظ بغئ المال. واقظاثابات 
شغ الظزام اإلجقطغ لغسئ سمق دورغاً طساثاطاً، بض عع 

 ظزام غامغج باقجاصرار والمتاشزئ سطى اقجاصرار

ولغج اإلجقم، وغثسعن الظاس إلى الحصاء بثقً طظ 
دسعتعط إلى الطمأظغظئ والسسادة.

ب - إن حرغسئ اإلجقم ق تارك اإلظفاق شغ أي حضٍض طظ 
افحضال فطججئ الظاس وأععائعط، وترتغإ ضرائإ سطى 
الظاس بمعجإ ذلك. شمظ تغث صداء طخالح الظاس، 
ق غةعز شرض الدرائإ إق شغ تاجئ ضرورغئ ق غعجث 
شغ خجغظئ الثولئ طا غسثعا. والدرائإ شغ اقصاخاد 
اإلجقطغ لغسئ أخقً بض سرض ق غاط الطةعء إلغه إق 
شغ افتعال الطارئئ، شغسائر طعردًا ذارئاً غةمع طظ أطعال 
افغظغاء بمصثار التاجئ. وبثلك ق غةمع الثطغفئ ضرائإ 
والمراضج  الضئغرة  الساطئ  التثائص  أجض  طظ  الظاس  طظ 
شغ  تثخض  ق  الاغ  الظفصات  طظ  حابععا  وطا  البصاشغئ 
التاجات الدرورغئ، وق غتغض أسئاءعا المالغئ سطى ساتص 
تآطظ  الرأجمالغئ  افظزمئ  شغ  التضعطات  لضظ  افطئ. 
جمغع عثه الظفصات طظ خقل الدرائإ. سقوة سطى ذلك 
أو  السغاجغغظ  لفؤئ  الحثخغئ  المخالح  شعاتغر  تصطع 
المسروشغظ شغ المةامسات باجط "الفظاظغظ" سطى المةامع 
بشخ الظزر سظ ضعظعا تاجئ ضرورغئ أو غغر ضرورغئ. 
واإلجقم غترم جمع الدرائإ طظ أجض عثا الظعع طظ 

الظفصات الاغ ق تسائر ضرورغئ.
ت - وبالظسئئ لطعسعد افخرى الاغ جغاط تأطغظعا لطظاس 
طظ صئض المرحتغظ شغ تال شعزعط؛ شإن الثطغفئ لغج 
طظ تصه أن غفسض طا غحاء وغارك طا غحاء تئساً لمجاجه، بض 
تثد اإلجقم لرئغج الثولئ خقتغاته، وبغظ طفخقً طا 
غةعز له وطا ق غةعز له باسائاره رئغج الثولئ. شق غعجث 

أْن ُتسّطط بعجعد افوروبغغظ ضحرغك، بغظما تصئض بعط 
الاغ  عغ  أطرغضا  أّن  وطسطعم  إق،  لغج  حاعث  ضطرف 
أذاتئ بالرباسغئ الثولغئ، واتاضرت المطش الفطسطغظغ، 

وبالاالغ شق ُغاعصع أْن تسعد لطثطأ ظفسه.
وشغ ظض الرشخ الطئغسغ لططرف الفطسطغظغ لطثطئ، 
قجاتالئ صئعله بعا، ضعن الصئعل بعا غظسش البعابئ 
ق  طا  وعع  بعا،  والُمطاجم  سطغعا،  الُماعاشص  الثولغئ 
غساطغع أي زسغط شطسطغظغ أْن غاثّطى سظعا، فّظه إن 
ظفسعا  تراطإ  إدارة  إّن  تاى  التال،  شغ  غسصط  شسض 
شق  الفطسطغظغئ،  لطسططئ  تطك  الثخعخغئ  ُتراسغ 
تدشط سطغعا لتمطعا سطى الصئعل بالخفصئ لمسرشاعا 

بخسعبئ وضع السططئ إن عغ صئطئ بعا.
شفغ ظض عثا الرشخ الُماعصع لعا لط غئص لطخفصئ طظ 
طسظى إقّ الاطئغع وإصاطئ جقم بغظ ضغان غععد والثول 
السربغئ، وبالثات الثطغةغئ، شالةجء الممضظ تطئغصه طظ 
تخفغئ  أّطا  السقصات،  وعثه  السقم  عثا  عع  الخفصئ 
صدغئ شطسطغظ طظ خقل خفصئ الصرن ششغر ُطااح، شغما 
غاط إحشال أعض شطسطغظ بالمعاضغع اقصاخادغئ ضاسمغر 
غجة، وبالثقشات السغاجغئ الاغ ق تظاعغ ضالمخالتئ 

وتضعطئ الاعاشص واقظاثابات وطا حاضطعا.
ولسض اظثفاض طساعى الةعئ افطرغضغئ الاغ تاعلى عثا 
المطش التّساس ُغحغر إلى سثم جثغئ أطرغضا شغ التض، 
شاسطغط المطش إلى ضعحظر وغرغظئقت، وتعمغح الثور 
شغه  الصعطغ  افطظ  وطةطج  الثارجغئ  لعزارة  الاصطغثي 
غآضث سطى أّن أطرغضا شغ الظعاغئ ق ُترغث طظ الخفصئ 

أضبر طظ طعضعع الاطئغع.
وسمالاعط،  التث،  عثا  إلى  السرب  التضام  اظتطاط  إّن 
ولعابعط وراء ضغان غععد والاطئغع طسه، وسثم اضارابعط 
بتصعق افطئ، لعع دلغض أضغث سطى صرب زوال سروحعط، 
بجوغ  شةر  الفةر،  أحسئ  أول  اظئقج  بصرب  بحرى  وعع 
جُاتّرر  طظعاج الظئعة الاغ  دولئ الثقشئ الراحثة سطى 
شطسطغظ طظ ظعرعا إلى بترعا، والاغ جاصطع أغادي 
أطرغضا وتمظسعا طظ السئث بمصثرات افّطئ، والاغ جاصعم 
 بضظج جمغع أظزمئ الثغاظئ الةابمئ سطى خثر افطئ

الفطسطغظغئ، وذلك سئر تسرغئات إلى الختاشئ شغ ضغان 
غععد ُتفغث بأّن خطئ السقم جاضعن أجاجاً لطافاوض 
ولغج تقً طفروضاً، وبأّن واحظطظ طا تجال تسائر رئغج 
العتغث،  الفطسطغظغ  المتاور  سئاس  طتمعد  السططئ 
وأظعا ق تتاول تةاوزه، ولسّض عثا عع طا تاولئ الختاشئ 

افطرغضغئ أغداً إظعاره.
* ضحش الئغئ افبغخ تئاسًا سظ خطئ (ججرة) لاعشغر 
غجة  صطاع  شغ  اصاخادغئ  لمحارغع  خطغةغ  تمعغض 
شغ  الطاصئ  تعشغر  ذلك  شغ  بما  دوقر،  ططغار  بصغمئ 
الصطاع،  شغ  لطضعرباء  الماعاخض  اقظصطاع  ظّض 
وإظحاء طغظاء بتري، وحئضئ لططاصئ الحمسغئ حمال 
الُمسطظ  والعثف  لشجة،  الةظعبغئ  التثود  سطى  جغظاء 
إغةابغ  طظاخ  باعشغر  تساعط  أظعا  عع  الثطعة  لعثه 

غساسث سطى تترغك المفاوضات.
* صئعل أطرغضغ طتثود بإحراك افوروبغغظ شغ وضع 
الثور  خقل  طظ  ذلك  وبرز  لطثطئ،  افخغرة  الطمسات 
الئرغطاظغ الُماةسث شغ جسغ وزغر الثارجغئ الئرغطاظغ 
بعرغج جعظسعن لسصث اجاماع طعّجع الحعر المصئض 
وبرغطاظغا  شرظسا  طظ  ضض  خارجغئ  ووزراء  ضعحظر  بغظ 
غععد،  وضغان  والسسعدغئ  وافردن  وطخر  وألماظغا 
في  التمر)  (الثطعط  عغ  طا  وتتثغث  افشضار  لمصارظئ 
طسار تفاوضغ، شغ ظض طتاولئ أوروبغئ لطثخعل سطى 
الثط افطرغضغ، ولُمتاولئ وضع ضعابط أوروبغئ سطى 
خطئ الئغئ افبغخ الاغ سطى طا غئثو تّط إظةاز الضبغر 
برغطاظغا  طع  طسئصئ  طحاورات  أغئ  دون  طظ  طظعا 
والثول افوروبغئ، وشغ ظّض تئاغظ ضئغر بغظ الطرشغظ 
سطى خطفغئ الخثام بغظعما تعل المطش الظعوي اإلغراظغ، 
وططش الرجعم الاةارغئ، طع السطط بأّن ضعحظر شغ إجاباه 
لئعرغج جعظسعن ضان واضتاً جثًا إذ أخّر سطى أّن افطر 
شغ الظعاغئ طاروك لاراطإ لغصرر وتثه طا عع طثرج شغ 
الثطئ افطرغضغئ، شق ُتصئض أي إضاشئ جععرغئ سطغعا طظ 

صئض برغطاظغا وأوروبا.
والزاعر أّن أطرغضا ق ُترغث طظح افوروبغغظ شرخئ لطسئث 
بثطاعا بتةئ تتثغث (الثطعط التمر)، فّظعا ق ُترغث 

تامئ: طاذا وراء جعلئ ضعحظر وغرغظئقت افخغرة شغ المظطصئ؟

تامئ ضطمئ السثد: تعل اظاثابات ٢٤ تجغران والعسعد اقظاثابغئ

طظ  بث  ق  ضان  سطغه  وبظاء  لطبعرة،  افجاس  الثاشع 
وافظزمئ  والصعاظغظ  المفاعغط  طةمعسئ  سطى  البعرة 
إلى  طساظثة  ختغتئ  طفاعغط  واجائثال  الفاجثة 
َ َال ُفَغّيُِر َما  سصغثة اإلجقم بعا، صال تسالى: ﴿إِّنَ اّبَ

ْغُفِسِهم﴾.
َ
بَِقْوٍم َحّتَى ُفَغّيُِروا َما بِأ

سظه  غسئَّر  الثي  الئثغض  الظزام  إلى  وباإلضاشئ 
جغاجغئ  صغادة  طظ  بث  ق  السغاجغ"  "بالمحروع 
بمبابئ  تضعن  وطثطخئ  واسغئ  صغادة  لطبعرة؛  واتثة 
الرأس لطةسث، شاسثد الرؤوس غمجق الةسث وغعثر 
ذاصاته بض وغةسطه غثعض خراسا طع الثات، وعثا 
افسمال  طظ  وغغرعا  الفخائض  اصااال  شغ  تخض  طا 
الاغ ضاظئ طاظاصدئ وطثاطفئ بسئإ تسثد الرؤوس 
سفعغًا  الاسثد  عثا  غضظ  ولط  واخاقشعا،  وتظاصدعا 
الثول  جطعك  طظ  واضح  وعثا  طاسمثًا،  ضان  بض 
إغةاد  سثم  سطى  ترغخئ  ضاظئ  الاغ  الثاسمئ؛ 
غسعض  طائسبرة  لائصغعا  لطفخائض؛  واتث  رأس 
وإن  بئسخ،  بسدعا  وضرب  بض  سطغعا،  الصداء 
جّعض  والمثطخئ  العاسغئ  السغاجغئ  الصغادة  غغاب 
ذرغص  سظ  طظاذص  إلى  تصسغمعا  البعرة  أسثاء  سطى 
خفخ  اتفاق  أخطرعا  طظ  الاغ  واقتفاصغات  العثن 
الاخسغث؛ عثا اقتفاق الثي جمث الةئعات طما جسض 
تاى  افخرى  تطع  بالمظطصئ  غسافرد  الحام  ذاغغئ 
المظاذص  طظ  السثغث  سطى  جغطرته  إتضام  اجاطاع 
طتغط  سطغعا  بالسغطرة  أطظ  تغث  الشعذئ  وطظعا 
المظطصئ  إلى  غظاصض  اآلن  عع  عا  بط  الساخمئ 

الةظعبغئ شغ درسا ورغفعا لغسغث السغظارغع ذاته.
شغ  تحضض  الاغ  الفخائض  تعتث  طظ  بث  ق  أظه  ضما 
تعتثعا  طظ  بث  ق  بعا؛  غساعان  ق  صعة  طةمعسعا 
سصغثة  سظ  المظئبص  الئثغض  السغاجغ  المحروع  تعل 
لحضض  المساصئطغئ  الرؤغئ  تادح  وبثلك  المسطمغظ، 
وافظزمئ  جعاز  ضض  وخقتغات  وأجعجتعا  الثولئ 
شغرتفع  سطغعا  تسغر  جعف  الاغ  افجاجغئ  والصعاظغظ 
تئظغ  طظ  بث  ق  وأغدا  الرؤغئ،  وتاعتث  الثقف 
أن  تثرك  أن  بسث  المحروع  لعثا  الحسئغئ  التاضظئ 
ق خقص لعا إق بتضط اهللا؛ وق ظخر إق بالسمض سطى 

تطئغص حرسه ضظزام بثغض سظ افظزمئ العضسغئ...
وسظثطا تاعشر عثه السظاخر وافدوات القزطئ والاغ 
السصغثة  سظ  المظئبص  السغاجغ  المحروع  عغ، 
والمثطخئ  العاسغئ  السغاجغئ  والصغادة  اإلجقطغئ، 
الاغ غاةسث المحروع شغعا، والصعة الاغ تائظى عثا 
والتاضظئ  ظخرته،  ساتصعا  سطى  وتتمض  المحروع 
وتطالإ  المحروع  عثا  أغدا  تائظى  الاغ  الحسئغئ 
أن  ظساطغع  تغظعا  الظزام،  إجصاط  بسث  باطئغصه 
ظصعل إن البعرة تسغر شغ ذرغصعا الختغح وجاخض 
إلى عثشعا المظحعد، وتضعن تدتغاتعا شغ طضاظعا. 
َمْن  َفْنُصُر   ِ اّبَ بَِنْصِر   * الُْمْؤِمُنوَن  َفْفَرُح  ﴿َويَْوَمئٍِذ 

 ﴾يََشاُء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

خرجئ  البعرة  أن  سطى  الارضغج  غثاوم  طظ  بمئ 
الزطط  جئإ  باسائاره  قجائثاله  الحام  ذاغغئ  ضث 
تصغصئ  سظ  الظزر  لخرف  وذلك  التال؛  وحصاء 
العضسغئ  والصعاظغظ  افظزمئ  شغ  المامبطئ  المحضطئ 
والاغ  التغاة،  سظ  اإلجقم  شخطئ  الاغ  الرأجمالغئ 
عغ السئإ التصغصغ شغ ضظك السغح وحصاء التال 
غآضثعا  تصغصئ  عثه  الطاغغئ،  حثص  شصط  ولغج 
ْعَرَض َقْن ِذْكرِي 

َ
الصرآن الضرغط؛ صال تسالى: ﴿َوَمْن أ

ْقَمى﴾.
َ
َفإِّنَ لَُه َمِعيَشًة َضْنًكا َونَْحُشرُهُ يَْوَم الِْقَياَمِة أ

الفاجث  العاصع  عثا  سطى  البعرة  طظ  بث  ق  شضان 
غاأتى  ق  وعثا  أحضاله؛  بضاشئ  الزطط  ورشع  وتشغغره 
شغ  الاشغغر  ظاةظإ  شتاى  شصط،  افحثاص  تشّغر  شغ 
الصحعر وتاى ق غئصى العاصع سطى طا عع سطغه شظظاصض 
طظ ظالط إلى ظالط وطظ سمغض إلى سمغض؛ ق بث طظ 
والصعاظغظ  وافظزمئ  المفاعغط  طةمعسئ  سطى  البعرة 
الاغ أظاةئ الزطط وجمتئ لطزالط باجاسئاد الظاس 
وسّئثت له الطرغص بض وتاشزئ سطى وجعده وبصائه 
ضئغرة  بمةمعسئ  أتاذاه  أن  بسث  التضط؛  جثة  شغ 

طظ افظزمئ والصعاظغظ.
ظسط ق بث طظ إزالئ عثه افظزمئ والصعاظغظ العضسغئ؛ 
ووضع الظزام الثي أظجله اهللا سج وجض طعضع الاطئغص، 
شعع الظزام العتغث الثي غخطح لطئحرغئ جمساء، وعع 
تغاة  لطظاس  غآطظ  أن  سطى  الصادر  العتغث  الظزام 
َفُحْكَم الَْجاِهلِّيَِة َفْبُغوَن 

َ
جسغثة ضرغمئ، صال تسالى: ﴿أ

ِ ُحْكًما لَِقْوٍم يُوقُِنوَن﴾. ْحَسُن ِمَن اّبَ
َ
َوَمْن أ

والماائع لسطعك صغادات الفخائض شغ طظاذص ظفعذعا؛ 
ازداد  ربما  بض  البعرة  بسث  غاشغر  لط  العاصع  أن  غةث 
سطى  باروا  أظعط  المفارض  طظ  الثغظ  وعط  جعًءا، 
حضض  إلى  وخطعا  سظثطا  ولضظعط  والزالمغظ،  الزطط 
طظ أحضال السغطرة والظفعذ؛ تةثعط طارجعا الزطط 
الثي باروا سطغه وظعر الفساد سطغعط بحضض واضح، 
وطا ذلك إق فظعط تمطعا افشضار ظفسعا الاغ ضاظئ 
جئئا شغ الزطط؛ وتثرجعا طظ طثارجعا ذاتعا، وبعثا 
غادح أظه ق بث طظ البعرة لغج شصط سطى حثص 
وافظزمئ  المفاعغط  طةمعسئ  سطى  وإظما  التاضط 
والصعاظغظ السائثة؛ تاى غاسظى لظا الضقم سظ بعرة 
ظاجتئ وتدتغات وضسئ شغ طضاظعا وإق بصغ التال 

ضما عع وذعئئ الادتغات أدراج الرغاح.
البعرة  تخض  تاى  تعشرعا  طظ  بث  ق  طاططئات  بمئ 
طظ  الفاجث؛  العاصع  تشغغر  شغ  المظحعد  عثشعا  إلى 
تاى  التاضط  الظزام  سظ  بثغض  ظزام  وجعد  أعمعا، 
تآتغ البعرة أضطعا، وإق بصغ العاصع شغ جععره ضما 
عع طع تشغغر شغ افحثاص وافحضال شصط، شالبعرة 
لةمغع  حاططئ  جغاجغئ  شضرة  عغ  تصغصاعا  شغ 
ضئثغض  المةامع  شغ  إغةادعا  غراد  التغاة؛  ظعاتغ 
الصعاظغظ  سظعا  اظئبصئ  الاغ  السائثة  افشضار  سظ 
بضاشئ  الزطط  إلى  أدت  بثورعا  والاغ  وافظزمئ، 
ضان  الثي  التال  وحصاء  السغح  ضظك  وإلى  أحضاله 

بعرة الحام وطاططئات ظةاتعا
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث سئث الععاب*ـ 

اإلسالم يكتسب مزيدا من النجاح في أوروبا

إنقاذ مئات المهاجرين أمام سواحل إسبانيا
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َساء 
ْ
ْتُهُم اْكَأ سَّ ِيَن َخلَْواْ ِمن َقْبلُِكم مَّ َّ َثُل ا تُِكم مَّ

ْ
ا يَأ َنََّة َولَمَّ

ْ
ن تَْدُخلُواْ اجل

َ
ْم َحِسبُْتْم أ

َ
غصعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿أ

َقِريٌب﴾. طظسطفات خطغرة   ِ ال إِنَّ نرَْصَ ابَّ
َ
أ  ِ َ نرَْصُ ابَّ َمَعُه َم ِيَن آَمُنواْ  َّ َّ َفُقوَل الرَُّسوُل َوا َح َّاء َوُزلِْزلُواْ  َوالرضَّ

تمر بعا بعرة الحام، طآاطرات صثرة وطثططات خئغبئ غتعضعا أسثاء أطاظا ضث البعرة وأعطعا، صاض وتثطغر، 
تعةغر وتحرغث، تآطر وتثاذل طظ الصرغإ والئسغث، وطال جغاجغ صثر خعدرت به صرارات وإرادات الفخائض 
وباتئ أغثغعا طضئطئ. ولصث خطفئ عثه المآاطرات الغأس شغ ظفعس بسخ أعض الحام، والغأس عع آشئ شااضئ 
طا أخابئ أطئ إق وأعطضاعا، تغث إن وصع الغأس سطى الظفعس أخطر طظ صخش الطائرات والئراطغض المافةرة 
ُس ِمن 

َ
والخعارغت. وصث بغظ اهللا جئتاظه وتسالى أن الغأس ق غثخض صطعب المآطظغظ، شصال تسالى: ﴿إِنَُّه الَ َفْيأ

ِ إِالَّ الَْقْوُم الْاَكفُِروَن﴾.  ضغش ظغأس وظتظ شغ ضفالئ اهللا جئتاظه وتسالى؟!، صال رجعل اهللا : «ِإنَّ َهللا  ْوِح ابَّ رَّ
َها  َ ٌَة َأْجِ ََة َاِس َالِئ َ اِم َوَأْهِلِه». ضغش ظغأس وأجظتئ المقئضئ تزططظا؟! صال رجعل اهللا : «ِإنَّ اْل َّ َل ِلي ِال َفَّ َت
اُم».  َّ َ ال ُْؤِمِ اِم». ضغش ظةجع وظتظ شغ سصر دار اإلجقم؟! صال رجعل اهللا : «َأَال ِإنَّ ُعْقَر َداِر اْل َّ َعَلى ال
غا أعطظا شغ الحام المئارك: الخئر الخئر سطى طا خرجاط وضتغاط فجطه بالظفج والظفغج، أق وعع إجصاط 
الظزام الئسبغ السمغض، وإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ غسج شغعا أعض الطاسئ واإلغمان وغثل 
بعا أعض الضفر والطشغان. وتاى تاضطض بعرة الحام بالظخر والامضغظ وباتصغص عثا العثف السزغط ق بث لعا 
طظ صغادة جغاجغئ طثطخئ واسغئ طظ أبظائعا الثغظ لط غرضظعا غعًطا إلى دول الضفر وأسعاظعط، ولط غاصاسسعا 

سظ ضحش طآاطراتعط وتتثغر أعض الحام طظعا، شضاظعا دوطا الظثغر السرغان والرائث الثي ق غضثب أعطه.

ظحر طعصع (جضاي ظغعز سربغئ، السئئ، ٩ حعال ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٦/٢٣م) خئرا ورد شغه: "صالئ التضعطئ 
الاعظسغئ الةمسئ إظعا صررت رشع أجسار الئظجغظ والعصعد ظتع أربسئ بالمؤئ لطمرة البالبئ خقل جائ أحعر ضمظ 
تجطئ إخقتات غطالإ بعا المصرضعن الثولغعن لثفخ السةج. وضاظئ تعظج رشسئ أجسار الئظجغظ والعصعد 
شغ حعري آذار/طارس وضاظعن الباظغ/غظاغر عثا السام. وصال بغان لعزارة الطاصئ شغ تعظج "تصّرر إدخال تسثغض 
ججئغ سطى أجسار الئغع لطسمعم لئسخ المعاد الئارولّغئ بثاغئ طظ طظاخش عثه الطغطئ ضما غطغ: الئظجغظ الثالغ 
طظ الّرخاص (الرشغع): زغادة بثمسئ وجئسغظ (٧٥) ططغما لغخئح الةثغث: ١٩٢٥ ططغما". وصال خظثوق الظصث 
الثولغ عثا السام، إن طظ بغظ أولعغات سام ٢٠١٨ زغادة تخغطئ الدرائإ واقطاظاع سظ زغادة افجعر إق إذا 
تصص الظمع ارتفاسا غغر طاعصع، وزغادة أجسار العصعد سطى أجاس شخطغ. تسإ روغارز. وصال وزغر اإلخقتات 
تعشغص الراجتغ شغ وصئ جابص عثا الحعر إن صغمئ دسط الثولئ لطمتروصات جارتفع شغ ٢٠١٨ إلى ظتع أربسئ 

ططغارات دغظار طظ ١,٥ ططغار طاعصسئ بسئإ ارتفاع أجسار الظفط شغ افجعاق السالمغئ".
: إن خظثوق الظصث الثولغ غعاخض تعخغاته الثئغبئ لئقدظا؛ وذلك لاضرغج عغمظئ الثول اقجاسمارغئ 
سطغعا، وخظاسئ الفصر شغعا بمظعةغئ وتحغئ زاسما أظعا وخفات جترغئ لطاظمغئ اقصاخادغئ والثروج طظ 
افزطات اقصاخادغئ. شغ تغظ إن عثه الاعخغات وسطى طثى سحرات السظغظ صث أظعضئ اقصاخاد شغ بقد 
المسطمغظ ولط تتض أغئ طحضطئ، بض تفاصمئ المحاضض اقصاخادغئ وارتفسئ ظسئئ الفصر أضساشا طداسفئ، 
وأظعضئ الئقد وأبصطئ ضاعض السئاد. وتثطئ افظزمئ السمغطئ بأواطر طظ أجغادعا المساسمرغظ شغ خظثوق 
الظصث الثولغ وأحئاعه طظ أدوات اقجاسمار سظ الثسط التضعطغ لطسطع الامعغظغئ الدرورغئ لتغاة الظاس 
الاغ  الفصر  وخفات  طظ  اقظسااق  إن  المسطمغظ.  بقد  طسزط  شغ  الظاس  تغاة  واضطربئ  افجسار  شجادت 
تطئصعا افظزمئ السمغطئ لطشرب طظ خقل إذساظعا لخظثوق الظصث الثولغ وأحئاعه طظ أدوات اقجاسمار 
الشربغ ق غضعن إق بثطع تطك افظزمئ السمغطئ لطشرب طظ جثورعا، وإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة الاغ تدمظ التغاة الضرغمئ لفطئ اإلجقطغئ وتصدغ سطى الفصر طظ جثوره، وتساسغث بروات افطئ 

المسطعبئ وجغادتعا اقصاخادغئ المرتعظئ لعتعش الرأجمالغئ الةحسئ.

طظ الاخثغر ظراعا شغ ذطغسئ الثول المساعردة لطصمح، 
وسعضا سظ تأجغج خظاسات بصغطئ تمضظ الثولئ طظ 
تخظغع السقح والمسثات والمرضئات ظرى طخاظسظا التربغئ 
تظاب افجعجة الضعربغئ وافدوات المظجلغئ بغظما ظساعرد 
جقتظا طظ سثوظا الثي غضغث بظا، شأزطاظا التصغصغئ شغ 
الظزام المطئص ولغج شغ حثعص طظفثغه وإن ضاظعا 
سمقء لطشرب غأتمرون بأطره، وغةإ خطسعط وطتاجئاعط 
خطسعط  أن  إق  لفطئ،  وخغاظاعط  إبمعط  سطى  جمغسا 
وطتاجئاعط ق غمضظ أن تتثث شغ ظض عثا الظزام 
الثي غتمغ الثعظئ وغتخظ أسمالعط بض غتااج افطر إلى 
بعرة تصاطع عثا الظزام برطاه وتةابه طظ جثوره، بعرة 
غترضعا أعض الضظاظئ وغظخرعا جغحعط، تتمض لمخر 
وافطئ طحروسا بثغق صادرا سطى سقج طحضقت الظاس 
الضرغط،  والسغح  الضفاغئ  لعط  غدمظ  ختغح  بحضض 
وق غدمظ عثا ظزام أجاجه الظفسغئ والاطعن والضثب 
  بض غدمظه ظزام أجاجه وتغ اهللا المظجل سطى ظئغه
والثي غتمطه شغضط وبغظضط إخعاظضط شغ تجب الاترغر، 
خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة غثسعظضط إلغعا لغض ظعار 
وغسطمعن أظضط تئتبعن سظعا وتطمتعن إلغعا، وشغعا 
وبعا وتثعا ظةاتضط وخقخضط طما أظاط شغه طظ شصر 
وسعز، شعغ الاغ تسغث ضاابئ الاارغت طظ جثغث وتجغض 
التثود الاغ تصطع أوخال افطئ شافخض غثعا سظ ذراسعا 
ورأجعا سظ سظصعا وضافعا وتسغثعا أطئ واتثة وجسثا 
واتثا طاقتما؛ خغرعا واتث شغ غث واتثة تةمسه ضطه 
وتسغث تعزغسه سطغعط بسثل اهللا سج وجض وتضمه الثي 

غصدغ سطى الفصر بالضطغئ.
أغعا العزراء الةثد! اظزروا إلى طظ جئصعضط وارصئعا تالعط 
وصث ضاظعا أدوات وططاغا غظفثون جغاجئ سثوعط الثي 
رضظعا إلغه شطما اظاعى طظعط لفزعط وألصى بعط شغ جطئ 
الصماطئ! عثا عع طخغر الثعظئ والسمقء وعع طخغر ضض 
طظ باع ظفسه لطشرب، وصث رأغاط طا تض بالصثاشغ وخثام 
وتساطض الظزام ظفسه عظا طع سظان وحفغص بسث أشعل 
ظةمغعما شاتثروا أن تئغسعا أظفسضط شغظالضط طا ظالعط 
وارشدعا السمض طظ خقل عثا الظزام وتطئغصه سطى أعض 

طخر المتئغظ لثغظعط وطا اظئبص سظه طظ أتضام.
غا أعض طخر الضظاظئ حسئا وجغحا! ق خغار أطاطضط إق أن 
تسمطعا لاطئغص دغظضط وحرع ربضط الثي غرضغه سظضط 
شاساأظفعا تغاتضط اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج 
الظئعة، واتادان وظخرة الساططغظ لعا والصادرغظ سطى 
شعرعط  وطظ  ختغح  بحضض  إلغعا  لطعخعل  صغادتضط 
سطى  صــادرة  أشضار  طظ  غتمطعظه  بما  صعتضط  شاطاصغ 
الظععض بمخر وافطئ وطا غمطضعظه طظ وسغ جغاجغ 
وصثرة سطى خراع الشرب وعجغماه شغ خراع افشضار، 
وتثور  وأشضاره  باإلجقم  جمغسا  لضط  الشطئئ  شاضعن 
سطى الشرب الثائرة الاغ ظسأل اهللا أق تصعم لعط طظ 
بسثعا صائمئ، شزطمعط تسثى الئحر تاى ذال التةر 
والحةر، وخغر الثظغا واآلخرة بغظ أغثغضط شاتمطعه صئض 
غغرضط صئض أن تةري سطغضط جظئ اقجائثال شأظاط أولى 
بالفدض وأعض لطضراطئ... ظسأل اهللا أن غظخر دغظه بضط 
طا  وجاثضرون  المظعرة،  طخر  بضط  طخر  تضعن  وأن 

أصعل لضط وأشعض أطري إلى اهللا.
إَِذا  َولِلّرَُسوِل   ِ ِبّ اْسَتِجيُبواْ  آَمُنواْ  الَِّذيَن  ّفَُها 

َ
ك ﴿يَا 

َنْيَن  يَُحوُل  اّبَ  ّنَ 
َ
أ َواْعلَُمواْ  يُْحيِيُكْم  لَِما  َدَعاُكم 
 ﴾نَُّه إِلَْيِه تُْحَشُروَن

َ
الَْمْرءِ َوَقلْبِِه َوك

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

ق تطعل تصغصغئ إق بإزالئ الظزام 
وإصاطئ تضط اإلجقم

الغمغظ  الةثغثة،  المخرغئ  التضعطئ  وزراء  أدى 
ظعر  السغسغ  الفااح  سئث  الرئغج  أطام  الثجاعرغئ 
جثغثة  بتضعطئ  ٢٠١٨/٦/١٤م،  الثمغج  غعم 
اقصاخادي،  اإلخقح  برظاطب  اجاضمال  طظعا  غظازر 
ظمع  طسثقت  وتتصغص  افجسار  ارتفاع  وطعاجعئ 
الةثغثة  التضعطئ  حعثت  ضما  طرتفسئ،  اصاخادي 

.(CNN) .تشغغر وزارتغ الثشاع والثاخطغئ
إن تشغغر الحثعص الاغ تظفث الظزام لظ غآدي أبثا إلى أي 
إخقح اصاخادي ولظ غسالب أزطات طخر المافاصمئ ذالما 
بصغ الظزام ظفسه تاضما طاتضما شغعا شعع أخض الثاء 
وأس الئقء، وطا تطك افزطات والمحضقت الاغ تسخش 
بمخر وافطئ إق أسراض لعثا الثاء، ولثا شضض التطعل 
الاغ ظراعا والاغ تأتغ شغ إذار الظزام ظفسه تآدي إلى 
زغادة افزطات؛ شضطعا تتاشر سطى حضض الظزام طع تشغغر 
الحثعص وافدوات الاغ تظفث جغاجئ الظزام وخططه 
لثثاع  أطاطعط  الفرخئ  إتاتئ  سطى  وتسمض  وطحارغسه 
الظاس ولع لئسخ العصئ، شما غساظغ طظه أعض طخر عع 
ظااج ذئغسغ لاظفغث صرارات وأواطر الئظك الثولغ المرتئطئ 
بالثسط والصروض الاغ غمظتعا لطظزام المخري والاغ 
ق غمطك الظزام التص شغ رشدعا، شق غةرؤ سطى عثا إق 
رجال طثطخعن اظساصعا طظ الائسغئ لطشرب الضاشر، ولظ 
غضعن ذلك إق باصاقع الظزام ضطه بضض أدواته ورطعزه 
تئسغاه  طظ  واقظسااق  بقدظا  طظ  الشرب  ظفعذ  واصاقع 
حاطق  ضاطق  اإلجقم  وتطئغص  وخعرعا  أحضالعا  بضض 
شغ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، عثا عع 
السقج العتغث والتصغصغ لما غسخش بمخر طظ أزطات وطا 
تمر به طظ طحضقت، ووتثه جئغض اإلخقح اقصاخادي 
لتاجات  ختغح  بحضض  غظزر  ططمعس  تصغصغ  بحضض 
بحضض  افشــراد  شصر  وغفسر  إحئاسعا  وضغفغات  الظاس 
ختغح غمضظه طظ الاشطإ سطغه شدق سظ ضعن طا غطرته 
طظ طسالةات لغسئ طظ ظااج سصض بحري ساجج ظاصص بض 

. ضطعا طظ وتغ اهللا المظجل سطى ظئغظا
ضما  اقصاخادي  اإلخقح  إن  الضظاظئ!  طخر  أعض  غا 
طا  تغث  بضط،  غرتصغ  ولظ  غظفسضط  لظ  الظزام  غراه 
عع إق اظخغاع لصرارات الئظك الثولغ رغط طا جغةره 
سطغضط طظ وغقت وطا جغائسعا طظ غقء وشصر وجعع 
لسقج  غسمض  وق  تالضط  غسظغه  ق  تصغصاه  شغ  شعع 
طحضقتضط ورساغئ حآوظضط بض غسمض لطتفاظ سطى 
لبرواتضط  ظعئه  واجامرار  بقدضط  شغ  الشرب  طخالح 
جعق  شغ  وغسرضضط  بض  وطــعاردضــط  وخغراتضط 
ظثاجاه سئغثا بق بمظ، شالظزام والصائمعن سطغه عط 
تراس الشرب المآتمظعن الثغظ غمضظعظه طظ رصابظا 

وغمظسعظظا طظ المطالئئ بتصعصظا الاغ غسطئعا.
غا أعض طخر الضظاظئ! إن تشغغر العجعه المظفثة لطظزام 
غراد به خثاسضط وطظتضط أطق ضاذبا شغ تثوث تشغغر 
سطى غث المظفثغظ الةثد بغظما غأتغ عآقء بسغاجات 
جثغثة غجداد بعا شصرضط، وصث رأغظا طا تط طظ زغادة 
طااالغئ فجسار العصعد والمتروصات سمعطا وطا غائسعا 
طظ زغادة شغ أجسار الظصض والمعاخقت وطا غظاب سظ 
ذلك بحضض ذئغسغ طظ غقء شغ أجسار جمغع السطع، 
افرز  زراسئ  وتةرغط  الظعدئ  جث  طحضطئ  بثقف  عثا 
اجاغراد  بثء  سظ  واإلسقن  طخر،  فعض  الغعطغ  الصعت 
افرز، وغغر ذلك طظ افزطات الماراضمئ طظث بثء تطئغص 
الظزام الرأجمالغ الثي جطإ لمخر الفصر والثراب؛ شئغظما 
تساطغع طخر أن تظاب طظ الصمح طا غضفغعا وغمضظعا 
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صرغئا بإذن اهللا جاّاثث افّطئ طعصسعا
وجاسغث الثقشئ الّراحثة ظزاطا غسّري التغاة

وصغام دولاعا  أن غتارب الشرب الضاشر شضرة الثقشئ 
الّطرق  وبضّض  وجائض  طظ  أوتغ  طا  بضّض  جثغث  طظ 
تّثرظا  شصث  بالّدرورة  الّثغظ  طظ  طسطعم  أطر  شثاك 
غظصطع  ولظ  أذاه  غضّش  لظ  الضفر  أّن  وبّغظ  طظه  اهللا 
سظ تغاضئ المآاطرات والمثّططات لغتعل دون سعدة 
اإلجقم إلى طسارك التغاة فّظعا جّظئ اهللا شغ الضعن؛ 
أن غاخارع التّص والئاذض إلى أن غرث اهللا افرض وطا 
ٰ تَتَّبَِع  َّ َُهوُد َوَال اجََّصاَرٰى َح ْ ٰ َعنَك ا َ سطغعا ﴿َولَن تَْر
 ٰ بَلَ  ُ ابَّ ﴿َخَتَم  صث  الزالمعن  الضّفار  شعآقء  ِملََّتُهْم﴾ 

بَْصارِِهْم ِغَشاَوٌة﴾.
َ
ٰ أ ٰ َسْمِعِهْم وبََلَ قُلُوبِِهْم وبََلَ

والّدسفاء  السمقء  الشرب  عثا  رضإ  شغ  غسغر  أن 
غسمطعن  الثغظ  والّساجئ  التّضام  طظ  والةئظاء 
عع  أطر  شثاك  الضاشر  عثا  طثّططات  تظفغث  سطى 
اآلخرة  باسعا  عآقء  فّن  وطضحعف  واضح  ضثلك 
غضظجوظه  طال  أو  غساطعظه  بسرش  دظغاعط  واحاروا 
ِيَن  َّ َوا اَبَّ  ﴿خُيَاِدُعوَن  بثلك  وعط  وغضّثجعظه... 

نُفَسُهْم َوَما يَْشُعُروَن﴾.
َ
آَمُنوا َوَما خَيَْدُعوَن إَِالّ أ

سظ  وغاثّطعن  الّساجئ  به  غصعم  طا  سطماء  غآّغث  أن 
الّظاس  غظختعا  بأن  بعا  اهللا  تئاعط  الاغ  وظغفاعط 
وغرحثوعط إلى ذرغص التّص وغطعبعا وراء جقذغظعط 
غرضعظعط بفااوى طا أظجل اهللا بعا طظ جططان تثالش 
صئغح  تثوبه -  ضبر  وإن  اإلجقم شثاك أطر -  أتضام 

وطآلط ولغائّعأ خاتئه طصسثه طظ الّظار...
لضظ... أن تئصى أّطئ اإلجقم خاطثة جاطثة سظ إسادة 
شرض رّبعا السزغط الثي به تصام ضّض الفروض وبه 
غسّج المسطمعن وغسعد طةثعط شعع السةإ السةاب!!! 
عع جغر ضّث طا غةإ أن غضعن، عع أطر طثالش لسّظئ 
اهللا شغ الضعن. شمظ جّظاه أن خطص عثا الضعن شأتسظ 
ق  الضعن  عثا  جسض  أن  جّظاه  وطظ  وتخعغره،  خطصه 
غخطح وق غتسظ تسغغره إّق بأتضاطه وحرسه، وطظ 
والئاذض،  التّص  صّعتغظ:  بغظ  خراع  التغاة  أّن  جّظاه 
وطظ جّظاه أن جسض الشطئئ لطتّص طعما ذالئ جعقت 

الئاذض... عغ جظظ اهللا ولظ تةث لعا تئثغق!!
لصث وسث اهللا بظخر التّص وبامضغظ المثطخغظ ﴿وََعَد 
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفَنُّهْم  ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم وََعِملُوا الَصّ َّ اَبُّ ا
نَنَّ  َُمِكّ َ َو َقْبلِِهْم  ِمن  ِيَن  َّ ا اْسَتْخلََف  َكَما  ْرِض 

َ ْ
األ يِف 

َجَُّهم ِمّن َنْعِد َخْوفِِهْم  َُبِدّ َ ٰ لَُهْم َو َ ِي اْرتَ َّ لَُهْم ِديَنُهُم ا
ْمًنا﴾ شماذا أخابك غا أّطئ اإلجقم؟ وسث اهللا تّص شأغظ 

َ
أ

غصغظك به؟! أغظ الغصغظ بأّن اهللا ظاخر دغظه ق طتالئ؟!
طعصفك؟!  جاتّثدغظ  وطاى  طعصسك،  جاّاثثغظ  طاى 
بظغئ عثه التغاة سطى خراع بغظ التّص والئاذض شإلى 
طاى تئصغظ دون طضاظك الطئغسّغ؟! لماذا أخابك عثا 

الثمعل وترضئ أختاب الئاذض شغ بقدك غرتسعن؟!
تّصا  التّص  شسرشئ  ظئّغك  عثي  سطى  تسغرغظ  ضظئ 
والئاذض باذق. جاظثت التّص وظخرتغه وجسغئ لظحره 
طرضج  دوطا  اإلجقم  وظئثتغه...ضان  الئاذض  وتاربئ 

تظّئعك به تفّرصغظ بغظ التّص والئاذض.
أظسط اهللا سطغك باإلجقم واخاارك لتمض افطاظئ وأّي 
تغاتك  أضغؤئ  باإلجقم  وعثغه"!  "حرسه  أطاظئ؛ 
وتغاة الّظاس أجمسغظ بسث أن ضاظئ طزطمئ طعتحئ. 
التدارات  أرصى  خاتئئ  أّظك  الّاارغت  ضاإ  باإلجقم 
إلغه؟!  خرت  الععان  طظ  تال  أّي  والغعم،  وأشدطعا. 
أجطتاعط  غعّجععن  طفسثون  ساببعن  التغاة  غسّغر 
بتصث  وغئغثوظعط  غصّاطعظعط  أبظائك  ظتع  المثّطرة 

وضره ضئغرغظ وأظئ تظزرغظ وق تراك!!...
ضاطق  ظزاطا  غضعن  أن  غسظغ  دغظا  اإلجقم  ظثاار  أن 
غسّغر تغاتظا وسطغظا أن ظّاثثه وأتضاطه الئعخطئ الاغ 
تعّجه جغرظا وق غةعز لظا أن ظظاصغ طظه بسده وظرطغ 
وافخقق  السئادات  بسخ  اإلجقم  طظ  ظأخث  جّطه؛ 
اقصاخاد،  (الّسغاجئ،  افخرى  التغاة  جعاظإ  وظارك 
ظئتث  أن  ضّطه  ذلك  طظ  افظضى  بض  اقجاماع...)!!! 
سظ  اإلجقم  سظ  الئسث  ضّض  بسغثة  أخرى  أظزمئ  شغ 

ظمطك  وظتظ  عثا  ضغش  تغاتظا؟!  لمحاضض  طسالةات 
أشدض طا أظجل رّب السالمغظ؟! ضغش ظسرض سظ أتضام 
الّرتمظ وظطةأ إلى دجاتغر خّطعا اإلظسان؟! ضغش بسث 
أن حعثظا بعتثاظّغئ رّبظا وبأّن له "الثطص وافطر" أن 
َفُتؤِمُنوَن 

َ
﴿أ أتضاطه؟!  بشغر  وظساظغر  بشغره  ظساسغظ 

بَِبْعِض الِْكَتاِب َوتَْكُفُروَن بَِبْعٍض َفَما َجزَاُء َمْن َفْفَعُل 
الِْقَياَمِة  َويَْوَم  ْغَيا  ُّ ا ََياةِ 

ْ
احل يِف  ِخْزٌي  إَِالّ  ِمْنُكْم  َذلَِك 

ا َيْعَملُوَن﴾. َشِدّ الَْعَذاِب َوَما اَبُّ بَِغافٍِل َقَمّ
َ
وَن إىَِل أ يَُرُدّ

غا  تسغحغظه  ضغاع  أّي  أّطاغ؟  غا  شغه  أظئ  ضقل  أّي 
خغر أّطئ؟ أّي ضاربئ تّطئ بك شاباسثت سظ حرع رّبك 
الثي أظار دربك صروظا وجسض طظك افّطئ المعابئ الاغ 
أن  دون  السغح  تصئطغظ  ضغش  افطط؟  بصّغئ  تثحاعا 

تظّفث شغك أتضام اهللا ضاططئ دون ظصخان؟!!
أن تضعظغ أّطئ اإلجقم طسظاه أن تظّفث شغك أتضاطه 
وتتغغظ شغ ظّطه، وعثا ق غضعن إّق بالضغان الّاظفغثي؛ 
راحثة  "خقشئ  السالمغظ  رّب  بظزام  تتضط  دولئ 
سطى طظعاج الّظئّعة"... أن تضعظغ أّطئ اإلجقم طسظاه 
الّظاس  وتغاة  تغاتك  وغسّغر  اإلجقم  غتضمك  أن 
أجمسغظ بتمطك إّغاه لعط رتمئ وعثى؛ غظغر دربعط 
وغظصثعط طظ برابظ وظطمات الّرأجمالّغئ الماعّتحئ 

الاغ أذاصاك وأذاصاعط العغقت.
َرَحى  ِإنَّ  «َأَال  والّسقم:  الّخقة  أشدض  سطغه  غصعل 
َاَب  ِ ُث َداَر، َأَال ِإنَّ اْل َاِب َحْ ِ ْسَالِم َداِئَرٌة، َفُدوُروا َمَع اْل ُن اإلِْ ُ َاَب، َأَال ِإنَُّه َسَ ِ ا اْل ْفَِرَقاِن، َفَال ُتَفاِرُق َاَن َسَ ْل ُّ َوال
ِإْن   ،ْ ُ َل َن  ُ َْق َال  َما   ْ ِه ِ ِألَْنُف َن  ُ َْق ُأَمَراُء   ْ ُ َعَلْ
». َصاُلعا: َغا  ْ ُ ْ َأَضلُّ ُه ُ َْعُ ْ، َوِإْن َأ ُ ْ َقَُل ُه ُ ُ ْ َ ى َع َ اُب ِع َ ا َصََع َأْص َ َرُجعَل اِهللا، َضْغَش َظْخَظُع؟ َصاَل: «َك
ٌت  ِب، َمْ َ َ ا َعَلى اْل ُل ِ َر، َوُح َاِش َ ُروا ِاْل ِ َ، ُن ِ َمْرَ اْب

َِة ِهللا». ِ ْ َحَاٍة ِفي َمْع ٌر ِم َاَعِة ِهللا َخْ ِفي 
بسث  افطئ  أطر  وتعّلى  والّسططان  الضااب  اشارق  لصث 
عثم دولاعا رؤجاء وأطراء بض سمقء غصّاطعن أبظاءعا 
وغظعئعن أراضغعا وبرواتعا شثاء فولغائعط وإرضاء 
-؟...  اإلجقم  أّطئ  غا   - شاسطئ  سساك  شما  لعط، 
تّاثثي  أن  بّث  وق  الضعن  لسّظئ  طثالش  غتثث  طا 
وصث  الّطئغسّغ  العضع  غسعد  تّاى  وطعصسك  طعصفك 
وصال  تغرتك  وبّثد  دربك    التئغإ  رجعلك  أظار 
تّاى  تظّئعك  طرضج  أواطره  واجسطغ  رّبك  أذغسغ  لك 
ق  الّختغح.  ذرغصك  تسرشغ  وتّاى  الّسغر  تثطؤغ  ق 
ذاسئ  شغ  شعع  المعت،  وتضرعغ  الّثظغا  إلى  ترضظغ 
اهللا خغر طظ السغح شغ ظّض المسخغئ وتضط الضاشر، 
لطضاشرغظ  غةسض  اهللا  شطظ  اهللا  جّظئ  غثالش  طا  وعع 
سطى المآطظغظ جئغق!.. شإن لط تعّئغ وتطّئغ الّظثاء 
وتساةغئغ شإّن اهللا جغأتغ بصعم خغٍر طظك غظّفثون 
ِيَن آَمُنوا َمْن يَْرتَدَّ  َّ فَُّها ا

َ
وسثه وغظخرون دغظه ﴿يَا ك

حُيِبُّونَُه  ُ بَِقْوٍم حُيِبُُّهْم َو ِ ابَّ
ْ
ِمْنُكْم َقْن ِدينِِه َفَسْوَف يَأ

يِف  جُيَاِهُدوَن  الْاَكفِِريَن  بَلَ  ٍة  ِعزَّ
َ
أ الُْمْؤِمننَِي  بَلَ  ِذلٍَّة 

َ
أ

 ِ ابَّ َفْضُل  َذلَِك  َالئٍِم  لَْوَمَة  خَيَافُوَن  َوَال   ِ ابَّ َسبِيِل 
ُ َواِسٌع َعلِيٌم﴾. يُْؤيِيِه َمْن يََشاُء َوابَّ

اظعدغ غا أّطئ اإلجقم...!! اظعدعا غا أبظاء أّطئ اإلجقم 
والثعف  الثمعل  أغقل  سظضط  ودسعا  الّحرشاء  الئررة 
والععان، وسعدوا لسّجضط وحرشضط واجادغؤعا بأطةاد 
لعثا  والمثطخغظ  والّاابسغظ  الّختابئ  طظ  أجثادضط 
الّثغظ، شعّغا غا أّطاغ حّمري سظ جعاسث الةّث والسمض 
وضسغ  ظخابعا  إلى  افطعر  وأسغثي  طعصسك  وخثي 

بخماك شغ التغاة وأسغثي خغر اإلجقم إلغعا.
الثقشئ وتثعا عغ الصادرة سطى لمطمئ حاات افّطئ 
وغتمطه  اهللا  بحرع  غتضط  واتث  جغاجّغ  ضغان  شغ 
لطسغح  ظفسه  تعفع  ق  طّظا  طظ  لطسالمغظ...  رتمئ 
غاعق  ق  طّظا  طظ  اإلجقم؟  تتضط  دولئ  ظّض  شغ 
سطى  شتّغ  أبظائعا؟  وبطعقت  وسّجتعا  افّطئ  لمةث 
بالّظزام  غطصغ  سالمّغا  ظزاطا  الثقشئ  إلصاطئ  السمض 

 الّرأجمالغ الماعّتح شغ واد جتغص

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة زغظئ الّخاطئـ 

رفع أسعار البنزين والوقود في تونس للمرة الثالثة 
خالل ستة أشهر

يا أهل الشام تعالوا ال نيأس من روح اهللا
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