
مأساة مسلمي الروهينجا 
مستمرة وال حل لها إال الخالفة 

على منهاج النبوة

حسئان   ٢٧ الةمسئ،  افظاضعل،  (وضالئ  طعصع  ظحر 
١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٥/٠٣م) خئرا جاء شغه: "صال ظائإ شغ 
الئرلمان المغاظماري، إن صعات الةغح صاطئ بالرخاص 
٧ طثظغغظ، ضاظعا ضمظ صروغغظ اتاةجعط قجاةعابعط، 
شغ إصطغط أراضان. وأسطظ الةغح، شغ وصئ جابص طظ 
افحثاص  طظ  طؤات  سثة  جمع  أظه  التالغ،  افجئعع 
شغ صرى أراضان (غرب)، قجاةعابعط سما إذا ضاظئ لعط 
خقت بـ "جغح أراضان"، وعغ جماسئ سرصغئ طظاعدئ. 
وأوضح الةغح أظه اتاةج أغدا ٢٧٥ رجق قجاةعابعط 
غباي  بئطثة  تان،  ضغاوك  صرغئ  شغ  ذاتعا،  الصدغئ  شغ 
تاوظس. والثمغج، صال سدع الئرلمان المغاظماري، خغط 
طاوظس قت، لفظاضعل، إن جظعدا شاتعا الظار سطى صروغغظ 
بسث سراك ظحإ بغظعط، قشاا إلى وصعع ٧ صاطى طثظغغظ، 
طاوظس  وأضاف  خطغرة.  بةروح  آخرون   ٨ أخغإ  شغما 
قت، أظه "صئض عثه التادبئ، صاض ٤ طثظغغظ أغدا أبظاء 
اجاةعابعط شغ صرى أخرى". وأوضح أن الةغح تةاعض 
ذطإ الئرلمان اإلصطغمغ باسطغط المتاةجغظ لطحرذئ، 
طدغفا أن "المثظغغظ غةري صاطعط. عثا أطر غغر طصئعل". 
تساعثف  جرائط  أجفرت   ،٢٠١٧ آب/أغسطج  وطظث 
طغاظمار  جغح  صئض  طظ  أراضان،  شغ  المسطمئ  افصطغئ 
وططغحغات بعذغئ طاطرشئ، سظ طصاض آقف الروعغظةا، 
سظ  شدق  طاطابصئ،  ودولغئ  طتطغئ  طخادر  بتسإ 
لةعء ظتع ٨٢٦ ألفا إلى الةارة بظشقدغح، وشص افطط 
الماتثة. وتسائر تضعطئ طغاظمار الروعغظةا "طعاجرغظ 
افطط  تخظفعط  شغما  بظشقدغح،  طظ  ظزاطغغظ"  غغر 

الماتثة "افصطغئ افضبر اضطعادا شغ السالط".
: لصث دخض اإلجقم بعرطا (أي طغاظمار) واظاحر 
شغ جمغع أظتائعا شغ سام ٧٨٨م، شغ زطظ الثطغفئ 
عغ  الثقشئ  ضاظئ  غعم  اهللا،  رتمه  الرحغث  عارون 
الثولئ افولى والرائثة شغ السالط، واجامرت ضثلك 
صروظاً سثة بسئإ سثالئ اإلجقم وإظخاشه. لصث تضط 
ساطًا   ٣٥٠ طظ  فضبر  أراضان  طصاذسئ  المسطمعن 
الئعذغعن  اتاطعا  بط  و١٧٨٤م)،  ١٤٣٠م  بغظ  (طا 
شصث  لقجقم  عآقء  ضراعغئ  وبسئإ  العبظغعن، 
أشسثوا شغ المصاذسئ وأجرطعا بتص المسطمغظ، تغث 
صّاطعا طظعط الضبغر وخخعخاً السطماء وتمطئ الثسعة 
لقجقم، وإلى جاظإ ذلك، ظعئعا أطعال المسطمغظ، 
المساجث  طبض  طظ  شغعا  الاتاغئ  الُئظى  ودطروا 
والمثارس. بط صثم المساسمرون الشربغعن (وبحضض 
خاص برغطاظغا) إلى عثه الئقد اقجاراتغةغئ والشظغئ 
ببرواتعا، شاسرض المسطمعن طرة أخرى لطمثابح سطى 
برغطاظغا،  دسماعط  الثغظ  الئعذغغظ  الرعئان  أغثي 
تغث صاطعا الضبغر طظ المسطمغظ وذردوا الضبغر خارج 
بقدعط. بسث طظح "اقجاصقل" الرجمغ لئعرطا، ظطئ 
برغطاظغا طسغطرة سطغعا طظ خقل سمقئعا شغ العظث. 
سطى  تربعا  شغ  فطرغضا  طعمئ  أراضان  أخئتئ  بط 
أطرغضا  وتسمض  الخغظ،  قتاعاء  وجغاجاعا  اإلجقم 
والعظث وخاخئ شغ ظض تضعطئ طعدي، سطى تعجغع 
ظفعذعما شغ عثه المظطصئ باجاثثام (أوظس جان جع 
ضغ) التائجة سطى جائجة ظعبض. عضثا ضان المسطمعن 
الروعغظةا ضتغئ الرعئان الئعذغغظ وضتغئ تدارب 
والعظث  (أطرغضا  اقجاسمارغئ  الضاشرة  الصعى  طخالح 
وتترغر  إجقطغئ،  بقد  عغ  أراضان  إن  وبرغطاظغا). 
ضض حئر طظعا عع واجإ سطى المسطمغظ، لثلك ضاظئ 
إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة وضط أراضان 
لعا عع السئغض العتغث لاترغر المسطمغظ عظاك طظ 

برابظ السطماظغغظ والمحرضغظ والعبظغغظ.

تضمئ طتضمئ برغفعلسضغ السسضرغئ غعم ٢٦ ظغسان/أبرغض ٢٠١٩م سطى خمسئ طظ أسداء تجب الاترغر 
صعاظغظ  بتسإ  بـ(اإلرعاب)  المفئرضئ  اقتعاطات  شغ  ضاطض  بحضض  الظغابئ  الصاضغ  أغث  تغث  تاارجاان،  طظ 

روجغا اقتتادغئ وضاظئ افتضام سطى الظتع الاالغ: 
غغمازغثغظعف أظج طعالغث ١٩٦٥ بالسةظ ١٨ ساطًا شغ جةظ طحثد وتصغغث الترضئ لمثة سام.

طتمثوف أرغك طعالغث ١٩٨٨ بالسةظ ١٨ ساطًا شغ جةظ طحثد وتصغغث الترضئ لمثة سام.
زاغغغش أزات طعالغث ١٩٩٠ بالسةظ ٣ جظعات شغ جةظ طحثد.

خاظاظعف رغظات طعالغث ١٩٨٦ بالسةظ ١٣ ساطًا شغ جةظ طحثد.

حاظشارغش أطغض طعالغث ١٩٩٣ بالسةظ ١٣ ساطًا شغ جةظ طحثد.
عثا وأخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ روجغا إزاء عثه الةرغمئ الظضراء بغاظا ختفغا صال شغه: "وعضثا 
تسامر روجغا شغ جةظ خغرة أبظاء افطئ اإلجقطغئ، ولضظ لظ غساطغسعا إخاشاعط طعما شسطعا. وسطى الرغط 
طظ أن حئابظا ضاظعا خطش الصدئان، إق أظعط اجامروا شغ تمطعط لطثسعة اإلجقطغئ ووضتعا أبظاء طتاضماعط 

أتضام اإلجقم، وشغ وصئ الظطص بالتضط الةائر جسطعا غصرؤون الصرآن لطثقلئ سطى سثم اضارابعط بالتضط".
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بصطط: افجااذة غادة طتمث تمثي

تطعل  ظشاظط  الراغئ،  جرغثة  تترغر  أجرة  شغ  إظظا 
طظ  التارة  بالاعظؤئ  لظاصثم  المئارك  رطدان  حعر 
أطغرظا التئغإ أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء 
بظ خطغض أبع الرحائ، جائطغظ اهللا تسالى أن غتفزه 

وغتمغه، وأن غمضظ لفطئ اإلجقطغئ سطى غثغه.
بعثه  بالاعظؤئ  اإلجقطغئ  أطاظا  طظ  ظاصثم  ضثلك 
المظاجئئ المئارضئ، جائطغظه تسالى أن غةسطظا وإغاعط 
طظ ساصاء عثا الحعر الضرغط. وق غفعتظا أن ظثضرعط 
فداء  طسظا  غسمطعا  بأن  الخغام،  شرض  غآدون  وعط 
الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ،  التغاة  اجاؤظاف  شرض 

الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

اصرأ شغ عثا السثد:

-  السعدان بسث الئحغر إلى أغظ؟ ...٢
-  شعز زغطغظضسغ شغ اقظاثابات الرئاجغئ شغ أوضراظغا

   وتأبغره سطى طسار الئقد شغ المساصئض ...٢
-  عمسئ شغ أذن ضض طثطص ...٣

-  أعض طخر غرشدعن السغسغ 
   والظزام الرأجمالغ التاضط ...٤

-  تراك الةجائر بثون صغادة - إغةابغات وجطئغات ...٤
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ضطمئ السثد

تساصئض افطئ اإلجقطغئ حعر رطدان المئارك عثه 
ظتع  ضئغرة  صفجة  بمبابئ  عع  طمغجًا  اجاصئاق  السظئ 
الرغادة  طرضج  إلى  والسعدة  ضئعتعا  طظ  الظععض 
والصغادة السالمغئ طظ جثغث. شالمسطمعن غساصئطعن 
وأضبر  وسغًا  أضبر  وعط  السام  عثا  المئارك  رطدان 
اإلجقطغئ،  بععغاعط  الاخاصًا  وأضبر  التص  شغ  جرأة 
وحعصًا إلى وتثتعط سطى أجاس السصغثة اإلجقطغئ. 
الئقد،  حاى  شغ  اظثلسئ  الاغ  السزغمئ  شالبعرات 
وآخرعا البعرات شغ السعدان والةجائر، عإ أبظاؤعا 
الطاغعتغئ  التاضمئ  افظزمئ  إلجصاط  افجعد  عئئ 
الرأجمالغ  الظزام  وضث  والفصر  الزطط  ضث  وخرجعا 
سظ  بالعضالئ  التضعطات  ُتطئصه  الثي  السطماظغ 
الضفر  ظزام  وأذاق  المساسمر  الضاشر  الشرب  أظزمئ 
عثا وصعاظغظه العضسغئ الظاس العغقت، وذلك لغج 
بةثغث بض شغ آخر طائئ سام وطظث أن عثطئ دولئ 
عثه  الثقشئ،  دولئ   ، اهللا  رجعل  دولئ  الصرآن، 
وسطى  المسطمغظ  سطى  اإلجقم  ذئصئ  الاغ  الثولئ 
غغر المسطمغظ وتضمئ بحرع رب السالمغظ وجسطئ 
المخثر  الحرغفئ  الظئعغئ  والسظئ  الضرغط  الصرآن 
وأظزمئ  التغاة  طظاتغ  جمغع  شغ  لطاحرغع  العتغث 
واقجاماسغئ  واقصاخادغئ  السغاجغئ  المةامع 
الاغ  افطعر  ضض  شغ  الصرآن  وُتضط  والاسطغمغئ...الت 
تتااج إلى رساغئ حآون وطسالةات وتطعل شغ تغاة 
داخطغًا  وسقصاتعط  سصائثعط  طثاطش  سطى  الرساغا 
سخرًا  صرون  طثى  سطى  الئحرغئ  لاحعث  وخارجغًا 
ذعئغًا ظعدعغًا، ُأظحأ سطى أجاس السصغثة اإلجقطغئ 
طبطه  السالط  سطى  غمر  لط  الحاطض،  اإلجقم  وظزام 
تاى عثه الطتزئ، بض غساظغ السالط الغعم طظ اظتثار 
وجغاجغ...  واجاماسغ  واصاخادي  وأخقصغ  شضري 
وعثه ظاغةئ ذئغسغئ تغظ جاد أعض الزطط والفسص 
دول  شغ  اهللا  أظجل  طا  بشغر  وتضمعا  السالط  والضفر 
تغاة  سظ  الثغظ  شخطئ  سطماظغئ  رأجمالغئ  طثظغئ 

الئحر شداصئ بعط الُسئض.
ْوَحَِك ُهُم 

ُ
ُ َفأ نَزَل ابَّ

َ
صال تسالى: ﴿َوَمْن لَْم حَيُْكْم بَِما أ

لَْم  ﴿َوَمْن  جئتاظه:  وصال   ،[٤٤ [المائثة:  الْاَكفُِروَن﴾ 
الُِموَن﴾ [المائثة:  ْوَحَِك ُهُم الظَّ

ُ
ُ َفأ نَزَل ابَّ

َ
حَيُْكْم بَِما أ

 ُ ابَّ نَزَل 
َ
أ بَِما  حَيُْكْم  لَْم  ﴿َوَمْن  جئتاظه:  وصال   ،[٤٥

ْوَحَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن﴾ [المائثة: ٤٧]. وصال تسالى: ﴿إِنَّ 
ُ
َفأ

ِيَن  َّ ُ الُْمْؤِمننَِي ا ْقوَُم َويُبرَشِّ
َ
َهَذا الُْقْرآَن َفْهِدي لِلَّيِت يِهَ أ

ْجراً َكبرِياً﴾ [اإلجراء: ٩]
َ
نَّ لَُهْم أ

َ
احِلَاِت أ َفْعَملُوَن الصَّ

والتضط  بالسططان  الصرآن  تتضغط  ارتئط  لصث  إذًا 
َفُحْكَم 

َ
وتطئغص حرع اهللا ارتئاذاً أجاجغاً. صال تسالى: ﴿أ

ِ ُحْكماً لَِقوٍْم يُوقُِنوَن﴾  ْحَسُن ِمَن ابَّ
َ
َاِهلِيَِّة َفْبُغوَن َوَمْن أ

ْ
اجل

[المائثة: ٥٠]
وجض،  سج  اهللا  تضط  طظ  أتسظ  تضط  عظاك  شطغج 
بغظ  السثل  غاتصص  تسالى  اهللا  أظجل  بما  وبالتضط 
الثي  السطغط  المظعب  سطى  الئحرغئ  وتسغر  الظاس 
وضراطاعا،  سّجعا  ذرغص  شغ  جئتاظه  اهللا  لعا  أراده 
 ِ وطةثعا ورشساعا: صال تسالى: ﴿َقْد َجاَءُكْم ِمَن ابَّ
رِْضَوانَُه  َبَع  ايَّ َمِن   ُ ابَّ بِِه  َفْهِدي    ُمبنٌِي  َوكَِتاٌب  نُوٌر 
بِإِْذنِِه  اجُّورِ  إىَِل  لَُماِت  الظُّ ِمَن  َوخُيْرُِجُهْم  َالِم  السَّ ُسُبَل 

َويَْهِديِهْم إىَِل رِصَاٍط ُمْسَتِقيٍم﴾. [المائثة: ١٥-١٦]
سطغعط  اهللا  رضعان  الخالح  السطش  شعط  ولصث 
عثه  السخعر  طر  سطى  المسطمغظ  وتضام  أجمسغظ 
واقظاخارات  الشجوات  حعر  رطدان  وضان  التصغصئ 
طظ  الثقشئ  دولئ  جغعش  وتترغك  والفاعتات 
وتعتث  أجمع،  لطسالط  وتمطه  اإلجقم  ظحر  أجض 
المسطمعن تغظعا شغ دولئ واتثة وسطى راغئ رجعل 
اهللا  شغ ظض خطغفئ أو تاضط واتث بق تثود وق 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

المعغمظ  عع  والةثب،  والحث  والرد،  افخث  غجال  ق 
اجامرار  طع  السعدان  شغ  السغاجغئ  الساتئ  سطى 
لطةغح.  الساطئ  الصغادة  أطام  المساخمغظ  تحعد 
شصث دشسئ لةظئ وجاذئ، صغض إظعا طظ رطعز صعطغئ 
اقظاصالغ  السسضري  لطمةطج  بمصارتات  تجبغئ،  غغر 
خقشاتعما  لاةاوز  والاشغغر،  الترغئ  إسقن  وصعى 
صثطئ  تغث  السغادي.  المةطج  تحضغض  بحأن 
 ٧ صعاطه  جغادغًا  طةطسًا  غحمض  طصارتًا  الطةظئ  عثه 
المةطج  رئغج  برئاجئ  سسضرغغظ،  و٣  طثظغغظ، 
السسضري اقظاصالغ، وظائئان أتثعما سسضري واآلخر 
طثظغ. (السربغ الةثغث، افظاضعل ٢٠١٩/٠٥/٠٣). وصث 
بالمةطج  سدع  (صال  تغث  المصارح،  عثا  رشخ  تط 
السسضري اقظاصالغ شغ السعدان، السئئ، إن الةغح 
لاصاجط  طآصئ  طةطج  شغ  طثظغئ  بأغطئغئ  غصئض  لظ 
ظغعز  جضاي  أتمر")  افطر "خطا  ذلك  طسائرا  السططئ، 
شغ  أسطظ  صث  السسضري  المةطج  وضان   .٢٠١٩/٠٥/٠٤
بسئسئ  جغادي  لمةطج  تحغضطئ  سظ  جابص  وصئ 
الترغئ  صعى  رشداعا  طثظغغظ،  وبقبئ  سسضرغغظ، 
٢٠١٩/٠٤/٣٠م  شغ  افظاضعل  وضالئ  بتسإ  والاشغغر 
غاضعن  جغادي  بمةطج  الاشغغر  صعى  تامسك  بغظما 
وبشخ  سسضرغغظ.  و٧  طثظغغظ،   ٨ حثخًا،   ١٥ طظ 
الظزر سظ صئعل طصارح العجاذئ، أو رشده، شصث تئغظ 
طظ  دواطئ  إلى  تتعل  صث  السعدان  شغ  الخراع  أن 

المصارتات والمصارتات المدادة.
اإلظصاذ  ظزام  إلزالئ  غظافدعا  لط  السعدان  أعض  إن 
لشغاب طةطج جغادي، غشطإ سطغه الطابع السسضري، 
أعض  وططالإ  واٍد،  شغ  المصارتات  شضض  المثظغ،  أو 

السعدان  أعض  خرج  شصث  آخر،  واٍد  شغ  السعدان 
واإلظخاف،  السثل  سظ  ضرغمئ،  تغاة  سظ  غئتبعن 
خرجعا غططئعن تصعط شغ ضمان تعزغع البروات الاغ 
وعئعط اهللا إغاعا، ولغج لفؤئ اجاأبرت بعا، شأشصرت 
الظزام  الئحغر  لاطئغص  ذلك  وضض  والسئاد،  الئقد 
الظصث  وخظثوق  الئظك  تعخغات  واتئاع  الرأجمالغ، 
شخض  وبثاخئ  أطرغضا،  طثططات  وتظفغث  الثولغغظ، 
الضئغر،  لثخطعا  الثولئ  شصثان  إلى  أدى  طما  الةظعب، 
الظصث  طعارد  طظ   ٪٨٠ (ظتع  الظفطغئ،  طعاردعا  طظ 
حرارة  شاظثلسئ  بالظاس،  السغح  شداق  افجظئغ)، 
البعرة شغ سطئرة، بط اظاحرت ضالظار شغ العحغط شغ 

ضاشئ طثن السعدان، تطالإ برتغض الظزام.
لصث اتعط المةطج السسضري صعى الاشغغر بأظعا تآلإ 
المساخمغظ أطام طصر الصغادة الساطئ لطةغح ضثعط، 
وأظعا تثسع قصاتام الصخر الرئاجغ، والصغادة الساطئ 
المةطج  والاشغغر  الترغئ  صعى  تاعط  بغظما  لطةغح. 
السسضري بسثم الةثغئ شغ تسطغط السططئ لتضعطئ 
طثظغئ، وأظه غسسى لقتافاظ بالسططئ لظفسه، وطظ 
َبّط تضرار تةربئ ظزام الرئغج المثطعع سمر الئحغر. 
ورائعط  وطظ  والاشغغر،  الترغئ  صعى  صادة  إن  ظسط، 
تابع  السسضري  المةطج  عثا  أن  غسطمعن  برغطاظغا 
سغظغظ،  ذي  لضض  طضحعشئ  أطرغضا  شسغاجئ  فطرغضا، 
وتططإ طظعط  رجالعا شغ الةغح،  شعغ تسامث سطى 
العغمظئ سطى العضع ولع بالصعة، بض وتدشط سطغعط 
السعدان،  شغ  الظفعذ  سطى  افطرغضغئ  السغطرة  لئصاء 
اقظاصالغ  السسضري  المةطج  تحئث  ظرى  ولعثا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

روسيا المجرمة تواصل اعتقاالتها وأحكامها الجائرة 
ضد شباب حزب التحرير
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افوضراظغ  الرئغج  أدلى   ٢٠١٩ ظغسان/أبرغض   ٢٧ شغ 
المئادرة  تعل  بئغان  زغطغظضسغ  شعلعدغمغر  المظاثإ 
لطمعاذظغظ  الروجغئ  السفر  جعازات  إلخثار  الروجغئ 

افوضراظغغظ، وجاء شغ بغاظه الاالغ:
تصغصئ  شغ  جغما  وق  روجغا،  سظ  طثاطفئ  "أوضراظغا 
أن افوضراظغغظ لثغعط ترغئ الاسئغر ووجائض اإلسقم 
غسظغ  طاذا  تماطا  ظسرف  ظتظ  لثلك  واإلظارظئ،  الترة 
أي  سطى  الصئخ  الممضظ  وطظ  الروجغ،  السفر  جعاز 
سثم  الخعاب  وطظ  السطمغ،  الازاعر  باعمئ  أتث 
إجراء اظاثابات ترة وتظاشسغئ، طظ الممضظ ظسغان أي 
تصعق وترغات ذئغسغئ، غةإ سثم الاتثث طع أوضراظغا 
والدشعط  الاعثغثات  باجاثثام  وافوضراظغغظ 
اجاسثاد  سطى  شظتظ  لظا،  بالظسئئ  أطا  اقصاخادغئ، 
روجغا  بغظ  لطاساغح  الةثغثة  الزروف  لمظاصحئ 
التصغصغ  الاطئغع  بأن  اقساراف  وغظئشغ  وأوضراظغا، 
لثوظئاش  الضاطض  اقتاقل  بسث  إلغه  الاعخض  جغاط 

وحئه ججغرة الصرم، ولظ تساسطط أوضراظغا".
اجاراتغةغئ  بظغئ  شسطغ،  رئاجغ  جئاق  ضض  خقل 
أن  شضرة  سطى  وأظخاره  بعروحغظضع  ب.  الرئغج 
عجغماه جعف تسظغ عجغمئ شغ المسار افوروبغ طظ 
أوضراظغا واجاسقطعا أطام روجغا، وصث ألصغ الطعم سطى 
أو  تغمعحغظضع  لئعروحغظضع،  الرئغسغغظ  المظاشسغظ 

زغطغظضسغ، شغ تأضغث المخالح الروجغئ.

رغط ذلك، وشصاً لظاائب الةعلئ الباظغئ الاغ أصغمئ شغ ٢١ 
ظغسان/أبرغض، ظةح زغطغظضسغ شغ تتطغط الفعز سطى 

بعروحغظضع بظسئئ ٧٣,٢٢٪ طصابض ٢٤,٤٥٪.
ظصعل سظ افجئاب العاضتئ قظاخار زغطغظضسغ المبغرة 

لطسةإ وغظئشغ لظا أن ظثضر طا غطغ:
بالمسطسض  ضئغر  بحضض  السام  الرأي  تالئ  تأبر   -١
الضعطغثي "خادم الحسإ" (٢٠١٥)، تغث صام زغطغظضسغ 
بثور الحثص الثي أخئح شةأة رئغسا فوضراظغا وحظ 
تربًا سطى افصطغئ الروجغئ. وغئثو أن شعز زغطغظضسغ 
طظ  ظست  وضأظه  بثا  الرئاجغئ  اقظاثابات  شغ  تصغصئ 

عثا المسطسض الضعطغثي.
٢- ظةح شرغص زغطغظضسغ شغ تظفغث اقظاثابات التاذصئ 
الاغ أدت إلى إغراء افخعات طظ خخعطه الرئغسغغظ 
وغغرعط.  وتعطعحغظضع  بعروحغظضع  طبض  والباظعغغظ 
تعل  افجؤطئ  سطى  اإلجابئ  سمثا  غاةظإ  زغطغظضسغ 
السغاجئ الثاخطغئ والثارجغئ فوضراظغا، وصث جئص له 
الاعاخض  طعاصع  شغ  صخغرة  شغثغع  أحرذئ  جةض  أن 

والاغ ضاظئ ططغؤئ بالسئارات والضطمات الساطئ.
٣- بسث اقظاخار شغ الةعلئ افولى، أخئح طظ العاضح 
ولغج  له  تخعت  جعف  لروجغا  المعالغئ  الصعات  أن 
لئعروحغظضع, بثأ زغطغظضسغ باشغغر خطابه شغ اتةاه 
تخرغتات تادة ضث روجغا. وعثا غسمح له باأطغظ 
أوضراظغا  طظ  الشربغئ  افججاء  شغ  الثسط  طظ  المجغث 

والاغ عغ بحضض تصطغثي ضث روجغا.
المفاجأ  لقظاخار  السمغصئ  افجئاب  ظثرس  سظثطا 
لجغطغظضسغ، غظئشغ أن ظثضر أن السئاق الرئاجغ التالغ 
ضان تتئ جططئ اقتةاعات الاغ تظاحر شغ السثغث طظ 

الثول افوروبغئ وتاى أطرغضا لطسظعات الماضغئ.
وخروج  أطرغضا،  شغ  تراطإ  اظاخار  أن  العاضح  وطظ 
افتجاب  وارتفاع  افوروبغ،  اقتتاد  طظ  برغطاظغا 
وجمععرغئ  وبعلظثا،  وبطشارغا،  ألماظغا،  شغ  الحسئغئ 
طظ  وغغرعا  وجطعشغظغا،  وإغطالغا،  والمةر،  الاحغك، 

الثول افوروبغئ، غزعر أن الشرب طرغخ بالشعغائغئ.
ووشصا لئتث أجرته الةاردغان شإن أضبر طظ ٢٥٪ طظ 

الظاس افوروبغغظ غثسمعن افتجاب الحسئغئ.
دسط  عع  الحسعبغئ  لاتثغث  الرئغسغ  المسغار  إن 
طةمعسئ طظ افشضار تعل شخض المةامع إلى ججأغظ 

طاظاشسغظ: الظاس الطاعرغظ والظثئئ الفاجثة.
لطمسطسض  افجاجغئ  الفضرة  عغ  عثه  بالدئط 
الضعطغثي "خادم الحسإ"، واظاثاب زغطغظضسغ، وتحغر 
عثه اقتةاعات شغ الئقد الشربغئ إلى الاثععر المئثئغ 
شغ عثه المةامسات، سظثطا ق غثسط الظاس أشضارا أو 
براطب أو إخقتات ططمعجئ شئالاالغ غثسمعن أتجابا 
تصطغثغئ، ولضظعط غثسمعن وجععا جثغثة، وعغ الاغ 

شغ  لطاتصغص  صابطئ  غغر  ولضظعا  بسغطئ  أشضارا  تعشر 
ضبغر طظ افتغان وسادة طا تضعن أشضارا تعل "الظدال 

طع سثم المساواة افبثغئ والظثإ الفاجثة".
الرئاجغئ  اقظاثابات  سطى  الشعغائغئ  تأبغر  وضان 
افتجاب  غغاب  طظث  شاضا  أضبر  أوضراظغا  شغ  التالغئ 
آللغات  الفسالئ  واقجامرارغئ  المئثئغئ  السغاجغئ 
السططئ، وبعثا المسظى، أضثت أوضراظغا أظعا تضرس 

الصغط واقتةاعات افوروبغئ.
التثغبئ  اإلسقم  وجائض  أن  ظثضر  أن  المآجش  وطظ 
المحاسر  ظحر  شغ  طعما  دورا  تطسإ  الاعاخض  وطعاصع 
الشعغائغئ. وصث سمطئ المظابر اإلسقطغئ سطى طثى سصعد 
لطسغطرة  الاصطغثغئ  وافتجاب  التاضمئ  الظثإ  لخالح 
ذلك،  شغ  بما  الثاخئ،  لمخالتعا  المةامسات  سطى 
غسمى  وطا  اإلجقم  ضراعغئ  ظحر  المبال،  جئغض  سطى 
اقصاخادي  الاثخض  برر  الثي  اإلجقطغ،  بالاعثغث 
أخئتئ  اآلن  ولضظ  اإلجقطغئ.  الئقد  شغ  والسسضري 
الظثإ  ضث  الرئغسغ  الحسئغئ  جقح  المظخات  عثه 

التاضمئ، لثلك، اظصطإ الستر سطى الساتر.
رئاجئ  تتئ  أوضراظغا  طسار  بحأن  الظصاش  وسظث 
جاعاجه  روجغا  أن  ظثضر  أن  السغأ  طظ  زغطغظضسغ، 
خغئئ افطض ظفسعا الاغ ضاظئ سطغعا شغ الطتزئ الاغ 
اظاثإ شغعا تراطإ. وتاعصع روجغا اقتارار شغ السقصات 
طع أطرغضا، ولضظ عثه الاعصسات تطمئ شغ افحعر 

افولى سظثطا جاء تراطإ إلى السططئ.
وضان اقتعام لجغطغظضسغ ضعظه سمغق لروجغا، الفضرة 
الرئغسغئ لثساغئ بعروحغظضع اقظاثابغئ وصث جاسث شغ 
ذلك خمئ زغطغظضسغ تعل السقصات المساصئطغئ بغظ 

روجغا وأوضراظغا.
طفاعح  بثسط  تثرغسعا  تط  شصث  لروجغا،  بالظسئئ  أطا 
طظ تراطإ خقل شارة اظاثابه وطظث ذلك التغظ ضان 
طظ  الرغط  سطى  زغطغظضسغ،  تصغغط  شغ  جثًا  ترغخاً 
وجعد بسخ الثسط سطى الصظعات الاطفجغعظغئ المعالغئ 
لطتضعطئ وبضطمات السغاجئ افوضراظغئ صخغرة افجض 
طبض رئغج العزراء افوضراظغ السابص ن. أزاروف. لضظ 
الاشغغرات الاغ ذرأت شغ خطاب زغطغظسضغ بسث الةعلئ 
الباظغئ  الةعلئ  بسث  بعا  أدلى  الاغ  والئغاظات  افولى 
ضبغرًا  تثاطش  لظ  الصدغئ  عثه  شغ  جغاجاه  أن  تئغظ 
الظاذص  أسطظ  لثلك  تماطا،  بعروحغظضع  جغاجئ  سظ 
الرجمغ لئعتغظ شغ أزطئ أوضراظغا شغضاعر طغثوشغثك 
بسث الةعلئ الباظغئ أن زغطغظسضغ ق غافص طع حروط 

روجغا شغ الاسعغئ شغ حرق أوضراظغا.
المظاثإ  الرئغج  أدلى  ظغسان/أبرغض،   ٢٧ شغ  وأخغرا 
لاجوغث  الروجغئ  المئادرة  تعل  بغاظا  زغطغظضسغ 
المعاذظغظ افوضراظغغظ بةعاز جفر روجغ: "حثص طا 
صث غصعل إن زغطغظضسغ غتاول تعثئئ غصزئ الحسإ 
افوضراظغ. ولضظ شغ العاصع لط غضظ طظ المعط جثا 
طظ جغفعز شغ اقظاثابات، أي شائج لغج لثغه بثغض شغ 
طعاخطئ جغاجئ الرئغج السابص. بما أن ضض حثص 
بما شغ ذلك زغطغظضسغ وصعات خطفه غسرف طاذا ضاظئ 
الغعم  وروجغا.  (غاظعضعشغاح)  بغظ  الخثاصئ  ظاغةئ 
طع  تاساطح  لظ  وبالاالغ  السغاجغئ،  والصعى  المةامع 

أي طظسطفات أو تتعقت إلى روجغا".
وغظئشغ أن غضعن طظ المسروف أظه إذا ضان زغطغظضسغ 
لظ  ذلك  شإن  روجغا  طع  وجط  تض  إلغةاد  تفاوض 
غضعن ظاغةئ إلرادته أو إرادة الصعى الاغ تصش خطفه، 
أطرغضا،  وخاخئ  الشرب،  إرادة  بتسإ  جغضعن  ولضظه 
رعائظ  عغ  وطعاردعا  أوضراظغا  شإن  المسظى  عثا  شغ 

الخراع بغظ روجغا وأطرغضا.
شغ  العضع  تعل  اتاماق  افضبر  السغظارغع  عع  عثا 
تآضث  وجعف  الةثغث،  الرئغج  اظاثاب  بسث  أوضراظغا 

افحعر المصئطئ عثا افطر أو تئططه.
غظئشغ  الشعغائغئ،  طحضطئ  إلى  وبالسعدة  الظعاغئ،  شغ 
أن غصال إظظا ظحعث الغعم أغثغعلعجغئ أوروبغئ وتاى 
اإلجقطغئ  لفطئ  طعاتغئ  ظروشا  غثطص  وعثا  أطرغضغئ، 
ضثولئ  السالمغئ  الساتئ  إلى  السعدة  شغ  ترغإ  الاغ 

 طآبرة وتاى رائثة
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ أوضراظغا

وعغ  بالثغمصراذغئ  بالتضط  السربغ  الربغع  بــعرات 
السطماظغئ ظفسعا الاغ ترطعا اإلجقم. وصث خرح صادة 
طظ عثا اإلسقن أطبال الظاذص الرجمغ باجط الضغان 
الاضظعصراط  أو  المثظغئ  الثولئ  وعغ  السطماظغئ  سطى 
جععد  أن  غآضث  طما  جاشر،  بحضض  غططصعظه  الثي 
أزعصئ  الاغ  وأرواتعط  جفضئ  الاغ  ودطاءعط  البعار 
صث صادعا المةطج السسضري وضغان إسقن الترغئ إلى 
غغر المرتةى، طما غآضث بصاء الظزام السابص السطماظغ 
بظزام جثغث أضبر جعءًا، شصث بثأ ودحظ رؤغاه بحغطظئ 
ذرغسئ  باإلجقطغغظ  غسمى  طا  تضط  طاثثا  اإلجقم 
طةطج  بض  السعدان.  شغ  اقجاسمار  طآرب  لاتصغص 
البعرة عثا ترك الضبغر الضبغر طظ طةرطغ اإلظصاذ دون 
اساصال، بض صئض اجاصالئ طثغر جعاز افطظ الثي تظعء 
طظ  الظاس  طظ  ضثه  المسةطئ  والةرائط  الحضاوي 
تسثغإ أو صاض وضان طظ أبرزعا طصاض افجااذ أتمث 
الثغر شغ طظطصئ خحط الصربئ، وتاى الثغظ خرح صادة 
لط  سطغعط  الصئخ  تط  أظعط  السسضري  المةطج  طظ 
غخعر أتث طظعط لغعبص اإلسقم تصغصئ ذلك، وغصال إن 
عظاك طقغغظ طظ الثوقرات وغغرعا وجثت شغ طظجل 
وضغش  وتعبغصعا  تصغصاعا  تعضح  ولط  الئائث  الرئغج 
الاغ  الئسغطئ  افطعر  بسخ  عثه  طسعا،  الاساطض  تط 

تشاضى المةطج السسضري سظعا.
شعثا الاةمع بضغاظاته الثي أسطظ ظفسه صائثا لطبائرغظ 
طظفخض سظعط، فن البائرغظ لط غبعروا طظ أجض إزاتئ 
سمغض واإلتغان بسمغض آخر غرضج السطماظغئ شغ السعدان 

وبخعرة بحسئ بثأت طقطتعا شغ الاحضض. 
إن الةمغع طافصعن سطى أن ظزام اإلظصاذ لط غتضط غعطا 
بظزام اإلجقم بض تضط بالسطماظغئ شغ أبحع خعرعا، 
شأتى  اإلجقم  عغ  جرائمه  أن  غخعر  أن  سطى  وأخر 
سخئغئ  أظعا  طع  اإلجقم  طظ  أظعا  وخعر  بالفثرالغئ 
طجصئ السعدان وأشصرته وشخض بعا جظعب السعدان، 
وسظثطا شخطئ اإلظصاذ الةظعب بارضاه بسطماء السقذغظ 
وأتئ  اإلجقم،  شغ  غةعز  أظه  وادسئ  الربا  واجاتطئ 
بتمث  ولضظ  و٢٠٠٥،   ،١٩٩٨ سطماظغغظ  بثجاعرغظ 
اهللا وشدطه اظئرى له تجب الاترغر، أي لعثا الظزام الثي 
جطإ السططئ طظ الظاس شغ ١٩٨٩ وضحش سطماظغاه 
المطاتغئ وسمالاه فطرغضا وجغر طسغرات طظعا ابظاان 
بإخثار  وصام  ططغعظغئ  تعصغسات  وجمع  الصغادة  إلى 
وغائظى  الظزام  عثا  شغعا  غفدح  الظحرات  طقغغظ 
إذا  واآلن  اإلجقطغئ،  السصغثة  سطى  بظاء  افطئ  طخالح 
بالةغح غضرر السغظارغع السابص وغسطإ السططان طظ 
افطئ وغسطغ حرسغئ زائفئ لطسطماظغئ بثسعى الثولئ 

المثظغئ الاغ تئارضعا أطرغضا وتخر سطغعا.
أن  لثرجئ  اإلظصاذ  ظزام  إجقطغغ  حغطظئ  تمئ  لصث 
ضاظئ العااشات تردد: (ق إله إق اهللا الضغجان أسثاء اهللا).. 
و(الضغجان اجط غططص سطى جثظئ الظزام طظ الترضئ 
اإلجقطغئ الاغ صادعا الارابغ وسطغ سبمان)، بض تسثى 
ذلك سطى سثد طظ المحاغت الثغظ تمئ حغطظاعط، 
وأخئح غظادى ق ظرغث ذضر اإلجقم ضفاظا عثه الثثغسئ، 
وأتثعط غصعل ق تظادوا بتضط اإلجقم طظ المةطج 
غغر  العصئ  غصعل  وآخر  شرخئ!  أسطععط  السسضري 
ضان  الاغ  ظفسعا  الضطمات  عغ  اهللا  جئتان  طظاجإ! 
غصعلعا جعاز افطظ شغ الظزام السابص والمثاشسغظ سظ 
الئاذض. والسآال طا عغ الفرخئ المططعبئ طظ التضط 
لمثة أربع جظغظ طاذا غرغث السطماظغعن؟ الامضظ طظ 
التضط ضما شسض أجقشعط طظ صمع وإبساد لقجقم طظ 

التغاة بجسط إبساد اإلجقطغغظ تالغا.
بشغر  التضط  واتث،  لغعم  ولع  غةعز،  ق  أظه  ظسطط  إظظا 
الثواء  وعع  تطئغصه،  واجإ  شاإلجقم  اهللا،  أظجل  طا 
والحفاء وطا أضاع بقدظا إق عثه السطماظغئ الاغ غجطع 
افطرغضغئ  بالخعرة  السعدان  تضط  شغ  تسامر  أن 
طخر.  شغ  السغسغ  جغظارغع  بثلك  شغاضرر  الئحسئ، 
والئرغطاظغ،  افطرغضغ  اقجاسمار  طثطط  اهللا  خغإ 
شما عغ إق أغام وغسسث الظاس بإصاطاعا خقشئ راحثة 

 سطى طظعاج الظئعة إن حاء اهللا
* سدع طةطج تجب الاترغر/ وقغئ السعدان

السعدان بسث الئحري إىل أغظ؟

سظثطا بثأت اقظافاضئ شغ السعدان شغ ١٩ ضاظعن 
بج)،  (تسصط  حسار  اتثثت  ٢٠١٨م  أول/دغسمئر 
شضغش  رؤغئ،  دون  بأظه  الحسار  عثا  طظاصحئ  وتمئ 
بسث  وطــاذا  شصط!  السصعط  إلى  البعرة  تث  غضعن 
بثجاعره  الظزام  لضض  عع  السصعط  وعض  السصعط؟ 
وصعاظغظه وأجعجة التضط واإلدارة، أم عع إبثال وإتقل 
السطماظغ  الئحغر  غثعإ  أن  بمسظى  الظزام؟  بصاء  طع 
اهللا  أظجل  طا  بشغر  جظئ  بقبغظ  السعدان  تضط  الثي 
الئاذض  ظزاطه  وغئصى  السئاد،  وأضاع  الئقد،  ودطر 
آخرغظ  بسطماظغغظ  غآتى  بط  وسطماظغئ،  شثرالغئ  طظ 
شغ  واقجامرار  ظفسه،  السطماظغ  الظعب  شغ  غسغرون 
جرغمئ شخض الثغظ سظ التغاة وإضراه المسطمغظ سطى 

اقتاضام إلى غغر اإلجقم جئرا سظعط.
البعار  تمضظ   ٢٠١٩ ظغسان/أبرغض  طظ  السادس  شغ 
بسث  لطةغح،  الساطئ  الصغادة  تعل  اقساخام  طظ 
ضسر التعاجج افطظغئ، وخرج صادة شغ الةغح بصغادة 
ظغسان/أبرغض  طظ  سحر  التادي  شغ  سعف  بظ  سعض 
٢٠١٩م طسطظغظ اظصقبعط سطى الئحغر، ورشخ صائث 
صعات الثسط السرغع أن غظدط إلى طةطج ابظ سعف 
الحسإ،  طع  غضعن  أن  غفدض  إظه  وصال  السسضري، 
وضاظئ جضاي ظغعز سربغئ صث أوردت خئرًا أن الفرغص 
أول رضظ سئث الفااح برعان عع الثي جغاعجه لقذاسئ 
لاسةغض خطاب اقظصقب شغ الغعم ظفسه ٤/١١، شإذا 
غاةاوز  لط  الثي  سعف  ابظ  عع  الئغان  أذاع  بالثي 
شغ  أسطظ  بط  وطظ  جاسئ،  البقبغظ  لطتضط  تسطمه 
سعف  ابظ  سطى  اظصطإ  صث  برعان  أن   ٤/١٢ الةمسئ 
بط أسطظ طتمث تمثان دصطع المطصإ بتمغثتغ ظائئا 
صث  افطر  أن  غآضث  طما  السسضري،  المةطج  لرئغج 
جعاز  طثغر  أن  المفاجأة  وضاظئ  بسظاغئ.  ترتغئه  تط 
افطظ والمثابرات خقح صعش صثم اجاصالاه لئرعان 
له  ولغج  سطغه  طآاخث  غغر  وضأظه  طئاحرة  شصئطعا 

جرائط غةإ طساصئاه سطغعا.
سطى  المعصسئ  والضغاظات  المعظغغظ  تةمع  اسارف  لصث 
وذطإ  السسضري،  بالمةطج  والاشغغر،  الترغئ  إسقن 
طظ المةطج أن غسثل الصعاظغظ المصغثة لطترغات، شصث 
لسظاغظ  الئطث  جغتضط  أظه  السسضري  المةطج  أسطظ 
بسخ  واسارض  اظاصالغ  تضط  شارة  شغ  ضاططاغظ 
المعظغغظ سطى ذلك وذالئعا أن غضعن التضط اقظاصالغ 
السسضري  المةطج  أسطظ  ولضظ  جظعات،  أربع  لمثة 
الترغئ  إسقن  طمبطغ  طع   ٤/٢٧ شغ  اجاماسه  سصإ 
والاشغغر أظعط حرضاء أجاجغعن، بض أضث صئض ذلك بأن 

المعظغغظ وضغاظات اإلسقن عط الممبطعن لطبعار.
اظصقبًا؟  عثا  ألغج  رئغسًا؟  برعان  غخئح  تص  شئأي 
جغتضط  إظه  أم  تاضما؟  الئرعان  سغظ  الثي  شمظ 
غسمى  الــثي  السطماظغ  والتضط  السسضري  بالةئر 
شتضعطاه  جطفا،  التضط  تسطط  شصث  المثظغئ  بالثولئ 
لطظزام  اطاثاد  عغ  بض  سسضري  باظصقب  جــاءت 
الثي  الضثب  عع  عثا  ظسط  المصاغغج،  بضض  السابص 
لسرصئ  وطتاوقت  البائرغظ،  وسطى  الظاس  سطى  طرر 

بعرة الحئاب شغ السعدان.
بسثطا  وأغثته  المةطج  بعثا  أطرغضا  اسارشئ  لصث 
أرجطئ طئسعبئ بعشث الاصى رئغج المةطج السسضري 
بسث سحر جظعات صطغسئ طع الرئغج الئائث، شصث صثطئ 
طضغق جغمج ظائإ طساسث وزغر الثارجغئ افطرغضغئ 
لطحآون افشرغصغئ غعم اقبظغظ ٤/٢٢ بعشثعا والاصئ 
برعان وتباه سطى الافاوض وتحضغض تضعطئ طثظغئ 
شغ أصرب وصئ، أطا السفغر افطرغضغ شصث أجرى طصابطئ 
طع تمغثتغ شغ افغام افولى لقظصقب. وزار بظفسه 

طعصع اقساخام طرات سثة.
إسقن  سطى  المعصسعن  غضعن  تص  بأي  المصابض  وشغ 
ألغج  السعدان؟!  فعض  العتغثغظ  الممبطغظ  الترغئ 
غضعظعا  لط  الثغظ  ولطبائرغظ  لطظاس  اجاشفاق  عثا 
سطى  قصاخارعا  اإلسقن  عثا  ضغاظات  باعجه  سالمغظ 

حسار (تسصط بج)؟
السسضري  والمةطج  المعظغغظ  طع  تافص  أطرغضا  إن 
شغ  سطغه  أخرت  طا  ظفج  وعع  المثظغئ  الثولئ  سطى 
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صدغئ  تزض  المظفسئ،  طصغاس  غائظى  الثي  الرأجمالغ  المئثأ  شغ  أظه  تظجاظغا  شغ  لطمراجسئ  تصرغر  آخر  ضحش 
داخض  افشراد  بسخ  أن  طظ  بالرغط  تصغصئ  أي  بثون  شارغًا  بغاظًا  المحروع  غغر  والضسإ  الفساد  طضاشتئ 
الظزام غثسعن أظعط جادون شغ السمض، والتاخض عع أظه ق غمضظك أن تضعن صادرًا سطى تظزغش الفعضى 
أبظاء وجعدك شغ الثاخض. وبثخعص ذلك صال بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ تظجاظغا إن 
التضعطئ الاظجاظغئ التالغئ الاغ تخظش ظفسعا ضمصاتطئ لطفساد تاحابه طع التضعطات السابصئ، أو تاى عغ 
أجعأ طظعا. تغث غضحش أتثث تصرغر طراجسئ لطمراصإ المالغ والمراجع السام (CAG) لطسام ٢٠١٨/٢٠١٧ 
طحئععئ  وطساطقت  خفصات  خقل  طظ  الحطظات  طظ  لارغطغعظات  ضثط  تضعطغ  تئثغر  عظاك  ضان  أظه 
السغاجغغظ  ضض  جععر  أن  الئغان  وأضث  الثولئ.  خجغظئ  طظ  واقخاقس  الصاظعظغئ  غغر  الحراء  سمطغات  طبض 
ق  إظعط  الحسإ.  خثطئ  باجط  الساطئ  افطعال  طظ  أظفسعط  إلبراء  التضعطئ  اجاشقل  عع  الثغمصراذغغظ 
غثحعن التساب طظ اهللا وق طظ الظاس، فن شضرعط السطماظغ شغ العاصع ق غعاط باعجغعات اهللا. وأوضح 
افحثاص  طظ  السغاجغ  طراصئئ  غةإ  أظه  سطى  وتآضث  بالظاس  تساظغ  اإلجقم،  شغ  السغاجئ  أن  الئغان 
شغ  وبالاالغ  اآلخرة.  شغ  سسغرا  تسابا  جغتاجإ  ذلك،  وشعق  المزالط،  طتضمئ  طظ  وجغقتص  السادغغظ، 
اإلجقم، لغسئ السغاجئ سمق ربتغا، ولضظعا سإء غةإ تظفغثه طع الثعف طظ اهللا جئتاظه وتسالى. واخااط 
الئغان بالصعل: طظ الطئغسغ إذن أظه شغ ظض التضط اإلجقطغ لطثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة لظ تضعن 

الفعضى والفساد طعجعدغظ ضما عع التال شغ الظزام الرأجمالغ الغعم.

حاططئ بسث (٣٠) ساطاً طظ التضط الفاحض). وبسث زغارته 
لمضان اقساخام، سئر سظ إسةابه بالبعرة السعداظغئ، 
شصث تتثث سظ طساعى الاظزغط، والافاغح، والمراضج 
الطئغئ، والةثارغات، واخفاً طصر اقساخام بأظه (دولئ 
داخض الثولئ)، وبضض جثش وحسعر باقظاخار صال: (إظه 
وأضاف:  سطغعا)،  حاعثًا  أضعن  أن  لغ  واطاغاز  لحرف 
(لضظ ضض عثا شغ خطر، فن سثم اقجاصرار السغاجغ 
سطى المحعث غعثد باثطغر ضض طا  الثي غتعم تالغاً 
تط تتصغصه تاى اآلن). (السعدان الغعم ٢٠١٩/٠٥/٠١م 
سظ ختغفئ اقظائاعئ). وصال: (لصث تتثبظا طع المةطج 
السغاجغئ  وافتجاب  اقتاةاج  صادة  وطع  السسضري 
والمةامع المثظغ لطثشع ظتع المروظئ والتض العجط) 

(جعدان بعجئ ٢٠١٩/٠٥/٠١).
إن تأبغر برغطاظغا قشئ لطظزر خاخئ شغ تةمع المعظغغظ، 
وتجب افطئ بصغادة الخادق المعثي، إق أن تأبغرعط 
غئصى طتثودًا تاى لع دخطعا شغ التضعطئ المثظغئ، طا 

داطئ السغادة الفسطغئ لرجال أطرغضا شغ الةغح.
أطا المآلط تصًا، شعع أظه بالرغط طظ خطعرة جطعة 
وعحاحئ  فطرغضا،  المعالغ  السسضري  المةطج 
التضعطئ المثظغئ المصئطئ الاغ تظادي بعا صعى إسقن 
طظ  شإظه  برغطاظغا،  ورائعط  وطظ  والاشغغر  الترغئ 
السععلئ اظصداض الةغح سطغعا وإزالاعا، ضما تثث 
طع تضعطئ الخادق المعثي شغ أواخر الصرن الماضغ. 
أطرغضا،  طع  السسضري  المةطج  جغر  أن  طظ  وبالرغط 
شغه خطعرة حثغثة سطى صادة المآجسئ السسضرغئ، 
الاغ جعف تطفزعط لفر الظعاة بسث اجاظفاد ذاصاعط 
إرضائعا،  شغ  غاسابصعن  بسدعط  ظرى  خثطاعا،  شغ 
اهللا  بأتضام  ططصغظ  وتسالى،  جئتاظه  اهللا  إرضاء  بثل 
سج وجض وراء ظععرعط. وظتظ ظسطط أن شغ المآجسئ 
السسضرغئ طظ الرجال المآطظغظ الخادصغظ المثطخغظ 
الثغظ لع ظخروا اهللا ودغظه، لظخرعط اهللا شغ الثظغا، 
الةظث  أغعا  عثا  شطمبض  اآلخرة،  شغ  طضاظاعط  وأسطى 
وسطى  الثقشئ.  طحروع  لظخرة  شطاسمطعا  الخادصعن 
افلفاظ  طظ  وغغرعا  المثظغئ  بالتضعطئ  المظادغظ 
لعةاعط،  غشغروا  أن  رظاظئ،  تئثو  والاغ  المساعردة، 
وغطالئعا بالثي عع خغر، والثي غرضغ اهللا ورجعله، 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  بثولئ  وغظادوا 
شعض  واآلخرة.  الثظغا  شغ  وطةثعط  سجعط  بعا  الاغ 

 غاثارك الةمغع أطرعط إن ضاظعا غسصطعن؟

أجطعب  المةطج  غساثثم  جعئ  شمظ  بالسططئ، 
والحارع،  المسارضئ  صعى  طع  والمعاجعئ،  الاعثغث 
جغعاجه  أظه  وطسطظًا  إلغعا،  واضتئ  تعثغثات  طعجعًا 
الافطاات افطظغئ، وطظ جعئ أخرى، غآضث سطى الامسك 
بالافاوض، وبسثم رغئاه شغ شخ اقساخام طظ أطام 
بأظه  (برعان)  الفرغص  غخرح  بط  بالصعة،  الةغح  طصر 

جغحضض تضعطئ طثظغئ ولضظ تتئ إطرة لطةغح.
إن جغاجئ أطرغضا تصئض بالتضط المثظغ رغبما تامضظ 
طرة  الةغح  شغ  سمقئعا  إلسادة  سطغه،  اقظصقب  طظ 
أخرى، بط ترطغ بعط شغ صارسئ الطرغص. ولقذمؤظان 
لسمقئعا،  باإلغساز  أطرغضا  صاطئ  خطاعا،  جغر  سطى 
وطظعط طةطج افطظ افشرغصغ لطاثخض شغ افطر، شصث 
الةغح،  تظتغ  لسثم  أجفه  سمغص  سظ  المةطج  سئر 
وتسطغط السططئ اقظاصالغئ لطمثظغغظ خقل ٦٠ غعطًا، 
واسائره (الامثغث افخغر لطمةطج السسضري السعداظغ 
تعاذآ  غقتر  وعضثا  لطمثظغغظ)..  السططئ  لاسطغط 
السسضري  المةطج  أطث  إلذالئ  وتسعغفات  طضحعف 
شغ السططئ، تاى ترتإ أطرغضا أوضاسعا لطثروج طظ 

عثا المأزق الثي اضطرت لطعصعع شغه.
ق ترغإ شغ اجامرار  وبالمصابض شإن برغطاظغا، صطساً 
شغ  وق  بض  فطرغضا،  الاابع  السسضري  المةطج  عثا 
سصإ  افولى،  الععطئ  شمظث  أخًق،  التضط  شغ  وجعده 
إسقن اقظصقب، أي شغ ٢٠١٩/٠٤/١٢، دسا وزغر الثارجغئ 
الئرغطاظغ جغرغمغ عظئ، إلى "اظاصال جرغع إلى صغادة 
تشرغثة  شغ  وأضاف  لطةمغع"،  وطمبطئ  حاططئ  طثظغئ 
ساطغظ  لمثة  غتضط  سسضرغاً  (طةطساً  أن  تعغار  سطى 
لغج التّض) (الثطغب أون قغظ)، أطا السفغر الئرغطاظغ 
سرشان خثغص شصث ظحر شغ تسابه سطى تعغار تفاخغض 
اقظاصالغ  السسضري  المةطج  رئغج  ظائإ  طع  لصائه 
( الاصغئ  السفغر:  صال  تغث  تمغثتغ،  تمثان  طتمث 
ظائإ رئغج المةطج السسضري اقظاصالغ الغعم، لغج 
لطاأغغث أو طظح الحرسغئ ولضظ لطاأضغث سطى الثطعات 
الاغ ترغث الممطضئ الماتثة أن غاط اتثاذعا لاتسغظ 
٢٠١٩/٠٤/١٥م).  ظغعز  (السعدان  السعدان)  شغ  العضع 
وتثَّر السفغر الئرغطاظغ شغ الثرذعم طظ تثطغر ضض 
اقجاصرار  سثم  بسئإ  السعداظغئ،  البعرة  تصصاه  طا 
الثي غسغطر سطى المحعث، سقوة سطى سثم تسطغط 
المةطج السسضري السططئ لطمثظغغظ، وسئر سظ طعصش 
برغطاظغا بدرورة (اغاظام الفرخئ لطاشغغر وبظاء دولئ 

تامئ: احاثاد الخراع سطى ضراجغ السططئ شغ السعدان

تاقت  أحث  شغ  عع  وغثطر  وغحرد  وغصاض  وغصخش 
ضسفه، شعع طاعالك طاعاو، وصث أبئئ لظا ذلك طآخرا 
الداطظ  غترص  لثلك  تعران،  شغ  الخادصعن  البعار 

الارضغ سطى سثم خعض طسارك ضثه.
إن  ظصعل:  ذضرظا  طا  جغاق  وشغ  المظططص  عثا  وطظ 
سائظا لغج سطى المةرطغظ الروس والظزام وأتقشعط 
وأحغاسعط شعط أسثاؤظا، ولغج سطى الظزام الارضغ 
شصث خرح طرارا وتضرارا أن طا غعمه طظ بعرتظا تماغئ 
تثوده ق الثطاء وق افحقء وق افسراض، وق ظساإ 
طظ  بسرض  دغظعط  باسعا  شصث  الفخائض  صادة  سطى 
جظعات  بماظغ  طثى  سطى  خئرظاعط  وصث  زائض  الثظغا 
لطظزام  وغسطمععا  البعرة  لغؤثوا  إق  وجثوا  طا  أظعط 
غأتغ  بط  داسمغعط  طظ  خجائظعط  غمفوا  أن  بسث 
الظزام وغظاصط طظ عآقء الصادة غغر طأجعف سطغعط 
ولضظ بسث أن غسغث شغ افرض الفساد وغعطك الترث 

والظسض...
لطسظاخر  أتثعما  حصغظ:  سطى  طعجه  سائظا  إظما 
المثطخئ طمظ ق تجال روح البعرة والةعاد طاصثة شغ 
شغه  غعاجععن  الثي  الغعم  ذلك  وغامظعن  خثورعط 
الظزام المةرم لغصاخعا لطثطاء المسفعضئ وافسراض 

المظاعضئ شظصعل لعط:
صادة  أخئح  وإظما  طصعد  بق  صائث  ق  أظه  اسطمعا 
غأن  ألط  خغاظاعط،  سطماط  وصث  بضط  صادة  الفخائض 
شافطئ  طسغرتضط؟  وتضمطعا  سظعط  تظفدعا  أن  لضط 
تضعظعا  شق  بئطعقتضط  غااجر  والصائث  باظازارضط 
سعظا لطزالمغظ وجثدوا السعث طع اهللا. عض تسضاعن 
صرغئا  جاطتصعا  والاغ  الارضغئ  الثورغات  دخعل  سطى 
أن  ضغش  رأغاط  وصث  الروجغئ؟!  الثورغات  اهللا  صثر  ق 
وضمان  البعار  لمراصئئ  إق  عغ  طا  الارضغئ  الثورغات 
سثم تترضعط ضث الظزام، ورأغاط أغدا أظعا ق تثخض 
صرغئ وتثرج طظعا إق وغصخفعا الظزام طما غثل سطى 

الاظسغص بغظ الطرشغظ.
شغ  افطئ  أبظاء  سطى  شعع  سائظا  طظ  اآلخر  الحص  أطا 
الضبغر  غثرك  ولط  صثرعط  غسرشعا  لط  الثغظ  الحام 

طظعط طثى صعته شغما لع رشع الخعت سالغا.
وخرجئ  ارتفسئ  الاغ  المئارضئ  افخعات  بسخ  إن 
اتفاق  تطئغص  أخرت  الارضغئ  الجور  حععد  ظصاط  إلى 
جعتحغ المحآوم الثي ضان طظ المفارض تطئغصه 
طظث السام المظخرم شضغش إن ارتفع خعت الةمغع؟

شالمططعب طظضط غا أعض الحام أن تصفعا جثا طظغسا 
شافطر  المسآولغئ  صثر  سطى  وتضعظعا  المآاطرة  أطام 
جث ق عجل، اتادظعا البعار الخادصغظ لغضمطعا طسغرة 
وغسج  اإلجقم  تضط  وغصام  الظزام  شغسصطعا  البعرة 
المسطمعن وظسعد لسابص سعثظا صادة افطط وتاتصص 
 ُ َأْي بظا بحرى رجعل اهللا  «ِإنَّ اللَه َزَو ِلَي اَألْرَض َفَ
َها».  َ ِلي ِمْ ِي َما ُزِو ُ ُأمَّ ُلُغ ُمْل ْ اِرَقَها َوَمَغاِرََها َوَسَ َ َم

شعض ظةث سظثضط آذاظا خاغغئ؟
ْمَع  لَْقى الّسَ

َ
ْو أ

َ
﴿إِّنَ فِي َذلَِك لَِذْكَرى لَِمن َكاَن لَُه َقلٌْب أ

 ﴾وَُهَو َشِهيٌد

َرّبَُك  ْخرََجَك 
َ
أ ﴿َكَما  السجغج:  ضاابه  شغ  تسالى  غصعل 

  لََكارُِهوَن  الُْمْؤِمنِيَن  ّمَِن  َفرِيقاً  َوإِّنَ  بِالَْحّقِ  بَيْتَِك  ِمن 
ّغََما يَُساقُوَن إِلَى الَْمْوِت 

َ
يَُجادِلُونََك فِي الَْحّقِ َنْعَدَما تَبَّيََن َكك

ّغََها 
َ
ائَِفتِْيِن ك وَُهْم يَنُظُروَن  َوإِْذ يَِعُدُكُم اّبُ إِْحَدى الّطَ

ْوَكِة تَُكوُن لَُكْم َويُرِيُد  ّنَ َلْيَر َذاِت الّشَ
َ
لَُكْم َوتَوَّدُوَن أ

ن يُِحّقَ الَحّقَ بَِكلَِماتِِه َويَْقَطَع َدابَِر الَْكافِرِيَن﴾.
َ
اّبُ أ

ْخرََجَك﴾ فن 
َ
اهللا سج وجض لط غصض "خرجئ" وإظما ﴿أ

خروجك شغ جئغض اهللا ذاسئ له واطاباق فطره وضأظه 
عع الثي غثرجك باعشغص طظه شاطمج رساغاه وتتج 

بمسغاه شاسغر طاعضق سطغه راجغا ظخره.
وإذا السظاغئ قتزاك سغعظعا

ظط شالمثاوف ضطعظ أطان
عثه اآلغات الضرغمئ شغ جعرة افظفال وضأظعا تعطأ 
إلى واصسظا التالغ، وِسئر الصرآن وطعاسزه صائمئ إلى 

غعم الثغظ.
اآلغات  عثه  طساظغ  أخئتئ  عثا  زطاظظا  شغ  ولضظ 
الطرغص  لغصطع    اهللا  رجعل  خرج  شعظاك  طصطعبئ؛ 
سطى صرغح وعظا خرج صادات الفخائض الغعم لغفاتعه 

لطظزام المةرم!
وعظا  صرغح،  طظ  أطعالعط  قجاسادة  خرجعا  عظاك 

شرضعا سطغظا الدرائإ والمضعس لغظعئعا أطعالظا!
دابر  وغصطع  بضطماته  التص  غتص  أن  اهللا  غرغث  عظاك 
الضاشرغظ شأظفر المسطمغظ إغاعط بمسرضئ بثر الضئرى 
شاتتئ الفاعتات، بغظما عظا تشطص المسارك سطى الظزام 
أتغاظا  الثةعلئ  الردود  بسخ  إق  ظرى  وق  المةرم 
والاغ ق تسمظ وق تشظغ طظ جعع، وبسخ السمطغات 
اقظشماجغئ طظ بسخ المةاعثغظ المثطخغظ الثغظ 
غثخطعا  لط  والثغظ  المسارك  لفاح  حعصا  غاترصعن 
وإظما  غخغئعظعا  دظغا  وق  لمال  ق  الةعاد  جاتات 
لغثغصعا الظزام المةرم بأجا حثغثا وغظسعه وجاوس 

الحغطان وغبأروا آلعات المسثبغظ.
المئارضئ  الحام  بعرة  به  اباطغئ  طا  أخطر  طظ  إن 
اظسغاق الضبغر طظ أعطعا (اظثثاسًا) وراء الظزام الارضغ 

الثي ضما غصعل الحاسر:
غسطغك طظ ذرف الطسان تقوة

وغروغ طظك ضما غروغ البسطإ
 شأسطعه صغادتعط وجاروا خطفه شأورد البعرة المعالك 
أو  طظطصئ  غخظ  أو  درع  ضض  طصابض  لغسطط  واظاصض 
اجاصئال  وغساصئطعط  طظعا  أعطعا  وغعّةر  طظاذص 

المدغاف لغحسرعط بأظه افم الرؤوم!
شغ عثا السغاق جاء اتفاق جعتحغ المحآوم المظسصث 
والداطظ  صاطظا  ضمظ  الثي  الروجغ  الداطظ  بغظ 
بض  المسارك،  شاح  وسثم  خماظا  ضمظ  الثي  الارضغ 
أضبر طظ ذلك السغر باتةاه جتإ السقح البصغض لظجع 
طثالإ البعار وشاح الطرصات لطظزام إلظساحه وتصطغع 
اباقسعا  غسعض  أصسام  بقبئ  إلى  المترر  أوخال 
تئاسا لااتصص طصعلئ: "طظ خاتإ الثئإ غعطا أورده 

المعت غغطئ".
غسربث  الثي  الظزام  أن  عظا  ظثضر  أن  غفعتظا  وق 

عمسئ يف أذن ضض طثطص
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ ساطر جالط أبع سئغثةـ 

ظحر طعصع (جغ أن أن سربغ، السئئ، ٢٨ حسئان 
شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٩/٠٥/٠٤م)  ١٤٤٠عـ، 
بأطغظعا  طمبطئ  اإلجقطغ،  السالط  رابطئ  "وجعئ 
دسعة  السغسى،  الضرغط  سئث  بظ  طتمث  السام، 
السسعدغئ،  السربغئ  الممطضئ  بجغارة  غععدي  لعشث 
طسطظا أن طعسث الجغارة جغضعن شغ ضاظعن الباظغ/

بالسربغئ"  "إجرائغض  خفتئ  وظحرت   .٢٠٢٠ غظاغر 
تشرغثة  (اإلجرائغطغئ)  الثارجغئ  لعزارة  الاابسئ 
صالئ  تعغار،  الاعاخض  بمعصع  خفتاعا  سطى 
شغعا: "لطمرة افولى جغجور وشث غععدي الممطضئ 

الحغت  الرابطئ  سام  أطغظ  أسطظ  تسئما  اإلجقطغ  السالط  رابطئ  طظ  دسعة  سطى  بظاء  السسعدغئ  السربغئ 
 ."٢٠٢٠ الباظغ/غظاغر  ضاظعن  شغ  جاصام  الجغارة  إن  صال  الثي  السغسى  الضرغط  سئث  بظ  طتمث  السسعدي 
جاء ذلك شغ تخرغتات لطسغسى، شغ الـ٣٠ طظ ظغسان/أبرغض الماضغ، سظ المترصئ الغععدغئ أو طا ُغسرف 
التص  ضطمئ  ظصعل  أن  أردظا  حأظعا،  طظ  الاصطغض  وق  إظضارعا  إذقصا  غمضظ  "ق  صال:  تغث  بـ"الععلعضعجئ" 
تةاه عثه الةرغمئ الظازغئ الئحسئ وجظضعن ضث أي شضر أو ظزرغئ تظضر عثه الةرغمئ.. عغ صغمظا اإلجقطغئ 
طظ  بثسعة  الممطضئ  شغ  جغجورظا  الععلعضعجئ  طظ  وشث  وجغضعن  الجغارة  لعثه  دشساظا  الاغ  واإلظساظغئ 

رابطئ السالط اإلجقطغ وباجاداشئ طظ رابطئ السالط اإلجقطغ"."
: تضحش عثه الاخرغتات العجه التصغصغ لمحاغت السططان الثغظ باسعا دغظعط ببمظ بثج تاى 
وخطئ بعط التال إلى أن غائاضعا سطى غععد وطا تخض لعط شغ (الععلعضعجئ) سطى اشاراض ختاه، 
والثي لط غضظ لطمسطمغظ شغه غث ق طظ صرغإ وق طظ بسغث. بغظما غشمدعن أسغظعط سظ المةازر الاغ 
غرتضئعا ضغان غععد ضث أعض شطسطغظ، ولغج آخرعا العةمئ الئربرغئ الاغ بثأتعا صعاته غعم الةمسئ 
الماضغ سطى صطاع غجة. لصث ضططئ وغررت عثه المظزمات والروابط بالمسطمغظ - إق طظ رتط ربغ - 
طظث إظحائعا بحساراتعا المجغفئ ودطعع الاماجغح الاغ تثرشعا؛ شسصثوا سطغعا اآلطال شغ الثشاع سظعط 
ضغان  طع  والاطئغع  السمالئ  شغ  والسفعر  العصاتئ  إظعار  شغ  الةرأة  عثه  بسث  ولضظ  صداغاعط،  وسظ 
تترضعط  الاغ  السمغطئ  وافظزمئ  الثئغبئ  افدوات  عثه  سطى  غسعل  ضغ  فتث  سثر  عظاك  غسث  لط  غععد، 
وتعجععط، وإظما غةإ أن غضعن تسعغض افطئ سطى جغعحعا إلجصاط عثه افظزمئ وأدواتعا والاترك 
الفسطغ لطثشاع سظ المسطمغظ وصداغاعط وسطى رأجعا صدغئ افرض المئارضئ شطسطغظ وتترغرعا طظ 

برابظ غععد وتطعغرعا طظ رجسعط ودظسعط.

رابطة العالم اإلسالمي تدعو وفدا يهوديا 
لزيارة مملكة آل سعود

طجصئ  والاغ  الئقد،  بغظ  اجاسمارغئ  غربغئ  جثود 
جائشئ  لصمئ  المسطمغظ  طظ  وجسطئ  افطئ  جسث 
تاى  الغعم  تالعط  عع  ضما  الثغظ  أسثاء  لطضفار 
افظزمئ  بسئإ  خعطعط  غعم  سطى  اخاطفعا  إظعط 
بشغاب  رطدان  حعر  وتتعل  السغاجغئ،  وطخالتعا 
ولط  تسطغئ  وبراطب  شردغئ  سئادات  دولئ الصرآن إلى 
سالمغا ولط غسث  جماسغا أو  غسث لحعر الخعم طشجى 

رطجًا لصعة المسطمغظ ووتثتعط!
تثوه  وتثا    طتمث  وصائثظا  جغثظا  ترص  ولصث 
بسثعط،  طظ  والثطفاء  سظعط  اهللا  رضعان  ختاباه 
حعر  شغ  غجواتعط  أغطإ  تضعن  أن  سطى  ترخعا 
عما  سزغماان  سئادتان  لاةامع  المئارك  رطدان 
الصرآن  تاطع  سجغجة  صعغئ  دولئ  شغ  والةعاد  الخغام 
المسطمعن  لغثرج  العاصع،  أرض  سطى  وتطئصه 
طظاخرغظ شغ جمغع افتعال والظاغةئ إطا الظخر وإطا 
والاعبئ  الطاسئ  أغام  شغ  تسالى  اهللا  ولصاء  الحعادة 
"غجوة  الشجوات  عثه  أعط  وطظ  والرتمئ،  والمشفرة 
بثر الضئرى" و"شاح طضئ"، وطسرضئ "تطغظ" واجارداد 
الثغظ،  خقح  بصغادة  الخطغئغغظ  طظ  المصثس  بغئ 
السبماظغ  السططان  غث  سطى  الصسطظطغظغئ"  و"شاح 
  اهللا  رجعل  لئحرى  تتصغصًا  وضاظئ  الفاتح  طتمث 
اقظاخارات  عثه  ضاظئ  ولصث  المئغظ.  الفاح  بثلك 
والمسطمغظ  اإلجقم  تارغت  شغ  شارصئ  ظصاط  بمبابئ 
ُذئص  سظثطا  شصط  تتصصئ  المساعغات،  ضض  سطى 

تطئغصًا  الثقشئ -  ظزام  اإلجقم -  شغ  التضط  ظزام 
سمطغًا طفخًق سطى ذرغصئ رجعل اهللا . وافطر ذاته 
افطئ  رصئئ  ساص  شإن  الغعم  البعرات  ظةاح  أردظا  إن 
غضعن  الةئرغئ  الضفر  أظزمئ  ظغران  طظ  اإلجقطغئ 

شصط بالسمض إلصاطئ دولئ الصرآن.
خطغفئ  وصغادة  الحرع  بسغادة  المسطمعن  جطر  لصث 
حعر  شغ  والفاعتات  اقظاخارات  أروع  المسطمغظ 
رطدان المئارك أجعة برجعل اهللا ، وسطغعط الغعم 
أن غظاخروا طرة أخرى لقجقم بةسض حعر رطدان 
حعر الصرآن حعر اقجاثقف والامضغظ، والظخر سطى 
أسثاء اإلجقم. وسطى المثطخغظ الثغظ باروا وخرجعا 
ضث الزطط أن غسمطعا جادغظ شغ جئغض إسقء ضطمئ 
وإجصاط  جائر  جططان  أطام  التص  ضطمئ  بصعل  اهللا 
الطعاغغئ - سمقء الشرب الضاشر شغ بقد المسطمغظ 
- بالمطالئئ المسامرة بةسض الصرآن والسظئ أجاس 
الثجاعر  وأجاس  الاحرغع  وأجاس  السططان 
والصعاظغظ، وسطغعط أن غرشدعا ضض الثسعات افخرى 
الثارجئ سظ طئثأ اإلجقم السزغط والاغ رعظئ رصئئ 
ظسائحر  وإظظا  المساسمر،  الضاشر  لطشرب  المسطمغظ 
برطدان المئارك خغرًا وظفرح به وظسسث وظسأل اهللا 
غضعن  وأن  ظخره  وغئطشظا  رطدان  غئطشظا  أن  تسالى 
بثون  جمساء  لطئحرغئ  رطدان  آخر  عع  عثا  رطدان 
حرع اهللا السادل أجاس افطظ والطمأظغظئ شغ دولئ 

 الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة

تامئ ضطمئ السثد: تتغظعا رطدان لغسعد السططان والصرآن ...

قضية مكافحة الفساد في المبدأ الرأسمالي مجرد أوهام



افربساء ٣ طظ رطدان ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٨ أغار/طاغع ٢٠١٩ طـ ٤     السثد ٢٣٣

سطى  تظفغثعا  وغاط  اهللا؛  أسثاء  طقطتعا  وضع  جغاجئ  ضمظ  وغأتغ  سزغط،  الحام  ببعرة  السالط  طضر  إن 
جعرغا  وقغئ  الاترغر/  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أخثره  بغان  وصال  خطعة"،  "الثطعة  جغاجئ  ضمظ  طراتض 
إن اظسصاد أجااظئ الباظغئ سحرة عع ضمظ عثا السغاق؛ لماابسئ طا تط تظفغثه، وتتثغث افعثاف المرتطغئ، 
دورغات  وتسغغر  سازلئ؛  طظطصئ  خطص  وأعمعا:  جعتحغ،  بظعد  تطئغص  وجه  شغ  تصش  الاغ  السصئات  وإزالئ 
الئغان:  وأضث  الثولغئ.  الطرق  وشاح  الةئعات  خطعط  طظ  افجطتئ  لظجع  تمعغثا  طحارضئ،  ترضغئ  روجغئ 
المةرم،  الروجغ  الظزام  ذغران  طظ  المتررة،  المظاذص  لعا  تاسرض  الاغ  الحرجئ  التمطئ  غفسر  عثا  أن 
المئارضئ  الحام  أرض  شغ  المسطمغظ  الئغان  وخاذإ  الشارات.  تظفغث  صئض  الارضغ  ظزغره  وإبقغ  بالاظسغص 
صائق: الشرغإ أن ظرى اظحشال صغادات الفخائض شغ السمض سطى تتصغص طضاجإ طعععطئ وطآصائ؛ والاثطغ 
سظ المضسإ التصغصغ الثائط المامبض شغ إجصاط ظزام اإلجرام وإصاطئ تضط اإلجقم، وافغرب طظ ذلك 
طسار  شغ  واظتثار  وتثطغر،  صاض  طظ  غتخض  طا  أسغظضط  بأم  ترون  وأظاط  ذلك  ضض  سظ  جضعتضط  عع  ضطه 
طظ  لساط  وضأظضط  غسظغضط،  ق  افطر  وضأن  جاضظا،  تترضعا  أن  دون  جفغظاعا  شغ  ضئغرة  وخروصات  البعرة، 
رضابعا، وخاط الئغان طحثدا: أدرضعا جفغظاضط غا أعض الحام صئض أن تشرق؛ وأدرضعا أظفسضط صئض العقك 

بَداً﴾.
َ
أ ْو يُِعيُدوُكْم يِف ِملَّتِِهْم َولَْن ُيْفلُِحوا إِذاً 

َ
﴿إِغَُّهْم إِْن َفْظَهُروا َعلَْيُكْم يَرمُْجُوُكْم أ

حسئان   ٢٣ اقبظغظ،   ،٢١ (سربغ  طعصع  ظحر 
شغه:  أورد  خئرا  ٢٠١٩/٠٤/٢٩م)  ١٤٤٠عـ، 
"واحظطظ  ختغفئ  ظحرتعا  إتخائغئ  "ظعرت 
الضاذبئ  الاخرغتات  سثد  أن  افطرغضغئ،  بعجئ" 
تةاوزت  تراطإ،  دوظالث  لطرئغج  المدططئ،  أو 
أن  المفارض  طظ  وضان  تخرغح".  آقف   ١٠"
"تصخغ  شرغص  تعقعا  الاغ  اإلتخائغات  تشطغ 
طظ  افولى  غعم  المؤئ  الختغفئ،  شغ  التصائص" 
ذلك.  بسث  تعاخطئ  السمطغئ  لضظ  تراطإ،  رئاجئ 
أبظاء  الاخرغتات  عثه  طظ  بالمؤئ   ٢٢ وجةض 

الختغفئ.  بتسإ  والتصائص  العاصع  سظ  ضبغرا  تراطإ  شغعا  اباسث  الاغ  سزغمئ"  أطرغضا  "أسغثوا  تةمسات 
وطظث  وخطاباته".  تخرغتاته  شغ  الثاذؤئ  السئارات  لظفج  تراطإ  "تضرار  القشئ  أن  إلى  الختغفئ  وأحارت 
لثئر  الختغفئ  تسظثعا  بطاصئ   ٢١ سطى  تراطإ  تخض   ٢٠١٧ الباظغ/غظاغر  ضاظعن  شغ  الرئاجئ  إلى  وخعله 

ضاذب تضرر سطى افصض سحرغظ طرة".
: عثا عع طا أشرزه المئثأ الرأجمالغ الفاجث، ظزاطا دولغا شغ صمئ اظتثاره الصغمغ وافخقصغ، غتضمه 
المةرطعن والضثابعن والفاجثون والحاذون جظسغاً، طظ ضئغرعط المةرم تراطإ رئغج أطرغضا إلى بعتغظ 
الةجار الروجغ، طرورا بئصغئ تضام الثول الشربغئ الثغظ ق غصطعن إجراطا أو شسادا سظعما. عثا غسظغ أن 
السالط بأجره شغ ظض تضط المئثأ الرأجمالغ وأظزماه غععي إلى واد جتغص، تغث ضغش لضثاب أحر أو 
شاجث أو حاذ أن غصرر طخغر الحسعب وغرجط لطسالط جغاجاته وصث بطس طظ الحر طا بطس؟! والسآال إذا 
ضان عآقء غضثبعن سطى حسعبعط شعض جغخثصعن طع حسعب السالط أو طع المسطمغظ شغ العصئ الثي 
غظاخئعظعط شغه السثاء المسافتض والمساتضط؟! وعض بصغ لطمدئعسغظ بالبصاشئ الشربغئ تةئ لغروجعا 

فضاذغإ المساسمرغظ وغاسطصعا بتئالعط العاعغئ وغاططسعا إلى طحارغسعط وصراراتعط الثولغئ؟!

"دسئ  غطغ:  طا  ورد  ٢٠١٩/٠٥/٠٢م)  ١٤٤٠عـ،  حسئان   ٢٦ الثمغج  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  سطى  خئر  شغ 
المساحارة افلماظغئ أظةغق طغرضض افربساء إلى تترك أجرع إللتاق العجغمئ بما جماه الاحثد اإلجقطغ، 
اجابظائغئ طع صادة طةمعسئ دول طظطصئ الساتض الثمج. وتحّضض عثه الثول صعة  وذلك شغ خاام صمئ 
إصطغمغئ تاألش طظ جظعد طظ طالغ والظغةر وبعرضغظا شاجع وتحاد وطعرغااظغا لمتاربئ المسطتغظ شغ عثه 
المظطصئ افشرغصغئ. وتظحر ألماظغا ٨٥٠ جظثغا شغ طثغظئ جاو المالغئ ضمظ طحارضاعا شغ بسبئ "طغظعجما" 
افطمغئ الاغ غئطس صعاطعا ١٥ ألش جظثي، وتسث عثه الئسبئ باظغ أضئر طعمئ خارجغئ غحارك شغعا الةغح 
اجاثثام  شدطئ  طغرضض  تضعن  (اإلرعاب)  بثل  اإلجقطغ  الاحثد  سظ  وبتثغبعا  أششاظساان.  بسث  افلماظغ 
اإلجقطغ)  (الاطرف  صئغض  طظ  سئارات  غططص  طا  ضبغرا  الثي  طاضرون  إغماظعغض  الفرظسغ  الرئغج  طفردات 
الفرظسغئ  لطةمععرغئ  تعثغثا  غحضض  السغاجغ  اإلجقم  إن  طاضرون  صال  صئض  وطظ  اإلجقطغ).  و(اإلرعاب 
وغسسى لقظسجال سظعا. وأوضح أظه ذطإ طظ تضعطاه أق تزعر ععادة طع الترضات اإلجقطغئ، وأن تتعل 
غاسطص  شغما  تحثدا  أضبر  خطا  الفرظسغ  الرئغج  وتئظى  الثارج.  طظ  تمعغض  أي  سطى  التخعل  وبغظ  بغظعا 
أحثاخا،  تساصئض  أن  أجض  طظ  "ولضظ  السغاجغ،  الطةعء  ذطإ  شغ  بالتص  بصعة  غآطظ  إظه  وصال  بالعةرة، 
غةإ أن غضعن لثغك طظجل". وخقل زغارة جابصئ إلى طخر، اجاثثم طاضرون سئارة "اإلرعاب اإلجقطغ"، 
طما أبار غدإ ضبغرغظ شغ السالمغظ السربغ واإلجقطغ، وشغ تشرغثة سطى تعتغر ضاإ طاضرون أن شرظسا 

وطخر تدررتا طظ "اإلرعاب اإلجقطغ"."

أسطظئ العغؤئ اقظاثابغئ المخرغئ غعم ٢٠١٩/٤/٢٣ 
الاسثغقت  سطى  اقجافااء  شغ  المحارضئ  ظسئئ  أن 
طظعط   ٪٨٨,٨٣ خّعت   .٪٤٤,٣٣ بطشئ  الثجاعرغئ 
السغسغ  تمظح  الاغ  الاسثغقت  عــثه  سطى  بظسط 
الئصاء شغ التضط إلى سام ٢٠٣٠م، ورغط أظعا ظسئئ 
الظزام  عثا  تفدح  أظعا  غغر  ختاعا،  شغ  طحضعك 
اإلغراءات  ضض  شرغط  لعجعده.  الراشخ  الظاس  وواصع 
الاغ طظتعا الظزام لمظ غثرج لطاخعغئ ولع بالرشخ 
الراشدغظ  وظسئئ   ٪٥٦,٦٧ المصاذسغظ  ظسئئ  ضاظئ 
لطظزام  الراشدغظ  ظسئئ  أن  غسظغ  بما   ٪١٢,١٧
ورأجه ٦٨,٨٤٪ أي طا غصارب الـ٧٠٪ طمظ لعط تص 
الاخعغئ، رغط التحث والرحعة والارغغإ والارعغإ 
ورجال  وافوصــاف  افزعر  وحغعخ  اإلسقم  واجاشقل 
اإلسقم والفظ والسغاجئ وغغرعط لثشع الظاس لطثروج 
والمحارضئ وإسطاء حرسغئ لطظزام ورأجه، واظاحرت 
"لطضراتغظ"  وشغثغععات  خعر  الاعاخض  طعاصع  سطى 
وصسائط الحراء والظصعد السغظغئ الاغ تعزع أطام الطةان 
بشجوة  الئسخ  أجماعا  تاى  أغام،  بقبئ  طثار  سطى 
الضراتغظ! افطر الثي بغظ خراتئ ووضعح طعصش أعض 
أن  ولعق  بالضطغئ،  وظزاطه  لطسغسغ  الراشخ  طخر 
رأي  غروظه  ق  أو  التصغصغ  الئثغض  غثرضعن  ق  الظاس 
شغعا  تسئإ  الاغ  البصئ  اظسثام  تالئ  ظض  شغ  السغظ 
خسعد اإلخعان وصئعلعط لسططئ طظصعخئ، واجاثراج 
واإلجقم  وتتمغطعط  بعط  اإلذاتئ  بط  لعط  الظزام 
أوزار الظزام ضطعا، لعق ذلك لرأغظا لطظاس اآلن حأظا 
تضط  أغام  تالعا  طظ  أجعأ  الئقد  به  تمر  شما  آخر، 
ضاظئ  طما  أجعأ  بحضض  طاردغئ  وافوضــاع  طئارك، 
سطغه سظثطا بار الظاس سطى طئارك وأجعأ طما اظافدعا 
لاشغغره وتتسغظه سطى ضض افخسثة جعاء افطظغئ أو 
الاسطغط  جعاظإ  شغ  وتاى  اقصاخادغئ  أو  السغاجغئ 
والختئ والترغات، وأخئح الظزام ق غعجه اعاماطه 
وخمام  تضمه  صعاسث  عغ  طسغظئ  لفؤات  إق  ورساغاه 

أطاظه شغ الةغح والحرذئ والصداء.
ضاظعن  شغ  الظئعي  المعلث  اتافال  شغ  ضطماه  أبظاء 
ساغجغظغ  "لع  السغسغ:  صال  ٢٠١٥م،  افول/دغسمئر 
أطحغ عأطحغ، طظ غغر طا تظجلعا، بحرط أن تضعظعا 
بعاحااج  طخر  أعض  سطغه  شرد  ضثا"،  ساغجغظ  ضطضعا 
"ارتض غا جغسغ"، وردوا سطغه سمطغا شغ عثا اقجافااء 
بما  لاسثغقته  الراشدغظ  طع  التدعر  سثم  بظسئئ 
غجغث سظ ٤٠ ططغعظًا طمظ لعط تص الاخعغئ شصط، 
عثا  شغ  طخر  أعض  ظزر  وجعئ  غسضج  الثي  افطر 
شغ  حاطض  تصغصغ  تشغغر  شغ  ورغئاعط  وأجه  الظزام 
واطاباق  خدعسا  طاظام  بحضض  الماردي  العضع  ظض 
لصرارات خظثوق الظصث الثولغ الثي أغرق الثولئ شغ 
وأخئتئ  بض  طغجاظغاعا،  غالَإ  رباعا  غطاعط  دغعن 
الثولئ تصارض طظ أجض جثاد ربا تطك الثغعن وعع 
شدائغئ  سطى  لصاء  شغ  السغسغ  طالغئ  وزغر  أسطظه  طا 
برظاطب  لمثغع  صائق  الماضغ  آذار/طــارس  شغ   TEN
ططغار   ٥٤١ دشع  غاط  السام  عثا  (إن  والصطط  بالعرصئ 
جظغه شعائث، و٢٧٦ ططغار أصساط دغعن، وطةمعسعما 
 ٩٨٩ والمعازظئ  وأصساط،  شعائث  جظغه  ططغار   ٨١٧
طردشًا:  ططغار،   ١٠٠ تعالغ  غائصى  أي  جظغه  ططغار 

"بظساطش تاظغ"). (الغعم السابع ٢٠١٩/٣/١١م)
غا أعض طخر الضرام! إظضط أصعى طظ عثا الظزام طعما 

أعض طخر غرشدعن السغسغ 
والظزام الرأجمالغ التاضط
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ جسغث شدض*ـ 

تطاول سطغضط وتاول إرعابضط برخاخاته وطساصقته 
افدراج،  شغ  المعضعسئ  لحئابضط  إسثاطه  وأتضام 
قظاثاباته  وطصاذساضط  له  برشدضط  أصــعى  إظضط 
واجافااءاته، الاغ جسطاه غةئر بططةغاه سطى تتخغض 
ضراتغظ  خــعرة  شغ  لغعزسععا  الاةار  طظ  ــاوات  إت
جعسعا  أن  بسث  لطخظادغص  غثعإ  طظ  سطى  وغغرعا 
الظاس وأشصروعط وألةأوعط لعثا وطا عع أجعأ وأحث 
غظاةه  طا  لضض  راشدغظ  طسغرتضط  شأضمطعا  إذقق، 
وذالئعا  وصعاظغظ،  ودجاتغر  صرارات  طظ  الظزام  عثا 
باصاقع  الةغعش  شغ  المثطخغظ  وإخعاظضط  أبظاءضط 
الاغ  الثئغبئ  أدواته  ضض  طع  جثوره  طظ  الظزام  عثا 
تظثر شغ جسث أطاظا ضالسرذان، وسقجعا العتغث عع 
بارعا طظ جسث افطئ لاسعد لعا ساشغاعا، شطالئععط 
دغظضط  أجاجه  جثغث  طحروع  وتئظغ  دابرعا  بصطع 
وسصغثتضط الاغ تثغظعن هللا بعا، خقشئ سطى طظعاج 
الاترغر  تجب  لضط  غتمطه  الثي  ودجاعرعا  الظئعة 
اإلجقم  أعض  وأظاط  وتطئغصه،  لتمطه  وغثسعضط 
ضغث  رد  الثي  ظةاتعا  وذعق  افطئ  ودرع  وخاخاه 
الخطغئغغظ والااار طظ صئض، شعا عع الشرب أساد الضرة 
وتمضظ طظ افطئ لغج سسضرغا شتسإ بض سسضرغا 
وشضرغا واصاخادغا واجاماسغا شمطك زطاطعا! ضض ذلك 
بسث أن عثم دولئ سجظا (الثقشئ) وطجق بقدظا تاى 
لضض  ووضع  دولئ!  خمسغظ  طظ  أضبر  دولاظا  خارت 
رصسئ طظعا خرصئ أجماعا سطما وظاذعرا أوضض إلغه أطر 
طةمعسئ طظ المسطمغظ وجسطه تارجا سطى طخالته 
شغ بقدضط غسطمه برواتعا وخغراتعا دون تطضآ، شإذا 
صخر أو اظاعى دوره ألصاه شغ صارسئ الطرغص وافطبطئ 
ضبغرة، شق تضعظعا غا أبظاء الضظاظئ طفسعق بضط؛ أدوات 
شغ غث الشرب وسمقئه الثعظئ، بض ضعظعا شاسطغظ ضما 
ضان أجثادضط الضرام... سعدوا فطاضط ودغظضط وراغئ 
ظئغضط الاغ أوربعا لضط، وأزغطعا تثود جاغضج بغضع 
طظ سصعلضط واجسطعا خرصعا المعطعطئ المسماة أسقطا 
ظئغضط  راغئ  غغر  راغئ  لضط  تضظ  وق  أصثاطضط،  تتئ 
وق  وتدارتضط،  وسصغثتضط  ععغاضط  سظ  تسئر  الاغ 
سظضط؛  ربضط  ترضغ  الاغ  الشاغئ  إق  غاغئ  لضط  تضظ 
المثطخغظ  الاترغر  تــجب  لحئاب  خادصئ  ظخرة 
الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  قجاؤظاف  الساططغظ 
أظخار  ضظخرة  ظخرة  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة 
وتظعغ  لطثظغا  جغثة  ضاظئ  ضما  افطئ  تسغث  افطج 
سطى  وعغمظاه  وخغراتعا  لبرواتعا  الشرب  ظعإ  سصعد 
وتظعغ  افطئ  فبظاء  البروات  عثه  وتسغث  طصثراتعا، 
وجحسعا  بظفسغاعا  الرأجمالغئ  خظساه  الثي  شصرعط 
والطغر  والحةر  الئحر  خغرعا  وغسط  وتعتحعا، 
والتةر... شغا جسثضط إن شسطاط وضان عثا الثغر بضط 
أظاط،  غضظ  لط  إن  لقجقم  شمظ  غغرضط،  صئض  أظاط 
شاترخعا  الضظاظئ؟  جظث  غا  طظضط  بظخره  أولى  وطظ 
سطى الثغر الثي أظاط أعطه سسى اهللا أن غبئئ أجرضط 
الطعط  سزغما،  شعزا  شافعزوا  أغثغضط  سطى  وغفاح 
سةض بعا واجسض جظث طخر أعض ظخرتعا واجسطظا طظ 

جظعدعا وحععدعا.
ِ َولِلّرَُسوِل إَِذا َدَعاُكم  ّفَُها الَِّذيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ ِبّ

َ
﴿يَا ك

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

َ
وَك

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

تراك الةجائر بثون صغادة - إغةابغات وجطئغات
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 

بثقف طا جرى شغ السعدان تغث تمّضظئ طا ُتسّمى 
سطى  ظفسعا  شرض  طظ  والاشغغر  الترّغئ  إسقن  بصعى 
التراك السعداظغ، ورضعب طعجئ اقظافاضئ، وعع طا 
أّعطعا لطاتثث باجمه، والافاوض طع صغادة الةغح 
تحضغض  وسطى  السططئ،  تصاجط  سطى  السعداظغ 
طظ  زال  طا  الةجائر  شغ  التراك  شإن  طثظغئ،  تضعطئ 
المطالإ  جصش  زال  وطا  رأس،  وبق  صغادة،  دون 
أحّث  التراك  عثا  غةسض  طا  وعع  ُطرتفسًا،  الحسئغئ 

تسصغثًا، وأضبر اجاسخاًء.
سظخر  عع  اآلن  تاى  لطتراك  صغادة  وجعد  وسثم 
إغةابغ، فّن الاسرع شغ العبعق بالصغادة غضحش سظ 
الظزام  طع  غاساططعن  طثجعجغظ  طظ  اخاراق  وجعد 
إلى  تتااج  شالمسألئ  افجظئغئ،  الثول  وطع  الئائث، 

ظزر وإلى وصئ وتمتغص.
شغ  التراك  اجاطاع  اقخاغار  شغ  الارغث  وبفدض 
آخرعا  ولغج  وضبغرة،  ضئغرة  أعثاف  تتصغص  الةجائر 
السابص  الفسطغ  الرئغج  طظ  ضض  واساصال  تعصغش 
الُمساصغض،  الرئغج  حصغص  بعتفطغصئ  جسغث  لطئقد 
والةظرال طتمث طثغظ الُمطصإ بالةظرال تعشغص الثي 
طظ  خطفه  الثي  وظزغره  لطمطعك،  خاظسًا  ُغسائر  ضان 
بسثه الةظرال بحغر ذرذاق، باعط الاآطر سطى الةغح 

وسطى التراك الحسئغ.
صغادات  صئعل  سثم  وبسئإ  الارغث،  عثا  وبفدض 
ُطاطفطئ، شالظزام السابص طا زال غاعاوى، وغاساصط 
افطغظ  أّن  لثرجئ  والععان،  الثجي  وغطفعط  رطعزه، 
السام الةثغث لطتجب التاضط - جئعئ الاترغر العذظغ 
السابصئ  الصغادة  بفحض  اسارف  صث  جمغسغ  طتمث   -
لطتجب، وذطإ الخفح طظ الةجائرغغظ، وصث أّضث سطى 
أّن التجب ضان ُطثاطفًا طظ جعئ سمطئ سطى تترغخ 
الحسإ سئر خطابات الاعرغب والسطعضغات الئعطعاظغئ 
شصال وعع ُغسّئر سظ تالئ الخشار الاغ آل إلغعا تجبه: 
الساغث  التجب  ُطظاضطغ  ضض  وباجط  الثاص  "باجمغ 

ضض  سظ  الةجائري  الحسإ  شثاطئ  طظ  الخفح  ظططإ 
تصخغر أو تخرف ذائح أو تخرغح غغر طسآول".

إّن حئاب الةجائر وعط العصعد التصغصغ لطتراك الثي 
أقسغإ  سطغعط  تظطِض  لط  الماضغ،   ٢/٢٢ شغ  تفّةر 
الساجئ الُماسطصغظ، ولط غظساصعا فتادغث السغاجئ 
الصغادات  ضقم  بمسسعل  ُغثثسعا  ولط  الاصطغثغئ، 
الئالغئ، شصث أظعروا إرادة جادة شغ الاشغغر الحاطض، 
بضض  الظزام  إجصاط  ططالئعط  رأس  سطى  وجسطعا 

أرضاظه ورطعزه.
تظاحر  والازاعرات  تاساظط،  المسغرات  شاؤئ  شما 
الُمتاةعن  زال  وطا  المتاشزات،  ضض  شغ  وتاعجع 
"لظ  طبض  طظ  حسارات  وغرشسعن  الحعارع،  غمطآون 
ظاعصش تاى ترتض السخابئ" و"ترتطعا غسظغ ترتطعا".

إّن سثم اتفاصعط سطى صغادة ق غسظغ رشدعط لمئاغسئ 
طظ  سطغعط  ُغسرض  بما  بصاعط  سثم  غسظغ  بض  صائث، 

صغادات وصادة.
إّن طا غةسض ذرغصعط غسغر بحضٍض أشدض ظتع تتصغص 
تعاشصعط  وصئض  لطصغادة،  اخاغارعط  صئض  أعثاشعط 
السغاجغ  المحروع  سطى  اتفاصعط  عع  الصائث،  سطى 
الظعاة  عغ  والفضرة  الفضرة،  عع  شالمحروع  العاضح، 
طسطمعن  أّظعط  وبما  جغاجغ،  سمض  ضض  شغ  الخطئئ 
اهللا،  رجعل  طتمث  اهللا  إق  إله  ق  بسصغثة  غساصثون 
وغاغًئ،  وعثشًا  طحروسًا  اإلجقم  غثااروا  أْن  شسطغعط 

إذا أرادوا الظةاح والفقح.
إن  الثي  العتغث  عع  اإلجقطغ  السغاجغ  شالمحروع 
وذمعتعط،  غاغاتعط  تتصغص  إلى  جغآدي  اخااروه 
وطا جعاه غةسطعط غثورون شغ تطصئ ُطفرغئ تظاعغ 

بعط إلى الغأس والثوران تعل أظفسعط.
لطتغاة  حاطض  ظزام  عع  السغاجغ  المحروع  وعثا 
غاةسث  وق  اإلجقطغئ،  الفضرغئ  الصاسثة  إلى  ُطساظث 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  اإلجقم  دولئ  سئر  إق 

 طظعاج الظئعة

١٠ آالف تصريح كاذب لترامب فتعس من سار في ركابه

الضراطئ  تض  بطثة  شغ  الاترغر  تجب  حئاب  ظزط  شصث  جعرغا  وقغئ  الاترغر/  لتجب  اإلسقطغ  لطمضاإ  وشصا 
برغش إدلإ غعم الثمغج وصفئ تظثد باسغغر الثورغات الارضغئ وظزغرتعا الروجغئ الاغ تمعث لفاح الطرق 
الثولغئ. وتمض المحارضعن شغ العصفئ قشاات صالئ إتثاعا: غسصط الداطظ الارضغ، ق لاسغغر الثورغات، 
صاطظا،  شغ  حرغك  ترضغا  ضاطظ،  ق  صاتض  روجغا  تمروا..  لظ  أخرى،  قشائ  حثدت  شغما  الةئعات،  لفاح  ظسط 

وأضثت بالبئ بأن إدخال الثورغات عع اظاتار جغاجغ ولظ غصئض المثطخعن بعثا اقظاتار.

حزب التحرير/ والية سوريا
وقفة تندد بتسيير الدوريات التركية والروسية 

التي تمهد لفتح الطرق الدولية

اإلسالم يخيف حكام أوروبا 
وهو ال حول له فكيف إذا قامت دولته؟!

أدركوا سفينتكم يا أهل الشام قبل أن تغرق 
وأدركوا أنفسكم قبل أن تهلكوا


