
إزاء افزطات المساثاطئ طظث سصعد شغ الرساغئ الختغئ 
الطئغئ شغ افردن، أضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ 

لتجب الاترغر/ وقغئ افردن سطى طا غطغ:
ُغبئئ  التضعطغئ  لطمساحفغات  المجري  العاصع  إن   -١
وتصخغرعا  الثولئ  إعمال  لطحك  طةاقً  غثع  ق  بما 
شغ رساغئ حآون أعض افردن بخفئ ساطئ ورساغاعط 
شغ  الاصخغر  ذلك  شغ  بما  خاخئ،  بخفئ  الختغئ 
تعشغر الثثطات المعاضئئ لطاصثم السطمغ، وشغ تعشغر 

السقجات وافدوغئ المظاجئئ لفطراض المجطظئ.
٢- إن الطإ طظ المخالح والمراشص الاغ ق غساشظغ 
بالاثاوي،  المسطمغظ  أطر  ملسو هيلع هللا ىلص  شالظئغ  الظاس،  سظعا 
وأسطمعط أن اهللا طا أظجل داًء إق وأظجل له حفاء وسقجا، 
وتتخغض  لطاثاوي،  السسغ  سطى  لعط  تثٌّ  عثا  وشغ 

الُئْرء بإذن اهللا الثي خطص شغ الثواء خاخغئ الحفاء.
٣- جسَض الحرُع الرساغَئ الختغَئ طْظ طسآولغِئ الثولِئ 
والثطغفِئ طئاحرًة، شصال ملسو هيلع هللا ىلص: «اإلَِماُم َراعٍ َوُهَو َمْسُؤوٌل َعْن 
. شالختُئ طَظ التاجاِت افجاجغِئ  َرِعيَِّتِه»، رواُه الئثاريُّ
لطرسغِئ، تغُث إنَّ الرجعَل ملسو هيلع هللا ىلص صاَل: «َمْن أَْصَبَح ِمْنكُْم ُمَعاًىف 
َا ِحيَزْت لَُه  ِبِه، ِعْنَدُه ُقوُت يَْوِمِه، َفكَأمَنَّ ِيف َجَسِدِه، آِمناً ِيف ِرسْ

نَْيا»، رواُه الارطثيُّ وابُظ طاجه. الدُّ
الرسغئ  فشراد  الظزرة  تضعن  أن  اإلجقم  أوجإ   -٤
واتثة، شق تفّرق الثولئ شغ رساغئ الحآون بغظ افشراد 
طمظ غتمطعن الاابسغئ وغغرعط، شق اسائار لطثغظ وق 

لطةظج وق لطسرق وق لطسمر وق لمضان السضظ.
٥- غصعُم الظزاُم اإلداريُّ لطرساغِئ الختغِئ شغ الثولِئ 
اإلجقطغِئ سطى الئساذِئ واإلجراعِ شغ تصثغِط الثثطِئ 
الختغِئ والسقجِ، ضما غصعُم سطى الضفاغِئ شغمْظ َغَاَعلَّْعَن 
إظةاِز المخالِح بحضٍض  اإلداَرَة. وعثا طأخعٌذ طْظ واصعِ 
إظةاِزعا  جرسَئ  َغْئِشغ  إظما  طخطتٍئ  أيِّ  شخاتُإ   ، سامٍّ
َوإظةاَزعا سطى العجِه افضمِض، والرجعُل ملسو هيلع هللا ىلص غصعُل شغما 
رواُه اإلطاُم طسطٌط شغ ختغِتِه: «إِنَّ اللََّه كََتَب اإلِْحَساَن َعَىل 
بَْح،  ٍء، َفإَِذا َقَتلُْتْم َفأَْحِسُنوا الِْقْتلََة، َوإَِذا َذبَْحُتْم َفأَْحِسُنوا الذَّ كُلِّ َيشْ

َولُْيِحدَّ أََحُدكُْم َشْفَرتَُه َفلْرُيِْح َذِبيَحَتُه».
الرسغئ  فشراِد  طةاظاً  الختغَئ  الرساغَئ  الثولُئ  ُر  ُتَعشِّ  -٦
ِبَشخِّ الظَّزر سظ َضْعِظِعط أغظغاَء غمطضعن ظفَصَئ الاطئغِإ 
أو شصراَء ق غمطضعظعا، َفنَّ التفاَظ سطى الختِئ تاَجٌئ 

أجاجغٌَّئ ِلُضضِّ الظاِس، َغِظغِِّعْط َوَشِصغِرِعْط.
الختغِئ  الرساغِئ  عثِه  طبِض  ِسْإِء  إلى  ُغْظَزُر  وق   -٧
الحاططِئ والمةاظغِئ سطى خجغظِئ الثولِئ، بض ُغْظَزُر إلى 
ضمحضطٍئ  ق  إظساظغٍئ،  ضمحضطٍئ  الختغِئ  المحضطِئ 
اصاخادغٍئ، شغضعُن العثُف عَع تعشغُر الرساغِئ الختغِئ 
العثُف  غضعُن  وق  َوَأْضَمِطِه،  َوْجٍه  َأْتَسِظ  سطى  لطرسغَِّئ 

الاعشغَر سطى الثولِئ أو اقصاخاَد شغ المعارِد.
َتْعشغُرعا  ُغْسَاَئُر  ضرورغٌئ  تاجٌئ  الختغُئ  الرساغُئ   -٨
ُشْصثاُظعا  ُد  َوُغَعثِّ التغعغِئ،  افطِئ  طخالِح  طظ  َطْخَطَتًئ 
تغاَة افطئ. ولثلَك ق ُبثَّ أن تضعَن الثولُئ اإلجقطغُئ 
ُبثَّ  وق  الختغئ،  الرساغئ  تغث  طْظ  َوِل  الثُّ َذِطغَسِئ  شغ 
والُمْثَاخغَظ  والسطماِء  افذئاِء  طظ  َتْحٍث  ِإغةاِد  طظ 
والعجائِض  افجالغِإ  قباضاِر  وِشْسِطّغاً  ِسْطِمّغاً  الُمَآَعطغَظ 
َأْصخى  تعشغِر  ِطْظ  ُبثَّ  وق  الختغِئ،  لطرساغِئ  القزطِئ 
عع  والعثُف  لعط.  الِسْطِمغِّ  واقباضاِر  الئتِث  إطضاظغاِت 
طةاِل  شغ  افطعِر  زطاَم  اإلجقطغئ  الثولُئ  تماطَك  أْن 

. َص اقضافاَء الثاتغَّ الرساغِئ الختغِئ وُتَتصِّ
الختغئ  الرساغئ  لسغاجئ  الاترغر  تجب  غظزر  عضثا 
لثولئ  جاعجغاه  باب  وطظ  افطئ،  طخالح  ورساغئ 
الثقشئ الصائمئ صرغئا بإذن اهللا والاغ غسمض إلصاطاعا 
َنا 
َ
ٍة أ َ َ َبِص ِ َع َّ  َ ْدُعو ِإ

َ
ِ أ ي ِ ِذِه َس َ طع افطئ، ﴿ُقْل 

َن﴾. ُْشِرِك َنا ِمَن املْ
َ
ِ َوَما أ َّ ِ َوُسْبَحاَن  َبَع

َوَمِن اتَّ

السآال: ظحرت الةجغرة سطى طعصسعا شغ ٢٠٢٣/٣/١٩: (صال طةطج السغادة اقظاصالغ شغ السعدان السئئ 
إن "افذراف غغر المعصسئ سطى اقتفاق اإلذاري أبثت رغئاعا شغ الاعخض قتفاق جغاجغ غظعغ افزطئ شغ 
الئقد"، وذلك شغ أسصاب اجاماع سصثه ظائإ رئغج المةطج طتمث تمثان تمغثتغ طع عثه افذراف. غحار 
إلى أن طةطج السغادة السعداظغ وطضعظات طثظغئ أبرزعا صعى الترغئ والاشغغر - المةطج المرضجي، وصسعا 
شغ ٥ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠٢٢ "اقتفاق اإلذاري" لاثحغظ طرتطئ اظاصالغئ جثغثة شغ الئقد. غغر أن 
صعى أخرى رشدئ تعصغع اقتفاق، بغظعا صعى إسقن الترغئ والاشغغر - الضاطئ الثغمصراذغئ...) وضاظئ السربغ 
اإلذاري  اقتفاق  سطى  المعصسئ  افذراف  (حارضئ   :٢٠٢٣/٣/١٦ الثمغج  طعصسعا  سطى  ظحرت  صث  الةثغث 
شغ أسمال طآتمر "السثالئ والسثالئ اقظاصالغئ" شغ الثرذعم، غعم الثمغج، ضمظ أسمال المرتطئ الظعائغئ 
لطسمطغئ السغاجغئ...) شعض شسقً أن المرتطئ الظعائغئ صث اصاربئ؟ سطماً بأن أظئاء صث حاسئ سظ وجعد خقشات 
بغظ صائث الةغح رئغج المةطج السغادي الئرعان وبغظ ظائئه شغ المةطج صائث الثسط السرغع دصطع. شعض 
عثه الثقشات تصغصغئ بارتغإ طظ أطرغضا لغساصض تمغثتغ بثارشعر وشخطعا ضما خظسئ شغ جظعب السعدان 
خاخئ وأن تمغثتغ له بصض شغ دارشعر؟ أم عغ خقشات طثاطصئ لاظفغث افدوار؟ بط طا دقلئ الجغارات المائادلئ 
بغظ الثرذعم واإلطارات شغ عثا العصئ بالثات؟ وأخغرًا عض طتاوقت الئرعان الاطئغع طع ضغان غععد لعا 

سقصئ بعثه الخراسات؟ والمسثرة سطى تسثد عثه افجؤطئ... وججاك اهللا خغرا.

غطاجم  ق  جعف  الةغح  بأن  جاورتعا  الاغ  الحضعك 
باقتفاق وأظه غسمض سطى الاظخض طظه أو إجصاذه أو 

اقلافاف سطغه وغدع حروذا لاظفغثه...
طظ  غعم  بسث  ضثلك  المسطتئ  الصعات  بغان  غأتغ   -٢
تردد أخئار تاتثث سظ دخعل حاتظات تتمض طةمعسات 
طسطتئ تابسئ لطثسط السرغع صادطئ إلى الثرذعم طظ 
إصطغط دارشعر شصام الةغح بظحر صعات سسضرغئ ضئغرة 
الثوائر  بسخ  واسائرتعا  الساخمئ  أظتاء  طظ  سثد  شغ 
اجاسثادات لمسرضئ وحغضئ بغظ صعات الةغح بصغادة 
سظ  ظاتةئ  دصطع  بصغادة  السرغع  الثسط  وصعات  الئرعان 
تخاسث تثة الثقشات بغظ صائثي الصعتغظ. شصال الظاذص 

اع السيا  السودان ال
أطئ واتثة 
حرغساعا واتثة

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط:  افجااذ تمث ذئغإ 

– بغئ المصثس–

أغعا الةظث، غا أطض افطئ: إظظا ظظاحثضط أق تَثسعا حعر 
طحروع  إلى  الظخرة  أسطغاط  وصث  إق  غمر  عثا  رطدان 
إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة. شاضعن 
شرتئ المسطمغظ شغ سغث الفطر اتافاق بالسغث وبالظخر 
ضمصام  المسطمغظ  بغظ  طصاطضط  غضعن  بط  المعسعد، 
فن  جاعجة  شافطئ  سطغعط.  اهللا  رضعان  افظخار  ضئار 
تفثي ظفسعا طظ أجض اإلجقم، وطحروع إصاطئ الثقشئ 
صث جطره تجب الاترغر لغضعن خارذئ ذرغص تفخغطغئ 
لما  تساةغئعا  أن  إق  غئص  شطط  دولاعا،  وبظاء  إلصاطاعا 

ظثسعضط إلغه. شاهللا اهللا باإلجقم والمسطمغظ.

اصرأ شغ عثا السثد:
- صظص أعض الحام سطى التثود الارضغئ جغاجئ طمظعةئ 

   لظزام طاآطر سطى بعرة الحام  ...٢

-  تطعل الرأجمالغئ لصاتات طسمعطئ تفاك بالمرغخ!  ...٢

- أذماع ضغان غععد شغ أشرغصغا لظ تعصفعا إق دولئ الثقشئ

   (التطصئ البالبئ وافخغرة) ...٤

- اإلجقم بغظ اجاتصاصاته وتططسات أسثائه ...٤
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كلمة العدد

حعر رطدان عع حعر سزغط، شعع حعر الثغر والئرضئ، 
اقظاخارات  حعر  وجض،  سج  اهللا  طع  والخطئ  والصربى 
والرتمات والخقت بغظ الظاس، حعر المشفرة والساص 

طظ الظغران.
اإلغماظغ  الحعر  عثا  شغ  السزغمئ  المساظغ  طظ  وإن 
أظه غةسث وغرّجت طسظى افطئ العاتثة فطئ اإلجقم 
المسظى  عثا  وغزعر  وطشاربعا.  افرض  طحارق  شغ 
بثاغاعا  شغ  العاتثة  السئادة  أولعا:  سثة  جعاظإ  شغ 
وجه  سطى  شالمسطمعن  ضغفغاعا؛  وشغ  وظعاغاعا، 
وغظاععن  واتث،  غعم  شغ  خغاطعط  غئثؤون  افرض 
والسقم:  الخقة  سطغه  صال  واتث.  غعم  شغ  طظه 
َسَطْغُضْط  َغ  ُغمِّ َشِإْن  ِلُرْؤَغِاِه  َوَأْشِطُروا  ِلُرْؤَغِاِه  «ُخعُطعا 
َشَأْضِمُطعا اْلَسَثَد»  رواه طسطط. والثطاب عظا لطمسطمغظ 
جمغسا دون تمغغج وق تفرغص وق تثخغص. وطا غثّص 
المسطمغظ  لضض  ضثلك  عع  افداء،  تغث  طظ  افتضام 
دون تفرغص وق تثخغص إق طا خخه الحرع بالثلغض 
دون  المسطمغظ  لضض  أغدا   - الاثخغص  أي   - وعع 
أختاب  أو  المساشر  أو  لطمرغخ  ضاإلشطار  تمغغج 
َأْو  ِرغداً  ْسُثوَداٍت َشَمظ َضاَن ِطظُضط طَّ طَّ افسثار: ﴿َأغَّاطاً 
ٌة طِّْظ َأغَّاٍم ُأَخَر َوَسَطى الَِّثغَظ ُغِطغُصعَظُه  َسَطى َجَفٍر َشِسثَّ
لَُّه  َخْغٌر  َشُعَع  َخْغرًا  َتَطعََّع  َشَمظ  ِطْسِضغٍظ  َذَساُم  ِشْثَغٌئ 
َوَأن َتُخعُطعا َخْغٌر لَُّضْط ِإن ُضظُاْط َتْسَطُمعَن﴾. والثطاب 
سطى  المسطمغظ  لضض  ساطا  جاء  الضرغمئ  اآلغئ  شغ 
وجه افرض دون تمغغج. وافطر الباظغ: عع أن افطئ 
اإلجقطغئ جمغسا شغ طحارق افرض وطشاربعا تظططص 
وأتضام  واتثة،  حرسغئ  وأجج  واتثة،  سصغثة  طظ 
واتثة، وتساظث إلى أخض واتث عع الصرآن والسظئ أي 
إلى العتغ. صال تسالى: ﴿وَأنَّ َعَثا ِخَراِذغ ُطْسَاِصغمًا 
َجِئغِطِه  َسظ  ِبُضْط  َق  َشَاَفرَّ ُئَض  السُّ َتاَِّئُسعا  َوَق  َشاتَِّئُسعُه 
اُضط ِبِه َلَسطَُّضْط َتاَُّصعَن﴾، وصال سطغه الخقة  َذِلُضْط َوخَّ
ِإِن  َبْسَثُه  َتِدطُّعا  َلْظ  َطا  ِشغُضْط  َتَرْضُئ  والسقم: «َوَصْث 
رواغئ:  وشغ  طسطط،  رواه  اِهللا»  ِضَااُب  ِبِه،  اْسَاَخْمُاْط 
«ِإظِّغ َصْث َتَرْضُئ ِشغُضْط َحْغَؤْغِظ َلْظ َتِدطُّعا َبْسَثُعَما: ِضَااَب 
َصا َتاَّى َغِرَدا َسَطغَّ اْلَتْعَض» رواه  اهللاَِّ َوُجظَِّاغ َوَلْظ َغَاَفرَّ

التاضط شغ المساثرك.
شافخض الحرسغ سظث ضض المسطمغظ عع واتث شغ أخث 
الاحرغسات  أو  ضالسصض  آخر  أخض  غعجث  وق  افتضام، 
وافطر  المترشئ.  السابصئ  الاحرغسات  أو  الئحرغئ 
إلى  صطعبعط  تاةه  جمغسا  المسطمغظ  أن  عع  البالث: 
غةسث  وعثا  واتث،  رب  إلى  أي  وجض،  سّج  اهللا  رضا 
 َ ُكْم َع ُدلُّ

َ
ْل أ َ َمُنوا 

َ
ِذيَن آ ا الَّ َ ُّ

َ
طسظى افطئ العاتثة: ﴿َيا أ

ِ َوَرُسوِلِھ  َّ ِليٍم * ُتْؤِمُنوَن ِبا
َ
ْن َعَذاٍب أ ِتَجاَرٍة ُتنِجيُكم ّمِ

 ٌ ْ نُفِسُكْم َذِلُكْم َخ
َ
ْمَواِلُكْم َوأ

َ
ِ ِبأ َّ يِل  ِ ِ َس ُدوَن  ِ َوُتَجا

ْدِخْلُكْم  ُ َو ُكْم  َ ُذُنو َلُكْم  ْغِفْر  َ  * ْعَلُموَن  َ ُكنُتْم  ِإن  ُكْم  لَّ
اِت  ِ َجنَّ َبًة  اُر َوَمَساِكَن َطّيِ َ ْ

َ
ا اْأل َ ِ اٍت َتْجِري ِمن َتْح َجنَّ

 ِ َّ َن  ا َنْصٌر ّمِ َ َ و ْخَرى ُتِحبُّ
ُ
َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم * َوأ

َمُنوا ُكونوا 
َ
ِذيَن آ ا الَّ َ ُّ

َ
َن * َيا أ ُْؤِمِن

ْ
ِر امل ّشِ َ ٌب َو َوَفْتٌح َقِر

َمْن  َن  ِ
ّ َواِر َ ْ ِل َم  َ َمْر اْبُن   َ ِع َقاَل  َكَما   ِ َّ نَصاَر 

َ
أ

َمَنت 
َ
ِ َفآ َّ نَصاُر 

َ
وَن َنْحُن أ ُّ َواِر َ ْ ِ َقاَل ا َّ  َ نَصاِري ِإ

َ
أ

ِذيَن  الَّ ْدَنا  يَّ
َ
َفأ اِئَفٌة  طَّ َوَكَفَرت  ِإْسَراِئيَل   ِ َب ن  ّمِ اِئَفٌة  طَّ

َن﴾. شعثه المساظغ  ِر ِ ْصَبُحوا َظا
َ
ْم َفأ ِ َ َعُدّوِ َمُنوا َع

َ
آ

شغ بثاغئ السئادة وضغفغاعا وأخعلعا المساظثة إلغعا، 
وشغ الصربى والشاغئ السزغمئ طظعا تةسث جمغسا طساظغ 
افطئ العاتثة، وتصعي أواخرعا. والتصغصئ أن عثا افطر 
ق غعجث إق شغ عثه افطئ الطغئئ الاغ وخفعا ربعا 
ُكْم  ُّ َنا َر

َ
ًة َواِحَدًة َوأ مَّ

ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
ِذِه أ َ نَّ  ِ شصال جئتاظه: ﴿َو

َنا 
َ
ًة َواِحَدًة َوأ مَّ

ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
ِذِه أ َ ُقوِن﴾، وصال تسالى: ﴿ِإنَّ  َفاتَّ

أخطعا  الطغئئ؛  بالحةرة  وحئععا  َفاْعُبُدوِن﴾.  ُكْم  ُّ َر
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب: لصث ضان افشدض أن ق تةمع عثه الاساؤقت 
وإلجاباعا  بأس،  ق  ضض  سطى  واتثة.  طرة  الماسثدة 

ظساسرض افطعر الاالغئ:
١- صرأ الظاذص الرجمغ باجط الصعات المسطتئ السعداظغئ 
السمغث ظئغض سئث اهللا بغاظا طخعرا تظاصطاه وجائض اإلسقم 
(تآضث  صائق:  الحسإ  شغه  غثاذإ   ٢٠٢٣/٣/١١ غعم 
صعاتضط المسطتئ الاجاطعا بمةرغات السمطغئ السغاجغئ 
سطغه  الاعاشص  تط  بما  والاام  الخارم  والاظفغث  الةارغئ، 
شغ اقتفاق اإلذاري الثي غفدغ إلى تعتغث المظزعطئ 
السسضرغئ وصغام تضعطئ بصغادة طثظغئ شغما تئصى طظ 
بظعاغاعا).  اقظاثابات  صغام  لتغظ  اقظاصالغئ  المرتطئ 
وصث أظعرت صعى المسارضئ ترتغئعا بعثا اإلسقن بسث 

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

آال
اب ج

جع

إلى خغر أطئ أخرجئ لطظاس... افطئ اإلجقطغئ الاغ أضرطعا اهللا بطاساه...
إلى تمطئ الثسعة الضرام الثغظ ق تطعغعط تةارة وق بغع سظ ذضر اهللا...

إلى زوار الخفتئ افضارم المصئطغظ سطى الثغر الثي تتمطه...
السقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته،

التمث هللا والخقة والسقم سطى رجعل اهللا وسطى آله وختئه وطظ واقه وبسث:
َد ِمْنُكُم  ِ َدى َواْلُفْرَقاِن َفَمْن َش ُ َناٍت ِمَن اْل ِ

ّ َ اِس َو ًدى ِللنَّ ُ ْنِزَل ِفيِھ اْلُقْرآُن 
ُ
ِذي أ ُر َرَمَضاَن الَّ ْ غصعل جئتاظه: ﴿َش

اْلُعْسَر  ِبُكُم  ُد  ُيِر َوَال  ْسَر  ُ اْل ِبُكُم   ُ َّ ُد  ُيِر َخَر 
ُ
أ اٍم  يَّ

َ
أ ِمْن  ٌة  َفِعدَّ َسَفٍر   َ َع ْو 

َ
أ ضًا  َمِر اَن  َ َوَمْن  َفْلَيُصْمُھ  َر  ْ الشَّ

ْشُكُروَن﴾ وغصعل الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص شغما أخرجه الئثاري َسْظ  َ ُكْم  َداُكْم َوَلَعلَّ َ َ َما  َ َع َّ وا  ُ ِ
ّ َة َوِلُتَك َوِلُتْكِمُلوا اْلِعدَّ

َم ِطْظ َذْظِئِه». شعع حعر سئادة  َأِبغ َجَطَمَئ َسْظ َأِبغ ُعَرْغَرَة: «َطْظ َخاَم َرَطَداَن ِإغَماظًا َواْتِاَسابًا ُغِفَر َلُه َطا َتَصثَّ
وغفران، وبغظات طظ العثى والفرصان.

طظططصًا  ضان  الثي  افسزط  الفاح  طضئ،  شاح  وشغه  الضئرى،  بثر  شغه  المئغظ،  والفاح  الةعاد  حعر  عع  وضثلك 
لةغعش المسطمغظ وعغ تتمض لعاء الثغر إلى ربعع السالط... وإظا لظسأل اهللا جئتاظه أن غضعن عثا الحعر 
الضرغط شاتتئ خغر وبرضئ سطى المسطمغظ شاسعد الثقشئ الراحثة طظ جثغث، وعغ وسث اهللا جئتاظه ﴿َوَعَد ُهللا 
ْوَمِئٍذ َيْفَرُح  َ ِذيَن آَمُنوا﴾ وبحرى رجعله ملسو هيلع هللا ىلص، وطظ بط غسج اإلجقم والمسطمعن وغثل الضفر والضاشرون، ﴿َو الَّ

ُْؤِمُنوَن * ِبَنْصِر ِهللا﴾.
ْ
امل

والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته.
افول طظ رطدان ١٤٤٤عـ المعاشص ٢٠٢٣/٠٣/٢٣م 

أخعضط سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

تهنئة أم حزب التحرير العالم الجليل عطاء  خليل أبو الرشتة
لزوار صفحاته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣م

الرعاية الصحية 

 األردن 

األزمة والحلول



افربساء ٧ طظ رطدان المئارك ١٤٤٤ عـ المعاشص ٢٩ آذار/طارس ٢٠٢٣ طـ  ٢     السثد ٤٣٦

الحام.
الارضغ  الظزام  أزقم  أتث  غطماز،  أوضااي  خرج  شغما 
اإلخئارغئ  الصظعات  إتثى  سطى  جغاجغ،  طتطض  بخفئ 
لغآضث بحضض خفغص الاعجه السظخري لظزاطه السطماظغ 
تصثغج  ذرغسئ  تتئ  المسطمغظ،  بثطاء  واجاثفاشه 

التثود، طضررًا سئارة الصثاشغ العالك: "طظ أظاط؟"!
إن طظ صاض الئطض طعلعد ألطظطاش رتمه اهللا الثي 
اظاخر لتطإ لظ تعمه ظخرة الحام وق دطاء أعض الحام 
إلجصاذعا  أردوغان  تآطر  الاغ  تطإ  تدتغاتعط؛  وق 
بالاظسغص طع خثغصه الروجغ، وباساراف بعتغظ ظفسه، 
شما غعمه عع رضا أجغاده وظةاح اظاثاباته، دون أن 

غصغط لطثطاء وافحقء وزظاً.
لصث جصط الظزام الارضغ ضصغادة جغاجغئ أوردت بعرتظا 
والتضعطات  الصادة  طظ  أزقطه  طسه  وجصط  المعالك، 
طسعط  وجصطئ  اجاراتغةغاً،  تطغفاً  غسائروظه  الثغظ 
جعصئ المطئطغظ له والمرصسغظ لمضره وتآطره وإجراطه. 
وجصط خظط العذظغئ الثي ق زال الئسخ غاشظى به، 
رغط أن جعاد افطئ افسزط بات غمصاه وغاططع لطسجة 

والمظسئ سئر رابطئ الثغظ والسصغثة.
ضض  إلظعاء  جادًا  تترضاً  غاترضعا  أن  الحام  فعض  وآن 
آقطعط وطآجغعط، بأن غظفّدعا سظ ضض طاآطر وجئان 
وشخائض  صادة  طظ  أغثغعط  غظفدعا  وأن  وطرتئط، 
وتضعطات رعظئ صرارعا لمثابرات الثول، وأن غاترضعا 
صغادة  لعط  شغاثثوا  وطظاةاً،  وعادشاً  واسغاً  تترضاً 
جغاجغئ واسغئ وطثطخئ، تتمض عمعط وتسسى طسعط 
لاتصغص أعثاف بعرتعط. صغادة تتمض طحروع خقص 
ذرغص  خارذئ  لظا  ترجط  افطئ،  سصغثة  خمغط  طظ 
طفخطئ إلجصاط الظزام المةرم شغ سصر داره وإصاطئ 
الثقشئ  ظزام  ظض  شغ  أظصاضه  سطى  اإلجقم  تضط 
الثي أطرظا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بإصاطاه. وعثا غاططإ سمًق 
جماسغاً طظزماً لخادصغ افطئ، غاّعجعن به تدتغاتعط 

وغتصصعن أعثاف بعرتعط.
سطى  ترضغا:  شغ  المسطمغظ  أعطظا  إلى  رجالئ  وخااطاً، 
سضج ظزاطضط، أظاط طظا وظتظ طظضط، شماى تأخثون 
سطى أغثي ظزاطضط الثي غاآطر سطى بعرتظا وغسائغح 
ألسظا  الظزام؟!  عثا  غفسطه  طا  أغرضغضط  أعطظا؟  دطاء 
دغظظا  ألغج  والسصغثة؟!  الثغظ  شغ  وإخعاظضط  أعطضط 
واتثًا وسثوظا واتثًا وضاابظا واتثًا وطحروسظا واتثًا؟! 
ألط تضظ دولاظا غعطاً واتثة وافخض أن تسعد ضثلك؟! 
لقجقم  ظخرة  طظ  سطغه  ائامظضط  شغما  اهللا  اتصعا 
تضط  تتئ  جثغث  طظ  لظتغا  المسطمغظ،  وطحروع 
اإلجقم وسثل دولئ اإلجقم بسغثًا سظ سطماظغئ طةرطئ 
تصخغ الثغظ سظ التغاة والثولئ والمةامع. شاهللا اهللا 

شغ دغظضط وسرضضط ودطاء إخعاظضط.
أطا أعطظا شغ الحام شصث آن أوان أن غساسغثوا صرارعط 
بعا  ارتئط  وطمظ  الارضغئ  السغاجغئ  الصغادة  طظ 
طسارعط  لغختتعا  الحام،  بعرة  صرار  سطى  وتسطط 
لغتصصعا  الخادصغظ  إخعاظعط  طظ  صغادة  وغاثثوا 
عثشعط شغ إجصاط ظزام اإلجرام وإصاطئ ظزام الثقشئ 

 سطى أظصاضه بإذن اهللا. وطا ذلك سطى اهللا بسجغج
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ جعرغا

شغ خطعة عغ افولى طظ ظعسعا، ذرح الئظك الاةاري 
الثولغ بمخر حعادات ادخارغئ طرتفسئ السائث بسمقت 
شغ  وصطر،  واإلطارات  السسعدغئ  عغ  خطغةغئ  دول   ٣
خطعة غصعل طراصئعن إظعا تعثف لاظعغع ذرق التخعل 
سطى السمطئ الخسئئ. وتتزى سمقت الثول البقث الاغ 
حمطعا الطرح بتدعر صعي شغ السعق المخرغئ بسئإ 
وجعد طؤات آقف المخرغغظ الساططغظ شغ عثه الثول. 
طخطفى  الثضاعر  المخري  اقصاخادي  الثئغر  غصعل 
بثره لطةجغرة ظئ إن عثا الطرح غساعثف زغادة الثاخض 
طظ السمقت البقث لثسط اقصاخاد المخري سئر تتفغج 
المخرغغظ المشاربغظ شغ عثه الثول سطى اقتافاظ بما 
لثغعط طظ سمقت خطغةغئ شدق سظ تحةغع الثطغةغغظ 
أظفسعط سطى إغثاع أطعالعط بسمقتعط المتطغئ شغ طخر 

ظزرا قرتفاع الفائثة. (الةجغرة ظئ)

ظسط إظعا الثطعة افولى شغ إخثار حعادات بسمطئ أخرى 
بثقف الثوقر والغعرو والةظغه اإلجارلغظغ، ولضظعا تئصى 
اجامرارا لمتاوقت شاحطئ إلظساش ظزام غتادر وغساظغ 
تفسطه  أن  غمضظ  الثي  شما  افخغرة،  المعت  جضرات 
السظثات؟!  وق  الصروض  تفسطه  ولط  اجابمار  حعادات 
أق إن ضض ربا ترام واهللا غمتص الربا، شضغش لع ضاظئ 
الثولئ عغ الاغ تحرسه وتجغظه لطظاس وتتبعط سطغه 

برشع ظسئاه؟!
إن ضض طسالةات الرأجمالغئ شاجثة ق تسالب أي طحضقت، 
شما الثي جافسطه أطعال تطك الحعادات؟ عثه الحعادات 
الثي  الئظك  جغصعم  بالفسض  طاظعسئ  سمقت  جاعجث 
أخثرعا بإصراض أطعالعا لسمقئه أو لطثولئ، شعثا سمض 
بض  الجراسئ  وق  الخظاسئ  وق  بالاةارة  تصعم  ق  الئظعك 
تصرض افطعال بالربا، وبظزرة رأجمالغئ شاطك الئظعك 
طدطرة لرشع ظسئئ الربا لغتصص سائثا أسطى طظ الصغمئ 
الاغ جاثشع لطمعدسغظ طظ خقل تطك الحعادات، وطظ 
جغصارض تطك افطعال إطا الثولئ أو الاةار والمسابمرون 
وبالاالغ  الظاس،  طظ  به  تساثغظ  طا  تتخض  والثولئ 
شسارشع الثولئ صغمئ طا تتخطه طظ ضرائإ وجمارك 
ورجعم بثقف الجغادات الطئغسغئ شغ أجسار المتروصات 
الاةار  شغعط  بمظ  الظاس  أسئاء  شاجداد  وغغرعا 
والمسابمرون الثغظ تجداد أسئاؤعط طرة أخرى ظاغةئ 
والمساعردون  الاةار  غتّمض  وتطصائغا  ورباعا،  الصروض 
ضض تطك الجغادات سطى أبمان السطع الاغ غئغسعظعا لطظاس 
إضاشئ إلى أرباتعط، شارتفع افجسار وبالاالغ تصض الصثرة 
الحرائغئ لما شغ غث الظاس طظ أطعال وطا غقزطعا طظ 
ارتفاع شغ ظسئئ الادثط، شالمتخطئ الظعائغئ أن الثي 
وذأة  تتئ  تؤظ  الاغ  الحسعب  عط  الفعاتغر  ضض  غثشع 
الضاربغئ،  وطسالةاتعا  وصراراتعا  وصعاظغظعا  الرأجمالغئ 
شعثه الثطعة ضضض الثطعات الاغ جئصاعا طظ إجراءات 
اتثثعا الظزام لمعاجعئ افزطات، عغ اجامرار وتماٍد شغ 
الفحض وتتمغض الظاس سإء صراراتعط، واباساد بعط سظ 

التطعل التصغصغئ الاغ تسالب افزطات سقجا تصغصغا ظاجسا.
إن التض لغج شغ إخثار حعادات تعشر سمطئ جثغثة أو 
تاى صثغمئ ولغج شغ تتفغج المشاربغظ سطى اقتافاظ 
بسمطاعط شق غاضالئعن سطى الثوقر أو الثعإ، وإظما التض 
شغ أطعر وطسالةات جظسرضعا رغط اجاتالئ تتصغصعا شغ 
ظض الظزام الثي غتضط طخر تالغا وجظئغظ ضغش وطاى 

غمضظ تتصغصعا.
وطظابع  لطمطضغات  الثولئ  ظزرة  تاشغر  أن  غةإ  أوق: 
البروة شغعا وذرغصئ الاساطض طسعا، شاراجع سصعد حرضات 
الاظصغإ سظ الظفط والشاز والثعإ وباصغ المسادن وتطشغ 
تصعق اقطاغاز والحراضئ وضض طا طظ حأظه أن غسطغ 
تظحأ  بط  البروة،  طظابع  سطى  الشرب  لحرضات  عغمظئ 
بظفسعا حرضات تصعم بالاظصغإ وإظااج تطك البروات طظ 
طعاردعا أو تساأجر حرضات تصعم بثلك طصابض أجرة ق 
طصابض حراضئ، وطا غظاب طظ بروة غدت شغ خجغظئ الثولئ 
وغساشض شغ رساغئ حؤعن الظاس أو غعزع سطغعط سغظا 

بحضض سادل، شضغش جغضعن تال الظاس تغظعا؟!
باظغا: اساماد جغاجئ تخظغع تصعم سطى أجاس الخظاسات 
البصغطئ شاصعم الثولئ بإظحاء المخاظع الاغ تخظع وتظاب 
اآلقت الاغ تخظع المخاظع واآلقت، وتشثي الخظاسات 

الاصى وشث طظ تجب الاترغر/ ضغظغا برئاجئ افجااذ طعث سطغ - رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر 
شغ ضغظغا غراشصه افجااذ غعجش الشساظغ وسطغ طعاظةغ سدعا تجب الاترغر، الاصى بسثد طظ صادة المسطمغظ 
رئغج صداة  ظائإ  سمر  تسظ  الحغت جعضغان  بغظعط:  طظ  الضغظغئ ظغروبغ  الساخمئ  شغ  المصغمغظ  الئارزغظ 
ضغظغا، والحغت جمسئ أطغر طساسث إطام طسةث الةاطع بظغروبغ، والثضاعر طئارك أتمث أوس إطام طسةث العثى 
جظعب ظغروبغ. وصث تط اجاصئال وشث التجب بتفاوة. وصام رئغج العشث، افجااذ طعث سطغ بمظاصحئ الصادة 
طظاصحئ بظاءة تعل الحعاذ جظسغا، والثسعة اإلجقطغئ بحضض سام. وصثم لعط ظسثئ طظ ضااب "الثقشئ"، وعع 
طظ طظحعرات تجب الاترغر الثي غحرح وجعب الاجام المسطمغظ بإسادة الثقشئ. ظسأل اهللا تسالى أن غفاح صطعب 

السطماء لطسمض طع تجب الاترغر قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

صظص أعض الحام سطى التثود الرتضغئ
جغاجئ طمظعةئ لظزام طاآطر سطى بعرة الحام

طظ  وغغرعا  والمسابك  والخطإ  المترضات  ضخظاسئ 
خطفعا  تظحأ  صعغئ  لخظاسات  تآجج  الاغ  الخظاسات 
خظاسات أخرى، وإظحاء المثائرات، واقعامام بالجراسات 
اقجاراتغةغئ ودسمعا وتمضغظ الظاس طظ إتغاء افرض 
إتغاء  لسظئ  إسادة  المخاظع،  وإظحاء  واإلسمار  بالجراسئ 
المعات وطا غارتإ سطى ذلك طظ اجاشظاء لطثولئ سظ 
وطسثات  وجقح  ودواء  غثاء  طظ  تتااجه  طا  اجاغراد 
وطا غمضظعا بغسه طظ طظاةات وطا غثره سطى الظاس طظ 

دخعل.
اقساماد سطى الثعإ والفدئ ضظصث بثاتعما أو  بالبا:
بعرصئ ظائئئ سظعما وإلشاء أي تساطض بالسمقت العرصغئ الاغ 
ق صغمئ لعا طع وضع شارة طآصائ لطاساطض باطك الظصعد 
العرصغئ بحرط اساماد صغمئ طسغظئ تصابطعا طظ السطع 
المعجعدة تاى غسعي الظاس أوضاسعط وق غثسرون طا 

لثغعط طظ طال، وتاى تعجث تظعغ الثولئ طرتطئ خك 
الظصعد الثعئغئ الاغ جغاط تثاولعا بغظ الظاس. سطى أظه 
غمظع سطى الثولئ أن تئغع لشغرعا طظ الثول بشغر الثعإ 
شق تصئض بمظا لمظاةاتعا إق الثعإ وغمضظعا أن تحاري 
بما لثغعا طظ سمقت أجظئغئ تاى تاثطص طظعا شاحاري 
بالثعإ، وبعثا تخئح سمطئ الئقد ذات صغمئ شغ ذاتعا 

تاتثى الادثط وق تآبر شغعا افزطات والضعارث.
رابسا: إظعاء الاساطض بالربا بةمغع خعره وأحضاله وإسادة 
افطعال إلى أخطعا وإلشاء ضض طا ترتإ سطغعا طظ ربا ظجوق 
َھ َوَذُروا  ُقوا اللَّ ِذيَن آَمُنوا اتَّ ا الَّ َ ُّ

َ
سظث صعله تسالى: ﴿َيا أ

َن﴾ شاماظع الثولئ سظ  ا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِن َ َما َبِقَي ِمَن الّرِ
دشع ربا صروض المآجسات الثولغئ والماظتغظ وتعصش 
الاساطض طسعا وغطشى ضض ترتإ سطى صروضعا طظ حروط 
وصرارات وجغاجات، وتراجع الثولئ طا تط دشسه لعط سطى 
طثار السصعد وطا صابطه طظ ظعإ لطبروات، وصث غطاَلئعن 
باسعغخ الئقد سما ألتصعه بعا طظ أضرار طظ خقل تطك 
الصروض وطا جرته طظ وغقت، وطا تّخطعه طظ طخالح 

ظعئعا بعا بروات الئقد واجاسئثوا حسعبعا.
لغسئ  بقدظا  أن  الظاس  غسطمه  أن  غةإ  الثي  والعاصع 
اقجاسمارغئ  الثولغئ  المآجسات  لصروض  ق  بتاجئ 
وق لاطك الئظعك الربعغئ شغ بقدظا وق حعاداتعا ولع 
بأي سمطئ، وق اجابماراتعا وق سعائثعا، بض شغ تاجئ 
لاطئغص أتضام اإلجقم الاغ تدمظ الصداء سطى الربا 
بأظعاسه وتةفغش طظابسه طظ جثورعا، ولعثا غةإ أن 
ِاِه وأْن غعَضَع طضاَظه  ُغشغََّر الظزاُم اقصاخاديُّ التالغُّ ِبُرطَّ
- وضساً اظصقبغاً حاطقً - الظزاُم اإلجقطغُّ لقصاخاد شغ 
ُأزغَض  شإذا  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولاه 
عثا الظزاُم وُذئَِّص اإلجقم َبَرَز لطظاِس أّن المةامَع الثي 
ُغطئُِّص اإلجقَم ق ضرورة شغه إلى الربا، فن المتااَج إلى 
اقجاصراِض إّطا أْن غتااَجُه فْجِض الَسْغِح أو غتااَجُه فْجِض 
الجراسئ، أو الخظاسئ أو الاةارة، أّطا التاجُئ افولى شصث 
عا اإلجقُم ِبَدماِن السغح لضضِّ شرٍد طظ أشراد الرسغئ.  جثَّ
وأّطا التاجُئ الباظغُئ شصث جّثعا اإلجقُم بإصراِض المتااجِ 
دوَن ربا، شصث روى ابُظ ِتّئاٍن وابُظ طاَجه سظ ابِظ طسسعٍد 
تَْيِن  أّن الرجعَل ملسو هيلع هللا ىلص صال: «َما ِمْن ُمْسلٍِم يُقِرُض ُمْسلِماً َقْرضاً َمرَّ

ًة». إِالَّ كَاَن كََصَدَقِتها َمرَّ
عثه المسالةات الاغ ذضرظا غساتغض أن تطئص شغ ظض 
أظزمئ السمالئ الاغ تتضط بقدظا وق شغ ظض الائسغئ 
المفروضئ سطغعا، وإظما تتااج اظسااصا طظ الائسغئ وتشغغرا 
اظصقبغا حاطق غدع أتضام اإلجقم ضطعا طعضع الاطئغص 
شغرى الظاس سثل اإلجقم وأداءه لطتصعق وتسظ رساغاه 
وسطى  اإلجقم  بأتضام  وطخالتعط  ولحآوظعط  لعط 
غساتغض  ططمعجئ  تصغصغئ  بمسالةات  سصغثته،  أجاس 
بمسجل  تطئغصعا  وغساتغض  آخر  ظزام  شغ  وجعدعا 
سظ اإلجقم وسظ دولاه الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة الاغ ظثسعضط لعا شغ تجب الاترغر وظتمض لضط 
طحروسعا ضاطق وجاعجا لطاطئغص شعرا بما غدمظ الثغر 
لطظاس جمغسا طسطمغظ وغغر طسطمغظ، وجاثضرون طا 

ظصعل لضط وظفعض أطرظا إلى اهللا واهللا بخغر بالسئاد.
ُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم  ِھ َوِللرَّ ِذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَّ ا الَّ َ ُّ

َ
﴿َيا أ

 ﴾ِلَما ُيْحِييُكْم
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

تاعالى جرائط الظزام الارضغ الماآطر بتص أعض الحام، 
بعرة  لعأد  بالسمض  السطماظغ  الظزام  عثا  غضاِش  شطط 
الحام وتبئغئ ظزام اإلجرام، ودسعته لطاخالح المثجي 
والحغعخ،  وافذفال  الظساء  وصاتض  الثطاء  جاشك  طع 
غمسظ  راح  وإظما  الترطات،  وطظاعك  افسراض  عاتك 
دطاء  جفك  سئر  الحام،  جفاح  ظزام  دور  إضمال  شغ 
أعطظا وصظخعط سطى التثود المصغائ الاغ خطعا الضاشر 
المساسمر بغثغه لغفرق بغظ أبظاء افطئ العاتثة، بسثطا 
ق  وضأظه  المسطمغظ،  بقد  وطجق  اإلجقم  دولئ  عثم 

غضفغظا خعارغت ظزام الضغماوي وتممه وصثائفه.
اقبظغظ  غعم  أردوغان،  جظثرطا  صاطئ  شصث 
٢٠٢٣/٣/١٣م، بصظص الرجض المسظ طخطفى شغجو 
تراباه  أبظاء  بارد،  بثم  الةعز  خربئ  طظ  بسام،  أبع 
بسث  جعري  لحاب  صاطعا  طظ  أغام  بسث  وذلك  لتصطه، 
تفطئ تسثغإ وتحغئ له ولمةمعسئ طظ رشاصه الثغظ 
عربعا طظ إجرام الطاغغئ بحار، وراتعا غظحثون رزق 
اهللا شغ بقد اهللا، بسث أن جّطط الظزام الارضغ سطغظا 
صادَة شخائَض طرتئطغظ بمثابراته، ق غسخعن لعط أطرا، 
ضاعض  أرعصئ  وظغفغئ  وطضعس  ضرائإ  وتضعطات 
خئجعط  ورغغش  غعطعط  صعت  شغ  وتارباعط  السئاد 
لضسر إرادتعط وإخداسعط لما ُغمطى سطغعط طظ تطعل 
أطرغضا،  ورائه  وطظ  الارضغ،  الظزام  غرغث  اجاسقطغئ 

شرضعا سطى حسإ ضتى بأضبر طظ ططغعن حعغث.
التض  بعابئ  سئر  الةجار  لمصخطئ  جعصظا  طظه  غراد  طضر 
وطا   ،٢٢٥٤ افطمغ  والصرار  افطرغضغ  السغاجغ 
تضام  طع  الماضررة  ولصاءاته  الارضغ  الظزام  تظسغص 
المعضض  لطثور  تضمطئ  إق  أجث  وظزام  وإغران  روجغا 
إلغه أطرغضغاً، بسثطا لئج زورًا بعب "أخثصاء الحسإ 
السعري"، وتاجر بحسار "المعاجرغظ وافظخار" والحسإ 

السعري طظه وطظ طضره وإجراطه براء.
لسطسطئ  اجاضماقً  الظضراء  الةرغمئ  عثه  تسائر  ضما 
جرائط طمابطئ سطى التثود راح ضتغاعا طؤات افبرغاء 
ظاغةئ السغاجئ السظخرغئ الئشغدئ الاغ غظاعةعا ظزام 
أخطاء  لغسئ  شعغ  الحام.  أعض  بتص  أردوغان  ترضغا 
بض  فردوغان،  تئرئًئ  الئسخ  وغرّصع  غروج  ضما  شردغئ 
عغ ظاغةئ ذئغسغئ لطافضغر العذظغ المصغئ والتثود 
اقجاسمارغئ الاغ تفرصظا بسثطا ضظا دولئ واتثة غصاتض 
شغعا المسطمعن أسثاءعط ضافاً إلى ضاش شاطاججئ شغعا 
دطاؤعط ظخرة لقجقم. جغاجئ لظ غعصفعا إق إزالئ 
التثود الاغ خّطعا الضاشر المساسمر بغثغه، لظ غعصفعا 

إق إجصاط أظزمئ الةعر وإصاطئ تضط اإلجقم.
تمبغض البعرة طظ  أطا ردود أشسال طظ غجسمعن ظفاصاً 
وصادة  إجقطغئ  أظعا  تجسط  وطةالج  جغاجغئ  عغؤات 
غخفعن الظزام الارضغ بالتطغش رغط ضض إجراطه، شصث 
ضاظئ ردود أشسالعط خمئ الصئعر، أطا طظ ظطص طظعط 
شق ظطص، خجي وطثاعظئ واجاةثاء وتثلض وطعاظئ، بض 
وجطث لطدتغئ وطتاولئ تئرئئ خفغصئ لطظزام الارضغ، 
سئر تصجغط الصدغئ وتخعغرعا سطى أظعا تخرف شردي 
ق جرغمئ ظزام طضامطئ افرضان! وضأظعا لغسئ جغاجئ 
طمظعةئ صثرة طظث أسعام لظزام غصثس أطظه الصعطغ 
اقظاثابات  شغ  ظةاته  وغةسض  السظخرغئ  وتثوده 
أولعغئ ولع سطى تساب دطاء أبظاء أطئ اإلجقم وأعض 

تطعل الرأجمالغئ 
لصاتات طسمعطئ تفاك باملرغخ!
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بابئ وشرسعا شغ السماء تآتغ أضطعا ضض تغظ بإذن 
ِلَمًة  َ ُ َمَثًال  ّ َلْم َتَر َكْيَف َضَرَب 

َ
ربعا شصال تسالى: ﴿أ

َماء  السَّ  ِ ا  َ َوَفْرُع َثاِبٌت  ا  َ ْصُل
َ
أ َبٍة  َطّيِ رٍة  َ َ َك َبًة  َطّيِ

ْمَثاَل 
َ
األ  ُ ّ ْضِرُب  َ َو ا  َ ِّ َر ِبِإْذِن  ٍن  ِح لَّ  ُ ا  َ َل ُ

ُ
أ ي  ِ ُتْؤ  *

ُروَن﴾. ْم َيَتَذكَّ ُ اِس َلَعلَّ ِللنَّ
إن طساظغ افطئ العاتثة تارجت شغ ضض أطعر دغظعا، 
وق  السمطغئ،  طزاعرعا  جمغع  وشغ  وأتضاطا،  سصغثة 
غعجث عثا افطر إق سظث عثه افطئ، شالغععد والظخارى 
وسئادتعط  سصغثتعط  شغ  طحرذطعن  طافرصعن 
داشع  وق  رابط،  أي  بغظعط  غعجث  وق  وطحاسرعط، 
اُنوْا  َ َو ْم  ُ َ ِدي ُقوْا  َفرَّ ِذيَن  الَّ ﴿ِإنَّ  تسالى:  صال  لطعتثة، 
م ِبَما  ُ ُ ّبِ

َ ِ ُثمَّ ُي
ّ  َ ْم ِإ ُ ْمُر

َ
َما أ ٍء ِإنَّ ْ َ ْم ِ  ُ

ْ ْسَت ِم ِشَيعًا لَّ
َجِمغسًا  ُغَصاِتُطعَظُضْط  ﴿َق  أغدا:  وغصعل  اُنوْا َيْفَعُلوَن﴾.  َ

َبْغَظُعْط  َبْأُجُعط  ُجُثٍر  َوَراِء  ِطظ  َأْو  َظٍئ  طَُّتخَّ ُصًرى  ِشغ  ِإقَّ 
ِبَأظَُّعْط  َذِلَك  َحاَّى  َوُصُطعُبُعْط  َجِمغساً  َتْتَسُئُعْط  َحِثغٌث 
َصْعٌم قَّ َغْسِصُطعَن﴾. شالغععد والظخارى سصغثتعط لغسئ 
طاةاظسئ؛ ق بغظ المثعإ العاتث، وق بغظ المثاعإ 
الماسثدة، شافربعذضسغئ والضابعلغضغئ والئروتسااظاغئ، 

ولغج بغظ المضعن السسضري والمثظغ...
٦- أطا زغارة الئرعان إلى اإلطارات المرضج المعط لئرغطاظغا 
شغ حئاط الماضغ، وزغارة الحغت حثئعط وزغر الثولئ 
اإلطاراتغ لطسعدان بسث زغارة الئرعان وتسطغمه رجالئ 
جرغئ لطئرعان، شإن عثه الجغارات ق تصثم وق تآخر شطط 
غةّث أي تشغر ططتعظ طظ الئرعان شغ طعاصفه وتخرغتاته 
وتخرشاته، بض عغ طظسةمئ طع طا ترغثه أطرغضا تثو 
الصثَّة بالصثة... وغئثو أن الثاشع لطجغارة عع "الاةسج" 
سطى بسدعما، شغتاول ضض ذرف طسرشئ رد شسض الطرف 
بتةئ  خطعات...  طظ  طظعما  ضض  غاثثه  طا  سطى  اآلخر 
طتاولئ ضض ذرف تعثئئ افوضاع... وضأن المضعن المثظغ 
صث ُخثع بعثا الاظازع بغظ الئرعان وتمغثتغ وظظه تظازسًا 
دشع  شغ  السسضري  المضعن  ظةح  شصث  وعضثا  تصغصغاً، 
المضعن المثظغ لمتاولئ الاثخض لتض الظجاع بغظعما بتةئ 
تعثئئ افوضاع.. صال الصغادي شغ الترغئ والاشغغر، طتمث 
سخمئ، لـطحرق افوجط، (إن عظالك جععدًا طاعاخطئ 
طظ صعى الاشغغر واقظاصال المثظغ لاعثئئ افوضاع بغظ 
صعات الثسط السرغع والصعات المسطتئ، لاةظإ أي خثام 
ختغفئ  الدغاع...  طعاوي  إلى  الئقد  جغصعد  بغظعما 
الحرق افوجط، ٠٦ آذار/طارس ٢٠٢٣). بط تئع ذلك أن 
تعجه طساء افربساء، ٠٨ آذار/طارس ٢٠٢٣م وشث رشغع 
صعى  السعدان،  شغ  السابص  التاضط  اقئاقف  صادة  طظ 
الماتثة...  السربغئ  اإلطارات  دولئ  إلى  والاشغغر،  الترغئ 
افزطئ  إلظعاء  الظعائغ  اقتفاق  إلى  العخعل  لثسط 
السغاجغئ شغ الئقد. (وغدط العشث رئغج لةظئ اقتخال 
والسقصات الثارجغئ، رئغج تجب المآتمر السعداظغ، سمر 
الثصغر، ورئغج المضاإ الاظفغثي لـطاةمع اقتتادي، بابضر 
شغخض، وافطغظ السام لـتجب افطئ الصعطغ، العابص الئرغر، 
وطمبض تةمع المعظغغظ شغ صعى الاشغغر، ذه سبمان. وصال 
الاتالش شغ بغان إن العشث جغطاصغ الصادة اإلطاراتغغظ 
لمظاصحئ اجاضمال الارتغئات الظعائغئ لطسمطغئ السغاجغئ 
المئظغئ سطى اقتفاق السغاجغ اإلذاري... ختغفئ الحرق 
سطى  غثل  عثا  وضض  آذار/طارس ٢٠٢٣).  افوجط، ٠٩ 
أن المضعن المثظغ صث ُوضع شغ الجاوغئ، وأن المسألئ 
أخئح غاتضط بعا المضعن السغاجغ وتثه! أي أن أطرغضا 
صث ظصطئ الخراَع السغاجغ شغ السعدان إلى جاتئ 
جثغثة، عغ جاتئ خراع خادسئ بغظ سمقئعا تطشى 
الاابسئ  الصعى  وتةئر  الخراسات  طظ  غغرعا  سطى 
وأظه  خاخًئ  تمغثتغ،  طع  الاصارب  سطى  لفوروبغغظ 

غسطظ طظاخرته لطتضط المثظغ!
لتماغئ  غسسى  الئرعان  شإن  الاطئغع  طعضعع  وأطا   -٧
ظفسه طظ السصعط ولاسجغج جططاه بالاظازل فطرغضا شغ 
ضض طا ترغث، وطظه الاطئغع طع ضغان غععد. وعثا الاطئغع ق 
غفغث إق ضغان غععد وأطرغضا وحثص الئرعان شصط وطظ 
طسه، وق غفغث السعدان بحغء، بض غدره، وعع طترَّم 
فظه اساراف بمشاخإ لفطسطغظ إتثى أسج دغار  حرساً 
المسطمغظ سطغعط وغساثي سطى أعطعا لغض ظعار وغعثم 
بغعتعط وغصاض أبظاءعط وغخادر طماطضاتعط. وطع ذلك 
شصث [أسطظ المةطج السغادي السعداظغ أن رئغسه سئث 
الفااح الئرعان (الاصى ضععغظ شغ الثرذعم وبتبا تسجغج 
افطظغئ  المةاقت  شغ  جغما  ق  المحارك  الاساون  آشاق 
الثارجغئ السعداظغئ أن الطرشغظ  وذضرت  والسسضرغئ)، 
(اتفصا سطى المدغ صثطا شغ جئغض تطئغع السقصات بغظ 
الطرشغظ... وضالئ افظئاء السعداظغئ ٢٠٢٣/٢/٢)] وذضرت 
اإلذاسئ الرجمغئ لضغان غععد غعم ٢٠٢٣/٢/٨ أن وشثا 
خاخا طظ المةطج السغادي شغ السعدان صام عثا الغعم 
الظزام  غسث  شطط  وعضثا  جرًا...  غععد  ضغان  بجغارة 
السعداظغ غساتغغ طظ ارتضاب الثغاظئ بالاطئغع طع 
ضغان غععد وذلك شغ جئغض الئصاء شغ التضط لاأطغظ 

دسط أطرغضا له!
والثقخئ:

١- ق غعجث خقف تصغصغ بغظ الئرعان وتمغثتغ بض ضض 
طظعما سمغض فطرغضا، وصث أوخطئ أطرغضا الئرعان إلى 
طظخئه التالغ طظ خقل تمغثتغ. (وخطئ السقصئ بغظ 
الئرعان وتمغثتغ لطاتالش التالغ، بسث اإلذاتئ بعزغر 
الثشاع سئث الرتمظ بظ سعف الثي تعلى السططئ بسث 
سجل الئحغر، تغث أخئح الئرعان رئغساً لمةطج السغادة 
شغ  أول  خش  صائث  غضظ  لط  أظه  رغط  لطةغح،  وصائثًا 
الصعات المسطتئ، ولثا غساصث أن ذلك بثسط طظ تمغثتغ 
ودسط إصطغمغ، شغما أخئح تمثان ظائإ رئغج طةطج 
سربغ  المثظغئ...  الصعى  ضث  الرجقن  وتتالش  السغادة، 
بعجئ ٢٠٢٣/٢/٢١) وعضثا شإن الثقف طخطظع ولغج 

تصغصغا، بض طظ باب تصسغط افدوار.
٢- أطا لماذا ق غضعن الثقف تصغصغاً لامضغظ تمغثتغ 
طظ اقجاصقل بثارشعر وشخطعا بارتغإ طظ أطرغضا ضما 
بصض  له  وتمغثتغ  خاخئ  جظعب السعدان،  خظسئ شغ 
سسضري وطالغ شغ دارشعر (وتسغطر صعات تمغثتغ سطى 
طسزط بروات اإلصطغط بما شغ ذلك طظاجط الثعإ الاغ 
غخثر طظعا لثولئ اإلطارات طا صغماه ١٦ ططغار دوقر... 
أغئ  عظاك  شطغج   ،(٢٠٢٢/٥/١٢  ،٣٦٠ طخر  طعصع 
طآحرات تعل ذلك شغ العصئ التاضر.. بض إن أطرغضا اآلن 
ترضج سطى عغمظئ سمقئعا سطى تضط السعدان وسثم 
تمضغظ سمقء اإلظةطغج طظ أدوار شاسطئ شغ التضط بض 
بثقً  وتمغثتغ  الئرعان  بغظ  اإلخقح  شغ  إحشالعط 
طخارساعما! ولضظه ق غسائسث سظ أطرغضا تةجئئ  طظ 
بقد المسطمغظ إن اجاطاسئ، شعثا حأن الثول الضاشرة 

المساسمرة.
٣- إن الئرعان غرغث تعجغع المحارضئ شغ اقتفاق، وغطّمح 
إلى تسّظئ الصعى المعصسئ سطغه، وذلك طظ باب المماذطئ 
غغر  افذراف  طع  لصاءات  لسصث  جسى  وصث  تظفغثه،  شغ 
المعصسئ ضما ذضر شغ بثاغئ السآال طا غعجث تظازساً بغظ 
سغظ وخاخئ بغظ الترغئ والاشغغر  سغظ وغغر المعصِّ المعصِّ
والاشغغر  الترغئ  وبغظ  سئ،  المعصِّ المرضجي"  "المةطج 
وصئ  غطغض  وعثا  سئ،  المعصِّ غغر  الثغمصراذغئ"  "الضاطئ 
بعضعح  الئرعان  طعصش  سظ  وسّئر  الظعائغئ...  المعاشصئ 
أضئر، سدع طةطج السغادة حمج الثغظ ضئاحغ الثي 
خرح طططع الحعر الةاري (بأن الةغح لظ غمدَغ شغ 
الصعى  وأن  جغاجغ،  تعاشص  دون  طظ  اإلذاري  اقتفاق 
المعصسئ لغسئ ضاشغئ لتض افزطئ السغاجغئ بالئقد، وأن 
الةجغرة  سطغه...  طعاشص  غغر  دجاعرًا  غتمغ  لظ  الةغح 
طئاحر ٢٠٢٣/٢/٢٠) شالةغح غتاول أن غامطص طظ 
اقتفاق اإلذاري أو أن غاتاغض سطغه بطرغصئ أو أخرى، 
دطب  باحاراط  وتارة  شغه،  المحارضئ  باعجغع  تارة 
الثسط السرغع والترضات المسطتئ بالصعات المسطتئ 
أي بالةغح، وعثه غاتضط بعا الئرعان طع تمغثتغ 

شغ ذعلعا أو صخرعا وشص رغئئ أطرغضا!
شغ  السغاجغ  الخراع  ظصض  شغ  أطرغضا  ظةتئ  لصث   -٤
السعدان إلى جاتئ جثغثة، عغ جاتئ خراع طجسعم بغظ 
سمقئعا تطشى سطى غغرعا طظ الخراسات وتةئر الصعى 
الاابسئ لفوروبغغظ سطى تأجغض الارضغج سطى تظفغث اقتفاق 
اإلذاري، وتظحشض بثقً طظ ذلك باإلخقح بغظ الئرعان 
وتمغثتغ ظظاً طظعا أن الثقف بغظعما تصغصغ! وطظ بط 
شغ  وتمغثتغ)  (الئرعان  السسضري  المضعن  غاتضط 
تأجغض الاظفغث بتةئ سثم اتفاصعما سطى الثطب، وذلك 
إلى أن تخئح الحروط وافجعاء طظاجئئ لاسثغض اقتفاق 
وتظصغاه طظ أي تأبغر شسطغ شغه لطمضعن المثظغ، وعثا 
طسظى (صرغئا) العاردة شغ صعل الئرعان (إن الئقد تسغر 
تحضغض  طرجتاً  المثظغ،  التضط  تأجغج  ذرغص  شغ 

باجط الةغح ظئغض سئث اهللا (إن افوضاع شغ الئقد تتئ 
الاعاخض  وجائط  بسخ  شغ  غاردد  طا  وإن  السغطرة 
اقجاماسغ سظ دخعل طةمعسات طسطتئ إلى الثرذعم 
غغر ختغح... ختغفئ الغعم الاالغ ٢٠٢٣/٣/١٠) ولضظ 
طضاإ الظاذص باجط الصعات المسطتئ صال شغ بغان إظه (لط 
غخثر تخرغتات تظفغ دخعل طةمعسات طسطتئ لعقغئ 
الثرذعم فغئ جعئ إسقطغئ. وإن صغادة الصعات المسطتئ 
وافجعجة افطظغئ شغ الئقد تاابع التالئ افطظغئ شغ الئقد 
والمعاذظ...  العذظ  أطظ  سطى  ترخا  وخئر  بتضمئ 
والظفغ  الاأضغث  شعثا  افوجط ٢٠٢٣/٣/١١).  الحرق 
طظ طضاإ الظاذص باجط الةغح غثل سطى أظه أرغث 
تثعغش  أعثاشه  طظ  وأن  الظاس،  بأسخاب  الاقسإ 
دصطع  طع  الئرعان  لطصاء  الةع  وتعغؤئ  المسارضئ، 

لطاخالح بجسط أن بغظعما خقشات وطقجظات!
الئرعان  بغظ  اجاماع  سصث  سظ  أسطظ  ذلك  إبر  سطى   -٣
بالسعدان  اإلذاري  اقتفاق  سطى  طعصسئ  وصعى  ودصطع 
طةطج  سظ  بغان  وخثر   ،٢٠٢٣/٣/١١ غعم  طساء 
(بتبا  ودصطع  الئرعان  أن  شغه  ورد  السعداظغ  السغادة 
شغ  صثطا  المدغ  وضرورة  السغاجغئ  السمطغئ  جغر 
الارتغئات المافص سطغعا، وأظعما أصرا المدغ شغما وخش 
بالارتغئات المافص سطغعا بحأن السمطغئ السغاجغئ). وشغ 
خاام المحاورات الاغ بتبئ افوضاع السغاجغئ وافطظغئ 
شغ الئقد صررا (تضعغظ لةظئ أطظغئ طحارضئ طظ الصعات 
الضفاح  وترضات  الخطئ  ذات  الثولئ  وأجعجة  الظزاطغئ 
جعدان  الئقد...  شغ  افطظغئ  افوضاع  لماابسئ  المسطح 
تربغعن، الةجغرة ٢٠٢٣/٣/١١) وذلك إلظعار ضأن عظاك 
خراسا بغظ الئرعان ودصطع وضأن الةغح ضان سطى وحك 
أن غخطثم طع صعات الثسط السرغع، وأن افوضاع صث 

عثأت اآلن طآصااً بسث عثه اقجاماسات.
٤- وضان دصطع "تمغثتغ" صث أسطظ صئض ذلك (أن طحارضاه 
شغ اظصقب ٢٥ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠٢١ ضاظئ خطأ 
الظزام  لسعدة  بعابئ  أخئح  أضاعبر  اظصقب ٢٥  وأضاف 
الئائث... الةجغرة ٢٠٢٣/٢/١٩). سطما أظه ضان المثاشع 
الصعي سما صام به طع صغادة الةغح ضث التضعطئ السابصئ، 
شق غمضظ أن غضعن رأغه صث تشغر وأظه غسطظ الظثم، وإظما 
ضض ذلك لغثثع المسارضئ لاسغر وراءه أو تصارب طظه. 
تجطئ  (اقتفاق  صائق:  المثضعر  إسقظه  بسث  خرح  ولعثا 
واتثة غةإ أن تظفث ضطعا دون تةجئئ... سربغ بعجئ 
ضأظه  وظعر  تمطاه  تمغثتغ  خّسث  بط   .(٢٠٢٣/٢/٢١
طسارض لصغادة الةغح شصال: (لظ ظصئض بأي حثص غرغث 
أن غخئح دضااتعرا لتضط الئقد. بطعسظا وإرادتظا اتفصظا 
سطى تسطغط السططئ لتضعطئ طثظغئ ضاططئ الثجط... إن 
الثقف الرئغسغ شغ الئقد غارضج بغظ المضّرجغظ لطسططئ 
تعجث  ق  إظه  لطمثظغغظ.  تسطغمعا  غرغثون  طظ  وبغظ 
طحضطئ بغظ الثسط السرغع والةغح وإن الثقف طع طظ 
غاثثون الةغح حماسئ. إن طئثأ تحضغض تضعطئ طثظغئ 
صث تط باقتفاق بغظ الةغح والثسط السرغع وإخعاظظا شغ 
طةطج السغادة... الحرق افوجط ٢٠٢٣/٣/٨)، شغزعر 
المثظغ  المضعن  طع  أظه  سطى  دورا  غطسإ  أن  غرغث  أظه 
شغ  باماطه.  اإلذاري  اقتفاق  تظفغث  سطى  جثا  وترغص 
المصابض ضان الئرعان غطمح إلى أن اقتفاق اإلذاري غغر 
ططجم لطةغح فظه ق غدط ضض الصعى السغاجغئ.. بط رعظ 
اإلذاري  اقتفاق  باظفغث  الةغح  اجامرار  أغدا  الئرعان 
بثطب الثسط السرغع والترضات المسطتئ بالةغح، شصال: 
السرغع  الثسط  دطب  سظ  واضح  تثغث  عظاك  ضان  (إذا 
والترضات المسطتئ شغ الصعات المسطتئ جظمدغ شغ 
اقتفاق اإلذاري، أي ضقم غغر عثا لظ غضعن طصئعق... 
ضأن  لغئغظ  عثا  وضض   (٢٠٢٣/٣/٨ افوجط  الحرق 
خقشاً بغظ الئرعان وتمغثتغ بالظسئئ لاظفغث اقتفاق 

اإلذاري طع أن ضطغعما طحارك شغ إصراره!
٥- لصث ذضرظا شغ جعاب جآال باارغت ٢٠٢٢/١٢/١١

تعل اقتفاق اإلذاري المعصع غعم ٢٠٢٢/١٢/٥ (شعثا 
اقتفاق غظصث الصغادة السسضرغئ برئاجئ الئرعان وظائئه 
غرشدعن  الظاس  بات  إذ  ورذاعط  طظ  طسعما  وطظ 
لطصغادة  وغآطِّظ  داخطغ،  جظث  لعط  غعجث  شق  تضمعط 
السسضرغئ تخاظئ وتماغئ لعط طظ المقتصئ الصدائغئ 
سطى طا ارتضئعه طظ جرائط وغفطاعن طظ السصاب، وصث 
سةجوا سظ إدارة حآون الئقد وشحطعا شغ تض طحاضطعا 
وضض طا صاطعا شغه أظعط تاشزعا سطى الظفعذ افطرغضغ... 
سطماً بأن الطرف اآلخر طما غسمى بصعى الترغئ والاشغغر 
وافتجاب الاغ حضطئ التضعطئ، عط أغدا شحطعا شغ إدارة 
حآون الئقد وطسالةئ طحاضطعا وتأطغظ أدظى طصعطات 
سطى  المتاشزئ  عع  شغه  صاطعا  طا  وضض  لطظاس،  التغاة 
الظفعذ اإلظةطغجي شغ الئقد...)، وصطظا: (أطا سظ الاساؤقت 
طحضعك  أطر  شعثا  وغطئص؟  جغثوم  اقتفاق  عثا  عض 
شغه. وعض جغظصث الئقد؟ شثلك طسائسث، فظه طئظغ سطى 
باذض، شالاثخض افجظئغ ظاعر لطةمغع تغث ضان افجاظإ 
طعجعدغظ سظث تعصغسه شغ الصخر الةمععري، بض الثي 
الماتثة  افطط  طئسعث  وعع  أجظئغ،  عع  اقتفاق  خاغ 
بإحراف طئاحر طظ افطرغضان واإلظةطغج ذرشغ الخراع 
الاروغضا).  وباجط  الرباسغئ  باجط  السعدان  شغ  الثولغ 
السسضرغئ  الصغادة  تصعم  اقتفاق  تظفغث  ولسرصطئ 
السرغع  والثسط  الئرعان  بصغادة  الةغح  بطرشغعا 
بغظعما،  الخراع  باشاسال  أو  باخاقق  دصطع  بصغادة 
أو  الطرشغظ  اتفاق  سطى  طسططئ  افظزار  شائصى 
اخاقشعما شغ أغئ لتزئ، وأن التض طرضج سطى ذلك 

تامئ: الخراع السغاجغ شغ السعدان

حزب التحرير/ والية سوريا
فعاليات بمناسبة الذكر الـ١٢ لثورة الشام المباركة

٢٠٢٣/٠٣/١٩م)،  اقتتاد  صرغئاً...  المثظغئ  التضعطئ 
شغظفث اقتفاق اإلذاري وشص طاططئات المضعن السسضري 
وطظ بط غضعن (صرغئاً) جعاء أصرب طعسث الاظفغث أم 
بسث! وإن لط غاأت لعط ذلك، شق غسائسث طتاولئ إلشاء 
اقتفاق اإلذاري باخطظاع خسعبئ دطب الثسط السرغع 
طع الةغح لسثم تعاشص الئرعان وتمغثتغ أي إسادة 
جغظارغع إلشاء العبغصئ الثجاعرغئ طع أجطعب جثغث 
المضعن  بغظ  العبغصئ  عثه  وصسئ  شصث  لقخراج... 
آب/أغسطج   ٢١ شغ  المثظغ  والمضعن  السسضري 
٢٠١٩، وصث ضان طصررا أن غارأس السسضرغعن المةطج 
الرئاجغ شغ الئثاغئ... بط غئثأ المثظغعن شغ تحرغظ 
ولمظسعط  المةطج،  برئاجئ   ٢٠٢١ الباظغ/ظعشمئر 
الفرغص  السعداظغ،  الثشاع  وزغر  أسطظ  شصث  ذلك  طظ 
الرضظ غاجغظ إبراعغط ٢٠٢١/٩/٢١، أي صئض حعرغظ 
طتاولئ  إتئاط  سظ  أسطظ  المثظغغظ،  تعلغ  طعسث  طظ 
اظصقب.. بط سطئ المطالئات بتض التضعطئ، وصث تطئ 
شسقً واظاعئ العبغصئ الثجاعرغئ، وصث وضتظا ذلك شغ 
تغظه بةعاب جآال شغ ٢٠٢١/١٠/٢٥... وق غسائسث 
اآلن أن غضرر السغظارغع ظفسه ولضظ باشاسال الخراع 

طع سظخر بارز طظ رجال أطرغضا "تمغثتغ"!
٤- وشغ الثاام شإظظا ظآضث طرة أخرى أن السعدان لظ غرى 
بخغص أطض طا دام عظاك سمقء غسمطعن لتساب عثا 
المساسمر أو لثلك المساسمر وعما طاخارسان سطى بطث 
إجقطغ ق غعمعما ظعدئ الئطث وتض طحاضطه وإذسام 
حسئه وتأطغظ اتاغاجاتعط. وق جئغض لطظاس إق الاثطص 
طظ السمقء وسثم السغر وراءعط أو اتئاع جئغطعط الدال، 
وإظما سطغعط اتئاع جئغض طظ أظاب ودسا إلى اهللا وسمض 
والظعدئ  تعتغث المسطمغظ  وسطى  تضمه  تطئغص  سطى 
ًا  ِ َ ِهللا َوَعِمَل َصا ْن َدَعا ِإ مَّ حَسُن َقْوًال ّمِ

َ
بعط. ﴿َوَمْن أ

 ﴾ َن ُْسِلِم ِ ِمَن املْ
َقاَل ِإنَّ وَّ

شغ السابع والسحرغظ طظ حسئان ١٤٤٤عـ
٢٠٢٣/٣/١٩م

ظزط تجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا شسالغات حمطئ طزاعرات وطسغرات شغ طثن وبطثات سثة شغ الحام بمظاجئئ 
الثضرى الـ١٢ لبعرة الحام المئارضئ رشسئ حسار: "طاضعن ظتع اجاسادة الصرار وتضط اإلجقم طططإ البعار". وشغ 
السغاق ذاته وشصا لظحرة أخئار السئئ ٢٠٢٣/٣/٢٥م طظ إذاسئ تجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا خرجئ الةمسئ 
طزاعرة تاحثة شغ بطثة دغر تسان برغش إدلإ الحمالغ، تتئ سظعان: بعرة الحام بعرة أطئ.. باباعن تاى إجصاط 
الظزام وإصاطئ تضط اإلجقم. وذلك بثسعة طظ طةطج حعرى تةمع السعائض شغ دغر تسان، بمظاجئئ الثضرى الباظغئ 
سحرة قظطقصئ بعرة الحام. وأضث المازاعرون شغ عااشاتعط سطى اجامرار البعرة وضرورة اجاسادة صرارعا، وتمض 
المازاعرون قشاات أضثت سطى تداطظعط طع أعالغ صرغئ سرب جسغث، وظثدت باساصال البعار والحرشاء، وأن البعرة 
لغسئ طةرد ذضرى وإظما عغ بئات وتدتغئ وق غمبض البعرة إق طظ غطاجم بمئادئعا وغسسى لاتصغص أعثاشعا، وأن 
السمض الةماسغ ذرغص الظخر ولظ غختح طسار البعرة إق ببعرة سطى الصادة المرتئطغظ وأتئاسعط المظافسغظ، وألصغئ 

شغ المزاعرة سثد طظ الضطمات أضث شغعا الماتثبعن سطى اجامرار البعرة تاى تتصغص أعثاشعا.

تظصسط ضض طظعا إلى طثاعإ سثة طاظاصدئ وطثاطفئ، 
سثا سظ اخاقشعا شغما بغظعا ضمثاعإ رئغسئ. شمظعط 
سغسى  غصعل  طظ  وطظعط  اهللا،  ابظ  سغسى  غصعل  طظ 

عع اهللا.
ضض  شغ  واتثة  افطئ  عثه  بأن  ظصعل:  الثاام  وشغ 
واتث  ورجعلعا  واتث،  إلععا  دغظعا؛  أطعر  طظ  أطر 
صرآظعا  ظصض  وصث  واتثة،  ظئغعا  وجظئ  واتث،  وصرآظعا 
بحضض طاعاتر، دون تترغش وق تثرغش، وظصطئ جظئ 
ظئغعا وتفزئ جمغسا، وجائصى ضثلك تاى غرث اهللا 
افرض وطظ سطغعا. وإن عثا لثاشع سزغط وظتظ شغ 
عثا الحعر السزغط غثشع افطئ لطعتثة بغظ أصطارعا؛ 
لاضعن دولئ واتثة تتئ راغئ واتثة، تماطا ضما ضاظئ 
سئر سخعر ذعغطئ سطى طثار الاارغت؛ طظث إصاطئ الثولئ 
اإلجقطغئ وتاى آخر سعثعا. شظسأله تسالى شغ عثا 
أواخرعا  وتصعغئ  العتثة  تسجغج  حعر  الضرغط،  الحعر 
بغظ ضاشئ الحسعب وافسراق؛ أن غةمع عثه افطئ طرة 
باظغئ شغ دولئ واتثة لاضعن أطئ واتثة ضما ضاظئ. 

 الطعط آطغظ

تامئ ضطمئ السثد: أطئ واتثة  حرغساعا واتثة

ة حط وع جالوت  من يعيد س
سجل اسمه  صحائف من نور؟ فيُ

باتئ طةازر غععد الشاخئغظ لفرض المئارضئ عغ التثث الغعطغ الثي غخئح وغمسغ سطغه أعض شطسـطغظ 
وجغطئ  عغ  الجضغئ  شطسطغظ  أعض  دطاء  وخارت  المسطمغظ،  وتضام  الفطسطغظغئ  السططئ  تثاذل  ظض  شغ 
غاثثعا ضغان غععد لطعروب طظ أزطاته الثاخطغئ؛ شغصعم باقغاغاقت والاخفغئ الةسثغئ واإلسثام المغثاظغ 
لطمةاعثغظ وغغر المةاعثغظ بثم بارد، بط لغائةح أطام سطعجه بأظه تصص إظةازا سسضرغا. إن عثه الثطاء 
الجضغئ الاغ تروي برى افرض المئارضئ، وعثه السجغمئ الخطئئ سظث عآقء المةاعثغظ افبطال لعغ خغر دلغض 
سطى أن أعض شطسطغظ لط غساسطمعا وأظعط برغؤعن طظ السططئ وخغاظاتعا وتظسغصعا افطظغ طع غععد، وأن 
أي تثغث سظ السقم طع عآقء الشاخئغظ المةرطغظ عع خغاظئ سزمى لفرض المئارضئ وأعطعا، وأن اظازار 
اإلظخاف طظ الظزام الثولغ وطظزماته عع وعط خغال واجاةارة طظ الرطداء بالظار، تغث إظه شغ العصئ الثي 
تسفك شغه صعات غععد دطاء أعض شطسطغظ ترى زسغط إجراطعط ظاظغاعع غاتثث سطى المظخات شغ أوروبا 
وغاظصض بغظ دولعا ذالئا الثسط طظعا، وأطرغضا تصعل طظ تصه الثشاع سظ ظفسه، وافطط الماتثة تساوي شغ 
غععد،  خش  شغ  جمغسا  أظعط  غآضث  طا  شطسطغظ؛  أعض  الدتغئ  وبغظ  غععد  جغح  المةرم  بغظ  تخرغتاتعا 

وغعجإ اجاظفار جغعش المسطمغظ لغسغثوا جغرة تطغظ وسغظ جالعت.



افربساء ٧ طظ رطدان المئارك ١٤٤٤ عـ المعاشص ٢٩ آذار/طارس ٢٠٢٣ طـ  ٤     السثد ٤٣٦

لصث تسثدت العجائض وافجالغإ لاشرغإ المسطمغظ وإشصاد حئاب افطئ بصاشاعط اإلجقطغئ، وغئصى العثف واتثا، 
أق وعع الصداء سطى أي ظعدئ غاطمسعا أسثاء افطئ شغ الئقد اإلجقطغئ، بض والسمض التبغث سطى اجاتالئ 
تثوث أي بعادر لظعدئ تصغصغئ لسطمعط وصظاساعط أظعا بثاغئ ظعاغاعط المتاعطئ ولع بسث تغظ. لصث ضّغسئ 
عثه البصاشئ الشربغئ بفسض رساغئ تضام المسطمغظ لعا، صعة حئاب افطئ اإلجقطغئ وأعثرت ذاصاتعط واجاظفثت 
إطضاظغاتعط وجسطاعط تائعغظ بق عثف واضح، طشّغئغظ سظ صداغا أطاعط التصغصغئ وطعمحغظ سظ لسإ دورعط 
التصغصغ وتتصغص غاغاعط الاغ طظ أجطعا خطصعا شغ عثه التغاة، وعغ ظغض رضعان اهللا تسالى شغ ضض أسمالعط. 
وعثه عغ السسادة المرجعة سظث ضض إظسان طسطط غئاشغ البعاب شغ غعم التساب. شق بّث أن غضعن واضتًا 
لفطئ اإلجقطغئ ساطئ ولحئابعا خاخئ، أن المظعب السام الثي غسطضه اإلظسان شغ تتصغص السسادة ق  وجطغاً 
ُغصطص اإلظسان تارة وغرضغه تارة أخرى، ولثلك ق بث طظ أن تضعن الطمأظغظئ طارضجة وطظاةئ وعثا ق غضعن 
بشغر السصغثة السصطغئ الختغتئ، شالسصغثة الختغتئ تتض السصثة الضئرى بحضض ختغح وتظئبص سظعا طسالةات، أي 
أتضام حرسغئ طاظاجصئ وطظسةمئ تتصص الشاغئ، وعغ رضعان اهللا، وعثا الرضا عع ظفسه السسادة، لصعله تسالى 

ْم َوُحْسُن َمآٍب﴾. ُ ى َل َ اِت ُطو َ ِ ا ِذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّ ﴿الَّ

سئر السعدان، وسطى ذعل الطرغص ذي اقتةاعغظ طظ 
إبغعبغا وضغظغا شغ الةظعب إلى طخر، تعجث طظاذص زراسغئ 
ضثمئ، إذ طظ المتامض أن تضعن المغاه والاربئ الثخئئ 
الصادطئ طظ الةئال اإلبغعبغئ تزغرة تئعب وجطئ غثائغئ 

شغ أشرغصغا تاتضط بعا إجرائغض".
وبتسإ الختفغ ظفسه، شإن وجعد تض أبغإ جغظاشج 
أي طئادرات لطسسعدغئ وأي طتاوقت لارضغا لقجابمار 
شغ السعدان، لاضعن العغمظئ الاةارغئ واقصاخادغئ شغ 

المضان طساصئق لضغان غععد.
إن الثي ترك عثا الضغان غخعل وغةعل شغ عثه الصارة 
الروغئدات  السمقء  تضاطظا  عط  رصغإ،  وق  تسغإ  بق 
وجث  طا  ولعقعط  الحسعب،  عثه  لتضط  افعطغئ  شاصثو 
عثا السثو طعذأ صثم له شغ حئر طظعا، وشغ ظض وجعد 
عآقء التضام؛ الثغظ عط وضقء الشرب، جغسعض لعط 

ظعإ البروات والثغرات بق بمظ.
شطغج لفطئ الغعم راعٍ غرساعا وغتاشر سطى طضاسئاتعا 
وغثود سظعا، وغترص سطغعا وسطى طخالتعا، بض تفضر 
الفؤئ التاضمئ شغ طخالتعا الحثخغئ ق غغر، شصث أوردت 
ختغفئ غثغسعت أتروظعت السئرغئ شغ ١٧ تحرغظ الباظغ/

ظعشمئر ٢٠٢٢ تخرغتات سظ وزغر طالغئ غععد افجئص 
غائغر لئغث اتعط شغعا رئغج العزراء السعداظغ سئث اهللا 
تمثوك باطصغ رحعة طصابض تمرغر خفصئ الاطئغع طع 
ضغان غععد، وبتسإ العزغر شإن الرحعة سئارة سظ طظجل 
الغععدي  لطمطغاردغر  غائع  ضالغفعرظغا،  طالغئع/  شغ  غصع 
حغطثون أدغسعن غئطس جسره ٥ طقغغظ دوقر دشسعا 
طتمث بظ زاغث سظ ذرغص وضغطه الطئظاظغ افطرغضغ جعرج 
ظادر، وأوردت الختغفئ خعرا لمظجل وخفاه بأظه المظجل 

الُمعثى  لتمثوك!
إن عثه افطئ السجغجة الصعغئ بثغظعا لغج عمعا إغصاف 
عثه افذماع شصط، بض عمعا اصاقع عثا الضغان طظ 
جثوره إلى غغر رجسئ، وعثا ق غاتصص إق شغ ظض وجعد 
خقشئ غتضمعا خطغفئ ضسئث التمغث الباظغ رتمه اهللا الثي 
أحط أطام أذماع غععد سظثطا  وصش سصئئ ضأداء وجئقً 
أغروه بأطعال ذائطئ لغاظازل سظ أرض شطسطغظ طع تاجاه 
المطتئ لطمال آظثاك، لضظه رد سطغعط رد الرجال الرجال، رد 
خاتإ صدغئ صائقً: "إظغ ق أجاطغع أن أتثطى سظ حئر 
واتث طظ أرض شطسطغظ، شعغ لغسئ ططك غمغظغ، بض 
ططك افطئ اإلجقطغئ. لصث جاعث حسئغ شغ جئغض عثه 
افرض ورواعا بثطه. شطغتافر الغععد بمقغغظعط. وإذا 
طجصئ دولئ الثقشئ غعطا شإظعط غساطغسعن آظثاك أن 
غأخثوا شطسطغظ بق بمظ. أطا وأظا تغ شإن سمض المئدع 
شغ بثظغ فععن سطغ طظ أن أرى شطسطغظ صث بارت طظ 
دولئ الثقشئ وعثا أطر ق غضعن. إظغ ق أجاطغع المعاشصئ 

سطى تحرغح أجسادظا وظتظ سطى صغث التغاة".
أو ضخقح الثغظ افغعبغ طترر بغئ المصثس سظثطا 
جؤض ذات غعم لماذا ق تدتك؟! شأجاب بسئارته الاغ 
جةطعا الاارغت: "ضغش أضتك وافصخى أجغر؟!". شطط ُغر 
الظاخر خقح الثغظ ضاتضا بسث تطك الطتزئ صط إق 
تغظما ترر بغئ المصثس، وصال: "اآلن أضتك". شإلى 
دولاه،  وإصاطئ  دغظه  إلسجاز  الساططغظ  طع  الةاد  السمض 
تغظعا تسج افطئ وتصطع دابرعط وتترر ضض حئر اتاطعه 

 وسابعا شغه الفساد
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

إن اإلجقم عع الثغظ الثي أظجله اهللا سطى رجعله طتمث 
خطى اهللا سطغه وآله وجطط لغظزط سقصئ اإلظسان بظفسه 
غثاطش  السغح  طظ  طسغظ  ذراز  وعع  وبثالصه،  وبشغره 
سظ ضض أظزمئ السغح الاغ سرشاعا الئحرغئ طظ تغث 
السصغثة السطغمئ والاضاططغئ الاحرغسغئ وخاخغئ اقظاحار 
والاعجع بطرغصئ طصظسئ وجثابئ، دون أي ظطط أو ذمع 
شغ بروات الشغر، بض إلخراج الظاس طظ الزطمات إلى الظعر، 
وطظ جعر افدغان إلى سثل اإلجقم، وطظ ضغص الثظغا 

إلى جسئ الثظغا واآلخرة.
واظاحاره،  وجعده  طع  تاقزم  اجاتصاصات  ولقجقم 
وتططسات تقزم أعطه وتطجطعط، وغةإ أن غسسعا دوطا 
إلغةادعا شغ واصع التغاة، ضما أن فسثائه تططسات ظعرت 
طظث الغعم افول الثي وجث شغه اإلجقم شغ طضئ، وعغ 
وجغئصى  طثاطفئ،  وبأحضال  عثا  غعطظا  إلى  طسامرة 
تططسات  قخاقف  ظزرا  أسثائه  طع  طاخارسا  اإلجقم 
الفرغصغظ تاى غصدغ اهللا أطرا ضان طفسعق، وغظاخر التص 
سطى الئاذض، وغاشطإ السثل سطى الةعر، وغثخض اإلجقم 
إلى ضض بغئ طثر ووبر، وغئطس ططك أطئ اإلجقم طحارق 
افرض وطشاربعا بسج سجغج أو بثل ذلغض، سجا غسج اهللا به 

اإلجقم وأعطه، وذق غثل اهللا به الحرك.
وغمضظ تطثغص اجاتصاصات اإلجقم بالظصاط اآلتغئ:

واإلظسان  الضعن  سظ  الختغتئ  السصغثة  تأجغج   .١
والتغاة وسقصاعا بما صئطعا وطا بسثعا.

حاطض  بحضض  السصغثة  سظ  المظئبص  الظزام  تطئغص   .٢
وضاطض شغ الثاخض.

٣. تمض الثسعة اإلجقطغئ إلى السالط أجمع سظ ذرغص 
الةعاد شغ جئغض اهللا.

وأطا تططسات المسطمغظ شعغ:
١. إدخال الظاس شغ دغظ اهللا أشعاجا دون إضراه.

٢. بسط جططان اإلجقم سطى السالط ضطه.
٣. تتصغص طرضاة اهللا سج وجض.

ولضظ تططسات أسثاء اإلجقم والمسطمغظ حغء طثاطش 
تماطا، وطظاصخ بحضض ضاطض لاططسات المسطمغظ. غصعل 
َصاَرى  وُد َوَال النَّ ُ َ َ َعنَك اْل جئتاظه تسالى: ﴿َوَلن َتْر
َت  ْ َت

َ
أ ْن  ِ ﴿َوَل صائض:  طظ  سج  وغصعل  ْم﴾،  ُ َ ِملَّ ِبَع  َّ َت  َّ َح

ٍع  ِ نَت ِبَتا
َ
ا َتِبُعوْا ِقْبَلَتَك َوَما أ ّلِ آَيٍة مَّ

ُ ْوُتوْا اْلِكَتاَب ِب
ُ
ِذيَن أ الَّ

ِل اْلِكَتاِب َلْو  ْ ْن أَ ٌ ّمِ ْم﴾، وغصعل سج وجض: ﴿َودَّ َكِث ُ َ ِقْبَل
م  ِ نُفِس

َ
ْن ِعنِد أ ارًا َحَسًدا ّمِ ْعِد ِإيَماِنُكْم ُكفَّ َ ن  وَنُكم ّمِ َيُردُّ

.﴾ قُّ َ ْ ُم ا ُ َن َل َّ ْعِد َما َتَب َ ن  ّمِ
وصث تةسثت تطضط الاططسات صثغما طظث شةر اإلجقم 
بحضض خارخ، واجامرت سئر سخعر المسطمغظ الماساصئئ، 
الثقشئ  دولئ  عثم  طظ  الضفار  تمضظ  تاى  تعثأ  ولط 
بحضض  وتةثدت  الجطان،  طظ  صرن  ظتع  صئض  السبماظغئ 
جاشر وخرغح بسث أن بثأ المسطمعن غسمطعن جادغظ شغ 
طحروع إظعاض أطاعط واجاسادة طةثعط، بإصاطئ دولئ 

خقشاعط الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.
سطى  تآضث  التاضر  وطظ  الماضغ  طظ  ظماذج  وعثه 
طظه،  بالثعف  طسضعظئ  اإلجقم  أسثاء  تططسات  أن 
وجثطعط  طتارباه،  شغ  الثئغث  بطئسعط  وطتضعطئ 

الحثغث طظ ظععره.
طظ  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  طظع  السئض  بضض  تاولعا  شصث  صثغما  أطا 
تئطغس رجالئ اإلجقم، ووصفعا جثا طظغسا شغ وجعه ضغ 
ق تطاتط دسعته طع أي طظسئ شغ طضئ أو شغ طتغطعا، أو 
تاى شغ أي طظ أصالغط الةجغرة السربغئ. وتاولعا طظ صئض 
تصثغط السروض المشرغئ له تاى غاثطى سظ دسعته، ضما 
جاء شغ جغرة ابظ عحام سظ طتمث بظ ضسإ الصرظغ 
صال: تثبئ أن سائئ بظ ربغسئ، وضان جغثًا، صال غعطًا 
وعع جالج شغ ظادي صرغح، ورجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص جالج 
شغ المسةث وتثه: غا طسحر صرغح أق أصعم إلى طتمث، 
شأضطمه وأسرض سطغه أطعرًا لسطه أن غصئض بسدعا، شظسطغه 
أغعا حاء، وغضش سظا؟ وذلك تغظ أجطط تمجة رضغ اهللا 
وغضبرون،  غجغثون  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  أختاب  ورأوا  سظه، 
شصالعا: بطى غا أبا العلغث شصط إلغه شضطمه، شصام إلغه سائئ 
تاى جطج إلى رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شصال: غا ابظ أخغ إظك 
َطئ شغ السحغرة، والمضان شغ  طظا تغث سطمئ طظ السِّ
به  شرصئ  سزغط،  بأطر  صعطك  أتغئ  صث  وإظك  الظسإ، 
آلعاعط  به  وسئئ  أتقطعط،  به  وجفعئ  جماساعط، 

ودغظعط، وضفرت به طظ طدى طظ آبائعط، شاجمع طظغ 
أسرض سطغك أطعرًا تظزر شغعا؛ لسطك تصئض طظعا بسداً. 
صال: شصال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص "صض غا أبا العلغث أجمع" صال: غا 
ابظ أخغ إن ضظئ إظما ترغث بما جؤئ به طظ عثا افطر 
طاقً، جمسظا لك طظ أطعالظا تاى تضعن أضبرظا طاقً، وإن 
ضظئ ترغث به حرشاً، جعدظاك سطغظا تاى ق ظصطع أطرًا 
دوظك، وإن ضظئ ترغث به ططضاً، ططضظاك سطغظا، وإن ضان 
عثا الثي غأتغك رئغاً تراه، ق تساطغع رده سظ ظفسك، 
ذطئظا لك افذئاء، وبثلظا شغه أطعالظا تاى ظئرئك طظه؛ 
شإظه ربما غطإ الاابع سطى الرجض تاى غثاوى طظه، أو ضما 
صال له، تاى إذا شرغ سائئ، ورجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص غسامع طظه، 
صال: "أفرغت يا أبا الوليد؟" صال: ظسط. صال: "فاستمع مني"

َن  يٌل ّمِ ِ صال: أشسض. صال: "بسم الله الرحمن الرحيم﴿حـۤم * َت
َقْوٍم  ّيًا ّلِ ِ َلْت آَيـاُتُھ ُقْرآنًا َعَر ِحيِم * ِكَتـاٌب ُفّصِ ْحَمـِن ٱلرَّ الرَّ
ْسَمُعوَن﴾"  ْم َال َ ُ ْم َف ُ ُ َ ْك

َ
ْعَرَض أ

َ
ًا َوَنِذيرًا َفأ ِش ْعَلُموَن َ َ

بط طدى رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغعا، وعع غصرؤعا سطغه. شطما 
جمع سائئ، أظخئ لعا، وألصى غثغه خطش ظعره طسامثًا 
إلى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  اظاعى  تاى  طظه،  غسامع  سطغعما 
السةثة طظعا، شسةث بط صال: "صث جمسئ غا أبا العلغث 
طا جمسئ، شأظئ وذاك". شصام سائئ إلى أختابه، شصال 
بسدعط لئسخ: ظتطش باهللا لصث جاءضط أبع العلغث بشغر 
العجه الثي ذعإ به، شطما جطج إلغعط، صالعا: طا وراءك 
غا أبا العلغث؟ صال: ورائغ أظغ جمسئ صعقً واهللا طا جمسئ 
طبطه صط، واهللا طا عع بالستر، وق بالحسر، وق بالضعاظئ، 
غا طسحر صرغح: أذغسعظغ، واجسطععا لغ، خطُّعا بغظ الرجض 
وبغظ طا عع شغه شاساجلعه، شعاهللا لغضعظظ لصعله الثي 
جمسئ ظئأ، شإن تخئه السرب، شصث ضفغامعه بشغرضط، وإن 
غزعر سطى السرب، شمطضه ططضضط، وسجه سجضط، وضظاط 
أجسث الظاس به. صالعا: جترك واهللا غا أبا العلغث بطساظه، 

صال: عثا رأغغ شغه، شاخظسعا طا بثا لضط.
وأطا تثغبا شاخرغتات أجاذغظ الضفر شغ أطرغضا وروجغا، 
ضض  ضث  المسطمغظ  وبقد  طظاذصعط  شغ  وأشسالعط 
طتاولئ إلصاطئ الثغظ، ظاعرة ق تثطؤعا السغظ، وأعمعا 
وغسطغ  وأوروبا  آجغا  شغ  الظاتع  تطش  صعات  صائث  صعل 
ضقرك سظثطا ضحش سظ السر الثفغ لطترب سطى اإلجقم 
الاغ أسطظعا بعش سطى أششاظساان سام ٢٠٠١م: "طظ 
غزظ أظظا خرجظا إلى أششاظساان اظاصاطا فتثاث ١١ أغطعل 
شطغختح خطأه. بض خرجظا لصدغئ أخطر عغ اإلجقم. وق 
ظرغث أن غئصى اإلجقم طحروسا ترا غصرر شغه المسطمعن 
طا عع اإلجقم بض ظتظ طظ ظصرر لعط طا عع اإلجقم...".

المسطمغظ  طظ  غفطئ  شغ  تخض  آخر  ظمعذج  وعظاك 
طآخرا، تغث أسطظ طاضرون سظ تض المةطج الفرظسغ 
لطثغاظئ اإلجقطغئ واجائثل به طآجسئ جثغثة تثسى 
طظاثى اإلجقم الفرظسغ. وشغ المآتمر الثي سصث بسث 
افخغرة  السظعات  خقل  بإظةازاته  طاضرون  تفاخر  ذلك، 
ضث اإلجقم وذضر طظعا ٢٨,٠٠٠ سمطغئ طثاعمئ لمظازل 
 + (طساجث  دغظغئ  طآجسئ   ٩٠٦ وإغقق  المسطمغظ، 
جمسغات) بحضض ظعائغ أو طآصئ، وطخادرة ٥٢ ططغعن 
غعرو طظ أطعال المسطمغظ، وارتفاع ظسإ الئقغات طظ 
الطشئ  تثرغج  وإظعاء  المسطمغظ،  ضث  المسطمغظ  غغر 
السربغئ والصداء سطى الاسطغط المظجلغ أو الاسطغط خارج 
إذار الثولئ واقضافاء باسطغط الطشات افجظئغئ تتئ رصابئ 
الثولئ! وذضر أحغاء ضبغرة أخرى طآجفئ تسائر بمبابئ 

طثبتئ وطتاضط تفاغح تثغبئ!
وخااطا، شإن اإلجقم بغظ اجاتصاصاته وتططسات أسثائه 
طظ  المعسعدة  دولاه  إصاطئ  ظتع  بصعة  ذرغصه  غحص 
رغط  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  رجعل  طظ  بعا  والمئحر  وجض،  سج  اهللا 
سظ  الشاشطغظ  غفطئ  ورغط  والماضرغظ،  التاصثغظ  أظش 
اجاتصاصاته وتططسات أسثائه. وطا عع إق أن غأذن اهللا 
بظخرة الساططغظ إلسجاز عثا الثغظ، بإصاطئ دولئ الثقشئ 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة صرغئا بإذن اهللا، والاغ 
المثطرة،  الجقزل  لطئغسئ  خقشا  طسمرا،  زلجاق  جاضعن 
شغ  والعتغثة  افولى  الثولئ  بض  ضئرى  دولئ  وجاضعن 
السالط، لاصعد الئحرغئ ظتع الثغر والسثل والمتئئ، بسث 
أن ُططؤئ الثظغا جعرا وظطما شغ ظض افظزمئ العضسغئ 
َمن   ُ َّ ﴿َوَلَينُصَرنَّ  وغغرعا.  واقحاراضغئ  الرأجمالغئ 

 ﴾ٌز َ َلَقِويٌّ َعِز َّ َينُصُرُه ِإنَّ 

اإلجقم بني اجاتصاصاته 
وتططسات أسثائه

ـــــــــ بصطط: الحغت سخام سمغرةـ  ــــــــــ

أورد طعصع سجة برس خئرا باارغت ٢٠٢٣/٢/٣م بسظعان: 
"إجرائغض: السعدان دولئ اجاراتغةغئ ذات طعارد" طفاده: 
ضحش وزغر خارجغئ غععد إغطغ ضععغظ سظ تصثغط تض 
أبغإ طسعدة اتفاق جقم طع السعدان جغعصع خقل عثا 
السام. واسائر شغ تخرغتات ختفغئ سصإ سعدته لضغاظه 
أن تعصغع اتفاق السقم جعف غثثم الئطثغظ. وأحار إلى 
سطى  تطض  طعارد  ذات  اجاراتغةغئ  دولئ  السعدان  أن 

حاذأ الئتر افتمر.
شغ  وأذماساً  طخالح  غععد  لضغان  أن  المسطعم  شمظ 
السعدان ضئاصغ الثول الطاطسئ لطبروات الماعشرة لثغعا 
ضما وخفعا الضبغرون بالثولئ الصارة، وبسطئ غثاء السالط، 
تصرغرا   ٢٠٢١/٢/٨ شغ  ظئ  الةجغرة  طعصع  أورد  شصث 
شغعا  بثأ  افشرغصغئ..  بالصارة  إجرائغض  "أذماع  بسظعان: 
طخالح  غععد ٤  ضغان  تثد  طفاده:  السعدان"  بمعارد 
أجاجغئ واضتئ لطاطئغع طع السعدان تاطثص شغ افطظ 
والعةرة والسغاتئ والجراسئ، وتطمح تتصغصعا، طظ خقل 
اقجابمار بعثا الئطث الثي غاحارك تثودغا طع ٧ دول 
أشرغصغئ، وربطه بالطرق. وغساثثم طغظاء بعرتسعدان 
إلغخال المظاةات الجراسغئ، شغ وصئ وخفئ تض أبغإ 

السعدان بأظه "جطئ غثائغئ" لطصارة افشرغصغئ.
طصثرات  سطى  لطعغمظئ  الجطظ  غععد  ضغان  وغسابص 
إغطغ  طثابراته،  وزغر  بجغارة  تةطى  طا  وعع  الثرذعم، 
طخالح  سظ  ضحش  والثي  طآخرا،  لطسعدان،  ضععغظ، 
الاةارغئ  بالصطاسات  اقجابمار  سئر  غععد،  وأذماع 
لفجمثة  طخظع  وإظحاء  والجراسغئ،  والخظاسغئ 
والضغماوغات بالثرذعم، لغضعن أول طخظع لغععد غصام 

شغ دولئ سربغئ أو بطث إجقطغ.
بعاباعا  أظعا  سطى  الثرذعم  إلى  غععد  ضغان  وغظزر 
الجراسغئ  المعارد  باجاشقل  افذماع  سثا  أشرغصغا،  إلى 
والطئغسغئ لاعجغع ظحاط حرضاته شغ الصارة، ولغدع 
طعذأ صثم له بأشرغصغا وسطى الئتر افتمر، لمظاشسئ 
الظفعذ  وطعاجعئ  لطسسعدغئ  اجابمارغئ  طتاوقت  أي 

واقجابمار الارضغ.
بالاعغض  أسماله  ورجال  غععد  ضغان  حرضات  وتطمع 
إلى السعدان، طظ خقل اقجابمار شغ طةاقت الطاصئ 
تحةع  تغث  والجراسئ،  والطغران  والختئ  الماةثدة 
المحارغع.  عثه  تظفغث  سطى  حرضاتعا  غععد  جططات 
وتةطئ خطعتعا افولى، بإسقن حرضئ داحان لخظاسئ 
لامعغض  اجاسثادعا  الجراسغئ  والضغماوغات  افجمثة 
ضاطض واجابمار بظسئئ ١٠٠٪، إلظحاء طخظع لفجمثة 

بالثرذعم.
خغرات  سطى  السغطرة  شغ  ولقطسان  الاصرغر:  وأضاف 
وشعده  قظاثاب  غععد  ضغان  غاططع  السعدان،  وطعارد 
الطرق  تتثغث  بشغئ  الثرذعم  إلى  المثاخئ  وبسباته 
الممضظئ لطعغمظئ سطى البروة التغعاظغئ والجراسغئ وتربغئ 
الثي  الصطاع  عثا  سطى  الغث  ووضع  والمعاحغ،  افبصار 
غامغج به السعدان، لغضعن تتئ جغطرة حرضات غععد 
والاعغض  افرباح  لمداسفئ  السعدان  طعارد  وتساشض 

بالصارة افشرغصغئ.
وباشاراض تثوث تعغض ضغان غععد بالسعدان اصاخادغا 
وتةارغا، شإن الثرذعم طظ وجعئ ظزر تض أبغإ، وشص 
زاضغظ  داظغ  باقصاخاد  المثاص  الغععدي،  الختفغ 
"صخئ طثاطفئ تماطا سظ دول الثطغب. شالخظاسئ الرئغسغئ 
شغ السعدان، عغ الجراسئ شغ تعض الظغض الثي غمر 

أذماع ضغان غععد يف أشرغصغا لظ تعصفعا إق دولئ الثقشئ
(التطصئ البالبئ وافخرية)

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث الثالص سئثون سطغ*ـ 

 كتلة الو بجامعة القدس تشارك  وقفة تضامنية مع جن واأل

ْم َوُحْسُن َمآٍب﴾ ُ ى َل َ اِت ُطو َ ِ ا ِذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّ ﴿الَّ

صاطئ ضاطئ العسغ - اإلذار الطقبغ لتجب الاترغر - شغ جاطسئ الصثس بإلصاء ضطمئ شغ وصفئ ظزماعا افذر الطقبغئ 
تداطظا طع أعطظا شغ جظغظ وطع افجرى. وصث تتثبئ الضطمئ سظ تثاذل افظزمئ وتآطر السططئ طع ضغان غععد وظثرت 
ظفسعا طع عثه افظزمئ لطثشاع سظ ضغان غععد، شمظ أوجطع إلى السصئئ إلى حرم الحغت والسططئ تصثم الاظازقت 
تطع الاظازقت وتسثب وتسطط طظ غسادغعط إلى المتاض، وطا اجاماسعط شغ حرم الحغت إق إلضمال صرارات السصئئ الاغ 
وضسئ لقطسان شغ الصاض والاحرغث فعض شطسطغظ بسث أن بات ضغان غععد غخرخ وغاألط طظ الئطعقت السزغمئ 
الاغ غصثطعا أعض شطسطغظ رغط ضسش التال وتةط الضغث سطغعط. وأضثت الضطمئ أن التض لعثه التالئ السئبغئ الاغ 
تساظغ طظعا صدغئ شطسطغظ شغ ظض التضام السمقء الثعظئ عع تترغك افطئ بضض ذاصاتعا وشغ طصثطاعا الةغعش، 

وجمع افطئ سطى طحروع واتث وعثف واتث وراغئ واتثة ودولئ واتثة وعغ دولئ الثقشئ.


