
ظزام التضط شغ اإلجقم عع ظزام طامغج سظ جمغع 
أظزمئ التضط شغ السالط، له صعاسث أربع غصعم سطغعا، 
ظزام  اظعثم  الصعاسث  عثه  طظ  صاسثة  اخاطئ  شإذا 
التضط شغ اإلجقم. الصاسثة افولى: "السغادة لطحرع 
ق لطحسإ"؛ شالثي غاتضط بمفاخض التغاة وأظزماعا 
طظ  المظئبصئ  الحرسغئ  افتضام  عع  الثقشئ  دولئ  شغ 
والسظئ  الضااب  طظ  والمساظئطئ  اإلجقطغئ،  السصغثة 
وإجماع الختابئ والصغاس الثي سطاه حرسغئ، وعثه 
افدلئ عغ الاغ تصرر الثجاعر والصعاظغظ شغ الثولئ. 
شالسغادة شغ دولئ الثقشئ لطحرع ولغسئ لطحسإ أو 
أشراد طظ الحسإ أو التضام، صال تسالى: ﴿َشق َوَربَِّك ق 
ُمعَك ِشغَما َحَةَر َبْغَظُعْط ُبطَّ ق َغِةُثوا  ُغْآِطُظعَن َتاَّى ُغَتضِّ
َتْسِطغمًا﴾  َوُغَسطُِّمعا  َصَدْغَئ  ا  ِطمَّ َتَرجاً  َأْظُفِسِعْط  ِشغ 
لفطئ"؛  "السططان  الباظغئ:  الصاسثة   .[٦٥ [الظساء: 
بمسظى أن الحرع جسض َظْخإ الثطغفئ تصعم به افطئ، 
افطئ  طظ  السططان  غأخث  الثطغفئ  جسض  الثي  وعع 
تظخغإ  أو  تسغغظ  شغ  التص  شخاتإ  الئغسئ،  بعثه 
الثطغفئ عع افطئ، وذلك سظ ذرغص الئغسئ الاغ عغ 
وافطئ  لطثقشئ  المرحح  بغظ  واخاغار  طراضاة  سصث 
اإلجقطغئ؛ وعثا واضح شغ أتادغث بغسئ التضط، شسظ 
سئادة بظ الخاطئ رضغ اهللا سظه، صال: «َباَغْسَظا َرُجعَل 
َوالطَّاَسِئ ِشغ اْلَمْظَحِط َواْلَمْضَرِه»  ْمعِ  اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َسَطى السَّ
طافص سطغه، وطا تخض طع الثطفاء الراحثغظ أّظعط إّظما 
أخثوا الثقشئ بالئغسئ طظ افطئ، وطا خاروا خطفاء إق 
بئغسئ افطئ لعط. الصاسثة البالبئ: "َظْخإ خطغفئ واتث 
شرض سطى المسطمغظ"؛ ظخإ خطغفئ شرض سطى افطئ 
اإلجقطغئ، سظ سئث اهللا بظ سمر رضغ اهللا سظعما، أن 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص صال: «َطْظ َخَطَع َغثًا ِطْظ َذاَسٍئ َلِصَغ اهللاََّ 
َئ َلُه، َوَطْظ َطاَت َوَلْغَج ِشغ ُسُظِصِه َبْغَسٌئ  َغْعَم اْلِصَغاَطِئ ق ُتةَّ
َطاَت ِطغَاًئ َجاِعِطغًَّئ» أخرجه طسطط. شالعاجإ عع وجعد 
غساتص  خطغفئ  وجعد  أي  طسطط؛  ضض  سظص  شغ  بغسئ 
شغ سظص ضض طسطط بغسئ بعجعده، فّن وجعد الثطغفئ 
عع الثي ُغعِجث شغ سظص ضض طسطط بغسئ جعاء أباغع 
واتثًا  الثطغفئ  غضعن  أن  وغةإ  غئاغع.  لط  أم  بالفسض 
لصعله ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا ُبعِغَع ِلَثِطغَفاْغِظ َشاْصُاُطعا اآلَخَر ِطْظُعَما» 
تص  وتثه  "لطثطغفئ  الرابسئ:  الصاسثة  طسطط.  أخرجه 
تئظغ افتضام الحرسغئ شعع الثي غسظ الثجاعر وجائر 
لطثطغفئ  أّن  الختابئ،  بإجماع  بئئ  شصث  الصعاظغظ"؛ 
وتثه تص تئظغ افتضام. شالثطغفئ أبع بضر رضغ اهللا 
سظه تئظَّى إغصاع الطقق البقث واتثة، وتعزغع المال 
سطى المسطمغظ بالاساوي، شاتََّئسه المسطمعن شغ ذلك، 
وجار سطغه الصداة والعقة. ولّما تعلى الثقشئ سمر بظ 
الثطاب رضغ اهللا سظه تئظَّى رأغا شغ عاتغظ التادباغظ 
خقف رأي أبغ بضر، وذلك بإلجام وصعع الطقق البقث 
بقباً، وتعزغع المال تسإ الِصَثم والتاجئ بالافاضض، 
وعثه  والعقة.  الصداة  به  وتضط  المسطمعن  واتََّئسه 
الصعاسث افربع شخطاعا المادة ٢٢ طظ طحروع دجاعر 
دولئ الثقشئ، الثي أسّثه تجب الاترغر: "غصعم ظزام 

التضط سطى أربع صعاسث عغ:
أ- السغادة لطحرع ق لطحسإ.

ب- السططان لفطئ.
ج- ظخإ خطغفئ واتث شرض سطى المسطمغظ.

شعع  الحرسغئ  افتضام  تئظغ  تص  وتثه  لطثطغفئ  د- 
الثي غسظ الثجاعر وجائر الصعاظغظ." (طحروع دجاعر 

دولئ الثقشئ، الخفتات ٦-٧).

الثي صادته أطرغضا ضث تظزغط الثولئ وتثخَّض شغ جعرغا 
لط غصط بدرب أي طظ افعثاف اإلغراظغئ شغ جعرغا وق 
ططغحغاتعا، شارضاعط أطرغضا غتاربعن البعرة شغ الحام 
قجاؤخالعا، وصاطئ أطرغضا بطائراتعا بدرب البعار شغ 
إق  غضعن  ق  أغداً  وعثا  ذرائع "اإلرعاب"،  تتئ  الحام 
افطرغضغ  شالثوران  افدوار،  سطى  المافصئ  الثول  بغظ 
أطرغضا  سمغض  سطى  لطتفاظ  غعثشان  ضاظا  واإلغراظغ 
بحار. بط إن اقتاقل افطرغضغ فششاظساان صث ضحش 
بسخ  وضاظئ  اإلغراظغ،  افطرغضغ  الاظسغص  سظ  أغداً 
الاخرغتات اإلغراظغئ تئغظ شدض إغران سطى أطرغضا شغ 

تسعغض اتاقلعا فششاظساان!
١٩٨٨ جظئ  السراصغئ-اإلغراظغئ  الترب  ظعاغئ  بسث   -٣

جظئ  إغران  أخثت  ضئغرة  سسضرغئ  ضصعة  السراق  وبروز 
لطاشطغئ  والظعوي  الخاروخغ  برظاطةعا  تئظغ   ١٩٨٩
سطى طا غحئه خسارتعا لطترب طع السراق، وضاظئ أطرغضا 
تساسث إغران رجمغاً شغ افبتاث الظعوغئ طظث الثمسغظات، 
تط  أظه  إق  الثمغظغ  بعرة  بسث  افبتاث  تطك  وتعصفئ 
افطرغضغ  الةغح  تتطغط  وطع   .١٩٨٩ جظئ  إذقصعا 
لطصعة السراصغئ جظئ ١٩٩٠-١٩٩١ وإخراجه طظ الضعغئ 
وشرض السصعبات وتمقت الافاغح سطى السراق شصث خطئ 
السغاجئ  وضاظئ  اإلغراظغئ.  الصعة  إلبراز  إصطغمغاً  الساتئ 
افطرغضغئ طا بسث الترب الئاردة تئتث سظ سثو وعمغ 

زغارة ذاغغئ الحام إىل تطإ
دققتعا وأعثاشعا 

واملعصش املططعب تةاععا
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: افجااذ ظاخر حغت سئث التغ*

زيارة بايدن للشرق األوسط 
واِّـلف النووي

دسعتظا  وجظضرر  ظمض  ولظ  ظضض  لظ  ظسط 
باجامرار تاى تاترك الةغعش؛ أبظاء عثه 
افطئ الثغرة وطظ ورائعا أعطظا شغ ضض بقد 
الثغظ  السمقء  التضام  إلزالئ  المسطمغظ، 
غتعلعن بغظ افطئ وبغظ طحروع ظعداعا 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  بصغام  المامبض 
بقدعا  وتترغر  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ 
المتاطئ، وذرد الصعى السزمى المساسمرة 

طظ بقدعا إلى افبث.

اصرأ شغ عثا السثد:
- صمئ الظاتع، تأجغُب ظار الترب بالعضالئ!! ...٢

- طآجغ طسطمغ الروعغظةا تاعاخض ولظ غعصفعا إق 

   الثقشئ الراحثة ...٢

-  الاعظغش السغاجغ لةثِل الععغئ وطسألِئ اقظاماء شغ 

   حمال أشرغصغا ...٤

-  تدتغات الحئاب شغ السعدان لثثطئ طظ؟!...٤
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كلمة العدد

صام ذاغغئ الحام، غعم الةمسئ ٢٠٢٢/٧/٨م، بجغارة 
لطمرة  الضئغر،  اقصاخادي  العزن  ذات  تطإ،  طثغظئ 
افولى طظث اظطقق بعرة الحام، تطإ الاغ جئص أن 
أصر بعتغظ أن السغطرة سطغعا طا ضاظئ لااط لعق جععد 
طتطاعا  بجغارة  صام  ضما  طسه.  والاظسغص  أردوغان 
الترارغئ لاعلغث الضعرباء، برغش تطإ الحرصغ، وطتطئ 
المغاه شغ بطثة تض تاخض، طاتثباً بخفاصئ سظ أسمال 

"تأعغض وخغاظئ وترطغط"!
زغارٌة خئغبئ وطسافجة، غرغث الطاغغئ طظعا وطظ خقل 
تأدغئ خقة السغث أبظاءعا شغ تطإ، وزغارة طتطاعا 
الترارغئ، أن غجسط ظخرًا طعععطاً غشطغ سطى ضسفه، 
لضسر إرادة الظاس، والاطئغج سطغعط، وإغعاطعط أن 
لخالته،  الخراع  تسط  صث  وأظه  اظاعئ،  صث  بعرتعط 
وأظه صث اجاساد بسط جغطرته وظفعذه سطى غالئغئ 
افراضغ السعرغئ، بسث أن ضان طثاارًا لتغ المعاجرغظ، 

وبسث أن ضان رعظ اإلصاطئ الةئرغئ شغه.
جسغ  طع  بالاعازي  عثه  الطاغغئ  زغارة  تأتغ  ضما 
جثغث  طظ  وتسعغصه  ظزاطه  لاسعغط  الثؤوب  أطرغضا 
تسغر  الاغ  افطمغئ  والعغؤات  وأدواتعا  سمقئعا  سئر 
أجئاب  بضض  لمّثه  جسئ  أن  بسث  وذلك  ععاعا،  سطى 
التغاة لطتغطعلئ دون جصعذه. وطا التثغث سظ إسادته 
طضر  أجالغإ  أتث  إق  السربغئ  الةاطسئ  إلى  تثرغةغاً 
أطرغضا لطتفاظ سطغه طع تسبر ظدعج تطعا السغاجغ 
تاى  له  وتطمؤظ  ترغثه  الثي  العجه  سطى  المسمعم 

اآلن.
ضما تأتغ عثه الجغارة أغداً لطاشطغئ سطى ضسش ظزام 
وتثطر  جغطرته  وعحاحئ  أوضاسه  وتعطعض  أجث 
طظاذص  شغ  اقصاخادي  العضع  وتثععر  تاضظاه، 
ووخعل  الظاس،  تاجغات  تأطغظ  سظ  وسةجه  ظفعذه، 
وطا  اقظفةار،  تاشئ  إلى  المظاذص  بسخ  شغ  افتعال 
والاجاتط  العصعد  طتطات  سطى  السغارات  ذعابغر 
الحثغث سطى أشران الثئج إق طآحر بسغط سطى واصسه 
المجري وأزطاته المسافتطئ، شغ ظض شحض ذرغع لضبغر 

طظ التطعل الارصغسغئ المسضظئ الاغ غصثطعا.
أطا سسضرغاً شعع خائش وطساظجف غتضغ اظافاخاً خعلئ 
طع  بتربعا  روجغا  اظحشال  ظض  شغ  وخاخئ  افجث، 
ق  ولضظ  داسمغه،  طخالح  بسخ  وتدارب  أوضراظغا، 
بعا  غطاجم  ضاربغئ  عثٌن  اآلن  تاى  سعرَته  تسار  تجال 
واإلرادة،  الصرار  طسطعبع  الفخائطغئ  المظزعطئ  صادة 
لةظغش  طثجغئ  اتفاصغات  وبظعد  خئغبئ  وطفاوضات 

وأجااظئ وجعتحغ.
الخادصغظ  صثرة  سطى  الاأضغث  طظ  بث  ق  ضان  وسطغه، 
شغ بعرتظا سطى اجاسادة صرارعط وصطإ الطاولئ سطى 
الماآطرغظ، وغث الثطا لجلجلئ سرش ظزام اإلجرام شغ 
شإظه  أرضاظه،  خطش  وتتطغط  بظغاظه  وظسش  داره  سصر 
الظخر  شإطضاظغات  السظضئعت.  بغئ  طظ  أوعظ  واهللا 
وتآطر  الثاسمغظ  صغعد  لعق  وبصعة،  تاضرة  تجال  ق 

الداطظغظ.
المظزعطئ  سظاخر  طظ  المثطخغظ  لطخادصغظ  وظصعل 

الفخائطغئ:
أطا آن أوان اظتغازضط لثغظضط وأطاضط وبعابئ بعرتضط 
تضط  وإصاطئ  الظزام  إلجصاط  الساططغظ  طع  والسغر 
اإلجقم بسغثًا سظ تئال الثاسمغظ والصادة المرتئطغظ 

الثغظ ق غرجعن هللا وصارًا؟!
ضما ظآضث فعطظا الثغظ ُعّةروا طظ دغارعط شغ تطإ 
وباصغ المثن السعرغئ أظه لظ غسغثعط إلى دغارعط 
افطظغ  بالاظسغص  وغافاخر  وأخعاتعا  تطإ  جّطط  َطظ 
واقجاثئاراتغ المسامر طع ظزام الطاغغئ أجث. وطا 
شغ  الضئرغئ  سطإ  شغ  المعةرغظ  إجضان  طثطط 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب: إن السآال عع طظ ججأغظ: افول سظ طعضعع 
باغثن،  زغارة  سظ  والباظغ  إغران،  طع  الظعوي  اقتفاق 

وإلغك الةعاب:
أوقً: اقتفاق الظعوي:

١- إن المطش الظعوي اإلغراظغ بأبساده المتطغئ واإلصطغمغئ 
والثولغئ عع ججء طعط طظ السغاجئ افطرغضغئ طع إغران، 
بض وغاثاخض طع طسائض أخرى لغخئح ذا أبساد إصطغمغئ 
ترى  شإظك  لثلك  افطرغضغئ،  اقجاراتغةغئ  شغ  ودولغئ 
طظه  والاظخض   ٢٠١٥ جظئ  اقتفاق  تعصغع  طظث  أطرغضا 
جظئ ٢٠١٨ وطفاوضات السعدة إلغه ضما غتخض الغعم، 
تراعا تظجاح غمغظاً وغسارًا بثخعخه وشص طا غساةث طظ 
طسطغات شغ جغاجاعا. وبإظسام الظزر شغ رؤغئ العقغات 
ظةث  اإلغراظغ  الظعوي  لطئرظاطب  اقجاراتغةغئ  الماتثة 
أن السغاجئ افطرغضغئ عغ أصرب إلى إدارة عثا المطش 
طظعا إلى تطه! وعثه الرؤغئ افطرغضغئ لطمطش الظعوي ق 
تظفخض بتال سظ اقجاراتغةغئ افطرغضغئ اإلصطغمغئ شغ 

المظطصئ اإلجقطغئ والثولغئ.
٢- إن التصغصئ المعضعسغئ الاغ غةإ اإلصرار بعا عغ أن 
إغران وشغ جض جغاجاتعا الثارجغئ تصعم بالاظسغص طظ 
وراء جاار طع أطرغضا وق تثرج سظ السغاجئ افطرغضغئ، 
ولسض اقتاقل افطرغضغ لطسراق جظئ ٢٠٠٣ صث ضحش عثا 
الاظسغص بحضض ضئغر، إذ ضان الظفعذ افطرغضغ واإلغراظغ 
غسغران جظئاً إلى جظإ شغ السراق، بط إن الاتالش الثولغ 

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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حزب التحرير/ بريطانيا
مؤتمر الخالفة السنوي "من الهند إ القدس"

السآال: غادر الرئغج افطرغضغ جع باغثن "الغعم افربساء" الساخمئ واحظطظ طاعجعاً إلى الحرق افوجط شغ 
زغارة رجمغئ تحمض "إجرائغض" والدفئ الشربغئ والممطضئ السربغئ السسعدغئ... السربغئ ظئ ٢٠٢٢/٠٧/١٣م). 
وضان الغعم السابع صث ظحر شغ طعصسه باارغت ٢٠٢٢/٧/١٠: (صال الرئغج افطرغضغ جع باغثن إظه جغساشر 
إلى الحرق افوجط افجئعع الصادم لئثء شخض جثغث وواسث لطثور افطرغضغ شغ المظطصئ...)، وضاظئ الحرق 
ظغث  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة  باجط  الماتثث  (صال   :٢٠٢٢/٧/٥ باارغت  طعصسعا  شغ  ظحرت  صث  افوجط 
براغج إن إغران صثطئ طرارًا شغ افجابغع والحععر افخغرة ططالإ خارج إذار اقتفاق الظعوي المئرم سام 
وضالئ  أخرى طظ المتادبات المجطسئ طع إغران شغ العصئ التالغ وشص  وصال إظه ق تعجث جعلئ   ...٢٠١٥
روغارز لفظئاء...)، والسآال اآلن عع: عض عثا غسظغ أن أطرغضا صث أدارت ظعرعا لقتفاق الظعوي؟ بط طا عع 
العثف طظ زغارة باغثن شغ عثا العصئ؟ وعض لعثه الجغارة سقصئ باقتفاق الظعوي أو أن عثه الجغارة عغ 

فطعر أخرى؟ وعض غمضظ إلغران أن تخئح صعة ظعوغئ؟ وبارك اهللا شغك وبك وظخرك وشاح سطغك...

المادة ٢٢
قواعد نظام الحكم 

 اإلسالم
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: افجااذ طتمث خالح

َّـ رحاب دستور دولة الخالفة

ظزط تجب الاترغر شغ برغطاظغا طآتمر الثقشئ السظعي تتئ سظعان: "طظ العظث إلى الصثس!"
وذلك شغ لظثن السئئ 16 تمعز/غعلغع، وشغ برطظشعام افتث 17 تمعز/غعلغع، تغث جطط عثان المآتمران 

الدعء سطى:
1- العظثوتفا والخعغعظغئ وجعان لسمطئ واتثة.

2- العاصع الةغعجغاجغ لطسالط الغعم.
3- دورظا شغ تترغر المسطمغظ المدطعثغظ.

تغث تسامر جغاجات الخعغعظغئ والعظثوتفا الاغ تترضعا الضراعغئ ضث افطئ اإلجقطغئ بق ععادة شغ تغظ إن 
صعات تفر السقم المجسعطئ شغ السالط عط حرضاؤعط الخاطاعن.

عثا وصث ظاصح المآتمران ضغش غمضظ لطمسطمغظ إظعاء ذلك؛ وطا الثي غةإ أن تضعن سطغه ططالئعط وأشسالعط 
لاترغر أظفسعط طظ جغطرة التضام السمقء وعغمظئ الشرب الضاشر المساسمر.

سثد
ال

٤٠٠
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   افربساء ٢١ طظ  ذي التةئ ١٤٤٣ عـ المعاشص ٢٠ تمعز/غعلغع ٢٠٢٢ طـ  ٢     السثد ٤٠٠

تتئ  خئرا   ٢٠٢٢/٧/١٠ شغ  طئاحر  الةجغرة  أوردت 
أوضاع  افضتى..  سغث  شغ  الروعغظةا  "طسطمع  سظعان: 
رئغج  المةغث  سئث  سجغج  صال  غائئئ"،  وشرتئ  بائسئ 
طسطمغ  إن  اإلظسان  لتصعق  الروعغظةغ  المةطج 
سصعد،  طظث  افطث  ذعغطئ  طساظاة  غسغحعن  الروعغظةا 
طزاعر  أي  بق  سغثعط  وإن  طظث ٢٠١٧،  شصط  ولغج 
شرتئ جعاء داخض طغاظمار أو شغ طثغمات الطةعء سطى 
التثود طع بظشقدش. وأضاف - خقل لصاء سطى الةجغرة 
شغ  السغث  غعم  طزاعر  غسرشعن  بالضاد  أظعط  طئاحر - 
أضغص التثود، لضظ غغر طسمعح لعط ضئصغئ المسطمغظ 
أو  الثغظغئ  الحسائر  أداء  أو  اقتافال  افرض  بصاع  شغ 

صثرة  طثغمات  شغ  غسغحعن  شعط  وافضتغئ،  الاجاور 
وطظ تاول طظعط السعدة إلى دغاره خطسئ ُزج به شغ 

السةعن.
وتابع "بظشقدش تسادغش ظتع ططغعن و٢٠٠ ألش قجأ 
روعغظةغ وعع أطر غساتص الحضر لضظ وضع المثغمات 
تصغغثات  وعظاك  لطشاغئ  طتثودة  واإلطضاظغات  بائج 
أطظغئ وصاظعظغئ سطى ترغاتعط، شالمثغمات عظاك أحئه 
بالمسسضرات، وبالاالغ ضغش غضعن عظاك بعةئ لطسغث أو 

شرتئ لطمسطمغظ شغ ظض تطك افوضاع".
واجاطرد "تمر أسغاد ضبغرة سطغعط لضظ التال لط غاشغر، 
إلى  لطسعدة  وغاططسعن  وخاطثون  خابرون  ولضظعط 
دغارعط تغظعا جغضعن ذلك سغثعط التصغصغ"، قشااً إلى 

أن صدغئ الروعغظةا طاحسئئ وطأجاة إظساظغئ ضئرى.
ق تعل وق صعة إق باهللا السطغ السزغط، عثا التال الئائج 
عع تال إخعة لظا شغ السصغثة الثغظ ظطعا غساظعن طظ 
وصث  واقغاخاب.  والاعةغر  والصاض  العتحغئ  المساططئ 
اآلقف  طصاض  سظ  بتصعط  المسامرة  الةرائط  أجفرت 
ولةعء أضبر طظ ططغعن آخرغظ إلى بظشقدش (الختاشئ 
الفرظسغئ). وغساظغ سثد ضئغر طظعط اظاعاضات خطغرة 
والترق  الاسسفغ  واقساصال  والصاض  الاسثغإ  تادمظ 
وعثم المساجث والئغعت، والاغ تةري بحضض طسامر شغ 
طغاظمار. وغمارس جغح طغاظمار عثه اقظاعاضات ضث 
الروعغظةا بحضض دوري، بشرض تعةغرعط وإرعابعط، 

شدق سظ سمطغات اقغاخاب والصاض العتحغ.
وصالئ ختغفئ إظثبظثظئ شغ تصرغر لعا إن أذفال طسطمغ 
الروعغظةا غسثطعن، بغظما غترق المثظغعن أتغاء، بتسإ 
حعادة الحععد، شغ العصئ الثي غعاخض شغه القجؤعن 
العروب طظ السظش إلى بظشقدش، طحغرة إلى أن الصعات 
السسضرغئ ترتضإ إبادة أو طثبتئ طظزمئ ضث الروعغظةا 
افطط  بتسإ  وغخظفعن  الشربغئ.  راخغظ  وقغئ  شغ 
الماتثة، بأظعط طظ أضبر الحسعب اضطعادا شغ السالط، 
تغث جردتعط الثولئ طظ جظسغاتعط شغ سام ١٩٨٢، 
طسطمغ  شإن  الثولغئ،  السفع  طظزمئ  تصارغر  وبتسإ 
لتصعق  اظاعاضات  طظ  غساظعن  غجالعن  ق  الروعغظةا 

شغ جغاجئ التطش.. ووخش افطغظ السام عثه الثطعة 
بأظعا أضئر إخقح حاطض لردسظا ودشاسظا الةماسغ طظث 

الترب الئاردة".
شماذا غرغث الشرب وسطى رأجه أطرغضا طظ خقل عثه 
الخغظ  تةاه  الةثغثة  جغاجاه  عغ  وطا  الصرارات؟ 

وروجغا سطى وجه الثخعص؟
إن الظاظر شغ الصرارات الةثغثة لطظاتع؛ غرى أظعا تضحش 
وبحضض خرغح جغاجات أطرغضا وتطش افذطسغ تةاه 
عغ  وطا  السغاجات  عثه  عغ  شما  والخغظ.  روجغا 
خقل  أطرغضا  تظةح  وعض  الئسغث  المثى  سطى  أعثاشعا 
لاتصغص  خطفعا  الشرب  تتحغث  شغ  الصادطئ  السظعات 

عثه السغاجات؟!
ضث  بالعضالئ  الترب  تفسغض  تسجز  أطرغضا  إن  أوق: 
روجغا، وتصرب جاتئ الخراع إلى تثود روجغا إلدخال 
دول جثغثة شغ عثا الخراع؛ وذلك ضثطعة جثغثة 
شغ  أطرغضا  لسغاجات  الثدعع  سطى  روجغا  إلجئار 
السالط، ولضسر حعضاعا، وإجئارعا سطى إظعاء حراضاعا 

طع الخغظ.
باظغا: وضع الثطط والاخعرات المساصئطغئ؛ لدمان 
بصاء أوروبا تتئ جظاح أطرغضا، وذلك بسث أن خرجئ 
بسخ افخعات الاغ تتاول إظحاء تطش أوروبغ، وصعة 
وجه  سطى  شرظسا  طتاوقت  وبسث  سسضرغئ.  طحارضئ 
الثخعص الافطئ طظ جغاجئ عغمظئ الثوقر، والثسعة 
إلظعاء عثه العغمظئ شغ اجاماسات صمئ السحرغظ؛ شغ 

أضبر طظ طرة.
افطرغضغ؛  اقصاخاد  إلظساش  أطرغضغئ  طتاوقت  بالبا: 
افجــعاق  وضساد  المثغعظغئ،  تدثط  غساظغ  الــثي 
تفاح  الثطعات  شعثه  الماجاغث.  الظصثي  والادثط 
المةال أطام أطرغضا؛ لاعرغث افجطتئ فوروبا، وبالاالغ 
المخاظع  تظسح  أظعا  ضما  افجطتئ.  حرضات  إظساش 
وعظاك.  عظا  الظاتع  صعات  اظاحار  تثسط  الاغ  افخرى 
طظ  شسطئ  ضما  تماطا  أطرغضا؛  اشاسطاعا  خطعة  وعثه 
أزطئ  بسث  الباظغئ  السالمغئ  الترب  دخطئ  سظثطا  صئض 

الضساد الضئغر جظئ ١٩٢٩.
دوله  ودسط  بالخغظ،  المتغط  التطش  تسجغج  رابسا: 
شغ العصعف ضث الخغظ، وذلك سظثطا اسائرت الصمئ 
إلى  وباإلضاشئ  ســام.  بحضض  لطشرب  تتثغا  الخغظ 
شإن  بالخغظ؛  المتغطئ  السسضرغئ  افتــقف  تسجغج 
أطرغضا تترض دول أوروبا ضثطعة طساصئطغئ لاتةغط 
ضرب  وبالاالغ  الخغظ؛  طع  اقصاخادغئ  سقصاتعا 

اقصاخاد الخغظغ شغ طصاض.
وروجغا،  الخغظ  تةاه  الةثغثة  أطرغضا  جغاجات  إن 
عغ جغاجئ طتاذئ بالمثاذر، وإن ضاظئ تآبر تأبغرا 
صعغا سطى ضق الئطثغظ، وطظ عثه المثاذر احاثاد أوار 
إلى  ذلك  أدى  وربما  أوروبا،  داخض  وتطعرعا  الترب 
اجاثثام بسخ افجطتئ الماطعرة شعق الاصطغثغئ شغ 

عثه الترب. وعثا خطر ضئغر سطى السالط.
شغ  اقصاخادغئ  الظعاتغ  تفاصط  عع  الباظغ  والثطر 
أجسار  وزغــادة  الشثاء  ظعاتغ  وخاخئ  السالط،  أرجاء 
بسئإ  ذلــك  وغغر  والــعصــعد،  اقجاعقضغئ  المعاد 
طظ  السالط  دول  طظ  الضبغر  ترطان  وبالاالغ  الترب؛ 

الصثرة سطى تطئغئ تاجات حسعبعا الدرورغئ لطسغح.
ضظاغةئ  المال؛  أجعاق  تعثغث  شعع  البالث  الثطر  أطا 
افطر  شاصط  وربما  والخظاسات،  الئارول  أجسار  قرتفاع 
غةر  وعثا  افجعاق.  تدرب  سالمغئ  ضساد  أزطئ  أغدا 

أطعرا ضبغرة طبض الئطالئ وزغادة سثد الفصراء.
غئالغ  ق  الرأجمالغ  الظزام  بأن  ظصعل:  الثاام  وشغ 
بالثطار  تسئإ  وربما  وجغاجاته،  أسماله  بسعاصإ 
والثراب والفصر طظ أجض أعثاشه السغاجغئ؛ تماطا ضما 
تخض شغ التربغظ السالمغاغظ افولى والباظغئ، وضما 
تخض شغ ترب أششاظساان والسراق، أو شغ تالئ تأجغب 

الخراع الغععدي بالحرق افوجط.
إن الظةاة طظ عثه الحرور الاغ تعثد السالط، عغ شصط 
باطئغص الظزام الرباظغ العادي المساصغط السادل؛ شعع 
وتثه الثي غظصث الئحرغئ طظ عثه الحرور الماجاغثة 
شغ ضض غعم. وعثا شغه بحارة أن عثه الظزط طخغرعا 
اقظعغار؛ لغسعد تضط اهللا إلى افرض طرة أخرى، ظسأل 

 اهللا أن غضعن ذلك صرغئا

وضاابه  اهللا  لثغظ  اإلجاءات  وطسطسض  سام  طائئ  سظ  غجغث  طا  صئض  السبماظغئ  الثقشئ  دولئ  عثطئ  أن  طظث 
وظئغه ملسو هيلع هللا ىلص والمسطمغظ لط غاعصش غعطا، وصث أبرطئ الثول اقجاسمارغئ السصعد واقتفاصغات لفرض جغطرتعا 
تطك الثول سطى بقد المسطمغظ بسث أن طجصاعا إلى دوغقت  ظخئئ  اإلجقطغئ. وصث  وعغمظاعا سطى الئقد 
جثغث،  طظ  التضط  إلى  سعدته  وطظع  اإلجقم  ولمتاربئ  طخالتعا  لتراجئ  روغئدات  سمقء  تضاطًا  ضبغرة، 
وأخثت تمثعط وتثسمعط بحاى العجائض لاتصغص عثه الشاغئ، وإبساد المسطمغظ سظ عثي رجعلظا ملسو هيلع هللا ىلص. زالئ 
دولئ اإلجقم شأخثت المخائإ والثطعب تتعط المسطمغظ طظ ضض تثب وخعب، شسزط الضرب، وتجاتمئ 
المخائإ وطآاطرات افسثاء، دون أن تةث طظ غاخثى لعا، شصث غاب الراسغ وتعثم التخظ المظغع، شاجامرت 
المآاطرات والمضائث السزغمئ، وتثاسئ سطغظا افطط، وتةرأ سطغظا تاى جفطاعا وأراذلعا، شسفضعا دطاءظا وظعئعا 
برواتظا واجائاتعا بقدظا ودظسعا طصثجاتظا، وأطسظعا شغظا صاًق وإذققً وإشصارًا وتعةغرًا. وإظه ق خقص جثرغًا 
فطئ اإلجقم صاذئئ، وق تض لما تساظغه طظ بآس وضغاع وذل وطعاظئ، وتطاول افسثاء سطى دغظعا وظئغعا 
وضاابعا؛ إق بأن تسعد لعا دولاعا، شغثاذإ خطغفاعا أسثاء اإلجقم أن "الةعاب طا تروظه ق طا تسمسعظه غا 
أبظاء الضاشرات". لثلك شصث تعجإ سطى افطئ اإلجقطغئ أن تصطع تئالعا طع الشرب الضاشر، وأن تائظى طحروع 
اإلجقم السزغط وتسغر خطش صغادة جغاجغئ واسغئ طثطخئ؛ إلصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شغصعدعا 
خطغفاعا ظتع السج والضراطئ والسآدد، ظتع افطظ وافطان، وظحر اإلجقم رجالئ عثى ورتمئ لطئحرغئ جمساء، 

وتأدغإ ضض طظ غاةرأ طظ افصجام سطى اإلجقم وخغر افظام. 

اإلظسان شغ ظض تضعطئ طغاظمار.
سطى  طثغماتعط  شغ  الروعغظةا  القجؤعن  تزاعر  وصث 
تثود بظشقدش تظثغثًا بأوضاسعط. وغأطض الضبغر طظعط 
طظعط  اآلقف  طؤات  وعرب  دغارعط.  إلى  السعدة  شغ 
طغاظمار  شغ  اجاعثشاعط  الاغ  السسضرغئ  التمطئ  طظ 
سام ٢٠١٧، وتتّثبعا سظ تسّرضعط لطصاض واقغاخاب 

وسمطغات ترق.
وشغ ضض سام، غثاذر آقف الروعغظةا بتغاتعط سئر الصغام 
غظاعغ  حععرًا  تسامر  الضطفئ  باعزئ  عةرة  برتقت 
ضبغر طظعا بمأجاة جثغثة شغ الئتر. وصث سبرت الئترغئ 
جعاتض  سظث  قجؤاً   ٦٠ ظتع  سطى  الااغقظثغئ  المطضغئ 

ججغرة تابسئ إلصطغط جاتعن شغ أصخى الةظعب الشربغ 
لطئقد، ظخفعط طظ الظساء وافذفال غادعرون جعساً.

وصث بطس ظجوح الروعغظةا ذروته شغ ٢٥ آب/أغسطج 
افراضاظغ  الروعغظةا  إظصاذ  جغح  عاجط  سظثطا   ٢٠١٧
طا  حرذئ،  طراضج  الروعغظةا  طظ  طسطتئ  جماسئ  وعط 
أجفر سظ طصاض ١٢ ضابطاً وذلك اظاصاطاً لطسظش والصمع 
الصاض  سمطغات  أبارت  وصث  الروعغظةا.  اجاعثف  الثي 
عثه رد شسض عائض وغغر طاضاشأ ظاب سظه اتئاع الةغح 
والئعذغغظ الماطرشغظ لسغاجئ افرض المتروصئ والاغ 
حمطئ إتراق صرى بأضمطعا لطروعغظةا، والصغام بسمطغات 
وتحغئ  وطثابح  والفاغات،  لطظساء  جماسغئ  اغاخاب 
لطمثظغغظ بمظ شغعط الرجال والظساء وافذفال. ووشصًا 
طا  تعشغ  شصث  تثود،  بق  أذئاء  طظزمئ  أجرته  لمسح 
غصرب طظ ٩٤٠٠ طظ الروعغظةا شغ طغاظمار طا بغظ ٢٥

وضان  لسام ٢٠١٧،  أغطعل/جئامئر  و٢٤  آب/أغسطج 
طا ق غصض سظ ٧٣٠ طظ الدتاغا طظ افذفال. وتاى 
اآلن ق تجال افسثاد الثصغصئ لعشغات الروعغظةا إبر اإلبادة 

الةماسغئ عثه غغر طسروشئ.
الضفر  دول  أن  سطى  غعم  بسث  غعطاً  افتثاث  وتحعث 
التصغرة جازض تظال طظ المسطمغظ وتظعح لتعطعط 
لغج  ذالما  الصاخغئ،  الشظط  طظ  الثئإ  غظعح  ضما 
اهللا  رجعل  صال  ترطاتعط؛  سظ  غثود  راعٍ  لطمسطمغظ 
ِبِه»  َوُغاََّصى  َوَراِئِه  ِطْظ  ُغَصاَتُض  ُجظٌَّئ  اْإلَِطاُم  «ِإظََّما  ملسو هيلع هللا ىلص: 
الصرغإ  المسطمعن،  غفغ  تاى  لثلك  طسطط،  ختغح 
طظعط والئسغث، بعاجإ ظخرة إخعاظعط المسادسفغظ 
شغ طغاظمار وغغرعا، شإن سطغعط تظخغإ خطغفئ غصعد 
جغعش المسطمغظ، شغسغث طسطمغ الروعغظةا إلى طغاظمار 
أعض بغئ تطك الثغار وأجغادعا، ضما ضاظعا إبان تضط 
وغصاص  بعرطا،  وطظعا  العظثغئ  الصارة  لحئه  اإلجقم 
طمظ ظطمعط وأخرجعط طظ دغارعط، شغسظ شغعط جظئ 
ىلَ اهللاَِّ  لِكَ عَ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغ غععد بظغ صرغزئ، ﴿إِنَّ ذَ

  ﴾ ريٌ يَسِ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

صمئ الظاتع، تأجغُب ظار الترب بالعضالئ!!

الظاتع  صمئ  طثرغث  شغ  الماضغ  الحعر  ظعاغئ  خامئ 
الـ٣٢؛ والاغ ضّمئ تعالغ ٤١ سدعا طظ أخض ٤٤، 
عثه  خرجئ  وصث  والثشاع؛  الثارجغئ  وزراء  سظ  شدق 
الاتثي  طظ  جثغثة  لمرتطئ  تآجج  بصرارات  الصمئ 
وطتاوقت  وأتقشعما،  والخغظ  لروجغا  افطرغضغ 
لعضع أجج لرجط جغاجات جثغثة طساصئطغئ لعثا 
التطش، تصعم سطى المفاخطئ والسثاء؛ طظ أجض إظعاء 
الاعثغث الروجغ والخغظغ - تسإ زسمعط - لطشرب 
ضما جاء شغ صرارات عثه الصمئ الثااطغئ، وطظ عثه 

الصرارات:
شصث  أوروبــا:  شغ  لطظاتع  السسضري  العجعد  تسجغج   -١
جاسجز  بــقده  أن  باغثن:  افطرغضغ  الرئغج  أسطظ 
وجعدعا السسضري شغ أوروبا؛ ضغ غامضظ تطش الظاتع 
طظ الرّد سطى الاعثغثات اآلتغئ طظ ضاشئ اقتةاعات، 
طعصع  ظصض  شصث  وبترًا!!  وجعًا  برًا  المةاقت:  ضّض  وشغ 
سظعان:  تتئ   ٢٠٢٢ تجغران   ٢٩ شغ  جغ  بغ  بغ 
"العقغات الماتثة تصرر تسجغج وجعدعا السسضري شغ 
أوروبا" خئرا جاء شغه: "إن رئغج العقغات الماتثة أضث 
الاجام التطش بالثشاع سظ ضض حئر طظ أراضغ الثول 
افسداء"، وأضاف "ظتظ ظسظغ ضض ترف سظثطا ظصعل 
إن عةعطا سطى سدع واتث عع عةعم سطغظا جمغسا"؛ 
الئعارج  أجطعل  دسط  الةثغثة،  اإلجراءات  بغظ  وطظ 
بعارج   ٦ لغدط  إجئاظغا،  شغ  افطرغضغ  والمثطرات 
بثق طظ ٤. شغطص إضاشغ بتةط طظاجإ شغ روطاظغا، 
غاحضض طظ ظتع ٣ آقف طصاتض، سقوة سطى ألفغظ طظ 
إلى  وطسثات  إضاشغئ  جعغئ  دشاسات  اقحائاك.  صعات 

ألماظغا وإغطالغا".
أوروبا بحضض  روجغا تعثغثا طئاحرا فطظ  ٢- اسائار 
سام، تغث اسائر افطغظ السام لتطش الظاتع جاعلاظئرغ، 
الظاتع  دول  فطظ  طئاحرًا  تعثغثًا  تمبض  روجغا  أن 
جمغسا، وأن دول الظاتع تسسى إلى تسجغج جظاح التطش 
وصال: "إن  فوضراظغا.  الروجغ  الحرصغ ردًا سطى الشجو 
ترب بعتغظ خطفئ أضئر أزطئ أطظغئ طظث الترب السالمغئ 
ضغفغئ  شغ  جععري  تشغغر  إلى  أدى  افطر  عثا  الباظغئ. 
والثشاع...  الردع  طعمات  شغ  لصعاته  التطش  تعزغع 
الحرصغ،  الةاظإ  سطى  الصاالغئ  صعاتظا  ظسجز  وجعف 
وظجغث صعات الرد السرغع لثغظا إلى ٣٠٠ ألش، وجظظحر 
الصغادة..."  طراضج  طظ  والمجغث  المسثات  طظ  المجغث 
وصال أغدا: "جظصعل بعضعح: إن روجغا تمبض تعثغثًا 

طئاحرًا فطظظا".
وذلك  لطتطش؛  لقظدمام  والسعغث  شظطظثا  دسعة   -٣
بسث وضع تسعغئ طع ترضغا؛ لرشع طسارضاعا تةاه عثه 
لخالح  الاخعغئ  سطى  ترضغا  واشصئ  تغث  الثطعة؛ 
سدعغئ ضض طظ السعغث وشظطظثا، وعثا بسث اجاماسات 
روجغا  ووخفئ  التطش.  صمئ  عاطح  سطى  طثرغث  شغ 
المظطصئ.  شغ  اقجاصرار  تجسجع  بأظعا  الثطعة  عثه 
"تمبض   :٢٠٢٢/٦/٣٠ ظئ  الةجغرة  طعصع  شغ  جاء 
دسعة التطش لطسعغث وشظطظثا لقظدمام إلغه أتث أعط 
تثطئ  إذ  سصعد،  طظث  افوروبــغ  افطظ  شغ  الاتعقت 
عطسظضغ وجاعضععلط سظ وضع التغاد الاصطغثي بسث 

العةعم الروجغ سطى أوضراظغا".
الظاتع  لصغط  تتثغا  تمبض  الخغظ  أن  اسائار   -٤
وطخالته؛ تغث خرح افطغظ السام لطظاتع جاعلاظئرغ 
شغ خاام صمئ طثرغث ٢٠٢٢/٦/٣٠ صائق: "إّن الخغظ 
وطخالته،  افذطسغ  حمال  تطش  لصغط  تتثغاً  تمّبض 
الائسات  بالتسئان  غأخث  أن  التطش  سطى  أّن  طآضثًا 
افطظغئ الاغ جاارتإ سطغه ظاغةئ اجابمار الخغظ شغ 
افجطتئ التثغبئ بسغثة المثى"، وتابع: "ضثلغض سطى 
الصطص، دسا التطش صادة الغابان وضعرغا الةظعبغئ لطمرة 

افولى إلى المحارضئ شغ صماه عثا السام".
التطش  فسداء  والسسضري  المالغ  الثسط  زغادة   -٥
الغعم  رأي  ختغفئ  شغ  جاء  شصث  الحرصغئ؛  أوروبا  شغ 
سطى  بالاعصغع  صرارا  جغاثث  الظاتع  ٢٠٢٢/٦/٢٩: "إن 
الحرصغئ؛  أوروبا  شغ  التطش  فسداء  ضئغر  دسط  تجطئ 
إلظعار طعصش طعتث شغ طعاجعئ السمطغئ السسضرغئ 
الروجغئ. وخرح افطغظ السام لطتطش غظج جاعلاظئرغ 
بقبئ  جاساشرق  الاغ  التطش  صمئ  شغ  البقباء،  أطج 
أغام أن "الصرار غمبض تتعق جععرغا شغ الردع والثشاع 

طآجغ طسطمغ الروعغظةا تاعاخض 
ولظ غعصفعا إق الثقشئ الراحثة
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الثي  السغاجغ  العضع  خثارتعا  وشغ  افخسثة  جمغع  سطى  طاأزطئ  أوضاع  طظ  تعظج  تحعثه  طا  ظض  شغ 
عع السئإ شغما غساظغه أعض تعظج، وشغ ظض تضعطات طاساصئئ وذئصئ طظ أحئاه السغاجغغظ والسغاجغات 
الشرب  أشضار  وترجغت  بعط  والاقسإ  الظاس  خثاع  عثشعط  لطاشغغر،  برظاطةا  أو  واضتئ  رؤغئ  غمطضعن  ق 
شغعط، صالئ الظاذصئ الرجمغئ لطصسط الظسائغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج افجااذة تظان الثمغري إن 
عظاك جغاجغات واسغات بثورعظ السغاجغ، طآطظات بما غتمطظه طظ أشضار، جغاجغات ساطقت سطى الاشغغر 
اّدساءاته  وزغش  وتشّعله  التالغ  الظزام  شساد  ضحش  خقل: -  طظ  وذلك  لطظاس  الضرغط  السغح  غتصص  الثي 
المثظّغئ.  الثولئ  ظّض  شغ  الّرغفّغئ  المرأة  تساظغه  طما  عثا  سطى  أدّل  وق  تصعصعا...  وإسطائعا  المرأة  بتماغئ 
- شدح التّضام الصائمغظ سطى عثه افظزمئ وطضاشتاعط بئغان ُبْسثعط سظ تطئغص حرع اهللا، وُبْسثعط سظ 
رساغئ طخالح الّظاس وضحش تعاذؤعط طع أسثاء افّطئ، لظةث بمرتعا الطّغئئ شغ طصاذسئ افّطئ لضّض أحضال 
وخطعرتعا  غسّظعظعا  الاغ  الصعاظغظ  زغش  بغان   - الئطثّغئ.  وتّاى  والاحرغسّغئ  طظعا  الرئاجّغئ  اقظاثابات؛ 
المآتمرات  بسصث  وذلك  لفجرة،  المثّطرة  إجطظئعل  اّتفاصغئ  وضثلك   ٢٠١٧ شغ  المآّرخ   ٥٨ ضالصاظعن 
والتمقت وتعزغع العمسات والئغاظات الاغ تفدح طآاطرات أسثاء افّطئ وتئّغظعا لطّظاس. - إظعار أّن ظزام 
اإلجقطّغئ  التغاة  وتعشغر  وافجرة  المرأة  تصعق  جمغع  غخعن  الثي  العتغث  الّظمعذج  عع  اإلجقطغ  التضط 
وجغتفر  افجرّغئ،  الّروابط  وغصّعي  ضراطاعا  لطمرأة  جغتفر  الثقشئ  ظزام  أّن  تعضغح   - لعا.  الضرغمئ 
التصعق السغاجّغئ واقصاخادّغئ والاسطغمّغئ لطةمغع رجاق وظساًء، طسطمغظ وغغر طسطمغظ. وإّظظا شغ الصسط 
الظسائغ لتجب الّاترغر/ وقغئ تعظج ظثسع ظساء تعظج وافّطئ اإلجقطغئ جمساء قتادان التجب والسمض 
السالط  شغ  افولى  الّثولئ  الثقشئ،  دولئ  المسطمغظ،  دولئ  وتسعد  التغاة  طسارك  إلى  اإلجقم  لغسعد  طسه 

تتمض اإلجقم رتمئ وعثاغئ لطسالط ضاّشئ.

سعدة أطرغضا لقتفاق الظعوي صاب صعجغظ أو أدظى طظ 
باب طا اجاةث لطسغاجئ افطرغضغئ بسث ترب أوضراظغا، 
لضظ لما أخثت روجغا، وعغ طظ طةمعسئ ٥+١ تحارط 
اجابظاء سقصاتعا الاةارغئ طع إغران طظ السصعبات الشربغئ 
اقتفاق.  تعصغع  سظ  أطرغضا  تراجسئ  شصث  روجغا  سطى 
وطظ الماعصع إن بصغئ روجغا سطى حروذعا أن غسامر 
خقل افحعر المصئطئ  طعضعع اقتفاق الظعوي طائاذؤاً 
افطرغضغ  لطضعظةرس  الظخفغئ  اقظاثابات  اظاعاء  تاى 
أن  المقتر  شإن  الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢٢...  تحرغظ  شغ 
باغثن غرضج اآلن سطى طعضعع اقظاثابات الظخفغئ أضبر 

طظ ترضغجه سطى اقتفاق الظعوي طع اغران...
باظغاً: زغارة باغثن لطمظطصئ:

أظعا  غرى  لطمظطصئ  باغثن  لجغارة  الماثبر  إن   -١
طئ لقظاثابات الظخفغئ لرشع أجعط باغثن وتجبه  طصثِّ
بأعثاف  ظاعرغاً  ُغطِّفئ  وإن  تاى  اقظاثابات  عثه  شغ 
أخرى! إن باغثن شغ أزطئ داخطغئ طع التجب الةمععري 
وبثاخئ شغ أطرغظ قشاغظ لطظزر: افول اجاشقل التجب 
طع  الظعوي  باقتفاق  باغثن  اعامام  لاجاغث  الةمععري 
إغران دون ضشعط وطجغث طظ السصعبات ضما ضان غفسض 
السقصات  بجغادة  باغثن  اعامام  سثم  والباظغ  تراطإ، 
تراطإ،  غفسض  ضان  ضما  غععد  ضغان  طع  وتصعغاعا 
الظخفغئ  اقظاثابات  شغ  غآبران  افطرغظ  عثغظ  وفن 
لطضعظةرس شصث تاول باغثن أن غسالب عثغظ افطرغظ 
شغ  الظخفغئ  لقظاثابات  المائصغئ  افحعر  عثه  خقل 

تحرغظ بان/ظعشمئر ٢٠٢٢:
لعثه  باغثن  م  صثَّ بأن  افول  افطر  سقج  شضان   *
الثارجغئ  وزارة  باجط  الماتثث  باخرغح  الجغارة 
افوجط  الحرق  ظصطاه  الثي  براغج  ظغث  افطرغضغئ 
طظ  أخرى  جعلئ  تعجث  ق  إظه   ...)  ٢٠٢٢/٧/٥ شغ 
المتادبات المجطسئ طع إغران شغ العصئ التالغ...)، 
عثا باإلضاشئ إلى تخرغتات باغثن تّمالئ افوجه سظ 
أو  الظعوي،  اقتفاق  جعقت  إظعاء  إلى  غآدي  طا  اقتفاق 
تثوث تئاذآ بعا، وذلك إلى طا بسث اقظاثابات الظخفغئ 
لمظع اجاشقل التجب الةمععري لعا ضث باغثن وتجبه...
* بط سالب افطر الباظغ بأن أسطظ دسماً غغر طسئعق 
شغ  أبغإ  لاض  دسط  تجطئ  أضئر  بامرغر  غععد  لضغان 
عثا  دوقر...  ططغارات   ٤ طظ  بأضبر  تصثر  الاارغت 
غععد،  دولئ  طع  الاطئغع  تسرغع  إلى  باإلضاشئ 
شغ  الغععدي  الطعبغ  أخعات  تأبغر  لغدمظ  ذلك  وضض 
اقظاثابات الظخفغئ لخالته طجاغثًا سطى تراطإ وتجبه 
شغ دسط ضغان غععد... ولثلك شإن تعصغئ زغارة باغثن 
لطمظطصئ وخاخئ إلى ضغان غععد شغ عثا الحعر تمعز 
٢٠٢٢، وإبثاء الثسط لعط ُغضسإ باغثن ورصئ اظاثابغئ 
طظ ذلك الطعبغ... عثا باإلضاشئ لجغادة حسئغاه بإظعار 
طعضعع  وخاخئ  المظطصئ!  شغ  وأتئاسه  سمقئه  تأغغث 
الطاصئ طظ السسعدغئ ودول الثطغب، وعثا غرشع أجعمه 

اقظاثابغئ، وصث تط تأضغث ذلك بما غطغ:
أ- [صال الئغئ افبغخ إن الرئغج افطرغضغ جع باغثن 
الاغ   - افوجط  لطحرق  زغارته  اجاشقل  شغ  غرغإ 
طظطصئ  شغ  افطرغضغ  الثور  لاسجغج   - افربساء  غئثؤعا 
واجاسرض  طّطِرد.  بحضض  اجاراتغةغئ  أعمغئ  تضاسإ 
طساحار افطظ الصعطغ افطرغضغ جغك جعلغفان - شغ 
طآتمر ختفغ بالئغئ افبغخ، اقبظغظ - أعثاف عثه 
وتحمض  رئاجاه،  شغ  لئاغثن  افولى  وعغ  الجغارة، 
إجرائغض وشطسطغظ بط السسعدغئ، الاغ جغةامع شغعا 
طع صادة دول طةطج الاساون الثطغةغ وطخر وافردن 
والسراق. وشغ ططش الاطئغع، أحار جعلغفان إلى رغئئ 
اإلدارة افطرغضغئ شغ تسجغج طا جماه طسار تتسغظ 
السربغئ،  الثول  طظ  والمجغث  إجرائغض  بغظ  السقصئ 
دسا  باغثن  وضان  إغةابغا.  غسث  تطئغع  أي  إن  صائق 
دول الثطغب إلى زغادة إظااج الظفط، شغ ضعء أجسار 
طرتفسئ شعق طساعى ١٠٠ دوقر لطئرطغض؛ طما أجعط 
شغ ارتفاع طسثقت الادثط، شغ ظض طثاوف سالمغئ 
بحأن أطظ الطاصئ والشثاء طع اجامرار الترب الروجغئ 

سطى أوضراظغا. الةجغرة ٢٠٢٢/٧/١١]
ب- ظحرت الةجغرة شغ طعصسعا ٢٠٢٢/٧/١٠ سظ طصال 
بعاحظطظ بعجئ: [... صال الرئغج افطرغضغ جع باغثن 
إظه جغساشر إلى الحرق افوجط افجئعع الصادم لئثء 
المظطصئ...  شغ  افطرغضغ  لطثور  وواسث  جثغث  شخض 
وشغ المصال الثي ظحرته واحظطظ بعجئ، صال الرئغج 
جثة  طثغظئ  شغ  المظطصئ  صادة  اجاماع  إن  افطرغضغ 
بالسسعدغئ جغضعن طآحرا إلطضاظغئ وجعد حرق أوجط 
جغضعن  أظه  إلى  طحغرا  تسئغره...  وشص  اجاصرارا،  أضبر 
أول رئغج أطرغضغ غساشر طظ إجرائغض إلى جثة... 
وشغما غثص السقصات طع إجرائغض، أحار باغثن إلى 
أن إدارته صاطئ بامرغر أضئر تجطئ دسط لاض أبغإ شغ 

الاارغت تصثر بأضبر طظ ٤ ططغارات دوقر...].
 :٢٠٢٢/٧/٥ طعصسعا  شغ  افوجط  الحرق  ظحرت  ج- 
الماتثث  صال  أوظقغظ»  افوجط  «الحرق  [واحظطظ: 
الغعم  براغج،  ظغث  افطرغضغئ،  الثارجغئ  وزارة  باجط 
(البقباء)، إن إغران صّثطئ طرارًا شغ افجابغع والحععر 
سام  المئرم  الظعوي  اقتفاق  إذار  خارج  ططالإ  افخغرة 
غغاب  إلى  تحغر  الةثغثة  المطالإ  أن  طدغفاً   ،٢٠١٥
الةثغئ طظ جاظإ ذعران. واظاعئ شغ الثوتئ افجئعع 
ذعران  بغظ  المئاحرة  غغر  المتادبات  الماضغ 

لائرغر العجعد افطرغضغ شغ صعاسث سسضرغئ سئر السالط 
بسث جصعط اقتتاد السعشغغاغ، وضاظئ إغران عغ التةئ 
جغاجاتعا  طظ  الضبغر  تئرر  أطرغضا  شأخئتئ  والثرغسئ، 
بالثطر اإلغراظغ تاى إن روجغا صث اجاشربئ بحثة تثرع 
دولاغ  شغ  افطرغضغئ  الخاروخغئ  الثرع  بظخإ  أطرغضا 

بعلظثا وروطاظغا بالاعثغثات الخاروخغئ اإلغراظغئ!
وطسارسئ  اإلغراظغ  الظعوي  الئرظاطب  أخئح  وعضثا   -٤
الغعراظغعم  تثخغإ  أجعجة  طظ  اآلقف  لظخإ  إغران 
تثق ظاصعس الثطر شغ الثول افوروبغئ الضئرى وضثلك 
دوغقت الثطغب. وبالاثصغص ظةث أن ضض عثا ضان قزطًا 

لطسغاجئ افطرغضغئ طظ ظعاحٍ سثة:
طظابع  تغث  الثطغب  لثول  اإلغراظغ  الاعثغث  إغةاد  أ- 
الظفط لامضغظ أطرغضا طظ سرض التماغئ سطى التضام، 
شضان الرئغج تراطإ غائةح بأن أطرغضا تصثم التماغئ 
اقباجاز  ذرغصئ  سطى  المال  بثشع  وغطالئعا  لطسسعدغئ 
والماشغا صائًق إظعا لظ تخمث أجئعسغظ دون التماغئ 

افطرغضغئ.
ب- سطى المساعى الثولغ أخثت أطرغضا تفرض المجغث 
درسعا  وتظخإ  روجغا  سطى  اقجاراتغةغ  التخار  طظ 
تتئ  ذلك  ضض  روجغا،  تثود  طظ  بالصرب  الخاروخغئ 

ذرائع طظعا تماغئ دول أوروبا طظ الخعارغت اإلغراظغئ.
٥- وطع تساظط المثاوف افوروبغئ أخثت الصعى الثولغئ 
ضئط  أطض  سطى  إغران  تفاوض   ٢٠٠٦ جظئ  وطظث 
السسضري،  دون  السطمغ  اإلذار  شغ  الظعوي  برظاطةعا 
وتأجسئ فجض ذلك طةمعسئ ٥+١، أي الصعى الثولغئ 
الظعوغئ الثمج + ألماظغا، وسطى الرغط طظ أن أطرغضا 
ضاظئ إتثى تطك الصعى الثولغئ إق أن المفاوضات الظعوغئ 
بثون  الثولغئ  الصعى  تثعضعا  ضاظئ  إغران  طع  تطك 
طحارضئ أطرغضا المئاحرة، بمسظى أن تطك المفاوضات 
والاغ اجامرت ٩ جظعات (تاى ٢٠١٥) لط تضظ أطرغضا 
شضاظئ  اإلغراظغ،  الظعوي  الئرظاطب  لاصغغث  شغعا  جثغئ 
تسصث  والخغظ  روجغا  إلى  باإلضاشئ  افوروبغئ  الثول 
الةطسئ تطع الةطسئ شغ دورة طفرغئ طظ المفاوضات، 
تطك المفاوضات الاغ جاسثت عغ افخرى شغ إبراز الصعة 

اإلغراظغئ وإظعار طثاذرعا.
بصعة  أبر  صث  أطرغضا  شغ  الثاخطغ  اقظصسام  إن  بط   -٦
إدارة  شارة  ضاظئ  شصث  اإلغراظغ،  الظعوي  الئرظاطب  سطى 
تراطإ عغ الفارة الاغ وخض شغعا اقظصسام افطرغضغ 
تثًا خطغرًا، شعاجط الرئغج تراطإ وصاعا جغاجئ جطفه 
أوباطا بثخعص برظاطب إغران الظعوي، شئاإلضاشئ إلى 
خروجه طظ اقتفاق الظعوي جظئ ٢٠١٨ أسطظ سظ سصعبات 
صخعى ضث إغران وشاح المةال لضغان غععد لطمجغث طظ 
"الضاوبعي"  بسظةعغئ  غاخرف  وفظه  إغران،  طظ  الظغض 
شصث صام بإذقل إغران تغظ صاض صاجط جطغماظغ صائث 
شغطص الصثس شغ ترجعا البعري بثاغئ ضاظعن الباظغ/

وئام  تالئ  شغ  ضاظئ  تراطإ  إدارة  وفن   ،٢٠٢٠ غظاغر 
تام طع ضغان غععد بصغادة ظاظغاعع بسضج إدارة أوباطا 
الثغمصراذغئ شإن ضغان غععد صث أخث غامادى شغ ضرب 
ظعوغئ طئاحرة  افعثاف اإلغراظغئ، جعاء أضاظئ أعثاشاً 
ضمبض تثرغإ طتطئ "ظطظج" أم ضاظئ غغر طئاحرة طبض 
طظ  تساجئ  ظعوغئ  وبائص  بسرصئ  غععد  ضغان  صغام 
لسطماء  طاسثدة  اغاغال  سمطغات  إلى  باإلضاشئ  إغران 

وخئراء ظعوغغظ إغراظغغظ...
خارج  وعط  أطرغضا  شغ  الثغمصراذغعن  خار  وعظا   -٧
وزغر  خاخئ  اإلغراظغ  الظزام  بأرضان  غاخطعن  التضط 
الثارجغئ وصاعا جعاد ظرغش وغمظعظعط بأن شعز التجب 
جغسظغ   ٢٠٢٠ الرئاجغئ  اقظاثابات  شغ  الثغمصراذغ 
السعدة لقتفاق الظعوي، وضان عثا وسثًا طسطظاً لطمرحح 
الثغمصراذغ باغثن صئض أن غخئح رئغساً، وعضثا ألجم 
باغثن ظفسه بالسعدة لقتفاق الظعوي طع إغران بثواشع 
ذات سقصئ باقظصسام الثاخطغ شغ أطرغضا. وشسقً سادت 
أطرغضا لطمفاوضات الظعوغئ طع إغران بسغث تسطط الرئغج 
أن  إق  بثاغئ ٢٠٢١  أطرغضا  شغ  طظخئه  لمعام  باغثن 
سعدة  أن  وذلك  طضاظعا،  تراوح  تجال  ق  المفاوضات 
أطرغضا لقتفاق الظعوي طع إغران لط تسث طظ طصادغات 
اقجاراتغةغئ افطرغضغئ، بض عغ تصادغ إبراز الاعثغثات 
الظعاب  ذالإ  ذلك  سظ  وشدقً  جثغث،  طظ  اإلغراظغئ 
الةمععرغعن شغ الضعظشرس بسرض اقتفاق الةثغث طع 
إغران لطاخعغئ شغ الضعظشرس وعثدوا بالاظخض طظه 
طرة أخرى تغظ تخغر لعط الشطئئ شغ الضعظشرس، وعثا 
وظخش  جظئ  تمر  عغ  وعا  المفاوضات،  سمطغئ  أربك 
السظئ دون أن تامضظ إدارة باغثن طظ السعدة لقتفاق 

الظعوي طع إغران.
٨- بط ألصئ الترب شغ أوضراظغا بزقلعا سطى طعضعع 
ساتصعا  سطى  باغثن  إدارة  أخثت  شصث  الظعوي،  اقتفاق 
طبغطاعا  سظ  بثغقً  فوروبا  الظفطغئ  الاعرغثات  ضمان 
الروجغئ، وعثا طظ طصادغات الصغادة افطرغضغئ لطشرب 
ضمظ تتالش الظاتع، وخارت إدارة باغثن تصطإ أوراصعا 
تةارتعا  ودشع  إغران  سظ  السصعبات  رشع  ضرورة  إلى 
الظفطغئ لطسعق الثولغئ، وضثلك طع شظجوغق والسسعدغئ، 
وبثخعص إغران شصث برز اظثشاع أطرغضغ لطمسارسئ شغ 
سصث اقتفاق الظعوي طع إغران خقل حعر آذار ٢٠٢٢، أي 
بسغث الشجو الروجغ فوضراظغا، وضاظئ إدارة باغثن جاعجة 
لقجاةابئ لمططإ إغران برشع ترجعا البعري طظ صائمئ 
اإلرعاب الاغ زجه شغعا الرئغج السابص تراطإ، شخارت 

تامئ: زغارة باغثن لطحرق افوجط والمطش الظعوي

جثغث شصث وجإ.
ظفرك"،  طبض  جطثك  تك  "طا  أظه  غصغظ  سطى  وضعظعا 

شضعظعا سطى صثر المسآولغئ وطساعى التثث.
اإلجقم  رجال  تضعظعا،  أن  ربضط  غرغثضط  ضما  ضعظعا 

وتمطئ لعائه، ضأختاب ظئغظا طتمث ملسو هيلع هللا ىلص وأتئابه.
وأجمسعا  وصدغئ،  وطئثأ  وعمئ  عّط  أختاب  ضعظعا 
تتمض  وطثطخئ  واسغئ  جغاجغئ  صغادة  خطش  ضطماضط 
إلى  وإسادتضط  ورشساضط  وسجضط  خقخضط  طحروع 
غث  بسث  الظخر،  باضئغرات  تطعب  وتظاجرضط  دغارضط، 
الضفر  ظزام  إلجصاط  وبخغرة،  عثى  سطى  الثطا، 
سئر  افرض  شغ  اهللا  تضط  وإصاطئ  والةعر  والصعر 
دولئ الثقشئ الاغ ُترضغ ربظا وُتثل أسثاءظا وتحفغ 
خثورظا، وتطئص حرع ربظا، بسث ضض طا صاجغظاه طظ 
ألعان السثاب، وبسث أن غرصئ الئحرغئ جمساء شغ ظطط 

الرأجمالغئ الماعتحئ وظطماتعا.
الطعط سعدًة ضسعدة ظئغظا ملسو هيلع هللا ىلص إلى طضئ شاتتاً.. الطعط 
تمّظ به سطغظا، شإظك الصائض وصعلك  ظخرًا سجغجًا ساجقً 
يَاةِ  نُوا يفِ احلَْ ينَ آمَ الَّذِ نَا وَ لَ سُ ُ رُ ا لَنَنْرصُ التص جئتاظك: ﴿إِنَّ

 ﴾ُاد هَ ومُ األَشْ قُ مَ يَ وْ يَ يَا وَ نْ الدُّ
سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر

 شغ وقغئ جعرغا

الحمال السعري بسغثًا سظ طثظعط افخطغئ سظا بئسغثة، 
لطتطعل  لغثدسعا  الظاس  سطى  لطدشط  صثر  طحروع 

اقجاسقطغئ سطى طراتض.
صاتض  جغاجغ  تض  دغارعط  إلى  غسغثعط  لظ  وأظه 
تعظثجه أطرغضا لعأد بعرة الحام وإسادة أعطعا لتدظ 

ظزام اإلجرام.
طرتئطعن  شخائطغئ  طظزعطئ  صادة  غسغثعط  ولظ 
تسططعا سطى رصاب الظاس، وق تضعطات وظغفغئ تقتص 

السئاد شغ أصعاتعط ولصمئ سغحعط ورغغش خئجعط.
وخااطاً، ظثّضر أعطظا الضرام سطى أرض الحام بالصعل:

أق تعفع ظفعجضط لسماع تضئغرات الظخر؟!
طضرطغظ  طسجزغظ  دغارضط  إلى  لطسعدة  تاعصعن  أق 

طرشعسغ الرؤوس؟!
الطاغغئ  ترون  وأظاط  سروصضط  شغ  الثطاء  تشطغ  أق 
وزباظغاه غسافجوظضط وغساعجئعن بثغظضط وغثظسعن 

دغارضط وغثوجعن ضراطئ حعثائضط؟!
أق تاعصعن لااعغب بعرتضط بإجصاط عثا الظزام الئائث 
سطى  اإلجقم  تضط  وإصاطئ  حروره  طظ  والاثطص 

أظصاضه بسث تدتغات أضبر طظ ططغعن حعغث؟!
جارسعا قجاسادة جططاظضط المشاخإ. بعروا وأحسطعا 
الثظغا بالشدإ، وصعطعا لظدئط طساً بعخطئ البعرة طظ 

تامئ ضطمئ السثد: زغارة ذاغغئ الحام إلى تطإ...

حرير
ّ
ات حزب الت عمل سياسيّ

غي الحقيقي
ّ
نموذٌج للت

وواحظطظ، الاغ رطئ إلى ضسر الةمعد بحأن ضغفغئ 
المأطعل.  الاصثم  إتراز  دون  الظعوي،  اقتفاق  إظصاذ 
وصال براغج إظه ق تعجث جعلئ أخرى طظ المتادبات 
وضالئ  وشص  التالغ،  العصئ  شغ  إغران  طع  المجطسئ 

«روغارز» لفظئاء.]
[تتثغات   :٢٠٢٢/٥/٥ السابع  الغعم  شغ  وجاء  د- 
والتجب  باغثن  جع  افطرغضغ  الرئغج  غعاجععا  سثة 
الظخفى  الاةثغث  اظاثابات  اصاراب  طع  الثغمصراذغ 
سخفئ  طااالغئ  أزطات  بسث  تأتغ  والاغ  لطضعظةرس، 
باإلدارة افطرغضغئ الاغ شحطئ سطى طثار طا غصرب طظ 
داخض  تربعا  طعاخطئ  سظ  روجغا  إبظاء  شغ  أحعر   ٣
افراضغ افوضراظغئ، رغط جطسطئ السصعبات اقصاخادغئ 
ذلك  واضإ  وطا  طعجضع،  ضث  شرضاعا  الاغ  المااالغئ 
طظ آبار سالمغئ سطى طآحرات الادثط وتسبر إطثادات 
الطاصئ، طا دشع الفغثرالغ افطرغضغ لرشع جسر الفائثة 
بمسثل ٠,٥٪ شغ أضئر زغادة خقل الـ٢٢ ساطاً الماضغئ. 
وبتسإ طتططغظ ووجائض إسقم أطرغضغئ تسث اظاثابات 
الاةثغث الظخفغ بمبابئ اجافااء سطى رئاجئ باغثن 

شى الساطغظ افولغغظ له شغ التضط...]
وعضثا شإن العثف افجاس طظ زغارة باغثن لطمظطصئ 
شغ عثا العصئ بالثات، أي صئغض اقظاثابات الظخفغئ، عثا 
لجغارة  الماثبر  (إن  الئثاغئ:  شغ  ذضرظا  ضما  عع  العثف 
طئ لقظاثابات الظخفغئ  باغثن لطمظطصئ غرى أظعا طصثِّ
لرشع أجعط باغثن وتجبه شغ عثه اقظاثابات تاى وإن 

ُغطِّفئ ظاعرغاً بأعثاف أخرى!)
بالباً: وشغ الثاام شإظظا ظآضث سطى أطرغظ:

١- إن عثه الثول المسماة ضئرى تاثططعا عحاحئ تخض 
وطضعظاتعا...  أتجابعا  بغظ  الساخظ  الخراع  إلى  أتغاظاً 
بقدظا  شغ  طحاضطعا  تض  تةث  المآلط،  وعثا  لضظعا، 
أحث  إلى  طظططصاً  بقدظا،  باغثن  شغجور  تسابظا!  وسطى 
الظاس سثاوة لظا، ضغان غععد الصائط سطى اتاقل أرضظا 
المئارضئ شطسطغظ، وطظ بط لغظاصض طئاحرة إلى أرض 
وغفاثر  طعططغظ،  خاظسغظ  تضاطعا  شغساصئطه  التةاز 

أطرغضغ  رئغج  أول  جغضعن  أظه  إلى  (طحغرًا  باغثن 
غساشر طظ "إجرائغض" إلى جثة... وغصثم لثولئ غععد 
أضئر تجطئ دسط شغ الاارغت...) وطع ذلك شق غساتغغ 
تضام آل جسعد بض تاى التغاء شصثوه! وغطاصغ باغثن 
بسث ذلك تضام دول الثطغب لئتث زغادة إظااج الطاصئ 
الرعط  بعثا  غةامع  بط  أطرغضا،  شغ  الادثط  لاثفغش 
طع تضام الظزام المخري والسراصغ وافردظغ والسططئ 
لئتث ططش الاطئغع صائقً (إن أي تطئغع غسث إغةابغاً)... 
عضثا غرغث لعط باغثن أن غضعن الاطئغع بثل الةعاد 
إلزالئ ضغان غععد! وطظ بط غخفص لئاغثن أولؤك التضام 
دون خحغئ طظ اهللا ورجعله والمآطظغظ! شئثل أن تضعن 
مُ اهللاَُّ أَنَّى  هُ لَ اتَ مْ قَ هُ رْ ذَ احْ وُّ فَ دُ مُ الْعَ أطرغضا وضغان غععد ﴿هُ

﴾ غطئِّع التضام طسعما، ولعما غرضسعن! ونَ فَكُ ؤْ يُ
غمضظ إلغران أن  آخر السآال (عض  جاء شغ  طا  أطا   -٢
تخئح صعة ظعوغئ)، شظسط غمضظ أن تضعن لع لط تظسص 
وطظ  أطرغضا،  طع  بغاظه  تط  ضما  الثارجغئ  جغاجاعا 
لظفسعا  إغران  ربط  لضظ  حأن...  ذات  صعة  تخئح  بط 
بالسغاجئ افطرغضغئ لاثور شغ شطضعا غةسطعا ق تضعن، 
وعغ طسامرة ضثلك فن ظثئاعا التاضمئ صث اجامرأت 
اقرتئاط بالسغاجئ افطرغضغئ ق تظفك سظعا بتال، شئثل 
أن تاتضط عغ باقتفاق الظعوي ربطئ ذلك بمتادبات 
شغّظا أي بمعاشصئ أطرغضا: (وصال الماتثث باجط الثارجغئ 
ختاشغ،  طآتمر  شغ  زادة،  خطغإ  جسغث  اإلغراظغئ، 
"إذا تط إظةاز اتفاق شغ شغغظا غثًا، ضض اإلجراءات الاغ 
إظثبظثظئ  تصظغاً".  سظعا  لطسعدة  صابطئ  إغران  اتثثتعا 
شغ  جععرغاً  تشغغرًا  شإن  لثلك   ،(٢٠٢٢/٦/١٣ سربغ، 
شغ  اإلجقم  إغران  ُتتضِّط  أن  إق  طسائسث  أطر  إغران 
جغاجاعا الثاخطغئ والثارجغئ، وتصطع سقصاعا بأطرغضا 
صطساً ق رجسئ بسثه... ظصعل عثا وظتظ ظسائسث تثوبه 
إِىلَ  ةً  رَ ذِ عْ ﴿مَ ولضظ  التالغغظ،  اإلغراظغغظ  الساجئ  طظ 

 ﴾ تَّقُونَ مْ يَ هُ لَّ لَعَ مْ وَ بِّكُ رَ
الثاطج سحر طظ ذي التةئ ١٤٤٣عـ

٢٠٢٢/٧/١٤م
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   افربساء ٢١ طظ  ذي التةئ ١٤٤٣ عـ المعاشص ٢٠ تمعز/غعلغع ٢٠٢٢ طـ  ٤     السثد ٤٠٠

طظث ١٨ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٨ إلى غعطظا عثا طرت 
سطى البعرة شغ السعدان الاغ صادعا الحئاب بقث جظعات 
سةاف، عثه البعرة الحئابغئ الاغ تطالإ بإجصاط الظزام 
الثسط  رشع  طبض  طظ  اإلظصاذ؛  تضعطئ  لسغاجات  رشدا 
سظ العصعد والمتروصات وزغادة جسر الثوقر الةمرضغ 
بظسئئ ٣٠٠٪ أي طظ ٦,٩ إلى ١٨ جظغعا لطثوقر تظفغثا 
إلطقءات خظثوق الظصث الثولغ الاغ تسئئئ شغ غقء 
افجسار وخسعبئ المعاخقت شضاظئ المطالإ شغ تثود 

رشع الزطط وتعشغر تغاة ضرغمئ.
 شصث ضتى الحئاب البائر شغ السعدان تدتغات جسام 
شغ جئغض ظغض تطك التصعق. شفغ شخ اقساخام وتثه 
صاض ظتع ٦٦ حابا وأخغإ المؤات طظعط. وأضبر طظ ذلك 
شمظث جصعط الئحغر سام ٢٠١٩ ظض التراك طاعاخق 

إلى غعطظا عثا.
وعثا التراك المسامر غثل سطى طسثن الحئاب وطثى 
صثرته سطى الاتمض لاتصغص ططالئه وخاخئ بسث اظصقب 
غطغان  ازداد  افول/أضاعبر  تحرغظ   ٢٥ شغ  الئرعان 
الحارع شفغ ٣٠ غعظغع ٢٠٢٢ أدعح الحئاب الةمغع 
طشطصا  ضان  الثي  بتري  الثرذعم  جسر  باخاراق  وذلك 
تماطا بالتاوغات اجاطاع الحئاب أن غجغح التاوغئ وغسئر 
وسظثطا  الةمععري  الصخر  إلى  العخعل  طتاوق  الةسر 
داعماعط الصعات افطظغئ وجط الةسر صفج أتث الحئاب 
شغ الئتر وطظعط طظ ظجل سطى افرض طساثثطغظ تئال 
تسطص وطظعط طظ جصط سطى افرض شأخغإ بالضسعر 
والةروح. وتطاعا اساخاطات شغ طساحفى الةعدة وأم 
درطان وبتري بض افغرب طظ ذلك عع طعاجعئ الحئاب 
لطصعات الظزاطغئ الاغ تططص سطغعط الئمئان وافجطتئ 

الظارغئ وعط بخثور سارغئ.
ولضظ غئصى السآال لمخطتئ طظ عثه الادتغات؟!

المعظغغظ  تةمع  صام  افول/دغسمئر  ضاظعن   ٢٥ شغ 
الترغئ  بصعى  سرشئ  الاغ  التجبغئ  الصعى  طع  بالاتالش 
والاشغغر بإخثار وبغصئ سئارة سظ ططالإ وجاق الحئاب 
لاتصغصعا طظعا إزالئ التضط الحمعلغ وإغةاد تضط تسثدي 
البعرة  حسار  ووضع  الثغمصراذغئ.  أجاس  سطى  غصعم 
(ترغئ - جقم - وسثالئ) شأخئح تةمع المعظغغظ وصعى 
الترغئ والاشغغر (صتئ) تاضظئ جغاجغئ لطبعرة وتتعغض 
جععد الحئاب لطمطالئئ بالثولئ المثظغئ. وتشظغ الحئاب 
بالمثظغئ وق غسرف طسظاعا بض جسطعا طصابض السسضرغئ. 
شغ تغظ أن الثولئ المثظغئ عغ الثولئ القدغظغئ الاغ 
تفخض الثغظ سظ التغاة، طع أن السسضرغئ عغ افخرى 
تفخض الثغظ سظ التغاة شضقعما وجعان لسمطئ واتثة 
عع الظزام الثغمصراذغ السطماظغ إذن طظ ظاتغئ شضرغئ 

شإن تدتغات الحئاب تثثم طخطتئ المحروع الشربغ.
وطظ ظاتغئ جغاجغئ ظةث أن صطئغ اقجاسمار أطرغضا 
وبرغطاظغا ضان لعما تأبغر واضح سطى تتعغض طسار بعرة 
الحئاب خثطئ لمخالتعما. ظةث أن أطرغضا رطئ بضض 
بصطعا شغ السعدان سئر طئسعبغعا تاى ق تثرج افوضاع 
طظ غثعا شعغ ظطئ ذعال البقث جظعات ترجض طئسعبا 
تطع المئسعث تاى تتضط صئداعا طساثثطئ سمقءعا 
طظ المضعن السسضري. بغظما ظةث برغطاظغا عغ افخرى 
تظاشج أطرغضا اجاسمار السعدان طساثثطئ أدواتعا طظ 

ضممبض  العذظغ  الاترغر  جئعئ  سئاءة  تتئ  الصاعرة 
حرسغ ووتغث لطحسإ وتتئ جصش الفضرة العذظغئ، 
لشرض تعشغر الثسط السغاجغ والسسضري طظ أجض 
شغ  تضعظعا  الثغظ  طظ  أغطئعط  وضان  البعرة،  تفةغر 
العجط السغاجغ الفرظسغ، طع تئاغظ طعاصفعط طظ 
طسألئ الاترر طظ صئدئ المساسِمر، إذ ضان ضض طظعط 
تطك  وطترَك  اظاماء  أن  طظ  بالرغط  طا  ظزرًة  غتمض 

الاغارات وأتئاسعا إظما عع اإلجقم.
سطى  غضعظعا  لط  الصادة  أولؤك  أن  اآلن  تئغظ  وإذ 
طساعى طظ العسغ السغاجغ غمّضظعط طظ ذرد ظفعذ 
الةجائر  أعض  أدرك  شصث  ظعائغ،  بحضض  المساسِمر 
طئضرًا بفدض اإلجقم الضاطظ شغعط، أن أعثاف البعرة 
سطى شرظسا جرى شغ التصغصئ الاقسُإ بعا طظ ذرف 
عغ  طرتئطئ  جطثتعط  بظغ  طظ  السغاجغغظ  طظ  زطر 
افخرى بالمساسمر بصاشغًا وجغاجغًا، بتغث لط غاتصص 
شغ ظعاغئ المطاف طا ضان غخئع إلغه الحسإ المسطُط 
جائ  بسث  أغدًا  وتئغظ  الادتغات!!  ضض  رغط  البائر 
١٩٦٢م  سام  سسضرغًا  شرظسا  خروج  تارغت  طظ  سصعٍد 
الحسئغئ،  الثغمصراذغئ  الةجائرغئ  الةمععرغئ  وظحعء 
ذلك  طظ  غثضر  حغء  الةجائر  فعض  غاتصص  لط  أظه 
رجاقت  طظ  الضبغر  لثى  تأضث  بسثطا  وخاخئ  الاترر، 
الثولغئ  بالةعات  اقرتئاط  طثى  أظفسعط  البعرة 
الةجائر،  لغتضمعا  (اقجاصقل)  بعط  أتى  َطظ  وتئسغئ 
ذلك  أدرضعا  ولضظعط  ظفسه.  افوروبغ  لطمساسمر 
بسئإ  الصرار  طراضج  سظ  ظعائغًا  إبسادعط  تط  بسثطا 
الثقشات السغاجغئ سطى خطفغئ اقرتئاذات الثارجغئ، 

وبسثطا اضاحفعا تةط الععط والمأجاة والثثغسئ.
أظحأتعا  السربغئ  الصعطغئ  شضرة  أن  عع  والتاخض 
بط  الثقشئ،  إلجصاط  وتئظاعا  ورساعا  برغطاظغا 
سئث  جمال  ذرغص  سظ  بسث  شغما  أطرغضا  اجاثثطاعا 
الظاخر لطعغمظئ سطى الحرق افوجط وحمال أشرغصغا، 
وعثا طا لط غاظئه له الضبغر طظ السغاجغغظ والبعرغغظ 
غبغرون  (اقجاصقل)  وبسث  صئض  وراتعا  الةجائرغغظ، 
طسألئ  سطى  غاخارسعن  بض  طاضغعط،  شغ  الحضعك 
جظج  طظ  أشسال  بردود  وغصعطعن  والععغئ  اقظاماء 
الفسض الثي صام به المساسمر بشرض الاصسغط، ضصعل 

بسدعط طبًق ظتظ أطازغس ولسظا سربًا.
وشغ ظعاغئ المطاف غطئئ رؤغُئ المساسِمر ظفسه شغ 
ععغئ  اباضار  إلى  وخطعا  إذ  غغرعا،  شغ  ضما  الةجائر 
والعذظغئ،  السطماظغئ  سطى  طئظغٍئ  الئقد  فعض  جثغثة 
ذاولئ  سظ  تماطًا  تئسثه  بض  اإلجقم،  تصخغ  الاغ 
الئتث، تغث تثوب بجسمعط ضض اقظاماءات بما شغعا 
الععغئ  سظاخر  أتَث  (حضًق)  اإلجقم  لغخئح  الثغظغئ، 
إلى  تض  دون  افزطئ  وبصغئ  الععغئ!  عع  غسث  ولط 
صئض  طا  طراتض  شغ  غظئحعن  خاروا  بض  عثا،  غعطظا 
أجمعه  لما  المظاجإ  الطرح  غسدث  لسطه  اإلجقم 
سظاخر الععغئ والبعابئ العذظغئ. وجائصى المحضطئ 
صائمًئ، وغسامر تعظغُش جثِل الععغئ شغ خثطئ طآرب 
المساسِمر شغ عثه الثول العذظغئ خظغسئ الشرب إن 
لط ُغظزر لفطر طظ زاوغئ السصغثة اإلجقطغئ بعخفعا 
سصغثًة جغاجغئ، وأن اإلجقم غسطع وق ُغسطى سطغه، إذ 
شغ  اإلجقطغئ  افطئ  سظث  الععغئ  طعضعع  ُغطرح  لط 
سج ظعداعا صط رغط تئاغظ صعطغات حسعبعا واتساع 
غاظضر  ولط  لتضمعا،  تثدع  ضاظئ  الاغ  الئقد  رصسئ 
أجاس  سطى  لئسدعط  المسطمغظ  بقد  شغ  الظاس 
المساسِمُر  تثّخض  تاى  افرض،  أو  لطسرق  اقظاماء 
الئشغخ بغظعط، تغث لط غضعظعا غظزرون فظفسعط 
أن  سظ  شدًق  أتراك،  أو  أضراد  أو  سرب  أو  ضأطازغس 
غاظاتروا سطى أجاس الُصطرغئ أو العذظغئ الثخغطئ أو 
الاغ  ععغاعط  أن  سطى  ُطةمسغظ  ضاظعا  بض  ذلك.  غغر 
اإلجقم  سصغثة  عغ  إظما  سثغثة،  لصرون  جادوا  بعا 
غةإ  طططصًا.  ذلك  غغر  آخر  حغؤًا  ولغسئ  وحرغساه، 
غخثُّ  ضان  َطظ  بأن  الخثد  عثا  شغ  عظا  الاثضغر 
وحعاذأ  طثن  سطى  افوروبغغظ  الخطغئغغظ  تمقت 
السحر  السادس  الصرن  بثاغات  طظث  أشرغصغا  حمال 
الاغ  سجعا،  أغام  السبماظغئ  الثولئ  عع  إظما  المغقدي 
شعض  طظعا،  ججءًا  وأعطه  اإلجقطغ  المشرب  جض  ضان 
طةثدًا  اقجاسمارغئ  تمقِتعط  الشربغعن  ساود  لع 
العذظغئ  الضغاظات  عثه  شغ  افطئ  جغعُش  جاخمث 
طاآطرة  صغادات  إطرة  تتئ  وجعععط  شغ  العجغطئ 
خاظسئ؟ وعض جاامضظ طظ الثود سظ بقد المسطمغظ 
ودتر افسثاء والشجاة؟ ظسط بالاأضغث، ولضظ بحرط أن 
الفؤئ العاسغئ المثطخئ المتئئ هللا ولرجعله ملسو هيلع هللا ىلص طظ 
إزاتئ  طظ  جرغسًا  تامضظ  جعف  الةغعش  عثه  أبظاء 
السمقء سظ المحعث. عثا طا غةإ السمض له وطا ظسعل 
سطى تثوبه بإسقن صغام دولئ الثقشئ، ولضظظا ظرجعه 

 اآلن صئض الشث، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج

٢٠٢٢/٠٧/٠٥م  غعم  الساخمئ  الةجائر  حعثت 
الفرظسغ  المساسِمر  سظ  اقجاصقل  ذضرى  بمظاجئئ 
ضثط  سسضري  اجاسراض  شغ  تمبض  اجابظائغًا  تثبًا 
ضاشئ  شغه  حارضئ  الروجغ،  بالسقح  طسئعٍق  غغِر 
الصعات المسطتئ، ُدسغ إلغه بسخ رؤجاء الثول خاخًئ 
عظغئ  وإجماسغض  سئاس  طتمعد  وتدره  افشرغصغئ 
السدقت  إبراز  طظه  وُأرغث  السعري،  الثارجغئ  ووزغر 
سطى  وتأضغثًا  بارزًا  تثبًا  غضعن  وأن  وإصطغمغًا  طتطغًا 
صعة  اآلن  وأخئتئ  طآجغعا  ضض  تةاوزت  الةجائر  أن 
شغ  المظطصئ  شغ  تساب  ألش  لعا  غتسإ  ضاربًئ 
طعاجعئ الاتثغات الثارجغئ، وطتطًئ طعمًئ لطاأضغث 
سطى الطتمئ بغظ الحسإ وجغحه وسطى دور الةغح 
والثولئ  العذظ  سطى  والتفاظ  لفسثاء  الاخثي  شغ 
الثجاعرغئ  طعاطه  ضمظ  الاترغر،  بعرة  وطضاسئات 
صعغئ  رجالئ  أظه  أغدًا  بثا  شغما  خارجعا.  ولغج 
الةثغثة  الةجائر  أن  أوقً:  طفادعا  الثاخض  تساعثف 
التراِك  تثاسغات  ضض  تةاوز  الئطث  وأن  واصسًا  خارت 
٢٠١٩م) الثي ضان طظ أبرز  الحسئغ افخغر (حئاط 
الفساد  وإظعاء  السغاجئ  سظ  السسضر  إبساد  ططالئه 
لط  طئادرة  أن  وباظغًا:  السابصئ،  السخابئ  وطمارجات 
لشرض  تئعن  أذطصعا  الاغ  الخفعف  ورص  الحمض 
شغ  ُأضطعا،  آتئ  صث  الثاخطغئ  الةئعئ  دسائط  تسجغج 

اظازار إصقعٍ اصاخادي صرغإ.
الثولئ  أجعجة  ضاشئ  سئر  اآلوظئ  عثه  شغ  وغةري 
والمساجث  المثارس  وشغ  اإلسقطغئ  المظابر  وضض 
سصعل  شغ  العذظغئ  طفععم  تبئغئ  سطى  الارضغُج 
الظاحؤئ وغرِس المحاسر العذظغئ شغ صطعب الظاس 
طظ خقل الثطاب الثي غمجج بغظعا وبغظ اإلجقم، 
بعاجطئ تسثغر السطماء وأجاتثة الةاطسات والثطئاء 
الاارغت  وأتثاث  الظخعص  وباعظغش  المأجعرغظ 
والةشراشغا بحضض طشرض خئغٍث ُغصخغ اإلجقَم سظ 
لط  ضما  دغَظعط  الظاس  ساطئ  سطى  وَغـطِئج  السغاجئ 
غتثث طظ صئض، لغخئح سضُج العذظغئ عع الثغاظئ، 
وضأنَّ المسطط جعف غتاجإ غعم الصغاطئ سطى أسماله 
التغاة  سطمظُئ  عع  ذلك  طظ  والعثف  العذظ!  أطام 
وإبساد الحرغسئ وضرب الثخعم باصطغص ظفعِذ أزقم 
اإلظةطغج  أتئاع  طظ  الظاشثة  لطجطرة  المظاشسغظ  شرظسا 
والفخض  الثولئ،  طفاخض  شغ  تالغًا  الماتضمغظ 
أي  سطى  بغظعا  الاضاطض  وطظع  المظطصئ  حسعب  بغظ 
والةجائر،  المشرب  بغظ  اآلن  جاٍر  عع  ضما  خسغث، 
الظُّزط  طآرب  شغ  طساصئًق  أبظائعا  تسثغر  سظ  شدًق 
لثثطئ  الظاس  شغ  الضاطظ  اإلجقم  باعظغش  السمغطئ 
الةثغث،  اقجاسمار  طثاذر  ودرء  افوروبغ  المساسِمر 
باجط الثشاع سظ العذظ وطضاشتِئ طا جمغ اإلرعاب 

والظداِل طظ أجض الععغئ.
صث  ضان  السربغ  بالمشرب  أشرغصغا  حمال  وخش  إن 
وإن  الماضغ،  الصرن  أربسغظات  أواخر  شغ  اجاتثث 
السربغئ  الصعطغئ  سطى  بظاًء  لطمظطصئ  الاسمغئ  عثه 
اجاسمطئ  صث  برغطاظغا  وضاظئ  برغؤئ.  شضرًة  لغسئ 
صطإ  سمطغئ  شغ  الظاظئ  السربغئ  الصعطغئ  خثسَئ 
جاظإ  إلى  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  السغاجغئ  افوضاع 
الفضرة العذظغئ، خاخًئ طظث أواخر الصرن الااجع سحر 
المغقدي، تماطًا ضما أوجثت الصعطغئ الارضغئ وغغَرعا 
أوخال  تصطغع  بشرض  والسرصغات  الصعطغات  طظ 
المشرب  أن  سطمًا  الثقشئ.  دولئ  سطى  والصداء  افطئ 
اه المسطمعن، لط غضظ خارج عثا  اإلجقطغ ضما جمَّ
السئث الئرغطاظغ بالرغط طظ أظه ضان صث اصُاطع طظ 
شرظسا  غث  سطى  بسصعد  ذلك  صئض  السبماظغئ  الثولئ 

اقجاسمارغئ.
شغ  أطرغضا  حرسئ  الباظغئ  السالمغئ  الترب  وبسث 
ترتغإ السالط تسإ طا أططْاه صعاسث المظاِخر، وضان 
اقجاسمار  تخفغئ  المسطمغظ  بقد  شغ  أعثاشعا  طظ 
بثاغئ  طع  بمخر  شئثأت  طتطه،  لاتض  افوروبغ 
بصض  طظ  تمبطه  ِلما  ظزرًا  الماضغ  الصرن  خمسغظات 
شغ الحرق افوجط، شتاضئ اظصقَب الدئاط افترار 
سطى المطك شاروق المعالغ لئرغطاظغا، بط تئظئ شضرة 
السعشغئ  طع  بالاظسغص  الحسعب"  طخغر  "تصرغر 
طا  تخفغئ  لشرض  لعا  طظئرًا  الماتثة  افطط  وجسطئ 

بصغ طظ اجاسمار أوروبغ شغ الئقد اإلجقطغئ.
وطا غعمظا شغ عثا المصام عع حمال أشرغصغا تغث إن 
شرظسا رضجت اجاسماَرعا سطى الةجء افضئر طظه (الةجائر) 
الثي غجخر بالمعارد والثغرات صخث ضمه، ورجمئ له 
خرائط بالاظسغص طع برغطاظغا، ولضظ أطرغضا ضاظئ صث 
سصثت السجم طظث طظاخش الصرن الماضغ سطى إخراج 
إلى  شأوسجت  أولى،  طرتطئ  شغ  سسضرغًا  طظه،  ضطغعما 
سمغطعا سئث الظاخر بالاترك تةاه الئارزغظ طظ صادة 
شغ  لةمسعط  الةجائرغئ  والبعرغئ  السغاجغئ  الترضات 

الاعظغش السغاجغ 
لةثِل الععغئ وطسألِئ اقظاماء 

يف حمال أشرغصغا
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قضية فلسط  قضية إسالمية 
ال شأن ألمريكا وأوروبا ويهود والعمالء فيها

افتجاب السغاجغئ الاغ أحرشئ سطى إظحائعا والاغ تحضض 
صعى الترغئ والاشغغر شصث ظحر جفغر برغطاظغا طصطسا طظ 
أطام المغادغظ الضئغرة بالثرذعم ططالئا البعار بالظجول 
إلى المغادغظ لطعخعل إلى تضعطئ طثظغئ تعالغه وتثثم 

طخالته سصإ اظصقب الئرعان.
الترغئ  صعى  طظ  السططئ  سطى  الماعاشائ  افتجاب  أطا 
الثول  تساثثطعا  أدوات  سظ  سئارة  شعغ  والاشغغر 
اقجاسمارغئ لثثطئ طحارغسعط الفضرغئ واقصاخادغئ 
الثغظ  الحئاب  أطر  غعمعا  وق  وزاري،  طظخإ  طصابض 
طظ  أدل  ولغج  البعرة  عثه  شغ  بأرواتعط  ضتعا 
أواطر  تظفغث  شغ  الئائث  الظزام  ظعب  ظفج  شغ  جغرعا 
بالاترغر  صاطئ  إذ  الثولغغظ  والئظك  الظصث  خظثوق 
والمتروصات  الثئج  وخاخئ  والثثطات  لطسطع  الضاطض 
الئارولغئ شازدادت تسرشئ المعاخقت طما اظسضج جطئا 
السعدان  شغ  الظاس  تغاة  شاتعلئ  افجسار  غقء  سطى 
إلى جتغط ق غطاق. أضش إلى ذلك المةاعرة بسثائعط 
الساشر لقجقم ورشخ ضض سمض شغه دسعة لقجقم 
جرصئ  والاشغغر  الترغئ  صعى  أن  الحئاب  أدرك  تاى 
وقذوا  صغادتعا  شرشدعا  جععدعط  وضغسئ  بعرتعط 

بما غسمى بطةان المصاوطئ.
شغ  الحئاب  تدتغات  أن  ظةث  العاصع  خقل  طظ  إذن 
(الثولئ  الشربغ  المحروع  طخطتئ  شغ  تخإ  السعدان 
وشغ  اقجاسمارغئ  وطحارغسعط  السطماظغئ)  المثظغئ 
المثظغ  المضعظغظ  طظ  المتطغغظ  أدواتعط  طخطتئ 
والسسضري، ولط غتصص الحئاب ططالئعط شغ عثا التراك. 

شالثي غتخظ تدتغات الحئاب ساطقن أجاجغان:
أوق: العسغ وذلك غضعن بالامسك بمئثئعط الثي آطظعا 
الثقشئ  دولئ  تطئصه  الثي  السزغط  اإلجقم  وعع  به 
سطى  صادر  طحروع  شعع  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة 
تتصغص ططالئعط بسغثا سظ المةامع الثولغ وسمقئه 
شغ الثاخض وصئض ذلك شعع شرض سطى المسطمغظ أن 
نُونَ  مِ ؤْ بِّكَ الَ يُ رَ الَ وَ غتضمعا باإلجقم ضما صال تسالى: ﴿فَ
ا  جً رَ مْ حَ هِ سِ واْ يفِ أَنفُ ِدُ مَّ الَ جيَ مْ ثُ يْنَهُ رَ بَ جَ وكَ فِيامَ شَ مُ َكِّ تَّىَ حيُ حَ

.﴾ لِيامً واْ تَسْ لِّمُ يُسَ يْتَ وَ َّا قَضَ ممِّ
باظغا: صغادة جغاجغئ واسغئ غغر طرتئطئ بالشرب وتساظث 
ولعا  اإلجقم  وعع  ظفسعا  اإلجقطغئ  افطئ  طئثأ  إلى 
طحروع طفخض واضح لطتضط تاى تتصص البعرة طئاشاعا 
اصاثاء برجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص صائث الرضإ إذ أسث رجاق ضطعط 
طظ جغض الحئاب وبصفعط بصاشئ طرضجة شغ دار افرصط 
بظ أبغ افرصط طضعظا طظعط الطئظئ افولى شغ الاشغغر وعع 
طعضعع العسغ. وصادعط لطاشغغر التصغصغ شأوجث ظزاطا 
جغاجغا طئظغا سطى العتغ سرف طظ بسثه بظزام (الثقشئ) 
ششغر تال الحئاب شغ ججغرة السرب بسث أن ضاظعا رساة 

لقبض والشظط أخئتعا جادة وصادة لطثول وافطط. 
والثي غسغر شغ عثا الظعب جثغر بصغادة الحئاب، شتجب 
الاترغر ضثلك عع الثي غمطك طحروع دجاعر طفخض طظ 
الضااب والسظئ طضعن طظ ١٩١ طادة وضض أظزمئ التغاة 

السغاجغئ واقصاخادغئ واقجاماسغئ وغغرعا.
شطاضظ ططالإ الحئاب عغ اإلجقم وتثه وإصاطئ الثقشئ 
الراحثة، ولاضظ أغصعظئ البعرة (ق طثظغئ وق سسضرغئ بض 

 (خقشئ سطى طظعاج الظئعة

(السربغ الةثغث، الثمغج، ١ ذو التةئ ١٤٤٣عـ، ٢٠٢٢/٦/٣٠م) صالئ الرئاجئ الفطسطغظغئ شغ بغان: "أضث وزغر 
الثارجغئ افطرغضغ بطغظضظ سطى تططع الرئغج باغثن لجغارة المظطصئ ولصاء سئاس، لاسجغج السقصات البظائغئ وإغةاد 
أشدض السئض لثسط تض الثولاغظ وتث (إجرائغض) لاتسغظ افوضاع وإتراز تصثم ططمعس سطى جمغع المساعغات". 
طظ جاظئه صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ تسصغئا سطى ذلك سئر تسطغص ختفغ ظحره 
سطى طعاصسه: أطام عثه العصاتئ افطرغضغئ شغ الاثخض شغ حآون افطئ اإلجقطغئ، شإظظا ظآضث سطى طا غطغ: أوق: افطئ 
اإلجقطغئ عغ خاتئئ الصدغئ وطالضئ افرض والمصثجات والصرار لعا شغ ذئغسئ تض صدغئ افرض المئارضئ؛ وعع 
تض واتث طظئبص طظ سصغثتعا وبصاشاعا، غامبض شغ الاترغر الضاطض لفرض المئارضئ واصاقع ضغان غععد الشاخإ طرة 
ولفبث. باظغا: ضقم وزغر الثارجغئ افطرغضغئ وتطعله اقجاسمارغئ لصدغئ شطسطغظ ظابع طظ ترخه سطى تبئغئ ضغان 
غععد وإضفاء الحرسغئ سطغه، وعع ضقم طظ سثو لفطئ اإلجقطغئ ق غثاطش سظ ضغان غععد شغ حغء، وضقطه وتطعله 
ق تسظغ افطئ شغ حغء، وعع طعجه لسمقء العقغات الماتثة وأدواتعط شغ بقدظا طظ افظزمئ والتضام وق صغمئ له 
سظث افطئ اإلجقطغئ. بالبا: إن تض الثولاغظ افطرغضغ غصسط افرض بغظ أعطعا وطشاخئغعا، وعع تض ق تاساذى طسه 
إق افظزمئ السمغطئ لطشرب وافدوات الرخغخئ له شغ بقدظا، وعع تض خغالغ ق وجعد له سطى أرض العاصع شغ ظض 
شرض ضغان غععد جغادته سطى جض افرض المئارضئ. رابسا: إن التثغث سظ تتسغظ افوضاع ضعثف لجغارة باغثن 
لطمظطصئ غثلض سطى السصش المظثفخ لاترضات أطرغضا، شعغ تسائر أن ضغان غععد غةإ أن غئصى والمحضطئ شغ إدارة 
طا غظاب سظ اتاقله طظ طآس، وبثلك تاتعل صدغئ شطسطغظ إلى صدغئ إظساظغئ شصط غاط تطعا بإزالئ تاجج عظا أو 
عظاك وشاح طسئر عظا أو عظاك وإسطاء تخارغح سمض لطسمال، وعثا تضرغج لعجعد ضغان غععد وطساسثة له شغ تض 
طحاضطه طصابض جضعت أعض شطسطغظ وافطئ سظ اجابابه. خاطسا: إن افطئ اإلجقطغئ عغ طالضئ افرض والمصثجات 
بافتضام الحرسغئ المظئبصئ طظ سصغثتعا، وعغ افتضام ذاتعا الاغ تفرض سطغعا الاترك الفعري لاترغر طسرى ظئغعا 
سطغه الخقة والسقم واصاقع ضغان غععد، وصث آن لفطئ اإلجقطغئ اصاقع أدوات أطرغضا وسمقئعا طظ افظزمئ 
والتضام وإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة وتترغر افرض المئارضئ شغ طسرضئ واتثة ضتطغظ أو سغظ جالعت. وعثه 
عغ الظاغةئ التامغئ لطخراع طع ضغان غععد الاغ غسسى باغثن طظ خقل زغارته إلى تأجغطعا أو إساصاعا وأظى له ذلك! 
شصطار افطئ اظططص وجغثوس اقجاسمار وأدواته شغ بقدظا وجغترر افرض المئارضئ شغ جاسئ طظ ظعار صرغئا بإذن 

اهللا، شثلك وسث اهللا جئتاظه وبحارة رجعله الضرغط ملسو هيلع هللا ىلص.

تدتغات الحئاب يف السعدان لثثطئ طظ؟!
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