
افتث  غعم  خئغتئ  تعظج  وقغئ  الاترغر/  تجب  صام 
رشدًا  تاحثة  وصفئ  باظزغط  ٢٠٢٢م  أغار/طاغع   ٢٢
غًا  تتثِّ تتمض  الاغ  السطماظغئ  السغاجغئ  لطمحارغع 
أسثاء  طع  والماتالفئ  وأتضاطه  لقجقم  خارخا 
العصفئ  وضاظئ  الشربغ.  اقجاسمار  طظ  المسطمغظ 
بسظعان: "الاشغغر الةثري سطى أجاس اإلجقم، جئغض 
حارع  شغ  طئرطةئ  ضاظئ  العصفئ  أن  وطع  خقخظا". 
افطظ  صعات  أن  إق  الئطثي،  المسرح  أطام  البعرة 
لطساخمئ  الرئغسغ  الحارع  وتعلئ  المضان  ذعصئ 
صعات  طظ  ضئغرة  أسثاد  تةمعرت  تغث  بضظئ،  إلى 
الفرسغئ  المثاخض  شغ  جغاراتعا  ووضسئ  الحرذئ 
إلى  المآدغئ  الطرق  ضض  أغطصئ  بتغث  لطحارع، 
المسرح الئطثي، وطع ذلك شصث تةمعر حئاب التجب 
آخر عثا الحارع وظةتعا باظزغط العصفئ شغ الةاظإ 
افطظ  غعشر  الثي  الظزام  عثا  أن  إق  له،  المتاذي 
الةعات  جمغع  طظ  المضان  تطعغص  سطى  أخر  لغععد 
بالعصفئ،  والاتاطعط  الظاس  وخعل  دون  والتغطعلئ 
التجب،  حئاب  طظ  سثد  اساصال  سظ  شدق  عثا 
شغ  ألصغئ  وصث  عثا  قتصا.  جئغطعط  أخطغ  والثغظ 

العصفئ بقث ضطمات جاءت سطى الظتع الاالغ:
الاترغر/  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج  ضطمئ  أوق: 
ضطمئ  وضاظئ  ضرباضئ،  خئغإ  افجااذ  تعظج  وقغئ 
افطظ،  صعات  طع  تخض  الثي  الاثاشع  سصإ  ظارغئ 
الاغ  الثغاظات  سظ  خئغإ  افجااذ  شغعا  تتثث  تغث 
شغ  التضعطات  دور  وسظ  تعظج  تضام  بعا  غصعم 
السغاجغ  العجط  وتّمض  وظزاطه،  الفساد  تضرغج 
برّطاه طسآولغئ طا آلئ إلغه افوضاع شغ الئقد طظ 
وإذقل  الثولغ  الظصث  خظثوق  إلطقءات  خدعسعا 
اإلجقم  تعل  اقلافاف  إلى  الةمغع  ودسا  فعطعا، 
بعخفه التض العتغث المظصث طظ افزطات، ضما خاذإ 
طساسثون  "إظظا  بالصعل  والمثطخغظ  الخادصغظ 
وبحر  اإلجقم"،  ذئصعا  إن  رؤوجظا  شعق  لعضسعط 
بإذن  صرغئا  الثقشئ  دولئ  طعسثظا  بأن  تعظج  أعض 

اهللا، شعغ العسث والئحرى.
شغعا  تتثبئ  سروس،  شاذمئ  افجااذة  ضطمئ  باظغا: 
ظطعا  شغ  وساش  دولئ،  ذئصاه  تغظ  اإلجقم  سظ 
عظاك  تضظ  لط  تغث  صرون،  ذعال  المسطمعن 
وإرعاب  وبطالئ  شصر  طحاضض  أو  افصطغات  طحاضض 
بط  الغعم...  بظاره  ظضاعي  ضالثي  سغح  ضظك  وق 
طع  السمض  إلى  تعظج  أعض  بثسعة  ضطماعا  خامئ 
تجب الاترغر قصاقع عثا الظزام طظ جثوره وإصاطئ 
جططان اإلجقم الثي غعتث المسطمغظ تتئ راغئ ق 

إله إق اهللا.
بالبا: ضطمئ رئغج المضاإ السغاجغ لتجب الاترغر/ 
والاغ  الساطري،  الرؤوف  سئث  افجااذ  تعظج  وقغئ 
شاخض شغعا بحضض واضح بغظ التص والئاذض، شأضث 
طظ خقلعا أن طا ظسغحه الغعم لغج خراسا جغاجغا 
بغظ الفرصاء، بض عع تظاشج بغظ السغاجغغظ لثثطئ 
اقجاسمار. وأضاف أن "جئإ طا ظتظ شغه عع أن أطرظا 
الاثخض  طظ  ذعغطئ  سصعد  سظ  شدق  بأغثغظا  لغج 
بأطر  وتأتمر  تتاضط  جغاجغئ  ذئصئ  وظحعء  افجظئغ 
سثوظا المساسمر"، بض إن "ضض السغاجغغظ الغعم عط 
تئع لما غثططه الشرب وعضثا أرغث لعط أن غضعظعا 
ظرغث  ق  الاترغر  تجب  شغ  بأظظا  أضاف  بط  جمغسا". 
دولئ  بض  شتسإ،  تعظج  شغ  إجقطغئ  دولئ  إصاطئ 

لفطئ اإلجقطغئ صاذئئ.
العصفئ:  عثه  شغ  المرشعسئ  الحسارات  بغظ  وطظ 
اهللا  إق  إله  "ق  التض"،  عغ  والثقشئ  طفر  ق  طفر  "ق 
البعرة  بسث  لطسار،  غا  لطسار  "غا  اهللا"،  وسث  والثقشئ 
بالثوقر"،  البعرة  باسعا  لطسار،  غا  لطسار  اجاسمار"، "غا 
اإلجقم"،  تاطغعا  تعظج  اجاسقم  ق  تظازل  "ق 

"صائثظا لفبث جغثظا طتمث"...

اصرأ شغ عثا السثد:

- تتالش ضعاد ُغسادي الخغظ وُغتاخرعا ...٢
- طاذا غرغث سمران خان 

   طظ وراء اقتاةاجات الاغ غثسع لعا؟ ...٢
- تعظج ودور الصعى التّغئ شغ سمطغئ الاشغغر ...٣

- أطرغضا ضاظئ وطا زالئ دولئ سظخرغئ 
   شضغش جاسابمر دولئ الثقشئ ذلك؟ ...٤

- تطّعرات الترب شغ أوضراظغا والظزرة إلى الخغظ ...٤

افصخى طضاظًا طصثجًا سظث الثغاظات البقث، والاطئغع 
السربغئ،  افظزمئ  طظ  طصابض  أدظى  ودون  المااابع 
وتمسك السططئ الفطسطغظغئ بمحروسعا اقجابماري 
الفاات  شاات  تاى  حغء  بضض  والافرغط  المال  لةمع 
ظض  وشغ  الاشغرات  تطك  لضض  ظزرًا  الصدغئ،  طظ 
تخاسث حسئغئ جماسات الغمغظ وجغطرة أتجابعا سطى 
التضعطئ والمسارضئ وجسغعا إلرضاء جمععرعا الثي 
بات غاترك بععس تعراتغ لاصسغط المسةث افصخى 
جغاجغئ  أداة  المسغرة  باتئ  المجسعم،  العغضض  وبظاء 
طاسطصئ  طثططات  وترجغت  جثغثة  وصائع  لفرض 
تثطط  تغث  الصثس،  وطثغظئ  افصخى  بالمسةث 
جماسات العغضض عثه المرة لاظفغث اصاتاطات بأسثاد 
ضئغرة لطمسةث غاط خقلعا رشع سطط ضغان غععد وغظاء 
بط  السطظغئ  الةماسغئ  الخطعات  وأداء  الصعطغ  الظحغث 

المحارضئ شغ طسغرة افسقم سخرًا.
وذصعجعا  أتعالعا  جمغع  شغ  المسغرة  عثه  إن 
المسامرة  الاععغث  سمطغئ  طظ  ججء  عغ  وطساراتعا 
والمضاظغ  الجطاظغ  الاصسغط  وشرض  الصثس  لمثغظئ 
الخطح  طتضمئ  صرار  بسث  خاخئ  افصخى  لطمسةث 
بأغام  المسغرة  اجائص  والثي  غععد  لضغان  الاابسئ 
شصط وغصدغ بالسماح لطمساعذظغظ بأداء الخطعات 
أبظاء  "الرضعع"  غحئه  وطا  ساٍل  بخعت  الاطمعدغئ 
اقصاتاطات الاغ باتئ حئه غعطغئ لطمسةث افصخى، 

ظزام ترضغا أردوغان 
سثو لفطئ وخادم فسثائعا

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ خالث جسغث*

طسرية افسقم يف الصثس
بني الخراع سطى طسارعا ووجعد طظزمعا!

ظزاطعا  غمبض  أوغطع  جاوغح  ترضغا  خارجغئ  وزغر  ضان  لؤظ 
اقتاقل  تراب  تتئ  ذلغق  شطسطغظ  إلى  غأتغ  سظثطا  السطماظغ 
غاعصعن  وجغحا  حسئا  ترضغا  شغ  المسطمغظ  أن  إق  لعا،  وخاذق 
المسةث  لاترغر  اهللا  جئغض  شغ  لطةعاد  غاعصعن  السجة،  لمعاصش 
افصخى طبض السرغش تسظ اإلغثرلغ آخر جظعد التاطغئ السسضرغئ 
المسةث  شغ  واجئه  سطى  طتاشزًا  طرابطًا  طات  الثي  السبماظغئ 
المخطظسئ  السطماظغئ  الثول  بغظ  الفرق  غمبض  وعثا  افصخى، 
أظزمئ  لاجغض  اهللا  بإذن  صرغئا  الصائمئ  الثقشئ،  دولئ  وبغظ 
حروره. طظ  الثظغا  وترغح  العح  غععد  ضغان  وتجغض  الاطئغع 
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ضطمئ السثد

شغ  غخثق  طبض  ذال"  طعما  صخغر  الضثب  تئض 
أردوغان الثي لطالما تمسح باإلجقم وخادع الظاس 
أردوغان  لغسعق  اإلجقطغئ  وسعاذفعط  بمحاسرعط 
السبماظغغظ،  وتفغث  الفاتتغظ،  جطغض  أظه  سطى  ظفسه 
وغدفغ سطى ظفسه ألصاب السقذغظ وأطغر المآطظغظ، 
لضظ طمارجاته وتترضاته طجصئ بعبه وعاضئ جاره 
وأجصطئ ورصئ الاعت شضحفئ سظ جعأته، وشدتئ 
خغاظاه وطعما شسض شطط غسث صادرًا سطى جث الرصع شصث 
اتسسئ سطغه، وضما غصال بأن التصغصئ حمج ق غشطغعا 
غربال شإن خغاظئ الظزام الارضغ تصغصئ، وق غةادل شغعا 
إق طظ أسماه الةعض واقجارزاق بالثغظ وصداغا افطئ 
طصابض شاات طظ المال السغاجغ الصثر غطصغه إلغه عثا 

الظزام لغظزش جاتاه وغئغخ خفتاه.
بثاغئ  طظث  سغظغظ  ذي  لضض  واضتًا  افطر  عثا  ضان 
تعلغ تجب السثالئ والاظمغئ بصغادة أردوغان السططئ 
سطى  افطرغضغئ  الترب  تغث   ٢٠٠٣ سام  ترضغا  شغ 
افطرغضغئ  السسضرغئ  الصعاسث  ُشاتئ  والاغ  السراق، 
طبض إظةرلغك وغغرعا سطى طخراسغعا لاضعن طظططصًا 
شاصاض  والصظابض  بالطائرات  السراق  شغ  أعطظا  لثك 
الترب  دسط  شغ  وضثلك  المقغغظ.  وتحرد  وتثطر 
شغ  سدعًا  ترضغا  باسائار  أششاظساان  سطى  افطرغضغئ 

تطش حمال افذطسغ.
روجغا  طع  بالاساون  شاسقً  أردوغان  ترضغا  دور  وضان 
شغ وأد البعرة السعرغئ، واقلافاف سطى البعار، وحراء 
الثطط سئر المال والعسعد الضاذبئ، بط تسطغط المظاذص 
المتررة وإسادتعا لطظزام طا جاسث سطى تبئغئ الظزام 

بسث أن ضاد غظعار شغ بثاغئ البعرة.
وسظ سقصاه طع ضغان غععد شططالما زسط أردوغان السفئ 
وتثبر بالحرف، شتمض ضبغرًا وحظع سطى أولؤك المطئسغظ 
طع الضغان وخثع رؤوجظا بحسارات جعشاء لغج لعا أي 
رخغث شغ العاصع، بط جاءت افتثاث تارى لاثغإ الةطغث 
التاشض  اقجاصئال  آخرعا  ضان  والاغ  الثغاظئ  جئض  سظ 
لرئغج غععد عرتسعغ، ولضسإ رضاعط ضحفئ بسخ 
افخئار سظ جسغ الظزام الارضغ لطتث طظ ظحاط الفخائض 
الفطسطغظغئ المصاوطئ، والططإ طظ بسخ الحثخغات 
طشادرة افراضغ الارضغئ، وإلجام بسدعا بسثم طمارجئ 
أو  ترضغا  داخض  غععد  ضغان  بمخالح  غدر  ظحاط  أي 
طظططصا  ترضغا  تضعن  بتغث  ظعسه  ضان  طعما  خارجعا 
له، لغضحش سظ زغش طعاصفه وضثبه شغ دسط صدغئ 
شطسطغظ، بط جاءت زغارة وزغر الثارجغئ الارضغ طعلعد 
طحارضئ  لغآضث  الماضغ  افجئعع  أوغطع  تحاووش 
الظزام الارضغ شغ طاربعن الاطئغع طع ضغان غععد، شصث 
"أضث أوغطع طظ الصثس بسث لصاء ظزغره (اإلجرائغطغ) 
غائغر قبغث أن تتسظ السقصات الثبطعطاجغئ بغظ أظصرة 
وتض أبغإ جغخإ شغ طخطتئ الفطسطغظغغظ" (شراظج 
٢٤). وشغ المآتمر الختفغ طع وزغر خارجغئ السططئ 
رغاض المالضغ صال أوغطع: "دسمظا لطصدغئ الفطسطغظغئ 
طظفخض سظ سقصاظا طع تض أبغإ"، وشغ طتاولئ شاحطئ 
الارضغ  الظزام  صام  وطظضره،  جرغماه  سطى  لطاشطغئ 
والدتك  افلسظ  وإخراس  الثطط  حراء  شغ  وضسادته 
سطى الثصعن باجاثثام المال السغاجغ الصثر، شصث ُأسطظ 
سظ السثغث طظ المحارغع اقصاخادغئ وسصث اقتفاصات 

الاةارغئ طع السططئ.
إن عثا الضقم سظ اظفخال الاطئغع طع غععد سظ دسط 
صدغئ شطسطغظ غخثق شغه تثغث رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص «إَِذا 
لَْم تَْسَتْحِي َفاْصَنْع َما ِشْئَت»، شق غمضظ لساصض أن غفعط 
ذلك الضقم الماظاصخ طع طخالح افطئ إق أظه دغثغئ 
بغظ  الفخض  غضعن  شضغش  لطثغاظئ،  وتشطغش  لطسعاذش 
الصدغئ وجئإ وجعدعا؟! أولغسئ صدغئ شطسطغظ وطا 
تساظغ طظه افرض المئارضئ طظ ظطط واضطعاد بسئإ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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ظضئات  عغ  المساسمر  اتافاقت  بأن  غصال  ضما 
أسغاده  طساسمر،  غععد  وضغان  اجاسمره،  طظ  سظث 
واتافاقته عغ شغ تصغصاعا طتطات وظضئات أخابئ 
المتطات  عثه  وطظ  اإلجقم،  وأطئ  شطسطغظ  صدغئ 
المزطمئ طا غططص سطغه طسغرة افسقم، وعغ اتافال 
"تعتغث  بغعم  غععد  ضغان  سطغه  غططص  بما  جظعي 
الصثس" وغسائره سغثًا وذظغًا إلتغاء ذضرى اجاضمال 
الحرصغ  الةجء  واتاقل  الصثس  طثغظئ  سطى  جغطرته 
طظعا وخاخئ المسةث افصخى والئطثة الصثغمئ وذلك 

خقل طسرتغئ ترب تجغران/غعظغع سام ١٩٦٧.
وغتافض ضغان غععد طظث سصعد بعثه الثضرى بمسغرة 
طظ  اآلقف  شغتاحث  افسقم،  طسغرة  سطغعا  غططص 
بسظةعغئ  لطاسئغر  ضغاظعط  أسقم  تاططغظ  طساعذظغه 
طسااد  طسار  وشص  وغاترضعن  والظفعذ  السغطرة  سظ 
باب  عما  الصثغمئ  الئطثة  أبعاب  طظ  بابغظ  طظ  غمر 
الثطغض والةثغث تاى تخض المسغرة إلى باب الساطعد 
تغث تعاجه بالسادة تخسغثًا وتخثغًا طظ أعض الصثس 
الاغ  التعاجج  ضض  رغط  وذلك  المرابطغظ  الخاطثغظ 
المصثجغغظ  تسرض  لمظع  بالسادة  الحرذئ  تظخئعا 

وطظ غآازرعط طظ أعض شطسطغظ لطمسغرة.
التاخطئ  السغاجغئ  لطاشغرات  وظزرًا  المسغرة  وعثه 
ضغان  لخالح  وضطعا  افخغرة  السظعات  شغ  خاخئ 
غععد، وطظعا اسائار العقغات الماتثة طثغظئ الصثس 
المسةث  واسائار  إلغعا،  جفارتعا  وظصض  له  ساخمئ 

حزب التحریر/ والیۀ تونس
اإلسالم سبیل خالصنا

ظزط تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، شغ صطاع غجة وصفئ جماعغرغئ اجاظخارًا لفطئ اإلجقطغئ واجاظفارًا 
لةغعحعا، لطةط ضغان غععد سظ غغه والصغام بما أوجئه اهللا سطغعط طظ الةعاد شغ جئغض اهللا لاترغر شطسطغظ وصطع 
ضغان غععد طظ جثوره. وشغ ضطمئ ألصاعا سدع المضاإ اإلسقطغ لطتجب شغ شطسطغظ افجااذ خالث جسغث تثر طظ 
جسغ ضغان غععد وطساعذظغه لابئغئ الاصسغط الجطاظغ والمضاظغ لطمسةث افصخى، ضما حثد سطى ضرورة تترك 
افطئ اإلجقطغئ وجغعحعا صئض شعات افوان. وصث خاذإ جسغث شغ ضطماه الةغعش شغ بقد المسطمغظ صائقً: "ضغش 
تثثلعن طسةثضط افصخى، وتارضعظه لصمئ جائشئ لضغان غععد، غصسمعظه وغسغبعن شغه شسادًا؟ لماذا تارضعن أعض 
شطسطغظ لعتثعط شغ طعاجعئ ضغان غععد، وأظاط تمطضعن السثة والسااد؟ آن لضط أن تتحثوا جغعحضط، شاظخروا 
شطسطغظ وأعطعا وأصخاعا، شاجغطعا ضغان غععد طظ جثوره"، وأضاف جسغث "غا جغح طخر، وغا جغح افردن، وغا 
جغح السسعدغئ، وغا جغح ترضغا، وغا جغح باضساان... غا جغعش المسطمغظ: إنَّ غععد سابعا وأشسثوا ودظَّسعا 
المسةث افصخى، واآلن غرغثون تصسغمه، وإن إزالئ ضغاظعط عع رعظ صرار جغح واتث طظ جغعش افطئ، شاائسه 
ضّض افطئ". ضما وجه جسغث رجالئ إلى أعض شطسطغظ والمةاعثغظ صال شغعا: "صدغئ شطسطغظ صدغئ افطئ اإلجقطغئ 
ولغسئ صدغئ شخائطغئ، وق تفاوضغئ في جعئ طعما ضاظئ، شطظضظ شغ شطسطغظ الساطض التاشج، ورأس التربئ شغ 
تترغك افطئ وجغعحعا شاةاّث ضغان غععد طظ جثوره، وق ظضافغ بةعقت صاال طتثودة". وشغ رجالئ أخرى تعجه 
جسغث إلى السطماء المسطمغظ شصال: "غا سطماء المسطمغظ: أوشعا بسعث اهللا، وترِّضعا جغعش المسطمغظ سطى الةعاد، 
شق غظفع الغعم إداظئ وق اجاظضار، وبغِّظعا لطظاس التّص وق تضامعه، وق غمظسظَّضط خحغئ الُتضام وق َسَرض طظ الثظغا، 
َن﴾، شُاسغثوا بثلك جغرة السطماء الرباظغغظ". وشغ خاام ضطماه  ْن َتْخَشْوُه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِن

َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ َّ طظ صعل التص، ﴿َفا

أضاف افجااذ خالث جسغث: "أغعا المسطمعن: إنَّ وسث اهللا تص، وإن ضغان غععد لجائض، وإظضط لمظخعرون بإذن اهللا، 
شطغاصثم خاتإ الحرف، وُغططص حرارة الةعاد الحاطض ضّث عثا الضغان الئشغخ، شمظ غظال حرف الثظغا واآلخرة؟".

حزب التحریر فی األرض المبارکۀ فلسطین - قطاع غزة
وقفۀ استنصاراً لألمۀ اإلسالمیۀ وجیوشها لتحریر فلسطین
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سطى الرغط طظ أن أطرغضا تماطك ضض اإلطضاظغات اقصاخادغئ والسغاجغئ والسسضرغئ واإلسقطغئ وغغرعا، وسطى 
الرغط طظ أظعا اجاثثطئ ضض أدواتعا طظ افظزمئ اإلصطغمغئ المرتئطئ، إق أظعا شحطئ تاى اآلن شحًق ذرغسًا 
شغ الصداء سطى بعرة الحام، أو إغةاد بثغض سظ ظزام اإلجرام، أو شرض تض تصظع به أعض الحام وتتاشر 
وسغ  والمآتمرات.  المآاطرات  سطى  الظاس  وسغ  طساعى  ارتفاع  بسئإ  دطحص،  شغ  ظزاطعا  سطى  خقله  طظ 
دشع بمظه أعض الحام طظ دطائعط وأحقئعط وأبظائعط. وعثا طا دشع أطرغضا إلى الامسك بالعرصئ المتروصئ، 
ظزام الصاض واإلجرام، لاسغث إظااجه طظ جثغث ولاحةسه سطى الصغام بئسخ الثطعات والمسرتغات المفدعتئ 
والممةعجئ، ضمسرتغئ السفع الثي أذطصه الطاغغئ طظث أغام. عثا السفع الثي راتئ تطّئض له افطط الماتثة 
الماتثة  لفطط  الثاص  المئسعث  بالصعل: "رّتإ  الثئر  افوجط  الحرق  ختغفئ  أوردت  تغث  بغثرجعن،  سئر 
آقف  سظ  اإلشراج  بمعجئه  ُغفارض  الثي  السام  الرئاجغ  بالسفع  (افتث)،  أطج  بغثرجعن،  غغر  جعرغا،  إلى 
بجغارات  وأطمغًا  إصطغمغًا  أغدًا  له  الاسعغص  أطرغضا  تتاول  ضما  اإلرعاب"!  باعط  الُمثاظغظ  السعرغغظ  السةظاء 
لئسخ التضام المةرطغظ وطتاولئ تعغؤئ افجعاء إلسادة طصسثه شغ الةاطسئ السربغئ والمتاشض الثولغئ، سئر 
طتاوقت تزعر طثى السةج الثي وخطئ إلغه أطرغضا شغ الاساطض طع ططش بعرة الحام. وعثا غتمض إحارات 
أن  إق  سطغضط  شما  وإخرارضط،  خمعدضط  أطام  وغظعار  طظضط  غغأس  غضاد  سثوضط  أن  الحام  فعض  وبحارات 
تضمطعا طسغرتضط، شادسعا أغثغضط بأغثي تجب الاترغر، الرائث الثي ق غضثب أعطه، والثي خثصضط شغ ضض 
طا تثرضط طظه، وأظعر بئاتًا ووسغًا وظختًا وطسآولغئ أطام افطئ وتدتغاتعا. شضان أن بّغظ واصع ضض افتثاث 
الاغ تسخش بالبعرة وافطئ، وحّثص المرض ووخش السقج. وصث آن افوان لضغ تشث افطئ جغرعا طع طظ 
غتمض لعا طحروع الثقص، وغظغر لعا الطرغص، وغرجط لعا الثطعات السمطغئ الضفغطئ بإجصاط ظزام اإلجرام، 
وإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى أظصاضه، شفغ ذلك سج الثظغا وظسغط اآلخرة بإذن اهللا، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج.

الثول  عثه  تخرشات  شإن  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  رجعل  سعث  شغ  الضئرى  بالثول  أحئه  عغ  الغعم  الضئرى  الثول  إن 
وشرظسا  وروجغا  والخغظ  شأطرغضا  اإلظسان.  صغط  اظتطاط  سطى  وتسمض  بالةئروت  الغعم  السالط  تثدع 
إلخداع  الممظعب  اقجاسمار  جغاجئ  تمارس  شعغ  لعا.  خطفغئ  تثغصئ  وضأظه  السالط  شغ  تاخرف  وبرغطاظغا 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  سعث  سطى  ضاظئ  ضما  أطرعا  طظ  تغرى  الحسعب  وباتئ  وحصغ  السالط  شاسج  افخرى.  الثول 
طظ  تثور  السئبغئ  التروب  وضاظئ  وطخائرعط،  الظاس  بتغاة  والفرس  الروم  تخرشات  طظ  غاأذى  ضان  الثي 
ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  طظ  المساظغر  الافضغر  شضان  السالط.  شغ  افولى  الثولئ  طضاظئ  إلى  العخعل  بشرض  آلخر  تغظ 
الةعض  طظ  واظاحاله  الفعضى  برابظ  طظ  السالط  إلظصاذ  الةعاد؛  سطى  الصائمئ  الثارجغئ  جغاجاه  إدارة  شغ 
وأذماع الثول الضئرى، ضان صرارا تامغا وصدغئ طخغرغئ طظث أول غعم أصام شغه دولئ اإلجقم، بأن تضعن 
بالرتمئ  السالط  إدارة  بض  والحسعب،  افطط  بروات  وظعإ  الةئروت  باب  طظ  لغج  السالط،  شغ  افولى  الثولئ 
تافرج  أن  بثل  والغعم  الثظغا.  ربعع  شغ  السثل  طآجج  السزغط  اإلجقم  دغظ  المججاة؛  والظسمئ  المعثاة 
شغ  غاتضمعن  حفصئ،  وق  شغعط  رتمئ  ق  الثغظ  الضئار  ضتغئ  لاخئح  الثئاب  طظ  غظاخر  طظ  وتظازر  افطئ 
عع  افطئ  غظصث  والثي  لطسالط.  والرتمئ  السثل  إلسادة  الثظغا  بسغادة  أتص  شعغ  التص،  أطئ  وظتظ  طخائرظا 
وغسرف  وغائسه  التص  غسرف  طساظغرا  تفضغرا  المرء  غفضر  به  الثي  السزغط  اإلجقم  أتضام  إلى  التصئ  سعدتعا 
الثقشئ  دولئ  افطئ  جططان  إلسادة  السالط  طسآولغئ  تمض  وافخغر  افول  عمه  غضعن  بض  شغاةظئه،  الئاذض 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ تتصص تططسات الئحرغئ إلى الرتمئ والسثل، ولمبض عثا شطغسمض الساططعن.

خان  ألشى رئغج العزراء الئاضسااظغ المسجول سمران 
طسغرة اتاةاجغئ فظخاره غعم الثمغج بسث احائاضات 
أظعط  طظ  تثر  لضظه  الئرلمان،  أطام  الحرذئ  طع 
اظاثابات  إجراء  إلى  السططات  تثُع  لط  طا  جغسعدون 
التضعطئ  طظع  بسث  ذلك  وجاء  أغام،   ٦ غدعن  شغ 
وتط  أباد،  إجقم  شغ  الاةمع  تظزغط  طظ  الئاضسااظغئ 
الئقد  أظتاء  جمغع  شغ  طثاعمات  شغ  طآغثغه  صمع 
واساصطئ المؤات طظعط، وجاء التزر غعم البقباء بسث 
المثاعمات،  إتثى  خقل  حرذغ  طصاض  طظ  جاسات 
سظثطا شاح أتث طآغثي سمران خان الظار بسث أن دخض 
الدئاط طظجله شغ قععر، وضان وزغر الثاخطغئ رظا جظاء 
اهللا خان صث تّثر طظ أظه "لظ ُغسمح له بجسجسئ السقم 
شغ  افطر،  لجم  إذا  اساصاله  وجغاط  أباد"  إجقم  شغ 
تالئ اظطقق المسغرة، وتثر جظاء اهللا خان شغ وصئ 
جابص طظ السسغ لثطص تالئ حئغعئ بالترب افعطغئ. 
وشغ افجئعع الماضغ، تّث سمران خان أظخاره سطى 
الاةمع شغ إجقم أباد غعم افربساء شغ طسغرة تاحثة 
لطدشط سطى تضعطئ حعئاز حرغش، وصال إن الازاعرة 

جاسامر تاى إسقن طعسث إجراء اظاثابات طئضرة.
لطخراع  سرضغاً  أبرًا  لسمران  الةغح  سجل  ضان  لصث 
التاخض شغ طآجسئ الةغح ظفسعا، وخخعخا بغظ 
السسضرغئ  اقجاثئارات  وصائث  باجعا  الةغح  صائث 
السابص، الةظرال شاغج تمغث، الثي سجله باجعا وأرجطه 
سغظه  تغث  الصرار،  خظاسئ  وطرضج  الساخمئ  سظ  بسغثا 
صائث  غاعل  ولط  بغحاور،  طثغظئ  شغ  لطفغطص  صائثا 
طظخئه  أظةعم،  ظثغط  الةظرال  الةثغث،  اقجاثئارات 
وشاغج  باجعا  بغظ  الثقشات  تخاسث  بسئإ  طئاحرة 
تمغث، ورشخ خان تعصغع صرار تسغغظ أظةعم، فن لفاغج 
تمغث جمغقً شغ إظةاح سمران شغ اظاثابات سام ٢٠١٨

الرئاجغئ، بسث أن صام تمغث باجوغرعا وطظع المسارضئ 
شغ تجب ظعاز حرغش طظ خعض المظاشسئ طع سمران، 
لثلك ق غسائسث أن غضعن سمران طثسعطا طظ الةظاح 
صائث  بصغادة  الةغح  شغ  باجعا  لطةظرال  المظاعخ 
ضان  الثي  تمغث،  شاغج  الةظرال  السابص  اقجاثئارات 
غطمع بأن غثطش باجعا شغ صغادة الةغح، لثلك غزظ 
الةغح  صائث  سطى  لطدشط  عغ  اقتاةاجات  عثه  أن 

باجعا لسصث خفصئ بغظه وبغظ الةظرال شاغج تمغث.
به  اإلذاتئ  بسث  خان  سمران  تخرشات  تئثو  ولضظ 
طظخئه  طظ  سجله  تّط  أن  بسث  المثبعح  ترضئ  أظعا 
وتظخغإ واجعئ أخرى لطظزام، ولضظ افطر لغج ضما 
المسارض  الةظاح  طظ  طثسعطا  ضان  وإن  شعع  غئثو، 
لئاجعا شغ الةغح، إق أن سمران خان غفعط ضغش غاط 
السغاجئ  خاظسغ  طظ  بعط  والاقسإ  التضام  اخاغار 
طظ  سطغعط  المخادصئ  وتاط  الئقد،  شغ  التصغصغغظ 
جغث الظزام شغ الئغئ افبغخ، شعع غسطط أن الظزام 
الثغمصراذغئ  افظزمئ  ضتال  الئقد،  شغ  الثغمصراذغ 
شغ باصغ السالط، ظاعرعا طمارجئ ترغئ اخاغار التاضط 
ودجاعره، وتصغصاعا دولئ سمغصئ، تترك السغاجغغظ 
وتمطغ سطغعط السغاجغات الاغ غةإ سطغعط تظفغثعا، 
ترشًا بترف، وشغ تال اظترشعا سظ تطك الاسطغمات أو 
صاطعط  أو  سجلعط  أو  ظفغعط  غاط  شإظه  وقءعط  غّغروا 
إن اصادى افطر! وافطبطئ سطى ذلك ضبغرة شغ تارغت 
الظزام شغ باضساان وتثه، وطا تخفغئ بظزغر بعتع 
اساصال  خغار  أن  سطى  ذلك،  تآضث  أطبطئ  إق  وجظاح 
الروغئدات طظ العزراء ورؤجاء العزراء أو ظفغعط لغج 
التضام  شعآقء  أععظعا،  عع  بض  العتغث،  الثغار  عع 
الروغئدات أضبر ععاظًا سطى الثولئ السمغصئ وجغثتعا 

اإلصطغمغ  الظمع  وتسجغج  "اقزدعــار  لاتصغص:  والعظثي 
لغحمض ١٣ دولئ أغطئعا آجغعغئ، وأّن عثه اقتفاصغئ 
الاعرغث  وجقجض  الاةارة  طةاقت  شغ  طساغغر  جادع 
والطاصئ الظزغفئ والئظغئ الاتاغئ والدرائإ وطضاشتئ 
لاطك  ضمساسثات  ططغار   ٥٠ تثخغص  وتّط  الفساد، 
اجابمارات  وضت  شغعا  الاتاغئ  الئظى  لاطعغر  الثول 
تخئح  وبثلك  الصادطئ"،  الثمج  السظعات  شغ  شغعا 
عثه اقتفاصغئ الةثغثة بمبابئ إذار وبغص غربط الثول 
البقث سحرة الدسغفئ بأطرغضا وتطغفاتعا البقث ربطا 

طتضما، وغئسثعا سظ الخغظ بحضض ظعائغ.
حاطًق  تتالفاً  غضعن  أن  له  غــراد  إذًا  ضــعاد  شاتالش 
لطثول افربع الرئغسغئ والثول البقث سحرة المطتصئ 
بعا لُمعاجعئ الخغظ وطتاخرتعا، وعع غضمض تتالش 
افوضعس افطظغ الثي تأجج صئض أحعر طظ أطرغضا 

وبرغطاظغا وأجارالغا.
تّثر  البقباء ٢٠٢٢/٠٥/٢٤  غعم  افخغرة  الصمئ  وشغ 
الصادة افربسئ، الخغظ بحضض غغر طئاحر إلى طتاولئ 
تشغغر العضع الراعظ الصائط بالصعة، إحارة إلى طا تطّعح 
تخرشات  طظ  به  تصعم  وطا  تاغعان  ضث  الخغظ  به 

اظفرادغئ شغ بسخ طظاذص بتر الخغظ الةظعبغ.
وصال باغثن شغ الصمئ: "إّن الخغظ تطسإ بالظار بحأن 
تاغعان" وتسعث بـ: "الاثخض السسضري لتماغئ تاغعان 
"بالسمض  تسعث:  ضما  بضغظ"،  طظ  لعةعم  تسرضئ  إذا 
بالثشاع  واقلاجام  سالمغ،  شسض  رد  لصغادة  التطفاء  طع 
سظ  الظزر  بشخ  الثولغغظ  والسغادة  الظزام  سظ 
والئصاء   - والخغظ  روجغا   - السالط  شغ  اظاعاضاتعما 

ضحرغك صعي ودائط شغ طظطصئ المتغطغظ".
وبثخعص روجغا صال باغثن: "إّن عةعم روجغا سطى 
واظفااح  ترغئ  ضمان  أعمغئ  طظ  شصط  غجغث  أوضراظغا 
المتغطغظ"، وصال رئغج العزراء الغاباظغ شعطغعضغحغثا: 

"إّن غجوًا طحابعا ق غظئشغ أْن غتثث شغ آجغا".
طظاورات  صغام  طع  ضعاد  لصادة  ذعضغع  صمئ  وتجاطظئ 
طحارضئ روجغئ خغظغئ بترغئ وجعغئ شغ طظطصئ حرق 

ضعرغا سطى طصربئ طظ الغابان.
العاضح  طظ  الخغظ  صرب  افطرغضغ  الاخسغث  عثا  إّن 
أظه غثل سطى أن أطرغضا وبالرغط طظ ترب روجغا شغ 
أوضراظغا، شإظعا ترى شغ الاساطض طع الخغظ ضأولعغئ لعا، 
ولثلك شعغ تاثث خطعات اجاراتغةغئ ضئغرة لمتاخرة 
الخغظ، وتساثثم تتالفات جثغثة طبض ضعاد وأوضعس 
لاتصغص عثا العثف، شالاعجه ظتع آجغا أخئح طظ أعط 
بأطرغضا  وتطتص  الخغظ،  صعة  تساظط  بسئإ  أعثاشعا 
الئعخطئ  تاةه  أغظ  تساحسر  طا  دائما  الاغ  برغطاظغا 
السالمغئ، لثلك شئرغضسئ بالظسئئ لعا ضان عثشه افول 
اقظفضاك طظ اقرتئاط افوروبغ الةاطث لمساغرة أطرغضا 
تغث تضعن، وذلك فّن خظاسئ افتثاث السالمغئ تضعن 

 غالئاً تغث تضعن الثولئ افولى

ولع  غاسزعن،  ق  ولضظعط  الئسخ،  غزّظ  طما  أطرغضا 
ضاظعا غاسزعن لما صئطعا خاغرغظ بأن غضعظعا واجعئ 
لطظزام الفاجر المعالغ لطضاشر المساسمر سطى طر تارغت 
التضط  سظ  خان  سمران  تظتغئ  ضاظئ  وصث  الظزام، 
وسثم  الةغح  جغاجئ  تظفغث  شغ  طحاضساه  بسئإ 
السمغاء  ذاساه  ولسثم  إلغه  أجظث  بما  ترشغا  الاجاطه 
ولط  الئقد،  شغ  الفسطغ  التاضط  الةغح،  لمآجسئ 
غصاخ افطر صاطه ضما تخض طع بظزغر بعتع أو ظفغه 
ضما تخض طع ظعاز حرغش، شأطره ق غساثسغ أغًا طظ 
عثه الثغارات، بض اضافى الةغح باظتغاه، وتظخغإ 
صدائغ  بتضط  سطغه  المتضعم  الفاجث  حرغش،  حعئاز 

جابص بسئإ صداغا شساد.
إن تترضات سمران خان المسطظئ، ق تسثو ططالئاه بإجراء 
اظاثابات طئضرة شغ الئقد، وعغ وإن ضاظئ تئثو ردة 
شسض طظه لسجله المعغظ لتفر طاء العجه، إق أن عثه 
اقتاةاجات لظ تةطإ إق الحّر فعض باضساان، وترك 
شغه طخطتئ له، شاترضات  وتّغاً  الظزام لسمران ذطغصاً 
سمران تسطغ الظزام شرخئ وسثرًا لاخفغئ المسارضغظ 
التصغصغغظ لطظزام، واساصال أضبر طظ ٤٠٠ طظعط عع 
طبال سطى ذلك، ولع ضان ذلك الصمع شغ جئغض غاغئ 
ظئغطئ لصطظا ق بأس، بض إن البمظ الثي غثشسه الظاس 
عع شصط المطالئئ باظاثابات طئضرة، لغج لفطئ شغعا 
ظاصئ أو بسغر، ولع شرضظا صئعل الظزام بإجراء اظاثابات، 
الظزام  جغاشغر  عض  المرجعة؟!  ظاغةاعا  عغ  شما 
والثجاعر، طخثر طساظاة الظاس، أم أظعا جاسغث تثوغر 
التضام؟! ولع شرضظا ظةاح سمران خان شغ اقظاثابات 
وعثا حئه طساتغض، شعض سظثه رؤغئ سصثغئ وجغاجغئ 
واصاخادغئ تثرج الئقد طظ أزطاعا؟! الةعاب عع ق، شطع 
ضاظئ سظثه رؤغئ لصام باطئغصعا تغظ ضان شغ التضط، 
ولضظه طفطج طبض باصغ الروغئدات الثغظ جئصعه وضض 

الروغئدات الثغظ جغعلثون طظ رتط عثا الظزام.
إّن تترك سمران غثثم الظزام وق غدّره، شعع باتفغجه 
سظ  بسغثا  افطئ  غأخث  بالسراب  لطمطالئئ  لطحارع 
المطالئئ بالاشغغر التصغصغ المامبض بإصاطئ الثقشئ سطى 
وعع  الفاحض،  الظزام  عثا  أظصاض  سطى  الظئعة  طظعاج 
سطى  الظزام  طتاجئئ  سظ  الظاس  غدّطض  عثا  باترضه 
تغث  الئقد،  شغ  والسغاجغ  اقصاخادي  العضع  تردي 
لثلك  السماء،  سظان  الئطالئ  وتفحغ  الادثط  وخض 
طا غصعم به سمران وطا غسسى له عع تضمطئ لمسغرته 
سمره،  وتطعغض  الفاجث  الظزام  خثطئ  شغ  السغاجغئ 
غغر  سطى  المحضطئ  وتعخغش  جعءاته  سطى  بالاشطغئ 
تصغصاعا، عثا طططئه وعثا الثي غسسى إلغه، وق ظصعل 
شغ  الزظ  غتسظ  شق  الةعض،  بثاشع  بثلك  غصعم  إظه 

تاضط تضط بشغر طا أظجل اهللا ولع لغعم واتث.
شغ  غحارضعن  طمظ  المثطخغظ  سطى  غةإ  لثلك 
شغ  الخاطائ  افغطئغئ  طظ  غغرعط  وطظ  اقتاةاجات 
شغ  التصغصغ  بالاشغغر  المطالئئ  سطغعط  غةإ  الئقد، 
أو  التضعطئ  طظ  ذرف  في  السماح  وسثم  الئقد، 
المطالئئ  خقل  طظ  وزرعط  باتمغطعط  المسارضئ 
بسفاجش افطعر الاغ ق تسمظ وق تشظغ طظ جعع، وق 
غصئطعا سطى أظفسعط بأن غضعظعا وصعدا لظارعط، ضما 
غةإ سطى المثطخغظ طظ أعض الصعة والمظسئ تظزغش 
خفعشعط طظ الثعظئ، طظ الماخارسغظ سطى طظاخإ 
السغاجغئ  بالصغادة  واإلذاتئ  الةغح،  شغ  صغادغئ 
الشربغ  والظفعذ  السمغصئ  الثولئ  وضظج  والسسضرغئ 
طظ بقدظا، وإسطاء الظخرة لتجب الاترغر إلصاطئ دولئ 

 السج والزفار، الثقشئ سطى طظعاج الظئعة

تتالش ضعاد ُغسادي الخني وُغتاخرعا

افطظغ  اقجاراتغةغ  لطتعار  تتالش  بأّظه  ضعاد  ُغسّرف 
عغ:  ضئغرة  دول  أربع  شغه  وتاحارك  واقصاخادي، 
وُغططص  وأجارالغا،  والعظث  والغابان  الماتثة  العقغات 
عثه  اظدمام  أجئاب  وطظ  (الرباسغئ)،  أغداً  سطغه 
بالصغط  أجمعه  طا  الاتالش  لعثا  بالثات  افربع  الثول 

الثغمصراذغئ المحارضئ الاغ تتمطعا عثه الثول.
طةمعسئ  بعخفه   ٢٠٠٤ السام  شغ  ضــعاد  تأّجج 
إصطغمغئ عاطحغئ تصعم بالمساسثة شغ جععد اإلغابئ 
سطى إبر الجلجال المثّطر وتسعظاطغ الثي ضرب طظطصئ 
شغ  لطمةمعسئ  اجاماع  أول  وُسصث  العظثي،  المتغط 
أعثاف  الغابان  ذّعرت  السام  عثا  وشغ   ،٢٠٠٧ السام 
حغظجو  آظثاك  الغابان  وزراء  رئغج  وسّئر  المةمعسئ، 
ظطاصاً،  افوجــع  "آجغا  بـ:  المامّبطئ  رؤغاه  سظ  آبغ 
وأّظعا جاضعن حئضئ عائطئ تماث سئر المتغط العادئ 
بأضمطه، لادط العقغات الماتثة وأجارالغا الاغ تتمض 
صغط الترغئ والثغمصراذغئ ضمظ اجاراتغةغئ طحارضئ"، 
شفضرة المةمعسئ عغ شغ افخض شضرة غاباظغئ ولغسئ 
٢٠٠٨ السام  شغ  الرؤغئ  عثه  اظعارت  لضظ  أطرغضغئ، 

تتئ ضشط ضبغش طظ الخغظ الاغ عثدت باقظاصام 
بالاحّضض،  المةمعسئ  عثه  اجامرت  إن  اقصاخادي 
ولط تضظ أطرغضا طاتمسئ لطفضرة، شماتئ المةمعسئ 
سام  أطرغضا  أتغاعا  أْن  إلى   ٢٠٠٨ سام  بسث  وتقحئ 
صادة  واجامع  الخغظغ،  الخسعد  لمعاجعئ   ٢٠١٧
عثه  وتاى  الاارغت  ذلك  طظث  طرات  أربع  المةمعسئ 
السام  واحظطظ  شغ  ضان  لعا  اجاماع  وأعط  افغــام، 
الماضغ وضان سطى طساعى تضام الثول، والثي طظتعا 
الماضغ  البقباء  ذعضغع  شغ  ترجثئ  بط  صعغاً،  زخماً 
باغثن  افطرغضغ  الرئغج  جاء  سظثطا   ٢٠٢٢/٠٥/٢٤

لصغادة المةمعسئ شغ آجغا.
وغاط شغ اجاماسات المةمعسئ سادة تئادل المسطعطات 
الظفعذ  طعازظئ  بعثف  وغغرعا  واقصاخادغئ  افطظغئ 

الخغظغ الماظاطغ شغ المظطصئ، وطتاخرته وتتةغمه.
شغ  الاتالش  عثا  سطى  ُتسّعل  باتئ  أطرغضا  أّن  غئثو 
طتاخرة الخغظ بعخفه تتالفاً شّساقً أشدض طظ غغره، 
٢٠١٧ السام  شغ  تراطإ  أغام  أطرغضا  اظستئئ  شمبقً 

لسثم  العادي  المتغط  سئر  التر  الائادل  اتفاصغئ  طظ 
شسالغاه، وصاطئ شغ السام ظفسه بافسغض تتالش ضعاد، 
ضالغابان  أطرغضا  جاظإ  إلى  شّسالئ  ضئغرة  أربع  شثول 
والعظث وأجارالغا أشدض طظ طةمعسئ ضئغرة طظ الثول 

الخشغرة غغر الفّسالئ.
وسثاوة  طحارضئ  أعثاشاً  افربع  الثول  لعثه  أّن  ضما 
لطخغظ اجافادت أطرغضا طظ تطك السثاوة شظزماعا شغ 

تتالش صادته لاتصص أعثاشعا اقجاراتغةغئ.
اقبظغظ  غعم  باغثن  جع  افطرغضغ  الرئغج  وضحش 
سظ  واتث  بغعم  المآتمر  اظسصاد  صئض   ٢٠٢٢/٠٥/٢٣
العادي  المتغطغظ  لمظطصئ  اصاخادي  إذار  اتفاصغئ 

طاذا غرغث سمران خان 
طظ وراء اقتاةاجات الاغ غثسع لعا؟

ـــــــــ بصطط: افجااذ بقل المعاجر – وقغئ باضساانـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ـ 

الدولۀ األولى فی العالم 
بین رحمۀ اإلسالم وجبروت الرأسمالیۀ

یا أهل الشام: إن عدوکم یکاد ینهار أمام صمودکم 
فال تتوانوا فی إکمال مسیرتکم



   السثد ٣٩٣   ٣   افربساء ٢ طظ ذي الصسثة ١٤٤٣عـ المعاشص ١ تجغران/غعظغع ٢٠٢٢ طـ

ظحرت وجائض إسقم رجمغئ خغظغئ غعم ٢٠٢٢/٥/٢٥ ظصق سظ الظاذص الرجمغ باجط صغادة المسرح الحرصغ شغ 
الةغح الحسئغ الخغظغ تتثغرا خغظغا لااغعان بأن "صعات الةغح الخغظغ صاطئ طآخرا باثرغئات بترغئ وجعغئ 
بالصرب طظ ججغرة تاغعان ردا سطى تعاذآ العقغات الماتثة طع تاغعان شغ تثسغط ظجسئ اقجاصقل لثغعا". وعاجط 
أطرغضا صائق: "إظعا تصعل حغؤا وتفسض حغؤا آخر، وأضث أن جظعد جغح الاترغر الحسئغ الخغظغ سطى اجاسثاد تام 
لتماغئ الاراب العذظغ والثشاع سظ طخالح الخغظ". وذلك ردا سطى تخرغتات الرئغج افطرغضغ غعم ٢٠٢٢/٥/٢٣

أن أطرغضا جارد إذا عاجمئ الخغظ تاغعان ورتئئ افخغرة باخرغتات الرئغج افطرغضغ. وغعم ٢٠٢٢/٥/٢٤ أذطصئ 
روجغا والخغظ ذائرات طصاتطئ شعق المغاه الصرغئئ طظ الغابان شعخفئ أطرغضا التثث بأظه دلغض سطى حراضئ بق تثود 
بغظ الطرشغظ. شصث أضثت وزارة الثشاع الخغظغئ غعم ٢٠٢٢/٥/٢٥ أظعا أجرت دورغئ اجاراتغةغئ جعغئ طحارضئ 
شعق بتر الغابان وبتر الخغظ الحرصغ والمتغط العادئ وشصا لثطئ طعجضع وبضغظ السظعغئ لطاساون السسضري، ضما 
أضثت وزارة الثشاع الروجغئ أن صاذشات خعارغت اجاراتغةغئ روجغئ طظ ذراز "تع إم إس ٩٥" وصاذشات اجاراتغةغئ 
خغظغئ تطصئ لظتع ١٣ جاسئ شعق بتر الغابان وبتر الخغظ حرق الخغظ شغ إذار دورغات طحارضئ"، وظصطئ وضالئ 
أظئاء ضغعدو الغاباظغئ صعل وزغر الثشاع الغاباظغ ظعبع ضغحغ إن الصاذشات الروجغئ الخغظغئ ضاظئ تتطص طظ الخئاح 
إلى بسث الزعر وإن عثه الثطعة تئثو سمق اجاسراضغا خقل اجاماع طةمعسئ ضعاد شغ ذعضغع بغظ الرئغج 
افطرغضغ ورؤجاء وزراء الغابان وأجارالغا والعظث، وإن تترك روجغا طع الخغظ وجط سثواظعا سطى أوضراظغا جغرشع 
طساعى اقجافجاز. وصث أخثر صادة أطرغضا والغابان وأجارالغا والعظث بغاظا طحارضا بسث صماعط شغ ذعضغع غسارضعن 
شغه بحثة "أي إجراءات صسرغئ أو اجافجازغئ أو أتادغئ الةاظإ تسسى إلى تشغغر العضع الراعظ وزغادة الاعترات شغ 
المظطصئ"، وصال الماتثث باجط الثارجغئ افطرغضغئ ظغث براغج إن "المظاورات السسضرغئ الاغ أجرتعا الخغظ وروجغا 
طآخرا ربما تط الاثطغط لعا طسئصا وإن عثه المظاورات تثل سطى أن السقصات الخغظغئ الروجغئ ق تثود لعا".
: لسض عثا غحغر إلى ظععر تطش روجغ خغظغ، طصابض تطش افذطسغ الثي تصعده أطرغضا وعا عغ ألتصاه 
بتطش جثغث "ضعاد" حضطاه طع الغابان وأجارالغا والعظث و١٣ دولئ أخرى خشغرة. شعثا غآدي إلى زغادة الاعتر 
بغظ الفرغصغظ وإلى ظثر دخعل السالط ضطه شغ تالئ تعتر، وعثه شرخئ أطام المثطخغظ طظ أبظاء أطاظا سطغعط 
أن غشاظمععا لاشغغر افظزمئ السمغطئ شغ الئقد اإلجقطغئ وإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

ضاإ وزغر خارجغئ طمطضئ آل جسعد شغخض بظ شرتان 
"لظ   :٢٠٢٢/٥/٢٤ غعم  تعغار  سطى  تسابه  سطى 
الفطسطغظغئ..  الصدغئ  تتض  لط  طا  تطئغع  عظاك  غضعن 
عثا  شغعا  ظرى  الاغ  بالطرغصئ  حغء  أي  غاشغر  لط 
ولضظه  الظعائغئ  الظاغةئ  لغج  الاطئغع  المعضعع.. 
أذطصئ  طظ  عغ  السسعدغئ  لطمسار.  الظعائغئ  الظاغةئ 
بغظ  ضاطض  لاطئغع  وجافدغ  السربغئ  السقم  طئادرة 
لط  ذالما  الاطئغع  ظساطغع  لظ  والمظطصئ.  (إجرائغض) 
تتض الصدغئ الفطسطغظغئ. إن افولعغئ تالغا دشع سمطغئ 

السقم بغظ الفطسطغظغغظ و(اإلجرائغطغغظ) إلى افطام، وعثا بالاأضغث جغفغث المظطصئ و(إجرائغض) وشطسطغظ".
: إن صعل وزغر خارجغئ ظزام آل جسعد "ق تطئغع صئض تض الصدغئ الفطسطغظغئ" غسظغ أن الاطئغع 

م

تض  وعغ  أخرى  خغاظئ  ذلك  صئض  غحارط  ولضظه  غععد،  طع  الاطئغع  خغاظئ  بارتضاب  غماظع  ق  شعع  صادم، 
الممطضئ  سعث  ولغ  جغثه  أن  إق  أطرغضا.  جغثتعط  طحروع  الثولاغظ  تض  ضمظ  ذئسا  شطسطغظ،  صدغئ 
ولغج  تطغفا  غععد  ضغان  غسائر  وعع  ذلك  غحارط  ق  ولضظه  المحضطئ  تتض  أن  غأطض  جطمان  بظ  طتمث 
سثوا. شصث صال غعم ٢٠٢٢/٣/٣ لمةطئ أتقظاغك افطرغضغئ إن "السسعدغئ ق تظزر إلى (إجرائغض) ضسثو، 
بض ضتطغش طتامض. لضظ غةإ أن تتض بسخ الصداغا صئض العخعل إلى ذلك. ظأطض أن تتض المحضطئ بغظ 
(اإلجرائغطغغظ) والفطسطغظغغظ". وصث ذضر طعصع أضسغعس اإلخئاري افطرغضغ غعم ٢٠٢٢/٥/٢٤ أن "إدارة 
الرئغج افطرغضغ باغثن تاعجط إلتمام أول خطعة ظتع تطئغع السقصات بغظ السسعدغئ و(إجرائغض)". تغث 
إظه طظ الماعصع أن غصعم باغثن بجغارة إلى المظطصئ شغ ظعاغئ حعر تجغران الةاري صث تحمض طمطضئ آل 
جسعد وضغان غععد، وبما أن الظزام شغ السسعدغئ غائع أطرغضا شربما غةري السمض سطى إخراج الاطئغع 
بخعرة طسغظئ بحضض طا لغزعر أن الظزام السسعدي ضأظه عع الضاجإ، وأظه تصص حغؤا لصدغئ شطسطغظ.

تامئ: طسغرة افسقم شغ الصثس بغظ الخراع سطى طسارعا ووجعد طظزمعا!

جاد  تاى  طةامساتظا،  شغ  اجاحرت  صث  وافخقصغ 
الزطط وخار الفساد غمحغ سارغا شغ افجعاق وأظعر 
ضغان  صغام  شإن  ولثلك  باإلخئع،  إلغه  غحار  أن  طظ 
غططئعا  ططتئ  رغئئ  عع  اإلجقم  أجاس  سطى  تظفغثي 
واصع اقظتثار السغاجغ شدق سظ ضعظه واجئا حرسغا 
شغ رصاب الةمغع، ق ُغسابظى طظ ذلك أتث. صال تسالى: 

ُقوْا﴾. ِ َجِميعًا َوَال َتَفرَّ َّ ﴿َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل 
ولثلك، شإن اجاتدار البروة الفصعغئ والاحرغسغئ الاغ 
العاجئات  أوجإ  طظ  عع  اإلجقطغئ  البصاشئ  بعا  تجخر 
طظ  والصاظعن  الفضر  رجال  بعا  غاسطح  أن  غةإ  الاغ 
ظثإ وطتاطغظ وصداة وأجاتثة صاظعن، وإن اجاتدار 
صادتعا  جطره  وطا  باقظاخارات  التاشض  افطئ  تارغت 
السزام طظ إظةازات طبطئ خفتات طحرصئ طظ تارغت 
الصعات  لثى  وطططعب  واجإ  أطر  لعع  المةغث،  أطاظا 
الةغعش  صادة  سطى  بض  وجغحا،  أطظاً  لطسقح،  التاططئ 
وأعض  المسطتئ  الصعات  رتإ  وضاشئ  افرضان  وضئاط 
الصعة والظةثة شغ بقدظا أن غدسعا ظخإ أسغظعط بأن 
السصغثة السسضرغئ الاغ تساتص الظدال واقجاحعاد 
شغ جئغطعا، عغ سصغثة ق إله إق اهللا طتمث رجعل اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص، بعا ظتغا وسطغعا ظمعت وشغ جئغطعا ظةاعث وبعا 
ظئسث إن حاء اهللا. شصط سطغعط أن غفضروا شغ ضغفغئ 
الصادة  الاجطعا  الاغ  ظفسعا  الحرسغئ  افتضام  تظجغض 
الفاتتعن والجسماء المةاعثون سطى واصسظا الغعم، وأن 
غساثطخعا الثروس والسئر لغشغروا طةرى الاارغت طظ 
جثغث، ضما غغره أجثادظا وأجقشظا طظ صئض. شاإلجقم 
صعة تحرغسغئ رعغئئ ق بث له طظ عغئئ وحعضئ، وق 
جمغع  الظاس شغ  حآون  بثولئ ترسى  غضعن ذلك إق 
طةاقت التغاة، لضض شغعا دور تسإ طةال اخاخاخه. 
والفضرغئ  الفصعغئ  افوجاط  إتغاء  طظ  بث  ق  بض 
وتثه  اإلجقم  غضعن  بتغث  والسطمغئ،  والسغاجغئ 
أجاجا لطفضر وطضغفا لطسطعك وطتثدا لئعخطئ الاشغغر.

خااطا، شإن الشرب ترغص سطى طشالطئ الظاس وإبسادعط 
جمغسا (خاخاعط وساطاعط) سظ طئاحرة سمطّغئ الاشغغر، 
وطظ أدواته تخر الخراع شغ أحثاص، بتغث غضعن 
الظزام  سمر  تمثغث  وسطى  التضط،  سطى  حضطغا  خراسا 
الفاجث ظفسه، وإسطائه جرسات إضاشغئ وإضسابه طجغثا 
افزطئ  أن  طع  السصعط،  طظ  إلظصاذه  الحرسغئ  طظ 
طاأتغئ أجاجا طظ تطئغص عثا الظزام الثي غاسابصعن 
سطى المحارضئ شغه، طع أظعا طحارضئ شغ جرغمئ وأي 

جرغمئ. إظعا جرغمئ التضط بشغر طا أظجل اهللا!
ولثلك غةإ سطى طظ غسغر شغ ذرغص الاشغغر أن غسغ 

سطى أطعر سثة:
طعما  تصغصغئ  الةثري  الاشغغر  شغ  الرغئئ  أن  أوق: 
تاول اإلسقم المدطض إخفاءعا، وعغ رغئئ ضاطظئ شغ 
افطئ لط غسث بمصثور أي جعئ اظاجاسعا طظ الخثور.

باظغا: أن إجصاط افظزمئ التالغئ عغ طمضظ جغاجغ، 
طاى تعشرت أجئاب ذلك والاّفئ الصعى الفاسطئ تعل 
إن  ضّطه  افطر  عثا  وأن  الختغح،  اقتةاه  شغ  صغادتعا 

تأخر، شعع لتضمئ ق غسطمعا إق اهللا جئتاظه وتسالى.
وعثه  تسالى،  اهللا  بغث  الظخر  أن  افعط:  وعع  بالبا 
ْصُر ِإالَّ  سصغثة لثى المسطمغظ. صال تسالى: ﴿... َوَما النَّ

ِكيِم﴾. َ ْ ِز ا ِ اْلَعِز َّ ِمْن ِعنِد 
الثائرة  شغ  افجئاب  باتثاذ  ططالئعن  شظتظ  وسطغه، 
الاغ ظسغطر سطغعا، وأن غضعن بتبظا شغ ضغفغئ ذلك، 
َس  ْ َل

َ
أطا الظاائب شاهللا عع الماضفض بعا، صال تسالى: ﴿أ

 ﴾ِذيَن ِمن ُدوِنِھ ُفوَنَك ِبالَّ َخّوِ
ُ اٍف َعْبَدُه َو َ ُ ِب َّ

طظ  طةامع  أي  شغ  تشغغر  إلتثاث  جئغض  ق  إظه 
الاغ  الثائمّغئ  السقصات  اجاعثاف  دون  المةامسات 
أشضاره  شغ  تاةسث  والاغ  المةامع  عثا  أشراد  تربط 
اهللاَ  ﴿ِإنَّ  تسالى:  صال  وصظاساته.  وطصاغغسه  وطحاسره 
ولثلك  ِبَأْظُفِسِعْط﴾.  َطا  ُغَشغُِّروا  َتاَّى  ِبَصْعٍم  َطا  ُغَشغُِّر  َق 
شإن بظاء المةامع اإلجقطغ، غمّر بالدرورة سئر إغةاد 
والمصاغغج  اإلجقطغئ  والمحاسر  اإلجقطغئ  افشضار 
اإلجقطغئ والصظاسات اإلجقطغئ، لاتض طتّض طا دأبئ 
غربغئ  طفاعغط  طظ  اقجاسمار  طجارع  غرجه  سطى 

وبصاشئ دخغطئ وطصاغغج ق تمئ لقجقم بخطئ.
شافطر ضّطه طرتئط بعجعد صغادة تظةح شغ إبراز أشضار 
الاشغغر وإغةاد رأي سام تعلعا، بتغث تتخض سطى بصئ 
وبصئ  صظاسئ  سظ  الظاس  جائر  تعلعا  وغطاش  المةامع 
واذمؤظان، لغخئح اإلجقم صغادة شضرغئ غظخعر الةمغع 
شعق  الصاظعن  وغضعن  وطصعدغظ،  صادة  بعتصاه،  شغ 
الةمغع شسق، ق طةرد حسار ضما عع التال شغ الثول 
طظ  افطئ  تفرغس  شغ  جعثا  تثخر  لط  الاغ  السطماظغئ 
تدئط  الاغ  الحرسغئ  وافتضام  السصائثغئ  المفاعغط 
وتظزط حآون المةامع والثولئ ضما غتّإ اهللا وغرضى.

ولثلك ضان لجاطا سطى تمطئ الثسعة اقظائاه إلى دور 
الصعى التّغئ شغ سمطغئ الاشغغر، شدق سظ بظاء الصاسثة 
الحسئغئ، فن الاأّجغ بطرغصئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغ الاشغغر 
لعاء  تمطئ  سطى  غعجإ  اإلجقطغئ  الثولئ  بظاء  وشغ 
اإلجقم وصادة سمطّغئ الاشغغر سثم اقصاخار سطى ساّطئ 
الظاس، أو سطى بظاء الصاسثة الحسئغئ وتعجغسعا، إلى 
جاظإ بظاء الضاطئ داخطّغا، بض ق بث طظ إحراك الصعى 
ورجال  وجغح  أطظ  طظ  الاشغغر  سمطّغئ  شغ  الفاسطئ 
صاظعن وغغرعط، وطظ ذطإ الظخرة طمظ غماطك صّعة 
تسغث لفطئ جططاظعا وتتضط حرغساعا وتخعرعا شغ 

ضغان واتث سطى أظصاض افظزمئ الصائمئ.
اقعامام  غعجإ  اإلجقم،  أجاس  سطى  الاشغغر  إن 
اقعامام  طع  تعازغا  وسغه،  وطراضج  المةامع  بمفاخض 
شغ  والفاسطئ  التّغئ  الصعى  فن  الحسئغ،  بالاظزغط 
تترك  الةسث،  شغ  المفاخض  بمبابئ  عغ  المةامع 
تضعن  وعظا  الثطاغ،  غرغث  تغث  إلى  بأضمطه  الةسث 
الثطاغ  بمبابئ  والرحغثة  العاسغئ  السغاجغئ  الصغادة 

لةسث المةامع.
ختغح أن المحعث التالغ شغ أواخر سعث المطك الةئري، 
غعتغ بأن طثاطش عثه الصعى صث اخطفئ شغ خظثق 
ولضظ  السطماظغئ،  الصطرغئ  الثولئ  لخالح  اقجاسمار 
طةامساتظا،  شغ  التّغئ  الصعى  لتصغصئ  السمغصئ  الظزرة 
وأحثعط  الظاس  أراذل  اظاثب  صث  اقجاسمار  أن  تري 
تمستا  وأضبرعط  أعطه  سطى  وتصثا  لقجقم  ضرعا 
لطمراتإ  لغآعطعط  افجظئغئ،  السفارات  أسااب  سطى 
إلى  وغصثطعط  الثولئ  شغ  التساجئ  والمراضج  السطغا 
دأب  وضثلك  والاحرغع،  التضط  شغ  افولى  الخفعف 
طظث عثم دولئ الثقشئ طططع الصرن السحرغظ، بصغادة 
غسفغ  ق  ذلك  ولضظ  ضمال.  طخطفى  السخر  طةرم 
بصغئ الصعى الفاسطئ شغ الخفعف المعالغئ، طظ واجإ 
أن  افخض  بض  اإلجقم،  أجاس  سطى  الةاد  الاشغغر 
غضعن ذلك تاشجا لعط إلتمام سمطّغئ الاشغغر باإلجقم 
ُس ِمن 

َ
ُھ َال َيْيأ ق جئئا لطغأس واإلتئاط. صال تسالى: ﴿ِإنَّ

اِفُروَن﴾. َ ِ ِإالَّ اْلَقْوُم اْل َّ ْوِح  رَّ
المظزعطئ  شساد  تعل  حك،  طظ  عظاك  غسث  لط  إظه 
الفضرغئ والاحرغسغئ الاغ غصعم سطغعا الظزام التالغ، 
شضض طزاعر الفساد السغاجغ واقصاخادي واقجاماسغ 

تعظج ودور الصعى التّغئ يف سمطغئ الاشغري
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: المعظثس وجام افذرش – وقغئ تعظجـ 

"حغماع  جمطئ  أن  سطى  المتضمئ  صرار  ظص  وصث 
واقظتظاء  إجرائغض"  غا  "اجمع  وتسظغ:  غسرائغض" 
تةرغمه،  غمضظ  ق  أطر  المسةث  داخض  افرض  سطى 
جمتئ  صث  الماضغ  السام  ذاتعا  المتضمئ  وضاظئ 
شغ  غأتغ  ضطه  وعثا  الخاطائ،  بالخطعات  غسمى  بما 
غشغر  وق  لطمسةث،  الاصسغط  لسمطغئ  الامعغث  جغاق 
المرضجغئ  المتضمئ  صرار  المتاولئ  عثه  تصغصئ  طظ 
غسمح  الثي  الخطح  طتضمئ  صرار  بإلشاء  غععد  لضغان 
ولع  وخرغح  واضح  شالاعجه  بالخقة،  لطمساعذظغظ 

اخاطفعا جغاجغًا سطى الاعصغئ وآلغئ الاظفغث.
وصائع  لفرض  لطمسغرة  الاسثغر  ذلك  خطعرة  ورغط 
الضئغر  الارضغج  أن  إق  غععد  ضغان  تثثم  جثغثة 
والمصخعد سطى تفخغقتعا وخط جغرعا، وعض تثخض 
التغ اإلجقطغ أو ق تثخطه، وتخر التثغث شغ ذلك 
عع زوبسئ إسقطغئ تشطغ سطى أخض المخغئئ، وعغ 
وجعد عثا الضغان الشاخإ سطى عثه افرض المئارضئ، 
وعع طتاولئ إلحشال الرأي السام بحضض تام وخاخئ 
تآبر  ق  وتفرغسات  بافخغقت  شطسطغظ  خارج  شغ 
طظ  ججء  اتاقل  شمةرد  التاخطئ،  الضاربئ  تةط  شغ 
افرض المئارضئ طخغئئ، شضغش وإذ بعا ضطعا طتاطئ؟! 
وضغش وإذ المسةث افصخى غثظج بحضض حئه غعطغ 
تاى وخض سثد طظ دظسعه السام الماضغ ٣٤ ألش 
غظزمعا  بالمساعذظغظ أن  التال  ووخض  طساعذظ؟! 
جعقت إرحادغئ ودروجًا تعراتغئ سظ العغضض المجسعم 
شغ جاتاته وتظزغط طئارضئ تاخاطغئ واتافاقت بطعغ 
باإلضاشئ  وطئارضاه،  الجواج  وإحعار  واإلظاث  لطثضعر 
جماسات  تفاخرت  تاى  الاعراة  طجاطغر  صراءة  إلى 
الاعراتغئ)  الطصعس  (أتث  الئعق  شغ  بالظفت  العغضض 
داخض افصخى فول طرة طظث اتاقل الصثس وأدخطعا 
ضما  المسةث،  إلى  الُسرش)  سغث  (بمار  الظثغض  جسش 

رشسعا سطط ضغاظعط شغ جاتات المسةث افصخى.
وعط  غععد  تطص  شغ  حعضئ  عط  شطسطغظ  أعض  إن 
غثاشسعن سظ المسةث افصخى وطثغظئ الصثس رغط 
أظعط تتئ اتاقل وغةئروظه شغ بسخ افتغان سطى 

تفخغقتعا  شغ  والاسثغض  التاصثة  طثططاته  تشغغر 
طسادسفعن  التصغصئ  شغ  ولضظعط  بسدعا،  وتأجغض 
سثوعط،  تعجم  وجغعش  تظخرعط  أطئ  إلى  بتاجئ 
السمغطئ  لفظزمئ  الاابع  اإلسقم  غرغث  ق  طا  وعثا 
المطئسئ إظعاره، شغرضج سطى الافخغقت والافرغسات 
وطا غصعم به أعض شطسطغظ وطا صث غتخض وغحشطعن 
عع  سما  أظزارعا  وغترشعن  بثلك  تام  بحضض  افطئ 
الثقص؟  غضعن  وضغش  سطغعا؟  غارتإ  الثي  العاجإ 
تةاه  العاجإ  عع  وطا  والسمالئ؟  الثغاظئ  تضمظ  وأغظ 
وافشضار  الاساؤقت  طظ  وغغرعا  المطئسئ؟  افظزمئ 
ضاظئ  وترضاعا  افطئ  شغ  أبرت  إن  الاغ  السغاجغئ 
الضئرى،  والثول  والشرب  غععد  ضغان  سطى  الطاطئ 
المسادسفغظ  شطسطغظ  أعض  بمعصش  افطئ  شُغحشض 
تظحشض  أن  بثل  غععد  ضغان  وجرائط  المسغرة  طظ 

افطئ بمعصفعا عغ طظعط وطظ ظخرتعط.
وشغ الثاام: إن طسغرة افسقم بشخ الظزر سما جغطتص 
بعا وطا غراشصعا ووتغرة الاخسغث وتةمه وذئغساه عغ 
وخمئ سار شغ جئغظ أظزمئ الثغاظئ والاطئغع، وعغ 
اتاقل  بمخغئئ  اإلجقم  أطئ  تثضر  جظعغئ  خفسئ 
المسةث افصخى وضغش جطمه الظزام افردظغ الثائظ 
خثطئ لمثططات برغطاظغا وطحروسعا لطسقم طحروع 
الثولئ العاتثة شغ ذلك العصئ، وتثضر عثه المسغرة 
لغج  افصخى  المسةث  أن  اإلجقطغئ  افطئ  التاصثة 
بثغر وأظه غثظج بحضض حئه غعطغ ولغج طرة شغ 
السام وإن ضاظئ ضاشغئ لطحسعر بمرارة العجغمئ، وأظه 
غساخرخ  وأظه  لاصسغمه  تصغصغئ  لمتاولئ  غاسرض 
وتطط  غععد  ضغان  غطرجئ  طظ  لاظصثه  اإلجقم  أطئ 
طساعذظغه بعثم صئئ الخثرة وبظاء العغضض المجسعم، 
ذلك  سطى  الصادرة  الةعئ  عغ  اإلجقطغئ  افطئ  وأن 
ِن  ِ وعغ الةعئ المضطفئ بظص العتغ، صال تسالى: ﴿َو
َنُكْم  ْ َ َقْوٍم َب ْصُر ِإالَّ َع يِن َفَعَلْيُكُم النَّ ِ الّدِ نَصُروُكْم  َ اْس

 ﴾ ٌ ْعَمُلوَن َبِص َ ُ ِبَما  َّ يَثاٌق َو م ّمِ ُ َ ْي َ َو
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

المئارضئ (شطسطغظ)

الصائمئ  افظزمئ  طظ  طثل  تطئغع  طظ  ظراه  طا  إن 
وصداغاعا،  لفطئ  خثقن  وطظ  المسطمغظ،  بقد  شغ 
عع  إظما  أولغاء،  واتثاذعط  أسثائعا  أطام  واقظئطاح 
ظاغةئ ذئغسغئ لعجعد تطك افظزمئ، وطظعا الظزام شغ 
ترضغا، ولضظظا ظثرك شغ العصئ ظفسه أن المسطمغظ شغ 
ترضغا والةغح الارضغ غاعصعن لطسجة وطعاصش الضراطئ، 
غاعصعن لطةعاد شغ جئغض اهللا وتترغر المسةث افصخى 
السابص  شغ  ضاظعا  ضما  شطسطغظ  أعض  طع  شغطاتمعن 
تماة لفصخى شغ ظض دولئ الثقشئ الاغ تاشزئ سطى 

شطسطغظ وتفزاعا ضما غتفر السدع طظ الةسث.
خعتعط  افصخى  المسةث  شغ  المخطعن  أجمع  لصث 
وإظضارعط لجغارة أوغطع الثلغطئ، لصث أجمسعه أن المسةث 
وإظما  والماثاذلغظ  المطئسغظ  غساصئض  ق  افصخى 
دسعتعط  أجمسعه  والفاتتغظ،  المةاعثغظ  غساصئض 
لطمةاعثغظ شغ الةغح الارضغ لغصعطعا بعاجئعط تةاه 
طسرى رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، شعض تخض الرجالئ إلى الةغح 
الارضغ ظصغئ ضما جمسعا؟! وعض جغظصض اإلسقم الارضغ 

عثه الرجالئ إلى المسطمغظ شغ ترضغا؟!
شغا جغح ترضغا وضض جغعش المسطمغظ إظظا ظساظعدضط 
لطةعاد شغ جئغض اهللا واصاقع ضغان غععد طظ جثوره 

 !شعض أظاط طةغئعن؟
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

المئارضئ (شطسطغظ)

غضعن  شضغش  الشاخإ؟!  المتاض  الضغان  عثا  وجعد 
دسمضط خادصاً غا وزغر خارجغئ ترضغا شغ العصئ ظفسه 
غمضظ  ضغش  الصاتض؟!  المتاض  طع  شغه  تطئسعن  الثي 
اقساثاء  وطظع  ظخرتظا  سطى  صثرتضط  إلى  ظطمؤظ  أن 
سطغظا وسطى طصثجاتظا بغظما لط تساطغسعا أن تمظسعا 
تعثغثات سثوظا العصتئ بصاطظا واجائاتئ أصخاظا؟! ضغش 
لظا أن ظبص بضط وبةثغاضط شغ تترغرظا وتثطغخظا طظ 
طتاطغظا بغظما تسارشعن بضغان غععد وتصه شغ العجعد 
سئر تمسضضط بتض الثولاغظ، الثي غفرط بـ٨٠٪ طظ 

افرض المئارضئ؟!
شغ  التاضمئ  افظزمئ  طظ  المثجغئ  المعاصش  عثه  إن 
بقد المسطمغظ بصثر طا تصربعا طظ ضغان غععد بصثر 
طا تئسثعا سظ افطئ وتآضث اظفخالعا سظ افطئ وسظ 
تططساتعا شغ الثقص والاترر، جغما وصث باتئ افطئ 
تاطمج تصغصئ ذلك الضغان وضسفه وإطضاظغئ الاشطإ 
سطغه، شاأتغ طساسغ افظزمئ عثه لامث له ذعق الظةاة 

طظ خقل تطئغسعا اآلبط.
وبغظما باتئ افطئ أصرب طظ أي وصئ طدى تثرك أن 
طخغرعا طرتئط باجاسادة وتثتعا وتتررعا بجوال ضغان 
غععد ظةث تطك افظزمئ بما شغعا الظزام الارضغ تربط 
طخغرعا ووجعدعا بالمتاشزئ سطغه، وعط ق غثرضعن 
أظعط بثلك غربطعن زوالعط بجواله، وأظعط ق غساةطئعن 

بثغاظاعط تطك إق غدإ اهللا والثسران المئغظ.

تامئ ضطمئ السثد: ظزام ترضغا أردوغان سثو لفطئ وخادم فسثائعا

انقسام العالم إلى محاور وأحالف ووجوب تحرك المسلمین المخلصین وزیر خارجیۀ نظام آل سعود 
ینوه لقرب تطبیع مملکتهم مع کیان یهود



 افربساء ٢ طظ ذي الصسثة ١٤٤٣عـ المعاشص ١ تجغران/غعظغع ٢٠٢٢ طـ٤     السثد ٣٩٣

إن افزطئ المالغئ واقصاخادغئ شغ طخر، عغ أزطئ طجطظئ ظاتةئ سظ جغاجئ اإلرعاق اقصاخادي لطحسإ تاى غزض 
راضساً لعثا الظزام الثائظ، ولضظ غغعطاً جعداء ضبغرة صث تةمسئ وبحضض طفاجأ بسئإ الترب شغ أوضراظغا وصرارات 
أطرغضغئ خاخئ بالعضع الثاخطغ بسث "ضعروظا" (وشغ إذار تسجغج شرص التجب الثغمصراذغ لطفعز باظاثابات الاةثغث 
الظخفغ لطضعظشرس افطرغضغ الصادطئ شغ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢٢)، وضض عثا العاصع اقصاخادي صثغمه وجثغثه 
صث أحسض ظعاصغج الثطر شغ أروصئ الظزام المخري، وعئئ دول الثطغب وعإ طسعا ضغان غععد لمتاولئ إظصاذ الظزام 
شغ طخر، لضظ طظ العاضح بأن افزطئ حثغثة وضئغرة لطشاغئ وظاتةئ سظ جغاجئ اصاخادغئ طثطرة اتئساعا الثولئ 
خقل سصعد باعجغعات أطرغضغئ لدمان ترضغع الحسإ المخري، والغعم وتتئ وصع عثه الشغعم السعداء المفاجؤئ 
شإظعا صث خارت تظصطإ سطى الظزام الثي غةئر سطى الاثطغ سظ دسط الفؤات الاغ ضاظئ تخفص له، شغظستإ أي بساط 
طظ الثسط الحسئغ له، لغخئح الظزام طضحعشاً وسرضئ لقعاجاز الحثغث، والثي صث غاطعر لغخئح اعاجازًا طمغااً شغما 
لع أخر الحسإ سطى خطع الظزام طظ جثوره. وصث غضعن شغ عثه افزطئ والظار الاغ غضاعي بعا الحسإ المخري 
شرخئ لطمثطخغظ طظ عثه افطئ لمآازرة حئاب تجب الاترغر الساططغظ لاشغغر عثا الظزام الفاجث، وإصاطئ الثقشئ 
بًا﴾. ْن َيُكوَن َقِر

َ
َ أ َو ُقْل َع ُ  َ ُقوُلوَن َم َ سطى طظعاج الظئعة، شغتغا بعا الجرع والدرع، وغسج اإلجقم والمسطمعن، ﴿َو

طع زسط الاحضغقت السغاجغئ شغ باضساان أن التض العتغث لمحاضض باضساان عع إجراء اظاثابات شعرغئ، تساءل 
بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان: طا الثي جاصثطه عثه الفخائض السغاجغئ، 
بسث وخعلعا إلى السططئ بسث اقظاثابات، باجابظاء تصثغط "الصرارات الخسئئ" الاغ ضسرت ظععر الظاس، وعغ 
إطقءات خظثوق الظصث الثولغ؟ وتابع الئغان طاسائق: ضغش جاتض اقظاثابات وتثعا طحضطئ السةج الةاري الثي 
جغئطس ٢٠ ططغار دوقر؟ وضغش جاظعغ اقظاثابات وتثعا سإء الثغعن الربعغئ الاغ تساعطك سعائثعا أضبر طظ 
ظخش السائثات الدرغئغئ؟ وضغش غمضظ لقظاثابات وتثعا أن تدمظ أن غاثطى التضام سظ طظاحثة الخطغئغغظ 
لاترغر ضحمغر، وتترغرعا طظ خقل الةعاد سطى أغثي الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ؟ وعض جغاثطى التضام سظ 
جغاجئ "ضئط الظفج" تةاه الثولئ العظثوجغئ، تاى تاعصش سظ اضطعاد المسطمغظ شغ ضحمغر وشغ العظث 
ظفسعا؟ وخاذإ الئغان المسطمغظ شغ باضساان بالصعل: غثرك ضض ذي وسغ أن الصخث طظ إجراء اقظاثابات عع 
طتاولئ إتغاء الةبئ الماسفظئ لطظزام التالغ الفاحض، وإلظصاذه طظ الثشظ الفعري الثي غساتصه. وطظ المآضث 
عع  ضما  اقظاثابات،  بسث  الحسإ  جتص  وجغسامر  باضساان،  شغ  طحاضض  أي  تتض  لظ  وتثعا  اقظاثابات  أن 
تاخض صئض اقظاثابات، والتض العتغث لمحاضض باضساان عع إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، تغث جاعّتث 
الئقد اإلجقطغئ، وطظ خقل صغادة جغاجغئ طثطخئ وواسغئ، وجاعتث المعارد اقصاخادغئ شغ الئقد اإلجقطغئ 
وتظفصعا سطى افطئ جمساء. وخاط الئغان طثاذئا الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ بالصعل: ضسعا بصطضط خطش طحروع 
اإلجقم والمسطمغظ، طحروع إصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، لاظالعا رضا ربضط وظسغط الثظغا واآلخرة.

السحرغظ تاى ُتزر صاظعظغا، ولضظ اجامر سطى الظطاق 
الحسئغ طظ الئغخ اإلظةطع جضسعظغغظ الئروتسااظئ. 
وتصارغر افطط الماتثة وتصعق اإلظسان افطرغضغئ تآضث 
أن "الامغغج السظخري شغ العقغات الماتثة غاثطض جمغع 

جعاظإ التغاة إلى جمغع افسراق غغر الئغداء".
٢٠١٧ سام  التضط  إلى  السظخري  تراطإ  وبعخعل 

سظخرغا،  تغارا  غصعد  شأخئح  بحثة،  السظخرغئ  أبغرت 
تتالش  سظ  سئارة  وعغ  الئثغض  الغمغظ  ترضئ  بةاظإ 
صعطغ طظ الئغخ غسسى لطرد السرصغات افخرى طظ 
تسسى  افخرى  السرصغات  غةسض  ذلك  وطبض  أطرغضا. 

لقظفخال بعقغاتعا شااصسط أطرغضا.
إن المحضطئ تضمظ شغ المئثأ الرأجمالغ الثي غائظعظه 
والثي أجاجه شخض الثغظ سظ التغاة. شعثا المئثأ لط 
غسالب طحضطئ الامغغج بغظ الئحر، بض أصرعا وبظى سطغعا 
ظزرغات طثاطفئ طبض "التص لفصعى" و"الئصاء لفخطح" 
و"الةظج افبغخ طافعق" و"الحمال طاصثم والةظعب 
شغ  غاتضمعن  الثغظ  شعط  أذضغاء"  و"افغظغاء  طاأخر"، 

الثولئ وغساتعذون سطى أضبر البروات.
وأصر بالصعطغئ والعذظغئ، شخار ضض بطث رأجمالغ طساصق 
أوروبا  شغ  الصعطغات  ظعرت  ولعثا  وذظغا.  أو  صعطغا 
وطجصاعا إلى أوذان طثاطفئ جّرتعا إلى تروب سزمى 
دطرتعا وأبادت سحرات المقغغظ طظ أبظائعا. شصاطئ 
الةرطاظغ  السرق  تفعق  أجاس  سطى  ألماظغا  شغ  الظازغئ 
وحظئ التروب طظ أجض جغادة السرق، بةاظإ الفاحغئ 
شغ إغطالغا، والفرظسغعن غسائرون أظفسعط أسزط حسإ 
شصث خّرج المفضرغظ والفقجفئ والمئثسغظ، واإلظةطغج 
إطئراذعرغئ  خاتإ  سرغصا  حسئا  أظفسعط  غسائرون 
سزمى ق غصئض الاظازل سظ جغادته،... شضض حسإ طظ 
حسعب أوروبا غمغج ظفسه وغسائر ظفسه طثاطفا ق غصئض 
بسغادة حسإ آخر سطغه وق غصئض بسغادة دولئ أوروبغئ 
أخرى تتضمه، ولعثا لط غامضظعا طظ بظاء اتتاد أوروبغ 
طثاعإ  بغظ  المثعئغ  الامغغج  ضثلك  وعظاك  طعتث. 
زال  وطا  الصاطى  طقغغظ  ضتغاه  راح  الثي  الظخراظغئ 

طعجعدا شغ إغرلظثا الحمالغئ.
واجاظارة  بسمص  طسه  وطظ  افطرغضغ  الرئغج  شضر  لع 
لعجثوا أن المحضطئ تضمظ شغ طئثئعط الرأجمالغ الثي 
غصر بالامغغج ولط غساطع أن غخعر الحسعب الاغ تآطظ 
شغ  الختغح  التض  أن  ولعجثوا  واتثة،  بعتصئ  شغ  به 
والئشداء.  السثاوة  ظاخئعه  ولضظعط  اإلجقطغ،  المئثأ 
وغرغثون أن غسالةعا السرذان المسافتض شغ جسمعط 
بتزر افجطتئ العةعطغئ لاثفغش افلط! وتاى عثا عط 
أطرغضا  بسزمئ  غآطظعن  وعط  تتصغصه،  سظ  ساججون 
وتفعصعا وتمغجعا سطى الثول الرأجمالغئ افخرى الئغداء؛ 
ولعثا أحسطعا ترب أوضراظغا طآخرا وعغ طعجعئ ضث 

أوروبا، شعط سظخرغعن سطى المساعى الثولغ.
إن السظخرغئ تظثر ضغان أطرغضا ضظثر السعس لطثحإ، 
وق غتسعن به تاى غروا جصعذعا وتظابرعا وتظاترعا. 
أجئاب  طظ  وجاضعن  شغعا،  طساحرغئ  شالسظخرغئ 
اهللا  بإذن  صرغئا  الصائمئ  الثقشئ  دولئ  وإن  تفضضعا. 
لعثه  العثى  راغئ  وتتمض  العضع  عثا  تسابمر  جعف 
الحسعب؛ شسعف تفدح أوق وضع أطرغضا وتسرغعا أطام 
السالط وأطام صاذظغعا بأظعا دولئ سظخرغئ بةاظإ أظعا 
اجاسمارغئ بسئإ طئثئعا، وأظعا طاثطثطئ شاحطئ ولط 
تساطع خعر صاذظغعا شغ بعتصئ واتثة، شعغ لغسئ 
أعق فن تصعد السالط إلى السسادة، شاآلإ الرأي السام 
دولغا.  إجصاذعا  سطى  تسمض  وبثلك  سطغعا،  السالمغ 
طئثئعا  سطى  الثاخطغ  السام  الرأي  تآلإ  بط  وطظ 
الظاس  غبعر  تاى  سطغه  والصائمغظ  ظزاطعا  وسظخرغئ 
وتسرض  العجائض  بمثاطش  بعط  وتاخض  ذلك،  سطى 
سطغعط المسالةات الختغتئ، شاضسئعط لغاتعلعا إلى دار 

 اإلجقم أو الثخعل شغه ذعسا

ذضر طعصع بغ بغ جغ باارغت ٢٠٢٢/٥/٢٥ ظصق سظ 
الرئغج افطرغضغ باغثن أبظاء جعلاه شغ ذعضغع؛ وخقل 
تدعره طآتمرا لتطش ضعاد ضث الخغظ صال: "إن العقغات 
الماتثة جاثاشع سظ تاغعان سسضرّغاً إذا عاجمئ الخغظ 
الخغظ  "إن  وتابع:  الثاتغ"،  التضط  ذات  الةجغرة  تطك 
تطسإ بالظار..."، وذضر طعصع الةجغرة ظئ شغ الاارغت ظفسه 
سظ الرئغج باغثن؛ شغ رده سطى جآال: سما إذا ضاظئ 
السغطرة  الخغظ  تاولئ  إن  سسضرغاً  جااثخض  أطرغضا 
سطى الةجغرة بالصعة، صال باغثن: "عثا عع الاسعث الثي 
صطسظاه سطى أظفسظا"، طدغفاً: "ضظا طعاشصغظ سطى جغاجئ 
خغظ واتثة، ولضظ شضرة أن تآخث تاغعان بالصعة عغ 
بضض بساذئ غغر طقئمئ". وصال أغدا خقل طآتمر ختفغ 
طحارك طع رئغج العزراء الغاباظغ شعطغع ضغحغثا؛ سصإ 
اجاماع ططّعل شغ ذعضغع: "إن الخغظغغظ غطسئعن بالظار 
بالفسض تالّغاً؛ سئر الاتطغص بالصرب طظ تاغعان، وسئر ضض 
باجط  الماتثث  وضان  بعا".  غصعطعن  الاغ  المظاورات 
طضاإ حآون تاغعان الاابع لمةطج الثولئ الخغظغ، تةع 
شغظشطغان، صث خرح غعم اقبظغظ ٢٠٢٢/٥/٢٣؛ أي صئض 
اقجاماع المثضعر بغعطغظ صائق: "إن العقغات الماتثة 
إسقن  بسث  ذلك  جاء  تاغعان".  ططش  شغ  بالظار  تطسإ 
الرئغج افطرغضغ جع باغثن: "أن بقده طساسثة لطثشاع 
شغ وجه أي غجو خغظغ"، وخرح  سظ الةجغرة سسضرغاً 
تحاو لغةغان، الماتثث باجط وزارة الثارجغئ الخغظغئ، 
شغ طآتمر ختفغ سصث الثمغج ٢٠٢٢/٥/٢٦، أي بسث 
صائق:  واتث  بغعم  ذعضغع  شغ  باغثن  الرئغج  تخرغح 
الرجمغ  اقتخال  أحضال  جمغع  بحثة  بضغظ  "تسارض 
بغظ العقغات الماتثة وتاغعان". وصال: "إذا صاطئ رئغسئ 
طةطج الظعاب افطرغضغ بغطعجغ بجغارة تاغعان، شإن عثا 
طظ حأظه أن غظاعك بحضض خطغر طئثأ خغظ واتثة، 
وحروط الئغاظات المحارضئ البقبئ بغظ الخغظ والعقغات 
الماتثة، وغصعض بحضض خطغر جغادة الخغظ وجقطئ 
أراضغعا، وغآبر بحثة سطى افجاس السغاجغ لطسقصات 
الخغظغئ افطرغضغئ، وغرجض إحارة خاذؤئ، لصعى اجاصقل 
حثغثة  اتاةاجات  تصثغط  وتط  اقظفخالغئ؛  تاغعان 
العقغات  أخرت  "إذا  صائق:  وتابع  افطرغضغ"،  لطةاظإ 
الماتثة سطى أن تضعن لعا ذرغصاعا الثاخئ، شسااثث 
الخغظ إجراءات تازطئ وصعغئ لتماغئ جغادتعا، وجقطئ 
أراضغعا بتجم.. ضض السعاصإ المتامطئ الاغ جاظحأ سظ 

عثا جغاتمطعا الةاظإ افطرغضغ بالضاطض".
وضرد شسض طحارك طظ الخغظ وروجغا سطى تترضات 
افطرغضغ  الرئغج  زغارة  خاخئ  الخغظ؛  تةاه  أطرغضا 
ضعاد  لتطش  السغاجغئ  الصمئ  وتدعره  لطعضغع، 
تثرغئات  وخغظغئ  روجغئ  ذائرات  أجرت  السسضري، 
والمتغط  آجغا  طظطصئ  شغ  دورغات  لاسغغر  طحارضئ 
العادئ، وشص طا أسطظئ وزارة الثشاع الروجغئ، البقباء 
٢٠٢٢/٥/٢٥. أي شغ العصئ ظفسه الثي تدر باغثن 
طظ (أطرغضا  صمئ جغاجغئ لتطش ضعاد الثي غدط ضقً 
وأجارالغا والعظث والغابان). وصالئ العزارة شغ بغان لعا: 
إن الاثرغئات المحارضئ اجامرت ١٣ جاسئ شعق بتر 
صاذشات  شغعا  وحارضئ  الحرصغ،  الخغظ  وبتر  الغابان 
اجاراتغةغئ روجغئ طظ ذراز تعبعلغش تع-٩٥ وذائرات 

خغظغئ طظ ذراز حؤان-إتح ٦.
والسآال العارد عظا وغسأله ضبغر طظ الثئراء والسغاجغغظ: 
عض غمضظ أن تاثترج الترب افوضراظغئ لاحمض الخغظ، 
أم أن عثه افطعر الطارئئ جعف غتاعغعا جاجئ الخغظ 
وأطرغضا ضشغرعا طظ أزطات سابرة جئصئ عثه افزطئ؟

ولقجابئ سظ عثا السآال ظصعل: لصث ارتئطئ بالترب 
أطرغضا  تسطظعا  ق  طثفغئ،  وأعثاف  غاغات  افوضراظغئ 
خراتئ، ولضظعا تزعر أتغاظا شغ تخرغتات السغاجغغظ، 
وشغ أسمال أطرغضا الثولغئ. وإن طظ أعط عثه الشاغات 
وافعثاف (غغر المسطظئ) طظ الترب افوضراظغئ: تطعغص 
الخغظ جغاجغا وتةارغا واجاراتغةغا؛ بتغث تئصى ضمظ 
دائرة السغطرة سظ بسث، وسثم طظاشساعا أطرغضا خاخئ 
وشغ  وتةارغا  خظاسغا  اصاخادغا؛  سمقصا  أخئتئ  أظعا 
طةاقت الاضظعلعجغا، والاأبغر بضض العجائض المااتئ لفك 
ترجغت  إسقن  بسث  خاخئ  روجغا؛  وبغظ  بغظعا  التطش 
أصثام الحراضئ اقجاراتغةغئ غغر المتثودة الاغ وصساعا 
افلساب  دورة  شغ  جظئ ٢٠٢٢  وجثدتعا  جظئ ٢٠٠١، 

تطّعرات الترب يف أوضراظغا والظزرة إىل الخني
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افولمئغئ. وصاطئ الخغظ باعصغع طساعثات تةارغئ سثة 
وخفصئ   ،٢٠١٤ جظئ  الشاز  اتفاق  أحعرعا  روجغا  طع 
الئارول ٢٠١٣، وتثحغظ خطعط لطشاز والئارول تخض 
السعن  غث  بمث  أغدا  الخغظ  وصاطئ  الخغظ.  تثود 
لروجغا بسث السصعبات الاغ شرضاعا أطرغضا سطغعا بسث 
تساوظات  وعظاك  جظئ ٢٠١٤.  الصرم  لمظطصئ  اتاقلعا 
ضبغرة سسضرغئ وجغاجغئ واصاخادغئ طع الخغظ؛ تغث 
غسائر الثئراء اقصاخادغعن أن الخغظ عغ أضئر حرغك 
سثغثة  بثطعات  أطرغضا  صاطئ  وصث  لروجغا.  اصاخادي 
شغ عثا اقتةاه، طظعا إحسال ظار الترب الثائرة الغعم 
شغ أوضراظغا وطتغطعا؛ لطدشط سطى روجغا طظ أجض شك 
الحراضئ بغظعما، وطظعا ضثلك إظحاء افتقف السسضرغئ 
المتغطئ بالخغظ ضتطش ضعاد وتطش أوضعس السسضرغئ.

وصاطئ أطرغضا ضثلك بفرض بسخ الصغعد سطى خادرات 
الخغظ فطرغضا، وشرضئ سطغعا صغعدا جمرضغئ ضثلك، 
شغ  الخغظ  سطى  اصاخادغئ  سصعبات  جابصا  وشرضئ 

طةاقت سسضرغئ طسغظئ.
إن جغاجات طقتصئ الخغظ لطادغغص سطغعا طظ جاظإ 
أطرغضا ضبغرة وطاسثدة وطاةثدة؛ وتحمض ظعاتغ ضبغرة 
طظعا جغاجغ وطظعا تةاري، وطظعا سسضري. والعثف 
طظعا - ضما صطظا - عع وضع الخغظ ضمظ دائرة طسغظئ ق 
تاةاوزعا سالمغا، وشك حراضاعا طع الثول افخرى بتغث 

تئصى ضسغفئ طاصعصسئ سطى ظفسعا.
والتصغصئ أن أطرغضا صث شحطئ شغ عثه السغاجات. وصث 
ضضعرغا  الثول  طظ  غغرعا  طع  بالاساون  الخغظ  بثأت 
الحمالغئ وروجغا بالاتثي والاخثي، وإسقن المسارضئ 
لسغاجات أطرغضا تةاععا. وعثا افطر جغعلث خراسات 
جثغثة وغجغث ُأوار الترب المحاسطئ شغ أوضراظغا وشغ 

غغرعا لااسع دائرتعا.
تفةر  جعف  الثخعص  وجه  سطى  تاغعان  طسألئ  إن 
خراسا جثغثا؛ ظاغةئ تثخقت أطرغضا الماجاغثة بالطرغصئ 
ظفسعا الاغ تخطئ شغ أوضراظغا. شما تخض شغ أوضراظغا 
عع أن أطرغضا دجئ أظفعا داخض طظاذص روجغا التغعغئ، 
وأحسطئ الظار شغ جعارعا لاامضظ طظ شرض سصعبات 
شك  أتثعا  طسطظئ  غغر  أعثاف  أجض  طظ  سطغعا  دولغئ 
حراضاعا طع الخغظ. وبالطرغصئ ظفسعا تحسض أطرغضا 
الغعم ظارا جثغثة بةعار الخغظ شغ تاغعان؛ لةر الخغظ 
لطمعاجعئ واتاقل تاغعان؛ ضعظعا ججءًا ق غاةجأ طظعا، 
وطظطصئ تغعغئ طبض أوضراظغا لروجغا. ووصسئ اتفاصات 
جابصئ طع الخغظ بثخعص تاغعان تماطا ضما وصسئ 
اتفاصات طع روجغا بثخعص أوضراظغا بط خارت تاظخض 

طظعا وتسمض ضثعا بطرق طسعجئ.
شغ  دطعي  خراع  إحسال  عع  المثفغ  أطرغضا  عثف  إن 
طظطصئ المتغط العادي، وبتر الخغظ الةظعبغ. وبالاالغ 
شرض سصعبات دولغئ سطى الخغظ إلرغاطعا سطى الرضعع 
سظث ططالإ أطرغضا السغاجغئ، بسث شرض سصعبات حثغثة 
سطغعا. والتصغصئ أن عثه الظار الاغ تتاول أطرغضا إحسالعا 
شغ طظطصئ تاغعان سظ ذرغص الاثخقت باإلضاشئ إلى 
الظار المحاسطئ شغ أوضراظغا وبسخ دول أوروبا المةاورة، 
عثه الظغران جعف غماث ترغصعا إلى أبسث طظ أعثاف 
أطرغضا، وربما اظفطائ طظعا، ولط تساطع السغطرة سطغعا؛ 
شاةر دطارًا اصاخادغا سالمغا واجسا، وتةر خراسات دطعغئ 
إصطغمغئ غغر طتسعبئ، ق تثثم طخالح أطرغضا وق غغرعا.

وشغ الثاام ظصعل: إن سظةعغئ أطرغضا وذمسعا وخطفعا 
العغقت،  تطع  العغقت  سطغعا  غةر  جعف  السالط  تةاه 
اقصاخادغئ  المخائإ  ضطه  السالط  سطى  تةر  وجعف 
وافزطات والحرور والصطص وسثم اقجاصرار. وشغ الظعاغئ 
جغضعن طضرعا جئئا شغ دطارعا وخرابعا، ضما تخض 
وظابطغعن  المصثوظغ  اإلجضظثر  صئض؛  طظ  غغرعا  طع 
وجض:  سج  المعلى  صعل  شغعا  شغخثق  وغغرعط.  وعاطر 
اْلَقَواِعِد  َن  ّمِ م  ُ َ َيا ْ ُب  ُ َّ ى  َ

َ
َفأ ْم  ِ َقْبِل ِمن  ِذيَن  الَّ َمَكَر  ﴿َقْد 

ُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث َال  ُ َتا
َ
ْم َوأ ِ ْقُف ِمن َفْوِق ُم السَّ ِ ْ َفَخرَّ َعَل

َن  اِملِ
ْعَض الظَّ َ  ِ

ّ ْشُعُروَن﴾، وصعله جئتاظه: ﴿َوَكَذِلَك ُنَو َ

اُنوا َيْكِسُبوَن﴾. ظسأله تسالى أن تضعن عثه  َ ْعضًا ِبَما  َ

الخراسات شاتتئ خغر فطئ اإلجقم لاأخث ذرغصعا شغ 
إظصاذ الئحرغئ طظ عثا الثطار والثراب والحرور المئظغئ 
سطى جغاجات رأس المال المصغائ، وافذماع المرتئطئ 

 بالطغظ والاراب، الطعط آطغظ

ظغعغعرك  بعقغئ  باشالع  شغ  بماةر  الظار  طسطح  شاح 
افطرغضغئ شصاض ١٠ أحثاص طظ ذوي الئحرة السعداء 
غعم ٢٠٢٢/٥/١٥، وسّرف ظفسه بأظه شاحغ وسظخري 
طساٍد لطساطغئ وغآطظ بظزرغئ اقجائثال السزغط الاغ 
وسصإ  الئغخ.  السضان  طتض  طعاجرغظ  بتطعل  تصعل 
ذلك صال الرئغج افطرغضغ باغثن: "غةإ سطغظا جمغسا 
أن ظسمض طسا سطى طعاجعئ الضراعغئ الاغ ق تجال وخمئ 

سار شغ روح أطرغضا".
أطرغضا  واصع  فن  حغؤا  العاصع  طظ  غشغر  ق  ضقطه  إن 
باغثن  أضاف  ولعثا  السظخري،  الامغغج  سطى  صائط 
صائق: "لسئ جاذجا، أسرف أن المأجاة جااضرر لضظ 
افجطتئ  تزر  غمضظظا  بعا  الصغام  غمضظظا  أحغاء  عظاك 

العةعطغئ شغ حعارسظا".
سظ  افطرغضغ  الرئغج  غسةج  الاغ  المأجاة  وتاضرر 
طسالةاعا شغصعم حثص سظخري آخر غعم ٢٠٢٢/٥/٢٤
بالعةعم سطى طثرجئ اباثائغئ بعقغئ تضساس لغصاض 

١٩ ذفق طظ أخعل أطرغضغئ قتغظغئ.
وأتخئ طظزمئ غان شاغعلظج أرضاغش عثه السظئ أضبر 
طظ ٢٠٠ سمطغئ إذقق ظار جماسغئ صاض أو أخغإ شغعا ٤

أحثاص سطى افصض بمسثل ١٠ صاطى أجئعسغا.
شالسقج سظث باغثن عع تزر افجطتئ العةعطغئ! وق سقج 
آخر لثغه! شعثه ظزرة جطتغئ إلى أبسث التثود طظ 
رئغج أضئر دولئ شغ السالط. شتزر افجطتئ العةعطغئ 
وتاى الثشاسغئ ق غمظع تضرار طبض عثه التعادث، فن 
بثأ  شصث  السظخري.  الامغغج  أجاس  سطى  بظغئ  أطرغضا 
الشجاة الصادطعن طظ أوروبا باخفغئ أعض الئقد افخطغغظ 
شصاطعا طظعط سحرات المقغغظ بثون رأشئ. واجاةطئعا 
ذوي الئحرة السعداء طظ أشرغصغا واجاسئثوعط طظث سام 
١٦٠٧ وبثأ بغسعط ضسطع ولط غمظتععط أغئ تصعق. 
المافعق  عع  افبغخ  "السرق  ظزرغئ  إلى  واجاظثوا 
والمعغمظ سطى السرق افجعد"، ورغط اجاخثار صعاظغظ 
بإلشاء اقجاسئاد وتترغر السعد سام ١٨٦٣ سطى سعث 
رئغسعا لظضعلظ إق أظه أصر بظزرغئ تفعق السرق افبغخ. 
وإن ضاظعا صث ُطظتعا المعاذظئ الضاططئ سام ١٨٦٨ وُأسطعا 
المتضمئ  ولضظ   ١٨٧٠ سام  لرجالعط  الاخعغئ  تص 
السطغا صررت سام ١٨٩٦ السماح بحضض صاظعظغ بالفخض 
السظخري وشص طئثأ "طظفخطعن لضظ طاساوون"! وبثلك 
والثوظغ،  السظخري  والاساطض  الامغغج  تالئ  تعاخطئ 
وتعالئ أسمال السظش ضثعط تاى الغعم، ولط تساطع 
صعاظغظعط أن تسالةعا؛ فن طسالةئ افطر ق تاط شصط 
باجاخثار الصعاظغظ وإظما بمسالةئ ظزرة اإلظسان إلى 

اآلخر وتشغغر طفاعغمه وطصاغغسه وصظاساته.
أظعاسه  بضض  الامغغج  أجاس  سطى  أطرغضا  تأجسئ  لصث 
وعغ تفّعق "السرق افبغخ طظ افوروبغغظ الئروتسااظئ 
اطاغازات  لعط  وُأسطغئ  افغظغاء"،  جضسعظغغظ  اإلظةطع 
شغ ضاشئ ظعاتغ التغاة؛ شغ الثولئ والسغاجئ والاسطغط 

واقصاخاد وغغر ذلك.
ولعثا ذال الامغغج شؤات أخرى ولع ضاظئ بغداء فظعط 
طظ طثعإ طشاغر، شمطك إظةطارا الئروتسااظاغ جغمج 
السادس باع ٣٠ ألفا طظ المساجغظ اإلغرلظثغغظ الئغخ 
الضابعلغك ضرصغص شغ أطرغضا سام ١٦٢٥، واجامر بغع 
اإلغرلظثغغظ تاى تصطص تسثاد إغرلظثا طظ ١,٥ ططغعن 
تط  بسثطا  إظه  تاى  واتث.  سصث  خقل  ألش   ٦٠٠ إلى 
تترغرعط شغ طظاخش الصرن الااجع سحر اجامر الاسثي 

سطغعط وترق ضظائسعط الضابعلغضغئ وطظازلعط.
إغرلظثغغظ  طظ  الضابعلغك،  افوروبغعن  ساظى  لصث 
وبعلظثغغظ وإغطالغغظ، ضاشئ أظعاع الامغغج تاى أوائض 
والمسطمعن  الغععد  واجه  وضثلك  السحرغظ.  الصرن 
جظعب  طظ  الصادطعن  وضثلك  الامغغج،  أظعاع  ضاشئ 
وحرق وجظعب حرق آجغا، والصادطعن طظ افطرغضغاغظ 
العجطى والةظعبغئ، واجامر افطر إلى طظاخش الصرن 

أطرغضا ضاظئ وطا زالئ دولئ سظخرغئ 
شضغش جاسابمر دولئ الثقشئ ذلك؟

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ 

الحل الوحید لمشاکل باکستان 
هو إقامۀ الخالفۀ على منهاج النبوة

کیف تکون األزمۀ المالیۀ واالقتصادیۀ فی مصر سببا إلسقاط النظام وإقامۀ حکم اإلسالم؟


