
شق  واخاغار،  طراضاة  سصث  لطثقشئ؛  اقظسصاد  بغسئ 
غتص فتث أن غضعن خطغفئ إق بالئغسئ، شق غصال: إن 
الثقشئ طظخإ إلعغ ضالظئعة، وأن اهللا عع الثي سغَّظ 
الثطفاء وجسطعط طظ المسخعطغظ، ضما جاء شغ الفضر 
اإلطاطغ سظث الحغسئ، وق غصال أغدًا: إن الاشطإ طظ 
ذرق العخعل إلى السططئ، وأن التاضط غاشطإ سطى 
بسخ  بثلك  أشاى  ضما  َسْظعة،  الثقشئ  وغأخث  افطئ، 
الفصعاء شغ السططان الماشطإ. شالصعل بأن الرجعل 
ملسو هيلع هللا ىلص ظصَّ سطى حثص ُطسغَّظ غضعن خطغفئ بسثه، أو 
سّغظ افحثاص الثغظ غضعظعن خطفاء بسثه إلى غعم 
المظاصدئ،  ضض  اإلجقم  لظخعص  طظاصخ  الصغاطئ، 
ظخعص  طع  غاظاصخ  فظه  ظاعر؛  ذلك  وبطقن 
الئغسئ. شسظثطا غضعن الثطغفئ طسطعطًا، ق تئصى تاجئ 
لظخإ  الحرسغئ  الطرغصئ  عغ  الاغ  الئغسئ؛  لاحرغع 
أن  سطى  خرغتئ  ظخعص  جاءت  وضثلك  الثطغفئ. 
الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص لط غساثطش أتثًا، بمسظى أظه لط غظص 
ابظ  سظ  بسثه،  خطغفئ  طسغظ  حثص  غضعن  أن  سطى 
سمر رضغ اهللا سظعما، صال: "ِصغَض ِلُسَمَر: َأَق َتْسَاْثِطُش؟ 
َصاَل: ِإْن َأْجَاْثِطْش، َشَصِث اْجَاْثَطَش َطْظ ُعَع َخْغٌر ِطظِّغ َأُبع 
َرُجعُل  ِطظِّغ  َخْغٌر  ُعَع  َطْظ  َتَرَك  َشَصْث  َأْتُرْك،  َوِإْن  َبْضٍر، 
اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص" ختغح الئثاري، شعثا ظص سطى أن الرجعل 
بضر  أبغ  اجاثقف  أن  الاظعغه:  طع  غساثطش،  لط 
بسثه،  لطثطغفئ  ترحغتًا  ضان  سظعما  اهللا  رضغ  لسمر 
ق  واخاغار،  طراضاة  سصث  والثقشئ  تسغغظًا.  غضظ  ولط 
غخح باإلضراه؛ ق بإضراه طظ ُغئاَغع، وق بإضراه الثغظ 
الَْخطَأَ  ِتي  أُمَّ َعْن  َوَضَع  اللََّه  «إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  لصعله  ُغئاِغُسعن، 
َوالنِّسَياَن َوَما اسُتكِْرُهوا َعلَْيِه» أخرجه ابظ طاجه، وعثا 
سام شغ ضض سصث طظ السصعد وطظعا سصث الثقشئ، شق 
بساصثغظ  إق  تاط  وق  السصعد،  ضسائر  باإلضراه  تظسصث 
خطغفئ  ظفسه  أتث  إ  َظخَّ شإذا  السصعد،  طظ  سصث  ضأي 
غضعن  ق  بئغساعط  الثقشئ  تظسصث  طظ  بغسئ  دون 
صئطعا  أطا  واخاغار،  رضًا  سظ  باغسعه  إذا  إق  خطغفئ، 
شق. شإذا أضرععط سطى الئغسئ شق غضعن خطغفئ بعثه 
الئغسئ الاغ ُأِخَثت باإلضراه، وق تظسصث له الثقشئ بعا، 
ُغطَمح  شمظ  الطاسئ  بغسئ  أطا  اقظسصاد.  بغسئ  شغ  عثا 
افطئ،  طمبطغ  طظ  اقظسصاد  بغسئ  سطى  الامرد  طظه 
ُغْةَئر سطى بغسئ الطاسئ، شسظثطا اظسصثت الئغسئ لسطغ 
بظ أبغ ذالإ رضغ اهللا سظه، أخّر سطى طساوغئ أن 
ذطتئ  وأجئر  الظاس،  شغه  دخض  شغما  وغثخض  ُغئاِغع، 
والجبغر سطى بغساه، ولط غظضر سطغه أتث طظ الختابئ 
سطى  اإلجئار  ختئ  سطى  جضعتغًا  إجماسًا  شضان  ذلك، 
بغسئ الطاسئ، أطا بغسئ اقظسصاد شق غخح شغعا اإلجئار 
اظسصاد  بغسئ  بغان  شغ  بارزا  جاء  طا  وعثا  واإلضراه. 
دولئ  دجاعر  طحروع  طظ   ٢٥ المادة  شغ  الثقشئ 
سصث  "الثقشئ  الاترغر:  تجب  أسثه  الثي  الثقشئ، 
طراضاة واخاغار، شق غةئر أتث سطى صئعلعا، وق غةئر 
المادة  شغ  وضثلك  غاعقعا"،  طظ  اخاغار  سطى  أتث 
٢٨: "ق غضعن أتث خطغفئ إق إذا وقه المسطمعن. وق 
غمطك أتث خقتغات الثقشئ إق إذا تط سصثعا له سطى 
اإلجقم". شغ  السصعد  طظ  سصث  ضأي  الحرسغ  العجه 
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طع الثغظ عاجروا إلغعط. شصث ضال اهللا المثغح لططرشغظ 
وتصعغاعا  وظخرتعا  الثولئ  عثه  إصاطئ  شغ  لثورعما 
والةعاد شغ جئغطه إلسقء ضطماه. شضان الطرشان شغ 
المصثطئ شغ الصاال ضما ضاظا شغ تمض الثسعة شضرغا 
ملسو هيلع هللا ىلص  بسثه  طظ  الثولئ  تفزعا  الثغظ  وعط  وجغاجغا. 
شغ  جغره  وجاروا  الجضاة،  وطاظسغ  المرتثغظ  وصاتطعا 

تصعغاعا وتمثدعا تاى تتضط السالط بأجره.
شالعةرة الظئعغئ ضاظئ إلصاطئ دولئ، ولغسئ أغئ دولئ، 
افرض  أسماق  شغ  جثورعا  تدرب  سزمى  دولئ  بض 
السماء،  سظان  إلى  شروسعا  وتخض  وسرضا،  ذعق 
وتآتغ أضطعا الطغئئ شغ ضض طضان. شرجثئ المفاعغط 
المساصغمئ وصدئ سطى المفاعغط السصغمئ، شظعدئ 
ضاشئ  شغ  الاصثم  إلى  أدت  ختغتئ  ظعدئ  بالظاس 
الظعر،  إلى  الزطمات  طظ  شأخرجاعط  التغاة،  طةاقت 
وذئصئ  السزغمئ،  وافخقق  السالغئ  الصغط  وظحرت 
وتضمئ  راصغا،  طةامسا  شأوجثت  الختغتئ،  افظزمئ 
بأوراصعا  تزطض  لمظ  الثظغا  جسادة  شتصصئ  بالسثل، 

العارشئ، وجسادة الثارغظ لمظ آطظ وسمض خالتا.
إظعا ذضرى سزغمئ، ولغسئ سغثا غتافض بعا ضسغثغظا 
طظعا  تآخث  شالثضرى  وافضتى.  الفطر  العتغثغظ 
تاشض  وتارغثظا  تصادغه،  بما  لطسمض  والسئر  الثروس 
بالثضرغات السزام، والعةرة لغسئ ذضرى سابرة تمر 
والسمض  بأعمغاعا  والاثضغر  سطغعا  الارضغج  دون  طظ 
سطى إتغاء العثف طظعا أق وعع إصاطئ الثولئ لمظ أتإ 
وتعزغع  باقتافاقت  ُتتغا  شق  به.  واصاثى  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ 
بض  الاعاظغ،  وبائادل  المعلعغئ  والرصخات  التطعغات 

بالسمض الةاد والثؤوب لاتصغص الشاغئ طظعا.
إن الضفار أدرضعا أن اإلجقم سّج واظاحر بثولئ، شصرروا 
بالسمض  لغئثأوا  ذلك  طظ  تمضظعا  إذا  تاى  عثطعا، 
سطى عثم اإلجقم، شأصاطعا دوق سطى أظصاضعا تتضط 
افطر  غظططغ  تاى  اإلجقم  طظ  بأحغاء  طشطفئ  بالضفر 
الفاجثة  العذظغئ  الثول  عثه  بأن  المسطمغظ  سطى 
غثرضعن  فظعط  إجقطغئ،  دول  السفظئ  والصعطغئ 

خراع افدوات يف السراق 
أجئابه وتثاسغاته

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ أتمث الطائغ – وقغئ السراق

العةرة الظئعغئ: 
طاذا تسظغ وطاذا تصصئ؟

سام عةري آخر غأتغ سطغظا وظتظ ظساظغ افطرغظ تتئ وذأة التضط 

بالضفر، وشغ ظض تضام ذعاغغئ غسعطعظظا جعء السثاب، وأجطمعا 

المساسمر،  الضاشر  لطشرب  بقدظا  وطصثرات  وبرواتظا  خغراتظا 

وإظظا إذ ظعظأ أطاظا اإلجقطغئ بتطعل عثا السام العةري الةثغث 

والامضغظ  اقجاثقف  سام  تةسطه  فن  ظثسععا  شإظظا   ١٤٤٤

وافطظ شغ افرض؛ وذلك بأن تسمض طسظا إلجصاط عثه افظزمئ 

الظئعة. طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  وإصاطئ  الةئرغئ 
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ضطمئ السثد

طصاثى  الخثري  الاغار  زسغط  أتئاع  طظ  اآلقف  دخض 
الخثر غعم افربساء المعاشص ٢٠٢٢/٧/٢٧ المظطصئ 
طرددغظ  بشثاد  وجط  الاتخغظ  حثغثة  الثدراء 
اإلذار  لصعى  وطظاعدئ  لطخثر  طآغثة  عااشات 
الخثر  دسا  بسثعا  إغران،  طظ  المثسعم  الاظسغصغ 
أظخاره إلى اقظستاب صائق لعط سئر تشرغثته "وخطئ 
رجالاضط أغعا افتئئ، شصث أرسئاط الفاجثغظ، خطعا 
رضساغظ وسعدوا إلى طظازلضط جالمغظ"، بط أساد الضرة 
السئئ المعاشص ٧/٣٠ بسث إخرار الطرف الباظغ سطى 
طتمث  وترحغح  التضعطئ  تحضغض  شغ  صثطا  المدغ 
الخثر  دسعى  ذلك  شغ  طاةاعطغظ  السعداظغ،  حغاع 

شغ رشده له رشدا صاذسا.
والاخرشات  التالغئ  افتثاث  لمةرغات  والماائع 
وافتجاب  الضاض  رؤجاء  طظ  اآلخرغظ  تةاه  الخثرغئ 
ظعري  افجئص  العزراء  رئغج  طصثطاعط  وشغ  افخرى 
المالضغ أطغظ سام تجب الثسعة وصائث سمطغئ خعلئ 
سطى  ضاظئ  الاغ  السمطغئ  تطك  تضمه،  إبان  الفرجان 
سطى  ضطغاً  والصداء  الخثر،  طصاثى  دور  إظعاء  وحك 
جراغاه لعق الاثخقت الثارجغئ الاغ ق ُغرد لعا ذطإ...

إن طا غةري لط غضظ أتث طظ صادة الخراع والاعاشئ 
وغسمض  غاخرف  الحثخغئ،  المخالح  سطى  والاضالإ 
دون  حفئ  بئظئ  غاطفر  تاى  أو  غخرح  أو  وغثطط 
ودون إرادة المتاض  خارج الئقد،  افجغاد طظ  أواطر 
المتضمئ  وصرار  اقظاثابات،  شظاائب  افطرغضغ، 
وضض  الخثر،  واظستاب  المسطض،  بالبطث  اقتتادغئ 
تثطغط  سظ  بسغثة  لغسئ  التاخطئ  الفعضى  عثه 
تافص  شأتغاظا  طسعا،  والقسئغظ  أطرغضا  وإطقءات 
والسظاوغظ  الرطعز  أطا  تثاطش،  وأتغاظا  طخالتعط 
لعا،  غثطط  طا  تظفث  أدوات  إق  عغ  شما  السراصغئ 
تراجسه  واتثًا  السغث  غضعن  سظثطا  الضئرى  والطاطئ 
لاتصغص  طافاوتئ  وطعاسغث  أوصات  شغ  ذاتعا  الرطعز 
اإلطقءات  سطغعط  شاةرى  الحثخغئ،  طخالتعا 
تتصغص  أجض  طظ  طاظاعغئ  بثصئ  تظفغثعا  المططعب 
السغث  عثا  غعط  وق  الصثغط،  تسث"  "شرق  حسار 
افجظئغ طا غتثث شغ الئطث طظ دطار وخراب وجفك 

لطثطاء، شالمعط سظثه عع تتصغص طخالته.
وجابصا ضان القسإ افجاجغ شغ عثه الطسئئ الصثرة 
عع أطرغضا وطظ غثور شغ شطضعا، والغعم ظقتر تترك 
رجاقت ذات وقءات برغطاظغئ، لاحارك شغ المحعث 
السراصغ ولضظ لغج رغما سظ أطرغضا بض بدعء أخدر 
طظعا، وعثا غظئشغ إسثاد الثطط المظاجئئ له، ووضع 
طظ  المظفثغظ  سطى  افدوار  وتعزغع  جثغث،  جغظارغع 
جسطعط  الثي  الضاشر  افجظئغ  سئغث  السصعل،  صاخري 
عثه افغام جضارى وطا عط بسضارى، ق غثرون سطى 
السغث  طخالح  إدارة  شغ  الظعائغ  اقخاغار  جغصع  طظ 
طظ  وبإحراف  الئطث  شغ  اإلظةطغجي  والسغث  افطرغضغ 
المرجع اإلغراظغ الثي بات واضتا طظ زغارة صااظغ صائث 
شغطص الصثس اإلغراظغ وإطقءاته سطى اإلذار ودسعته 

لدئط الظفج، طاظاغما طع دسعة أطرغضا وبرغطاظغا.
إدخال  طظ  الخثر  طصاثى  به  صام  طا  إن  صطظا  وضما 
رجاله إلى المظطصئ الثدراء، أتخظ وأتضط طظطصئ 
التضعطئ  وطعصش  الئرلمان،  وصاسئ  السراق  شغ 
والصعات افطظغئ تةاه عثا التثث، عع بإغساز طثسعم 
وباثطغط دصغص طظ السادة المثضعرغظ آظفا، دون 
سطى  واظسضاجاته  سصئاه،  غتمث  ق  طا  إلى  اقلافات 
الخثر  صاله  طا  وإن  أطره،  سطى  المشطعب  الحسإ 
أرسئاط  شصث  افتئئ،  أغعا  رجالاضط  "وخطئ  لرجاله 
الفاجثغظ"، وإسادة الضرة طرة باظغئ بسث بقبئ أغام، 
غاثئطعن  باتعا  الثغظ  لثخعطه،  واضتئ  رجالئ 
لمزاعرات  أتئاسه  المالضغ  دسا  شصث  طعاصفعط،  شغ 
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إن العةرة الظئعغئ لعغ تثث سزغط بضض المصاغغج، 
دولغا  وضسا  وأوجثت  الاارغت  طةرى  غّغرت  لصث 
افطط،  أسزط  طظ  أطئ  وأوجثت  جثغثا،  وسالمغا 
وأصعاطا  حسعبا  جمسئ  لطظاس،  أخرجئ  أطئ  خغر  بض 
والسادات،  والطشات  افلعان  بمثاطش  السالط  ضض  طظ 
بإجقطعا  تساج  وضطعا  واتثة،  بعتصئ  شغ  وخعرتعا 
أو  راغاه  تمض  شغ  الفدض  لعا  وتظسإ  به  وتامسك 

تصثغط الثثطات الةطغطئ له.
سطى  دولئ  لغصغط  اهللا  طظ  بعتغ  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  عاجر 
أجاس الفضرة الاغ دسا إلغعا. ودلغض ذلك أظه عاجر 
بسث أن أخث الئغسئ طظ زسماء المثغظئ شغ بغسئ السصئئ 
الباظغئ سطى السمع والطاسئ وأن ق غظازسعا افطر أعطه، 
وأعطغعط،  أظفسعط  غمظسعن  طما  ملسو هيلع هللا ىلص  غمظسعه  وأن 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  باغسعا  شصث  التضط.  سطى  بغسئ  شضاظئ 
لغتضمعط، وطا إن تخض ملسو هيلع هللا ىلص سطى الئغسئ تاى حضض 
صعطعط  سطى  لغضعظعا  رجق   ١٢ طظ  طةطسا  طظعط 
وخض  شسظثطا  تاضما.  أخئح  أظه  سطى  غثل  طا  وضقء، 
غئاغسعظه  الظاس  وجاء  التضط،  جطمعه  المثغظئ  ملسو هيلع هللا ىلص 
سطى السمع والطاسئ، وبثأ ملسو هيلع هللا ىلص غرتإ حآون التضط، 
الثولئ  حآون  إلدارة  طرضجا  لغضعن  المسةث  شئظى 
بةاظإ السئادة، وضاإ ضاابا غحمض السغاجئ الثاخطغئ 
شغما غاسطص بالاساطض طع طثاطش افذغاف الاغ تصطظ 
سقصات  شأصام  الثارجغئ  السغاجئ  باسغغر  وبثأ  الئطث، 

تسظ الةعار طع الثول المةاورة.
لصث تداشرت اآلغات وافتادغث الاغ تاسطص بالعةرة 
إلى  الظزر  تطفئ  شضبرتعا  وافظخار،  والمعاجرغظ 
بمصاداعا.  والسمض  بعا  لفخث  ودراجاعا  أعمغاعا 
أوجإ  طظ  عغ  لقجقم  دولئ  إصاطئ  أن  إلى  شاحغر 
شغعط  تةسثت  شالثغظ  افولعغات.  وأولى  العاجئات 
ضض  جئغطعا  شغ  تتمطعا  وصث  افوائض،  وعط  الفضرة 
أذى وساحعا طظ أجطعا واجاسثوا لطمعت شغ جئغطعا، 
شارضعا ضض طا لثغعط شغ طضئ، وعاجروا لغئظعا الثولئ 
طع رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، شرضجت سطغعط اآلغات ضما رضجت 
سطى الثغظ ظخروا وآووا فظعط جّطمعه التضط وتآخعا 

بقدظا  شغ  طحاضطعا  تض  تةث  المآلط،  وعثا  لضظعا،  وطضعظاتعا...  أتجابعا  بغظ  الساخظ  الخراع  إلى  أتغاظًا  تخض  عحاحئ  تاثططعا  ضئرى  المسماة  الثول  عثه  إن 
إلى  طئاحرة  لغظاصض  بط  وطظ  شطسطغظ،  المئارضئ  أرضظا  اتاقل  سطى  الصائط  غععد  ضغان  لظا،  سثاوة  الظاس  أحث  إلى  طظططصًا  بقدظا،  باغثن  شغجور  تسابظا!  وسطى 
لثولئ  وغصثم  جثة...  إلى  "إجرائغض"  طظ  غساشر  أطرغضغ  رئغج  أول  جغضعن  أظه  إلى  (طحغرًا  باغثن  وغفاثر  طعططغظ،  خاظسغظ  تضاطعا  شغساصئطه  التةاز  أرض 
زغادة  لئتث  الثطغب  دول  تضام  ذلك  بسث  باغثن  وغطاصغ  شصثوه!  التغاء  تاى  بض  جسعد  آل  تضام  غساتغغ  شق  ذلك  وطع  الاارغت...)  شغ  دسط  تجطئ  أضئر  غععد 
(إن  صائًق  الاطئغع  ططش  لئتث  والسططئ  وافردظغ  والسراصغ  المخري  الظزام  تضام  طع  الرعط  بعثا  غةامع  بط  أطرغضا،  شغ  الادثط  لاثفغش  الطاصئ  إظااج 
خحغئ  دون  التضام  أولؤك  لئاغثن  غخفص  بط  وطظ  غععد!  ضغان  إلزالئ  الةعاد  بثل  الاطئغع  غضعن  أن  باغثن  لعط  غرغث  عضثا  إغةابغًا)...  غسث  تطئغع  أي 
غرضسعن! ولعما  طسعما،  التضام  غطئِّع  ُيْؤَفُكوَن﴾  ى  َّ

َ
أ  ُ َّ ُم  ُ َقاَتَل ْم  ُ َفاْحَذْر اْلَعُدوُّ  ُم  ُ ﴿ غععد  وضغان  أطرغضا  تضعن  أن  شئثل  والمآطظغظ!  ورجعله  اهللا  طظ 

الحکام الرویبضات یطّبعون مع أعداء اإلسالم والمسلمین وهم لهم یرکعون!

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ 

يف رتاب دجاعر دولئ الثقشئ
املادتني ٢٥ و ٢٨

الثقشئ سصث طراضاة واخاغار
ق غثخطه إضراه وق إجئار
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 افربساء ٥ طظ طترم ١٤٤٤عـ المعاشص ٣ آب/أغسطج ٢٠٢٢ طـ٢     السثد ٤٠٢

اجاعثشئ سخابات الظزام، بخاروخ "م. د" جغارة سطى ذرغص "شرضغا - دغر جظئض" بةئض الجاوغئ جظعب إدلإ. 
ولط غظةط سظ اقجاعثاف وصعع إخابات شغ خفعف المثظغغظ، تغث سمطئ شرق الثشاع سطى تفصث المضان. وجئص 
أن ضبفئ صعات الظزام طظ صخفعا سطى طظاذص طافرصئ شغ إدلإ، جئصعا ارتضاب روجغا لمةجرة افجئعع الفائئ 
بصخش ذائراتعا التربغئ طظازل المثظغغظ شغ صرغئ الةثغثة غرب إدلإ، وجاءت عثه المةجرة بسث غعم طظ اظاعاء 
الصمئ البقبغئ لضضٍّ طظ بعتغظ وأردوغان ورئغسغ، والاغ جمساعط شغ الساخمئ اإلغراظغئ ذعران. وتسطغصا سطى 
المةجرة، خاذإ بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا، المسطمغظ شغ أرض الحام بالصعل: 
لصث تعالئ سطغضط المةازر الفزغسئ سطى طر جظعات البعرة الماضغئ، وخاخئ بسث ضض اجاماع غسصثه "الداطظعن" 
الثئباء، ولغسئ طةجرة الةثغثة اجابظاء سظ أخعاتعا طظ المةازر، لقظاصام طظضط وإخداسضط، بدعء أطرغضغ لؤغط، 
وتتئ غطاء دولغ وبافعغخ أطمغ، وأدوات ضاطظغظ. وتابع الئغان بالصعل: لصث بات واضتاً سظثضط ضغش تاط 
عثه المةازر؛ والصادة المرتئطعن ق غترضعن تةاععا جاضظاً، ولصث بات سظثضط واضتاً، غا أعطظا شغ الحام؛ ضغش أن 
صغادات عثه المظزعطئ الفخائطغئ؛ ترغخئ ضض الترص أن تصثم أوراق اسامادعا لطشرب الضاشر، وتصثم شغ جئغض 
ذلك ضض الاظازقت، فجض طظاخإ جرابغئ؛ وجغضعن تالعط ضما ضان تال أصراظعط طظ صئض، الرطغ بسث الفروغ طظ 
المعمئ. وخاط الئغان طآضثا: إن دطاء أبظائظا لظ غظاخر لعا إق طظ صّثم أوراق اساماده هللا جئتاظه وتسالى؛ وضان 
ترغخا سطى ظغض رضعان اهللا وتثه، ولظ غظاصط لادتغاتظا إق طظ اطاطك صراره واساخط بتئض ربه سج وجض، وإن 
خقخظا لظ غضعن إق سئر رجال باسعا اهللا أظفسعط وأطعالعط، ولط غئغسععا لطثاسمغظ والماآطرغظ ببمظ بثج. 
شضان ق بث لظا طظ اتثاذ صغادة جغاجغئ واسغئ خادصئ جربظاعا شغ المعاصش جمغسعا، تماطك طحروسا واضتاً وذرغصئ 
طساصغمئ طتثدة، لظسغر طسا ظتع تتصغص بعاباظا وأعثاشظا وخقخظا وسجظا، وذلك عع السئغض العتغث لطثقص.

أضثت طمطضئ آل جسعد أن طعاصفعا البابائ والراجثئ تةاه صدغئ شطسطغظ والحسإ الفطسطغظغ، لظ تاشغر 
بسث جماتعا لةمغع الرتقت بما شغعا الطائرات الاابسئ لضغان غععد بسئعر أجعائعا. وذضرت وضالئ أظئائعا أن 
الممطضئ "حثدت سطى أن الصرار بالسماح باجاثثام المةال الةعي لةمغع حرضات الطغران طرتئط بالاجاطاتعا 
الثولغئ، وق تسظغ عثه الثطعة أظعا طصثطئ لثطعات أخرى". وتسصغئا سطى ذلك صال شغ تسطغص ختفغ ظحره 
تضام  غمدغ  عضثا  طفاده:  طا  طعاصسه  سطى  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ 
الصرار  خثر  أن  بمةرد  غععد  ضغان  طع  الاطئغع  ظتع  ترضغا  رئغج  أردوغان  طبض  ذلك  شغ  طبطعط  جسعد  آل 
طظ جغثعط شغ الئغئ افبغخ، وضما خرح أردوغان تغظما اجاصئض رئغج ضغان غععد شغ سصر دار الثقشئ 
السبماظغئ بق خةض وق تغاء، بأّن الاطئغع لظ غشغر طظ طعصش ترضغا الراجت طظ صدغئ شطسطغظ والصثس، بض 
ألمح إلى أظه غثثم الصدغئ بالثغاظئ! واآلن تضام آل جسعد غآدون الثور ظفسه وطظ المظططص المثجي ظفسه، 
لقجاسمار غثثطعن  سمقء  تضام المسطمغظ عط  وخاط الاسطغص طآضثا أن: ضض  سثر أصئح طظ ذظإ.  بض عع 
طثططاته وضطعط غسغرون بتسإ افواطر والصرارات، وغآدون أدوارا طثاطفئ أتغاظا وشصا لما تصادغه خطئ 
أجغادعط شغ لظثن وواحظطظ، ولظ غظخر شطسطغظ إق جغعش افطئ وخقشاعا الراحثة الصائمئ صرغئا بإذن اهللا.

رغط  تعثأ  لط  والمظطصئ  السربغ،  الربغع  اظطقق  طظث 
المتاوقت الماضررة لعأده، إق أن الرغئئ الصعغئ لثى 
الحسعب اإلجقطغئ لطاترر طظ اجائثاد التضام السمقء 
شئالرغط  المتاوقت،  تطك  طظ  أضئر  ضاظئ  وذشغاظعط 
طظ تحضغض تضعطئ تطع التضعطئ، وإجراء اظاثابات شغ 
بسخ الئطثان، وطتاوقت الاعاشص بغظ طثاطش الصعى 
ذلك  ضض  الثوغقت،  بسخ  شغ  والسسضرغئ  السغاجغئ 
لط غفطح شغ اجاصرار عثه الئقد والظععض بالحسعب، 
الرئغج  السئإ  إدراك  شغ  الةاد  لطافضغر  غثشسظا  طا 
لعثه المسدطئ وسثم إطضاظغئ تخعل اتفاق بغظ تطك 
الصعى، شطماذا ضطما أبرم اتفاق، أو تط تحضغض تضعطئ، 

أو أجرغئ اظاثابات تافةر افوضاع طظ جثغث؟
شإذا أخثظا السعدان طباقً، تغث صاطئ اظافاضئ حسئغئ 
لط غسئص لعا طبغض شغ طعاجعئ ظزام الئحغر، اظازمئ 
تط  وصث  اإلظصاذ،  تضعطئ  إلجصاط  السعدان  طثن  ضض 
الطةظئ  صاطئ  تغث  ٢٠١٩م،  ظغسان/أبرغض  شغ  ذلك 
وتسغغظ  به  باإلذاتئ  ظفسه  الئحغر  لظزام  افطظغئ 
طةطج سسضري لتضط الئقد، إق أن الصعى السغاجغئ 
أشطتئ شغ إبصاء الحارع ططاعئاً، واساخام أطام صغادة 
الةغح، طا أتثث حطق تاطا لترضئ التغاة شغ الساخمئ 
المطالئات  جصش  طظ  المساخمعن  ورشع  الثرذعم، 
وإصاطئ  السغاجغ،  المحعث  طظ  تماطاً  السسضر  بإبساد 
تضعطئ طثظغئ بضاطض الخقتغات، وطةطج تحرغسغ 
طآصئ لتغظ إجراء اظاثابات، شسارع السسضر، باعاذآ 
طظ بسخ الصعى السغاجغئ، بفخ اقساخام بمةجرة 
جمغ  اتفاصاً  أبرطعا  بط  تقتصعط،  شدائتعا  تجال  ق 
المثظغعن  خقلعا  طظ  غاحارك  الثجاعرغئ،  بالعبغصئ 
جغادة  طةطج  تحضغض  وتط  التضط،  شغ  والسسضر 

برئاجئ السسضر، وطةطج وزراء بإدارة طثظغئ.
بالفحض  تمغجت  لساطغظ  اقظاصالغئ  التضعطئ  اجامرت 
واقتعاطات  والمثاخمات،  والاحاضسات  والاثئط 
باظصقب  اظاعى  والمثظغغظ،  السسضر  بغظ  المائادلئ 
الئرعان، شغ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠٢١م بط خطابه 
المآجسئ  تثطغ  شغه  أسطظ  الثي   ٢٠٢٢/٠٧/٠٤ شغ 
بالضرة  شثشع  المثظغغظ،  طع  الافاوض  سظ  السسضرغئ 
الطةظئ  طع  المثظغئ  الصعى  تافص  بأن  ططسئعط  إلى 
واإلغصاد)  افشرغصغ  واقتتاد  الماتثة  (افطط  البقبغئ 
أي  دون  وزراء  رئغج  واخاغار  تضعطئ،  تحضغض  سطى 
تثخض طظ الةغح، شطط غصئض المثظغعن بعثا السرض 
شعط  أسمى  طا  بسصعلعط،  بالاقسإ  الئرعان  واتعمعا 
السسضر  عط  شعا  والماابسغظ،  السغاجغغظ  طظ  الضبغر 
وتسغغظ  تضعطئ،  إصاطئ  شغ  التص  المثظغغظ  غسطعن 
طظعط،  تثخض  دون  الخقتغات  بضاطض  وزراء  رئغج 

شغرشخ المثظغعن ذلك، لماذا؟
ظصعل إن طظ أدق المفاعغط السغاجغئ وأعمعا، إدراك 
طفععم السططئ، وأغظ تضمظ، ولمظ تضعن، شالسططان 
غغر السططئ، شالسططان لشئ عع التضط - المطك والعالغ 
- وعع التةئ والئرعان، وضمخططح جغاجغ غصخث به 
التاضط (العالغ)، والتضط ضما جاء شغ التثغث َأنَّ َرُجًق 
اْلِةَعاِد  َأيُّ  اْلَشْرِز  ِشغ  ِرْجَطُه  َوَضَع  َوَصْث  ملسو هيلع هللا ىلص  الظَِّئغَّ  َجَأَل 
َأْشَدُض َصاَل: «كَلَِمُة َحقٍّ ِعْنَد ُسلْطَاٍن َجائٍِر». أطا لمظ غضعن 
غتضمعا،  طظ  تثاار  الاغ  شعغ  لفطئ،  شإظه  السططان 
اِطِئ َصاَل: «بَايَْعَنا َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َعَىل  َسْظ ُسَئاَدَة ْبِظ الخَّ
ْمعِ َوالطَّاَعِة ِيف الَْمْنَشِط َوالَْمكَْرِه َوأَْن َال نَُناِزَع اْألَْمَر أَْهلَُه  السَّ
َوأَْن نَُقوَم أَْو نَُقوَل ِبالَْحقِّ َحْيُثاَم كُنَّا َال نََخاُف ِيف اللَِّه لَْوَمَة َالئٍِم»، 
وأتادغث الئغسئ ضبغرة وضطعا تصعد إلى أن السططان 
لفطئ تسطغه طظ تحاء وشص أتضام اإلجقم، وعثا غسظغ 
أن رشخ المثظغغظ تحضغض تضعطئ بسغثًا سظ السسضر 
لغج عع طرادعط، شماذا غرغثون أضبر طظ أن غضعن 
الرجمغ  الظاذص  اهللا  خطش  سادل  صال  لعط؟!  السططان 

الاسثدغئ الصطئغئ وبسثعا البظائغئ الصطئغئ إلى أتادغئ 
الصطئغئ الاغ أخئتئ تامغج بخسعد صعة أتادغئ تسغطر 
سطى المحعث الثولغ وتتااج لطمتاشزئ سطى طضاظاعا 
تروب  شغ  الاعرط  دون  الئغؤئ  عثه  سطى  تسغطر  أن 
طفععطه  ظاي  صثم  المظططص  عثا  وطظ  وعظاك.  عظا 
طساعثشا به الصعة افطرغضغئ بافجاس وضغفغئ تساططعا 

طع المةامع الثولغ شغ عثه التصئئ الةثغثة".
الةمع  ظااج  عغ  الثضغئ  الصعة  الثضغئ:  الصعة  طفععم 
وشصا  ولضظ  طساً  الظاسمئ  والصعة  الخطئئ  الصعة  بغظ 
أرظسئ  "وغسرف  بغظعما.  تةمع  طتثدة  قجاراتغةغئ 
وغطسعن الصعة الثضغئ سطى أظعا صثرة الفاسض الثولغ 
سطى طجج سظاخر الصعة الخطئئ والصعة الظاسمئ بطرغصئ 
تدمظ تثسغط تتصغص افعثاف الفاسطئ بضفاءة وشسالغئ".

لصث أدرضئ أطرغضا أن اجاثثام الصعة الخطئئ أدى إلى 
ظاائب جطئغئ ولط غتصص افعثاف اقجاراتغةغئ ضما عع 
والتروب  والسراق،  أششاظساان  شغ  تثث  ضما  طأطعل 
السسضرغئ أي الصعة الثحظئ عغ صخر لظعع طظ الصعة 
شغ الاساطض طع اآلخرغظ تغث غحغر جعزغش ظاي "لاشغر 
والسطعم  الاضظعلعجغا  أخئتئ  تغث  الصعة  طخادر 
والاسطغط طخادر جثغثة لطصعة. باإلضاشئ إلى أن الصعة 
اقصاخادغئ والثبطعطاجغئ لطثولئ أخئتئ ذات أعمغئ 
شغ  الاأبغر  سطى  وصثرتعا  الثولئ  صعة  لاتثغث  ضئغرة 
المخادر  عثه  سطى  اقساماد  إن  بض  الثولغئ.  الساتئ 
الصعة  سطى  اقساماد  طظ  تضطفئ  أصض  أخئح  الةثغثة 
وضظاغةئ  ذضرعا.  جئص  ضما  سثة  ظعاح  طظ  السسضرغئ 
ضض  وتسابات  الثولغئ  اقجاراتغةغات  تشغرت  لثلك 
زغادة  شغ  دولئ  ضض  رغئئ  طظ  العضع  شاتعل  دولئ 
صعتعا سطى تساب غغرعا إلى الاساون طع غغرعا لجغادة 
صعتعا وتسزغط طظفساعا واقجافادة طظ عثا الاساون 
ق  والاغ  تعاجععا  الاغ  الاتثغات  سطى  الاشطإ  شغ 

تساطغع أن تعاجععا طظفردة".
أطرغضا  إن  الصعل  ظساطغع  الظصاط  عثه  خقل  وطظ 
اجاراتغةغئ  سطى  وأبصئ  شصط  افجالغإ  طظ  غّغرت 
جااساطض  طتامض  اجاراتغةغ  ضسثو  الخغظ  اتاعاء 
الصعة  أي  الحاطض  الصعة  طفععم  خــقل  طظ  طسه 
تراطإ  شسض  ضما  شصط  الثحظئ  الصعة  ولغج  الثضغئ، 
الثي ذعإ شغ اجاثثام الصعة الثحظئ بأجطعب شر 
سطى  وساد  أضئر  الروجغ  الخغظغ  الاعاشص  جسض  طا 
إدارة  شسادت  اإلساصئ،  أو  باإلبطال  اقتاعاء  جغاجئ 
جمغع  اجاثثام  خقل  طظ  الصعة  جغاجئ  إلى  باغثن 
أظعاع الصعة، وعغ ق تمظع طظ السقصات الاةارغئ طع 
بسخ  شغ  السثو  طع  الافاعط  وق  الطصاء  وق  الثخط 
الصداغا طع بظاء الاتالفات السسضرغئ طع دول اإلصطغط 
وضط المتغط العظثي إلى العادي والعجعد السسضري 
الضئغر لطصعات افطرغضغئ شغ بتر الخغظ، وطظ خقل 
والسقصات  الةعار  دول  طع  اقصاخادغئ  الاتالفات 
شغ  شراغا  تارضا  تراطإ  طظعا  خرج  والاغ  والاضاقت 
دول اإلصطغط اجاشطاه الخغظ لمخطتاعا، شما ضان طظ 
إدارة باغثن إق إسادة تعظغش العجعد افطرغضغ شغ 
طةامسئ  الةعار  دول  طع  اقصاخادغئ  الاضاقت  جمغع 
أو طظفردة، وتتثغث الصعة السسضرغئ افطرغضغئ ورشع 
والاساون  السسضري  اإلظفاق  زغادة  طظ  الةعار  دول 
غسظغ  عثا  ضض  السسضرغئ،  الصعاسث  وبظاء  أطرغضا  طع 
سعدة أطرغضا لمفععم الصعة الثضغئ الاغ ق تسعد سطى 

افعثاف باإلبطال أو اإلساصئ.
شق تعثئئ طع سثو طتامض وإظما جغاجئ اقتاعاء طظ 

 خقل طفععم الصعة الحاطض

باجط الترغئ والاشغغر والصغادي بتجب الئسث ردًا سطى 
جآال طثغسئ صظاة الةجغرة صال: "إن الئرعان أترجضط، 
دون  العزراء  ورئغج  التضعطئ  اخاغار  لضط  ترك  تغث 
تثخض الةغح، شماذا ترغثون، ولماذا رشداط؟"، شصال: 
"ظتظ ظرغث السططئ، بمسظى تضعطئ طثظغئ تدع غثعا 
سطى ضض طفاخض الثولئ وأجعجتعا بما شغ ذلك الةغح 
والصعى افطظغئ"، شماذا تسظغ السططئ وطا أعمغاعا؟

والصثرة  والصعة،  والاتضط،  السغطرة،  عغ  شالسططئ 
سطى شسض ضض حغء، وتضمظ شغ الفؤئ افصعى، شطغج 
لطسططان أي صثرة سطى التضط إذا لط تضظ له صعة تتمغه 
المةرطغظ،  بعا  وغصعر  غخثرعا،  الاغ  أتضاطه  وتظفث 
وغعثد بعا المساثغظ، وغصمع بعا الثارجغظ سطغه، لثلك 
شسظثطا أدرك المثظغعن أن الةغح خاتإ السططئ بات 
غظاوئعط وق غساظثعط، وسطمعا أن خطاب الئرعان عع 
شت لعط، تغث غسطغعط جططاظاً بق جططئ، طا غةسطعط 
تتئ رتماه شغفحطعط ضما شسض طع التضعطئ اقظاصالغئ 
شاثطع الساتئ لطةغح  السابصئ شغاط ترصعط جغاجغاً 

وطظ غتالفعظه طظ سمقء أطرغضا.
إن الخراع بغظ أعض السططئ والسططان عع خراع صثغط 
ق غرشسه إق أتضام اإلجقم، شاإلظسان بطئسه إذا ططك 
حغؤاً طظ الصعة والسططئ غاتعل إلى طسائث، صال تسالى: 
ضاظئ  ولما   ،﴾ َ اْسَتْغ َرآُه  ْن 

َ
أ    

َ
َلَيْط َساَن  ْ

اْإلِ ِإنَّ  ﴿َكالَّ 
التاضط  غث  بإذقق  لثلك  تحرسظ  العضسغئ  افظزمئ 
(الفائج) شغضعن اقجائثاد لصعى طثظغئ شغساأبر التجب 
التاضط بالعزارات والمظاخإ السطغا، واطاغازات العظائش 
الساطئ، أو غططص غث الةغح خاتإ السططئ شغظاب سظ 
ِديُكْم  ْ َرى َوَما أَ

َ
ُكْم ِإالَّ َما أ ِر

ُ
ذلك الفرسعن الثي غصعل: ﴿َما أ

ضرره  وصث  جابصا،  شرسعن  صال  ضما  َشاِد﴾  الرَّ يَل  ِ َس ِإالَّ 
شرسعن عثا الجطان شصال: "إطا أن ظتضمضط، أو ظصاطضط"، 

ضما غفسض ذاغغئ الحام شغ طظ غرشخ تضمه.
السططان  غاتعل  ق  أن  سطى  الترص  ضض  شالترص 
إلى صعة، شغضعن اجائثاد الصعى المثظغئ طبض التجب 
ضما  الظاس،  سطى  وطفاعغمه  صغمه  لغفرض  التاضط، 
شسطئ تضعطئ (صتئ) وتفسض ضبغر طظ افظزمئ الصائمئ 
اتفاصغئ  سطى  الاعصغع  طبض  طظ  اإلجقطغئ  الئقد  شغ 
السعر (جغثاو)، والاطئغع طع ضغان غععد وغغر ذلك طما 
المالغ  الفساد  إلى  باإلضاشئ  اإلجقم،  أتضام  غثالش 
واإلداري. ضما غةإ الترص سطى أن ق تاتعل السططئ 
(الصعة) إلى جططان شاضعن الثولئ ططغؤئ بئغعت افحئاح 
والمساصقت وغغرعا طما غساثثطه المسائثون لصمع 
حسعبعط وضسر سجائمعط، وصث صغض (اقجائثاد أخض 
ضض الفساد)، والثقخئ غةإ أق غاتعل السططان إلى 

صعة، وإن ضان وجعدعا ق غاأتى إق به.
وعثه المسادلئ الخسئئ ق غتطعا إق ظزام اإلجقم، شصث 
جسض الططغش الثئغر السغادة لطحرع، شطغج فتث ضائظاً طظ 
ْكُم  ُ ْ ضان أن غحرع لطظاس طظ أععائه، صال تسالى:  ﴿ِإِن ا
َن﴾، بط تئع ذلك شةسض  ُ اْلَفاِصِل ْ َو َخ ُ قَّ َو َ ْ ِ َيُقصُّ ا َّ ِ  

ِإالَّ
السططان لفطئ شصدى سطى اقجائثاد وطظع تعلغ التضط 
جئتاظه:  شصال  باإلغمان،  ذلك  ضض  وربط  رضاعا  بشغر 
ْم ُثمَّ َال  ُ َ َر َبْي َ َ ُموَك ِفيَما  َّ ُيَحّكِ َك َال ُيْؤِمُنوَن َح ِ

ّ ﴿َفَال َوَر
ْسِليمًا﴾. ُموا َ َسّلِ ُ َت َو ْ ا َقَض ْم َحَرجًا ِممَّ ِ ْنُفِس

َ
َيِجُدواِ  أ

ولظ غاتصص اقجاصرار شغ السعدان وق شغ غغره طظ 
والسططان،  السططئ  تخططح  تاى  اإلجقطغئ  الئقد 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  بسعدة  طاتصصاً  وغضعن 
الظئعة، وسعدة المسطمغظ لعظغفاعط افخطغئ بإخراج 
الظاس طظ ظطمات الضفر إلى ظعر اإلجقم وسثله، وظضعن 
بثلك صث صدغظا سطى طسألئ الخراع سطى السططئ شغ 

 ضاشئ بقد المسطمغظ، بض وشغ السالط أجمع
* رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر شغ 

وقغئ السعدان

عض تصا عظاك تعثئئ بني أطرغضا والخني؟

دراجئ  طظ  بث  ق  الاعثئئ  طعضعع  سظ  التثغث  صئض 
تظزر  وضغش  الخغظ  تةاه  افطرغضغئ  اقجاراتغةغئ 

أطرغضا لطخغظ.
واظاخار  البماظغظات  أواخر  الئاردة  الترب  ظعاغئ  بسث 
طططع  تفّضضه  بط  السعشغاغ  اقتتاد  وعجغمئ  أطرغضا 
سّثة  طصعقت  راجئ  الماضغ،  الصرن  طظ  الاسسغظات 
الصطئغئ"  و"افتادغئ  الةثغث"  السالمغ  "الظزام  تعل 
و"الصرن افطرغضغ الةثغث"، وغغرعا طظ سئارات تآّضث 
ضعن أطرغضا الثولئ افولى شغ صغادة السالط، بعخفعا 
الصّعة السزمى العتغثة طظ دون طظازع. وشغ طصابض 
المططصئ،  افطرغضغئ  لطجساطئ  تطك  الاظزغر  ظجسئ  رواج 
ظعرت ضاابات تثعإ إلى الاحضغك شغ ظزام الصطإ 
العاتث، وتاتثث سظ "سالط طاسثد افصطاب"، طتاولئ 
بصائعا  وإطضاظغئ  المعغمظئ  افطرغضغئ  المجاسط  تفظغث 
خاخئ  والسحرغظ  التادي  الصرن  شغ  طضاظاعا  سطى 
تةاه  ظزرة  وبروز  والمالغئ  السالمغئ  افزطات  ظض  شغ 
وتسارض  الثاخطغئ،  افطرغضغئ  واقظصساطات  الثوقر، 
الثروج  تثاسغات  سظ  شدق  السمغصئ،  الثولئ  أدوات 
صعة  بظاء  وطتاوقت  السراق،  وترب  أششاظساان  طظ 
اإلصطغط  شغ  الخغظغ  الثور  وتظاطغ  طساصطئ،  أوروبغئ 
السسضرغئ  الصثرات  وتظاطغ  الخغظغ  اقصاخاد  وصعة 
الخغظغئ، ضض عثا جسض أطرغضا ترجط اجاراتغةغئ طسغظئ 
لةمغع المثاذر المتامطئ لعجعد طعغمظ إصطغمغ غعثد 
المتغط  سظ  تتثبظا  إذا  خاخئ  اإلصطغمغئ  طضاظاعا 

العادي وذئغسغئ الةشراشغا السغاجغئ عظاك.
المثاذر  ضض  اتاعاء  افطرغضغئ  اقجاراتغةغئ  رأت  لثا 
المثاذر  عثه  أعط  ضأتث  لطخغظ  وظزرت  المتامطئ، 
اقجاراتغةغئ تغث ذرح وزغر الثشاع افطرغضغ آظثاك 
جغمج طاتغج "اجاراتغةغئ العقغات الماتثة الةثغثة، 
شغ طظطصئ المتغط العظثي والعادئ"، الخغظ بمبابئ 
وشصا  وعغ  المظطصئ،  عثه  شغ  فطرغضا  افوتث  السثو 

لماتغج تمارس "جغاجئ الارعغإ والسسضرة".
شمظ  لطخغظ:  أطرغضا  طساصئئ  إذار  شغ  طاتغج،  وصال 
اآلن شخاسثا، تظاصض واحظطظ إلى جغاجئ ردع الخغظ 
أجاذغطعط  بظاء  سطى  التطفاء  وجاساسث  المظطصئ  شغ 

تاى غامضظعا طظ طعاجعئ الخغظ بحضض أشدض.
إذا الخغظ سثو وعثه خقخئ اقجاراتغةغئ افطرغضغئ 

ولغسئ تطغفا وق طتاغثة وق خثغصا.
ضغفغئ  بتث  إلى  ظظاصض  الظصطئ  عثه  سطى  اتفصظا  إذا 
الاساطض طع السثو؛ عض غضعن بالصعة الثحظئ أو الخطئئ 
شصط، أم طظ خقل الصعة الثضغئ؟ ولاعضغح عثا افطر 
طصابض  شغ  الثحظئ  الصعة  طسظى  تعضغح  إلى  ظتااج 

الظاسمئ أو الثضغئ وإن ضان عظاك شرق بغظعما.
شرض  سطى  الصثرة  أظعا  سطى  الخطئئ  الصعة  تسرف 
التعاشج  أو  اإلضراه  ذرغص  سظ  اآلخرغظ  سطى  السغطرة 
المادغئ. وتسائر المخادر افجاجغئ لطصعة الخطئئ عغ 
الصعة السسضرغئ والصعة اقصاخادغئ طظ خقل السصعبات 
سطى  والسصعبات  الةمرضغئ  الرجعم  ورشع  اقصاخادغئ 
خقل  وطظ  افشــراد،  تاى  بض  والحرضات  الضغاظات 
لطمآجسات  سالمغا  افولــى  الصعة  أدوات  اجاثثام 

الثولغئ الاغ تعغمظ سطى صرارعا السغاجغ.
ظاي  جعزغش  غث  سطى  ظعرت  والاغ  الظاسمئ  الصعة  أطا 
 "Soft Power" طصالاه  شغ  صثطه  والثي   ١٩٩٠ سام 
لطسقصات  الةثغثة  الئغؤئ  ذئغسئ  طع  غاقءم  "ضغ 
الثولغئ الاغ غاجاغث شغعا الائادل اقصاخادي وخطعرة 
أي طتاولئ قجاثثام الصعة الخطئئ سطى تثشص المظاشع 
طظ  الاتعل  ضثلك  الاتعقت  عثه  وطظ  اقصاخادغئ. 

الخراع سطى السططئ يف السعدان
ـــــــــ بصطط: افجااذ ظاخر رضا*ـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ تسظ تمثانـ  ـ 

حکام آل سعود یغذون الخطا 
نحو إعالن التطبیع مع کیان یهود!

مجزرة قریۀ الجدیدة فی سوریا 
کشفت خفایا ما اتفق علیه "الضامنون" المجرمون
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شغ  طسامرون  وعط  جظعات  شمظث  بمصثجاتعا،  وغمضرون  اإلجقطغئ  افطئ  غثادسعن  جسعد  آل  تضام  إن 
تسعغض بض تظسغص الجغارات الاغ غصعم بعا سطعج ضغان غععد إلى بقد الترطغظ وطظ بط ضحفعا شغ اإلسقم 
وطراصئئ ردة شسض الرأي السام اإلجقطغ سطغعا. وغاغاعط عغ بث الغأس شغ روع المسطمغظ وق جغما أعض 
بقد الترطغظ بأن الاطئغع طع ضغان غععد عع أطر واصع وق غتااج إق اإلسقن! شمظ سقصئ تضام آل جسعد 
جارغث  افطرغضغ  الرئغج  خعر  طع  العذغثة  السقصئ  إلى  شرغثطان،  تعطاس  الغععدي  الختفغ  طع  العذغثة 
ضعحظر الثي صال سظه تراطإ إن وقءه لضغان غععد عع أصعى طظ وقئه فطرغضا، إلى خعر الغععدي بظ تسغعن 
(الاغ  روتاظا  صظاة  سئر  السرشب  أتمث  اإلسقطغ  تخرغتات  إلى   ،٢٠١٧ شغ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  طسةث  داخض  طظ 
بجغارة  صام  الثي  جسعد  طتمث  الحاب  ظاحطعط  شةعر  إلى  غععد،  ضغان  طع  الاطئغع  سظ  جسعد)  آل  غمطضعا 
سطظغئ لضغان غععد، بط اجاصئض ابظغظ طظ سطعج غععد شغ طظجله شغ الرغاض ورصص طسعط شغ داره وخرح 
بتئه لعط، بط أجرى اتخاقً طع رئغج وزراء ضغان غععد بظغاطغظ ظاظغاعع تغث خرح له أغدا أظه غتئه، بط 
ضغان  ذغران  لسئعر  السماح  إلى  غجة،  أعض  سطى  غععد  لضغان  اقظاخار  غامظى  وعع  الرغاض  طظ  شغثغع  بث 
غععد الاةاري شغ أجعاء بقد الترطغظ، إلى تةعل المراجض السسضري لصظاة ١٣ الغععدغئ، وخعق إلى دخعل 
طراجض آخر طظ الصظاة ١٣ ظفسعا إلى طضئ المضرطئ شغ طعجط التب. وشغ ضض طرة غئرر الظزام شسطاه والظاغةئ 
واتثة؛ الامعغث بط الامعغث بط الامعغث لسعدة غععد لةجغرة اإلجقم بسث أن ُتّرطئ سطغعط أضبر طظ ١٤٠٠

سام!... وبعثا غضعن تضام آل جسعد بصغادة ولغ تضمعط طتمث بظ جطمان صث ضحفعا سظ وجععط التصغصغ 
الفةعر  لتفقت  الئقد  وشاح  السطماء  واساصال  الارشغه  عغؤئ  إظحاء  بسث  خاخئ  المسطمغظ،  لمخالح  المسادي 
وتفةغرعا فزطئ اإلدطان سطى المظحطات بغظ شؤئ الحئاب. إن خظاجر تضام المسطمغظ طا زالئ تسمض غثرا شغ 
ظعر افطئ اإلجقطغئ، وعط غجدادون حراجئ؛ وذلك فن جغثعط شغ الشرب صث أدرك صعة الدشط الضاطظ 
حئاب افطئ اإلجقطغئ، وأن افطئ اإلجقطغئ ُتْآِبر العتثة سطى الاحرذم، وأن الثقشئ صادطئ ق طتالئ.  شغ 
بالمرخاد  لعط  افطئ  ولضظ  الفب.  الاطئغع  سمطغئ  شغ  اإلجراع  إلى  السمقء  التضام  وجه  أن  إق  طظه  ضان  شما 
سغظ. بسث  أبرا  شاةسطعط  وسحاصه  غععد  ضغان  سطى  تظصخ  تاى  ظخرتعا  إسقن  تظازر  وعغ  أجظاظعا  تخك 

صال وزغر الثارجغئ الارضغ طعلعد جاوغح 
الثسط  أظعاع  ضض  جاصثم  بقده  إن  أوغطع، 
السغاجغ لظزام أجث شغ طعاجعئ ططغحغات 
العزغر  وذضر  "صسث".  الثغمصراذغئ  جعرغا 
طتادبات  جابصا  أجرت  بقده  أن  الارضغ 
اإلرعابغغظ  إخراج  بثخعص  إغران  طع 
أظعاع  ضض  "جظصثم  طدغفا:  المظطصئ،  طظ 
الثسط السغاجغ لسمض الظزام السعري شغ 
الطئغسغ  التص  "طظ  وتابع:  الخثد".  عثا 
لطظزام السعري أن غجغض الاظزغط اإلرعابغ 
أن  الخعاب  طظ  لغج  لضظ  أراضغه،  طظ 
طظ  إرعابغغظ".  المساثلئ  المسارضئ  غرى 

جاظئه سطص رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا افجااذ أتمث سئث الععاب، سطى تخرغتات 
أوغطع بالصعل: الظزام الارضغ طساسث أن غثسط الحغطان دسما ضاطق طظ أجض تتصغص أطظه الصعطغ، ولط غضظ 
السغاجغ  بماله  وربطعا  طرتجصئ  إلى  تعلعا  أن  بسث  طخالته؛  بعا  لغتصص  إق  الفخائض  صغادات  غثسط  غعطا 
الصثر، شماذا جغضعن طعصش عثه الصغادات بسث عثا اإلسقن؟! بثوره ضاإ رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ 
لثسط  الارضغ  الظزام  اجاسثاد  ظسطط  ظتظ  التمغث:  سئث  التمغث  سئث  افجااذ  جعرغا  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب 
الظزام السعري لغج شصط ضث الةماسات الصعطغئ الضردغئ، بض ظسطط اجاسثاده لثسمه ضث أي جماسئ طظ 
طعالغان  والارضغ -  السعري  الظزاطغظ  فظعما -  وذلك  ظفسه،  السعري  الظزام  سطى  خطرًا  تحضض  أن  حأظعا 
اتاعاء  وعغ:  البعرة  جظعات  خقل  الارضغ  الظزام  أسمال  أبرز  التمغث  سئث  واجاسرض  ذاتعا.  الضئرى  لطثولئ 
الدئاط المظحصغظ بثاغئ البعرة وتضئغطعط شغ المثغمات، وجسض الفظادق الارضغئ أوضارًا لظحاط المثابرات 
وروجغا  إغران  طع  السطظغ  واقتفاق  السغاجغ،  بالمال  ربطعط  سئر  الفخائض  صادة  صرارات  وطخادرة  الثولغئ، 
شغ أجااظئ سطى تةمغث الةئعات الاغ غرغثعا الظزام وأطر صادة الفخائض باظفغث بظعد عثه اقتفاصغات طظ 
أجض اجافراد الظزام المةرم بمظطصئ تطع أخرى، والاساون الخرغح طع المتاض الروجغ باسطغمه طثغظئ تطإ، 
وتفرغس الةئعات باتعغض سحرات آقف المصاتطغظ السعرغغظ إلى طرتجصئ تثثم بعط المخالح افطرغضغئ شغ 
لغئغا وأذربغةان، والسماح لئارجات الصاض الروجغئ بالمرور طظ المدائص الارضغئ، وتفاغئ المظطصئ الاغ بصغئ 
طتررة إلى طظطصاغظ طع أن ضًق طظعما غثدع صادة شخائطعما لطةعئ ظفسعا وعغ الظزام الارضغ. طاسائق: 
البعرة؟! ضث  السعري  الظزام  غثسط  بأظه  الارضغ  الظزام  سطى  لطتضط  تضفغ  أق  الزاعرة  افسمال  عثه  ضض 
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اهللا  شغأبى  الةارف،  الصعي  الفطرة  ظثاء  أطام  وتظعار 
سج وجض إق أن غزعر سعار عثه الثسعات، بض وغظطص 
ظقل  شغ  سحظ  القتغ  الشرب  ظساء  بسخ  ألسظئ 
تسمى  أطرغضغئ  ضاتئئ  شعثه  المجسعطئ،  الترغئ  تطك 
شغطغئج طاضغظطغ تصعل بطسان الظاصط سطى تاله: "عض 
خائظات  أخغرًا  ترغاتظا  ظطظا  أن  بسث  الظساء  ظتظ  ظسث 
إن  الئغعت؟  شغ  الصثغط  لثورظا  ارتثدظا  إذا  لةظسظا 
لغ آراء تاجمئ شغ عثه الظصطئ، شإظغ أخر سطى أن 
وإظظغ  بغعت،  ضربات  الئصاء  شغ  تص  طظ  أضبر  لطظساء 
أصثر طعظاظا وأعمغاعا شغ التصض الئحري، إلى تث أظغ 
أراعا ضاشغئ فن تمف التغاة والصطإ". وصالئ طاري دي 
ضطغرك زوجئ رئغج جظعب أشرغصغا جابصًا "إن المرأة 
لط غسث لعا أعمغئ شغ ظض الترغئ الجائفئ الاغ صدئ 
لقجاشقل  سرضئ  وجسطاعا  وحثخغاعا،  ضغاظعا  سطى 
الئحع طظ أختاب السعاذش المظترشئ طظ الرجال، إن 
تضعن  شغه  الثي  الئغئ،  عع  لطمرأة  الطئغسغ  المضان 
وأطض  المساصئض  أجغال  افبظاء  شغه  وترسى  افجرة، 
افطئ شغ غثعا المظحعد". وشغ السعغث خرجئ الظساء 
الئقد  أظتاء  تحمض  ساطئ  طزاعرة  شغ  السعغثغات 
اتاةاجا سطى إذقق الترغات الةظسغئ عظاك احارضئ 

شغعا طائئ ألش اطرأة.
عضثا حعثن طظ جربظ الترغئ وطارجظعا شالترغئ لط 
ولغج  والصثارة،  والمعاظئ  الثل  جعى  لطمرأة  تةطإ 
الشربغئ  المرأة  ترغئ  ربط  طظ  أضئر  جرغمئ  عظاك 
وشزاسئ  الضاربئ  تةط  تاثغض  أن  ولك  اإلباتغئ، 
الةرغمئ المرتضئئ ضث المرأة الشربغئ المسضغظئ الاغ 
أصظسععا أن الترغئ عغ أن ترتمغ شغ أتدان الرجال 
وأن تخئح تصًق لطاةارب وعثشًا لضض باتث سظ طاسئ 
لعا  صثطئ  تدارتعا  أن  الااطئ  صظاساعا  طع  طآصائ 
طرور  بسث  ظفسعا  المسضغظئ  لافصث  تصعصعا،  ضاطض 
الاغ  افجرة  واجاصرار  بأطظ  تظسط  أن  دون  السظعات 
سطى  التفاظ  طع  طسطمئ  اطرأة  لضض  اإلجقم  ضمظعا 
جمغع تصعصعا الحرسغئ والصاظعظغئ. شمساصئض الشالئغئ 
أن  شإطا  ظقطغ؛  ضئابغ  الشرب  ظساء  طظ  السزمى 
تضعن أجغرة دور السةجة أو ضتغئ لقغاخاب والسظش 
طا  وربما  طجطظئ،  جظسغئ  أطراض  طظ  المساظاة  أو 
ظحرته طظزمئ الختئ السالمغئ طظ إتخائغات بعثا 
الثخعص خادم جثًا، وجاخثم أضبر إذا سرشئ أظه 
شغ أطرغضا وتثعا غصاض باإلجعاض أضبر طظ ططغعن 
ذفض جظعغا! تسإ ضقم المراضج افطرغضغئ التضعطغئ 

لطسغطرة سطى افطراض.
وطا غثسع لطسةإ أن غأتغ طظ غثسغ أظه طظا وغاضطط 
لشاظا وغرغث أن غةسض طظ المرأة المسطمئ الاغ عغ أطه 
وأخاه أضتعضئ ولسئئ لضض خاتإ ععى وطةعن، غرغث 
بالسري  التدارة  وضأن  خمارعا  وتثطع  تاسرى  أن  لعا 
والاظصض بغظ أتدان الرجال! شسطى المرأة المسطمئ أن 
تثرك أن طظ غثسغ الثعف سطغعا غةإ سطغعا أن تثاف 
لتمعا  جغظعح  الثي  الثئإ  غضعن  جعف  فظه  طظه 
والثي جغةسض طظعا ضمبض طةغر أم ساطر؛ شالتثر التثر 
طظ إدخال الدئاع إلى بغاك. شق غعجث دغظ أو تحرغع 
سطى وجه افرض تفر لطمرأة ضراطاعا وأسطاعا تصعا 

 ضاطق غغر طظصعص إق اإلجقم
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

السعدان

لفغثغع  وشصا  الةعدة  اساخام  شغ  ظاحطئ  ضحفئ 
الةعدة  طساحفى  شغ  المساخمات  ططالإ  أعط  سظ 
إجصاط  عع  عثشعط  إن  وصالئ  الثرذعم،  بةظعب 
اقظصقب لدمان التخعل سطى الترغئ شغ الثي غردن 
لئسه وغشظغظ الشظاء الثي غرغئظ شغه إضاشئ إلى إسادة 
"لصث  ظفسه:  المضان  شغ  أخرى  وصالئ  البعري.  الجخط 
بأطان  ظسغح  تاى  ظسعي  طعضإ  شغ  الغعم  خرجظا 
وظاترك شغ طساتات آطظئ تاى ق غاسثى سطغظا أتث 
وخرجظا ضث ظزام ضئغر جثا ضث ظزام ذضعري وضث 
ظزام أبعي وظزام دضااتعري غتارب شغظا طظث افزل".

إن ترضئ تترغر المرأة عغ ترضئ سطماظغئ، ظحأت شغ 
الئقد  أرجاء  شغ  اظاحرت  بط  افطر،  بادئ  شغ  طخر 
اإلجقطغئ، تثسع إلى تترغر المرأة طظ اآلداب اإلجقطغئ 
التةاب،  طبض  طظ  بعا  الثاخئ  الحرسغئ  وافتضام 
شغ  والمساواة  الجوجات،  تسثد  وطظع  الطقق،  وتصغغث 
وظحرت  أطر.  ضض  شغ  الشربغئ  المرأة  وتصطغث  المغراث، 
دسعتعا طظ خقل الةمسغات واقتتادات الظسائغئ شغ 
دسعة  بحضض  الترضئ  تائطعر  أن  وصئض  الشربغ.  السالط 
اقتتاد  تسمى  جمسغئ  ضمظ  المرأة  لاترغر  طظزمئ 
ظعر  لعا  شضري  ظزري  تأجغج  عظاك  ضان  الظسائغ، 

طظ خقل ضاإ بقبئ وطةطئ خثرت شغ طخر.
بعا  ُخِثَع  الاغ  القطسئ  الئراصئ  الضطمئ  تطك  والترغئ، 
رعا لظا  المقغغظ طظ الئحر وق جغما المرأة، والاغ خثَّ
الشرب سئر سصعد ذعغطئ، والماابع لثلك غةث أن عثه 
افلئسئ السارغئ الاغ غطالئعن بعا طظ غغر رصغإ وق 
تسغإ سطغعط اباثأت شغ الختش والمةقت السربغئ 
سام ١٩٢٥م، أي بسث عثم الثقشئ بسام واتث شصط، 
ظعرت بخعرة ضبغفئ شغ تطك التصئئ وضان ظععرعا 
المسطمئ  المرأة  ضاظئ  وصئ  شغ  خقساه،  شغ  جرغؤًا 
اإلسقطغ  الدشط  لضظ  الضاطض،  بتةابعا  طامسضئ 
أجئر  واتئاسعا  المعضئ  إلى  والثسعة  ذلك  وتجغغظ 
صطغًق  اقظةراف  بط  التحمئ،  سظ  الاثطغ  سطى  الظساء 
وق  المعضات،  خطش  والةري  السفعر  خعب  صطغًق 
غعطًا  غجداد  السري  عثا  طظ  الةرار  السغض  عثا  غجال 
الظسائغئ  والمةقت  افزغاء  طتقت  ولسض  غعم،  بسث 
السربغئ، وطسابصات ططضات الةمال الاغ غاط سرضعا 
ذلك،  سطى  تسئغر  أخثق  عغ  الفدائغئ  الصظعات  شغ 
وطظ ذرق الدشط طا تاط طمارجاه بإتثام افجعاق 
لطثغظ  المظاشغئ  الشربغئ  افلئسئ  بأخظاف  وططؤعا 
والتحمئ والسفاف، إلجئار الظساء سطى ارتثائعا لسثم 

أو خسعبئ تعاشر الئثغض الساتر السفغش.
الاغ  الضئرى  الثثسئ  عغ  المرأة  ترغئ  صدغئ  ولسض 
ظخئعا الشرب، واظططئ سطى الضبغرغظ طظ أبظاء عثه 
افطئ طمظ ظسعا ععغاعط اإلجقطغئ أو تئرؤوا طظعا، 
خادسئ  زائفئ  حسارات  طظ  الشرب  غسطظه  طا  وخثصعا 
تظادي بالترغئ والمساواة وتترغر المرأة طظ افغقل 
تطغص  ق  الترغات  عثه  إن  اإلجقم.  وضسعا  الاغ 
باإلظسان ضإظسان والثي عع ضائظ طفضر، غتااج إلى 
الشرب  ولضظ  سطغه،  غسغح  ختغح  وظزام  ضعابط 
وعثا  لقظسان،  طضسئا  واسائرعا  الترغئ  لفضرة  رّوج 
أطر طةرد طظ الفضر الختغح السمغص الثي غةإ سطى 

اإلظسان أن غرتصغ إلغه.
بعا  وتظترف  الفطرة  تثالش  الاغ  افطعر  ضض  وضسادة 
تطئث  طا  شإظعا  لعا،  اهللا  رجمه  الثي  طسارعا  سظ 

املرأة بني اظتقل الرأجمالغئ
وتضرغط اإلجقم
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دولئ  بثون  السغح  غساطغسعن  ق  المسطمغظ  أن 
تتضمعط بثغظعط وجغسمطعن طظ أجض إصاطاعا. ولةأ 
الضفار إلى أجطعب خئغث طظططصغظ طظ وجعئ ظزرعط 
ذرغصئ  طظ  إجقطغئ  شضرة  ضض  شةردوا  السطماظغئ، 
تاى  والاسئثي  الروتغ  الةاظإ  سطى  وأبصعا  تطئغصعا 
غدططعا المسطمغظ. شأبسثوا ضض حغء غاسطص بالثولئ 
واإلسقم  والابصغش  الاسطغط  أظزمئ  وجسطعا  وبثورعا، 
سظ  وتاشاضى  والاسئثي  الروتغ  الةاظإ  سطى  ترضج 
التغاة  واصع  شغ  اإلجقم  وتطئغص  السغاجغ  الةاظإ 
إطا  الئسخ،  وتئسعط  الثولغئ.  والسقصات  والمةامع 
جعق أو صخثا أو ُجئظا أو تئا شغ الثظغا تاى ق غجسب 
وتطئص  الشرب  لتساب  تسمض  الاغ  السمغطئ  افظزمئ 
جغاجاته وظزمه وتاى ق تظضض به، تغث تظضض بضض 
طظ غئرز الةاظإ السغاجغ شغ اإلجقم وغربط الفضرة 

بالطرغصئ ربطا طتضما.
إلى  بض  الثولئ،  عثه  إصاطئ  صئض  السرب  إلى  اظزروا 
بعتصئ  شغ  واظخعرت  أجطمئ  الاغ  ضاشئ  الحسعب 
وشغ  داطج  ظقم  شغ  تسغح  ضاظئ  لصث  اإلجقم! 
اإلجقم  شةاء  سمغاء،  سخئغئ  وشغ  بعغمغئ  جاعطغئ 

شظعخ بعا ورشسعا إلى طرتئئ افطط السزغمئ.
إق  غضعن  ق  وعثا  الفضري،  اقرتفاع  عغ  شالظعدئ 
بالفضرة الضطغئ سظ الضعن واإلظسان والتغاة، وق تاتصص 

الظعدئ سمطغا إق بالثولئ الصائمئ سطى عثه الفضرة.

شاإلجقم غمطك عثه الفضرة، بض غمطك الفضرة الضطغئ 
الختغتئ، شطئغسغا أن تاتصص الظعدئ، شغئثأ الظاس 
الاصثم  شغتخض  وتطعغره،  حغء  ضض  شغ  بالافضغر 
بضاشئ  والسطط  والسغاجئ  والفصه  الفضر  شغ  والرصغ 
وشغ  ورغاضغات  وشطك  وخغثلئ  ذإ  طظ  أظعاسه 
الخظاسئ والسمارة والجراسئ وشغ العجائض وافجالغإ. 
المةامع  شاسعد  الختغتئ،  الظعدئ  غتصص  واإلجقم 
الصغط افربع؛ الروتغئ وافخقصغئ واإلظساظغئ والمادغئ. 
طتب  شضاظئ  اإلجقطغئ  الثولئ  شغ  تتصص  ذلك  شضض 
لارى  افظزار  إلغعا  تاعجه  وضاظئ  السطط  ذقب 
اإلجقم  شغ  الفضرغئ  الصغادة  ظةاح  شضان  اقباضارات، 

طظصطع الظزغر.
داطئ  سزمى  دولئ  خرح  أصاطئ  الظئعغئ  شالعةرة 
١٣ صرظا، طظعا ٩ صرون ضاظئ افولى بق طظازع. وإْن 
وأطاعا  تمئ  لط  شضرتعا  ولضظ  ضغاظعا  الضفار  عثم 
تغئ تاحعق إلسادتعا طظ جثغث، ولعثا ظعرت شغعا 
تسمض  الاغ  المثطخئ  وخاخئ  إلظعاضعا،  جماسات 
طا  وإذا  الظئعة.  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ 
خعر  شغ  السابصئ  الظةاتات  تتصص  شسعف  أصغمئ 
الرأجمالغئ  سظه  سةجت  طما  بعتصاعا  شغ  الحسعب 
السطمغ  الاصثم  تتصص  وجعف  الحغعسغئ  واقحاراضغئ 
اهللا،  بإذن  صرغئا  ضائظ  وذلك  اآلخرغظ،  سطى  وتافعق 

 ولع ضره الضاشرون

بالرغط طظ السائثات الظفطغئ الصغاجغئ بسئإ ارتفاع 
أجسار الثام شغ السعق السالمغئ، وضض عثا غخإ شغ 
طخطتئ المتاض افطرغضغ المةرم الثي غساتعذ سطى 
بروات الئطث، وطع ذلك غخرح طائةتا أظه غرغث سراصا 
ُتظاب  شعضى  وعضثا  واصع  عضثا  شعض  طساصرا،  صعغا 

صعة واجاصرارا؟!
أغعا المسطمعن: طا أجطفظاه عع ظمعذج تغ لمخاب 
غتخض  شطط  ربعا،  طظعب  سظ  اباسثت  بسثطا  افطئ 
بثغظعط،  طامسضغظ  المسطمعن  ضان  سظثطا  ذلك 
جادة  ضاظعا  بض  افسثاء،  طظ  أتث  سطغعط  غاةرأ  ولط 
شغ  تخعل  الفاح  جغعش  وضاظئ  بتدارتعط،  الثظغا 
بصاع افرض إلظصاذ الئحرغئ طظ الثل والصعر والزقم 
السئاد،  رب  وسئادة  وافطان  السج  إلى  السئاد،  وسئادة 
غظئشغ  ق  وتدارتعا  بسصغثتعا  السزغمئ  افطئ  شعثه 
أسثاءعا  تساةثي  افطط،  ذغض  شغ  تضعن  أن  لعا 
التطعل لمحاضطعا، ق غظئشغ لعا الثظعع غصرر طخغرعا 
أسثاؤعا، ق غظئشغ لعا ذلك وصث رشسعا اهللا، وجسطعا 
المظضر  سظ  وظعغعا  بالمسروف  بأطرعا  افطط  خغر 
وإغماظعا باهللا، شطغسئ عظاك الغعم أطئ تساطغع إظصاذ 
الئحرغئ طظ إجرام وشساد الرأجمالغئ إق أطئ اإلجقم، 
طظ  باقظسااق  إق  غضعن  ق  المسطمغظ  تال  وخقح 
دولئ  شغ  اهللا،  حرع  وتتضغط  الضاشر،  لطشرب  الائسغئ 
سجغجة، وإطام سادل جظئ غصاتض طظ ورائه وغاصى به 
شغاتصص وسث اهللا جئتاظه بالظخر والامضغظ، وبحارة 

 رجعله ملسو هيلع هللا ىلص بثقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة

تاثث  لط  الاغ  لطثولئ  المسآولغئ  وتمض  طدادة، 
وطةطج  الئرلمان  صثجغئ  سطى  لطمتاشزئ  إجراءات 
عثه  طظ  الساطري  عادي  وتظخض  زسط،  ضما  الصداء 
الثسعة وخرح شغما ظصطاه الحفص ظغعز "إن الثسعة إلى 
الازاعرات ضاظئ طظ جعئ واتثة ولغسئ طظ جمغع 
ضاض اإلذار"، بط تراجع الةمغع وطظعط المالضغ ودسا 
الثجسطغ،  وصغج  التضغط  وسمار  الساطري  وعادي  عع 
إلى التعار بغظ اإلذار والاغار، وضئط الظفج، إلظصاذ 
الئطث، وإبساده سظ إراصئ الثطاء، ضما دسعا المرجسغئ 
وجه  وشغ  الخثر.  طصاثى  تخرشات  وضئط  لطاثخض 
عثا الاظاصخ شغ المعاصش غئثو طعسث تحضغض تضعطئ 

جثغثة شغ السراق شغ تضط المةععل.
الثي  افطرغضغ،  المتاض  وعع  افجاجغ  القسإ  أطا 
تاوغئ  افخرى  وبالغث  العصعد  تاوغئ  بغث  غمسك 
الظفج  بدئط  تعجه  "أطرغضا  صائق  شغخرح  الماء، 
السفارة  طع  المسامر  والاظسغص  بالازاعرات، 
وإظما  التضعطئ  باحضغض  تاثخض  ق  وأظعا  افطرغضغئ، 
ترغث سراصا صعغا طساصرا"! وعثا طتخ ضثب واشاراء 
وضتك سطى الثصعن والسمائط، وإق ضغش غمر أضبر طظ 
تسسئ أحعر سطى اقظاثابات والئطث شغ شراغ جغاجغ، 
والضاض السغاجغئ بغظ جثب وحث، والحسإ غارق شغ 
السراق  وحآون  طاعصش،  المعازظئ  شإصرار  طساظاته؟! 
اإلظفاق  تعصش  شصث  السام،  لعثا  طعازظئ  دون  تثار 
سطى طحروسات الئظى افجاجغئ وتسططئ اإلخقتات 
العظائش  وصّطئ  الثثطات  وتراجسئ  اقصاخادغئ 

تامئ ضطمئ السثد: خراع افدوات شغ السراق أجئابه وتثاسغاته

ما زال حکام آل سعود یستقبلون علوج کیان یهود فی جزیرة اإلسالم!

النظامان الترکی والسوري وجهان لقوة استعماریۀ واحدة!
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جئرغض  السعداظغ  المالغئ  وزغر  ضحش 
إبراعغط، سما أجماه "بحرغات اصاخادغئ 
طظ  السثغث  تض  شغ  ُتسعط  ضئغرة" 
ذلك  جاء  بالئقد.  الاظمعغئ  المحاضض 
خقل اجاماع تعل تسرغع إجراءات تظفغث 
أورضا  حرضاغ  طع  المسادن  وزارة  سصث 
افجارالغئ  وبغرجغج  الضظثغئ  جعلث 
بغظ  المظطصئ  شغ  الثعإ  سظ  لطاسثغظ 
وقغاغ ظعر الظغض والئتر افتمر بتدعر 
الحرضاغظ.  وطظثوبغ  المسادن  وزغر 
أخثره  ختفغ  بغان  أضث  شصث  وسطغه 
شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ 
اقظاصالغئ  التضعطئ  أن  السعدان:  وقغئ 

السابص  الظزام  خطا  سطى  تسغر  شعغ  لطظاختغظ،  باقً  تطصغ  وق  بالظخح  تظافع  ق  غغعا؛  شغ  جادرة  زالئ  طا 
تغث غظعإ الثعإ طظ أطاضظ اإلظااج سئر ذائرات خاخئ، وق غةث أعض الئقد طظه حغؤًا، بض إذا ذالإ أعض 
الئقد بأتصغاعط شغ الاظصغإ شغ عثه المظاذص ُغصاطعن؛ إطا برخاص عثه الحرضات افجظئغئ، أو برخاص 
عع  المحةسئ  السعاطض  طظ  "إن  صال:  الثي  الضظثغئ  أورضا  لحرضئ  الاظفغثي  المثغر  ذلك  وغآضث  التضعطئ، 
طظ  السحعائغ  الاسثغظ  أحضال  ضض  طظ  المربع  إخقء  وعع  به  وسثت  بما  الاجطئ  السعداظغئ  التضعطئ  أن 
طظ  بثقً  الصادطئ،  افجغال  طظعا  تسافغث  افرض  باذظ  شغ  البروات  عثه  شطائص  الئغان:  وأضاف  المظطصئ". 
أن تضعن ظعئًا لطثول اقجاسمارغئ، شصث بات الاظصغإ سظ الثعإ ترشئ لضبغر طظ أعض الئقد، شطماذا ترغث 
التضعطئ طتارباعط شغ أرزاصعط؟! وتابع الئغان: لصث بطس اجاثفاف عآقء التضام بسصعل الظاس طئطشًا سزغمًا، 
اجابمارات  ضاظئ  طاى  شمظث  ضئغرة"!..  اصاخادغئ  "بحرغات  بأظه:  لطبروات  الظعإ  عثا  غخش  المالغئ  شعزغر 
الحرضات الرأجمالغئ تسعد سطى أعض الئقد بثغر؟! بط إن عثه البروات تعّرب إلى خارج الئقد وأعض الئقد 
غسغحعن الفصر وغعثدعط الةعع. وخاط الئغان طآضثا: إن المسادن الاغ ق تظصطع ُتسّث طظ المطضغات الساطئ، 
افتضام  وعثه  الثولئ،  به  تصعم  طسغظ  تظزغط  خقل  طظ  أو  طئاحرة  بعا  اقظافاع  طظ  الةمغع  ُغَمضَّظ  الاغ 
اسمطعا  السعدان:  أعض  شغا  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  اإلجقم  دولئ  إق  تطئصعا  أن  غمضظ  ق 
افطئ. لمخطتئ  برواتظا  وتثغر  المساسمر،  الضاشر  غث  تصطع  الاغ  وتثعا  شعغ  إلصاطاعا،  الاترغر  تجب  طع 

دسا زسغٌط ضئغٌر شغ ترضئ ذالئان المةامَع الثولغَّ لقساراف بعا بعخفعا التضعطئ افششاظغئ الرجمغئ، وصال 
وزغر داخطغئ ذالئان جراج الثغظ تصاظغ خقل ضطمئ أطام تحث شغ إصطغط خعجئ: "طظ الةغث لطمةامع الثولغ 
إصاطئ سقصات دبطعطاجغئ طع أششاظساان، عط غتااجعن لظا وظتظ ظتااج إلغعط"، وصال: "غثًا إذا طا اتااجعا 
إلغ بحأن طسألئ، شإلى أّي طئادئ وخغس جغساظثون شغ التثغث طسغ؟!". تسصغئا سطى ذلك صال افجااذ بقل 
السغاجّغ  لقساراف  بالظسئئ  أطا  الاترغر:  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ  إلذاسئ  ضائه  تسطغص  شغ  المعاجر 
بضغان ذالئان طظ ذرف المةامع الثولغ، شعع غسامث سطى طثى اظخغاع ذالئان لمخالح الثول اقجاسمارغئ 
شغ السالط وسطى رأجعا أطرغضا، وطا لط تسع الترضئ وُتصّثم ضماظات واجاسثادات تطمؤظ طظ خقلعا المةامَع 
الثولغ بأظعا سطى اجاسثاٍد تامٍّ لثثطئ طخالته ق تتغث سظ ذلك صغث أظمطئ؛ شإظه لظ غسارف بعا، أي أظه غةإ 
تثّفش  وطدمعظا؛  حضق  اإلجقم  تظئث  وأن  وصالئًا،  صطئًا  الشربغئ  السطماظغئ  الرأجمالغئ  تائّظى  أن  الترضئ  سطى 
البغاب وتتطص الطتى... إلى تّث تطتص شغه برضإ سمقء باصغ الثول الصائمئ شغ الئقد اإلجقطغئ، شغ سثم 
التضط بما أظجل اهللا، وشغ طتارباعط لقجقم والمسطمغظ، وصغاطعط بحّظ التروب بالظغابئ أو العضالئ سظ 
أطرغضا، ضما صاطئ بثلك التضعطات الماساصئئ شغ باضساان. وتابع افجااذ المعاجر: ضان غةإ سطى الترضئ 
دولئ  وتصغمعا  الحصغصغظ  الئطثغظ  شغ  اإلخعة  شاعّتث  وباضساان،  أششاظساان  طظ  اباثاء  افطئ  إلى  الاعجه 
إجقطغئ تتضط بضااب اهللا وجظئ ظئغه ملسو هيلع هللا ىلص، وتغظعا لظ تتااج الترضئ وطسعا أطئ المطغارغظ قساراف المةامع 
الخطغئغ الثولغ، بض جغسسى عع لظغض رضاعا سظه راغمًا صئض أن ُتثّك تخعظعط وتسصط سروحعط وغئطس 
وجّطمئ السططئ لتجب الاترغر الثي أسّث السثة إلصاطئ  عثا افطر طصاطعط، شعق تثارضئ ذالئان طا شاتعا 
دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شإظه ُضشء لطاساطض طع ظفاق المةامع الخطغئغ الثولغ وتطّعظه وخثاسه؟!

الحرضات  عثه  تظحره  طا  ذلك  سطى  دلغض  وأضئر 
السمقصئ ظفسعا سظ أرصام أرباتعا الاغ تداسفئ ٣
ولع  السظئ،  عثه  طظ  افول  البطث  شغ  غجغث  أو  طرات 
شغ  ارتفاع  سظ  ظاتةًا  المتروصات  أجسار  ارتفاع  ضان 

أجسار الاضطفئ، طا ضاظئ افرباح لارتفع بعثا الحضض.
٨. ق غةعز لطتاضط وأسعاظه اقجاؤبار بثغرات المسطمغظ.

٩. الاحرغع هللا وتثه ولغج لفععاء والمخالح، ذلك 
الماظفثغظ  شإن  لطئحر،  الاحرغع  أطر  وضض  إذا  أظه 
وعثا  طخالتعط،  غثثم  طا  الصعاظغظ  طظ  جغسظعن 

واصع طتسعس وطحاعث.
أي  (أو  الئارول  شغه  وجث  الثي  لطمضان  صغمئ  ق   .١٠
الرسغئ،  سطى  سعائثه  تعزغع  ضغفغئ  شغ  أخرى)  بروة 
شالظاس شغ التةاز ق غمطضعن شغ بارولعا ظخغئا أضئر 
طظعط شغ طالغجغا، والظاس شغ المشرب ق غمطضعن شغ 
وعضثا،  إظثوظغسغا،  أعض  غمطك  طما  أضبر  شعجفاته 
حرصعا  طظ  المسطمغظ  بقد  شغ  وجثت  بروة  شأغما 
ق  الظاس،  سطى  سعائثعا  تعزع  أن  غةإ  غربعا،  إلى 
شرق بغظعط، وق صغمئ لطمضان الثي وجثت شغه البروة 

أو غغره شغ ضغفغئ تعزغسعا.
ضالصمح  الجراسغئ  المعاد  بسخ  أجسار  ارتفاع  سظ  أطا 
المسطمغظ  بقد  شإن  لطثواب،  ضسطش  غساسمض  طا  أو 
جث  طظ  غمضظعا  طا  الجراسغئ  افراضغ  طظ  تمطك 
الجراسغئ  السغاجئ  ولضظ  وزغادة،  المسطمغظ  تاجات 
طظ  وإغساز  بدشط  المسطمغظ  بقد  اظاعةاعا  الاغ 
الضمالغئ  الجراسات  سطى  الارضغج  تاصخث  ضاظئ  الشرب 
المعاد  باجاغراد  اإلجقطغئ  الئقد  ارتئاط  إلبصاء 
افجاجغئ طظ الثارج، وإق طا طسظى أن تسامث بقدظا 
سطى اجاغراد التئعب طظ روجغا وأوضراظغا بما غفعق 
٦٠٪ طظ تاجغاتعا؟ طا الثي غمطضه عثان الئطثان طظ 
اإلرادة  إق  الطعط  ظتظ؟  ظمطضه  وق  زراسغئ  إطضاظغات 

والصرار السغاجغ.
اإلجقم،  شغ  اقصاخادي  الظزام  أتضام  بسخ  عثه 
وق  شصغر  غئص  لط  اهللا  أطر  ضما  دولئ  شغ  ذئصئ  ولع 
طتااج شغ بقد المسطمغظ، بض لفاض الثغر سطى غغر 

المسطمغظ أغدا تاى غسط افرض ضطعا.
جغصعل الئسخ ظسط إن ذئصئ عثه افتضام شسغتخض 
الثغر ضما تصعلعن، ولضظ عثه افتضام طبالغئ وأصرب 
ضائظئ  إظعا  بض  وظصعل  العاصع،  إلى  طظعا  الثغال  إلى 
وصرغئاً بإذن اهللا، ولسض عثا الدظك الثي غمر به السالط 
طظ طئحرات الفرج السزغط الثي ظسمض له جاعثغظ طظث 
سحرات السظغظ وظتبضط لقلاتاق بظا شغه، وضأن اهللا 
غرغث طظ الئحرغئ أن ترى ظطط الثغمصراذغئ الرأجمالغئ 
طا  أن  وتسطط  طظعا  تساغؤج  تاى  خعره  أبحع  شغ 
السثاب  عع  إظما  الستري  والتض  المظةاة  تزظه  ضاظئ 
بثقشاه  السزغط  اإلجقم  غأتغ  وتغظ  الماتص،  افلغط 
ضما  وضاشرعط،  طسطمعط  الئحرغئ،  جااطصفه  الراحثة 

 غاطصش الشرغص تئض الظةاة

صغج  دجاعر  بمرور  شرتًا  طعطض،  طجغرد  ططئض  بغظ 
جسغث ودجاعر الةمععرغئ البالبئ، وبغظ ططئض ظاشر 
طاثطر، جعءًا لمرور دجاعر غئظغ لثضااتعرغئ جثغثة 
اظصقبغئ  لسمطغئ  وظاغةئ  الساطئ  الترغات  طظ  وغتث 
سطى التضط؛ بغظ عثا وذاك، ضان المحعث شغ الحارع 
ضرب  شغ   ،٢٠٢٢ تمعز/غعلغع   ٢٥ لغطئ  الاعظسغ، 
غشطإ سطغه اقظصغاد افسمى والاسخإ افخط لمحروع 
وتصث  سمغص  ضره  غثشسه  المسالط،  طةععل  جغاجغ 
افخغرة  السحرغئ  تضمئ  جغاجغئ  ذئصئ  سطى  ضئغر 

وسابئ شسادا شغ الئقد والسئاد.
إن الماابع لمسار المحعث السغاجغ الغعم، غسطط أن 
اجافااء ٢٥ تمعز/غعلغع سطى الثجاعر عع أول طتطئ 
اظاثابغئ شسطغئ الاجم وتصغث بعا الرئغج صغج جسغث 
بغان  سطى  ردا  ذلك  وضان  الثولغ،  المةامع  تةاه 
جفراء طةمعسئ الثول السئع باعظج غعم ١٠ ضاظعن 
باتثغث  شغه  ذالئعا  والثي   ٢٠٢١ افول/دغسمئر 
سمض  لسغر  جرغسئ  بسعدة  غسمح  واضح  زطظغ  جصش 

المآجسات الثغمصراذغئ.
وضان رد صغج جسغث جرغسا تغث أسطظ بسث بقبئ أغام 
ذرغص  خارذئ  السئع،  الثول  بغان  خثور  طظ  شصط 
تدط اجافااء حسئغاً غعم ٢٥ تمعز/غعلغع، بط اظاثابات 

تحرغسغئ غعم ١٧ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠٢٢.
زد سطى ذلك طا اظضحش طظ طتاولئ لطادثغط والارشغع 
شغ ظسئئ المحارضغظ شغ اقجافااء طظ ذرف العغؤئ 
جسغث  صغج  إن  تاى  لقظاثابات.  المساصطئ  السطغا 
وشغ أول إذقلئ له لغطئ اقجافااء وبسث خروج الظاائب 
افولغئ خرح أن أولى أولعغاته اآلن عع صاظعن اظاثابغ 
جثغث غمعث لقظاثابات الاحرغسغئ الصادطئ، شغ رجالئ 

ضمظغئ قلاجاطه بما تصغث به طظ صئض.
العثف  ضان  جسغث  صغج  أن  سطى  دلغض  عثا  ضض 
الرئغسغ له طظ خقل عثا اقجافااء عع بسث رجالئ 
ضمان  سطى  صادر  أظه  الشرب  شغ  لطصائمغظ  ذمأظئ 
لتراجئ  وافحث  افولى  عع  وأظه  السغاجغ  اقجاصرار 
طحارغسعط وتظفغث اجاراتغةغاتعط داخض الئقد. وإن 
وطظ  بالبئ،  جمععرغئ  طظ  جسغث  صغج  له  غروج  طا 
السغح،  ضراطئ  الاعظسغ  لطحسإ  جغدمظ  دجاعر 
وشطسفئ التضط الصاسثي عع ضرب طظ الثغال والثجض 
السغاجغ. وطا أحئه وسعده بعسعد طظ جئصعه ُبسغث 

المخادصئ سطى دجاعر ٢٠١٤!
زال  طا  افوروبغ  واقتتاد  الاشغغر  جغأتغ  أغظ  شمظ 
غسغطر وغفرض سطغظا طظعال الاظمغئ وغمارس وخاغاه 
سطى الئقد؟! وطظ أغظ جغأتغ الاشغغر وخظثوق الظصث 
وحروذه  وأواطره  إطقءاته  شرض  غعاخض  الثولغ 
الرأجمالغ  والظزام  الاشغغر  جغأتغ  أغظ  وطظ  سطغظا؟! 
السطماظغ ظفسه الثي ذصظا طظه العغقت طا زال غاتضط 

شغ رصابظا؟!
إن المسرضئ التصغصغئ الغعم شغ تعظج ضضض المسارك 

اجافااء دجاعر ٢٠٢٢ يف تعظج
لضسإ الحرسغئ واملحروسغئ الشربغئ
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شغ الئقد اإلجقطغئ، عغ طسرضئ وقءات وإرضاءات؛ 
الئقد  إخراج  سطى  تسمض  رطغمعا  برّم  المسارضئ  شق 
طما عغ شغه الغعم طظ أزطات اصاخادغئ وطالغئ خاظصئ 
ترطغ بظا إلى تاشئ اإلشقس، وق صغج جسغث بثجاعره 
الةثغث غسسى لاترغر الئقد طظ طساسمر جابط سطى 

خثورظا وغظعإ برواتظا وغاتضط شغ طصثراتظا.
السغاجغئ  الطئصئ  عثه  بغظ  التصغصغئ  المسرضئ 
السطماظغئ عغ طسرضئ ضراجغ طسعجئ صعائمعا، طسرضئ 
لثى  طعظش  بمصام  غفعز  طظ  بافترى  أو  غتضط  طظ 

المصغط السام داخض الئقد!
والسئث  اإلسقطغ  الطشط  عثا  ضض  خدط  شغ  الغعم 
وراء  ظخطش  أن  إق  لظا  غمضظ  ق  السغاجغ  والاظاضش 

طحروع اإلجقم وظزام اإلجقم.
غتضمعن  طظ  لسان  وسطى  اإلسقم  شغ  غسّعق  الغعم 
الئقد أن الاساطض والرضا بأواطر خظثوق الظصث الثولغ 
عع أطر تامغ، وغسعصعن أن تثخض شرظسا وبرغطاظغا 
وأطرغضا شغ أطر الئقد عع طظ باب اقظفااح والائادل 
رشع  أن  أغدا  وغسعصعن  الفظغ!  والاساون  الطعجساغ 
الثسط سظ المعاد افجاجغئ وغطص باب اقظاثاب شغ 
افجعر،  ضاطئ  وتثفغخ  والاصحش  السمعطغئ  العظغفئ 
 ... المآلمئ!  اقصاخادغئ  اإلخقتات  باب  طظ  عغ 

والضبغر الضبغر طما غّثسعظه زورا وبعااظا.
عثا  إذار  خارج  الافضغر  طةرد  تاى  غاةرؤون  ق  عط 
شغ  بالئتث  تاى  غاةرؤون  ق  عط  الفاجث،  الظزام 
الظصث  شخظثوق  الرأجمالغ،  الظزام  خارج  طسالةات 
سطغظا،  طفروضًا  أطرًا  عع  وق  صثرظا  عع  لغج  الثولغ 
ولغسئ  جثغث  اجاسمار  إق  المجسعطئ  إخقتاته  وطا 

لعا سقصئ باإلخقح الئائ.
جمسظا  تصعل  أن  إق  تمطك  ق  التاضمئ  الطئصئ  عثه 
الاغ  الثغالغئ  وطحارغسه  الضاشر  الشرب  فواطر  وأذسظا 

لغج لعا تصغصئ سطى أرض العاصع.
والاضاقت  افتقف  عثه  وراء  الغعم  الاثظثق  إن 
لسمر  إذالئ  التصغصئ  شغ  عع  الماحاضسئ  الماظاترة 
ظسغحعا  الاغ  المحاضض  لسئإ  وإذالئ  الظزام  عثا 
عثه  شغ  اقخطفاف  وإن  اقجاسمار،  شارة  طظث 
شغ  ولضظ  واجئئ،  أغدا  والادتغئ  واجإ  الفارة 
طحروع تداري واضح المسالط غتمض طسه طسالةات 
افشضار  طظ  وأضبر  و...  وظصثغئ  واجاماسغئ  اصاخادغئ 

ضغفغئ الاطئغص واإلظةاز.
بعجععه  اقجاسمار  ترضغج  أجض  طظ  تدتغات  ضفاظا 

المثاطفئ، ضفاظا ذقً وتئسغئ، ضفاظا تةارب شاحطئ!
المحعث  تخثر  سطى  صادرة  اإلجقطغئ  افطئ  الغعم 
والمعصش السغاجغ طظ جثغث، وتعظج صادرة سطى أن 
تضعن صاذرة لعثا المحروع السالمغ؛ طحروع الثقشئ 

 الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

تعظج

غساظغ المسطمعن الغعم طظ غقء شاتح شغ ضض المعاد 
وبافجاس شغ العصعد الثي غآبر ارتفاع جسره سطى ضض 
حغء، ورغط خرخات اجاشاباعط إق أظه طا طظ طةغإ، 
المساظاة  وعثه  الشقء.  طظ  طجغث  عغ  اإلجابئ  إن  بض 
عغ أتث طزاعر الدظك الثي تثرظا طظه ربظا شغ صعله 

ًا﴾. َشًة َضن ْعَرَض َعن ِذْكِري َفِإنَّ َلُھ َمِع
َ
تسالى: ﴿َوَمْن أ

شسظثطا ظتطض أجئاب ارتفاع أجسار العصعد طبق، ظةث 
أن طسزمعا طرتئط بمثالفات فتضام حرسغئ غةعطعا 

طسزط المسطمغظ، شمبق:
١. الئارول المعجعد شغ بقد المسطمغظ غةإ حرسًا 
أن غضعن ططضغئ ساطئ وق غةعز أن غضعن ططضغئ شردغئ 
المسادن  باب  شغ  غثخض  أظه  أولعما  لسئئغظ:  وذلك 
غثخض  فظه  وباظغعما  شردغًا،  تمطضعا  غةعز  ق  الاغ 
ملسو هيلع هللا ىلص المسطمغظ  شغ سمعم الظار الاغ جسض رجعل اهللا 
َاِء 

ْ
اُء ِ َثَالٍث ِ اْلَكَإلِ َوامل

َ ُْسِلُموَن ُشَر حرضاء شغعا لصعله «املْ
اِر» أبع داود وأتمث. َوالنَّ

جعاء  خاخئ  حرضئ  الئارول  غامطك  أن  غةعز  ق   .٢
الضفار  ضان  إذا  أطا  لضفار،  أو  لمسطمغظ  تابسئ  أضاظئ 
طظ شؤئ المتاربغظ غغر المساعثغظ، شالترطئ ق حك 

آضثة وأولى.
ترطئ  لطئارول  افشراد  تمطك  ترطئ  تتئ  غظثرج   .٣
تسعغدعط  باب  طظ  غساثرج  طما  ظخغئًا  إسطائعط 
سطى الاظصغإ واقجاثراج. ظسط غةعز لطثولئ اجاؤةار 
أجرة  طصابض  ولضظ  اقجاثراج  أو  لطئتث  الثعاص 

ولغج طصابض ظسئئ طسغظئ.
اطاقضعا  سثم  أو  الئتث  تمعغض  سظ  الثولئ  سةج   .٤
طظ اإلطضاظغات الاصظغئ طا غمضظعا طظ الاظصغإ ق غئرر 
طسطمغظ  غغر  أم  ضاظعا  طسطمغظ  الثعاص  اجاصثام 
جغةثون،  طما  طتثد  ظخغإ  سطى  طسعط  والاساصث 
وإظما تتاول الثولئ جاعثة بظاء الصثرة الاصظغئ القزطئ 
شغ  الئارول  طثجون  شغئصى  تساطع  لط  وإن  لطاظصغإ 

افرض إلى أن تمطك الصثرة سطى اجاثراجه.
٥. غةإ سطى الثولئ، طظ باب رساغئ طخالح المسطمغظ، 
إظحاء طا غطجم طظ الخظاسات لاتعغض المعاد الثام إلى 
الخغشئ الاغ تمضظ طظ اجاعقضعا، وذلك لاثفغخ 
تضطفئ الاتعغض، وشك اقرتئاط بالضاشر وصطع الطرغص 

سطغه قباجاز المسطمغظ وظعإ أطعالعط بشغر تص.
٦. احاراك المسطمغظ شغ الئارول غترم سطى الثولئ 
أن  سصًق  غساصغط  ق  فظه  لعط،  بغسه  وراء  طظ  الاربح 
غاربح الحثص طظ الئغع لظفسه، وإظما تعجث الثولئ 
سطى  التخعل  طظ  الظاس  غمضظ  طا  افظزمئ  طظ 

تاجاتعط طصابض جسر الاضطفئ سطى أصخى تصثغر.
٧. إن المططسغظ غسطمعن أن ارتفاع أجسار المتروصات 
إصظاسظا،  غراد  ضما  أوضراظغا  شغ  بالترب  له  سقصئ  ق 
شراجع  الشقء  وأطا  بسغط،  شئأبر  سقصئ  وجثت  وإن 
جعق  سطى  السمقصئ  الحرضات  عغمظئ  إلى  بافجاس 
المسافغثغظ،  السغاجغغظ  وتعاذآ  والاضرغر  الظفط 

الشقء عع أتث طزاعر الدظك
والتضُّ ُطسطَّر يف حرع ربظا
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث سئث اهللاـ 

طالبان تدعو "المجتمع الدولی" لالعتراف بحکمها ألفغانستان 
فماذا سیکون المقابل یا ُترى؟!

الحکومۀ االنتقالیۀ السودانیۀ 
تجعل ثروات البالد نهبًا لشرکات الدول االستعماریۀ!
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