
طظث  المسطمغظ  تارغت  شغ  درًة  شطسطغظ  بثأت  لصث 
واتث  برباط  الترام  بغاه  طع  جئتاظه  اهللا  ربطعا  أن 
إلى  الترام  المسةث  طظ  ملسو هيلع هللا ىلص  برجعله  أجرى  سظثطا 
َلْغًق  ِبَسْئِثِه  َأْجَرى  الَِّثي  ﴿ُجْئَتاَن  افصخى  المسةث 
طَِّظ اْلَمْسِةِث اْلَتَراِم ِإَلى اْلَمْسِةِث افَْصَخى الَِّثي َباَرْضَظا 
صطعب  حث  وصث  طئارضًئ.  ذغئًئ  أرضًا  شةسطعا  َتْعَلُه﴾. 
المسطمغظ إلى تاضرة شطسطغظ (بغئ المصثس) بأن 
المسطمغظ  اهللا  غعلغ  أن  صئض  افولى  صئطاعط  جسطعا 
بسائ  العةرة  بسث  المحرشئ)  (الضسئئ  الباظغئ  صئطاعط 
سحر حعرًا. ضان ذلك صئض أن تخئح شطسطغظ تتئ 
جططان اإلجقم سظثطا شاتعا الثطغفئ الباظغ سمر بظ 
وتسطمعا  لطعةرة،   ١٥ جظئ  سظه  اهللا  رضغ  الثطاب 
طظ جفروظغعس وأسطاه سعثته المحععرة (السعثة 
ذطإ  سطى  بظاًء  ظخعخعا،  طظ  ضان  الاغ  السمرغئ) 
الظخارى شغعا، (أن ق غساضظعط شغعا غععد). لصث ضاظئ 
شطسطغظ درًة شغ تارغت المسطمغظ صئض أن تفاح وبسث 
أن شاتئ، شضاظئ طرضج البصض شغ بقد المسطمغظ، ضطما 
سثواظه.  ذال  طعما  شغعا  تتطَّط  طساٍث  سطغعا  اساثى 
ضاظئ طصئرًة لطخطغئغغظ، والااار وجاضعن فسثاء اهللا 
شاخطئ  طسارك  ضاظئ  شغعا  اهللا.  بإذن  ضثلك  غععد 
١١٨٧م)،   - (٥٨٣عـ  تطغظ  والااار:  الخطغئغغظ  طع 
بإذن  وجاائسعا  ١٢٦٠م)،  (٦٥٨عـ -  جالعت  وسغظ 
شطسطغظ  إلسادة  غععد  طع  أخرى  شاخطئ  طسارك  اهللا 
المسطمعن:  أغعا  اإلجقم...  دغار  إلى  ظصغًئ  خالخًئ 
حئر  ضض  وإسادة  سثوضط،  سطى  الصداء  بإطضاظضط  إن 
وظحر  بقدعط  شاح  بض  ق  اإلجقم،  أرض  طظ  اتاض 
الثظغا،  طظارة  تسعدوا  وأن  السالط،  ربعع  شغ  الثغر 
ذلك،  ضض  بإطضاظضط  إن  لطظاس.  أخرجئ  أطئ  وخغر 
وطفااته إصاطئ الثقشئ الراحثة. شئقد المسطمغظ عغ 
المئثأ  أرض  وذاك،  عثا  وشعق  والرجال،  المال  بقد 
السزغط، اإلجقم السزغط، الثي به تتغا افطط وُتظصث 
طظ الزطط والطشغان، وطظ بططةئ أطرغضا شغ الصرن 
التادي والسحرغظ. إظضط صطإ الرتى شغ عثه الثظغا، 
الثول  بغظ  والاظاشج  الاةاذب  طسرح  عغ  وبقدضط 
الضاشرة المساسمرة، لمعصسعا اقجاراتغةغ، وبرواتعا 
الضفار  أشغسرف  سطغضط،  بعا  اهللا  أظسط  الاغ  الدثمئ 
وأظاط  سطغعا،  شغاظاشسعا  وطعاصسضط  خغراتضط  سزمئ 
وصعة؟  ظسمئ  طظ  اهللا  وعئضط  سما  أسغظضط  تشمدعن 
ألساط أظاط طظ شاح الفاعح، وجسض أطمًا ضبغرًة تارك 
أطًئ  وتخئح  الفاجثة،  وصعطغاتعا  الئاذطئ،  أدغاظعا 
ألساط  اإلجقم؟  وغترضعا  اإلجقم،  غةمسعا  واتثًة، 
وأدخطاط  بض  صعتعط،  سظفعان  بسث  الااار  صعر  طظ 
بطعظًا طظعط اإلجقم، ق زالئ بصاغاعط شغ حمال بقد 
المسطمغظ تتمض اإلجقم إلى الغعم؟ ألساط طظ صعر 
أرضضط،  شغ  ودوقً  طمالك  بظعا  أن  بسث  الخطغئغغظ 
شطفزاعط افرض والسماء، واظثتروا خجاغا أذقء؟ إن 
ذعاغغئ الغعم: أطرغضا وبرغطاظغا وأتئاسعط، عط طظ 
جظج أولؤك الشابرغظ، لط غاتمطعا إق طسرضًئ واتثًة، 
بثاغئ  تطغظ  ضاظئ  شصث  طعجوطغظ،  بسثعا  اظثتروا 
شاتتئ  جالعت  سغظ  وضاظئ  لطخطغئغغظ،  السصعط 
اقظعغار لطااار. وعضثا عآقء، طسرضئ شاخطئ واتثة، 
تعث بظغاظعط وضغاظعط، َشَمْظ غغُر الثقشئ غئثأ عثه 
المسرضئ؟ لصث حعثظا غغرعا بالسقح العشغر والتحث 
شئاسئ  والثظغا،  الثغظ  لفساد  تصاتض،  شطط  الضئغر، 
وتثعا  الثقشئ  إن  صطغض.  الثظغا  طظ  بسرض  آخرتعا 
المسرح  سظ  وبرغطاظغا  أطرغضا  بإزاتئ  الضفغطئ  عغ 
الثولغ، والصداء سطى تتضط أطرغضا بالمعصش الثولغ، 
ربعع  شغ  الثغر  وظحر  حرورعا،  طظ  السالط  وإظصاذ 
السالط، والصداء سطى ضغان غععد المتاض لفطسطغظ، 
دار  إلى  ضاططًئ  وإسادتعا  والمسراج،  اإلجراء  أرض 

اإلجقم.
سظ ضااب صداغا جغاجغئ لتجب الاترغر

وأتئاع أطرغضا شغ المظطصئ اإلجقطغئ...
باظغاً: ضغش اظصسمئ أطرغضا: لما أخثت إدارة تراطإ 
تصعم باظسطاشات تادة شإن أسراض الضبغر طظ افطراض 
صث ظعرت شغ أطرغضا وذفئ سطى السطح خقل جظعات 

اإلدارة افربع بحضض واضح:
١- أظعر الرئغج تراطإ وطظث تمطاه اقظاثابغئ جظئ 
لثى  ععى  قصئ  طا  جرسان  سظخرغئ  تعجعات   ٢٠١٦
حرائح ضئغرة شزعرت جماسات تفعق السرق افبغخ، وصث 
ضاظئ طعجعدة صئض تراطإ إق أظعا اظاسحئ وترسرسئ 
خقل تضمه، وصاطئ الحرذئ "الئغداء" رجاقً طظ السعد، 
شاظصسمئ أطرغضا بغظ أبغخ وأجعد، وظعرت جماسئ 
"تغاة السعد طعمئ" ضةماسئ جغاجغئ تازاعر وتتحث 
ظعرت  المصابض  وشغ  والمساواة،  بالمطالإ  وتظادي 
ططغحغات طسطتئ طظ الئغخ بحضض أضبر تظزغماً وأخثت 

تاعغأ لطصغام بجسجسئ اقجاصرار...
افوروبغغظ،  بالتطفاء  ازدراًء  تراطإ  إدارة  أظعرت   -٢
تاى إن وزغر دشاسه طاتغج أسطظ اجاصالاه وضاإ شغ 
رجالاه "غةإ طساططئ التطفاء باتارام" (الغعم السابع، 

٢٠١٨/١٢/٢١م).
٣- ظادى الرئغج افطرغضغ تراطإ طظث تسطمه لطرئاجئ 
جظئ ٢٠١٧ بالسغاجئ اقصاخادغئ التمائغئ أي تماغئ 
اقصاخاد افطرغضغ طظ المظاعجات الخغظغئ وافوروبغئ 
الاغ تشجو بقده، ووصش طسطسض إغقق المخاظع لسثم 
صثرتعا سطى المظاشسئ شغ ظض ترغئ الاةارة الثولغئ، 
سغظه  ترى  أن  دون  واتثة  بسغظ  غظزر  تراطإ  شضان 
افخرى أظه غخظع بثلك أسثاء حرجغظ له شغ الثاخض، 
أسثائه،  أحرس  طظ  الاضظعلعجغا  حرضات  شضاظئ 
طعظفغعا  طظ  اآلقف  وأخرجئ  بصعة،  ضثه  ووصفئ 
بعجعه  وأحعرت  سثغثة،  طسائض  شغ  ضثه  لطازاعر 
الحرضات  عثه  أن  وذلك  المترجئ،  الاسرغئات  جقح 
طظ ذئغسئ سمطعا السالمغئ، شق عغ ترغث التعاجج، وق 
ترغث طظ الثول افخرى أن تفرض سطغعا التعاجج ضرد 
سطى جغاجئ تراطإ، ولما أخثت الخغظ تعثد بفرض 

غسر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر أن غصثم لطماابسغظ وزوار خفتات المضاإ اإلسقطغ المرضجي عثا 
السمض الماعاضع، ضاغئاً إلضاروظغاً غادمظ إتثى سحرة لشئ، ذودًا سظ رجعل اهللا خطى اهللا سطغه وسطى آله وجطط، 
وعع طظ إسثاد بطئ طظ افخعات الفاضقت طظ دائرة الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر.

لاخفح الضاغإ طظ الرابط الاالغ:
http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/dawahnews/sporadic-news/29147.html

تعخغات املآتمر الةاطع 
لجسماء الصئائض يف السعدان

تثاسغات اقظاثابات الرئاجغئ افطرغضغئ

أغعا المسطمعن: إن صدغاضط افجاجغئ عغ اإلجقم شعع 
طخثر سجتضط وذرغص طرضاة ربضط، به تتضمعن الثظغا 
وبه تربعن جظئ سرضعا السماوات وافرض، وإن الاخثي 
فطرغضا وضغان غععد وطحارغسعط ق غضعن إق باقساخام 
بتئض اهللا الماغظ والئراءة طظ أسثاء اإلجقم واتفاصغاتعط 
وصراراتعط وسمقئعط، ولعثا ظثسعضط لاضعظعا سطى صطإ 
رجض واتث تساظخرون جغعحضط إلصاطئ الثقشئ الراحثة 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة وتترغر بغئ المصثس، وابصغظ 
ْغَيا  ُّ ََياةِ ا

ْ
ِيَن آَمُنوا يِف احل َّ بظخر اهللا لضط، ﴿إِنَّا َجَْنرُصُ رُُسلََنا وَا

ْشَهاُد﴾.
َ ْ
َويَوَْم َفُقوُم األ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  أطرغضا تساشض سقصاتعا السسضرغئ طع العظث لخالتعا ...٢

-  الخراع شغ إصطغط الاغشراي شغ إبغعبغا   ...٢

- السططئ الفطسطغظغئ ترجع شغ صغؤعا وتسعد لتدظ 

   غععد والمطئسغظ طسعط   ...٤

- التضعطئ اقظاصالغئ وطةمعسئ التطع أدوات الشرب شغ 

   السعدان لاضرغج شخض اإلجقم سظ الثولئ  ...٤
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ضطمئ السثد

أصام تجب الاترغر/ وقغئ السعدان طآتمرًا جاطساً لجسماء 
الصئائض، والصغادات، والسطماء شغ حرق السعدان بمثغظئ 
طظ  السادس  الماضغ  السئئ  غعم  وذلك  الصدارف؛ 
وصث  ٢٠٢٠/١١/٢١م،  المعاشص  ١٤٤٢عـ،  اآلخر  ربغع 
شاح  بط  أوراق،  أربع  الةاطع  المآتمر  عثا  شغ  ُصّثطئ 
الئاب لمثاخقت السادة تدعر المآتمر. عثا وصث أخثر 
اإلسقطغ  الظاذص  خطغض)  (أبع  سبمان  إبراعغط  افجااذ 
لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان بغاظا ختفغا سثد شغه 
تدرته تعخغات  المآتمر والاغ ضاظئ سطى الظتع الاالغ:

١- السصغثة اإلجقطغئ عغ أجاس التغاة، وسطى أجاجعا، 
وطا غظئبص سظعا طظ أتضام عغ وتثعا الاغ غةإ أن 
غتاضط إلغعا الظاس سظث تض المظازسات بغظعط، اجاةابئ 
 ََّ ِطيُعوا اهللا

َ
ِيَن آَمُنوا أ َّ فَُّها ا

َ
فطر اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿يَا ك

ٍء  ْ َ ْمرِ ِمنُكْم َفإِن َيَنازَْقُتْم يِف 
َ ْ
ِ األ و

ُ
ِطيُعوا الرَُّسوَل وَأ

َ
وَأ

َوِْم اْآلِخِر  ْ َِّ وَا َِّ وَالرَُّسوِل إِن ُكنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاهللا َفرُدُّوهُ إىَِل اهللا
وِيالً﴾، وصعله تسالى: ﴿َوَما اْخَتلَْفُتْم 

ْ
ْحَسُن تَأ

َ
لَِك َخرْيٌ وَأ

ٰ
َذ

ُْت  ِّ َعلَْيِه تََولكَّ َُّ َر لُِكُم اهللا
ٰ
َِّ َذ ٍء َفُحْكُمُه إىَِل اهللا ْ َ فِيِه ِمن 

غِيُب﴾.
ُ
ِْه أ َ ِ َوإ

طظ  آغئ  عع  طثاطفئ  صئائض  شغ  الظاس  وجعد  إن   -٢
آغات اهللا، لطاسارف وخطئ افرتام، غصعل اهللا سج وجض: 
َ وََجَعلَْناُكْم  ن

ُ
فَُّها اجَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكم مِّن َذَكٍر وَأ

َ
﴿يَا ك

ْيَقاُكْم إِنَّ 
َ
َِّ أ ْكَرَمُكْم ِعنَد اهللا

َ
ُشُعوباً وََقَبائَِل حِكََعاَرفُوا إِنَّ أ

ََّ َعلِيٌم َخبرٌِي﴾. اهللا
افجاس  سطى  الاضاقت  شضرة  إظعاء  سطى  السمض   -٣
الصئطغ أو الةععي وطتاربئ المطالئئ بالسططئ والبروة 
والجسماء  الصادة  وسطى  والةعئ،  الصئغطئ  أجاس  سطى 
صغادة الظاس إلى الثغر، لغضعظعا صادة رباظغغظ، ضما ضان 
صادة وزسماء الصئائض شغ خثرظا افول. ولظا شغ أبغ ذر 
الشفاري وجسث بظ طساذ وغغرعما طظ السطش الخالح 

رضغ اهللا سظعط الصثوة والمبال التسظغظ.
سطى  الراحثة  الثقشئ  اإلجقم  شغ  التضط  ظزام   -٤
إحئاع  غدمظ  الثي  الظزام  وتثه  عع  الظئعة  طظعاج 
التاجات افجاجغئ لطرسغئ شردًا شردًا؛ طظ طأضض وططئج 
والاطئغإ  افطظ  لطمةامع  غدمظ  ضما  وطسضظ، 
والاسطغط، وغسسى لاعشغر الضمالغات طا اجاطاع إلى ذلك 

جئغقً، طما غعشر التغاة اآلطظئ المطمؤظئ لطةمغع.
الثولئ  عغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ   -٥
العتغثة الاغ تساطغع خعر الصئائض والحسعب وافطط 
شضان  الماضغ  شغ  شسطئ  عضثا  واتثة،  بعتصئ  شغ 
وغغرعط،  وافشرغصغ،  والارضغ،  والفارجغ،  السربغ، 
وترسى  اهللا،  إق  إله  ق  تةمسعط  طاتابغظ،  إخعاظاً 
تصعم  سظثطا  والغعم  السالمغظ،  رب  بأتضام  حآوظعط 
الثقشئ صرغئا بإذن اهللا جئتاظه شساضعن صادرة سطى 
شسض ذلك، تاى غاتصص اقساخام بتئض اهللا الماغظ، صال 
َِّ مَجِيعاً َوَال َيَفرَّقُوا  جئتاظه وتسالى: ﴿وَاْقَتِصُموا حِبَْبِل اهللا
لََّف َننْيَ 

َ
ْعَداًء َفك

َ
َعلَْيُكْم إِْذ ُكنُتْم أ  َِّ وَاْذُكُروا نِْعَمَت اهللا

ْصَبْحُتم بِنِْعَمتِِه إِْخوَاناً َوُكنُتْم بَلَ َشَفا ُحْفَرٍة 
َ
قُلُوبُِكْم َفأ

آيَاتِِه  لَُكْم   َُّ اهللا  ُ يُبنَيِّ لَِك 
ٰ
َكَذ ْنَها  مِّ نَقَذُكم 

َ
َفأ اجَّارِ  َن  مِّ

لََعلَُّكْم َيْهَتُدوَن﴾.
سطى  شرض  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ   -٦
المسطمغظ السمض إلسادتعا، شغةإ سطى الةمغع السمض 
طظ أجض اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ، بالسمض إلسادتعا 
خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، والتاشج سطى ذلك أظعا 
ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم  َّ َُّ ا ﴿وََعَد اهللا الصائض:  تسالى  اهللا  وسث 
ْرِض َكَما اْسَتْخلََف 

َ ْ
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف األ وََعِملُوا الصَّ

لَُهْم   ٰ َ اْرتَ ِي  َّ ا دِيَنُهُم  لَُهْم  نَنَّ  َُمكِّ َ َو َقْبلِِهْم  ِمن  ِيَن  َّ ا
 ِ ْمناً َفْعُبُدونيَِن َال يرُْشُِكوَن 

َ
َجَُّهم مِّن َنْعِد َخْوفِِهْم أ َُبدِّ َ َو

َِك ُهُم الَْفاِسُقوَن﴾ وعغ 
ٰ

وَح
ُ
لَِك َفأ

ٰ
َشيْئاً َوَمن َكَفَر َنْعَد َذ

ضثلك بحرى الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص الصائض: «... ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفٌة َعَىل 
ِة». ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

٧- غمطك السعدان طظ البروات طا غةسض أعطه أغظغاء، 
ولضظ لفجش ق غفضر الساجئ إق داخض خظثوق الظزام 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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أن  سطى  غةمسعن  المرة  عثه  الةمغع  غضاد  الةعاب: 
عثه اقظاثابات الرئاجغئ شغ أطرغضا غغر طسئعصئ، شصث 
خاتئعا تعتر حثغث ووخش الرئغج افطرغضغ تراطإ 
اتامال خسارته لقظاثابات بأظه طمضظ التخعل شغ تال 
الاجوغر شصط، وضان عثا صئض اقظاثابات بحععر، شضان 
لطسغان  بادغاً  الرئاجئ  بمظخإ  اقتافاظ  سطى  إخراره 
لثرجئ أن السغاجغغظ شغ واحظطظ ضاظعا غئتبعن شغ 
ضغفغئ الاخرف طع تراطإ شغ تال رشده طشادرة الئغئ 
الاغ  الزروف  بغان  المعط  طظ  شإظه  وسطغه  افبغخ! 

جئصئ اقظاثابات بط الاغ تطاعا، وعغ ضما غطغ:
أوقً: شعر تسطمه لطسططئ ٢٠١٧/١/٢٠م أخث تراطإ 

غاخرف داخطغاً وخارجغاً بطرغصئ طبغرة قشائ لطظزر:
وضان  طظاوئغه  بضض  الرئغج  غئال  شطط  داخطغاً  أطا   -١
الاشغغر باإلصالئ أو اقجاصالئ السمئ الئارزة فرضان إدارته، 
شصث تشغر وزراء وطثراء إدارته أضبر طظ طرة شغ غدعن 
ظفسعا...  بالسصطغئ  غاساطض  غجال  ق  وعع  جظعات،  أربع 
شأصال وزغر دشاسه طارك إجئر شغ ٢٠٢٠/١١/٩م، أي 
بسث إسقن شعز باغثن باقظاثابات، وشغ طعضعع تساطض 
الحرذئ افطرغضغئ السظخري طع افطرغضغغظ طظ أخض 
أشرغصغ والمزاعرات التادة الاغ اظثلسئ ضثه، رشخ 
تراطإ ضض الثسعات لممارجئ الدشعط سطى الحرذئ أو 
الاصطغض طظ طغجاظغاعا، وضاظئ تخرغتاته تتمض الرائتئ 
وصام  طئطظ،  غغر  وأتغاظاً  طئطظ،  بحضض  السظخرغئ 
ذرغسئ  تتئ  لطحرضات  ضئغر  بحضض  الدرائإ  بثفخ 

خطص شرص سمض!
٢- وأطا خارجغا شصث أحسض ترباً اصاخادغئ طع الخغظ 
التماغئ  جغاجئ  طظ  فطرغضا  جثغثًا  سعثًا  ودحظ 
اقصاخادغئ، واظستإ طظ اتفاصغات دولغئ طبض بارغج 
لطمظاخ، والظاشاا لطاةارة شغ أطرغضا الحمالغئ، واظستإ 
وتظضر  السالمغئ،  ضالختئ  سثغثة  دولغئ  طظزمات  طظ 
لتطفائه ضافوروبغغظ شعصش سطظاً طع برغطاظغا لطمساسثة 
باتفاق  إغاعا  طمظغاً  افوروبغ  اقتتاد  طظ  إخراجعا  شغ 
المجغث  طظعط  ذالئاً  الظاتع  دول  وعاجط  ضئغر،  تةاري 
طظ اإلظفاق...إلت وضثلك تساطض بازدراء ضئغر طع سمقء 

شطسطني املئارضئ
درة تارغت املسطمني طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

آال
اب ج
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المکتب اإلعالمی المرکزي لحزب التحریر
کتیب إلکترونی بعنوان "نحبک یا رسول اهللا"

السآالالسآال:: خاتئئ اقظاثابات الرئاجغئ افطرغضغئ عثه المرة تعترات بغظ الرئغج تراطإ وطظاشسه الثغمصراذغ  خاتئئ اقظاثابات الرئاجغئ افطرغضغئ عثه المرة تعترات بغظ الرئغج تراطإ وطظاشسه الثغمصراذغ 
باغثن، بط شاز باغثن ضما أسطظئ وجائض افظئاء ولط غسارف تراطإ بالظاغةئ، شعض الاعترات الاغ خاتئئ اقظاثابات باغثن، بط شاز باغثن ضما أسطظئ وجائض افظئاء ولط غسارف تراطإ بالظاغةئ، شعض الاعترات الاغ خاتئئ اقظاثابات 
شغ ذرغصعا لطعثوء بسث شعز باغثن؟ وعض غةري اظاصال جطج لطسططئ شغ واحظطظ؟ أم أن لمةرغات افطعر شغ ذرغصعا لطعثوء بسث شعز باغثن؟ وعض غةري اظاصال جطج لطسططئ شغ واحظطظ؟ أم أن لمةرغات افطعر 

تئسات أبسث وأخطر طظ ذلك شغ الثاخض والثارج؟تئسات أبسث وأخطر طظ ذلك شغ الثاخض والثارج؟



 افربساء ١٠ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٥ تحرغظ الباظغ/ ظعشمئر  طـ  ٢     السثد ٣١٤

لطصعات  أواطره  أتمث  آبغ  العزراء  رئغج  "أخثر 
لطةئعئ  المعالغئ  الصعات  طع  باقحائاك  التضعطغئ 
/تحرغظ  طظ  الرابع  شغ  تغشراي  لاترغر  الحسئغئ 
الباظغ/ظعشمئر بسثطا صال إن طسسضرات تابسئ لطةغح 

تسرضئ لطعةعم" (بغ بغ جغ ٢٠٢٠/١١/١٣م).
وربما  "السحرات  إن  الثولغئ:  السفع  طظزمئ  وصالئ 
الاصطغع  أو  لططسظ  تسرضعا  افحثاص  طظ  المؤات 

تاى المعت" شغ بطثة طاي ضادرا غعم اقبظغظ.
عع  وعض  تغشراي؟  إصطغط  شغ  الخراع  عثا  أجئاب  شما 

خارجغئ  وأذراف  جثور،  له  أم  سارض  تادث  طةرد 
طحارضئ شغه؟

الةغح  سطى  تغشراي  حسإ  تترغر  جئعئ  عغمظئ  لصث 
أن  صئض  سصعد  ذعال  إبغعبغا  شغ  السغاجغئ  والتغاة 
غاعلى آبغ أتمث طعام طظخئه شغ ٢٠١٨م، تغث صام 
التاضط،  اقئاقف  بتض  الماضغ،  السام  شغ  أتمث  آبغ 
المآلش طظ سثة أتجاب إصطغمغئ صائمئ سطى افجاس 
السرصغ، ودطةعا شغ تجب وذظغ واتث، رشدئ جئعئ 

تترغر حسإ تغشراي اقظدمام إلغه.
وتخاسثت طحاسر السثاء شغ أغطعل/جئامئر الماضغ 
اإلصطغط،  شغ  اظاثابات  تغشراي  إصطغط  ظزط  سظثطا 
طاتثغًا تزرًا سطى إجراء جمغع اقظاثابات بسئإ وباء 

ضعروظا.
تخفه  طما  باجاغاء  تحسر  الةئعئ  أن  غزعر  ضما 
والرئغج  العزراء  رئغج  بغظ  "القطئثئغئ"  بالخثاصئ 
شإن:  روغارز  تسإ  وسطى  أشعرصغ.  إجغاس  اإلرغاري 
طظ  واتثا  حضطئ  إرغارغا  طع  أتمث  آبغ  "طخالتئ 
صطغسئ  بسث  وذلك  تغشراي".  طع  الاعتر  ططفات  أعط 
طظث ١٩٩٨، تارغت اظثقع الترب بغظعما ظاغةئ لظجاع 
طعاشصاه  أتمث  آبغ  وإسقن  تثودغئ،  طظطصئ  سطى 
سطى تسطغط إرغارغا المظطصئ الماظازع سطغعا شغ طبطث 
الخادر  الثولغئ  السثل  طتضمئ  لتضط  تظفغثا  بادطغ، 
سام ٢٠٠٢م. (الةجغرة ظئ ٢٠٢٠/١١/١٠م). وغادح 
زسغط  "أضث  تغث:  الاغشراي،  صادة  شسض  رد  شغ  ذلك 
صخفئ  صعاته  أن  إبغعبغا  حمالغ  شغ  تغشراي  إصطغط 
السئئ"  طساء  أجمرة  اإلرغارغئ  الساخمئ  شغ  المطار 
(بغ بغ جغ ٢٠٢٠/١١/١٥م). وأوردت الةجغرة ظئ 
شغ ٢٠٢٠/١١/١٠م، ظصق سظ روغارز: "ظض الاغشراي 
طظ  إبغعبغا  شغ  الثولئ  طفاخض  سطى  طسغطرغظ 
أتمث"،  آبغ  طةغء  تاى  المظاخإ  ضئار  إلى  الرئاجئ 
وذلك طظث اجاغقء تاطغرات قغظه سطى التضط شغ ٢٨

أغار/طاغع ١٩٩١ وعع طظ صعطغئ الاغشراي، بط خطفه 
٢٠١٢ سام  وشاته  تاى  ١٩٩٥م،  شغ  زظاوي  ططغج 

طا جسض الاغشراي غتضمعن إبغعبغا سطى طثى أضبر طظ 
٢٠ ساطا. وتسإ الةجغرة ظئ شغ ٢٠٢٠/١١/١٠م: 
طظ  لئسخ  المرضجغئ  التضعطئ  طظح  تادبئ  "طبطئ 
أبابا)  أدغج  الساخمئ  (جظعب  افوروطع  أراضغ 
حسئغئ  اتاةاجات  أذطصئ  الاغ  الحرارة  لمسابمرغظ، 
طظ  افسعام  خقل  أخرى  طرة  وتخسث  تثمث  ظطئ 
سطى  دغسالغظ  أجئر  الثي  افطر   ،٢٠١٧ تاى   ٢٠١٥
المرحتغظ  لثسط  تظسب  الاتالفات  وبثأت  اقجاصالئ، 
داخض المةطج المرضجي لطاتالش، والمظعط به اخاغار 
رئغج العزراء، شفاجأت جئعئ تترغر افوروطع الةمغع 
السابص  السصغث  طشرجا  لما  برئغسعا  اجائثلئ  بأظعا 
شغ اجاثئارات الةغح آبغ أتمث، والثي تخض سطى 

دسط افطعرو رغط طسارضئ الاغشراي".
شغ تجغران/غعظغع: أجرى آبغ أتمث أول تشغغر لرئغج 
العذظغئ،  والمثابرات  افطظ  جعاز  وطثغر  افرضان 
ساطا،   ١٧ طظث  ظعسعا  طظ  افولى  عغ  تسثغقت  شغ 
لعط  اجاعثاشا  الاغشراي  اسائرعا  الاغ  الظصطئ  وعغ 
ضصعطغئ باسائار أن رئغج افرضان وطثغر جعاز افطظ 
إلى  إبغعبغا  حسعب  جئعئ  وخعل  طظث  والمثابرات 

التضط سام ١٩٩١ ظض طظ ظخغئعط.
آبغ  سطى  اقظصقب  طتاوقت  شغ  افزطئ  حثة  تادح 

طظ  ضض  سطى  غةإ  الاغ  السغعب  بسخ  عظاك  شإن 
غمضظ  أوقً،  طظعا  اقسائار.  شغ  أخثعا  وأطرغضا  العظث 
أن غآدي اجاثثام افجعجة افطرغضغئ لاظفغث اتفاصغات 
الثشاع عثه إلى تسرغخ المسثات السسضرغئ العظثغئ 
لطعةمات اإللضاروظغئ افطرغضغئ، والاغ صث تضعن صاتطئ 
أبظاء الترب. باظغاً، غمضظ فطرغضا أن تسرق بسععلئ 
طةمعسات الئغاظات السسضرغئ العظثغئ التساجئ، والاغ 
غمضظ أن تدع الصعات المسطتئ العظثغئ شغ وضع ق 
تتسث سطغه. وغمضظ لفجعجة افطرغضغئ الخظع ظفسعا 
العظث  لصاض  الظار  إذقق  دورة  شسالغئ  طظ  تصّعض  أن 
بثءًا طظ اضاحاف أجعجة اقجاحسار وإذقق الخعارغت 
إلى إخابئ أعثاف السثو. أطا بالظسئئ لخاظسغ السغاجئ 
افطرغضغئ، شإن حراء العظث ظزام الثشاع الةعي الروجغ 
S-٤٠٠ غمّبض سصئئ رئغسغئ أطام المجغث طظ الاضاطض 
اساماد  إطضاظغئ  طثى  تعل  الاساؤل  وغبغر  السسضري، 

أطرغضا سطى العظث ضحرغك سسضري رئغسغ.
وطع ذلك، شإظه طظ العاضح تماطاً أن ضق الةاظئغظ صث 
اخاار الثغار العاصسغ لمعاجعئ خسعد الخغظ. وتساصث 
أطرغضا أظه طظ خقل تعصغع عثه اقتفاصغات، شإن العظث 
لردع  القزطئ  السسضرغئ  صثراتعا  لاسجغج  ذرغصعا  شغ 
العةمات الخغظغئ. وتحارك العظث شغ اقساصاد ظفسه، 
لضظعا تساصث أظعا ظةتئ شغ المظاورة بئراسئ لقتافاظ 
خقل  طظ  شإظه  ــك،  ذل وطــع  السسضري.  باجاصقلعا 
اقساماد سطى المسثات افطرغضغئ والروجغئ، ق غجال طظ 
المحضعك شغه طثى إطضاظغئ طمارجئ العظث السغادة طع 
ارتئاذاتعا السسضرغئ. وصث حةئئ الخغظ سطظاً اتفاصغات 
الثشاع، لضظعا سطى افرجح شغ طأطظ فظعا سطى سضج 
العظث، شعغ ق تسامث سطى المسثات السسضرغئ افطرغضغئ 
بالظسئئ  أطــا  تــثودعــا.  سطى  الثشاع  شغ  والثئرات 
لئاضساان، شإظه غةإ سطى صغادتعا السسضرغئ أن تحسر 
بالصطص، فن عثه اقتفاصات تمّضظ العظث طظ الاثطغط 
بحضض أشدض وتمضظعا طظ تظفغث عةمات سسضرغئ، وعغ 
طغجة طفصعدة بحثة طظ الدربات الةعغئ العظثغئ شغ 
طظطصئ باقضعت، وسقوة سطى ذلك، شإن صرب أطرغضا طظ 
العظث غسظغ أظه غاسغظ سطى ضئار الدئاط الئاضسااظغغظ 
اقخاغار بسرسئ بغظ أطرغضا وبغظ الخغظ، لغج شصط 
لطاشطإ سطى ظصاط الدسش افطظغئ سطى سثوعا الطثود 
العظث، ولضظ أغداً إلغةاد حرغك طعبعق به لاجوغثعا 

بالمسثات السسضرغئ.
غئثو شغ الزاعر، طظ تغث الئسث اقجاراتغةغ، أن أطرغضا 
عغ الرابح شغ عثه اقتفاصغات. شصث ظةتئ شغ إرجاء 
اجاظجاف افشراد والمسثات افطرغضغئ لاسجغج صثرة العظث 
سطى  لطتفاظ  وضثلك  الخغظغ،  السثوان  طعاجعئ  سطى 
درجئ طظ السغطرة سطى اقحائاضات السسضرغئ العظثغئ 
اقتفاصغئ  تسمح  ذلك،  إلى  وباإلضاشئ  المساصئض.  شغ 
بضغظ  شغ  والطرغص  التجام  طئادرة  بمراصئئ  فطرغضا 
الخغظغ  السسضري  الاعجع  ردع  سطى  بظحاط  والسمض 
باتةاه الشرب. وأخغرًا، تآضث اقتفاصغات أن أطرغضا ترغث 
أن تةسض العظث وضغطعا الرئغسغ شغ حئه الصارة العظثغئ 
سطى تساب باضساان. وطظ خقل الادتغئ بئاضساان، 
شإن أطرغضا ترغخئ سطى تعثئئ المظاصثغظ شغ العظث 
بحأن ذعل سمر السقصات العظثغئ افطرغضغئ. وظاعصع 
تتئ  اقجاراتغةغئ  لطسقصات  الاسجغج  طظ  المجغث  رؤغئ 

 صغادة باغثن وعارغج

شغ  وغغره،  ظغعز  جضاي  طعصع  ظحر  تغث  أتمث: 
طظ  اإلبغعبغ  العزراء  رئغج  ("ظةاة  ٢٠١٨/٦/٢٣م: 
شسالغئ  اجاعثف  باظفةار  وذلك  اغاغال"،  طتاولئ 
تدرعا، تغث صاض أحثاص وُجرح آخرون. وشغ ذضرى 
صائث  لصغ  ٢٠١٩/٦/٢٣م  شغ  سام  بسث  التادث  عثا 
وشغ  أبابا،  أدغج  شغ  ظار  إذقق  شغ  تافه  الةغح 
أخغإ  بغظما  وطساحاره،  العقغئ  تاضط  ُصاض  أطعرة 
طضاإ  واتعط  بةروح،  المظطصئ  شغ  السام  المثسغ 
أطعرة،  شغ  اإلصطغمغ  افطظ  رئغج  العزراء  رئغج 

(بغ  اقظصقب).  لمتاولئ  بالاثطغط  تسغب،  أجاطغظع 
بغ جغ ٢٠١٩/٦/٢٣م).

وتخاسث الثقف بغظ آبغ أتمث وإصطغط تغشراي سظثطا 
أصر الئرلمان بططإ طظ آبغ أتمث تأجغض اقظاثابات 
 ،٢٠٢٠ تجغران/غعظغع  شغ  طصررة  ضاظئ  الاغ  الساطئ 
أغار/ شغ  اظاعئ  الاغ  العزراء  رئغج  وقغئ  وتمثغث 
آب/ شغ  تةري  أن  المصرر  طظ  ضان  والاغ  طاغع، 

غغر  الاغشراي  اسائره  طا  وعع  الماضغ،  أغسطج 
إبراعغط  برغا  الئرلمان  رئغسئ  وأسطظئ  دجاعري، 
خقل  طظخئعا  طظ  اجاصالاعا  لطاغشراي  المظامغئ 
تغشراي  إصطغط  ساخمئ  شغ  أصغط  خطابغ  طعرجان 
طةمعسئ  طع  لطسمض  طساسثة  "لسئ  وصالئ  (طضطغ)، 
تظاعك الثجاعر، إظعا دضااتعرغئ شغ ذعر الاضعغظ".

ضما  أخرى،  اجاصاقت  إبراعغط  برغا  اجاصالئ  وتئسئ 
سصث تجب جئعئ حسإ الاغشراي طآتمره شغ تجغران/
غعظغع ٢٠٢٠، وخقله أسطظ أظه جغظزط اقظاثابات شغ 
اإلصطغط بخعرة طظفردة ضما عع طصرر شغ آب/أغسطج 
الماضغ، وذالإ الطةظئ المرضجغئ لقظاثابات اإلحراف 

سطى اظاثاباته.
ططغعن   ٢,٧ تعالغ  وطحارضئ  لعا  تظزغمه  وسصإ 
ظاخإ شغعا، رشدئ التضعطئ المرضجغئ اقساراف بعا، 
واسائرتعا غغر صاظعظغئ وغغر دجاعرغئ، وردت تضعطئ 
المرضجغئ  بالتضعطئ  تسارف  ق  بأظعا  تغشراي  إصطغط 

باسائار أظعا جسط غغر دجاعري.
وشغ افجئعع افخغر طظ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠٢٠

شغ  بالاثخض  الثولغ  المةامع  تغشراي  إصطغط  ذالإ 
افزطئ، بط ألتص ذلك باإلسقن أظه غاسرض لاعثغث 

سسضري طظ التضعطئ المرضجغئ.
حئح  شغه  ظعر  خطغرًا،  طظتى  الخراع  اتثث  لصث 
باجاثثام  الئسخ  تضعظ  تغث  والامجق،  اقظفخال 
لسام  إبغعبغا  دجاعر  طظ   (٣٩) لطمادة  الاشراي  إصطغط 
١٩٩٥، والاغ تظص بما طسظاه "لضض حسإ طظ حسعب 
إبغعبغا تص تصرغر المخغر واقظفخال غغر المحروط".

 عظاك طحروع إجراطغ غاط تظفغثه شغ عثه المظطصئ، 
أجظثته  تظفغث  سطى  وغحرف  المساسمر  الضاشر  غرساه 
عثه  شغ  والسغاجغغظ  التضام  طظ  سمقؤه  الصثرة 
آبغ  سمالئ  غثرك  غاابع  طظ  شضض  المعمئ،  المظطصئ 
عثه  الضرغعئ  السمالئ  رائتئ  تفعح  فطرغضا،  أتمث 
السعداظغ  السغادي  المةطج  رئغج  الئرعان  بجغارة 
طعصع  ظحر  تغث  الخراع،  عثا  خدط  شغ  إلبغعبغا 
جعدان ترغئغعن غعم افتث ٢٠٢٠/١١/١م: "الئرعان 
عغؤئ  ورئغج  المثابرات  طثغر  برشصئ  إبغعبغا  شغ 

اقجاثئارات" بثسعة طظ آبغ أتمث.
ضض صراءة طاأظغئ لطمحعث السغاجغ شغ إبغعبغا تآضث 
أن عثه افتثاث طخظعسئ ووراءعا جعات اجاسمارغئ 
لظ  الةعات  وعثه  والخراع،  الظجاع  طظ  تاضسإ 
غعصفعا إق دولئ صعغئ تصام شغ عثه المظطصئ الشظغئ 
حآون  وترسى  المحاضض  تتض  وإظساظعا،  ببرواتعا 
الثقشئ  دولئ  إق  ذلك  غفسض  وق  بالسثل،  الظاس 
اهللا  بإذن  صرغئًا  الصائمئ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة 
ن 

َ
أ  َ َع قُْل  ُهَو   َ َم ﴿َويَُقولُوَن  تسالى:  صال  جئتاظه. 

يَُكوَن قريباً﴾.
* طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

أطرغضا تساشض سقصاتعا السسضرغئ 
طع العظث لخالتعا

وصسئ العظث وأطرغضا شغ الحعر الماضغ سطى اتفاصغئ 
الاساون  بحأن   (BECA) افجاجغئ  والاساون  الائادل 
بائادل  فطرغضا  اقتفاصغئ  وتسمح  المضاظغ،  الةشراشغ 
والئترغئ  الطئعغراشغئ  بالمسائض  الماسطصئ  الئغاظات 
الخعارغت  لمعاجعئ  تغعغئ  تسائر  والاغ  والطغران، 
إلى  وباإلضاشئ  ذغار.  بثون  السسضرغئ  والطائرات 
ذلك، تمّضظ اقتفاصغئ أطرغضا طظ إطثاد العظث بمسثات 
لططائرات  شصط  طاطعرة  ذغران  وإلضاروظغات  طقتغئ 

الاغ زودت العظث بعا.
المرغرة  المعاجعئ  أسصاب  شغ  اقتفاصغئ  عثه  وتأتغ 
شغ  الاتضط  خط  سئر  والخغظغئ  العظثغئ  الصعات  بغظ 
عظثغاً.  والاغ أجفرت سظ صاض سحرغظ جظثغاً  قداخ، 
ضما أظعا جئئئ إتراجا ضئغرا لتضعطئ طعدي لفحطعا 
شغ تعصع تخعل السثوان الخغظغ سئر خط الاتضط، 
غظاعك  الخغظغ  الحسئغ  الاترغر  جغح  وأن  خاخئ 
التثود بحضض روتغظغ، وتظاحر الاضعظات بأن اتفاصغئ 
المصام  شغ  تعثف  عثه  افجاجغئ  والاساون  الائادل 
افول إلى إتئاط الرأي السام شغ الثاخض وتجوغث العظث 
أغداً بئغاظات شغ العصئ المظاجإ، تغث تحاث التاجئ 
سطى  وسقوة  الخغظغئ.  الصعات  تترضات  تعل  إلغعا، 
ذلك، شإظه ق غجال ضعن عثا اقتفاق جغمظح العظث أي 

طغجة اجاراتغةغئ سطى الخغظ طتض جثل.
افخغرة  عغ  افجاجغئ  والاساون  الائادل  اتفاصغئ  إّن 
طعصسئ  تأجغسغئ  سسضرغئ  اتفاصغات  أربع  بغظ  طظ 
تط   ،٢٠٠٢ السام  شفغ  وواحظطظ.  ظغعدلعغ  بغظ 
بغظ  السسضرغئ  لطمسطعطات  السام  افطظ  اتفاصغئ  إبرام 
الاضظعلعجغا  تئادل  اقتفاصغئ  تطك  وسجزت  الئطثغظ، 
والمسطعطات السسضرغئ السرغئ بغظ التضعطئ افطرغضغئ 
والحرضات افطرغضغئ، طع طاسعثغظ طظ الصطاع السام 
لطثشاع العظثي ولضظ لغج طع الصطاع الثاص العظثي. 
وشغ سام ٢٠١٦، تط اقتفاق سطى طثضرة اتفاق الائادل 
أبظاء  الطعجساغ  بالثسط  غسمح  وعــع  الطعجساغ، 
الاثرغئات السسضرغئ المحارضئ والمساسثة اإلظساظغئ 
افضئر  المسافغث  وضان  الضعارث،  تاقت  شغ  واإلغابئ 
تسامث  فظعا  العظثغئ،  الئترغئ  عع  اقتفاق  عثا  طظ 
بحضض ضئغر سطى الثسط الطعجساغ افطرغضغ شغ تظفغث 

السمطغات المثضعرة أسقه.
المعصسئ  اقتخاقت  وأطظ  تعاشص  اتفاصغئ  وتسمح  ضما 
باطصغ  العظثغئ  المسطتئ  لطصعات   ،٢٠١٨ سام  شغ 
وإرجال اتخاقت طحفرة آطظئ طظ خقل جعاز طثخص، 
طضاشتئ  لعتثة   (GPS) المعاصع  ظزام  إلى  والعخعل 
سسضرغئ  لمظخات  طااتئ  المراشص  وعــثه  اقظاتال. 
أطرغضغئ المظحأ، وطع ذلك، شإظه غمضظ لطمظخات غغر 
افطرغضغئ طبض السفظ التربغئ العظثغئ اقجافادة أغدًا 
طظ ترضغإ طسثات طاثخخئ سطى طاظعا. ضما وتسمض 
العظث  تمضغظ  سطى  أطرغضا  طع  افربع  الثشاع  اتفاصغات 
طظ التخعل سطى طسطعطات آطظئ تعل تترضات الصعات 
افخغرة سطى الصعات الخغظغئ واجاعثاف جغح الاترغر 
الحسئغ الخغظغ بثرجئ ضئغرة طظ الثصئ. ضما تسمح 
اقتفاصغات لطصعات المسطتئ العظثغئ باةثغث اإلطثادات 
طبض تجوغث الطائرات بالعصعد أبظاء المعام السسضرغئ. 
الظعوغئ  اقتفاصات  إلى  تداف  افربع  اقتفاصغات  وعثه 
الاغ تعخطئ إلغعا ظغعدلعغ وواحظطظ شغ سام ٢٠٠٨.

وسطى الرغط طظ الفعائث العاضتئ لمبض عثه اقتفاصغات، 

الخراع يف إصطغط الاغشراي 
يف إبغعبغا

ـــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)*ـ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث المةغث بعاتغ – باضساانـ  ـ 

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، البقباء، ٢ ربغع اآلخر ١٤٤٢عـ، ٢٠٢٠/١١/١٧م) خئرا جاء شغه: "اظاصثت طظزمئ "أوضسفام" 
الثول الضئرى شغ السالط لاخثغرعا أجطتئ بمطغارات الثوقرات إلى السسعدغئ أبظاء تربعا سطى الغمظ، طصابض تصثغمعا 
بطث تطك المئالس ضمساسثات لطغمظغغظ الثغظ غساظعن أضئر أزطئ شغ السالط. وصالئ طظزمئ أوضسفام إن دوق شغ 
رت أجطتئ إلى السسعدغئ تجغث صغماعا سطى ١٧ ططغار دوقر طظث بثء الترب شغ الغمظ سام ٢٠١٥. طةمعسئ الـ٢٠ خثَّ

ووشصا لطمظزمئ شإن عثه الثول لط تمظح جعى بطث عثا المئطس لثسط الحسإ الغمظغ الثي غساظغ أضئر أزطئ إظساظغئ 
شغ السالط بسئإ الترب".  

: إن المخغئئ ق تضمظ شصط شغ ضعن الثول الرأجمالغئ تشثي الخراسات شغ الئقد اإلجقطغئ طظ أجض 
ط غغغغغغغغغ

تسعغص افجطتئ الاغ تفاك بالظاس وتجعص افرواح بضض وتحغئ لاتصغص أرباتعا المادغئ، بض تضمظ أغدا شغ 
ضعن الماتاربغظ إظما غثعضعن تربا بالعضالئ سظ الثول اقجاسمارغئ ظفسعا الاغ تئغسعط افجطتئ، شأي إجرام 
عثا؟! ُغصاض المسطمعن شغ بقدعط بأجطتئ الثول المساسمرة، خاخئ أطرغضا وبرغطاظغا وشرظسا، وبأطعال 
المسطمغظ أظفسعط، لثثطئ طخالح اقجاسمار وتتصغص طثططاته شغ الئقد اإلجقطغئ. وعثا افطر ضما غسطط 
الدعء سطى إجرام اقجاسمار والشرب وسثم أخقصغاه، شعع أغدا غئرز تةط ضاربئ السمالئ الاغ غاخش بعا تضام 

المسطمغظ وصادة الترضات المرتئطئ بالشرب طئاحرة أو بالعجاذئ، ضما عغ التال شغ الغمظ.

هل سیدرك أدوات الصراع فی بالد المسلمین
خطورة ما هم فیه وعلیه؟!

جط
طار



 السثد ٣١٤  ٣  افربساء ١٠ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٥ تحرغظ الباظغ/ ظعشمئر  ٢٠٢٠ طـ  

الخظش طظ الاخعغئ، وضان عثا طظ الثعاء أصرب إلى 
ضعظه تجوغرًا.

٢- أطا ضعظه دعاًء شإن طآغثي التجب الثغمصراذغ ق 
غحارضعن بحضض ضاطض شغ الاخعغئ السادي، وبثلك 
غثسر التجب بسخ افخعات، ولما جاء شغروس ضعروظا 
شإن التجب ضان غمضظ أن غثسر الضبغر طظ افخعات 
لعق الاخعغئ الشغابغ، وعثه المحضطئ ق غساظغ طظعا 
تراطإ، إذ إن طآغثغه غخعتعن له بحضض خطإ وصرغإ 
الاعجع  إصرار  ضان  لثلك  غاثطفعن،  وق  المئثئغئ،  طظ 
ضئرى  ظسمئ  ضعروظا  ذرائع  تتئ  الشغابغ  بالاخعغئ 
ضاظئ الظاائب المسطظ سظعا  لطتجب الثغمصراذغ، وشسقً 
شغ الغعم افول تمغض بحضض تاجط لاراطإ، لضظ لما 
أخثت العقغات الماأرجتئ تفرز افخعات الشغابغئ شصث 
لخالح  ضئغر  وبحضض  غمغض  اقظاثابغ  المظتظى  أخث 
الثغمصراذغ باغثن، وضاظئ طبض عثه الظاائب طاعصسئ، 
أظخار  ضان  بظسطفاظغا  وقغئ  ساخمئ  شغقدلفغا  شفغ 
باغثن غتافطعن خارج طرضج الفرز الرئغسغ سطى الرغط 
طظ أن تراطإ ضان ق غجال غافعق سطى باغثن بمؤئ ألش 
خعت، وذلك لاعصسعط بأن طا تئصى طظ أخعات غغابغئ 
ضفغض بصطإ اآلغئ لخالح باغثن، وعع طا ضان شسقً لاسطظ 
وجائض اإلسقم شعز باغثن شغ عثه العقغئ الماأرجتئ، 
ضاظئ  إذ  اقظاثابات،  شغ  الفعز  إسقن  طظ  طضظه  طا 
أخعات بظسطفاظغا ضفغطئ بإغخاله إلى الرصط المططعب 

(٢٧٠ خعتاً) شغ المةمع اقظاثابغ.
رابساً: إلى أغظ تسغر افطعر الغعم:

١- غصعم المرحح الفائج باإلدقء باخرغتات حئه غعطغئ 
إتاذات  سظ  إسقظاته  طبض  باقظاثابات،  شعزه  تآضث 
تزر  طظطصئ  شرض  وطبض  ضعروظا،  بثخعص  ختغئ 
ذغران شعق طظجله بخفاه المرحح الفائج، وغاطصى رجائض 
الاعظؤئ المتطغئ والثولغئ وغاخض بجسماء السالط بخفاه 
الرئغج المظاثإ والصادم لطعقغات الماتثة، وأطا تراطإ 
شطط غسارف بفعزه وغسائر بأن التمطئ اقظاثابغئ جارغئ 
جاصطإ  الاغ  الصاظعظغئ  الثساوى  سئر  وجاق  صثم  سطى 
افطعر، وغصعل بأن باغثن صث تسةض بإسقظه الفعز دون 
دلغض سطى أظه شاز بأخعات صاظعظغئ... ولمح أظثرو بغاج 
الماتثث باجط تمطئ باغثن بأظه جغاط إخراج تراطإ 

بالصعة خارج الئغئ افبغخ، وظساه بالماسطض!
٢- والعضع شغ أطرغضا الغعم سالغ الثطعرة، ووخفاه 
وزغرة الثشاع افلماظغئ بـ"المافةر جثًا"، وضان الئسخ 
تراطإ  أظخار  طظ  المسطتئ  المطغحغات  اصاتام  غاعصع 
طراضج الفرز وإحاسئ الفعضى، وعثا لط غتخض بثرجئ 
العقغات،  بسخ  شغ  ظععره  طظ  الرغط  سطى  ضئغرة 
والزاعر أظه طآجض طا دام الرئغج غأطض بعقغئ باظغئ 

سظ ذرغص الثساوى الصاظعظغئ وافقسغإ السغاجغئ.
شغ  ظئ،  الةجغرة  ظصطئ  شصث  آخر  جاظإ  وطظ 
بأن  بعجئ"  "واحظطظ  ختغفئ  سظ  ٢٠٢٠/١١/١٠م 
الئغئ افبغخ "أطر العضاقت الفغثرالغئ باةظإ الاساون 
باغثن".  جع  المظاثإ  لطرئغج  اقظاصالغ  الفرغص  طع 
ورشدئ إدارة تراطإ خرف طئالس طالغئ غصرعا الصاظعن 
ذلك  وغغر  طضاتإ  قجاؤةار  الفائج  لطمرحح  افطرغضغ 
طظ المخارغش، وصال تراطإ شغ ٢٠٢٠/١١/١٠م شغ 
بالزععر  جائثأ  اقظاثابات  "ظاائب  تعغار  سطى  تشرغثة 
افجئعع المصئض وجظفعز شغعا". وتتثث وزغر خارجغاه 
جغظاتعر  سطغه  لغرد  لاراطإ،  باظغئ  وقغئ  سظ  بعطئغع 

طسآول  طظ  جثًا  خطغر  تخرغح  عثا  بأن  جمععري 
تضعطغ. وعضثا أضتئ العقغات الماتثة تسغح أزطئ 
شسطغئ تعثد اجاصرارعا ووتثة أراضغعا، وربما غاطعر 
لغخئح تعثغثًا جثغاً، شعقغات الساتض الشربغ خاخئ 
بسغث،  زطظ  طظث  دغمصراذغئ  وقغات  وعغ  ضالغفعرظغا، 
وبعا طراضج حرضات الاضظعلعجغا ق غمضظعا الاسطغط بعقغئ 
باظغئ لاراطإ، وأطا العقغات الةمععرغئ خاخئ تضساس 
شغ الةظعب، وعغ صعة طعازغئ لعقغئ ضالغفعرظغا، وبعا 
حرضات الظفط والطاصئ افطرغضغئ الضئرى شإظعا ق تسطط 
بفعز الرئغج المظاثإ باغثن، الثي غعثدعا بأظه وشعر 
العقغات  بسعدة  تظفغثغاً  أطرًا  جغعصع  لطتضط  تسطمه 
الماتثة إلى اتفاصغئ بارغج لطمظاخ... وأطا تراطإ شغعثد 
بأظه إذا طا تخض سطى وقغئ باظغئ شطظ غضعن بماساطح 
أبثًا طع حرضات الاضظعلعجغا الاغ تطئ طظ صغماه ضبغرًا 

وتزرت تشرغثاته!
العقغات  شغ  غةري  طا  أن  عغ  والثقخئ  خاطساً: 
شغ  الظزر  وإظسام  سظثه  العصعف  غساتص  الماتثة 

طةرغاته وأتثابه:
أطرغضا  بعا  تشظئ  ذالما  الاغ  الثغمصراذغئ  إن   -١
غةري عثطعا الغعم بحضض خرغح تتئ ذرائع صدائغئ 
الرئغج  به  غصعم  طا  شزاسئ  طظ  لطاثفغش  وصاظعظغئ 
سطى  طفاعتئ  أطرغضا  وإن  بالسططئ،  لقتافاظ  تراطإ 
ضاشئ اقتاماقت وافسمال اقظاصاطغئ، شصث غضعن الرئغج 
المرحح  غضعن  وصث  باغثن،  الفائج  المرحح  عع  الصادم 
الثاجر الرئغج التالغ تراطإ، شغتافر بعقغئ باظغئ. 
وأغاً ضان الرئغج الصادم شإظه جغظاصط طظ الطرف الباظغ 
اظاصاطاً أصرب إلى ضسر السزط طظه إلى لّغ الثراع، وبثلك 
شإن أطرغضا طصئطئ سطى الفعضى واقظشماس شغ العمعم 
والمحاضض الثاخطغئ، وق غسابظى طظ ذلك جغظارغع وضع 
أطرغضا سطى ذرغص الافضك تضعن شغه تضساس طرضجًا 
لاراطإ والةمععرغغظ والحرضات الثاسمئ، وتضعن شغه 
ضالغفعرظغا طرضجًا آخر لئاغثن والثغمصراذغغظ والحرضات 
الثاسمئ، وعثا لغج طصاخرًا سطى الحعرغظ المائصغغظ 

طظ وقغئ تراطإ عثه، بض طاعاخض بسث ذلك...
٢- إن طساوئ الظزام الرأجمالغ الثغمصراذغ طاأخطئ 
شغه، والمثصص بسغظ باخرة وأذن واسغئ غائغظ له ذلك 
بعضعح... شأبرز الصغط شغ الظزام الرأجمالغ الثغمصراذغ 
عغ الظفسغئ أي المخطتئ المادغئ وعثه غصررعا، طئاحرة 
أو غغر طئاحرة، الرئغج وشص خقتغاته وظفعذ تجبه شغ 
تتثد  الاغ  الصرارات  تثاطش  ولثلك  الظغابغئ،  المةالج 
درجئ المظفسئ وظعسغاعا طظ رئغج آلخر شاضعن سظث 
بعا  شغخثر  رغئاه  وشص  لطظفسغئ  طتصصئ  الرئغج  عثا 
صرارًا إغةابغاً وتضعن سظث رئغج آخر، صئطه أو بسثه، غغر 
طعاشصئ لرغئاه بض ضارة شامظع أو تطشى شغ العصئ الثي 
غآضث ضض طظعما أظه غظفث الظزام الرأجمالغ الثغمصراذغ 

وططاجم بالثجاعر العضسغ، وضض غسغر سطى ععاه!
أخث   ٢٠١٧/١/٢٠ شغ  لطسططئ  تسطمه  شعر  شمبقً 
الرئغج الةثغث وصاعا تراطإ غعثم طا بظاه إدارة أوباطا 
بحضض تاد، شصام بإلشاء الاأطغظ الختغ "أوباطا ضغر"، 
وصام باقظستاب طظ اتفاصغئ بارغج لطمظاخ وضان عثا 
أي  ورشخ  افطرغضغئ،  والطاصئ  الظفط  حرضات  لخالح 
دساوى لاصظغظ تمض السقح شغ أطرغضا، وتاول شرض 
الضبغر طظ الصغعد سطى حرضات الاضظعلعجغا افطرغضغئ 
ضالرصابئ اإللضاروظغئ، وتاول تمطعا لمشادرة الخغظ...

التعاجج سطى تطك الحرضات الاغ غسغض لسابعا لطسعق 
الخغظغئ الضئغرة وأخثت شرظسا تطالئعا بثشع ضرائإ 
سطى  الحرضات  تطك  سجطئ  شصث  الفرظسغئ  تتخغقتعا 
الاثطص طظ الرئغج تراطإ، شضاظئ تةر الجاوغئ شغ 
الصطإ  طعضع  شغ  وضاظئ  لاراطإ  المظاعدئ  التمقت 

لتمطئ جع باغثن اقظاثابغئ.
والعصاغئ  الساطئ  الختئ  سظ  غاتثث  السالط  ضان   -٤
وتماغئ الظاس طظ شغروس ضعروظا شغما ضان الرئغج 
افطرغضغ غرضج شغ ظزرته الرأجمالغئ سطى التثغث سظ 
لمظ  العائطئ  وافرباح  الاةاري  والسئص  والطصاح  الثواء 
في  غفاصث  وضأظه  شزعر  اقطاغاز،  وتصعق  الثواء  غظاب 
ظزرة رسعغئ، بط سارض الرئغج افطرغضغ إغقق الئقد 
اقصاخاد،  ذرغساه  وضاظئ  ضعروظا،  شغروس  لمعاجعئ 
واحاسطئ ترب تخرغتات حثغثة الطعةئ بغظ زسماء 
الثغمصراذغغظ شغ العقغات وبغظ الرئغج تراطإ تعل 
إغقق العقغات لمعاجعئ شغروس ضعروظا، وضان تراطإ 
شغ خش حرضات الظفط والاخظغع والاةجئئ الاغ ترغث 
تحشغض اقصاخاد، وضان آخرون وطظعط صغادات التجب 
الثغمصراذغ طظ باب المسارضئ ضثه غصفعن شغ خش 
إغقق اقصاخاد طاثرسغظ بتالئ العطع والرسإ الاغ سمئ 
ظاغةئ شغروس ضعروظا، لضظ خطش إغقق اقصاخاد وخطش 
المظادغظ بعا وخطش خخعم تراطإ ضاظئ تصش جعات 
لط تزعر لطسطظ، تطك الةعات عغ حرضات الاضظعلعجغا 
والثضاء الخظاسغ شعغ تاساظط بحضض طسامر، بض وغغر 
طسئعق شغ تارغت اقصاخاد، ولما جاء شغروس ضعروظا 
وجطج الظاس تعل السالط خطش الحاحات الخشغرة شغ 
طظازلعط واصاخثوا شغ طخروشاتعط افخرى شصث تتعل 
ذلك إلى زغادة خغالغئ شغ رجاطغض حرضات الاظضعلعجغا، 
صث  "أطازون"  وأحعرعا  اإلضاروظغئ  الاةارة  شحرضات 
صفجت أرباتعا وصغمعا السعصغئ إلى طساعغات لط تضظ 
شغ التسئان، تاى إن بسدعط (طآجج حرضئ أطازون) 
صث ربح جائ ططغارات دوقر شغ ٢٤ جاسئ ظاغةئ ارتفاع 
الصغمئ السعصغئ لحرضاه، (أسطظئ حرضات الاضظعلعجغا 
افطرغضغئ السمقصئ تسةغض أرباح ضثمئ بطشئ إجمالغ 
٣٨ ططغار دوقر شغ الربع البالث طظ السام التالغ. بغ 
بغ جغ، ٢٠٢٠/١٠/٣٠). وعثه افرباح الفطضغئ الاغ 
تتصصعا حرضات أطازون، وآبض، وألفابغئ المالضئ لشعغض، 
وشغسئعك، وحرضات إغطعن طاجك وغغرعا طظ سمالصئ 
الاضظعلعجغا افطرغضغئ تبغر غغر الحرضات الثاجرة شغ 
ظض شغروس ضعروظا خاخًئ، طبض حرضات الظفط والطاصئ، 
وحرضات السغاتئ الاغ غسابمر شغعا الرئغج افطرغضغ 
ظفسه طظ برجه شغ ظغعغعرك إلى طظاةسه شغ شطعرغثا 
إلى اجابماراته الرغاضغئ شغ برغطاظغا الاغ تأبرت عغ 

افخرى بفغروس ضعروظا.
بالباً: اقظاثابات افطرغضغئ والاجوغر:

١- لط تضظ اظاثابات الرئاجئ ٢٠٢٠ شغ أطرغضا ضما 
افجئعع،  صرابئ  الفائج  سظ  اإلسقن  تأخر  إذ  جابصاتعا 
الئرغث  سئر  افخعات  شرز  شغ  اقجامرار  بسئإ  وذلك 
الشالإ،  شغ  الثغمصراذغعن  خقلعا  طظ  خعت  الاغ 
وضان الرئغج تراطإ وصئض حععر طظ طعسث اقظاثابات 
ضئغر  باب  بأظه  وغصعل  الئرغث  سئر  الاخعغئ  غرشخ 
لطاجوغر، وذطإ طظ طآغثغه الاخعغئ المئاحر. وضان 
الثغمصراذغعن غطالئعن بالاعجع شغ الاخعغئ الشغابغ 
عثا  أطام  الصاظعظغئ  السصئات  ضاشئ  وإزالئ  الئرغث)  (سئر 

أوباطا، وسطى  إلت، وضض عثا سطى خقف الرئغج صئطه 
خقف طظاشسه اقظاثابغ باغثن الثي غخرح سضج عثا 
تماطاً، شعع غثسط الاأطغظ الختغ، وغتاول تصظغظ تمض 
السقح، وغسطظ باغثن سظ جغاجئ طئثئغئ لتجبه وبقده 
إذا اجاطط التضط بالسعدة إلى جغاجات الاشغغر المظاخغ، 
أي طظاعدئ طخالح حرضات الظفط، بض وشرض المجغث 
تراطإ  ضان  الاغ  الدرائإ  تطك  سطغعا،  الدرائإ  طظ 
حرضات  خطفه  وطظ  غدسه  الثي  افطر  خففعا،  صث 
الاضظعلعجغا شغ خراع تاد طع حرضات الظفط والطاصئ 
وضثلك حرضات السقح الاغ غثطط باغثن لةمع جض 
حرضات  ضئرغات  بأن  سطماً  طظعا...إلت،  الثولئ  طغجاظغئ 
الظفط افطرغضغئ تارضج شغ تضساس بغظما تارضج ضئرغات 
بضالغفعرظغا  السطغضعن  وادي  شغ  الاضظعلعجغا  حرضات 
وصث اظسضج عثا سطى ظزرة ضض طظ التجبغظ الةمععري 

والثغمصراذغ لاضساس وضالغفعرظغا!
وعضثا تخطثم طخالح الرأجمالغغظ أختاب حرضات 
الاضظعلعجغا الاغ ترغث اقظفااح و"السالمغئ" طع حرضات 
طظ  التماغئ  ترغث  الاغ  والجراسئ  والخظاسئ  الظفط 
والرؤجاء  خسائرعا...  ظجغش  لعصش  الخغظغئ  المظاشسئ 
وأسعاظعط غثسمعن عثه الحرضات أو تطك وشص طصغاس 
رآه  لع  تاى  طخالتعط  طتصصاً  غروظه  الثي  الظفسغئ 
طظاشسععط ضارًا! وضض طظ أختاب الظفع والدرر غصعل 
إظه غطئص الظزام الرأجمالغ، وغضفغ عثا الظزام جعءًا 
أن الظصغدغظ (الظفع والدرر) غساعغان شغه وشص رغئات 

طظفثغه!
٣- أطا لماذا لط تزعر عثه المساوئ بحضض خارخ شغ 
العقغات الماتثة إق شغ ظرف عثغظ الثخمغظ تراطإ 

وباغثن شفجئاب بقبئ:
افول: أن لضض طظ الثخمغظ الرابح والثاجر جمععرًا 
واجساً طظ الظاس غآغثه طظافساً بظفسه، شالمظفسئ عغ 
الصغمئ الضئرى شغ الرأجمالغئ... وشغ العصئ ظفسه إذا 
أخئح الثخط عع الرئغج شإن صاخمئ الزعر جاتض 

طضان المظفسئ وشغ عثا طا شغه.
افظزمئ  عغ  السالط  شغ  السائثة  افظزمئ  أن  الباظغ: 
الرأجمالغئ وعغ أضبر جعءًا طظ الظزام افطرغضغ لثلك 
افظزمئ  طع  افطرغضغ  المعاذظ  غةرغعا  طصارظئ  شأغئ 
طساوئ  طظ  أصض  سظثه  الظزام  طساوئ  غةث  افخرى 

افظزمئ افخرى شغصئض طا سظثه وغراه أخش الدررغظ!
البالث: لغج عظاك ظزام ختغح غصش شغ وجه أطرغضا 
التص  عع  ضغش  لعط  غائغظ  بتغث  الرأجمالغ  والظزام 
اإلجقم  ظزام  ضان  ولع  الئاذض،  ظزاطعط  طصابض  شغ 
ططئصاً شغ افرض غمطآعا خغرا وبرضئ، وسثقً واذمؤظاظا، 
إلى  وتططسعا  الرأجمالغ  بالظزام  الظاس  بصئ  قعاجت 
الثغر شغ دولئ الثقشئ دولئ اإلجقم، دولئ ق إله إق اهللا 

طتمث رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.
جعقت  شططتّص  جعلئ  لطئاذض  ضان  إن  ظصعل  وأخغرًا 
وجعقت وبثاخئ وأن سظث افطئ تجباً تجب الاترغر غخض 
لغطه بظعاره تاى غئجغ شةر الثقشئ طظ جثغث شااعاوى 
سروش الطشاة شغ الحرق والشرب، وخثق اهللا السزغط: 
ِيَن آَمُنوا  َّ َُّ ا َْعلََم اهللا ِ يَّاُم نَُداوِلَُها َننْيَ اجَّاِس َو

َ ْ
﴿َوتِلَْك األ

َص  َُمحِّ ِ الِِمنَي * َو َُّ َال حُيِبُّ الظَّ َويَتَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَهَداَء وَاهللا
 ﴾ِيَن آَمُنوا َويَْمَحَق الْاَكفِِريَن َّ َُّ ا اهللا
الثاطج طظ ربغع اآلخر ١٤٤٢عـ

٢٠٢٠/١١/٢٠م

تامئ: تثاسغات اقظاثابات الرئاجغئ افطرغضغئ

واشص الرئغج الروجغ بعتغظ سطى اصاراح التضعطئ الروجغئ، إظحاء طرضج لعجساغ بتري شغ السعدان، وأطر 
وزارة الثشاع بالاعصغع سطى اتفاق لاتصغص ذلك، وتسإ وضالئ روغارز، شإن السعدان جغصثم افرض لطصاسثة 
سئر  تتااجعا،  الاغ  المسثات  طظ  وغغرعا  وذخغرة  أجطتئ  أي  جطإ  شغ  التص  سطى  طعجضع  وجاتخض  طةاظًا، 
لتجب  اإلسقطغ  لطمضاإ  ختفغ  بغان  أضث  جاظئه  طظ  الةثغثة.  المظحأة  لثسط  السعدان  وطعاظأ  ططارات 
الاترغر شغ وقغئ السعدان: أظه لمظ السار والحظار، أن تساةغإ تضعطئ السعدان لطططإ الروجغ بإصاطئ صاسثة 
سسضرغئ سطى افراضغ السعداظغئ، شعع خغاظئ هللا ورجعله والمآطظغظ، شروجغا سثوة لقجقم والمسطمغظ، 
لطحغعخ  صاض  طظ  جعرغا؛  شغ  الحام  أعض  طع  شسطئ  ضما  المسطمغظ،  لدرب  الصعاسث  عثه  تساثثم  وعغ 
صعاسث  بإغةاد  لفسثاء  غسمح  ضغش  الئغان:  وتساءل  أجث.  بحار  السخر  طةرم  سظ  دشاسا  والظساء،  وافذفال 
سسضرغئ شغ بقدظا؟! إق إذا ضان افطر عع طظ أجض تماغئ ضراجغ السططئ المسعجئ صعائمعا، والاغ غةطج 
سطغعا سمقء الشرب والحرق. وخاط الئغان طتثرا أعض السعدان: ق تسمتعا بمبض عثه الصعاسث، ولظسمض جمغسا 
طظ أجض لفر عآقء التضام السمقء، وإصاطئ خرح اإلجقم السزغط؛ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ 
الثغر  وتتمض  المساسمرغظ،  لطضفار  السسضرغئ  الصعاسث  دظج  طظ  وأراضغعط  المسطمغظ  بقد  طغاه  جاطعر 

والسثل والظعر إلى السالط أجمع.

لطضاشر  ظعئاً  السعدان  بروات  غةسض  طما  الرأجمالغ، 
أعض  لمخطتئ  البروات  عثه  غثغر  ولظ  المساسمر، 

السعدان إق دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
٨- الاثضغر بترطئ افطعال وافسراض والثطاء وبثاخئ 
دم المسطط، وسطى زسماء الصئائض والصغادات السمض سطى 
تعسغئ أتئاسعط وتثضغرعط بصعل اهللا سج وجض: ﴿َوَمن 
 َُّ اً فِيَها وََغِضَب اهللا ِ داً َفَجزَاؤُهُ َجَهنَُّم َخا َتَعمِّ َفْقُتْل ُمْؤِمناً مُّ
ُ َعَذاباً َعِظيماً﴾، وصعل الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص:  َ َعدَّ 

َ
َعلَْيِه َولََعَنُه وَأ

نَْيا أَْهَوُن ِعْنَد اللَِّه ِمْن َقْتِل َرُجٍل ُمْسلٍِم» وصعله ملسو هيلع هللا ىلص:  «لََزَواُل الدُّ
اَمَواِت َواْألَْرِض َعَىل َقْتِل َرُجٍل ُمْسلٍِم، َألَكَبَُّهُم  «لَْو أَْجَمَع أَْهُل السَّ
اللَُّه ِيف النَّاِر»، وصعله ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن أََعاَن َعَىل َقْتِل ُمْسلٍِم َولَْو ِبَشطِْر 

كَلَِمٍة، َجاَء يَْوَم الِْقَياَمِة َمكُْتوٌب بنَْيَ َعْيَنْيِه: آِيٌس ِمْن َرْحَمِة اللَِّه».

تامئ ضطمئ السثد: تعخغات المآتمر الةاطع لجسماء الصئائض شغ السعدان
٩- أوخى المآتمرون سطى إصاطئ تضط الحرع؛ بالصخاص 
طظ الثغظ جفضعا الثطاء بالئاذض، وبةئر الدرر لطثغظ 

أخغئعا شغ أطعالعط، أو شغ طساضظعط أو غغر ذلك.
عثا وظسأل اهللا تسالى أن تةث تعخغات عثا المآتمر 
السعدان  شغ  والسطماء  والصغادات،  الصئائض،  زسماء  سظث 
خاخئ، وسظث أعض السعدان ساطئ آذاظا خاغغئ، وصطعبا 
واسغئ؛ شاةامع صطعبعط سطى صطإ رجض واتث شغظفثون 
غث  شغ  أغثغعط  غدسعن  بط  وطظ  الثغرة،  تعخغاته 
تجب الاترغر قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، شغفعزوا بثظغا سغحعا 
ضرغط، وآخرة ظسغمعا طصغط،  ﴿إِنَّ َذلَِك يِف كَِتاٍب إِنَّ َذلَِك 

 ﴾يَِسرٌي َِّ بَلَ اهللا

الکشف عن جرائم حرب 
ارتکبتها القوات الخاصۀ األسترالیۀ فی أفغانستان

صثم صائث صعات الثشاع افجارالغئ أظةعس ضاطئض اساثاره لطحسإ افششاظغ إبر ضحش تتصغص شغ جرائط ترب 
طظسعبئ لطصعات الثاخئ افجارالغئ - خقل ترب أششاظساان - سظ طصاض طا ق غصض سظ ٣٩ جةغظا أو طثظغا بحضض 
غغر صاظعظغ. وصال صائث الصعات افجارالغئ إن عثه الةرائط تسغء إلى البصئ الاغ طظتعا افششان لطصعات افجارالغئ 
بططئعط طساسثتعا. وذضر المسآول افجارالغ أن طسزط الصاطى - الثغظ حمطعا جةظاء وطجارسغظ وغغرعط طظ 
السضان المتطغغظ افششان - ضاظعا طساصطغظ سظثطا صاطعا، وبالاالغ ضاظعا طتمغغظ بمعجإ الصاظعن الثولغ. وإزاء 
ذلك أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ أجارالغا شغ بغان ختفغ: أن أجارالغا ججء طظ الاتالش المتاض 
فششاظساان وتاتمض طسآولغئ تثطغر حسإ بأضمطه، وإن عثا الظعع طظ الاتصغصات لغج أضبر طظ طظاورات رطجغئ 
لتفر طاء العجه، شالتصغصئ الئحسئ عغ أن آلئ الترب افجارالغئ جاسامر بق ععادة طاصمخئ دور المخطح الثّغر 
وطسامثة حرسغاعا طظ ظزام صدائغ شاجث. وذّضر الئغان: بصغام رئغج العزراء افجارالغ السابص جعن ععارد 
باقساثار سظ الضاربئ الاغ ظاةئ سظ اتاقل السراق. واساراف جعرج بعش اقبظ أغداً بأن المسطعطات اقجاثئارغئ 
ضاظئ "خاذؤئ". ولضظ عثه اقساثارات طا عغ إق طةرد ضطمات جعشاء طصابض طقغغظ افرواح الاغ أزعصئ وطصابض 
حسعب وبطثان دطرت طظ دون أغئ طساءلئ أو أغئ تئسات، شعثا طا غتخض سظثطا غصعم المةرطعن أظفسعط 
بالاتصغص شغ جرائط تططثئ أغثغعط بعا. وخاط الئغان بالصعل: إن السالط شغ أطج التاجئ إلى أظزمئ وآلغات 
سمض جثغثة. شصث خالئ الثول المةرطئ وجالئ شغ الحرق والشرب طظ غغر رصغإ وق تسغإ طاماسئ بتخاظئ 
طططصئ لعصئ ذعغض جثًا. وافظزمئ الثولغئ الاغ تط إظحاؤعا بسث الترب السالمغئ الباظغئ طا عغ إق اطاثاد لظفعذ 
وجغطرة تطك الثول، وطا تخض وغتخض طظ اجائثاد وجرصئ لطبروات شغ السصعد الاغ تطئ الترب عع أضئر سمطغئ 

ظعإ شغ تارغت الئحرغئ لغج ضتغاعا إق الفصراء والمسثطعن.

کیف یسمح ألعدائنا أن یقیموا قواعد عسکریۀ لهم فی بالدنا؟!



 افربساء ١٠ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٥ تحرغظ الباظغ/ ظعشمئر  طـ  ٤     السثد ٣١٤

خفتاه:  سئر  غاضئا  الاخرغح  إلى  المثظغئ،  الحآون 
"طعاصفظا طحرشئ شغ السر والسطظ، وطا غتضمظا طخطتئ 
السغاجغ  السمض  شغ  اظفخام  "عظاك  طدغفاً:  حسئظا"، 
لفجش الحثغث، ولشاغظ لطئسخ! لشئ بالشرف المشطصئ، 

ولشئ سطظغئ لطرأي السام".
سعدة  وراء  غصش  الثي  التصغصغ  السئإ  إلى  وبالظزر 
السططئ سظ خطعتعا الاغ أضاد أججم أظعا ظثطئ سطغعا، 
غمضظظا أن ظطتر أّظعا أدرضئ خقل السائ حععر الماضغئ 
أظعا ضاظئ تآدي الثور ظفسه المرجعم لعا شغ خثطئ 
اقتاقل دون أن تتخض سطى الفاات الثي ضان غطصغه 
لعا، شصث أدرك صادة السططئ أظعط غسغرون شغ الثط 
المرجعم لعط والثي عع جئإ إغةاد السططئ اباثاء، وأّن 
الةسةسات الاغ أذطصاعا وطتاولئ الدشط سطى غععد لط 
غظصص  أن  دون  وجغاجغا،  طالغا  إظعاضعا  سظ  إق  تبمر 
ذلك طظ طضاسئات غععد حغؤا. شضاظئ خطعة المصاذسئ 
السططئ  سطغعا  خسثت  الاغ  الحةرة  عغ  والةسةسات 

وتمظئ أظعا لط تثطعا.
شالسططئ صث وخطئ إلى طرتطئ خسئئ طالغا وداخطغا:

المصاخئ  أطعال  اجاقم  سظ  إسراضعا  ظض  شغ  طالغا 
والدرائإ الاغ غةمسعا غععد طظ أعض شطسطغظ ظغابئ 
سظعا بمعجإ اقتفاصغات، وصث أوصفئ أطرغضا ججءًا طظ 
ضمغئ  وتراجسئ  لطسططئ،  تصثطعا  ضاظئ  الاغ  افطعال 
افطعال الاغ تخطعا طظ أوروبا بسئإ التالئ اقصاخادغئ 
الاغ تمر بعا شغ ظض ضعروظا، وبسئإ أظعا ترغث الدشط 
سطى السططئ ضمظ طا تسمغه السططئ وجاذات لاسعد 
تاى  خرغح،  سطظغ  بحضض  غععد  أتدان  إلى  طةثدا 

تسربئ أخئار سظ تطك الدشعط.
وداخطغا وجغاجغا، بسئإ أّن السططئ قتزئ أظعا بصغئ 
تصعم بالثور ظفسه المططعب طظعا ضثراع أطظغ لقتاقل، 
وشغ طصابض ذلك لط غسث ضغان غععد وق أطرغضا غساطقظعا 
طساططئ جططئ، بض بإسراض وازدراء، وباتعا غفرضعن واصع 
اسائار السططئ تضام طصاذسات أو أطراء ضظاعظات، دون أن 
غصغمعا لعط أي اسائار أو غتفزعا لعط طاء وجه، وشغ ظض 
تردي تالئ السططئ داخطغا وسثم صثرتعا سطى دشع رواتإ 
أزقطعا  طضاسئات  وتراجع  طااالغئ،  لحععر  المعظفغظ 
لطرزق،  وطخثرا  اجابمارغا  طحروسا  غسائروظعا  الثغظ 
أضسش ذلك السططئ وجسطعا شغ تالئ جغؤئ ترجع الثروج 
طظعا تتئ أغئ ذرغسئ أو طئرر وبأجرع وصئ خاخئ أظعا 
أدرضئ بأظعا إذا أرادت أن تسعل سطى اإلدارة افطرغضغئ 
الةثغثة إلظجالعا سظ الحةرة شإن سطغعا أن تظازر حععرا 

سثغثة لحغء لغج طدمعظا أخق.
شسمثت السططئ إلى اخاقق المئررات لاسعد سظ إسراضعا 
الحضطغ سظ ضغان غععد والساإ الظاسط سطى افظزمئ 
المطئسئ طسعط، شغ جغاق غثل سطى طثى الثجي والثلئ 
الاغ وخطئ إلغعا، وغثضر بتصغصاعا ودورعا الصثر، شعغ 
صدغئ  تخفغئ  أجض  طظ  اقجاسمار  عةظعا  خئغبئ  ظئائ 
شطسطغظ، وتعغؤئ افجعاء وتمعغث الطرغص أطام ضغان 
غععد لغامضظ شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، ولاظفث أي 
طحروع أو أغئ رؤغئ تفرضعا سطغعا أطرغضا تالغا بتضط 

أظعا خاتئئ الغث الطعلى شغ المظطصئ.
أطا شطسطغظ وأعطعا شق خقص لعط جعى أن تاترك 
لضابعس  تثا  وتدع  شطسطغظ  لاترر  افطئ  جغعش 
 اقتاقل وأدواته ضالسططئ، وأسعاظه ضأطرغضا وأوروبا

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
   شغ افرض المئارضئ شطسطغظ

سصثت ورش بغظ التضعطئ اقظاصالغئ والترضئ الحسئغئ 
حمال إظفاذا لقتفاق الثي تعخض إلغه رئغج العزراء 
السعداظغ سئث اهللا تمثوك، ورئغج الترضئ الحسئغئ 
سطى  ظص  والثي  أبابا،  أدغج  شغ  التطع  السجغج  سئث 
ظصاش غغر رجمغ لصدغئ سقصئ الثغظ بالثولئ، لغاط 
ظاائةعا  ضعء  سطى  الرجمغئ  المفاوضات  اجاؤظاف 
تصرغر  سطى  واشصئ  أظعا  الحسئغئ  الترضئ  ضحفئ 
بفخض  ذرتئ  الاغ  بخغشاه  والثئراء  المسعطغظ 
السطمغ  التض  سطى  طظعا  ترخًا  الثولئ،  سظ  الثغظ 
بغظما رشخ الاعخغات وشث التضعطئ اقظاصالغئ، وجاء 
الاترغر  ختغفئ  سظ  ظصًق  الحسئغئ  الترضئ  بغان  شغ 
طمبطع  "الاصى  ٢٠٢٠م  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ٣
عدان اقظاصالغئ، وطمبطع الترضئ الحسئغئ  تضعطئ السُّ
عدان حمال وطساسثوعط طظ المسعِّطغظ  لاترغر السُّ
الثولغئ  والصعاظغظ  السغاجات  وطةمعسئ  والثئراء، 
لطظجاسات  الئظَّاَءة  لطتطعل  افشرغصغ  والمرضج  الساطئ 
لسمطغئ  العجاذئ  وشرغص  الاظمغئ  حرضاء  واجاحارغع 
تحرغظ   ٢٩ بغظ  طا  الفارة  شغ  عدان  السُّ شغ  السقم 

افول/أضاعبر إلى ١ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢٠م.
دولغغظ  ُخئراء  طظ  ظماذج  تصثغط  العرحئ  شغ  تط 
سظ  الثغظ  شخض  طئثأ  تطئغصات  تعل  وطتطغغظ 
واضتًا  وضان  طسطمئ،  أغطئغئ  ذات  دول  شغ  الثولئ 
السعدان.  لعاصع  افصرب  عع  الارضغ  الظمعذج  بأن 
تعخض الطرشان إلى خغشئ لطاصرغر الثااطغ اصارتعا 
شغ  المحارضغظ  سطى  وتطغئ  والثئراء،  المسعطعن 

العرحئ.
شغ وصئ جابص الترضئ الحسئغئ حمال اظستئئ طظ 
المفاوضات شغ جعبا، سطى خطفغئ رشدعا الافاوض طع 
تمثان  طتمث  السعداظغ،  اقظاصالغ  المةطج  رئغج 
دصطع "تمغثتغ"، وذالئئ بظصض ططش المفاوضات إلى 
ضان  الثي  تمثوك  اهللا  سئث  برئاجئ  العزراء  طةطج 
أغطعل/ طططع  أبابا،  أدغج  شغ  التطع  طع  الاصى  صث 

جئامئر الماضغ، وأخثرا بغاظًا طحارضًا غمعث الطرغص 
لطعخعل إلى اتفاق بثخعص المطفغظ الحائضغظ شغ 
و"سطماظغئ  المخغر"،  "تصرغر  تص  وعما  المفاوضات، 
بالساخمئ  طئادئ  إسقن  سطى  الطرشان  ووصع  الثولئ" 
سظ  الثغظ  شخض  سطى  غظص  أبابا  أدغج  اإلبغعبغئ 
افول/ تحرغظ  حعر  طظ  افول  الظخش  وشغ  الثولئ، 
شغ  طفاجأ  بحضض  والتطع  تمغثتغ  الاصى  أضاعبر، 
جعبا برساغئ رئغج جظعب السعدان جطفاضغر، وأضثا 

سطى "ضسر الةمعد الافاوضغ".
الظاظر لفتثاث غرى أن عآقء المافاوضغظ غسامثون 
جغاجئ الطسئئ الصثرة الاغ ق دغظ غتضمعا وق إغمان، 
والثلغض سطى ذلك عع ظص وبغصئ السقم الاغ وصسئ 
سطغعا التضعطئ اقظاصالغئ طع الترضات المسطتئ والاغ 
تفخض الثغظ سظ التغاة بحضض جاشر طاتث لصغط أعض 
ورحئ  سطى  لاسارض  التضعطئ  تأتغ  بط  السعدان. 
لسإ  شأي  التغاة،  سظ  الثغظ  لفخض  ظمعذجًا  ظاصحئ 

بسصطغئ الظاس تمارجه التضعطئ؟!
ظخئ اتفاصغئ السقم المعصسئ شغ جعبا بغظ التضعطئ 

والترضات المسطتئ سطى اآلتغ:
طاسثد  وافسراق،  اإلبظغات  طاسثد  بطث  السعدان   •
بعثه  الضاطض  اقساراف  غةإ  والبصاشات  افدغان 

اقخاقشات واجاغسابعا.
لةمغع  الضاططئ  و(اقجاماسغئ)  السغاجغئ  المساواة   •

حسعب السعدان غةإ أن تتمى بالصاظعن.
دولئ  إصاطئ  وجعب  سطى  اقتفاصغئ  ظخئ  ضما 
سطى  الثجاعر  غصعم  وأن  السعدان  شغ  دغمصراذغئ 
طئثأ "شخض الثغظ سظ الثولئ"، شغ غغاب عثا المئثأ 
المساصث  وترغئ  المخغر،  تصرغر  تص  اتارام  غةإ 
والسئادة والممارجئ الثغظغئ طضفعلئ بالضاطض لةمغع 
السعداظغغظ، ضما ق غةعز لطثولئ تسغغظ دغظ رجمغ 

وق غةعز الامغغج بغظ الظاس سطى أجاس دغظغ.
إن طا غمارجه المفاوضعن جمغسعط شغ جعبا طظ حث 
وجثب ق سقصئ له بإصرار الثغظ شغ التضط، بض جمغع 
المفاوضغظ غثدسعن فواطر الثاسمغظ ولغج طااتًا 
غآدوظه  وطا  التغاة،  سظ  الثغظ  شخض  غغر  خغار  لعط 
طةرد تمبغطغات غثثع بعا الئسطاء لغخطفعا طع أتث 
الطرشغظ الثغظ طظ طخطتاعط أن تئصى افوضاع ضما 
طسطتئ  وترضات  وطثخخات  بمغجاظغئ  جغح  عغ؛ 
والبروة،  السططئ  إلى  ترظع  الثارج  طظ  طثسعطئ 
لط  وذظ  شغ  الظاس  عط  الجتام  وجط  والدائع 
غةمع أبثًا بغظ الثغظ والثولئ طظث تضعظه. إن عثه 
الاراجغثغات الاغ خممعا الثاسمعن لغطسإ شخعلعا 
رخغخئ  أظفسعط  باسعا  الثغظ  جطثتظا  أبظاء  الصثرة 

لاظفغث جغاجات افسثاء لظ تظططغ سطى العاسغ.
السطماظغ  الارضغ  لطظمعذج  المسعطغظ  تصثغط  أطا 

صررت السططئ الفطسطغظغئ إسادة جفغرغعا إلى ضض طظ 
اإلطارات والئترغظ بسث أن تط اجاثساؤعما جابصا سطى 
خطفغئ إبرام الئطثغظ اتفاصات لاطئغع السقصات طع ضغان 
ورئغج  الفطسطغظغئ  السططئ  وزغر  وصال  عثا  غععد، 
العغؤئ الساطئ لطحآون المثظغئ تسغظ الحغت، "إظه سطى 
ضعء اقتخاقت الثولغئ الاغ صام بعا رئغج السططئ 
باقتفاصغات  (إجرائغض)  الاجام  بحأن  سئاس  طتمعد 
رجائض  طظ  وردظا  طا  إلى  و"اجاظادا  طسعا"،  المعصسئ 
رجمغئ طضاعبئ وحفعغئ"، بما "غآضث الاجام (إجرائغض) 
بثلك، شإظه جعف غاط إسادة طسار السقصئ طع (إجرائغض)، 

ضما ضان سطغه التال صئض ٢٠٢٠/٥/١٩".
السطظغ  افطظغ  الاظسغص  بسعدة  السططئ  صرار  جاء  لصث 
أو  ططمعجئ  طئررات  دون  جاء  فظه  لطضبغرغظ،  طفاجؤا 
بعادر جابصئ وبحضض دراطاتغضغ جرغع، حضض خثطئ 
لضض طظ جعض تصغصئ السططئ لطتزئ أو غاب سظه الثور 

المظاط بعا.
افطظغ  الاظسغص  إلى  لسعدتعا  السططئ  تثرسئ  شصث 
تضثبعا  وحفعغئ  طضاعبئ  برجائض  السطظغغظ  والمثظغ 
أرض  سطى  المساةثات  وتفدتعا  اقتاقل  طمارجات 

العاصع.
الاظسغص  وصش  ادسئ  صث  ضاظئ  الفطسطغظغئ  شالسططئ 
لفغعار  ضمه  صرار  بسئإ  غععد،  ضغان  طع  افطظغ 
والمساعذظات المصاطئ شغ الدفئ الشربغئ، وعع افطر 
الثي لط غةّث سطغه أي جثغث طظث حععر، شضغان غععد 
وبططإ طظ اإلدارة افطرغضغئ ضان صث أسطظ سظ تأجغض 
سمطغئ الدط دون إلشائعا وذلك طظث حععر، وعع طا 
اسائرته السططئ شغ تغظه غغر ضاف وذالئئ بإلشاء الصرار 
الاظسغص  وصش  ادساء  وواخطئ  تظفغثه،  تأجغض  ولغج 
افطظغ، وواخض اقتاقل إجراءاته سطى افرض سطى الظتع 
الثي غرجت الصرار وغةسطه واصسا طفروضا، طظ طبض زغادة 
وصرارات  إجراءات  واتثاذ  اقجاغطاظغ  والئظاء  الظحاط 
تمعث لطاساطض طع طظاذص المساعذظات وافغعار وضأظعا 

ججء طظ ضغان غععد ق غثاطش سظ الثاخض المتاض.
سعدة  السططئ  شغعا  أسطظئ  الاغ  الطتزات  شغ  وتاى 
خرجئ بصرار  اقتاقل صث  دولئ  ضاظئ  الاظسغص افطظغ 
رجمغ بئثء اإلجراءات لئظاء تغ اجاغطاظغ جثغث، شغ 
المظطصئ العاصسئ بغظ بغئ لتط والصثس، الثي غسائر 
أخطر طحروع اجاغطاظغ طظث سحرات السظغظ، وترددت 
افظئاء سظ سجم رئغج وزراء غععد ظاظغاعع الاعجه إلى 
الرئغج افطرغضغ المظاعغئ وقغاه تراطإ بططإ لئظاء 
بالصثس،  سطروت  شغ  اقجاغطاظغئ  العتثات  طؤات 
عاطاتعس)  (جفسات  تغ  شغ  الئظاء  تعجغع  واساجاطه 
الثارجغئ افطرغضغ طاغك  أغداً، بض وأضمض ذلك وزغر 
بعطئغع، الثي زار الثمغج الماضغ طساعذظئ "بسشعت" 
المصاطئ سطى أراضغ طثغظئ الئغرة وجط الدفئ الشربغئ 
ضثطعة طفسمئ بالرجائض، وجاءت بتسإ طا صال بعطئغع: 
"بحفاشغئ ضاططئ طع شرغص الرئغج المظاثإ جع باغثن".

شالثرغسئ الاغ اتثثتعا السططئ شغ الزاعر ضمئرر لسعدة 
الاظسغص افطظغ السطظغ عغ تطمغظات شارغئ طظ دول 
عاطحغئ، ورجالئ طظ ضغان غععد طدمعظعا ق غسار 
سعرة السططئ المفدعتئ، بغظما العاصع غضثب السططئ، 
اخاقصا  المئررات  اخاطصئ  صث  أّظعا  سطى  غثلض  طا  وعع 
لطسعدة إلى جابص سعثعا. وعع طا جر سطغعا جغقً طظ 
اقتعاطات طظ الفخائض الاغ تسطصئ بمحارغسعا أو ظظئ 
بعا خغرا، تاى دشع ذلك تسغظ الحغت، رئغج عغؤئ 

السططئ الفطسطغظغئ ترجع يف صغؤعا
وتسعد لتدظ غععد واملطئسني طسعط

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: المعظثس باعر خالح*ـ 

الاغ  الدتطئ  المافاوضغظ  بسصعل  اجاعاار  شعع 
شصط،  الحسائر  شغ  وتخره  بالثغظ  بالمساس  تصئض 
طا  ضض  غظفث  وجسطعه  بأردوغان  الشرب  اجاثش  ضما 
وراء  وغةسطه  الصرآن  باقوة  غارظط  وعع  غرضغعط 

ظعره شغ التضط.
إن طخططح شخض الثغظ سظ الثولئ لغج طظ اإلجقم، 
شمظحآه أوروبا، تغث اظثلع خراع سظغش بغظ الضظغسئ 
وشقجفئ  طفضرغظ  بصغادة  الحسإ  وبغظ  جعئ،  طظ 
طظ جعئ أخرى، وظاب سظه شغ الظعاغئ شخض لطضظغسئ 
افطر  وعثا  والسغاجئ،  التضط  سظ  الثغظ  ُتمّبض  الاغ 
وق  لطتغاة  ظزام  لعا  لغج  الظخراظغئ  فن  طمضظ 
الثاتط  الثغظ  اإلجقم  أطا  جغاجغئ،  تحرغسات  تمطك 
شعع دغظ السئادة والتضط والسغاجئ، شق غةعز صغاس 
الثغظ اإلجقطغ سطى الظخراظغئ، شاإلجقم عع سصغثة 
بق  سصغثة  الظخراظغئ  بغظما  تغاة،  وظزام  وحرغسئ 

ظزام وق حرغسئ.
طحرسغظ،  لغسعا  شعط  اإلجقم  شغ  المةاعثون  أطا 
شق غأتعن باحرغسات طظ سظثعط، ضما عع تال رجال 
بغظ  الصغاس  والةعض  الزطط  وطظ  الظخارى،  الثغظ 
والثولئ  الظخارى.  الثغظ  رجال  وبغظ  سظثظا  الفصعاء 
سظثظا لغسئ دولئ دغظغئ بالمسظى البغعصراذغ، بض عغ 
دولئ بحرغئ ُتتضط بحرع اهللا، وبعثا غسصط طفععم 
شخض الثغظ سظ الثولئ وطظه الظمعذج الارضغ المصثم 
الثولئ،  وطظه  دغظ  اإلجقم  أّن  وغْبُئئ  العرحئ،  شغ 
بثقف الظخراظغئ الاغ ق طفععم لطثولئ شغعا، والاغ 
تساظث إلى صاسثة "أسط طا هللا هللا وطا لصغخر لصغخر"، 
والمةامسعن شغ عثه العرحئ غسطمعن أن المسطمغظ 
شغ  اإلجقطغئ  الحرغسئ  باتضغط  غطالئعن  زالعا  طا 
شغ  الصائمئ  افظزمئ  طساداة  طظ  بالرغط  تغاتعط، 
اقجاسمارغئ  الشربغئ  التمقت  طظ  وبالرغط  بقدعط، 
المسسعرة المسامرة ضث اإلجقم، وبالاالغ شما وصع 
شغه عآقء عع خطأ شغ الصغاس وخطأ شغ اقجاثقل، 
ظزام  بطئغسئ  الاةاعض  أو  الةعض  وجعد  سظ  شدًق 

التضط شغ اإلجقم.
ضما  بالتضط  غاسطص  حاطض  ظزام  عع  اإلجقم  إن 
جعاء  افشسال  بغظ  ُغفّرق  ق  شعع  بالسئادة،  غاسطص 
شضض  والمةامع،  بالثولئ  أم  بالفرد  تاسطص  أضاظئ 
بأتضام  طدئعذئ  تضعن  أْن  غةإ  اإلظسان  أشسال 
بغظ  وق  والمساطقت،  السئادات  بغظ  شرق  شق  الحرع، 
افتعال الحثخغئ وافتعال الثولغئ، شاإلجقم ُغسالب 
أضاظئ  جعاء  أشسال،  طظ  اإلظسان  سظ  غخثر  طا  ضض 
تاسطص بالتضط أو اقصاخاد أو السغاجئ أو السئادات أو 
الاسطغط أو الئغظات أو السصعبات...الت، وظخعخه جاءت 
حرسغئ  أتضام  صابطئ فْن ُتساظئط طظعا  ساطئ  حاططئ 
لثلك  طحضطئ،  وضض  شسض،  وضض  تادبئ،  ضض  لمسالةئ 
ُسّرف الفصه شغ اإلجقم بأّظه اجاظئاط افتضام السمطغئ 

طظ الظخعص الاحرغسغئ.
عع  شغه  والاحرغع  سمطغ،  جغاجغ  دغظ  واإلجقم 
جّظ الصعاظغظ المسامثة طظ ظخعص الصرآن والسظئ 
َوَربَِّك قَ  وعع شرض ربط باإلغمان، صال تسالى: ﴿َشقَ 
ُمعَك شغَما َحَةَر َبْغَظُعْط ُبطَّ قَ َغِةُثوْا  ُغْآِطُظعَن َتاََّى ُغَتضِّ
ا َصَدْغَئ َوُغَسطُِّمعْا َتْسِطغمًا﴾ وق  شغ َأظُفِسِعْط َتَرجاً طِّمَّ
وجعد  دون  طظ  التظغش  الحرع  أتضام  تطئغص  غاأتى 
دون  طظ  باإلجقم  الظاس  تضط  غمضظ  ق  ضما  دولئ، 
جغاجئ، شالسغاجئ عغ رساغئ حآون الظاس، والثولئ 
بأتضام  حآوظعط  ترسى  أي  الظاس  تسعس  الاغ  عغ 
اإلجقطغئ  لطثولئ  رئغساً  ضان  ملسو هيلع هللا ىلص  والرجعل  اإلجقم، 
افولى الاغ أصاطعا شغ المثغظئ المظعرة، شصث وضع طظث 
وخعله إلى المثغظئ المظعرة ختغفًئ حاططئ ُتتّثد حضض 
التضط شغ المثغظئ تتثغثًا جغاجغاً دصغصاً، وصث تضط ملسو هيلع هللا ىلص 
رسغاه بالفسض باإلجقم، شطّئص سطغعط التثود، وجعج 
الةغعش، وأسطظ التروب، وسصث العثن..الت وشسض طبطه 
الثطفاء شتضمعا الظاس وشاتعا الئطثان وظحروا اإلجقم 

شغ أرجاء المسمعرة.
بأتضاطه،  الظاس  حآون  ورساغئ  باإلجقم  التضط  إن 
التاضط  شسطى  تفاوضاً!  تتااج  وق  طتسعطئ  طسألئ 
شغ اإلجقم أن غتضط الظاس بحرع اهللا، وأن غاتّمض 
طسآولغئ رساغئ حآوظعط بإتسان تطئغص أتضام الحرع 
سطغعط، أطا جاجئ الغعم شصث ارتدعا اقطابال لشغر اهللا.

لظ غةثي ظفسًا أي ظمعذج غصثطه عآقء (المسعطعن)، 
وافطئ تاططع إلى الظمعذج العاجإ اقتئاع، وعع الثولئ 
الاغ تساأظش التغاة اإلجقطغئ، وتعتث المسطمغظ شغ 
بقد  وجائر  شطسطغظ  وتترر  غةمسعط،  واتث  ضغان 
طظ  المسطمغظ  بقد  وتطعر  المشاخئئ،  المسطمغظ 
ضض ظفعذ أجظئغ، وتسغث لطمسطمغظ طةثعط وسجتعط 
وضراطاعط، إظعا دولئ الثقشئ الاغ بحرظا بعا رجعلظا 

 الضرغط ملسو هيلع هللا ىلص

التضعطئ اقظاصالغئ وطةمعسئ التطع
أدوات الشرب يف السعدان 

لاضرغج شخض اإلجقم سظ الثولئ
ـــــــــ بصطط: افجااذة غادة سئث الةئار (أم أواب)ـ  ــــــــــ

ظحر طعصع (جعدان ترغئغعن، افتث، ٢٩ ربغع افول ١٤٤٢عـ، ٢٠٢٠/١١/١٥م) خئرا ورد شغه: "اجاصئطئ الساخمئ 
آقف  واتاحث  ساطا.  السحرغظ  لصرابئ  الثرذعم  سظ  بسدعط  غاب  الثغظ  البعرغئ  الةئعئ  صادة  افتث  السعداظغئ 
السعداظغغظ شغ جاتئ الترغئ، قجاصئال الصادة الثغظ وصسعا اتفاق جقم طع التضعطئ شغ البالث طظ تحرغظ 
افول/أضاعبر المظخرم. وتط وشث الصائث طظغ أرضع طظاوي شغ ذائرة طظفخطئ تئساعا الرتطئ الاغ أصطئ بصغئ صادة 
الاظزغط غاصثطعط العادي إدرغج وطالك سصار وجئرغض إبراعغط، تغث أجرغئ لطعشثغظ طراجط اجاصئال رجمغئ شغ 
المطار طختعبئ بإجراءات أطظغئ سالغئ الاحثد، صئض تعجععط إلى طصر طةطج العزراء. ورتإ رئغج العزراء سئث اهللا 
تمثوك بصادة تظزغمات الةئعئ البعرغئ، وصال "الغعم بثأت بالفسض أولى الثطعات لعضع تث لمساظاة الماعاجثغظ 
شغ طسسضرات الظجوح". وأضاف: "فول طرة شغ تارغت السعدان ظخض لسقم غثاذإ بحضض تصغصغ جثور افزطئ 

السعداظغئ، غثاذإ صداغا بظاء الثولئ السعداظغئ، الةثور الماسطصئ بالتروب والاظمغئ غغر الماعازظئ والاعمغح".".
: إن عثا اقتفاق لغج اتفاق جقم تصغصئ، وإظما عع اتفاق طتاخخات جغاجغئ وتصاجط لطمظاخإ 
بغظ التضعطئ والصعى السغاجغئ بما شغعا الترضات المسطتئ، شعع لط غظاصح جثور المحضطئ الاغ تساظغ طظعا 
أصالغط السعدان، ضما أن عثه الترضات المسطتئ والمعصسغظ سظ بصغئ أصالغط السعدان والتضعطئ اقظاصالغئ 
ضثلك جمغسعط ق غمبطعن أعض السعدان، بض عط طةرد أدوات لطثول اقجاسمارغئ الاغ تسسى سئرعط إلى تظفغث 
طثططاتعا الراطغئ إلى تمجغص المجغث طظ السعدان تتئ طسمى (السقم). أغدا شإن عثا اقتفاق لظ غتسظ 
افوضاع اقصاخادغئ لطئقد ضما تمظغ التضعطئ الظاس بثلك بض جغفاصط افزطئ اقصاخادغئ، تغث جغاط خطص 
وزارات جثغثة وتضعغظ طةطج تحرغسغ طظ ٣٠٠ سدع أو غجغث وإضاشئ ٣ طصاسث جثغثة شغ المةطج السغادي، 
وضض عآقء غطمسعن شغ ضغضئ التضط تغث جاضعن لعط طثخخاتعط وطرتئاتعط الاغ جغثشسعا الظاس سظ 

ذرغص الدرائإ والةئاغات المثاطفئ طما غسظغ طجغثًا طظ الفصر والمساظاة.

اتفاق سالم أم استثمار لمعاناة أهل السودان 
ورقص على جراحهم؟!


