
لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أخثره  ختفغ  لئغان  وشصا 
أول  شغ  الغمظ  أعض  غتغغ  الغمظ؛  وقغئ  الاترغر/ 
طعمئ  طظاجئئ  سام  ضض  طظ  رجإ  حعر  طظ  جمسئ 
سظثعط، تامبض شغ دخعل جطفعط اإلجقم، ُغسئِّرون 
شغعا سظ تمثعط وحضرعط هللا سطى ظسمئ اإلجقم... 
شصث وخض اإلطام سطغ بظ أبغ ذالإ رضغ اهللا سظه 
الغمظ  أعض  لثسعة  خظساء،  إلى  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  طئسعث 
إلى دغظ اهللا، تغث سمض سطى تأجغج الةاطع الضئغر 
وخض  سظثطا  سظه  اهللا  رضغ  أظه  روي  شصث  بخظساء، 
شاأبروا  عمثان...  صئائض  شغ  خطغئًا  صام  خظساء، 
أبغعا  بضرة  سظ  عمثان  وأجطمئ  وأجطمعا  بثطئاه 
شغ غعم واتث. ضما وخض الختابغ الةطغض طساذ بظ 
شغه  وأجج  الةظث،  طظطصئ  إلى  سظه،  اهللا  رضغ  جئض 
اهللا  رضغ  افحسري  طعجى  أبع  ووخض  الةظث،  جاطع 
سظه إلى طثقف تعاطئ وبظى طسةث افحاسرة بجبغث. 
وأضاف الئغان: ضاظئ الغمظ شغ تطك افبظاء طظصسمئ 
وضظثة،  وتدرطعت،  تمغر،  عغ:  َصَئطغئ  صعى  بغظ 
وسثن  خظساء  شغ  شارجغ  ُتْضٍط  وبغظ  وَعْمثان، 
الروطاظغ  لطظفعذ  ظةران  شغ  َجْغٍإ  وبغظ  تعلعا،  وطا 
ظةران،  ظخارى  شغه  ضان  الثي  الَةْغإ  وعع  التئحغ، 
ولط غظه تطك اقظصساطات والافرصئ إق اإلجقم الثي 
دخض أعض الغمظ شغه بحضض سام بطابع جطمغ وسطى 
دشسات بغظ السام السادس لطعةرة وسام العشعد شغ 
السظئ الساحرة لطعةرة، وبالرغط طظ ذلك شصث ارتث 
طظ أعض الغمظ سظ اإلجقم بسث طعت رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
رضغ  الخثغص  بضر  أبغ  الثطغفئ  إرجال  إلى  أدى  طا 
اهللا سظه بقبئ جغعش إلى الغمظ وضاظئ الظاغةئ أن 
طظ  ُصِاض  أن  بسث  اإلجقم،  شغ  طةثدا  أعطعا  دخض 
ُصِاض، وساد إلى اإلجقم طظ ضاإ اهللا له الثغر، وِطظ 
طفععم  تعل  سعن  غاةمَّ الغمظ  أعض  أخئح  بسثعا 
ضاظئ  وصث  السحغرة،  أو  الصئغطئ  طفععم  ولغج  اُفطَّئ 
شصث  اإلجقم،  ظحر  شغ  َبْسُث  شغما  اظطقصاتعط  لعط 
خرجعا طع الفاح اإلجقطغ شغ جغح سمرو بظ الساص 
بقد  شغ  طظعط  ضبغر  واجاصرَّ  الةغعش،  طظ  وغغره 
شغ  لعط  شحعثت  اإلجقطغئ،  الئقد  وطثاطش  الحام 
افظثلج تطك الصقع الاغ ُتَسمَّى بأجمائعط، ضصطسئ 
إحئغطغئ،  شغ  َخْعقن  وصطسئ  غرظاذئ،  شغ  َعْمَثان 
ضبغر  ظئعغ  لعط  َغْحعث  ضما  وغغرعا.  َغْتُخإ  وصطسئ 
جماسئ  طظعط  وافظثلج،  والحام  السراق  شغ  طظعط 
 ، ْسِئغِّ الحَّ َحَراِتغض  بظ  ساطر  ضالصاضغ  السطماء  طظ 
العمثاظغ  طسرق  بظ  وذطتئ  الَعْمَثاظغ،  وَطْسُروق 
، وافحار الظََّثِسغِّ  اْلَغاِطّغ، وإبراعغط الظثسغ الَمْثِتِةغِّ
اَفْخَئِتغُّ  أظج  بظ  طالك  أحعرعط  وضان  وغغرعط. 
وسئث   ، اْلَغْتُخِئغُّ سغاض  والصاضغ  ظَّئ،  السُّ إطام 
وطظخعر  الئارِزغَظ،  افطراء  طظ  الَشاِشِصغُّ  الرتمظ 
وخاط  افظثلج.  خاتإ  الَمَساِشِريُّ  ساطر  أبغ  بظ 
صثطه  طا  عثا  والتضمئ:  اإلغمان  أعض  طثاذئا  الئغان 
أظاط  عا  له؟!  أظاط  صثطاط  شماذا  لقجقم،  أجثادضط 
به  واجائثلاط  ظععرضط،  وراء  اإلجقم  وضساط  صث 
أتضام الشرب الضاشر ظزاطًا لطتغاة وظمطًا لطسغح، بط 
جسطاط بأجضط بغظضط حثغثًا، تاخارسعن شغما بغظضط 
فسثائضط،  خثطًئ  بالئاذض  بغظضط  دطاؤضط  شاسغض 
السثاب،  جعء  غسعطعظضط  لتضاٍم  أظفسضط  وأجطماط 
بروات  وغصثطعن  اهللا،  أظجل  طا  بشغر  غتضمعظضط 
بقدضط لطشرب الضاشر غظسط بعا بغظما تادعرون أظاط 
شافخض  شغه،  أظاط  طما  تثرجعا  أن  سطغضط  جعسًا... 
أن تضعظعا تمطًئ لثغظ اهللا ضما أطرضط، شأظاط لثلك 
إلصاطئ  الاترغر  تجب  طع  السمض  إلى  شعئعا  أعض، 
لاظالعا  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ 

خغري الثظغا واآلخرة وظسغمعما.

وسثم اإلدراك غسغطر سطى ضبغر طظ الظاس تاى أظساعط 
أظفج الظفائج.

أخئح ضبغر طظ المسطمغظ ق غثرضعن طثى سزط عثا 
غغئاعا  شصث  ترضه.  سطى  اإلبط  سزط  وطثى  الفرض، 
الاغ  افظزمئ  عثه  طصخعد  بحضض  تماطا  أذعاظعط 
أصاطعا المساسمر وأدواته طظ جعصئ وطظافسغظ ووجائض 
تسطغط، طثارس وجاطسات، ووجائض ظحر وختاشئ وإسقم 
شعظفعا  ذلك،  طظ  تظُب  لط  المساجث  تاى  وحئضات، 
المحاغت أظخاف السطماء، طمظ تمطعا حعادات وجمعا 
سمثت  بض  غغرعط.  دظغا  بآخرتعط  باسعا  سطماء،  زورا 
افظزمئ الةائرة وطظ جار طسعا إلى تصئغح شضرة الثقشئ 
بال.  سطى  وردت  ضطما  حأظعا  واجاخشار  وتحعغععا 
وتخروا اإلجقم شغ السئادات وافخقق واسائروا ذلك 
صمئ الاصعى واإلغمان. لصث خطط اقجاسمار لثلك بأخئث 
تثطغط، تاى جسض المسطط سثوا لثغظه، غاخثى لمظ 
دسا لتضمه وتتضغمه. شسثر الشرب الضاشر أبظاء المسطمغظ 

لمتاربئ شضرعط وجر سجعط وجآددعط.
عثا الحعر ضما غثضر المسطمغظ بعثه المأجاة افلغمئ، 
شإظه غطعإ طحاسرعط وغعصر شضرعط، شغتفجعط سطى 
السمض بضض جث وإخقص إلسادة الثقشئ طةثعط وتاج 
رأجعط. شالبصض ضض البصض سطى العاسغظ المثطخغظ الثغظ 

أدرضعا ضض ذلك، شسطى صثر أعض السجم تأتغ السجائط.
شق غةعز لعط أن غاعصفعا ولع لتزئ واتثة سظ السمض 

ر؟ 
ّ
شهر رجب! بأي حدث يذك

م؟
ّ
وأية مأساة ينكر؟ وأي عمل يعظ بعرة الحام وطقطح 

املرتطئ املصئطئ
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: افجااذ أتمث سئث الععاب*

وألغمئ؛  تجغظئ  ذضرى  عغ  الثقشئ  عثم  ذضرى  إن 
الئحرغئ.  سرشاعا  دولئ  أسزط  بعثم  تاسطص  فظعا 
سطى  المئظغئ  الثولغئ  المفاعغط  جصطئ  وبعثطعا 
المفاعغط  طتطعا  وتطَّئ  الرشغسئ،  والصغط  المئادئ 
الصائمئ سطى المخالح وافععاء والمادغات. وطع أن 
شاجسئ عثم الثقشئ عغ أّم الفعاجع، إق أن عظاك طا 
عع أدعى وأخطر، وعع ظسغان افطئ اإلجقطغئ عثه 
الثضرى افلغمئ وجعطعا بثطرعا، لثا وجإ سطى ضض 
طسطط أن ق تشغإ سظه عثه الثضرى وأن غسارع إلى 

السمض إلسادتعا راحثة سطى طظعاج الظئعة.

اصرأ شغ عثا السثد:
- شااوى ساببئ لثار اإلشااء المخرغئ تظضر وجعب الثقشئ وتتارب 

   الساسغظ قجاسادتعا   ...٢

-  طظزمئ الغعظغسش تظحر جمعطعا شغ بقدظا شمظ غعصفعا؟  ...٢

- الخراع الثولغ والتروب (وتحغئ الشرب ورتمئ اإلجقم) ...٣

- "الئصاء لفغظى" خقخئ تصرغر فوضسفام  ...٣

- المثثرات ترب وبالثقشئ ظظاخر ...٤

- تضام آل جسعد طسارسئ شغ جثط اهللا ...٤
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كلمة العدد

ق تجال الثول الفاسطئ شغ المطش السعري تتاول جاعثة 
رجط المحعث سطى طسرح بعرة الحام بما غاعاشص طع 
لطتض  افرضغئ  وتمعغث  افجعاء  وتعغؤئ  طخالتعا، 
تخرغح  غثطع  غضاد  شق  الثئغث،  افطرغضغ  السغاجغ 
طظ تخرغتات جاجئ الظزام الارضغ طظ الثسعة إلى 
الاخالح طع ذاغغئ الحام، وق غجال السمض جارغاً سطى 
صثم وجاق لطاطئغع طسه؛ سئر لصاءات بظائغئ وبقبغئ 
وسطى  واقجاثئارات،  الثشاع  وزراء  طساعى  سطى 
طساعى وزراء الثارجغئ، تمعغثا لطصاء صمئ غةمع ضق 
طظ الرئغج الارضغ أردوغان طع ظزغره ذاغغئ الحام 

بعجاذئ روجغئ.
غاراشص طع جسغ الظزام الارضغ التبغث لارتغإ أوراصه 
طع ذاغغئ الحام؛ أسمال وتترضات سطى افرض ترجط 
الحام،  أعض  سطى  شرضعا  غراد  طصئطئ  طرتطئ  طقطح 
ولسض طظ أعط عثه افسمال عغ شاح طسابر طع ذاغغئ 
الحام؛ ضمسئر سعن الثادات الثي غفخض بغظ المظاذص 
الاغ تسغطر سطغعا صعات "صسث"؛ وبغظ المظاذص الاغ 
جرابطج  طظ  ضض  شغ  العذظغ  الةغح  سطغعا  غسغطر 
وطظئب، وطسئر الارظئئ الثي غفخض بغظ طظطصئ إدلإ 
العاصسئ تتئ جغطرة عغؤئ تترغر الحام؛ وبغظ طظطصئ 
جراصإ العاصسئ تتئ جغطرة ذاغغئ الحام، وعثا افطر 
تتصغصه  أن  إق  سارطاً،  حسئغاً  رشداً  غعاجه  ضان  وإن 
ذاغغئ  طع  المخالتئ  ذرغص  شغ  طعمئ  خطعة  غسائر 
جظتئ  ضطما  لفاتعا  المتاوقت  تاعصش  ولظ  الحام، 

الفرخئ لثلك.
افسمال  أعط  أتث  غسائر   M4-الـ ذرغص  شاح  أن  ضما   
طظ  بظثًا  غسائر  تغث  المصئطئ،  المرتطئ  شغ  المرتصئئ 
المتاوقت  رغط  المظفث؛  غغر  جعتحغ  اتفاق  بظعد 
عثا  شاح  أن  إق  بالفحض،  جمغسعا  باءت  الاغ  الضبغرة 
الطرغص غسائر أغداً خطعة طعمئ لخالح ذاغغئ الحام 
صرغئا  جظحعث  وربما  جثغث،  طظ  تثوغره  وإسادة 

طتاوقت جثغثة لاظفغثه.
ضما غسائر دطب المظاذص بغظ ضفاغ طا غسمى المظاذص 
المتررة تتئ صغادة واتثة أطرًا طعماً لطشاغئ بالظسئئ 
لطثول الفاسطئ شغ المطش السعري، شعع غمعث الطرغص 
بثأت  وصث  الحام،  ذاغغئ  طع  المساصئطغ  لطافاوض 
لعغؤئ  الفسطغئ  السغطرة  طع  لطسغان  بادغئ  إرعاخاته 
افطظغ  وتعغطعا  سفرغظ،  طظطصئ  سطى  الحام  تترغر 
شغ طسزط طظاذص درع الفرات، غاراشص ذلك طع صئعل 
سطى  أجرتعا  الاغ  الةثرغئ  الاشغغرات  بسث  لعا  دولغ 
طسغرتعا،  راشصئ  الاغ  الضبغرة  والاطعظات  جغاجاتعا، 
طرورا  الصاسثة،  باظزغط  ارتئاذعا  شك  طظ  بثاغئ 
غطغزئ  وسخاً  أجاجغئ  ضأداة  دولغاً  ظفسعا  باسعغص 
اظاعاء  ولغج  الثولغئ،  لطسغاجات  طسارض  ضض  ضث 
باجاسثادعا لاظفغث جمغع اقتفاصغات الثولغئ؛ بما شغ 
ذلك شاح ذرغص M4 وتماغئ الثورغات الروجغئ، وشاح 

المسابر طع ذاغغئ الحام.
عثه أعط طقطح المرتطئ المصئطئ الاغ غراد تظفغثعا 
ضأطر واصع، شما الثي غظازرظا إن بصغظا خاطاغظ وظتظ 
ظحاعث الثسعات المضبفئ طظ الظزام الارضغ لطاخالح 
طع ذاغغئ الحام والثطعات الماسارسئ لطاطئغع طسه؟!

وطا التض لطغأس المعععم المثغط سطى طسزط الظاس 
الةعاب  وسظ  بالسةج،  الضاذب  اإلتساس  سظ  الظاتب 
الةاعج؛ طاذا أجاطغع أن أشسض، وطا بالغث تغطئ، وغغرعا 

طظ افجعبئ المصعلئئ؟!
إن تخر الافضغر بالسمض الفردي عع جئإ تالئ الغأس 
والحسعر بالسةج السائث شغ افوجاط الحسئغئ، وعثا 
وضسغفئ  طظاةئ  غغر  الفردغئ  افسمال  فن  ذئغسغ؛ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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حعر رجإ غتمض ذضرغات تظاجئه، الاسزغط طسظاه، تثث 
شغه طا تثث طظ افطعر السزام، ضرم اهللا شغه سئثه لغطئ 
اإلجراء، طظ المسةث الترام إلى المسةث افصخى، وطظه 
طظ  بعط  غتغص  طا  أعطه  غظسى  لؤق  السماء،  إلى  سرج 
افخطار وعةمات افسثاء، شةسطه طرضج تظئه وغصزئ لعط 

إذا غحاعط الظساس.
وعع حعر طترم طسزط أخط ق تسمع شغه صسصسئ السقح، 
إق طظ اساثى سطى ترطات اإلجقم، تخإ شغه الرتمئ 

وغئحر بصرب صثوم رطدان حعر الثغرات والفاعتات.
تثبئ شغه شسطئ حظساء ظضراء، ارتضئعا دسّغ غّثسغ أظه 
أبع افتراك، وعط طظه براء. إذ صام شغ غفطئ طظعط بعاك 
جار سرضعط وجر سجعط وتاطغ تماعط. شعثم الثقشئ 
وسطض الحرغسئ وأباح الرذغطئ وطظع الفدغطئ. وأسطظ ضض 
ردغئ طظ جمععرغئ وسطماظغئ ودغمصراذغئ. اظتاز إلى شؤئ 
الضفار الشربغغظ الشرباء، وتثطى شغ طساعثة لعزان صئض 
طؤئ سام سظ ضض العقغات السبماظغئ لطصعى اقجاسمارغئ. 
شأذل افسجاء وجسض الظاس غسزمعظه وغمةثون طا صام 

به طظ خغاظات وجرائط شغ تصعط وتص اإلجقم.
سطى  السضعت  إبط  سزط  طثى  آظؤث  الظاس  غثرك  لط 
إجراء  افطر  تةاه  غاثثوا  شطط  الفروض،  تاج  تتطغط 
المعت أو التغاة، شطط غةسطععا طسألئ طخغرغئ تفثى بعا 
المعب وافرواح، تساتص ضض تدتغئ وشثاء، شطط غاثثوا 
إجراء صثوتعط التسظئ ملسو هيلع هللا ىلص «َحتَّى يُظِْهَرهُ اللَُّه أَْو تَْنَفِرَد َهِذهِ 
الَِفُة» أو «َحتَّى يُظِْهَرهُ اللَُّه أَْو أَْهلَِك ِفيِه». وظض عثا الاشاشض  السَّ

بصطط: افجااذ أجسث طظخعر

تةثدت اقساثاءات طآخرا سطى ضااب اهللا جئتاظه شغ السثغث طظ الثول افوروبغئ وطظعا السعغث تغث صام تاصث 
أشاك أبغط بترق ظسثئ طظ المختش الحرغش أطام السفارة الارضغئ شغ جاعضععلط، وطظ بط صام حثص غظامغ 
إلى ترضئ بغشغثا المظاعدئ لقجقم بامجغص ظسثئ طظ المختش شغ ععلظثا، ولثلك وفن الصرآن الضرغط عع 
ضقم اهللا السجغج الةئار وعع ججء أخغض شغ سصغثتظا اإلجقطغئ وعع حرف ضض طسطط، صام حئاب تجب الاترغر شغ 
ععلظثا غعم افتث المعاشص ٢٠٢٣/٠١/٢٩ بسصث ظثوة بسظعان "طظ ظاائب السغاجئ المظاعدئ لقجقم: العةعم 
سطى الصرآن". وصث اشُااتئ الظثوة باقوة آغات طظ الصرآن الضرغط، بط صام افخ حرغش بإلصاء الضطمئ افولى الاغ 
بغظ شغعا ضغش لطمسطمغظ أن غظزروا إلى تادباغ ترق المختش وتمجغص خفتاته الاغ تخطئ افجئعع الماضغ، 
شأوضح أن الصدغئ لغسئ تادبا شردغا صام به أتث الماطرشغظ أو التاصثغظ سطى اإلجقم شصط، بض عغ صدغئ 
جغاجغئ تائسعا دول الشرب الضاشر إلصخاء اإلجقم سظ طةامساتعط، أشضاره وأتضاطه وضض طا غمئ إلغه بخطئ، 
شحرسعا بإغقق طثارس الصرآن وطظع الظصاب، تاى إظعط أوجثوا خطا عاتفغا لطائطغس سظ أي طسطط ُغحك شغ زغادة 
ترخه والاجاطه بأتضام دغظه. أطا الضطمئ الباظغئ شصث ألصاعا افخ ضمال أبع زغث وسظعاظعا "ضغش غضعن الرد سطى 
طبض عثه افشسال؟" تغث تطرق شغعا إلى أعمغئ ضااب اهللا بالظسئئ لطمسطمغظ وضغش أظعرت ردود شسطعط أظه ق 
طةال لطسضعت أو الافاوض تعل اإلجاءة لطمصثجات، وأن سطى المسطمغظ أن غرشسعا أخعاتعط بإسقن رشدعط 
لعثه افسمال الثظغؤئ، وإق شإن ععغاعط اإلجقطغئ جااقحى ضطما ضسش خعتعط وخفئ. واخااط بالصعل إن 
الظزرة الساذجئ إلى عثه افشسال عع طا غرغثه الشرب الضاشر وذلك تاى تفصث طصثجات المسطمغظ أعمغاعا شغ 

صطعبعط لغتض طضاظعا تصثغج السطماظغئ وطصاغغسعا الظاظئ.

حزب التحرير/ هولندا ينظم ندوة بعنوان
"من نتائج السياسة المناهضة لإلسالم: الهجوم ع القرآن"

أهل  اليمن 
وشهر  رجب
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الثولئ شغ السعدان سئارة سظ "خغال طآتئ"، تارضئ التئض 
سطى الشارب لضض طظ عإ ودب، غاثخض شغ أخخص 
خخعخغاتعا، وأوجإ واجئاتعا، شصث أورد طعصع السعث 
أوظقغظ خئرًا بسظعان: "السعدان.. غعظغسش تدت طقغغظ 
طسآول  "ضحش  شغه:  جاء  افجاس"،  لطقب  الثوقرات 
أطمغ، أن طظزمئ الغعظغسش، بثأت شغ تصثغط طظتئ لـ٥

طقغغظ طظ ذقب طرتطئ افجاس، سئارة سظ دوقر لضض 
ذالإ، بما غسادل ٤ طقغغظ و٥٠٠ ألش دوقر، تشطغ 

أضبر طظ ١١ وقغئ طظ وقغات السعدان".
وأوضح المسآول افطمغ - الثي شدض تةإ اجمه فظه 
غغر طثعل بالتثغث لقسقم - بتسإ الخغتئ أن طثارس 
وحمال  والةجغرة،  والصدارف،  الثرذعم،  وقغات  شغ 
الثاخئ  اقجامارات  طفت  اقبغخ،  والظغض  ضردشان، 

باسّطط المظتئ، والئسخ اآلخر صث تسّطمعا بالفسض.
تصثغط   - المخثر  تسإ   - الغعظغسش  طظزمئ  وصّررت 
المظتئ لطقب افجاس شغ ١١ وقغئ عغ "الثرذعم، 
الظغض افبغخ، الصدارف، ضسق، ظعر الظغض، الةجغرة، حمال 
ضردشان  حمال  ضردشان،  غرب  دارشعر،  جظعب  دارشعر، 
شغ  بالفسض  بثأت  افولى  الةعلئ  وأن  جظار"،  ووقغئ 
وقغات الثرذعم، الظغض افبغخ، الصدارف، ضسق وحمال 
ضردشان، وأن التمطئ طسامرة، وعظاك شرق طظاحرة شغ 
طتطغات العقغات المساعثشئ لاعزغع اقجامارات سطى 
طثغري المثارس بعثف تخر الطقب، طحغرًا إلى أن 
المئطس المثضعر غمضظ إلدارات المثارس أن تساثثطئ 

لحراء المساطجطات القزطئ لطسمطغئ الاسطغمغئ.
تاثخض  أن  المحئععئ  المظزمئ  عثه  لمبض  ضان  طا 
لمساسثة الطقب لعق غغاب الثولئ سظ رساغئ الحآون، 
شثولئ عثه تالعا لغسئ جثغرة بأن تتضط ولع لغعم 
أجاس  سطى  صائمئ  طئثئغئ  دولئ  لظا  ضاظئ  شطع  واتث. 
اإلجقم، لصطسئ طبض عثه الاثخقت اآلبمئ المحئععئ.

شصث أورد طعصع المحعث الغمظغ شغ ٢٠٢١/١١/١٩ طا 
غطغ: (أبارت طظزمئ الغعظسغش لططفعلئ الاابسئ لفطط 
الماتثة، طعجئ غدإ سارطئ، بسئإ تروغةعا لطمبطغغظ، 
والحثوذ بغظ افذفال السرب. وظحرت المظزمئ، خعرة 
لطفض صالئ إظه طظ طةامع المغط "المبطغغظ" طرشصئ سطط 
المبطغغظ خطفه، داسغئ افذفال السرب إلى طساظثته بخفاه 
أتث المظاخرغظ لطمبطغئ الةظسغئ. وضائئ المظزمئ، إلى 
جاظإ خعرة الطفض: رواغري ععلععان، ١٦ جظئ، عع 
ظاحط شغ طةامع المغط طظ آغرلظثا وغظاخر المساواة". 
وأضاشئ: "شغ الغعم السالمغ لططفض لعثا السام، تعّجه 
آخرغظ  غاشسغظ  طظاخرغظ  سطى  لااسرف  (رواغري)  إلى 

غاثثون طعصفاً بحأن تصعق الطفض").
وأوردت الةجغرة ظئ شغ ٢٠١٧/٤/٧: (ضحش وزغر الاربغئ 
والاسطغط الغمظغ سئث اهللا لمطج سظ رشخ الغعظغسغش 
الضاإ  ذئاسئ  لامعغض  الحرسغئ  التضعطئ  طع  الاساطض 
المثرجغئ بمطابع العزارة شغ سثن والمضق، بغظما صاطئ 
وطساطجطات  العرق  طظ  ذظ  بألش  التعبغغظ  بامعغض 

طضطش طظ  وباسئغر آخر عع  لطمسطمغظ.  لغضعن رئغساً 
غغره باطئغص اإلجقم ورساغئ ضاشئ الحآون بأتضاطه. 
وسظث صغام الثولئ اإلجقطغئ الصادطئ جغضعن رئغسعا 

خطغفئ طع أظه ق غثطُش تاضماً صئطه.
أطا شغ الطشئ شالمسظى أسّط، شالُمْسَاثَطش خطغفئ، ولغج 
بالدرورة أن غضعن رئغساً أو تاضماً. وضعُظه ُطْسَاْثَطفًا 
غسظغ أظه طضطٌَّش برساغئ أحغاء أو أطعر طسغظئ وتسعُِّثعا 
ضغ ق تثرج سما غظئشغ لعا، أو بالصغام بأسمال ظغابًئ 
سظ غغره جعاء شغ حآون التضط أو غغره. وعثا غسطُّ 
الثطغفئ شغ اقخطقح الحرسغ وغغره. جاء شغ لسان 
ه".  السرب: "الثطغفئ طظ غصعم طصام الثاعإ وغسثُّ َطسثَّ
وجاء شغه أغداً: "ُغصال: خطفه شغ صعِطه ِخقشًئ". وصال 
الحغت ابظ ساحعر شغ تفسغر الاظعغر والاترغر: "الثطغفئ 
شغ  سظه  بثقً  غضعُن  أو  غغَره،  غثُطُش  الثي  افخض  شغ 
المسَاثِطش  ُغرغُثه  سمقً  غاعلَّى  الثي  غسمُطه...  سمٍض 
طبض العضغض والعخغ". وعع طا غثل سطغه صعُله تسالى: 
مِي﴾ وْ قَ يفِ  نِي  فْ لُ اخْ ونَ  رُ هَ يِهِ  خِ ألِ ى  وسَ مُ الَ  قَ ﴿وَ

[افسراف: ١٤٢]. شاجاثقُف طعجى لعاروَن شغ صعِطه 
غغاِبه،  أبظاَء  شغعط  طصاَطه  أو  طضاَظه  ُغصغَمه  بأْن  عع 
لغصعَم سطى حآوِظعط باإلخقح وطظع الفساد ضما ُتْضِمُض 
﴾. وطظ عثا  ينَ دِ سِ بِيلَ املُْفْ تَّبِعْ سَ الَ تَ لِحْ وَ أَصْ اآلغُئ: ﴿وَ
اجاثقف الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص لسطغ بظ أبغ ذالإ  الصئغض أغداً 
سطى المثغظئ سظثطا خرج إلى تئعك. واجاثقشه لسئث 
اهللا بظ أم طضاعم تغظ ضان غثرج لئسخ أجفاره. وصث 
روى الطئراظغ سظ ابظ سئاس: «أن الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص اجاثطش 
ابظ أم طضاعم سطى الخقِة وغغِرعا طظ أطر المثغظئ».

أطا طا تثرسئ به الفاعى طظ أظه طرَّ شغ الاارغت وجعد 
أضبر طظ خطغفئ شغ وصٍئ واتث، شعع دلغٌض سطى طثى 
وصاتئ أختابعا، إذ إظعط غساثلعن بأتثاث تارغثغئ 
وتترغش  اإلجقم  طتاربئ  لُغسعِّغعا  لطحرع،  طظاشغئ 
غرتضئه  طا  لخار  الدقلئ  عثه  ختئ  ولع  أتضاطه. 
والضئائر،  الثغاظات  جعاز  سطى  دلغقً  التالغعن،  التضام 

وإسمال المةازر شغ المسطمغظ!
لثلك، شإنَّ افصعال الخادرة سظ دار اإلشااء المخرغئ 
الاغ تظفغ وجعب الثقشئ وتفاري بأنَّ السمض إلصاطاعا 
سئث، طاعاشائ فظعا ق تساظث إلى الحرع، بض تظامغ 
إلى الضفر، وتثل سطى جصعط أختابعا سطمغاً وأخقصغاً. 
وطا ضاظئ لاساتص إضاسئ العصئ بثضرعا لعق أظعا ججء 
السغاجغ،  واإلجقم  الثقشئ  سطى  الشربغئ  الترب  طظ 
شغظئشغ  الةئعات.  وضبغرة  الظطاق  واجسئ  ترب  وعغ 
أن غضعن الرد سطغعا بعثف إجعاضعا، ولغج لمةّرد 

الافظغث الحرسغ.
وشغ التصغصئ، طا ضان لمبض عثه الدققت أن ُتاظاصض، 
بأحئاععط  غأتعن  الثغظ  والسمالئ،  الضفر  تضام  لعق 
الدقل  تسمغئ  وإن  التغاء.  صطغطغ  الثطص  جغؤغ  طظ 
ر بصعل أتمث حعصغ سظ الغععدي  والعصاتئ شاعى لُغثضِّ

التاصث طخطفى ضمال سصإ إلشاء الثقشئ تغث صال:
قُة َوِتـطَك ِشـْاـَظُئ َسـاِبٍث  َبـَضِئ الخَّ

ـْرعِ ِسـْرِبغـِث الَصَداِء َوَصـاِح  ِبالحَّ
َأشـَاـى ُخـَجْسـَئـَطـًئ َوَصـاَل َضـَقَلـًئ 

َوأَتـى ِبـُضـْفـٍر ِشغ اْلـِئـَقِد َبـَعاِح
وعثه المجاسط طظ دار اإلشااء المخرغئ ضقل وسربثة، 
 وشاظئ طظ جظج شاظئ طخطفى ضمال واجاضماٌل لعا

صال وزغر خارجغئ ضغان غععد سصإ زغارته لطسعدان واجاماسه برئغج المةطج اقظاصالغ سئث الفااح الئرعان، 
المضاإ  أضث  جاظئه  طظ  بإجرائغض".  ولقساراف  ولطمفاوضات  لطسقم  طرات  بقث  بظسط  الثرذعم  طظ  "ظسعد 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعاصسه بصعله: إن اظثراط 
تضام السعدان شغ طساظصع الاطئغع شغ العصئ الثي غصاض شغه ضغان غععد المةرم أعض شطسطغظ رضسا وجةثا 
وغعثم الئغعت شعق رؤوس جاضظغعا وغسائغح طسرى ظئغ افطئ وغثظسه خئاح طساء، غسث طباقً بسغطا وبرعاظًا 
المست  غععد  لضغان  حراضاعط  بض  وتعاذآعط  شطسطغظ  أعض  سطى  وافظزمئ  التضام  تآطر  طثى  سطى  جثغثًا 
شغ سثواظه سطغعط. وأضاف: ولغج أصض طظ تضام السعدان جرطاً تاضط افردن وتاضط طخر الطثان غعرسان 
لطاعثئئ إذا طا أخغإ ضغان غععد بأذى، وق غفضرون لطتزئ أن غظةثوا أعض شطسطغظ أو غشغبعا ظثاءاتعط الاغ 
بتئ تظاجرعط خارخئ وا إجقطاه! وخاط الاسطغص الختفغ: لصث آن لفطئ اإلجقطغئ، وصث طدى سطى عثم 
السار  لعا  وجطئئ  الظاخع  افطئ  تارغت  جّعدت  الاغ  افظزمئ  عثه  وتثوس  تجطةر  أن  صرن،  طظ  أضبر  خقشاعا 
وأذمسئ شغظا الةئظاء تاى باتئ دطاؤظا ضالماء، وتصغط سطى أظصاضعا خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، خقشئ 

تترر افصخى وتةسض ضغان غععد أبرا بسث سغظ وتسغث لفطئ سجتعا وتظصث الئحرغئ طظ أزطاتعا.

شااوى ساببئ لثار اإلشااء املخرغئ
تظضر وجعب الثقشئ وتتارب الساسني قجاسادتعا

غظّزط تجب الاترغر شغ وقغئ باضساان بثءا طظ اقبظغظ، ٠١ رجإ المترم ١٤٤٤عـ المعاشص ٢٣ ضاظعن الباظغ/
رجإ  حعر  أغام  طثار  سطى  اإللضاروظغ  الاعاخض  طعاصع  سطى  الثقشئ"،  "أسغثوا  بسظعان  تمطئ  ٢٠٢٣م،  غظاغر 
المترم لعثا السام ١٤٤٤عـ؛ وذلك بمظاجئئ الثضرى الـ١٠٢ لعثم الضاشر المساسمر دولئ اإلجقم (الثقشئ). 
طظ أجض الاشغغر التصغصغ.. ارُشخ الثغمصراذغئ.. َأصط الثقشئ. الطعط أسث سطغظا درسظا، الثقشئ الراحثة سطى 

طظعاج الظئعة، الطعط آطغظ.

الضاإ لطئاسئ المظاعب شغ خظساء، وعغ الاغ تدمظئ 
تشغغر  تاولعا  التعبغغظ  أن  وضحش  "ذائفغئ".  تشغغرات 
المظاعب، ولضظ خسإ سطغعط تشغغرعا شغ جظئ أو جظاغظ، 
شاسمثوا اجاثثام أجعض الطرق سئر تسثغض آغات صرآظغئ 
وأتادغث حرغفئ شغ خفتات طتثدة، وعع طا شسطعه 
لطسغثة  واإلجاءة  والظعر،  الحمج  جعرتْغ  شغ  طبق 
سائحئ وتثف جغرتعا طظ الضاإ، وضثلك تثف أجماء 

الختابئ، وشغ طصثطاعط أبع بضر وسمر وسبمان).
 :٢٠٢٠ ظغسان/أبرغض   ١٢ شغ  السربغئ.ظئ  وأوردت 
(اتعط طمبض المرحث اإلغراظغ سطغ خاطظؤغ شغ شغطص 
الغعظغسش  طظزمئ  البعري،  لطترس  الاابع  الصثس 
الطفض  بحآون  تسظى  الماتثة  لفطط  تابسئ  (طظزمئ 
وافطعطئ) باظفغث أجظثات طحئععئ، طظ أجض تفضغك 

المةامع افجري شغ إغران.
تسظغط  وضالئ  ظحرته  طصال  شغ  حغرازي،  سطغ  وضاإ 
اإلغراظغئ افتث "إن تشغغر ظمط التغاة إلى الطرغصئ الشربغئ 
أن  اسائر  ضما  إغران،  شغ  الغعظغسغش  طعام  ضمظ  طظ 
المظزمئ افطمغئ تاطصى طغجاظغاعا طظ "العضالئ افطرغضغئ 
لطاظمغئ الثولغئ"، طظ أجض طتاولئ تظفغث براطةعا شغ 
الئقد باجاثثام المآجسات الثولغئ. إلى ذلك، اتعط 
الغعظغسغش بـ"الاروغب لطشرب وتسجغج الصغط الشربغئ شغ 
الةمغض".  افذفال  تصعق  سظعان  تتئ  افذفال  أذعان 
ضما اسائر "الغعظغسغش خادطئ لطعقغات الماتثة ولغج 
لعا أي غرض جعى تسجغج البصاشئ الشربغئ". وشغ المصابض، 
دسا إلى الاخثي لاطك الظعاغا، ضاتئاً "غةإ أق ظسمح بأي 
تشطشض لطمظزمات الثولغئ الاغ تثاشع سظ البصاشئ الشربغئ، 
سطى  بأطان  الحرغرة  أعثاشعا  تظفغث  طظ  تامضظ  تاى 

أغثغظا شغ جمععرغئ إغران اإلجقطغئ").
تسمض  غربغئ  لمظزمئ  تسمتعن  ضغش  سطغضط  شئاهللا 
وتحعغه  بالمبطغئ  سصعلعط  وتشثغئ  الطقب  لترف 
بطث  شغ  صثم  طعذأ  لعا  غضعن  بأن  الختابئ  خعرة 

٩٨٪ طظ أعطه طسطمعن؟!
إن الثولئ شغ السعدان بعثا السضعت سظ عثا الاثخض 
الساشر طظ ذرف عثه المظزمئ الفاجثة بض وترضعا تعزع 
افطعال لططقب لعع أطر شغ غاغئ الثطعرة، ق جغما وأن 
تارغت عثه المظزمئ أجعد وغسسى لظحر التدارة الشربغئ 
والتضعطئ  والطالئات  الطقب  بغظ  وطبطغئ  حثوذ  طظ 
جادرة شغ غغعا وق تئالغ بما جغتثث لفطثات أضئادظا. 
شضان ق بث طظ إظضار عثا السمض فظه غآدي شغ ظعاغئ 
المطاف إلى ظحر أشضار الرذغطئ واقظتطاط ضما تثث 
شغ الغمظ، والعصعف وصفئ رجض واتث لطرد طبض عثه 
المظزمئ طظ الئطث. وق تض جثري لمظع طظزمئ الغعظسغش 
وغغرعا طظ المظزمات إق باظخغإ خطغفئ لطمسطمغظ، 
غاصعن به وغصاتطعن طظ ورائه، شغتفر الئقد والسئاد 

طظ تثخقت عثه المظزمات المحئععئ.
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

ظصطئ بسخ المعاصع سظ دار اإلشااء المخرغئ أظعا أشائ 
بأن السسغ إلرجاع الثقشئ سئث، فن الثطغفئ عع الثي 
غثطش طظ صئطه، وتضام بقد المسطمغظ الغعم ضطعط 
إلغةاد  طتاولئ  شأي  صئطعط،  طظ  خطفعا  فظعط  خطفاء 
الفاعى  عثه  شغ  وجاء  طعجعدة.  فظعا  سئث  الثقشئ 
أغداً أظه غةعز تسثد الثطفاء، فن وتثة الثقشئ لغسئ 
بأظه  المجاسط  عثه  أختاب  وتثرع  الحرع.  شغ  حرذاً 
لطمسطمغظ  خطغفئ  طظ  أضبر  وجعد  تارغثغاً  تخض  صث 
لٌ يفِ  اعِ ﴿إِينِّ جَ صعَله تسالى:  وأوردوا  واتث،  وصئ  شغ 
ةً﴾ [الئصرة: ٣٠]، لغصعلعا إنَّ ضض إظسان  لِيفَ ضِ خَ األَرْ

خطغفئ، شغخرشعا المعضعع سظ تصغصاه.
وبظاء سطى عثه العاعائ المسماة شاعى غضعن ضض تضام 
المسطمغظ الغعم خطفاء حرسغغظ، بض غضعن تضام ضض 
دول السالط خطفاء فّن ضض واتث طظعط خطش طظ صئطه! 
ظاعغك سظ الثطط بغظ أضبر طظ طسظى لطفر "خطغفئ"، 

إلبارة الطَّئج تعل تضمعا والاععغظ طظ حأظعا.
طظ  المساعى  عثا  غخش  بماذا  لغتاار  المرء  وإن 
الفاعى  عثه  شغ  اجامسئ  شصث  والافاعئ.  الدقل 
طشالطات ضبغرة ظصدئ طا سطغه إجماع الختابئ وسطماء 
افطئ صاذئًئ، وجعاقت ق تخثر سظ ذعغطِإ سطط شدًق 
سظ دار شاعى! وتدمظئ تثلغساً ظصخ أتضاطاً صطسغئ، 
تغث أظضرت أّن الثقشئ رئاجئ ساطئ لطمسطمغظ جمغسًا 
وق تاسثد، والثطغفئ واتث، وافطئ اإلجقطغئ أطئ واتثة 

لغج لعا إق رئغٌج واتث.
وضض افئمئ والفصعاء المسائرغظ طافصعن سطى ذلك، فن 
أدلئ الحرع طاداشرٌة سطى ذلك بما غفغث الصطع. شالصرآن 
تسثدت  طعما  اإلجقطغئ  افطئ  وتثة  غعجإ  الضرغط 
هذه  ﴿إِنَّ  تسالى:  صال  وطظاذصعا.  وأسراصعا  حسعبعا 
ونِ﴾ [افظئغاء: ٩٢]،  بُدُ اعْ مْ فَ بُّكُ اْ رَ أَنَ دةً وَ احِ ةً وَ مْ أُمَّ تُكُ أُمَّ
وعثا غعجإ أن غضعن رئغسعا واتثًا. شق غةعز أن تضعن 
أضبر طظ أطٍئ أو جماسئ واتثة، وق أن غضعن لعا دولاان 
المسطمغظ  جماسِئ  بطجوم  أطر  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  فن  أضبر،  أو 
وإطاِطعط العاتِث، وبصاض طظ غرغث أن غفرق جماساعط، 
وبصاض الثطغفئ الباظغ إذا بعغع قبظغظ. روى طسطط سظ 
الظئغِّ ملسو هيلع هللا ىلص أظه صال: «إَِذا بُوِيَع لَِخلِيَفَتنْيِ َفاْقُتلُوا اْآلَخَر ِمْنُهاَم»، 
وصال ملسو هيلع هللا ىلص: «َوَمْن بَايََع إَِماماً َفأَْعطَاُه َصْفَقَة يَِدهِ َومَثََرَة َقلِْبِه َفلُْيِطْعُه 
بُوا ُعُنَق اْآلَخِر»، وصال ملسو هيلع هللا ىلص:  إِْن اْسَتطَاَع، َفإِْن َجاَء آَخُر يَُناِزُعُه َفاْرضِ
«َمْن أَتَاكُْم َوأَْمُركُْم َجِميٌع َعَىل َرُجٍل َواِحٍد يُِريُد أَْن يَُشقَّ َعَصاكُْم 

َق َجاَمَعَتكُْم َفاْقُتلُوُه». أَْو يَُفرِّ
أطا إصتام الفاعى لمسظى الثطغفئ بأظه الثي غثُطُش طظ 
﴿إِينِّ  تسالى:  صعله  فنَّ  طضحعف،  تاشه  شادطغض  صئطه، 
السقم،  سطغه  آدم  سظ  ةً﴾ عع  لِيفَ ضِ خَ لٌ يفِ األَرْ اعِ جَ
ث أن طسظى الثطغفئ  وآدم لط غثُطْش أتثًا صئطه، طا غآضِّ
عا شاعى  شغ اآلغئ بسغث سظ عثه الفرغئ الاغ ق غخح سثُّ
وق رأغاً حرسغاً، صال الحغت طتمث الطاعر بظ ساحعر شغ 
تفسغر عثه اآلغئ: "شالثطغفئ آدُم، وخَطفغَُّاه صغاُطه باظفغث 
طراِد اِهللا تسالى طظ تسمغِر افرِض باإللعام أو بالعتغِ".

غثطش  طظعط  الاالغ  أن  الثطفاء  سطى  غظطئص  أظه  وطع 
التاضط.  الثطغفئ  طسظى  عع  لغج  عثا  أن  إق  جابصه، 
خقتغاته  طظ  ُغسافاد  لطثطغفئ  الحرسغ  والمسظى 
رئغج  الحرسغ  اقخطقح  شغ  وعع  وطسآولغاته، 
حرسًا  والمضطش  بتضمعط،  طظعط  المعضَّض  المسطمغظ 
باطئغص اإلجقم. شعع خطغفئ أي أظه طسَاْثَطش طظ غغره 

طظزمئ الغعظغسش تظحر جمعطعا يف بقدظا 
شمظ غعصفعا؟
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الةماسغئ  افسمال  بثقف  واقجاباث،  الصمع  وجعطئ 
المعتثة والمظزمئ، شضان ق بث طظ تعجغه السمض ظتع 
تحث الطاصات وتعتغث الةععد وتظزغمعا، شبعرة الحام 
عغ بعرة حسئغئ ولغسئ بعرة شخائطغئ، وجضعت أعض 
الحام واظسجالعط والظأي بأظفسعط سما غةري طظ تآطر 
سطى بعرتعط لظ غظخر البعرة، بض جغسرع شغ عجغماعا، 
إلجعاضعا،  بعا  غاربخعن  طظ  سطى  افطر  وجغسعض 

شالخمئ لظ غتض المحضطئ بض جغسصثعا.
الظزام  لاخرغتات  الراشخ  الحسئغ  التراك  إن  بط 
الارضغ الثاسغئ لطمخالتئ طع ذاغغئ الحام، عع تراك 
بق حك غسئر سظ تغعغئ أعض الحام وتمسضعط ببعرتعط 
وبعاباعا، إق أن عثا التراك ق غثرج سظ ضعظه ردة شسض 
تترك  سظثطا  جابصاته؛  اظاعئ  ضما  تظاعغ  طا  جرسان 
الظاس لطمطالئئ بالصخاص طظ صاتطغ اإلسقطغ أبع غظعم 
شغ طظاذص درع الفرات، وخاخئ طع وجعد طتاوقت تبغبئ 
المرتئطئ،  الفخائطغئ  المظزعطئ  صغادات  طظ  قتاعائه 
وتعجغعه باتةاه تخر المطالإ برشخ المخالتات دون 
المساس بالظزام الارضغ، أو الثسعة لفاح الةئعات ضرد 

سمطغ سطى رشخ المخالتئ.
ظسط إن عثا التراك شغ خطر ضئغر، شق بث طظ تتخغظه 
وسمض ضض طا غطجم لدمان اجامراره شغ الطرغص الختغح.

وطا تتمطه طظ طئادئ وأشضار باذطئ، ق غمضظ بتال أن 
تضعن طآعطئ لصغادة السالط، وأخثه إلى بر افطان وحط 
غطمؤظ  أن  لطسالط  غمضظ  شضغش  واقجاصرار،  السقطئ 
سطى طساصئطه، وعع غسمع أولؤك الصادة وعط غعثدون 
تال  شغ  الظعوي  بالسقح  السالط  بإشظاء  وغاعسثون 
تأضثعط طظ العجغمئ، شصث صالعا بعتغظ وضاشئ رجاقت 
الثولئ الروجغئ: "ق سالط بق روجغا"، وشغ المصابض شإن 
أطرغضا طساسثة قرتضاب الةرغمئ ظفسعا، شطغج غرغئا 
سطغعا وعغ أول طظ بادر إلى اجاثثام الصظئطئ الثرغئ شغ 

طثغظاغ عغروحغما وظاجازاضغ الغاباظغاغظ.
إن السالط الغعم غسغح شغ دواطئ الثعف والرسإ، وإن 
ضض  تسائغح  الاغ  الثول،  تطك  فذماع  أجغرة  الئحرغئ 
طترم، وتظاعك ضض طصثس، وق تصغط لطصغط وافخقق 
والمئادئ أي وزن إق بصثر طا غظسةط طع تتصغص طخالتعا 
الثظغؤئ وأعثاشعا العضغسئ، وإن الئحرغئ الغعم عائمئ 
سطى وجععا صث ضطئ ذرغصعا ق تثري أغظ المخغر؟! 
بغظما اإلجقم المئثأ العتغث الصادر سطى إخراجعا طظ الاغه 
والدغاع، وافخث بغثعا إلى تغاة الطمأظغظئ واقجاصرار 
والسقم، شاإلجقم غعجإ سطى الثولئ أن تطئص أتضاطه 
سطى رساغاعا بالسعغئ بخرف الظزر سظ دغظعط أو سرصعط 
أو جظسعط أو لعظعط، ضما غعجإ اإلجقم سطى الثولئ أن 
تتمض دسعته إلى الظاس ضاشئ رجالئ عثاغئ ورتمئ وظعر 

لطسالمغظ.
السغاجئ شغ اإلجقم غمارجعا افشراد وافتجاب والثولئ 
شظ  الشرب،  سظث  عغ  ضما  ق  حرسغئ،  أتضاطاً  بعخفعا 
الشاغئ  صاسثة  وسطى  طغضاشغطغئ،  بمرجسغئ  الممضظ 
ططاجطئ  اإلجقطغئ  الثولئ  شإن  ولثلك  العجغطئ،  تئرر 
بعا  ووشى  الاجم  طا  باسعثاتعا  ووشغئ  باتفاصغاتعا، 
الثخعم، وإن تترضئ جغعحعا شإظعا تاترك طةاعثة 
شغ جئغض اهللا، تتمض دسعته تئاشغ عثشا واتثًا ووتغثًا، 
طامبطئ صعل ربسغ بظ ساطر رضغ اهللا سظه إلى رجاط 
صائث الفرس "اهللا اباسبظا لظثرج طظ حاء طظ سئادة السئاد 
وطظ  جساعا،  إلى  الثظغا  ضغص  وطظ  اهللا،  سئادة  إلى 
جعر افدغان إلى سثل اإلجقم"، شثولئ اإلجقم شاتتئ 
ق طساسمرة، لثلك رأغظاعا ق تفرق بغظ خخعبئ أرض 
السراق والحام وطخر، وبغظ ختراوغئ ووسعرة حمال 
أشرغصغا، وحعث الاارغت فطغرظا أظه ضاظئ تحشض باله تاى 
رساغئ التغعاظات، شغصعل: "لع أن بشطئ شغ أرض السراق 
سبرت لثحغئ أن غسألظغ اهللا سظعا"، وآلخر أظه خاذإ 
خراجك"،  غأتغظغ  شسعف  حؤئ  تغث  "أططري  الستاب 
وآلخر بأظه أطر بظبر الئثور سطى رؤوس الةئال تاى ق 

تصعل الطغر طررت بئقد المسطمغظ وخرجئ جائسئ!
أطا سظ أتضام الةعاد، وأخقق الترب شق طةال لقجاطراد 
طحروسغئ  أن  ظسطط  أن  وغضفغ  المصام،  عثا  شغ  شغعا 
الةعاد طظ أجض إزالئ التعاجج المادغئ الاغ تمظع وخعل 
طفععطئ  واضتئ  ظصغئ،  خاشغئ  لطظاس  اإلجقم  رجالئ 
بق تحعغح وق تحعغه، وتطك المعاظع تامبض بافظزمئ 
التاضمئ شغ الثول الضاشرة، لثلك شمظ حرسظا أن ظثغر 
شعط  صئطعه  شإن  اإلجقم،  اساظاق  بقث:  خخاق  الظاس 
إخعاظظا طاساوون طسظا شغ التصعق والعاجئات، أو الئصاء 
سطى دغظعط والثدعع لتضط الثولئ اإلجقطغئ، ودشع 
بغظظا  الترب  أو  سظعط،  والثشاع  التماغئ  طصابض  الةجغئ 
والشطئئ لطمظاخر، شإذا طا خدظا الترب شئحعاطئ وطروءة، 
ق ظصاض حغثاً سةعزا وق اطرأة وق ذفقً، وق ظعثم تةرًا 
وق ظصطع حةرًا، وق ُغصاض إق طظ تمض سطغظا السقح، 
ظثعض الترب طامبطغظ صعل رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص «فواللَِّه ألْن 
يْهِدَي اللَّه ِبَك رُجالً واِحداً َخْيٌر لَك من ُحْمِر النَّعم»، تخض أن 
دخطئ جغعش الشجاة شغ دغظظا ضما شسض المشعل شخاروا 
جظثًا لقجقم، وتخض أن ذالئئ حسعب وأطط بتضط 

اإلجقم دون غغره شتضمه سثل ورتمئ.
غسةج الاارغت أن غسةض طظاصإ اإلجقم ودولاه، وظتظ 
إذ ظساثضر تطك المحاعث طظ أغام سجظا وضراطاظا، شإن 
صطعبظا تساخر الغعم ضمثًا، وظتظ ظساثضر شغ حعر رجإ 
طظ ضض سام ذضرى عثم دولئ الثقشئ، والتال أن السالط 
ضطه غحاضغ ظطط الرأجمالغئ وجعرعا، شعق جارسظا إلى 
السمض طع تجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ 
سطى طظعاج الظئعة، تاى ظظصث أظفسظا والئحرغئ جمساء 
طظ تطك الخراسات العتحغئ وإظعاء تالئ الدغاع الاغ 

غساظغ طظعا السالط؟
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ (شطسطغظ)

شغةإ السمض بثون ططض وق ضطض، بالطغض والظعار، شالسمض 
بخثق  لطسمض  غثسع  والصرآن  الظاائب،  غخظع  الثي  عع 
وإخقص. شق غضفغ الثضر والثساء والخغام، شاقضافاء 
بثلك غثالش الصرآن، وعع ذرغسئ الساججغظ والثائفغظ. 
شالثضر والثساء طططعبان طع السمض الةاد. ورتمئ اهللا 
ا النَّرصُ  مَ تأتغ طع السمض الخادق، شطط غضاش بالصعل ﴿وَ
﴾ مْ كُ ْ وا اهللاَ يَنرصُ ُ نْدِ اهللاِ ﴾ بض صال ﴿إِن تَـنْرصُ نْ عِ إِالَّ مِ

أي إن تسمطعا سطى ظخرة دغظ اهللا غظخرضط. ولط غِسث 
نُوا  ينَ آمَ دَ اهللاُ الَّذِ عَ المآطظغظ الصاسثغظ بالظخر، بض ﴿وَ
امَ  كَ ضِ  َرْ األْ يفِ  م  نَّهُ لِفَ تَخْ لَيَسْ اتِ  احلَِ الصَّ لُوا  مِ عَ وَ مْ  نكُ ي مِ الَّذِ مُ  دِينَهُ مْ  هلَُ نَنَّ  كِّ لَيُمَ وَ مْ  بْلِهِ قَ مِن  ينَ  الَّذِ لَفَ  تَخْ نِي الَ اسْ ونَ بُدُ عْ ناً يَ مْ أَمْ فِهِ وْ دِ خَ عْ ن بَ م مِّ لَنَّهُ لَيُبَدِّ مْ وَ تَىضَ هلَُ ارْ

يْئاً﴾. ونَ يبِ شَ كُ ِ يُرشْ
والرجعل ملسو هيلع هللا ىلص صثوتظا التسظئ، وعع المعسعد بالظخر لط 
غاعصش سظ السمض لتزئ تاى أصام الثولئ، وبسثعا لط 
غاعصش تاى شاح طضئ والةجغرة طسعا، وبسثعا لط غاعصش 
وجاء  دولئ.  أسزط  لغسصط  الروم  ظتع  الةغعش  شسّغر 
طظ بسثه الثطفاء لغتثوا تثوه، شعاخطعا الفاعتات تاى 

شاتعا المثائظ السزام وأذلعا الةئابرة والصادة السزماء.
شالسمض لاتصغص الظاائب عع افخث بافجئاب والمسئئات، 
وذلك واجإ حرسا، والاعضض سطى اهللا واجإ صئض وبسث 
وأبظاء الصغام. شالاعضض دون السمض تعاضض وضسش سجائط.

طاخارسئ،  الضفر  شصعى  جاظتئ،  أخئتئ  الفرخئ  إن 
أظزماعا طاعاوغئ، وجغاجاتعا بالغئ، وحسعبعا خاوغئ، 
شعغ جاصطئ ق طتالئ، شعغ ضمظسأة جطغمان تأضطعا 
سثر  شق  طخروسئ.  افرض  سطى  تثر  وصرغئا  الثودة، 
لصاسث، وق تةئ لماصاسج، وصث اتدتئ السئغض لمظ 
أراد أن غسائغظ وغثسع إلى اهللا سطى بخغرة، بطئ واسغئ 
جائرة سطى خطا الظئغ والختابئ، شالطتاق الطتاق بالصاشطئ 
السائرة جغرا باباا طظث جئسغظ ساطا تثسع لثقشئ راحثة. 
شاهللا تارجعا وظاخرعا. شاهللا اهللا شغمظ لتص بعا وجار 

 جغرعا وضط جعثه إلى جعثعا، وأجره سطى اهللا

الثؤوب، وبثل الشالغ والظفغج، شالثطإ جطض، والمسغر 
الصغام  غةعز  شق  العثف،  جظج  طظ  والسمض  ذعغض، 
بأسمال لغسئ سطى طساعى التثث وطا غصادغه العثف، 

شضض ذلك طدغسئ لطعصئ وعثر لططاصات.
شعثا العثف لغج أي عثف، شغصادغ الخراع الفضري 
طع ضاشئ افشضار والاعجعات المثالفئ لقجقم، والخثع 
بفضر اإلجقم ق جعاه، شضض شضر غثالش اإلجقم عراء، 
جصغمعا  افشضار  بغظ  تعشغص  شق  ععادة،  بق  غتارب 
وختغتعا وق ادساء تحابه بغظ اآلراء، شالفضر ق غآخث 
وصرآن،  جظئ  الساذع  الظعر  طظ  الخاشغ،  الظئع  طظ  إق 
بفعط ختغح ودصغص وسمغص، شق غآخث طظ الفطسفات 
والبصاشات والمئادئ الشرغئئ وافشضار الثخغطئ، ق حرصغئ 

وق غربغئ شضطعا جاعطغئ.
وغصادغ الصغام بالضفاح السغاجغ طع افظزمئ الصائمئ 
سطى أظصاض الثقشئ، شق طعادظئ وق طثاعظئ وق طةاططئ 
طسعا، وق تمطص لطصائمغظ سطغعا، شصث طردوا سطى الظفاق 
والثثاع، شق غثاشعن اهللا وعط غعالعن الضفار، شق جضعت 
سطغعط وسطى أظزماعط الثائظئ. شعجإ شدح طفاجثعا 
وسفظعا وتآطرعا وجعء رساغاعا وسصط طسالةاتعا، وضرب 
السقصات بغظعا وبغظ الظاس تاى غظفدعا سظعا وغظصطئعا 

سطغعا وغصطئععا طع الصائمغظ سطغعا.
وتخ  وطآاطراته  اقجاسمار  خطط  ضحش  وغصادغ 
إجصاط  سطى  والسمض  وإتئاذعا،  إشحالعا  سطى  الظاس 
المظفثغظ لعا طظ تضام وجاجئ سمقء. وعثا غصادغ 
طاابسئ افتثاث وتتطغطعا وإسطاء الرأي السغاجغ شغعا، 

وطظ بط إسطاءه طظ زاوغئ اإلجقم.
وغصادغ ظحر العسغ السغاجغ لثى افطئ، تاى تظزر 
غغر،  ق  اإلجقم  زاوغئ  طظ  افتثاث  ضض  افتثاث  إلى 
وذاك،  عثا  المسألئ  شأضتئ  صغادتعا.  سطى  والسمض 
لتمطئ  صغادتعا  تسطط  تاى  افطئ  بصئ  ضسإ  وضغفغئ 
ق  وذرغصئ،  شضرة  تمطععا  الثغظ  افخغار،  الثسعة 

تظفضان بسدعما سظ بسخ.

تامئ: حعر رجإ! بأي تثث غثّضر؟ وأغئ طأجاة غظضر؟ وأي سمض غسّزط؟

السمض  طرتطئ  إلى  السضعن  طرتطئ  طظ  اقظاصال  إن 
الةععد  لاظزغط  غتااج  والمسامر  الظاجح  الةماسغ 
الفحض  طخغره  طظزط  غغر  سمض  شضض  والطاصات، 
واقظثبار، شق بث طظ الارضغج سطى عثا افطر وإسطائه 
افولعغئ فظه طفااح الظةاح، شق بث لضض بائر تر بشخ 
الظزر سظ طعصسه أن غسمض سطى تةمغع الصعى وتحضغطعا 
وتظزغمعا شغ طظطصاه، سطى أن تضعن عثه الاحضغقت 
ضاض  إلى  الاحضغقت  عثه  لااتعل  افعثاف،  واضتئ 
خطئئ تساطغع الاترك بحضض جماسغ طظزط طسامر، 
وذلك لطاخثي لضض طتاولئ طظ حأظعا إجعاض بعرة 
أغثي  طظ  جثغث  طظ  البعرة  صرار  وقجاسادة  الحام، 

طشاخئغه، واجاسادة زطام المئادرة.
إن أعض الحام عط طظ دشسعا وق زالعا غثشسعن بمظ 
وعط  ترائرعط،  وأسراض  أبظائعط  دطاء  طظ  بعرتعط 
الثاجر  وعط  والاحرد،  والترطان  الفصر  غساظعن  طظ 
لفطعاج  بعرتعط  وترضعا  لطغأس  اجاسطمعا  إن  افضئر 
شغ  اقجامرار  سظ  بثغض  شق  تحاء،  تغث  تاقذمعا 
تضط  وإصاطئ  المةرم  الظزام  إجصاط  تاى  البعرة 

 اإلجقم سطى أظصاضه سئر دولئ الثقشئ
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ جعرغا

تامئ ضطمئ السثد: بعرة الحام وطقطح المرتطئ المصئطئ

تصعم السقصئ بغظ دول السالط سطى المخالح، لثلك تاصارب 
الثول أو تاظاشر بصثر تعاشصعا شغما بغظعا سطى طخالتعا 
المحارضئ، والتصغصئ أن السقصئ الطئغسغئ بغظ الثول عغ 
سقصئ خراع، تاى وإن بثت شغ بسخ افتغان طاصاربئ 
وغغرعا،  باتالفات  وطرتئطئ  بغظعا،  شغما  وطاخالتئ 
وطغادغظه  والخعر،  الةعاظإ  طاسثد  الثولغ  شالخراع 
وجاتاته طثاطفئ، وشغ غالإ افتغان خفغ غغر ظاعر 
إق لطمثصص المافتص، والخراع طثاطش سظ الترب وإن 
ضاظئ الترب إتثى خعر الاسئغر سظ تخارع الثول ولضظ 

بطرغصئ سظغفئ وخحظئ.
والسالط الغعم تسغطر سطغه الرأجمالغئ بحضض ضاطض، تاى 
تطك الثول الاغ ضاظئ طتسعبئ سطى اقحاراضغئ ضالخغظ 
وروجغا، لط غسث لعا طظ اقحاراضغئ إق اجمعا، إذ ق أبر 
لقحاراضغئ شغ الثولئ، بغظما غالئغئ طظزعطاعا السغاجغئ 
وطاماعغئ  طاساوصئ  الثولغئ  وسقصاتعا  واقصاخادغئ 
ظرخث  أن  ظساطغع  وبالماابسئ  الرأجمالغ،  المئثأ  طع 
السثغث طظ طحاعث الخراع بغظ الثول المثاطفئ تعل 
السالط، والثي غئرز شغ طةاقت سثة طبض الاةارة الثولغئ، 
والاتالفات،  اقتفاصات  وسصث  والطاصئ،  والاضظعلعجغا 
وافسمال السغاجغئ المثاطفئ، وطظ ذلك تمبغق ق تخرًا، 
الخراع افطرغضغ الخغظغ باحسئاته المثاطفئ اصاخادغًا 
لثثطئ أعثاف جغاجغئ، تغث تسسى  وسسضرغاً  وتصظغاً 
أطرغضا إلى إبصاء الخغظ خطش أجعارعا، واقضافاء بضعظعا 
صعة إصطغمغئ شغ طتغطعا، وطظسعا طظ الثروج والاأبغر 
شغ الساتئ الثولغئ، وطظاشساعا سطى سرش السالط، إذ 
العقغات الماتثة تسائر ظفسعا الثولئ افولى شغ السالط 

وق غمضظ في صعة أن تجغتعا سظ عثه المضاظئ.
ضما غئرز عثا الخراع شغ الشرب الرأجمالغ ذاته، تغث 
تترص أطرغضا طظث الترب السالمغئ الباظغئ سطى العغمظئ 
جعاء  سالمغئ  ضصعة  السعدة  طظ  وطظسعا  أوروبا،  سطى 
طاتثة أو طافرصئ، شصث سمطئ أطرغضا سطى إشحال شضرة 
اقتتاد افوروبغ، وأشرغاه طظ طدمعظه إق طظ طزعره 
اقصاخادي والاةاري، بغظما لط تساطع أوروبا تاى اآلن 
تضعغظ صعة سسضرغئ (جغح أوروبغ) طساصطئ، والاترر 
طظ الصئدئ افطرغضغئ المامبطئ بتطش حمال افذطسغ، 
شغ  الئاردة  الترب  إبان  شاسض  بحضض  دوره  برز  والثي 
طئررات  الثور  عثا  شصث  وصث  الماضغ،  الصرن  جاغظات 
تفسغطه  تط  بط  السعشغاغ،  اقتتاد  اظعغار  طع  وجعده 
-١٩٩٢) والعرجك  الئعجظئ  أزطئ  شغ  إتغائه  وإسادة 
١٩٩٥)، وطظ بط الترب شغ ضعجعشع (١٩٩٨-١٩٩٩)، 
أطرغضا  تثغر  ضغش  جطغ  بحضض  ظرى  شظتظ  الغعم  أطا 
خراسعا طع روجغا، بغظما تثعض أوضراظغا الترب بالعضالئ 
سظعا، بعثف تتطغط التطط الروجغ بالسعدة إلى الساتئ 
الثولئ  طضاظئ  سطى  والمظاشسئ  شغعا،  والاأبغر  الثولغئ، 
طظ  وغئثو  السعشغاغ،  اقتتاد  زطظ  ضاظئ  ضما  افولى 
حراجئ الترب التاخطئ شغ أوضراظغا، وتالئ اقجاظجاف 
الطعغطئ الاغ تمارجعا أطرغضا ضث روجغا، والاغ طدى 
سطغعا سام طظث اظطقق حرارة الترب شغ حئاط/شئراغر 
٢٠٢٢، غئثو أن أطرغضا تسسى إلى تتطغط روجغا تاى 
ضصعة إصطغمغئ، وشغ افزطئ افوضراظغئ ذاتعا شإن أطرغضا 
تخطاد سخفعرًا آخر بتةٍر واتث، شئغظما تتطط روجغا 
وتشغئعا سظ الساتئ الثولغئ، شإظعا تسمض سطى إخداع 
أوروبا لعغمظاعا وإتضام السغطرة سطغعا سئر إبارة الثعف 
لثى أوروبا طظ غدإ ووتحغئ روجغا، طساشطئ الخراع 

الاارغثغ بغظعما.
والاغ  السالط،  حعثعا  الاغ  افتثاث  سطى  وبالعصعف 
بغظ  ودطعغاه  ووتحاغه  الخراع  أحضال  سظ  تضحش 
الثول المثاطفئ، ظةث تطك الثول ق تاعاظى سظ طمارجئ 
لاتصغص  شاضاً  افدوات  أحث  واجاثثام  افجالغإ  أحظع 
التةر  تاى  أو  الئحر  بتغاة  تئالغ  أن  دون  طخالتعا، 
والحةر، شعغ طساسثة إلبادة حسعب بأضمطعا، وطسح 
طثن وصرى طظ سطى الثارذئ طظ أجض تتصغص أعثاشعا 
وإظةاز طخالتعا، وطظ الحعاعث سطى ذلك أتثاث الترب 
السالمغئ افولى، الاغ وخض سثد الصاطى شغعا إلى أضبر طظ 
٢١ ططغعن إظسان طا بغظ سسضري وطثظغ، بغظما الترب 
السالمغئ الباظغئ وخض سثد ضتاغاعا طظ الئحر إلى ٦٠

ططغعن إظسان، أطا ضتاغا الشجو افوروبغ لفطرغضغاغظ 
شعخطئ صرابئ ١٤٠ ططغعن إظسان، والترب افطرغضغئ 
سطى أششاظساان أضبر طظ ططغعظغ إظسان، والترب سطى 
افتثاث  عغ  وضبغرة  إظسان،  ططغعن  طظ  أضبر  السراق 
الثول،  تطك  إرعاب  سظ  تضحش  الاغ  الدتاغا  وأسثاد 

الخراع الثولغ والتروب 
(وتحغئ الشرب ورتمئ اإلجقم)

ـــــــــ ــــــــــ بصطط افجااذ خالث جسغث *ـ 

تصرغرًا  المساصطئ  الثغرغئ  أوضسفام  طظزمئ  أخثرت 
عثا  شغ  المثصع  والفصر  الفاتح  البراء  تعل  خادطاً 
السالط، وذلك شغ طساعض اظسصاد طظاثى افبرغاء شغ 
شغ  "واتثًا  أّن  الاصرغر  شغ  وجاء  بسعغسرا،  داشعس 
المائئ طظ أغظى أبرغاء السالط خقل السظاغظ الماضغاغظ 
غساتعذون سطى طا غصرب طظ ضسش طا غماطضه باصغ 
جضان السالط"، وعع طا غسظغ أّن ذلك العاتث بالمائئ 
غساتعذ سطى بطبغ البروة الةثغثة لطسالط طظث ٢٠٢٠

بسغطئ  وبتسئئ  دوقر،  ترغطغعن   ٤٢ ظتع  وصغماعا 
ترغطغعظًا   ٤٢ سطى  بمفرده  غساتعذ  الثي  الـ١٪  شإن 
ترك لطـ٩٩٪ الئاصغظ طظ الئحر ظخش عثا الرصط وعع 

٢١ ترغطغعظاً شصط.
وذضر الاصرغر أّن "وقدة ططغاردغر واتث ضض ٣٠ جاسئ 
المثصع،  الفصر  برابظ  شغ  حثص  ططغعن  طسه  غسصط 
وأظه شغ العصئ ظفسه الثي غداسش شغه سحرة أغظى 
الثخض  صغمئ  شغه  تظثفخ  برواتعط  السالط  شغ  رجال 
لثى ٩٩٪ طظ الئحر"، وتاى سظثطا ترتفع تضطفئ السطع 
أختاب  بروات  "تةط  بأّن  الاصرغر  غصعل  افجاجغئ 

المطغارات تجغث بمصثار ططغار دوقر ضض غعطغظ".
افبرغاء  بغظ  واظازام  باجامرار  تاسع  إذًا  شالعّعة 
٤٣ سظ   ٢٠١٠ سام  شغ  ظاتثث  ضّظا  شمبقً  والفصراء، 

حثخاً ضاظعا غماطضعن بروة تسادل ظخش جضان افرض، 
وأخئتظا شغ سام ٢٠١٦ ظاتّثث سظ ٨ أحثاص شصط 
غماطضعن بروة تسادل بروة ظخش جضان افرض، وأّطا 
شغ السام ٢٠٢٢ شأخئتظا ظاتثث سظ أّن ١٪ شصط طظ 

افبرغاء غماطضعن بروة تسادل بروة بطبغ جائر الئحر.
إّن عثا الاعزغع المةتش والخادم لطبروة سطى الئحر 
إن دّل سطى حغء شإّظما غثل سطى طثى تعتح الظزام 
والفصراء  افغظغاء  بغظ  شالععة  واظتطاذه،  الرأجمالغ 
بعتغرة  الزطط  طسعا  وغجداد  اقتساع،  سظ  تاعصش  ق 

طثغفئ، وق غاخثى لعثا الزطط أتث.
٢٦٦٨ عع   ٢٠٢٢ سام  المطغاردغرات  سثد  ضان  شإذا 

ططغاردغرًا غماطضعن بروًة بصغمئ ١٢,٧ ترغطغعن دوقر، 
وسثد المطغعظغرات أضبر صطغقً طظ ٦٢٠٠٠ وغماطضعن 
ضط  ظثري  وق  ترغطغعن،  الــ١٥٠  تصارب  بصغمئ  بروًة 
شماذا  بروتعط؟  تئطس  وضط  المطغعظغرات  أظخاف  سثد 

غائصى إذًا طظ البروات لئاصغ السضان؟
إّن اإلجقم عع العتغث الصادر سطى ردم الععة الستغصئ 
بالسثل  البروة  تعزغع  خقل  طظ  والفصراء  افبرغاء  بغظ 
وشصاً لفتضام الحرسغئ المفخطئ شغ ظزاطه اقصاخادي، 
وق غضعن ذلك إق طظ خقل دولئ اإلجقم التصغصغئ؛ 

 دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة

"الئصاء لفغظى" 
خقخئ تصرغر فوضسفام
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  افربساء ١٧ طظ رجإ ١٤٤٤ عـ المعاشص ٨ حئاط/شئراغر  ٢٠٢٣ طـ  ٤     السثد ٤٢٩

إذاسئ  طظ  ٢٠٢٣/٢/٢م  الثمغج  أخئار  ظحرة  وشص 
تجب الاترغر/ وقغئ جعرغا، شصث ظزمئ افربساء ٢/١

وصفئ اتاةاجغئ شغ صرغئ الستارة برغش تطإ الشربغ، 
تترغر  عغؤئ  طثابرات  جةعن  شغ  لطمثاطفغظ  ظخرة 
الحام، وتمض المتاةعن قشاات ذالئئ بإذقق جراح 
الظاحط شادي السئعد وسطغ الخالح الطثغظ اساصق سصإ 
طزاعرة خرجئ شغ إدلإ رشدا لطمخالتات طع الظزام 
المةرم، ضما خرجئ الثمغج ٢/٣ طزاعرة ظسائغئ شغ 
الصرغئ ذاتعا، ظخرًة لطمثاطفغظ شغ جةعن طثابرات 
العغؤئ، الراشدغظ لطمخالتات وسرابعا الظزام الارضغ 

الماآطر سطى بعرتظا.

أسطظئ "التضعطئ السعرغئ المآصائ" شاح طسئر سعن الثادات الفاخض بغظ طظاذص جغطرتعا، وطظاذص جغطرة 
ططغحغات جعرغا الثغمصراذغئ (صسث) حمالغ تطإ. وتثدت "الحرذئ السسضرغئ" حروذاً سثة لفاح المسئر أطام 
ترضئ طرور افحثاص طظ المسئر العاخض بغظ طثغظئ جرابطج وطثغظئ طظئب. إن حروط السئعر طظ طسئر سعن 
الثادات وتأخغر شاح المسئر طرات سثة عثشه جج ظئخ الظاس وصغاس ردة شسطعط سطى الاطئغع المسطظ طع 
ذاغغئ الحام، وشاح لططرغص باتةاه المخالتئ سطى ذرغصئ الثطعة خطعة. وإن العثف طظ ذلك عع تثثغر الظاس 
وتمرغر طخالح الصعى الضئرى شغ التفاظ سطى الظزام السعري وطظع إجصاذه رغط ضسفه، وغاعلى الظزام الارضغ 
سئر أدواته طظ تضعطات وشخائض تظفغث الثطئ خثطئ لمخالح أطرغضا. وإن السضعت سظ شاح طسابر الاطئغع 
وجغفاح الطرغص لطدفادع الخشار طظ صادة الفخائض لقظاصال إلى  وأبظائعا  جغضعن له أبر ضئغر سطى البعرة 
خطعات ضئغرة قتصئ تساسث الدفثع الضئغر (الظزام الارضغ) شغ تظفغث اقجاتصاصات الصادطئ شغ إسادة إظساش 
الظزام صئض تسطغمه طا تئصى طظ أراض خارج جغطرته. والعاجإ سطى الةمغع عع الاترك شغ وجه الثطعات 
الخشغرة صئض الضئغرة وطقتصئ ضض حأن طظ حآون البعرة والاثخض بعا فن طظ تعلعا الصغادة لغسعا أعقً لعا 
وغغر طآتمظغظ سطى طخغرعا بسئإ خظعسعط لسغثعط الارضغ، وتظفغث جمغع أواطره ولع اصادى افطر السعدة 
والظعار  الطغض  غمضرون  المةرطغظ  وصادتعا  السمغطئ  افظزمئ  إن  البعرة.  وإجعاض  افجثغئ  السخابئ  فتدان 
بأعض الحام لثظص أظفاس البعرة، أطا افترار الخادصعن شسطغعط الاخثي لعثه الثطعات وشدح الصائمغظ سطغعا، 
والائرؤ طظ ظزام المخالتات الارضغ والاترك الةماسغ الةاد إلشحال أسماله وصطع غثه سظ الاتضط بمخغر 

البعرة وشاح الطرغص أطاطعا طرة أخرى لطسغر ظتع عثشعا شغ إجصاط الظزام وإصاطئ تضط اإلجقم.

المثثرات  لاةار  التضعطغئ  التمطئ  لمظاعدئ  اجاماساً 
سصث حرق دارشعر وجمع ظتع ١٠٠ حثص طظ تةار 

وطروجغ وطظاةغ طثثر الئاظةع.
عثه  بعما  بثأظا  الطثغظ  السآالغظ  سظ  ظةغإ  واآلن 
تظاخر  وضغش  تربًا؟  المثثرات  تضعن  ضغش  المصالئ؛ 

سطغعا الثقشئ؟
إن الخراع بغظ التص والئاذض صائط طظث أن خطص اهللا 
افرض  اهللا  غرث  تاى  وجغزض  افرض،  شغ  اإلظسان 
وطظ سطغعا، لثلك ظةث أن الضاشر ظض غتارب اإلجقم 
دغظ التص طظث أن بسث اهللا جغثظا طتمثًا ملسو هيلع هللا ىلص وإلى 
طظ  وبالرغط  وافجالغإ،  العجائض  بحاى  عثا  غعطظا 
أظه، أي الضاشر، اجاطاع أن غعثم دولئ الثقشئ، إق أظه 
لط غساطع أن غصدغ سطى اإلجقم، ولظ غصثر، ولضظه 
ولصظاساه بأن اإلجقم جاسعد دولاه حاء أم أبى، شإظه 
دون  لطتغطعلئ  وخسئ  طضر  طظ  أوتغ  طا  بضض  غسمض 
وأظزماعط  الئاذطئ  أشضارعط  غروجعن  لثلك  صغاطعا، 
طظ  غةسطعا  تاى  ضثمئ،  إسقطغئ  آلغئ  سئر  الفاجثة 
المسطمغظ طسثاً طحععاً، شعثا باراك أوباطا الرئغج 
افطرغضغ افجئص غفخح سظ تربعط ضث اإلجقم الثي 
اإلرعاب  سطى  الترب  "إن  صائًق:  بـ(اإلرعاب)  غسمعظه 
غةإ أن تثاض شغ السصعل والصطعب ضما تثاض شغ 
الئر والةع"، وصالعا جطفه جعرج بعش اقبظ خراتئ: 
تسالى:  لصعله  طخثاصا  خطغئغئ"،  ترباً  ظثعض  "إظظا 
ِدغِظُضْط  َسْظ  وُضْط  َغُردُّ َتاَّى  ُغَصاِتُطعَظُضْط  َغَجاُلعَن  ﴿َوَق 
ِإِن اْجَاَطاُسعا﴾، ولضظ ضض افسمال الاغ صاطعا بعا لط 
تبمر إق وباقً سطغعط، شصث أخاباعط الثعحئ طما شسطه 
الطشاة  ضث  السربغ  بالربغع  غسمى  شغما  افطئ  حئاب 

طظ التضام السمقء شُأجصطعا.
طتاربئ  شغ  وأجالغئه  الضاشر  خطط  تشغرت  عظا  وطظ 
اإلجقم، شعثه المرة المساعثشعن عط الحئاب وصعد 
طظ  بث  ق  شضان  التصغصغ،  الاشغغر  لعاء  وتمطئ  البعرة 
تثطغر سصعلعط بالمثثرات، وتسمغط أجسادعط، تاى 
ق تصعم لعط صائمئ، وبعثا المفععم تخئح المثثرات 
الثاطج،  الةغض  تروب  إذار  شغ  تظثرج  وعغ  ترباً، 
بالمثثرات  المساعثف  الئطث  إغراق  تسمث  بمسظى 
وعع  المثثرات،  ضارتقت  طع  الاساون  خقل  طظ  ولع 
بأن  وصظاساظا  السعدان.  شغ  اآلن  غتثث  طا  بالدئط 
شغ  السمغطئ  التضعطئ  عثه  تساطغع  لظ  الترب  عثه 
ظض الثوغقت العظغفغئ الاغ خظسعا الضاشر المساسمر 
عثه  ضث  تصش  أن  تساطغع  لظ  جغطرته،  لغدمظ 
الترب، بض ربما عغ ظفسعا الساطض المساسث شغ تظفغث 

عثه المآاطرة الصثرة سطى حئاب افطئ.
عثه  شغ  اقظاخار  سطى  الصثرة  سظثه  الثي  طظ  إذن 
الترب، إظعا دولئ طئثئغئ تصعم سطى سصغثة اإلجقم 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  وعغ  السزغط 
الظئعة، شعغ وتثعا الصادرة سطى تماغئ الئقد والسئاد 
طظ خطر ترب المثثرات وغغرعا، بض جاسسى لطصداء 
سطغعا شغ ضض السالط إن حاء اهللا، ولثلك ضاظئ تمطئ 
تجب الاترغر/ وقغئ السعدان طامغجة سظ غغرعا شغ 
أظعا بسث تئغغظ المثاذر، وتتمغض المسآولغات تئغظ 
التض الةثري بأظه ق غضعن إق بإصاطئ الثقشئ، وعغ 
تساعثف  الثغر،  رجإ  حعر  خقل  جاسامر  تمطئ 
ضما  وأظثغاعط،  تةمساتعط  أطاضظ  شغ  الحئاب 

تساعثف المساجث وافطاضظ الساطئ وغغرعا.
غضطض  تاى  أطرعا  سطى  الصائمغظ  غعشص  أن  اهللا  ظسأل 
ظض  شغ  اهللا  أتضام  وإصاطئ  المآاطرة،  بإبطال  السمض 

 الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة إن حاء اهللا
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

غائارى تضام المسطمغظ الغعم وطظث أن ولغ أجقشعط 
طظاخإ التضط شغ بقد المسطمغظ، سصإ عثم دولئ 
الثقشئ السبماظغئ صئض أضبر طظ طائئ سام، غائارون شغ 
جئاق طتمعم غفدغ بعط جمغسا إلى جثط اهللا، شعق 
ضعظعط ق غتضمعن بما أظجل اهللا، وعط بثلك ضاشرون 
خفات  طظ  ذضر  طا  جمغع  أو  شاجصعن  أو  ظالمعن  أو 
والثلغض  ظعرغا.  وراءعط  اهللا  ضااب  غةسطعن  الثغظ 
لَ اهللاُ  مْ بِامَ أَنزَ ْكُ ْ حيَ نْ ملَ مَ سطى ذلك صعل اهللا سج وجض: ﴿وَ
م  ْكُ ْ حيَ ن ملَّ مَ ونَ﴾، وصعله جئتاظه: ﴿وَ افِرُ مُ الْكَ لَئِكَ هُ أُوْ فَ
ن  مَ مُ الظَّاملُِونَ﴾، وصعله تسالى: ﴿وَ أُولَئِكَ هُ لَ اهللاُ فَ قُونَ﴾.بِامَ أَنزَ اسِ مُ الْفَ أُولَئِكَ هُ لَ اهللاُُ فَ م بِامَ أَنزَ ْكُ ْ حيَ ملَّ
التضام  طظ  أصراظعط  سظ  جسعد  آل  تضام  تمغج  ولصث 
بأظعط افضبر طسارسئ شغ جثط اهللا، وخخعخا بسث 
أن أخئح طتمث بظ جطمان عع الحثص الماظفث طظ 
بغظ أشراد عثه السائطئ التاضمئ شغ تضط بقد الترطغظ 
إلى  جارع  أظه  ذلك  سطى  لطثقلئ  وغضفغ  الحرغفغظ. 
إتثاث تشغغرات جععرغئ شغ تضط السائطئ السسعدغئ 

سطى الخسغثغظ السائطغ والحسئغ.
أطا سطى خسغث السائطئ التاضمئ شصث تةج سثدًا ضئغرا 
بقبئ  أو  ساطغظ  صئض  ضارلاعن  شظثق  شغ  أطرائعا  طظ 
بط  أطعالعط،  بسخ  وخادر  طظاخئعط  طظ  وجردعط 
سطى  تمردوا  عط  إن  السصعبات  طظ  بالمجغث  تعسثعط 
باساصال  صام  شصث  الحسئغ  الخسغث  سطى  وأطا  أواطره. 
أو  خراتئ  سطغعط  ظعرت  الثغظ  السطماء  طظ  سثد 
عغؤئ  إلشاء  شغ  إلجراءاته  طظاعدئ  طعاصش  دقلئ 
واجاتثاث  المظضر،  سظ  والظعغ  بالمسروف  افطر 
برظاطةه  ضمظ  الارشغه"  "عغؤئ  تسمى  طصاطعا  عغؤئ 
المسروف "الممطضئ ٢٠٣٠"، والثي غعثف طظ خقله 
إلى تشرغإ أعض التةاز، وإحاسئ الفاتحئ شغعط، وشك 
صث  إظه  بض  السمغصئ.  اإلجقطغئ  بةثورعط  ارتئاذعط 
لمظ  جغاتغئ  تأحغرات  ضمظح  ظاعرة  بإجراءات  صام 
غططص سطغعط شظاظغظ وشظاظات، وتسعغض إصاطئ التفقت 
الماجظئ لعط، وشاح بسخ الحعاذأ سطى الئتر افتمر 
لقجاةمام سطى الطرغصئ الشربغئ، وإظحاء المظاةسات 
وضان  وسرضعا،  الئقد  ذعل  شغ  والطئغئ  السغاتغئ 
آخرعا طحروع المظاةع الطئغ المجطع إظحاؤه سطى ججء 
طظ جئض أتث، ذلك الةئض الثي دارت رتى طسرضئ أتث 
سطى ترابه، وصال شغه الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص: «أُُحٌد َجَبٌل يُِحبَُّنا َونُِحبُُّه»! 
عثا شدق سظ تساصث بسخ ظعادي الممطضئ طع قسئغ 
سطى  وسجطعا  خغالغئ،  بمئالس  طحععرغظ  صثم  ضرة 
ضسفغ  تضطفاه  شغ  غفعق  ضئغر  رغاضغ  تثث  إصاطئ 

تضطفئ طعظثغال صطر!
والسآال الثي غطرح ظفسه عع: عض جغصش المسطمعن 
شغ بقد ظةث والتةاز طضاعشغ افغثي إزاء عثا المث 
وإضساف  لثغعط،  اإلجقم  صغط  طظ  تئصى  لما  الةارف 
الخاسث،  الةغض  وتشرغإ  والاارغت،  لطثغظ  اظامائعط 
وأن تخئح طمطضئ آل جسعد ضالسراق وتعظج وطخر 

وترضغا وغغرعا طظ بقد المسطمغظ؟!
والةعاب سطى ذلك غضمظ شغ أن حسإ الةجغرة السربغئ 
الضفار  غساطع  ولط  اإلجقطغئ،  افطئ  طظ  ججء  عع 
الحسعب  طظ  غغرعط  غسطثعا  أن  أو  غسطثععط  أن 
اإلجقطغئ سظ دغظعا وترابعا وطساصثاتعا، وصث باءت 
طتاوقتعط ضاشئ بالفحض الثرغع شغ عثا المةال. شاهللا 
جئتاظه وتسالى صث تفر اإلجقم ضاابا وجظئ وتارغثا 
وشصعا وشضرا طظ أن غطاله اقظثبار أو غطتصه السفاء، 
افِظُونَ﴾. وطا  ا لَهُ حلََ إِنَّ رَ وَ كْ لْنَا الذِّ زَّ نُ نَ ا نَحْ صال تسالى: ﴿إِنَّ
تمر به افطئ اإلجقطغئ الغعم عع ضئعة جعاد جاظعخ 
بسثعا أصعى طظ ذي صئض، وجاتاجإ الصرغإ والئسغث 
طمظ أجاءوا لعا ولثغظعا وترابعا، وجاصاص طمظ صاض 

أبظاءعا وحردعط واساثى سطى أسراضعط وطصثجاتعط 
بسث أن غصش السمقق اإلجقطغ سطى صثطغه شغ خقشئ 
صرغئا  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  المسطمغظ 
والمسةث  شطسطغظ  شغ  غةري  شغما  ولظا  اهللا.  بإذن 
سام  طائئ  طرور  طظ  شئالرغط  وظمعذج،  طبال  افصخى 
الماضررة  اقصاتاطات  طظ  وبالرغط  اتاقله،  سطى 
شإن  أجاجه،  طظ  لعثطه  تسسى  الاغ  والتفرغات 
وضض  ضئغرة،  زالئ  ق  المسطمغظ  ظفعس  شغ  طضاظاه 
تثث غتخض شغه غعغةعط شغ ضض طضان، بض أخئح 
المغجان الثي تصاس به ترارة افطئ اإلجقطغئ. وعثا 
الثي  وضسه  سطى  المتاشزئ  سطى  غترخعن  غةسطعط 
تخسغث  أي  طظ  غععد  وغتثرون  "تارغثغا"،  غسمعظه 

تضعن شغه ظعاغاعط.
وعظاك ظصطئ أخرى غظئشغ الارضغج سطغعا وزغادة العسغ 
سطى تفاخغطعا وطآحراتعا، وعغ أن افطئ اإلجقطغئ 
العةعم،  طرتطئ  إلى  الثشاع  طرتطئ  طظ  اظاصطئ  صث 
وعغ اآلن تخارع أظزمئ التضط المةرطئ شغ بقدعا 
أظصاض  سطى  الثقشئ  وإصاطئ  بعط،  اإلذاتئ  أجض  طظ 
سروحعط، وتطك طرتطئ جثغثة تحسر التضام بالثعف 
الثائط، بسث أن اجافرغعا وجسعط شغ حض ضض ترضئ 
طا  بضض  وصاطعا  اإلجقم،  أجاس  سطى  شاسطئ  جغاجغئ 
تأخغرعا،  ظعدئ المسطمغظ أو  غمضظ الصغام به لمظع 
واجاساظعا بضض حغطان طرغث طظ حغاذغظ اإلظج طظ 
والمساشربغظ،  والمساحرصغظ  والمفضرغظ  الئاتبغظ 
وجظثوا جغعحا جرارة طظ الترضات الصعطغئ والعذظغئ 
الظسعغئ  والةمسغات  اإلجقطغئ  الترضات  وبسخ 
وأظفصعا سطغعا المطغارات، وشاتعا لعا أبعاب اإلسقم سطى 
المثرجغئ  المظاعب  تسثغض  شغ  وتثخطعا  طخارغسعا، 
والةاطسغئ، وظجسعا طظعا ضض طا غمضظ أن غمبض جططان 
وطاضغعا  المةغث  وتارغثعا  وجعادعا  وترابعا  افطئ 
الساغث وطساصئطعا المحرق المعسعد، إق أن ذلك ضطه 
صعل  شغعط  وخثق  طآربعط،  تتصغص  شغ  غظفسعط  لط 
مْ  اهلَُ وَ قُونَ أَمْ نفِ وا يُ رُ فَ ينَ كَ التص تئارك وتسالى: ﴿إِنَّ الَّذِ
مْ  يْهِ لَ عَ ونُ  تَكُ مَّ  ثُ َا  قُوهنَ يُنفِ سَ فَ اهللاِ  بِيلِ  سَ ن  عَ وا  دُّ لِيَصُ
 .﴾ ونَ ُ ْرشَ نَّمَ حيُ هَ وا إِىلَ جَ رُ فَ ينَ كَ الَّذِ بُونَ وَ لَ غْ مَّ يُ ةً ثُ َ رسْ حَ
بعا  "شأسزط  اآلغئ:  لعثه  تفسغره  شغ  الطئري  صال 
تسرة وظثاطئ لمظ ساش طظعط وطظ عطك! أطا التّغ، 
ورجع  ظفع،  َدَرك  غغر  شغ  باذق  وذعَإ  طاله  شُتِرب 
شصاض  العالك،  وأطا  طسطعباً.  طتروباً  طصععرًا  طشطعباً 
وُجطإ، وُسةِّض به إلى ظار اهللا غثُطث شغعا، ظسعذ باهللا 

طظ غدئه".
الراحثة  الثقشئ  أبعاب  تصرع  الغعم  اإلجقم  وأطئ 
غاعاوى  تاى  بفاتعا،  اهللا  غأذن  إن  وطا  بصعة، 
وغظثتر  جسعد،  آل  تضام  رأجعط  وسطى  الةئر  تضام 
أجغادعط الضفار سظ بقد المسطمغظ إلى غغر رجسئ، 
وجاقتص جغعش المسطمغظ شطعَلعط، وجُافاح روطا 
وتتئ  الاضئغرات  وصع  سطى  الضفر  سعاخط  وباصغ 
ضربات الةغعش اإلجقطغئ، ولظ غئصى سطى افرض 
طثغظئ وق صرغئ إق وجغثخطعا اهللا اإلجقم بسج سجغج 
أو بثل ذلغض، طخثاصا لعسث رجعلظا الضرغط ملسو هيلع هللا ىلص، شغما 
رواه تمغط الثاري رضغ اهللا سظه صال: جمسئ رجعل 
َوالنََّهاُر،  اللَّْيُل  بَلََغ  َما  اْألَْمُر  َهَذا  «لََيْبلَُغنَّ  غصعل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا 
يَن،  الدِّ اللَُّه َهَذا  أَْدَخلَُه  إِالَّ  َوبٍَر  َوَال  َمَدٍر  بَْيَت  اللَُّه  يَْرتُُك  َوَال 
يُِعزُّ اللَُّه ِبِه اْإلِْسَالَم، َوُذّالً يُِذلُّ  ِبِعزِّ َعِزيٍز أَْو ِبُذلِّ َذلِيٍل؛ ِعّزاً 
سرشئ  "صث  غصعل:  الثاري  تمغط  وضان  الْكُْفَر»،  ِبِه  اللَُّه 
ذلك شغ أعض بغاغ، لصث أخاب طظ أجطط طظعط الثغر 
ضاشرًا  طظعط  ضان  طظ  أخاب  ولصث  والسج،  والحرف 
لَكِنَّ  هِ وَ رِ ىلَ أَمْ الِبٌ عَ اهللاُ  غَ الثل والخشار والةجغئ" ﴿وَ

 ﴾ ونَ لَمُ عْ ثَرَ النَّاسِ الَ يَ أَكْ

تضام آل جسعد 
طسارسئ يف جثط اهللا
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المصالئ،  عثه  سظعان  الصراء  بسخ  غساشرب  صث 
ظظاخر  وضغش  ترباً،  المثثرات  تضعن  ضغش  وغصعلعن 
سطغعا بالثقشئ؟! وصئض اإلجابئ سظ عثغظ السآالغظ ق 
بث أن ظصش صطغًق سظث المثثرات وسقصاعا بالسعدان.

شالمثثرات لغسئ طسألئ ذارئئ، وإظما ضاظئ طعجعدة 
طظث زطظ بسغث، ولضظعا شغ تثود التحغح أو الئاظةع 
عثا  تساذغ  وضان  دارشعر،  طظطصئ  شغ  غجرع  الثي 
المثثر شغ بغؤئ ضغصئ، وضان المةامع غظزر لماساذغه 
بسغظ اقتاصار، لثلك طا ضان أتث طظ الماساذغظ غةرؤ 
سطى إسقن تساذغه. إق أظه شغ اآلوظئ افخغرة ظعرت 
أظعاع جثغثة غشطإ سطغعا الطابع الخظاسغ الضغمغائغ، 
أو  الحغطان،  بمثثر  غسمى  طا  افظعاع  عثه  وأخطر 
اآلغج، أو الضرغساال طغث، أو الحابع، أو غغرعا طظ 
المسمغات، وعثا المثثر غخظش طظ المثثرات صعغئ 
الاأبغر، وتأتغ شغ حضض طستعق أو بطعرات ضرغساالغئ، 

وغاط اجاظحاصعا أو تثخغظعا أو تصظعا بالعرغث.
وطظث السام ٢٠١٣م، تثبئ ظصطئ ظعسغئ ضئغرة، تغث 
الدثمئ  بالتاوغات  الئقد  تثخض  المثثرات  بثأت 
الئرغئ،  والمسابر  والمطارات  المعاظأ  ذرغص  سظ 
وتثود السعدان العاجسئ المسائاتئ، طع ضبرة الثول 
أرخص  المثثرات  خارت  تاى  بالسعدان،  المتغطئ 
طظ رغغش السغح، دون أن غضعن عظاك تترك جثي 
وخطئ  ٢٠٢٢م،  تمعز/غعلغع  شفغ  التضعطئ!  طظ 
حتظئ طثثر تراطادول طظ دوغطئ غععد تائع لترضئ 
طسطتئ، تط ضئطعا بمطار الثرذعم، بض إن الترضئ 
الحتظئ،  تةج  بفك  جفظ ذالئئ  لعا  دون أن غطرف 
طثسغئ أن عثه المثثرات تساثثم بشرض الاثرغإ، 
بض وضان الططإ بثطاب رجمغ، وبالرغط طظ ذلك لط 
تاثث السططات التضعطغئ أي إجراء تةاه عثه الترضئ 
المسطتئ، بض وافظضى أن طظ صام بتةج الحتظئ تط 

تعصغفه سظ السمض ججاء لما صام به وشدح المساعر!
وبسئإ السغعلئ افطظغئ شغ الئقد لط غاعرع طروجع 
داخض  لخظاساعا  طاضغظئ  إدخال  طظ  تاى  المثثرات 
السعدان، شصث أسطظئ حرذئ الظغض افزرق طططع ضاظعن 
الباظغ/غظاغر ٢٠٢٣م، سظ ضئط طخظع خاص بإظااج 
طثغظئ  اإلصطغط  بتاضرة  المثثرة  الضئااجعن  تئعب 
اإلصطغط  لحرذئ  اإلسقطغ  المضاإ  وأوضح  الثطازغظ، 
الساسئ  شغ  تئئ   ٧٢٠٠ تعالغ  غظاب  المخظع  أن 
العاتثة، وغئطس جسر التئئ العاتثة أربسئ آقف جظغه 

جعداظغ.
وبثأت  الظاس،  تثغث  المثثرات  خارت  أن  وبسث 
التضعطئ  تعاذآ  أو  تعرط  إلى  تحغر  اقتعام  أخابع 
السغادة  طةطج  رئغج  طظ  طتاولئ  وشغ  افطر،  شغ 
الباظغ/ ضاظعن  طظ  البالث  شغ  سصث  اقتعام،  لظفغ 

ضط وزراء السثل، والثاخطغئ،  غظاغر ٢٠٢٣م، اجاماساً 
والاسطغط السالغ، والاربغئ والاسطغط، إضاشئ إلى الظائإ 
السام، وصادة افجعجة افطظغئ، أذطص طظ خقله تمطئ 
لمضاشتئ المثثرات تسامر لمثة سام، واتعط الئرعان 
المثثرات،  اظاحار  سطى  بالسمض  غسمعا  لط  جعات 
دسط  جاار  تتئ  الحئابغئ  المةمعسات  بسخ  بثسط 

الثغمصراذغئ.
وطظث أن أذطص الئرعان عثه التمطئ ظحطئ افجعجة 
افطظغئ المسظغئ بافطر شغ الصئخ سطى خشار المروجغظ 
سظ  ظسمع  لط  عثا  غعطظا  وتاى  الماساذغظ،  وبسخ 
الصئخ سطى الرؤوس الضئغرة الاغ تشرق الئقد بأذظان 
المثثرات، بض إن التضعطئ جضائ ولط تصط بأي إجراء 
تةاه تةار المثثرات الثغظ اجامسعا لمظاعدئ التمطئ، 
شصث صال طعصع دارشعر ٢٤ شغ ٢٠٢٣/٠١/١٨م، إن 

املثثرات ترب وبالثقشئ ظظاخر
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احتجاجات عارمة  ريف حلب الغر 
 للمختطف  سجون هيئة تحرير الشام
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فتح مع عون الدادات هدفه جس نبض الناس 
حول التطبيع المعلن مع طاغية الشام
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