
جمادى   ١٨ افتث  اإلخئارغئ،  طسا  (وضالئ  طعصع  ظحر 
شغه:  ورد  خئرا  ٢٠٢١/٠١/٣١م)  ١٤٤٢عـ،  اآلخرة 
"صال سدع المضاإ السغاجغ لترضئ الةعاد اإلجقطغ 
اقظاثابات  شغ  المحارضئ  طعضعع  إن  الئطح  خالث 
وأحار  لقظاثابات.  الراعظئ  المرجسغئ  باشغغر  طرععن 
بسث  جغسطظ  الرجمغ  الةعاد  طعصش  أن  إلى  الئطح 
طرجسغئ  باشغغر  "الامسك  صاسثة:  سطى  الصاعرة  لصاء 
برظاطب  سطى  والاعاشص  الراعظئ،  السغاجغئ  اقظاثابات 
جغاجغ وذظغ غحارك شغه الةمغع، وضرورة الفخض 
وصال  العذظغ"،  والمةطج  الاحرغسغ  المةطج  بغظ 
اقظاثابغئ  السمطغئ  شغ  المحارضغظ  طظ  المأطعل  "إن 
جعاء حارضئ الترضئ أم لط تحارك أن تفدغ عثه 

اقظاثابات لتضعطئ وتثة وذظغئ".".
: إن الظاظر إلى صدغئ شطسطغظ طظ زاوغئ 
أرض  عغ  شطسطغظ  أن  غثرك  اإلجقطغئ  السصغثة 
أطا  شطسطغظ،  باترغر  غضعن  تطعا  وأن  طشاخئئ، 
السططئ  شغ  والثخعل  اقظاثابات  شغ  المحارضئ 
ولغج  بعا  والافرغط  سظعا  لطاظازل  ذرغص  شعع 
تض  عع  بالاترغر  المصخعد  ضان  إن  إق  لاترغرعا؛ 
لضغان  شطسطغظ  طظ   ٪٨٠ غسطغ  الثي  الثولاغظ 
غععد الشاخإ. وذلك أن المحضطئ لغسئ شغ آلغئ 
الفخض  سثم  شغ  وق  ظجاعاعا،  أو  اقظاثابات  إجراء 
شغ  وق  والعذظغ،  الاحرغسغ  المةطسغظ  بغظ 
اساماد  شغ  وق  وذظغئ،  وتثة  تضعطئ  وجعد  سثم 
المحضطئ  تضمظ  وإظما  ضمرجسغئ،  أوجطع  اتفاصغئ 
طظ  سظعا  اظئبص  وطا  الاترغر  طظزمئ  صغام  أن  شغ 
جططئ وطةالج وطا تئسه طظ اظاثابات ضان أجاجه 
بالاظازل  الصاضغ  افطرغضغ  الثولاغظ  تض  طحروع 
شإن  ولثلك  غععد،  لضغان  شطسطغظ  بطبغ  سظ 
المحضطئ عغ شغ المظزمئ ووجعدعا طظ افجاس، 
جغاجغا،  وإظعاؤعا  شدتعا  عع  الخائإ  والسمض 
اجاماع  أطا  تثوغرعا.  وإسادة  بارطغمعا  ولغج 
الصاعرة والاسعغض سطغه شغ تض الصدغئ، شعع وعط؛ 
أطرغضغئ  برغئئ  جاء  صث  المخري  الاترك  أن  ذلك 
الثولاغظ  تض  طحروع  وشص  المفاوضات  قجاؤظاف 
الثي تصره اتفاصغئ أوجطع، شضغش ُغاخعر بسث ذلك 
أن غاط تشغغر تطك المرجسغئ لقظاثابات شغ أتدان 
لصادة  افوان  آن  لصث  أطرغضا؟!  سمغض  السغسغ 
طظزمئ  بتصغصئ  لغسارشعا  الفطسطغظغئ  الفخائض 
الاترغر وجططاعا، وأن ق غتاولعا تتسغظ خعرتعا 
طظ  التثغث  سظ  غاعصفعا  وأن  سزاطعا،  ترطغط  أو 
شتاى  غخفغعا،  بض  الصدغئ  غصجم  وذظغ  طظططص 
لع اتفصئ ضض الفخائض سطى الاظازل سظ حئر واتث 
واتفاق  وخغاظئ  تفرغط  شعع  المئارضئ  افرض  طظ 
باذض فن أرض شطسطغظ لغسئ ططضا لطفخائض بض 
عغ ططك لفطئ اإلجقطغئ. إن صدغئ شطسطغظ عغ 
ظئغه  وجظئ  اهللا  ضااب  وطرجسغاعا  إجقطغئ،  صدغئ 
سطغه الخقة والسقم، والاغ تعجإ سطغظا اجاظعاض 
افطئ اإلجقطغئ وجغعحعا لطصغام بعاجئعا والاترك 

لاترغرعا ضاططئ طظ بترعا إلى ظعرعا.

تحضغض  بطرح  اقئاقف  صام  به،  المساس  غمضظ  ق 
عغؤئ لقظاثابات لثعض اظاثابات طع بحار أجث، وعظا 
شصاطئ  والثثاع،  المضر  أظعاع  أجعأ  لطظاس  اظضحش 
تمقت ضئغرة لرشخ عثا الاعجه طما أجصطعا وأجصط 
لاثثغر  ُأظحؤئ  الاغ  المآجسات  وضض  اقئاقف  طسعا 
وخثاع أعض الحام، طظ عغؤئ تفاوض ولةظئ دجاعرغئ، 
المتاض  سغظ  سطى  ُأظِحؤئ  خغاظغئ،  طظخات  وضثلك 
الروجغ المةرم، وتطاصغه خئاح طساء دون أي اسائار 
لثطاء الحعثاء الثغظ ُصِاطعا بالصخش العتحغ لطائرات 

المةرم الخطغئغ الروجغ.
ضض  سظ  بسغثًا  أخرى  أخعات  برزت  العاصع  عثا  أطام 
خغاظئ  اجاعطضئ  والاغ  المخظعسئ  المآجسات  عثه 
وغثرًا، عثه افخعات تسئئ أن ضطمئ السر والفخض 
بحضٍض  طئضرًا  ذعئئ  ولثلك  غععد،  ورضا  أطرغضا  بغث 
بجسمائعما  والاصئ  غععد،  وضغان  أطرغضا  إلى  طئاحر 
التّض  طاسعلًئ  شغعما،  الصرار  وطراضج  وطآجساتعما 
طظعما، وطساسثًة لاطئغِئ ضض ططالئعما، شصاطعا بإذقق 
شت  إلى  لةره  الحسإ  طظ  سطغعا  لطاعصغع  السرائخ 
غسمى "السثالئ اقظاصالغئ" وتظفغث الصرار ٢٢٥٤، وذلك 
سئر تحضغض طةطج سسضري غثغر افطعر لفارة اظاصالغئ 
غتاشر شغعا سطى طآجسات الثولئ السسضرغئ وافطظغئ، 
والاغ عغ شغ ظزر أطرغضا سخا غطغزئ وأدوات خئغبئ 
لمعاجعئ أي تترك إجقطغ ختغح غسسى إلى تثطغص 
المسطمغظ طظ برابظ أطرغضا وسمقئعا وغسصط تطعلعا 

السغاجغئ الصثرة وسمقءعا الثعظئ.
أطام عثه المحارغع السغاجغئ والمثططات اإلجراطغئ وطا 
تثفغه أطرغضا أجعأ، عض جغئصى أعض البعرة شغ الحام 
طظ  لعط  غتاك  طا  سطى  غافرجعن  طشغئغظ  أو  غائئغظ 
طخغر أجعد بثولئ سطماظغئ تسغطر شغعا افصطغات؟ ولعط 
شغ لئظان والسراق سئرة، تغث التطعل السغاجغئ افطرغضغئ 
أظاةئ دوقً شاحطئ غتضمعا زسماء الترب والةرغمئ الثغظ 
سطى  والمال  الظفعذ  غاصاجمعن  والظسض  الترث  أعطضعا 
تساب افطئ والحسإ طظ المسادسفغظ والفصراء، شأغظ 
ططاطح الرجال وأغظ البعار المثطخعن لربعط ولثغظعط؟ 
الضابرة  الضبرة  وعط  والمساصطغظ  الحعثاء  أعض  وأغظ 
والصعة الضاجرة إذا طا رشدعا عثه المحارغع وتعتثوا 

صام تجب الاترغر/ وقغئ باضساان باظزغط تمطئ واجسئ سطى طعاصع الاعاخض اإللضاروظغ بسظعان "الثقشئ تترر 
ضحمغر"، تظاول شغعا المعصش الحرسغ تةاه صدغئ ضحمغر المتاطئ ودسا الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ إلى إسطاء 
الظخرة لتجب الاترغر لغصعدعط الثطغفئ الراحث شغ ترب لاترغر ضحمغر وجائر بقد المسطمغظ المتاطئ. وصث 
تعجئ عثه التمطئ بساخفئ سطى تعغار غعم الةمسئ  ٢٣ جمادى اآلخرة ١٤٤٢عـ، الثاطج طظ حئاط/شئراغر 
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الظاس  وإحئاع  بض  افجسار،  وبئات  الرخاء،  إن 

تاط  لظ  جعف  والضمالغئ،  افجاجغئ،  لتاجاتعط 

شغ ظض الظزام الرأجمالغ الةحع، وإظما شغ ظض 

تضط ظزام اإلجقم السزغط، فن أتضام اقصاخاد 

وغغرعا عغ أتضام حرسغئ طظ خالص الئحر، غصعل 

ْهَل الُْقَرى آَمُنوا وَايََّقوْا 
َ
نَّ أ

َ
﴿َولَْو أ وتسالى:  جئتاظه 

ْرِض﴾.
َ ْ
َماءِ وَاأل لََفَتْحَنا َعلَْيِهْم بََراَكٍت ِمَن السَّ
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ضطمئ السثد

ظئغظ  أن  غةإ  ودوره  افزعر  سظ  تثغبظا  بثاغئ  شغ 
سظ  تظعب  دغظغئ  طآجسئ  اإلجقم  شغ  لغج  أظه  أوق 
ضتال  دغظ  رجال  سظثظا  ولغج  الظاس  أطعر  شغ  اهللا 
الظخارى وغغرعط، وإظما سظثظا طةاعثون سطماء وشصعاء 
وطتثبعن وضطعط بحر غخغإ وغثطأ وغآخث طظعط 
وغرد سطغعط، طع اإلصرار بأن افزعر طظارة السطط والسطماء 
أزعر السج بظ سئث السقم جططان السطماء وبائع افطراء 
الثي صال "لصث اجاتدرت سزمئ اهللا شخار السططان 
أطاطغ ضالعر"، افزعر الثي ضان طئسث البعرة لمعاجعئ 
الفرظسغغظ ولط غصئض تعددعط تاى جظ جظعظعط وبسث 
صخش طثشسغ طاعاخض دخطعا الةاطع بثغعلعط سظعة 
خجائظ  وتطمعا  الصظادغض  وضسروا  بختظه  وربطععا 
ظابطغعن  وتضط  طااع،  طظ  وجثوه  طا  وظعئعا  الضاإ 
وصادة  افزعر  حغعخ  طظ  السثغث  سطى  باإلسثام  وصاعا 
البعرة وسعام الظاس. افزعر الثي رشخ أشضار اإلغراظغ 
وتاضط  سئثه  طتمث  وتطمغثه  الثغظ  جمال  الماأششظ 
سطغ سئث الرازق سطى الضااب المظسعب له والمسمى 
"اإلجقم وظزام التضط" وبغظ ضقله وشساده وشخض 
طظه  وجتإ  افزعر  طحغثئ  طظ  الرازق  سئث  سطغ 
الحعادة السالمغئ وطظسه تاى طظ طمارجئ سمطه شغ 
الصداء، وبغظ وشظث ضقل أصعاله شغ الضااب شغ جئع 
ظصاط تقعا حغت افزعر ضمظ ظص الاعمئ المعجعئ 
لسطغ سئث الرازق ذضر أظعا طثالفئ لطثغظ ولظخعص 
وطظ  افطئ،  وإجماع  الظئعغئ،  والسظئ  الضرغط،  الصرآن 
وسصغثته  لقجقم  افزعر  رؤغئ  لئغان  ذضرعا  المعط 

وحرغساه وظزرته لطثقشئ ضظزام تضط وعغ:
١. جسض الحرغسئ اإلجقطغئ حرغسئ روتغئ طتدئ، ق 

سقصئ لعا بالتضط والاظفغث شغ أطعر الثظغا.
٢. جسض الثغظ ق غمظع طظ أن جعاد الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص، ضان 
شغ جئغض المطك ق شغ جئغض الثغظ وق إلبقغ الثسعة 

لطسالمغظ.
طعضعع  ملسو هيلع هللا ىلص،  الظئغ  سعث  شغ  التضط  ظزام  اسائار   .٣
غمعض أو إبعام أو اضطراب أو ظصص وطعجئاً لطتغرة.

٤. اسائار طعمئ الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص، ضاظئ بقغاً لطحرغسئ طةردة 
سظ التضط والاظفغث.

٥. إظضار إجماع الختابئ سطى وجعب ظخإ اإلطام وأظه ق 
بث لفطئ طمظ غصعم بأطعرعا شغ الثغظ والثظغا.

٦. إظضار أن الصداء وظغفئ حرسغئ.
٧. اسائار أّن تضعطئ أبغ بضر والثطفاء الراحثغظ، رضغ 

اهللا سظعط، طظ بسثه ضاظئ قدغظغئ.
أن  السئع  الظصاط  لاطك  افزعر  اجاظضار  طظ  غائغظ 
افزعر غرى شغ اإلجقم سصغثة جغاجغئ وظزام تضط 

واجإ الاظفغث.
رباظغعن  سطماء  رأجه  سطى  ضان  سظثطا  افزعر  عع  عثا 
شغه  غاشطشض  أن  وصئض  قئط  لعطئ  اهللا  شغ  غثحعن  ق 
السطماظغعن خظائع الشرب المدئعسعن ببصاشاه شغخطعا 
طظه فسطى الثرجات تاى وخطعا إلى طحغثاه وضأظظا 
طع طّث لاقطغث افششاظغ وطتمث سئثه تئسث أشضارعط 
وطتاوقت  الثطاب  تةثغث  أشضار  ظفج  جثغث  طظ 
وإن  السغاجغئ،  سصغثته  طظ  وجطثه  اإلجقم  تثجغظ 
ضاظئ أضئر جرأة وأحث وصاتئ غاجسمعا سطماظغعن أُلئسعا 
الةئإ والسمائط وتصطثوا المظابر لغئبعا جمعطعط شغ 
سصعل أبظاء افطئ، شعصع حغت افزعر سطى وبغصئ تثجغظ 
اإلجقم المسماة وبغصئ افخعة اإلظساظغئ بما شغعا طظ 
ضاابه  شغ  الرازق  سئث  سطغ  ضائه  طا  جرطاً  تفعق  بظعد 
طثالفئ  ضاابه  أشضار  اسائار  سظ  ضمظغ  اساثار  وضأظعا 
لطحرع، شرأغظا رئغج جاطسئ افزعر المخرغئ الثضاعر 
طتمث المترخاوي تسإ طا ظصطاه صظاة روجغا الغعم 
التاجئ  بأحث  الغعم  السالط  إن  غصعل  ٢٠٢١/٢/٣م، 
لظ  أظه  إلى  طحغرا  اإلظساظغئ،  افخعة  وبغصئ  لاطئغص 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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طع اصاراب ظعاغئ وقغئ بحار أجث الرئاجغئ تضبر الاضعظات 
السغاجغئ  المحارغع  وتضبر  السغاجغ،  التض  حضض  سظ 

تسإ طخالح افذراف الماثخطئ شغ الحأن السعري.
شغما غئثو أن أعض الحام أختاب الصدغئ عط الشائإ، 
عثه  سطى  طافرجغظ  جغئصعن  شعض  افضئر،  المشغإ  أو 
العتعش الئحرغئ وعغ تتاول الصداء سطى طا بصَغ لعط 

طظ صعٍة وبعرة؟!
إن الصعل الفخض شغ الاشغغر المظحعد عع فعض بعرة 
الحام إذا تعضطعا سطى اهللا وتثه واساخمعا بتئطه الماغظ 

وصطسعا تئال الثاسمغظ الماآطرغظ.
أطا إذا ظطعا طرتئطغظ وظض أضبرعط طافرجغظ شإن ضطمئ 
السر شغ حضض التض السغاجغ والاشغغر الرئاجغ جاضعن 
بغِث أطرغضا، الاغ حشطئ ضض أدواتعا طظ دول وسمقء 
لطصداء سطى بعرة الحام، وتضئغث أعطعا أشزع الثسائر، 
وصث ارتضئئ بتصعط أحظع الةرائط، وأذالئ طأجاتعط 
بترق المراتض وضسإ العصئ لاروغدعط وضسر إرادتعط، 
واجاظجاف صعتعط. شأطرت سمقءعا شغ ترضغا ودوق أخرى 
لغطسإ  العذظغ  اقئاقف  بط  العذظغ،  المةطج  بإظحاء 
أصثر افدوار شغ تثثغر البعرة، وتثثغض البعار وإدخالعط 
شغ دعالغج العثن والمفاوضات الاغ ضئطاعط وطظساعط 
طظ طعاجمئ الظزام بض شرضئ سطغعط تسطغط المظاذص 
شغ اتفاصغات أجااظئ وجعتحغ، وخعقً إلى تصجغط البعرة 
وتصجغط ططالئعا بالاشغغر الحاطض إلى ذروتاٍت تخالتغئ 
ُأذِطص سطغعا السثالئ الاخالتغئ أو السثالئ الاسعغدغئ، 
وتاعغب ذلك بثعض اظاثابات ضث بحار أجث صال سظعا 
ضغري شغ ٢٠١٥م "شطاتاول المسارضئ أق غظةح افجث 
عغؤئ  بإظحاء  المأجاة  إذالئ  طسطسض  واجامر  شغعا". 
وصئ  طظ  أخثتاه  وطا  الثجاعرغئ  الطةظئ  بط  الافاوض 
ضان أعض جعرغا غساظعن شغه صخش الطغران والاحرغث 
طظ الئغعت وُجضظى المثغمات الاغ اعارأت شق تصغعط تّر 
الخغش وق برد الحااء، تغث تشرق شغ المغاه وتستئعا 
السغعل، ضض عثا لفرض اقجاسقم والصئعل بما تمطغه 
أطرغضا سطى أعض الحام طظ تطعٍل جغاجغئ تتفر أعط 
طآجسات الظزام الصمسغئ طظ طآجسات أطظغئ وسسضرغئ 

جعاء بصغ رأس الظزام أم رتض.
ظعاغئ الفارة الرئاجغئ لئحار أجث والاغ  وطع اصاراب 
أصاطئ أطرغضا لعا اسائارًا وجسطاعا طعسثًا طصثجاً باباًا 

قضیۀ فلسطین إسالمیۀ
ولیست وطنیۀ

بصطط: الحغت طتمث جسغث السئعد (أبع طخسإ الحاطغ)

حزب التحریر/ والیۀ باکستان
حملۀ "الخالفۀ تحرر کشمیر"
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افربساء ٢٨ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٢عـ المعاشص ١٠ حئاط/ شئراغر  ٢٠٢١ طـ  ٢     السثد ٣٢٥

ظحر طعصع (الخثى ظئ، الثمغج ٢٢ جمادى اآلخرة ١٤٤٢عـ، ٢٠٢١/٠٢/٠٤م) الثئر الاالغ: "تّثر تجب الاترغر، 
طظ اقظةرار وراء طا وخفعا بـ"المثططات اقجاسمارغئ لطثول الشربغئ، شغ ظض الخراع السغاجغ الصائط تالغا بغظ 
الرئاجات البقث"، طحغرا إلى أن "الاظازع المتمعم سطى السططئ، جغفسح المةال أطام الصعى المالغئ والسغاجغئ الثولغئ 
الماربخئ بالئقد، لتمض تعظج سطى اقظثراط شغ طعجئ الاطئغع طع الضغان الخعغعظغ، ضثغار تامغ قجاصرارعا 
اقصاخادي واقجاماسغ". وظّثد رئغج المضاإ السغاجغ لتجب الاترغر، سئث الرؤوف الساطري، خقل ظثوة ختفغئ 
اظازمئ الغعم الثمغج بمصر التجب شغ وقغئ أرغاظئ، باردي افوضاع السغاجغئ بسئإ طا صال إظعا "طعاترات الرؤجاء 
البقبئ واظحشالعط بخراسات واعغئ، سطى تساب طخالح الحسإ وتططساته"، طسائرا أظعط "غطسئعن أدوارا طثروجئ 
لطمج طسالط صدغئ الحسإ التصغصغئ والمامبطئ شغ افخث بجطام أطره وبسط جغادته المططصئ سطى أرضه، بسغثا 

سظ طثططات الظزام الرأجمالغ والصعى اقجاسمارغئ".".

تئّرأ تجب الاترغر شغ وقغئ السعدان إلى اهللا تسالى طظ شسض تضام السعدان افصجام، سصإ إعثاء وزغر الثشاع 
السعداظغ بظثصغئ لعزغر اقجاثئارات شغ ضغان غععد أبظاء زغارته افخغرة لطثرذعم، وسظ رطجغئ اإلعثاء، صال 
الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض) شغ بغان ختفغ: إن طظ 
غسطغ جقته لسثوه؛ إظما غسظغ اقجاسقم والثظعع، وأضاف: تاى بمصغاس العذظغئ الئشغخ، ألغج ضغان 
غععد عع طظ صاض الظاس شغ حرق السعدان؟ وضان آخر طا صام به، ضرب طثازن السقح بالغرطعك، دون رد، 
وأردف الئغان: عا صث سرف الظاس ععان التضام السابصغظ والمعجعدغظ اآلن؛ طمظ جطمعا السثو جقتعط، شغا 
لطثجي وغا لطسار، شعثه جابصئ لط غسعثعا المسطمعن، تاى شغ لتزات ضسفعط! وخطص الئغان إلى الصعل: 
لظ تسج عثه افطئ إق بصغام الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة؛ الاغ لظ تعثي ضغان غععد جقتًا طبض 
طا شسض تضام السعدان، وإظما جاصاتطعط وتةطغعط طظ افرض المصثجئ شاطعرعا طظ دظسعط، ﴿َويَُقولُوَن 

ن يَُكوَن َقِريباً﴾.
َ
َ أ َ ُهَو قُْل َع َم

اقظاصالغ  المةطج  أجماه  طا  اإلطارات  أظحأت  لصث 
طثغظئ  سطى  جغطرتعا  بسث  ٢٠١٧م  سام  الةظعبغ 
سثن والمعاظأ الغمظغئ، وذلك قتاعاء التراك الةظعبغ 
أطرغضا  وإبساد  المةطج،  ذلك  ضمظ  سطغه  والسغطرة 
وضغاظاتعا شغ جظعب الغمظ سظ الصدغئ الةظعبغئ، إق 
أن العثف الرئغج طظ إظحاء المةطج اقظاصالغ عع 
طا غسطظه صغادات المةطج طرارًا وتضرارا؛ أظعط عط طظ 
وأظه  الثولغئ،  المتاشض  شغ  الةظعبغئ  الصدغئ  غمبطعن 
ق طفاوضات لطتض السغاجغ الحاطض لطغمظ إق بامبغض 
المةطج اقظاصالغ، وذلك رغئًئ طظ برغطاظغا المسغطرة 
سطى أغطإ الظفعذ شغ سثن أن غضعن لعا طمبقن ابظان 
وعما  الغمظ  شغ  لطترب  الظعائغ  التض  طفاوضات  شغ 
اقظاصالغ  والمةطج  عادي  ربه  سئث  الرئغج  تضعطئ 
طصسث  وعع  فطرغضا  واتث  طمبض  طصابض  الةظعبغ، 
افطمغ  المئسعث  أسطظ  شصث  ضان؛  وعضثا  التعبغغظ، 
إلى الغمظ طارتظ غرغفغث طآخرًا أن المةطج اقظاصالغ 

جغحارك شغ طفاوضات التض السغاجغ لفزطئ الغمظغئ.
الجبغثي  سغثروس  صال  شصث  جغثه،  غائع  السئث  وفن 
إظه  وصال  غععد،  ضغان  طع  اإلطارات  تطئغع  غئارك  إظه 
وبالث  الصئطاغظ  فولى  المتاض  الضغان  طع  جغطئع 
الترطغظ، شغ تال اجاساد الثولئ شغ الةظعب. وغسطط 
الجبغثي المصغط شغ أبع ظئغ أظه طةرد تابع لفجغاد، 
شأغظما غاط تعجغعه جغاةه تاى لع اظسطت طظ دغظه 

وسصغثته وأطاه!
غا أعطظا شغ جظعب الغمظ: إن المةطج اقظاصالغ ضشغره 
ق  الضاشر،  الشرب  سغظ  سطى  المظحأة  الضغاظات  طظ 
غمبطضط، ولظ غتض صداغاضط، بض عع غئغع الصدغئ لمظ 
غثشع أضبر، وصث ضان غعطاً شغ ضاتغئ بغروت الةظعبغئ 

الرئغج، وبالظزر إلى تصغصئ أن الرابطئ العذظغئ طظ 
أجض الثغمصراذغئ ضاظئ صث ألشئ صاظعن أتضام الطعارئ 
شغ سام ٢٠١٦م والثي طظح الةغح سطى طثى سصعد 
شإن  تعمئ  دون  افحثاص  قتاةاز  واجسئ  خقتغات 
شالرابطئ  طساعثشا؛  غخئح  أن  غثحى  بات  الةغح 
المدغ  سطى  جاحةع  الثغمصراذغئ  أجض  طظ  العذظغئ 
صثطاً إلى أبسث طظ ذلك وإزالئ طسزط افتضام المآغثة 
لطةغح طظ الثجاعر، وإسادة عثه اقطاغازات لطسططئ 
السغاجغئ غغر طصئعل لطةغح وداسمه الرئغسغ برغطاظغا.

إلى جاظإ السغاجئ الثاخطغئ، شإن ظععر الخغظ ضصعة 
طظ  لضض  ضئغر  صطص  طخثر  غمّبض  أوراجغا  شغ  خاسثة 
فطرغضا،  الاابسئ  العظث  سظ  شدقً  وأطرغضا،  برغطاظغا 
تجام  طحروسعا  شغ  بضباشئ  الخغظ  اجابمرت  وصث 
العغمظئ  باصعغخ  غعثد  والثي  واتث،  وذرغص  واتث 
افطرغضغئ شغ أوراجغا، وغتث أغداً طظ تططسات العظث 

اإلصطغمغئ وتأبغرعا شغ المظطصئ.
شفغ  لمغاظمار،  تةاري  حرغك  أضئر  عغ  الخغظ  إن 
ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٠م وّصع الئطثان طا طةمعسه 
غسجز  طما  طثاطفئ؛  طحارغع  بحأن  تفاعط  طثضرة   ٣٣
السقصات البظائغئ، وصث ضاظئ العظث ضتغئ عثه السقصئ 
العبغصئ بغظ الخغظ وطغاظمار، تغث اظثفخ ظفعذعا 
المظطصئ  شغ  أخرى  وأطاضظ  طغاظمار  شغ  ضئغر  بحضض 
طظ طبض ظغئال وجرغقظضا وججر المالثغش، ولمعاجعئ 
الظفعذ الماجاغث لطخغظ طظ خقل طئادرة (تجام واتث 
وذرغص واتث) بثأت أطرغضا وبرغطاظغا والعظث بالدشط 
طع  المعصسئ  السصعد  لمراجسئ  أوراجغا  سئر  دول  سطى 
الاةارغئ  أطرغضا  ترب  إلى  باإلضاشئ  عثا  الخغظ، 
لمساصئئ  أطرغضا  جععد  سظ  شدقً  طسعا،  المساسرة 
حرضات الاضظعلعجغا الخغظغئ، وخاخئ تطك المثخخئ 
والثضاء  المعخقت  وأحئاه  الثاطج  الةغض  لحئضات 
الاعترات  عع  تسصغثًا  افطعر  غجغث  وطما  اقخطظاسغ، 
التثودغئ بغظ العظث والخغظ بحأن إصطغط قداخ، الاغ 
أضتئ ضرورة ططتئ جثغثة شغ ظغعدلعغ وواحظطظ 

لطتث طظ ظفعذ الخغظ الماظاطغ.
الاطعرات  وطحاعثة  خاطائ  طافرجئ  الئصاء  طظ  بثقً 
تاضحش طظ طعصع طتاغث، أتغتئ لئاضساان طرة أخرى 
شضان  لخالتعا،  الصعة  جغاجات  لطسإ  شرغثة  شرخئ 
سطغعا أن تساشض الاعترات بغظ العظث وأطرغضا والخغظ 
لاترغر ضحمغر بالضاطض طظ العغمظئ العظثغئ، شالاعترات 
إلى تصطغض  الماجاغثة بغظ الصعى البقث جاآدي أغداً 
اقجافادة  لئاضساان  غمضظ  والاغ  لمغاظمار،  الثسط 
طظعا طظ خقل الحراضئ طع بظشقدش لاترغر طسطمغ 
الروعغظةا طظ اضطعاد الرعئان الئعرطغغظ وأظخارعط 
السسضرغغظ. ق حغء طظ عثا طساتغض أو غخسإ سطى 
 ََ ّ ّفَُها الَِّذيَن آَمُنوا إِْن َيْنُصُروا اهللا

َ
باضساان تتصغصه، ﴿يَا ك

 ﴾ْقَداَمُكْم
َ
َفْنُصْرُكْم َويُثَّبِْت أ

طظ  غسارزق  أن  غتاول  الطئظاظغ  إغران  تجب  سظث 
طساظاتضط شغ ظض ظزام العالك سطغ سئث اهللا خالح.

جعاء  الصغادات  تطك  إن  الغمظ:  سمعم  شغ  أعطظا  غا 
أضاظئ شغ التضعطئ أو خارجعا وجعاء أضاظئ شغ حمال 
الغمظ أو جظعبه، صث جطمئ صداغاظا إلى الضاشر الشربغ 
المساسمر لغحاروا بعا بمظاً بثساً، وعا عغ جئ جظعات 
صث طرت طظث بثاغئ الترب شغ الئقد وعط غاسعلعن شغ 
المتاشض الثولغئ لتض افزطئ شغ الغمظ، ضاربغظ سرض 
التائط بثطائضط الاغ تسغض غعطغاً شغ ترب سئبغئ ق 
ذائفغئ  حسارات  ورشسعا  غاصاتطعن،  ِلَط  اإلخعة  غسرف 
خراسًا  ضعظعا  الترب  واصع  سظ  لادطغطضط  وطظاذصغئ 
شغ  والبروة  الظفعذ  سطى  وبرغطاظغا  أطرغضا  بغظ  دولغاً 
الئقد، ولط تضظ الترب غعطاً طظ أجض تترغر الةظعب أو 
تترغر الحمال، وق طظ أجض جظٍئ أو حغسئ، إظما عثه 
الحغطاظغئ  أعثاشعط  واصع  تشطغئ  بعا  غاط  حسارات 
شغ الئقد، واتثثوا طظ جفطئ المةامع صغادات لغئغسعا 

غسطظ  الجبغثي  عع  وعا  السمالئ.  جعق  شغ  صدغاضط 
دون طعاربٍئ وق تغاء أظه جغطئع طع ضغان غععد، غغر 

طراعٍ لسصغثتضط ودغظضط وطحاسرضط.
إن تض أزطئ الغمظ غضمظ شغ وصش الترب شعرًا، وذرد 
الضاشر المساسمر وأسعاظه وأذغاله طظ الئقد، وتطئغص 
أتضام الحرع؛ بأن تضعن السغادة لحرع اهللا، وأن تضعن 
وأن  اإلجقم،  سصغثة  طظ  طظئبصئ  وافتضام  افظزمئ 
تعزع البروة تعزغساً سادقً وشص أتضام اإلجقم، وتغظعا 
جغرضى سظضط خالص افرض والسماء، وجاضعن الغمظ 
ظعاًة لطثقشئ سطى طظعاج الظئعة، ضما وسث ظئغ افطئ 
َتُضعُن  «ُبطَّ  صال:  تغث  والاسطغط  الخقة  أشدض  سطغه 

 ِة» رواه أتمث ِخَقَشٌئ َسَطى ِطْظَعاجِ الظُُّئعَّ

اقظصقب يف طغاظمار 
والخراع بني الصعى السزمى

الظاس  شعجأ  ٢٠٢١م  حئاط/شئراغر  طظ  افول  شغ 
باتاةاز الصغادة السسضرغئ الئعرطغئ لمساحارة الثولئ 
وغظ  والرئغج  ضغ،  جع  جان  أوظس  الثارجغئ  ووزغرة 
الرابطئ  تجب  شغ  أخــرى  ــارزة  ب وحثخغات  طغظئ، 
العذظغئ طظ أجض الثغمصراذغئ التاضط، وباإلضاشئ إلى 
ذلك أسطظ المةطج السسضري تالئ الطعارئ لمثة سام 

سطى افصض، غاط بسثه إجراء اظاثابات جثغثة.
عع  افول  بساططغظ:  طثشعع  التالغ  اقظصقب  أن  غئثو 
وتجب  الةغح  بغظ  السططئ  سطى  المسامر  الخراع 
عع  والباظغ  الثغمصراذغئ،  أجض  طظ  العذظغئ  الرابطئ 
(أطرغضا،  جعات:  أربــع  بغظ  الةغعجغاجغ  الاظاشج 

وبرغطاظغا، والعظث، والخغظ).
١٩٤٨م  ســام  برغطاظغا  سظ  بعرطا  اجاصقل  طظث 
والةغح عع العخغ سطى السططئ شغعا، وضان غرسى 
بثصئ المخالح الئرغطاظغئ، وطع ذلك، وبسئإ ضسش 
طحارضئ  سطى  الةغح  تحةغع  تط  السالمغ،  برغطاظغا 
السططئ طع المسارضئ المثظغئ، وضاظئ الئطض الرئغسغ 
لطثغمصراذغئ شغ بعرطا ولطتث طظ صعة الةغح عغ أوظس 

جان جع ضغ الاغ دسماعا ضض طظ أطرغضا وبرغطاظغا.
تط الاترغخ سطى المعاجعئ التالغئ بغظ الةغح وجع 
ضغ بسث ظاائب اقظاثابات الساطئ الاغ جرت شغ تحرغظ 
العذظغئ  الرابطئ  شازت  تغث  ٢٠٢٠م،  الباظغ/ظعشمئر 
٤٧٦ أخض  طظ  طصسثًا  بـ٣٩٦  الثغمصراذغئ  أجض  طظ 

المصاسث،  إجمالغ  طظ   ٪٨٣ أي  الئرلمان،  شغ  طصسثًا 
وضان أداء الرابطئ العذظغئ لطثغمصراذغئ أشدض بضبغر 
طما ضان سطغه شغ اظاثابات سام ٢٠١٥م، تغث تخطئ 

سطى ٧٠٪ شصط طظ المصاسث.
إتراج  شغ  اقظاثابات  شغ  افخغر  اقظاخار  غاسئإ  لط 
العذظغئ  بض جسض الرابطئ  الصغادة السسضرغئ شتسإ، 
بمراجسئ  لعا  غسمح  وضع  شغ  الثغمصراذغئ  أجض  طظ 
لثلك  أضئر،  بحضض  الةغح  جططئ  وتصطغص  الثجاعر 
طظ غغر المساشرب أن غطسظ تجب اقتتاد والاداطظ 
والاظمغئ المعالغ لطةغح، والثي تخض سطى ٣٣ طصسثًا 
اقظاثابات؛  ظاائب  شغ  افخغرة  اقظاثابات  شغ  شصط 
وغجسط تثوث طثالفات واجسئ الظطاق، بغظما رشدئ 
لةظئ اقظاثابات اقتتادغئ إلى جاظإ طراصئغظ طتطغغظ 

ودولغغظ طرارًا وتضرارًا عثه المجاسط.
طظ  العذظغئ  والرابطئ  الةغح  بغظ  الخراع  صطإ  شغ 
أجض الثغمصراذغئ غضمظ الثعف شغ أن غفصث الدئاط 
الثجاعر  شغ  الـــعاردة  الصعغئ  افتضام  السسضرغعن 
الثجاعر  غدمظ  تغث  ٢٠٠٨م؛  سام  شغ  ضائه  الثي 
له  غاغح  طما  الئرلمان،  طصاسث  طظ   ٪٢٥ لطةغح 
اجاثثام تص الظصخ ضث أغئ تشغغرات سطى تسثغقت 
المغباق، وباإلضاشئ إلى ذلك، غمّضظ الثجاعر الةغح 
والثاخطغئ  الثشاع  وزارات  سطى  السغطرة  طمارجئ  طظ 
وحآون التثود، وغضّرس التص شغ ترحغح أتث ظائئغ 

صائث املةطج اقظاصالغ الةظعبغ سغثروس الجبغثي
ق غماظع الاطئغع طع ضغان غععد
ـــــــــ بصطط: د. سئث اهللا باذغإ - الغمظـ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث المةغث بعاتغـ  ـ 

جط
طار

ترشیح کوشنر لجائزة نوبل للسالم لتسویقه کیان یهود

آقن  "أسطظ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢١/٠٢/٠١م)  ١٤٤٢عـ،  اآلخرة  جمادى   ١٩ اقبظغظ،   ،٢١ (سربغ  طعصع  أورد 
طساحار  ضعحظر،  جارغث  طظ  ضق  ترحغته  لطصاظعن،  افطرغضغئ  عارشارد  بضطغئ  الفثري  افجااذ  دغرحعشغاج، 
الئغئ افبغخ السابص، وظائئه آشغ بغرضعشغاح لةائجة "ظعبض لطسقم". وشغ رجالاه إلى لةظئ "ظعبض"، أحاد 

"دغرحعشغاج" بثور ضعحظر وبغرضعشغاح شغ دشع دول سربغئ لطاطئغع طع اقتاقل (اإلجرائغطغ)".
م شغعا أضابر المةرطغظ الثغظ بثلعا جععدعط شغ صاض المسطمغظ  : لغسئ عثه المرة افولى الاغ غضرَّ
وحظ التروب سطغعط، أو أولؤك الثغظ تساوظعا طع المساسمرغظ شغ تظفغث خططعط شغ بقدظا طظ المرتجصئ 
السمقء لقجاسمار المروجغظ لبصاشاه الترغخغظ سطى طخالته شغ بقدظا. شصائمئ التاخطغظ سطى طا غسمى 
بةائجة ظعبض لطسقم تادمظ إرعابغغظ تصغصغغظ ضحمسعن بغرس وإجتاق رابغظ الطثغظ ارتضئا جرائط 
وطةازر تضاد ق تتخى بتص أعض شطسطغظ، وأوظس جان جع الاغ حشطئ طظخإ طساحار الثولئ شغ طغاظمار، 
الثي غسادل طظخإ رئغج العزراء شغ دولئ تحظ ترب إبادة بحسئ ضث المسطمغظ. شإسطاء ضغان غععد 
جض افرض المئارضئ وطا خاتإ ذلك طظ صاض وطثابح فعطعا وتعةغر وعثم بغعت وتثطغر صرى سطى أعطعا 
وطأجاة غعطغئ طسامرة فعض شطسطغظ شغ طظسعط طظ ضض طصعطات التغاة واظاعاك طصثجاتعط، غسائر شغ 

سغعن المساسمرغظ سمق جطغق غساتص الةعائج والاضرغط، شستصا لعط ولةعائجعط.

الصراع بین الرئاسات الثالث سیفسح المجال أمام القوى الدولیۀ
لحمل تونس على االنخراط فی التطبیع

حکام السودان یسلمون سالحهم 
للعدو الغاصب ألرض اإلسراء والمعراج
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 السثد ٣٢٥  ٣ افربساء ٢٨ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٢عـ المعاشص ١٠ حئاط/ شئراغر  ٢٠٢١ طـ  

"خعت  شغه:  صال  خئرا  ٢٠٢١/٠٢/٠٥م)  ١٤٤٢عـ،  اآلخرة  جمادى   ٢٣ الةمسئ،  الغعم،  (روجغا  طعصع  ظحر 
طةطج الحغعخ افطرغضغ، شغ جاسئ طاأخرة طظ غعم أطج الثمغج، سطى صرار إبصاء جفارة العقغات الماتثة 
شغ الصثس بأغطئغئ ٩٧ طصابض ٣، وشص طا ظصطاه ختغفئ "جغروزالغط بعجئ". وصال سدع طةطج الحغعخ سظ 
وقغئ أوضقععطا، الةمععري جغط إغظععف إن "الاسثغض ق غظئشغ أن غضعن طبغرا لطةثل في حثص. لصث ضان 
طعصفظا شغ العقغات الماتثة طظث ٢٥ ساطا بأن الصثس عغ ساخمئ (إجرائغض)، وغةإ أن تضعن جفارتظا شغ 
الصثس". غثضر أن باغثن سظثطا ضان سدعا شغ طةطج الحغعخ، أغث صاظعن الضعظشرس لسام ١٩٩٥، والثي 

ظص سطى ظصض السفارة افطرغضغئ طظ تض أبغإ إلى الصثس".
: إن عثا اإلجراء عع طبال واضح سطى أن اإلدارات والمةالج افطرغضغئ الماساصئئ، تاى وإن اخاطفئ 
افتجاب الاغ تارأجعا؛ إق أظعا ضطعا جمغسا تترص سطى تظفغث طخالح أطرغضا اقجاسمارغئ، وسطى رأجعا تماغئ 
غععد والتفاظ سطى ضغاظعط، والسمض سطى تخفغئ صدغئ افرض المئارضئ شطسطغظ، وأن الثقف الثي غسعل 
سطغه افتئاع والسمقء شغ شطسطغظ وبقد المسطمغظ عع خقف حضطغ ق غشغر طظ جععر رؤغئ أطرغضا لتض 

الصدغئ، وعع طبال غآضث سطى أن ططئ الضفر واتثة وأن طظ غسعل سطغعط عع جفغه جاعض أو سمغض طاآطر.

صال الماتثث باجط وزارة الثارجغئ افطرغضغئ، ظغث براغج، إن واحظطظ تساجم اجاؤظاف تصثغط المساسثات 
"اإلظساظغئ" لطحسإ الفطسطغظغ، طاراجسئ سظ صرار الرئغج السابص دوظالث تراطإ باسطغص عثا الثسط، وأضاف 
براغج شغ إشادة ختفغئ: "العقغات الماتثة تظعي إسادة المساسثات اإلظساظغئ لطحسإ الفطسطغظغ، ظتظ ق 
ظفسض ذلك ضةمغض، ولضظ فظه طظ طخطتئ العقغات الماتثة أن تفسض ذلك". وتسصغئا سطى ذلك صال المضاإ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعصسه: أطرغضا عغ زسغمئ 
المئثأ الرأجمالغ الةحع ولثلك عغ طةردة طظ ضض الصغط اإلظساظغئ وق تصغط وزظاً إق لمخالتعا، وعثا طا سئر 
سظه براغج سظثطا تتثث سظ المساسثات "اإلظساظغئ" فعض شطسطغظ، وتطك المخطتئ تضمظ شغ تظفغث الرؤغئ 
افطرغضغئ لاخفغئ صدغئ شطسطغظ طظ خقل تخعغرعا سطى أظعا صدغئ إظساظغئ بتاجئ إلى طساسثات وصدغئ 
ظجاع سطى تثود بتاجئ إلى تسعغئ بغظ ذرشغظ ولغسئ صدغئ أرض طشاخئئ وحسإ غصاجغ الفصر والتخار 
والحاات بفسض المتاض! إن الثي غةسض أطرغضا تسغث الفاات الثي ضاظئ تسطغه لطسططئ لغج الترص سطى أعض 
شطسطغظ أو سثالئ صدغاعط، وإظما تتصغص طخالتعا طظ خقل أداتعا السططئ الفطسطغظغئ وطظزمئ الاترغر الاغ 
تسسى لاخفغئ الصدغئ وشص طحروع تض الثولاغظ افطرغضغ الثي غسطغ جض شطسطغظ لضغان غععد وغدمظ 

أطظه وغتصص طخالح أطرغضا!

غضعن عظاك جقم سالمغ إق باطئغص طئثأ المعاذظئ، 
طدغفا خقل ضطماه شغ اتافال افزعر بـ"الغعم السالمغ 
طآتمر  شغ  دسا  افزعر  حغت  أن  اإلظساظغئ"،  لفخعة 
إلى  شرظسغج  الئابا  بتدعر  لطسقم  السالمغ  افزعر 
الاساون شغ ترجغت شطسفئ السغح المحارك واتارام 
اإلطام  أن  افزعر،  جاطسئ  أسطظئ  ضما  اآلخرغظ،  سصائث 
الحرغش؛  افزعر  حغت  الطغإ،  أتمث  الثضاعر  افضئر 
جغحارك شغ اقتافالغئ السالمغئ اقشاراضغئ الاغ تصام 
شغ أبع ظئغ برساغئ الحغت طتمث بظ زاغث، ولغ سعث 
أبع ظئغ، راسغ وبغصئ افخعة اإلظساظغئ؛ بمظاجئئ الغعم 
وبغصئ  تعصغع  ذضرى  وعع  اإلظساظغئ،  لفخعة  الثولغ 
الفاتغضان  وبابا  افضئر  اإلطام  بغظ  اإلظساظغئ  افخعة 
بالساخمئ اإلطاراتغئ أبع ظئغ، والاغ تط تعصغسعا شغ 

٤ طظ حئاط/شئراغر سام ٢٠١٩.(بعابئ العذظ)
طظ أخطر طا جاء شغ عثه العبغصئ الاغ غثسى الغعم 
لافسغطعا، عع المساواة بغظ اإلجقم وغغره طظ افدغان 
طا ضان طظعا جماوغا وتّرف وطا ضان طظعا وبظغا شغ 
أخطه، واقشاراض أّظه بإطضان اإلجقم أن غاعاشص طع 
جائر افدغان، سطى ظزرة واتثة لتّض طحضقت السالط 
التغاة!  عثه  شغ  المظحعدة  غاغاه  إلى  به  والعخعل 
تتئ سظاوغظ عغ طظ خطإ التدارة الشربغئ وبصاشاعا، 
جمئ  والاغ  المعاذظئ،  وطفععم  الساّطئ  ضالتّرغات 
شصخرت  تمغغج،  دون  بالمآطظغظ  افدغان  أعض  جمغع 
دقلئ اإلغمان سطى الةاظإ المحارك بغظعط وعع اإلصرار 
بعجعد الثالص، بغظما غصّرر اإلجقم تصغصئ ق طراء شغعا، 
وعغ أّن اإلغمان شغ ظزره عع "اإلغمان باهللا وطقئضاه 
وضائه ورجطه والغعم اآلخر والصثر". ولثا شطغج بمآطظ 
طظ غضفر بظئعة طتمث ملسو هيلع هللا ىلص وق طظ غظسإ هللا الخاتئئ 

والعلث وق طظ غسائره بالث بقبئ!
عثا عع افزعر اآلن سظثطا غضعن سطى رأجه سطماظغعن 
طدئعسعن ببصاشئ الشرب غسمطعن بضض ذاصاتعط لافرغس 
اإلجقم طظ سصغثته السغاجغئ وخئشه بالخئشئ الروتغئ 
باصغ  دون  السئادات  شغ  الفردي  الةاظإ  تاظاول  الاغ 

سطغعا  تصعم  الاغ  الفضرة  فن  وواجئاتعط.  الظاس  وتصعق 
الثغظ  شخض  السطماظغئ؛  عغ  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  الثول 
ولعثا  افجاس،  عثا  سطى  خغشئ  والثجاتغر  الثولئ،  سظ 
أس  شعغ  شاجثون.  رجال  التضط  وتعلى  شاجث  ظزام  ظاب 
الئقء وطخثر الحر شغ الئقد، ولعثا وجإ طعاخطئ الارضغج 
سطى سرض الفضرة اإلجقطغئ ضعظعا شضرة جغاجغئ ختغتئ 
وق غغر، وجسض الحسعب اإلجقطغئ تاطصى اإلجقم وتفعمه 
سطى عثا الحضض، وإن ضان عثا أجاس شغ سمطظا طظث أن 
اظططصظا شغ تمض الثسعة شغ طظاخش الصرن الماضغ، شغةإ 
أن ظعاخض الارضغج سطغه. والثول اقجاسمارغئ أدرضئ ذلك 
سطغه  أذطصعا  ضما  السغاجغ  اإلجقم  طتاربئ  طظ  واتثثت 
التضط،  إلى  اإلجقم  سعدة  لمظع  سمطعا  شغ  الجاوغئ  تةر 
ورضجوا سطى ذلك بسث أن جصط طظاشسعط الرئغج اقتتاد 
السعشغاغ وجصطئ طسه الحغعسغئ، شأسطظعا ذلك خراتئ شغ 
طآتمر افطظ السالمغ الثي سصثوه شغ طغعظت سام ١٩٩٢

بأن السثو الصادم عع اإلجقم السغاجغ، أي ضعن اإلجقم 
دولئ  وصغام  التضط  إلى  وخعلعا  غمضظ  جغاجغئ  شضرة 
ذلك  سطى  غحعث  الاارغت  أن  وخاخئ  أجاجه  سطى  سزمى 
اجاماساتعط  طظ  السثغث  شغ  ذلك  وأضثوا  صرظا،   ١٣ طثة 
جغاجاتعط  ورجمعا  وأشسالعط  وضااباتعط  وطآتمراتعط 
تسإ ذلك لمتارباه شأذطصعا سطغه ظسعتا طظ افخعلغئ إلى 
الرادغضالغئ والاطرف وأخغرا اإلرعاب. وصث رأغظا طآخرا ضغش 
وأخثرت  جغاجغئ  ضفضرة  اإلجقم  وتتارب  شرظسا  تصعم 
تسطغمات تاسطص بثلك وأجئرت بسخ طظ تسائرعط طمبطغظ 
لطمسطمغظ سظثعا سطى الاعصغع سطى وبغصئ تطجطعط بالاجام 

أجج الةمععرغئ أي السطماظغئ.
الثولئ  سطى  الصائمغظ  أن  ترى  ظزرة  أول  طظ  إظه  ظسط 
وأظعط  وغئثلعن،  وغشغرون  وغظععن  غأطرون  الثغظ  عط 
وأظعط  شغعا،  والمعظفغظ  افجعجة  ضاشئ  سظ  طسآولعن 
صادرون سطى تشغغر الثجاعر. إذ ضاظئ عظاك خقشئ وظزام 
ساخمئ  واتاض  الئرغطاظغ  المساسمر  شةاء  إجقطغ  تضط 
الثقشئ إجطظئعل سام ١٩١٨م، وصام طخطفى ضمال خظغسئ 
لقجقم  طثالش  دجاعر  بعضع  طظه  وبثسط  المساسمر  عثا 
بإسقن  تسثغقت  سطغه  أجرى  بط  وطظ  ١٩٢١/٢/٥م،  غعم 
الةمععرغئ غعم ١٩٢٣/١٠/٢٩م، وبسثطا تمضظ طظ إلشاء 
الثقشئ غعم ١٩٢٤/٣/٣م، وباثطغط ودسط طظ المساسمر 
أجرى تسثغقت جثغثة سطى الثجاعر طثالفئ لقجقم غعم 
١٩٢٤/٤/٢٠م، وطظ بط صام وجتص ضض طظ ذالإ بسعدة 
الثقشئ وخالش أشضاره واسارض سطى أشساله الحظغسئ، وبسثطا 
الاغ  المادة  شأزال  غعم ١٩٣٧/٢/٥م  صام  ذلك  طظ  تمضظ 
ضاظئ شغ الثجاعر والاغ تصعل بأن "دغظ الثولئ الرجمغ عع 
الثغظ اإلجقطغ" والاغ لط تضظ تسظغ أن الثولئ صائمئ سطى 
أجاس اإلجقم وأن طخادر الاحرغع عغ الصرآن والسظئ، وإظما 
ضاظئ تسظغ أطعرا حضطغئ تاسطص بالثغظ طظ ذصعس وطراجغط 
واقتافال بمظاجئات دغظغئ، ووضع طضاظعا شضرة السطماظغئ 
الاغ ضاظئ طعجعدة ضمظغا طظث دجاعر سام ١٩٢١م. وأجرى 
السساضر الثغظ صاطعا باقظصقبات تسثغقت سطى الثجاعر شغ 
أجاس  شغ  حغؤا  تشغر  لط  ولضظعا  و١٩٨٢م   ١٩٦١ ساطغ 
الثجاعر، بض أضثته وسجزته بسئارات لمظع تشغغر عثا افجاس 
والظزام  الثغمصراذغ  السطماظغ  افجاس  تشغغر  غمظع  تغث 
الةمععري وغمظع الثسعة لطثقشئ، بض غمظع طةرد الاضطغش 
صام  ٢٠١٧/٤/١٦م  وشغ  افجاس.  عثا  لاشغغر  اقصاراح  أو 
طظ  بثق  رئاجغا  الظزام  جسض  بأن  تسثغق  وأجرى  أردوغان 
الظزام الئرلماظغ، ولضظ أجاس الظزام والثجاعر بصغ سطى 
طا عع سطغه طظ سطماظغئ ودغمصراذغئ وصعطغئ ووذظغئ وظزام 

 جمععري بسغثًا سظ اإلجقم ضض الئسث

سطى طحروع اإلجقم السزغط، واتثثوا صغادة جغاجغئ 
تتمض لعط طحروع الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شإظعط 
المحارغع  وإجصاط  المسادلئ  تشغغر  سطى  صادرون 
وتعدط  دغظعط  تتارب  الاغ  الثغاظغئ  الطاغعتغئ 

تصعصعط وتعثر تدتغاتعط.
غثاعمضط  العصئ  إن  البعار:  أغعا  الحام،  أعض  غا 
َطظ  لضط  بان  وصث  لبعرتضط،  صاتض  جغش  واقظازار 
خثصضط شطط غشغر ولط غئثل ولط غاظازل سظ طحروسه 
المئثئغ الختغح، ولصث رأغاط طظ خثلضط وغثر بضط 
وبادتغاتضط وغغر وبثل طحارغسه وشص طخالح الثول 

ظحر طعصع (الترة، السئئ، ١٧ جمادى اآلخرة ١٤٤٢عـ، 
لختغفئ  تصرغر  "أشاد  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢١/٠١/٣٠م) 
تثشئ  السسعدغئ  السططات  بأن  بعجئ"  "واحظطظ 
أو   - المرشعض"  "المتاعى  تثرغةغ  ظتع  وسطى  "بئطء" 
إلى  الاصرغر  وأحار  المثرجغئ.  الضاإ  طظ   - الئشغخ 
اإلسثام  سصعبئ  تطئغص  تثسط  طعاضغع  السسعدغئ  تثف 
تحغث  وأخرى  طبطغئ،  جظسغئ  بسقصات  المظثرذغظ  سطى 
"ذروة  بأظه  افطر  وخفئ  الماطرشغظ"  بـ"اجاحعاد 
سظ  اصائاجا  المتثوشئ،  الظخعص  وحمطئ  اإلجقم". 
الظئغ طتمث، ضان ُغثرس لطقب الخش الساحر، غصعل إظه 
"لظ غأتغ (غعم التساب) تاى غصاتض المسطمعن الغععد، 
ق  طثاوف  إلى  الاصرغر  وأحار  المسطمعن".  وجغصاطعط 

تجال صائمئ بحأن طسطعطات لط غاط تثشعا، بما غادمظ صخئ خئغ غععدي "ظةا طظ جعظط بسئإ تتعله 
لقجقم". وظصطئ الختغفئ سظ طثغر الحآون الثولغئ شغ رابطئ طضاشتئ الاحعغر بعاحظطظ، دغفغث واغظئغرغ، 
صعله إن "بسخ الفصرات افضبر حغطظئ سظ المسغتغغظ وسظ الغععد وسظ المسطمغظ الحغسئ تمئ إزالاعا أو 
تثفغش تثتعا شغ بسخ المعاصع". ولفئ واغظئغرغ إلى أن الضاإ لط تسث تآغث اإلسثام لطمبطغغظ وطظ غاعمعن 
بالردة والحسعذة والجظا. وأحار إلى أظه "ق غجال عظاك ترضغج ضئغر سطى السثاوة طع (إجرائغض) والخعغعظغئ"، 
وأن خرائط الضاإ المثرجغئ ق تحمض (إجرائغض). بثوره، أضث تصرغر لمسعث طراصئئ السقم والاساطح البصاشغ 
شغ الاسطغط المثرجغ، شغ ضاظعن افول/دغسمئر، إلشاء السسعدغئ "لطمرة افولى" ظخعخا تحةع سطى الضراعغئ 
تةاه افدغان افخرى، طظ ضائعا المثرجغئ. وحمطئ الاشغغرات الاغ تظاولعا المسعث تثف شخض بسظعان "الثطر 

الخعغعظغ"، وصعل طظسعب لطظئغ طتمث سظ صاض المسطمغظ لةمغع الغععد شغ ظعاغئ السالط".

عغ  الثاخئ  طخالتعط  جسطعا  الثغظ  الصادة  وأععاء 
المحارغع  وراء  قعبغظ  الرتى  وصطإ  الثائرة  طرضج 
الثولئ  سظ  اإلجقم  تصخغ  الاغ  الثولغئ  السغاجغئ 
سطى  تضماً  الضفر  وظزام  السطماظغئ  وترضج  والمةامع 
رصاب المسطمغظ. شماذا أظاط شاسطعن؟ وأغظ جاصفعن 
سطى  الثقشئ  طحروع  طحروسغظ،  بغظ  المشالئئ  طظ 

طظعاج الظئعة، وطحروع التض السغاجغ افطرغضغ؟
ِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا  ِيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ ِهللا َّ فَُّها ا

َ
صال تسالى: ﴿يَا ك

َّ حَيُوُل َننْيَ الَْمرْءِ َوَقلْبِِه  نَّ اهللا
َ
َدَخُكم لَِما حُيْيِيُكْم وَاْعلَُمواْ أ

 ﴾وَن ِْه حُتْرَشُ َ ِ ُه إ
نَّ
َ
وَك

تامئ: سطى أسااب (اقجاتصاق) الرئاجغ شغ جعرغا .. طا عع الاشغغر المظحعد؟

تامئ ضطمئ السثد: الةاطع افزعر  بغظ افطج والغعم

أتضام الحرع تاى تخئح الرأجمالغئ عغ الثغظ التصغصغ 
والحرع والظزام الثي غتضط الظاس.

غا حغعخ افزعر وغا سطماء طخر: إن السصغثة اإلجقطغئ 
وغغره  اإلجقم  بغظ  الاسعغئ  المسطمغظ  سطى  تترم 
طظ افدغان بض الثغظ التص شغ اساصاد المسطمغظ عع 
اإلجقم  تثالش  سصغثة  في  اتارام  وق  غغر  ق  اإلجقم 
وسصغثته وتظاصص طظ ذات اهللا سج وجض أو تصثس طا ق 
غةعز تصثغسه، عثا طا غظئشغ أن تثاذئعا به الظاس لغسعا 
سطى تصغصئ دغظعط الثي ضرب المبال افسزط وافروع 
شغ تارغت الئحرغئ شغ الاساطح طع غغر المسطمغظ. شصث 
أعض  طظ  وغغرعط  المسطمغظ  احاراك  اإلجقم  حرع 
افدغان بالسغح طساً شغ ظض ظزام غرسى حآون اإلظسان 
طظ تغث عع إظسان، شق غمّغج شغ رساغئ الحآون بغظ 
طسطط وغغر طسطط، طع تفر خخعخّغات أعض افدغان. 
سطى  الظاس  جائر  إضراه  المسطمغظ  سطى  تّرم  شصث 
طظ  افدغان  أعض  طظع  سطغعط  وتّرم  اإلجقم،  اساظاق 
طمارجئ حسائرعط، وترك لعط الاجام أتضام أدغاظعط 
والمطئعجات  والمطسعطات  الحثخغئ  افتعال  شغ 
ضمظ ظزاطه الساّم، ولط ُغطِجطعط طا َألجَم المسطمغظ به 
شغ عثا المةال، شضان أعض افدغان غرسعن طسابثعط 
وغأضطعن وغحربعن طا تتّرطه الحرغسئ اإلجقطغئ سطى 
المسطمغظ، ذعال سععد الثولئ اإلجقطغئ، الاغ غةإ 
أن تطالئعا بسعدتعا وأن تضعظعا شغ ذطغسئ الساططغظ 
إلصاطاعا طظ جثغث خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، 

الطعط سةض بعا واجسطظا طظ جظعدعا وحععدعا.
وتُوا 

ُ
أ ِيَن  َّ ا اْخَتلََف  َوَما  ِْسَالُم 

ْ
اإل اهللاِ  ِعْنَد  يَن  ِّ ا ﴿إِنَّ 

الِْكَتاَب إِالَّ ِمْن َنْعِد َما َجاَءُهُم الِْعلُْم َنْغياً بَيَْنُهْم َوَمْن يَْكُفْر 
َفُقْل  وَك  َحاجُّ َفإِْن   * َِساِب 

ْ
احل رَسِيُع  اَهللا  َفإِنَّ  اهللاِ  بِآَيَاِت 

وتُوا الِْكَتاَب 
ُ
ِيَن أ َبَعِن َوقُْل لِثَّ َوَمِن ايَّ ْسلَْمُت وَْجيِهَ ِهللاِ 

َ
أ

َّوْا َفإِغََّما  ْسلَُموا َفَقِد اْهَتَدوْا َوإِْن تََول
َ
ْسلَْمُتْم َفإِْن أ

َ
أ
َ
يِّنَي أ مِّ

ُ ْ
وَاأل

 ﴾َِعلَْيَك اْكََالُغ وَاُهللا بَِصرٌي بِالِْعَباد
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ طخر

السربغئ  وخاخئ  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  الحسعب  بثأت  لصث 
افظزمئ  ضث  بعرتعا  بإحسال  عثشعا  سطى  تاسرف  طظعا 
فظعا  وإدراضعا؛  وسغعا  ارتفاع  سطى  دقلئ  وعثا  الةائرة، 
غةري  شضان  عثشعا،  سظ  وُتترف  تدطَّض  ذلك  صئض  ضاظئ 
غتخض  الاشغغر  وأن  وافخقق،  الفرد  خقح  سطى  الارضغج 
ضاطظئ  المحضطئ  وأن  الظفج  وتربغئ  الفرد  أخقق  باشغغر 
ظزام  عظاك  غعجث  ق  وضأظه  شصط،  ظفسه  وشغ  الفرد  شغ 
التالغئ  افظزمئ  إن  بض  سقصات،  شغ  وغربطعط  غتضمعط 
تةئرعط سطى سقصات وتخرشات تثالش طا شغ ظفعجعط طظ 

تإ هللا ولرجعله والرغئئ باطئغص دغظعط التظغش.
وطعاسزعط  خطاباتعط  شغ  وطحاغت  سطماء  عظاك  شضان 
عثه  غضررون  وجمسغات،  جماسات  وضثلك  وطصعقتعط 
المصعلئ المشطعذئ "أخطح الفرد غخطح المةامع" ظاظغظ بأن 
خقح المةامع بخقح الفرد وغثسعن افشراد إلى أن غظحشطعا 
بأظفسعط وسغالعط، وأن ق غظحشطعا بافظزمئ وافشضار الساطئ 
وأن غارضعا الشغئئ والظمغمئ بفدح خغاظئ التضام وشسادعط 
باربغئ  غظحشطعا  أن  سطغعط  بض  سطغعط،  الاشغغر  ووجعب 
أظفسعط وتعثغئعا بافخقق التسظئ وبثلك غخطح المةامع! 
وضاظعا غصعلعن ذلك إطا باعجغه طظ الظزام الفاجث أو طظ 
دون وسغ وإدراك لتصغصئ المةامع وضغفغئ الاشغغر واإلخقح. 
ظفسعا  والمصعقت  الثطإ  باضرار  الظاس  أحشطعا  وعضثا 
لسحرات السظغظ، والظزام طاض شغ غغه وضقله وخغاظاته 
وغسمض سطى إشساد المةامع وإشساد افجغال باطئغصه ظزاطًا 
غظاصخ اإلجقم وظحره فشضار الضفر وبصاشاه وترضغجه سطى 

المحاسر الصعطغئ والعذظغئ المثالفئ لقجقم.
وطحاسر  وأشضار  ظزام  سظ  سئارة  عع  المةامع  أن  سطما 
وظاس. شالفرد شغ المةامع ضالغث شغ الةسط، شافشراد شغ 
المةامع سئارة سظ أججاء لةسط واتث تربطعط أشضار واتثة 
السقصات  شاعجث  واتث؛  ظزام  وغسّغرعط  واتثة  وطحاسر 
بغظعط سطى عثا افجاس. والاشغغر والخقح ق غاتصص إق 

باشغغر عثه افشضار والمحاسر والظزام.
ولعثا ضان تعجه الظاس ظتع افظزمئ إلجصاذعا وتشغغرعا 
الرئغج  الثور  الاترغر  لتجب  وضان  طاصثطئ،  وسغ  ظصطئ 
سطى  ضبغرا  سمض  وصث  وتعسغاعا،  افطئ  تظئغه  شغ  والمعط 
افظزمئ  لزطط  شاخثى  الظصطئ،  عثه  سطى  تعسغاعا 
بالمساسمر  وارتئاذعط  سطغعا  الصائمغظ  وخغاظئ  وشسادعا 
سثغثة  وضاغئات  ضائا  شأخثر  وطآاطراته،  خططه  وضحش 
وظحرات تضاد ق تتخى، وسصث طآتمرات وظثوات ضبغرة، 
ولط غاعصش سظ إسطاء الثروس الثاخئ المضبفئ والساطئ 
وصام  وتعسغاعا،  افطئ  تبصغش  جئغض  شغ  والمتاضرات 
ووخطعا لغطعط بظعارعط  باتخاقت طع أبظاء افطئ  حئابه 
بق ضطض وق ططض؛ شضان له الظخغإ افوشر طظ الظةاح شغ 
ظحر  بةاظإ  الاشغغر  ظتع  الاترك  شغ  والاعجغه  الاعسغئ 

شضرة الثقشئ وذلك بفدض طظ اهللا ورتماه.
ولضظ الحسعب لط تع بالامام بسُث سطى ظصطئ أخرى طعمئ، 
الفضرة  بض  شصط،  التضام  عع  لغج  الظزام  أن  وعغ  أق 
به  تسّغر  الثي  والثجاعر  الثولئ،  وسطغعا  بعا  تصعم  الاغ 
حآون الظاس وغطئصه التضام وغدئط جغاجاتعا الثاخطغئ 
والثارجغئ. شإذا لط تائثل الفضرة وغاشغر الثجاعر شإظه لظ 
غائثل حغء شغ الثولئ، شتاضط غثعإ وطبغطه غأتغ وعضثا، 
طعاخطئ  غةإ  ولعثا  غاشغر.  ولط  صائط  الفاجث  والظزام 
الارضغج سطى تعجغه الحسعب ظتع عثه الظصطئ، شضما ظةتظا 
شغ تعجغععا ظتع التضام الثعظئ والسمض سطى إجصاذعط 
غةإ طعاخطئ تعجغه افطئ ظتع السمض لاشغغر الفضرة الاغ 
تصعم سطغعا الثولئ وغساظث إلغعا الثجاعر الثي غتثد حضض 
التضط والسططات وخقتغاتعا وسقصاتعا بالظاس وواجئاتعا 

تصغغمات طعمئ 
يف الثضرى الساحرة قحاسال بعرة افطئ

(١)
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ 

من ثمار الخیانۀ والعمالۀ
مملکۀ آل سعود تحذف ما یغضب الکافر المستعمر من مناهجها

مجلس الشیوخ األمریکی یوافق بأغلبیۀ ساحقۀ
على قرار إبقاء سفارتهم فی القدس

مساعدات أمریکا ألهل فلسطین هی لخدمۀ مصالحها ومصالح یهود
ولیس حبًا بأهل فلسطین!
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رجط اإلسقم خعرة صاتمئ لمساصئض تعظج السغاجغ 
تعظج  طظ  افطئ  بعرة  قظثقع  الساحرة  الثضرى  شغ 
لثى  الاحاؤم  عثا  سطى  جغ"  بغ  الـ"بغ  رضجت  وصث 
المسطصغظ سطى الحأن السغاجغ الاعظسغ تغث أوردت: 
لط غئث ضبغر طظ المسطصغظ تفاؤقً تغال تطعر افوضاع 
إلى  أحاروا  إذ  تعظج،  شغ  واقصاخادغئ  السغاجغئ 
دولئ  و"تراجع  السططئ"  سطى  الماعاخطئ  "الخراسات 
الصاظعن"، بغظما اظاصث الئسخ البعرة الاعظسغئ طاعمغظ 
اقصاخادي.  واقظعغار  "الفعضى"  شغ  بالاسئإ  إغاعا 

ظظاصح عثه الخعرة باإلحضالغات الاالغئ:
شغ  واقصاخادغئ  السغاجغئ  افوضاع  تصغصئ  طا  أوق: 

تعظج؟
وتراجع  الماعاخطئ  الخراسات  أن  ختغح  عض  باظغا: 
دولئ الصاظعن عغ المسؤعلئ سظ جعء عثه افوضاع؟
بالبا: عض أن البعرة عغ المسآولئ سظ عثا الفحض؟

رابسا: عض أن عثه افجئاب غابئ طظ الادطغض لتةإ 
تعظج  تردي  شغ  الماسئئئ  الطسغظئ  اقجاسمار  حةرة 

شغ الفعضى السغاجغئ واقظعغار اقصاخادي؟
غظضر  ق  البعرة  اظطقق  طظ  جظعات  سحر  بسث  أوق: 
أتث الفعضى السغاجغئ واقظعغار اقصاخادي الطثغظ 
باتئ تسغحعما الئقد. شزاعر أن الئطث تاةاذبه صعى 
جغاجغئ تفاصر إلى إرادة التضط وإرادة رساغئ حآون 
الظاس. شالسططات البقث زغادة سطى تظاشرعا المسطظ 
تصر بأن ق أتث طظعا غماطك صرار التضط. رئغج الثولئ 
صغج جسغث غخرح "أحسر أظظغ طظ ضعضإ آخر" شغ 
الظاس،  وطحاغض  التضط  سظ  لشغابه  ترجمئ  أتسظ 
ورئغج الئرلمان راحث الشظعحغ شغ تعار طع الصظاة 
العذظغئ غسأل طتاور الصظاة "عض تسطط أظئ طظ غتضط 
شغ تعظج أظا ق أسطط طظ غتضط" شغ تسئغر خرغح سظ 
غغاب التضط شغ الثولئ. أطا جطسات طةطج الظعاب شصث 
تتعلئ شغ الشالإ إلى سضاظغات بغظ زاعث شغ حأن 
الظاس وطجاغث بعا وأغطإ الصعاظغظ الاغ تمثدئ سظعا 
عغ صروض لامعغض المغجاظغئ أو الظفصات الساطئ. أطا 
التضعطئ شضسابصاتعا شغ دواطئ أطعاج صرذاج وأطعاج 
باردو تظازر الشرق لغاط اجائثالعا شغ تعصغئ طسغظ، 
شاقجاسمار لغج بتاجئ لتضعطئ رجمغئ دائمئ إلدارة 
واتثة  سصثة  غتطتض  لط  الغعم  والمحغحغ  تعظج، 
طظ سصث الظاس وإن تاول شغ الضاطعر شفجض سغعن 
الحرضات الظاعئئ، وأطا وسعده لاطاوغظ شساطاش سطى 
رصئئ تضعطاه وتأتغ بأجطعا ضما الافئ صدغئ باروشاك 

شغ صرصظئ برصئئ تضعطئ الخغث.
طضعن  ضثلك  شعع  التضط  خارج  السغاجغ  والعجط 
طظ أتجاب ضرتعظغئ ق بثغض لثغعا سظ المعجعد شغ 
التضط جعى الحسارات الةعشاء وق خطئ لعا وق تأخغق 

لاتصغص رغئات الظاس الثغظ باروا سطى عثا الظزام.
أطا العضع اقصاخادي شضض المآحرات طظث البعرة تثل 
سطى أظه طعضعل لةاذبغئ خارجغئ تععي به ظتع أزطات 
بسدعا شعق بسخ غظاعغ ظفصعا المزطط إلى اإلشقس 
تاى تفصث الثولئ والحسإ جططاعما ضطغا سطى بروة 
الئطث وطآجساته المالغئ شغضعن طرتسا رخغخا لمجغث 
اقخاراق  طظ  وطجغث  الظاعئئ  السالمغئ  الحرضات  طظ 

شغ السعدان جرغمئ، فظه غفاصط المحاضض وق غتطعا، 
غسعض  فظه  وأجاجعا؛  المحضطئ  طظ  ججء  عع  بض 
اقجاعقضغئ  المحارغع  فجض  بالربا  اقصاراض  لطثول 
غغر اإلظااجغئ الاغ ق تسعد بالظفع سطى الئقد والسئاد، 
وق غسعض لطثول اقصاراض ولع بالربا فجض المحارغع 
اإلظااجغئ التصغصغئ، طا غةسض الثغعن تاراضط شق تساطغع 
طسططًا  جغفاً  الثغعن  عثه  لاضعن  جثادعا،  الثول 
سطى رصاب افطط والحسعب شازض تتئ جغطرة الثول 
غاثخض  الثغعن  عثه  تاراضط  وسظثطا  اقجاسمارغئ. 
الخظثوق وغسطغ وخفاه الثئغبئ وطظعا رشع الثسط سظ 
السطع والثثطات الاغ تةسض التغاة جتغماً ق غطاق شافصر 
الشظغ وتجغث الفصغر شصرًا وسعزًا، وأغدا تضعن ظاغةاعا 
الخظثوق  غحارط  إذ  تطعا.  ولغج  المحاضض  تفاصط 
زغادة الدرائإ ورشع الثسط سظ السطع افجاجغئ الاغ 
ق غحةع الخظثوق إظااجعا طتطغاً، طا غآدي إلى غقء 

افجسار واظثفاض صغمئ السمطئ.
وعثا بالدئط طا تثث شغ السعدان وطا زالئ تضعطئ 
شفغ٢٣ الثئغبئ!  المظزمئ  عثه  طع  تاساطض  السعدان 

ظغعز  جضاي  طعصع  أورد   ٢٠٢٠ افول/أضاعبر  تحرغظ 
سربغئ أن السعدان والئظك الثولغ اتفصا سطى أن تتخض 
التضعطئ السعداظغئ سطى طظتئ صثرعا ٣٧٠ ططغعن دوقر 
الشثائغئ  السطع  أجسار  ارتفاع  ظض  شغ  وذلك  أطرغضغ، 

وطسثقت الادثط واتاةاجات سطى العضع اقصاخادي.
وأغدا أورد المخثر ظفسه شغ ٦ ضاظعن الباظغ/غظاغر 
٢٠٢١ خئرا جاء شغه: "وصسئ وزارة المالغئ السعداظغئ 

أورد طعصع الراضعبئ ظغعز خئرًا تتئ سظعان: "ططغعظغئ 
الئظك  جغاجات  إلجصاط  الةمععري  الصخر  إلى 
الثولغ جاء شغه: تساجم لةان المصاوطئ شغ الثرذعم، 
وطةطج  الةمععري  الصخر  إلى  تاةه  ططغعظغئ  تسغغر 
العزراء، بعثف إجصاط جغاجات رشع الثسط سظ السطع 
المصاوطئ  لةان  وجاطالإ  عثا  افجاجغئ.  والثثطات 
بثغطئ  اصاخادغئ  بسغاجات  الشث  ططغعظغئ  خقل  طظ 
اقجاماسغئ،  والسثالئ  البعرة  طططعبات  طع  تاماحى 
وبثورعا صالئ لةان طصاوطئ بتري إن المطغعظغئ تأتغ 
شغ إذار الاخسغث البعري السطمغ لمصاوطئ السغاجات 
اقصاخادغئ، قشائ إلى أن جغاجات التضعطئ اقظاصالغئ 
ق تثاطش سظ جغاجات ظزام المثطعع، الاغ تاسارض 

طع جغاجات البعرة وغاغاتعا.
ضما أوضتئ لةان طصاوطئ بتري بأن عثه السغاجات 
تظثر بمجغث طظ الاردي اقصاخادي والمسغحغ، داسغئ 
ضاعض  سظ  افسئاء  ترشع  جثغثة،  جغاجات  لفرض 
المعاذظغظ، طآضثة دسمعا لطاخسغث البعري السطمغ، 
إلجصاط السغاجات اقصاخادغئ التالغئ، ططالئئ بالمجغث 

طظ الاظزغط طظ أجض العخعل لطعثف المظحعد.
وغرى الئاصر أن تطك المظعةغئ لط ترتص إلى تططسات 
البعرة والبعار المامبطئ شغ تفضغك بظغئ الظزام السابص 
الئغؤئ  تعشغر  وبالاالغ  الفساد  بآر  ضض  سطى  والصداء 
المظاجئئ الاغ تساعسإ ذاصات الحئاب وتعجععا ظتع 

الئظاء، (جضاي ظغعز).
إن تثخض خظثوق الظصث الثولغ شغ المحاضض اقصاخادغئ 

اقرتئاط بعغؤات وطظزمات الضفر اقصاخادغئ غجغث طظ الفصر وضظك السغح
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الظةاح  بأن  التاضمئ  الطئصئ  تفاؤل  أطا  السغاجغ. 
اصاخادي،  إصقع  جغطغه  الثغمصراذغ  اقظاصال  شغ 
باقظاصال  الظاس  غعاط  ق  إذ  طجدوجئ،  ضثبئ  شعثا 
الثغمصراذغ وإظما غعمعط خروجعط طظ أزطات الزطط 
والظعإ والئطالئ والشقء والفساد، ضثلك ق غخثصعن 
ضثبئ اإلصقع اقصاخادي وعط غرون السصعط الةظعظغ 

وق بصئ لعط بتضاطعط.
الفعضى  عثه  جئإ  غرجسعن  المسطصغظ  إن  باظغا: 
الخراسات  إلى  اقصاخادي  والاثععر  السغاجغئ 
الماعاخطئ سطى السططئ وتراجع دولئ الصاظعن. لضظ طا 
تصغصئ الفعضى السغاجغئ والاثععر اقصاخادي تاى 

ظسطط أجئابعما؟
أجج  غغاب  أجاجا  طأتاعا  السغاجغئ  الفعضى  إن 
سصائثغئ لسمطغئ التضط ورساغئ حآون الظاس لاعتغث 
التضط  ضطغات  تعل  والمسارضئ  التضط  أذراف  طعصش 
والرساغئ لاضعن الثقشات بغظعط شغ اقجاعاد لاتصغص 
تطك الضطغات. وتضعن عثه افجج السصائثغئ وضطغات 
شق  الحسإ  لثى  وطصئعلئ  طساصثة  والرساغئ  التضط 
بطئ  فغراض  بمعاصفه  المجاغثة  وق  تصسغمه  غصع 
جغاجغئ طسغظئ شاتّض الفعضى السغاجغئ. وإذا ظزرظا 
تضط  شغ  السططئ  سطى  الماعاخطئ  الخراسات  شغ 
ضأتجاب  الماخارسئ  افذراف  طثاطش  أن  ظةث  تعظج 
وعغؤات وطظزمات تساصث شغ إبساد اإلجقم سظ التغاة 
اقصاخاد  وجسض  دغمصراذغا  التضط  وجسض  السغاجغئ 
رأجمالغا طع تةاذبات بغظ طظ غئثأ ضقطه بالئسمطئ، 
وبغظ طظ غسائرعا طزعرا لطثولئ الثغظغئ، وبغظ طظ 
غامسك بثغمصراذغئ عةغظئ خظسئ شغ تعظج، وبغظ 
طظ غسسى إلى دغمصراذغئ رئاجغئ، وبغظ طظ غظسإ 
إلى المظزعطئ الصثغمئ الثضااتعرغئ، وبغظ طظ غثسغ 
تترغر  إلى  غسسى  طظ  بغظ  اقصاخاد  وشغ  البعرغئ. 
ضطغا  بثخثخاه  السمعطغ  الصطاع  بصض  طظ  الثولئ 
غامسك  طظ  وبغظ  الافعغئ،  عثا  شغ  غاثرج  وطظ 
إلى  غثسع  وطظ  الثولئ،  احاراضغئ  طزاعر  بئسخ 
خظثوق الجضاة، وطظ غاعمه باعثغث الثولئ المثظغئ 
شغ  طاحاضطعن  عط  افطر  تصغصئ  شغ  الةمععرغئ. 
اقساصاد ظفسه وشغ ضطغات التضط ذاتعا. والشرغإ شغ 
لضظه  اإلجقم  لسصغثة  اظاماءه  غسطظ  الةمغع  أن  افطر 
تاى غخض إلى التضط ق بث أن غتصص عثف اقجاسمار 

غتةإ دور اقجاسمار وضغفغئ الاترر طظه اتعام البعرة بالاسئإ يف الفعضى السغاجغئ واقظعغار اقصاخادي
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لغج  السغاجغ  الفحض  شسئإ  اإلجقطغئ!  الئقد  شغ 
الخراع سطى السططئ إذ إن عثا الخراع تتئ إضراعات 
اقجاسمار غظصطإ تآلفا وتظاغما ضما وصع بغظ الظعدئ 
وضما  والسئسغ،  الشظعحغ  بغظ  أي  تعظج،  وظثاء 
وصع بغظ الظعدئ وصطإ تعظج وائاقف الضراطئ بسث 
الشظعحغ  بغظ  غصع  أن  غمضظ  وضما  السابصئ،  السثاوة 

وسئغر طعجى ظفسعا.
أطا السئإ الباظغ؛ أن عثه الفؤئ التاضمئ الاغ أحرف 
غثاطش  وطحاسرعا  أشضارعا  خغاغئ  سطى  اقجاسمار 
ضبغرا  تأبر  وإن  شعع  المسطط،  الاعظسغ  الحسإ  طسعا 
بسغاجئ تةفغش طظابع اإلجقم لضظه غثب شغه العسغ 
التاضمئ  الفؤئ  دور  وسطى  اقجاسمارغئ  السغاجئ  سطى 
شغ ترجغثعا، وعع ق غعمه اقظاصال الثغمصراذغ وق 
تترغر اقصاخاد، بض غعمه أن غظسط ببرواته الاغ تظعإ 
طظ اقجاسمار وأن غضعن تعزغع البروة سادق ق تةّعع 
الشالئغئ (خاخئ المظاذص الثاخطغئ) وتضثس البروة بغث 
شاجث ظالط، بض غتظ إلى تضط سادل ضتضط سمر بظ 
السجغج  سئث  بظ  سمر  وضتضط  سظه  اهللا  رضغ  الثطاب 
رتمه اهللا، لثلك غرشخ تطعل السغاجغغظ وغسادغعط 

وغتمطعط طسآولغئ الفعضى والاثععر اقصاخادي.
أظعا  سظعا  صغض  طا  بصثر  الاعظسغئ،  البعرة  إن  بالبا: 
أبعرت السالط شغ بثاغاعا بصثر طا بطشعا طظ الاحعغه 
طظ جراء طا آلئ إلغه أتعال الظاس بسث طرور السظغظ، 
وعا عغ الغعم شغ ذضراعا الساحرة طاعمئ أظعا السئإ 
لضظ  اقصاخادي.  والاثععر  السغاجغئ  الفعضى  شغ 
البعرات سطى الزطط والاثطش ضغ تظةح ق بث أن تثّطص 
الثولئ طظ تئسغاعا لقجاسمار وسمقئه وأن تئظغ دولئ 
صغمغئ  طظزعطئ  غئظغ  تترغري  بفضر  تظعخ  طاتررة 
المفضرغظ  دور  وعثا  لطتضط،  جثغثا  وحضق  جثغثة 
والسغاجغغظ، لضظ البعرة الاعظسغئ تغظ أزالئ جططان 
بظ سطغ لط غئطس سظثعا العسغ تغظعا أن الزطط والاثطش 
شغ التصغصئ ظااج لسططان اجاسماري تتّضط طظث زوال 
أداة  لاضعن  الثولئ  شغ  تعظج  سطى  اإلجقم  جططان 
اجاسمار وصعر لطحسإ تتارب سعدة جططاظه التصغصغ 
اقساماد  وتظعإ برواته وتةسطه تابسا لعا ساججا سطى 
سطى ظفسه. شعظثس اقجاسمار البعرة المدادة، وجاء 
اقجاسمار،  وخمغمعا  البعرة  لتاشعا  جغاجغئ  بطئصئ 
وخظثوق  وأطرغضا  افوروبغ  اقتتاد  بخثاصئ  غاشظعن 

التصغصغعن.  الحسإ  عثا  أسثاء  وعط  الثولغ  الظصث 
طظ  طاغصظا  بعرته  اجاضمال  سظ  غئتث  الحسإ  شئصغ 
شالبعرة  اقجاسمار.  وسثاوة  التاضمئ  الفؤئ  شحض 
لغسئ طسآولئ سظ عثه الفعضى السغاجغئ وتثععر 
الصغادات  طع  وتتسط  وسغعا  تخظع  لضظعا  اقصاخاد، 
الثائظئ وتئتث وجط الاساغط سطى الصادة التصغصغغظ 

لمعاخطئ جغاصعا وتتصغص أعثاشعا.
رابسا: إن طجاسط الـ"بغ بغ جغ" والمسطصغظ سطى الحأن 
ضث  الضغثغئ  الخعرة  عثه  برجط  الاعظسغ  السغاجغ 
والاثععر  السغاجغئ  الفعضى  أجئاب  وتتثغث  البعرة 
اقصاخادي غرغثون أن غئسبعا الغأس شغ الاشغغر التصغصغ 
الثي غظحثه الحسإ الاعظسغ وظسعا أو تظاجعا أن سظعان 
البعرة ضان "إجصاط الظزام". وطفععم عثا الحسار عع 
إصاطئ ظزام بثغض، وغفعط طظ جغطرة ترضئ الظعدئ 
طظث ٢٠١١ سطى ظاائب اقظاثابات وتراجع طعصش الحسإ 
طظه لما رآه طظ تطئغع طع الظزام الساصط أن الحسإ 
غاعق إلى ظزام اإلجقم، وطا ترب اقجاسمار سطى تجب 
الاترغر شغ تعظج وطا طظسه له طظ الظحاط إق دلغض 
آخر سطى أن الئثغض لطظزام الساصط عع ظزام اإلجقم، 
شمحروع تجب الاترغر عع خقشئ راحثة ضثقشئ أبغ بضر 

وسمر رضغ اهللا سظعما.
شغ افخغر ظةجم أن التض لطفعضى السغاجغئ واقظعغار 
اقصاخادي لغج شغ المخالتئ العذظغئ الممةعجئ الاغ 
غسمض اقجاسمار سطى الاروغب لعا تاى غدمظ اجامرار 
الساصط  الظزام  إسادة  شغ  وق  أخرى،  لمعطئ  ظفعذه 
وأزقطه طظ خقل سثالئ اظاصالغئ غحرف سطغعا المساسمر 
لاسعغخ الدتاغا بسث إذقلعط وإسادة تثوغر المةرطغظ 
بسث تئغغدعط وإسادتعط لطظسغب السغاجغ واقصاخادي، 
وق شغ إخقتات عغضطغئ تفرضعا الصعى اقجاسمارغئ 
لطصداء سطى المصعطات اقصاخادغئ المائصغئ، عثه ضطعا 
لغسئ تطعق لبعرة تعظج، بض التض العتغث عع ظزام 
جثغث غضعن الاثطغط شغه لظعدئ الئقد والسئاد ظابسا 
طظ أعض الئطث تغظ غفاّضعن جططاظعط طظ اقجاسمار 
شغخئح تثطغطعط وشص ظزرتعط لطتغاة وعغ أن اهللا 
خالص عثه التغاة وخالصعط صث اجاثطفعط شغ عثه الئقد 
لغصغمعا التص والسثل وأظعط أختاب رجالئ سالمغئ ولغسعا 
سئغثا لضاشر طساسمر اساثى سطغعط وأذلعط وتتضط شغ 
طصثراتعط سئر تثطغطه لاعظج ضمظ خطاه لرؤوس 
أطعاله وتسإ ظزرته لطتغاة، شالبعرة شغ تعظج تاةه 
الغعم لامتغص الئثائض والمحارغع والصادة، وصث تعاوت 
ضض المجاسط والروغئدات وبصغ طحروع الثقشئ الراحثة 
عع افطض المظحعد فعض تعظج وبصغ تجب الاترغر عع 
الصائث الزاعر خثصه وتثطغطه لصطع اقجاسمار، وظخرٌة 
السماء  جاضظ  سظعا  غرضى  الصعة  أعض  طظ  خادصئ 

وافرض تدع المحروع الرباظغ صغث الاظفغث.
شحةرة اإلجقم عغ الثغر الثي غرغث اقجاسمار تةئه 
لَْم تََر َكْيَف 

َ
سطى أعض تعظج بشابئ الحةر الثئغث. ﴿أ

ثَابٌِت  ْصلَُها 
َ
أ َطيَِّبٍة  َكَشَجرةٍ  َطيَِّبًة  لَكَِمًة  َمَثالً   َُّ اهللا رَضََب 

ُكلََها لُكَّ ِحنٍي بِإِْذِن َربَِّها َويَرْضُِب 
ُ
َماءِ * تُْؤيِت أ َوَفرُْقَها يِف السَّ

ُروَن * َوَمثُل لَكَِمٍة َخبِيَثٍة  ْمَثاَل لِلنَّاِس لََعلَُّهْم َفَتَذكَّ
َ
َُّ األ اهللا

 ﴾َكَشَجَرةٍ َخبِيَثٍة اْجُتثَّْت ِمن َفْوِق األْرِض َما لََها ِمن َقرَاٍر

لاخفغئ  تفاعط  طثضرة  افربساء،  افطرغضغئ،  والثجاظئ 
طاأخرات السعدان لطئظك الثولغ وتمضغظ السعدان طظ 

التخعل سطى طا غفعق المطغار دوقر جظعغا".
شعثه ضطعا سئارة سظ شثاخ تسسى أطرغضا رأس افشسى 
تعرغط  إلى  الثولغغظ  والخظثوق  الئظك  خقل  طظ 
عغ  وعا  تثث،  وصث  الثغعن  طعطضئ  شغ  السعدان 
تفرض جغاجاتعا سطى السعدان وعا ظتظ ظةظغ عثه 
طا  السعدان  شتضعطئ  لطثسط،  رشع  طظ  المرة  البمار 

ترضئ جطسئ إق ورشسئ سظعا الثسط.
اقجاسمار  أدوات  أضبر  طظ  الثولغ  الظصث  خظثوق  إن 
شاسطغئ، وبثاخئ لطعقغات الماتثة باإلضاشئ إلى الئظك 

الثولغ وطظزمئ الاةارة السالمغئ.
طآجساغظ  لغسا  الثولغغظ  والئظك  الظصث  خظثوق  إن 
خغرغاغظ وإظما عما طآجساان تثثطان طخالح الثول 
بصعة  تاماع  الاغ  أطرغضا  وخاخئ  الضئرى  الخظاسغئ 
وعما  المآجساغظ،  بصرارات  تاتضط  تةسطعا  تخعغاغئ 
تسمقن سطى ربط الثول باصاخاد السعق والاصطغض طظ 
تثخض الثولئ وإخداع السغاجئ الساطئ لطثول المثغظئ 
عع  ذلك  سطى  دلغض  وخغر  الماظتئ،  الثول  لاعجغعات 
طا ضحفاه طخادر طططسئ طظ داخض تضعطئ السعدان 
اقظاصالغئ طظ احاراط برغطاظغا تترغر جسر خرف الةظغه 

السعداظغ طصابض دسط برغطاظغا لتضعطئ السعدان.
اقظاصالغئ،  بالتضعطئ  طططسئ  طخادر  صالئ  وصث  عثا 
طع  بتث  راب،  دوطغظغك  الئرغطاظغ  الثارجغئ  وزغر  إن 
التضعطئ اقظاصالغئ اتثاذ إجراءات اصاخادغئ دصغصئ أبرزعا 

ترحغث تترغر جسر خرف الةظغه السعداظغ طصابض الثوقر.
عثه عغ تصغصئ الئظك الثولغ، وق سةإ أن تسغر عثه 
التضعطئ اقظاصالغئ سطى خطا التضعطئ السابصئ شغ ظض 
عثا الظزام الرأجمالغ المصغئ الثي تئظاه التضعطات 
طظث (اقجاصقل) وإلى غعطظا عثا، وعثا ذئغسغ شغ ظض 

غغاب أتضام اإلجقم سظ الاطئغص.
إن سقج طحضطئ الفصر لظ غاتصص بصروض الئظك الثولغ 
خدسئ  الاغ  الثول  وواصع  الظصث،  خظثوق  وتعخغات 
ذلك،  سطى  حاعث  خغر  تأجغسعما  طظث  لسغاجاتعما 
والسئغض لاتصغصعا إظما عع شغ تطئغص اإلجقم ضاطًق 
وطظه الظزام اقصاخادي اإلجقطغ الثي تثد المحضطئ 
جمغع  سطى  البروِة  تعزغعِ  طحضطئ  بضعظعا  اقصاخادغئ 
بامضغظعط  بعا  اقظافاع  طظ  وتمضغظعط  الرسغئ  أشراد 
إظااج  طحضطئ  ولغسئ  لعا،  السسغ  وطظ  تغازتعا  طظ 
ضما شغ الظزام الرأجمالغ، وجسض طسالةاته اقصاخادغئ 
بعخفعا أتضاطاً حرسغئ تظخّإ سطى ضمان إحئاع جمغع 
التاجات افجاجغئ لضض شرد طظ أشراد الرسغئ طظ طأضض 
وططئج وطسضظ وتمضغظه طظ إحئاع تاجاته الضمالغئ، 
لطةماسئ  افجاجغئ  التاجات  إحئاع  سطى  تظخإ  ضما 
طظ تطئغإ وتسطغط وأطظ. شافتضام اإلجقطغئ تسالب 
الةثري  والسقج  إظساظغئ.  طحضطئ  بعخفعا  المحضطئ 
لمحضطئ الفصر ق غاط إق شغ ظض دولئ طئثئغئ تائظى 
 اإلجقم ظزاطاً لطتغاة وتطئص طا جاء به الثئغر السطغط

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
   شغ وقغئ السعدان
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