
الثولئ عغ ضغان تظفغثي لمةمعسئ المفاعغط والمصاغغج 
والصظاسات، أي ضغان تظفغثي لبصاشئ المةامع الثي غرسى 
شغه حآون الظاس، شضان ق بث لفظزمئ الاغ تطئصعا 
الثولئ أن تسئر سظ وجعئ الظزر لطمةامع. والصعل إن 
الثولئ ق ععغئ لعا أو عغ طتاغثة، شضرة وعمغئ لغج 
المادة  أعمغئ  ضاظئ  عظا  وطظ  العاصع.  شغ  وجعد  لعا 
افولى شغ طحروع دجاعر دولئ الثقشئ، الثي وضسه 
تجب الاترغر بغظ أغثي المسطمغظ: "السصغثة اإلجقطغئ 
شغ  حغء  وجعد  غاأتى  ق  بتغث  الثولئ،  أجاس  عغ 
ضغاظعا أو جعازعا أو طتاجئاعا أو ضض طا غاسطص بعا، 
إق بةسض السصغثة اإلجقطغئ أجاجاً له. وعغ شغ العصئ 
ق  بتغث  الحرسغئ  والصعاظغظ  الثجاعر  أجاس  ظفسه 
غسمح بعجعد حغء طما له سقصئ بأي طظعما إق إذا ضان 
دولئ  دجاعر  (طحروع  اإلجقطغئ"  السصغثة  سظ  طظئبصاً 
الثي  افجاس  بغظئ  المادة  عثه   .(٣ خفتئ  الثقشئ 
جاصعم سطغه دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ، وعع السصغثة 
سظ  طظئبص  إطا  الثولئ  شغ  غطئص  طا  شضض  اإلجقطغئ؛ 
السصغثة اإلجقطغئ أو طئظغ سطغعا، طع ظفغعا أن تصعم 
دولئ الثقشئ سطى اقظاماء لفرض أو السرق أو الةشراشغا 
أو الصعطغئ أو العذظغئ. شاضعن بتص دولئ افطئ اإلجقطغئ 
طعما تسثدت ألعاظعا وأسراصعا ولشاتعا وبسثت المساشات 
بغظ وقغاتعا، وعثا ق غظفغ أن الثولئ اإلجقطغئ غضعن 
طظ رساغاعا غغر المسطمغظ - ترسى حآوظعط وتطئص 
سطغعط ظزام اإلجقم - طع ترضعط سطى خخعخغاتعط 
ْشُد  الرُّ َن  َّ َتَب َقْد  يِن  الّدِ  ِ ِإْكَراَه  ﴿َال  تسالى:  صال  الثغظغئ، 
ِ َفَقِد اْسَتْمَسَك  َّ ْؤِمْن ِبا ُ اُغوِت َو ِ َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّ

ّ َ ِمَن اْل
ُ َسِميٌع َعِليٌم﴾ [الئصرة:  َّ ا َو َ ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى َال اْنِفَصاَم َل
٢٥٦]. أطا لماذا لط غضاِش شغ المادة بأن غصعل: "دغظ 
الثولئ اإلجقم"، ضما عع طثون شغ دجاتغر الثوغقت 
الثولئ  "دغظ  شفن  اإلجقطغئ؟  الئقد  شغ  الصائمئ 
اإلجقم" طخططح خطغر غراد به شخض الثغظ سظ التغاة 
وسظ الثولئ، لثا ُوضع شغ دجاتغر الثول السطماظغئ الاغ 
تتضط الئقد اإلجقطغئ، وعع ظص غدرب ضض طتاولئ 
لاطئغص اإلجقم ضما تخض شغ طخر أبظاء تضط طتمث 
طرجغ غفر اهللا له. "دغظ الثولئ اإلجقم" غسظغ أن طا 
غاسطص بالثغظ طظ حسائر وأسغاد شغ الثولئ غضعن طظ 
اإلجقم، ولضظ شغما ق غاسطص بالثغظ تسإ المفععم 
الشربغ - الحسائر وافسغاد وافتعال الحثخغئ - ق غآخث 
طظ اإلجقم، وعثا طظئبص سظ سصغثة الشرب؛ شخض الثغظ 
التغاة، شعثه الثول الاغ ظخئ دجاتغرعا سطى أن "دغظ 
الثولئ اإلجقم!" ق تطئص أتضام شخض الثخعطات شغ 
الصداء وأتضام اقصاخاد والاسطغط والسغاجئ الثارجغئ 
والتضط، تسإ أتضام اإلجقم. أطا شغ الثولئ اإلجقطغئ 
غةإ  تضط  وضض  ضاطق،  اإلجقم  باطئغص  إق  خغار  شق 
أن غضعن شغعا طظئبصا سظ السصغثة اإلجقطغئ، صال اهللا 
ُ َوَرُسوُلُھ  َّ  َ اَن ِملُْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َق َ تسالى: ﴿َوَما 
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اصرأ شغ عثا السثد:

- تراك الةجائر ووعط اقظاصال الثغمصراذغ! ...٢
- بالثقشئ ظصاطع ظفعذ الضاشر المساسمر طظ السعدان ...٢

- صادة شخائض الحام سطى خطا خاظسغعط 
   شسادًا وإشسادًا واجائثادًا ...٣

- الخادق بطسغث وعغؤاه أبعاق قئضّغئ خثئئ ...٤
- طظ غعصش جرائط افطط الماتثة شغ الغمظ؟ ...٤

الحمج  سطى  ضرغئئ  بفرض  ولعتئ  سطغعط  أسغظعا 
والتث  الاعجه  عثا  لعصش  الععائغئ)  (الطاصئ  والععاء 
المةاظغئ،  الطاصئ  عثه  طظ  المعاذظغظ  اجافادة  طظ 
تعجه  واقصاخاد  الطاصئ  طةال  شغ  خئراء  (اجاعةظ 
طظ  ضغطع  ضض  سطى  دغظارغظ  رجعم  لفرض  التضعطئ 
الاغ  الحمسغئ  الطاصئ  ألعاح  طظ  الاعلغثغئ  الصثرة 
تطك  لضعن  ظزرا  بالمظازل،  المعاذظعن  غساثثطعا 
افلعاح ق تضّطش التضعطئ حغؤا، وغاّط ترضغئعا سطى ظفصئ 

.(٢٠٢٢/٣/٣ ،Joالمعاذظ. طعصع ٢٤
بالباً: وطظ أجئاب طعجئ الشقء التالغئ شغ افردن ربط 
اقصاخاد افردظغ بالثول الرأجمالغئ، شالثوقر افطرغضغ 
لطثغظار،  الثاسط  افردظغ  المرضجي  الئظك  اتاغاذغ  عع 
شالثغظار افردظغ غثور طع الثوقر ارتفاساً وعئعذاً، وعثا 
بالثعإ  اقتاغاذغ  اساماد  سظ  الثولئ  سةج  أن  غسظغ 
جسض اقصاخاد افردظغ أتث الاعابع الثولغئ لقصاخاد 
افطرغضغ، وطظ طزاعر عثه الائسغئ أن أطرغضا وبسث 
جائتئ ضعروظا أخثت تاعجه لرشع ظسئئ الفائثة (الربا) 
سطى الصروض بسث أن قطسئ الخفر، افطر الثي دشع 
(الربا)  الفائثة  جسر  لرشع  افردظغ  المرضجي  بالئظك 
أجسار  رشع  افردظغ  المرضجي  الئظك  صرار  (أبار  ضثلك: 
الفائثة سطى ضاشئ أدوات جغاجاه الظصثغئ بمصثار ٥٠

ظصطئ أجاس اسائارا طظ غعم افتث الماضغ، تماحغا طع 
صرار الئظك الفثرالغ افطرغضغ طثاوف المثغظغظ لطئظعك 
طظ افشراد والصطاسات اقصاخادغئ طظ إصثام المخارف 
سطى رشع أجسار الفائثة لطاسعغقت اقئاماظغئ بما شغعا 

تضام الثطغب غاسابصعن 
يف الاطئغع طع ضغان غععد

ــــــــــــــــــــ
بصطط: المعظثس باعر خالح*

طعجئ الشقء الضئرية يف افردن

غا أعطظا البائرغظ شغ سمعم المظاذص المتررة شغ جعرغا سطغضط 
أن تضعظعا سطى طساعى العسغ والتثث، شائخروا طضر أسثائضط 
وشثاخعط السغاجغئ وسطى رأجعا التض السغاجغ الصاتض ودجاعر 
وخظائسعا،  أدواتعا  سئر  أطرغضا  تعظثجه  الثي  السطماظغ  الضفر 
وابصعا سطى سعثضط شغ اقجامرار ببعرتضط تاى الظعاغئ، وتاشزعا 
سطى تدتغات حعثائضط بأن ق تضعن بمرتعا إق تضمًا باإلجقم 
رغط أظعف ضض طظ غئشعظعا سعجًا طظ أسثاء اإلجقم وأذظابه شغ 
وجض. سج  اهللا  بإذن  اآلخرة  وظسغط  الثظغا  سج  ذلك  شفغ  دغارظا. 

http://www.alraiah.net :افربساء ١٦ طظ ذي الصسثة ١٤٤٣عـ المعاشص ١٥ تجغران/غعظغع ٢٠٢٢ طـ                                   الرائث الثي ق غضثب أعطه                           السثد: ٣٩٥ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ

ضطمئ السثد

لصث أخئح طظ ظاشطئ الصعل إن تضام المسطمغظ وطظعط 
تضام الثطغب عط أدوات رئغسئ شغ طسطسض تخفغئ 
صدغئ شطسطغظ لخالح ضغان غععد، وعط غاسابصعن 
شغ ذلك أتغاظا، أو غائاذآون تئسا لفواطر السطغا الاغ 
تأتغعط طظ واحظطظ أو لظثن، وتئسا لئسخ التغبغات 
طافصعن  بالظعاغئ  ولضظعط  الافخغطغئ،  والمساةثات 

وطاعاذؤعن سطى تخفغئ الصدغئ لخالح اقتاقل.
الاساون  طةطج  دول  تأضغث  غأتغ  السغاق  عثا  وشغ 
الثطغةغ غعم افربساء الماضغ سطى طعاصش دول المةطج 
السئ "البابائ طظ الصدغئ الفطسطغظغئ باسائارعا صدغئ 
الثولئ  لصغام  ودسمعا  افولى،  والمسطمغظ  السرب 
الفطسطغظغئ المساصطئ ضمظ تثود الرابع طظ تجغران/

غعظغع ١٩٦٧، وساخماعا الصثس الحرصغئ".
شتاى عثا الاخرغح والثي جاء شغ جغاق الرد واتثاذ 
ضغان  بعا  صام  الاغ  افخغرة  اقظاعاضات  طظ  طعصش 
غععد بتص المسةث افصخى وعع طظ المفارض أن 
إق  شطسطغظ،  لصدغئ  وداسما  إغةابغا  تخرغتا  غضعن 
أظه غحضض إداظئ واضتئ وضحفا لمعاصش تضام دول 
غثسمعن  أظعط  سطى  غآضث  شعع  المثجغئ،  الثطغب 
تجغران  طظ  الرابع  تثود  سطى  شطسطغظغئ  دولئ 
ق  أظعط  أي  الحرصغئ،  الصثس  وساخماعا   ١٩٦٧
بض  طظعا،  غععد  إخراج  وق  شطسطغظ  تترغر  غثسمعن 
شطسطغظ،  أرض  طظ   ٪٨٠ طظ  أضبر  سطى  تمضغظعط 
وتصسغط الصثس إلى حرصغئ وغربغئ وطساطتئ غععد 
بالشربغئ دون الحرصغئ، أي أظه تفرغط واضح ببقبئ 
أرباع شطسطغظ والصثس طصابض دوغطئ عجغطئ تسمى 
شطسطغظغئ سطى أصض طظ ربع طساتئ شطسطغظ، وعع 
اإلدارة  أصرته  الثي  الصثغط  افطرغضغ  المحروع  سغظه 
افطرغضغئ سام ١٩٥٩م طظ أجض تض الخراع سطى ظتع 
أطظه  له  وغتفر  المئارضئ  افرض  طظ  غععد  غمّضظ 

واجاصراره شغ خاخرة افطئ اإلجقطغئ.
صدغئ  عغ  الفطسطغظغئ  الصدغئ  بأن  تخرغتعط  أطا 
السرب والمسطمغظ افولى، شعع ختغح لع ضان التثغث 
سظ الحسعب والظاس، وعثا أطر ذئغسغ فن شطسطغظ 
والصثس وافصخى طععى أشؤثة المسطمغظ وارتئاذعط 
بعا ظابع طظ ارتئاذعط باإلجقم وبمتمث ملسو هيلع هللا ىلص وبسعرة 
اقجاسمار  تطعق  شغ  حعضئ  غصش  طا  وعثا  اإلجراء، 
وغععد والتضام، أطا إن ضاظعا غصخثون بأظعا صدغئ 
ضض  بض  خرغح،  وضثب  عراء  شعثا  افولى  التضام 
طعاصفعط الصثغمئ والتثغبئ والمساةثة تثعإ باتةاه 
طخالح اقجاسمار وتخفغئ صدغئ شطسطغظ ق ظخرتعا.
وق أدل سطى ذلك طآخرا طظ تمقت وطحارغع الاطئغع 
وصاتئ  بضض  الثطغب  تضام  شغعا  غحارك  الاغ  السطظغئ 
وجفعر، غغر آبعغظ بسثوان غععد الماعاخض سطى أعض 
شطسطغظ، والاغ طفت اآلشاق واحاعرت شغ الةظئات 

تاى لط تسث تثفى سطى أتث.
تآطر  طثى  افخغرة  السظعات  شغ  واضتا  بات  ولصث 
التضام، وطظعط تضام الثطغب، سطى صدغئ شطسطغظ، 
بتغث غساعمعن بسقصاتعط وافطعال الاغ اغاخئععا 
طظ افطئ اإلجقطغئ، شغ تثلغض السصئات أطام تخفغئ 
الصدغئ؛ شمظ جاظإ غصغمعن السقصات السطظغئ والسرغئ 
طع الضغان الشاخإ والاغ طظ حأظعا أن تفاح المةال 
أطاطه لطظفاذ لطئقد اإلجقطغئ حسئغا وتةارغا ولعجساغا، 
وطظ جاظإ آخر غسمطعن طظ خقل سقصاتعط طع بسخ 
أعض  ترضغع  سطى  والسططئ  غجة  صطاع  شغ  الفخائض 

شطسطغظ وتروغخ المماظسغظ أو المصاوطغظ.
ولصث وجثت اإلدارة افطرغضغئ التالغئ والاغ جئصاعا 
ضالاعا شغ تضام الثطغب ق جغما وعط غاعاشاعن لظغض 
رضاعا إطا سمالئ لعا أو طساغرة بأواطر طظ جغثتعط 
ذمسا  أطرغضا  تساغر  باتئ  أن  بسث  برغطاظغا  السةعز 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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افردن  شغ  اقصاخادي  العضع  باجاسراض  الةعاب: 
غائغظ طا غطغ:

افردن  شغ  الشقء  لمعجئ  الةاطع  السئإ  إن  أوقً: 
غمضظ تطثغخه بسثم رساغئ الثولئ لمعاذظغعا، شفغما 
لمغاه  غععد  ضغان  اجاشقل  بسئإ  المغئ  الئتر  غةش 
ظعر افردن وطغاه الئتر المغئ الثي غصغط غععد سطى 
شإن  والمسثظغئ  الختغئ  الخظاسغئ  المظحآت  حعاذؤه 
افردن غصغط شغ المصابض طظحآت خشغرة ق تسمظ وق 
الفّسال  الاظصغإ  سظ  افردن  وغماظع  جعع...  طظ  تشظغ 
سظ الظفط والشاز شغ طتغط الئتر المغئ والثي صثرت 
بروة  تمبض  شغه  الطاصئ  طخادر  بأن  المخادر  بسخ 
عائطئ وطظ الطراز افول... وشغ العصئ الثي تاضئث شغه 
خجغظئ الثولئ خسائر ضئغرة شغ اجاغراد الشاز طظ ضغان 
باإلضاشئ  الضعربائغئ  الطاصئ  طتطات  لاحشغض  غععد 
قجاثثاطات الشاز افخرى، شإن افردن طظ زاوغئ أخرى 
ق غسغر اعاماطاً باجاغراد الشاز طظ دول الثطغب الشظغئ به، 
وطظ زاوغئ أعط شإظه ق غصغط المتطات الظعوغئ إلظااج 
الغعراظغعم  طظ  العائطئ  الضمغات  واجاشقل  الضعرباء 
شغ باذظ افراضغ افردظغئ... وسطى الرغط طظ بسخ 
"الطظطظئ" سظ دراجات شغ عثا المةال إق أن الظزام 
أن  سطى  صادر  شعع  طثطخاً،  خادصاً  ضان  لع  افردظغ، 
غخئح المعرد افول لطضعرباء شغ المظطصئ برطاعا بفسض 

الطاصئ الظعوغئ العائطئ الاغ تثاجظعا أراضغه.
بحضض  غسامثون  افردن  شغ  الظاس  أخث  ولما  باظغاً: 
شعاتغر  طظ  ججء  لسث  الحمسغئ  الطاصئ  سطى  ججئغ 
الضعرباء شغ طظازلعط وطخاظسعط شصث شاتئ التضعطئ 

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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دسا تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ جغعش افطئ لطاترك والاخثي فسثاء اإلجقم والمساثغظ 
سطى جظاب الظئغ افضرم وطصاطه الحرغش، ضما سجا التجب اجاعاظئ افسثاء بمصثجات افطئ وسصغثتعا إلى 
تثاذل تضام المسطمغظ وجئظعط وتصاسسعط سظ ظخرة الثغظ. جاء ذلك شغ ضطمئ ألصغئ شغ باتات المسةث 
افصخى المئارك سصإ خقة الةمسئ ٢٠٢٢/٦/١٠. وجاء شغ الضطمئ أن طسآولغئ الةغعش تضمظ تةاه سصغثة 
افطئ وطصثجاتعا، وأن اقساثاء سطى السصغثة والمصثجات ق غضعن الرد سطغه إق بإسقن الةعاد شغ جئغض اهللا، 
وطا جعى ذلك عع تفرغط وخثقن. واسائر التجب أن ارتعان جغح باضساان وجغح طخر وجغعش بقد 
المسطمغظ فطرغضا والتضام السمقء جسض عثه الةغعش ذلغطئ شاصثة لطصغمئ والفاسطغئ وشاصثة لقرادة طا جرأ 
أسثاء اإلجقم سطى ضض الترطات لغظاعضععا. وتساءل التجب: عض طظ صائث شث وطةاعث سزغط غأخث سطى ساتصه 
تترغر عثه الةغعش طظ الائسغئ فسثاء اإلجقم؟! عض طظ صائث رباظغ غصعد عثه الةغعش شغ طغادغظ الةعاد 
ظخرة لقجقم ولرجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص؟! ودسا أبظاء افطئ شغ الةغعش لغصعطعا بعاجئعط سسى اهللا أن غثرج طظ 
بغظعط رجاق أتصغاء طظ الدئاط وافرضان غةثدون جغرة خالث بظ العلغث وصاغئئ بظ طسطط وخقح الثغظ.

من األقصى المبارك حزب التحریر فی األرض المبارکۀ فلسطین یدعو جیوش األمۀ للذود عن مقام النبی األکرم ملسو هيلع هللا ىلص

والجغعت  ضالثواجظ  افجاجغئ  الشثائغئ  السطع  تطال  ضئغرة  غقء  طعجئ  افردن  تةااح  السآال: 
أن  أم  سابرة  المسغحغئ  افزطئ  عثه  شعض  افخرى،  السطع  طظ  غغرعا  وتطال  ضما  التمراء  والطتعم 
وطا  والثولغئ؟  اإلصطغمغئ  سقصاته  ظاغةئ  افردن  شغ  اقصاخادي  الظزام  سطى  ضاغطئ  أجئاباً  لعا 
افجسار؟ غقء  شغ  السئإ  عما  افوضراظغئ  الروجغئ  والترب  ضعروظا  طرض  أن  طظ  غحاع  طا  ختئ  طثى 

يف رتاب دجاعر الثقشئ
دغظ الثولئ اإلجقم

أم السصغثة اإلجقطغئ أجاس الثولئ؟!
ــــــــــــــــــــ

بصطط: افجااذ طتمث خالح
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 افربساء ١٦ طظ ذي الصسثة ١٤٤٣عـ المعاشص ١٥ تجغران/غعظغع ٢٠٢٢ طـ٢     السثد ٣٩٥

المضاإ  رئغج  أضث  المازاعرغظ،  سطى  التغ  الرخاص  وإذقق  الحمالغ  تطإ  رغش  طزاعرات  سطى  تسصغئا 
المازاعرغظ  تراك  طعاجعئ  أن:  الععاب  سئث  أتمث  افجااذ  جعرغا  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ 
ظعةه  ووتثة  اإلجرام  سصطغئ  تحابه  غآضثان  سفرغظ،  لتراك  ظخرًة  الئطثات  وشجسات  التغ،  بالرخاص 
رغط تظعع طظ غماعظه، ووتثة البعرة رغط طضر أسثائعا لامجغص رصساعا والافرغص بغظ طظاذصعا. وأضاف 
والحرضات  الفخائطغئ  المظزعطئ  طظ  العاصع  الزطط  لرشع  الظاس  تترك  إن  ختفغ:  بغان  شغ  الععاب  سئث 
طا  إن  طعضتا:  ظفعجعط.  شغ  طاصثة  زالئ  ق  البعرة  جثوة  وأن  افطئ،  أبظاء  تغعغئ  سطى  غثل  الربتغئ 
الظزام  طسآولغاه  غاتمض  وصاض،  رخاص  إذقق  طظ  سظعا  ظاب  وطا  وتضسغر  ترق  أسمال  طظ  غتخض 
وإن  الةئاغئ،  سصطغئ  سطغعط  وجغطرت  الرساغئ،  سصطغئ  سظعط  غابئ  الثغظ  الفخائطغئ  والمظزعطئ  الارضغ 
سظ  وإلعائعط  إرادتعط،  لضسر  الظاس  سطى  الدشط  شغ  حرغك  عغ  المرتئطئ؛  الفخائطغئ  المظزعطئ 
أرض  شغ  المسطمغظ  الئغان  وخاذإ  اإلجقم.  تضط  وإصاطئ  الظزام  إجصاط  شغ  المامبض  افجاس  عثشعط 
ضعصعد  غساسمض  طما  غغرعا  أو  ضعرباء  أو  بارول  طظ  الطاصئ  أظعاع  جمغع  إن  بالصعل:  المئارضئ  الحام 
عغ  الطاصئ  عثه  فن  الحرضات،  أو  لفشراد  تسطغه  أن  حرسًا  لطثولئ  غتض  ق  المخاظع..  أو  الئغعت  شغ 
شصط  جئئعا  لغج  لطظاس  تتخض  الاغ  واإلرعاق  الزطط  أظعاع  إن  طدغفا:  لفطئ.  الساطئ  المطضغئ  طظ 
فظعا  غسظعظعا،  الاغ  والصعاظغظ  افظزمئ  شساد  بض  تضعطاتعط،  وشساد  الفخائطغئ  المظزعطئ  شساد 
جمغع  سطى  وجإ  ولثلك  والترطان،  الحصاء  إلى  غآدي  طا  الثولئ،  سظ  الثغظ  تفخض  وضسغئ  أظزمئ 
الظئعة.  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  وإصاطئ  الفاجث  العاصع  لاشغغر  الساططغظ  طع  غسمطعا  أن  المسطمغظ 
السغاجغئ  وشثاخعط  أسثائعط  طضر  غئخروا  أن  المترر:  سمعم  شغ  البائرغظ  أعطظا  داسغا  الئغان  وخاط 
سطى  غئصعا  وأن  أدواتعا،  سئر  أطرغضا  تعظثجه  الثي  الضفر  ودجاعر  الصاتض  السغاجغ  التض  رأجعا  وسطى 
سعجًا. غئشعظعا  طظ  ضض  أظعف  رغط  باإلجقم  تضمًا  بمرتعا  لاضعن  ببعرتعط  اقجامرار  شغ  سعثعط 

اقشاااتغئ  الةطسئ  الماضغ  افربساء  غعم  اظططصئ 
طظ  باغسغر  السعداظغ   - السعداظغ  التعار  لمتادبات 
السسضرغئ  الطةظئ  بتدعر  المحارضئ،  البقبغئ  اآللغئ 
المةطج  رئغج  ظائإ  برئاجئ  السغادة  بمةطج 
وتجب  تمغثتغ،  أول  الفرغص  اقظاصالغ  السغادي 
المآتمر  جاظإ  إلى  افخض  الثغمصراذغ  اقتتادي 
الحسئغ، وصعى الترغئ والاعاشص العذظغ، وتتالش صعى 
الطغئرالغ،  والتجب  البعرغئ،  والةئعئ  العذظغ،  التراك 
دسمعط  بغرتج  شعلضر  افطمغ  المئسعث  غجسط  شغما 
المرتطئ اقظاصالغئ شغ السعدان شغ ضطماه أن الصرار شغ 
الظعاغئ بغث السعداظغغظ، وأضاف ظرغث أن ظتثث تشغغرًا 
التعار.  تسعغض  عع  ودورظا  التعار،  خقل  طظ  تصغصغا 
المحارضئ  سظ  اطاظسئ  الاغ  افذراف  تمغثتغ  ودسا 
شغ جطسات التعار المئاحر إلى تشطغإ المخطتئ السطغا 

لطئقد واقظثراط شغ التعار.
والاغ  السعدان،  شغ  التالغئ  السغاجغئ  افزطئ  إن 
ظحأت طظث بقث جظعات، عغ شغ افخض خراع دولغ؛ 
ذرشعا  برغطاظغا  وخاخئ  وأوروبا  ذرف  طظ  أطرغضا 
اآلخر، أطا أدوات الخراع شعط السسضرغعن والمثظغعن 
والترضات المسطتئ، وبسخ افتجاب، ولةان المصاوطئ، 

والاةمسات الاغ أظحؤئ سصإ اإلذاتئ بالئحغر.
سطى  الماضغ   ١٠/٢٥ شغ  الئرعان  اظصقب  وضان 
اجاماسه  طظ  جاسات  بسث  جاء  صث  المثظغئ  التضعطئ 
أجظتئ  صخصخئ  أجض  طظ  وضان  افطرغضغ  بالمئسعث 
أوروبا، وإبساد أدواتعا، شصام الئرعان بعضع تمثوك 
واساصض  الثظاق،  سطغه  وضغص  الةئرغئ  اإلصاطئ  تتئ 
وزراء تضعطاه، شةظ جظعن سمقء السفارات افوروبغئ، 
(ق  البقبئ  القءات  حسار  والاشغغر  الترغئ  صعى  شرشسئ 
وطرت  السسضر،  طع  حرسغئ)  ق  حراضئ،  ق  طفاوضات، 
تراك  وطع  صئداعا.  تتضط  وأطرغضا  والحععر  افغام 
الحارع لطدشط باثبغر طظ سمقء أوروبا، صاطئ أطرغضا 
البقبغئ،  اآللغئ  شغ  طامبطئ  افخرى  أدواتعا  باترغك 
وصئطعا صام شعلضر بالةطعس طع افذراف ضاشئ وطظعط 
الةطعس  بدرورة  إصظاسعا  تط  الاغ  المصاوطئ  لةان 
والتعار لطثروج طظ افزطئ الصائمئ، طع وخعل طساسثة 
وزغرة الثارجغئ افطرغضغئ طعلغ شغ إلى الئقد صئض بثء 
جطسات التعار، وتروغخ زوار السفارات الشربغئ، وصث 
تط بالفسض جطعس المماظسغظ لطتعار طع السسضر بتدعر 
طعلغ شغ والسفغر السسعدي بالثرذعم، ووخش التعار 

بأظه غغر طئاحر.
وأخثرت السفارة افطرغضغئ بالثرذعم بغاظاً جاء شغه: 
وشث  وبتدعر  السسعدغئ  السفارة  طظ  طصثر  "بثسط 
المضعن  طظ  وطمبطغظ  افطرغضغئ  الماتثة  العقغات 
المرضجي،  المةطج  والاشغغر  الترغئ  وصعى  السسضري 
الاصعا الغعم الااجع طظ تجغران/غعظغع بشرض تئادل 
الراعظئ  السغاجغئ  افزطئ  تض  ضغفغئ  تعل  افشضار 
اقظاصال  إلى  تآدي  جغاجغئ  لسمطغئ  العخعل  وضثلك 
بالاجام  ظرتإ  "إظظا  الئغان:  شغ  وجاء  الثغمصراذغ"، 
طع  والتعار  أوقً،  بقدعما  طخطتئ  لعضع  الطرشغظ 
أختاب المخطتئ اآلخرغظ. عثا اقجاماع ق غحضض بأي 
تال طظ افتعال بثغق لفلغئ البقبغئ، ولضظ غاطابص 

طع دسط ضض المةععدات لئظاء البصئ بغظ افذراف".
والاشغغر  الترغئ  صعى  باجط  الرجمغ  الظاذص  وأضث 
المعظثس سمر الثصغر بسث اظاعاء اقجاماع المحارك 
بغظ اآللغئ البقبغئ المضعظئ طظ افطط الماتثة واقتتاد 

أبثًا  غغأجعا  لظ  المأجعرغظ،  سظ  شدًق  التغاة  سظ 
طعما تضرر الفحض طظ إسادة المتاولئ.. شطسطعا تظةح 

شغ الضّرة افلش أو افلفغظ! وَطظ غثري؟!
الثلئ  أصطه  باعر!  بمظه  افطــئ  لععغئ  الاظضر   -٤
الثخط  لسئئ  شغ  الثخعل  إذ  الثظغا!  شغ  والععان 
الغأس  إلى  تامًا  ُتفدغ  خغاظئ  وصعاسثعا  بصعاظغظعا 

والعجغمئ والخشار.
ظآضث طظ عثا المظئر سطى أن الئثغض العتغث المفدغ 
واقظاخار  والرشسئ  لطسجة  والمتصص  اهللا  رضعان  إلى 
دغار  إلى  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ  سعدة  عع  إظما 
سطمًا  حرسغًا،  طططئًا  بعخفعا  جثغث،  طظ  المسطمغظ 
أن طا جعف غاتصص سطى أرض العاصع بصغاطعا عع طظ 
أوجإ العاجئات، والثي لغج أصطه تعتغث افطئ وصعر 
سطى  التص  دغظ  وإظعار  البروات  واجارجاع  افسثاء 

الثغظ ضطه. شالثقشئ طسألئ حرسغئ بافجاس.
و"إظةازات  افتثاث  وطةرغات  العاصع  ظاتغئ  طظ  أطا 
تضط  أظصاض  سطى  ظحأت  الاغ  العذظغئ"  الثولئ 

اإلجقم، شغ الةجائر وشغ غغرعا، شصث:
افطئ  تسغحه  طا  أن  أتث  سطى  غثفى  ق  أخئح   -١
أجاس  سطى  وتحرذٍم  ضسٍش  طظ  الغعَم  اإلجقطغئ 
الفضرة العذظغئ الثخغطئ المفروضِئ سطغعا طظ الشرب، 
جراء  ظحأت  تثوم،  لظ  ذارئئ  حاذة  تالئ  عع  إظما 
إصثام الضاشر المساسِمر الشربغ سطى ظحر جمعم بصاشاه 
وظزرته لطتغاة وإبارة الظسرات طظ ضض خظش شغ بقد 
المسطمغظ، بط عثِم أرضان الضغان الةاطع لطمسطمغظ 
وضغاظات  سثغثة  أصطار  إلى  بامجغصه  أجظثته  وتظفغث 
عجغطئ ق تصثر سطى حغء، غتضمعا ظعاذغر طةرطعن 
الظاس  تدطغض  سئر  افجظئغ  خثطئ  سطى  طامرجعن 
ذمج  عغ  افجاجغئ  طعماعط  الحسعب،  وخــثاعِ 
ععغئ افطئ وشص إرادة المساسمر، وطظع حسعبعا طظ 
ظض  شغ  والصعة  العتثة  إلى  والسعدِة  والاترر  الرصغ 

اإلجقم.
ططتًا  بات  المسطمغظ  بقد  شغ  الاشغغر  أن  تئغظ   -٢
شغ  التالغئ  العذظغئ  الثول  ضض  إخفاق  إلى  بالظزر 
إتثاث أي ظععض أو تظمغئ أو تصثم غثضر، سقوة سطى 
أن عثه الضغاظات المظاعغئ الخقتغئ عغ الاغ أوخطئ 
الحسعب اإلجقطغَئ ضما عع طحاَعث شغ ضض صطر إلى 
عثه التالئ الاسغسئ طظ الفعضى واقظسثاد، بسث أن 
أشسثت أتعال الظاس سطى ضاشئ افخسثة سطى طثى 
وعغ  والائسغئ.  الرداءة  أخظاف  ضض  وضرجئ  سصعد، 

اآلن ترغخئ سطى اجامرار تالئ الاصعصر واقظتثار.
(أو  الدغصئ  العذظغئ  الثولئ  أن  طسطعطًا  بات   -٣
عغ  إظما  التضط  سظ  اإلجقم  ُتصخغ  الاغ  الصعطغئ) 
اطاثاد لتضط المساسِمر شغ بعب جثغث، وعغ بالرغط 
المسطتئ  البعرات  إبان  والمآجغ  الادتغات  ضض  طظ 
لسئئ  الماضغئ  السصعد  خقل  المساسمر  سطى  وغغرعا 
اجاسمارغئ جثغثة طظ عثا الطرف أو ذاك بأجالغإ 
تةري  والمضر،  الثئث  شغ  غاغئ  طساتثبئ  ووجائض 
شغ  المسطمغظ  وتضئغض  الظمع  سرصطئ  بعاجطاعا 
بقدعط وتسعغص تدارة الشرب وتبئغئ ذراز سغحه 
جمغع  سطى  افطــئ  ععغئ  وضــرب  لطتغاة،  وظزرِته 
الائسغئ  لاضرغج  أداة  بالمةمض  شعغ  المساعغات. 
عثه  سطى  المصغائ  اقجاسمارغئ  الرأجمالغئ  والعغمظئ 
الئطثان المضطعطئ جغاجغًا واصاخادغًا وبصاشغًا وإذالئ 

سمر جغطرة الشرب سطى الحسعب اإلجقطغئ.
افطر  تصغصئ  شغ  عغ  العذظغئ  الثولئ  أن  تئغظ   -٤
أدوات  بغظ  طظ  المساسِمر  بغث  وشسالئ  طعمئ  أداة 
وأجالغإ أخرى قطاخاص بروات افطئ وظعإ خغرات 
الحسعب وإشحال أو اتاعاء بعراتعا المساصئطغئ ضطما 

بارت أو اظافدئ.
أن  المآجغ  تطك  وضض  التصائص  عثه  بسث  غخح  شعض 
ظطالإ طظ جثغث بثولئ طثظغئ تتئ جصش العذظغئ؟! 
ْحـــَســـُن ِمـــَن الــّلــِھ ُحْكمًا 

َ
ــِة َيــْبــُغــوَن َوَمــــْن أ ــِلــيَّ ِ ــا َ ــ

ْ َفــُحــْكــَم ا
َ
﴿أ

 ﴾َقْوٍم ُيوِقُنوَن ّلِ

افشرغصغ واإلغصاد، طع المضاإ الاظفغثي لطترغئ والاشغغر 
أظعط سطى اجاسثاد لطاساذغ اإلغةابغ طع اآللغئ لاتصغص 
طا تخئع إلغه تتئ سظعان "إظعاء اقظصقب" وطا ترتإ 
الثغمصراذغ  المثظغ  الاتعل  طسار  واجارداد  سطغه 

بسططئ ضاططئ تمبض الةمغع.
صث  السغاجئ  طرتجصئ  أن  لطسغان  المابطئ  التصغصئ  إن 
غطاق  ق  جتغط  إلى  وتعلععا  الظاس،  تغاة  أشسثوا 
الةحع،  الرأجمالغ  وظزاطه  اقظتقلغئ،  الشرب  بأشضار 
بض أضبر طظ ذلك تغث اجارخخعا دطاء افبرغاء طظ 
شغما  الضسضئ  وطظاخفئ  التضط،  لضرجغ  العخعل  أجض 
طراوغئ  طةرد  السغاجئ  بأن  الثطأ  لفعمعط  بغظعط، 
وظفاق وضثب وتظفغث فواطر أجغادعط الشربغغظ، وغاب 
سظ أذعاظعط المفععم الختغح لطسغاجئ وعع رساغئ 

حآون الظاس وتفر طخالتعط.
إن أطرغضا ق ترغث اجاصرارًا لطسعدان، بض تسسى لافاغاه 
وتصسغمه إلى طجق طمجصئ، وشخض جظعب السعدان خغر 
دارشعر،  شغ  المائصغ  لامجغص  المثطط  وغسغر  دلغض، 
السعدان  وحرق  ضردشان،  وجظعب  افزرق،  والظغض 
واقجافراد  صئداعا  إتضام  سطغعا  لغسعض  وحماله، 
بتضط السعدان لظعإ خغراته وظحر طئثئعا الصائط سطى 
شخض الثغظ سظ التغاة، أطا ضعن أطرغضا ترغث تتعق 
خثاع  طةرد  شعثا  الماععمعن  غتطط  ضما  دغمصراذغا 
أطرغضغ وعغ تئتث سمظ غتصص لعا طخالتعا أغا ضان، 
وتفدض شغ ذلك الثضااتعرغغظ، شالظزام الثغمصراذغ 
برطاه صائط سطى الضثب والادطغض، وصث حاعثظا طا تض 
بمئظى الضعظةرس بغظ أظخار تراطإ وأظخار باغثن، 
شطاسطط أطرغضا وضض ططئ الضفر أن اظثبار سعث الزقم 
والعغمظئ افطرغضغئ صث بات وحغضاً، وأن أعض السعدان 
صث أدرضعا المثطط وغسمطعن لطفر العجط السغاجغ 

المظافع الاابع لطشرب المساسمر.
غتصص  ظزام  عع  السعدان  أعض  غرغثه  طا  إن 
وطتاجئئ  الزالمغظ،  طظ  والصخاص  السثل  لعط 
تص  شغ  جرطا  ارتضإ  طظ  وضض  الفاجثغظ،  التضام 
وإظخاف  تصه،  تص  ذي  ضض  وإسطاء  والسئاد،  الئقد 
وضسغئ  أظزمئ  سئر  غاتصص  لظ  وعثا  المزطعطغظ، 
تةسض  أظزمئ  الضفرغئ،  الشرب  تحرغسات  سطى  صائمئ 
غاتصص  لظ  اسائار،  ضض  شعق  والمخطتئ  المتاخخئ 
الضعن  خالص  طظ  تحرغسه  غسامث  بظزام  إق  ذلك 
وتسالى  جئتاظه  اهللا  طظ  ظزام  والتغاة،  واإلظسان 
﴾، ولظا شغ رجعل  ُ َّ ْنَزَل 

َ
ْم ِبَما أ ُ َ ِن اْحُكْم َبْي

َ
الصائض: ﴿َوأ

اهللا أجعة تسظئ، إذ أصام الثولئ، وتعل المةامع طظ 
صرظا  سحر  بقبئ  السالط  وصغادة  الرصغ  إلى  اقظتطاط 
سظثطا  بثلك  الصغام  ظساطغع  والغعم  الجطان.  طظ 
المآجسات  شغ  الدئاط  طظ  المثطخعن  غصعم 
السسضرغئ بإسطاء الظخرة لتجب الاترغر الثي غتمض 
رجال  وجعج  سثته،  لثلك  أسث  وصث  افطئ،  طحروع 
التضط  وأجعجة  الثولئ،  حضض  غئغظ  ودجاعرًا  دولئ، 
اجاماسغًا  وظزاطًا  شرغثًا،  اصاخادغًا  وظزاطًا  واإلدارة، 
إن  طظعةغ.  تسطغط  بأجج  الظحء  وتربغئ  سفغفًا، 
جغتعل  الاترغر  تجب  له  غاططع  الثي  السغح  ظمط 
جغرة  تسغث  ططمؤظئ،  آطظئ  تغاة  إلى  الئحرغئ  تغاة 
 الثطفاء الراحثغظ والصادة الفاتتغظ إن حاء اهللا

وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *
السعدان

#بالثقشئ_ظصاطع_ظفعذ_الضاشر

تراك الةجائر ووعط اقظاصال الثغمصراذغ!

الةجائر  شغ  اظططص  الثي  الحسئغ  التراك  أسصاب  شغ 
"ججائر  إظحاء  جغاق  وشغ  ٢٠١٩/٠٢/٢٢م،  غعم 
الةجائر،  شغ  التاضمئ  المآجسئ  رؤغئ  وشص  جثغثة" 
لطئقد  جثغٍث  دجاعر  لعضع  المطتئ  الدرورة  جاءت 
٢٠٢٠/١١/٠١م.  غعم  تصرر  حسئغ  اجافااء  سئر 
غسظغ  طا  وعع  التراك،  َدجارة  طعاده  أبرز  طظ  وضان 
تئظغ ورضعَب التراك الحسئغ بشرض إخماده بثثسئ 
الاغ  الفاجثة  "السخابئ"  طظ  لطئطث  المظصث  اسائاره 
ضاظئ تتضط! وغةري اآلن إغعام الظاس بسث اجاضمال 
واصسًا،  خارت  الةثغثة  الةجائر  أن  المآجسات  بظاء 
افطر  جثغث،  اصاخادي  إصقع  أبعاب  سطى  الئطث  وأن 
الثي غبغر الثععل والسثرغئ. بغظما التصغصئ عغ أن 
غاشغر  لط  والمفطسئ  الفاجثة  التضط  طظزعطِئ  رضائَج 
لفجظئغ  الاابسئ  الفاجثَة  الجطرة  وأن  حغء،  طظعا 
لطةجائر  رئغسًا  تئعن  طةغء  صئض  تتضط  ضاظئ  والاغ 
عغ ظفسعا الاغ تتضط اآلن ولضظ ببعب جثغث، رغط 

إبساد َطظ ُأبسث وجةظ َطظ جُةظ.
وعا عغ "طئادرة لط الحمض" الاغ أسطظ سظعا الرئغج 
جعقت  تادمظ  والاغ  ٢٠٢٢/٠٥/٠٣م  غعم  تئعن 
افتجاب  طظ  السططئ  تثاارعط  طظ  طع  التعار  طظ 
الجطر  بغظ  جثغثة  طخالتئ  سظ  تظئأ  والحثخغات 
الصرار  خاتإ  بظزر  باتئ  الظفعذ  سطى  الماخارسئ 
تمضظ  جعف  الثاخطغئ"،  الةئعئ  لـ"تصعغئ  ضــرورة 
الةمغع طظ اصاسام البروة والرغع طظ خقل اقجاغراد 
باجط اقجابمار والمحارغع والخفصات، ولضظ بالطرق 
طا  وأبــرز  أعط  أن  سطمًا  الثفغئ.  وافجالغإ  الثضغئ 
بات غآرق الظزام الةجائري (الاابع فوروبا) شغ عثه 
اآلوظئ لغج عع العضع الثاخطغ بصثر طا عع الخراع 
الثولغ سطى المظطصئ، وافوضاع السغاجغئ شغ الةعار 
تةري  الاغ  افتثاث  طظ  أطرغضا  وطعصش  وغربًا  حرصًا 
الاترضات  بافترى  أو  لطةجائر،  اإلصطغمغ  المتغط  شغ 
وطظطصئ  لغئغا  شغ  وضقئعا  سئر  افطرغضغئ  السسضرغئ 
الساتض افشرغصغ وشغ حرق الصارة وغربعا، وطا بات 
سطى  المساةثات  إزاء  الةجائري  الةغح  طظ  طططعبًا 
شغ  غحعث  الئطث  أن  سطمًا  جظعبًا.  اإلصطغمغئ  الساتئ 
عثه اآلوظئ تردغًا اصاخادغًا ضئغرًا وتدثمًا وخض إلى 

طساعغات غغر طسئعصئ.
تمضظ  بسثطا  أي  الثورة،  اضامال  بسث  اآلن  لظا  شُتص 
السمقء طظ إخماد أو اتاعاء اتاةاجات الةجائر وأغطإ 
اقظافاضات الحسئغئ افخغرة شغ بقد المسطمغظ ساطًئ، 
أن ظاتثث سظ المتخطئ الظعائغئ لما جمغ البعرات 
الثروس  وأعط  أبرز   - بخثق   - وإتخاء  السربغئ، 
طظعا  أصخغ  الاغ  تطك  وبافخص  طظعا،  المساثطخئ 
اإلجقم وأبرز شغعا طططإ الترغئ والثغمصراذغئ وُرشع 
إظعاء  بفضرة  وتحئبئ  المثظغئ  الثولئ  حسار  شغعا 
تضط السسضر، ضتراك الةجائر حئاط/شئراغر ٢٠١٩م، 
ق  المبال  جئغض  سطى  السعدان  شغ  افخغرة  والبعرة 
التخر، وضثا البعرة الاعظسغئ بعخفعا تةربئ رائثة 

وظاجتئ بتسإ الضبغر. شصث تئغظ أن:
١- الاتعل الثغمصراذغ شغ بقد المسطمغظ عع وعط، 
شغ  تاظاصخ  الثغمصراذغئ  أن  وعع  بسغط،  والسئإ 
افجاس طع ععغئ الحسعب شغ عثه الئطثان المثضعرة 
تآتغ  ق  وخثسئ  عراء  أظعا  سظ  شدقً  غغرعا،  وشغ 
صثارَتعا إق إذا تثطى أعض الئقد سظ ععغاعط، وعغعات!

جراب  العذظغئ  الثولئ  جصش  تتئ  الثغمصراذغئ   -٢
الظثإ  طظ  الشرب  بتدارة  المعلسعن  وراءه  غةري 
أو  افطئ  لععغئ  المسادغئ  جعاء  بحصغعا  السطماظغئ 
إلى  وخطعا  إذا  تاى  بالبعابئ،  المااجرة  المطاتغئ 
خط الظعاغئ - بسث سصث أو سصثغظ أو ربما بقبئ طظ 
سمر الحسعب المصععرة - تئغظ لعط أن الماتضمغظ 
ولط  تتاغطعا  الشربغ،  المساسمر  أذظاب  الطسئئ،  شغ 
ُغظخفععط! بط صرروا بسث ذلك إسادة المتاولئ، دائمًا 

تتئ جصش الثولئ العذظغئ العضغسئ.
٣- عآقء المدئعسعن طظ أبظاء افطئ بمفاعغط الشرب 

بالثقشئ ظصاطع ظفعذ الضاشر املساسمر
طظ السعدان
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   السثد ٣٩٥   ٣   افربساء ١٦ طظ ذي الصسثة ١٤٤٣عـ المعاشص ١٥ تجغران/غعظغع ٢٠٢٢ طـ

ضمظ لصاءات تجب الاترغر بالصعى السغاجغئ شغ الئقد، الاصى افربساء الماضغ ٢٠٢٢/٦/٨م وشث طظ تجب الاترغر/ 
وقغئ السعدان بإطارة افجااذ ظاخر رضا – رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان، 
وسدعغئ ضض طظ افجااذ سئث اهللا تسغظ – طظسص الطةظئ، وافجااذ سئث الصادر سئث الرتمظ – سدع الطةظئ، 
الاصى بصغادة ترضئ المساصئض لقخقح والاظمغئ، وضان شغ اجاصئال العشث د. ظاجغ طخطفى – افطغظ السغاجغ، 
وافجااذ طتمث تمثان أبع سظةئ – المثغر الاظفغثي، وافجااذ طخسإ طتمث سبمان – افطغظ السام بعقغئ 
الثرذعم. تتثث د. ظاجغ سظ تضعغظ ترضئ اإلخقح والاظمغئ، والثواسغ والزروف، تغث تضعظئ شغ السام ٢٠١٩م 
بسث اساخام الصغادة الساطئ. ضما تتثث افجااذ ظاخر طسّرشاً بتجب الاترغر، وسمطه شغ إظعاض افطئ بسث دراجئ 
سمغصئ صام بعا التجب، ووخض إلى أن المحضطئ الاغ تساظغ طظعا افطئ اإلجقطغئ، والسعدان ججء طظعا، عغ غغاب 
اإلجقم شغ دولاه الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وأن افزطئ تضمظ شغ تطئغص افظزمئ الرأجمالغئ الشربغئ 
شغ التضط وشغ اقصاخاد واقجاماع وغغرعا، شعخض بظا التال إلى عثا الثرك الثي غسغحه أعض السعدان. أدى عثا 
التال إلى أن تأتغ المظزمات الضفرغئ؛ طظ افطط الماتثة، واقتتاد افشرغصغ، واإلغصاد، لااثخض شغ حآون الئقد، 
وتحرف سطى وضع التطعل لطمحاضض وافزطات الاغ تساظغ طظعا الئقد، والاغ لظ تجغثعا إق تسصغثًا. وشغ الثاام 
أضث العشث والترضئ سطى تعاخض الطصاءات والجغارات لمجغث طظ بطعرة الصداغا المطروتئ شغ الساتئ السغاجغئ.

تامئ: طعجئ الشقء الضئغرة شغ افردن

ظض  شغ  والسعز،  والةعض  والمرض  الفصر  طظ  وطجغثًا 
تضط سطماظغ شاجث شغ دولئ شاحطئ أحئه بطئظان والسراق 

واجائثاد تضام ضأظزمئ الةعر الاغ بار الظاس ضثعا.
المظزعطئ  صادة  أن  المثطخغظ  البعار  ظثضر  ضما 
الفخائطغئ غظسصعن طع أطرغضا وسمقئعا طظ افظزمئ 
لارتغئات التض السغاجغ سطى طراتض، غثثسعن الظاس 
وغثثروظعط لغمرروا عثه المراتض. شق غةعز السماح 
شالسضعت  البائر،  الحسإ  بمخغر  غاخرشعا  أن  لعط 

سطغعط طظضر سزغط وإبط طئغظ.
لصث ضاظئ جغاجئ أطرغضا وسمقئعا طظ أظزمئ الدرار 
لاسطغمعط  لعا  أدوات  الفخائض  صادة  جسض  والةعار، 
الاغ  الثطعات  طظ  ضبغرًا  حاعثظا  وصث  افطعر.  زطام 
أطرغضا  ود  شغعا  غثطئعن  الفخائض  صادة  بعا  غصعم 
ورضاعا، وغزعرون لعا اقساثال، وغطاصعن بمئسعبغعا 
إجقطعط  لعا  لغآضثوا  وغغره،  جمغث  ضمارتظ 

المساثل بض المسثل.
إن ظزام أجث عع أتث سمقء أطرغضا، وعغ طظ جاسثته 
شغ صاطظا وتثطغر بقدظا وتعةغر أعطظا، وعغ طظ جططئ 
سطغظا أسثاءظا و"أخثصاءظا" لتماغئ عثا الظزام المةرم 
التغاة.  بأجئاب  طثه  سطى  دأبئ  أن  شضان  اآلن،  تاى 
غرضعا  أن  شأرادوا  ذلك،  الفخائض  صادة  أدرك  وصث 
سظ ظزام أجث  أطرغضا لاةسض طظعط أدوات لعا بثغقً 
السغاجغئ شغ  طحارغسعا  وتظفغث  طخالتعا  تفر  شغ 
بقدظا، وضأظعط ق غسائرون طظ صخص الاارغت وظعاغئ 
والتض  الظخر  أن  غساصثون  وضأظعط  والسمقء!  الثعظئ 
بغث أطرغضا ولغج بغث اهللا سج وجض ضما تفسض افظزمئ 
السمغطئ المسائثة. شالسمغض الثي غثعن أعطه وبعرته 
ق دغظ له إق طخطتاه، وق ذطئ له وق ضمغر، فظه باع 

بثغظه سرضا طظ الثظغا صطغقً.
إن طساغرة أطرغضا أو السغر شغ رضابعا والصئعل بتطعا 
جرغمئ  عع  السطماظغ  ودجاعرعا  الصاتض  السغاجغ 
ولرجعله  هللا  وطتاربئ  والبعرة،  وافطئ  الثغظ  بتص 

ولطمآطظغظ.
وظصعل فعطظا سطى أرض بعرة الحام المئارضئ إن افطر 
جث خطغر وحر طساطغر، شاظئععا غرتمضط اهللا، وإظه 
ق خقص لضط طظ عثه المأجاة إق بالتض اإلجقطغ 
الرباظغ، والسمض طع الساططغظ سطغه إلصاطئ تضط اإلجقم 

خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة.
أن ظحعء أظزمئ الةعر الطاغعتغئ  ضما ظثضرعط أغداً 
عثه  أظاةئ  الاغ  المرتئطئ  الفخائطغئ  بمراتض  طر 
افظزمئ الفاجثة، شعض جظظازر تاى تظاب شخائطظا طظ 
صادتعا ظزاطاً ضافظزمئ الاغ بار الظاس سطغعا ودشسعا 
لطاثطص  وأبظائعط  دطائعط  طظ  الةسام  الادتغات 
سظعط  واقظفداض  اجائثالعط  طظ  بث  ق  أم  طظعا، 
ودغظعا  لفطئ  وغثطص  ورجعله  اهللا  غخثق  طظ  إلى 
غرضغ  الثي  السغاجغ،  وطحروسه  وسمطه  صعله  شغ 
اهللا ورجعله، وغتصص طخالح افطئ وسجتعا؟! شعض طظ 

 !طساةغإ أو طةغإ؟

بثسط  الثقشئ،  عثم  بسث  السربغئ  افظزمئ  ظحأت 
طظ دول الضفر، وضاظئ عثه افظزمئ أحئه طا تضعن 
طضئ  حرغش  غسمى  طظ  ضمةمعسات  الغعم،  بفخائض 
طظ  وغغرعط  جسعد  آل  سخابات  أو  تسغظ،  الحرغش 
المةمعسات شغ الئطثان السربغئ، الثغظ ارتئطعا بالثول 
الثاسمئ لعط ضفرظسا وبرغطاظغا، أطبال سمقء السادس 
طمظ  وغغرعط  باحا،  جمال  أسثطعط  الثغظ  أغار،  طظ 
وصعاظغظ  بثجاتغر  وتضمعا  السططئ  إلى  أوخطاعط 
وضساعا لعط الثول الثاسمئ، شما أحئه الغعم بالئارتئ!

الثاسمغظ  أجظثات  الغعم  تظفث  المرتئطئ  الفخائض  إن 
وخططعط وخطعاتعط ظتع التض السغاجغ افطرغضغ 

المصرر سطى أجاس جظغش والصرار ٢٢٥٤.
تضعطات  الفخائطغئ  المظزعطئ  عثه  صادة  أصام  ضما 
اإلظصاذ  ضتضعطئ  تثة،  سطى  شخغض  ضض  غتضمعا 
ظفعذ  طظاذص  آخرون  وأصام  المآصائ.  والتضعطئ 
الظاس  سطى  الادغغص  شغ  وأخثوا  ترب  ضأطراء  لعط 
بمساضظعط وطساغحعط سئر شرض افتاوات والمضعس 
سطى المسابر والتعاجج والطرصات، ضض عثا إلجئار الظاس 
سطى صئعل التض السغاجغ افطرغضغ الثي غزظ الئسخ 
أطراء  جغةسض  ولضظه  العضع،  عثا  طظ  الثقص  شغه 
شساد  سظ  شدقً  الظاس،  خثور  سطى  جابمغظ  الترب 
عثا التض وسةجه سظ تض طحاضض الظاس فظه طظ وضع 

بحر صاخرغظ وطساسمرغظ تاصثغظ.
صث  الفخائض  صادة  أن  الحام  أرض  سطى  أعطظا  وظثضر 
باسعا الادتغات ورعظعا صرار البعرة لطثاسمغظ، وأصاطعا 
إطئراذعرغات طالغئ لعط وفبظائعط، أطا أبظاء الحعثاء 
بمظع  الصادة  عآقء  صام  وضثلك  لعط،  بعاضغ  شق 
المثطخغظ طظ المةاعثغظ طظ شاح الةئعات لاترغر 
المظاذص الاغ جطمععا تظفغثا لسعتحغ وأجااظئ، وطا 

صخئ أبغ خعلئ إق خغر دلغض.
شعض بار أعض الحام لغخطعا إلى عثا التال طظ جضظى 
المثغمات بسغثًا سظ طثظعط وصراعط وبطثاتعط لغصطظعا 
بعط  لغطعل  الارضغئ  التثود  سطى  طجرغئ  طساعذظات 
الجطان أحئه طا غضعن بالاشرغئئ الفطسطغظغئ، لغضعظعا 

ساطض تشغغر دغمشراشغ غتفر افطظ الصعطغ الارضغ؟!
ظزاطا  سطماظغ  بظزام  لغسائثلعا  الحام  أعض  بار  عض 
أطراء  طسائث  سمغض  بتاضط  لغسائثلعا  أو  آخر  سطماظغا 
الدرائإ  غفرضعن  وطسائثغظ  طرتئطغظ  ترب 
وغصااتعن سطى آقم الظاس وغساصطعن ضض طظ غخثع 

بضطمئ تص أو غظضر سطغعط ظطمعط واجائثادعط؟!
إظه لتريٌّ بأعض بعرة الحام أن غثرضعا أن جضعتعط 
سطى صادة الفخائض واجائثادعط بالصرار، وطااجرتعط 
الاغ  الحعثاء  ودطاء  اهللا  غسثط  البائرغظ،  بصدغئ 
بثلئ، وجغفدغ إلى صغام ظزام تضط سطماظغ غتصص 
وجغثتعا  الثاسمئ  الثول  طخالح  طظه  الظزام  عثا 
أطرغضا وأطراء الترب، طظ صادة الفخائض، بغظما تثعإ 

تدتغات أبظاء البعرة جثى.
افوضاع  جعء  طظ  حثغثة  طساظاة  جاضعن  إظعا  بط 

صادة شخائض الحام سطى خطا خاظسغعط 
واجائثادًا وإشساداً  شساداً 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جسغث السئعدـ 

 ،(٢٠٢٢/٥/١٣ الةثغث،  السربغ  الحثخغئ.  الصروض 
وعضثا تئع الئظك المرضجي افردظغ صرار الئظك الفغثرالغ 
افطرغضغ لاةث حرغتئ طظ افردظغغظ وبحضض طفاجأ 
أن الفائثة الربعغئ صث ارتفسئ سطى صروضعط السابصئ 
شغ الئظعك الاةارغئ وأن أصساذعط الربعغئ الاغ غةإ 

تسثغثعا صث ارتفسئ!
الحسإ  أرعصئ  صث  الثولئ  أن  ذلك  إلى  غداف  رابساً: 
افردظغ بالصروض، شصث زادت دغعن الثولئ شغ افردن 
(وشص أتثث بغاظات لطئظك المرضجي افردظغ شغ ظعاغئ 
تحرغظ الباظغ/ظعشمئر طظ السام الماضغ بمصثار ٢,٣٢

طا  طحضقً  دغظار  ططغار  إلى ٣٥,٣٥  لغخض  دغظار  ططغار 
ظسئاه ١١٠,٣ شغ المائئ طظ الظاتب المتطغ اإلجمالغ 
طصابض ٣٣,٠٣ ططغار دغظار شغ ظعاغئ السام ٢٠٢٠، وبما 
ظسئاه ١٠٦,٥ شغ المائئ طظ الظاتب المتطغ اإلجمالغ 
أن  أي  الةثغث ٢٠٢٢/٠٤/١٦)  السربغ  الفارة...  لاطك 
دغعن  وعغ  دوقر...  ططغار  ظتع٥٠  اإلجمالغ  الثغظ 
داخطغئ طظ الئظعك افردظغئ ودغعن خارجغئ، وبظاًء سطى 
شإن  ظفسه  السابص  المخثر  أوردعا  الاغ  المسطعطات 
طظ  افردن غثشع طا غجغث سظ ٢,٧ ططغار دوقر جظعغاً 
الثغعن  لعثه  خثطئ  الثولئ  تتخطعا  الاغ  الدرائإ 
(ربا)، وعثا رصط ضئغر وغمبض ٣٧٪ طظ صغمئ الدرائإ 
السظعغئ الاغ تةمسعا الثولئ طظ المعاذظغظ افردظغغظ، 
 :٢٠٢٢/١/١٢ سربغ،  إظثبظثظئ  ختغفئ  شئتسإ 
تةط  شغ  طدطرد  ارتفاع  طظ  افردظغعن  (غحضع 
السظعات  شغ  سطغعط  المفروضئ  والرجعم  الدرائإ 
طثاخغطعط.  طسزط  سطى  غساتعذ  بات  إذ  افخغرة، 
وغخش افردظغعن بقدعط بأظعا افضبر شرضاً لطدرائإ 
شغ المظطصئ، إذ تئطس ظسئئ الدرائإ سطى بسخ السطع 
طظ ٧٠ أضبر  والمتروصات،  السغارات  طبض  والثثطات، 

لثشع  افردظغغظ  دخض  ربع  غثعإ  بغظما  المؤئ،  شغ 
الدرائإ...). وبعثا غادح بأن الثولئ شغ افردن تسمض 
الدرورغئ  افطعال  طظ  افردظغ  اقصاخاد  تةرغث  سطى 
الثارجغئ  لصروضعا  ربا  وتثشسعا  اقصاخادي  لطظمع 
وتجغث  والثاخطغئ، شاجغث المآجسات اقصاخادغئ رعصاً 
طظ إرعاق المعاذظ افردظغ الثي غثشع الدرغئئ سظث 
أن  بمسظى  ضئرت،  أم  أخشرت  جعاء  حراء،  سمطغئ  ضض 
بمرة الدرائإ الماةمسئ شغ الثولئ تثعإ عئاًء طظبعرًا 
طظعا  غسافغث  أن  دون  الثارجغغظ  لطمصرضغظ  خاخئ 
الثثطات  افردن  شغ  المعاذظ  غطمج  ق  إذ  الحسإ، 
جمسعا  بسث  الثولئ  تصثطعا  أن  غةإ  الاغ  الرسعغئ 
لطدرائإ، لغج عثا شتسإ بض إن الثولئ زغادة شغ 
الادطغض تاثرع بأن القجؤغظ السعرغغظ عط طظ أجئاب 
ضسش اقصاخاد، وسثم ظمعه، وعثا ضطه لثر الرطاد شغ 
السغعن، شإن القجؤغظ السعرغغظ لع أرادت الثولئ شغ 
ساطًق  لضاظعا  اقصاخاد  لثسط  طظعط  اقجافادة  افردن 
طعماً شغ الظمع اقصاخادي ضما شسطئ غغرعا طظ الثول 
واقجافادة  أخثعط  سطى  ترخئ  تغث  طبقً  ضألماظغا 
طظعط، ولضظ الثولئ شغ افردن تحرت طسزمعط شغ 

طثغمات طشطصئ وضأظعط جةظاء!
تغعغًئ  أجساً  أن  السقصئ  ذات  افجئاب  وطظ  خاطساً: 
لمساش الظاس شغ افردن صث جسطعا الظزام بغث غععد، 

شعع غساعرد طظعط المغاه:
افردن  "تمظح"  إجرائغض  إن  أردظغ  طسآول  (وصال   -١
بمعجإ  جظعغا  المغاه  طظ  طضسإ  طار  ططغعن   ٣٠
طساعثة السقم المعصسئ بغظ الئطثغظ شغ ١٩٩٤. بغ 
افردن  ظعر  طظسعب  وغظتثر   (٢٠٢١/٧/٩ جغ،  بغ 
لثرجئ الةفاف بسئإ طعاشصئ الظزام افردظغ سطى أن 
شغما  السطعغئ  غظابغسه  طظ  افردن  ظعر  الغععد  غظعإ 
تثدع طغاه افردظغغظ لرضا ضغان غععد الثي غسطغ 
إجرائغطغ  طسآول  سظ  (وُظصض  وغظصص،  وغجغث  وغمظع 
سمطغا  جغداسش  اإلجرائغطغ  افردظغ  اقتفاق  إن  صعله 
عثا  بعا  افردن  إجرائغض  جاجود  الاغ  المغاه  ضمغئ 
السام - خقل الفارة طظ طاغع/أغار ٢٠٢١ إلى طاغع/أغار 
ططغعن  بـ٥٠  بالفسض  افردن  إجرائغض  وزودت   .٢٠٢٢

اإلجرائغطغ.  المسآول  تسإ  اآلن،  تاى  طضسإ  طار 
الاغ  المغاه  أجسار  وأطا   .(٢٠٢١/٧/٩ جغ،  بغ  بغ 
"غساعردعا" افردن طظ ضغان غععد شإظعا شغ السادة 
ذغ الضامان ظزرًا لفزاساعا والفساد الزاعر شغعا إق 
أن بسخ افخئار تاسرب بأن تطك افجسار تخض إلى 
لضض طار طضسإ غداف إلغعا أجسار  أطرغضغاً  ٤٠ جظااً 
باعزئ لطدت والاضرغر تخض لـ٢٢ جظااً لطمار المضسإ 
العاتث (الةجغرة ظئ، ٢٠١١/٦/٦) لاخئح المغاه وشص 
لقصاخاد  الضئرى  المسعصات  طظ  واتثة  افجسار  عثه 
بسث أن جطمئ التضعطئ ظفسعا وحسئعا لضغان غععد 
طغاعًا  افردن  وغسطغ  الظصغئ  افردن  ظعر  طغاه  لغأخث 

طحضعضاً شغ ظصاوتعا.
٢- وضثلك شصث سمث الظزام افردظغ إلى ربط افردن 
دول  طظ  غأخثه  ضان  أن  بسث  غععد  ضغان  طظ  بالشاز 
الثطغب، وضأن افردن ضان باظازار اضاحاشات غععد لطشاز 
الطئغسغ حرصغ الماعجط، شمجق سرى اتفاصغاته طع دول 
الثطغب وظسةعا طع غععد، (وتظص اقتفاصغئ "افردظغئ/ 
اإلجرائغطغئ" تعل اجاغراد الشاز سطى تجوغث افردن بظتع 
ساطا،   ١٥ طثار  سطى  الشاز  طظ  طضسإ  طار  ططغار   ٤٥
وجط  اقتفاصغئ  عثه  تأتغ   .٢٠٢٠ غظاغر  طظ  اسائارا 
تعتر جغاجغ بغظ إجرائغض وافردن وطسارضئ حسئغئ 
وبرلماظغئ لعثا اقتفاق. إظثبظثظئ سربغ، ٢٠٢٠/١/١). 

وطع ذلك شصث سصثت رغط الاعتر والمسارضئ!
جادجاً: وبعثه افطعر أسقه تادح افجئاب التصغصغئ 
لاثععر اقصاخاد افردظغ، الثي وخطئ ظسئئ الئطالئ 
شغه ٤٢٪ (إظثبظثظئ سربغ، ٢٠١٩/٣/١)، وأن افصعال 
سظ اإلخقح اقصاخادي خالغئ طظ افشسال خاخئ وأن 
الفساد التضعطغ غجغث شغ عثر المال واجاظجاشه! وعثا 
سغظ  عع  افردن  شغ  المسامر  اقصاخادي  الاثععر 
السغاجئ اقصاخادغئ الاغ تأطر بعا دوُل الضفر أطرغضا 
وبرغطاظغا افردن لطسغر شغعا، وسغظ طا غططئه خظثوق 
الظصث الثولغ طظ افردن، وعثه السغاجئ طسامرة، تاى 
إذا طا خحغئ عثه الثول أن غبعر الظاس ضث الظزام 
ألصئ إلغه بئسخ المساسثات، وطظ تطك المساسثات 
الثولغ  الظصث  خظثوق  غصثطعا  الاغ  العئات  بسخ 
لاثفغش أسئاء خثطئ الثغعن، أي لسثاد شعائث الصروض 
الربعغئ الاغ اصارضاعا الثولئ شغ افردن، وطظ أظعاع 
أضبر  جمسئ  صث  برغطاظغا  أن  أغداً  المساسثات  تطك 
طظ ٦٠ دولئ و٤٥٠ طآجسئ طالغئ شغ طآتمر دولغ 
شغه  حارضئ  افردظغ،  اقصاخاد  لثسط  لظثن  شغ  سصث 
التضعطئ افردظغئ بمسزط وزرائعا... (إظثبظثظئ سربغ، 
طعجعئ  ضطعا  المساسثات  عثه  ولضظ   .(٢٠١٩/٣/١

لمظع بعرة افطئ قجارجاع تصعصعا.
طعجئ  وراء  الضاطظئ  افجئاب  تادح  وعضثا  جابساً: 
شعثه  افردظغ،  بالحسإ  تسخش  الاغ  التالغئ  الشقء 
عغ افجئاب الرئغسغئ والتصغصغئ الاغ تصش خطش طعجئ 
الشقء عثه، وأطا افجئاب افخرى لمعجئ الشقء السالمغئ 
جائتئ  طظ  السالط  سئر  اإلسقم  وجائض  بعا  تدب  الاغ 
ضعروظا، وضثلك افجئاب الماسطصئ بالترب الروجغئ شغ 
أن  إق  اصاخادي...  تأبغر  لعا  ضان  وإن  شعغ  أوضراظغا، 
تمئ  إذا  طظعا  الاثفغش  أو  سطغعا  الصداء  غمضظ  عثه 
طسالةئ أجئاب الثطض اقصاخادي المئغظئ أسقه طسالةئ 
ختغتئ وشص أتضام الحرع، وإق شساجداد الئقد حصاء 
ِذْكِري  َعْن  ْعَرَض 

َ
أ ﴿َوَمْن  اهللا  وخثق  غقء  وافجسار 

تتسط  أن  إلى  ذلك  وغسامر  ًا﴾،  َضْن َشًة  َمِع َلُھ  َفِإنَّ 
افطئ أطرعا، وتسصث صطئعا سطى سصغثتعا، شامسك بتئض 
اهللا، وتعلغ صغادتعا لطمثطخغظ العاسغظ طظ أبظائعا، 
وتسصط جغاجئ الثول الضئرى بإجصاط سمقئعا، وتصغط 
خقشاعا الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شامف افرض سثقً 
ورخاًء، وسظثعا تظصطإ تغاتعا سجًة بسث ذل، ورخاًء بسث 
َلِذْكَرى  َذِلَك   ِ  

بسث خدعع وتئسغئ ﴿ِإنَّ شصر، وتمضغظاً 
 ﴾يٌد ِ َش َو  ُ َو ْمَع  السَّ ْلَقى 

َ
أ ْو 

َ
أ َقْلٌب  َلُھ  اَن  َ ِملَْن 

السابع طظ ذي الصسثة ١٤٤٣عـ
٢٠٢٢/٦/٦م

افجعاء  وتعغؤئ  المئارضئ  افرض  شغ  غععد  تمضغظ 
افطئ  خاخرة  شغ  وبصائه  أطظه  لدمان  والسقصات 
اإلجقطغئ، ولثلك ترى التضام غاصاذرون إلى تصثغط 
لثلك،  غططئعط  تغظما  لطشرب  والطاسئ  العقء  طراجط 
لمحارغع  وغروجعن  السقصات  وغصغمعن  شغطئسعن 
الافرغط وطثططات الاصسغط والاصجغط، وغماظسعن سظ 
أدظى طعاصش اإلزساج أو الاظشغص سطى اقجاسمار وضغان 
غععد، ولثلك رأغظا طآخرا ضغش أن تاى سئارات حةئعط 
افدظى  وبالتث  طدئعذئ  باتئ  اجاظضارعط  وبغاظات 
وشغ العصئ الدائع، فظعط صطئا وصالئا طع غععد والشرب.

لطاترغر  تاعق  شعغ  وأصخاعا  بصثجعا  شطسطغظ  أطا 
جغعش  أغثي  سطى  إق  تضعن  ق  وسجة  ظخر  ولغعم 
طداجع  غصخ  بات  ولصث  المثطخئ،  وصعاعا  افطئ 
غععد واقجاسمار ظثاء أعض شطسطغظ لفطئ وجغعحعا 
وإن  الاترغر،  لمسرضئ  لغعئعا  ظعار  لغض  واجاظفارعط 

 ذلك لضائظ صرغئا بإذن اهللا
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

المئارضئ (شطسطغظ)

وخعشا، شاراطإ تغظما ضان شغ السططئ صث اجاشض تضام 
سطى  وأجئرعط  افطعال  ظعإ  اجاشقل؛  أبحع  الثطغب 
تصثغط طؤات المطغارات صرابغظ بغظ غثغه، بط بثأ بعط 
تطصات الاطئغع السطظغئ طع ضغان غععد شغ اقتفاق الثي 
جمغ اتفاق "أبراعام" وجرعط جّرًا ظتع الاطئغع وتظفغث 
طثططاته شغ الحرق افوجط، بط جاء باغثن وواخض 
المحعار، شضان دور اإلطارات العصح شغ الاطئغع طع ضغان 
غععد، ودور صطر شغ الاتضط بشجة وشخائض المصاوطئ 
والاطئغع  والجغارات  المشازلئ  وضاظئ  غجة،  وصغادات 
حئه السطظغ طع تضام السسعدغئ، والاطئغع السطظغ طع 
الئترغظ، والاسرغئات الماضررة سظ السقصات والجغارات 
طع جططظئ سمان، وعضثا والتئض سطى الةرار، شصث أخئح 
لتضام الثطغب الثور الرغادي شغ الاطئغع وتظفغث طحارغع 

أطرغضا وغععد شغ المظطصئ.
والمتخطئ أن تضام الثطغب ضما باصغ تضام المظطصئ؛ 
تضام طخر وافردن وترضغا والمشرب وتعظج، ضطعط 
والشرب  الشربغ،  اقجاسمار  صعى  بغث  حطرظب  أتةار 
بدرورة  سصعد  طظث  صراره  تسط  صث  أطرغضا  بصغادة 

تامئ ضطمئ السثد: تضام الثطغب جئاصعن شغ الاطئغع طع ضغان غععد

وفد من حزب التحریر/ والیۀ السودان یلتقی حرکۀ المستقبل لإلصالح والتنمیۀ

أضث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض): أن تمثغث طةطج 
افطظ لئسبئ غعظغااطج غسظغ جظئ أخرى طظ وخاغئ الثول اقجاسمارغئ الخرغتئ سطى الئقد، ورشثعا بافدوات 
اإلصطغمغئ، لفك اقحائاك بغظ أداتغ اقجاسمار الثولغ؛ السسضر المثسعطغظ طظ اقجاسمار التثغث؛ أطرغضا، وبغظ 
المثظغغظ السطماظغغظ المرتئطغظ باقجاسمار الصثغط؛ برغطاظغا. وإزاء عثا الامثغث، واصائاجاً طظ طحروع دجاعر 
دولئ الثقشئ، أضث أبع خطغض شغ بغان ختفغ سطى التصائص اآلتغئ: أوقً: ترم اإلجقم أن غضعن لطضاشرغظ سطى 
المآطظغظ َجِئغقً. باظغاً: المظزمات الاغ تصعم سطى غغر أجاس اإلجقم، أو تطئص أتضاطاً غغر أتضام اإلجقم، ق غةعز 
لطثولئ أن تحارك شغعا، فظعا تصعم سطى افجاس الرأجمالغ السطماظغ؛ سقوة سطى أظعا أداة شغ غث الثول الضئرى 
وق جغما أطرغضا. بالباً: ق غةعز في شرد، أو جماسئ، أن تضعن لعط سقصئ بأي دولئ طظ الثول افجظئغئ طططصاً. 
وخاط الئغان طآضثا: إن عثه الثوغقت العذظغئ العظغفغئ، الاغ أظحأعا الضاشر المساسمر شغ بقد المسطمغظ، 
وعثا العجط السغاجغ السمغض، لظ غظعدعا بأطاظا، وإظما الثي غصعم بثلك عع دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة الاغ جاصطع دابر الضاشرغظ، وتصاطع ظفعذعط، وتصغط السثل، وترسى حؤعن افطئ بأتضام رب السالمغظ.

التمدید لبعثۀ یونیتامس سنۀ أخرى 
وصایٌۀ صریحۀ للدول االستعماریۀ على السودان
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تسصغئا سطى ظحر الظاذص الرجمغ باجط التجب التاضط شغ العظث تشرغثة تطاول شغعا سطى طصام رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
أضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ: إن عثه اإلجاءة طظ صغادات 
ذلك التجب لغسئ شطائ لسان، وإظما عغ ججء طظ جغاجات الاترغخ المسامرة سطى اإلجقم والمسطمغظ الاغ 
غصعم بعا العظثوس وتجبعط التاضط التاصث. طدغفا: إن عثا الاطاول سطى سصغثة المسطمغظ إظما عع تطصئ 
طظ جطسطئ طسامرة طظ السثوان سطى اإلجقم وأعطه باتئ تاةاوز ضض الثطعط التمر، شعا عع ضغان غععد 
غسائغح أرض شطسطغظ وصثجعا وطصثجاتعا، وعا عط المحرضعن طظ الئعذغغظ غئغثون الروعغظةا، وضثلك 
غفسض المقتثة شغ الخغظ بالمسطمغظ اإلغشعر. وخاذإ الئغان المسطمغظ بالصعل: إن عثه التالئ المسامرة 
والماخاسثة طظ اإلجاءة تةاه اإلجقم غاتمض وزرعا تضام المسطمغظ شغ أظزمئ السار صئض غغرعط، فظعط عط 
أول طظ حظ الترب سطى اإلجقم وأتضاطه تغظ سططعا حرع اهللا، ورضعا بأن غضعظعا سمقء وططاغا لطشرب الضاشر 
المساسمر. وإن عثا السثوان طا ضاظعا لغةرؤوا سطغه إق ِلما خئروه طظ خغاظئ تضام المسطمغظ جمغسا وتثاذلعط. 
وخاط الئغان بالصعل: لصث جطإ عآقء التضام بةئظعط المعاظئ لفطئ تاى شصثت عغئاعا، وعاظئ سطى أسثائعا، 
تضاطعا،  بفسض  طضئطئ  ولضظعا  سثوعا،  لردع  وغجغث  غضفغ  بما  والئأس،  الصعة  لثغعا  اإلجقطغئ  افطئ  أن  طع 
ولثلك شإن طةرد الشدإ طظ الاطاول سطى اإلجقم وطصثجاته ق غضفغ، طا لط غاتعل ذلك الشدإ إلى غدئئ 
هللا، تئثأ باجاباث عآقء التضام الةئظاء الماآطرغظ، وتصغط خقشاعا لاسعد طظ خقلعا خغر أطئ أخرجئ لطظاس.

وجعدعط  وجاضظج  افطئ  لفزاعط  طسصطئ،  ذارئئ، 
سظثطا تسارجع جططاظعا وتمطك أطرعا، صرغئا بإذن اهللا.

شئسث صغام البعرات الاغ تفةرت شغ وجه عثه افظزمئ 
الاغ تساظث إلى الفضر الشربغ الرأجمالغ وإلى السطماظغئ 
الئائسئ والثغمصراذغئ الفاحطئ، خار اإلبصاء سطى إصخاء 
لسغاجات  الثثام  التضام  طعّمئ  التغاة  طظ  اإلجقم 

اقجاسمار شغ بقدظا.
الخثئئ  القئضغئ  افبعاق  عثه  لمبض  غسث  لط  إظه  بط 
اإلجقطغ  التداري  المحروع  به  تعاجه  شضر  طظ 
ولثلك  واقصاخادغئ،  والسغاجغئ  الاحرغسغئ  وبثائطه 
شإن أجعض جقح غحعره أختابعا بسث اقظستاب طظ 
الخراع الفضري عع جقح الاثعغش طظ سعدة اإلجقم 
إلى التضط والاحرغع والصاظعن... ذمسا شغ سجل التجب 
السغاجغ الثي ظثر ظفسه لاتصغص عثه الشاغئ بسعن 
شغ  تبغبئ  بثطاً  غاصثم  أظه  طع  وتسالى،  جئتاظه  اهللا 

افوجاط الحسئغئ وافوجاط الظثئعغئ.
دولئ  دجاعر  طحروع  بإخراج  الاترغر  تجب  صام  وصث 
طاضاطض  الخغاغئ  بارع  طاظاجصا،  طحروسا  الثقشئ 
افرضان، طظادغا افطئ اإلجقطغئ أن تسمض سطى وضسه 
طعضع الاطئغص، وأن تخرخ شغ وجه عآقء المدئعسغظ 
الثغظ جمعا أظفسعط عغؤئ اجاحارغئ إلسثاد دجاعر 
جثغث، لاصعل لعط افطئ: إسثاد طاذا؟! دجاعر سطماظغ 
جثغث  طظ  لضط  جظثدع  أّطئ  ظتظ  شعض  جثغث؟! 
ولثجاتغرضط السطماظغئ الئائسئ؟! وعض ظتظ أطئ ولغثة 
الغعم لغج لعا ظزام ترغث أن تآجج لظفسعا طضاظا 

تتئ الحمج شاساسغظ بأبعاق القئضغئ؟!
لطئحرغئ  الثغر  تمطئ  الاارغت  شغ  سرغصئ  أطئ  إظظا 
لظثرجه  لطسالط  ظصثطه  طا  الغعم  ولثغظا  صرون،  ذعال 
طظ تالئ الاثئط والدغاع والصعر، شاإلجقم السزغط 
بّغظ طظعةغئ الاحرغع وتثد طخادرعا شغ ضااب اهللا 
الظزام  وضئط  ملسو هيلع هللا ىلص،  الضرغط  رجعله  وجظئ  جئتاظه 
ولغج  الرساغئ،  أجاس  سطى  صائما  وجسطه  السغاجغ، 
سطى أجاس المظاورة والثثاع لطعخعل إلى المظاخإ، 
شغضعن دجاعرا تئغظ طعاده اقصاخادغئ ضغفغئ رساغئ 
وضع  تغث  اقصاخادغئ  السغاجئ  أي  المال  حآون 
اإلجقم اإلخئع سطى طضمظ الثاء شى المةامع شسالةه، 
ْغِنَياِء 

َ
َن اْأل ْ ْي َال َيُكوَن ُدوَلًة َب َ غصعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿

ِمْنُكْم﴾، شسظ أتضاطا تتعل دون ترضج المال شغ غث شؤئ 
صطغطئ شغ المةامع، دجاعرا غتثد السغاجئ الثارجغئ 
بحضض غةسض السغادة لقجقم وغآجج لثولئ سزغمئ 
جمساء،  لطئحرغئ  الثغر  وتتمض  المسطمغظ،  ضض  تةمع 

َن﴾. ِ
َ
ْرَسْلَناك ِإالَّ َرْحَمة ِلْلَعامل

َ
صال تسالى: ﴿َوَما أ

جاعج  دجاعر  طحروع  لفطئ  غصثم  الاترغر  وتجب 
لطاطئغص وشغه تض لةمغع افزطات ولسان تاله غصعل 
لعآقء التضام والمدئعسغظ بالشرب وببصاشاه وصعاظغظه 
سائات  سطى  بالاسعل  أظفسضط  ُتاسئعا  ق  ودجاتغره، 
الشرب الضاشر، والثقشئ صائمئ صرغئا بإذن اهللا سج وجض، 
والثقشئ  طثبرا؛  غرتتض  أن  أوحك  الةئري  شالتضط 
شةرعا  تئاحغر  تةطئ  صث  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة 
وعغ طصئطئ؛ ولظ غامضظ التاصثون أن غمظسعا إصاطاعا 

رغط سزط ضغثعط.
اإلجقم  بسثل  رساغاعا  جغظسط  الاغ  الثولئ  إظعا 
سعث  شغ  ذئص  ضما  جغطئص  فظه  رساغاه،  وتسظ 
وتظصث  اإلجقم  ظعر  وجاتمض  الراحثغظ،  الثطفاء 
وظطمعا  الرأجمالغئ  جحع  طظ  جمساء  الئحرغئ 
وسطى  ضطه؛  الثغظ  سطى  اهللا  دغظ  لغزعر  وإجراطعا؛ 
رأجه الرأجمالغئ السفظئ، صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «لََيْبلَُغنَّ 
َهَذا اْألَْمُر َما بَلََغ اللَّْيُل َوالنََّهاُر، َوَال يَْرتُُك اللَُّه بَْيَت َمَدٍر َوَال 
ا يُِعزُّ  يَن ِبِعزِّ َعِزيٍز أَْو ِبُذلِّ َذلِيٍل؛ ِعزٍّ َوبٍَر إِالَّ أَْدَخلَُه اللَُّه َهَذا الدِّ

 «اللَُّه ِبِه اْإلِْسَالَم، َوُذالٍّ يُِذلُّ اللَُّه ِبِه الْكُْفَر
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج   *

تعظج

شغ  افوروبغئ  الظخراظغئ  افطط  سخئئ  تأجغج  غسث 
بغظ  شغما  الثائرة  الترب  إلغصاف  ١٦٤٨م،  وغسافالغا 
ظفسعا  ووخش  جظئ،  بقبغظ  طظث  المثاطفئ  طثاعئعا 
بالةماسئ الثولغئ أو بافجرة الثولغئ، ُغَسّث الضاربئ الاغ 
غساظغ طظعا السالط الغعم، فظعا ظصطئ الخراع المتخعر 
شغما بغظعا، إلى الخراع سطى السالط والاجاتط لطاتضط 
شغه. ولط غشغر طظ جطعك دولعا إخفاء خفئ الظخراظغئ، 
بسث  ١٩١٩م،  السام  شغ  افطط  سخئئ  اجط  وإذقق 
افخغر  وشغ  إلغعا،  ظخراظغئ  لغسئ  آجغعغئ  دول  ضط 
الماتثة  افطط  وتحضغض  الباظغئ،  لطمرة  جطثعا  تشغغر 
المتطغئ  التروب  ضض  إن  ١٩٤٥م.  شغ  ظغعغعرك  شغ 
الاغ دارت وتثور شغ السالط، غصش وراءعا أسداء افطط 
الماتثة، لطسغطرة السغاجغئ سطغه، وظعإ خغراته. شمظ 
الماظاشساغظ  وأطرغضا  برغطاظغا  خراسات  ضتاغا  بغظ 
لفطط  السام  افطغظ  المسثظغئ  الضعظشع  بروات  سطى 
الماتثة السعغثي داغ عمرحطث شغ ١٩٦١م باتطط 

ذائرته شغ زاطئغا.
شغ  أوروبا،  سطى  واصاخادغاً  سسضرغا  أطرغضا  لافعق 
أسصاب الترب السالمغئ الباظغئ، اتثثت أطرغضا طظ افطط 
الثارجغئ،  السغاجئ  شغ  أدواتعا  طظ  أداة  الماتثة 
أصثام  طتض  صثطعا  وضع  طظ  خقلعا  طظ  لاامضظ 
اقجاسمار الصثغط تعل السالط. وشغما ضاظئ صعات سطغ 
خالح تصارب طظ طثغظئ سثن شغ ترب خغش ١٩٩٤م، 
المئسعث  لغضعن  افخدر اإلبراعغمغ  تةعغج  غاط  ضان 
افطمغ إلى الغمظ شغ تطك الترب، تتئ حسار أذطصاه 
صعات  أن  لعق  أتمر)  خط  (سثن  افب  بعش  إدارة 
سطغ خالح داعمئ سثن ودخطاعا شغ ٧ تمعز/غعلغع 
١٩٩٤م، لاظعغ طعمئ افخدر اإلبراعغمغ، ولاصدغ 

بثلك سطى آطال أطرغضا شغ الثخعل إلى الغمظ.
لاعجغععا  التروب  تعجث  تغث  الماتثة  افطط  تعجث 
ضان  وإن  الماخارسغظ،  أسدائعا  جغاجئ  بتسإ 
المضان خالغاً طظ الترب، شغصع سطغعا إحسال ظار الترب، 
ضما  افظفج،  طظ  سثد  أضئر  وإلزعاق  أجطتاعا،  لئغع 

تثث شغ راوظثا وبعروظثي.
الغمظ  إلى  الماتثة  افطط  طئسعث  طعمئ  تطثخئ 
جمال بظ سمر بجغاراته المااالغئ إلى الغمظ خقل بقث 
جظعات - طظاعجة صغام بعرة ١١ حئاط/شئراغر ٢٠١١م 
- شغ إحسال شاغض الترب طظ خسثة وسمران وخظساء، 
تاى  الترب  شاغض  احاسض  إن  وطا  الئقد.  أرجاء  وبصغئ 
المرتطئ  إلى  الماتثة  افطط  شاظاصطئ  اجاصالاه.  صثم 
الباظغئ وعغ إدارة الترب، باقتةاه الثي غامط طا بثأه 
جمال بظ سمر، شغ إغةاد طعذأ صثم فطرغضا ولع شغ 
ججء طظ الغمظ. لصث أدخطئ افطط الماتثة الغمظ تتئ 
الئظث السابع، ضغ تحرسظ الاثخض السسضري شغه، تغظ 
اظثقع المعاجعات السسضرغئ شغه بتةئ إغةاد السقم 

والتفاظ سطى افطظ.
أسداء  دولاغظ  خظغسئ  الغمظ  شغ  الترب  أن  وطع 
تطك  أن  إق  الفغاع،  أختاب  طظ  الماتثة  افطط  شغ 

طظ غعصش جرائط افطط املاتثة يف الغمظ؟
ـــــــــ بصطط: المعظثس حفغص خمغج – وقغئ الغمظـ  ــــــــــ

والةرتى  الصاطى  أسثاد  سظ  تاتثبان  ق  الثولاغظ 
تثععر  سظ  وتاتثبان  الغمظ،  شغ  الثائرة  الترب  شغ 
اقصاخاد، والةعسى والمرضى وظصص الشثاء والثواء 
سئر  إلغعط،  المسعظات  إغخال  ضغفغئ  شغ  وتئتبان 
وبراطب  الشثاء،  وتخص  السالمغ  الشثاء  برظاطب 
المساحفغات  تحشغض  شغ  السالمغئ  الختئ  طظزمئ 
والصغام بإغخال افدوغئ، وطظزمئ افطعطئ والطفعلئ 
وتتثغث  افجرة  تظزغط  براطب  واجامرار  "غعظغسغش" 
"الفاو"  والجراسئ  افغثغئ  وطظزمئ  والاطسغط،  الظسض 
وإغخال  المتطغئ،  افخطغئ  الئثور  سطى  الصداء  شغ 
الثولاان  لاامضظ  التثود،  سئر  ورابغاً  المسثلئ  الئثور 
السمض  طظ  الغمظ  شغ  الماخارساان  اقجاسمارغاان 
وتاعاجثا  الماتثة،  افطط  غطاء  تتئ  افرض  سطى 
رغط  اإلظساظغئ،  بمزعر  ولازعرا  الصاال،  طظاذص  شغ 
جفضعما الزاعر لثطاء الظاس شغ جئعات الصاال وشغ 
المثن، وخراسعما شغما بغظعما شغ اإلطساك باقصاخاد 
وخظثوق  الئظك  بصروض  جعاء  الغمظ،  شغ  الماثععر 
الظصث الثولغغظ، أو بأذرسعما الماسثدة طظ المظزمات 
الترب  جظغظ  خقل  الغمظ  شغ  اظاحرت  الاغ  الثولغئ 

ضاظاحار الظار شغ العحغط.
الغمظ  شغ  الترب  بإحسال  الماتثة  افطط  تضاش  لط 
وإراصئ دطاء طؤات اآلقف طظ أعطه بغظ صاغض وجرغح، 
شغ تشطغإ طخالح أسدائعا الماخارسغظ سطغه، بض أخطر 
طظ ذلك بأن دشسئ أعطه إلى ترك الاتاضط باإلجقم، 
والاتاضط إلى الطاغعت الثي غسئر سظ تتصغص طخالح 
الاتاضط  عثا  بثأ  الغمظ.  سطى  الثولغ  الخراع  ذرشغ 
طعشظئغك  شظثق  شغ  التعار  جطسات  شغ  الطاغعت  إلى 
بخظساء بصغادة جمال بظ سمر، تئساعا طآتمرات جظغش 
ان الاغ غصعد  وجاضععلط، طرورًا بالضعغئ واظاعاء بسمَّ
اهللا  ظعاظا  وصث  غروظثبغرغ،  عاظج  شغعا  المئاتبات 
ن 
َ
أ ُدوَن  ﴿ُيِر تسالى:  صال  الطاغعت.  إلى  الاتاضط  سظ 

ن َيْكُفُروا ِبِھ﴾. ِمُروا أَ اُغوِت َوَقْد أُ َ الطَّ َيَتَحاَكُموا ِإ
لصث تساصإ سطى الغمظ أبظاء الترب طظث بماظغ جظعات 
شغ  الثولغغظ  الخراع  ذرشغ  غمبطعن  طئسعبغظ  أربسئ 
الغمظ؛ برغطاظغا خاتئئ الظفعذ السغاجغ الصثغط شغه، 
وأطرغضا الجاتفئ لاسائثل به ظفعذعا. إن طظ المفارض 
شغمظ غثعإ لتض الظجاسات ووصش التروب أن غطفأ 
حرارة الترب، وغتسط افطر جرغساً، وق تطعل طعماه 
بالسقح،  الترب  أذراف  إطثاد  غعصش  وأن  لسظعات، 
واخاقق  لسظعات،  بالسقح  تجوغثعا  غاعاخض  أن  ق 
طثاطش افسثار الاغ طآداعا ضمان وخعل السقح لعا!

شعض غضافغ أعض الغمظ بما تض بعط طظ طآٍس ذعال 
السابصئ،  الخراع  سصعد  إلى  تداف  جظعات،  بماظغ 
لغرجسعا إلى اهللا ورجعله لغتضط بغظعط؟! صال تسالى: 
ُسوِل﴾. إن دولئ  ِ َوالرَّ َّ  َ وُه ِإ ٍء َفُردُّ ْ َ ﴿َفِإن َتَناَزْعُتْم ِ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة عغ السئغض 
العتغث لسعدة التضط باإلجقم، وإخراج أعض الغمظ طما 

 عط شغه، شطغضعظعا طع الساططغظ إلصاطاعا

صغج  الرئغج  سغظه  الثي  بطسغث  الخادق  جاعر  لصث 
جسّغث طظسصا لطعغؤئ اقجاحارغئ إلسثاد دجاعر جثغث 
لمحاسر  خارخ  تتثٍّ  شفغ  لقجقم،  الطؤغط  بسثائه 
المسطمغظ شغ تعظج، غسطظ بضض خفاصئ بأن طحروع 
لطثولئ  دغظا  اإلجقم  سطى  غظص  لظ  الةثغث  الثجاعر 
ضما ضان التال شغ الثجاتغر العضسغئ السابصئ، طاةاوزا 

أجغاده الطؤام شغ تتثي اإلجقم والمسطمغظ.
"بماظعن  صال:  برس،  شراظج  وضالئ  طع  طصابطئ  وشغ 
تعظغش  وضث  الاطرف  ضث  الاعظسغغظ  طظ  بالمائئ 
جظفسطه  طا  وعثا  جغاجغئ.  أعثاف  أجض  طظ  الثغظ 
تتثغثًا وجظصعم بضض بساذئ باسثغض الخغشئ التالغئ 

لطفخض افول".
وشغ رده سطى جآال طا إذا ضان ذلك غسظغ أن الثجاعر 
أجاب  ضمرجسغئ،  لقجقم  ذضرًا  غادمظ  لظ  الةثغث 
بطسغث "لظ غضعن عظاك". ولفئ بطسغث إلى أن "عظاك 

إطضاظغئ طتع الفخض افول شغ خغشاه التالغئ".
وغرى بطسغث أن سثم ذضر اإلجقم شغ الثجاعر الةثغث 
غرار  سطى  السغاجغئ  افتجاب  طتاربئ  طظه  العثف 

الظعدئ.
أجض  طظ  الثغظ  تعظغش  تط  "إذا  بالصعل:  خرح  ضما 
"لثغظا  وأضاف:  ذلك"،  شسظمظع  السغاجغ  الاطرف 
الثغمصراذغعن  أغعا  طاسثئ،  أغادغعا  جغاجغئ  أتجاب 
الفرظسغعن وافوروبغعن حؤاط أم أبغاط، شظتظ ق ظصئض 

بأحثاص وجثغظ شغ دغمصراذغاظا". (حمج أف أم)
أن  الغعم  تعظج  شغ  غخثق  طظ  عظاك  عض  بثاغئ: 
تثف ضطمئ اإلجقم طظ الثجاعر أو إبصاءعا جغشغر طظ 

افطر حغؤا؟!
الثجاعر  طظ  افول  لطفخض  التالغئ  الخغشئ  عض 
والمأخعذة طظ الثجاتغر الاغ جئصاه وسئارة اإلجقم 
الثجاتغر  بغظ  شرصا  عظاك  أن  تسظغ  شغه  المسصطئ 
أظعط  جعى  الةثغث،  والثجاعر  السابصئ  العضسغئ 
طحارضعن شغ إصخاء اإلجقم طظ التغاة وإبساده سظ 
التضط، وأظعط غسارسعن بإجصاط أصظساعط لغضحفعا 
لطتغطعلئ  وجسغعط  لقجقم  طتارباعط  تصغصئ  سظ 

دون سعدته؟!
دولئ  "تعظج  أن  سطى  غظص  الثي  افول  الفخض  إن 
ترة...، اإلجقم دغظعا..."، لط غةسض لقجقم أبرا شغ 
وق  ضاظئ  التثابئ  دولئ  شثجاتغر  والمةامع،  الثولئ 
زالئ تربا سطى اإلجقم وأتضاطه، ق شرق بغظ دجاعر 
صغج  الرئغج  طراجغط  أو   ،٢٠١٤ ودجاعر   ١٩٥٩
جسغث، شضطعا تظئع طظ طحضاة افظزمئ العضسغئ الاغ 

تتضط بالضفر.
شئسث سصعد طظ الترب سطى اإلجقم شغ تعظج وشخطه 
دجاتغر  وشرض  والصاظعن،  والاحرغع  التضط  سظ 
بط  سطغ،  وبظ  بعرصغئئ  ظزاطغ  خقل  طظ  سطماظغئ 
طظ خقل ظزام الاعاشص الثغمصراذغ المشحعش بسث 
البعرة، غطّض سطغظا أتث خئراء الصاظعن العضسغ طّمظ 
المظاعجات  سطى  وأصئطعا  اإلجقطغ  لطاحرغع  تظّضروا 
الثي  الحسإ  بأن  لغسطمظا  الفاجثة،  الشربغئ  الفضرغئ 
بار ضث ظزام بظ سطغ، خار غرغث تشغغإ ذضر اإلجقم 

طظ الثجاعر!
اإلجقم  ذضر  العغؤئ  طظسص  إلشاء  أن  الغعم  والعاضح 
ضمرجسغئ حضطغئ لطثولئ، غضحش سظ طعاخطئ تضام 
إلرضاء  غعثف  الثي  الضالح  الاشرغئغ  لطمسار  تعظج 
بثغعل  تعظج  وربط  اإلجقم  سطى  التاصثة  شرظسا 

المساسمر.
إجقطغ  ظفج  لضض  الثشغظ  بتصثه  بطسغث  تصّرح  لصث 
ذات  لفتجاب  الاخثي  عع  العثف  أن  أسطظ  سظثطا 
المرجسغئ اإلجقطغئ، دون أن غثرك عثا المعجوم أن 
دسعة المسطمغظ شغ بطثعط اإلجقطغ لاطئغص اإلجقم 
السصعل  بعا  تصر  الاغ  والئثغعغئ  الطئغسغئ  التالئ  عع 
السطغمئ، أطا المدئعسعن بالبصاشئ الشربغئ شعط تالئ 

الخادق بطسغث وعغؤاه 
أبعاق قئضّغئ خثئئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ خئغإ ضرباضئ*ـ 

إساءة الهندوس للنبی ملسو هيلع هللا ىلص کعدوان یهود على مسراه
سببها جبن حکام المسلمین وتخاذلهم

ضحفئ "الصظاة ١٢" السئرغئ أن جغح ضغان غععد ظحر طظزعطئ رادارغئ شغ طظاذص بالحرق افوجط بما شغعا 
اإلطارات والئترغظ ضمظ رؤغئ لطاساون المحارك شغ طعاجعئ تعثغثات إغران الخاروخغئ وخطص طظزعطئ لقظثار 
المئضر، شغما ذرح أسداء شغ الضعظشرس افطرغضغ طحروع صاظعن غصدغ بأن تسسى وزارة الثشاع افطرغضغئ 
زغارة  طع  بالاجاطظ  الاطعرات  عثه  وجاءت  سربغئ.  ودول  غععد  لضغان  الةعغئ  الثشاسات  دطب  إلى  (الئظااغعن) 
بظ  طتمث  رئغسعا  طظ  لثسعة  تطئغئ  اإلطارات  طتمغئ  إلى  الثمغج  بغظغئ  ظفاالغ  غععد  وزراء  رئغج  أجراعا 
زاغث. عثا وصث أضث تسطغص ختفغ ظحره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ سطى 
طعاصسه: أن ازدغاد وتغرة الجغارات الاطئغسغئ بغظ ضغان غععد وتضام اإلطارات وغغرعط طظ افظزمئ التاضمئ 
شغ بقدظا، تأتغ لاضرس تصغصئ وصعف تطك افظزمئ شغ خظثق ضغان غععد وشغ خش أسثاء افطئ اإلجقطغئ، 
ولفئ الاسطغص: أن طخالح المساسمرغظ الشربغغظ الثغظ أوجثوا ضغان غععد وظخئعا ذئصئ التضام شغ بقدظا 
طشاخإ  ضغان  بغظ  الثائط  الاظسغص  تصادغ  غععد،  لضغان  ردغفا  وجسطععط  بغضع  جاغضج  دوغقت  سطى 
وتضام غظفثون طآاطرات المساسمرغظ شغ بقدظا! وأضاف الاسطغص: غصعم التضام الثعظئ وردغفعط شغ الظحأة 
وافعثاف بالاآطر والاظسغص التبغث لمتاربئ افطئ وطظع وتثتعا شغ دولئ الثقشئ الةاطسئ، شالاعثغث بالظسئئ 
جططاظعا  قجاسادة  التبغث  جسغعا  ظض  شغ  افطئ  طظ  طعثدة  المخطظسئ  وضغاظاتعط  وسروحعط  واتث  لعط 
المسطعب بإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شق سةإ طظ زغادة وتغرة اجاماساتعط وزغاراتعط. وخاط الاسطغص 
طحثدا: إن الجغارات الاطئغسغئ طع اإلطارات وغغرعا طظ افظزمئ السمغطئ ق تجغث التضام إق تتثغاً لبعابئ افطئ، 
شاخإ الجغئ سطى ظار الشدإ المسامر سطغعط لغافةر ذلك الشدإ شغ وجععط لغصاطسعط وغسغث لفطئ دولاعا 
طظ  غاترضعا  أن  الةغعش  لصادة  آن  وصث  بقدظا،  طظ  الشرب  أدوات  وضض  غععد  ضغان  لاصاطع  شاظططص  الةاطسئ 
شعرعط لاثطغص افطئ طظ عآقء الثعظئ وغرس الخطغئغغظ شغ بقدظا وغصغمععا خقشئ سطى طظعاج الظئعة.

اإلمارات واألنظمۀ القائمۀ فی بالدنا تقف فی خندق واحد مع أرذل أعدائنا!

إن طا ظراه طظ تطئغع طثل طظ افظزمئ الصائمئ شغ بقد المسطمغظ، وطظ خثقن لفطئ وصداغاعا، واقظئطاح أطام 
أسثائعا واتثاذعط أولغاء، إظما عع ظاغةئ ذئغسغئ لعجعد تطك افظزمئ السطماظغئ سصإ عثم الثقشئ الاغ تاشزئ 
سطى شطسطغظ وتفزاعا ضما غتفر السدع طظ الةسث، ولؤظ ضان جاوغح أوغطع غمبض ظزام ترضغا السطماظغئ سظثطا 
غأتغ إلى شطسطغظ ذلغق تتئ تراب اقتاقل وخاذق لعا وططئسا، إق أن المسطمغظ شغ ترضغا والةغح الارضغ 
غاعصعن لطسجة وطعاصش السجة، غاعصعن لطةعاد شغ جئغض اهللا وتترغر المسةث افصخى طبض السرغش تسظ اإلغثرلغ 
آخر جظعد التاطغئ السسضرغئ السبماظغئ الثي طات طرابطاً طتاشزاً سطى واجئه شغ المسةث افصخى، وعثا غمبض الفرق 
بغظ الثول السطماظغئ المخطظسئ وبغظ دولئ الثقشئ، الصائمئ صرغئا بإذن اهللا لاجغض أظزمئ الاطئغع وتجغض ضغان 
ْوِلَياَء 

َ
َصاَرى أ وَد َوالنَّ ُ َ ِخُذوا اْل ِذيَن آَمُنوا َال َتتَّ ا الَّ َ ُّ

َ
غععد العح وترغح الثظغا طظ حروره، غصعل تئارك وتسالى: ﴿َيا أ

َساِرُعوَن  ُ َرٌض  م مَّ ِ ِ ِذيَن ِ ُقُلو
ى الَّ َ َ َن  َف اِملِ

ِدي اْلَقْوَم الظَّ ْ َ َ َال  َّ ْم ِإنَّ  ُ ْ ُھ ِم نُكْم َفِإنَّ م ّمِ ُ ْعٍض َوَمن َيَتَولَّ َ ْوِلَياُء 
َ
ْم أ ُ ْعُض َ

َن﴾. ْم َناِدِم ِ نُفِس
َ
واِ  أ َسرُّ

َ
َ َما أ ْن ِعنِدِه َفُيْصِبُحوا َع ْمٍر ّمِ

َ
ْو أ
َ
َي ِباْلَفْتِح أ ِ

ْ
ن َيأ

َ
ُ أ َّ  َ َبَنا َداِئَرٌة َفَع ن ُتِص

َ
َ أ ْم َيُقوُلوَن َنْخ ِ ِف
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