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١٤٤٣عـ،  طترم   ٥ الةمسئ،  (الةرغثة،  طعصع  ظحر 
العزراء  رئغج  "أضث  الاالغ:  الثئر  ٢٠٢١/٠٨/١٣م) 
ق  أظه  الةمسئ  الغعم  جعظسعن  بعرغج  الئرغطاظغ 
تض سسضري أو صاالغ لطعضع شغ أششاظساان شغ ظض 
تحعثه.  الثي  افطظغ  والاثععر  افخغرة  الاطعرات 
ترؤجه  سصإ  ختفغ  تخرغح  شغ  جعظسعن  وصال 
اجاماسا لطةظئ الطعارئ العذظغئ (ضعبرا) لئتث العضع 
واصسغغظ  ظضعن  أن  سطغظا  "غةإ  إظه  أششاظساان  شغ 
تض  لفرض  أخرى  صعة  أي  أو  برغطاظغا  صثرات  بحأن 
"طا  أن  وأضاف  أششاظساان".  شغ  صاالغ  أو  سسضري 
غمضظ الصغام به عع الاساون طع حرضائظا شغ المظطصئ 
وتعل السالط طمظ لثغعط طخطتئ طسظا شغ طظع تتعل 
أششاظساان طرة أخرى إلى بطث لاثرغب اإلرعاب" طحثدا 
أششاظساان  شغ  تصصاه  بما  "شثعرة  بقده  أن  سطى 
وق  جظعدعا  بادتغات  الماضغغظ  السصثغظ  خقل 
جغما شغ وصش عةمات تظزغط الصاسثة ضث الشرب". 
الصطغطئ  افغام  خقل  جغاط  أظه  إلى  جعظسعن  وأحار 
الئرغطاظغغظ  الثبطعطاجغغظ  طسزط  جتإ  المصئطئ 
لارتغض  الةععد  وطداسفئ  ضابعل  شغ  السفارة  طظ 
المعظفغظ افششان الثغظ تساوظعا طع الصعات الثولغئ 
الثشاع  وزغر  وضان  الماضغئ.  ساطا  السحرغظ  خقل 
الغعم  جابص  وصئ  شغ  تثر  واقس  بان  الئرغطاظغ 
"شاحطئ"  دولئ  إلى  أششاظساان  تتعل  خطعرة  طظ 
بما صث غسمح بسعدة تظزغط (الصاسثة) إلغعا. وضاظئ 
جظثي   ٦٠٠ إرجال  الثمغج  أطج  أسطظئ  برغطاظغا 
الئرغطاظغغظ  ترتغض  سمطغات  تأطغظ  شغ  لطمساسثة 
الثبطعطاجغئ". بسباعا  شغ  افششان  والمعظفغظ 

وجغاجغغعا  الخطغئغئ  برغطاظغا  لسض   :
طصئرة  عغ  أششاظساان  أن  غسطمعن  طظ  أضبر  عط 
اإلطئراذعرغات، شعغ الاغ سطى أرضعا تتطط ضئرغاء 
اإلظةطغج شغ الصرظغظ الااجع سحر والسحرغظ، وشغ 
الصرن  بماظغظات  شغ  الروس  أظعف  تمرغئ  رطالعا 
التطفاء  طظ  طسعا  وَطْظ  أطرغضا  وولئ  الماضغ، 
طع  طفاوضات  بسث  افغام،  عثه  طظعا  أدبارعط 
تفظئ طظ زسماء ذالئان طمظ غفاصرون إلى العسغ 
قظضحفئ  غفاوضعا  لط  لع  إظعط  تغث  السغاجغ، 
العجغمئ الظضراء فطرغضا وتطفائعا، طع أظعا واضتئ 
تخرغتات  إن  أششاظساان.  شغ  لفتثاث  طاابع  لضّض 
رئغج وزراء برغطاظغا وطظ صئِطعا تخرغتات رئغج 
أطرغضا جع باغثن تتمقن شغ ذغاتعما إسقن الفحض 
شغ  غرو  وق  أششاظساان،  شغ  السسضرغئ  والعجغمئ 
الصعة  طظ  بطشعا  طعما  ذاصئ  لعط  لغج  شعط  عثا، 
أششاظساان،  طسطمغ  وخاخئ  المسطمغظ،  لصاال 
الثغظ وخفعط الرّتالئ ابظ بطعذئ رتمه اهللا بالصعة 
وطا  ضابعل  لمثغظئ  زغارته  سظث  الحثغثغظ  والئأس 
لظحر  اقجاسمارغئ  الطرغصئ  أّن  سظ  شدقً  جاورعا، 
شطط  الاارغت،  سئر  شحطعا  أبئائ  الرأجمالغ  المئثأ 
غثخض اجاسمارعط بطثًا إق خّطش شغه الثراب والثطار، 
وخغراتعط،  برواتعط  وغظعئعن  الظاس،  غساسئثون 
رجالئ  تمض  الثي  السزغط  اإلجقم  طئثأ  بثقف 
اإلجقم، رجالئ السثل والعثى، إلى الئقد المفاعتئ، 
شاساظصعا اإلجقم سظ صظاسئ وغصغظ، وعا عط افششان 
غسامغاعن شغ الثشاع سظ دغظعط وبطثعط، شمظث أن 
غثرج  لط  افول  العةرّي  الصرن  شغ  اإلجقم  دخطعا 
شالمحضطئ  اهللا،  حاء  إن  طظعا  غثرج  ولظ  طظعا، 
الضئرى عغ شغ المئثأ الرأجمالّغ الثي تتمطعن غا 
جعظسعن، ولؤظ شرتاط بعثم دولئ الثقشئ، وسمطاط 
العجغمئ  جاثوصعن  لضظضط  سعدتعا،  دون  لطتغطعلئ 
تطع العجغمئ بإذن اهللا، تاى غأذن اهللا تسالى لفطئ 
اإلجقطغئ بالظخر والامضغظ بإصاطئ الثقشئ الراحثة 
رشع  جاتاولعن  تغظعا  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ 
أغثغضط إلى رؤوجضط تاتسسعظعا شق تساطغسعن، 
شما  صغاطعا،  صئض  غصاطضط  الثقشئ  طظ  شالرسإ 
لاصاطسضط  دارضط  سصر  إلى  تاعجه  تغظ  بعا  ظّظضط 
رأجمالغاضط  وظقم  ظطط  طظ  حسعبضط  وتثرج 
غسغر. اهللا  سطى  ذلك  وإن  اإلجقم؟  وظعر  سثل  إلى 

وواصسعا  السططئ،  سطى  العخش  عثا  اظطئاق  طثى 
السغاجغ التالغ

واقصاخادغئ  السغاجغئ  افزطات  تاابع  أدى  لصث 
وافطظغئ الاغ تسخش بالسططئ الفطسطغظغئ خاخئ شغ 
السظعات افخغرة إلى إدخالعا شغ طظسطش خطغر، تغث 
تفاصط العضع شغ سعث إدارة تراطإ ووجعد ظاظغاعع 
المحآوطئ  خفصاه  تظفغث  غرغث  تراطإ  ضان  تغث 
إلى  الظزر  دون  طسعا  تاظاجإ  إجراءات  باتثاذ  شئثأ 
اظسضاجاتعا سطى السططئ الاغ ق غرى شغعا أضبر طظ 
دون  المعاشصئ  جعى  لعا  دور  ق  ذلغطئ  جغاجغئ  أداة 
ظصاش أو اساراض، وبسئإ تشغر تفخغقت المحروع 
السغاجغ وطا غاططئه طظ إجراءات جثغثة سطى افرض 
ضان طظ ظاائةعا ضحش طثى الدرر الثي تسئئئ به 
طظ  وظخش  سصثغظ  بسث  شطسطغظ  لصدغئ  السططئ 
طظ  وضان  أعطعا،  بادتغات  والمااجرة  بعا  السئث 
ذئغسئ تطك اإلجراءات المظاجئئ لمحروع تراطإ أظعا 
تترج السططئ وتسصط سظعا طا تئصى طظ ورصئ تعت 
دولئ  ظصطئ  تةاوز  أبرزعا  طظ  وضان  جعأتعا،  تشطغ 
وعع  الصثس  حرصغ  ساخماعا   ٦٧ سام  المتاض  سطى 
المحروع الثي تاسار به السططئ وطا تراشص طع ذلك 
طظ وصش لطثسط المالغ لعا وفجعجتعا افطظغئ وإغقق 
الصظخطغئ  وإغقق  واحظطظ  شغ  المظزمئ  طضاإ 
إلى  افطرغضغئ  السفارة  وظصض  الصثس  شغ  افطرغضغئ 
لضغان  وافبثغئ  المعتثة  الساخمئ  وإسقظعا  الصثس 
ضان  المصابض  وشغ  افوظروا...  دسط  ووصش  غععد 
أطعال  طظ  شغصاطع  الثاخئ  جغاجاته  غظفث  ظاظغاعع 
طظ  المجغث  لاصثغط  السططئ  سطى  وغدشط  المصاخئ 
إلى  ترظع  وسغعظه  اقجاغطان  شغ  وغاعجع  الاظازقت 
وتعةغر  بأضمطعا  الدفئ  ضط  أو  (جغ)  طظاذص  ضط 
غغر  السططئ  وضع  افزطات  تطك  شاصط  وطما  أعطعا، 
الثفغئ  والخراسات  الثاخطغ  الارعض  وتالئ  الماعازن 
الرئاجئ  ضرجغ  إلى  لطصفج  واقجاسثاد  الظفعذ  لئسط 

الثي غعحك أن غخئح شارغًا.

سرى اإلجقم
بني السسر والغسر

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذة روق إبراعغط

العاصع السغاجغ التالغ لطسططئ الفطسطغظغئ 
وتصغصئ العبغصئ السرغئ

إن الظزام العتغث الثي غدمظ عظاءة التغاة، وغظزط خقت المرأة 
بالرجض تظزغمًا ذئغسغًا تضعن الظاتغئ الروتغئ أجاجه، وافتضام 
الحرسغئ طصغاجه، عع الظزام اقجاماسغ شغ اإلجقم؛ فظه غظزط 
الخقت بغظ الرجض والمرأة تظزغمًا دصغصًا، بتغث غدمظ الاساون 
بغظعما طظ اجاماسعما طسًا تساوظًا طظاةًا لثغرعما وخغر المةامع، 
ودولئ  السقصئ،  لعثه  المسغر  عع  تسالى  اهللا  رضعان  وغةسض 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة عغ الاغ تظفث عثا الظزام شغ 
طةامع إجقطغ تسالب شغه افزطات بمسالةات طظطئصئ سطى العاصع 
.﴾ ُ ِب َ ْ ا ِطيُف  اللَّ َو  ُ َو َخَلَق  َمْن  ْعَلُم  َ َال 

َ
﴿أ خئغر،  لطغش  لثن  طظ 
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ضطمئ السثد

ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رجعل  صال  صال:  الئاعطغ  أطاطئ  أبغ  سظ 
«لَُيْنَقَضنَّ ُعَرى اْإلِْسَالِم ُعْرَوًة ُعْرَوًة، َفكُلَّاَم انَْتَقَضْت ُعْرَوٌة تََشبََّث 

َالُة». لُُهنَّ نَْقضاً الُْحكُْم َوآِخُرُهنَّ الصَّ النَّاُس ِبالَِّتي تَلِيَها، َوأَوَّ
صال  صال:  سظه  اهللا  رضغ  بحغر  بظ  الظسمان  وسظ 
ُة ِفيكُْم َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن،  رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «تَكُوُن النُُّبوَّ
ِمْنَهاجِ  يَْرَفَعَها، ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفٌة َعَىل  أَْن  إَِذا َشاَء  يَْرَفُعَها  ثُمَّ 
ِة َفَتكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن، ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء اللَُّه  النُُّبوَّ
أَْن يَْرَفَعَها، ثُمَّ تَكُوُن ُملْكاً َعاّضاً َفَيكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن يَكُوَن، 
ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها، ثُمَّ تَكُوُن ُملْكاً َجْربِيًَّة َفَتكُوُن 
َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن، ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها، ثُمَّ تَكُوُن 

ِة. ثُمَّ َسكََت». ِخَالَفًة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
إن الظاظر إلى التثغث افول غاخعر أن ضغان اإلجقم 
السزغط جغاسرض لطاآضض والعثم بظصخ سراه واتثة 
ظصدئ  إذا  اإلجقم  طظ  غئصى  شماذا  افخرى،  تطع 
سروة التضط أوق، بط تقعا ظصخ باصغ السرى وخعق 
عع  الغعم  زطاظظا  شغ  ظحاعثه  طا  ولسض  الخقة؟  إلى 
اإلجقم  سرى  ظصخ  سظ  الظاتب  الاآضض  لعثا  تةسغث 
اهللا  أظجل  بما  التضط  سظ  المسطمغظ  وتثطغ  تئاسا، 
تماطا، طع طا خاتإ ذلك طظ عةعم الضفار سطى صغط 
بعط  التال  وخض  تاى  حسائره،  وطمارجئ  اإلجقم 
إلى إذقق وخش اإلرعاب سطى اإلجقم واإلرعابغغظ 
سطى المسطمغظ المطاجطغظ، شغظصّدعن سطى المساجث 
طا  إذا  المخطغظ  طظ  وخطععا  وتثتعا  تحاضغ  الاغ 
غظصّدعن  شغه،  الخقة  إصاطئ  ابظان  أو  طخٍض  شضر 
السةعن  إلى  بالسقجض  وغةّرون  بالدرب  سطغعط 

وضأظعط ارتضئعا إبمًا سزغمًا أضّر الئقد والسئاد!
شق غمطك الظاظر إلى واصع المسطمغظ إق أن غتعصض 
المسطمغظ  تراجع  طظ  غرى  طا  ععل  طظ  وغسارجع 
الفجع،  طظ  الصطإ  وغاعّةى  التغاة،  طظاتغ  ضض  شغ 
غئار  وسقعط  معم  السَّ رغح  بالمسطمغظ  سخفئ  لصث 
الغأس واقظعغار وضأظعط صث أخابعط السفاء والفظاء، 
لطمفاعغط  والاترغش  الاثرغإ  أسمال  إلى  إضاشئ 
اإلجقطغئ لثى افجغال الخاسثة، تطك افجغال الاغ 
ذاصئ  طا  والاغ  أضااشعا،  سطى  الزطط  طحّصئ  تتمض 
تقوة الفاعتات واقظاخارات والاغ تاعق أن ترشع 
ضاظئ  غعم  المسطمعن  رشسعا  ضما  اإلجقم  راغات 

لعط دولئ خدع السالط ضطه لسططاظعا.
الباظغ،  التثغث  شغ  الظاظر  غظزر  طا  جرسان  لضظ... 
تاى غصش طافائًق أطام عثا المحعث الصاجغ المعجع، 
ولافسط ظفسه بافطض والبصئ بأن عثه افطئ المظضعبئ 
المظاضسئ جاظعخ طظ جثغث، وجُغةمع حمطعا طرة 
شاسطغه  واتثا  إطاطا  تئاغع  واتثة،  راغئ  تتئ  أخرى 
اهللا  بضااب  لطتضط  صطعبعا  وبمرات  أغثغعا  خفصات 
وجظئ رجعله ملسو هيلع هللا ىلص شاطصش طا خظسعا، إن طا خظسعا ضغث 

ضاشر طساسمر تاصث وق غفطح الئاذض تغث أتى.
الضرغط،  الصرآن  آغات  شغ  الظزر  الظاظر  أظسط  وإذا 
شإظه جغةث سثدا ضئغرًا طظعا، تسجز الظزرة الافاؤلغئ 
الماتخطئ طظ افتادغث الظئعغئ الاغ تآضث أن الغسر 
دوطا غشطإ السسر، وأن الفرج غأتغ تاما بسث الحثة. 
اآلغات  تطضط  طظ  المساصاة  المساظغ  إجمال  وغمضظ 

شغ الظصاط الاالغئ:
وِع  ُ ْ ْوِف َوا َ ْ َن ا ٍء ّمِ ْ َ ُكم ِ

١. اقباقء لقخائار: ﴿َوَلَنْبُلَونَّ
َن﴾. اِبِر ِر الصَّ ّشِ َ َمَراِت َو نُفِس َوالثَّ

َ
ْمَواِل َواْأل

َ
َن اْأل َوَنْقٍص ّمِ

ْم  ِ ْ ِ َال َخْوٌف َعَل َّ ْوِلَياَء 
َ
َال ِإنَّ أ

َ
٢. الئحرى لططمأظغظئ: ﴿أ

ْشَرى  ُ ُم اْل ُ ُقوَن  َل اُنوا َيتَّ َ ِذيَن آَمُنوا َو ْم َيْحَزُنوَن * الَّ ُ َوَال 
َو  ُ َذِلَك   ِ َّ ِلَماِت  َ ِل َتْبِديَل  َال  اْآلِخَرِة   ِ َو ْنَيا  الدُّ َياِة  َ ْ ا  ِ

اْلَفْوُز اْلَعِظيُم﴾.
َوَعِمُلوا  ِمنُكْم  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ  ُ َّ ﴿َوَعَد  لطبصئ:  العسث   .٣
ِذيَن ِمن  ْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّ

َ
ِ اْأل ْم  ُ

َّ ْسَتْخِلَف َ اِت َل َ ِ ا الصَّ
ْعِد  ن َ م ّمِ ُ َّ َل ْم َوَلُيَبّدِ ُ َ َل ِذي اْرَت ُم الَّ ُ َ ْم ِدي ُ نَّ َل َ ْم َوَلُيَمّكِ ِ َقْبِل
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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عادي  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  طساسث  ظائإ  وخش 
سمرو خقل زغارته لفطسطغظ والاغ اجامرت سثة أغام 
الفطسطغظغئ  السططئ  واصع  الماضغ  الحعر  طظاخش 
حغء  غحاسض  أن  تظازر  جاشئ  "غابئ  بأظعا  السغاجغ 
طا لغترصعا"، وصئض أغام ضحش طعصع سربغ ٢١ وبغصئ 
جرغئ قتفاق بقبغ بغظ أطرغضا والسططئ الفطسطغظغئ 
بسث  وصسئ  صث  ضاظئ  العبغصئ  وأن  غععد  وضغان 
افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  طساسث  لظائإ  الجغارة  تطك 
سمرو  عادي  غععد  وضغان  الفطسطغظغئ  لطحآون 
لطمظطصئ، وأن العبغصئ تدمظئ جعاظإ خطغرة تثص 

الحسإ الفطسطغظغ.
بعخفه  الثارجغئ  وزغر  طساسث  ظائإ  أراد  شماذا 
لطسططئ بشابئ جاشئ؟ وعض واصع السططئ غظطئص سطغه 
ذلك العخش؟ وطا عع العاصع السغاجغ التالغ لطسططئ 
الفطسطغظغئ؟ وطا تصغصئ العبغصئ السرغئ الاغ أوردعا 
سربغ ٢١؟ وطا عغ السغاجئ افطرغضغئ التالغئ تةاه 

السططئ الفطسطغظغئ؟
الثارجغئ  وزغر  طساسث  ظائإ  وخش  طظ  العثف 

لطسططئ بشابئ جاشئ
الثارجغئ  وزغر  طساسث  ظائإ  أذطصه  إن العخش الثي 
افطرغضغ غرغث به إغخال رجالئ جثغئ إلى ضغان غععد 
ظاصعس  دق  غساثسغ  خطغر  وضع  شغ  السططئ  أن 
غععد  ضغان  إلصظاع  غعثف  ذلك  شغ  وعع  الثطر، 
بارتغئات  لطصئعل  سطغعط  والدشط  المعصش  بثطعرة 
جغاجغئ وأطظغئ واصاخادغئ طسغظئ تئصغ السططئ صائمئ 
سطى صثطغعا تاى تامضظ طظ تظفغث طعاطعا الماسطصئ 
سإء  وتمض  غععد  أطظ  وتماغئ  افطظغ  بالاظسغص 
اقتاقل سظ أضااشه وتظفغث السغاجئ الشربغئ الصائمئ 
سطى طتاربئ أعض شطسطغظ شغ بصاشاعط وطفاعغمعط 
افجرة  وتثطغر  سظعا  وجطثعط  المائصغئ  اإلجقطغئ 
خقل  طظ  الشربغئ  الةظسغئ  البصاشئ  وظحر  والمةامع 
لطةمسغات  افبعاب  وشاح  واإلسقم  الاسطغط  طظاعب 
الشربغئ الاثطغرغئ وافعط طظ ضض ذلك تخفغئ صدغئ 

شطسطغظ وشص تض الثولاغظ افطرغضغ.

أفغانستان ستبقى
مقبرة اإلمبراطوریات

غسر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر أن غصثم لماابسغ وزوار طعاصسه وخفتاته برظاطةا طرئغا جثغثًا 
ظصق سظ صظاة أم درطان الفدائغئ بسظعان "سطى طظعاج الظئعة"، وعع برظاطب تعاري جغاجغ أجئعسغ غاظاول 
طساةثات الصداغا سطى الساتاغظ السعداظغئ واإلجقطغئ، غحارك شغه ظثئئ طظ السغاجغغظ المفضرغظ طظ 
حئاب تجب الاترغر/ وقغئ السعدان؛ غاظاولعن بالئتث السمغص والاتطغض الثصغص، صدغئ بارزة غئتبعن تصغصاعا 
وغظفثون إلى جثورعا وأجئابعا وغصثطعن التطعل الةثرغئ سطى أجاس سصغثة اإلجقم السزغط، والاغ تتغا 

شغ ظفعس المسطمغظ باطئغص أظزمئ اإلجقم وحرساه بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
وذلك سطى صظاة أم درطان الفدائغئ، سطى الصمر سربسات، (بثر ٤)

تردد الصظاة ١٢٠٣٤ – الارطغج ٢٧٥٠٠ – ٥/٦
تئث التطصات غعم افربساء طظ ضض أجئعع شغ تمام الساسئ الباطظئ طساًء باعصغئ السعدان، الساسئ الااجسئ 
طساًء باعصغئ المثغظئ المظعرة، اسائارًا طظ غعم افربساء ٣ طترم الترام ١٤٤٣عـ المعاشص ٢٠٢١/٠٨/١١م.

قناة أم درمان الفضائیۀ: برنامج "على منهاج النبوة"

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر إبراعغط الامغمغ*ـ 



 افربساء ١٠ طظ طترم ١٤٤٣عـ المعاشص ١٨ آب/أغسطج ٢٠٢١ طـ٢     السثد ٣٥٢

ظحر طعصع (وضالئ طسا، السئئ، ٢٨ ذو التةئ 
شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢١/٠٨/٠٧م)  ١٤٤٢عـ، 
دسعة  السططئ  رئاجئ  باجط  الظاذص  "جّثد 
التماغئ  تعشغر  سطى  لطسمض  الثولغ  المةامع 
فبظاء حسئظا، وإظعاء اقتاقل، وإصاطئ الثولئ 
الصثس  وساخماعا  المساصطئ،  الفطسطغظغئ 
وبمظ   .١٩٦٧ السام  تثود  سطى  الحرصغئ 
الاغ  افطرغضغئ  الثارجغئ  طعصش  ردغظئ،  أبع 
دسئ شغه "إجرائغض" إلى اقطاظاع سظ ترتغض 
اتثاذ  وسثم  جراح،  الحغت  طظ  السائقت 
خطعات أخرى طظ حأظعا أن تآجب الاعترات 

وتصعض الةععد الراطغئ لافسغض تض الثولاغظ، ططالئا شغ عثا السغاق، اإلدارة افطرغضغئ باتثاذ خطعات سمطغئ 
ُجغسطظ  سئاس  طتمعد  السططئ  رئغج  أن  ردغظئ  أبع  الظاذص  وأسطظ  الحأن.  عثا  شغ  افرض  سطى  وططمعجئ 
شغ ضطماه أطام الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة المصررة الحعر الُمصئض، سظ طئادرة شطسطغظغئ تثسع الى إلجام 
"إجرائغض" بعصش اظاعاضاتعا ضث حسئظا، وضثلك تعشغر التماغئ الثولغئ لحسئظا، شغ ظض اجامرار تضعطئ اقتاقل 
بارتضاب جرائمعا بتص حسئظا الفطسطغظغ، راطغئ سرض التائط بضاشئ افسراف والمعابغص الثولغئ بعثا الحأن.

: إن طا غسمى بالمةامع الثولغ وسطى رأجه أطرغضا، عع الثي أوجث ضغان غععد، لغضعن صاسثة طاصثطئ 
له لمتاربئ افطئ اإلجقطغئ وطظسعا طظ إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، وتعتثعا شغ 
ظطعا، شضغش ُغظازر طظ عثا المةامع المةرم إظخاف أو سثل أو تماغئ فعض شطسطغظ أو تثطغص لعط طظ 
اقتاقل؟! إن طظ غظاحث المةامع الثولغ وغتاضط لصعاظغظه وتحرغساته، إظما غضرس اقتاقل وغبئئ أرضاظه 
شغ بقدظا وغتاول أن غثطص ضغان غععد والمساسمرغظ طظ أسئاء المحاضض الاغ ظاةئ سظ اتاقله لفرض 
المئارضئ وجسطعا صدغئ إظساظغئ شصط؛ لثلك شصث آن لفطئ اإلجقطغئ وجغعحعا أن تاترك لاصاطع افظزمئ 
السمغطئ لطمةامع الثولغ شغ بقدظا وضض طظ غساظثعط أو غتاضط لعط شاصغط الثقشئ سطى طظعاج الظئعة لاترر 
افرض وتساسغث المصثجات وتضظج صعاظغظ وحرغسئ المةامع الثولغ اقجاسماري الزالمئ طظ العجعد.

ولضظ  أتث.  سطى  غثفى  وق  سزغط،  أطٌر  عع  الجاوغئ  وجئض  درسا  وخاخئ  الحام  أرض  سطى  غتثث  طا  إن 
ظمطك  ق  وغصعل  المظئر  إلى  الثطغإ  غخسث  الصادة،  غفسطه  سما  السطط  أعض  جضعت  عع  ذلك  طظ  افسزط 
إلى  أوخطاعط  الاغ  المحضطئ  وأجاس  الئقء،  وجئإ  الثاء  أس  غاظاجى  أو  وغظسى  والمال،  الثساء  إق  لعط 
والثاسمغظ  لطماآطرغظ  َتئسًا  تضعن  أن  لظفسعا  ارتدئ  الاغ  الفخائطغئ  المظزعطئ  وعغ  أق  التال؛  عثه 
اَرُة  َ ِ

ْ اُس َوا ا النَّ َ ِليُكْم َنارًا َوُقوُد ْ
َ
نُفَسُكْم َوأ

َ
ِذيَن آَمُنوا ُقوا أ ا الَّ َ ُّ

َ
ورعظ أطرعط. غصعل جئتاظه وتسالى: ﴿َيا أ

ْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن﴾، وغصعل رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «الُْعلاََمُء َوَرثَُة  َ ْم َو ُ َمَر
َ
َ َما أ َّ ْعُصوَن  َ ا َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشَداٌد ال  َ ْ َعَل

شالافضغر  وسق،  جض  جثطه  سظ  وغئسثظا  اهللا  رضا  إلى  غصربظا  طا  سطى  طعاصفظا  ظئظغ  أن  غةإ  إظظا  األَنِْبَياِء». 
وظسغمعا  الثظغا  شمال  طظعا،  وإغاضط  اهللا  أجارظا  بعا،  الصسعد  شضغش  السصض،  غثعإ  دصائص  بدع  جعظط  بظار 
سظاخر  وخاخئ  الحام  أعض  غا  غشرظضط  شق  إلغعا.  ظزرة  وق  بض  الظار  شغ  واتثة  غمسئ  غساوي  ق  ضطه 
الفخائض وسعد الصادة بالمظاخإ أو وسغثعط لضط باقساصال والاسثغإ. إن الظخر ق غاتصص إق بالبئات سطى 
التص وتصثغط الادتغات واإلخقص هللا وتثه، شطعق ظخر اهللا سج و جض وطظ بط تدتغات الثغظ جئصعظا 
سظث  سطغعا  جظتاجإ  بض  خفتاته،  سطى  طعاصفظا  باسةغض  الاارغت  غضافغ  ولظ  إلغظا،  اإلجقم  وخض  لما 
وصعشظا أطام اهللا سج وجض، شطظسمض لما غرضغ اهللا سج وجض ولظتثر العصعع شغ جثطه شثلك عع الثسران 
ُيْظَلُموَن﴾. َال  ْم  ُ َو ْت  َ َكَس ا  مَّ َنْفٍس  لُّ  ُ  َّ ُتَو ُثمَّ   ِ َّ  َ ِإ ِفيِھ  ُتْرَجُعوَن  َيْومًا  ُقوْا  ﴿َواتَّ واآلخرة،  الثظغا  شغ  المئغظ 

طع صرب طعسث اقظاثابات الاغ غروج لعا أن تةرى شغ 
تجداد  الطغئغئ  افزطئ  زالئ  ق  السظئ،  عثه  ظعاغئ  لغئغا 
غمعضاً وتسصغثًا، وق زال اقظصسام والثقف بغظ طثاطش 
افذراف عع جغث المعصش. شضض ذرف غاعط الطرف اآلخر 

بأظه جئإ طا تض بالئقد، وأظه المسرصض لقظاثابات.
ولصث وخطئ اقتعاطات إلى طفعضغئ اقظاثابات بأظعا 
طظتازة إلى رئغج الظعاب وطسه تفار، طع أن المفارض 
شغعا ضما غصعل طاعمععا أن تضعن طتاغثة بغظ ضض 
غضعن  وأن  سمطعا،  وذئغسئ  صاظعظعا  بتضط  افذراف 

سمطعا شظغاً ولغج جغاجغاً.
إن رئغج الظعاب بسث أن اجاساد دوره بصعة شغ السغطرة 
سطى المةطج وجمسه طظ جثغث وطظته البصئ لطتضعطئ، 
أخئح غطمح لطاتضط شغ التضعطئ وطمارجئ ضشعذاته 
وحروذه سطغعا. واجاطاع بمساوطاته واباجازه لطتضعطئ 
أن غعصش وغآخر طعاشصئ الظعاب سطى المغجاظغئ الساطئ 
لطثولئ إلى عثا العصئ ولط غئص طظ السظئ المالغئ إق 
أصض طظ أربسئ أحعر، طع احاثاد افزطات سطى الظاس طظ 

غقء وضعرباء وضعروظا وغغرعا.
وطظ عثه الدشعط الاغ طارجعا رئغج الظعاب سطى 
التضعطئ أظه خرح شغ المثة افخغرة صائقً: إذا شحطئ 
تضعطئ  تحضغض  إلى  جغسسى  شإظه  العذظغئ  التضعطئ 
طعازغئ شغ المظطصئ الحرصغئ، وعثا طا واشص ععى تفار 
الثي  الئقد،  وتثة  سطى  والاآطر  السرصطئ  شغ  حرغضه 
صام بسث عثا الاخرغح باجاثساء سئث اهللا البظغ رئغج 
التضعطئ المعازغئ السابص، والاصى به طع رئغج الظعاب 
وغئثو  اإلسقم،  وجائض  سطى  طظصعل  سطظغ  اجاماع  شغ 
أن عثا افطر صث تط بالاظسغص واقتفاق بغظعما، أي بغظ 

تفار وسصغطئ خالح.
وتفار ظفسه صث خرح جابصاً بأظه ق غربطه حغء بتضعطئ 
العتثة العذظغئ، وصال شغ أتث خطاباته بأن أخابسعط 
ترب  لثعض  طساسثون  وأظعط  الجظاد،  سطى  زالئ  طا 
أخرى إذا اصادى افطر، وطا زال أتئاسه غحظعن تربعط 
اإلسقطغئ ضث التضعطئ وافذراف افخرى شغ المظاذص 

الشربغئ.
التضعطئ  ضث  تخسغثه  طظ  أخرى  طرة  تفار  وزاد 
٢٠٢١/٨/٩ غعم  خطإ  سظثطا  الرئاجغ  والمةطج 

بمظاجئئ تأجغج الةغح الطغئغ صائقً: "ق أتث غثثسظا 
بالثولئ المثظغئ، ولظ ظثدع في جططئ طثظغئ". شضغش 
ورئغج  تفار  بغظ  المعاصش  شغ  الاظسغص  عثا  غفعط 
لطمةطج  طظعما  المسادغئ  الاخرغتات  وعثه  الظعاب، 
الرئاجغ والتضعطئ، بسث أن ضاظا صث واشصا واسارشا بعما، 

وبسث ظغض التضعطئ البصئ طظ الظعاب؟
عع  الاخسغث  وعثا  طظعما  المعاصش  عثه  أن  غئثو 
لجغادة الدشط سطى التضعطئ، ولطتفاظ سطى طضاظاعما 
وطخالتعما الحثخغئ وإبئات وجعدعما شغ المحعث 

السغاجغ، وشغ أي تسعغات صادطئ.
وأجائسث أن غضعظا جادغظ شغ طعضعع تحضغض تضعطئ 
طعازغئ أو شغ إطضاظغئ خعض ترب جثغثة بسث أن تحضض 
عثا العاصع الةثغث شغ لغئغا بسث الترب، وبسث الافاعمات 
وتضعطاه،  بالمةطج  جاءت  الاغ  واإلصطغمغئ  الثولغئ 
وشرضاعما سطى الطغئغغظ، وطةطج الظعاب، وضض افذراف 
السراج،  تضعطئ  شغ  السابص  شغ  تخض  طبطما  والظثإ 
وصث تضعن عثه الدشعذات الاغ غصعم بعا تفار شغ 
تاى  واطاثت  الثقشات  شغه  ضبرت  الثي  الاعصغئ  عثا 
التضعطئ،  بعثه  أتى  الثي  الطغئغ  التعار  ططاصى  إلى 
وضبرت شغه اقظاصادات والاتثغرات طظ تفار ورئغج 
الظعاب وطظ الئسبئ افطمغئ، صث تضعن عثه الدشعذات 
والاتثغرات  اقظاصادات  سطى  لطرد  أطرغضا  طظ  بإغساز 
وإلخاشئ الظثإ وافتجاب والةعات الاغ تأتغ طظعا عثه 
اقظاصادات خاخئ شغ غرب لغئغا تاى غرضعا وغثدسعا 
لطتطعل الاغ جافرض سطغعط، وصث جئص لسفغر أطرغضا 
شغ لغئغا ظعرقظث أن خّعف الطغئغغظ طظ صئض سظثطا خرح 
شغ افحعر الماضغئ "بأن لغئغا جااسرض إلى ضشعذات 

تصغصغئ إذا لط تاط سمطغئ اقظاثابات".

أن تزعر بمزعر طظ غساسث روجغا طظ خقل التفاظ 
ترب  شإن  أخرى  جعئ  وطظ  سالغئ.  ظفط  أجسار  سطى 
شغ  الظفط  أجسار  اظثفاض  إلى  تآدي  صث  الظاصقت 
افجعاق المالغئ ظاغةئ تثعف المسابمرغظ وإتةاطعط 
غآدي  طا  لطظفط،  اآلجطئ  افجسار  سطى  المراعظات  سظ 
إلى اظثفاض أجسار الظفط. وأبظاء عثه الترب افخغرة 
شغ طغاه الثطغب اظثفخ جسر الظفط إلى أدظى طساعى 
له طظث ٤ أحعر. بط ساد لقرتفاع إلى طساعى طا صئض 
تصش  برغطاظغا  أن  العاضح  وطظ  لطظاصقت.  الاسرض 
المرتطئ  عثه  شغ  الظفط  أجسار  خفخ  طتاولئ  وراء 
خاخئ طظ خقل طتاولاعا تخسغث افزطئ شغ الثطغب 
والتثغث سظ اجاثثام الصعة لردع إغران. وصث جئص 
صئض  اإلطــارات  شغ  ربغئاعا  اجاثثطئ  أن  لئرغطاظغا 
بدسئ أجابغع إلشحال طتاوقت أطرغضا لثفخ إظااج 

الظفط طظ أجض رشع افجسار.
طع  أطرغضا  سمطئ  شصث  الئتري  بالحتظ  غاسطص  طا  أطا 
تطفائعا شغ الثول السئع الضئرى سطى رشع أجساره طظ 
اقصاخادغئ  الخغظ  طضاظئ  سطى  والاأبغر  الدشط  باب 
طظ خقل رشع أجسار الئدائع الخغظغئ ظاغةئ رشع أجسار 
الحتظ. بالاالغ شإن تسرغخ السفظ لعةمات صرخظئ 
وتثرغإ طظ حأظه أن غثشع أجاذغض الحتظ طرة أخرى 
فن تططإ التماغئ طظ أطرغضا خخعخا وبالاالغ رشع 
أجسار اإلبتار، طا غظسضج جطئا سطى طصثرة الخغظ طبق 

سطى تخثغر الئدائع بأجسار تفدغطغئ.
٢- شغ المةال السغاجغ شإظه ذالما اجاسمطئ أطرغضا 
السابرة  والسفظ  الظفط  لظاصقت  المعجه  الاعثغث 
لمظطصئ الثطغب طظ أجض دشع الثول خاخئ شغ طظطصئ 
لاأطغظ  أطرغضا  طظ  السسضرغئ  التماغئ  لططإ  الثطغب 
سظ  ظصطئ  وصث  الثطغب.  طغاه  شغ  لسفظعا  آطظ  سئعر 
طخادر شغ الثطغب الاعجه ظتع ظزام المراشصئ افطظغئ 
الثي اجاثثم شغ "ترب الظاصقت" إبان الترب اإلغراظغئ 

السراصغئ، وقتصاً شغ عةمات الصراخظئ الخعطالغغظ.
جعئ  طظ  إغران  بغظ  الظعوي  اقتفاق  اصاراب  طع   -٣
غععد  ضغان  شإن  أخرى،  جعئ  طظ  وأوروبــا  وأطرغضا 
الظعوي  الئرظاطب  وخعل  طظ  وطاثعشا  طظجسةا  غئثو 
اإلغراظغ إلى طرتطئ طاصثطئ طظ تثخغإ الغعراظغعم 
أن  حأظه  طظ  والثي  الظعوي،  السقح  لاخظغع  القزم 
افوجط  الحرق  طظطصئ  شغ  اجاراتغةغا  تعازظا  غثطص 
غععد  ضغان  شإن  وبالاالغ  وإغران.  غععد  ضغان  بغظ 
بحضض  ولع  ذالئ  والاغ  الترب  عثه  طبض  شغ  غرى 
شرخئ  شغعا  غرى  له،  الاابسئ  السفظ  إتثى  ججئغ 
ضربئ  تعجغه  طظ  تمضظه  والاغ  السسضري  لطاخسغث 
طا  وعثا  اإلغراظغئ.  الظعوغئ  المظحآت  تطال  سسضرغئ 
خرح به تضرارا صادة شغ الضغان. ولسض عثا عع طا دشع 
غععد  ضغان  لجغارة  اجاثئاراتعا  طثغر  لاعجغه  أطرغضا 

لضئح جماته تماغئ إلغران.
وشغ الثاام، شإن أخطر طا شغ عثه الترب عع اقجامرار 
شغ اجاثثام أعط المسابر المائغئ شغ الئقد اإلجقطغئ 
الضفر  لثول  والسغطرة  الظفعذ  واجامرار  لئسط  أداة 
المساسمرة شعق ججء طعط طظ بقد المسطمغظ. وضان 
المسطمغظ  بغث  أداة  السربغ  الثطغب  غضعن  أن  افخض 
وبغث خطغفئ المسطمغظ لةسض الظزام السالمغ والعضع 
الثولغ غسغر شغ طخطتئ اإلجقم والمسطمغظ وزغادة 
 شغ صعة المسطمغظ وتأبغرعط سطى طساعى السالط

بإغساز  تفار  بعا  غصعم  الاغ  الدشعذات  تضعن  وربما 
طظ أطرغضا بسخ طا غصخثه السفغر، وشغ الشالإ ضان 
غصخث باخرغتاته تطك إخاشئ بسخ افذراف والضاائإ 
والبعار شغ المظاذص الشربغئ الثغظ صث ق غعاشصعن سطى 
افطظغئ.  والفعضى  الثقشات  عثه  ظض  شغ  اقظاثابات 
الارغغإ  جغاجئ  باب  طظ  وربما  ظفسه  السفغر  وعثا 
والارعغإ والسخا والةجرة ظعر افغام الماضغئ غثغثغ 
بأن  شخرح  افطعال  إلى  وتاجاعط  الطغئغغظ  طحاسر 
اقظاثابات جاآدي إلى اجاصرار الئقد، وجااغح لطغئغغظ 
اجاسادة سحرات المطغارات طظ الثوقرات المةمثة لثى 
الثول افخرى. وبالاعازي طع عثه الاثعغفات طظ السفغر 
افطرغضغ وضشعذات تفار، تصعم عثه افغام تضعطئ 
العتثة العذظغئ بمحروع إدطاج البعار والصعات المساظثة 
العزارات  شغ  واجاغسابعط  الترب،  شغ  حارضئ  الاغ 
الثبغئئ  وأخثر  والحرذئ.  الةغح  وشغ  والمآجسات 
أن  المسروف  وطظ  ذلك،  باظفغث  وزرائه  إلى  تسطغماته 
عثا المحروع صث بثأه وزغر الثاخطغئ السابص شغ تضعطئ 
السراج الثي ضان طعضعقً إلغه الصغام بافضغك الضاائإ 

والمطغحغات واجاغسابعط شغ الةعات المثضعرة.
وصث تظةح التضعطئ شغ عثا افطر، بسث طدغ عثا العصئ 
طظ  وتثطرعط  وتسئعط  الطغئغغظ،  طساظاة  طظ  الطعغض 
التروب والخراسات. وعثا عع المططعب طظ التضعطئ 
شغ عثا العصئ بسث أن ظظئ الصعى الثولغئ واإلصطغمغئ 
أن افطعر صث ظدةئ، وأن المتظ والمخائإ وافزطات 
التصغصغئ طظعا والمفاسطئ، صث جسطئ الطغئغغظ أو الشالئغئ 
طظعط غرضعن بسغاجات افطر العاصع، وبأظخاف التطعل 
شغ  والطاطسغظ  أسثائعط  طظ  جاءت  ولع  وبأرباسعا، 

بقدعط.
صث غرى الئسخ أن عثه المساداة لطتضعطئ طظ تفار 
المظاذص  شغ  بعا  الظاس  صئعل  طظ  تجغث  غغره  وطظ 
سطى  لعط  سعظاً  شغعا  غرون  فظعط  والةظعبغئ،  الشربغئ 
تفار، وتاطغاً لعط طظ طةغؤه إلغعط وتسططه سطغعط، 
وبثلك تجداد إطضاظغئ التضعطئ شغ تفضغك وتض ضاائإ 

البعار الثغظ تخثوا لتفار شغ تربه سطى ذرابطج.
الشربغئ  المظاذص  شغ  التضعطئ  أجعط  طظ  زاد  وربما 
عثا الاصارب طع ترضغا، والجغارات المائادلئ سطى أسطى 
المساعغات، وتطك الاخرغتات المطمؤظئ الخادرة سظ 
المسآولغظ افتراك، الاغ غآضثون شغعا اجامرارعط شغ 
وطثربغعط  خئرائعط  واجامرار  الطغئغئ،  التضعطئ  دسط 
شغ تثرغإ الةغح والةعات افطظغئ، بظاء سطى اقتفاصغئ 
المسصعدة بغظ الئطثغظ. وغجغث طظ الاطمغظات الارضغئ 
لطغئغغظ تطك افخئار الماثاولئ سظ اقتفاق بغظ روجغا 
وترضغا سطى إخراج المرتجصئ والصعات افجظئغئ طظ لغئغا. 
وشغ عثا السغاق ضاظئ زغارة العشث السسضري الثي أرجطه 
تفار إلى روجغا، والعشث السسضري طظ المظطصئ الشربغئ. 
الساتطغ  الطرغص  شاح  تط  الجغارتغظ  عاتغظ  إبر  وسطى 
بغظ حرق الئقد وغربعا. وربما ضاظئ عاتان الجغارتان 
الصعات  إخراج  سطى  الارضغ  الروجغ  اقتفاق  طظ  ججءًا 
افجظئغئ، وججءًا طظ الارتغئات افطظغئ شغ طظطصئ جرت 
والةفرة بسث إخراج المرتجصئ، وصث غاط عثا صئض طعسث 
اقظاثابات، وق غثرك ضبغر طظ الطغئغغظ طع افجش، عثا 
الثور الثطغر الثي تصعم به روجغا وترضغا شغ إجعاض 
بعرات الربغع السربغ طبض طا شسطااه شغ جعرغا، وتفسقظه 

اآلن شغ لغئغا.
شغا أعطظا شغ لغئغا جمغساً، وغا طظ تاخثرون المحعث 
أجمائضط  وبمثاطش  طعاصسضط،  جمغع  شغ  السغاجغ 
سطى  وتاشزعا  بقدضط،  شغ  اهللا  اّتصعا  وطسمغاتضط، 
عثا الةجء الشالغ طظ بقد اإلجقم الثي عع أطاظئ شغ 
أسظاصضط، تسألعن سظعا غعم الصغاطئ وتطسظضط افجغال 
الصادطئ إن أظاط شرذاط شغعا، واسمطعا طع تجب الاترغر 
قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ، بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة، والاغ جاضعن لغئغا ججءًا سجغجًا طظعا، شاسج 
اإلجقم والمسطمغظ، وتثل الضفرة والمظاشصغظ. وطا ذلك 

 سطى اهللا بسجغج

ترب الظاصقت يف الثطغب

الترب  شغ  شارة  إلى  غحغر  طخططح  الظاصقت  ترب 
السراصغئ اإلغراظغئ، طا بغظ ١٩٨٠-١٩٨٨، جرى شغعا 
اجاعثشئ  السربغ،  الثطغب  شغ  الظفط  ظاصقت  ضرب 
الصعة الةّعغئ السراصغئ طسزط طعاظأ الظفط شغ إغران، 
الظفط،  تخثغر  طظ  إغــران  طظع  السراق  تاول  تغث 
الظفطغ  حرغاظه  غسث  الثي  الفاو  طغظاء  خسر  أن  بسث 
ترّضجت  بغظما  الثطغب.  سطى  العتغث  الئتري  وطظفثه 
ظاصقت  سطى  اإلغراظغئ  والةعغئ  الئترغئ  العةمات 
الظفط الثطغةغئ، بثسعى أن دول الثطغب السربغ داسمئ 
ظاصقت  ظخغإ  طظ  الثسائر  طسزط  وضاظئ  لطسراق، 
١ شغ  الضعغاغئ،  التضعطئ  دشع  طا  الضعغاغئ،  الظفط 

تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ١٩٨٦، إلى أن تططإ تماغئ 
اقتتاد  بمعاشصئ  سطغعا  شتخطئ  لظاصقتعا،  دولغئ 
السعشغاغ شغ بثاغئ سام ١٩٨٧، سطى تأجغر ظاصقته 
عةمات  غعصش  لط  ذلك  لضظ  الضعغئ،  ظفط  لحرضئ 
ظاصطاغظ  اجاعثشئ  الاغ  اإلغراظغئ،  الئترغئ  الجوارق 
جعشغاغاغظ. وصث دشع التدعر السعشغاغ أطرغضا إلى 
آذار/  ٧ شغ  الئترغئ  بصعاتعا  افخرى  عغ  تاثّخض  أن 

طارس ١٩٨٧ لتماغئ الظاصقت الضعغاغئ الاغ اضطرت 
إلى رشع السطط افطرغضغ. وُصّثرت الثسائر الظاجمئ سظ 
عثه الترب بمطغارات الثوقرات، تغث ألتصئ الترب 
أضرارًا بغؤغئ وبحرغئ وطادغئ ضبغرة، وغحغر باتبعن 
إلى أن الترب اجاعثشئ ٥٤٦ جفغظئ تةارغئ، ٢٥٩

لطمظاةات  ظاصطئ  أو  ظفط  ظاصقت  جفظ  طظعا  جفغظئ 
الئارولغئ، وصاطئ العةمات تعالغ ٤٣٠ بتارًا طثظغًا.

المائغئ شغ  المدائص  الظاصقت شغ  ترب  أن  حك  وق 
الثطغب طا عغ إق خراع طسامر سطى الظفعذ شغ عثه 
المظطصئ الجاخرة بمؤات الظاصقت الاغ تظصض الظفط طظ 
أعط طخادره شغ الثطغب إلى أوروبا والخغظ وأطرغضا. 
إغــران  المسامر  الــخــراع  عــثا  شغ  أطرغضا  وتمبض 
افطرغضغ،  لطظفعذ  تثدع  دولئ  وأصعى  أعط  بعخفعا 
وشغ المصابض برغطاظغا خاتئئ الظفعذ افصثم وافوجع 
افولى،  السالمغئ  الترب  بسغث  اقجاسمار  تصئئ  طظث 
الئرغطاظغ.  لطظفعذ  الثطغب  دول  طسزط  تثدع  تغث 
تصش   ١٩٨٠ طظث  عغ  ضما  الغعم  الظاصقت  وتــرب 
الثول  لاتصغصعا  تسسى  اجاراتغةغئ  أعثاف  خطفعا 
وظةمض  والثولغئ.  اإلصطغمغئ  السغاجئ  شغ  المآبرة 

عثه افعثاف والمخالح سطى الظتع الاالغ:
طعمان:  ساطقن  عظاك  اقصاخادي  المةال  شغ   -١
افول غاسطص بالظفط وأجساره، والباظغ غاسطص بالحتظ 
لظاصقت  الاسرض  شإن  الظفط  طةال  شغ  أطا  الئتري. 
الظفط طظ حأظه أن غآبر شغ أجسار الظفط إطا إغةابا 
وإطا جطئا. شمظ جعئ، شإن الاسرض لطظاصقت طظ حأظه 
أن غعثد خطعط إطثاد الظفط طا غآدي إلى اظثفاض 
زغادة  وبالاالغ  افجعاق،  إلى  الماةعئ  الظفط  ضمغئ 
افجسار. وعثا سغظه طا ترغثه أطرغضا شغ عثه المرتطئ 
الثوقرات  طظ  العائض  الضط  تخرغش  سطى  لطمساسثة 
وتأخغر  ضعروظا  جائتئ  آبار  لمسالةئ  أخثرتعا  الاغ 
اقظعغار المالغ والثي ضان وق غجال غعثد اصاخادعا. 
وطظ ظاتغئ أخرى شعع عثف اجاراتغةغ لثسط حرضات 
الظفط افطرغضغئ الاغ تةظغ أسزط افرباح جراء ارتفاع 
أجسار الظفط. ضثلك شإن أطرغضا وبسث الطصاء الاارغثغ 
طع روجغا ووصعف روجغا إلى جاظئعا شغ جعرغا ولغئغا 
وجضعتعا سظ أسمال أذربغةان شغ أرطغظغا، شإظعا تعد 

ازدغاد الثقف بني أذراف افزطئ الطغئغئ
ـــــــــ بصطط: افجااذ طتمث خادقـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: الثضاعر طتمث جغقظغـ  ـ 

المستجیر بالمجتمع الدولی کالمستجیر من الرمضاء بالنار

النصر ال یتحقق إال باإلخالص هللا والثبات على الحق



 السثد ٣٥٢  ٣   افربساء ١٠ طظ طترم ١٤٤٣عـ المعاشص ١٨ آب/أغسطج ٢٠٢١ طـ

صام رئغج وضالئ المثابرات الئرغطاظغئ (MI6) رغاحارد طعر غعم البقباء الماضغ، بجغارة إلى رام اهللا سطى 
رأس وشث ضط دبطعطاجغغظ برغطاظغغظ وأجرى طئاتبات طع رئغج السططئ الفطسطغظغئ طتمعد سئاس برشصئ 
طسآولغظ أطظغغظ آخرغظ، وتئسه شغ الغعم الاالغ طثغر المثابرات افطرغضغئ ولغام بغرظج شصام عع اآلخر بجغارة 
رام اهللا بسث زغارتعما لمسآولغظ شغ ضغان غععد. ووشصا لختغفئ الصثس السربغ وظصًق سظ طخثر شطسطغظغ 
طططع شإن الصغادة الفطسطغظغئ بسبئ برجائض طئاحرة، إلى اإلدارة افطرغضغئ طآخرا، تحثد سطى ضرورة الاثخض 
الساجض صئض اقظعغار، وتطالإ بدرورة الاثخض افطرغضغ والسماح لطفطسطغظغغظ بالصغام بمحارغع تساعط شغ 
زغادة الرشاه اقصاخادي، وتعصش ضغان غععد سظ الصغام بثخعطات ضئغرة طظ أطعال الدرائإ المساتصئ لطسططئ. 
طظ جاظئه أضث المفضر السغاجغ أتمث الثطعاظغ، شغ تسطغص ضائه إلذاسئ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب 
الاترغر: أّن عثه الجغارات الاغ غصعم بعا طسآولعن أطظغعن أطرغضغعن وبرغطاظغعن إلى رام اهللا شغ الاعصغئ 
ظفسه، تثل سطى أّن السططئ الفطسطغظغئ غارصئ شغ طأزق جغاجغ وأطظغ واصاخادي سمغص، وأّن السططئ وضأّظعا 
تساظةث بأطرغضا وبرغطاظغا خحغئ السصعط، خاخئ بسث ترب غجة، وبسث اشاداح أطر السططئ أطام الرأي السام 
الفطسطغظغ ظاغةئ لممارجاتعا اإلجراطغئ بتص الفطسطغظغغظ ضصاض الظاحط ظجار بظات، وأخغرًا بسئإ تضبغش 
إجراءات ضغان غععد اقجاغطاظغئ ضث الفطسطغظغغظ. واسائر الاسطغص: أظه لعثه افجئاب وأطبالعا أوشثت أطرغضا 
وبرغطاظغا رئغسغ المثابرات سطى سةض لمسالةئ أزطات السططئ الاغ غئثو أّظعط اسائروعا أزطات وجعدغئ تآّبر 
سطى اجامرار بصاء السططئ ظفسعا. وخاط الاسطغص طحثدا: أن الشرب ُطمبًق بأطرغضا وبرغطاظغا طا زال غرى شغ 
بصاء السططئ طخطتئ اجاراتغةغئ له ولضغان غععد، وبما أّظه ق غمطك سقجًا جغاجغًا آظغًا لسططئ شاصثة لطحرسغئ، 
وطظ عظا جاء إرجال بغرظج افطرغضغ وطعر الئرغطاظغ لمثعا بإضسغر التغاة صئض أن تطفر أظفاجعا افخغرة.

بتمث اهللا، اخااط تجب الاترغر/ ضغظغا تمطاه اقصاخادغئ الاغ اجامرت لمثة حعر والاغ بثأت شغ ١١ تمعز/
غعلغع ٢٠٢١ واظاعئ شغ ١١ آب/أغسطج ٢٠٢١م. وتدمظئ التمطئ جطسطئ طظ افظحطئ طظ طبض؛ المتادبات 
الساطئ شغ المساجث والمسغرات شغ الحعارع والمظاصحات سئر اإلظارظئ. وشغ غعم الةمسئ افخغر طظ حعر ذي 
التةئ المترم، تط تعزغع ظحرة لتجب الاترغر/ ضغظغا بسظعان: "اقصاخاد الرأجمالغ الفاجث عع أخض المخاسإ 
اقصاخادغئ شغ السالط" شغ ظغروبغ والمثن الساتطغئ طعطئاجا وضغطغفغ وطالغظثي و. ضعالغ. وصث تمضظ تجب 
الاترغر/ ضغظغا خقل التمطئ طظ بطعرة واصع الظزام اقصاخادي الرأجمالغ الفاجث والثاذأ وضغش أدى إلى الخسعبات 
اقصاخادغئ الاغ تعاجه افطئ. طظ ظاتغئ أخرى، صثم التجب أغداً لطظاس وجعئ ظزر واضتئ سظ الظزام اقصاخادي 
اإلجقطغ الثي ذئصاه دولئ الثقشئ اإلجقطغئ سطى طثى بقبئ سحر صرظاً، وتتثغات اصاخادغئ تط تطعا سمطغاً، وضغش 
جااساطض الثقشئ الصائمئ صرغئاً إن حاء اهللا طع ضاشئ الةعاظإ والمحاضض اقصاخادغئ. العاحااغات الثاخئ بالتمطئ:

#EconomicHardships_IslamIsTheSolution :اإلظةطغجغئ
#MsotowaKiuchumi_Uislamundio_Jibu :السعاتغطغئ

تامئ: العاصع السغاجغ التالغ لطسططئ الفطسطغظغئ وتصغصئ العبغصئ السرغئ

وطع تخاسث الرشخ الحسئغ لطسططئ بسئإ اظضحاف 
تالعا وتصغصاعا لطرأي السام واظفداح واصسعا الثادم 
لطشرب وطثططاته وإشقجعا السغاجغ واصاخار دورعا 
إضاشًئ  افطظغ،  الاظسغص  خقل  طظ  غععد  خثطئ  سطى 
الظاس  غسغحه  الثي  الماردي  اقصاخادي  العضع  إلى 
بفسض زغادة واردات السططئ طظ جغعب الحسإ، وطا 
شصر  طظ  ضعروظا  أزطئ  طع  الاساطض  شغ  تثئطعا  وربه 
الماعالك  الثثطاتغ  العضع  وضثلك  ورضعد،  وبطالئ 
والئطثغئ  والاسطغمغئ  الختغئ  الخسث  طثاطش  سطى 
وططفات  المةاقت،  طثاطش  شغ  السصغمئ  والسغاجات 
الفساد الاغ طفت رائتاعا افجعاء، والمعاصش السغاجغئ 
الثلغطئ خقل أتثاث الصثس وترب غجة، طع ضض ذلك 
اجاثسى  طا  وعع  خطعرة  أحث  السططئ  وضع  بات 
السططئ  تصعغئ  بإسادة  الحروع  باغثن  إدارة  طظ 
بحضض طئاحر أو طظ خقل ضغان غععد لضظ دون أن 
غساثسغ ذلك عثا العخش والاثعف افطرغضغ، تاى 
جاءت الصحئ الاغ ضادت أن تصخط ظعر الئسغر وعغ 
صاض  جرغمئ  أسصئئ  الاغ  واقتاةاجات  الشطغان  تالئ 
الظاحط السغاجغ ظجار بظات بحضض وتحغ بسث تثغبه 
وعع  السام،  الرأي  أجةئ  الاغ  الطصاتات  شدغتئ  سظ 
السططئ  وضع  سطى  افطرغضغ  الثطر  ظاصعس  دق  طا 
شترضئ جفغرعا شغ سمان وأرجطئ طساسث ظائإ وزغر 
الثارجغئ إلى المظطصئ وأوخطئ رجائض جثغئ لتضعطئ 
إجراءات  اتثاذ  وضرورة  العضع  خطعرة  تئغظ  بغظغئ 
أن  صئض  لطسططئ  الاعازن  تسغث  جغاجات  وتظسغص 

تاتعل إلى رطاد، وتط اقتفاق سطى ذلك.
تصغصئ العبغصئ السرغئ الاغ أوردتعا سربغ ٢١

وصسئ  الاغ  العبغصئ  شإن  "سربغ٢١"  ختغفئ  بتسإ 
اإلدارة  أن  تضحش   ٢٠٢١ تمعز/غعلغع   ١٤ غعم 
وجائض  سطى  طحثدة  رصابئ  تفرض  افطرغضغئ 
اإلسقم الفطسطغظغئ، وطظاعب الاسطغط، وإسادة تفسغض 
"اإلجرائغطغئ"  افطرغضغئ  البقبغئ؛  الاترغخ  لةظئ 
لةظئ  تصعم  أن  سطى  اقتفاق  تط  وأظه  الفطسطغظغئ، 
صاظعن  تعل  خغشئ  بإسثاد  "إجرائغطغئ"-أطرغضغئ 
السططئ  تصعم  أن  أجض  طظ  الفطسطغظغغظ  افجرى 
السططئ  سطى  شرضئ  المحضطئ  الطةظئ  وأن  باظفغثه، 
وأظعا  شغعا  الفساد  ططفات  ضاشئ  ضحش  سطى  السمض 

جاراصإ وتاتصص طظ تطك اإلجراءات".
وطما تط اقتفاق سطغه بتسإ العبغصئ الاغ لط غخثر 
أي ظفغ رجمغ لعا رغط طرور أغام سطى ظحرعا، "الرصابئ 

السططئ  لثى  والمساصطغظ  المصاوطغظ  سطى  افطرغضغئ 
إضاشئ  الشربغئ،  بالدفئ  افطظغئ  افجعجة  جةعن  شغ 
تفاخغطعا،  ضض  سطى  واقذقع  ططفاتعط  طاابسئ  إلى 
طظ  افطرغضغئ  اإلدارة  ذطئئ  شصث  العبغصئ  وبتسإ 
السططئ ضرورة إجراء تتصغص شاسض وحفاف تعل صدغئ 
اغاغال المسارض الفطسطغظغ ظجار بظات وإظةاز افطر شغ 
الحسئغ  الشدإ  تظفغج  بعثف  أحعر  بقبئ  غدعن 
الفطسطغظغ الثي غةااح الحارع وضمان الئثء بارطغط 

خعرة السططئ حسئغاً".
السغاجئ افطرغضغئ التالغئ تةاه السططئ الفطسطغظغئ

باغثن  إدارة  ظض  شغ  التالغئ  افطرغضغئ  السغاجئ  إن 
اآلن  إلى  والاغ  المطفات  طظ  السثغث  شغ  المظحشطئ 
تدع ططش صدغئ شطسطغظ سطى الرف، وضمظ دائرة 
وسثم  اجاصرار  طظ  ذلك  غاططئه  وطا  لطمطش  اإلدارة 
ظض  وشغ  ضئغرة،  وتعترات  وأتثاث  طفاجآت  تخعل 
وجعد تضعطئ بغظئ المعطعطئ والاغ تساظث إلى أطرغضا 
لاسامر شغ العصعف سطى صثطغعا وق تساطغع المدغ 
شغ أي طحروع جغاجغ، شغ ظض ضض ذلك شإن  صثطاً 
وإسادة  السططئ  تصعغئ  تصادغ  التالغئ  السغاجئ 
الاعازن لعا، وعثا غضعن سطى خسغثغظ: تعشغر الثسط 
وتتسغظ  ترطغط  وطتاولئ  لطسططئ،  وافطظغ  المالغ 
تالئ  تثفغش  افصض  سطى  أو  المةامع  شغ  خعرتعا 
اقتاصان تةاععا، وعثا طا غآضثه طا ورد شغ العبغصئ 
طثغر  جثول  ضمظ  إدراجه  تط  طا  أغداً  وعع  السرغئ 
بغرظج  وغطغام  افطرغضغئ  المرضجغئ  المثابرات  وضالئ 
ضغان  جغاجئ  قتاعاء  لطمظطصئ  التالغئ  زغارته  خقل 

غععد تةاه إغران بسث تادبئ السفغظئ طغرجر جارغئ.
سطى  طسطط  جغش  أظعا  لطسططئ  السغاجغ  العاصع  إن 
ضغان  طضظئ  أن  بسث  عغ  وعا  شطسطغظ،  أعض  رصاب 
تمضغظ  ترغث  له  التماغئ  ووشرت  افرض  طظ  غععد 
أطرغضا طظ اإلسقم والاسطغط وتاى ططفات المساصطغظ، 
ووضع  وتثطغره  والمةامع  الظاس  إلشساد  وذلك 
الثطط الحغطاظغئ شغ صمع طظ غاخثى لعا، ولثلك 
لعثه  خغر  وق  شطسطغظ،  لصدغئ  طظعا  خغر  غرجى  ق 
العاسغ  السغاجغ  بالسمض  إق  اإلجقطغئ  الصدغئ 
إلجصاط افظزمئ السمغطئ شغ بقد المسطمغظ وتترغر 
الةغعش طظ صغعدعا لاصعم بعاجئعا باترغر شطسطغظ 

 واصاقع ضغان غععد طظ جثوره
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

المئارضئ شطسطغظ

َحتَّى يَكُوَن بَْعُضُهْم يُْهلُِك بَْعضاً َويَْسِبي بَْعُضُهْم بَْعضاً».
٤. سظ أبغ عرغرة رضغ اهللا سظه صال: صال رجعل اهللا 
ِة َعَىل َرأِْس كُلِّ ِمائَِة َسَنٍة َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ اللََّه يَْبَعُث لَِهِذِه اْألُمَّ

ُد لََها ِديَنَها». يَُجدِّ
٥. سظ أبغ عرغرة رضغ اهللا سظه سظ الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص صال: 
َفَيْقُتلُُهْم  الَْيُهوَد،  الُْمْسلُِموَن  يَُقاتَِل  َحتَّى  اَعُة  السَّ تَُقوُم  «َال 
َجِر،  َوالشَّ الَْحَجِر  َوَراِء  ِمْن  الَْيُهوِديُّ  يَْخَتِبَئ  َحتَّى  الُْمْسلُِموَن، 
يَُهوِديٌّ  َهَذا  اللَِّه،  َعْبَد  يَا  ُمْسلُِم  يَا  َجُر:  الشَّ أَْو  الَْحَجُر  َفَيُقوُل 

َخلِْفي َفَتَعاَل َفاْقُتلُْه، إِالَّ الَْغْرَقَد َفإِنَُّه ِمْن َشَجِر الَْيُهوِد».
بةقء  غزعر  وافتادغث  اآلغات  عثه  شغ  الظزر  وبسث 
طا  وأن  وأعطه،  اإلجقم  باظاخار  جاضعن  الظعاغئ  أن 
ضاع طظ دغار اإلجقم وأظزماه وصغمه جغسعد طعما 
ذال الجطظ وبسثت الحصئ، وجغرجع اإلجقم سجغجًا صعغًا 
طظغساً، غظحر الثغر شغ ربعع السالط أجمع، وغثرج الظاس 
طظ ظطمات الةاعطغئ الباظغئ برأجمالغاعا واحاراضغاعا 

وإلتادعا إلى ظعر اإلجقم الساذع، صرغئا بإذن اهللا.
ولظ غضعن ذلك إق بابصغش أظفسظا بأشضار المئثأ تاى 
ظسغر شغ ذرغص الظعدئ بحضض ختغح وظظحر أشضار 
المئثأ بغظ الظاس وظخظع الصاسثة الحسئغئ المآغثة 
لطمئثأ بالسمض طع التجب المئثئغ؛ تجب الاترغر، الثي 
وخططه  طئثئغ،  جغر  وجغره  طئثئغئ،  غاغات  غاغاته 
سظ  تظئبص  ضطعا  وأشضاره  المئثأ،  طع  تاعاشص  طئثئغئ 
المئثأ، والثي غسسى لطظععض لغصغط التضط، ولغطئص 
الاشغغر  شغتخض  المئثأ،  سصغثة  سظ  المظئبص  الظزام 
بسث  التغاة  طظاتغ  لةمغع  الحاطض  واقظصقب  الةثري 

 أن ُغةسث اإلجقم شغ افطئ وافتجاب والثولئ

ئًا ...﴾. ْ ي َش ْشِرُكوَن ِ
ِ َال ُ ْعُبُدوَن

ْمنًا َ
َ
ْم أ ِ َخْوِف

 ِ ِذيَن آَمُنوا 
ا َلَننُصُر ُرُسَلَنا َوالَّ ﴿ِإنَّ الثظغا:  ٤. الظخر شغ 

اُد﴾. َ ْش َ
ْوَم َيُقوُم اْأل َ ْنَيا َو َياِة الدُّ َ ْ ا

 ِ
ْ َ ْ َ ا ٌة َيْدُعوَن ِإ مَّ

ُ
نُكْم أ ٥. الفقح شغ اآلخرة: ﴿َوْلَتُكن ّمِ

وَن﴾. ُ ِ ُْف
ْ
ُم امل ُ ْوَلـِئَك 

ُ
ُنَكِر َوأ

ْ
ْوَن َعِن امل َ ْ َ َْعُروِف َو

ْ
ُمُروَن ِبامل

ْ
أ َ َو

وأطا المساظغ المساصاة طظ افتادغث شعغ سغظعا الاغ 
جاءت بعا اآلغات، وإن بحغء طظ الافخغض والاثخغص، 

شغ اقباقء والئحرى والعسث والظخر والفقح، طظعا:
اِر ْبِظ  ١. سظ ِعَقل ْبظ َغَساٍف َصال: ُضظَّا ُصُسعدًا ِسْظَث َسمَّ
 ، : َطا اْحَاَضْغُئ َصطُّ َغاِجٍر، َشَثَضُروا اْفَْوَجاَع، َشَصاَل َأْسَراِبغُّ
اٌر: "َطا َأْظَئ ِطظَّا، َأْو َلْسَئ ِطظَّا، ِإنَّ اْلُمْسِطَط َلُغْئَاَطى  َشَصاَل َسمَّ
َةِر.  ِبَئَقٍء؛ َشُاَتطُّ َسْظُه ُذُظعُبُه َضَما ُغَتطُّ اْلَعَرُق ِطَظ الحَّ
َوِإنَّ اْلَضاِشَر، َأْو َصاَل اْلَفاِجَر، ُغْئَاَطى ِبَئَقٍء، َشَمَبُطُه َطَبُض َبِسغٍر 

ُأْذِطَص َشَطْط َغْثِر ِلَط ُأْذِطَص، َوُسِصَض َشَطْط َغْثِر ِلَط ُسِصَض".
٢. سظ أبغ بظ ضسإ رضغ اهللا سظه صال: صال رجعل 
َناِء َوالتَّْمِكنِي ِيف الِْبَالِد َوالنَّْرصِ  َة ِبالسَّ ْ َهِذِه اْألُمَّ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «بَرشِّ
نَْيا َفلَْيَس  يِن، َوَمْن َعِمَل ِمْنُهْم ِبَعَمِل اْآلِخَرِة لِلدُّ ْفَعِة ِيف الدِّ َوالرِّ

لَُه ِيف اْآلِخَرِة نَِصيٌب».
٣. سظ بعبان رضغ اهللا سظه أن الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص صال: «إِنَّ اللََّه 
ِتي َسَيْبلُُغ ُملْكَُها  َزَوى ِيل اْألَْرَض َفَرأَيُْت َمَشاِرَقَها َوَمَغاِربََها، َوإِنَّ أُمَّ
َما ُزِوَي ِيل ِمْنَها، َوأُْعِطيُت الْكَْنَزيِْن اْألَْحَمَر َواْألَبَْيَض، َوإيِنِّ َسأَلُْت 
ٍة َوأَْن َال يَُسلَِّط َعلَْيِهْم َعُدّواً  ِتي أَْن َال يُْهلِكََها ِبَسَنٍة َعامَّ َريبِّ ِألُمَّ
ُد، إيِنِّ  ِمْن ِسَوى أَنُْفِسِهْم َفَيْسَتِبيَح بَْيَضَتُهْم، َوإِنَّ َريبِّ َقاَل: يَا ُمَحمَّ
ِتَك أَْن َال أُْهلِكَُهْم  ، َوإيِنِّ أَْعطَْيُتَك ِألُمَّ إَِذا َقَضْيُت َقَضاًء َفإِنَُّه َال يَُردُّ
ٍة َوأَْن َال أَُسلَِّط َعلَْيِهْم َعُدّواً ِمْن ِسَوى أَنُْفِسِهْم يَْسَتِبيُح  ِبَسَنٍة َعامَّ
بَْيَضَتُهْم َولَْو اْجَتَمَع َعلَْيِهْم َمْن ِبأَْقطَاِرَها أَْو َقاَل َمْن بنَْيَ أَْقطَاِرَها، 

تامئ ضطمئ السثد: سرى اإلجقم بغظ السسر والغسر

تقذماه افطعاج شغطصى تافه. ضض عثا ظااج وطتخطئ 
ذئغسغئ لافرغط المسطمغظ شغ تطئغص أتضام دغظعط، 
شأخـابعط الخشار، والثلئ، والععظ، وصث بثأت عثه 
افتعال المأجاوغئ غعم عثم دولاعط الثقشئ جظاعط 
وتارجئ دغظعط. لصث ضاظئ عغئئ المسطمغظ شغ ظض 
دولئ الثقشئ سزغمئ، وطقزطئ لعثه الثولئ المئثئغئ 
ضزطعا ق تفارصعا أبثا، شعغ طسآولئ سظ ضض طسطط 
شق غعثأ لعا بال إق بسث أن ترد لضض ذي تص تصه؛ 
تظخر المزطعطغظ وتضعن سعظا لطدسفاء أغظما ضاظعا، 
وعا عع صائث افطئ طتمث ملسو هيلع هللا ىلص غةطغ غععد بظغ صغظصاع 
طظ المثغظئ فظعط ضحفعا جعأة اطرأة طسطمئ، وضان 
خطح  اتفاصغئ  صرغح  ظصدئ  أن  لمةرد  طضئ  شاح 
سرطرطا  جغحا  غسغر  المساخط  عع  وعا  التثغئغئ. 

لظخرة اطرأة أعاظعا الروم.
عغ  ودولاه  عغئئ  ذا  سجغجًا  المسطط  غضعن  ق  ضغش 
ترتسث  بض  أسثاؤعا  غعابعا  السالط  شغ  افولى  الثولئ 
الثقشئ،  دولئ  جغرة  جماسعط  لمةرد  شرائخعط 
والظماذج سطى عغئئ دولئ الثقشئ وسجتعا سخغئ سطى 
التخر؛ شفغ سعث السططان جطغمان الصاظعظغ ضاظئ 
أرجطئ  وصث  إجئاظغا،  طظ  لقساثاء  تاسرض  ععلظثا 
ععلظثا تططإ الثسط طظ السططان جطغمان الصاظعظغ 
شما  اإلجئان،  طع  تربعط  شغ  غساسثعط  أن  وترجعه 
ضان طظه إق أن أرجض طسعط "أربسغظ بثلئ سسضرغئ" 
شصط طظ زي الةغح اقظضحاري، وصال لعط: إلئسعا 
عثه المقبج شغ جاتئ الصاال، شاعصفئ اقساثاءات 
طظ اإلجئان شعرًا فظعط ظظعا أن الةظعد السبماظغغظ 
أن  الاارغت  ضاإ  شغ  وُغثضر  ععلظثا!  طع  غتاربعن 
التثود  طظ  تصرب  لط  التادبئ  عثه  بسث  إجئاظغا 
بثطغفئ  شرظسا  وتساشغث  ساطا.   ٣٠ لمثة  الععلظثغئ 
شئاهللا  الثطغفئ.  شغفسض  ططضعا  أجر  لغفك  المسطمغظ 
سطغضط عض بسث عثه العغئئ والسجة طظ عغئئ أو سج؟!

دولاه  ظض  شغ  إجقطظا  تّضمظا  سظثطا  ضظا  عضثا 
الثقشئ، ولظ تسعد لظا عغئئ إق بسعدتعا خقشئ راحثة 
الضاشرغظ  وتثل  المسطمغظ  تسج  الظئعة،  طظعاج  سطى 
أسثاء الثغظ. شق عغئئ وق سجة لطمسطط إق تتئ ظض 
دولاه الثقشئ. ظسأل اهللا أن ظضعن لعا طظ الساططغظ 

 المثطخغظ، وأن غةسطظا طظ جظعدعا وحععدعا
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

السعدان

لط غسث خاشغاً سطى أتث طظ الظاس طا غسغحه المسطمعن 
غتغط  وطا  لطضراطئ،  وضغاع  وطعاظئ  ذلئ  طظ  الغعم، 
طرغرة،  وأتعال  الخسعبئ،  غاغئ  شغ  ظروف  طظ  بعط 
تامبض شغ ضغث افسثاء، وتسططعط سطى بقدعط سظ 
ذرغص تضام سمقء طأجعرغظ، وطا ذرأ سطى ضبغر طظ 
المسطمغظ لئسثعط سظ أتضام اإلجقم، وإصخاء لحرغسئ 
اهللا جئتاظه وتسالى، ورشخ التضط بعا والاتاضط إلغعا.
شارات  أتطك  طظ  بفارة  غمرون  الغعم  المسطمغظ  إن 
تارغثعط، وذلك أظعط اظتثروا طظ الصعة إلى الدسش، 
وإن  والععان.  الائسغئ  إلى  والرغادة  الصغادة  وطظ 
الماأطض شغ تال المسطمغظ الغعم غطتر طزاعر الدسش 
والئسث سظ تطئغص أتضام اإلجقم شغ طةمعسعط، شغ 

ضض جاظإ طظ جعاظإ التغاة المثاطفئ واضتاً جطغاً.
 شق غضاد غعجث طضان شغه طسطمعن إق وترى الصاض 
والثبح واقضطعاد، دون أن تضعن لعط الصثرة سطى 
الغعم  أطاظا  لتال  رؤغاك  شسظث  والسثوان!  الزطط  رد 
تخاب بتالئ طظ الغأس واإلتئاط حثغثغظ، شالحام 
تظجف طظث جظغظ واجاتر شغعا الصاض سطى غث سثو اهللا 
وروجغا  أطرغضا  الضفر  رأجغ  بمساوظئ  بحار،  الطاغغئ 
الطسغظاغظ. وأرض الضظاظئ الاغ غسغطر سطغعا السسضر 
الاعط،  وغطخصعن  غحاؤون،  ضغفما  شغعا  غظعئعن 
الثدراء  وتعظج  جرغرة.  دون  افبرغاء  وغسثطعن 
بسث  والصقصض  اقضطرابات  طظ  خسئئ  طرتطئ  تسغح 
جثغث.  طظ  التضط  إلى  السابص  الظزام  شطعل  سعدة 
والغمظ السسغث غسغح أعطه تربا تساظجف ضض طعارده 
وصاًق  حغء،  ضض  شغ  ظصخًا  أعطه  وغساظغ  وذاصاته، 
أخئتئ  ولغئغا  عظاك.  الثائر  اقصااال  جراء  وتعةغرًا 
طظصسمئ سطى ظفسعا، والترب تظعحعا. وشغ السعدان 
تحاسض التروب الصئطغئ شغ حرصعا وغربعا، وتفطاات 
وترضساان  طغاظمار  وشغ  الاخعر،  تث  شاصئ  أطظغئ 
المسطمعن...  غثبح  وضحمغر  وأششاظساان  الحرصغئ 
وضض بقد المسطمغظ تؤظ وعغ طبثظئ بالةراح وتمر 
رخغخئ  المسطمغظ  دطاء  وأخئتئ  افتعال  بأجعأ 
طسائاتئ، وبالاالغ ضاسئ عغئاعط وخاروا ضافغاام 

سطى طأدبئ الطؤام.
ضان المسطط غثرج طظ بطثه شاتتًا، تاطًق الثغر لطظاس 
وبغظ غثغه دسعة اإلجقم لغثخض شغه الظاس أشعاجاً. 
واآلن أخئح غشادر طغمما حطر أوروبا عاربا طظ جتغط 
وربما  الروغئدات،  التضام  عآقء  خظسه  الثي  التغاة 

ضاسئ عغئئ املسطمني طظث عثم دولئ الثقشئ
ولظ تسعد إق بسعدتعا

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث الثالص سئثون سطغ*ـ 

حزب التحریر/ کینیا یختتم حملته االقتصادیۀ
"الصعوبات االقتصادیۀ.. اإلسالم هو الحل"

"إن  شرتان  بظ  شغخض  السسعدي  الثارجغئ  وزغر  صال 
التعبغغظ غفدطعن التض السسضري شغ الغمظ، طحثدًا سطى 
ضرورة صئعل التعبغغظ التعار لغضعظعا ججءًا طظ طساصئض 
الئقد". وشغ عثا الخثد أضث الثضاعر سئث اهللا باذغإ: أظه 
ذالما ضررت السسعدغئ ضرورة صئعل التعبغغظ ضةجء طظ 
السططئ الصادطئ شغ الغمظ، وأظعط إخعة وجغران، وأظعا 
ق ترغث الصداء سطغعط، وأظعط جغضعظعن ججءا طظ التض 
السغاجغ شغ الئقد. بغظما شغ العصئ ذاته غثادسعن الرأي 

المتطغ داخض الغمظ بأظعط جاءوا لغترروا الغمظ طظ "التعبغغظ الحغسئ" وعثا دجض واضح، فن السسعدغئ ق 
غسظغعا الثشاع سظ اإلجقم وق سظ السظئ ضما تثسغ، بض عغ تثاشع سظ طخالح أطرغضا شغ المظطصئ، لابئئ أظعا 
أضبر وقًء فطرغضا طظ إغران، لعثا لط تضظ ضرباتعط الةعغئ ذعال جئع جظعات طعجعًئ ضث أعثاف تعبغئ، بض 
سطى السضج طظ ذلك، شصث تعاترت افظئاء وتخرغتات طسآولغظ غمظغغظ أظه ضطما تصثم الةغح الغمظغ خعب 
خظساء، داعماعط ضربات جعغئ طظ الاتالش السسعدي بـ(الثطأ)! وأضاف باذغإ شغ تسطغص ضائه إلذاسئ المضاإ 
اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر: أن تخرغتات المسؤعل السسعدي الغعم تأتغ شغ إذار الصئعل بالتعبغغظ ججءًا 
طظ طساصئض السططئ شغ الغمظ، وق تماظع شغ الافاوض المئاحر طسعط، ضما أظعا تافاوض تالغاً طع جغثتعط 
إغران. شإلى طاى غظثثع أعض الغمظ شغ أن السسعدغئ جاءت إلظصاذعط؟! وعغ شغ التصغصئ جمسار رخغص لاظفغث 
وتماغئ المخالح افطرغضغئ شغ الئقد طظاشسًئ لطمخالح اإلظةطغجغئ الاغ تتاشر سطغعا تضعطئ سئث ربه عادي.

مملکۀ آل سعود وراء وصول الحوثیین للحکم فی الیمن

الغرب المستعمر یرى فی بقاء السلطۀ الفلسطینیۀ
مصلحۀ استراتیجیۀ له ولکیان یهود



 افربساء ١٠ طظ طترم ١٤٤٣عـ المعاشص ١٨ آب/أغسطج ٢٠٢١ طـ٤     السثد ٣٥٢

وشصا لمعصع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ: صاطئ السططئ الفطسطغظغئ بإرجال 
بغرزغئ  جاطسئ  ذقب  أتث  جضظ  إلى  الطغض  طظاخش  صرابئ  الةمسئ  طساء  افطظغئ  أجعجتعا  وأشراد  حئغتاعا 
لاعثغثه بالصاض والاعةط سطغه وإبارة الرسإ لثغه ولثى زطقئه شغ السضظ بتةئ طظحعر لطحاب سطى طةمعسئ 
ذقب الةاطسئ سطى الفغسئعك لط غرق لفجعجة افطظغئ وحئغتاعا. إذ دخض أضبر طظ ١٠ طظ الحئغتئ إلى جضظ 
الطالإ طظاخش الطغض وتةمع شغ الثارج صرابئ ٢٠ آخرغظ، وصاطعا باروغع الطالإ والخراخ سطغه والاعّةط سطغه 
بحضض عمةغ، وتعثغثه بالصاض بحضض طئاحر إن لط غثدع لمططئعط بظحر اساثار سطى الفغسئعك، ووخطئ 
وصاتاعط أن أخئروا الطالإ بأظعط صاطعا بسمض صائمئ بـ١٢ اجما طظ ذقب الةاطسئ لمقتصاعط وعع سطى 
رأجعط وإن لط غساثر شإظعط جغمظسعظه طظ دخعل الةاطسئ وجغسمطعن سطى شخطه طظ الةاطسئ وجغصعطعن 
باقساثاء سطغه جعاء شغ الحارع أو شغ الةاطسئ. وأضثوا له أظعط صاطعا بمراجسئ جمغع طظ ظحر أو سّطص باسطغصات 
لط ترق لعط سطى طةمعسئ الطقب سطى الفغسئعك وتط تعثغث الةمغع والمسزط خدع لاعثغثاتعط شغ طتاولئ 
إلجئاره وإخاشاه. وأضمض حئغتئ السططئ دورعط بأن أرجطعا بسث دصائص بقبئ أحثاص ططبمغظ بأصظسئ جعداء 
غتمطعن عراوات وجضاضغظ لقساثاء سطى الطالإ الثي اتامى بإغقق باب الشرشئ جرغسا، وعع طا تال بغظعط 
وبغظ اقساثاء سطغه بسث شحطعط شغ طتاولاعط ضسر باب الشرشئ والثخعل سطغه. ورغط اتخال الطالإ بالحرذئ 
وذطإ الظةثة إق أظعط لط غتدروا بض أوسجوا إلى حئغتاعط باقظستاب بسث دصائص، وسظثطا تاول الطالإ خئاح 
الغعم تصثغط حضعى صاظعظغئ صغض له بأظه ق جثوى طظعا. وعضثا تططص السططئ أجعجتعا افطظغئ وحئغتاعا 
أخئتئ  الاغ  الساقت  طسعط  ضاظئ  وربما  الطغالغ،  وجط  شغ  المعت  شرق  تحضغض  تةربئ  تتاول  أظعا  وغئثو 
أداتعط الرئغسغئ شغ صمع وصاض ضض طظ غسارض السططئ وظعةعا وأدواتعا الثئغبئ، ظظا طظعا وطظ أتئاسعا 
أظعا جاامضظ طظ إجضات افترار وصمع المثالفغظ لظعةعا اإلجراطغ. ولضظعا جاسعد بثفغ تظغظ بإذن اهللا، 
شأعض شطسطغظ أترار حرشاء لظ تامضظ السططئ وطظ خطفعا غععد طظ ترضغسعط واجاسئادعط، وإن لط تاعصش 
جططئ الساقت سظ عمةغاعا وغطرجاعا شساةث أعض شطسطغظ ضطعط شغ وجععا غطصعن بعا إلى طجابض الاارغت.

صئض  اقصاخادي  اإلخقح  بئرظاطب  ُغسرف  طا  بثأ  لما 
جظعات، رشع السغسغ الثسط سظ العصعد والضعرباء، 
لط  صاجغئ  إجراءات  واتثث  الثوقر  خرف  جسر  وترر 
ذلك،  سظ  بسغثًا  بصغ  الثئج  لضظ  أتث.  إلغعا  غسئصه 
غسغح  الثغظ  بالفصراء،  الثاص  بارتئاذه  طتافزًا 
بطبعط تتئ خط الفصر، بتسإ اإلتخاءات الرجمغئ. 
شغ سعث الرئغج السادات، تسئإ صراره خفخ دسط 
باراجسه  اظاعئ  تاحثة  طزاعرات  خروج  شغ  الثئج 
اتثاذ  شغ  جرأة  أضبر  بثا  السغسغ  لضظ  صراره.  سظ 
بأظعا  ظفسه  عع  غسارف  الاغ  الصرارات،  عثه  طبض 
إجراءات حاصئ سطى المخرغغظ، شصث اتثث الصرار برشع 
جسر الثئج المثسط ٣٠٠٪، شصث صال: "إن العصئ صث 
تان لجغادة جسر رغغش السغح الثي غئطس ٥ صروش 
شغما غاضطش ٥٥ صرحا، طدغفا أظه طظ غغر المسصعل 

أن غضعن ٢٠ رغغفا ببمظ جغةارة واتثة".
شغ  ضطماه  خقل  صئض  طظ  صال  صث  السغسغ  وضان 
اتافالغئ المعلث الظئعي الحرغش شغ ٨ ضاظعن افول/
الثئج  رغغش  بسسر  طساس  "ق  أظه  ٢٠١٦م،  دغسمئر 
أو طساصئًق". تغظعا ضان السغسغ طا زال  جعاء تالغاً 
طاثعشا طظ أي تراك حسئغ، تاى إظه صث صال شغ ضطماه 
تطك: "السالط اتاار لماذا الحسإ لط غاترك، سطى رغط 
اإلجراءات الخسئئ، ولضظه ق غسطط تةط سزمئ وخمعد 
أن  بسث  بعسثه  السغسغ  ظضث  والغعم  الحسإ".  عثا 
ظظ أن افطعر صث اجاائئ له سطى جماجط أعض طخر 
وأظه أخئح طمّضظا ولظ غصثر سطغه أتث، وأن الثعف صث 
وجةظ سحرات  طظعط اآلقف  ضئض الظاس بسثطا صاض 
وغئطح  أظفاجعط  الظاس  سطى  غتخغ  وبثأ  اآلقف، 
طظ  أضبر  شغ  غآضث  وعع  تص،  ضطمئ  غصعل  طظ  بضض 
٢٠١١ الباظغ/غظاغر  ضاظعن  شغ  تخض  طا  أن  طظاجئئ 

لظ غاضرر. عثا ظظه ولضظ ظظه عثا جغثغإ بإذن اهللا، 
ِ َفَال 

ّ ِمُنوْا َمْكَر 
َ
َفأ
َ
وإن طضره إلى بعار، صال تسالى: ﴿أ
اِسُروَن﴾. َ ْ ِ ِإالَّ اْلَقْوُم ا ّ َمُن َمْكَر 

ْ
َيأ

غاتثث السغسغ وأرضان ظزاطه سظ إخقح اصاخادي 
ق غرى الظاس له أبرا شغ واصسعط المساش، شالحسإ 
سطغه  غططصعن  لما  بمار  أي  غر  ولط  وغساظغ،  غؤظ 
إخقتا اصاخادغا شغ ظض زغادة أجسار ضض الثثطات 
ظض  وشغ  وجعقر،  وبظجغظ  وغاز  وطغاه  ضعرباء  طظ 
اظثفاض وتثظغ صغمئ الرواتإ لطساططغظ شغ الثولئ، 
واجاصرار  أطظ  تعثد  وطمارجات  صعاظغظ  ظض  وشغ 
المثظغئ  الثثطئ  صعاظغظ  خاخئ  المخرغئ،  افجرة 
إن  الئظاء.  طثالفات  شغ  والاخالح  المئضر  والمساش 
عثا الظزام عع طةرد ظزام جئاغئ وجمع لطدرائإ، 
ق غعمه طساظاة الظاس وتاجاتعط. شصث تسطط سطى 
الظاس وأذاصعط لئاس الةعع والثعف، وعع ضض غعم 
ورجاقته  عع  خالته  شغ  تخإ  بصرارات  غفةسعط 
شفغ  وبآجعط.  الظاس  لمساظاة  باقً  غطصعن  ق  الثغظ 
آب/أغسطج الماضغ تثشئ وزارة الامعغظ بماظغئ 
وأسطظئ  الشثاء،  دسط  طظزعطئ  طظ  حثص  طقغغظ 
في  الامعغظ  لئطاصات  طعالغث  إضاشئ  تاط  لظ  أظه 
شالتضعطئ  شأضبر.  أشراد  أربسئ  طظ  تاضعن  أجرة 

السغسغ ظظ أن لظ غصثر سطغه أتث
شظضث بعسثه
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ربا  ودشع  دغعظعا  جثاد  جئغض  شغ  بالفصراء  تدتغ 
عثا الثغظ.

وتظفغث  خاذؤئ  اصاخادغئ  جغاجات  اتئاع  وبسئإ 
برظاطب خظثوق الظصث الثولغ اتسع الفصر شغ طخر، 
أجض  طظ  التضعطئ  جسئ  السغسغ  طظ  وباسطغمات 
سطى  لطتخعل  لطثولئ  الساطئ  المعازظئ  سةج  تثفغخ 
صروض طظ جعات أجظئغئ، وتمطئ الطئصات الفصغرة 
المثخخئ  شالمغجاظغئ  باإلخقح،  غسمى  طا  تضالغش 
بــ٢٦٢ تصثر  التالغ  السام  طعازظئ  شغ  افجعر  لئظث 

 ،٪١٠ بظتع  الماضغ  السام  سظ  ارتفسئ  جظغه  ططغار 
شغ تغظ إن طسثقت الادثط ارتفسئ إلى أضبر طظ 
طسثل  طظ  أصض  افجعر  زغادة  أن  غسظغ  وعثا   ،٪١٣
المصثم  الثسط  صغمئ  اظثفدئ  بغظما  الادثط، 
طسثقت  وزغادة  افجسار  ارتفاع  طع  التضعطئ  طظ 
خظثوق  حروط  أتث  الثسط  خفخ  وغسث  الادثط. 
ططغار   ١٢ بصغمئ  صرضًا  طخر  لمظح  الثولغ  الظصث 

دوقر، تسطمئ طظعا سحرة ططغارات دوقر.
بغظما غاط خفخ الثسط المصثم لطفصراء طظ التضعطئ، 
طتثود،  غغر  بثسط  السططئ  ورجال  افغظغاء  غاماع 
الثاخطغئ  شعزارة  بافطعال،  خجائظعط  لااضثس 
الثسط،  أطعال  طظ  جظغه  ططغعن   ٧٠٤ سطى  تتخض 
لطمساش  والمتالغظ  الحرذئ  ضئاط  ورساغئ  لسقج 
وأجرعط، وافظثغئ (اقجاماسغئ) لعغؤئ الحرذئ، ضما 
جظغه  ططغار   ١,٦ سطى  المثظغ  الطغران  وزارة  تتخض 
التربغ  اإلظااج  ووزارة  الطغران،  تطعغر  لخظثوق 
١,٨ ططغار جظغه. ورغط أن وزارة الاداطظ اقجاماسغ 
جظغه،  ططغار   ١٠١ سطى  بتخعلعا  الخثارة  شغ  تأتغ 
لضظ الظخغإ افضئر طظعا والئالس ٨٢ ططغار جظغه تصعل 
التضعطئ إظه طساعمئ طظعا شغ خظادغص المساحات، 
المساحات  لخظادغص  طساتصات  أظعا  التصغصئ  لضظ 
العذظغئ  العغؤئ  تتخض  ضما  الساطئ.  الثجاظئ  سطى 
لقسقم سطى ٣٣١ ططغعن جظغه، بثقف ٩٤,٥ ططغعظا 
لطمةطج افسطى لقسقم. وشغ المصابض ظةث المةطج 
ططغعن  ظخش  سطى  غتخض  اإلساصئ  لحآون  الصعطغ 
الظصث  خظثوق  ذطئات  شغ  ترد  ولط  شصط.  جظغه 
الختفغئ  لطمآجسات  الثسط  خفخ  طسألئ  الثولغ 
طظعا،  طسافغثا  ضان  وربما  الثاجرة،  واإلسقطغئ 
تغث تصعم تطك المآجسات باتسغظ خعرته وتئرغر 
الاغ  تعخغاته،  طظ  الشاضئئ  الةماعغر  بغظ  ططالئه 

تسئئئ شغ ارتفاع ظسئئ الفصر.
حؤعن  ترسى  دولئ  عثه  وعض  سثالئ؟!  عثه  شعض 
رصابظا  سطى  التضام  عآقء  تسطط  لصث  الظاس؟! 
عط  وذالما  بقدظا،  شغ  الشرب  طخالح  لغتفزعا 
تراك  أي  وطظع  وصعرعط  الظاس  صمع  سطى  صادرون 
غطصعن  وق  إشصارعط  غعمعط  شق  إلجصاذعط،  حسئغ 
وعغ  رساغئ،  دول  لغسئ  شثولعط  لمساظاتعط،  باق 
العاجإ  وطظ  بخطئ،  الظاس  لسصغثة  تمئ  ق  أظزمئ 
والاثطص  إلجصاذعط  تبغبا  السسغ  افطئ  أبظاء  سطى 
غرسى  الثي  اإلجقم  ظزام  وإصاطئ  حرورعط  طظ 

 حؤعظعط بالسثل واإلظخاف

شغ بقد الترطغظ الحرغفغظ وضقعما غتدرعا سحرات 
اآلقف طظ الظاس.

٥- أسطظئ وزارة السغاتئ السسعدغئ، سظ شاح الممطضئ 
أبعابعا لطسغاح، ورشع تسطغص دخعل تاططغ الاأحغرات 

السغاتغئ اباثاء طظ ١ آب/أغسطج ٢٠٢١.
وغمضظ لطسغاح المتخظغظ بالضاطض دخعل السسعدغئ 
دون تاجئ إلى شارة تةر طآجسغ، سطى أن غاط تصثغط 
حعادة تطسغط رجمغئ سظث العخعل، وإتدار طا غبئئ 
٧٢ خقل  السطئغئ  ظاغةاه  وظععر   PCR اخائار إجراء 

صطغطئ  أغام  بسث  عثا  غأتغ  المشادرة.  وصئ  طظ  جاسئ 
طظ  الصادطغظ  طظه  طظع  الثي  التب  طعجط  اظاعاء  طظ 
دول السالط، شطماذا لط غصط ظزام آل جسعد باإلجراءات 
ظفسعا بالسماح لطتةاج طظ دول السالط الثغظ أخثوا 
الطصاح إذا ضان طظسه لطتب بتسإ زسمه عع الثعف طظ 
 ُ ْ ُھ َخ ُھ َواللَّ ْمُكُر اللَّ َ ْمُكُروَن َو َ اظاحار شغروس ضعروظا؟! ﴿َو

َن﴾. اْلَماِكِر
لظ  أظه  حععر  صئض  جطمان  بظ  طتمث  خرح  لصث   -٦
غصغط السصعبات الاغ ظص سطغعا تثغث اآلتاد طظ السظئ 

الظئعغئ!
عثه بسخ المعاصش لظزام آل جسعد شغ سعث طتمث بظ 
جطمان، وعغ طعاصش طتاربئ لقجقم طحرسظئ لبصاشئ 
الشرب وتدارته وإشساده شغ بقد الترطغظ الحرغفغظ.

لغج  افطر  عثا  شغ  جسعد  آل  ظزام  به  غصعم  طا  إن 
لثثطئ اإلجقم ضما غخعره لغثثع به بسخ المسطمغظ، 
له  صغخ  الثي  اهللا  بتفر  طتفعظ  طضامض  شاإلجقم 
رجاقً تفزعه ودوظعه وختتعا السظئ وصمسعا الئثسئ، 
إق أن تضام آل جسعد غرغثون بثلك أن غدسعا اإلجقم 
شغ صفص اقتعام زاسمغظ أن شغه طا غتخ سطى السظش 
والضراعغئ واإلرعاب تسإ ادساءات الشرب التاصث سطى 
اإلجقم والمسطمغظ، وغرضعط الثئغث عع تثجغظ افطئ 
وجسطعا أطئ ذلغطئ طاحضضئ شغ دغظعا تصابض خفسات 

الضفار المةرطغظ وتروبعط الثئغبئ بالاصئغض والثظعع!
إن طضر تضام آل جسعد لغج طصاخرًا سطى رد أتادغث 
شغ المعاضغع الاغ غجسمعن، بض إن طضرعط غاسثاه إلى 
اإلجقم ضضض، إذ جض افتضام الحرسغئ تفخغطعا ورد 

غالئاً طظ ذرغص أتادغث اآلتاد.
إن طا غفسطه ظزام آل جسعد تتئ ضشعط غربغئ خئغبئ 
جثغث  طظ  اإلجقطغ  الةغض  اظئساث  خحغئ  عع  إظما 
خقشئ المسطمغظ الراحثة سطى طظعاج الظئعة  طآجساً 
تغث باتئ افطئ الغعم أضبر طظ أي وصئ طدى تظحث 
دولئ اإلجقم وتسسى لعا لطاترر طظ صغعدعا وتضاطعا 

المةرطغظ وأظزماعط العضسغئ.
إن عثا الظزام صث شدته اهللا طرًة بسث طرًة ولسض شغ 
ذلك خغرًا، شئسث أن ضان ضبغر طظ الظاس المثثوسغظ 
به غزظعن أظه غتضط باإلجقم وأظه طعاط به، عا عغ 
التصغصئ تاةطى لعط طرًة بسث أخرى وضرًة بسث ضرة، شصث 
طظ ضض لئعس إجقطغ تطّئج  بات عثا الظزام سارغاً 
به، وذعإ سظه برغص وجعه الثي ضان غجغظه طع اظاعاء 
طفسعل طساتغص الاةمغض الاغ ضان غاةمض بعا، خاخًئ 
بثعاب بسخ السطماء الثغظ حارضعا شغ تجغغظه لطظاس 
تغث رطاعط شغ السةعن أو وضسعط تتئ إصاطئ جئرغئ 
لّما لط غسةئه طا بثر طظعط أو طظ بسدعط طظ ظخح 

وإرحاد.
الطعط ظسألك خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة وشرجًا 
شغ  المزطعطغظ  اإلجقم  دساة  ولضض  اإلجقم  فطئ 

 جةعن التضام الزالمغظ... الطعط آطغظ

لصث ضاظئ ظحأة دولئ آل جسعد ظحأة طحئععئ اجاشض 
سئث  بظ  طتمث  الحغت  دسعة  جسعد  بظ  طتمث  شغعا 
الععاب لاعجغع أذماسه وظفعذه، شصث بثت دسعة طتمث 
بظ سئث الععاب دسعًة لقخقح وطتاربئ الئثع، وطا إن 
الاةأ إلى طتمث بظ جسعد تاى ظاخره افخغر واجاشض 
دسعته لغثرج بثلك سظ جططان الثقشئ السبماظغئ، تاطًق 
السقح شغ وجه وقتعا شغ المظاذص المةاورة. والماابع 
لطاارغت غةث أن عثه الثولئ شغ طراتطعا المثاطفئ صث 
ضّفرت دولئ الثقشئ السبماظغئ ووخفاعا بثولئ الحرك 
بغظما ادسئ أظعا عغ دولئ الاعتغث طساتطًئ بثلك صاض 
خخعطعا وجئغ ظسائعط، وق تجال ضاإ بسخ أظخارعا 
وطساخرغعا ذاشتئ باطك الةرائط الاغ جطروعا سطى 
أجاس أظعا تارغت لقظاخارات ضترب بغظ المسطمغظ 

والمحرضغظ الضفار وتسئظا اهللا وظسط العضغض!
بقد  شغ  طظاحرة  ضاظئ  الاغ  الئثع  تطك  غظضر  أتث  ق 
المسطمغظ الاغ تضماعا الثولئ السبماظغئ وذلك ظاغةئ 
إجاءة شعمعا لقجقم بسث أن شخطئ الطاصئ السربغئ سظ 
بالصئعر  والائرك  الثروحئ  شاظاحرت  اإلجقطغئ  الطاصئ 
وضبغر طظ الثراشات آظثاك، لضظ ذلك ضطه لغج جئئًا 
طعجئاً لعخمعا بثولئ الحرك والثروج سطغعا بالسقح 

وتضفغر تضاطعا وطظ غصاتض شغ خفعا.
وعا عع ظزام آل جسعد غضحش تصغصئ دولاه الاغ ادسى 
الثسعة  طظ  غائرأ  الغعم  عع  تغث  الاعتغث  دولئ  أظعا 
الععابغئ إرضاًء لطشرب لغبئئ أظه لط غضظ عمه اإلجقم 
وإظما التفاظ سطى دولاه الاغ غاعاربعا تضام آل جسعد 

ضاعارث المااع.
شصث صال ولغ السعث السسعدي طتمث بظ جطمان شغ 
تخرغتات لختغفئ واحظطظ بعجئ سام ٢٠١٨م إن 
لمعاجعئ  تطفائعا  طظ  بططإ  الععابغئ  ظحرت  بقده 
ظفعذ اقتتاد السعشغاغ، وق حك أن لئرغطاظغا دورًا ضئغرًا 
تفاغئ  بشرض  ظحأتعا  طظث  جسعد  آل  دولئ  دسط  شغ 
حغعخ  أضان  جعاء  خقشاعط  سطى  والصداء  المسطمغظ 

الثسعة الععابغئ غسطمعن ذلك أم غةعطعظه.
غمارس  الثي  الفسطغ  التاضط  جطمان  بظ  طتمث  إن 
خقتغات أبغه غسارع شغ إرضاء الشرب ضض المسارسئ 
وذلك لاسمح له أطرغضا بالخسعد سطى السرش بسث طعت 
أبغه، شعع غافاظى شغ خثطئ أطرغضا بمتاربئ اإلجقم 

وتئظغ طفاعغط الشرب وصغمه السطماظغئ، وطظ ذلك:
١- صام سام ٢٠١٧م باسثغض المظاعب الثراجغئ طسائسثًا 
طظعا بجسمه طا غتخ سطى الضراعغئ والاحثد وطساداة 
الساطغئ، شتثف آغات الةعاد والصاال وافتادغث الاغ 

وردت بحأظعما شغ المظاعب الثراجغئ.
٢- صام شغ السام ظفسه بإظحاء عغؤئ لاختغح افتادغث 
لطاثصغص  عغؤئ  إظحاء  السسعدغئ  صررت  شصث  الظئعغئ، 
شغ اجاثثاطات افتادغث الظئعغئ بعثف الصداء سطى 
الظخعص الضاذبئ والماطرشئ وأغئ ظخعص تاسارض 
طع أتضام اإلجقم وتئرر ارتضاب الةرائط والصاض وأسمال 

اإلرعاب.
المشظغظ  واجاةقب  الارشغه  عغؤئ  بإظحاء  صام   -٣
والمشظغات طظ طحاعغر الشرب وطثاطش دول السالط ضما 
صام بفاح الئقد لطسغاح، ضض ذلك إلشساد المسطمغظ شغ 

بقد الترطغظ الحرغفغظ.
دخعل  طظ  السالط  دول  طثاطش  طظ  التةاج  طظع   -٤
الممطضئ لطتب بتةئ اإلجراءات اقتارازغئ طظ شغروس 
ضعروظا وذلك لساطغظ طااالغغظ، وشغ العصئ ظفسه غصغط 
التفقت المثاططئ لفغاظغ ضما غصغط طئارغات ضرة الصثم 

تضام آل جسعد طا زالعا غتاربعن اإلجقم
إرضاًء لطشرب الضاشر

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث المآطظ الجغطسغـ 

أجهزة السلطۀ األمنیۀ تطلق کالبها وشبیحتها 
لترویع اآلمنین وتهدید األحرار

٣ افربساء،  الغعم،  (روجغا  طعصع  ظحر 
٢٠٢١/٠٨/١١م)  ١٤٤٣عـ،  طترم 
الثئر الاالغ: "أضث وزغر الثشاع الروجغ 
جغرغغ حعغشع أن طعجضع جاساثثم 
العجطى  آجغا  طظطصئ  شغ  صعاسثعا 
لطاساطض طع أي اساثاء طتامض طظ صئض 
المةاورة.  الثول  سطى  "ذالئان"  ترضئ 
شغ  طحارضاه  أبظاء  حعغشع  وأحار 
الاسطغمغ  المساظغ"  "جاتئ  طظاثى 
طسرض  شغ  البقباء،  أطج  الحئابغ 
شغ  العضع  طساةثات  سطى  تسطغصه 
صظثوز  طثغظئ  جصعط  إلى  أششاظساان، 

طآخرا شغ صئدئ المسطتغظ، طدغفا: "طظ المعط لظا أن التثود طع أوزبغضساان وذاجغضساان أخئتئ تتئ 
جغطرة ذالئان أغدا". ولفئ العزغر إلى أن صادة "ذالئان" غاسعثون بسثم خرق تثود دول جعار أششاظساان 
وبسثم طعاجماعا، طآضثا شغ العصئ ظفسه أن روجغا جاعاخض إجراء تثرغئات سسضرغئ طحارضئ طع حرضائعا 
اإلصطغمغغظ لقجاسثاد في جغظارغع. وصال حعغشع إن روجغا جاساثثم صعاسثعا السسضرغئ شغ ذاجغضساان 
وصرغغججاان لتماغئ تثود عاتغظ الثولاغظ شغ تال تسرضعما في اساثاء طئاحر، طحثدا سطى أن دول طظزمئ 
طساعثة افطظ الةماسغ تتااج إلى دسط طعجضع شغ المطش افششاظغ، وعثا افطر غثص طئاحرة أطظ روجغا".
وتئسط  اإلجقطغغظ  الئطثغظ  عثغظ  وصرغغججاان،  ذاجغضساان  سطى  تعغمظ  زالئ  طا  روجغا  إن   :
ظفعذعا شغعما وتصغط شغعما الصعاسث السسضرغئ لاتمغ تثودعا، وذلك بسئإ سمالئ وخغاظئ افظزمئ والتضام. 
وروجغا تاثعف طظ ظعدئ المسطمغظ وسعدة اإلجقم إلى جثة التضط شغ ظض الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 
السسضرغئ  الاثرغئات  وتةري  صعاسثعا  شاسجز  المسطمغظ  لمتاربئ  اجاسثادعا  تسطظ  وبثلك  الظئعة،  طظعاج 
وتأخث الاسعثات طظ ذالئان بسثم السماح لطمسطمغظ الساططغظ إلسادة اإلجقم باقظطقق طظ أششاظساان 
صادرون  المسطمغظ  أن  تثرك  اقجاسمارغئ  الضفر  دول  وجائر  وأطرغضا  شروجغا  العجطى.  آجغا  دول  ظتع 
سطى إصاطئ الثقشئ الاغ بحرعط بعا رجعلعط سطغه الخقة والسقم إذا تجطعا أطرعط وأجصطعا تضاطعط 
وصطسعا أظزماعط طظ جثورعا وأتعا بصغادة جغاجغئ واسغئ طثطخئ تائظى طئثأ اإلجقم وتطئص دجاعره.

روسیا تستخدم قواعدها العسکریۀ فی آسیا الوسطى ضد المسلمین


