
باسائاره  شرد  لضض  افجاجغئ  التاجات  اإلجقم  َضمظ 
إظساظاً، وعغ المأضض والمطئج والمسضظ، صال رجعل 
بَْيٌت  الِْخَصاِل:  َهِذِه  ِسَوى  ِيف  َحقٌّ  آَدَم  البِْن  «لَْيَس  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا 
أخرجه  َوالاَْمِء»  الُْخْبِز  َوِجلُْف  َعْوَرتَُه،  يَُواِري  َوثَْوٌب  يَْسكُُنُه، 
عغ  افجاجغئ  التاجات  أن  شغ  ظصٌّ  شعثا  الارطثي. 
المأضض والمطئج والمسضظ، وطا زاد سطغعا لغج أجاجغاً، 
وبإحئاسعا تضعن صث ُأحئسئ التاجات افجاجغئ لفشراد. 
ضطغاً، وسطى صثر  وعثا اإلحئاع غةإ أن غضعن إحئاساً 
نَّ  ُ َْوُلوِد َلُھ ِرْزُق

ْ
َ امل الضفاغئ بالمسروف، صال تسالى: ﴿َوع

«َولَُهنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  وصال   ،٢٣٣ الئصرة:  َْعُروِف﴾ 
ْ
ِبامل نَّ  ُ ُ َوِكْسَو

َعلَْيكُْم ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ ِبالَْمْعُروِف» أخرجه طسطط. وطسظى 
"بالمسروف"؛ الضفاغئ بما عع طسروف شغ ذلك الئطث الثي 
غسغح شغه، والةماسئ الاغ غسغح بغظعا. وضثلك أوجإ 
اإلجقم سطى الثولئ جث تاجات افطئ افجاجغئ؛ وباعشغر 
واجئات  طظ  شافطظ  لطرسغئ.  والاسطغط  والطإ  افطظ 
الثولئ، سطغعا أن تعشره لطرسغئ، تاى إن الثولئ تفصث 
وجعدعا إذا لط تساطع تفر أطظعا، ولثلك شإظه حرط 
شغ دار اإلجقم، أن تضعن الثولئ صادرة سطى تفر أطظعا 
بصعتعا، صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فختابه شغ طضئ: «إِنَّ اللََّه َعزَّ 
َوَجلَّ َجَعَل لَكُْم إِْخَواناً َوَداراً تَأَْمُنوَن ِبَها» رواه ابظ إجتاق شغ 
السغرة، ضما أن افظخار رضغ اهللا سظعط سظثطا اجاصئطعا 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وخاتئه أبا بضر رضغ اهللا سظه، صالعا لعما: 
«انْطَلَِقا آِمَننْيِ ُمطَاَعنْيِ» أخرجه أتمث. أطا الختئ والاطئغإ، 
شإظعما طظ العاجئات سطى الثولئ بأن تعشرعما لطرسغئ، 
سظ جابر رضغ اهللا سظه صال: «بََعَث َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص إَِىل أيَُبِّ 
بِْن كَْعٍب طَِبيباً َفَقطََع ِمْنُه ِعْرقاً ثُمَّ كََواُه َعلَْيِه» أخرجه طسطط. 
وسظ زغث بظ أجطط سظ أبغه صال: «َمِرْضُت ِيف َزَماِن ُعَمَر ِبَن 
الَْخطَّاِب َمَرضاً َشِديداً َفَدَعا ِيل ُعَمُر طَِبيباً َفَحاَميِن َحتَّى كُْنُت أَُمصُّ 
ِة الِْحْمَيِة» أخرجه التاضط شغ المساثرك. وأطا  النََّواَة ِمْن ِشدَّ
الاسطغط، شفن رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، جسض شثاء افجغر طظ الضّفار 
غعم بثر تسطغط سحرة طظ أبظاء المسطمغظ، وبثل شثائه 
طظ الشظائط، وعغ ططك لةمغع المسطمغظ، وضثلك أجمع 
الختابئ سطى إسطاء المسطمغظ صثرًا طسغظاً طظ بغئ المال 
أجرًا لعط. ولط غضاِش اإلجقم بدمان إحئاع التاجات 
افجاجغئ لفشراد، بض ضمظ تمضغظ ضض شرد طظ الرسغئ 
طظ إحئاع التاجات الضمالغئ سطى أرشع طساعى طساطاع. 
شتث سطى إحئاع التاجات الضمالغئ له ولمظ غسعل، صال 
ُ ِمن َفْضِلِھ  ّ ُم  ُ ِذيَن َيْبَخُلوَن ِبَما آَتا نَّ الَّ َ تسالى: ﴿َوَال َيْحَس
َيْوَم  ِبِھ  َبِخُلوْا  َما  ُقوَن  َسُيَطوَّ ْم  ُ لَّ َشرٌّ  َو  ُ َبْل  ْم  ُ لَّ ًا  ْ َخ َو  ُ

اْلِقَياَمِة﴾ آل سمران: ١٨٠، وأباح الاماع بالطغئات، شغ 
َباِت َما َرَزْقَناُكْم﴾ الئصرة: ٥٧،  ُلوْا ِمن َطّيِ ُ صعله تسالى: ﴿
ْنَيا﴾ الصخص: ٧٧. وعثه  َبَك ِمَن الدُّ َس َنِص وصال: ﴿َوَال َت
المسالةئ لطمحاضض افجاجغئ لضض شرد، وتمضغظ اإلظسان 
رًا شغ المادة ١٢٥، طظ  طظ رشع طساعى سغحه، جاء ُطصرَّ
طحروع دجاعر دولئ الثقشئ، الثي أسّثه تجب الاترغر: 
"غةإ أن ُغْدَمَظ إحئاع جمغع التاجات افجاجغئ لةمغع 
افشراد شردًا شردًا إحئاساً ضطغاً. وأن ُغْدَمَظ تمضغظ ضض 
شرد طظعط طظ إحئاع التاجات الضمالغئ سطى أرشع طساعى 
طساطاع" (طحروع دجاعر دولئ الثقشئ، خفتئ ٥٠).

اصرأ شغ عثا السثد:

، أم ترصغع؟ ...٢ - تض الئرلمان السراصغ تضٌّ
- طآقت افوضاع شغ السعدان 

   بسث اظستاب السسضر طظ تعار اآللغئ ...٢
- الةاطسات السعداظغئ بغظ تشرغإ الطقب وأشضار اإلجقم! ...٣

- أغعا المثطخعن شغ جغح الضظاظئ!
   إلى طاى تطغسعن سمقء غظفثون طآاطرات الشرب؟! ...٤

- تضام المسطمغظ خقل الصرن السحرغظ بمصغاس برظارد لعغج ...٤

جظغش  وطساري  الظار  إذقق  وصش  شغ  تصثم  غعجث  "ق 
وأجااظئ بسئإ طساظثة الظزام السعري".

الفخائطغئ  المظزعطئ  صادة  طظ  ضبغر  تاول  شغما 
لمآاطراته  والمظفثغظ  الارضغ  بالظزام  المرتئطغظ 
بعسغ  واقجاثفاف  المعجئ  رضعَب  افرض  سطى  سمطغاً 

افطئ وذاضرتعا.
أطا اقئاقف العذظغ السعري خظغسئ أطرغضا، شضان دوره 
الائرغر والارصغع ضسادته، طخرتاً أظه تعاخض طع الةعات 
الارضغئ الرجمغئ الاغ بثورعا "أضثت دسمعا لاططسات 

الحسإ السعري المحروسئ وتظفغث الصرار ٢٢٥٤"!
وإزاء عثا، ق بث طظ الاأضغث سطى التصائص الاالغئ:

بثسعته  عثا  أردوغان  ترضغا  ظزام  طعصش  إن  أوقً: 
وق  طفاجؤاً  غضظ  لط  الحام  جفاح  ظزام  طع  لطاخالح 
طظث  غاشغر  لط  به،  المظعط  دوره  عع  شعثا  طساشرباً، 
اظطقصئ البعرة، وعع تظفغث ترشغ فواطر أطرغضا شغ دسط 
ظزام اإلجرام وتبئغاه واتاعاء طفاخض الاأبغر شغ البعرة 
إلضساشعا واتاعائعا والسمض المظزط لعأدعا سئر بعابئ 
التض السغاجغ افطرغضغ الثي غسظغ الاخالح طع ظزام 
اإلجرام وتسطغط الرصاب لمصاخض اإلسثام، إق أن الةثغث 
شغ افطر عع أن طا ضان غتاك بثّسٍئ جرًا خرج لطسطظ بضض 
خفاصئ وشةعر، وشص طا تاططئه الرؤغئ افطرغضغئ لطتض 
وتعصغاه. وطا تخرغتات أوغطع إق تأضغث لطثور العظغفغ 
الصثر الثي غطسئه ظزاطه المعجه أطرغضغاً إلجعاض بعرة 
الاغ  افعثاف  سزط  تعازي  سزغمئ  تدتغات  صثطئ 
ظادت بعا والحسارات الاغ رشساعا، تدتغاٌت ق غضاشؤعا 
إق إجصاط عثا الظزام الئائث واجاؤخال جثوره وبظاء 

خرح اإلجقم السزغط سطى أظصاضه.
طع  وشةعر  خطش  بضض  ذّئع  طمظ  غساشرب  ق  باظغاً: 
ضغان غععد أن غطّئع طع ظزاِم ذاغغٍئ غاحارك طسه شغ 
خثطئ السغث ظفسه. سطماً أن ضض افظزمئ العظغفغئ شغ 

بقد المسطمغظ لعا دور واتث وغربطعا طخغر واتث.
طاططئات  طظ  بالباً: إن طا صام به الظزام الارضغ عع 

يف ذضرى العةرة
تحابعئ افتعال واملخري واتث

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ سئثو الثلغ

بثسعته أعض الحام لطاخالح طع ظزام اإلجرام
ظزام أردوغان غسصط آخر ورصئ تعت سظ جعأته

لغصغط  الاترغر  تجب  اظخروا  المسطمغظ،  بقد  شغ  الةظث  أغعا 

ظفعذ  وغصاطع  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ 

المسطمغظ  بغظ  الاآخغ  وغعجث  بقدضط،  طظ  المساسمر  الضاشر 

جمغسا ضما ضان غعم ضاظئ لعط دولئ، وق تضعظعا أظخارًا لطئاذض 

شغ  لاضائعا  اهللا  أظخار  ضعظعا  بض  واآلخرة،  الثظغا  شغ  شاثسروا 

الفائجغظ. طظ  اآلخرة  شغ  وتضعظعا  الثظغا  شغ  ظعر  طظ  ختائش 
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ضطمئ السثد

تارغت  شغ  طفخطغاً  تثباً  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  عةرة  حضطئ 
المسطمغظ، شصث ضاظئ إغثاظاً بئثء طرتطئ جثغثة طظ 
الثسعة، شئعةرته ملسو هيلع هللا ىلص تحضطئ صاسثة اقرتضاز "الثولئ" 
الاغ سمض فجطعا الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص خقل جظعات دسعته البقث 
طظ  ضبغر  تصّخَث  غارك  لط  إظه  تغث  طضئ،  شغ  سحرة 
اهللا  طّظ  أن  إلى  طظعط،  الظخرة  وذطإ  السرب  صئائض 
باجاةابئ افوس والثجرج شغ المثغظئ. شضاظئ بثاغئ 
لط  جثغثة  طرتطئ  لائثأ  أغثغعط  سطى  الثولئ  إصاطئ 
إق  وصااً  غدغسعا  ولط  جعثًا  شغعا  المسطمعن  غثخر 
واجابمروه لُغثخطعا اإلجقم إلى ضض بغئ طثر ووبر، 

وصث تصص اهللا لعط الزفر وضاإ لعط الظخر.
شضغش ضاظئ أتعال المسطمغظ صئض إصاطئ الثولئ شغ 
أتعال  وبغظ  بغظعا  الاحابه  وطا  المظعرة؟  المثغظئ 
المسطمغظ الغعم بسمعطعط وأعض الحام بحضض خاص؟

إن الماائع لسغرة الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص لغةث أظه لط غضظ عظاك أي 
بخغص أطض لطثقص بالمظزعر المادي، شالظئغ ملسو هيلع هللا ىلص 
وختاباه الضرام غساظعن تاى آخر غعم شغ طضئ، وطا 
ظغئ ضفار صرغح لصاطه صئغض عةرته إق دلغض سطى طا 

ضاظعا غسغحعظه.
إن الظزرة المادغئ المةردة لتال الثسعة صئض العةرة 
الثغظ  وختاباه  الصائث  ملسو هيلع هللا ىلص  شالظئغ  ظفسه،  غحرح 
آطظعا به طتاخرون شغ الحسإ غسغحعن الصعر بضض 
واتامالغئ  أظعاسه،  بضض  الدغص  وغساظعن  تفخغقته 
المعت صرغئئ والصداء سطى الثسعة وارد، عضثا غصعل 
العاصع المادي، ق بخغص أطض شغ افشص باٍد وق طةال 

لطثقص بأي حضض ضان.
طظ  طسه  وطظ  دسعته  خقل  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  غسح  لط 
وتسثغإ  تدغغص  دون  الطتزات  طظ  لتزئ  الختابئ 
ودساغئ طشرضئ طظ صرغح. شالمةال ضغص والثساوي 
سطغعط صعغئ، ولغسئ ردة شسض أعض الطائش إق دلغض 
ودسعته  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  تةاه  ُغمارس  ضان  طا  حثة  سطى 
أغظ  لاصعلّظ  بافخغقته  صرأته  لع  واصع  وختاباه، 

الثقص، أغظ الفرج، أغظ المقذ؟!
المآطظغظ  لابّئث  تاظجل  اهللا  آغات  ضاظئ  وبالمصابض 
وتجرع الطمأظغظئ شغ صطعبعط والراتئ شغ ظفعجعط؛ 
لعثا  المساصئض  ضض  المساصئض  وأن  صرغإ  الفرج  أن 

الثغظ السزغط ولع بسث تغظ ولع ضره الضاشرون.
تاططععا  وساحعا  الثسعة  ساحاعا  ووصائع  طسطغات 
بفرج  غصغظ  سطى  وضاظعا  أخابعط  طا  سطى  شخئروا 
لطفضرة  افولى  التاضظئ  سطغه  وضاظئ  ضان  الثي  اهللا 
ضاظئ  الاغ  الصمع  تالئ  ذلك  لضض  غداف  "الثولئ"، 
تمارس سطى الظاس شغ تغظعا، والادطغض الضئغر الثي 
وجعر  غسعجعظعط،  ضاظعا  طمظ  له  غاسرضعن  ضاظعا 
الاغ  والسئعدغئ  إلغه،  غاتاضمعن  ضاظعا  الثي  الظزام 
ضاظعا غسغحعظعا لفظزمئ العضسغئ تغظعا. شسط الةعض 
وجاد الاسطط واقجائثاد تاى أخئح الظاس ق غرون 
افظزمئ  جطعة  ظاغةئ  غتسعظه  وق  بالثقص  افطض 

التاضمئ تغظعا.
الظاس  غتسه  ضان  بما  غتسعن  الغعم  المسطمغظ  إن 
وتسططعا  وجئروتعا  افظزمئ  شساّع  طدى؛  شغما 
طما  لعط  خقص  ق  أن  غرون  جسطعط  واجائثادعا 
خقل  طسعط  تخض  طا  ذلك  شغ  وزادعط  غصاجعن، 
بعراتعط، شعط لط غةثوا ُطسغظاً لعط، شدقً سطى ضبرة 
الماآطرغظ سطغعط وسطى بعراتعط، واصع غتسه الظاس 
طظ خقل ظزرتعط لطعاصع، غداف لضض ذلك العجائض 
سطغعط،  وتمارجعا  افظزمئ  تماطضعا  الاغ  المثاطفئ 
عثه  لابئغئ  تسسى  والاغ  غغرعا،  أو  ضاظئ  إسقطغئ 
صث  أطض  بخغص  أي  سطى  تصدغ  وبالاالغ  الظزرة، 

غعجث سظث بسخ المافائطغظ بالثقص.
ولع دصصظا الظزر صطغقً لعجثظا افطر ذاته سظث الظاس شغ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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أبارت تخرغتات وزغر الثارجغئ الارضغ طعلعد جاوغح 
غدإ  طعجَئ  ٢٠٢٢/٨/١١م،  الثمغج  غعم  أوغطع، 
خروج  واضئعا  واجسئ،  حسئغ  غطغان  وتالئ  سارطئ 
طزاعرات تاحثة شغ سمعم المظاذص المتررة، ُجعبه 
الارضغ  الظزام  باآطر  تظثد  التغ،  بالرخاص  بسدعا 
ألسظئ  سطى  شثرج  الحام،  بعرة  ضث  طثاه  بطس  الثي 
سثرًا  ُغئِص  شطط  خثورعط،  تثفغ  طا  بسخ  جاجاه 
لمساثر وق ذرغسًئ غثائأ خطفعا المطّئطعن والمرصسعن 
"سطغظا  صائقً:  أوغطع  خرح  تغث  والاآطر،  المضر  لظزام 
جعرغا  شغ  والظزام  المسارضئ  بغظ  طخالتئ  تتصغص 
بطرغصئ طا، وإق شطظ غضعن عظاك جقم دائط"، طآضثًا 
وجعد تعاخض اجاثئاراتغ طع ظزام أجث، وضاحفاً سظ 
إجرائه طتادبئ صخغرة طع وزغر خارجغئ الظزام السعري 
شغخض المصثاد، سطى عاطح اجاماع ترضئ سثم اقظتغاز 
الثي سصث شغ تحرغظ افول/أضاعبر الماضغ، بالساخمئ 
الخربغئ بطشراد. وغأتغ ذلك وجط أظئاء سظ إطضاظغئ 
باصاراح  وأردوغان  أجث  بغظ  عاتفغئ  طضالمئ  إجراء 
أشرغصغئ  وأخرى  خطغةغئ  دول  إجراء  وسظ  بعتغظ،  طظ 
ضمظ  وافجث،  أردوغان  بغظ  لصاء  لارتغإ  اتخاقت 

جععد طتمعطئ صثرة لاسعغمه وإخراجه طظ سجلاه.
وشغ طتاولئ لاتعغض افظزار سظ جرغمئ أوغطع ودسعته 
لطاخالح طع ظزام اإلجرام بسث تدتغات أضبر طظ ططغعن 
خعغطع  جطغمان  الارضغ  الثاخطغئ  وزغر  أسطظ  حعغث، 
الصئخ سطى حثخغظ طاعمغظ بترق السطط الارضغ شغ 
طثغظئ إسجاز حمالغ تطإ، بسث أن ترق الظزام الارضغ 
دغارعط  طظ  ُعّةروا  الثغظ  الحام  أعض  صطعَب  الماآطر 
وجفضئ دطاؤعط وُطّجق أذفالعط أحقء، وذلك باآطره 
وتظسغصه طع أطرغضا وروجغا وإغران، بض وتاى طع ظزام 

أجث المةرم ظفسه سطى طساعى أجعجة اقجاثئارات.
وسصإ التراك الةماعغري الشاضإ واظافاضاه ضث طةرد 
له "ضفادع"  غسعق  وطا  الظزام  طع  بالاخالح  الافضغر 
سطى طساعى رؤجاء ووزراء، وشغ تخرغح رآه الئسخ 
تعثغثًا طئطظاً لطبائرغظ، خرتئ الثارجغئ الارضغئ أظه 

اجاحعث سئث السجغج طتمثي، الثي ضان سدعًا شغ تجب الاترغر/ وقغئ أششاظساان شغ وقغئ غجظئ، سطى أغثي طسطتغظ طةععلغظ طساء البقباء صئض الماضغ. وصث 
تسرض رتمه اهللا لاسثغإ بحع وذطص ظاري بعتحغئ شغ سغظغه طع تصغغث غثغه وصثطغه وسغظغه؛ وذلك سظثطا ضان طاعجعاً إلى طظجله سائثا طظ سمض دسعي. لصث ضان 
سئث السجغج رتمه اهللا أتث تمطئ الثسعة المثطخغظ والفاسطغظ الثغظ ضّرجعا تغاتعط دون ضطض وق ططض شغ السمض قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ دولئ الثقشئ. عثا 
واسائر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ أششاظساان أن عثه العتحغئ والعمةغئ عغ سمض إرعابغ، وأضث أن تماغئ أرواح المسطمغظ عغ أتث العاجئات افجاجغئ 
لطثولئ اإلجقطغئ. وطظ عظا شإن العاجإ سطى الثولئ اإلجقطغئ أن تتمغ أرواح المسطمغظ وأطعالعط وأسراضعط وطصثجاتعط، وتتمغ ظفسعا طظ المتاجئئ شغ الثظغا 
وتسالى.  جئتاظه  جئغطه  شغ  وأتئائعط  وأطعالعط  بأرواتعط  الادتغئ  سطى  رّبعط  ساعثوا  صث  الاترغر  تجب  حئاب  شإن  تال،  أي  سطى  ختفغ  بغان  شغ  وصال  واآلخرة. 
لصث أبئئ تجب الاترغر، سطى طثى ٧٠ ساطاً طظ طسغرته، أظه غآطظ إغماظاً راجثاً بعثشه (إصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة) طظ خقل الضفاح السغاجغ 
والخراع الفضري، ولط غبظه سظ المدغ شغ تتصغص عثشه عثا ق المقتصات واقساصاقت وق السةعن والاسثغإ، وق العسغث والارعغإ، وجغئصى سطى ذلك بإذن اهللا.

استشهاد أحد شباب حزب التحریر فی والیۀ غزنۀ األفغانیۀ
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 افربساء ١٩ طظ طترم ١٤٤٤عـ المعاشص ١٧ آب/أغسطج ٢٠٢٢ طـ٢     السثد ٤٠٤

أحعر،   ٦ دام  سمض  بسث  السام  الصطاع  تتثغث  لةظئ  طثرجات  الثخاوظئ  بحر  افردظغ  العزراء  رئغج  أسطظ 
عثه  أن  وأضاف   ،"٢٠٢٤ تاى   ٢٠٢٢ طظ  الفارة  خقل  تضعطغئ  ودوائر  وزارات  "دطب  جغاط  أظه  وبغظ 
اقصاخادي  الاتثغث  رؤغئ  طثرجات  طع  غظسةط  بما  الظاس،  خثطئ  سطى  جععرعا  شغ  ترضج  المضعظات 
شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سظ  خادر  ختفغ  بغان  أضث  وصث  عثا  السغاجغ.  الاتثغث  وطظزعطئ 
وقغئ افردن: أن طا غبغر اإلتئاط واقجاثفاف بعسغ ساطئ الظاس شغ افردن عع تضرار التضعطات الماساصئئ 
زال  وطا  افردن،  شغ  السام  الصطاع  تطعغر  غسمى  لما   ١٩٩٩ سام  طظث  ظفسه  والمئادرات  الثطط  ظزام 
افسمال  عثه  إن  الئغان:  وأضاف  الضفاغئ.  وتثظغ  اإلدارة  وجعء  الارعض  طظ  المجغث  غساظغ  السام  الصطاع 
المظعط  التضعطات  فن  السام،  الصطاع  أداء  شغ  تتسظ  أي  تظاب  ولظ  لط  والاظزغرغئ  الظزرغئ  والثطط 
تتصغص  سظ  طسؤعلئ  غغر  وعغ  واجاصراره،  السغاجغ  التضط  ظزام  إلرضاء  تسمض  السام  الصطاع  إدارة  بعا 
طظ  غظ  افطرَّ الظاس  ذاق  لصث  الئغان:  وتابع  ذعابعا.  سظث  السام  الصطاع  شغ  إظةازات  أي  تتصغص  سثم  أو 
ظثسعضط  الاغ  اإلجقطغئ  الثقشئ  دولئ  سطغعا  تصعم  الاغ  اإلدارة  جغاجئ  أطا  التالغ،  الظِّزام  إدارة  جعء 
شغ  واإلجراع  افسمال،  غاعلى  شغمظ  والضفاغئ  الظزام،  شغ  (الئساذئ  عغ:  أحغاء  بقبئ  شغ  شااطثص  إلغعا، 
حآون  ورساغئ  المخالح  إدارة  سطغعا  تصعم  الاغ  افجج  وضعح  أن  طحثدا:  الئغان  وخاط  افسمال).  إظةاز 
الظاس بأتضام اإلجقم الاغ غصعم الثطغفئ باطئغصعا شغ الثولئ اإلجقطغئ، تةسض طظ إدارة المخالح ذرازا 
تظفخض  ق  سطماظغئ  تضعطات  تتصصعا  ق  والاغ  والثغمعطئ،  اقجاصرار  غضفض  لضظه  لطاشغغر،  غتااج  ق  باباا 
طا  طع  السام  الصطاع  إدارة  تعائط  بتغث  الثارجغئ  لطسغاجئ  وظزرته  العضسغ  التضط  ظزام  أعثاف  سظ 
غاظاجإ وبراطب خظثوق الظصث الثولغ اقجاسمارغئ ولمخطتئ الثول الطاطسئ، واقتفاصغات طع ضغان غععد.

أسفئ السططات الاعظسغئ، إطام طسةث شغ إتثى المتاشزات، بسئإ تقوته آغات تتعي لفر اظصقب، خقل أداء 
خقة بمظاجئئ اقتافال بالسظئ العةرغئ، بتدعر وزغر الحآون الثغظغئ. وأضث إطام جاطع السقم بمتاشزئ ظابض 
بحرق الئقد، طتمث زغظ الثغظ، أّظه صام باصّثم خقة المشرب، السئئ الماضغ، بتدعر وزغر الحآون الثغظّغئ، 
مَّ َماِلَك  ُ وتق اآلغاغظ ٢٦ و١٤٤ طظ جعرة آل سمران شغ الرضساغظ افولى والباظغئ. واآلغئ افولى تصعل: ﴿ُقِل اللَّ
ٍء َقِديٌر﴾. أطا  ْ َ ّلِ 

ُ  َ َ َك َع ُ ِإنَّ ْ َ ْ َشاء ِبَيِدَك ا َ َشاء َوُتِذلُّ َمن  َ ِعزُّ َمن  ُ َشاء َو َ ن  ُْلَك ِممَّ
ْ
ُع امل ِ َشاء َوَت َ ُْلَك َمن 

ْ
ي امل ِ ُْلِك ُتْؤ

ْ
امل

 َ ْو ُقِتَل انَقَلْبُتْم َع
َ
اَت أ ِن مَّ َف

َ
ُسُل أ ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِھ الرُّ اآلغئ الباظغئ طظ السعرة ذاتعا شاصعل: ﴿َوَما ُمَحمَّ

َن﴾. وأوضح اإلطام، شغ تخرغح إذاسغ، أن  اِكِر ُ الشَّ َّ ئًا َوَسَيْجِزي  ْ َ َش َّ َ َعِقَبْيِھ َفَلن َيُضرَّ  َ ْعَقاِبُكْم َوَمن َينَقِلْب َع
َ
أ

وزغر الحآون الثغظغئ إبراعغط الحائئغ طجح طسه سصإ الخقة تعل اآلغئ الاغ تدمظئ لفزئ "اظصقب". ولفئ اإلطام 
زغظ الثغظ إلى أن العزغر صال له أبظاء تثغبعما: "غا حغت.. طظ افشدض تةظإ عثه اآلغات". وأضاف أظه "تفاجأ قتصا 
باتخال عاتفغ طظ جططات المتاشزئ إلسقطه بأظه شغ سططئ إجئارغئ لمثة ١٠ أغام إلى تغظ الظزر شغ حأظه"!

شغ  السغادي  المةطج  رئغج  الئرعان  الفرغص  أسطظ 
المفاوضات  طظ  الةغح  اظستاب  ٢٠٢٢/٧/٤م 
السغاجغئ الاغ تصعدعا اآللغئ البقبغئ طظ بسبئ افطط 
وطظزمئ  افشرغصغ  واقتتاد  السعدان  شغ  الماتثة 
اإلغصاد، لغارك المةال لطصعة المثظغئ لاحضغض تضعطئ 
ضفاءات. وأحار الئرعان إلى أظه بسث تحضغض التضعطئ 
الاظفغثغئ جغاط تض طةطج السغادة وتحضغض طةطج 
غضعن  السرغع  والثسط  المسطتئ  الصعات  طظ  أسطى 
طسآوقً سظ طعام افطظ والثشاع وطا غاسطص بعا طظ 
التضعطئ  طع  باقتفاق  طعاطه  تساضمض  طسآولغات 

الاغ غاط تحضغطعا.
صئض الثعض شغ تفاخغض الثطاب ق بث طظ أن ظحغر 
اظصقب  شمظث  السعدان،  شغ  السططئ  غماطك  طظ  إلى 
افطرغضغ  الظفعذ  دخض  الساغظات  شغ  الظمغري  جسفر 
إلى السعدان، واجامر بسث اظصقب سمر الئحغر وطا زال 
شغ السططئ سئر دسط بسخ صادة الةغح وتظفغثعط 
لفجظثة والاسطغمات افطرغضغئ. غادح ذلك عثه افغام 
وسئر  بأسمالعا  والصائط  افطرغضغئ  السفارة  تثخض  شغ 
افطرغضغئ  الثارجغئ  وزغر  طساسثة  وإحراف  طئسعبغعا 
لطحآون افشرغصغئ طعلغ شغ، شغ ضض تفاخغض التغاة 
الةظعب  اظفخال  ذلك  غآضث  صئض  وطظ  السعداظغئ، 
والثور الصثر الثي لسئاه أطرغضا، وحعث بثلك الرئغج 
شغ  الروجغ  جئعتظغك  طعصع  طع  لصائه  شغ  الئحغر 
السعدان  شغ  تخض  "طا  صال:  تغث  ٢٠١٧/١١/٢٥م 
بأن غظصسط، اقظصسام عثا ضان بدشط وتآطر أطرغضغ 
خمج  إلى  وتصسغمه  السعدان  تثطغر  عغ  والثطئ 
صغادات  والغعم  افطرغضغئ".  الثطئ  عغ  عثه  دول، 
افجظثة  تظفغث  وعع  ذاته  الطرغص  شغ  تسغر  السسضر 

افطرغضغئ بشخ الظزر سظ الثل والفصر الثي غسغحه.
أطا طظ الظاتغئ افخرى شإن السفارة الئرغطاظغئ تحرف 
تغث  ضئغر،  بحضض  المثظغغظ  السغاجغغظ  الصادة  سطى 
ضاظئ تضعطئ تمثوك وافتجاب الثاسمئ لعا ترتمغ شغ 
أتدان السفارة الئرغطاظغئ، وبرساغئ السفغر الئرغطاظغ 
سرشان خثغص؛ الثي ضان غاتثث ضأظَّه التاضط الفسطغ 
لطسعدان، وضغش تسربئ افخئار أن السفغر الئرغطاظغ 
الماتثة  افطط  إلى  تمثوك  خطاب  ضاإ  الثي  عع 
السفغر  والغعم  السعدان،  لتضط  أطمغئ  بسبئ  لططإ 
وغططإ  المثظغ  التراك  غرسى  لغفر  جاغطج  الئرغطاظغ 
طظ السسضر سثم الاسرض لطمازاعرغظ، وغجور الصادة 
اقتافاقت  السفارة  وتظزط  بغعتعط،  شغ  المثظغغظ 
اجمه،  وغضاإ  شارغاً  ضرجغه  غارك  والشائإ  لعط، 

بمظاعى العصاتئ والسمالئ!
الطرشغظ  بغظ  السعدان  شغ  الخراع  تصغصئ  عغ  عثه 
أصعل  وق  والسسضرغغظ،  المثظغغظ  الماحاضسغظ؛ 
الصادة  بسخ  شصط  وإظما  الةغح  شغ  افطئ  أبظاء  ضض 
السفارة  طظ  تسطغماتعط  غاطصعن  الثغظ  السسضرغغظ 

افطرغضغئ والمئسعبغظ افطرغضان.
لطصعى  اإلتراج  بمبابئ  الئرعان  خطاب  ضان  لصث 
شغ  تشغغرًا  غتثث  لط  ولضظه  المثظغئ.  السغاجغئ 
زالاا  طا  والسططئ  الصعة  شإن  والصعة،  السططئ  تصغصئ 
بغث السسضرغغظ، وعثا ضان صرار صغادات الةغح طظث 
السغادي،  المةطج  صغادة  لعط  تضعن  أن  الئثاغئ؛ 
ووزارة الثشاع وإدارة افجعجة افطظغئ، ولغج لثغعط 
طاظع أن تضعن التضعطئ في تجب ذالما أظه لظ غاثخض 
شغ الصغادة الساطئ لطثولئ والةغح وافطظ، ولصث ضان 
الئرعان  اظصقب  جئصئ  الاغ  افجعاء  شغ  واضتاً  ذلك 
شغ ٢٠٢١/١٠/٢٥م، تغث بارت بائرة الةغح والثسط 

حفص ظغعز طعصع طظ ١٠ أتجاب طظعا (التجب الحغعسغ 
السراصغ، وتجب افطئ السراصغئ، والةئعئ الفغطغئ، وتراك 

الئغئ السراصغ، وترضئ تحرغظ الثغمصراذغئ...).
الئثء  الاظسغصغ  اإلذــار  تتالش  أسطظ  المصابض،  وشغ 
باساخام طفاعح فظخاره سظث إتثى بعابات المظطصئ 
الاغار  أظخار  اساخام  بمعازاة  بشثاد،  وجط  الثدراء 
بالمخالح  تسارض  وجط  المظطصئ،  داخض  الخثري 
باثاسغات  غظثر  الثي  افطر  الطرشغظ،  بغظ  والمطالإ 
خطغرة صث ُتثخض الئطث شغ دواطئ المعاجعئ الحسئغئ. 
وطما غجغث خطعرة المعصش بالحارع، أن اإلذار الاظسغصغ 
غسائر عثه اقساخاطات شرخاه افخغرة إلبئات وجعده، 
باحضغض  تصه  غسائره  طا  اجارداد  شغ  سطغعا  وغسّعل 
الضئرى  الضاطئ  غمبض  أظه  باسائار  الةثغثة،  التضعطئ 
برلماظغاً بسث اجاصالئ ظعاب الضاطئ الخثرغئ، شطط غضظ 
اجاغاح الاغار الخثري لطئرلمان السراصغ واقساخام شغه 
تثبا طفاجؤا، وق الاخسغث المداد طظ اإلذار والعخعل 
إلى تاشئ الخثام طفاجؤا عع اآلخر، لاظاصخ المخالح 

والعقءات، شالضض غئضغ سطى لغقه.
أغعا المسطمعن: طما تصثم غائغظ واضتا، أن الةمغع 
(المافصعن والماثاخمعن)، ق غمطضعن أي سقج لمتظئ 
المرض،  غحثخعا  لط  أجطفظا،  ضما  وأظعط  الئطث،  عثا 
أغئ  غمطضعن  ق  وأظعط  تعل أسراضه،  سقجاتعط  وضض 
خارذئ جغاجغئ ختغتئ إلخراج الئطث طظ عثه الفعضى 
الثاظصئ، شما شائثة تحضغض التضعطئ؟! أو تض الئرلمان 
وأجاس  الثاء  شأس  أخــرى؟!  اظاثابات  إلى  والثعاب 
الثي  ودجاعره  السغاجغ،  الظزام  وعع  صائط،  الفساد 
خاغه المتاض افطرغضغ، تمضغظا له طظ الئطث، وتضرغسا 

لطمتاخخئ الطائفغئ.
غتاول  خئغث،  لمتاض  خئغث  طثطط  أطــام  شظتظ 
تصجغط المحضطئ وتدطغض الظاس، بةسض الفساد صدغئ 

أحثاص، ق صدغئ ظزام.
ظسط الضض شاجثون، وعط غسطظعن ذلك سطى الفدائغات، 
ضما جاء سطى لسان المالضغ، تغث صال بالترف العاتث: 
"ق غخح أن غضعن لططئصئ السغاجغئ التالغئ الاغ شحطئ 
خارذئ  رجط  شغ  طساصئض  أي  السراق  شغ  ذرغسا  شحق 
طحسان  خرح  وضثلك  السغاجغئ"،  السمطغئ  طساصئض 

الةئعري وطسه تظان الفاقوي "إن الةمغع شاجثون".
ولضظ طاذا غفسض الخالح شغ ظزام شاجث؟! شإن اخاغار 
الحثص الخالح شغ الظزام الفاجث عع إشساد لطحثص 
ولغج إخقتا لطظزام، والثسعة إلى تض الئرلمان وإجراء 
وصعاسثه  الصائط  الظزام  أجج  سطى  جثغثة  اظاثابات 

ظفسعا، دسعة ضالئ وطدططئ.
أغعا المسطمعن: لصث خطص اهللا اإلظسان وجسطه خطغفئ 
شغ افرض، ولط غارضه غاثئط شغعا تغث حاء، شغفسث 
الرجض،  إلغه  أرجض  بض  والظسض،  الترث  وغعطك  شغعا 
وخامعط بمتمث ملسو هيلع هللا ىلص، وأظجل سطغه ظزاطا طاضاطق غظزط 
تغاته ضطعا، لغظسط بتغاة عظغؤئ وسغح ضرغط وذمأظغظئ 
دائمئ، شأي سقج في واصع شاجث، ق غتخض إق بالظزام 
حصاء  وطا  لطئحرغئ،  وجض  سج  الثالص  ارتداه  الــثي 
اإلظساظغئ الغعم إق بسئإ إبساد جغادة الثالص، وتظخغإ 
اإلظسان ظفسه ذاغعتا غحرع طظ دون اهللا، وضض طا سثا 
ذلك ترصغع غجغث الطغظ بطئ، والحصاء حصاًء، صال تسالى: 

ًا ...﴾. َشًة َضْن ْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُھ َمِع
َ
﴿َوَمْن أ

جمساء؛  الئحرغئ  وخقص  العتغث  خقخضط  عع  عثا 
الصداء سطى الرأجمالغئ السفظئ، وتتضغط حرع اهللا شغ 

 دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة

السرغع بسث خطاب تمثوك غعم البقباء ٢٢ تجغران/
وعغضطئ  إخقح  إلى  دسا  شغه  والثي  ٢٠٢١م،  غعظغع 
المآجسئ السسضرغئ وافطظغئ شبارت بائرة الةغح تاى 

تط اقظصقب واإلذاتئ بتضعطئ تمثوك.
لصث ضان تمثوك غطالإ بأن تضعن له السططئ تاى 
شغ  لغسئ  السططئ  أن  غسظغ  طا  البعرة،  أجظثة  غظفث 
الصعة،  بغثه  طظ  غث  شغ  تضمظ  وإظما  العزراء  طةطج 
لثلك شالسططئ شغ السعدان تضمظ شغ الصعة السسضرغئ 

الاغ عغ بغث صادة الةغح المثسعطغظ بصعة أطرغضا.
لصث ضطض خطاب الئرعان الثغظ ق غاابسعن السغاجئ 
السعدان  شغ  افوضاع  تصغصئ  غثرضعن  وق  بسمص، 
وطظ الثي غاتضط شغعا، وطظ عغ الصعى الثولغئ الاغ 
تحرف سطغه وترسى الصغادات طظ سسضر وطثظغغظ، عثا 
الثطاب أوعط الئسخ أن السسضر زاعثون شغ السططئ 

وق غرغئعن شغعا.
لضظ عثا طةرد وعٍط وتدطغض، شإن السسضر لط غاظازلعا 
ضان  شصث  الغعم،  إلى  الئحغر  ذعاب  طظث  السططئ  سظ 
الئرعان رئغج المةطج السسضري، بط رئغج المةطج 
ورئغج  اقظصقب  صائث  اآلن  عع  عا  بط  السغادي، 
المةطج السغادي التاضط شغ السعدان. وتاى إن تط 
اقتفاق اآلن سطى تضعطئ طثظغئ شإن السططئ جاضعن 
بغث المةطج افسطى الثي جُغحضَّض قتصاً تسإ خطاب 
الئرعان، إذن لط غارك السسضر السططئ ولظ غارضععا، 
فن السسضر غسطمعن تماطاً طاذا غسظغ اجاقم المثظغغظ 
لطسططئ؟ غسظغ أظعط إذا رجسعا إلى بضظاتعط وجطمعا 
لمتاضمات  شسغصثطعن  لطمثظغغظ،  الفسطغئ  الصغادة 
وعثا  رصابعط،  بعا  وُتةج  المحاظص،  بعا  لعط  ُتظخإ 
طا ق غمضظ أن غرضى به السسضر، شالخراع طع الصعى 
المثظغئ عع خراع وجعدي بالظسئئ لطسسضر تثسمعط 
السفارة افطرغضغئ وتثطط لعط وتسطغعط الاسطغمات، 
وطظعا ضان خطاب الئرعان شغ ٤ تمعز/غعلغع ٢٠٢٢م.

جسض  سظثطا  الخراع  عثا  طعضعع  اإلجقم  تسط  لصث 
الاحرغسات  وضع  شغ  لطحرع  السغادة  أتضاطه  شغ 
وافتضام والصعاظغظ، شق جغادة إق لحرع اهللا جئتاظه، 
شق  لطمثظغغظ،  وق  لطةغح  ولغج  لفطئ  والسططان 
غسمح فتث شغ اإلجقم أن غاعلى السططئ إق برضا 
اظصقب  شق  الحرسغئ،  الئغسئ  سئر  واخاغارعط  الظاس 
شغ اإلجقم، شالئغسئ لثطغفئ المسطمغظ واجئئ، غصعل 
الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن بَايََع إَِماماً َفأَْعطَاُه َصْفَقَة يَِدِه َومَثََرَة َقلِْبِه َفلُْيِطْعُه 
بُوا ُعُنَق اْآلَخِر» أخرجه  إِْن اْسَتطَاَع َفإِْن َجاَء آَخُر يَُناِزُعُه َفاْرضِ
طسطط. وتآضث الظخعص أن السططئ ق تضعن لصعتغظ 
تئاغسه  واتث  لتاضط  تضعن  وإظما  ظفسه،  العصئ  شغ 
افطئ سظ رضا واخاغار. روى اإلطام طسطط وغغره سظ 
َأِبغ َجِسغٍث اْلُثْثِريِّ َصاَل: َصاَل: َرُجعُل اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «إَِذا بُوِيَع 
الثول  لاثخض  شرخئ  شق  ِمْنُهاَم»  اْآلَخَر  َفاْقُتلُوا  لَِخلِيَفَتنْيِ 
اقجاسمارغئ شغ أتعال السئاد والئقد، وق جماح لسمقء 
المساسمرغظ بأن غخطعا التضط بالةئر واقظصقب. شق 
تض لمحاضض أعض السعدان إق بإصاطئ ظزام الثقشئ؛ 
افزطات  طظ  لطسعدان  والمثرج  الثقص  وتثه  شئه 
والضعارث الاغ تدرب الئقد. شغا أعض السعدان، اظخروا 
عثا المحروع السزغط، وغا أغعا المثطخعن طظ أبظاء 
الصعات المسطتئ، أسطعا الظخرة لتجب الاترغر لظصغمعا 
خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، ظتصص بثلك وسث اهللا 
جئتاظه وبحرى رجعله ملسو هيلع هللا ىلص الصائض: «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة َعَىل 
 ِة ثُمَّ َسكََت» رواه اإلطام أتمث شغ طسظثه ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  طساسث   *
السعدان

تض الربملان السراصغ 
، أم ترصغع؟ تضٌّ

طظث اظثقع اقتاةاجات شغ طططع تحرغظ افول ٢٠١٩
شغ الساخمئ السراصغئ بشثاد وطتاشزات وجط وجظعب 
الئقد والاغ ُسرشئ بـ"بعرة تحرغظ" ضردة شسض غاضئئ 
سطى تردي افوضاع واظاحار الفساد شغ جمغع الصطاسات 
وإلى اآلن، والسراق غاثئط شغ شعضى جغاجغئ سارطئ، 
وطساظاة الظاس تجداد جعءا بسث جعء، والسئإ شغ ذلك 
جغاجغ،  وسغ  لثغعط  لغج  الاشغغر،  دساة  جمغع  أن 
وق رؤغئ جغاجغئ واضتئ، وق خارذئ جغاجغئ بثغطئ، 
بافسراض،  وغظحشطعن  المرض  غاةاوزون  شاراعط 
ولئغان ذلك ظدع ططالإ دساة الاشغغر طظث اتاةاجات 
تحرغظ وإلى اآلن أطاطظا، لغائغظ لظا طثى الدغاع والاغه 

الثي غسغحعظه.
سئث  سادل  تضعطئ  بإجصاط  تحرغظ  طازاعرو  ذالإ 
المعثي وتحضغض أخرى طآصائ وإجراء اظاثابات طئضرة، 
شدق سظ الاظثغث بالاثخقت الثارجغئ، وطظعا اإلغراظغئ، 
الصاطى  طؤات  جصعط  المطالإ  عــثه  بمظ  ــان  وض
المعاجعات  خقل  المؤات  اساصض  ضما  الةرتى،  وآقف 
عثه  بمرة  وضاظئ  والمتاةغظ،  السراصغئ  الصعات  بغظ 
وتضطغش  المعثي،  سئث  سادل  اجاصالئ  اقتاةاجات، 
طخطفى الضاظمغ باحضغض تضعطئ طآصائ، والامعغث 

إلجراء اظاثابات طئضرة.
تحرغظ  طظ  الساحر  شغ  المئضرة  اقظاثابات  إجراء  تط 
الخثري  الاغار  لخالح  الظاائب  وضاظئ  ٢٠٢١م،  افول 
باخثره بـ٧٣ طصسثا، وتراجع الصعى الحغسغئ افخرى، 
وصث تاولئ الصعى الثاجرة تشغغر الظاائب بحاى العجائض 
بثسعى تجوغر اقظاثابات، ولضظعا باءت جمغسعا بالفحض. 
تاى  التضعطئ  تحضض  لط  ولماذا  تخض،  الثي  طا  إذًا 
اآلن؟! وعظا طربط الفرس، فن الثجاعر الثي وضسه 
المتاض، وطفه بافلشام، وسظث ضض تثث غفةر لشما سطى 
أظه تفسغر لطمادة ضثا وضثا، شفغ الثغمصراذغئ السفظئ 
غحضض التضعطئ التجب الفائج، وسظثطا شاز إغاد سقوي 
شغ اظاثابات ٢٠١٠م، اسارض ظعري المالضغ، شثرجعا 
التجب  لغج  التضعطئ  غحضض  الثي  أن  بافسغر،  لظا 
تاى  لطاضاض  الةمغع  شثعإ  افضئر،  الضاطئ  بض  الفائج 
طع افضثاد، وتمضظ المالضغ طظ إسقن الضاطئ افضئر، 
شغ  الخثري  الاغار  شاز  وسظثطا  التضعطئ،  وتحضغض 
افضئر،  الضاطئ  تضعغظ  طظ  وتمضظ  افخغرة  اقظاثابات 
خرج تفسغر بان لطثجاعر، وعع صدغئ البطث المسطض، 
وعغ سثم إطضاظغئ سصث جطسئ طةطج الظعاب لطاخعغئ 
غضامض  لط  تال  شغ  الةمععرغئ،  رئغج  طظخإ  سطى 
ظخاب البطبغظ (٢٢٠ طظ أخض ٣٢٩ ظائئا)، وعضثا لط 
تاحضض التضعطئ وصث طدى سطى اقظاثابات أضبر طظ 
الخثر  طصاثى  شأسطظ  وحث،  جثب  بغظ  أحعر  تسسئ 
اجاصالئ ظعابه طظ طةطج الظعاب، وظض غعثد وغاتثى 
اإلذار باحضغض التضعطئ، وبسث خروج الاسرغئات وشغ 
عثا العصئ الترج، اضطر المالضغ لقظستاب وترحغح 
طتمث حغاع السعداظغ المصرب طظ المالضغ، شما ضان 
طظ طصاثى الخثر إق الظجول إلى الحارع وطظع تحضغض 
التضعطئ، وتمضظ أتئاسه طظ دخعل المظطصئ الثدراء 
واقساخام المفاعح شغ طةطج الئرلمان، وضاظئ آخر 
جثغثة،  طئضرة  اظاثابات  وإجراء  الئرلمان  تض  دسعاه، 
وضثلك خرج طازاعرون طثظغعن شغ جاتئ الفردوس 
وجط بشثاد، غعم الةمسئ، وظادوا بتض طةطج الظعاب 
الثي وخفعه بـالساجج، وإجراء اظاثابات طئضرة بحروذعا 
وعغ (صاظعن اظاثابغ سادل، طفعضغئ طساصطئ، تطئغص 
صاظعن افتجاب)، جاء ذلك شغ بغان خااطغ ورد لعضالئ 

طآقت افوضاع يف السعدان 
بسث اظستاب السسضر طظ تعار اآللغئ
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السلطات التونسیۀ تعفی إمام مسجد
بدعوى تالوته آیات تحوي لفظ انقالب

تحدیث القطاع العام فی األردن مصیره الفشل
فی ظل نظام مفصوم عن رعایۀ شئون الناس



   السثد ٤٠٤   ٣   افربساء ١٩ طظ طترم ١٤٤٤عـ المعاشص ١٧ آب/أغسطج ٢٠٢٢ طـ

تزاعر اآلقف شغ طثن سثة حمال جعرغا رشداً لاخرغتات 
إجراء  تعل  أوغطع،  جاوغح  طعلعد  ترضغا  خارجغئ  وزغر 
طخالتئ بغظ المسارضئ السعرغئ وظزام أجث. وضان أوغطع، 
ضحش أظه الاصى بعزغر خارجغئ ظزام أجث شغخض المصثاد، 
شغ الساخمئ الخربغئ بطشراد شغ وصئ جابص. وصال أوغطع 
لطختفغغظ، غعم الثمغج، "أجرغئ طتادبئ صخغرة طع وزغر 
بئطشراد.  اقظتغاز  سثم  دول  اجاماع  شغ  السعري  الثارجغئ 
سطغظا أن ظخالح المسارضئ والظزام شغ جعرغا بطرغصئ طا 

وإق شطظ غضعن عظاك جقم دائط". وسطغه شصث سطص رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا افجااذ 
أتمث سئث الععاب، بالصعل: الظزام الارضغ غثسع طظ أجماعط المسارضئ إلى المخالتئ طع الظزام، طعضتا: لغج 
عثا عع المعط شعثه الاخرغتات لغسئ طفاجؤئ. إن المعط عع المعصش السمطغ لصغادات المظزعطئ الفخائطغئ 
المرتئطئ. عض جاضافغ بالحةإ واقجاظضار لثثاع أعض الحام واطاخاص ظصماعط؟ أم جافك ارتئاذعا وتصطع 
تئائطعا طع طثابرات طا غسمى الثول الثاسمئ وسطى رأجعا طثابرات الظزام الارضغ؟  بط طا عع طعصش سظاخر تطك 
الصغادات؟ واسائر افجااذ سئث الععاب: أظه ق غخح أن تئظى افسمال سطى ردات افشسال واقرتةال؛ وق أن تسطك 
الطرق المطاعغئ، وإق شصثت شاسطغاعا ولط تعخض إلى العثف المظحعد. طحغرا إلى: أن خروج المزاعرات دلغض سطى 
أن روح البعرة ق زالئ طاصثة شغ ظفعس أعض الحام رغط جمغع طتاوقت صاطعا. شغظئشغ أن تضعن عثه المزاعرات 
طظدئطئ وأن تتثد ططالئعا بثصئ وسطى رأجعا: صطع السقصات طع الظزام الارضغ وأجعجة طثابراته الاغ تطاصغ طع 
طثابرات ذاغغئ الحام، وصطع السقصات طع المةامع الثولغ ورشخ تطعله اقجاسقطغئ، واجاسادة صرار البعرة الثي 
غةإ أن غضعن بأغثي أبظائعا ق بأغثي الظزام الارضغ وطظزعطاه الفخائطغئ المرتئطئ به، والاأضغث سطى بعابئ البعرة 
شغ إجصاط الظزام وإصاطئ تضط اإلجقم. وخاط سئث الععاب طتثرا: جغسسى الظزام الارضغ ضسادته إلى الضثب 
والمراوغئ شغ طتاولئ طظه قطاخاص ظصمئ أعض الحام سطغه، وجغساثثم أدواته شغ الثاخض السعري وشرق الطئالئ 
لاثثغرعط، لغاسظى له إضمال طعماه شغ الصداء سطى بعرة الحام وإجعاضعا بسث أن أتضط وباصعا اجاسثادا لثبتعا.

بالسةظ  الاترغر  تجب  حئاب  طظ  حابغظ  سطى  بالتضط  الثولئ،  أطظ  لمتضمئ  صرارًا  الامغغج،  طتضمئ  أغثت 
لمثة أربع جظعات لضض طظعما؛ باعماغ اقظاساب لتجب الاترغر، والاترغخ سطى طظاعدئ ظزام التضط شغ 
افردن، وضان ذلك سطى خطفغئ السبعر سطى طظحعرات وضاإ لطتجب شغ طظجلغعما. وإزاء ذلك صال بغان ختفغ 
قجاؤظاف  غسمض  جغاجغ  ضتجب  الاترغر  تجب  صغام  إن  افردن:  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  لطمضاإ 
التغاة اقجقطغئ عع طظ الفروض الحرسغئ الاغ أوجئعا اهللا تسالى، شق سئرة بصعاظغظ الظزام شغ افردن وق 
السغاجغ  بالسمض  بثسعته  غصعم  الاترغر  تجب  إن  بط  أجاجه.  طظ  باذض  شعع  برطاه  بالظزام  وق  بمتاضمه 
والخراع الفضري، وق غصعم بأغئ أسمال طادغئ ضتمض السقح، وإن دسعته إلصاطئ دولئ الثقشئ ق تثص افردن 
شتسإ بض إظعا حاططٌئ ضضَّ بقد المسطمغظ، وتغبما تضعن ظخرة المسطمغظ أي اجاسادة جططاظعط تضعن دولئ 
اإلجقم، شطماذا غثص افردن ظفسه بأن عثه الثسعة عغ تصعغخ لظزام تضمه طع أن التجب غسمض جعارًا 
ظعارًا شغ السثغث طظ الئقد اإلجقطغئ بثسعته السغاجغئ وق تسائره أظزمئ تطك الئقد أظه غسمض لاصعغخ 
تضمعا؟! وأضاف الئغان الختفغ: إن عثه افتضام الةائرة بالسةظ سطى حئاب تجب الاترغر لمةرد اظامائعط 
طظ  لضض  وصمٌع  الثولئ  أطظ  طتضمئ  به  تصعم  إرعاٌب  عع  أتضاطه،  وتطئغص  لقجقم  غثسع  جغاجغ  لتجب 
غثسع جغاجغًا إلظصاذ افطئ طما عغ شغه طظ جغطرٍة اجاسمارغئ؛ جغاجغئ واصاخادغئ، وغفدح وغضحش ضثب 
الظزام شغما غثسغه بالاتثغث والاسثغقت السغاجغئ وتحةغع تضعغظ افتجاب السغاجغئ، لغثل ضما أجطفظا شغ 
بغاظات جابصئ سطى أن افتجاب الاغ غرغثعا الظزام عغ أتجاب طظ جظسه، تعاشصه سطى أسماله السغاجغئ الاغ 
أذلئ الئقد والسئاد وأوخطاعط إلى التدغخ برعظ الئقد لطضاشر المساسمر الثي شاتئ له الئقد بسرضعا 
لغاثثعا صاسثة سسضرغئ وجثرت الةغح شغ خثطاه. وتابع الئغان طثاذئا المسطمغظ: إن السمض قجاؤظاف 
التغاة اإلجقطغئ وإسادة دولئ الثقشئ، عع شرض ضفاغئ سطغضط جمغسا ولغج سطى تجب الاترغر وتثه، وعثا 
السمض غزض شرضًا شغ أسظاصضط تاى إصاطاه، وعثه افتضام الزالمئ الةائرة سطى حئاب تجب الاترغر عغ ججء 
طظ الترب سطى اإلجقم والخث سظ جئغطه، وطتاولئ إدخال الثعف إلى ظفعجضط لقباساد سظ شرض سزغط 
غسمض  وعع   ١٩٥٣ سام  تأجج  أن  طظث  الاترغر  تجب  إن  بالصعل:  الئغان  وخاط  سطغضط.  وجض  سج  اهللا  شرضه 
قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ، وغثسع افطئ إلسادة دولئ الثقشئ، وعع تجب جغاجغ طئثؤه اإلجقم، وأسماله 
باتئ طسروشئ لطصاخغ والثاظغ، وعع طعجعد شغ أربسغظ دولئ، ولظ غبظغه اساصال أو صمع أو أتضام جائرة طظ 
صداة باسعا بآخرتعط دظغا تضاطعط، وأظزمئ واعظئ وطرسعبئ تثحى طظ الثسعة إلى اهللا وتطئغص أتضاطه.

تامئ: بثسعته أعض الحام لطاخالح طع ظزام اإلجرام ...

حثص التاضط، أو بحضض أوضح ضاظئ عثه السططات 
وغآدي  الثولئ،  بأداء  غثّض  بحضض  تاثاخض  البقث 
الحسإ  سطى  به،  غطعذ  وطظ  التاضط  تسطط  إلى  بعا 
الةاطسات  جمغع  شغ  غثرس  طا  وعثا  وطصثراته. 
عثا  إذن  السغاجغئ.  السطعم  تثرس  الاغ  السعداظغئ 
السآال ظاتب سظ وجعئ الظزر الشربغئ فظزمئ التضط.

شطه أجعجة  اإلجقم (الثقشئ)  ظزام التضط شغ  بغظما 
تضط غصعم سطغعا بّغظعا تجب الاترغر شغ ضااب "أجعجة 

دولئ الثقشئ شغ التضط واإلدارة"، وطما جاء شغه:
رب  بغظه  الثي  اإلجقم  شغ  التضط  ظزام  إن  أوقً: 
السالمغظ عع ظزام الثقشئ الراحثة الثي غظخإ شغه 
الثطغفئ بالئغسئ سطى ضااب اهللا وجظئ رجعله ملسو هيلع هللا ىلص وافدلئ 
سطى ذلك ضبغرة طظ الضااب والسظئ وإجماع الختابئ.

الثقشئ  اإلجقم  شغ  التضط  ظزام  حضض  إن  باظغًا: 
غثاطش سظ جمغع أحضال التضط المسروشئ شغ السالط، 
افشضار  شغ  أم  سطغه  غصعم  الثي  افجاس  شغ  جعاء 
والصعاظغظ  الثجاعر  شغ  أم  والمصاغغج،  والمفاعغط 
شإن  وسطغه  والاظفغث،  الاطئغص  طعضع  تعضع  الاغ 
ظزام التضط شغ اإلجقم (الثقشئ) لغج ظزاطا ططضغا، 
شق  إطئراذعرغا.  وق  جمععرغا،  وق  دغمصراذغا،  وق 
عثا  طبض  غبار  تاى  افتعال  طظ  تال  بأي  غحئععا 

السآال (الفخض بغظ السططات البقث).
أجعجة  سظ  تثاطش  الثقشئ  دولئ  أجعجة  إن  بالبًا: 
التضط المسروشئ اآلن وإن تحابعئ شغ بسخ جعاظإ 
افجعجة  طظ  تآخث  الثقشئ  دولئ  شأجعجة  طزاعرعا 
الاغ أصاطعا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص سظثطا عاجر إلى المثغظئ 
خطفاؤه  سطغعا  شسار  شغعا  الثولئ  وأصام  المظعرة 
العاردة  الظخعص  وباجاصراء  بسثه،  طظ  الراحثون 
التضط  شغ  الثقشئ  دولئ  أجعجة  أن  غائغظ  شغعا 

واإلدارة عغ سطى الظتع الاالغ:
السططان  شغ  افطئ  سظ  غظعب  الثي  وعع  الثطغفئ، 
(وزراء  المساوظعن   - اهللا  حرع  تطئغص  به  وطظاط 
الةعاد  أطغر   - العقة   - الاظفغث  طساون   - الافعغخ) 
الخظاسئ   - الثارجغئ   - الثاخطغ  افطظ   - (الةغح) 
اإلسقم -  المال -  بغئ  الظاس -  طخالح  الصداء -   -

طةطج افطئ (الحعرى والمتاجئئ).
وعثه افجعجة طفخطئ شغ الضااب المثضعر آظفا. وعثا 
طا غةإ سطى المسطمغظ وخاخئ ذقب الةاطسات أن 
غأخثوا أظزمئ تضمعط طظ الظئع الخاشغ الثي ترضظا 
التثغث  شغ  صال  ضما  به  وأوخاظا  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  سطغه 
الختغح سظ اْلِسْرَباض: َصىلَّ ِبَنا َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َذاَت يَْوٍم ثُمَّ 
أَْقَبَل َعلَْيَنا َفَوَعظََنا َمْوِعظًَة بَلِيَغًة َذَرَفْت ِمْنَها الُْعُيوُن َوَوِجلَْت ِمْنَها 
الُْقلُوُب، َفَقاَل َقائٌِل: يَا َرُسوَل اللَِّه كَأَنَّ َهِذِه َمْوِعظَُة ُمَودِّعٍ، َفاَمَذا 
ْمعِ َوالطَّاَعِة َوإِْن َعْبداً  تَْعَهُد إِلَْيَنا؟ َفَقاَل: «أُوِصيكُْم ِبَتْقَوى اللَِّه َوالسَّ
َحَبِشّياً، َفإِنَُّه َمْن يَِعْش ِمْنكُْم بَْعِدي َفَسرَيَى اْخِتَالفاً كَِثرياً، َفَعلَْيكُْم 
وا َعلَْيَها  كُوا ِبَها َوَعضُّ اِشِديَن، مَتَسَّ ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة الُْخلََفاِء الَْمْهِديِّنَي الرَّ
ِبالنََّواِجِذ، َوإِيَّاكُْم َوُمْحَدثَاِت اْألُُموِر َفإِنَّ كُلَّ ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٌة َوكُلَّ 

ِبْدَعٍة َضَاللٌَة» رواه أبع داود والارطثي
غعشصظا  وأن  بظخره،  غضرطظا  أن  جئتاظه  اهللا  ظسأل 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ 
والضاشرون،  الضفر  وغثل  والمسطمعن  اإلجقم  شغسج 
ْمِرِه َقْد َجَعَل 

َ
َ َباِلُغ أ َّ وغسط الثغر شغ ربعع السالط ﴿إنَّ 

 ﴾ٍء َقْدرًا ْ َ ّلِ 
ُ ُ ِل َّ

سظث التثغث سظ ظزام التضط شغ اإلجقم (الثقشئ) شغ 
الةاطسات السعداظغئ شغ تطئئ الخراع الفضري الةاطسغ 
(أرضان الظصاش) غاضرر السآال طظ الطقب، عض جاضعن 
السططات البقث (الصدائغئ، والاحرغسغئ، والاظفغثغئ) 

شغ دولئ الثقشئ الراحثة طةامسئ أم طظفخطئ؟!
غثرجه  طا  أن  سطى  غثل  إظما  دل  إن  السآال  عثا 
حئاب المسطمغظ شغ الةاطسات ق غصعم سطى أجاس 
اإلجقم، بض غصعم سطى الفضر الشربغ السطماظغ، شعثا 
طظعب  غصعم  دوغقت  شغ  تسطط  لمظ  ذئغسغ  السآال 
تسطغمعا سطى الظمط الشربغ السطماظغ. وعثه جغاجئ 
طظ  طاثثا  اإلجقم  طتاربئ  شغ  الضاشر  الشرب  اتئسعا 
بعابئ الاسطغط ططغئ، جاء شغ طعجعسئ افدغان: طظ 
له  تربعط  شغ  اإلجقم  أسثاء  غائسعا  الاغ  افجالغإ 

واتفاصعط سطى سثة ذرق طظعا الاسطغط.
المثارس  أعثاف  "إن  المئحرغظ:  بسخ  غصعل 
جمغع  شغ  اإلرجالغات  سطغعا  تحرف  الاغ  والضطغات 
والضطغات  المثارس  إن  طاحابعئ،  دائما  ضاظئ  الئقد 
ضاظئ تسائر شغ الثرجئ افولى وجغطئ تسطط طظ ضاإ 
طسعا  تتمض  غربغغظ  طثرجغظ  أغثي  وسطى  غربغئ، 

اآلراء الائحغرغئ".
الاسطغط  "إن  جسإ:  عرغج  عظري  المئحر  وغصعل 
غاغئ  إلى  وجغطئ  عع  إظما  الائحغرغئ  اإلرجالغات  شغ 
شصط، عثه الشاغئ عغ صغادة الظاس، وتسطغمعط تاى 

غخئتعا أشرادا طسغتغغظ وحسعبا طسغتغئ".
لةسض  صعى  المثارس  "إن  المئحرغظ:  بسخ  وغصعل 
الظاحؤغظ تتئ تأبغر الاسطغط أضبر طظ ضض صعة أخرى، 
الثغظ  أولؤك  غحمض  تاى  غسامر  الاأبغر  عثا  إن  بط 

جغخئتعن شغ غعم طا صادة شغ أوذاظعط".
وغصعل المئحر تضطى: "غةإ أن ظحةع إظحاء المثارس 
سطى الظمط الشربغ السطماظغ؛ فن المسطمغظ صث زسجع 
الضاإ  درجعا  تغظما  والصرآن  باإلجقم  اساصادعط 

المثرجغئ الشربغئ، وتسطمعا الطشات افجظئغئ".
وغصعل خمعئغض زوغمر: "طا دام المسطمعن غظفرون طظ 
المثارس المسغتغئ، شق بث أن ظظحأ لعط المثارس 
السطماظغئ، وظسعض الاتاصعط بعا، وعثه المثارس الاغ 
تساسثظا سطى الصداء سطى الروح اإلجقطغئ سظث الطقب". 
سظ  غسألعن  الةاطسات  حئاب  جسض  طا  وغغره  عثا 
السططات البقث الاغ عغ أتث لعازم الظزام الةمععري 
الثغمصراذغ. فن الةمععرغئ ضطمئ قتغظغئ افخض ذات 
"سام"  وتسظغ   publicو "حغء"  وتسظغ   Re طصطسغظ 
شغخئح طسظاعا "الحغء السام"، أي أظعا أجطعب التضط 
الثي غصعم سطى طحارضئ طةمعع الحسإ، شالةمععرغئ 
ظزام طظ أظزمئ التضط افصرب لطثغمصراذغئ وغصعم 
تضاطه،  اخاغار  شغ  وترغاه  الحسإ  جغادة  طئثأ  سطى 
وطحارضاه العاجسئ شغ التغاة السغاجغئ واقصاخادغئ 
المثن  شغ  الةمععرغئ  وجثت  وصث  واقجاماسغئ. 
الغعظاظغئ صثغماً تسئغرًا سظ اإلرادة الحسئغئ الساطئ شغ 

وصئ ضاظئ تسعد شغه المطضغئ.
السالط  بطعره  البقث  السططات  بغظ  الفخض  وطئثأ 
"روح  ضاابه  شغ   ١٧٤٨ سام  طعظاسضغع  الفرظسغ 
الصعاظغظ"، وتأبر به جان جاك روجع شغ ضاابه "السصث 
أوروبا،  شغ  السغاجغئ  الظزط  ضاظئ  تغث  اقجاماسغ" 
شغ  البقث  السططات  جمع  تسامث  العصئ،  ذلك  تاى 

السعداظغئ  الةاطسات 
بني تشرغإ الطقب وأشضار اإلجقم!

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ الفاتح سئث اهللا – جاطسئ الظغطغظ – وقغئ السعدانـ 

ضمصثطئ  لفطام،  خطعة  لطتض  افطرغضغئ  الرؤغئ  دْشعِ 
لاسعغص وتسعغط ظزام أجث طعطعض افرضان والئظغان، 
إق أن ظئخ أعض الحام ورّدة شسطعط لط تضظ طاعصسئ 
طظ أسثائعط الثغظ ظظعا أظعط بسث أن جططعا أذظابعط 
لطرضعع  ودشسعط  الظاس  سطى  لطادغغص  وأدواتعط 
اجاسقطغئ،  تطعل  طظ  سطغعط  غمطى  لما  والثدعع 
غصئطعن  باتعا  وأظعط  اظصطسئ  صث  أظفاجعط  أن  ظظعا 
أطرغضا  أغثي  سطى  الاشغغر  وغظحثون  ضان  تض  بأي 
وأطمعا الماتثة وأدواتعما طظ أظزمئ الدرار خظائع 
غسعدوا  لط  أظعط  غبئاعن  بالبائرغظ  شإذا  اقجاسمار، 
جئتاظه  ربظا  غرضغ  الثي  الةثري  التض  إق  غظحثون 

بسث أن ضفروا بتطعل طظ ِجعاه.
رابساً: إن ضباشئ المزاعرات الاغ خرجئ واتساع رصساعا 
ق  البعرة  أن  تآضث  وططالئعا  وسغعا  طساعى  وارتصاء 
تجال طاصثة شغ ظفعس أبظائعا رغط افلط، وتآضث وزن 
خعتعا  ترشع  سظثطا  تأبغرعا  وصعة  الحسئغئ  التاضظئ 
وق  طرة  غمعت ألش  تر  بائر  ضض  وأن  ضطماعا،  وتصعل 
غفضر طةرد تفضغر بالاخالح طع صاتض افذفال وعاتك 
افسراض وطحرد الظساء والحغعخ، وتآضث أغداً أظعا ق 

تجال سازطئ سطى إجصاط عثا الظزام المةرم.
خاطساً: ضرورة جسغ افطئ الةاد قجاسادة جططاظعا 
المشاخإ وصرارعا المخاَدر، طع الاأضغث والاتثغر طظ 
أن سثم اقجامرار شغ افسمال الاغ تآدي إلى اجاسادة 
صرار البعرة السغاجغ والسسضري؛ غسظغ أن المزاعرات 
صرار  وجغئصى  طآصئ،  شسض  ردة  ضعظعا  سظ  تثرج  ق 
البعرة بغث الظزام الارضغ غسعصعا به تغث غحاء خثطئ 
الصرار  اجاسادة  سثم  وإن  أجغاده،  وطخالح  لمخالته 
المثجي  لطاخالح  طصثطئ  عع  اجاسادته  شغ  الاأخر  أو 

والصاتض الثي غروج له أوغطع.
قتثاذ  التصغصئ  طعاجعئ  لتزئ  تاظئ  لصث  جادجاً: 
المعاصش الخادصئ، وإن دسعة الظزام الارضغ لطاخالح 
طع ظزام اإلجرام شرخٌئ ضئغرة لطمثطخغظ طظ سظاخر 

طعصفعط  خثق  غبئاعا  بأن  الفخائطغئ  المظزعطئ 
وأطاعط  لثغظعط  غظتازوا  بأن  تعجععط،  وتصغصئ 
وبعابئ بعرتعط بسغثًا سظ صادة المظزعطئ الفخائطغئ 
والثغظ  المعالك،  بعرتظا  أوردوا  الثغظ  المرتئطغظ 
الثارجغئ  وزغر  تخرغح  شسطغ  بحضض  غطئصعن  ضاظعا 
طظث  الحام  ذاغغئ  طع  بالمخالتئ  الماسطص  الارضغ 
جظعات، وخمئ الةئعات غحعث بثلك وظصاط الرباط 
ضثلك، وطسعما ضض طةاعث طثطص غآلمه العاصع دون 
صثرته لعتثه سطى تشغغره. ظسط، لصث آن أوان تترضعط 
العادف وجغرعط طع الخادصغظ إلجصاط ظزام اإلجرام 

وتاعغب تدتغات البعرة بتضط اإلجقم.
الظاس  تأخر  شغ  تضمظ  البعرة  طحضطئ  إن  جابساً: 
عثشعا  تسرف  واسغئ  جغاجغئ  صغادة  تعل  باقلافاف 
بحضض دصغص؛ وتئخر ذرغصعا المعخض لطعثف، وتسرف 
سثوعا وق تظثثع بمظ غثسغ خثاصاعا، وطا سثا ذلك 

تدغغع لطعصئ وعثر لطادتغات.
وأخغرًا، وبسث أن شدح الخئح شتمئ الثجى، شاضحفئ 
خش  شغ  عع  طظ  وتئغظ  افصظسئ  وجصطئ  التصائص 
البعرة طمظ عع شغ خش أسثائعا، شصث آن فعض الحام 
وتثه،  باهللا  وغخطععا  الماآطرغظ  تئال  غصطسعا  أن 
وأن غثااروا فظفسعط صغادة جغاجغئ واسغئ وطثطخئ 
غسغرون خطفعا لاةظئعط المجالص وتجغض طظ أطاطعط 
السعائص وتثلض لعط السصئات الاغ تتعل دون تاعغب 
تتمض  صغادة  ورجعله،  اهللا  غرضغ  بما  تدتغاتعط 
اإلجقم،  سصغثة  أجاس  سطى  الصائط  الثقص  طحروع 
صغادة طئخرة ترظع إلى رشع راغات الظخر شعق الصخر شغ 
صطإ الساخمئ بسث رجط خارذئ ذرغص طفخطئ تعخطظا 
ولمبض  والمطتمئ،  الفخض  الصعل  تغث  عظاك،  إلى 
السجة  غئاشغ  طثطص  ضض  شطغسمض  السزغط  الثغر  عثا 
باإلجقم، شغ ظض تضط اإلجقم ودولاه وجغحعا، وطا 

 ذلك سطى اهللا بسجغج
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

سطغعا، وتمطاعا ق غضاد غمر سطغعط وصئ دون تسثغإ 
أو صاض أو طقتصئ أو اشاراءات ضاذبئ.

ق  تضاد  تاى  ضئغر  تث  إلى  بغظعا  شغما  تاحابه  وصائع 
تساطغع الامغغج، لظصش لتزئ ظصرأ ضغش تساطض رجعل 

اهللا ملسو هيلع هللا ىلص الثي لظا شغه أجعة تسظئ طع المعصش.
إن خئرعط سطى أظزمئ تتغغ ذضرى العةرة، وتتارب 
رغط  الضرام  وختاباه  وبئاته  ملسو هيلع هللا ىلص  العةرة  خاتإ 
طعرس  طا  شضض  الظعاغئ.  شغ  أبمر  الثي  عع  ذضرظا  طا 
تةاععط وتةاه الثسعة لط غآبر شغ سجطعط بض ضان 
دغظه  ظاخر  اهللا  بأن  وغصغظاً  الئثل  طظ  لمجغث  داشساً 
الغعم،  سطغه  ظضعن  أن  غةإ  طا  وعثا  ظئغه،  وطزعر 
شئتر الاآطر عائب وأطعاج التصث سالغئ وق غةابععا إق 
غصغظ بأن ظخر اهللا صرغإ وأظه ضطما احاث الضرب اصارب 
إلى  جاخض  اهللا  أظجل  بما  التضط  جفغظئ  وبأن  الفرج، 
حاذؤعا المامبض بظصطئ اقرتضاز الباظغئ حاء طظ حاء 
وأبى طظ أبى، وإظه لغعم صرغإ بإذن اهللا، وجغضعن 
المسطمعن  اظازرعا  لطالما  الاغ  اهللا  أغام  طظ  غعطاً 
ِإنَّ  َال 

َ
﴿أ وتسالى:  جئتاظه  وصعله  اهللا  بعسث  المعصظعن 

 ﴾ٌب َنْصَر ِهللا َقِر

الحام، شتةط الدشعط سالغئ والعجائض الاغ تساثثم 
ضبغرة وضطعا لثثطئ وتبئغئ عثه الظزرة. شتةط الاآطر 
ق غسطمه إق اهللا، شالابئغط طعجعد وشغ أصخى درجاته 
والدشط ساٍل والاثاذل طمظ رضإ طعجئ البعرة وطمظ 
وبصعة،  تاضر  وظخغرعا  وتارجعا  تاطغعا  أظه  ادسى 
فجض طاذا؟ فجض أطر واتث غامبض بثشع الظاس لطغأس 
طظ الاشغغر وتبئغئ شضرة أن ق خقص طأطعل، والثلغض 
أتثاث العاصع الاغ غسغحعا الظاس خئاح طساء. ورغط 
ضض ذلك، عظاك ظفتات تأتغك تثلض أن افطض بالاشغغر 
راجت شغ ظفعس أعض الحام وغغرعط طظ أبظاء افطئ، 
طظ  بالرغط  وبصعة  طعجعدة  تالعط  باشغغر  ورغئاعط 
ضسروا  صث  الظاس  أن  عع  شالمقتر  ذضرظاه،  طا  ضض 
تاجج الثعف وبثأت ترظع أبخارعط ظتع الاشغغر الةثري 
والبصئ  افطض  تةثد  خغر  بحارات  وعثه  والمئثئغ، 

بصثرة أبظاء افطئ الخادصغظ سطى الاشغغر.
أغدًا  أظعط  لرأغظا  وتمطاعا  الثسعة  سظ  تتثبظا  ولع 
غسغحعن العاصع ظفسه الثي ساحه ظئغعط ملسو هيلع هللا ىلص وختئه، 
شةمغع المسطغات التسغئ تثلض أظه ق خقص وق شرج 
شغ افشص، شالثسعة تساظغ طظ الادغغص الثي غمارس 

تامئ ضطمئ السثد: شغ ذضرى العةرة تحابعئ افتعال والمخغر واتث

ترکیا أردوغان تدعو إلجراء مصالحۀ
بین المعارضۀ السوریۀ ونظام أسد المجرم!

أحکاُم النظام األردنی الجائرة
على شباب حزب التحریر إرهاٌب وقمع



 افربساء ١٩ طظ طترم ١٤٤٤عـ المعاشص ١٧ آب/أغسطج ٢٠٢٢ طـ٤     السثد ٤٠٤

وشصا لـ(طةطئ العسغ شغ سثدعا ٤٣٢) صالئ السفغرة افطرغضغئ لمضاشتئ طساداة الساطغئ، دغئعرا لغئساادت إن 
غةري شغ جطعك السسعدغئ تةاه الغععد، صث غآدي إلى شاح تصئئ جثغثة طع تض أبغإ  طعماً  جغاجّغاً  تتعقً 
عظاك  بأن  طعصش  إبثاء  أجض  "طظ  السسعدغئ  طظ  زغارتعا  تئثأ  أن  اخاارت  إظعا  لغئساادت  وصالئ  وواحظطظ. 
وطحاعثة  جابصاً،  السسعدغئ  شغ  الساطغئ  طساداة  طزاعر  طظ  الضبغر  عظاك  "ضان  أظه  إلى  وأحارت  تشغغرات". 
رًا جغِّثًا". وأوضتئ أن "تشغرات ضبغرة تتخض طظ بغظعا تشغر الاعجه إزاء افطاضظ الثاخئ  ذلك غاشغر غسث طآحِّ
بالغععد شغ المظطصئ، وبالاأضغث عظاك جالغئ غععدغئ شغ المثغظئ، وأطاضظ أخرى شغ الثطغب". وشغ ضطمئ لعا 
شغ الةاطسئ السئرغئ بالصثس، صالئ لغئساادت إن المسرضئ ضث طساداة الساطغئ غةإ أن تسامر، جععدظا تارضج 
شغ العقغات الماتثة تعل عثا افطر؛ لضظ عثا حغء غةإ سمطه شغ جمغع أظتاء السالط. وحمطئ زغارة  تالّغاً 
لغئساادت السسعدغئ واإلطارات و(إجرائغض)، وذلك بعثف "طتاربئ المحاسر المسادغئ لطغععد". بثورعا سصئئ 
طةطئ العسغ سطى ذلك بالصعل: إن طا غحعثه الثطغب طظ اظفااح سطى غععد بتةئ طعاجعئ الئسئع اإلغراظغ عع 
جرغمئ ضئرى غرتضئعا الروغئدات تضام الثطغب، وعع خطغر جثًا، وسطى ضض الخسث. وعظا ق بث طظ الصعل إن 
إغران طسآولئ سظ عثا الاشطشض الغععدي؛ إذ إظعا تسغر شغ السغاجئ افطرغضغئ ودورعا أن تضعن شجَّاسئ شغ 
المظطصئ تةئر تضام الثطغب سطى الثدعع لسغاجئ أطرغضا وتئرر وجعدعا السسضري والاتالش طع ضغان غععد.

شغ طحعث تآضث شغه السططئ الفطسطغظغئ سطى ترخعا سطى ظحر الفاتحئ والاروغب لقظتقل شغ شطسطغظ، 
تظفغث  الةاري  الحعر  طظ  السابع  شغ  افطظغئ  افجعجة  رشدئ  وجاطساتظا،  طثارجظا  شغ  وظسائظا،  أبظائظا  بغظ 
صرار صاضغ الخطح بمتضمئ جطفغئ باإلشراج سظ المربغ الفاضض افجااذ حاعر سساف، والثي اخاطفه جعاز 
تظزغط  والاسطغط  الاربغئ  ووزارة  السططئ  طتاولئ  بإظضار  لصغاطه  الحعر  عثا  طظ  افول  شغ  العصائغ  افطظ 
ظحاط برساغئ طآجسات طفسثة تروج لطحثوذ الةظسغ بغظ أبظاء المسطمغظ، تغث صام جعاز افطظ العصائغ 
اإلضاشغئ،  طعماعا  بثلك  ترجت  والسططئ  سظه.  اإلشراج  طظ  بثق  بسطفغئ  المثابرات  جعاز  إلى  باسطغمه 
الثئغث  الشربغ  والممعل  وطآجساته  لقجاسمار  أداة  بأظعا  لقتاقل،  أطظغ  ضثراع  وظغفاعا  جاظإ  إلى 
إلجصاط  المسطمغظ  أبظاء  بغظ  والرذغطئ  واقظتقل  الفاتحئ  ظحر  إلى  العادشئ  اإلشسادغئ  براطةه  تظفغث  شغ 
المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أضث  بثوره  اقتاقل.  أطام  وترضغسعط  شطسطغظ  أعض 
طثططاتعا  وتفدح  تفدتعا  وإظما  السططئ  سطى  جثغثة  لغسئ  وافسمال  الاخرشات  عثه  أن  شطسطغظ، 
لثى  وافخغرة  افولى  شالضطمئ  الصداء،  واتارام  بالصاظعن  تمسضعا  ضثب  وتضحش  شأضبر،  أضبر  الحرغرة 
الشطرجئ  عثه  وإزاء  وأواطرعط.  وتمعغطعط  بمآجساتعط  والمساسمرغظ  المتاطغظ  فجغادعا  عغ  السططئ 
وطتاربئ اهللا ورجعله وتمطئ دسعته اآلطرغظ بالمسروف والظاعغظ سظ المظضر، شإظظا ظثسع الظاس إلى ضرورة 
العصعف شغ وجه السططئ ووضع تث لشطرجاعا وطحارغسعا اإلشسادغئ وطتارباعا لقجقم صئض أن تامضظ 
ورطعزعا. صادتعا  بعا  غساأبر  الاغ  واقطاغازات  الثوقرات  طظ  تفظئ  أجض  طظ  حغء  بضض  الافرغط  طظ 

خارجغئ  وزغر  صال  غجة،  صطاع  سطى  غععد  ضغان  سثوان  طظ  أغام  وسصإ  افطئ  وذسظ  طاضررة  خغاظئ  شغ 
٢٠٢٢/٨/١٢م)  ١٤٤٤عـ،  طترم   ١٤ الةمسئ،  الةجغرة  لمعصع  (وشصا  أوغطع،  جاوغح  طعلعد  الارضغ  الظزام 
بافلفاظ  والاقسإ  الاظاصخ  طظ  ضبغر  شغ  طدغفا  غععد،  ضغان  طع  سقصاتعا  تطئغع  سمطغئ  بثأت  بقده  إن 
واجاشئاء افتئاع والمطئطغظ، أن عثه السمطغئ ق تسظغ تثطغ أظصرة سظ طئادئعا، خاخئ شغما غاسطص بالصدغئ 
المآتمر  اجاماسات  خاام  شغ  الثمغج  سصثه  ختفغ  طآتمر  خقل   - أوغطع  وأحار  والصثس.  الفطسطغظغئ 
وضغان  ترضغا  بغظ  وتعار  طائادلئ  خطعات  وجعد  إلى   - أظصرة  الارضغئ  بالساخمئ  افتراك  لطسفراء  الـ١٣ 
إسادة  أسطظا  ترضغا  لئغث  غائغر  غععد  ضغان  وزراء  رئغج  زار  "سظثطا  وأردف  الاطئغع.  سمطغئ  إذار  شغ  غععد 
جغاط  السفراء  تسغغظ  ضان  إذا  طا  أسطط  وق  اظاثابات،  سطى  طصئطئ  (إجرائغض)  واآلن  طةثدا،  السفراء  تسغغظ 
سظ  أوغطع  جاوغح  وأسرب  واتث".  آن  شغ  الطرشغظ  طظ  تضعن  أن  غةإ  الثطعة  عثه  فن  بسثعا،  أم  صئطعا 
رغئئ بقده شغ أن تضاسإ سقصاتعا طع طخر الجخط ظفسه الثي تخض طع اإلطارات والسسعدغئ.. والسآال 
الثي غطرح ظفسه إذا ضان الاطئغع طع طظ اتاض شطسطغظ والصثس لغج تثطغا سظ المئادئ شما عع إذن؟!

ظفج بحرغئ شدق سظ ظفعس طسطمئ ترضع وتسةث 
وظخرة  افخعة  طساظغ  طظ  شغه  وطا  الصرآن  وتصرأ  هللا 
عآقء  ضعن  سظ  ظاعغك  والمسادسفغظ،  المزطعطغظ 
سطغعط  لعط  الثغظ،  شغ  إخعاظعط  عط  المسادسفغظ 
الاغ  المئارضئ  افرض  وضعن  والشعث،  الظخرة  تص 
لضض افطئ  إجقطغئ خراجغئ ططضاً  غصاطعن سطغعا أرضاً 

ولغسئ ططضا فعض غجة وق أعض شطسطغظ وتثعط.
ذاسئ  لغج  الضظاظئ  جغح  شغ  المثطخغظ  واجإ  إن 
وتظفغث  رضابعط  شغ  السغر  وق  السمقء  التضام 
طثططات الشرب الاغ ترجط طظ خقلعط، بض العاجإ 
الحرسغ الثي جغتاجئعن سطغه أطام اهللا غعم الصغاطئ 
أطا  غععد،  طظ  وطصثجاتعا  شطسطغظ  تترغر  عع 
تمضغظ  شعغ  وغععد  شطسطغظ  أعض  بغظ  العجاذئ 

لغععد شغ بقد اإلجقم.
أغعا المثطخعن شغ جغح الضظاظئ: إن إبط بصاء شطسطغظ 
تتئ تسطط غععد طسطص شغ رصابضط، وشعق عثا ضطه 
جرائط وخغاظات الظزام لفطسطغظ وأعطعا وتآطره سطغعط 
طع الضغان الشاخإ، وإظه لسار سطغضط أن تمرر ضض عثه 
المآاطرات تتئ رساغاضط بض وتماغاضط، واهللا جائطضط 
نَصُروُكْم  َ ِن اْس ِ شةعجوا جعابضط وصث صال سج وجض: ﴿َو
ْصُر﴾ ولضط شغ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أجعة  يِن َفَعَلْيُكُم النَّ ِ الّدِ
تسظئ تغظما صثم سطغه سمرو بظ جالط غساظخره تطفه 
َت يَا َعْمَرو بَْن َسالٍِم»، شفاح طضئ،  شصال الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص: «نُِرصْ
وضثا غدإ المساخط سظثطا أجر الروم اطرأة طسطمئ 
شفاح سمعرغئ وغدإ خقح الثغظ شترر افصخى وبقد 
الحام، واآلن ضط طظ ظساء المسطمغظ أجغرات؟! وضط 
طظ دطاء المسطمغظ تسفك وق طساخط وق خقح غطئغ 

الظثاء وغترك الةغعش لظخرتعط؟!
طسآولعن  إظضط  الضظاظئ:  جغح  شغ  المثطخعن  أغعا 
غدئئ  إق  أطاطضط  جئغض  وق  لضط  تةئ  وق  اهللا  أطام 
هللا تصاطع عثا الظزام الثائظ الثي غتعل بغظضط وبغظ 
طصثجاتضط  واجاسادة  شطسطغظ  شغ  أعطضط  ظخرة 
طظ غععد، أق شطاشدئععا وتثطسعا تئال عثا الظزام 
بالمثطخغظ  بط  باهللا،  تئالضط  وتخطعا  أسظاصضط  طظ 
إلصاطئ  بظعارعط  لغطعط  غخطعن  الثغظ  سئاده  طظ 
الثولئ الاغ تعتث افطئ وتترك جغعحعا لاترغر بقد 
المسطمغظ وظخرة ضض المسادسفغظ شغ بقدظا ولغج 
شطسطغظ وتثعا، شدسعا أغثغضط شغ أغثغعط واظخروا 
دسعتعط سسى اهللا أن غفاح بضط شاصام عثه الثولئ 
الاغ بحر بعا الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص، الطعط سةض بعا واجسض طخر 

تاضرتعا واجسض جظث طخر أظخارعا الطعط آطغظ.
َدَعاُكم  ِإَذا  ُسوِل  َوِللرَّ  ِ

ّ
ِ اْسَتِجيُبوْا  آَمُنوْا  ِذيَن  الَّ ا  َ ُّ

َ
أ ﴿َيا 

ِملَا ُيْحِييُكْم﴾
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

ضاإ برظارد لعغج شغ ٢٠١٧م دراجئ تتمض سظعان 
الحرق  شغ  والسغاجئ  الثغظ   - والصعة  "اإلغمان 
وأشضار  أظزمئ  ظمط  لاشغغر  شغعا  تطرق  افوجط"، 
إزاتئ  بسث  سطغعا،  افوروبغعن  تشطإ  طظث  المظطصئ 
خخٍط ظض غمظسعط وغصش شغ وجععط وغئسثعط سظعا 
ذعال خمسئ صرون طظ الخراع المرغر؛ بثءًا بإخراجعط 
طظ افظثلج سام ١٤٩٢م، وظةاة شغّظا سام ١٦٨٣م 
طظ طتاولئ الفاح الباظغئ، والئثء شغ تخفغئ اإلجقم 
السبماظغئ  الثقشئ  دولئ  بإجصاط  واظاعاًء  أوروبا،  طظ 
لعغج  وذضر  ١٩١٨م.  افولى  السالمغئ  الترب  ظعاغئ 
افخغرة  سام  الـ٢٠٠  خقل  اإلجقطغئ  الئقد  خدعع 
لاغارات افشضار افوروبغئ، الاغ حارك شغ جطئعا حئاب 
المسطمغظ الثغظ جاشروا لطثراجئ شغ أوروبا، واظفاتعا 
ضسغاجغغظ  سئرعط  له  وُجعَِّق  افوروبغ  الفضر  سطى 
صّربعط المساسمرون إلغعط، وخاروا سطى صظاسئ تاطئ، 
بأن أظزمئ وأشضار اإلجقم عغ جئإ طا عط شغه طظ 
بغثه  غمطك  الشرب  وأن  واتاقل،  وتثطش  وععان  ذل 
اقجاسمار  صدط  وتقعا  والاصثم.  اقجاصقل  أجئاب 
افوروبغ فججاء طظ الئقد اإلجقطغئ، وبالاالغ خدعع 
المعجوم فشضار المظاخر، "بثأت بمتاضاة المآجسات 
افوروبغئ، بسظ صعاظغظ تةارغئ طثظغئ، جظائغئ، وأخغرًا 
بثأعا  ضاربغئ  إخقتات  طسمى  تتئ  دجاعرغئ" 
الثطغفئ طتمعد الباظغ باصطغث أظزمئ أوروبا السسضرغئ 
الثجاعر  ببعرة  واظاعاًء  والاسطغمغئ...الت،  والسغاجغئ 
سام ١٩٠٨م الاغ أزاتئ الثطغفئ سئث التمغث الباظغ، 
وشاتئ الطرغص لصئعل المسطمغظ بسث عثم خقشاعط 
التغاة،  سظ  الثغظ  شخض  وأشضار  أوروبا،  فظزمئ 
والمساواة، والترغئ، وتصعق اإلظسان (الةظثر)، ضاظئ 
طظ سطاغا أوروبا أسصاب الترب السالمغئ افولى العذظغئ 

والصعطغئ واقحاراضغئ.
غسارف لعغج شغ دراجاه بأن تضام المسطمغظ طظث 
صرن ُشِرُضعا صسرًا سطى حسعبعط بطرغصئ طا، ضامضغظ 
شغ  غساظثون  ق  وأظعط  رتغطه،  صئض  لعط  المساسمر 
تضمعط إلى صاسثة حسئغئ تمطاعط إلى جثة التضط. 
ضما غثضر المفارصئ بأظه شغ أطرغضا ُغساثثم المال لحراء 
السططئ، بغظما غتثث السضج شغ الحرق افوجط، إذ 

غساثثم المرء السططئ لطتخعل سطى المال.
إبر  سطى  جاءوا  الثغظ  المتطغغظ  التضام  إلى  أحار  بط 
اجاصقل الئقد سظ اقجاسمار، بأظعط ططضغعن ضالمشرب 
ودضااتعرغعن  بالعقء،  رساغاعط  غائسعط  والسسعدغئ، 
بالطاسئ  رساغاعط  غائسعط  الةمععرغئ،  افظزمئ  شغ 
المسامثة طظ أجالغإ السغطرة والصسر. واسامادعط 
سظ  شرسغئ،  وأتثاث  وصداغا  بأطعر  الظاس  إلعاء  سطى 
الافاتعط فشسالعط، وصمسعط لطظاس إن عط تةرؤوا شغ 
إبثاء السثط والاثطر طظ أشسال التضام، وضئئ جثطعط 
بأجالغإ بعلغسغئ صاجغئ، وخرف غدئعط سطغعط تةاه 
سثو خارجغ طا. إن وجعد جثط حثغث واجع اقظاحار 
بالصعر،  الطاسئ  ذرغص  سظ  الظاس  غتضمعن  طظ  لثى 
تصش  الاغ  الشرب  دول  غعصع  طا  وراءعط،  غصش  وطظ 
وراءعط شغ ترج حثغث طظ شحض التضام المعالغظ له 
الثغظ ذئصعا أظزماه وأشضاره. شالثضااتعرغعن ساججون 
سظ التفاظ سطى اقجاصرار تغث غتضمعن، وشغ الظعاغئ 
تعل  تاشغر  التضعطات  أن  السادة  جرت  لثا  جغظاععن. 
السالط باقظاثابات، وشغ الحرق افوجط تصعم التضعطات 
غضعن  لطشرب  المعالغئ  افظزمئ  إن  اقظاثابات.  باشغغر 
جضاظعا طسادغظ لطشرب، وغضعن جضان الئقد المسادغئ 
لطشرب طاططسغظ إلغه، لسةج التضام سظ تصثغط ظمط 
سغح أشدض طظه. اجافاد التضام طظ الاتثغث وبعرة 
بالمراصئئ  الظاس  سطى  السغطرة  إتضام  شغ  اقتخاقت 
بعاجطئ أظزمئ اقتخاقت وأدوات العغمظئ والصمع سطى 
ظطاق واجع. وتسئئئ بعرة اقتخاقت شغ تثوث غدإ 
واجاغاء ضث الشرب، وبغظئ لطظاس شصرعط، ورشدعط 

تضام املسطمني خقل الصرن السحرغظ 
بمصغاس برظارد لعغج
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لقخقح الثغمصراذغ.
تصغصغئ،  تظمغئ  إتثاث  سظ  المتطغعن  التضام  سةج 
الاثطش اقصاخادي سظ بصغئ حسعب السالط حرصاً وغرباً. 
اإلجقم،  الثولئ  دغظ  بسئارة  شغعا  الثجاتغر  وُتجغَّظ 
وخراتئ  لطاحرغع،  الرئغسغ  المخثر  عع  اإلجقم  أو 
السطماظغئ شغ بطث ضارضغا. إصظاع ذرف طظ المسطمغظ 
طظ  اإلجقم  سطى  أخطر  المسطمغظ  افخعلغغظ  بأن 
الشرب. صئعل التضام شغ الحرق افوجط بالسقم طع 
طظ  بثءًا  السقم  طساعثات  طسه  وسصثوا  غععد  ضغان 
السام ١٩٧٨م - ١٩٩٥م الاغ اظاعئ بإظحاء السططئ 
الفطسطغظغئ شغ رام اهللا، وضثلك اقتخاقت الاةارغئ 

والثبطعطاجغئ طع ضغان غععد.
طرد  أتثعما  المظطصئ:  فوجاع  تحثغخان  غعجث 
المتطغغظ،  وطصطثغعط  وطشفطغعط  لطضفار  المحضطئ 
والسقج اجاؤظاف الخراع افلفغ ضث الضفار شغ الشرب، 
والسعدة إلى الصعاظغظ والسظظ اإللعغئ. وتسالب افخرى 
الثغظغ  لطتضط  تمبغض  غعجث  تصغصغئ.  بثغمصراذغئ 
المظطصئ  طساصئض  وغاعصش  الطغئرالغئ،  ولطثغمصراذغئ 

سطى ظاغةئ الخراع شغما بغظعما.
طا ذضرظاه آظفاً عع تعخغش برظارد لعغج لطتضام شغ 
بقد المسطمغظ، وعع شغ افخغر غظخح طظ غصثم لعط 
ططعك  طظ  التالغغظ  التضام  سظ  باقظخراف  دراجاه، 
المحارضئ  تظحث  طاجاغثة  جماسات  إلى  ودضااتعرغغظ 
شغ التضط سظ ذرغص الثغمصراذغئ، وخفعا وجماعا 
بأظعا طظزمات المةامع المثظغ، ولط غظج دشع الظساء 
القتغ غجغث سثدعظ سظ ٥٠٪ طظ السضان لطمحارضئ 
ودسط  َتئ.  وُطَرحِّ َتٍئ  ضُمَرحَّ السغاجغئ  التغاة  شغ 
ضغ  وتمعغطعما،  الشرب،  صئض  طظ  والمرأة  المظزمات 
تخض إلى جثة التضط. ضما غظخح بالصئعل بالترضات 
وق  الثغمصراذغئ  الطسئئ  شغ  تظثرط  الاغ  اإلجقطغئ 
إلغعا  وخطئ  الاغ  ظفسعا  بالظاغةئ  لغطتصعا  تسادغعا، 
الترضات الصعطغئ واقحاراضغئ شغ اإلخفاق سظ تتصغص 
وتصثم  واجاصرار  راتئ  طظ  بعا  ظادت  الاغ  أعثاشعا 
طظ  أضبر  وذشغاظعط  تضاطعا  واجائثاد  ورشاعغئ. 
حسعبعط،  وإشصار  أظفسعط،  افوروبغغظ  المساسمرغظ 
الئقد  تئصى  دوالغك  وعضثا  والصعر.  الترطان  تفاصط 
اإلجقطغئ رعظ طا تافاص سظه سئصرغاه طظ طثططات 
لعغج  وأبثى  رؤغاه.  وشص  طحاضطظا  لتض  إلغظا  تخثر 
تثعشه طظ سثم ظةاح لئظان شغ دغمصراذغاه، طظ بسث 
تغظ  إلى  سظه،  السعرغئ  والصعات  سرشات  غاجر  خروج 

ترجغت الثغمصراذغئ شغ الةعار.
الحرق  فعض  طئ  طصثَّ لغسئ  لعغج  برظارد  دراجئ  إن 
افوجط، باحثغص طا غساظعظه طظ طرض وتسمغاه، 
وطظ بط وخش السقج الظاجع لغئرأوا طما غساظعن، ولضظه 
سطى السضج تماطاً، شعع بسث تطمسه لطعاصع الثي غسغح 
شغه الحرق افوجط غصثم دراجاه لفطرغضغغظ الثغظ 
غظزرون إلى أن الئقد اإلجقطغئ ساججة سظ العخعل 
الظزرة  عثه  أجاس  وسطى  الماتدر.  التضط  إلى 
غةإ أن تئصى عثه الحسعب تابسئ لعا ق لشغرعا طظ 
اقجاسمار افوروبغ الصثغط، الثي وربئ سظه اجاسمار 
عثه الحسعب، ضغ غئادروا بعخش السقج الثي غئصغعط 
طسامرغظ شغ بصاء حصاء المسطمغظ، طسغطرغظ سطى 
ظاعئغظ  طعصسه،  شغ  طاتضمغظ  افوجط،  الحرق  أعض 
لبرواته بتضاطظا، طاخرشغظ شغعط طعجعغظ لعط ضغ 
غسامروا شغ بصاء حصاء المسطمغظ، ودوام جغطرتعط 

سطى الحرق افوجط سظ ذرغص تضاطه.
شغ  الظاس  غرضى  عض  بسغط،  جآال  لثغظا  وغئصى 
بعخفات  جاؤوا  الثغظ  تضاطعط  سظ  افوجط  الحرق 
تضام  لثى  بصغ  طاذا  سام؟  طائئ  داطئ  طثغئئ  غربغئ 
المسطمغظ غساطغسعن تصثغمه لمظ غصش وراءعط؟ أم 
أن المسطمغظ صث سرشعا الشاغئ الاغ لظ غاعصفعا دون 

بطعغعا، والطرغص الثي سطغعط أن غسطضعه لئطعغعا؟!

اقبظغظ  طساء  عاتفغا،  اتخاق  المخري،  الرئغج  تطصى 
٢٠٢٢/٨/٨م، طظ رئغج وزراء ضغان غععد غسئر شغه 
سظ بالس الاصثغر لثور العجاذئ الظاجتئ الاغ صاطئ بعا 
طخر خقل افغام الماضغئ، بصغادة سئث الفااح السغسغ، 
لطاعخض إلى وصش جرغع إلذقق الظار، وتبئغئ وإسادة 
العثوء شغ صطاع غجة، وعع طا غرجت دور طخر ضرضغجة 
أحار  وصث  افوجط،  الحرق  طظطصئ  قجاصرار  أجاجغئ 
السغسغ طظ جاظئه، إلى أن طخر صاطئ بةععد وطساع 
ولطتغطعلئ  المغثاظغ  المعصش  قتاعاء  وطرضجة  تبغبئ 
دون اطاثاد ظطاق المعاجعئ وزغادة افسمال السسضرغئ، 
بالشئ  أعمغئ  عظاك  أن  المخرغئ،  لطرئاجئ  بغان  وأضث 
أي  سطى  الطرغص  وصطع  التالغئ  الاعثئئ  سطى  لطئظاء 
طتاولئ لاعتر افوضاع جعاء بالدفئ الشربغئ أو صطاع 
غجة، واتثاذ خطعات شعرغئ لاتسغظ العضع المسغحغ 
به  الماثععرة  الزروف  طظ  لطاثفغش  الصطاع  شغ 
واإلجراع شغ تتسغظ السقصات اقصاخادغئ طع السططئ 
طتمعد  الفطسطغظغ  الرئغج  ودسط  الفطسطغظغئ، 
سئاس، ضما أضث السغسغ أن طخر تاططع لاةثغث افطض 
لثى الحسإ الفطسطغظغ شغ تتصغص السقم المظحعد 
المرجسغات  وشص  المحروسئ  تصعصه  سطى  والتخعل 
السظش  دائرة  إظعاء  تامغئ  غفرض  طا  وعع  الثولغئ، 
والاخسغث الماضرر جسغا لفاح الئاب أطام شرص وجععد 
إلذقق  تمعغثا  والعثوء  اقجاصرار  وتتصغص  الاسعغئ 
طظ  الاغ  وغععد،  الفطسطغظغغظ  بغظ  السقم  سمطغئ 
حأظعا تشغغر واصع المظطصئ بأجرعا، وبثورعا حضرت 
وصطر  طخر  الماتثة  افطط  لثى  افطرغضغئ  المظثوبئ 
وافردن وضض طظ جاعط شغ الاعخض إلى وصش إذقق 

الظار شغ غجة. (جضاي ظغعز سربغئ باخرف)
سظثطا غعجه السثو حضرا لتاضط سمغض شعثا غسظغ صطسا 
أظه لط غآد الثور المططعب طظه شصط، بض أتصظه وأبثع 
شغ أدائه، عثا عع واصع الظزام المخري ورأجه الثي 
ولصراراتعا  لعا  واظئطاته  فطرغضا  سمالاه  شغ  غمسظ 
ظفعذعا  بسط  طتاوق  وغغرعا  طخر  شغ  وجغاجاتعا 
وتظفغث خططعا وطحارغسعا وطآاطراتعا شغ المظطصئ 

سطى تساب بقدظا وأطاظا المضطعطئ.
صطسا ق غثعحظا طعصش السغسغ الثي طظ أولى طعاطه 
تفر أطظ ضغان غععد وخثطئ طحارغع أطرغضا، تاى 
وخض لمساعى اإلبثاع الثي اجاتص طظ خقله حضر 
أجماه  وجابصا  الماقتصئ  جععده  سطى  غععد  ضغان 
تراطإ دغضااتعره المفدض، ولظ ظظسى خفصئ الشاز الاغ 
أظسحئ خجائظ غععد والاغ اتافى بعا ظاظغاعع رئغج 
طعصش  عع  تصا  السةإ  غبغر  وطا  السابص،  غععد  وزراء 
المثطخغظ شغ جغح الضظاظئ طظ أشسال الظزام ورأجه 
الاغ ق تصئطعا ضراطئ وق غصر بعا سرف وق تساسغشعا 

أغعا املثطخعن يف جغح الضظاظئ!
إىل طاى تطغسعن سمقء غظفثون طآاطرات الشرب؟!

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ جسغث شدض*ـ 

تحوالت هائلۀ بسلوك حکام آل سعود
تجاه کیان یهود

السلطۀ الفلسطینیۀ تؤکد حرصها
على نشر الفاحشۀ والترویج لالنحالل فی فلسطین

ترکیا بدأت عملیۀ تطبیع عالقاتها مع کیان یهود


