
واشصئ الطةظئ الرابسئ لطةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة، 
المسظغئ بإظعاء اقجاسمار، سطى طحروع صرار شطسطغظغ 
غططإ طظ طتضمئ السثل الثولغئ إخثار رأي صاظعظغ، 
الفطسطغظغئ  لفراضغ  غععد  اتاقل  ضان  إذا  طا  بحأن 
غحضض ضما بتضط افطر العاصع. وجُغسرض طحروع الصرار 
سطى الثول افسداء شغ الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة 
الحعر المصئض لطاخعغئ سطغه واساماده بخفئ رجمغئ، 
وغططإ طحروع الصرار طظ طتضمئ السثل الثولغئ إخثار 
سظ  الظاحؤئ  الصاظعظغئ  الائسات  غتثد  اجاحاري،  رأي 
اظاعاك دولئ غععد المسامر لتص الحسإ الفطسطغظغ 
شغ تصرغر المخغر، واتاقلعا الطعغض افطث واجاغطاظعا 
وإجراءات  تحرغسات  واسامادعا  لفراضغ  وضمعا 
باخعغئ  الفطسطغظغ  الثارجغئ  وزغر  ورتإ  تمغغجغئ. 
الثول افسداء شغ افطط الماتثة لخالح الصرار واخفا 

افطر باقظاخار واإلظةاز الثبطعطاجغ لطفطسطغظغغظ.
: شغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعاصسه أشاد 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ 
تخرغتات  سطى  أغام  بدسئ  تمخ  لط  شطسطغظ: 
جاطسئ  اجاماع  شغ  سئاس  طتمعد  السططئ  رئغج 
الضئرى  لطثول  وطساتئاه  الةجائر  شغ  السربغئ  الثول 
وعغؤاتعا، واساراشه بسئبغئ صراراتعا شغ إجئار ضغان 
غععد سطى تظفغث طحروع الثولاغظ تغث صال خارخا: 
"٧٠٠ صرار أطمغ لط غظفث طظعا صرار واتث"؛ تاى جاءت 
تخرغتات وزغر خارجغاه عثه لغسطظ اقظاخار الثي 
غسطظ طع ضض صرار لغداف بثلك إلى جطسطئ اظاخارات 
طظزمئ الاترغر والسططئ خقل طسغرتعا الطعغطئ طظ 
الطعث خطش المآجسات والعغؤات الثولغئ لطتخعل 
سطى دوغطئ وججء طظ أرض. إن طحروع الصرار الثي 
تسائره السططئ اظاخارا عع طظ ظاتغئ جغاجغئ تمسك 
بالعجغمئ واجامرار شغ الثغاظئ؛ شمحروع الصرار طاسطص 
بافراضغ المتاطئ سام ١٩٦٧ ضمظ طحروع الثولاغظ 
الثي أصرت طظ خقله طظزمئ الاترغر بحرسغئ ضغان 
بالظعب  تمسك  وعع  شطسطغظ،  طسزط  سطى  غععد 
الئائج الثي أصر به رئغج السططئ وسراب اتفاصغئ 
أوجطع شغ خطاباته افخغرة، وعع طدغسئ لطعصئ شغ 
الطتزئ الاغ غئاطع ضغان غععد طا تئصى طظ افرض بسث 
أن تةاوز طحروع الثولاغظ وباتئ تضعطاته الغمغظغئ 
تطالإ بالدط الرجمغ لمسزط الدفئ الشربغئ! إن 
افطط الماتثة وجمسغاعا الساطئ صث اتثثت طعصفعا 
طسئصا طظ صدغئ شطسطغظ شغ ١١ أغار/طاغع ١٩٤٩

ضمظ صرارعا المسروف بصرار ٢٧٣ والثي تط بمعجئه 
افطط  سدعغئ  شغ  الثخعل  غععد  دولئ  ذطإ  صئعل 
الماتثة وطظ بط تئظغه طظ طةطج افطظ الاابع لعا 
ضمظ صرار رصط ٦٩ شغ ٤ آذار/طارس ١٩٤٩، وبالاالغ 
اسائار ضغان غععد دولئ حرسغئ سطى طسزط افرض 
المئارضئ، وطتاولئ المظزمئ الاشاشض سظ ذلك الصرار 
وتخعغر الصرار افخغر بأظه صرار جريء طظ عغؤئ سادلئ 
طظخفئ عع تدطغض خئغث وبتث سظ اظاخار شغ ضعطئ 
طظ اقظاضاجات، خاخئ أن طظ غمسك بجطام افطط 
الماتثة عغ أطرغضا الاغ تصرر أي الصرارات تمرر وأغعا 
غةمث وطاى وشغ أي لتزئ ضمظ جغاجاعا طع ضغان 
غععد بسغثا سظ رغئئ السططئ ورغئئ الثول افسداء 
المئارضئ  افرض  شغ  اقتاقل  إن  افطط.  عغؤئ  شغ 
لغج بتاجئ إلى رأي صاظعظغ وطتضمئ ولةظئ وصداة، 
وعثا طظ سةائإ الصاظعن الثولغ وطظزمئ الاترغر، 
شاقتاقل طعجعد بةغحه وحسئه وجرائمه وجغطرته 
سطى افرض والئتر والةع، وإظما عع بتاجئ إلى دتره 
وذرده، وعثا ق غضعن إق بالاعجه لفطئ اإلجقطغئ 
شعغ خاتئئ الصدغئ وجغعحعا صادرة سطى ذلك، إق 
أن طظزمئ الاترغر والسططئ والفخائض تسمض سطى 
الصدغئ  ضغسئ  وذظغئ  ظجسئ  شغ  التض  عثا  تشغغإ 

وبئائ اقتاقل وشرذئ بافرض. 

السآال: َضمظ التجب الةمععري السغطرة سطى طةطج الظعاب افطرغضغ بأغطئغئ بسغطئ شغ طةطج الظعاب المضعن 
طظ ٤٣٥، (إذ شاز بـ ٢١٨ طصسثا، سطى افصض، بتسإ تصثغرات حئضئ "جغ بغ إس ظغعز"، حرغك بغ بغ جغ شغ 
العقغات الماتثة... بغ بغ جغ، ١٧ تحرغظ الباظغ ٢٠٢٢)، وأطا الثغمصراذغعن شصث اتافطعا (افتث باتافاظ التجب 
بافغطئغئ الئسغطئ شغ طةطج الحغعخ افطرغضغ... الةجغرة، ٢٠٢٢/١١/١٤). وضاظئ وجائض اإلسقم المتطغئ شغ 
طسزط دول السالط تظصض أخئار اظاثابات طةطسغ الضعظشرس افطرغضغ (الظعاب والحغعخ)، شضغش غمضظ شعط أن أتثابًا 
طتطغئ شغ أطرغضا - ق ُغطافئ ضبغرًا لمبغقتعا شغ غغر أطرغضا - أن تخئح تثباً ضئغرًا تعل السالط؟ أو أن أطرغضا تططإ 
طظ سمقئعا وتعابسعا اقعامام بأتثابعا الثاخطغئ لةسطعا طسألئ دولغئ سطى غرار برغطاظغا الاغ تظصض وجائض إسقم 
سمقئعا افخئار الااشعئ سظ ططعضعا وزواجعط وأذفالعط وغغر ذلك؟ أو أن لاطك اقظاثابات أبرًا تصغصغاً تعل السالط؟

عثه افعمغئ بالشئ أن شارة إدارة الرئغج السابص تراطإ 
صث ضحفئ سظ اظصسام تاد لطشاغئ داخض أطرغضا حسئًا 
وحرضات المال، لضض ذلك شإن السالط  وتضعطًئ وأتجاباً 
ضان غراصإ طا غمضظ أن تامثخ سظه ظاائب اقظاثابات 

لطضعظشرس افطرغضغ.
السالط،  شغ  وافضئر  افحعر  الرأجمالغئ  الثولئ  شغ   -٢
أطرغضا، شصث جسض الظزام السغاجغ المظاشسئ تخرًا بغظ 
الرأجمالغئ  الحرضات  سطى  غرتضج  طظعما  وضض  تجبغظ، 
لطفعز شغ اقظاثابات! وشغ أبطس إحارة إلى أن الثي غصعل 
ضطماه عع الحرضات الرأجمالغئ السمقصئ ولغج الحسإ 
عع أن إظفاق الحرضات سطى دسط المرحتغظ قظاثابات 
ططغار   ١٧ ظتع  ضان  السام  عثا  بمةطسغه  الضعظشرس 
دوقر، (تزعر العقغات الماتثة شغ ضض المظاجئات لاصثم 
الظمعذج الماظاصخ، شفغ العصئ الثي تساظغ شغه الئقد 
طظ تدثط تارغثغ، جةض اإلظفاق سطى دساغئ اظاثابات 
الاةثغث الظخفغ طساعى صغاجغا. ضحفئ طظزمئ أطرغضغئ 
سظ رصط صغاجغ لاضطفئ اظاثابات الاةثغث الظخفغ شغ 
العقغات الماتثة لسام ٢٠٢٢، والثي تةاوز ١٦,٧ ططغار 
دوقر. جضاي ظغعز سربغئ، ٢٠٢٢/١١/١٣)، وعع طا غسادل 
غزعر  وطظه  وغغرعا،  أشرغصغا  شغ  الثول  بسخ  طغجاظغئ 
الحرضات  أختاب  أطرغضا  شغ  الرأجمالغغظ  أن  بعضعح 
الضئرى عط طظ غعجععن الحسإ افطرغضغ قظاثاب عثا 
وسثم اظاثاب ذاك، شاقظاثابات افطرغضغئ ظاعرعا أن 

انتخابات الكونغرس األمريكي تَترُّر طخر 
تترغٌر لفطسطني

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: الثضاعر طخسإ أبع سرصعب*

إن اهللا تسالى ق غصئض عثا اقظصسام التاخض بغظ 
المسطمغظ والثي ظاب سظ طفععم الصعطغئ الفاجث. 
الئقد  تصسغط  غصئض  ق  وتسالى  جئتاظه  أظه  ضما 
اإلجقطغئ إلى دول صعطغئ وسرصغئ طا غآدي إلى 
ظطط سارم لطمسطمغظ طظ طثاطش افسراق وخراسات 
ق طسظى لعا بغظعط سطى افرض والسططئ. وصث وضح 
جئتاظه بأن عثه المسارك الصعطغئ بغظ المسطمغظ 
وا  لِحُ أَصْ ةٌ فَ وَ نُونَ إِخْ مِ امَ املُْؤْ ترام حرسا، تغث صال: ﴿إِنَّ

ُونَ﴾. محَ مْ تُرْ لَّكُ وا اهللا لَعَ قُ اتَّ مْ وَ كُ يْ وَ َ أَخَ بَنيْ

اصرأ شغ عثا السثد:

- شعز ظاظغاعع شغ اظاثابات ضغان غععد أجئاب وطآقت ...٢

- خطاب الئرعان رجائض جغاجغئ شغ برغث طظ؟ ...٢

- تضام أطعات غسسعن إلتغاء ظزام أجث وتسعغمه ...٤

- اباقءات وبحرغات بغظ غثي وسث اهللا بالظخر!  

   (التطصئ الرابسئ) تأبغر الضبرة والصطئ شغ تتصغص الظخر!...٤
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كلمة العدد

سظثطا اصاتط ضغان غععد تغ الحغت جراح بسث تثظغج 
المسةث افصخى شغ رطدان وعاجط المساعذظعن أتث 
الئغعت شغ ذلك التغ الخاطث المساعثف، خرجئ إتثى 
طخر  بأعض  طساظخرة  المساعذظغظ  وجه  شغ  الترائر 
وطساصعغئ بعط وبثلك الغعم التامغ: "بضره راح غةغضط 
طؤئ ططغعن طخري وغترروا شطسطغظ، لع سطسعا سطغضط 

راح غطغروضط".
طخر  أعض  شغه  غاترك  الثي  الغعم  بثلك  الغصغظ  عثا 
طخر  شغ  سجوتعط  إلى  شطسطغظ  أعض  ظزرة  غسضج 
وافطئ اإلجقطغئ، شعط غظازرون طظ افطئ أن تصعم 
الرجعل  وطسرى  المئارضئ  افرض  تةاه  بمسآولغاتعا 
ملسو هيلع هللا ىلص، غظازرون جغحا ضةغح خقح الثغظ وصائثا ضصطج 
وطسرضئ ضمسرضئ تطغظ، وغآطظعن بتامغئ ذلك الاترك.

ظض  شغ  السراصغض  أطاطه  وتعضع  وُغضّئض  ُغمظع  تترك 
ذشاة وسمقء ضالسغسغ وبحار وغغرعما طظ الطشاة شغ 
الئقد اإلجقطغئ، وافطئ تثرك وجعب اصاقسعط وتاتفج 
الثي  الاشغغر  ذلك  غظازرون  شطسطغظ  وأعض  لطاشغغر، 

جغآدي لاترغر افرض المئارضئ.
أطئ  اإلجقم  أطئ  أن  سطى  حاعثة  المئارضئ  وافرض 
سزغمئ ق تظضسر، صث تمرض ولضظعا ق تمعت، شظعدئ 
واصاطسئ  الخطغئغغظ  وعجطئ  الخطغئغئ  الشجوات  بسث 
طمالضعط طظ بقدظا واجابئ إطارتعط طظ بغئ المصثس، 
وواخطئ طسغرة الفاعتات تاى رشسئ راغئ اإلجقم سطى 
فوروبا،  الحرصغئ  افبعاب  سطى  ووصفئ  الصسطظطغظغئ 
واجاسادت طةثعا، وضثلك شسطئ بسث غجوات المشعل 
شضسرت ظععرعط سطى تراب افرض المئارضئ طرة أخرى 
طةثعا  واجاسادت  الفاخطئ،  جالعت  سغظ  طسرضئ  شغ 
وسجعا وضراطاعا ودورعا شغ تمض اإلجقم، واجاأظفئ 
والفاعتات شغ حرق  الثقشئ السبماظغئ تمض اإلجقم 
أوروبا، وأجطط أعض الئعجظئ والعرجك وألئاظغا، شافطئ 
ولضظ  افتغان،  بسخ  شغ  تائرة  تصش  صث  اإلجقطغئ 
جرسان طا تساسغث سزماعا وصعتعا السصثغئ واقتخال 
تماطك  فظعا  أبطالعا،  وتساتدر  وتارغثعا  بةثورعا 
سصغثة ق إله إق اهللا طتمث رجعل اهللا، وطظ غماطك عثه 
السصغثة لظ غصش أطاطه حغء، شاترك افطئ اإلجقطغئ 
طسألئ ذئغسغئ وتامغئ، وعثه الفارة اقجابظائغئ طظ 
تغاتعا غةإ أن تجول، شخاتئئ الرجالئ السالمغئ غةإ أن 
تضعن أطئ أولى شغ السالط بما تتمطه طظ خغر لطئحرغئ 
جمساء، بما تتمطه طظ رجالئ وظعر، وطظ التامغ أن 
سعدت  وصث  الطشاة،  ضض  سطى  وتبعر  عماعا  تساسغث 
شغعا  غزظ  صث  لتزات  شغ  تسافغص  أظعا  سطى  السالط 

افسثاء أظعا طاتئ.
افظزمئ  باجاباث  غضعن  بقدظا  شغ  البعرات  ظةاح  إن 
طظ جثورعا، شاقجاسمار الشربغ صسط افطئ اإلجقطغئ 
سطغعا  وظخإ  بغضع،  جاغضج  تثود  طصاجات  سطى 
لاضعن  دول  لعط  ُخممئ  بأطره،  غتضمعظعا  سمقء 
شاحطئ جغاجغا واصاخادغا وبصاشغا، والظةاح العتغث لعا 
عع خثطئ المساسمرغظ، شالبروات شغ ظض تطك الثول 
الفاحطئ طسائاتئ لطمساسمرغظ، والةغعش خاطائ ق 
تاترك، والحسعب تئغسئ ضمظ تثود جاغضج بغضع 

تاى ق تاعتث شغ دولئ جاطسئ صعغئ.
عثه الثولئ لظ تسعد إق بسث اجاباث عثه افظزمئ طظ 
جثورعا، شق غمضظ لفطئ أن تساسغث إرادتعا السغاجغئ 
وطضاظاعا شغ السالط باشغغر سمغض عظا أو سمغض عظاك، شق 
بث طظ اصاقع عثه المظزعطئ الفاحطئ ضطعا طظ بقدظا، 

وإصاطاعا خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة.
شإصاطئ الثقشئ سظعان ظةاح أي بعرة شغ الئقد اإلجقطغئ، 
ظةاح غفدغ بالدرورة إلى أن تدع آطالعا وذمعتاتعا 
عثه  تسامث  وأن  الاطئغص  طعضع  طحاضطعا  وتطعل 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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وتعابسعا  سمقئعا  طظ  برغطاظغا  تططإ  ظسط،  الةعاب: 
الحسعر  باب  طظ  برغطاظغا  شغ  افطعر  باعاشه  اقعامام 
السمغص والضئغر لثى اإلظةطغج بالسزمئ وضأن طا أذطص سطغه 
صثغماً اإلطئراذعرغئ الاغ ق تشغإ سظعا الحمج ق غجال 
صائماً تاى الغعم، شفغ تالئ برغطاظغا شإن ذلك طظ باب 
إتغاء حسعرعا الشابر بالسزمئ، وأطا أطرغضا شإن المسألئ 

طثاطفئ تماطاً. ولاعضغح ذلك ظساسرض طا غطغ:
١- لفعط تأبغر افتثاث الثاخطغئ افطرغضغئ سطى الساتئ 
الثولغئ ظحغر إلى طا صاله الرئغج افطرغضغ باغثن بأظه 
غةإ طقتزئ أن روجغا اظازرت ظاائب اظاثابات الضعظشرس 
افطرغضغ صئض أن تئثأ اظستابعا طظ خغرجعن (الةجغرة، 
٢٠٢٢/١١/١١)، وظحغر ضثلك إلى صرار السسعدغئ طظ 
خقل "أوبك بقس" خفخ إظااج الظفط بعاصع ططغعظغ 
برطغض غعطغاً تاى ترتفع افجسار سالمغاً وغدب المعاذظ 
افطرغضغ سطى أجسار العصعد طتطغاً شغتةط سظ اظاثاب 
تاى  غمضظ  وق  الةمععرغغظ،  وغظاثإ  الثغمصراذغغظ 
الطتزئ تأضغث طا إذا ضاظئ إغقصات الخغظ بتةئ ضعروظا 
تجب  دسط  باب  طظ  أم  تصغصًئ  المسطظئ  لفجئاب  عغ 
الرئغج باغثن اظاثابغا، وعثا طا غمضظ أن تضحفه افغام 
الصادطئ. وطةمض الصعل بأن اظاثابات الاةثغث الظخفغ 
٢٠٢٢/١١/٨ ضاظئ تمبض تثباً دولغاً ضئغرًا، بض وغضفغ 
الصعل بأن أي اعاجاز غتخض داخض أطرغضا غمضظ قرتثاداته 
أن تعج طظاذص أخرى تعل السالط، لثلك ق غةثر الاصطغض 
طظ أعمغئ عثه اقظاثابات افطرغضغئ دولغاً، وطا غةسض 

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

آال
اب ج

جع

ظزط حئاب تجب الاترغر شغ طثغظئ غجة زغارات واجسئ لسثد طظ دواوغظ السائقت والعجعاء والمثاتغر لاعضغح 
خطعرة الصعاظغظ الاغ تسظعا السططئ بثخعص المرأة وافجرة والطفض، وتسسى لاطئغصعا سطى أعض شطسطغظ، 
وذلك تماعغا طع اتفاصغئ جغثاو، وضثلك طا تئبه الةمسغات الظسعغئ طظ جمعم شغ المةامع طظ خقل ظحاذاتعا 
المحئععئ المشطفئ بحسارات تماغئ المرأة والطفض. وصث تط خقل عثه الجغارات طظاصحئ جئض طعاجعئ تطك العةمئ 
الحرجئ سطى أطاظا اإلجقطغئ بساطئ، وأعض افرض المئارضئ شطسطغظ خاخئ. وصث قصئ الجغارات ترتغئا ضئغرا 
واجاسثادا طظ السائقت والمثاتغر لطعصعف شغ وجه طتاوقت السططئ لفرض أغئ صعاظغظ تثالش أتضام الحرع، 

وضثلك الظحاذات المحئععئ طظ المآجسات الظسعغئ والاغ تساعثف بظغان أجرظا وصغمظا اإلجقطغئ.

غزة: زيارات لدواو العائالت والوجهاء والمخات 
ة والطفل للتحذير من مخاطر سيداو وقانون األ

انتصار وهمي 
ط  قاموس المفرّ



افربساء ٢٩ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٤ عـ المعاشص ٢٣ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢٢ طـ  ٢     السثد ٤١٨

العغضض  تثطغر  أغام  طبض  تماطًا  افخغرة،  السظعات 
الباظغ، طا غساثسغ طظَّا وصش عثا المسار الضاربغ صئض 
ظصطئ سثم السعدة، فن (إجرائغض) تظعار ذاتغًا، ختغح 
والمثاذر  وظازشئ  طمجصئ  لضظعا  وطغسعرة  غظغئ  أظعا 
الثاتغئ  اإلبادة  آلغئ  جاسمض  صطغض  وبسث  تظصدغ،  ق 

المامبطئ شغ الضراعغئ المائادلئ".
أطا المطش الثارجغ الثولغ واإلصطغمغ: شضغان غععد ق 
غفضر ظعائغاً تالغاً بأي تسعغئ جطمغئ ضما غجسمعن وق 
بما غسمى تض الثولاغظ الثي غظطص به صادة السالط طع 
طعته واصسغاً وسمطغاً، بسئإ سصطغئ وذئغسئ غععد والاغ 
بغظعا لظا رب السجة: ﴿َأْم َلُعْط َظِخغٌإ طَِّظ اْلُمْطِك َشِإذًا قَّ 
ُغْآُتعَن الظَّاَس َظِصغرًا﴾، شمبقً سطى المطش اإلصطغمغ غرى 
عثا الغمغظ أن افردن عغ العذظ الئثغض، شئالظسئئ 
لظاظغاعع ق غمضظ أن غاط تّض صدغئ شطسطغظ إق سطى 

تساب افردن، وعع طا ُغسرف بالثغار افردظغ.
أطا السقصئ طع أطرغضا شطظ تضعن جغثة ظعائغًا جعاء 
ظااغاعع  ضان  إن  الةمععرغغظ،  أو  الثغمصراذغغظ 
ضئغر؛  بحضض  افطرغضغ  اقظصسام  وتر  سطى  جغطسإ 
شغ  تتثاه  الثي  أوباطا  زطظ  شغ  عثا  له  جئص  بض  ق 
افطرغضغ  الضعظشرس  شغ  الحعغر  وخطابه  داره  سصر 
اعاماطات  رأس  شسطى  الظعوي،  اقتفاق  وتتثي 
التضعطئ المصئطئ طعضعع المطش الظعوي بحضض ضئغر، 
إق  السططئ،  وإضساف  الفخائض  وضرب  غععد  وأطظ 
لصاء  تاى  ورشخ  وتماغئ  الظاس،  صعر  طةال  شغ 
رائث الاظسغص افطظغ وجططئ داغاعن، ودشظ طحروع 
التجب  طساعى  سطى  وتاى  ظعائغًا،  الثولاغظ  تض 
الةمععري شإن تراطإ أسطى ظاظغاعع أضبر طما غاعصع 
ضض  أخثوا  أن  إق  غععد  طظ  ضان  شما  خفصئ،  طصابض 
بطسئئ  التضعطئ  وأجصطعا  سطغه  اظصطئعا  بط  طظه  حغء 
السابص  افطرغضغ  الرئغج  حظ  شصث  اقظاثابات، 
ظاظغاعع،  بظغاطغظ  سطى  قذسًا  عةعطا  تراطإ  دوظالث 
طاعما إغاه بـ"سثم العقء". وأوضح تراطإ أظه غدإ 
طظ الطرغصئ الاغ عظأ بعا ظاظغاعع الرئغج جع باغثن 
بسث شعزه شغ اقظاثابات الرئاجغئ افطرغضغئ، وأسرب 
"الثطار".  طظ  غععد  ضغان  أظصث  بأظه  اساصاده  سظ 
أظه  لثرجئ  المعضعع  بسئإ  ظاظغاعع  سطى  غاضئًا 
شضر باإلسقن سظ دسط سطظغ لثخمه شغ اقظاثابات 
شغ ذلك العصئ بغظغ غاظاج. وذضر ضعحظر، بتسإ 
"عآرتج" أن غدإ الرئغج افطرغضغ شغ تغظه ظئع 
الصرن"،  "خفصئ  إذقق  اجاشقل  ظاظغاعع  صرار  طظ 
شغ  ُأصغط  والثي  افطرغضغئ،  لقدارة  السغاجغئ  الثطئ 
 ،٢٠٢٠ الباظغ/غظاغر  ضاظعن  حعر  شغ  افبغخ  الئغئ 
سطى  (اإلجرائغطغ)  الصاظعن  شرض  ظغاه  سظ  لقسقن 

المساعذظات، بخعرة تاظاصخ طع طعصش اإلدارة.
وخااطا ظصعل: إن ضغان غععد غسغر إلى تافه بصثطغه، 
أسصث  طظ  وطعصفعا  الثاخطغئ  الاتعقت  عثه  بثلغض 
لظ  لضظ  والدسش،  العاوغئ  ظتع  والسغر  المطفات 
طتاولئ  غمضظعط  طا  أصخى  بض  سطغعا  الصداء  غاط 
الاعثغث  أو  سطغه  عغ  طا  سطى  افطعر  وبصاء  لةمعط 
باصطغض الثسط، أطا طسألئ الصداء سطغعط شعغ حرف 
تسالى:  لصعله  اهللا  بإذن  صرغئا  الصائمئ  الثقشئ  لثولئ 
لُوا  خُ لِيَدْ مْ وَ كُ وهَ جُ وا وُ وءُ ةِ لِيَسُ رَ خِ دُ اآلْ عْ اءَ وَ ا جَ إِذَ ﴿فَ
تْبِرياً﴾،  ا تَ وْ لَ ا عَ وا مَ ُ لِيُتَربِّ ةٍ وَ رَّ لَ مَ لُوهُ أَوَّ خَ امَ دَ دَ كَ جِ املَْسْ
اَعُة َحتَّى يَُقاتَِل الُْمْسلُِموَن الَْيُهوَد،  وصعله ملسو هيلع هللا ىلص: «َال تَُقوُم السَّ
الَْحَجِر  َوَراِء  ِمْن  الَْيُهوِديُّ  يَْخَتِبَئ  َحتَّى  الُْمْسلُِموَن  َفَيْقُتلُُهُم 
َجُر: يَا ُمْسلُِم يَا َعْبَد اللِه َهَذا  َجِر، َفَيُقوُل الَْحَجُر أَِو الشَّ َوالشَّ
َشَجِر  ِمْن  َفإِنَُّه  الَْغْرَقَد،  إِالَّ  َفاْقُتلُْه،  َفَتَعاَل  َخلِْفي،  يَُهوِديٌّ 

 «الَْيُهوِد

ألصى الصائث السام لطصعات المسطتئ السعداظغئ الفرغص 
الئرعان خطاباً بصاسثة تطاب السسضرغئ، تظاولاه طسزط 
بقث  شغه  تظاول  والسالمغئ،  المتطغئ  اإلسقم  وجائط 
طسائض، أبرزعا تتثغره لتجب الرئغج السابص الئحغر؛ 
تجب المآتمر العذظغ الثي غتاول اقتاماء بالةغح، 
والاروغب إلحاسات بأظعط جغسعدون لطتضط طظ خقل 
المآجسئ السسضرغئ، بط ذضر صائق "ق غساتص الحسإ 
السعداظغ أن غئصى بقث جظعات طظ غغر تضعطئ شغ 
المسطتئ  الصعات  بأن  ذضر  وأخغرا  لطثثطات"  ترّد  ظض 
بالةغح  المساس  طظ  وتثر  حثغث  لعةعم  تاسرض 

والسسغ لافضغضه.
طا عغ دواشع عثا الثطاب شغ عثا الاعصغئ؟ وعض له 
وطا  والثارجغئ؟  الثاخطغئ  السغاجغئ  بافوضاع  سقصئ 
سقصئ ذلك بالخراع الثولغ بغظ أطرغضا وبرغطاظغا سطى 
الاسعغئ  سطى  ذلك  تأبغر  وطا  السعدان؟  شغ  السططئ 

السغاجغئ الةارغئ اآلن؟
غأتغ عثا الثطاب بسث طرور سام سطى اقظصقب الثي صام 
الئرعان به شغ ٢٠٢١/١٠/٢٥م وصث جرت طغاه ضبغرة 
تتئ جسر السغاجئ السعداظغئ الثاخطغئ والثارجغئ، شق 

الئرعان ظةح شغ اظصقبه وق الصعى السغاجغئ الاغ تظازسه 
التضط اجاطاسئ إزاتاه، طا أوخض الئقد إلى تالئ طا 
غسمى باقظسثاد السغاجغ، واجاختابا لعثه السعاطض 
جغاجغئ  برجائض  غئسث  أن  خطابه  شغ  الئرعان  تاول 
لةعات سثغثة بأظه طا زال سطى الثط الثي رجماه له 
أطرغضا بسث الافرغط شغ السططئ، وأظه جاعج فن غمعت 
طظه  غظاجع  أن  غتاول  طظ  ضض  بسقته  غدرب  أن  أو 
شغ  وطا  جقتغ  طسمر  "أظا  خطابه  شغ  شصال  السططئ، 
ضقم لسإ جغحظا بظتمغه بروتظا شغ أي لتزئ وظثاشع 
الئرعان  جسض  والثي  السعدان"،  سظ  بثاشع  ذالما  سظه 
غاتثث بعثه الطعةئ عع أن الةغح ق زال بغثه وتتئ 
صغادته ولغج عظاك ضابط أو جظثي تاد سظ عثا الثط 
المرجعم بسظاغئ ودصئ، باسبا رجالئ طعمئ إلى أطرغضا بأن 
الةغح ق زال جغحعا وأن أوروبا لظ تةث لعا طعضع صثم 
شغه ذالما عع سطى صغادته، شسطى أطرغضا أن تسامسك به 
أضبر طظ غغره فظه غساطغع أن غظفث ضض طا تططئه طظه، 

وصث أتال سثدا طظ الدئاط لطمساش طآخرًا.
وإذا أخثظا تطك الاشرغثة سطى تعغار طظ وزغر الثارجغئ 
افطرغضغ ظةثعا تخإ شغ عثا اقتةاه وتآغث تمسك 
أطرغضا بصادة الةغح، شصث جمثت أطرغضا سصعبات سطى 
صادة الةغح خادرة طظ التضعطئ افطرغضغئ ضما ظصطئ 
أطا  افطرغضغئ.  الثارجغئ  سظ  بعلغسغ  شعرغظ  ختغفئ 
تشرغثته شغ ٢٥ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠٢٢م بمظاجئئ 
أوروبا  سمقء  شغعا  تثر  شصث  اقظصقب  سطى  سام  طرور 
الثغظ غسسعن لسرصطئ الاتعل الثغمصراذغ شغ السعدان 
خراتئ صائقً: "إن أطرغضا لثغعا طظ افدوات الاغ غمضظ 
اجاثثاطعا ضث طظ غسرصطعن الاتعل الثغمصراذغ وسثم 
سئر  أطرغضا  رجماعا  الاغ  السغاجغئ  بالاسعغئ  الصئعل 
التعار سظ ذرغص اآللغئ البقبغئ"، شعثا غسائر ضعءًا أخدر 
طظ أطرغضا لطئرعان باجاثثام السقح ضث طظ غصفعن 
تضعغظ  شغ  صثطاً  والمدغ  الاسعغئ،  عثه  وجه  شغ 
تضعطئ طثظغئ، شق غمضظ لطحسإ أن غزض بقث جظعات 

طظ غغر تضعطئ ضما ذضر الئرعان شغ خطابه.
سطغه شإن أطرغضا تسسى لفرض تضعطئ طثظغئ طظصعخئ 
سظعا  أسطظ  الاغ  اقظاثابات  تطعل  صئض  الخقتغات 
الئرعان طظ صئض وطعسثعا تمعز/غعلغع ٢٠٢٣م، وعع 
طا صاله وزغر الثارجغئ افطرغضغ شغ تشرغثة: "غةإ إظعاء 
اقظصقب وتحضغض تضعطئ طثظغئ شغ السعدان"، وإظعاء 
اقظصقب ق غصخث به إزالئ الئرعان، بض تضعطئ طثظغئ 
طظصعخئ شغ شارة اقظاصال، وتضعغظ طةطج أسطى لطثشاع 

شعز ظاظغاعع 
يف اظاثابات ضغان غععد

أجئاب وطآقت

وافطظ. واآلن غةري تثغث تعل إدخال تسثغقت سطى 
طحروع الثجاعر اقظاصالغ، بض عظاك اصاراح بأن غضعن 
شغ  العزراء  لمةطج  ورئغج  لطسعدان،  رئغج  عظاك 
عثه الفارة اقظاصالغئ إلى تغظ إجراء اظاثابات، شعثه 

الاسعغئ تمر بمثاض سسغر لتغظ وقدتعا طحععئ.
أطا افوضاع الثاخطغئ الاغ دشسئ بالئرعان إلى خطابه 
عثا شإظه غرغث أن غئسث برجالئ إلى أوروبا بسث الضحش 
سظ تمثوك بأظه سمغض فوروبا، وصث تتثبئ أظئاء سظ 
أن ضض طآجسات اقصاخاد  سعدته طرة بالبئ طحارذاً 
المآجسات  سثا  المالغئ  لعزارة  تائع  الةغح  وحرضات 
تخارع  الاغ  عغ  أوروبا  إن  التربغئ،  الخظاسات  ذات 
افوضاع  تثععر  طسآولغئ  وتتمطعط  وصادته  الةغح 
افطظغئ واقصاخادغئ، شفغ ٢٠٢٢/١٠/٢٦ صال الممبض 
الةغح  "إن  بعرغض:  جعزغش  افوروبغ  لقتتاد  افسطى 
غاتمض طسآولغئ تثععر افوضاع اقصاخادغئ واإلظساظغئ 
وافطظغئ شغ السعدان"، وأضاف "غاتمض الةغح طسآولغئ 
خاخئ سظ ذلك"، وأضاف: "غةإ سطى جمغع افذراف 
إبثاء تظازقت"، وعثا العةعم ذضره الئرعان شغ خطابه 
حثغث"،  لعةعم  تاسرض  المسطتئ  الصعات  "إن  صائقً: 

الةغح  بأن  ذاضرًا  تمراء،  خطعذاً  عظاك  بأن  واخفا 
خط أتمر، شعع أي الئرعان غآضث أن أوروبا عغ الاغ 
تسسى لافضغك الةغح، وصال: "ق غمضظ السضعت سظه"، 
والةثغر بالثضر أن رئغج العزراء السابص ضان غاسرض 
وزغر  غثدع  بتغث  جغاجاه،  شغ  الةغح  عغضطئ  إلى 
الثشاع والثاخطغئ لسططئ رئغج العزراء وعع طا ترشده 

أطرغضا بحثة سطى لسان الئرعان.
العذظغ،  المآتمر  وتجب  اإلجقطغغظ  سظ  التثغث  أطا 
شإن طظ تثاسغات طسغرة ٢٠٢٢/١٠/٢٩م الاغ خرجئ 
السعدان،  ضراطئ  طسمى  تتئ  السسضر  طظ  بارتغإ 
بصغادة الاغار اإلجقطغ السرغخ، الاغ ظثدت بالاسعغئ 
السغاجغئ البظائغئ بغظ المةطج المرضجي لصعى الترغئ 
والعصعف  بالسطماظغئ،  ذلك  واخفئ  والسسضر،  والاشغغر 
ضث الاثخقت افجظئغئ، والعصفئ أطام طصر الئسبئ افطمغئ 
السعدان،  طظ  شعلضر  الئسبئ  رئغج  بطرد  والمطالئئ 
خغئر  (خغئر  طبض  الئرعان  أزسةئ  حسارات  أبرزوا  شصث 
غا غععد، جغح طتمث بثأ غسعد)، طا جئإ ترجا بالشًا 
شعثه  غععد،  طع  الاطئغع  طسغرة  غصعد  الثي  لطئرعان 
رجالئ واضتئ لعثه الصعى السغاجغئ باقلاجام بالثط 
المرجعم لعا، واقباساد سظ اإلجقم وحساراته، وتخر 
افطعر شغ اإلذار العذظغ، وإق جغضعن طخغرعط ضمخغر 
اإلخعان شغ طخر طع السغسغ، شالئرعان غئسث برجالئ 
واضتئ فطرغضا صئض تعجعه لمآتمر المظاخ بحرم الحغت 
بأظه صادر سطى إجضات عثه افخعات وطتاخرتعا، وأن 

تاضظاه الحسئغئ بمظأى سظ اإلجقم.
أطا تأبغر خطاب الئرعان سطى الاسعغئ السغاجغئ شعثه 
الاسعغئ لغسئ بغثه وق بغث صعى الترغئ والاشغغر، الثغظ 
عط ضصطع الحطرظب غترضعا القسئعن افجاجغعن، شما 
غصعله الغعم غئطسه غثًا، وطا وخش الئرعان لمطضئ برغطاظغا 
بأظعا صاطئ أجثادظا شغ ضرري، وططالئاه بالاسعغخ، 
ولئرغطاظغا باقساثار، شإذا به غئطع تخرغتاته شغ طعاظئ 
وذلئ شغثعإ خاظسا لتدعر وتحغغع جظازة المطضئ، تغث 
جاء افطر لفك سجلاه الثولغئ، شعثه الاسعغئ بغث أطرغضا 

وبرغطاظغا ق بغث أعض السعدان.
أعض  سطى  غتاط  السعدان  سطى  الثولغ  الخراع  عثا 
الاترغر  لتجب  صغادتعا  بإسطاء  اجابابه  السعدان 
اإلجقم  جططان  قجاسادة  الةغح  طظ  الظخرة  فخث 
 المشاخإ، وإسقظعا خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة

* سدع طةطج تجب الاترغر 
   شغ وقغئ السعدان

شغ اقظاثابات افخغرة تخض زسغط المسارضئ بظغاطغظ 
ظاظغاعع سطى تجضغئ ٦٤ سدعًا شغ الضظغسئ لاحضغض 
لعثه  وجغضعن  غععد،  ضغان  شغ  الةثغثة  التضعطئ 
داخطغئ  تثاسغات  التضعطئ  وتحضغطئ  اقظاثابات 

وخارجغئ وإصطغمغئ ودولغئ.
وجاضعن عثه أبرز ظصاط المصال:

أوقً: لصث تخض الغمغظ سطى أغطئغئ طرغتئ تةسطه صادرًا 
سطى تحضغض تضعطئ طساصرة ظعسًا طا، وعثا غثل سطى 
ضئغرًا داخض ضغان غععد ظتع الغمغظ  أن عظاك تتعقً 
والاطرف؛ إذ تخض تجب الطغضعد بجساطئ ظاظغاعع سطى 
باسطؤغض  برئاجئ  الثغظغئ  والخعغعظغئ  طصسثًا،   ٣٢
جمعترغاح وإغامار بظ غفغر سطى ١٤ طصسثًا، وتجب 
حاس سطى ١٢ طصسثًا، وتجب غععدوت عاعراه سطى 
٩ طصاسث. شغ العصئ الثي خسر شغه الغسار وافتجاب 
السطماظغئ طضاظاعا داخض ضغان غععد، وطظ عظا ظثرك 
غععد،  سظث  الاتعل  لطئغسئ  طثرضًا  ضان  ظاظغاعع  أن 
شرضإ ظعر الغمغظ إلدراضه لصعة عثا الغمغظ بالرغط 

طظ الاظاصخ داخطه واخاقشاته.
ضغان  داخض  وصعي  تاد  اجاصطاب  تالئ  عظاك  باظغًا: 
٤ طظ  أصض  خقل  اظاثابات  خاطج  عثه  إذ  غععد، 

وجصعط  وضبرتعا  اقظاثابات  ضاظئ  وجابصًا  جظعات، 
وخاخئ  الثولغ  الدشط  لمثى  تابع  التضعطات 
جغاجغئ  طرتطئ  قجاتصاصات  الضغان  سطى  افطرغضغ 
تض  غسمى  بما  تاسطص  دولغئ  واتفاصغات  طسغظئ 
الثولغ  الئسث  عع  لغج  اآلن  َجث  الثي  لضظ  الخراع، 
غععد  ضغان  شغ  والضئغر  التاد  اقجاصطاب  عع  بض 
بغظ الغمغظ الماطرف بضض أذغاشه وتظاصداته، وبغظ 
سطى  والثلغض  وتظاصداتعط.  أذغاشعط  بضض  اآلخرغظ 
شغ  الثاطسئ  اقظاثابات  عثه  اقجاصطاب  عثا  تثة 
والاعثغث  بالثغاظئ  اآلخرغظ  واتعام  صغاجغئ،  شارة 
والاغ  باقظاثابات  رابغظ  صاطئ  وشعز  بض  بالصاض، 
غاحابه  غععد  شضغان  آظثاك،  خطغرة  جابصئ  ضاظئ 
وتثة  اقظصسام  شغ  افطرغضغ  المةامع  طع  طا  ظعسًا 
الثاخطغئ  الحسارات  وذئغسئ  الثاخطغ  اقجاصطاب 
خغاغئ  شغ  الماطرف  الغمغظ  أتقم  إلى  المساظثة 
الةمغع  تسادي  وأتقم  طسصثة  تسالغط  وشص  ضغان 
طثغرة  شالغس  طعلغ  شمبًق  دغاظاعط،  بظغ  طظ  تاى 
المثرجئ الثولغئ شغ ضطغئ أوراظغط، وسالمئ اقجاماع 
السغاجغ، أضثت أن "طساصئض المةامع (اإلجرائغطغ) 
شغ ظض عثه الظجاسات الثاخطغئ تط تعمغحه لسظعات 
حآون  باصغ  سطى  افطظ  صداغا  إلتاح  بسئإ  سثغثة 
غئتبعن  الصرار  خظاع  ضان  سظثطا  وتاى  الثولئ، 
اتدح  (اإلجرائغطغ)،  المةامع  جععر  طظاصحئ  شغ 
سطى  صام  فظه  طثطؤًا،  ضان  اباضروه  الثي  التض  أن 
شرضغئ بعتصئ اقظخعار الاغ ق غمضظ أن تةمع ضض 
ضغان  شغ  (اإلجرائغطغ)  لطمةامع  المثاطفئ  المضعظات 
اقظصساطات  سطى  الصداء  طظ  وبثقً  طاةاظج،  واتث 
فن  تسمغصعا،  سطى  الظمعذج  عثا  سمض  اقجاماسغئ، 
ظمعذج اقظخعار صام شغ أجعأ التاقت سطى اقشاصار 
افتعال  أشدض  وشغ  افسطى،  طظ  واإلطقء  لطثطاب، 
خطاب المعاجعئ، الثي أجج طفاعغط السظش الثاخطغ 
واقظفخال بغظ (اإلجرائغطغغظ) أظفسعط، بثل اساماد 

ظمعذج الاسثدغئ".
المعجاد،  لةعاز  السابص  الرئغج  باردو  تاطغر  وذضر 
التثغث  ضبر  "بغظما  أظه:  ظااظغا  بضطغئ  طتاضرة  شغ 
(إجرائغض)  شعق  تتعم  الاغ  الضئغرة  الاعثغثات  سظ 
(اإلجرائغطغغظ)،  ظتظ  بظا  غامبض  افضئر  الاعثغث  شإن 
شغ  إتصاظعا  جرى  الاغ  الثات  تثطغر  آلغئ  بزععر 

خطاب الربعان 
رجائض جغاجغئ يف برغث طظ؟ 
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العقء واقخطفاشات السغاجغئ، شإن إدارة الرئغج باغثن 
طصئطئ سطى طجغث طظ السصئات  شغ السظاغظ المصئطاغظ 
الاغ غمضظ أن تدسعا العقغات الةمععرغئ "التمراء"، 
لمجغث  الثولئ  غصعد  ضطه  وعثا  الظعاب،  طةطج  وضثلك 
طظ اقعامام واقظحشال بأوضاسعا الثاخطغئ سطى تساب 
ترضغجعا سطى السغاجئ الثارجغئ. أطا سظ تراطإ شصث ضان 
غئثو صئض اقظاثابات أن دوظالث تراطإ صث شرض جغطرته 
سطى التجب الةمععري بالضاطض، لضظ بسث إسقن ظاغةئ 
اقظاثابات شصث ظعر أن بسخ المرحتغظ الثغظ دسمعط 
تراطإ صث جصطعا، لضظ بسدعط صث ظةح، وصث غعجث ذلك 
خسعبئ لاراطإ شغ اقظاثابات تغث ترحح لرئاجئ باظغئ 

شغ أطرغضا باجط التجب الةمععري...
وراء  تصش  الاغ  الدثمئ  افطرغضغئ  الحرضات  وفن  ب- 
الثي  افطر  طسائر،  دولغ  ظفعذ  ذات  الةمععري  التجب 
ضحفه صرار السسعدغئ باثفغخ إظااج الظفط، شإن أسراض 
اظصسام الظفعذ الثولغ فطرغضا سرضئ لطجغادة، افطر الثي 
غدسش أطرغضا دولغاً، وعثا أطر ق غمضظ اقجاعاظئ به، شصث 
ظعر طئضرًا تغظ ضاظئ اتخاقت وزغر الثارجغئ افجئص 
جعن ضغري، وعع دغمصراذغ، تدسش جغاجات الدشعط 
الصخعى إلدارة تراطإ طع إغران، ورد سطغعا الةمععرغعن 
السسعدغئ  باترغخ  الثغمصراذغئ  باغثن  إدارة  إبان 
إدارة  ضشعط  أضسش  الثي  افطر  الظفط،  إظااج  لثفخ 
باغثن سطى روجغا... وعثا غةسض الظفعذ الثولغ فطرغضا 
ظفعذغظ، وغصسط بسخ طخالتعا الثولغئ إلى طخالح 
لطةمععرغغظ وطخالح لطثغمصراذغغظ شغما تئصى دائرة 
طظ المخالح اقجاراتغةغئ طحارضئ طبض طضاشتئ روجغا 
الضغفغات  شغ  بغظعما  اقخاقف  غمضظ  ولضظ  والخغظ، 

والسغاجات الفرسغئ لاتصغص ذلك.
ج- ق تجال إدارة باغثن تماطك جظاغظ ضاططاغظ لطدشط 
سطى روجغا بثخعص أوضراظغا، وتاى لع شاتئ أطرغضا باب 
المفاوضات بغظ أوضراظغا وروجغا شإن أطرغضا جاسامر شغ 
الدشط سطى روجغا لااثطى سظ ضاشئ طضاجئعا افوضراظغئ 
شغ المثى الصرغإ، وتئصى تتئ ذائطئ السصعبات العائطئ 
الاغ شرضئ سطغعا تاى تتصص أطرغضا طضاجإ أخرى خارج 
الساتئ افوضراظغئ طبض ضمان أن جقح روجغا الظعوي 
ق غحضض تعثغثًا فطرغضا، وغئثو أن عثه عغ السغاجئ 
شغ سعث باغثن وبثون تتصغص باغثن عثه المضاجإ 
شإن روجغا جائصى شغ سجلاعا سظ السالط الشربغ وتعابسه 

وغئصى اصاخادعا غتئع ق غصثر سطى العصعف.
د- ظةتئ إدارة باغثن سظ ذرغص تثعغش الخغظ طظ 
سظ روجغا، بشخ  دسط روجغا شغ إبساد الخغظ سمطغاً 
طظ  الفارغئ  والروجغئ  الخغظغئ  الاخرغتات  سظ  الظزر 
طتاعاعا سظ صعة سقصاعما، تطك الاخرغتات الاغ ق تشغر 
طظ تصغصئ افطر حغؤاً، وسمطغئ اإلبساد عثه لط تضامض 
بسث رغط أن روجغا تحسر وبصعة بأن الخغظ صث خثلاعا 
وترضاعا وتثعا شغ طعاجعئ أطرغضا وطعاجعئ دول الظاتع 
ضئغرًا فوضراظغا وتفرض سطى  سسضرغاً  الاغ تصثم دسماً 

المحضقت  صائمئ  رأس  وسطى  سصغثتعا،  طظ  التطعل 
والتض  ملسو هيلع هللا ىلص،  الرجعل  وطسرى  المئارضئ  افرض  اتاقل 

الحرسغ عع تترغر عثه افرض.
وتترغر افرض المئارضئ عع اظسضاس ذئغسغ في تترر 
سغعظعا،  إلغه  ترظع  وطا  طضان  أي  شغ  اإلجقطغئ  لفطئ 
شضطما حسر البائرون سطى افظزمئ باصاراب الاترر طظ 
الطشاة ارتفسئ أخعاتعط شغ المغادغظ باترغر شطسطغظ، 
شافطئ  وتعظج،  والغمظ  والحام  طخر  شغ  ذلك  ضان 
وأعثاشعا  وذمعتاتعا  آطالعا  واتثة،  أطئ  اإلجقطغئ 
واتثة، وأول عثف ترغث أن تتصصه بسث تتررعا التصغصغ 
عع تترغر طسرى ظئغعا ملسو هيلع هللا ىلص شغ إسقن خارخ لطسالط أن 
افطئ صث اجاسادت جططاظعا وإرادتعا السغاجغئ وسادت 
لاتمض اإلجقم رجالئ لطسالمغظ. رجالئ صث تسئصعا شغ 
فعطظا  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  طظ  رجالئ  الاعصغئ 

وإخعتظا وأتئاظا وسجوتظا شغ طخر:
أظاط صادرون سطى الاشغغر، شعثه أظزمئ عحئ ق جظث 
إن  أطاطضط  العصعف  سطى  تصعى  وق  افطئ  طظ  لعا 
تترضاط، وإخعتضط شغ الةغح المخري أعطضط وسجوتضط 

اظسصث المآتمر الباطظ سحر لرؤجاء الثول والتضعطات الاغ تحارك شغ اجاثثام الطشئ الفرظسغئ، والثي غططص سطغه 
اجط الصمئ الفرظضعشعظغئ بةجغرة جربئ الاعظسغئ غعطغ ١٩ و٢٠ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر الةاري، بسث الاسّبر الماضرر 
طظث أن أسطظ سظ إصاطاعا شغ تعظج جظئ ٢٠٢٠. وإزاء ذلك أضث بغان ختفغ خادر سظ المضاإ اإلسقطغ لتجب 
الاترغر شغ وقغئ تعظج: أن الصمئ الفرظضعشعظغئ لغسئ جعى أداة تعظفعا شرظسا لاةث لعا طعذأ صثم بغظ الثول 
السزمى الاغ تسمض سطى اطاقك السالط والسغطرة سطغه. واسائر الئغان: أن الفرظضعشعظّغئ الغعم عغ إتثى أدوات 
اقجاسمار شغ خراسه طع افطئ اإلجقطغئ، وججء طظ خطاه إلداطئ العغمظئ، شالمحروع إذن عع طحروع جغاجغ 
وتداري غعثف إلى طست الحسعب وجطثعا سظ بصاشاعا. وذّضر الئغان: بأن بعرصغئئ ضان طظ أذغال الفرظضعشعظغئ 
شغ بقدظا وأبرز طظ طبض عثه الظثئئ المسطعبئ اإلرادة شاصثة الئخر والئخغرة. والرئغج صغج جسّغث غسغر الغعم 
سطى خطا بعرصغئئ، شفرظسا سظثه لغسئ طساسِمرة وق طةرطئ إظما عغ جاءت إلى تعظج لتماغاعا، وعع ق غظفك 
غظاشح سظ الصمئ الفرظضعشعظّغئ وغاعسث طظ غتاول إشحالعا. وخاط الئغان طثاذئا أعض تعظج: إن شحض اقجاسمار 
شغ بقدظا ضان ذرغساً، شرغط إطضاظغاته المادغئ الضئغرة ورغط جغح السمقء والمدئعسغظ بالبصاشئ الشربغئ، لط 
غساطع تتعغض وجعئ الاعظسغغظ سظ اإلجقم، وضاظئ البعرة وخرج الظاس غطالئعن بإجصاط الظزام الثي أجسه 
افوروّبغعن. وطا زالئ البعرة طسامرة ولظ تاعصش تاى تثطع الظفعذ الشربغ وتثطع طسه السمقء وخّثام اقجاسمار، 

وطظ بّط تصعم دولئ تصغصغئ تمبض المسطمغظ وترساعط بأتضام اهللا جئتاظه وتسالى.

السغادة لطحسإ لضظ باذظعا أن السغادة لطحرضات الضئرى 
الاغ غمضظعا خرف طؤات المقغغظ طظ الثوقرات لثسط 
طرحح بسغظه، تاى صغض بأن السغاجغغظ شغ أطرغضا عط 
طظ غثاارون ظاخئغعط ولغج السضج، ولغج أدل سطى 
ذلك أن طظ غرشع حسار ترغئ اإلجعاض غرغث جمععرًا 
طظ الظساء قظاثابه، وطظ غرشع حسار الثشاع سظ العةرة 
غساعثف افصطغات لغظاثئعه، وطظ غرشع حسارات سظخرغئ 

غساعثف افطرغضغغظ الئغخ لغظاثئعه، وعضثا.
شغ  التال  عغ  والحرضات  المال  جغطرة  ضاظئ  لصث   -٣
أطرغضا دائماً، لضظ شارة إدارة الرئغج السابص تراطإ صث 
ضحفئ سظ تشغغرات تادة تتخض داخض أطرغضا، وعثه 
بغظ  التاد  الاظاشج  أن  افبرز  سظعاظعا  ضان  الاشغغرات 
شغ  ضان  ضما  رغاضغاً  تظاشساً  غسث  لط  الضئرى  الحرضات 
السابص، بض خار غسثظ وزادت جثعظاه تاى وخض أو 
ضاد درجئ الشطغان سظثطا أخئح جحع الرأجمالغغظ ق غسمح 
بالاساغح السطمغ شغ ظض المخالح الماداربئ لعآقء 
الرأجمالغغظ، شاظاصطئ تغظعا المظاشسئ الرأجمالغئ التادة 
بغظ الحرضات إلى تالئ طظ ضسر السزط بغظ السغاجغغظ 
الممبطغظ لمخالح تطك الحرضات، وبالمةمض شصث اظصسط 
الرأجمالغعن إلى صسمغظ تاى اآلن: صسط تشطإ سطغه 
حرضات الاضظعلعجغا وغمبطه التجب الثغمصراذغ افطرغضغ، 
وصسط آخر تشطإ سطغه حرضات الظفط والطاصئ وغمبطه 
التجب الةمععري افطرغضغ، وعثان الصسمان طرحتان 
لمجغث طظ اقظصسام تئساً لمخالح الحرضات الضئرى الاغ 
تصش خطش عثا أو ذاك وبتسإ العقغئ افطرغضغئ الاغ 
ترتضج شغعا طخالح تطك الحرضات. وطما تةإ طقتزاه 
أن حرضات الظفط والطاصئ افطرغضغئ ضاظئ تمبض لسصعد 
جععرة الرأجمالغئ افطرغضغئ، وضاظئ لعا جطعة ضئغرة 
داخض أطرغضا وتأبغر ضئغر شغ الثارج شضاظئ تروب الظفط 
وجغاجات طث خطعط افظابغإ بغظ الثول وبظاء الظاصقت 
السمقصئ الاغ تثر سطى عثه الحرضات ظفعذًا ضئغرًا وأرباتًا 
ضئغرة، لضظ شغ السصثغظ الماضغغظ صفجت إلى السطح 
حرضات الاضظعلعجغا الاغ أخثت رجاطغطعا ترتفع بحضض 
خاروخغ تاى شاق رأجمال بسدعا شغ أصض طظ سصثغظ 
رأجمال بسخ حرضات الظفط والطاصئ الاغ راضماعا خقل 
عثه  تثة  ارتفاع  وطع  الجطان،  طظ  صرن  طظ  غصرب  طا 
المحضطئ الاغ زادت بحضض طافاصط خقل شارة ضعروظا، 
تغث جغاجئ اإلغقصات الاغ ترطئ حرضات الظفط طظ 
الضبغر طظ افرباح، بض وخض جسر الظفط أتغاظاً لطسالإ، 
شغما زادت صفجات حرضات الاضظعلعجغا تغظ جطج الظاس 
شغ طظازلعط غاعاخطعن طع بسدعط وغصعطعن بأسمالعط 
طظ خقل أجعجة اقتخال والضمئغعتر، وزادت المساطقت 
الاةارغئ والمالغئ طظ خقل عثه الحرضات طبض جغطرة 
حرضئ "أطازون" افطرغضغئ سطى الضبغر طظ صطاسات الاةارة 
وتعلاعا إلى تةارة بطرق إلضاروظغئ وتعخغض الئدائع 
صثوم  طع  العائطئ  الصفجات  عثه  تجاطظئ  وصث  لطمظازل، 
إدارة تراطإ، وعظا تأجةئ ظار الخراع بغظ عثه الحرضات 
الضئرى الثاجرة والرابتئ تاى وخطئ التثة لمتاوقت 
ضسر بسدعا سزط بسخ. وفن عثه الحرضات تظفث طا 
ترغث سئر السغاجغغظ شإن عآقء السغاجغغظ صث اظصسمعا 

اظصساطاً تادًا.
شأخثت  افطرغضغئ،  العقغات  شغ  اقظصسام  زاد  لصث   -٤
تسظ  الثغمصراذغعن  سطغعا  غسغطر  الاغ  العقغات 
الصعاظغظ ضث حرضات الظفط طبض طا أخثرته ضالغفعرظغا 
طظ جغاجئ خفر اظئسابات واقساماد ضطغاً سطى السغارات 
الضعربائغئ جظئ ٢٠٣٥، شغما أخثت وقغات طبض تضساس 
الاغ غسغطر سطغعا الةمععرغعن وطظ خطفعط حرضات 
الظفط الاغ تسغطر سطى العقغئ تثرج الحرضات الخظاسغئ 
"الثدراء"، أي تطك الاغ تائظى جغاجئ تصطغض اقظئسابات، 
سطى صائماعا السعداء. وزادت حرسظئ اقظصسام تغظ أخثت 
العقغات الاغ غسغطر سطغعا الةمععرغعن باصسغط الثوائر 
اقظاثابغئ وإخثار الصعاظغظ بما غدمظ جغطرتعط سطى 
العقغئ شغ أي اظاثابات صادطئ، طبض الصعاظغظ الاغ تدغص 
الثغمصراذغغظ،  أظخار  غتئثه  الثي  بالئرغث  الاخعغئ 
شغما أخثت العقغات الاغ غسغطر سطغعا الثغمصراذغعن 
ضاسعغض  صعاظغظ  وإخثار  اقظاثابغئ  الثوائر  باصسغط 
الاخعغئ بالئرغث بما غدمظ سثم ظفاذ الةمععرغغظ إلى 
عثه العقغات، ظاعغك سظ اقظصسام البصاشغ طبض إدراج 
بصاشئ "ظزرغئ السرق" شغ المظاعب الثراجغئ شغ العقغات 
الاغ غسغطر سطغعا الةمععرغعن وظحر بصاشئ ضث العةرة 
والمعاجرغظ، وشغ الةعئ افخرى غاط ظحر بصاشئ ترغئ 
اإلجعاض شغ العقغات الاغ غسغطر سطغعا الثغمصراذغعن 
سطى اسائار أظعا طظاعدئ لطظزرة المتاشزئ لطةمععرغغظ 
اظصسمئ  وعضثا  بالمعاجرغظ،  الارتغإ  بصاشئ  وضثلك 
سطغعا  غسغطر  تمراء  وقغات  إلى  افطرغضغئ  العقغات 
ووقغات  الئغخ  افطرغضان  سطغعط  غشطإ  الةمععرغعن 
طسعط  وغةمسعن  الثغمصراذغعن  سطغعا  غسغطر  زرصاء 
طسزط جالغات المعاجرغظ، أي أن اقظصسام اظاصض لغأخث 
ذابساً سرصغاً، وخار لعثا اقظصسام ذابع الثغمعطئ بثرجئ 
طاجاغثة، وتعجه السغاجغعن شغ العقغات ظتع تسزغط 

المسائض الثقشغئ!
ظاغةئ  تراصإ  السالط  تضعطات  وطسعا  أطرغضا  ضاظئ   -٥
اظاثابات الاةثغث الظخفغ لطضعظشرس افطرغضغ، وذلك 
وشص طخالتعا، شمظ ظاتغئ روجغا ضاظئ تظازر أن غسغص 
"جماسئ تراطإ" سظث شعزعط شغ عثه اقظاثابات الثسط 
فوضراظغا...  باغثن  إدارة  تصثطئ  الثي  الضئغر  افطرغضغ 

خاذئععط لغاترضعا طسضط، خاذئععط لغتضمعا اإلجقم، 
ولغرشسعا راغئ ق إله إق اهللا طتمث رجعل اهللا، خاذئععط 
السغسغ،  جغح  لغسعا  شعط  وإلغضط،  طظضط  فظعط 
ولغسعا جغح أطرغضا أو الظاتع، عط جغحضط، جغح افطئ 
الةغعش  واظططصئ  الاترغر  جاء  طخر  طظ  اإلجقطغئ، 
طضئرة طعططئ لاخظع سغظ جالعت، ولارشع راغات اإلجقم 
سطى افرض المئارضئ وبقد الحام ولاضسر ظعر المشعل، 
والغعم عثه عغ طعماضط، غا أعطظا شغ طخر: الافعا تعل 
جغحضط وذالئعه باجاسادة التضط بما أظجل اهللا لغج 
لسجضط شصط بض لسج اإلجقم والمسطمغظ، طساتدرغظ 
المزفر صطج سظثطا صاد الةغعش طظ طخر وخاح شغ 
أرض المسرضئ وا إجقطاه، لط تضظ تطك الةغعش لاصاتض 
سخئغئ  أجض  طظ  وق  بغضع،  جاغضج  تثود  أجض  طظ 
صعطغئ أو وذظغئ طصغائ، بض صاتطئ واظاخرت شصط سظثطا 
صاتطئ طظ أجض اإلجقم، تترروا غا أعض طخر لظتافض شغ 

 جاتات المسةث افصخى تترغرا باتررضط
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ (شطسطغظ)

وضاظئ أوروبا، خاخئ ألماظغا، تاثعف طظ تأبغر "جماسئ 
تراطإ" سطى وصعف أطرغضا طع أوروبا لخث تعجعات روجغا 
الاعجسغئ... وربما تثعشئ الخغظ أغداً طظ تأبغر باتةاه 
تععر أطرغضا ضث الخغظ أو تسطغح ظعوي لضعرغا الةظعبغئ 
والغابان... وضثلك سمقء أطرغضا شغ المظطصئ اإلجقطغئ 
شغرى بسدعط ضالسسعدغئ أن "جماسئ تراطإ" أشدض لعط 
طظ "جماسئ باغثن"، وغرى بسدعط اآلخر السضج. ختغح 
أن عثه اقظاثابات لغسئ رئاجغئ إق أظعا ضاظئ تعخش 
وضأظعا رئاجغئ، ظاعغك سظ ضعظعا طآحرًا ضئغرًا لقظاثابات 
الرئاجغئ الصادطئ جظئ ٢٠٢٤. وبسئإ الادثط الضئغر 
شغ أطرغضا وطظه ارتفاع أجسار العصعد شصث جادت أجعاء 
طعاتغئ لطتجب الةمععري لقضاساح، وعثا طا ضاظئ تاظئأ 
بثرجئ  اإلسقم  وجائض  له  وتروج  الرأي  اجاطقسات  به 
أخاشئ الثغمصراذغغظ طما جمّغ بـ"طعجئ تمراء ضاجتئ"، 
بمسظى أن الزروف اقظاثابغئ ضاظئ بمةمطعا شغ خالح 
الةمععرغغظ، لضظ طا ظعر تاى اآلن طظ ظاائب غحضض 
خفسًئ قجاطقسات الرأي ووجائض اإلسقم، وبسخ تطك 
العجائض ضان شغ خش الثغمصراذغغظ، الاغ تعصسئ "طعجئ 
تمراء ضاجتئ"، وضان الرئغج السابص تراطإ غاظصض بغظ 
تمطئ  وضأظعا  الةمععرغغظ  المرحتغظ  لثسط  العقغات 
اظاثابات رئاجغئ، وشغ المصابض اجاثثم الثغمصراذغعن 
تمقت صام بعا الرئغج التالغ باغثن، والسابصعن طبض 
أوباطا وضطغظاعن سطى أطض "وصش المعجئ التمراء" الاغ 
ضان غاخعر أظعا داعمئ. ولضظ عثه المعجئ لط تاتصص، 
بض تحغر ظاغةئ اقظاثابات إلى ضمان التجب الةمععري 
السغطرة سطى طةطج الظعاب افطرغضغ بأغطئغئ بسغطئ 
بـ٢١٨ شاز  (إذ   ،٤٣٥ طظ  المضعن  الظعاب  طةطج  شغ 

طصسثا، سطى افصض، بتسإ تصثغرات حئضئ "جغ بغ إس 
ظغعز"، حرغك بغ بغ جغ شغ العقغات الماتثة.. بغ بغ 
جغ، ١٧ تحرغظ الباظغ ٢٠٢٢)، وأطا الثغمصراذغعن شصث 
شغ  الئسغطئ  بافغطئغئ  التجب  باتافاظ  افتث  (اتافطعا 
طةطج الحغعخ افطرغضغ... وغمطك الثغمصراذغعن تالغا 
٥٠ طصسثا، إضاشئ لعجعد خعت ظائئئ الرئغج افطرغضغ 
ضاطاق عارغج الاغ تارأس طةطج الحغعخ، طصابض ٤٩

شغ  بسث  ُغتسط  لط  واتث  طصسث  وغئصى  لطةمععرغغظ، 
اظاثابات طةطج الحغعخ باظازار جعلئ اإلسادة شغ وقغئ 
جعرجغا المصررة شغ السادس طظ دغسمئر/ضاظعن افول، 
وغمضظ لطثغمصراذغغظ طظ خقلعا أغدا تسجغج غالئغاعط... 
لضاشئ  طثالفئ  الظاائب  وعثه  الةجغرة، ٢٠٢٢/١١/١٤)، 

الاعصسات واقجاطقسات!
سطغعا  غسغطر  الاغ  العقغات  ظةث  وبالاثصغص   -٦
الةمععرغعن، وشغعا تاضط جمععري وشغعا غالئغئ ظعاب 
وحغعخ طتطغغظ شغ العقغئ طظ الةمععرغغظ، صث ظطئ 
طظ  الثغمصراذغ  التجب  غامضظ  أن  دون  جمععرغئ 
تتصغص أي ظفاذ طسائر شغعا، طع اجابظاءات خشغرة طبض 
أن زغادة أسثاد المعاجرغظ خاخئ طظ أطرغضا القتغظغئ 
شغ تضساس تةسض بسخ ظعابعا، وعط صطئ، طظ  طبقً 
الثغمصراذغغظ، شغما تئصى السغطرة حئه الااطئ سطغعا 
الاغ  العقغات  تطك  شغ  ختغح  والسضج  لطةمععرغغظ، 
غسغطر سطغعا الثغمصراذغعن، وظعر عثا اقظصسام سطى 
أظه سمغص وراجت، شغما ظطئ بسخ العقغات طعضع خراع 
بغظ الطرشغظ وغسمعظعا بالعقغات الماأرجتئ طبض جعرجغا 
وأرغجوظا وظغفادا وبظسطفاظغا. ولسض ظاغةئ اقظاثابات الاغ 
خالفئ ضض الاعصسات الاصطغثغئ وخالفئ اجاطقسات الرأي 
والصراءات السادغئ لسمطغات اقظاثاب تحغر إلى أن العقغات 
افطرغضغئ الاغ تةمسعا الساخمئ واحظطظ لط تسث وقغات 
طاتثة ضما ضاظئ شغ السابص، بض إن جمئ الافضك بغظعا 
تأخث ذرغصعا ظتع الثغمعطئ، وطظ ظاتغئ أخرى شإن خراع 
التجبغظ سطى التضط والمخالح المائاغظئ لطحرضات الضئرى 
شغ  تاد  وبحضض  غسثظ  صث  التجبغظ  خطش  تصش  الاغ 
العقغات الماأرجتئ، فن جغطرة ذرف سطى أي طظعا شغ 
عثه اقظاثابات وتحرغع صعاظغظ جثغثة شغعا ضث الطرف 
اآلخر وظحر بصاشئ طظاعدئ له تةر العقغئ بسغثًا أضبر سظ 
الطرف اآلخر، افطر الثي ق غصئطه الطرف الثاجر، شغمضظ 
طظ عثه العقغات الماأرجتئ أن تظططص حرارات السظش، 
والاغ تصعد الئقد لمجغث طظ السظش، شارتئك السغاجئ 
الثارجغئ لطثولئ، بض إظعا طرتئضئ طظث الغعم، وصث ضان 
بثخعص  تراطإ"  "جماسئ  طع  السسعدغئ  اخطفاف 
وعثا  الاعجه.  عثا  سطى  خطغرًا  طآحرًا  الظفط  تثفغخ 
اقظصسام السمغص عع أحعر طا ضحفاه عثه اقظاثابات، 
شغ  تآبر  وق  الصعة،  شغ  طاساوغان  تصرغئاً  شالطرشان 
صعتعما الزروف المساةثة طبض ارتفاع افجسار طا رجت 
وبصعة الظزرة التجبغئ السخئغئ، وعثا أطر خطغر له طا 
بسثه. وصث ظعرت السخئغئ بحضض واضح شغ اقظاثابات، 
شضان بسخ المرحتغظ طظ "جماسئ تراطإ" تاى الظساء 
غصمظ بالتمطئ اقظاثابغئ والئظادق سطى أضااشعظ. ولسض 
افغام الصادطئ تضحش سظ طجغث طظ الائاسث وحرسظئ ذلك 
الائاسث بغظ العقغات وعةرة طاجاغثة لشغر الئغخ طظ 
المظاذص الاغ غسغطر سطغعا التجب الةمععري وغروج شغعا 

لظزرغئ تفعق السرق افبغخ.
٧- وبظاء سطى واصع طا جرى شغ اقظاثابات، شغمضظ إلصاء 
بسخ افضعاء سطى طا غائع ظاغةئ اظاثابات الضعظشرس 

الظخفغئ ضما غطغ:
أ- شغما تئثو أطرغضا خالغئ طظ السصقء الثغظ غمضظعط 
ردم الععة بغظ الطرشغظ الماخارسغظ سطى التضط شغ 
واحظطظ، وشغما غئثي افطرغضان طجغثًا طظ السخئغئ شغ 

تامئ:  اظاثابات الضعظشرس افطرغضغ

ر طخر تترغٌر لفطسطغظ تامئ ضطمئ السثد: تَترُّ

ة الفشل والخيانة قمة الفرنكوفونية التي انعقدت  تونس، قمّ

روجغا سصعبات اصاخادغئ ضئغرة وق تاصثم الخغظ بأي 
حغء شغه خفئ الظةثة لتطغش وخش تتالفعما صئض اظثقع 

الترب شغ أوضراظغا بأظه "ق تثود له".
عـ- ضاظئ دول أوروبا الشربغئ تثحى أي حضض طظ سعدة 
"تراطإ" لطسططئ جعاء سظ ذرغص سعدته لطرئاجئ طرًة 
أخرى أم سظ ذرغص جغطرة جماساه سطى الضعظشرس فظه 
ضان غائظى جغاجئ أن الظاتع تطش صث سفا سطغه الجطظ، 
سطى  صادرة  وغغر  ضسغفئ  السسضرغئ  أوروبا  صعة  وضعن 
طةابعئ جغاجئ روجغا الاعجسغئ شإظه صث جرعا سعدة 
إدارة باغثن فوروبا. ضما أن حرضات الشاز افطرغضغئ صث 
أترجئ إدارة باغثن تغظ صاطئ باعشغر الشاز افطرغضغ 
افربسئ  شاصئ  بأجسار  فوروبا  الروجغ  الشاز  سظ  بثغقً 
أضساف فجسارعا افطرغضغئ، واتاةئ الثول افوروبغئ... 
وضثلك اظاصث الرئغج باغثن بظفسه عثه الحرضات الاغ 
صال إظعا تصصئ أرباتاً شطضغئ خقل الترب شغ أوضراظغا، 
وعثد بفرض ضرائإ إضاشغئ سطى أرباتعا، وذئساً ضان 
باغثن غظاصث ارتفاع أجسار الظفط طتطغاً فن ارتفاع افجسار 
شغ أوروبا ق غسظغه ضبغرًا، بض إن السغاجئ افطرغضغئ الاغ 
غصعدعا باغثن سطى طتعر ألماظغا تصعد لافضغك أوروبا، 
وعغ حئغعئ بسغاجئ الرئغج السابص تراطإ سطى طتعر 

"برغضسئ برغطاظغا" لدرب وتثة افوروبغغظ.
٨- وشغ الثقخئ شصث تئغظ ضغش أن اظاثابات الاةثغث 
الظخفغ لطضعظشرس افطرغضغ لعا أبساد ودققت داخطغئ 
وخارجغئ ضبغرة، وضغش أن عغمظئ أطرغضا صث جسطئ طظعا 
تثباً سالمغاً تعاط بعا طسزط دول السالط طظ باب أبرعا 
أتثاث  غحئه  ق  وعثا  الثارجغئ،  أطرغضا  جغاجئ  شغ 
سمقئعا  طظ  برغطاظغا  تططإ  الاغ  الثاخطغئ  برغطاظغا 

اقعامام اإلسقطغ بعا طظ باب سطحعا لطسزمئ.
عضثا عغ الثول المسماة سزمى، وعضثا تئثو أعمغئ 
أتثابعا الثاخطغئ، وتغظما غأذن اهللا بصغام دولئ اإلجقم 
وتأخث افطئ اإلجقطغئ ذرغصعا لطاأبغر شغ السالط تاططًئ 
لعط العثى شإن أي تثث خشغر أم ضئغر سظث المسطمغظ 
جغخئح ذا صغمئ جغاجغئ وإسقطغئ سالغئ لثى دول الضفر، 
تئتبه وتتطض آباره سطغعا، بض إن دول الضفر الضئرى تعاط 
الغعم بضض خشغرة وضئغرة شغ السالط اإلجقطغ، وتعاط 
بسخ  لعا  الاابع  اإلسقم  شغسطغ  اإلجقطغئ  بالترضات 
عثه الترضات الاغ غسمعظعا "طساثلئ"، وغتاول إبساد 
الضفر  دول  وتتسإ  طثطخئ،  أخرى  ترضات  سظ  افطئ 
عثه ألش تساب لاترضات المسطمغظ المثطخئ شاراصئعا 
وتططإ طظ سمقئعا وأدعا، عثا صئض صغام دولئ اإلجقم، 
دولئ الثقشئ، شضغش بالضفار إذا خارت افطئ اإلجقطغئ 
وذاصاتعا الةئارة تتئ صغادة طثطخئ واسغئ تسمض إلرضاء 
ربعا وخثطئ طخالح أطاعا؟ شسظثعا تسعد افطئ لمةثعا 
مُ  لَ يَعْ سَ وغظضحش عجال تطك الثول المسماة ضئرى، ﴿وَ

 ﴾لِبُون نْقَ لَبٍ يَ نْقَ وا أَيَّ مُ لَمُ ينَ ظَ الَّذِ
شغ الثاطج والسحرغظ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٤عـ

٢٠٢٢/١١/١٩م



افربساء ٢٩ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٤ عـ المعاشص ٢٣ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢٢ طـ  ٤     السثد ٤١٨

تظسب أطرغضا خغعذعا. أطا آخر خغتات إجراطعط شعغ 
جسغعط المتمعم قشاااح طسابر الثجي والسار طع ظزام 
أجث المةرم، ضمصثطئ لطاطئغع طع صاتض أبظائظا وعاتك 
تضعطات  وطسعط  أحقء!  أذفالظا  وطمجق  أسراضظا 
وظغفغئ تمسظ شغ الادغغص اقصاخادي الممظعب سطى 
غعطعط  وصعت  سغحعط  لصمئ  شغ  وتقتصعط  الظاس 
ورغغش خئجعط، ضغ غظسعا أن عظاك ظزام إجرام غةإ 

أن ُغسصط وتضط إجقم غةإ أن غصام.
وخااطاً، ظصعل فعطظا البائرغظ الخابرغظ المرابطغظ سطى 
صعس  سظ  رطعضط  صث  أسثاؤضط  عط  عا  الحام:  أرض 
واتثة، غرغثون إجعاض بعرتضط واجاؤخال حأشاضط 
وجسطضط سئرًة لشغرضط طظ حسعب الئقد اإلجقطغئ الاغ 
غتضمعا تضاطعا الفةرة بالتثغث والظار، صئض أن تخض 
المةرطغظ  طداجع  تصخ  الاغ  البعرات  حرارة  إلغعا 

وتعثد سروحعط طاخثسئ افرضان والئظغان.
أن  ربضط  غرغثضط  ضما  ضعظعا  بضط،  ضسعثظا  شضعظعا 
تضعظعا، شرجان دسعة وُأجعد طغثان، جظثًا هللا وأظخارًا 
لثغظه، وساططغظ بةث واجاعاد لاتضغط حرسه شغ ظقل 
الئائث  الظزام  عثا  أظصاض  سطى  دولئ  وجغح  دولئ 

الماعالك، شصث ذال لغض الزالمغظ.
وعثا غتّاط سطغضط صطع ضض ارتئاط خارجغ طع افظزمئ 
السمغطئ، واقلافاف تعل صغادة جغاجغئ واسغئ وطثطخئ 
تتمض طحروع خقخضط الثي عع طظ خطإ سصغثتضط، 
بآجضط  إلظعاء  وبخغرة  عثى  سطى  تسمض  صغادٍة 
وحصائضط، صغادٍة ترجط لظا جمغساً خارذئ ذرغص واضتئ 
المسالط لااعغب الادتغات بإجصاط ظزام اإلجرام وإصاطئ 

تضط اإلجقم، الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
وبعرة  اإلجقم  أسثاء  برطاعا؛  اإلجرام  جعصئ  ولاسطْط 
الحام، أن بعرتظا طسامرة وطاضغئ شغ ذرغصعا تاى 
وأذظابعط،  افسثاء  ضغث  رغط  اهللا،  بإذن  المراد  بطعغ 
رغط الةراح وافلط وِسزط الادتغات، وجغئصى أعطعا 
غمحعن سطى الةمر تاى تتصغص الظخر بإذن اهللا، بربعط 
وابصغظ وبتئطه طسامسضغظ، ق غدرعط طظ خثلعط، 
يدُ  رِ نُ تاى غأتغ أطر اهللا جئتاظه الصائض شغ ضاابه: ﴿وَ
ةً  مْ أَئِمَّ هُ لَ عَ نَجْ ضِ وَ َرْ وا يفِ األْ عِفُ تُضْ ينَ اسْ ىلَ الَّذِ نَّ عَ أَنْ نَمُ

 ﴾ ثِنيَ ارِ مُ الْوَ هُ لَ عَ نَجْ وَ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ جعرغا

جاءت اآلغات تارا تمثح الصطَئ المآطظَئ الصائمَئ بأطر اهللا 
أو  الئاذض،  جاظإ  شغ  تصش  الاغ  الضبرة  وتثم  تسالى، 
الاغ تخمئ سطى الئاذض؛ شق تاثث طعصفاً حرسغاً تصش 
به طع التص أو تثاشع سظه، أو سطى أجعأ اقشاراضات إن 
لط تصط بالتص تآغثه، وتسغظ تمطاه، شصث صال تسالى: 
مْ  نكُ ن مِّ تَالِ إِن يَكُ لَى الْقِ نِينَ عَ مِ ؤْ ضِ الْمُ رِّ ا النَّبِيُّ حَ هَ ا أَيُّ لِبُواْ ﴿يَ غْ ئَةٌ يَ م مِّ نكُ ن مِّ إِن يَكُ ئَتَيْنِ وَ لِبُواْ مِ غْ ونَ يَ ابِرُ ونَ صَ رُ شْ فَ عِ فَّ ونَ * اآلنَ خَ هُ قَ فْ مٌ الَّ يَ وْ مْ قَ هُ واْ بِأَنَّ رُ فَ ينَ كَ نَ الَّذِ ةٌ أَلْفاً مِّ ابِرَ ئَةٌ صَ م مِّ نكُ ن مِّ إِن يَكُ فاً فَ عْ مْ ضَ لِمَ أَنَّ فِيكُ عَ مْ وَ نكُ هُ عَ اللَّ
هِ  يْنِ بِإِذْنِ اللَّ لِبُواْ أَلْفَ غْ مْ أَلْفٌ يَ نكُ ن مِّ إِن يَكُ ئَتَيْنِ وَ لِبُواْ مِ غْ الُوتُ يَ لَ طَ ا فَصَ لَمَّ ﴾ وصال تسالى: ﴿فَ ينَ ابِرِ عَ الصَّ هُ مَ اللَّ يْسَ وَ لَ نْهُ فَ بَ مِ رِ نْ شَ مَ رٍ فَ مْ بِنَهَ بْتَلِيكُ هَ مُ الَ إِنَّ اللَّ نُودِ قَ هِ بِالْجُ ةً بِيَدِ فَ رْ فَ غُ تَرَ نِ اغْ نِّي إِال مَ هُ مِ إِنَّ هُ فَ مْ طْعَ نْ لَمْ يَ مَ نِّي وَ مِ
نُوا  ينَ آمَ الَّذِ وَ وَ هُ هُ زَ اوَ ا جَ لَمَّ مْ فَ نْهُ لِيال مِ نْهُ إِال قَ بُوا مِ رِ ينَ فَشَ الَ الَّذِ نُودِهِ قَ جُ الُوتَ وَ مَ بِجَ ةَ لَنَا الْيَوْ اقَ الُوا ال طَ هُ قَ عَ ةً مَ ثِيرَ بَتْ فِئَةً كَ لَ ةٍ غَ لِيلَ نْ فِئَةٍ قَ مْ مِ هِ كَ القُو اللَّ مْ مُ هُ ظُنُّونَ أَنَّ يَ

.﴾ ينَ ابِرِ عَ الصَّ هُ مَ اللَّ هِ وَ بِإِذْنِ اللَّ
طظ  الصطغض  إق  غفسطعا  ق  أواطره  أن  تسالى  اهللا  وبغَّظ 
الظاس، أطا الضبرة شق تصعم بالتص إق بةعٍث وطحصئ 
واْ  تُلُ اقْ أَنِ  مْ  يْهِ لَ عَ تَبْنَا  كَ ا  أَنَّ لَوْ  ﴿وَ تسالى:  صال  وطساظاة، 
مْ  نْهُ لِيلٌ مِّ لُوهُ إِالَّ قَ عَ ا فَ كُم مَّ ارِ واْ مِن دِيَ جُ رُ مْ أَوِ اخْ كُ سَ دَّ أَنفُ أَشَ وَ مْ  لَّهُ يْراً  خَ انَ  لَكَ بِهِ  ظُونَ  يُوعَ ا  مَ واْ  لُ عَ فَ مْ  هُ أَنَّ لَوْ  مْ وَ نَاهُ يْ دَ لَهَ ظِيماً * وَ راً عَ ا أَجْ نَّ ن لَّدُ م مِّ يْنَاهُ إِذاً آلتَ ثْبِيتاً * وَ تَ
عَ  لَئِكَ مَ أُوْ ولَ فَ سُ الرَّ هَ وَ طِعِ اللَّ ن يُ مَ يماً * وَ تَقِ سْ اطاً مُّ رَ اء صِ دَ هَ الشُّ ينَ وَ يقِ دِّ الصِّ نَ النَّبِيِّينَ وَ م مِّ يْهِ لَ هُ عَ مَ اللَّ عَ ينَ أَنْ الَّذِ

فِيقاً﴾ جعرة الظساء. نَ أُولَئِكَ رَ سُ حَ ينَ وَ الِحِ الصَّ وَ
طع  ضاظعا  الثغظ  المآطظغظ  أن  تسالى  اهللا  أضث  وصث 
الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص شغ طضئ صئض إصاطئ الثولئ شغ المثغظئ، لط 
غضعظعا ضبغرغظ، بض ضاظعا صطئ، وبرغط ذلك ضاإ اهللا 
لعط الظخر، وأغثعط بةظثه وتعشغصه، شاظاحر اإلجقم 
شغ افرض، وعثا غآضث أن أطئ اإلجقم ق تظاخر إق 
باهللا جئتاظه، طعما بطشئ صعتعا، وطعما ضان أسثاد 
ونَ  فُ عَ تَضْ سْ لِيلٌ مُّ واْ إِذْ أَنتُمْ قَ رُ اذْكُ أشرادعا، صال تسالى: ﴿وَ
كُم  دَ أَيَّ مْ وَ اكُ آوَ مُ النَّاسُ فَ كُ طَّفَ تَخَ افُونَ أَن يَ ضِ تَخَ فِي األَرْ

ونَ﴾. جعرة  رُ كُ مْ تَشْ لَّكُ نَ الطَّيِّبَاتِ لَعَ م مِّ كُ قَ زَ رَ هِ وَ رِ بِنَصْ
سطغه  ظعح  تسالى  اهللا  ظئغ  سظ  تسالى  وصال  افظفال. 
لْ  مِ احْ نَا  لْ قُ التَّنُّورُ  ارَ  فَ وَ ا  نَ رُ أَمْ اء  جَ ا  إِذَ تَّى  ﴿حَ السقم: 
يْهِ  لَ عَ بَقَ  سَ ن  مَ إِالَّ  لَكَ  أَهْ وَ نَيْنِ  اثْ يْنِ  جَ وْ زَ لٍّ  كُ مِن  ا  فِيهَ
ععد.  جعرة   .﴾ لِيلٌ هُ إِالَّ قَ عَ نَ مَ ا آمَ مَ نَ وَ نْ آمَ مَ لُ وَ وْ الْقَ
وبغَّظ تسالى لسئثه داوود سطغه السقم أن الحاضرغظ 
وق  ططغسغظ،  الظاس  أضبر  شطغج  صطغض،  الظاس  طظ 
حاضرغظ، ولغج بالدرورة أن غضعن أضبر الظاس طع 
نْ  لِيلٌ مِّ قَ راً وَ كْ ودَ شُ لُوا آلَ دَاوُ مَ التص، صال تسالى: ﴿اعْ

.﴾ ورُ كُ بَادِيَ الشَّ عِ
شق غفاظَّ شغ سدث الساططغظ لطتص صطاعط، وق تشرغعط 
ضبرتعط، شطغج بعثا ظظاخر، شق غفضر تمطئ الثسعة 
وطظ  أسثادعط،  بطشئ  طعما  طسعط،  الظاس  طظ  ضط 
الثي أغَّثعط...إلت، شضض الثي غةإ سطغعط أن غفضروا 
شغه عع طاذا صثطعا طظ سمٍض جعٍث وجسغٍ، شصث صال 
يَهُ  عْ أَنَّ سَ عَى * وَ ا سَ انِ إِالَّ مَ أَن لَّيْسَ لِإلِنسَ اهللا تسالى: ﴿وَ
بِّكَ  أَنَّ إِلَى رَ فَى * وَ اء األَوْ زَ اهُ الْجَ زَ مَّ يُجْ  * ثُ فَ يُرَ وْ سَ
ى﴾ جعرة الظةط. شاهللا تسالى ذطإ طظ سئاده  نتَهَ الْمُ
أن غسسعا، وأن غئثلعا العجع شغ تةعغث أدائعط، وشغ 
بئاتعط،  وشغ  دسعتعط،  صعة  وشغ  بربعط،  خطاعط 
وبصاعط بصدغاعط إذ إظعا صدغئ طخغرغئ ُتصثم لعا 
أتضام  إصاطئ  صدغئ  فظعا  رخغخئ،  وافطعال  افرواح 
اإلجقم شغ افرض بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى 
أو  الظاس  لضبرة  غراسغ  الثي  ذا  شمظ  الظئعة،  طظعاج 
شصث  سطغه،  جئتاظه  اهللا  أوجئه  بعاجإ  لغصعم  صطاعط 
سظصه  شغ  ولغج  طات  طظ  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  صدى 
الةعث  المثطخعن  شطغئثل  جاعطغئ.  طغائ  طات  بغسئ 
خغرًا  أظفسعط  طظ  اهللا  لغروا  ذاصاتعط  وغساظفروا 
ظعا لعثا الثغظ بإصاطئ دولاه الثقشئ الراحثة سطى  شغمضِّ
نُونَ *  مِ ؤْ حُ الْمُ رَ فْ ئِذٍ يَ مَ وْ يَ طظعاج الظئعة، صال تسالى: ﴿وَ

 ﴾ يمُ حِ يزُ الرَّ زِ وَ الْعَ هُ اء وَ ن يَشَ رُ مَ نصُ هِ يَ رِ اللّ بِنَصْ
غائع...

* طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر 
   شغ وقغئ السعدان

وزسئ ضاطئ العسغ شغ جاطساغ بغرزغئ والصثس خاذرة شضرغئ تعل الاظاصدات شغ المفاعغط الاغ غروج لعا 
الشرب شغ ضض طتفض وظاٍد، وغظثثع بعا الئسخ طظ الئسطاء.

وطظ تطك المخططتات ترغئ الرأي الاغ ق تساسغس أن تسمع رأغًا غغر رأي السطماظغئ.
وطخططح تصعق اإلظسان الثي غظتاز لقظسان تسإ اظامائه، شما جرى شغ جعرغا وأوضراظغا ظمعذج واضح 

لطاظاصدات وازدواجغئ المساغغر.
أطا طخططح الاصثم والاطعر شعع طظتخر شغ جطعضغات الشرب، شسقصات التإ والجظا بغظ الرجال والظساء تسائر 

تطعرا وتصثطا وعغ شغ تصغصاعا اظتراشات أخقصغئ وجطعضغات تغعاظغئ.
ضما صاطئ ضاطئ العسغ شغ جاطساغ الثطغض والئعلغاضظك باعزغع ظحرة شغ ذضرى اقجاصقل بسظعان: (أضثوبئ 
طعجمغئ سظعاظعا ذضرى اقجاصقل)، تغث تظاولئ الظحرة واصع اقتافال بعثا الغعم المسمى (غعم اقجاصقل) 
المجسعم شغ العصئ الثي طا زال شغه السثو غساصض وغصاض أبظاء شطسطغظ وغعثم الئغعت وغصاتط افصخى لغض 

ظعار.
وضثلك وجعئ الظحرة لطططئئ أجؤطئ اجاظضارغئ سظ اقجاصقل المجسعم، طبض: سظ أي اجاصقل ظاتثث والسمطئ 

عغ سمطئ السثو؟!
أي اجاصقل والسثو غتغط بظا ضإتاذئ السعار بالمسخط؟!

أي اجاصقل وجغادة والصعاظغظ طساظسثئ طظ الصاظعن الفرظسغ والئرغطاظغ وافطرغضغ؟!
أي اجاصقل وطا زالئ إرادتظا طسطصئ بإرادة طا غسمى بالمةامع الثولغ؟!

وشغ ظعاغئ الظحرة أضثت ضاطئ العسغ سطى أعمغئ إدراك طسظى اقجاصقل التصغصغ وعع اقظسااق طظ إدارة 
غضعن  أن  وضثلك  وطخالتظا،  لصداغاظا  الثولغ)  (المةامع  المئاحر  وغغر  غععد  ضغان  المئاحر  السثو  إرادة 
جططاظظا وأطاظظا بأغثغظا، وأن تضعن تطعل طحاضطظا ظابسئ طظ سصغثتظا اإلجقطغئ وطا اظئبص سظعا طظ أتضام، 

وأن طظ أراد اقجاصقل التصغصغ شسطغه الصغام بافطعر اآلتغئ:
- أن غثطع بعب العذظغئ الدغصئ.

- أن غطفر الصرارات الثولغئ اقجاسمارغئ.
- أن غظفخ سظه غئار ذل المفاوضات.

- أن غساسغظ برب السالمغظ وغسغر سطى ذرغصئ الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص شغ تترغر الئقد، وسطغه بضااب اهللا جئتاظه.

ردا سطى تصرغر ظحرته ختغفئ السعداظغ السثد ٥٧٩٩، لطختفغ العادي طتمث افطغظ، الثي تاول أن غعتغ لطصارئ 
أن تجب الاترغر عع ضمظ الةماسات الةعادغئ الاغ تصعم بافسمال المادغئ، ووخش التجب بالرادغضالغئ؛ صال الظاذص 

الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض): 
أوقً: إن تجب الاترغر عع تجب جغاجغ طئثؤه اإلجقم، وعع غسمض بغظ افطئ وطسعا لااثث اإلجقم صدغئ لعا 

ولغصعدعا إلسادة الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة...
باظغاً: إن تجب الاترغر غعثف إلى إظعاض افطئ الظعدئ الختغتئ بالفضر المساظغر؛ لثلك غظتخر سمطه شغ الخراع 
الفضري والضفاح السغاجغ، وق غصعم بافسمال المادغئ، لغج خعشاً طظ أتث وإظما الاجاطاً بطرغصئ الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص وتأجغًا 
بسغرته السطرة شغ إصاطئ الثولئ، شإظه ملسو هيلع هللا ىلص لط غصط بأي سمض طادي صئض صغام الثولئ، وإظما ضان غصعم بالخراع الفضري 

والضفاح السغاجغ تاى أصام الثولئ، والثولئ عغ الاغ تصعم بافسمال المادغئ.
بالباً: إن الئغان الختفغ الثي اجاظث إلغه ضاتإ الاصرغر شغ التثغث سظ تجب الاترغر لغج شغه تعثغث فتث بأي سمض 
طادي، ق لطسفغر افطرغضغ وق لشغره، شالئغان غساعثف تضام السعدان وأعض السعدان وغضفغ سظعاظه الثي غصعل: 
(شغ ظض ععان تضام السعدان جفغر أطرغضا غاخرف بعخفه تاضماً ساطاً لطسعدان)، تغث غطالإ الئغان أعض السعدان 
أن غصغمعا الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الاغ تتصص لعط السغادة التصغصغئ سطى بقدعط، وتصطع غث الضاشر المساسمر 
سظعا، أم أن ضاتإ الاصرغر غسةئه طا غصعم به السفغر افطرغضغ وغغره طظ جفراء الثول اقجاسمارغئ شغ السعدان؟! 
شعض غةرؤ جفغر السعدان شغ أطرغضا، أو جفغره شغ برغطاظغا أن غصعم أي طظعما بسحر طسحار طا غصعم به جفراء 
أطرغضا وبرغطاظغا طظ تثخقت شغ حآوظظا؟! صطساً لظ غةرؤوا فظعما غسطمان أن أطرغضا وبرغطاظغا لظ تسمتا لعما 

بثلك خغاظئ لسغادة بطثغعما.

وصع الظزام افردظغ واإلطاراتغ وضغان غععد، سطى عاطح صمئ المظاخ شغ حرم الحغت، طثضرة تفاعط لقجامرار 
شغ دراجات الةثوى، إلصاطئ طحروسغظ طارابطغظ؛ بعثف إظحاء طتطئ تتطغئ لطمغاه سطى الئتر الماعجط طصابض 
إظحاء طتطئ لاعلغث الطاصئ الضعربائغئ شغ افردن. وبظاء سطغه أضث بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب 
الاترغر شغ وقغئ افردن: أن عثه افظزمئ وضسئ طخطتئ ضغان غععد وتمضغظه ضاجاراتغةغئ جغاجغئ تصعض 
طخالح حسعبعا، وعثا اقتفاق عع اتفاق جغاجغ باطاغاز، غاغاه دطب عثا الضغان الشاخإ شغ المظطصئ. طدغفا: 
أن وصعع طتطئ الاتطغئ سطى المشخعب طظ شطسطغظ، تةسض أعض افردن تتئ جغطرة واباجاز ضغان غععد، وإن 
بظاء طجرسئ الطاصئ الحمسغئ سطى افراضغ افردظغئ عع اتاقل سمطغ لفراضغ افردظغئ واظاعاك السغادة وببمظ 
بقد  شغ  غععد  ضغان  لعلعج  طئررات  عغ  بض  المظاخ،  بمآتمر  لقتفاصغئ  سقصئ  وق  غععد،  ضغان  لخالح  بثج 
المسطمغظ واجاشقل خغراتعا شغ ظض أظزمئ تتاشر سطى بصائعا شغ تظفغث اإلطقءات افطرغضغئ والئرغطاظغئ. 
وحثد الئغان سطى: أن الصدغئ عغ أن ضغان غععد عع غاخإ طتاض وعع سثو لضض افطئ اإلجقطغئ، واإلجراء 
السمطغ تةاعه عع طساططاه ضسثو وسثم اقساراف به أو تطئغع السقصات طسه، واإلجراء الحرسغ العاجإ سطى 
افطئ تةاعه عع صااله وتطعغر شطسطغظ ضطعا طظه. وخاط الئغان طثاذئا أعض افردن بالصعل: ق غضفغ الاسئغر 
سظ رشدضط وغدئضط سطى عثه اقتفاصغات الثغاظغئ، والتض الةثري عع التض الثي أطر به اهللا سج وجض، وعع 
تترغر أرض شطسطغظ طظ برابظ غععد بالصعة الاغ تماطضعا جغعش افطئ والاغ لظ غترضعا إق سعدة افطئ لطط 

حمطعا شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة. 

مذكرة تفاهم الكهرباء مقابل الماء ب األردن واإلمارات وكيان يهود 
دمج للكيان الغاصب  المنطقة

ابتالءات وبشریات بین یدي وعد اهللا بالنصر!
 (الحلقة الرابعة)

تأثير الكثرة والقلة في تحقيق النصر!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)*ـ 

حزب التحرير ال يقوم باألعمال المسلحة 
 بالنبي  ملسو هيلع هللا ىلص

ً
تأسيا

جانب من فعاليات كتلة الو 
 بعض جامعات فلسط

سطغظا  خرج  جظعات،  بقث  دام  سمغص  جئات  بسث 
المآتمرون شغ الةاطسئ السربغئ طظ تضاطعا افطعات، 
شغ الباظغ طظ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢٢م، بئغان 
خااطغ غصطر جّماً وخئباً وطضرًا، وصرارات تظطص بطسان 
أطرغضا والشرب الضاشر، َتسطَّص بسدعا بما أذطصعا سطغعا 
رغط  سزغمئ  بعرة  وعغ  السعرغئ"،  "افزطئ  تسمغئ 

أظعشعط جمغساً، بض عغ أسزط بعرة شغ الاارغت.
وراتئ ألسظاعط الاغ تظدح بسمعطعا تظادي بما تظادي 
اظطقصئ  طظث  افول  وداسمه  الظزام  تاطغئ  أطرغضا  به 
البعرة: تض جغاجغ وشص الصرارات افطمغئ، والمتاشزئ 
طظ،  إْطرة  تتئ  ولضظ  وجغادتعا،  جعرغا  وتثة  سطى 
وتْضط طظ، وجغطرة طظ؟! بالطئع غصخثون زطغطعط 
أطرغضا  سمغض  بحار  واإلجرام  والسمالئ  الثغاظئ  شغ 
لاسعغط  الخسعبات  تثلغض  سطى  تأضغثعط  طع  المثلض. 
ظزاطه وتبئغئ أرضاظه وإسادته إلى الةاطسئ السربغئ وضر 

الثجائج وطظئع المآاطرات.
خثاصئ  زسمعا  طظ  وأخطر  أخئث  ذلك  شغ  وغسغظعط 
راح  الثي  أردوغان  ترضغا  ظزام  وعع  السعري،  الحسإ 
غاشجل دون تغاء طظ اهللا وق طظ سئاده باظسغصه الرشغع، 
الشاخإ  غععد  ضغان  طع  وجغاجغاً،  واصاخادغاً  أطظغاً 
لفطسطغظ. ظزام طاآطر غافاخر بطصاءاته افطظغئ الاغ لط 
تظصطع طع جفاح الحام، وتمظغاته بطصاء صرغإ غةمسه 
أجماعا  طا  وشةعر،  خفاصئ  بضض  غثسع،  راح  ضما  به. 
المسارضئ السعرغئ إلى الاخالح طع ظزام اإلجرام بسث 
تدتغات ططغعظغ حعغث، وطقغغظ الظازتغظ والمساصطغظ 
والمعةرغظ شغ طحارق افرض وطشاربعا، ذظئعط أظعط 
المةامع  خطفه  غصش  جئار  ذاغغئ  ظزام  ضث  خرجعا 

الثولغ برطاه.
وغسغظعط سطى افرض سظثظا، شغما غسمى "طتررًا"، صادة 
خظائع  الدرار  بأظزمئ  طرتئطعن  شخائطغئ  طظزعطئ 
هللا  غرجعن  ق  طاثاذلعن  طاآطرون  صادة  اقجاسمار، 
وصارًا، لغسعا طظ جظج افطئ، إظما عط خظغسئ أسثائعا، 
خاظئ  شغ  وضساعط  أن  بسث  ظعار  لغض  افطئ  تطسظعط 
افسثاء، غظفثون أجظثات أجغادعط سطى تساب دغظعط 
وأطاعط، غسعطعن الظاس جعء السثاب وغاصاتطعن شغما 
بغظعط بأواطر (المسّطط) شغ ظض تةمغث الةئعات بسث أن 
شاتعا السةعن والمساصقت، لضسر إرادة الظاس ودشسعط 
لطغأس والثدعع والصئعل بالتطعل اقجاسقطغئ الاغ 

حکام أموات 
یسعون إلحیاء نظام أسد وتعویمه

ـــــــــ بصطط: افجااذ ظاخر حغت سئث التغ*ـ  ــــــــــ


