
افرض  أعض  طظ  حئاب  خمسئ  اجاحعاد  إبر  سطى 
المئارضئ وإخابئ أضبر طظ ٢٠ آخرغظ، شغ إذار تخسغث 
الشربغئ؛  الدفئ  شغ  الشاخإ  غععد  لضغان  جثغث 
أسطظئ  تغث  ٢٠٢٢/١١/٢٩م،  البقباء  غعم  وذلك 
وزارة الختئ شغ السططئ الفطسطغظغئ سظ اجاحعاد 
الحصغصغظ ظاشر وجعاد رغماوي ٢١ و٢٢ ساطًا خئاح 
ذلك الغعم شغ صرغئ ضفر سغظ حمال طثغظئ رام اهللا. 
وضثلك اجاحعاد الحاب رائث الظسسان ٢١ ساطًا شغ 
جغح  دورغات  طظ  سثد  اصاتام  سصإ  المشغر  صرغئ 
بةروته،  طاأبرًا  إخطّغض  طفغث  والحاب  لطصرغئ،  غععد 
اهللا،  رام  صرب  دعج  سمطغئ  ظفث  أن  بسث  آخر  وحاب 
أغدا،  الغعم  ذلك  شةر  آخرغظ   ٢٠ طظ  أضبر  وإخابئ 
خقل طعاجعات طع صعات اقتاقل شغ بطثة بغئ ُأطر 
حمال طثغظئ الثطغض. سطى إبر جرائط غععد عثه ظعه 
تسطغص ختفغ ظحره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
شغ افرض المئارضئ شطسطغظ سطى طعاصسه إلى أظه: 
طحشعلعن  السربغئ  افظزمئ  وخاخئ  السالط  بغظما 
بالتثغث سظ المعظثغال وأغظ وخض وطظ تأعض وفي 
لمتطض  طسادغش  بغظ  السالمغ  اإلسقم  وبغظما  دور، 
شغ  الحارع  آراء  سظ  لاصارغر  سارض  وآخر  رغاضغ 
غسطع  خعت  ق  وبغظما  غفعز،  أن  الماعصع  وطظ  افداء 
شعق خعت المسطص سطى المئارغات، وبغظما غاط إلعاء 
الحسعب أطام الحاحات لاحاعث المئارغات، شغ خدط 
المئارضئ  افرض  شغ  الجضغئ  الثطاء  تسفك  ضطه  ذلك 
الشربغئ  الدفئ  ذعل  سطى  وطاااٍل  عمةغ  بحضض 
وأضاف  حعثاء!   ٥ جاسئ   ٢٤ شغ  شغرتصغ  وسرضعا 
الاسطغص الختفغ: وغزعر أن ضغان غععد بات غطس شغ 
دطاء أعض شطسطغظ بحضض طاجاغث شغ اآلوظئ افخغرة 
شغ ظض اذمؤظاظه إلى أن طا غتثث شغ شطسطغظ لط 
غسث له تأبغر سطى سقصاته طع الثول الصائمئ شغ بقد 
غةسةع  ضان  الاغ  الحسارات  تطك  شتاى  المسطمغظ، 
لثغثغئ  بعا  وغطعح  المسطمغظ  تضام  بسخ  بعا 
المحاسر ولطدشط سطى ضغان غععد لطاثفغش طظ تثة 
الاخسغث طظ طبض أردوغان وغغره سظث عضثا تخسغث 
أخئتئ تطك السقصات حغؤا طصثجا ق غخح المساس 

به ولع جفضئ الثطاء ودظسئ المصثجات.
والسططئ  تتخض  الةرائط  عثه  إن  الاسطغص:  وتابع 
بالاظسغص  طامسضعن  وصادتعا  ورئغسعا  الفطسطغظغئ 
عع  وتثعشعط  عمعط  ضض  وبات  المثجي،  افطظغ 
غاط  وعض  غععد،  ضغان  شغ  السغاجغئ  الاشغرات  طظ 
غصثطعظعا  الاغ  البمغظئ  خثطاتعط  سظ  اقجاشظاء 
أعمغئ  سطى  وغآضثون  ذلك  طظ  وغتثرون  له، 
سطى  لطصداء  طثططات  بعضع  سمطغ  بحضض  دورعط 
شغ  التال  عع  ضما  المسطتئ  والثقغا  المةاعثغظ 
ظابطج وجظغظ وغغرعما، وأن ضض طا تتااجه السططئ 
بصئ  دوام  عع  غععد  ضغان  بأطظ  طساس  أي  لمظع 
طثن  شغ  لعط  طساسثة  أجعاء  وتعشغر  بعط  غععد 
الدفئ - خفخ الاخسغث - وطساتصات طالغئ تمضظعا 
طظ إدارة طآجساتعا. وخاط الاسطغص بالصعل: إن أعض 
وق  صطر،  شغ  طسعط  لطاساذش  غتااجعن  ق  شطسطغظ 
وق  طسعط،  تداطظًا  اقجاسمار  وضسعا  أسقم  لرشع 
لعااف الةماعغر لعط سطى المثرجات، بض عط بتاجئ 
إلى جغعش جرارة تصطإ المعازغظ وتترر افرض بثل 
وأخئاره.  المعظثغال  تاابع  بضظاتعا  شغ  تةطج  أن 
والةعئ الصادرة سطى تترغك تطك الةغعش عغ افطئ 
إن تترضئ وأجصطئ أظزمئ الطعع والثغاظئ واظثطةئ 
طع جغعحعا شغ طسرضئ شاخطئ تترر المسةث افصخى 

وتظصث أعض شطسطغظ طظ آلئ الصاض والثطار.

السآال: سصث طآتمر طظزمئ الفرظضفعظغئ الباطظ سحر شغ تعظج غعطغ ١٩ و٢٠٢٢/١١/٢٠، وألصى شغه الرئغج 
الاعظسغ ضطمئ اشاااتغئ بالطشئ الفرظسغئ. شماذا تسظغ عثه المظزمئ وطظ تثثم؟ وطا أعمغئ عثا المآتمر لطرئغج 
الاعظسغ صغج جسغث الاعظسغ وسقصاه بفرظسا؟ وعض غسظغ ذلك أن ظفعذ برغطاظغا صث اظاعى ضطغاً طظ تعظج؟ بط 

لماذا غابئ الةجائر سظ تدعر المآتمر طع أظعا سدع شغ المظزمئ الفرظضفعظغئ؟ وججاك اهللا خغرًا...

شئسث خروج شرظسا طظ طساسمراتعا شغ بثاغئ الساغظات 
طظ الصرن الماضغ بثأت تفضر شغ إظحاء طظزمئ سطى 
غرار الضعطظعلث اإلظةطغجي الثي أجساه برغطاظغا لاتاشر 
سطى ظفعذعا شغ طساسمراتعا الصثغمئ الاغ اضطرت إلى 
إسطائعا اقجاصقل الحضطغ شغ طعاجعئ التمطئ الةثغثة 

سطغعا وسطى شرظسا طظ صئض المساسمر الةثغث أطرغضا.
سصث  سطى  جسغث  صغج  الاعظسغ  الرئغج  ترص   -٢
الصمئ الفرظضفعظغئ شغ تعظج وصث ألصى ضطمئ اقشاااح 
بالطشئ الفرظسغئ إبئاتا قرتئاذه بفرظسا وتتصغص أعثاشعا 
تاى تعاخض دسمعا له، شصال: "إظه طصاظع بأن الفداء 
الفرظضفعظغ جغامضظ طظ تتعغض الاجاطاتظا إلى أسمال 
تداطظغئ وإظةازات ططمعجئ شغ طساعى حسعبظا وق جغما 
ظسائظا وحئابظا" (طعظئ ضارلع الفرظسغئ ٢٠٢٢/١١/٢١). 
شاعامام صغج جسغث بالصمئ فظه غئتث سظ جظث غسظث 
تضمه، شعجثه شغ شرظسا، وغرغث أن غدفغ حرسغئ سطى 
طا صام به طظ إجصاط التضعطئ السابصئ المظاثئئ طظ 
الئرلمان، وطظ بط تض الئرلمان، وإجصاط دجاعر سام 
أضبر  سطغه  اسارض  وصث  جثغث.  دجاعر  وإخراج   ٢٠١٤
الظاس، وصث اسائر غغر صاظعظغ وطثالفاً لطثغمصراذغئ لمظ 

مؤتمر منظمة الفرنكفونية الثامن عشر 
في تونس طا وراء التمطئ 

السسضرغئ الرتضغئ 
يف حمال جعرغا والسراق!

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذ أجسث طظخعر

لاترضات  تساب  ألش  الضفر  دول  تتسإ 
طظ  وتططإ  شاراصئعا  المثطخئ  المسطمغظ 
سمقئعا وأدعا، عثا صئض صغام دولئ اإلجقم، 
دولئ الثقشئ، شضغش بالضفار إذا خارت افطئ 
صغادة  تتئ  الةئارة  وذاصاتعا  اإلجقطغئ 
وخثطئ  ربعا  إلرضاء  تسمض  واسغئ  طثطخئ 
طخالح أطاعا؟ شسظثعا تسعد افطئ لمةثعا 

وغظضحش عجال تطك الثول المسماة ضئرى.

اصرأ شغ عثا السثد:
- جر سقصئ السسعدغئ بطسئئ الشعلش! ...٢

- دجاعر المسطمغظ تثده رب السالمغظ ولسظا بتاجئ 

   لاعاشصات سمقء الضاشرغظ  ...٢

- إضاءات سطى السغاجئ التربغئ شغ اإلجقم ...٤

- اباقءات وبحرغات بغظ غثي وسث اهللا بالظخر!  

   (التطصئ السادجئ وافخغرة) طاذا بسث الظخر؟! ...٤
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كلمة العدد

طعاصع  سطى  جعغئ  غارات  بحظ  ترضغا  بثأت  بسثطا 
لفتجاب الضردغئ اقظفخالغئ شغ حمال جعرغا والسراق 
شغ  برغئ  بسمطغئ  تعثد  خارت   ،٢٠٢٢/١١/٢٠ طظث 
تظعي  "ترضغا  أردوغان:  الارضغ  الرئغج  شصال  جعرغا، 
حظ عةعم بري سظثطا غتغظ العصئ قجاضمال المظطصئ 
الةظعبغئ"،  التثود  ذعل  سطى  ضطط  بسمص ٣٠  افطظغئ 
الماسطصئ  الارضغئ  واقجاسثادات  الاخرغتات  وتعالئ 
افطرغضغ  الثشاع  وزغر  اتخال  جاء  أن  إلى  بثلك، 
أوجاظ عاتفغا بظزغره الارضغ أضار، شصالئ وزارة الثشاع 
الارضغ  ظزغره  أبطس  أوجاظ  الثشاع  "وزغر  افطرغضغئ 
شغ اقتخال طسارضاه الصعغئ لسمطغئ سسضرغئ ترضغئ 
جثغثة شغ جعرغا وسئر سظ صطصه طظ تخاسث العضع 
شغ الئقد، ودسا إلى خفخ الاخسغث"، بغظما أضث أضار 
وأظه  طعمان.  تطغفان  الماتثة  والعقغات  "ترضغا  أن 
أبطس ظزغره افطرغضغ بأن ترضغا تصعم بسمطغات طضاشتئ 
إذار  شغ  وتثودعا  حسئعا  ضمان  أجض  طظ  اإلرعاب 
تصعصعا شغ الثشاع سظ الظفج الظاجمئ سظ المادة ٥١

طظ طغباق افطط الماتثة" (افظاضعل ٢٠٢٢/١١/٣٠). 
شئسث عثا اقتخال خفائ أو اخافئ الاعثغثات الارضغئ 
المظاجئغظ  والمضان  الجطان  غتغظ  "سظثطا  أضار:  شصال 
جاصعم الصعات الارضغئ بما غصع سطى ساتصعا ضما شسطئ 

تاى اآلن" (افظاضعل ٢٠٢٢/١٢/٢).
شارضغا تآضث أظعا تطغفئ فطرغضا الثولئ اقجاسمارغئ 
الضئرى الاغ ذالما حظئ التروب سطى المسطمغظ وصاطئ 
السراق  شغ  بقدعط  ودطرت  طظعط  المقغغظ  وحردت 
وأششاظساان وجعرغا والخعطال وشغ شطسطغظ بثسمعا 
غغر المتثود لضغان غععد، شق تصعم بسمطغئ سسضرغئ 
وزغر  تخرغتات  وتسائر  طعاشصاعا.  دون  جعرغا  شغ 
الارضغئ  السغاجئ  شغ  طئاحرا  تثخق  افطرغضغ  الثشاع 
الثارجغئ، إذ ق غتص لارضغا الصغام بسمض خارجغ غثالش 
المخالح افطرغضغئ أو ق غعاشصعا، وعثا تأضغث سطى جغر 

ترضغا شغ شطك أطرغضا.
"ظتظ  أوغطع:  جاوغح  الارضغ  الثارجغئ  وزغر  وصال 
بتاجئ إلى طعاخطئ سمطغاتظا تاى ظطعر المظطصئ طظ 
السعري  الظزام  طع  اتخال  سطى  ظتظ  اإلرعابغغظ.. 
سطى طساعى المثابرات فن الاظزغط اإلرعابغ عثشه 
تصسغط الئقد وعثا غآبر أغدا سطى جعرغا" (افظاضعل 
اإلرعابغئ  الاعثغثات  إغصاف  شئثرغسئ   .(٢٠٢٢/١٢/٢
وطظع الاظزغمات الضردغئ اقظفخالغئ طظ تصسغط جعرغا 
وإصاطئ ضغان اظفخالغ غعثد ترضغا جغطاصغ أردوغان 
الطاغغئ بحار أجث! وصث ذضر أضبر طظ طرة أظه غرغث 

لصاءه.
وروجغا تصعم بالاظسغص لسصث عثا اقجاماع، شصث ذضر 
طئسعبعا لسعرغا ألضسظثر قشرغظاغش أن "روجغا تسمض 
سطى تظزغط لصاء بغظ بحار أجث وأردوغان" (ظعشغساغ 
باجط  الماتثث  صالغظ  إبراعغط  وأضث   (٢٠٢٢/١٢/٢
الرئاجئ الارضغئ "اجامرار المتادبات بغظ المثابرات ولط 
غسط طعسثا لطصاء الرئغسغظ" وصال طسآول ترضغ لط 
غثضر اجمه "طظ الممضظ لصاء الرئغسغظ شغ المساصئض 

غغر الئسغث" (روغارز ٢٠٢٢/١٢/٢).
سطى  السعري  الظزام  جغطرة  تأطغظ  ترغث  شارضغا 
المظاذص الاغ تسغطر سطغعا الترضات الضردغئ إلبساد 
خطرعا سظ تثودعا ولاتعل دون تسرب سظاخر تجب 
السمال الضردجااظغ طظ جعرغا وعغ تتارب تسربعط 
طظ حمال السراق وتئسث خطر إصاطئ ضغان ضردي شغ 
جعرغا لؤق تاسرب السثوى إلى ترضغا شاثشسعا لاسطغط 
طظاذصعا لطظزام تاى تتمغ ظفسعا طظ عةماتعا. شصال 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب: لاعضغح الةعاب ظساسرض افطعر الاالغئ:
الثولغئ  الرابطئ  تسظغ  والاغ  الفرظضفعظغئ،  إن   -١
لطظاذصغظ بالفرظسغئ، تاألش طظ ٨٨ سدعا دائما وطراصئا 
تسصث  وبثأت  بارغج،  الفرظسغئ  الساخمئ  شغ  وطصرعا 
طآتمراتعا ضض ساطغظ طظث سام ١٩٨٦. طظ بغظ أسدائعا 
طساسمرات شرظسغئ جابصئ شغ أشرغصغا خاخئ وشغ غغرعا 
ساطئ، وطظ بغظ أسدائعا طظ ق غاضطط الفرظسغئ ولط 
تضظ طساسمرة شرظسغئ. والثول افسداء شغ المظزمئ 
لغج بالدرورة أظعا تابسئ لفرظسا، شمظعا ضثلك وطظعا 
لغج ضثلك. وغصثر سثد الظاذصغظ بالفرظسغئ شغ السالط 
بظتع ٣٢١ ططغعظا. وصث تأجسئ سام ١٩٧٠ لاسجغج الطشئ 
واقصاخادي  والاسطغمغ  السغاجغ  والاساون  الفرظسغئ 
والبصاشغ بغظ الئطثان افسداء ضما عع طئغظ شغ طغباصعا 
تغث ترضج سطى ظحر الطشئ الفرظسغئ والصغط الفرظسغئ 
وافشضار الشربغئ طظ دغمصراذغئ وسطماظغئ وترغات ساطئ 
وتصعق إظسان وتصعق المرأة. وتسمض سطى التفاظ سطى 
المعروث اقجاسماري لفرظسا شغ طساسمراتعا، ولاأطغظ 
اجامراره سظ ذرغص ظحر الطشئ والبصاشئ الفرظسغئ الاغ 
عغ أعط حغء بالظسئئ لفرظسا لقجامرار شغ اقجاسمار 
وبسط الظفعذ وتعجغع دائرة الاأبغر وتأطغظ سزمئ شرظسا. 

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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أصام تجب الاترغر/ وقغئ السعدان طآتمرًا ختفغاً بمآجسئ ذغئئ برس لقسقم، غعم افتث 03 جمادى افولى 
1444عـ، المعاشص 2022/11/27م، بسظعان: (سرض لمحروع الثجاعر الثي غرشع الظجاع وغةمع الفرصاء وغشغر 
افسثاء)، تدره السثغث طظ اإلسقطغغظ والسغاجغغظ والظاحطغظ والئاتبغظ والمعامغظ بالحأن السام، شاطافت بعط 
صاسئ المآتمر، وصث تط تعزغع ضاغإ طحروع دجاعر دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة سطى جمغع التدعر شغ 
الصاسئ. عثا وصث صثم الضطمئ افولى شغ المآتمر: الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان افجااذ إبراعغط 
سبمان (أبع خطغض)، تغث أسطى خطعذاً سرغدئ سظ طحروع الثجاعر الثي صثطه التجب لتض طحاضض الئقد، وصال إن 
طحروع دجاعر دولئ الثقشئ غةمع الفرصاء، وأن أتضام عثا الثجاعر طساظئطئ باجاعاد ختغح طظ ضااب اهللا وجظئ 
رجعله ملسو هيلع هللا ىلص، وطا أرحثا إلغه طظ إجماع الختابئ، والصغاس الحرسغ. أطا الضطمئ افخغرة شصث ألصاعا افجااذ المتاطغ 
تاتط جسفر، الثي صثم حرتاً صاظعظغاً لمعاد الثجاعر، وضغفغئ اجاظادعا إلى العتغ اإللعغ، وطصثرتعا سطى سقج 
المحاضض التغاتغئ، ضما ذمأن التدعر طظ إسقطغغظ وغغرعط أن عثا الضقم ق غسئح طع الاغار الثي ترساه الثول 
اقجاسمارغئ شعع ضقم طمغج وخارج إذار الخظثوق الرأجمالغ. وشغ شصرة الافاسقت ضان التدعر طمغجًا، إضاشئ إلى 
المحارضات والافاسقت شصث صثم سثد طظ اإلسقطغغظ افجؤطئ والمثاخقت، طظعط افجااذ سماد الثغظ طعجى طظ 
تةمع اإلسقطغغظ المعظغغظ، وافجاتثة: جفغان ظعرغظ اقظائاعئ، وعاظغ سبمان ختغفئ العذظ، والرحغث أتمث 
ختغفئ أخئار الغعم، وأتمث أبضر طظثوب صظاة العاصغئ، وظعطئ طسطط طظ ختغفئ افعرام الغعم، وبروت العادي 
ظاحط جغاجغ. وضان اإلسقطغ والضاتإ الختفغ المثدرم طتمث طئروك تاضرًا وطحارضاً طمغجًا ضما عغ سادته 

الضرغمئ، ضما تدرت صظاة الظغض افزرق الاغ ظحرت لصاًء طخعرًا طع أبغ خطغض، وضثا صظاة العقل.

 بعنوان
ً
 صحفيا

ً
حزب التحرير/ والية السودان: يعقد مؤتمرا

اع ويجمع الفرقاء ويغيظ األعداء) وع الدستور الذي يرفع ال (عرض لم

كأس العالم 

أم الدماء الزكية؟!
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 افربساء ١٣ طظ جمادى افولى ١٤٤٤ عـ المعاشص ٧ ضاظعن افول/ دغسمئر ٢٠٢٢ طـ  ٢     السثد ٤٢٠

إن افطئ اإلجقطغئ تمر الغعم بمرتطئ طفخطغئ، غفخض اهللا سج وجض بعا بغظ التص والئاذض، وغفرق بعا بغظ 
الخثق والظفاق، شغةسض تثبغر المظاشصغظ شغ تئاب وغةسض سمض المثطخغظ بفدطه شغ خغر وخعاب، وصث تان 
لعثه افطئ أن تساسغث خغرّغاعا شاطفر ضض طظ ضان جئئا شغ تتخغظ صقع سثوعا، وتدع غثعا شغ أغثي 
صدغاعط  عغ  إلصاطاعا  والسمض  لمحاضطعط،  التض  عغ  اإلجقطغئ  الثولئ  تضعن  لضغ  أبظائعا  طظ  المثطخغظ 
المخغرغئ الاغ غاثثون تةاععا إجراء التغاة والمعت وغئثلعن شغ جئغطعا المعب وافرواح، وذطإ رضا ربعط 
جئتاظه وتسالى عع طظاعى أطاظغعط شغفعزوا بسجي الثظغا واآلخرة وحرشعما، وغمّضظ اهللا تئارك وتسالى لعط 
طظ بسث خعف وتثطر صقع الحر والطشغان، وغصعم سطى أظصاضعا بظاء اإلجقم السزغط؛ الثقشئ الراحثة الباظغئ 

.﴾ لُونَ امِ لْ الْعَ مَ يَعْ لْ ا فَ ذَ سطى طظعاج الظئعة لغعإ الرتمئ لطسالمغظ. ﴿ملِِثْلِ هَ

خرح وزغر الثارجغئ الارضغ طعلعد جاوغح أوغطع سظ تطئغع السقصات طع الظزام صائًق: "عثشظا عع إظعاء الترب 
شغ جعرغا وظظفث عثه السمطغئ طع المسارضئ ضما تحارك المسارضئ شغ طتادبات أجااظئ طع الظزام". طظ جاظئه، 
سّطص سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا افجااذ ظاخر حغت سئث التغ، صائق: لصث جصطئ 
ضض أوراق الاعت الاغ تسار جعءات الماآطرغظ ببعب العاسزغظ. وبالاأضغث، شإن ضفثع المخالتات أوغطع، وطظ 
خطفه طسطمه أردوغان وجغثتعما أطرغضا، ق غصخث بصعله إق المسارضئ المخظسئ خارجغاً الاغ ق ترد غث قطج 
الفاضتئ،  بالضاحفئ  الحام  بعرة  جمى  طظ  خثق  لصث  أطرًا.  أطرغضا  وجغثتعا  الارضغئ  لطمثابرات  تسخغ  وق 
شأجصطئ الصظاع سظ ضض خائظ وطاآطر وجئان، وبّغظئ بضض جقء ووضعح طظ عع شغ خش افطئ وطظ عع شغ 

خفعف أسثائعا.

الةمععري، وأخئتئ وضأّظعا ججء طظ الطسئئ اقظاثابغئ 
افطرغضغئ.

عثا  بسث  افطرغضغئ  التضعطئ  تصعم  أْن  غرغئاً  ولغج 
وسطى  وتجبه،  تراطإ  سطى  السثغ  السسعدي  اإلظفاق 
لغج  السسعدغئ،  طع  الماساصثة  افطرغضغئ  الحرضات 
بظ  لمتمث  الصاظعظغئ  التخاظئ  بمظح  تصعم  أن  غرغئا 
سطى  وطساءلاه  طقتصاه  سثم  غدمظ  بما  جطمان 

جرغمئ صاض الختفغ جمال خاحصةغ طساصئق.
والتجب  باغثن  التالغ  الرئغج  إّن  غصال  صث 
السسعدي  الامعغض  عثا  طظ  غسافغث  ق  الثغمصراذغ 
إدارة  إذًا  تصئض  شطماذا  الةمععري  ولطتجب  لاراطإ 
ظةثه  والةعاب  جطمان،  قبظ  التخاظئ  بمظح  باغثن 
شغ ذئغسئ اقظاثابات افطرغضغئ الاغ تسمح لطممعلغظ 
بثشع أطعالعط لخالح التجبغظ الرئغسغغظ الةمععري 
أو  وتجبه،  تراطإ  لغج  شالمعضعع  والثغمصراذغ، 
باغثن وتجبه، بض المعضعع عع أطرغضا بضض أتجابعا، 
شما تثشسه السسعدغئ طظ أطعال ضثمئ لطسئئ الشعلش 
طظعا  تسافغث  بض  شصط،  تراطإ  طظعا  غسافغث  ق 
والثولئ  افطرغضغعن،  والقسئعن  افطرغضغئ،  الحرضات 
افطرغضغئ ظفسعا، لثلك ضاظئ سمطغئ اقباجاز افطرغضغ 
قبظ جطمان تسعد بإغرادات طالغئ ضثمئ سطى الثولئ 

افطرغضغئ ق طةال لرشدعا.
طبض  شغ  المسطمغظ  أطعال  جطمان  ابظ  ُغعثر  وعضثا 
عثه افلساب ق لحغء إق فجض تطئغئ طخالح أطرغضا وق 
غثثم أتثًا شغ الئطث إق ظفسه لطتفاظ سطى طظخئه، 
ولرشع اجمه طظ الصائمئ السعداء الاغ وضساعا أطرغضا 
طظ  واضتئ  جرائط  ارتضاب  شغ  المططعبغظ  لمقتصئ 

الخسإ الاضاط سطغعا.
بظاء  شغ  افطعال  عثه  اجاثثم  جطمان  ابظ  أّن  شطع 
المخاظع التصغصغئ، وشغ جث تاجات الظاس الدرورغئ، 
التغعغئ  والمراشص  الُئظى  شغ  الةاد  اقجابمار  وشغ 
لثولاه، لع أظه شسض ذلك لاتعلئ السسعدغئ إلى دولئ 
طساصطئ أو تاى دولئ سزمى، أو لع أّظعا أظفصئ طبض 
عثه افطعال سطى شصراء المسطمغظ لما بصغ شصغر واتث 

شغ افرض.
الاغ  والمظاةسات  الشعلش  طقسإ  سطى  إظفاصعا  أّطا 
غاماع بعا القسئعن افجاظإ شعثا ق غثثم إق أسثاء 
افطئ، بض وغةسض طظ الظزام السسعدي أضتعضئ أطام 
وإضاسئ  تئثغر  تةط  سطى  افطبال  بعا  ُغدرب  السالط 

 افطعال سطى اآلخرغظ بضض جفاعئ وبقعئ

طظ المسطعم أن السعدان غسغح شراغاً جغاجغاً ضئغرًا، 
لعثا شق غرابئ أن ظسمع بغظ الفغظئ وافخرى، تصثغط 
المثرج  عغ  أظعا  زاسمغظ  دجاتغر،  وذرح  طئادرات 
خئرا  السربغئ  صظاة  أوردت  شصث  افزطات،  عثه  طظ 
السعدان  أعض  لظثاء  الرجمغ  الظاذص  "صال  شغه:  جاء 
جغطرح  الظثاء  إن  الحعاظغ  عحام  العذظغ  لطعشاق 
طصارح دجاعر اظاصالغ سئر طآتمر ختفغ صرغئاً، داسغا 
ضاشئ السعداظغغظ لطافاسض طسه والمظاصحئ والاسثغض، 

لطعخعل إلى صثر ضئغر وطسصعل طظ الاعاشص".
دجاعرًا،  المتاطغظ  ظصابئ  ذرتئ  أضبر  أو  حعر  وصئض 
وصئطعا ضاظئ طئادرة الحغت الطغإ الةث، وصئطعما ذرح 
رئغج الترضئ الحسئغئ لاترغر السعدان وسدع طةطج 
بغظ  لطاعشغص  طئادرة  سصار،  طالك  اقظاصالغ،  السغادة 
المضعن السسضري والصعى السغاجغئ المثظغئ والاعخض 
وتتثغث  طثظغئ،  تضعطئ  تحضغض  تعل  اتفاق  إلى 
المثاطفئ.  الثولئ  أجعجة  بغظ  والمعام  الخقتغات 
الثبطعطاجغ  السطك  أسداء  سطى  طئادرته  سصار  وذرح 
لطمدغ  دسمعا  طظعط  وذطإ  بالسعدان،  المسامثغظ 
بعا صثطاً تاى تسعط شغ طسالةئ المحضطئ السغاجغئ 

الاغ ظض غساظغ طظعا السعدان طظث اقجاصقل.
"غحعث  افظاضعل:  طعصع  أورد  ٢٠٢٢/١/١٨م  وشغ 

السعدان تترضات إصطغمغئ ودولغئ طع اجامرار افزطئ 
السغاجغئ الاغ تسغحعا الئقد ودخطئ حعرعا البالث. 
افطمغئ،  المئادرة  رأجعا  سطى  طئادرات   ٦ وذرتئ 
باإلضاشئ إلى طئادرة العغؤئ التضعطغئ "إغشاد" وطئادرة 

اقتتاد افشرغصغ وأخرى طظ جظعب السعدان".
وطتطغا، برزت طئادرتان طآخرا، عما خرغطئ ذرغص طظ 
تجب افطئ الصعطغ، وطئادرة طثراء جاطسات جعداظغئ.

وأورد أغدا طعصع افظاضعل شغ ٢٠٢٢/٨/١٢ تصرغرا 
وتطعل  تاضرة  طئادرات  السعدان..  "أزطئ  بسظعان 
غائئئ"، وغضفغ طظ الاصرغر سظعان لفحض تطك المئادرات 
والثجاتغر والتطعل، شأخئح السعدان ضأظه شأر لطاةارب 
شغ ظض وجعد جغاجغغظ وتضام سطماظغغظ غاثئطعن 
غمظئ وغسرة وغةربعن المةرب الثي طا زاد الظاس إق 
الضفار  ظعب  قتئاع  ذئغسغ  ضظااج  وذلئ  وحصاء  ضظضا 
المساسمرغظ الثغظ تفظظعا شغ ظحر السطماظغئ وجسطعا 
السطماظغغظ  عآقء  سظث  دجاعر  أي  شغ  البعابئ  طظ 

الةثد.
شفغ شارة الساغظات بثأ طسطسض تشغغر وجعه اقجاسمار 
اقتتاد  صادعا  سطغه  سالمغئ  لتمطئ  تسرض  أن  بسث   -
شئثأ   - الباظغئ  السالمغئ  الترب  بسث  آظثاك  السعشغاغ 
طسطسض اقجاصققت المجسعم، شضان أن خرج اقجاسمار 
بةغعحه السسضرغئ وبصغ بظفعذه السغاجغ طظ خقل 
سمقء طثطخغظ له، زغظعا لطظاس أظعط ُطَثّطخعه طظ 

جر سقصئ السسعدغئ 
بطسئئ الشعلش!

تطك  بثأت  اقجاصققت  عثه  وطع  الطسغظ.  اقجاسمار 
الثول بعضع أسقم اقجاصقل وافظاحغث العذظغئ، وطظ 
بط وضع دجاتغر لطئقد. وبثأت تطك الثول (المساصطئ) 
ولط  لطعذظ،  دجاعرا  تساةثي  وغربا  حرصا  تطافئ 
سمطغ  وشصعغ  تحرغسغ  تراث  طظ  تمطضه  لما  تطافئ 
ق تماطضه أغئ أطئ طظ افطط، ولسض المثوظئ الفصعغئ 
ظابطغعن  سطغعا  تخض  غظغمئ  أضئر  ضاظئ  طالك  لقطام 

سظثطا اتاض طخر، شصام بإرجالعا إلى شرظسا طئاحرة.
إجقطغ  دجاعر  بغظ  طثغرغظ  لسظا  المسطمغظ  شظتظ 
دجاعرا  دجاعرظا  غضعن  أن  عع  العاجإ  بض  وغغره، 
افطئ،  عثه  سصغثة  عع  شاإلجقم  شصط،  إجقطغا 
الفصعغ  وترابعا  وتدارتعا  بصاشاعا  سظ  غسئر  وعع 
ترضى  الثي  عع  اإلجقطغ  شالثجاعر  والاحرغسغ، 
افطئ أتضاطه بض وتسّطط بعا تسطغما، وق تاتاغض سطغعا 
لطعروب طظ تطئغصعا، وطبال ذلك أن المسطط غثشع 
زضاة طاله سظ رضا وُتّإ وتسطغط، بغظما تراه غاتاغض 
سطغه  طفروضئ  ضرائإ  دشع  سطى  ظفسه  العصئ  شغ 

بصعاظغظ ظالمئ جائرة.
وبصاشاه  بالشرب  ولطمدئعسغظ  التضام  لعآقء  وأصعل 
وصعاظغظه ودجاتغره، ق ُتاسئعا أظفسضط بالاسعل سطى 
الاحرغسغ  ترابضط  شغ  وشاحعا  الضاشر،  الشرب  سائات 

طاضاططئ،  تحرغسغئ  طظزعطئ  تةثون  شسعف  الشظغ 
لغج شغعا أي حغء غغر إجقطغ وق طاأبر بأي حغء 
طحروع  بإخراج  الاترغر  تجب  صام  شصث  إجقطغ.  غغر 
دجاعر دولئ الثقشئ طحروسا طاظاجصا، بارع الخغاغئ 
طاضاطض افرضان، طظادغا افطئ اإلجقطغئ أن تسمض سطى 
عآقء  وجه  شغ  تخرخ  وأن  الاطئغص،  طعضع  وضسه 
لعا  لغج  الغعم  ولغثة  أطئ  ظتظ  شعض  المدئعسغظ، 
الحمج  تتئ  طضاظا  لظفسعا  تآجج  أن  ترغث  ظزام 
الاارغت  شغ  سرغصئ  أطئ  إظظا  بض  بشغرعا؟!  شاساسغظ 
السحرة  ظاعجت  صرون  ذعال  لطئحرغئ  الثغر  تمطئ 
صرون، ولثغظا الغعم طا ظصثطه لطسالط لظثرجه طظ تالئ 
جاء  سزغط  دغظ  شاإلجقم  والصعر،  والدغاع  الاثئط 
رتمئ لطسالمغظ، صال تسالى: ﴿َوَطا َأْرَجْطَظاك ِإقَّ َرْتَمئ 

ِلْطَساَلِمغَظ﴾.
وظتظ المسطمغظ لظا ظزام واتث ُأطرظا أن ُظتَضَط وَظتُضَط 
به، وعع ظزام الثقشئ، والثي غةإ سطغظا السمض بضض 
طا أوتغظا طظ صعة إلصاطاه شغرضى سظا ربظا وُغَطّط بعا 
َحسُبظا وُتتَفر بعا أسراُضظا، وأطعاُلظا وبرواُتظا، ظضعن 
شغعا ِجطماً فولغاء اهللا، ترباً سطى أسثائه، وغعطؤٍث ظدع 
الثجاعر اإلجقطغ طعضع الاطئغص، شغفرح المآطظعن 

بظخر اهللا.
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

صاطئ السسعدغئ شغ اآلوظئ افخغرة باجاتثاث بطعلئ 
الةماعغر،  طساعى  سطى  طسروشئ  غغر  جثغثة  رغاضغئ 
وق غعجث لعا أي تدعر حسئغ شغ المظطصئ، أق وعغ 
عثه  بثسط  السسعدغئ  تضفطئ  وصث  الشعلش،  بطعلئ 
ططغعن   ١٠٠ طئطس  بثشع  والاجطئ  بثخ،  بضض  الطسئئ 

دوقر بحضض دوري لامعغطعا.
وبالاثصغص شغ عثا الثئر الشرغإ غائّغظ أّن جر عثه 
السابص  أطرغضا  رئغج  أخابع  وراءه  تصش  السقصئ 
طظزماه  بتاجئ  خراتئ  اسارف  الثي  تراطإ  دوظالث 
ُطصابض  شغ  السسعدغئ  الثوقرات  لمقغغظ  لطشعلش 
تاجئ طتمث بظ جطمان لتماغاه طظ السصعط وعثا 
ظعع  إذًا  شعع  المضطفئ،  الطسئئ  عثه  لائظغ  دشسه  طا 
جثغث طظ اقباجاز افطرغضغ لتضام آل جسعد، وصث صال 
تراطإ ذلك بعضعح: "إّن ضض افغظغاء الثغظ أسرشعط 
١٠٠ غثسروا  أن  غرغثون  وق  طتثودة،  أطعالعط 

ططغعن دوقر لئصغئ تغاتعط، وإّن السسعدغغظ سطى 
اجاسثاد لقظفاق شغ عثا الحأن، ولثغعا جغعب غغر 

طتثودة"، وزسط أّن: "السسعدغئ تتإ الشعلش"!
الااشعئ  الئطعلئ  عثه  اجاتثبئ  الاغ  شالسسعدغئ 
جاظفص المقغغظ سطى أتثابعا المشمعرة الاغ وخطئ 
تمعز/غعلغع  شغ  تأجغسعا  طظث  البالث  التثث  إلى 
الماضغ، وُتحّضض تطصاتعا الضبغرة الُمرعصئ طا ُغسّمى 
ظادي  وُغحارضعا   "Live Golf Invitational" بسطسطئ: 

تراطإ المسروف باجط بغث طغظغسار.
الئطعلئ  لعثه  بامعغطعا  السسعدغئ  تضاِش  ولط 
دار  حرضئ  خقل  وطظ  أغداً  صاطئ  إّظعا  بض  وتسإ، 
افرضان باعصغع خفصئ طع طظزمئ تراطإ بصغمئ ١,٦
ططغار دوقر لئظاء طحروع ضثط لطسئئ الشعلش شغ دولئ 
ُسمان غاضعن طظ ٣٥٠٠ وتثة جضظغئ، وططسإ غعلش، 
وشظثصغظ غدمان ٤٥٠ غرشئ، وطظاةع، وتّط شغ عثه 
الخفصئ اجاثثام السقطئ الاةارغئ لاراطإ الثي جغاط 

طظته أرباتاً ُطصابض اجاثثام اجمه شغ المحروع.
الثي  ظفسه  الاعصغئ  شغ  الخفصئ  عثه  تعصغع  وغأتغ 
أسطظ شغه تراطإ سظ ترحته رجمغاً لمظخإ الرئغج 

شغ اظاثابات ٢٠٢٤.
إّن عثا اإلظفاق السثغ طظ طتمث بظ جطمان لمظزمئ 
وظادي تراطإ طا عع شغ التصغصئ إق سئارة سظ تمعغض 
الارحح  شغ  تراطإ  تمطئ  لثسط  جطمان  ابظ  به  صام 
بعثا  السسعدغئ  أخئتئ  إذ  جظاغظ،  بسث  لطرئاجئ 
التجب  اظاثابات  لتمطئ  الممعلغظ  أضئر  طظ  المحروع 

دجاعر املسطمني تثده رب الساملني 
ولسظا بتاجئ لاعاشصات سمقء الضاشرغظ

ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث الثالص سئثون سطغ*ـ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ـ 
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يتها  آن لألمة اإلسالمية أن تستعيد خ
وتلفظ الذ كانوا سببا  تحص قالع عدوها
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شئثق طظ ذلك اجامر الفساد والادثط والئطالئ وأن 
بطث افجر شغ تعظج ضاظئ تثحى ظفاد الطسام السام 
وشصا  التضعطئ  وأن  ضعروظا،  وباء  تفحغ  بسث  الماضغ 
شغ  الثئج  دسط  إللشاء  طساسثة  ضاظئ  طسربئ  لعبائص 
المفاوضات لطتخعل سطى صرض بصغمئ ٤ ططغارات دوقر 
طظ خظثوق الظصث الثولغ وعع الرابع شغ ١٠ جظعات، 
ولط غافاصط الشدإ طظ تساطض التضعطئ طع العباء إق 
بسئإ طساعى الثغظ العذظغ شصث أخئتئ طثشعسات 
شغ  الختئ  طغجاظغئ  تةط  أضساف  جائ  اآلن  الصروض 
الئقد"... وبضض عثا غادح بأن ظفعذ برغطاظغا شغ تعظج 
تدسفه  الاغ  المسامرة  الزروف  وطع  شسقً،  ضسش  صث 
لطعلعج بصعة إلى داخض  شإن شرظسا صث وجثت لعا باباً 
طآحرات  ضض  [إن  الثقخئ:  شغ  أضفظا  بط  تعظج...]، 
الخراع الثولغ المتاثم شغ تعظج تثل سطى أظه خراع 
بغظ برغطاظغا خاتئئ الظفعذ السابص والضئغر شغ تعظج 
وبغظ شرظسا خاتئئ الظفعذ الةثغث وغغر المساصر شغعا... 
وطظ ضض عثه المعاصش الثولغئ غادح بأن شرظسا عغ 
تظازع برغطاظغا السططئ شغ تعظج، ولضظ المظازسئ عغ 
داخض أوروبا... ولعثا شطظ غأخث خفئ الخراع الطعغض، 
بض جاسعد الخغشئ الاعاشصغئ وغرجح أن ظفعذ برغطاظغا 
لظ غشادر تعظج، شئرغطاظغا تاصظ الثعاء السغاجغ الثي 
تفاصر إلغه شرظسا... شغ الباظغ والسحرغظ طظ ذي التةئ 
١٤٤٢عـ - ٢٠٢١/٨/١م] اظاعى اقصائاس طظ الةعاب.

وواضح طظه أن الظفعذ الفرظسغ عع افصعى شغ تعظج 
جسغث  صغج  الاعظسغ  الرئغج  خطاه  سطى  وغسغر 
اآلن، وأن الظفعذ الئرغطاظغ صث َضُسش وتراجع.. ولضظ 
عثا ق غسظغ أن الظفعذ الئرغطاظغ صث اظاعى وغادر 
غاترضعن..  زالعا  طا  رجاله  طظ  ضبغرًا  إن  بض  تعظج، 
السغاجغ  الثعاء  إلى  تترضاتعط  شغ  وغساظثون 

الئرغطاظغ الثي تفاصر إلغه شرظسا...
٧- أطا لماذا غابئ الةجائر سظ تدعر طآتمر المظزمئ 
الفرظضفعظغئ شغ تعظج، شأوقً عغ سدع طراصإ ولغسئ 
شصث سصث المآتمر شغ العصئ  ضاططئ السدعغئ... وباظغاً 
شرظسا  سطى  حسئغا  جثطا  الةجائر  شغه  تحعث  الثي 
سظ  صئعلعا اقساثار  وسثم  اقجاسمارغئ  التصئئ  بسئإ 
ألتصاه  سما  تسعغدات  دشع  صئعلعا  وسثم  التصئئ  تطك 
بثلك  الماسطصئ  المطفات  شاح  رشدعا  بض  طآٍس،  طظ 
وبافةغراتعا الظعوغئ شغ ختراء الةجائر شغ الساغظات طظ 
الصرن الماضغ، بةاظإ طتارباعا لطشئ السربغئ ولقجقم 
وطتاوقتعا شرض الفرظسغئ سطغعط. وصث تصطص سثد 
شاسمض  الئقد،  بطث  طظ  أصض  إلى  ضبغرا  بعا  الظاذصغظ 
الةجائر سطى الاثطص طظ اجاسمال الفرظسغئ. وصث لمح 
سظثطا  بفرظسا  وسقصاعا  تعظج  إلى  الةجائري  الرئغج 
صال: (إن شرظسا تصرأ ألش تساب لطةجائر طاعجعا بضقطه 
لطختفغ الثي جأله طا إذا ضاظئ شرظسا ق تجال تظزر إلى 
الةجائر سطى أظعا طصاذسئ شرظسغئ طختتا ذلك بصعله 
"ق ق". وتابع: "أظئ تصخث دولئ أخرى غسطعظعا أواطر 
الرئغج  ضقم  أن  الئسخ  واسائر  وتطئص".  وتسضئ 
الةجائري شغه إحارة إلى تعظج خخعخا بسث تخرغتات 

رئغج صعات جعرغا الثغمصراذغئ طزطعم سئثي "تماغئ 
حمالغ جعرغا طظ العةمات الارضغئ عغ وظغفئ الةغح 
السعري، وظاططع لطاظسغص طع الةغح السعري لطاخثي 
لطعةمات الارضغئ" (ظعرث برس ٢٠٢٢/١١/٢٦)، ضما 
ترغث ترضغا تأطغظ سعدة القجؤغظ السعرغغظ إلى طظاذص 
آطظئ. وغسظغ ذلك اقتفاق طع الظزام سطى سثم صغاطه 
بمعاجمئ عثه المظاذص، وضض ذلك غصادغ الافاعط طع 
الظزام بدماظئ روجغئ. وروجغا راغئئ شغ ذلك لازعر 

أظعا طا زالئ قسئا دولغا طآبرا.
لخالته  ظصاط  تسةغض  فردوغان  غتصص  ذلك  وضض 
غآطظ  تغث  الصادطئ.  الرئاجغئ  اقظاثابات  شغ  لطفعز 
اقظفخالغئ  الضردغئ  الاعثغثات  خطر  وغئسث  التثود 
أتجاب  اجاشطئ  تغث  السعرغغظ  بارتغض  وغصعم 
المسارضئ عثه المسألئ لةمع افخعات، وصث وضسئ 
شغ براطةعا ترتغض السعرغغظ إذا شازت شغ اقظاثابات. 
أصثاطعا.  تتئ  طظ  الئساط  أردوغان  غستإ  وبثلك 
السعرغغظ  سطى  تاشر  بأظه  الظاس  خثع  صث  وغضعن 
وأطظ لعط طظاذص آطظئ شغ بطثعط. شغتاول أن غشطغ 
خثسعط  بسثطا  وببعرتعط  جعرغا  بأعض  غثره  سطى 
خفخ  اتفاصغات  وسصث  تطإ  طظ  البعار  أخرج  سظثطا 
الاخسغث بأن أخرجعط طظ طظاذصعط وطظتعا لطظزام، 
وتحرعط شغ طظطصئ إدلإ ووصع اتفاصغاغ جعتحغ 
سام ٢٠١٨ وسام ٢٠٢٠ لمظع البعار طظ حظ عةمات 
الطرصات.  وشاح  الروجغئ  الصاسثة  وسطى  الظزام  سطى 
وروجغا  الظزام  اجاسمطعا  الاغ  الفااضئ  شافجطتئ 
وإغران وأحغاسعا لط تضظ شااضئ بصثر أجطتئ أردوغان 
وعضثا  والبعار.  جعرغا  فعض  وخثاع  وطضر  غثر  طظ 
السعري  الظزام  سطى  بالتفاظ  رغئاعا  فطرغضا  تصص 
دون  وتال  أجث  بحار  سمغطعا  الطاغغئ  رأجه  وسطى 
وعع  الثقشئ  بإصاطئ  افطئ  طحروع  وتتصغص  جصعذه 
طططإ أعض جعرغا وبعرتعط وصث ألعئئ طحاسر افطئ 

اإلجقطغئ وأتغئ افطض لثغعا بسعدة الثقشئ.
لط تعثد ترضغا بالصغام بسمطغئ برغئ شغ حمال السراق 

إن طا غسرف بافتجاب المسارضئ الغعم، ضطعا تسمض تتئ سئاءة افظزمئ وبمعاشصاعا، شتخعلعا سطى الارخغص 
الصاظعظغ اباثاًء إظما غضعن بسث إبثاء طعاشصاعا سطى الظزام السغاجغ لطئطث ططضغًا ضان أو جمععرغًا، والمعاشصئ 
التضط  إلى  العخعل  آلغات  وسطى  الظزام،  حضض  وسطى  الثجاعر،  سطى  المعاشصئ  بالدرورة  تسظغ  الظزام  سطى 
ضاظئ  إن  تسارضه؟  الثي  وطا  المسارضئ؟  تاةطى  شفغط  عثا،  ضض  سطى  طعاشصئ  افتجاب  ضاظئ  شإذا  وتثاوله، 
واشصئ سطى الثجاعر الثي عع أخض المحضض، وواشصئ سطى الظزام السام شغ الئطث، وواشصئ سطى الثغمصراذغئ 
الاغ تصدغ بةسض الاحرغع لطئحر، وإصخاء حرع اهللا، شعثا غسظغ سمطغًا أظه ق تعجث طسارضئ، الطعط إق شغ 
بسخ افطعر الفرسغئ، الاغ ق تصثم وق تآخر. إن المسارضئ شغ العاصع، لغسئ إق وجعًا آخر لفتجاب المعالغئ، 
ووجغطئ إلذالئ سمر افظزمئ سظ ذرغص إغعام الحسعب بإطضاظغئ إغةاد تشغغر طظ داخض الظزام. أطا سمطغًا، 
شإن التجب المسارض بمةرد وخعله إلى التضط، شإظه غئثأ باطئغص جغاجئ جطفه الاغ ضان غسارضعا جابصًا، 
شغما تاتعل افتجاب المعالغئ جابصًا إلى طسارضئ جغاجات التضعطئ الةثغثة الاغ ق تسثو أن تضعن جغاجاعا 
سغظعا تغظ ضاظئ شغ التضط، وعضثا غصعم الظزام التاضط شسطغًا باجاسمال افتجاب شغ طسرتغئ لائادل افدوار 
والدتك سطى افطئ باجط اقظاثابات وتثاول السططئ بغظ أتجاب المعاقة والمسارضئ. عثا عع واصع أتجاب 
المسارضئ شغ بقدظا، شق غرابئ إذن أن تئصى افطئ اإلجقطغئ شغ ضئعتعا طا دام أن أس الثاء والئقء وعع 

الظزام المطئص سطغعا تالغا عع طحروع المعاقة والمسارضئ طسا.

غظزر طظ عثه الجاوغئ. وبثلك واجه اظاصادات شغ الثاخض 
سطى  الاخعغئ  شغ  طاثظغئ  طحارضئ  وظسئئ  والثارج 
الثجاعر الثي ذرته غعم ٢٠٢٢/٧/٢٥ بظتع ٢٧,٥٤٪ 
ضما أسطظ سظ ذلك. شسظثطا تأتغ الثول افسداء وغغرعا 
إلى تعظج وتحارك شغ الصمئ وق تصاذسعا ضاتاةاج سطى 
طا صام به، تضعن شرظسا صث أطظئ له الثسط تغث ضاظئ 
عظاك دسعات لسصث الصمئ شغ بطث آخر، شأخرت شرظسا 
سطى سصثعا شغ تعظج. شصث تدر ظتع ٨٩ وشثا وطظ 
بغظعا ٣١ رئغج دولئ وتضعطئ و٧ طظ صادة المظزمات 
الثولغئ واإلصطغمغئ شغسائر ذلك بمبابئ إصرار لما صام به 

صغج جسغث وغدفغ حرسغئ سطغه وغسجز جططاته.
دسمه  أخرى  طرة  طاضرون  الفرظسغ  الرئغج  أسطظ   -٣
الفرظسغ  الرئغج  دور  طظ  "لغج  بصعله  جسغث  لصغج 
أن غدع لطرئغج الاعظسغ طا سطغه أن غفسض شغ سقصئ 
خثغصا  أسائره  الثي  جسغث  لصغج  صثطاه  وطا  بثولاه. 
لغ، غامبض شغ أن شرظسا جاثسط تعظج، الاغ ساحئ 
بعرة واظاخرت سطى اإلرعاب، وواجعئ وباء ضعروظا ضما 
تثث شغ جمغع بطثان السالط" وأضاف "أظظ رجض صاظعن 
دجاعري ضئغر طبض صغج جسغث طظائه لمبض عثه افحغاء 
وعثا عع طتعر لصائغ به طظث صطغض. تسغح تعظج الغعم 
تشغرا شغ المحعث السغاجغ. أتمظى أن غضعن عثا الاشغغر 
اقظاثابات  تدط  وأن  ظاائب  له  السغاجغئ  الساتئ  شغ 
شغ  السغاجغئ  والصعى  افتجاب  ضض  المصئطئ  الاحرغسغئ 
تعظج بعثف اجاضمال المسار". وذضر أظه "دسا جسغث 
لثرس إطضاظغات الاساون الفرظسغ الاعظسغ لثسط تعظج 
بعثف اجاضمال عثا المسار سطى المساعغغظ اقصاخادي 
والسغاجغ. الثسط الثي صثطاه شرظسا لاعظج بمظاجئئ 
حغضا  لغج  غعرو،  ططغعن   ٢٠٠ والمصثار  الصمئ،  عثه 
والمئادئ  افجاجغئ  الترغات  بثخعص  بغاض  سطى 
صظاة  سظ  ظصق  الةثغث  السربغ  (خفتئ  الثغمصراذغئ" 
تغ شغ ٥ طعظث الفرظسغئ ٢٠٢٢/١١/٢١). شعظا غسطظ 
طاضرون أن شرظسا تثسط الرئغج الاعظسغ صغج جسغث 
جغاجغا واصاخادغا واسائره خثغصا له، وأغث طا صام به 
وطظائه  غفسض  طا  غسرف  صاظعن  رجض  فظه  إجراءات  طظ 
له  وصثم  وطصئعل.  طحروع  ذلك  أن  أي  به،  غصعم  لما 
ططغعن   ٢٠٠ بمئطس  ربعي  صرض  وعع  المادي  الثسط 
لفرظسا،  لائسغاه  وإظما  بغاض،  سطى  حغضا  لغج  غعرو 
باجط الترغات افجاجغئ والمئادئ الثغمصراذغئ. وأسطظ 
بمصثار  لاعظج  ربعي  صرض  تصثغط  افوروبغ  اقتتاد 
١٠٠ ططغعن غعرو لثسط طغجاظغاعا. وسظثطا اخاار صغج 
إلى  وجعاه  ضاظئ  له  خارجغئ  زغارة  بأول  الصغام  جسغث 
شرظسا شغ تجغران/غعظغع ٢٠٢٠ وصث أظعر ذق وخظعسا 
أطام رئغسعا طاضرون، ورشخ ذطإ الئرلمان له بمطالئئ 
شرظسا باقساثار سظ تصئاعا اقجاسمارغئ ورشخ اسائارعا 
اجاسمارغئ وإظما عغ ذطإ تماغئ وتخض سطى صرض 
ربعي بمئطس ٣٥٠ ططغعن غعرو. شعجث ضالاه شغ شرظسا 
وشغ اقتتاد افوروبغ الثي تارأجه شرظسا بةاظئعا ألماظغا.

صغاطه  سظث  الفرظسغ  الثسط  جسغث  صغج  ظال  وصث   -٤
باقظصقب سطى الظزام الثي غثغره غعم ٢٠٢١/٧/٢٥. 

وعغ تعاخض ضرباتعا الةعغئ عظاك طظث حعر ظغسان 
ضبفئ  وصث  الصفض،   - المثطإ  سمطغئ  باجط  الماضغ 
شغ  الةعغئ  الدربات  إلغعا  وضمئ  عظاك  ضرباتعا 
حمال جعرغا تتئ اقجط ظفسه بسثطا تخض الافةغر 
حارع  شغ  المارة  الظاس  اجاعثف  الثي  اإلجراطغ 
تةاري بإجطظئعل، ولثلك أخئتئ التمطئ طرضجة سطى 

جعرغا.
غمضظ تطثغص أعثاف ترضغا أردوغان طظ التمطئ شغ 

حمال جعرغا خاخئ بالظصاط الاالغئ:
أ - تطئغئ طططإ أطرغضا بالاطئغع طع الظزام السعري الاابع 
لعا، طصثطئ لطاثطص طظ تئساتعا شغ جعرغا واقظستاب 

طظعا، ولاسعغض تظفغث تطعا السغاجغ.
ب - تتصغص طططإ أطرغضا والشرب ضرب طحروع افطئ 
بإصاطئ الثقشئ، وذلك بابئغئ الظزام السعري السطماظغ 

وإضفاء الحرسغئ سطغه وتظاجغ جرائمه.
ج- تسجغج جططئ الظزام السعري بإرجاع القجؤغظ إلى 
طظاذص شغ جعرغا والامعغث لاسطغمعا له شغ المساصئض 

بدماظات روجغئ ضما تخض شغ درسا.
د - ترتغض طقغغظ السعرغغظ طظ ترضغا لطافعغئ سطى 
المسارضئ الارضغئ الاغ تاثثعط ورصئ لضسإ افخعات.

عـ- ضرب المةمعسات الضردغئ اقظفخالغئ بحثة تاى 
غزعر صعته وسثم تعاوظه طسعا شغضسئه ذلك حسئغئ. 

و- تأطغظ جغطرة الظزام السعري سطى المظاذص الاغ 
تسغطر سطغعا المةمعسات الضردغئ لطتث طظ أخطارعا 

وتعثغثاتعا اقظفخالغئ.
ز- ضسإ افخعات لاأطغظ الفعز شغ اقظاثابات الرئاجغئ 

الارضغئ الصادطئ.
لصث ضحش أردوغان سظ جعأته باآطره سطى أعض جعرغا 
المسطمغظ،  طظ  شغه  وبصعا  طمظ  وغغرعط  وشطسطغظ 
شثغإ آطالعط وخثسعط تغث تخالح طع ضغان غععد 
وجائر افظزمئ اإلجراطغئ شغ المظطصئ، وسسى أن غضعن 
الثقشئ  دساة  غظخرون  المسطمغظ  لةسض  وجغطئ  ذلك 

 المثطخغظ

غعم  شرظسغا  وشثا  "اجاصئض  أظه  بظفسه  ذضر  وصث 
٢٠٢١/٧/٢٣ (أي صئض غعطغظ طظ اقظصقب) أتى لاصثغط 
المساسثات الطئغئ لمساسثة التضعطئ شغ طعاجعئ تجاغث 
اإلجراءات".  بسخ  اتثاذ  بخثد  وأظه  ضعروظا  طرضى 
وأحار إلى أن "تطك اإلجراءات جاظفث بمعاشصئ ضمظغئ 
٢٠٢١/٧/٢٥ غعم  أي  ذلك  شسصإ  شاسض".  ذرف  طظ 

أغطص الئرلمان وأجصط التضعطئ وأوصش السمض بالثجاعر. 
طاضرون  أسطظ   ٢٠٢١/٨/٧ شغ  أي  بأغام  ذلك  وبسث 
بةاظإ  العصعف  شرظسا  سظ "اجاسثاد  الاعظسغ  لظزغره 
وصال  ترغاعا"  سظ  والثشاع  التفاظ  أجض  طظ  تعظج 
بغان اإللغجغه "إن تعظج بعجسعا أن تسعل سطى شرظسا 
لاةاوز الاتثغات اقصاخادغئ واقجاماسغئ والختغئ الاغ 
غئغظ  ذلك  وضض   (٢٠٢١/١١/٢١ (الةجغرة  تعاجععا" 
طثى ارتئاط صغج جسغث بفرظسا، وأظه ظال الثسط طظعا 
لطصغام باقظصقب سطى ظزاطه لاسجغج جططاته سظثطا اتثث 
صراراته بتض الئرلمان وإجصاط التضعطئ وتسغغظ تضعطئ 
برئاجئ اطرأة طتسعبئ سطى الاغار الفرظضفعظغ وطظ بط 

إلشاء الثجاعر وذرح دجاعر آخر.
٥- وشغ خاام الصمئ افتث ٢٠ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر 
الساّطئ  افطغظئ  صالئ  باعظج  جربئ  ججغرة  شغ   ٢٠٢٢
طآتمر  خقل  طعحغضغعابع  لعغج  الرواظثّغئ  لطمظزمئ 
ختاشغ شغ خاام الصمئ إن "جربئ لط تثثلظا... تعظج لط 
تثثلظا... ظتظ شغ ذرغصظا ظتع شرظضعشعظغئ المساصئض، 
طساخرة وذات خطئ"... ودسئ طعحغضغعابع طظ جاظئعا 
الصارة  شغ  الفرظسغئ  بالطشئ  الاسطغط  شغ  اقجابمار  إلى 
اإلشرغصغئ وتتسغظه، وإلى تسجغج تدعر الطشئ الفرظسغئ 
سطى اإلظارظئ وشغ المظزمات الثولغئ... (طعظئ ضارلع 

الفرظسغئ ٢٠٢٢/١١/٢١).
وواضح طظ ضض ذلك أن اظسصاد طآتمر المظزمئ شغ 
وضطمئ  اقظسصاد،  طضان  سطى  شرظسا  وإخرار  تعظج، 
صغج جسغث اقشاااتغئ بالفرظسغئ! بط طا جاء شغ ضطمئ 
افطغظئ  وضطمئ  جسغث،  صغج  سطى  بظاء  طظ  طاضرون 
الثسط  طثى  سطى  غثل  ذلك  ضض  لطمظزمئ...  الساطئ 

الفرظسغ لطرئغج الاعظسغ والطشئ الفرظسغئ!
٦- أطا عض عثا غسظغ أن الظفعذ المساتضط شغ تعظج 
الئرغطاظغ  الظفعذ  وأن  وتثه،  الفرظسغ  الظفعذ  أخئح 
أن  جئص  ذلك  سطى  شالةعاب  تعظج؟  طظ  اظاعى  صث 
وضتظاه شغ إخثارظا المآرخ ٢٠٢١/٨/١ وأسغث بسخ 

طا جاء شغه تعل ذلك:
[... وبالاثصغص شغ طعصش برغطاظغا غائغظ أن افتثاث 
ختغفئ  ظحرت  شصث  بخثطئ،  أخاباعا  صث  تعظج  شغ 
شغ  ظئ  الةجغرة  طعصع  تسإ  الئرغطاظغئ  الشاردغان 
بسظعان "وجعئ ظزر الشاردغان  ٢٠٢١/٠٧/٢٧م، طصاقً 
تعل اقظصقب شغ تعظج: ربغع غاتعل إلى حااء" وذضرت 
أن تعظج تحعث بعرة طدادة طسائرة أن ("اصاتام افطظ 
لمتطات الاطفجغعن لغج بسقطئ جغثة سطى اإلذقق" 
وتصئض  طئاقة  بق  غاخرشعن  المعاذظغظ  "أن  وذضرت 
والثغمصراذغئ  الترغئ  أن  بسئإ  لغئرالغئ  غغر  طفاعغط 
المجدعر.  واقصاخاد  السغاجغ  اقجاصرار  تتصصا  لط 

تامئ:  طآتمر طظزمئ الفرظضفعظغئ الباطظ سحر شغ تعظج

تامئ ضطمئ السثد: طا وراء التمطئ السسضرغئ الارضغئ شغ حمال جعرغا والسراق!

المونديال  قطر 
! والتصفيات  فلسط

ب المعارضة الحقيقية والمعارضة المزيفة

رئغج الةمععرغئ صغج جسغث إبان زغارته لفرظسا والاغ 
صال شغعا تعظج لط تضظ تتئ اقجاسمار بض ضاظئ تتئ 

التماغئ... طعصع التخري، ٢٠٢١/٧/٨).
شغ  سدع  عغ  الاغ  أغداً  المشرب  غابئ  شصث  ولطسطط 
شغ  الظزاطغظ  أن  سطى  غثل  طا  المآتمر.  سظ  المظزمئ 
تصثغط  غرشدان  لقظةطغج  المعالغغظ  والمشرب  الةجائر 
المعالغ  الظزام  سطى  اظصطإ  الثي  جسغث  لصغج  الثسط 
لقظةطغج شغ تعظج وأظعر تئسغاه لفرظسا، تغث غسائر 
عثا المآتمر دسما لصغج جسغث وإضفاء حرسغئ سطى طا 
صام به طتاولئ لقلاخاق بفرظسا واقباساد سظ برغطاظغا 

سطى سضج طا سطغه الثولاان...
٨- وشغ الثاام شإظظا ظآضث سطى أطرغظ:

وطظزماعا  شرظسا  به  تاحثق  طا  ضض  أن  افول: 
الفرظضفعظغئ، وضثلك جائر دول الشرب، طظ دغمصراذغئ 
وترغات وتصعق إظسان وتصعق اطرأة وتصعق أصطغات ق 
غسظغ حغؤا إذا ضاظئ عغ خاتئئ الظفعذ شغ الئطث، وإن 
لط تضظ ضثلك اجاسمطاعا أداة لطدشط. شصث اجاسمرت 
عثه الثول طساسمراتعا لسحرات السظغظ وطظعا طا غجغث 
سظ طؤئ جظئ ولط تتاشر سطى ترغات وق تصعق إظسان 
ضطعا  تظاعضعا  شضاظئ  المعععطئ،  دغمصراذغاعط  وق 
وتصاض اإلظسان وتظاعك سرضه وطاله وتثوس ضراطاه 
وتتصغص  بالسزمئ  حسعرعا  جئغض  شغ  برواته  وتظعإ 
ق  أظعا  أي  أشضارعا  طع  خادصئ  لغسئ  شعغ  طخالتعا، 
تتارم طئثأعا وق تترص سطى تطئغصه بصثر طا تترص 
سطى ظعإ البروات وطص دطاء الحسعب وترضعا تساظغ 
خرجئ شرظسا طظ  الفصر والترطان وافطراض.. وبسثطا 
طساسمراتعا أجسئ الفرظضفعظغئ أي طا غسمى برابطئ 
الحسعب الظاذصئ بالفرظسغئ تاى تتاشر سطى ظفعذعا 
وتأطغظ طخالتعا. واسائرت الطشئ الفرظسغئ وجغطئ لثلك.

الباظغ: أن عآقء السغاجغغظ وأتجابعط شغ طساسمرات 
وافشضار  الثغمصراذغئ  غائظعن  الثغظ  الثول  تطك 
رؤغئ  لثغعط  غخطتعن،  وق  غفسثون  السطماظغئ، 
جغاجغئ شاجثة، إذ إظعط طدئعسعن بالشرب وبأشضاره، 
وصث طردوا سطى الائسغئ لطشرب جعاء لئرغطاظغا أو لفرظسا 
سطى  التخعل  جئغض  شغ  أطرغضا  الةثغث  لطمساسمر  أو 

الثسط والعخعل إلى التضط.
العجط  سظ  جمغسا  تظتغاعط  شغ  عغ  والمسألئ 
الظاس  إصظاع  سطى  والسمض  التضط،  وسظ  السغاجغ 
بالسغاجغغظ المثطخغظ العاسغظ الثغظ غظزرون طظ 
زاوغئ اإلجقم إلى افتثاث السغاجغئ وغرشدعن أغئ 
تئسغئ جغاجغئ أو شضرغئ أو بصاشغئ أو اصاخادغئ أو 
التطعل  وغائظعن  اجاسمارغئ،  دولئ  فغئ  سسضرغئ 
ساططغظ  والسظئ،  الضااب  إلى  طساظثغظ  اإلجقطغئ 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  وتضمئ  بصعة 
الظئعة لاطئغص أتضام اإلجقم... عثه عغ دسعة التص، 
اهللاِ  إِىلَ  ا  دَعَ َّنْ  ممِ الً  وْ قَ نُ  سَ أَحْ نْ  مَ ﴿وَ أعطعا  عط  وعآقء 

 ﴾ لِمِنيَ نَ املُْسْ نِي مِ الَ إِنَّ قَ اً وَ احلِ لَ صَ مِ عَ وَ
الرابع طظ جمادى افولى ١٤٤٤عـ

٢٠٢٢/١١/٢٨م

سطى  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع  سرصعب  أبع  طخسإ  الثضاعر  سطص 
اجاحعاد طصاوطغظ، أتثعما صائث ضاغئئ جظغظ، شغ جرغمئ اغاغال جثغثة ظفثتعا صعات اقتاقل خقل اصاتاطعا 
طثغط جظغظ شغ الدفئ الشربغئ المتاطئ شةر الثمغج الماضغ، شصال: بغظما ضاظئ سغعن المدططغظ طظ حئاب 
افطئ تثرف الثطعع لثروج طظاثئاتعط طظ الاخفغات شغ طعظثغال صطر، ضان ضئاط الظثئئ شغ جغح ضغان 
غععد غاتدرون لاخفغئ خغرة حئاب جظغظ، وبغظما ضاظئ أسغظ حئاب افطئ ُتعّجه بصخث خئغث ظتع طقسإ ضرة 
الصثم شغ صطر ضاظئ سغعن صظاخئ جغح ضغان غععد سطى طظاظغر بظادصعط ترخث حئاب جظغظ لاجرع الرخاص 
شغ صطعبعط. وتساءل الثضاعر أبع سرصعب شغ تسطغص ضائه إلذاسئ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر: إن 
ضان المعظثغال شغ صطر لضظ الاخفغات التصغصغئ ضاظئ شغ شطسطغظ، شعض جغضعن الرد شغ سخر طعظثغال 
التضام الثعظئ وسطماء السقذغظ والمرتجصئ طظ اإلسقطغغظ تخفغصاً ورشسا فسقم جاغضج بغضع وعااشات شغ 
المثرجات؟! إن الرد التصغصغ سطى عثه الاخفغات ق غضعن إق باترغك الةغعش والبأر لثطاء الحعثاء افبرار 

وتترغر افرض المئارضئ واصاقع ضغان غععد طظ جثوره.
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 افربساء ١٣ طظ جمادى افولى ١٤٤٤ عـ المعاشص ٧ ضاظعن افول/ دغسمئر ٢٠٢٢ طـ  ٤     السثد ٤٢٠

وضان ختابئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص غفرصعن بغظ طا عع تضط 
حرسغ ق تةعز طثالفاه وطا عع طظ الرأي والمحعرة، 
ولط  غغره،  شغ  الرأي  وغطرتعن  بالحرع،  شغطاجطعن 
تسمح  أو  دائمئ  تثودًا  تسرف  اإلجقم  دولئ  تضظ 
وق  اإلجقم،  أرض  سطى  جعئ  في  سسضرغئ  بصعاسث 
تسصث أي طساعثة أو عثظئ شغعا طا غثالش حرع اهللا، 

باذلئ العجع شغ تفر افطظ وظحر الثسعة لطسالط.
طظعاج  سطى  الباظغئ  الثقشئ  دولئ  بسعدة  واجائحارًا 
المسطمغظ  خطغفئ  شإن  اهللا،  بإذن  الصرغئئ  الظئعة 
جغطئص السغاجئ التربغئ اإلجقطغئ ضما بغظعا رجعل 
وا  دُّ أَعِ ﴿وَ اهللا:  فطر  اطاباقً  باإلسثاد  شغطاجم  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا 
وَّ  دُ بُونَ بِهِ عَ هِ رْ يْلِ تُ بَاطِ اخلَْ نْ رِ مِ ةٍ وَ وَّ نْ قُ تُمْ مِ تَطَعْ ا اسْ مْ مَ هلَُ
حرسغ،  تضط  عع  طا  بضض  وغطاجم   ،﴾ مْ كُ وَّ دُ عَ وَ اهللاِ 
باذقً العجع بالمحعرة فعض الرأي بما غصع شغ دائرة 
الرأي والمحعرة واضسًا صعاسث لطاةظغث والاثرغإ سطى 
الصاال لطمسطمغظ، طاابسًا بظفسه بخفاه الصائث السام 
طظ  سظه  غخثر  بما  اقلاجام  ُغظغئه  لمظ  أو  لطةغح 
تاسطص  ضاظئ  إن  لطحرع  طثالفئ  غغر  وأتضام  صعاظغظ 
بسصث عثظئ أو طساعثة أو الةعاد بما غدمظ اظاحار 

دسعة اإلجقم إلى جمغع الثول والحسعب.
وعظا ق غفعتظا أن دولئ اإلجقم الباظغئ الصائمئ صرغئًا 
بإذن اهللا جاضعن لعا ظصطئ ارتضاز أولى تظاحر بسثعا 
لدط غغرعا أو دسعة غغرعا طظ الثول الصائمئ تالغًا، 
والاغ غثالش واصسعا طا ضان سطغه واصع دولئ اإلجقم 
اهللا  بإذن  الثولئ  صغام  لتزئ  وطظ  شالغعم  افولى، 
الصائمئ،  اإلجقطغئ  الئقد  بصغئ  ضط  سطى  جاسمض 
وطتاربئ أي ظزام صائط غمظع عثا اقظدمام، وجغاط 
طتاربئ  ضعظعا  تغث  طظ  افخرى  الثول  بغظ  الامغغج 
تضمًا أم طتاربئ شسًق، شصث تسصث طساعثات واتفاصات 
غراعا  لمثد  تضمًا  المتاربئ  الثول  طع  جعار  وتسظ 
والاعغؤئ  اقجاسثاد  شغ  تساسث  المسطمغظ  خطغفئ 
وبرغطاظغا  ضأطرغضا  شسًق  المتاربئ  الثول  لمعاجعئ 
اإلجقطغئ  الثولئ  غثخض  أن  غةعز  طظ  طئغظًا  وغغرعا، 
أو طظ غمظع طظ دخعلعا، وطاثثًا تالئ الترب الفسطغئ 
المئاحرة طع أي ضغان غتاض ججءًا طظ أرض اإلجقم 
ضضغان غععد، وشغ ضض ذلك دون أن غثالش أي تضط 
حرسغ، شق غصغط تتالفات سسضرغئ، وق غسمح بعجعد 
صعاسث سسضرغئ شغ بقد اإلجقم، طاابسًا وطراصئًا في 
اتفاصغئ  أو  طساعثة  أّغئ  لظصخ  ظظ  غطئئ  أو  ظصخ 
طترضًا الةغعش والسراغا بسث إسثادعا اإلسثاد القزم 
لظحر اإلجقم شغ ضض أرجاء افرض، ظاخرًا لطثغظ شغ 
اإلجقم  تطئغص  طتسظًا  أرضه،  سطى  اهللا  حرع  إصاطئ 
شغ الثاخض وظحره شغ الثارج دون أن غسمح لفرد أو 
جماسئ بسصث اتفاصات أو طساعثات طع الثول الضاشرة، 
أسطى  بأظه  اهللا  حرع  بما  الاجاطًا  بض  تسططًا،  لغج 
أو  المسطمغظ  لثطغفئ  التربغئ  السغاجئ  صغادة وإدارة 
سعدة  سطى  السمض  المسطمغظ  شسطى  شصط.  ُغظغئه  طظ 
اإلجقم وسعدة دولاه طع الساططغظ، وابصغظ طظ ظخر 
تسالى:  صال  رجطه،  ظخر  ضما  المآطظغظ  لسئاده  اهللا 
ومُ  قُ مَ يَ وْ يَ يَا وَ نْ يَاةِ الدُّ نُوا يفِ احلَْ ينَ آمَ الَّذِ نَا وَ لَ سُ ُ رُ ا لَنَنرصُ ﴿إِنَّ

ادُ﴾. هَ َشْ األْ
شغ  السربغئ  الةجغرة  ضض  سطى  اطاث  اإلجقم  شسططان 
أصض طظ سحر جظعات طظ سمر دولئ اإلجقم افولى، 
وجغماث بإذن اهللا لغئطس طا بطس الطغض والظعار ضما صال 

رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «لََيْبلَُغنَّ َهَذا اْألَْمُر َما بَلََغ اللَّْيُل َوالنََّهاُر».
لعثا ظثسع المسطمغظ بحضض سام، وأبظاءظا طظ أعض 
بإطرة  الاترغر  لتجب  الظخرة  لغسطعا  والمظسئ  الصعة 
السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ لغسطظعا خقشئ 
والطمأظغظئ  السثل  تظحر  الظئعة؛  طظعاج  سطى  راحثة 

 بغظ الظاس

لصث بئئ غصغظا بظاًء سطى افدلئ والئراعغظ والحعاعث 
طظٌئ  وأظه  وتسالى،  جئتاظه  وتثه  اهللا  بغث  الظخر  أن 
وِعئٌئ غظجلعا اهللا جئتاظه سطى طظ غحاء طظ سئاده، 
الظخر  أن  وافطبطئ  والئراعغظ  بافدلئ  اتدح  وصث 
صرغإ بإذن اهللا، وطا عع إق خئر جاسئ، غأتغ ضطمح 
الئخر، وأن اقباقء جظئ طظ جظظ الضعن، ق تاشغر وق 
تائثل إق بإذظه تسالى، وأن الئحرغات سطى صرب ظخر 
ظفعس  إق  تظضرعا  ق  افشص،  شغ  بحائرعا  قتئ  اهللا 
طرغدئ، وق تشخ الظزر سظعا إق سغعن سطغعا غحاوة 

وصث أخابعا الرطث.
ووضح غصغظا أن طا غخغإ تمطئ الثسعة شغ ضض طضان 
وجثرغئ  وتساغط  وجةعن  وططاردة  تدغغص  طظ 
ءٍ  يْ بِشَ مْ  نَّكُ وَ لَنَبْلُ ﴿وَ تسالى:  صال  واطاتان،  اباقء  عع 
سِ  َنْفُ األْ وَ الِ  وَ َمْ األْ نَ  مِ نَقْصٍ  وَ وعِ  الْجُ وَ فِ  وْ الْخَ نَ  مِ
عع  اهللا  طظ  واقباقء   .﴾ ينَ ابِرِ الصَّ رِ  بَشِّ وَ اتِ  رَ الثَّمَ وَ
لطامتغص، شمظ بصغ صعغاً بابااً رشع اهللا درجاه وأسطى 

صثره وجسطه غعم الصغاطئ شغ سطغغظ.
وأن الظخر ق غاتصص إق شغ ظض دولئ تطئص اإلجقم؛ 
أوجإ  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
اإلجقم إصاطاعا، شعغ الظزام السغاجغ العتغث الثي 

ارتداه اهللا لطمسطمغظ.
الظخر  لاتصغص  غسمض  أظه  الثسعة  تاطض  شغ  وافخض 
لقجقم، ساطًق  أطغظاً  شغ الحثائث؛ وأن غضعن تارجاً 
وق  دسعته،  شغ  غةاطض  ق  الراحثة،  الثقشئ  إلصاطئ 

تدسش سجغماه.
لظ  الغعم  السالط  شغ  الماتضمئ  افظزمئ  أن  واتدح 
والادغغص  بقده،  وتمجغص  اإلجقم  ترب  سظ  تاعصش 

سطى أعطه.
لثا شطغشاظط تمطئ الثسعة عثا اقباقء وعع شغ دائرة 
الصداء، ولُغُروا اهللا جئتاظه وتسالى طظ أظفسعط خغرًا 
ولغئصعا سطى السعث باباغظ، شق غزعروا لغظاً، وق ضسفاً، 
صال  وتجطاً،  صعًة  ُغزعروا  أن  افخض  بض  تراجساً،  وق 
وا  عُ مَ جَ دْ  قَ النَّاسَ  إِنَّ  النَّاسُ  مُ  لَهُ الَ  قَ ينَ  ﴿الَّذِ تسالى: 
مَ  نِعْ هُ وَ بُنَا اللَّ سْ الُوا حَ قَ اناً وَ مْ إِيمَ هُ ادَ زَ مْ فَ هُ وْ شَ اخْ مْ فَ ﴾.لَكُ كِيلُ الْوَ
سطى تاطض الثسعة أن غعصظ غصغظاً جازطاً أن رزصه سطى 
ربه ولظ تساطغع أغئ صعة سطى افرض أن تمظع رزصًا 
صرره اهللا له، وأن أجطه بغث اهللا لظ تساطغع أي صعة 
وصدائه  اهللا  تضط  دون  روته  تأخث  أن  افرض  شغ 

وأجطه جئتاظه وتسالى!
سطى تاطض الثسعة أن غزض طحاشق باضالغش دسعته، 
وإتاذئ دسعته بافسمال المآبرة لخظاسئ الرأي السام 
وجعب  وسطى  باإلجقم،  التضط  وجعب  سطى  العاسغ، 

وتثة المسطمغظ شغ ظض الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
حروط  شغه  تعشرت  طظعط  رجض  خقل  طظ  الظئعة، 
لغضعن  واخاغار  رضا  سظ  المسطمعن  وباغسه  الثطغفئ، 

إطاطاً لعط.
افخض أن غضعن تاطض الثسعة، ظحغطاً صعغاً وابصاً بربه، 
غساحرف المساصئض بالافاؤل لغخظسه بمئثئه وغآبر 
شغه بسصغثته وأتضام ربه، شضض غعم غمر إق وعع غصثم 
تثغباً شغ المسةث، أو ظصاحاً جماعغرغاً عظا أو عظاك، 
أو طتاضرة شغ طسةث، أو الضاابئ شغ الختش، أو شغ 
حئضات الاعاخض اإللضاروظغ.. إلت، غثسع الظاس إلصاطئ 
الثقشئ، أو طحارضاً شغ شسالغئ ساطئ، أو طظاجئئ أو سجاء 
دسعته  لعط  لغسرض  بطثه  شغ  بالمآبرغظ  غاخض  أو 
اإلجقم،  صدغئ  لغائظعا  أتسظ  عغ  بالاغ  وغةادلعط 
وغرشسعا أغثغعط سظ تأغغث أظزمئ الئاذض ضطعا، ضما 

ضان غفسض الظئغ سطغه الخقة والسقم.
الظخر  بأن  اإلغمان  الثسعة  تمطئ  سطى  الثاام  خاتمئ 
الرجعل  تثغث  وغضفغعط  وافجض،  الرزق  طبض  صداء 
ُغالُم،  «يَا  سظه:  اهللا  رضغ  سئاس  قبظ  صاله  الثي  ملسو هيلع هللا ىلص 
تَِجْدُه  اللَه  اْحَفِظ  يَْحَفظَْك،  اللَه  اْحَفِظ  كَلَِماٍت:  أعلُّمَك  إنِّي 
تَُجاَهَك، إَِذا َسألَْت َفاسأَِل الله، وإَِذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْن باللِه، 
لَْم  ِبَشيٍء  يَْنَفُعوَك  أْن  َعلَى  اْجَتَمَعْت  لَْو  َة  األُمَّ أنَّ  َواْعلَْم: 
أْن  َعلَى  اجَتَمُعوا  َوإِن  لََك،  اللُه  كََتبُه  َقْد  ِبَشيٍء  إالَّ  يَْنَفُعوَك 
َعلَْيَك،  اللُه  كََتَبُه  َقْد  ِبَشيٍء  إالَّ  وَك  يَُضرُّ لَْم  ِبَشيٍء  وَك  يَُضرُّ
َوصاَل:  الارطثي،  رواه  حُف».  الصُّ ِت  َوَجفَّ األَْقالَُم  ُرِفَعِت 
شغ  أتمث  اإلطام  ظتعه  وأخرج  ختغح.  تسظ  تثغث 
طسظثه، والطئراظغ شغ الضئغر وافوجط، وشغ رواغئ 
التاضط شغ المساثرك والئغعصغ شغ حسإ اإلغمان: 
ْبِر، َوأَنَّ الَْفَرَج َمَع الْكَْرِب، َوأَنَّ َمَع  «َواْعلَْم أَنَّ النَّْصَر َمَع الصَّ

راً». الُْعْسِر يُسِّ
إظعا طرتطئ تمر شغعا أطئ اإلجقم باقباقءات وتزعر 
المرتطئ  إظعا  والبئات.  الخئر  طرتطئ  الئحرغات،  شغعا 
بسث  طا  إلى  اقجاسثاد  إلى  افطئ  شغعا  تتااج  الاغ 
عثا العاصع وطا بسث الظخر ضغش جظضعن؟ وضغش ظظحر 
السثل؟ وضغش ظئسط افطظ بغظ الظاس؟ وضغش ظصعد 

الظاس طظ خغر إلى خغر؟
العاتث  تسالى  باهللا  الزظَّ  الثسعة  تمطئ  شطغتسظ  لثا 
افتث، خابرغظ سطى اقباقءات، وطخثصغظ بالئحرغات، 
وابصغظ بربعط الثي وسثعط بالظخر والفاح والامضغظ، 
يَاةِ  نُوا فِي الْحَ ينَ آمَ الَّذِ نَا وَ لَ سُ رُ رُ ا لَنَنصُ صال تسالى: ﴿إِنَّ
ادُ﴾. إن اهللا طظةج وسثه، وطسج  هَ ومُ األَشْ قُ مَ يَ وْ يَ يَا وَ نْ الدُّ
 دغظه، وصاعر سثوه، وظاخر سئاده، ولع بسث تغظ

* طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر 
   شغ وقغئ السعدان

اظسصثت بفظثق ضعرظحغا بالثرذعم غعم افربساء ٢٠٢٢/١١/٣٠م شسالغات اقجاماع السادي الـ٤٨ لعزراء خارجغئ 
لقحضاقت  والتطعل  المساسغ  اقشاااتغئ  الةطسئ  طثاذئاه  لثى  جعدشري  أطرغضا  جفغر  وبمظ  اإلغصاد،  دول 
افشرغصغئ، وطةععدات اإلغصاد شغ عثا اإلذار، واسائرعا طعمئ وططمعجئ طظ تغث المظعةغئ الاغ تئظاعا، وأحار 
إلى دور اإلغصاد شغ تسعغض السمطغئ السغاجغئ بالسعدان، قجاسادة اقظاصال الثغمصراذغ، وجسطه طباقً غتاثى 
به. تسصغئا سطى ذلك صال الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض) شغ 
تسطغص ضائه إلذاسئ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر إن: طظزمئ اإلغصاد شغ افخض عغ طظزمئ تسظى 
بالاظمغئ شغ افصطار المظدعغئ تتئ لعائعا، واإلغصاد عغ اخاخار لطعغؤئ التضعطغئ لطاظمغئ، وطصرعا جغئعتغ، 
تأجسئ سام ١٩٩٦م ضمظزمئ بثغطئ لطسططئ التضعطغئ الثولغئ لقظماء وطضاشتئ الاختر، الاغ أظحؤئ سام 
١٩٨٦م. وتدط ضًق طظ جغئعتغ، والسعدان، وجظعب السعدان، والخعطال، وضغظغا، وأوغظثا، وإبغعبغا، وإرغارغا، 
وعغ إتثى المظزمات اإلصطغمغئ شغ أشرغصغا، ورغط أن وظغفاعا افجاجغئ عغ اقعامام بافطظ الشثائغ وتماغئ 
الئغؤئ، إق أن العاصع غحغر إلى دورعا السغاجغ، باسائارعا واتثة طظ أذرع أطرغضا شغ أشرغصغا. وأضاف افجااذ 
أبع خطغض: تثغث السفغر افطرغضغ شغ اجاماع اإلغصاد شغ الثرذعم، وبظاؤه سطى المظزمئ ودورعا شغ تسعغض 
السمطغئ السغاجغئ شغ السعدان، غآضث طا ذعئظا إلغه بأن اإلغصاد تثخض ذرشاً طعما شغ خراع السعدان لمخطتئ 
السسضر الاابسغظ فطرغضا. أطا تثغث السفغر سظ اقظاصال الثغمصراذغ شعع طظ صئغض ذر الرطاد شغ سغعن أعض 
السعدان. وخاط افجااذ أبع خطغض تسطغصه طثاذئا أعض السعدان: إن تض افزطئ لغج سظث اإلغصاد، وق اقتتاد 
افشرغصغ، وق الغعظغااطج، وق غغرعا طظ المسمغات، ضما أظه لغج سظث السفغر افطرغضغ، وق السفغر الئرغطاظغ 
وق سمقئعما، وإظما التض عع شغ سصغثتضط؛ سصغثة اإلجقم السزغط الاغ تعجإ سطغضط تطئغص أتضام العتغ 

السزغط شغ دولئ اإلجقم الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

منظمة اإليقاد 
أداة من أدوات أمريكا  أفريقيا

ابتالءات وبشریات بین یدي وعد اهللا بالنصر!
 (الحلقة السادسة واألخيرة)

ماذا بعد النصر؟!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)*ـ 

ا  مَ بسث اهللا سج وجض طتمثا ملسو هيلع هللا ىلص رتمئ لطسالمغظ، ﴿وَ
وُطئحرًا  حاعثًا  وجسطه   ،﴾ ِنيَ املَ عَ لِّلْ ةً  َ محْ رَ إِالَّ  نَاكَ  لْ سَ يراً أَرْ نَذِ اً وَ بَرشِّ مُ داً وَ اهِ نَاكَ شَ لْ سَ ا أَرْ َا النَّبِيُّ إِنَّ ا أَهيُّ وظثغرا، ﴿يَ
نِرياً﴾، شصام ملسو هيلع هللا ىلص وطظث  اجاً مُ َ رسِ نِهِ وَ ياً إِىلَ اهللاِ بِإِذْ دَاعِ * وَ
سطى  والخئر  لقجقم،  الظاس  غثسع  افولى  الطتزئ 
اإلجقم  دولئ  بإصاطئ  تسالى  اهللا  أذن  تاى  أذاعط 
افولى شغ المثغظئ المظعرة، وطظ لتزئ وخعله ملسو هيلع هللا ىلص 
وضع لئظات افظزمئ الاغ جاسغر سطغعا دولئ اإلجقم، 
شئثأ بعضع طغباق المثغظئ الثي غئغظ ذئغسئ السقصئ 
اظاصض  بط  المسطمغظ،  وغغر  المسطمغظ  بغظ  المتطغئ 
لطمتغط اإلصطغمغ شغ ججغرة السرب طظ خقل السراغا 
والشجوات وسصث المساعثات والاتالفات، تاى أخئتئ 
لغظاصض  اإلجقم،  تضط  تتئ  ضطعا  السربغئ  الةجغرة 
الفرس  شغ  المامبض  الثولغ  المعصش  إلى  بسثعا 

والروم شغ ذلك العصئ.
الثطفاء  طظ  بسثه  وطظ  ملسو هيلع هللا ىلص،  سطغه  جار  طا  وباجاصراء 
طسالط  لظا  تادح  لطسالط  اإلجقم  رجالئ  ظحر  بعثف 
اإلجقطغئ.  السصغثة  طظ  طظئبصئ  تربغئ  جغاجئ 
رساغئ  تسظغ  والاغ   - اإلجقم  شغ  التربغئ  شالسغاجئ 
الظخر  غةسض  أن  حأظه  طظ  وضع  سطى  الترب  حآون 
رضظغظ  سطى  تصعم   - فسثائعط  والثثقن  لطمسطمغظ 
دسعة  وظحر  الثاخطغ  افطظ  تتصغص  عما  أجاجغغظ 
اإلجقم لطسالط، وعثا طا تصصه رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وطا جار 

سطغه طظ بسثه أطراء المسطمغظ وخطفاؤعط.
طا  جرغئ  أو  غجوة  ضض  شغ  غئغظ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  ضان 
غةإ أن غسغر سطغه المسطمعن، وطا عع خاضع لطرأي 
أختابه  ملسو هيلع هللا ىلص  أطر  التثغئغئ  خطح  شفغ  والمحعرة؛ 
طظ  صئعل  سثم  طظ  ضان  طا  طع  والرجعع  بالاتطض 
به،  اقصاثاء  واجإ  حرسغ  تضط  أظه  لُغئغظ  بسدعط 
سطى سضج طا تثث سظث ذعابه إلى بثر شأخث بمحعرة 
التئاب بظ المظثر رضغ اهللا سظه وغّغر طعصسه، لُغئغظ 
أظه الرأي والمحعرة. وضان شغ تروبه ملسو هيلع هللا ىلص ُغةغج أحغاء 
والاةسج،  الضثب  طبض  التروب  غغر  شغ  طترطئ 
وغترم أحغاء طئاتئ شغ غغرعا طبض الطغظ طع الةغح، 
وغثاار  وإسثاده  الةغح  تةعغج  سطى  غصش  ملسو هيلع هللا ىلص  وضان 
بظفسه،  بصغادته  غصط  لط  إن  له  المظاجئئ  الصغادة 
أطره،  طثالفئ  وسثم  اهللا  باصعى  غعخغعط  وضان 
جغقصعن  لمظ  أوقً  لقجقم  الثسعة  طظعط  وغططإ 
وأن غاتعلعا لثار اإلجقم، أو أن غثشسعا الةجغئ، شإن 
وصاالعط  باهللا  اقجاساظئ  شسطغعط  ذلك،  غاتصص  لط 
بسثم  غعخغعط  وضان  السطغا،  عغ  اهللا  ضطمئ  لاضعن 
صاض افذفال والظساء غغر المتاربات وضثلك الحغعخ، 
وسثم صطع افحةار وتثطغر الئقد، إق أظه ملسو هيلع هللا ىلص صث أجاز 
أن ُغساَطض السثو ضما ُغساِطض عع المسطمغظ، شصث أصسط 
بحعثاء  شسطعا  طا  طبض  صرغح  بضفار  غفسض  أن  ملسو هيلع هللا ىلص 
أن  بسث  الظدغر  بظغ  ظثض  بترق  وصام  أتث،  طسرضئ 
درغث  بصاض  المسطمعن  وصام  الثغاظئ،  طظعط  ظعرت 
لمحارضاه  جظئ  المؤئ  سمره  تةاوز  الثي  الخمئ  بظ 
المصاتطغظ بالرأي والمحعرة تغث ُسثَّ طظ المصاتطغظ، 
أو  الساطرة،  لاثرغإ  اإلجقطغ  الةغح  غدطر  وصث 
صاض أذفال أو ظساء أو صاض الئعائط شغ تالئ الصخش 
وضان  المسطمغظ.  لخالح  المسرضئ  لتسط  أو  الئسغث، 
شغ  غراه  بما  والمساعثات  العثن  بظفسه  غسصث  ملسو هيلع هللا ىلص 
طخطتئ اإلجقم والمسطمغظ، وضان ق غصئض طحارضئ 
أي ضغان غغر طسطط جغح المسطمغظ، تغث صال ملسو هيلع هللا ىلص: 
ِكنَي»، وغقتر طظ ضض طا صام به  «َال تَْسَتِضيُئوا ِبَناِر الُْمْرشِ
غظغئه  طظ  أو  الثطغفئ  غسصث  أن  جعاز  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل 
غدطر  أن  تاى  أو  طآصائ،  طساعثة  أو  طآصائ  عثظئ 
ظخرة  سظ  لاثثغطه  لسثو  وُغسطغ  طساعثة  غسصث  أن 

سثو آخر.

إضاءات على السیاسۀ الحربیۀ 
فی اإلسالم

ـــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا ظاخر – وقغئ افردنـ  ــــــــــ

raya_no_420.indd   4raya_no_420.indd   4 05.12.2022   13:15:0905.12.2022   13:15:09


