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اهللا،  جئغض  شغ  الةعاد  حعر  عع  رطدان  حعر  إن 
جطر  شطصث  والفاعتات،  اقظاخارات  حعر  وعع 
شمسرضئ  اقظاخارات؛  وأروع  أسزط  المسطمعن  شغه 
حعر  شغ  ضان  طضئ  وشاح  رطدان،  شغ  ضاظئ  بثر 
افظثلج  وشاح  لطعةرة،  الباطظئ  السظئ  شغ  رطدان 
ضان شغ حعر رطدان المئارك جظئ بمان وبماظغظ 
افول  شغ  ضاظئ  الحعثاء،  بقط  وطسرضئ  لطعةرة، 
تغث  لطعةرة،  وطائئ  سحرة  أربع  جظئ  رطدان  طظ 
وخض المسطمعن شغ ذلك العصئ إلى أجعار شرظسا. 
وضان شاح طثغظئ سمعرغئ شغ السادس طظ رطدان 
وطسرضئ  لطعةرة.  وطائاغظ  وسحرغظ  ابظاغظ  جظئ 
رتمه  افغعبغ  الثغظ  خقح  الظاخر  بصغادة  تطغظ 
ضاظئ شغ حعر رطدان. وضثلك طسرضئ سغظ جالعت 
رطدان.  حعر  شغ  ضاظئ  صطج  السططان  بصغادة 
السططان  غث  سطى  الصسطظطغظغئ  شاح  أغدا  وضثلك 
وجظعده  تسالى  اهللا  رتمه  الفاتح  طتمث  السبماظغ 
أترزه  ظخر  أضئر  أغثغعط  سطى  ضان  تغث  المغاطغظ، 
جائ  سام  الروطاظغئ  اإلطئراذعرغئ  سطى  المسطمعن 
المسطمعن  أغعا  لطعةرة.  وبماظمائئ  وسحرغظ 
أطةاد  إسادة  شغ  ترغئعن  أق  الصائمعن:  الخائمعن 
السطش  أولؤك  رطدان؟  حعر  شغ  السزام  أجثادضط 
عثا  شغ  اقظاخارات  وأروع  أسزط  جطروا  الثغظ 
ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  رجعل  بحارة  لاامعا  المئارك،  الحعر 
أق  الصسطظطغظغئ؟  عط  شاتعا  ضما  روطا  شافاتعا 
إلى  تاعصعن  أق  والضراطئ؟  السجة  أغام  إلى  تاعصعن 
اهللا  لصاء  تتئعن  أق  والفاعتات؟  اقظاخارات  أغام 
الحعادة  تتئعن  أق  سظضط؟  راض  وعع  وجض  سج 
بظعال  تطمسعن  أق  وتسالى؟  جئتاظه  اهللا  جئغض  شغ 
رضعان اهللا؟ أق تحااصعن إلى جظئ سرضعا ضسرض 
شاسالعا  ضطه  ذلك  أردتط  إن  وافرض؟  السماوات 
تئارك  اهللا  وظخر  اهللا  طسغئ  قجاةقب  طسظا  لاسمطعا 
أتضاطه،  وتطئغص  اهللا  حرع  باتضغط  وذلك  وتسالى؛ 
الثقشئ  دولئ  بإصاطئ  التغاة،  طظاتغ  ضاشئ  شغ 
أن  واسطمعا  أق  الظئعة.  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 
إزالئ عثا افذى الحثغث الثي ظاسرض له لغض ظعار 
أبظاء  طظ  وسمقئعط  المساسمرغظ  الضفار  غث  سطى 
غةإ  بض  والخعم،  بالخقة  شصط  تضعن  ق  جطثتظا، 
لاطئغص  السمض  والخغام  الخقة  جاظإ  إلى  سطغضط 
جئتاظه وتسالى شغ افرض وأن تزعروه  دغظ اهللا 
بإصاطئ  ضاشئ  افخرى  السغح  ذرق  جمغع  سطى 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ 
اقظاخارات  تسطغر  لغحعث  رطدان  غسعد  وعضثا 
افظزمئ  لاشغغر  شالسمض  أخرى.  طرة  والفاعتات 
لغج  الثقشئ  دولئ  إلصاطئ  والسمض  التالغئ  الفاجثة 
شرضه  شرض  عع  بض  شتسإ،  طعت  أو  تغاة  طسألئ 
اهللا جئتاظه وتسالى، وصسعدضط أغعا المسطمعن سظ 
الصغام بعثا العاجإ السزغط، وجضعتضط سظ جرائط 
عثه  شغ  جعءًا  غجداد  تالضط  جغةسض  تضاطضط، 
التغاة الثظغا، بط سثاب اهللا وغدئه شغ اآلخرة، صال 
َة ِبَعَمِل  ُب الَْعامَّ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َال يَُعذِّ
َقاِدُروَن  َوُهْم  ظَْهَرانَْيِهْم  بنَْيَ  الُْمْنكََر  يََرْوا  َحتَّى  ِة  الَْخاصَّ
اللَُّه  َب  َعذَّ َذلَِك  َفَعلُوا  َفإَِذا  يُْنِكُروُه  َفَال  يُْنِكُروُه  أَْن  َعَىل 
طظ  المسطمعن،  أغعا  إذًا  شاظافسعا  َة».  َوالَْعامَّ َة  الَْخاصَّ
اهللا  إلى  تعجععا  اهللا.  غرتمضط  الضرغط  الحعر  عثا 
سمقء  تضاطضط  إلجصاط  بالسمض  وتسالى  جئتاظه 
الشرب الضاشر المساسمر وإصاطئ الثقشئ سطى أظصاض 
سروحعط، شئالثقشئ وتثعا غضعن لقجقم جططان 
غتمغ بغداضط ودغظضط، وغصثف الرسإ شغ خثور 
 ِ َّ َنْصُر  َجاء  ﴿ِإَذا  تسالى:  صال  طظضط،  أسثائضط 
 ْفَواجًا 

َ
أ  ِ َّ ِديِن   ِ َيْدُخُلوَن  اَس  النَّ ْيَت 

َ
َوَرأ   َواْلَفْتُح 

ابًا﴾. َتوَّ اَن  َ ُھ  ِإنَّ َواْسَتْغِفْرُه  َك  ِ
ّ َر ِبَحْمِد  ْح  َفَسّبِ

المصاعل  الرئغج  ابظ  دغئغ  طتمث  وتسغغظ  سسضري 
رئغسا لطمةطج وأسطظ سظ تض الئرلمان وتض التضعطئ. 
وصال الماتثث باجط الةغح "إن المةطج السسضري 
غدمظ  دغئغ  إدرغج  طتمث  برئاجئ  اقظاصالغ 
اقجاصقل العذظغ وجقطئ افراضغ والعتثة العذظغئ 
واتارام المساعثات واقتفاصات الثولغئ وغدمظ طرتطئ 
اظاصالغئ طثتعا ١٨ حعرا تةري بسثعا اظاثابات ترة 
ودغمصراذغئ وحفاشئ"، وأحار إلى "شرض تزر الاةعل 
وإغقق  خئاتا  الثاطسئ  تاى  طساء  السادجئ  طظ 
"طغباق  سظ  وأسطظ  لطئقد"،  والةعغئ  الئرغئ  التثود 
اظاصالغ غمظح الرئغج اقظاصالغ خقتغات واجسئ وغطشغ 
الثجاعر". وعضثا شإن تضعطئ وبرلمان ودجاعر الظزام 
تطشى طظ صئض المآجسئ السسضرغئ لطظزام وطظ الرجال 
أظفسعط الصائمغظ سطى التضط جعى دغئغ المصاعل. إذ 
إن غالئغئ الدئاط الضئار عط طظ سائطئ وأصارب الرئغج 
المصاعل طظ صئغطئ الجغاوة الاغ لعا اطاثادات شغ تحاد 
ظفسعا،  سطى  طظصسمئ  صئغطئ  وعغ  والسعدان.  ولغئغا 
شعظاك طظ المامردغظ طظ غظامغ لعثه الصئغطئ. وغثضر 
أن أوقد سمعطاه عط الثغظ صادوا عةعطا شغ بثاغئ 
سام ٢٠١٩ بصغادة تغمان إغردغمغ باجط اتتاد صعى 
المصاوطئ. وضادوا أن غظةتعا شغ تمردعط لعق الاثخض 
الثي  الةثغث  السسضري  المةطج  أن  سطما  الفرظسغ. 
حضض برئاجئ طتمث دغئغ طضعن طظ ١٥ ضابطا بغظعط 
رشدعط  المامردون  أسطظ  وصث  الجغاوة.  صئغطئ  طظ   ٨
الظاذص  وصال  اقظاصالغ،  السسضري  لطمةطج  الصاذع 
باجط المامردغظ "صعاتظا شغ ذرغصعا إلى إظةاطغظا لضظظا 
جظارك طا بغظ ١٥ جاسئ إلى ٢٨ جاسئ فبظاء دغئغ 

الخغام الةظئ واإلطام الةظئ
ــــــــــــــــــــ

بصطط: افجااذ ساطر السالط

املساةثات السغاجغئ يف تحاد

غثا السابع سحر طظ رطدان عع ذضرى طسرضئ بثر، 
التص  بغظ  شغعا  اهللا  شرق  الاغ  الفرصان،  طسرضئ 
تصصه  ظخر  أول  ضان  الغعم  عثا  شفغ  والئاذض، 
وتتئ  دولاعط،  ظض  شغ  الضفار  سطى  المسطمعن 
طظ  شعض  ملسو هيلع هللا ىلص.  اهللا  رجعل  ورئغسعط  ظئغعط  صغادة 
الفدغض  الحعر  عثا  شغ  الةث  جاسث  سظ  طحمر 
سطى  الثقشئ  بإصاطئ  بثر  طسرضئ  ذضرى  لغتغغ 
طظعاج الظئعة؛ شغفرق اهللا بسعاسثعط بغظ شسطاط 
والئاذض؟ الضفر  شسطاط  وبغظ  والتص  اإلغمان 
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ضطمئ السثد

لصث جسض اهللا عثه افطئ أطئ واتثة وحرع لعا سعاطض 
نَّ  ِ ﴿َو السجغج:  ضاابه  شغ  السجة  رب  غصعل  وتثتعا، 
شأضرطعا  ُقوِن﴾،  َفاتَّ ُكْم  ُّ َر َنا 

َ
َوأ َواِحَدًة  ًة  مَّ

ُ
أ ُتُكْم  مَّ

ُ
أ ِذِه  َ

باإلجقم السزغط وجسض له أرضاظا وأجسا... وإذ أذض 
وباسائاره  رطدان  حعر  الضرغط،  الحعر  عثا  سطغظا 
سئادة  شضان  اإلجقم  سطغعا  بظغ  الاغ  الثمج  طظ 
سطغعا  افجر  تصثغر  وجض  سج  اهللا  غاعلى  أن  اجاتصئ 
سج  غصعل  وجععا.  سطى  تمئ  إن  سزغط  بعابعا  فن 
آَدَم  ابِْن  َعَمِل  «كُلُّ  الصثجغ:  التثغث  شغ  صائض  طظ 
المخطفى  وغصعل  ِبِه»  أَْجِزي  َوأَنَا  ِيل  َفإِنَُّه  ْوَم  الصَّ إِالَّ  لَُه 
َياُم ُجنٌَّة َما لَْم يَْخِرْقَها». وطسظى جظئ أي جارة  ملسو هيلع هللا ىلص: «الصِّ

ووصاغئ وتخظ تخغظ طظ الظار.
صغض:  شصث  وغدسفعا  الحععة  غضسر  الخغام  وفن 
افبرار  ورغاضئ  المتاربغظ  وجظئ  الماصغظ  لةام  "إظه 

والمصربغظ".
حر  وغصغعا  الروح  وغشثي  الظفج  غعثب  والخغام 

المعالك.
اآلخرة  شغ  جعظط  سثاب  خاتئعا  سظ  تثشع  جظئ 
غعم  الظار  غعرده  أن  غمضظ  طا  ضض  سظ  وتتةجه 
التساب. وشغ التثغث سظ أبغ عرغرة أن رجعل اهللا 
َياُم ُجنٌَّة َوِحْصٌن َحِصنٌي ِمْن النَّاِر»، ولطظسائغ  ملسو هيلع هللا ىلص صال: «الصِّ
طظ تثغث سبمان بظ أبغ الساخغ: «ُجنٌَّة كَُجنَِّة أََحِدكُْم 
ْوُم ُجنٌَّة يَْسَتِجنُّ ِبَها  ِمْن الِْقَتاِل»، ولططئراظغ سظه أغدا: «الصَّ

ْوُم ُجنٌَّة ِمْن َعَذاِب اللَِّه». الَْعْبُد ِمَن النَّاِر»، ولطئغعصغ: «الصَّ
عرغرة  أبع  رواه  الثي  التثغث  شغ  وردت  إذ  والةظئ 
وردت  شصث  الخغام  بمعضعع  الئثاري  ختغح  شغ 
أغدا شغ تثغث رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص الثي رواه أبع عرغرة 
بما  غتضط  الثي  اإلطام  سظ  طسطط  ختغح  شغ  أغدا 
َا اْإلَِماُم ُجنٌَّة يَُقاتَُل ِمْن َوَرائِِه َويُتََّقى ِبِه». أظجل اهللا إذ صال: «إمِنَّ
شاهللا تسالى جسض اإلطام جظئ؛ أي وصاغئ وتفزاً، غاصى 
به طظ افسثاء وغتاشر به سطى بغدئ الثغظ وغأطظ 
المسطمعن حر سثوعط. شئاطئغصه اإلجقم ظزام تغاة 
 ِ
ّ
ِ ِذيَن آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا 

ا الَّ َ ُّ
َ
﴿َيا أ تسالى:  صعله  غاتصص 

حسُث  ُغطط  وباإلطام  ُيْحِييُكْم﴾.  ِملَا  َدَعاُكم  ِإَذا  ُسوِل  َوِللرَّ
المسطمغظ وغةمع حمطعط وتاعتث ضطماعط... شعق 
ضان اعامام المسطمغظ باإلطام ضاعاماطعط بالخغام؟!

شعق تثضر المسطمعن تاجاعط لقطام سظث اجاصئال 
رطدان ووداسه وتاجاعط لمظ غسطظ لعط بئعت رؤغئ 
العقل؟ عق اعاط المسطمعن باظخغإ اإلطام والثي 
جسطه اهللا شرضا ضالخغام وجسض دسعته طساةابئ ضما 
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رجعل  تثغث  طظ  المظثري  روى  الخائط؟ 
ائُِم َحتَّى يُْفِطَر، َواْإلَِماُم الَْعاِدُل، َوَدْعَوُة  «ثـََالثٌَة َال تَُردُّ َدْعَوتُُهْم: الصَّ
اَمِء، َويَُقوُل  الَْمظْلُوِم يَْرَفُعَها اللَُّه َفْوَق الَْغاَمِم َويَْفَتُح لََها أَبَْواَب السَّ

نَِّك َولَْو بَْعَد ِحنٍي». يِت َألَنُْرصَ : َوِعزَّ الرَّبُّ
جاء شغ ضااب "السصث الفرغث -  واظزر رتمك اهللا طا 

الةجء افول":
ولغ  لما  سظه  اهللا  رضغ  السجغج  سئث  بظ  سمر  (ضاإ 
أن  الئخري  التسظ  أبغ  بظ  التسظ  إلى  الثقشئ 
غضاإ إلغه بخفئ اإلطام السادل، شضاإ إلغه التسظ 
جسض  اهللا  أن  المآطظغظ  أطغر  غا  "اسطط  اهللا :   رتمه 
اإلطام السادل صعام ضض طائض وصخث ضض جائر وخقح 
طزطعم  ضض  وظخفئ  ضسغش  ضض  وصعة  شاجث  ضض 
وطفجع ضض ططععف، واإلطام السثل غا أطغر المآطظغظ 
ضالراسغ الحفغص سطى إبطه الرشغص بعا الثي غرتاد لعا 
أذغإ المراسغ وغثودعا سظ طراتع العطضئ وغتمغعا 

طظ السئاع وغضظعا طظ أذى التر والصر . 
سطى  التاظغ  ضافب  المآطظغظ  أطغر  غا  السثل  واإلطام 
غضاسإ  ضئارًا،  وغسطمعط  خشارًا  لعط  غسسى  ولثه 

لعط شغ تغاته وغثخر لعط بسث طماته . 
واإلطام السثل غا أطغر المآطظغظ ضافم الحفغصئ الئرة 
ورباه  ضرعا  ووضساه  ضرعا  تمطاه  بعلثعا؛  الرشغصئ 
تارة  ترضسه  بسضعظه،  وتسضظ  بسعره  تسعر  ذفًق 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

/raiahnews @ht_alrayah info@alraiah.net/c/AlraiahNet  /alraiahnews/ht.raiahnewspaper

الةعاب: لضغ غادح الةعاب ظساسرض افطعر الاالغئ:
غعم  تحاد  شغ  رئاجغئ  اظاثابات  جرت  لصث   -١
طاعمئ  المسارضئ  صعى  وصاذساعا   ٢٠٢١/٤/١١
الرئغج دغئغ بالاجوغر وباضمغط افشعاه وطظع صادتعا 
شعز  سظ   ٢٠٢١/٤/١٩ غعم  أسطظ  وصث  الارحح،  طظ 
الرئغج إدرغج دغئغ بظسئئ ٧٩,٣٢٪ لغتضط الئقد 
طع  المسارك  شغ  غخاب  أن  صئض  أخرى  جظعات  جئ 
طظ  العشاق  جئعئ  أسطظئ  وصث  بساسات.  المامردغظ 
أجض الاشغغر غعم ٢٠٢١/٤/١٢ سظ رشدعا لقظاثابات 
وترضئ صعاتعا المامرضجة شغ جظعب لغئغا ظتع الساخمئ 
طتمث  الةئعئ  زسغط  أسطظ  شصث  إظةاطغظا.  الاحادغئ 
طعثي سطغ الئثء بالاترك، وتصثر صعاته بظتع ١٥٠٠

حثص دخطعا سطى طاظ طؤات السغارات الرباسغئ الثشع. 
تغث دخطئ تحاد طظ طثغظئ الةفرة جظعبغ لغئغا تغث 
شثخطئ   ٢٠٢١/٤/١٢ غعم  تحاد  حمال  إلى  طصرعا 
وقغئ تئساغ بط دخطئ وقغئ ضاظط الاغ تئسث ٤٠٠

خفتاعا  سطى  وأسطظئ  إظةاطغظا،  الساخمئ  سظ  ضطط 
ضاظئ  جرت  الاغ  "اقظاثابات  أن  شغسئعك  طعصع  شغ 
طعجلئ ودسئ الحسإ لمساظثتعا لاترغر وذظعط تحاد 
ولطدشط سطى الثغضااتعرغئ" وأسطظئ اجاغقءعا سطى 

تاطغات بالصرب طظ التثود الطغئغئ بثون طصاوطئ.
٢- صال الماتثث باجط الةغح الاحادي الةظرال سازم 
غعم  الرجمغ  الاحادي  الاطفجغعن  سئر  أغعظا  برطاظثوا 
دغئغ  إدرغج  الةمععرغئ  رئغج  "إن   :٢٠٢١/٤/٢٠
إغاظع لفر أظفاجه افخغرة طثاشسا سظ وتثة وجقطئ 
افجى  بئالس  وظسطظ  المسرضئ..  جاتئ  شغ  افراضغ 
٢٠ البقباء  تحاد  طارحال  وشاة  ظئأ  الاحادي  لطحسإ 

ظغسان/أبرغض ٢٠٢١"، ضما أسطظ سظ تأجغج طةطج 

انتفعوا برمضان 
أیها الصائمون القائمون

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

آال
اب ج

جع

لصث جطر أعض الصثس السجل الثروس خقل تخثغعط لثسعات وتترضات صطسان المساعذظغظ، لغآضثوا أظعط 
أعض رباط وأظعط ق غصئطعن الثظغئ شغ دغظعط. ضما تآضث عثه افتثاث التصغصئ الاغ باتئ داطشئ وعغ أن أعض 
شطسطغظ بض والمسطمغظ ضاشئ شغ شسطاط، وتضاطعط شغ شسطاط آخر عع شسطاط أسثائعط، تغث ق جططئ 
الاظسغص افطظغ وق أختاب العخاغئ المجسعطئ، وق أولؤك الماظاشسعن سطغعا طظ طبض تضام ترضغا وتضام طمطضئ 
آل جسعد، وق روغئدات دول الثطغب وباصغ جعصئ التضط الةئري؛ غضاربعن لما غتخض فعض شطسطغظ وطا غخغئعط 
وطا غصع سطغعط طظ سثوان، شطع ضان لثى عآقء أدظى حسعر بالتمغئ لترضعا جغعحعط طظ شعرعط لظخرة الصثس 
وأعطعا، لضظعط ق غترضعن جاضظا خق بسخ اإلداظات والحةإ واقجاظةاد بالمةامع الثولغ، والمااجرة بمعاصش 
أعض الصثس وأعض شطسطغظ بغظما عط غماطضعن الةغعش والسقح الضفغطغظ باترغر المسةث افصخى المئارك 
وشطسطغظ طظ بترعا إلى ظعرعا. إن اساثاءات غععد صث زادت شغ اآلوظئ افخغرة بحضض ضئغر اسامادا سطى تثاذل 
أظزمئ الاطئغع، واظسةاطا طع طساسغ ضغاظعط المست لطعخعل إلى طرتطئ الاصسغط المضاظغ والجطاظغ لطمسةث 
افصخى، وسربثة ضغان غععد وطساعذظغه عثه لظ غعصفعا إق تترك جاد طظ افطئ اإلجقطغئ إلجصاط تضاطعا 
الثعظئ وطئاغسئ اإلطام الةظئ الثي تصاتض طظ ورائه وتاصغ به لاترغر شطسطغظ والمسةث افصخى المئارك.

أحداث القدس تؤکد انفصال الحکام عن األمۀ 
وتثبت حاجۀ فلسطین لجیوش المسلمین

السآال: أسطظ الةغح الاحادي غعم ٢٠٢١/٤/٢٠ طصاض الرئغج الاحادي إدرغج دغئغ شغ طسارك طع طامردغظ 
شغ حمال الئقد صادطغظ طظ جظعب لغئغا، وأسطظ سظ تحضغض طةطج سسضري غاعلى رئاجاه ابظ الرئغج 
المصاعل رئغج الترس الرئاجغ طتمث دغئغ لفارة اظاصالغئ ١٨ حعرًا، وأسطظ سظ تض الئرلمان والتضعطئ وتزر 
الاةعال طساء وإغقق طظاشث الئقد الةعغئ والئرغئ. ودسا جمغع صعى المسارضئ لطتعار. شما تصغصئ طا جرى وغةري 

شغ تحاد وإلى أغظ تاةه افوضاع؟ وطا عغ ارتئاذات الصعى المامردة؟ وطا سقصئ ذلك بالخراع الثولغ؟
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ُطظث طا غجغث سطى سحر جظعات ودولئ غععد ُتخّسث طظ 
وتامادى  المثاطفئ  اإلغراظغئ  المخالح  ضث  اساثاءاتعا 
بسث  ساطاً  المساعثشئ  افعثاف  ظعسغئ  تعجغع  شغ 
سام، شغما تضافغ إغران شغ رّدعا سطى تطك اقساثاءات 
الماضّررة بالاخرغتات الضقطغئ الثالغئ طظ أي طفسعل 
والممابطئ لاخرغتات تضام جعرغا الاغ ُترّدد باجامرار 
افجطعاظئ المحروخئ الاغ تجسط بأّظعا تتافر بتص 

الرد سطى الُسثوان شغ المضان والجطان المظاجئغظ.
إغران  ضث  غععد  دولئ  اساثاءات  ُطسطسض  بثأ  لصث 
ُغسّمى  شغروس  إدخال  تّط  تغظما   ٢٠١٠ السام  طظث 
(جاعضسظئ) سطى أظزمئ التعاجغإ اإلغراظغئ الماسطصئ 
أجعجة  بسخ  إسطاب  إلى  وأدى  الظعوي،  بئرظاطةعا 

الطرد المرضجغئ شغ المفاسقت الظعوغئ.
سطماء  باجاعثاف  ذلك  بسث  غععد  دولئ  حرسئ  بّط 
آخرعط  وضان  طظعط،  خمسئ  شصاطئ  اإلغراظغغظ  الثرة 
ُطتسظ شثري زاده، وعع أضئر خئغر ظعوي إغراظغ غسمض 
اغاالاه  والثي  اإلغراظغ،  البعري  الترس  خفعف  شغ 
بطرغصئ   - اإلغراظغغظ  المسآولغظ  لاخرغتات  وشصاً   -

ُطرضئئ وُطسصثة وُطاطّعرة السام الماضغ.

وتثّطض تطك الفارة جرصئ ُطثابرات ضغان غععد لظخش 
ذظ طظ العبائص والمساظثات طظ داخض ُطفاسض ظطاظج 
الظعوي، بّط صاطئ اجاثئاراته خقل السظاغظ الماضغاغظ 
باجاعثاف ١٢ جفغظئ إغراظغئ تّط إسطابعا أو تثرغئعا.

شغ  المرضجغئ  الطرد  أجعجة  اجاعثاف  تّط  وأخغرًا 
تثرغإ  خقل  طظ  ظطاظج  شغ  الظعوي  المفاسض  طظحآت 
طخثر الطاصئ الضعربائغئ الثي ُغجّود الاغار الضعربائغ 
أجعجة  تسطغض  شغ  تسّئإ  غاطخ  باظفةار  لطمفاسض 

الطرد المرضجي شغ المظحأة الظعوغئ.
عثا باإلضاشئ إلى صغام ذائرات ضغان غععد باقساثاء 
الاابسئ  لطمطغحغات  الاابسئ  السسضرغئ  المعاصع  سطى 

إلغران شغ جعرغا بحضٍض ُطسامر حعرغاً أو أجئعسغاً.
وطا ُغتّغر المرء شغ غغاب الرد اإلغراظغ سطى ضض عثه 
اقساثاءات الماضّررة طا غاط طظ خقله طظ تثّرع بتةب 
واعغئ لثلك الشغاب، ضالصعل بأّن إغران تتافر بتص 
الرد، أو الصعل بأّظعا اجافادت طظ سثوان ضغان غععد 
المسامر سطغعا بأّظعا جارشع ظسئئ تثخغإ الغعراظغعم 
جغاأخر  اإلغراظغ  الرد  بأّن  الصعل  أو   !٪٦٠ بظسئئ 
الخئر  بظزرغئ  تاسّطص  طجسعطئ  إغراظغئ  لثطط  وشصا 
اقجاراتغةغئ، وطا حاضض ذلك طظ تطك التةب والثرائع 

اقظعجاطغئ الفارغئ العاعغئ!!
الصعغئ،  السسضرغئ  بصثراتعا  إغران  تائّةح  وبغظما 
وتثسط  سربغئ،  سعاخط  أربع  اتاطئ  بأّظعا  وتافاخر 
صخفعا  اجامرار  شغ  الغمظ  شغ  التعبغ  ططغحغات 
لطمطارات والمظحآت السسعدغئ، وبغظما ُتحارك صعاتعا 
طظ  السعري  الحسإ  وتعةغر  ذبح  شغ  طئاحر  بحضض 
بطثاته، وتسامر شغ دسط وإجظاد الطاغغئ بّحار افجث 
شغ صاض حسئه وتعةغره، وبغظما تعاخض دسط تجبعا 
إلى  شغ لئظان وطا صام به طظ طةازر شغ جعرغا ضافاً 

لعتثه،  أشضاره  بظات  طظ  تضعن  أن  إطا  اقجاراتغةغئ 
وربما غضعن طسه طثغر المثابرات الساطئ شغخ تمغث 
وعع الرجض الباظغ شغ الظزام، والثي جغضعن له دور 
طتعري شغ تظفغث اقجاراتغةغئ، بفرضعا سطى الظاس 
طظ  له  ُأسطغئ  تضعن  أن  وإطا  لعا،  المثالفغظ  وصمع 
افرضان  صغادة  شغ  المعجعد  الثاص  أطرغضا  طضاإ 
إق  تثثم  ق  اقجاراتغةغئ  عثه  فن  وذلك   ،((GHQ
العظث  تصعغئ  خقل  طظ  المظطصئ  شغ  أطرغضا  طخالح 
شغ  العظث  اجاشقل  أطرغضا  وترغث  لعا،  المعالغئ 
طعاجعئ الخغظ. لفجش الحثغث، شإظه سطى الرغط طظ 
أظه ضان عظاك غمج ولمج شغ اقجاماع إق أظه لط غةرؤ 

أتث طظ التدعر أن غظضر سطغه خغاظاه.
تتعل  الةثغثة  باضساان  اجاراتغةغئ  إن  خاطسا: 
طحارضئ  طظ  أخطر  بتص  وعغ  جغاجاعا،  شغ  خطغر 
واتاقل  اإلجقم  سطى  تربعا  شغ  أطرغضا  طع  الظزام 
صعة  تسجغج  سطى  تصعم  اجاراتغةغئ  شعغ  أششاظساان، 
باضساان  اجاسقم  خقل  طظ  المظطصئ  شغ  العظث 
الةغح  صعة  تصطغص  سطى  وتصعم  أطرغضا،  لمطالإ 
الاطئغع  وجغائسعا  قتصا،  الظعوغئ  افجطتئ  وتفضغك 
الثولئ  طع  الاطئغع  صئض  أو  بسث  غععد  دولــئ  طع 
العظثوجغئ، وعثه اقجاراتغةغئ عغ بتص دطار حاطض 
لطئطث المسطط، الثي تسّعل سطغه افطئ وسطى طصثراته 
السسضرغئ واقصاخادغئ، لثلك غةإ أن غاط الاساطض 
رأجعط  وسطى  المةامع  حرائح  جمغع  طظ  طسعا 
الةغح سطى أظعا "تسعظاطغ" غرغث أن غسخش بعثه 
افطئ، وغةإ أق تظططغ سطى الظاس أضثوبئ أن عثه 
واقزدعــار  افطظ  تعشغر  أجض  طظ  عغ  اقجاراتغةغئ 
غغر  الظاس  أطظ  غعثد  الثي  شمظ  لعط،  اقصاخادي 
تسااش  الاغ  الفاجثة  وأجعجتعا  ظفسعا  الثولئ 
غاتثبعن  اصاخاد  وأي  وافتـــاوات؟!  الرحاوى  سطى 
أطام  باضساان  أجعاق  شاح  سطى  غسجطعن  وعط  سظه، 
الاةارة العظثغئ، ضما شاتععا أطام اقصاخاد الخغظغ 
واقخاراع  الاخظغع  طظ  الظاس  وغمظسعن  صئض؟!  طظ 
سطى  الئاعزئ  الةمارك  شرض  خقل  طظ  واقباضار، 
لعط  غفاتعن  وق  الخظاسئ،  تتااجعا  الاغ  المسثات 
شسظ  طظاشسئ؟!  بأجسار  الئدائع  لاخثغر  افجــعاق 
تداسش  الماساصئئ  والتضعطات  غاتثبعن  اصاخاد  أي 
طجغث  شرض  شغ  وتاظاشج  اقصاخاد،  سطى  الدرائإ 
أضبر  ُأغطصئ  تاى  الظاس،  سطى  الدرائإ  أحضال  طظ 
المخاظع والعرش شغ الئقد؟! بط طا عع بمظ اقزدعار 
اقصاخادي المجسعم؟! عض عع بالاظازل سظ طساصثات 

افطئ وصغمعا ودشظ ضراطاعا شغ الاراب؟!
جمغع  طسؤعلغئ  عغ  المظضر  عثا  إظضار  طسؤعلغئ  إن 
تأبغرا،  افضبر  الحرغتئ  الةغح  وخاخئ  المسطمغظ، 
وعغ  صغادتعا  طظ  جاءت  الثغاظئ  عثه  فن  وذلك 
واجإ  وفن  بظفسعا،  خفعشعا  تطعغر  سظ  طسؤعلئ 
اإلظضار غصع سطى ساتص الحرغتئ الاغ تساطغع الاشغغر 
ق  والثي  بالطسان،  أو  بالصطإ  اإلظضار  طةرد  ولغج 
ُغصئض إق طظ الساجج سظ الاشغغر بالغث، شق غططإ طظ 
شسطعا  وصث  بالطسان،  اإلظضار  طظ  أضبر  الظاس  ساطئ 
اإلجقطغئ  الحسعب  عغ  وعا  وتضرارا،  طــرارا  ذلك 
الاغ خرجئ سظ بضرة أبغعا شغ طخر وتعظج ولغئغا 
بافظزمئ  اإلذاتئ  طظ  تامضظ  لط  والغمظ  وجعرغا 
وخثلاعا،  طسعا  تصش  لط  جغعحعا  فن  السمغطئ؛ 
الترث  وأعطضئ  غغعا  شغ  افظزمئ  تطك  شامادت 
بالغث،  الاشغغر  الةغح  طظ  غططإ  لثلك  والظسض. 
جغتصص  وطظ  وجظثعا،  ودرسعا  افطــئ  صعة  شعط 
أن  غةإ  بعاجئعط؟!  عط  غصعطعا  لط  إن  الاشغغر 
لقذاتئ  جغعحعط  طع  الظاس  ساطئ  جععد  تازاشر 
ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  إلغه  أرحثظا  طا  وعثا  افظزمئ،  بعثه 
َمَثُل  ِفيَها  َوالَْواِقعِ  اللَِّه  ُحُدوِد  ِفي  الُْمْدِهِن  «َمَثُل  الصائض: 
َقْوٍم اْسَتَهُموا َسِفيَنًة َفَصاَر بَْعُضُهْم ِفي أَْسَفلَِها َوَصاَر بَْعُضُهْم 
وَن ِبالَْماِء َعلَى الَِّذيَن  ِفي أَْعَالَها َفكَاَن الَِّذي ِفي أَْسَفلَِها يَُمرُّ
ِفيَنِة  ْوا ِبِه َفأََخَذ َفأْساً َفَجَعَل يَْنُقُر أَْسَفَل السَّ ِفي أَْعَالَها َفَتأَذَّ
يُْتْم ِبي َوَال بُدَّ لِي ِمْن الَْماِء َفإِْن  َفأَتَْوُه َفَقالُوا َما لََك َقاَل تَأَذَّ
ْوا أَنُْفَسُهْم َوإِْن تََركُوُه أَْهلَكُوُه  أََخُذوا َعلَى يََديِْه أَنَْجْوُه َونَجَّ
سطى  افخث  غةإ  لثلك  الئثاري.  أَنُْفَسُهْم»  َوأَْهلَكُوا 
صئض  والسغاجغ  السسضري  بحصغه  الظزام  عثا  أغثي 
شعات افوان وصئض أن تشرق السفغظئ بظا جمغسا، وق 
الظخرة  والمظسئ  الصعة  أعض  بإسطاء  إق  ذلك  غضعن 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  الاترغر  لتجب 
طظعاج الظئعة، شئالثقشئ وتثعا غاط إظصاذ باضساان 
غسعد  وبعا  والعظثغئ،  افطرغضغئ  المآاطرات  طظ 
العظثغئ  الصارة  حئه  سطى  واتــثا  تاضما  اإلجــقم 
جمغسعا، وبعا غرضى سظا ربظا شغثخطظا الةظئ وغةظئظا 
الظار، وبعا وتثعا تسعد طصثرات افطئ فعطعا ولغج 
شاظسط  العائطئ،  وببرواتعا  بعا  الماربخغظ  فسثائعا 
 افطئ برضا ربعا وبالبروات الاغ خطصعا اهللا لعا

جعرغا،  شغ  المسادسفغظ  ضث  بحار  صعات  طع  ضاش 
وطا غصعم به عثا التجب المحآوم طظ تشّعل وإشساد 
جمغع طظاتغ التغاة السغاجغئ واقصاخادغئ شغ لئظان، 
الحسعب  ضث  ضطه  اإلجرام  ذلك  إغران  تفسض  شئغظما 
المسادسفئ شغ السراق وجعرغا ولئظان والغمظ بضض 
أطام  طثةض  وبحضض  ساججة  تصش  واجاضئار،  سظةعغئ 
وأجعجة  صعاتعا  تسامر  الاغ  غععد  دولئ  غطرجئ 
ععادة  بق  اإلغراظغئ  المخالح  ضرب  شغ  اجاثئاراتعا 
إّظعا  بض  وتسإ  بثلك  تضافغ  وق  طضان!  ضض  وشغ 
تاعسث وتعثد بمظع سعدة اقتفاق الظعوي الثي سصثته 

الثول الضئرى طع إغران والثي ُوّصع شغ السام ٢٠١٥.
إّن افجئاب التصغصغئ لسثم الرد اإلغراظغ سطى اساثاءات 
غععد الماضّررة غسعد شغ العاصع إلى ضعن إغران دولئ 
شاصثة قتثاذ الصرار المساصض، وتثحى إن عغ صاطئ 
بالرد سطى تطك اقساثاءات أن تثسر طخالتعا الدثمئ 
المثططات  خثطئ  شغ  جغرعا  طظ  اضاسئاعا  الاغ 
افطرغضغئ شغ المظطصئ ذعال افربسغظ ساطا الماضغئ، 
صال  ضما  السراق  أخث  طظ  طضظاعا  الاغ  أطرغضا  إّن  إذ 
جسعد الفغخض وزغر الثارجغئ السسعدي افجئص بأّن: 

شدئ"،  طظ  ذئٍص  سطى  إلغران  السراق  صّثطئ  "أطرغضا 
وضما طضظاعا طظ أخث جعرغا والغمظ ولئظان، ق ُغاخعر 
دولئ  ضربات  سطى  بالرد  وتصعم  أواطرعا  تثالش  أْن 
ق  شإغران  ولثلك  ذلك،  طظ  تمظسعا  شأطرغضا  غععد، 
تساطغع طثالفئ السغاجئ افطرغضغئ، فظعا تثحى إن 
عغ شسطئ ذلك أْن تفصث جمغع ظفعذعا وطخالتعا، أو 

ربما تفصث دولاعا ووجعدعا.
شافجئاب التصغصغئ لسثم رد إغران تضمظ تصغصئ شغ 
ارتعان صرارعا السغادي فطرغضا الاغ ق تسمح لعا بالرد 
سطى سثوان دولئ غععد سطغعا، لثلك شعغ تاتّمض ضض 
غععد  اساثاءات  اجامرار  سظ  الظاتةئ  اإلعاظات  تطك 
السغاجغ  بالاظسغص  العبغص  ارتئاذعا  بسئإ  سطغعا 

والسسضري المتضط طع أطرغضا.
الظفعذ  عثا  ضض  إلغران  ضان  لما  الاظسغص  عثا  ولعق 
سطى عثه الثول السربغئ، ولعق عثا الاظسغص أغداً لما 

تمضظئ أطرغضا طظ اتاقل أششاظساان والسراق.
إّن طا تصعم به إغران طظ أسمال صثرة طئطظئ شغ خثطئ 
المخالح افطرغضغئ، وشغ السضعت سطى سثوان ضغان 
غععد الماضرر سطغعا، غضحش طثى الثغاظئ الاغ غرتضئعا 
تضام إغران بتص افطئ، وغفدح تةط دورعط الاآطري 
شغ المظطصئ طظث أْن جغء بالثمغظغ تاضماً إلغران وذلك 
طظ  ُطظع  الثي  اإلغراظغ  لطةغح  أطرغضا  تتغغث  بفدض 
اساصاله آظثاك، تغث لسإ الةظرال افطرغضغ ععغجر صائث 
العصئ  ذلك  شغ  افدظى  الحرق  شغ  افطرغضغئ  الصعات 
الثور افضئر شغ طظع الةغح اإلغراظغ الاابع لطحاه طظ 
الاخثي لطثمغظغ، وعع طا أّدى إلى ظةاح بعرة الثمغظغ 
شغ السام ١٩٧٩ ووخعله إلى السططئ، وحعث وصاعا 
سطى ذلك حاه إغران بصعله: "عضثا أخرجاظغ أطرغضا طظ 

 "إغران وألصاظغ ضالفأر المغئ

إسقن إجقم أباد افطظغ 
اجرتاتغةغئ لطاظازل سظ بعابئ افطئ وطصثراتعا

لمآتمر  خان  سمران  الئاضسااظغ  الرئغج  اشاااح  طظث 
 (٢٠٢١ أشضار  أجض  طظ  طسًا  افطظغ:  أبــاد  (إجــقم 
خطاب  طظ  الاالغ  الغعم  شغ  تئسه  وطا  شغه،  وخطابه 
آذار/طارس  طظ   ١٧ شغ  خان  الةظرال  افرضان  لصائث 
غسغر  عثا،  غعطظا  ولشاغئ  الغعم  ذلك  طظث  ٢٠٢١م، 
تبغبئ  بُثطا  والسسضري  السغاجغ  بحصغه  الظزام 
شغ  جاء  طا  وخخعخا  المآتمر،  شغ  جاء  طا  لاظفغث 
الظزام،  شغ  الفسطغ  والتاضط  افول  الرجض  خطاب 
بثأ  الثي  باجعا،  الةظرال  السسضرغئ  المآجسئ  صائث 
شثضرت  العظث،  طع  المئاحر  بالتعار  بصغادته  الظزام 
ختغفئ شاغظاظحال تاغمج الئرغطاظغئ: "إن صائث الةغح 
طتادبات  بثأ  باجعا  جاوغث  صمر  الةظرال  الئاضسااظغ 
بغظ  طرتصإ  قجاماع  الاتدغر  إذار  شغ  العظث  طع 
ذضرته  لما  وشصا  الةارتغظ،  الثولاغظ  وزراء  رئغسغ 
بقبئ طخادر سطى دراغئ طئاحرة بافطر"، وعثا غآضث 
سطى جثغئ الظزام وسجطه سطى دشظ الماضغ والتاضر 
الرشغسئ  اإلجقطغئ  والصغط  المئادئ  وضض  والمساصئض 
الاغ غتمطعا المسطمعن شغ عثا الئطث الطاعر، وطظ 
أسطظ  الاغ  الةثغثة  اقلاجاطات  عثه  ودققت  طسالط 

سظعا شغ المآتمر افطعر الاالغئ:
أوق: سطى الرغط طظ أن باضساان بطث طسطط ظحأ باجط 
اإلجقم،  بثغظ  غسارشعن  ق  تضاطه  أن  إق  اإلجقم، 
دجاعر  شغ  حضطغئ  طادة  طةرد  لغج  عظا  واقساراف 
وبتسإ  والمخطتئ  التاجئ  بتسإ  وغاشغر  غائثل 
الزروف السغاجغئ المتطغئ واإلصطغمغئ والسالمغئ، بض 
اقساراف التصغصغ غصعم سطى اإلغمان باإلجقم ضمخثر 
وتغث لةمغع أشسال الظزام وجغاجاته واجاراتغةغاته، 
وإق شإن اهللا جئتاظه وتسالى صث ظفى اإلغمان سظ أغئ 
جعئ تاثث غغر اإلجقم طرجسا لعا، تغث صال جئتاظه: 
َحَةَر  ِشغَما  ُمعَك  ُغَتضِّ َتاَّى  ُغْآِطُظعَن  َق  ــَك  َوَربِّ ﴿َشَق 
َصَدْغَئ  ا  ِطمَّ َتَرجًا  َأْظُفِسِعْط  ِشغ  َغِةُثوا  َق  ُبطَّ  َبْغَظُعْط 
افطر  عثا  غرد  لط  الظزام  أن  إق  َتْسِطغمًا﴾،  َوُغَسطُِّمعا 
اهللا  ضااب  غفصععن  طمظ  افطر  وفولغ  ولطرجعل  هللا 
وجظئ ظئغه ملسو هيلع هللا ىلص، وارتدى أن غائع خطعات الحغطان، 
لضحمغر  المتاطئ  العظثغئ  الثولئ  طع  السقم  بسرض 
غثاعا  والمططثئ  العظث  أرض  لسمعم  والمشاخئئ 

بثطاء آقف المسطمغظ.
تسضج  لط  الةثغثة  اقجاراتغةغئ  عثه  إن  باظغا: 
وطظعا  اإلجــقطــغــئ  الــئــقد  شــغ  ــحــارع  ال تعجعات 
الماضغ  بثشظ  تصئض  ق  اإلجقطغئ  شافطئ  باضساان، 
طع سثوعا الثي ظّضض بعا وطا زال، ولط تفّعض سظعا 
تضاطا روغئدات غاظازلعن سظ تصعا شغ ضحمغر وشغ 
البأر لثطاء المسطمغظ، ولط تفّعض سظعا طظ غسارف 
حرسغئ  غغر  الثولئ  شعثه  أخق،  العظثغئ  بالثولئ 
لصرون،  اإلجقم  تضمعا  إجقطغئ  فراض  طشاخئئ 
المئارضئ  لفرض  المتاطئ  غععد  دولئ  ضتال  وتالعا 
بضحمغر،  وبتصعا  بعا  غسارف  بمظ  شضغش  شطسطغظ، 

جظئ اهللا سطى افرض؟!
بالبا: إن إسقن الةظرال باجعا سظ عثه اقجاراتغةغئ 
شالظزام  تظفغثعا،  شغ  الظزام  جثغئ  سطى  دقلئ  شغه 
خقل الرجض  لطعظث طظ  جثغئ  رجالئ  غرجض  أن  غرغث 
افول شغه ولغج طظ خقل واجعاه سمران خان، بأن 
الئطث  شغ  الصعة  عع  طسعا  السقم  لمئادرة  الداطظ 
خقل  طظ  ذلك  وظعر  الفسطغ  التاضط  الةغح  أي 
وطظ  ضحمغر  شغ  المصاوطئ  طقتصئ  سطى  الاأضغث 
تثالش  الاغ  افخعات  وضاط  باضساان  شغ  غساظثعا 
عثه اقجاراتغةغئ، وتمبض ذلك جطغا شغ تتعغض جعاز 
اقجاثئارات الئاضسااظغئ (ISI) طظ تفر أطظ الئقد 
سطى التثود الثارجغئ إلى طقتصئ المسارضغظ لطظزام 
وأطرغضا  ضحمغر،  شغ  العظث  ضث  المصاوطئ  وطقتصئ 
شغ أششاظساان، وعثه جغاجئ الثول الئعلغسغئ وطظ 
أجالغئعا، شالظزام سرض وطا زال غسرض حراء ذطط 
والسصارات  اقطاغازات  بإسطائعط  والعجعاء  الدئاط 
وافراضغ، لحراء وقئعط له وجضعتعط سظ خغاظاته، 
ضض  وغعثد  وغسةظ  غصمع  ظفسه  العصئ  شغ  وعع 
وسجة  وضراطئ  لقجقم  تمغئ  سظثه  وضابط  جظثي 
وإباء الفارس المسطط، لثلك شإن ذرغصئ تظفغث الظزام 
لعثه اقجاراتغةغئ تصعم سطى جغاجئ السخا الشطغزئ 
والةجرة السفظئ الاغ غطعث وراءعا ضض جئان ورخغص.

شغ  باجعا  باضساان  شرسعن  ضطمئ  ضاظئ  لصث  رابسا: 
وإظعا  وافجعبئ،  افجؤطئ  وضثلك  طضاعبئ  المآتمر 
اقجاراتغةغئ  الئتبغئ  المآجسات  ظخائح  طظ  لغسئ 
لغسئ  أظعا  غسظغ  طا  وتعجغعاتعا،  باضساان  شغ 
لظ  أظعا  طسئصا  غسطط  ضان  شصث  والاثاول،  لطظصاش 
المثطخغظ  الدئاط  طظ  التدعر  تأغغث  سطى  تتعز 
شرض  غظعي  شضان  والعجعاء،  السغاجغغظ  طظ  وضبغر 
التدعر،  وسطى  الئطث  أعض  سطى  اقجاراتغةغئ  عثه 
ولط غسمح فتث باقساراض، وعثا غثل سطى أن عثه 

أجئاب غغاب الرد اإلغراظغ
سطى اساثاءات ضغان غععد املاضّررة
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خادق طةطسا السغادة والعزراء بالسعدان، غعم اقبظغظ، ٢٠٢١/٠٤/١٩م بحضض ظعائغ سطى طحروع غطشغ صاظعن 
طصاذسئ ضغان غععد الصائط طظث سام ١٩٥٨، وذلك شغ اجاماع طحارك لمةطج السغادة والعزراء، وأسطظ وزغر 
السثل السعداظغ، ظخر الثغظ سئث الئاري، شغ تشرغثة سطى تعغار، صرار السططات السعداظغئ، وصال سئث الئاري: "أججظا 
صئض صطغض شغ اجاماع طحارك لمةطسغ السغادة والعزراء طحروع صاظعن إلشاء صاظعن طصاذسئ (إجرائغض)". وإزاء ذلك 
صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ: عضثا غعاخض تضام السعدان الةثد تصثغط 
صرابغظ العقء والطاسئ لقجاسمار وأربابه، وبسمض حظغع طساصئح سظث جماعغر افطئ صاذئئ وأعض السعدان خخعخا، 
دوظما اضاراث بترطئ افطر حرسا وضعظه خغاظئ هللا ولرجعله ولطمآطظغظ، وذلك ظظا طظ التضام الةثد أن ذلك 
جغظفسعط أطام أجغادعط شغ الئغئ افبغخ شغتفر لعط سروحعط، شثاب طسساعط. وعثا غآضث سطى أطرغظ، افول 
أن أي تضام غساطعن الضراجغ وغاصطثون المظاخإ ق ُغرجى طظعط خغر ذالما أظعط لط غسطظعا وغاثثوا حرع اهللا 
دجاعرا وصاظعظا، شضض حسارات الترغئ والثغمصراذغئ لغسئ جعى شصاسئ وأغصعظئ لثثاع المزطعطغظ والمصععرغظ، 
وأطا افطر الباظغ، شعع أّن ضض طظ جاء بسث البعرات وتترك الحسعب صث تط تةغغرعط أو اجاسمالعط لمةرد سمطغئ 
وطصغاجا  تةثغث العجعه طظ أجض بصاء اقجاسمار وطخالته، والسئإ شغ ذلك عع سثم اتثاذ اإلجقم طرجسا 
وطسغارا لطئثغض المطروح. شق خقص لفطئ طما عغ شغه دون إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

حکام السودان یواصلون تقدیم قرابین الوالء
للغرب الکافر وکیان یهود



 السثد ٣٣٦  ٣   افربساء ١٦ طظ رطدان ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٨ ظغسان/أبرغض ٢٠٢١ طـ  

تامئ: المساةثات السغاجغئ شغ تحاد

لضغ غثشظعا والثعط وشص السادات". وتسعثوا بمعاخطئ 
تمردعط تاى غخطعا الساخمئ.

٣- وإدرغج دغئغ ظفسه صاد ترضئ تمرد سام ١٩٩٠
تسغظ  وأجصط  تحاد  شغ  التضط  سطى  اجاعلى  تاى 
تئري (١٩٨٢-١٩٩٠) الثي اظصطإ سطى شرظسا وأخئح 
سمغق فطرغضا. لصث ضان دغئغ صائثا لطةغح شصاد تمردا 
بثسط طظ شرظسا تاى وخض إلى التضط، وارتئط بفرظسا 
السططئ.  شغ  وغئصى  سرحه  تتمغ  تاى  وبغصا  ارتئاذا 
وضان لفرظسا الثور افضئر شغ طساسثة دغئغ شغ عجغمئ 
الامردات الاغ لط تاعصش. شفغ حئاط ٢٠٠٨ تط خث 
عةعم المامردغظ بفدض الثسط الفرظسغ سظثطا وخطعا 
إلى أبعاب الصخر الرئاجغ شغ الساخمئ إظةاطغظا. وضان 
دغئغ ظفسه غحارك جظعده شغ طةابعئ الامردات طظث 
سام ٢٠٠٦. ولضظ ضان لفرظسا الثور افضئر شغ إتئاط 
ترضات الامرد السابصئ. وغزعر أن شرظسا عثه المرة لط 
تاترك بسث لخث الامرد افخغر طئاحرة، وأن دورعا ضان 
والعشاق"  الاظاوب  "جئعئ  إن  إذ  دغئغ.  لصعات  طساظثا 
وعغ ظفسعا "جئعئ الاشغغر والعشاق" وتسرف اخاخارا 
باجط "شاضئ" صث ذضرت شغ بغاظعا وظحر سطى خفتئ 
"أشرغصغا بعجئ" غعم ٢٠٢١/٤/١٥ أن "الةئعئ دسئ 
شرظسا إلى التغاد طحغرة إلى أن تتطغص ذائرات شرظسغئ 
لطرئغج  دسط  أظه  سطى  تفسغره  غمضظ  طعاصسعا  شعق 
الاحادي تغث غقتر أظه بسث ضض طرور تتطغص لططائرات 
الفرظسغئ غسصئه صخش طظ صئض ذغران التضعطئ". وغزعر 
العةعم،  لخث  ضاشغئ  دغئغ  صعات  أن  رأت  شرظسا  أن 

ولضظعا تفاجأت بمصاطه وضان ضربئ طعجسئ لعا.
لطمساسمر  ضئغرة  خسارة  غسث  دغئغ  طصاض  إن   -٤
الفرظسغ. شصال بغان صخر اإللغجغه بسث جاسات صطغطئ طظ 
طصاطه "لصث شصثت شرظسا خثغصا حةاسا.. شرظسا تحثد 
سطى أعمغئ أن تاط المرتطئ اقظاصالغئ شغ ظروف جطمغئ 
وبروح طظ التعار طع ضض افذراف السغاجغغظ والمةامع 
المثظغ والسماح بالسعدة السرغسئ إلى تضعطئ تحمض 
تسرب  المثظغئ.  المآجسات  سطى  وتسامث  الةمغع 
تمسضعا البابئ باجاصرار تحاد ووتثة أراضغعا. تاصثم 
والحسإ  دغئغ  الرئغج  سائطئ  إلى  بالاسازي  شرظسا 
الفرظسغ  الثارجغئ  وزغر  دسا  وصث  برطاه".  الاحادي 
لعدرغان "إلى طرتطئ اظاصالغئ سسضرغئ طتثودة تآدي 
إلى تضعطئ طثظغئ وجاطسئ"، شعظا تسطظ شرظسا تأغغثعا 
لطمرتطئ اقظاصالغئ وبالاالغ لطسططئ الاغ تعلئ زطام 
افطعر. وأسطظ الظاذص باجط التضعطئ الفرظسغئ جابرغض 
آتال أن "الرئغج طاضرون جغحارك شغ جظازة الرئغج 
الاحادي الراتض دغئغ". (شراظج برس ٢٠٢١/٤/٢١) 
ظفعذعا  سطى  لطمتاشزئ  أعمغاه  طثى  سطى  غثل  طما 
شغ  طحارضاه  تأتغ  وضثلك  تحاد.  شغ  اجاسمارعا  بض 
طظ  وغغره  المصاعل  الرئغج  ابظ  طع  لطتثغث  الةظازة 

الصادة الةثد لطاأضغث سطى وقئعط لفرظسا.
سطى  دغئغ  بمعت  الفرظسغئ  الختش  واعامئ   -٥
خفتاتعا الخادرة شغ الغعم الاالغ طظ طخرسه؛ شثضرت 
طعجسئ  ضربئ  تسائر  دغئغ  "وشاة  أن  قضاروا  ختغفئ 
لغئراجغعن  ختغفئ  وصالئ  الفرظسغئ"،  لطثبطعطاجغئ 
غعم  وشاته  بسث  دغئغ  طظ  طتروطئ  باتئ  شرظسا  "إن 
أطج. إظه ضان ظااجا لقدارة السسضرغئ الفرظسغئ وتطغفا 
لفرظسا شغ المظطصئ"، وصالئ "لضظ افضغث عع أن سمطغئ 
برخان السسضرغئ الفرظسغئ والاغ باتئ تساظغ طظ ضسش 
حثغث شغ اآلوظئ افخغرة تعجث الغعم شغ وضع خسإ". 
وتساءلئ سما إذا ضاظئ عظاك صعى خارجغئ تصش وراء 
المامردغظ. شالفرظسغعن غثرضعن أن عظاك صعى ضئرى 
تصش وراء ترضات الامرد. إذ إن بقدعط شغ تالئ ترجئ 
شغ المظطصئ وضادت أن تستإ صعاتعا طظ عظاك بسئإ 
الثسائر الاغ تاضئثعا طظ دون أن تتصص اظاخارا طظث 
تثخطعا المئاحر شغ المظطصئ سام ٢٠١٤ بسث اقظصقب 
الثي تخض شغ طالغ سام ٢٠١٢ سطى غث ضئاط سمقء 
السام  فطرغضا  طعالعن  ضئاط  صام  بط  وطظ  فطرغضا. 
الماضغ، سام ٢٠٢٠ باظصقب. وشغ حمال تحاد عظاك 
لغئغا تسمض أطرغضا سطى بسط ظفعذعا شغعا. شأخئح وضع 

شرظسا صطصا شغ المظطصئ.
٦- إن تحاد وغغرعا طظ دول أشرغصغا طظ ظاتغئ دولغئ 
طساسمرة  التصغصئ  شغ  ولضظعا  طساصطئ،  دولئ  تسائر 
شرظسغئ ضما ضاظئ صئض ظغطعا اقجاصقل الحضطغ سام 
١٩٦٠ طظ شرظسا. شصعات المساسمر الفرظسغ ترابط 
شغعا وجظعد الةغح الاحادي غصاتطعن شغ جئغض شرظسا 
وطخالتعا اقجاسمارغئ شغ طظطصئ الساتض، وبرواتعا 
وأطعالعا تثعإ لفرظسا، تغث إن سمطاعا طع سمطئ ١٣

دولئ أشرغصغا أخرى طرتئطئ بالغعرو افشرغصغ الثي ضان 
جابصا الفرظك افشرغصغ تغث تثعإ ظخش أطعال تحاد 
٥١٠٠ شرظسا  وتظحر  الفرظسغ.  المرضجي  الئظك  إلى 
جظثي بسثطا ضاظعا صئض جظئ ٤٥٠٠ جظثي شغ تحاد 
شغ إذار سمطغئ باجط صعة برخان لمضاشتئ طا غسمى 
باإلرعاب، وتحارك تحاد بةاظئعا شغ أضئر صعة سسضرغئ 
طظ صعات دول الساتض المحضطئ طظعا وطظ طعرغااظغا 
لتفر  شرظسا  بإحراف  والظغةر  شاجع  وبعرضغظا  وطالغ 
الظفعذ الفرظسغ شغ غرب ووجط أشرغصغا وخاخئ شغ 
طظ  واقجاغؤاس  افطض  بغظ  شعغ  ذلك  وطع  طالغ، 
طعثد  شعجعدعا  المظطصئ،  شغ  الئصاء  وتاى  اقظاخار 
بحضض جثي، إذ إن أطرغضا تقتصعا شغ المظطصئ ضطعا. 

وبثأت ترتفع افخعات بالمطالئئ بستإ عثه الصعة 
بسئإ الثسائر شغ افرواح بغظ الةظعد الفرظسغغظ تغث 
ارتفع السثد إلى ٥٠ صاغق تسإ اإلتخاءات الرجمغئ. 
وعغ تسمض سطى تصعغئ صعات طا غسمى بصعات الساتض 
لاصاتض ظغابئ سظعا وتططإ طظ دول أوروبغئ المساسثة، 
ضما أظعا تساسغظ باإلطارات لامعغطعا. ولضظ شصثاظعا 
أسطظئ  وصث  الصعة.  لعثه  ضئغرة  خسارة  غسائر  لثغئغ 
افطاظئ الاظفغثغئ لمةمعسئ دول الساتض أظعا ("تثسط 
بحضض ضاطض المرتطئ اقظاصالغئ المسطظئ شغ تحاد إبر 
وشاة الرئغج إدرغج دغئغ الثي ضان غاعلى الرئاجئ 
شاحاد   (٢٠٢١/٤/٢٢ الةجغرة  لطمةمعسئ"...  الثورغئ 
طرحتئ قحاثاد الخراع الثولغ سطغعا، وضاظئ أطرغضا 
حراء  طظ  الماضغ  الصرن  بماظغظات  شغ  تمضظئ  صث 
بط  افطرغضغ،  الظفعذ  تتئ  شثخطئ  تئري،  تسغظ 
تاعصش  ق  ولضظعا  دغئغ،  صطئه  سظثطا  ظفعذعا  خسرت 

سظ المتاوقت لطسعدة...
٧- إن أطرغضا ضاظئ تراصإ ترضئ الامرد طظث اظطقصعا 
شغ لغئغا، وصث أسطظئ غعم ٢٠٢١/٤/١٨ أن "جماسات 
طسطتئ غغر تضعطغئ حمالغ تحاد تترضئ ظتع الةظعب 
واتامال  الساخمئ  طظ  لصربعا  وظزرا  إظةاطغظا،  باتةاه 
اظثقع أسمال سظش شغ المثغظئ خثرت أواطر لمعظفغ 
العقغات الماتثة غغر افجاجغغظ بمشادرة تحاد سطى 
طاظ رتطئ ذغران تةارغئ"... الةجغرة ٢٠٢١/٤/١٨) وبسث 
الماتثث  لسان  سطى  أسطظئ  الاحادي  الرئغج  طخرع 
أن   ٢٠٢١/٤/٢٠ غعم  براغج  ظغث  خارجغاعا  باجط 
"واحظطظ ترغث أن ترى اظاصاق لطسططئ شغ تحاد غاعاشص 
طع دجاعرعا بسث طصاض الرئغج دغئغ غعم اقبظغظ"، 
وصال "إن جفارة العقغات الماتثة شغ تحاد ق تجال شغ 
تالئ المشادرة المفروضئ اسائارا طظ ١٧ ظغسان" (روغارز 
٢٠٢١/٤/٢٠). وشغ الغعم الاالغ صال الماتثث باجط 
وزارة الثارجغئ: "إن واحظطظ طظجسةئ لطشاغئ طظ السظش 
شغ تحاد شغ أسصاب وشاة الرئغج دغئغ وتحسر بالصطص 
لطسططئ  الثغمصراذغ  اقظاصال  غسارض  حغء  أي  طظ 
عظاك.. وإن واحظطظ تراصإ طظ ضبإ العضع السغاجغ 
وعضثا   .(٢٠٢١/٤/٢١ برس  شراظج  تحاد"...  شغ 
وتسمغ  اقظاثابات  طعسث  لاصرغإ  تسمض  أطرغضا  شإن 
ذلك باقظاصال الثغمصراذغ لقظاثابات لاعغؤئ افجعاء 

لاعخغض المسارضئ لطتضط وإظعاء الظفعذ الفرظسغ.
سقصئ  سظ  سثغثة  إسقم  وجائض  أحارت  لصث   -٨
أطرغضا،  سمغض  تفار  بصعات  الاحادغغظ  المامردغظ 
ظصطئ  شصث  صئض،  طظ  عغ  بض  جثغثة  لغسئ  وعغ 
روغارز شغ ٢٠١٩/٢/١٢ سظ وزغر الثارجغئ الفرظسغ 
جان إغش لع درغان صعله: (واجاةابئ لططإ طظ دغئغ 
صخفئ ذائرات تربغئ شرظسغئ صاشطئ طثجةئ بالسقح 
لطمامردغظ سئرت افجئعع الماضغ طظ لغئغا وتعغطئ 
شغ افراضغ الاحادغئ. وصال لع درغان فسداء الئرلمان 
وصعع  لمظع  الاثخض  ضاابئ  طظا  ذطإ  دغئغ  "الرئغج 
اظصقب وتماغئ بقده"). وفن عثه افخطار الاغ غثشع 
بعا سمغض أطرغضا تفار باتةاه تحاد تصغصغئ شإن شرظسا 
سظ  لطثشاع  الاحادغئ  الساخمئ  شغ  ضئغرة  صعة  تظحر 
وظصطئ  آقف!  خمسئ  ظاعجت  دغئغ  إدرغج  سمغطعا 
الةجغرة غعم ٢٠٢١/٤/٢٢ سظ طخثر أن "المسارضئ 
طع  التثود  طظ  طسسضراتعا  طسزط  ظصطئ  المسطتئ 
لغئغا إلى داخض تحاد وأن شخائض طسارضئ طظ ضمظعا 
المةطج الصغادي إلظصاذ الةمععرغئ الاحادغئ تساسث 
إلى  واقظاصال  الطغئغئ  افراضغ  شغ  طعاصسعا  لمشاردة 

داخض افراضغ الاحادغئ بسث جاسات".
اتاثام  إلى  طرحتئ  تحاد  أن  غادح  عظا  وطظ   -٩
إن  إذ  المامردة،  والصعات  الظزام  صعات  بغظ  الخراع 
طاظاشسئ  اجاسمارغئ  أجظئغئ  بصعى  طرتئطان  الطرشغظ 
لغج  بالسططئ  شالممسضعن  وأطرغضا،  شرظسا  وعما 
بالسععلئ أن غاظازلعا وعط غرون أن طخغرعط طعثد 
طظ  تثسمعط  ضفرظسا  اجاسمارغئ  دولئ  وراءعط  وأن 
أجض المتاشزئ سطى ظفعذعا واجاسمارعا شغ بقدعط، 
جئغض  شغ  سظعط  لطثشاع  لعط  طساسث  ساطض  شعغ 
وغرب  وجط  شغ  اقجاسمارغئ  لمخالتعا  خثطاعط 
أشرغصغا، بغظما المامردون الطاطسعن شغ العخعل إلى 
تسسى  ضأطرغضا  اجاسمارغئ  دولئ  تثسمعط  السططئ 
لئسط ظفعذعا شغ تحاد والمظطصئ. شئقد المسطمغظ 
لظار  وصعد  وأبظاؤعط  المساسمرغظ،  بغظ  خراع  جاتئ 
وغئصعن  لطمساسمر،  تثعإ  وبرواتعط  الخراع،  عثا 
غساظعن الفصر والترطان وتفحغ افطراض. وق خقص 
لطمسطمغظ شغ تحاد الثغظ غضاعون بظار الخراع الثولغ 
سطى بقدعط، إق باترك المسطمغظ شغ حمال أشرغصغا 
والسعدان إلصاطئ تضط اإلجقم شغ بقدعط وتعتغثعا 
وطظ بط الاترك ظتع بقد أشرغصغا افخرى لاترغرعا بطثا 
بطثا طظ ربصئ المساسمر. شعجإ سطى المسطمغظ ظخرة 
والساسغظ  العاسغظ  المثطخغظ  أبظائعط  طظ  الساططغظ 
 ُ َّ ﴿َوَعَد  الظئعة.  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ 
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البالث سحر طظ رطدان ١٤٤٢عـ
٢٠٢١/٤/٢٥م

شاآلن غا أطغر المآطظغظ وأظئ طعض صئض تطعل افجض 
واظصطاع افطض . 

بتضط  اهللا  سئاد  شغ  المآطظغظ  أطغر  غا  تتضط  ق 
الةاعطغظ وق تسطك بعط جئغض الزالمغظ وق تسطط 
المساضئرغظ سطى المسادسفغظ شإظعط ق غرصئعن شغ 
أوزارك  طع  وأوزاٍر  بأوزارك  شائعء  ذطئ  وق  إق  طآطظ 

وتتمض أبصالك وأبصاقً طع أبصالك . 
وق غشرظك الثغظ غاظسمعن بما شغه بآجك وغأضطعن 

الطغئات شغ دظغاعط بإذعاب ذغئاتك شغ آخرتك . 
صثرتك  إلى  اظزر  ولضظ  الغعم  صثرتك  إلى  تظزر  وق 
بغظ  وطعصعف  المعت  تئائض  شغ  طأجعر  وأظئ  غثًا 
غثي اهللا شغ طةمع طظ المقئضئ والظئغغظ والمرجطغظ 

وصث سظئ العجعه لطتغ الصغعم . 
بطشه  طا  بسزاغ  أبطس  لط  وإن  المآطظغظ  أطغر  غا  إظغ 
شأظجل  وظختًا  حفصئ  آلك  شطط  صئطغ  طظ  الظعى  أولع 
ضاابغ إلغك ضمثاوي تئغئه غسصغه افدوغئ الضرغعئ 

لما غرجع له شغ ذلك طظ الساشغئ والختئ . 
والسقم سطغك غا أطغر المآطظغظ ورتمئ اهللا وبرضاته ).

واهللا ظسأل ضما بطشظا رطدان أن غاصئطه طظا وأن غئطشظا 
وأن  الظئعة  طظعاج  سطى  بثقشئ  السادل  اإلطام  إصاطئ 
غسابمر أعض الحام الفرخئ الاغ أتاعط شغسمطعا لعا 
وآقم  آقطعط  وتظاعغ  الثارغظ  شغ  شغفعزوا  جادغظ 

 المسطمغظ وطتظاعط وطا ذلك سطى اهللا بسجغج
بًا﴾ ن َيُكوَن َقِر

َ
َ أ َو ُقْل َع ُ  َ ُقوُلوَن َم َ ﴿َو

وتفطمه أخرى، وتفرح بساشغاه وتشاط بحضاغاه . 
واإلطام السثل غا أطغر المآطظغظ وخغ الغااطى وخازن 

المساضغظ غربغ خشغرعط وغمعن ضئغرعط . 
واإلطام السثل غا أطغر المآطظغظ ضالصطإ بغظ الةعارح 

تخطح الةعارح بخقته وتفسث بفساده. 
واإلطام السثل غا أطغر المآطظغظ عع الصائط بغظ اهللا 
إلى  وغظزر  وغسمسعط  اهللا  ضقم  غسمع  سئاده  وبغظ 

اهللا وغرغعط وغظصاد إلى اهللا وغصعدعط . 
وجض  سج  اهللا  ططضك  شغما  المآطظغظ  أطغر  غا  تضظ  شق 
شئثد  وسغاله  طاله  واجاتفزه  جغثه  ائامظه  ضسئث 

المال وحرد السغال شأشصر أعطه وشرق طاله . 
لغججر  التثود  أظجل  اهللا  أن  المآطظغظ  أطغر  غا  واسطط 
طظ  أتاعا  إذا  شضغش  والفعاتح  الثئائث  سظ  بعا 
شضغش  لسئاده  تغاة  الصخاص  أظجل  اهللا  وأن  غطغعا؟ !  
إذا صاطعط طظ غصاص لعط ؟!  واذضر غا أطغر المآطظغظ 
المعت وطا بسثه وصطئ أحغاسك سظثه وأظخارك سطغه 

شاجود له ولما بسثه طظ الفجع افضئر . 
طظجلك  غغر  طظجقً  لك  أن  المآطظغظ  أطغر  غا  واسطط 
أتئاؤك  وغفارصك  بعاؤك  شغه  غطعل  شغه  أظئ  الثي 
طا  له  شاجود  وتغثاً .   شرغثًا  صسره  شغ  غسطمعظك 
ِبيِھ  َوَصاِحَبِتِھ 

َ
ِھ َوأ ّمِ

ُ
ِخيِھ   َوأ

َ
َْرُء ِمْن أ

ْ
غختئك ﴿َيْوَم َيِفرُّ امل

ِ اْلُقُبوِر  َ َما  ِ ْع ُ المآطظغظ  ﴿ ِإَذا  أطغر  غا  واذضر  يِھ﴾  ِ َ َو
ُدوِر﴾ ، شافجرار ظاعرة والضااب ق  ِ الصُّ َل َما    َوُحّصِ

غشادر خشغرة وق ضئغرة إق أتخاعا . 

تامئ ضطمئ السثد: الخغام الةظئ واإلطام الةظئ

أوق: طظ تغث إظعا تمبض آخر طساصض سمقء برغطاظغا 
الاابسئ  الصعات  شغعا  تارضج  تغث  الغمظ،  حمال  شغ 
تجب  صغادات  وطسزط  افتمر  طتسظ  سطغ  لطمةرم 

اإلخقح (اإلخعان) وطصاتطغه.
باظغًا: البروة الظفطغئ المعجعدة شغ المتاشزئ؛ شفغعا 
جظعي  بإظااج  الةعف  طأرب/  بمظطصئ   ١٨ الصطاع 
وخض سام ٢٠٠٦م تعالغ ٢٥,١ ططغعن برطغض غعطغا 

وبظسئئ ١٩٪ طظ إجمالغ اإلظااج
شمسرضئ طأرب طخغرغئ لضق الطرشغظ؛ لسمقء برغطاظغا 
المامبطغظ بما غسمى الحرسغئ، ولسمقء أطرغضا ططغحغا 

إغران شغ الغمظ التعبغغظ.
والمقتر أن تسط المسرضئ فتث الطرشغظ لغج بافطر 
السعض العغظ فن الةمغع جعف غسامغئ، شئرغطاظغا 
تساثثم  وصث  الممضظئ  العجائض  بحاى  تسمض  جعف 
طتاشزئ  شغ  أن  وخخعخا  طسعا  افوروبغ  اقتتاد 
ظمساوغئ  ظفطغئ  حرضات  ضحئعة  تعلعا  وطا  طأرب 
بطتاف،  شغ  السمقصئ  الفرظسغئ  تعتال  وحرضئ   (omv)
وجعف تسمض سطى الاحعغح سطى أطرغضا. وطظ ضمظ 
افوراق تترغك جئعات أخرى طبض جئعئ الدالع وتسج 
والساتض الشربغ وتةئ لشرض إغصاف تصثم التعبغغظ 
خعب طأرب، ولضظ شغ المثى المظزعر غحاعث إخرار 

أطرغضا سطى أخث المثغظئ طظ برغطاظغا.
وربما  طأرب  دخعل  سطى  طخرة  شعغ  أطرغضا  أطا 
والتعبغغظ  افطرغضغ  المئسعث  بغظ  طسصط  تعار 
لسمقئعا  طتثدة  أدوار  إسطاء  لشرض  والسسعدغئ 
السفغر  وجعد  ضعن  الغمظ  شغ  وإغران  السسعدغئ 
اإلغراظغ شغ خظساء أوجث ظفعذًا صعغاً إلغران شغ الغمظ 
بسئإ صربه طظ الصغادات المغثاظغئ افطظغئ لطتعبغغظ، 
وصث برزت بحضض ظاعر أجظتئ داخض جماسئ التعبغ 
والمظامغظ  خسثة  الةماسئ  طسصض  طظ  الصادطغظ 
والمظاذص  خظساء  طظ  خسثة  خارج  طظ  لطةماسئ 

العجطى، شالاخفغات بغظعط أضبر وضعتاً اآلن.
شغ  جثًا  طعماان  التثغثة  وطتاشزئ  طأرب  شمتاشزئ 

الخراع الصائط بغظ سمقء الشرب شغ الغمظ.
وطظ المقتر أن المظزمات الثولغئ الاغ ولعلئ سظث 
ظراعا  التثغثة  طتاشزئ  خعب  برغطاظغا  سمقء  تصثم 
الغعم خاطائ سطى غغر سادتعا ضعن أطرغضا تصش وراء 
طسزط عثه المظزمات، وبالرغط طظ ظئاح اإلظةطغج لعصش 
تصثم التعبغغظ ودسعة بسخ افخعات لعصش المسرضئ 
ولضظ إلى اآلن لط تاعصش المسرضئ فن افخعات ضسغفئ، 
بصغئ  سظ  غثاطفعن  طأرب  شغ  الظازتغظ  شإن  ولطسطط 
الظازتغظ شغ المتاشزات افخرى شمسزمعط جغاجغعن 
طظ تجب اإلخقح عربعا طظ جطعة التعبغغظ ولضظ ق 
غسظغ عثا أن دطاءعط وطساظاتعط طعثورة بض لظدع 

الصارئ أطام وخش صرغإ لطعاصع.
إن الترب شغ الغمظ دخطئ ساطعا السابع، جئسئ أسعام 
طظ الصاض والفصر والزطط بسئإ تضام أحصغاء جفعاء 
سمقء فطرغضا وبرغطاظغا، ق غعمعط طساظاة الظاس بض 
ضض عمعط العخعل إلى ضرجغ التضط لغضعظعا سئغثًا 
لطضفار غظفثون طثططاتعط، إظظا ظثسع أعطظا شغ الغمظ 
إلى ظئثعط بض والجج بعط شغ السةعن لغظالعا بسخ طا 
سمطاه أغثغعط، وإن دولئ الثقشئ الصائمئ صرغئا بإذن 
اهللا الاغ غسمض لعا تجب الاترغر لصادرة بإذن اهللا سطى 
صال  طسظا.  لطسمض  شظثسعضط  التص،  وإتصاق  الزطط  رشع 

 ﴾بًا ن َيُكوَن َقِر
َ
َ أ َو ُقْل َع ُ  َ ُقوُلوَن َم َ تسالى: ﴿َو

بثأت طسرضئ طأرب شغ حئاط/شئراغر ٢٠٢٠م، تغث 
سطى  لطسغطرة  السسضرغئ  سمطغاتعط  التعبغعن  بثأ 
الثشاع،  طعصع  شغ  عادي  صعات  وضاظئ  المتاشزئ 
بثاغئ  طظث  المثغظئ  تعل  المسرضئ  ضراوة  وزادت 
طظ  المثغظئ  خعب  التعبغعن  تصثم  تغث  ٢٠٢١م، 

جئعات سثة أعمعا خرواح.
لسغر  الماابع  شإن  المغثاظغ  السسضري  الخسغث  شسطى 
المسارك غقتر تصثطاً لصعات التعبغ طع وجعد خسائر 
شغ  الصاطى  بمؤات  غدتى  تغث  المصاتطغظ  شغ  ضئغرة 
جئغض السغطرة سطى المثغظئ الشظغئ بالظفط، شغما خسر 
الطرف اآلخر أغدا الضبغر طظ طصاتطغه وطظعط صغادات 
سسضرغئ طسروشئ طظ طبض صائث صعات افطظ المرضجي 
سئث الصعي حسقن، وظعرت خعر لطمصاتطغظ التعبغغظ 

بالصرب طظ جث طأرب.
تمغض الضفئ شغ المسرضئ لخالح التعبغغظ شغما  سمطغاً 
صعات  سمطئ  وصث  المثاشع،  طعصش  عادي  صعات  تصش 
باترغك  شصاطعا  طأرب  سطى  الدشط  لاثفغش  عادي 

جئعئ تسج وجئعئ تةئ ولضظ لط تطئث أن عثأت.
أطا سطى الخسغث السغاجغ: شصث بثأت طفاوضات أطرغضا 
والتعبغغظ، تغث ذضرت روغارز: "صال طخثران طططسان 
إن طسآولغظ أطرغضغغظ ضئارا سصثوا أول اجاماع طئاحر 
طع طسآولغظ طظ جماسئ التعبغ الغمظغئ شغ جططظئ 
سمان، طع جسغ اإلدارة افطرغضغئ الةثغثة إلى وضع 

ظعاغئ لطترب الغمظغئ المسامرة طظث جئ جظعات".
الثارجغئ  وزارة  "أسطظئ  الغعم:  روجغا  طعصع  وظصض 
افطرغضغئ أن طئسعث واحظطظ الثاص لطغمظ تغمعبغ 
لغظثرضغظس جغاعجه إلى الحرق افوجط الغعم شغ جعلئ 

لطاروغب لعثظئ واتفاق جقم شغ الغمظ.
افطرغضغ  المئسعث  أن  إلى  الثارجغئ  وزارة  وأحارت 
الئطثان  شغ  المسآولغظ  ضئار  طع  اجاماسات  جغسصث 
الاغ جغجورعا لئتث الةععد الثولغئ لعصش إذقق الظار 
والاعخض قتفاق جقم شغ الغمظ. وضان وزغر الثارجغئ 
سطى  تشرغثة  شغ  أسطظ  صث  بطغظضظ  أظاعظغ  افطرغضغ 
"تعغار" غعم الثمغج، الاجام واحظطظ بالمدغ صثطا 
سصإ  ذلك  وجاء  الغمظ،  شغ  السقم  تتصغص  أجض  طظ 
طسغظ  الغمظغ  العزراء  رئغج  طع  أجراه  عاتفغ  اتخال 

سئث المطك جسغث". (روجغا الغعم، ٢٠٢١/٣/٢٥).
المئسعث  تترضات  تاعصش  لط  ظفسه  الخسغث  وسطى 
افطمغ الئرغطاظغ الةظسغئ طارتظ غرغفغث بغظ طسصط 
لطغمظ  الئرغطاظغ  السفغر  تترضات  وأغدا  والرغاض، 
طاغضض أرون لطاعاخض طع تضعطئ عادي وصغادة اقظاصالغ 
وذارق خالح، وله تخرغتات ضث التعبغغظ؛ شاارة غاعط 
التعبغعن "بإذالئ أطث الترب" تسإ طعصع إظثبظثظئ 
سربغئ ٢٠٢١/٤/٢٢م، وتارة غخش السفغر اإلغراظغ شغ 

خظساء بأظه "غغر حرسغ". (طعصع اآلن ٢٠٢١/٣/٢٤)
أعمغئ طأرب: تصع طتاشزئ طأرب حرق الساخمئ خظساء 
وسطى طساشئ ١٧٠ضط، وشغعا اضاحش أول تصض ظفطغ، 
تصض خاشر وغماث طظه أظئعب الظفط الثام إلى رأس 
أظئعب  طظه  غماث  ضما  التثغثة،  طتاشزئ  شغ  سغسى 
بمتاشزئ  الثولغ  بطتاف  طغظاء  إلى  غدت  الثي  الشاز 
الاغ  الشازغئ  المتطئ  بالمتاشزئ  وتعجث  حئعة، 
بالطاصئ  المتاشزات  وبسخ  خظساء  الساخمئ  تشثي 
الضعربائغئ، وتئطس طساتئ المتاشزئ ١٧٤٠٥ ضغطعطارا 

طربسا تاعزع شغ ١٤ طثغرغئ.
تضمظ أعمغئ السغطرة سطى طتاشزئ طأرب: 

املساةثات تعل طسرضئ طأرب يف الغمظ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث العادي تغثر – وقغئ الغمظـ 
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المسطمئ،  الحسعب  بعرات  شغ  واسغئ  ظزرة   -٢
المثظغئ  الثولئ  أختاب  طع  عادئ  وظصاش 

المسطمغظ. بقد  شغ  بعا  والمطالئغظ 
ُغروِّج الغعَم ضبغٌر طمظ برزت أجماُؤعط شغ الساتئ 
المثظغئ،  الثولئ  عظه  غسمُّ لما  واإلسقطغئ  السغاجغِئ 
شغ  خاخًئ  وغتثُث  تثث  طا  خطفغئ  سطى  وذلك 
طظ  جغاجغ  تراٍك  طظ  افغام  عثه  السربغئ  الئقد 
الحارع  شغ  المخَططح  عثا  برز  وصث  الاشغغر.  أجض 
البائرة  الئطثان  طظ  ضبغر  شغ  الحسارات  خقل  طظ 
والمظابِر  اإلسقطغئ  افوجاط  شغ  غاردد  بـاَت  تاى 
الحسعُب  ترغثه  طا  ُطةمِض  أو  ضثقخِئ  السغاجغئ 

المظاِفدئ. المسطمئ 
أن  الحرسغئ  الظخعص  طظ  طسطعم  عع  طما  إن 
الرضععِ  أو  لخظٍط  السةعد  سطى  غصاخر  ق  الحرَك 
إن  بض  جعاه،  رباًّ  طادي  حغٍء  اتثاِذ  أو  هللا  لشغر 
ولضظ  اهللا،  تضط  سطى  اقساراض  الحرك  أسزط  طظ 
طظ  الضبغَر  بأن  غظطص  المسطمغظ  بقد  شغ  العاصع 
طسارضعن  التال  بطسان  الغعَم  عط  افطئ  أبظاء 
ذرائع  تتئ  اإلجقطغئ  الحرغسئ  أتضام  تطئغص  سطى 
ْشِرُكوَن﴾،  مُّ م  ُ َو ِإالَّ   ِ

ّ ِبا ْم  ُ ُ َ ْك
َ
أ ُيْؤِمُن  ﴿َوَما  حاى 

الضاطض  الثدعَع  غسظغ  جععره  شغ  اإلجقم  أن  طع 
باقجاةابئ  تسالى  اهللا  سئادة  عع  وذلك  اهللا،  لتضط 
فواطر  أي  الحرغسئ  فتضام  واقطاباِل  واقتاضام 
ضاشئ  شغ  والثولئ  الفرد  طساعى  سطى  وظعاعغه  اهللا 

التغاة. حآون 
افطعر  تصرغر  طظ  بث  ق  المسألئ  شغ  ولطاثصغص 

الاالغئ: والتصائص 
أوقً: تصغصئ العسغ السغاجغ: ق وسغ جغاجغ بثون 
ُطرَتضُجه  شعغ  شضرغئ،  صاسثة  أي  جغاجغئ  سصغثة 
السالط  إلى  الظزرة  عع  السغاجغ  شالعسغ  وُطظططصه. 
وأتعاله طظ زاوغئ طتثدة، وغرتضج دوطًا سطى شضر 
طسغظ، طآخًق وَطاغظًا ضان أو واعغًا وجصغمًا. ولضظ 
رًا  طفسِّ أجاجغًا  شضرًا  أي  طئثًأ  الفضر  عثا  ضان  إذا 
التغاة،  عثه  وشغ  الضعن  عثا  شغ  اإلظسان  لعجعد 
واظسةاطًا  وخقبًئ  صعًة  وأضبر  أرصى  العسغ  غضعن 
لغظاب  بالاالغ  وطآّعًق  العاصع،  شغ  وإظااجغًئ  وتأبغرًا 
طئظغًا  المئثأ  ضان  إذا  بالك  شما  تدارة.  وغظحأ 
لضض  طساِلةًا  اإلظسان  لفطرة  طعاشصًا  السصض  سطى 
طظه،  طظئبٍص  دصغص  طفخض  بحضض  الئحر  طحاضض 

ضما عع تال اإلجقم؟
باظغًا: بطقن الفضر الثغمصراذغ طظ أجاجه، وغرتضج 

عثا الئطقن سطى أطرغظ:
الثالص  وجعد  طسألئ  بأن  الصائطئ  الفضرة  جثاشئ   -
طسألئ شردغئ ظسئغئ غظئشغ جتئعا ظعائغًا طظ سطى 
ذاولئ الئتث، وبالاالغ وجإ إصخاء الثغظ وإبساُده 
عغ  الحسعب  أو  الحسإ  وجسض  السام  الحأن  سظ 
الصعل  بعثا  والمساعَثف  حغء.  ضض  شغ  تصرر  الاغ 
اإلجقم.  عع  المسطمغظ  بقد  شغ  التال  بطئغسئ 
سطى  المئظغئ  المثظغئ  الثولئ  طططإ  زغش  وطظه 
الثقف  أو  الخراع  تأجغض  وأضثوبئ  الظسئغئ  تطك 
العذظ  أبظاء  بغظ  ق  تفرِّ الاغ  المساصث،  أجاس  سطى 
َبَع  اتَّ ﴿َوَلِو  الدققت!  عثه  طساظصغ  بتسإ  العاتث 
نَّ  ِ ِف َوَمن  ْرُض 

َ
َواْأل َماَواُت  السَّ َلَفَسَدِت  ْم  ُ َواء ْ أَ قُّ  َ ْ ا

ْعِرُضوَن﴾. م مُّ ِ ْم َعن ِذْكِر ُ ْم َف ِ م ِبِذْكِر
ُ َنا ْ َت

َ
َبْل أ

ولسئئ  الشرب  ظفاق  شعع  الباظغ  افطر  أطا   -
شغ  الحسعب  جغادة  وخراشئ  الجائفئ  الثغمصراذغئ 
بقدظا  شغ  العذظغئ  الثول  سظ  شدًق  ظفسه  الشرب 
اقجاسماري  الشرُب  خظسعا  الاغ  العجغطئ  والضغاظات 
طخالته،  لثثطئ  الثقشئ  أظصاض  سطى  طصاجه  سطى 
والاغ عغ شغ التصغصئ ضغاظات ضرتعظغئ دغضااتعرغئ 
ضغش  غسطط  والضض  عط،  باعخغفعط  تاى  صمسغئ 
ظعاب  "اخاغار"  سمطغُئ  المسطمغظ  بقد  شغ  تةري 
الحسإ شغ طةالج خثاع الحسعب (الئرلماظات) شغ 
تصعق  ضثبئ  أغدًا  ذلك  وطظ  افظزمئ.  عثه  ظض 
الاغ  الشرب  بمفععم  الترغات  أو  والترغئ  اإلظسان 
ق تسظغ شغ بقد المسطمغظ جعى الافطئ واقظسقخ 
بعثا  الثغمصراذغئ  شعض  الحرغسئ.  أتضام  طظ 
تالئ  طظ  المسطمغظ  إلظصاذ  أخًق  طآعطئ  الاعخغش 

الدغاع والاردي واقظتطاط الثي عط شغه؟
بالبًا: بطقن الثولئ المثظغئ الاغ غسائرعا أختابعا 
ودولئ  والمساواة  والترغئ  والصاظعن  السثل  دولَئ 
اإلظسان،  وتصعق  المساصطئ  والسثالئ  المآجسات 
الثولئ  جعى  لغسئ  التصغصئ  شغ  عغ  والاغ 
ولع  تتثغثًا،  اإلجقم  لظزام  الماظضرة  السطماظغئ 
المساثلغظ  طظ  الشرب  ببصاشئ  المدئعسعن  ضره 
التص  شغعا  غاصرر  ق  الاغ  الثولئ  عغ  إذ  وغغرعط. 
وصاظعن  جغاجئ  طظ  شغعا  ُغظفَّث  طا  وق  الئاذض  طظ 
شغ المةامع إق وشص طا غصرره الحسإ سئر المةالج 
اشاراض  سطى  السماء،  وتغ  سظ  بسغثًا  الظغابغئ 
أطا  الحسإ!  وإرادة  جغادة  اتارام  أضثوبئ  تتصص 

إغضقظث،  إغفار  الرغاضغات  وسالط  اقصاخادي  لطثئغر  طصال  شغ  جاء 
بمعصع  طثوظاه  شغ  وذلك  دوشغظ،  بارغج  لةاطسئ  السابص  الرئغج 
طغثغابارت الفرظسغ، أن ضاإ الاارغت المثرجغئ شغ برغطاظغا أسغثت 
الفطسطغظغئ.  الرواغئ  لمتع  افضعاء  سظ  وبسغثًا  جري  بحضض  ضااباعا 
شطسطغظ"  لةاطسات  الئرغطاظغئ  "الطةظئ  طظ  باضطغش  تط  تصرغرًا  وأن 
المثرجغئ،  الضاغئات  شغ  تمئ  الاغ  الاسثغقت  طؤات  سظ  شغه  ضحش 
السظش  إلى  اإلحارات  طظ  السثغث  تثفغش  أو  إزالئ  الاسثغقت  وحمطئ 
والسثوان "الغععدي"، شغ تغظ تمئ إضاشئ أو زغادة اإلحارات السغؤئ 
طظ  طظعةغ.  بحضض  الفطسطغظغ  و/أو  السربغ  السثوان  أو  السظش  إلى 
شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  صال  ذلك  سطى  وتسصغئا  جعاه 
إجراطعا  طسطسض  برغطاظغا  تضمض  عضثا  شطسطغظ:  المئارضئ  افرض 
الثي ق غاعصش بتص المسطمغظ، وعضثا تتاول الاشطغئ سطى جرغماعا 
بجرع ضغان غععد شغ صطإ أطئ اإلجقم؛ وذلك بصطإ التصائص وافتثاث 

وتجوغر الاارغت بما غاظاجإ طع تفر أطظ ضغان غععد وإظعاره سطى أظه ضتغئ شغ ظزر الظحء الئرغطاظغ 
صدغئ  إن  افتثاث.  وتجور  التصائص  تصطإ  خئغبئ  جغاجئ  ضمظ  اإلرعابغعن  عط  شطسطغظ  أعض  وأن  الةثغث، 
شطسطغظ لغسئ بتاجئ إلى المظعاج الئرغطاظغ لغظخفعا وجرائط ضغان غععد ق غمتععا تثف أو تجوغر شغ 
بسخ ضاإ الاارغت، شةرائط برغطاظغا وضغان غععد طتفعرة شغ ذاضرة افطئ اإلجقطغئ الاغ تاأعإ لطعصعف سطى 

أصثاطعا والظععض طظ جثغث لاصاطع ضغان غععد طظ جثوره وتتاجإ برغطاظغا سطى جرائمعا تساباً سسغرًا.

طا الثي غسظغه شخُض الثغظ سظ الثولئ
(الةجء الباظغ) يف بقد املسطمني؟

ـــــــــ بصطط: افجااذ خالح سئث الرتغط – الةجائرـ  ــــــــــ

تضعن  لضغ  السغاجئ  سظ  الةغح  إبساد  طططإ 
صث  طشالطئ  ضعظه  سظ  شفدًق  تّصًا،  طثظغًئ  الثولئ 
لفضرة  المسطمغظ  طظ  السثج  أذعان  شغ  تآجج 
غتمض  طظ  ضض  وقجاسثاء  بض  الةغح  اجاسثاء 
سطى  الطرغص  صطع  وبالاالغ  افطئ  أبظاء  طظ  السقح 
شغ  الصعة  أعض  طظ  الاشغغر  سطى  الصادرغظ  ُظخرة 
افطر  واصع  شغ  لغج  المططإ  عثا  شإن  المةامع، 
الطرف  عثا  السطماظغئ،  أختاب  طظ  خثسئ  جعى 
والظفعذ  السططئ  سطى  الماخارسغظ  طظ  ذاك  أو 
الثثسئ  بعثه  غاط  لضغ  لفجظئغ،  الائسغئ  بتسإ 
طآربعط  لثثطئ  الخراع  شغ  اإلجقطغغظ  تعظغُش 
سئر  بئئ  وصث  السغاجغغظ.  خخعطعط  طعاجعئ  شغ 
السطماظغغظ  أن  افصطار  طظ  السثغث  شغ  الاةربئ 
ضاذبعن، إذ عط غخطفعن دوطًا طع السسضر أي طع 
بالضبرة  ولع  الحسعُب  تترضئ  ضطما  الفسطغ  التاضط 
الحرغسئ،  وتتضغط  افطئ  طئثأ  إلى  بالسعدة  ططالئًئ 
وافطبطئ طظ العاصع ق تتخى! وذلك لسئإ بسغط 
طئثأ  غتمطعن  افطر  تصغصئ  شغ  السطماظغغظ  أن  عع 
الاصثم  باجط  وغساظصعن  المسطمغظ  سثو  الشرب 
التغاة،  سظ  وطفاعغَمه  وأشضاَره  طظعَةه  والتثابئ 
غتسئعن  بض  بثلك  ون  غصرُّ ق  طظعط  ضبغرًا  أن  رغط 
ضما  بحسعبعط.  خظسًا  غتسظعن  طسطمعن  أظعط 
المرتئطئ  ُظثئعط  سظث  المثظغئ  الثولئ  طططإ  أن 
الثغظ  إبساِد  خثسَئ  غسامث  وحسعرًا  شضرًا  بالشرب 
البعرة  ظةاح  تاى  طآصاًا  البعري  المحعث  سظ 
بسث  طا  إلى  أي  بجسمعط،  الظزام  غسصط  تاى  أو 
شغ  المتاةعن  المظافدعن  غسمغه  طا  إزاتئ 
التاضمئ،  الطشمئ  أي  المةرطئ  السخابئ  الحعارع 
أن  عغ  المرة  والتصغصئ  وطثظغغظ.  سسضرغغظ  طظ 
ُغطثغعن  سصعد  طثى  سطى  ظطعا  اإلجقطغغظ  عآقء 
شغ  وغسصطعن  وطرات  طرات  ظفسه  الةتر  طظ 
تغث  طظ  وذلك  الممغئ!  الفت  عثا  شغ  طرة  ضض 
أخًق  ون  غصرُّ ق  الثغمصراذغغظ  أو  السطماظغغظ  إن 
التراك  شغ  حرضاؤعط  أظعط  رغط  لقجقطغغظ، 
ظزام  أي  جغاجغ  ظزام  شغه  اإلجقم  بأن  الحسئغ، 
وتحرغع  والاسطغط  واقجاماع  واقصاخاد  لطتضط 
الحأن  لاسغغر  ضاططئ  صاظعظغئ  وطظزعطئ  وصداء 
السام. والظاغةئ عغ تامًا أظه جعف غتخض الخثام 
سظثطا  اظاخرت  طا  إذا  البعرة"  "اظاخار  بسث  شعرًا 
غئثأ الظصاش تعل طا غظئشغ أن غطئَّص شغ المةامع 
غتمطعن  وعط  السطماظغغظ  ضعن  وصعاظغظ،  ُظزط  طظ 
شضَر الشرب، طاععمغظ أظعط غتمطعن "أظعارًا" وصغمًا 
بض  ضطعا  افرض  حسعب  لثى  سطغعا  طاَفصًا  سالمغًئ 
غرشدعن  الئحر،  جمغع  سظث  بالفطرة  وطططعبًئ 
الثغظ  بمفععم  السغاجئ،  شغ  الثغظ  إصتاَم  بحثة 
سظثعط، ظاظغظ بضض خطٍش ووصاتئ أن ذلك غظستإ 
ظةاح  اشاراض  سطى  ضطه  وذلك  أغدًا!  اإلجقم  سطى 
السسضر  إزاتئ  طظ  الحسئغ  التراك  وتمضِظ  البعرة 
جغرى  وسظثئث  المجسعم.  المثظغ  التضط  وتتصغص 
غساصعون  السطماظغغظ  أن  بأسغظعط  اإلجقطغعن 
طرة،  ضض  شغ  ضما  طعاجعاعط  شغ  بالشرب  طةثدًا 
والطسئئ  السغاجغ  اقظفااح  سطى  وغظصطئعن  بض 
الثغمصراذغئ ظفِسعا ضما أبئائ الاةربُئ طرارًا سظثطا 
غضعن الخثام طع اإلجقم. وذلك عع طا تصرره أوقً 
أولغاء  اإلجقم  أسثاء  بسُخ  إذ  الحرسغئ،  الظخعُص 
وق ذطًئ،  بسخ وأظعط ق غرصئعن شغ المآطظغظ إقً 
العاصع  أرض  سطى  المحاَعُث  ذلك  بسث  ُغبئاه  بط 
إصخاء  جغاط  وسظثئث  وافتثاث!!  الاةارب  طظ 
اإلجقطغغظ جرغسًا طظ الطسئئ السغاجغئ، وصث تطشى 
الةغح  وغثرج  المةال  وُغشطص  السغاجغئ  الاسثدغُئ 
الساتات،  شغ  المثابح  تتثث  وصث  البضظات  طظ 
بافطج  ضاظعا  الثغظ  اإلجقطغعن  عآقء  وغثرج 
الخراع  جاتئ  طظ  التراك  شغ  السطماظغغظ  حرضاء 
طظ  المثسعم  الظزام  طع  السغاجغئ  والمسرضئ 
طثثولغظ  طثتعرغظ  عثف،  أي  تتصغص  دون  الشرب 
طظ جمغع افذراف، فن واصسعط بئساذئ عع ضمظ 
روا  تظضَّ أظعط  ذلك  جقح!!  بثون  المسرضَئ  دخض 
تامًا  جاضعن  والظاغةئ  سظعط.  اهللا  شاثطى  لقجقم 
أظه جرى تعظغش اإلجقطغغظ بثعاء جغاجغ بشرض 
ططالإ  سطى  واقلافاف  الةماعغر  جثط  اتاعاء 
وجرى  الشرب  حرور  طظ  المظِصثة  التصغصغئ  الحسإ 
الظزام  إظااج  وإسادة  الحسئغ  الشدإ  اطاخاص 
وعثا  جثغث!  بعب  شغ  ولضظ  لطشرب  الاابع  ظفسه 
وطرجغ  بالشظعحغ  جغء  أجطه  ِطظ  طا  عع  بالدئط 
وبظ ضغران وأطبالعط سصإ تثوث البعرات افخغرة 
الئقد.  بسخ  شغ  الحسعب  قظافاضات  تتسئًا  أو 
الئصاء  الحسإ  تعرغَث  غسظغ  طا  الثقخئ  شغ  وعع 
آتغئ،  لسصعد  والدغاع  والاردي  الائسغئ  تالئ  شغ 
وطظ  افطض  خغئئ  طظ  صاتطٍئ  جثغثة  بةرسئ  ولضظ 

الغأس طظ إطضاظغئ تشغغر التال!!  غائع...

تحاسض  ألظ  الرضام؟!  تتئ  وتعأد  الةعع  طظ  وتمعت 
تاصعى  ألظ  خغرغاضط؟!  شغضط  تتغا  ألظ  غغرتضط؟! 

سجغماضط لطتص بسصغثتضط؟!
أضان وجعدضط لتماغئ سروش الثعظئ أذظاب سثوضط، 
اقجاسمار،  اباثسعا  وعمغئ  وذظغئ  تثود  وتراجئ 
ألظ  وروجغا؟!  وأوروبا  أطرغضا  سئغث  أواطر  وذاسئ 
وباهللا  هللا  ظتظ  الزالمغظ:  وجه  شغ  طثوغئ  تسطظععا 
ولثغظه ظظاخر؟! ألظ تسطظععا طثوغئ وغقً وبئعرا لضض 

أشاك أبغط وطساث طرغإ وخائظ لسغظ؟!
طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  عغ  طثوغئ؛  تسطظععا  ألظ 
الظئعة، وظتظ لعا الةظث والسظث والسارة؟! ألط تحااصعا 
لخقة شغ المسةث افصخى المئارك تتئ راغات الظخر 
إخعتضط  إلغابئ  افوان  غؤظ  ألط  السجغج؟!  واإلجقم 
غساظخرون؟!  وبضط  غسّثبعن  وعط  افرض  أرجاء  شغ 
أتثاشعن سطى أظفسضط المعت؟! أق شإظه طقصغضط بط 
ضظاط  بما  شغظئآضط  الحعادة  الشغإ  سالط  إلى  تردون 
أن  أتص  واهللا  وسثوضط  اهللا  سثو  أتثحعن  تسمطعن. 
تثحعه إن ضظاط طآطظغظ؟! أتزظعن باهللا أظه خاذلضط 
إن سصثتط السجم سطى ظخرة دغظه والمزطعطغظ واهللا سج 
َن  ِلَمُتَنا ِلِعَباِدَنا اْلُمْرَسِل َ وجض غصعل لضط: ﴿َوَلَقْد َسَبَقْت 
اْلَغاِلُبوَن﴾ ُم  ُ َل ُجنَدَنا  نَّ  ِ َو   اْلَمنُصوُروَن  ُم  ُ َل ْم  ُ َّ ِإ  

َن﴾؟! اَن َحّقًا َعَلْيَنا َنْصُر اْلُمْؤِمِن َ وغصعل جئتاظه: ﴿َو
اهللا  خطعات  طتمث  أطئ  شغ  والمظسئ  الصعة  أعض  غا 
الةطغض  السالط  بإطرة  الاترغر  تجب  إن  سطغه:  وجقطه 
سطاء بظ خطغض أبع الرحائ غثسعضط لظخرته وطآازرته 
الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  إصاطئ  شغ 
الاغ بعا سجضط وطرضاة ربضط والصداء سطى سثوضط، 
شأجغئعا داسغ اهللا إذا دساضط لما غتغغضط. وعثا الحعر 
السزغط طغثان لطماظاشسغظ، شاظاشسعا إلى ظغض رضعان 
اهللا وإسقء راغئ اإلجقم، شضض أرض اهللا تاعق وسطحى 

 !إلى رتمئ اإلجقم وسثالاه، شأغظ المحمرون؟

طظ افرض المصثجئ، طظ افرض الاغ بارك اهللا شغعا 
- شطسطغظ - وطع صثوم عثا الحعر السزغط أخاذإ 
وأذّضرعا  شغعا،  والمظسئ  الصعة  وأعض  وجغعحعا  أطاغ 
الثقشئ  إصاطئ  ضطعا؛  الفروض  تاج  السزغط؛  بالفرض 
طساطسضط،  لغطرق  أرشسه  خعت  الظئعة،  طظعاج  سطى 
وغظاحث طثاشسضط، وغساخرخ خغرغئ طظ اهللا اجائاضط 
بعا وجغسألضط سظ تصعا غعم ق غظفع طال وق بظعن إق 

طظ أتى اهللا بصطإ جطغط.
وأجظادعا،  افطئ  جغعش  غا  وأشقذعا،  افطئ  جغعش  غا 
غا تماة الثغار وأطثادعا: إن الثي ضاإ سطغضط الخغام 
عع الثي ضاإ سطغضط الصاال جئتاظه وتسالى، وإن الثي 
أظحأضط وخطصضط عع الثي أطرضط بسئادته وتسئغث افرض 
طصثجاتضط  وتماغئ  دغظه،  وإظعار  ضطماه  بإسقء  له، 

وظخرة المزطعم، وصث تضفض تئارك وتسالى بظخرضط.
نَصُروُكْم  َ ِن اْس ِ  أطا جمساط صعل اهللا جئتاظه تسالى: ﴿َو
 ِ ُدوا  ِ ﴿َوَجا تسالى:  وصعله  ْصُر﴾،  النَّ َفَعَلْيُكُم  يِن  الّدِ  ِ
يِن ِمْن  ِ الّدِ َو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم  ُ اِدِه  َ ِھ َحقَّ ِج اللَّ
 ِ َن ِمن َقْبُل َو اُكُم اْلُمْسِلِم َو َسمَّ ُ يَم  ِ ِبيُكْم ِإْبَرا

َ
َة أ لَّ َحَرٍج ّمِ

 َ َع َداَء  َ ُش َوَتُكوُنوا  َعَلْيُكْم  يدًا  ِ َش ُسوُل  الرَّ ِلَيُكوَن  َذا  َٰ

َو  ُ ِھ  ِباللَّ َواْعَتِصُموا  اَة  َ الزَّ َوآُتوا  َالَة  الصَّ ِقيُموا 
َ
َفأ اِس  النَّ

﴾؟! ُ ِص ْعَم النَّ ِ ٰ َو َ َمْوَالُكْم َفِنْعَم اْلَمْو
أطا جمساط صعل رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «الُْمْسلُِم أَُخو الُْمْسلِِم َال 
يَظْلُِمُه َوَال يُْسلُِمُه»، وصعله: «الُْمْسلُِم أَُخو الُْمْسلِِم َال يَُخونُُه 

َوَال يَكِْذبُُه َوَال يَْخُذلُُه»؟!
غا جغعش أّطاغ.. غا أعض الصعة والمظسئ شغعا: أطا سطماط 
آن  أطا  غععد؟!  بغث  أجغش  أجغر  افصخى  المسةث  أن 
آعات  وتطعئضط  المساشغبغظ،  خغتات  تترضضط  أن 
تسمسعن  أق  أطاضط،  أظئاء  وخطاضط  أطا  المضطعطغظ؟! 
تترصئ  أطا  المظضعبغظ؟!  أخعات  الحاحات  سطى  طظ 
أسراض  عجتضط  أطا  المدطعثغظ؟!  لثطعع  صطعبضط 
الئرد  طظ  ترتةش  وأذفال  تساخرخ،  وترائر  تظاعك، 

ضطمئ إىل جغعش افطئ وأعض الصعة واملظسئ
يف حعر رطدان املئارك

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة شثوى طتمث – افرض المئارضئ (شطسطغظ)ـ 

ق زال التعبغعن غساصطعن ٦ طظ تمطئ الثسعة طظ حئاب تجب الاترغر شغ الغمظ، طظث حعر رجإ الفائئ، 
طظ دون أي ذظإ جظعه جعى سمطعط لةسض أتضام اإلجقم خاتئئ السغادة سطى افرض، وظجع السغادة سظ 
عثا  شغ  إظظا  الغمظ:  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  لطمضاإ  ختفغ  بغان  صال  الخثد  عثا  وشغ  غغرعا. 
الحعر الفدغض ظرشع أضفظا هللا ظثسعه أن غظاصط طظ التضام التعبغغظ الزالمغظ، الثغظ طف ظطمعط اآلشاق، 
وأضاف الئغان: إن أسمال الزطط طظ اساصاقت لحئاب تجب الاترغر تخإ شغ تتصغص طخالح الضفار الشربغغظ 
وأسعاظعط شغ الترب سطى دسعة إصاطئ الثقشئ الاغ طا اظفك الضفار الشربغعن غحظعظعا لطتغطعلئ دون سعدة 
تضط اإلجقم إلى افرض بسث غغاب اجامر طؤئ سام. شتجب الاترغر غمث بخره وشضره هللا تسالى وتثه شغ 

تتصغص عثشه بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

ما زال الحوثیون یعتقلون مجموعۀ من شباب حزب التحریر

تسصغئا سطى صمع الصعات الئاضسااظغئ لطمازاعرغظ المطالئغظ بطرد جفغر شرظسا، بسئإ إجاءتعا لرجعل اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص، أضث بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان: أّن الظزام المةرم جمح 
باخسغث افطعر فظه رشخ ذرد السفغر الفرظسغ، سطى الرغط طظ أظه تسعث بطرده، ضما غسسى الظزام إلى 
إرضاء أجغاده الخطغئغغظ، شغ ضض ضطمئ وشغ ضض بغان له، سطى الرغط طظ أن اهللا جئتاظه وتسالى صال: ﴿َوَلْن 
ْم﴾. وأضاف الئغان: غّثسغ الظزام المةرم أظه غمّبض السقم، تاى  ُ َ ِبَع ِملَّ َّ َّ َت َصاَرى َح وُد َوَال النَّ ُ َ َ َعْنَك اْل َتْر
وعع غسفك دطاء المسطمغظ! تماطًا ضما غفسض أجغاده الخطغئغعن. وخاط الئغان طثاذئا المسطمغظ شغ الةغح 
الئاضسااظغ بالصعل: أق غعجث بغظضط رجال غثاشسعن سظ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وسظ دطاء المسطمغظ، بإسطاء الظخرة 
لتجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، وسظثعا شصط جغطغ أطرظا إطام سادل وتازم طرة أخرى، تغث 
َا اِإلَماُم ُجنٌَّة يَُقاتَُل ِمْن َوَرائِِه َويُتََّقى ِبِه». غساثثطضط شغ الثود سظ المصثجات اإلجقطغئ؟ صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إمِنَّ

باکستان تقمع المتظاهرین لمطالبتهم بطرد سفیر فرنسا
بسبب إساءة بالده لرسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص

فلسطین لیست بحاجۀ إلى مناهج بریطانیا لتنصفها
وجرائم بریطانیا وکیان یهود محفورة فی ذاکرتنا


