
اصرأ شغ عثا السثد:
- غةإ سطى المآجسات اقجاراتغةغئ الئاضسااظغئ 
   طسارضئ اجاراتغةغئ باجعا/ خان الةثغثة ...٢

- التعبغعن غخرخعن المعت فطرغضا 
   وغرون الظةاة شغ تطعلعا! ...٢

- طعضإ المعطغاوات غستص الفصراء وغماص دطاءعط ...٣
- اإلغمان والرجعلئ بغظ جطغمان الصاظعظغ 

   وأردوغان السطماظغ ...٤
- طا الثي غسظغه شخُض الثغظ سظ الثولئ
   شغ بقد المسطمغظ؟ (الةجء افول) ...٤

راج ضبغرًا بغظ أوجاط أعض الحام طسألئ أن ظزام ترضغا 
إلى  جغسغثعط  الفخائض  صادة  طع  بالاساون  أردوغان 
صراعط الاغ ُعةروا طظعا بالاعاذآ بغظ الظزام الارضغ 
وبغظ صادة الفخائض. شاجاتدروا حسار طا غسمى (تص 
ذعال  شطسطغظ  أعض  شغه  وذالإ  رشسه  الثي  السعدة) 
سحرات السظغظ، ولضظه بات ذغ الظسغان أو ضاد باصادم 
الجطظ وتساظط المآاطرات. لصث تثاول أعض بسخ طثن 
الحام الاغ تط تعةغر أعطعا تظفغثا لطمآاطرات الثولغئ 
ظئض  وضفر  وجراصإ  والمسرة  حغثعن  (خان  طبض  طظ 
وتض رشسئ وتمص والشعذئ) عثا المخططح، وأخئتئ 
السعدة إلى الثغار أصخى طا غامظاه طظ غسضظ طع سائطاه 
شغ خغمئ ق تصغعط برد حااء وق تر خغش طع طساظاتعط 
طظ تسطط أطظغغ الفخائض وظطمعط، وأخئح حغاذغظ 
اإلظج الثغظ ضاظعا جئئا شغ طأجاتعط غجّغظعن لعط عثا 
الحسار - تص السعدة - وغتاولعن طظ خقله إسادتعط 
إلى تزغرة ظزام اإلجرام سئر التض السغاجغ الثي ترغثه 
أطرغضا الخطغئغئ بثرغسئ تصظ دطاء أعض الحام ووضع 
تث لمساظاتعط وطآجغعط. إق أن المآجغ والظضئات الاغ 
غساظغ طظعا أعض الحام بسئإ تعةغرعط طظ طثظعط 
وصراعط وبغعتعط، ورغئاعط الاغ تسامض شغ خثورعط 
شغ السعدة إلى طعاذظعط، غةإ أن ق تمظسعط طظ رؤغئ 
افطعر سطى تصغصاعا، والعسغ سطى خطر المضغثة الاغ 
تثبر لعط والمآاطرة الاغ غتعضعا ضثعط الماآطرون 
- الثولغعن واإلصطغمغعن والمتطغعن - سطغعط لقلافاف 
ضض  سطى  والصداء  وإجعاضعا،  المئارضئ  بعرتعط  سطى 
وتدتغاتعط.  دطائعط  وعثر  وأعثاشعط  تططساتعط 
والسآال الثي غصتط ظفسه شغ ذعظ ضض خاتإ بخر 
وبخغرة عع، عض غسصض أن َطظ ضان وطا زال جئئا شغ 
طأجاة أعض الحام، غمضظ أن غضعن طحفصا سطغعط رتغما 
بعط ترغخا سطى طخالتعط؟! أم أن طا غصعم به طظ 
تظفغثه،  إلى  وجسغ  افطرغضغ  السغاجغ  لطتض  دسعة 
وطظ بط المظاداة بتص السعدة؛ طا عع إق طضر وخثاع، 
لغسغثعط إلى السغح شغ ضظش الزطط وتتئ وذأة الصعر 
والسئعدغئ طظ جثغث شغ ظض تضط ظزام ذاغغئ الحام 
السطماظغ سمغض أطرغضا الخطغئغئ التاصثة سطى اإلجقم 
والمسطمغظ؟! لثلك شالعاجإ سطى أعض الحام أن غثرضعا 
أن حسار تص السعدة، وتاى السعدة ظفسعا إن تخطئ 
شغ ظض الزرف الصائط، ووشص التض السغاجغ الثي تسسى 
له أطرغضا؛ لظ تظعغ طساظاتعط بض جاجغث طظ طأجاتعط 
وطظ شاتعرة الادتغات الاغ جغسامرون شغ تسثغثعا 
دون طصابض. وبظاء سطغه غةإ سطى أعض الحام أن غآطظعا 
بأن التض العتغث الثي جغسغث افرض وغتمغ السرض 
غضمظ  الحعثاء،  دطاء  وغخعن  الادتغات  وغتفر 
شغ تختغح طسار البعرة والامسك ببعاباعا وأعثاشعا 
وسطى رأجعا إجصاط ظزام اإلجرام بضض أرضاظه ورطعزه، 
وإصاطئ تضط اإلجقم شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة سطى 
الخقة  سطغه  اهللا  رجعل  بعا  بحر  الاغ  الظئعة،  طظعاج 
والسقم بصعله: «ثم تكون خالفة عىل منهاج النبوة» شعثا 
دلغض وبحارة سطى سعدتعا بإذن اهللا طظ جثغث بسث عثا 
التضط الةئري لاضعن طضء جمع السالط وبخره. شسارسعا 
غا أعض الحام إلى السمض طع تجب الاترغر الرائث الثي ق 
غضثب أعطه إلصاطاعا تصغئ ظصغئ راحثة سطى طظعاج الظئغ 
ملسو هيلع هللا ىلص، شفغ ذلك وتثه خقخضط وظةاتضط وسجضط أظاط 
وأطاضط اإلجقطغئ شغ التغاة الثظغا وغعم غصعم افحعاد. 
ًا﴾. ِ َنِص َّ ِ َوِلّيًا َوَكَفى ِبا َّ ْعَداِئُكْم َوَكَفى ِبا

َ
ْعَلُم ِبأ

َ
ُ أ َّ ﴿َو

اجاماسه  شغ  اقظاصالغئ  الفارة  حرضاء  طةطج  رتإ 
الثي  الختفغ  الاخرغح  وشص  الةمععري  بالصخر 
أدلاه الظاذصئ باجط المةطج دضاعرة طرغط الخادق 

٢٠٢١/٣/٢٩م.
عع  المجسعم  السقم  ططش  سطى  أطرغضا  جغطرة  إن 
تضط  طصالغث  سطى  الضاطض  أطرغضا  تتضط  طظ  ججء 
لطمضعن  التساجئ  افطعر  ضض  وآلئ  اقظاصالغئ  الفارة 
المثظغ  الةاظإ  وأخئح  التضعطئ،  داخض  السسضري 
الامرد  ترضات  وتاى  الضعطئارس،  بثور  غصعم 
المسطتئ تاتضط شغعا أطرغضا، الاغ تسسغ لافاغئ طا 
تئصى طظ السعدان وتشغغر ععغئ افطئ بالسطمظئ. صال 

َن﴾. َاِكِر
ْ
ُ امل ْ ُ َخ َّ ُ َو َّ ْمُكُر  َ ْمُكُروَن َو َ تسالى: ﴿َو

المرتئط  السغاجغ  والعجط  التضام،  عآقء  بعجعد 
بالشرب الرأجمالغ، أخئتظا ظطثغ طظ الةتر ظفسه طرات 
وترضئ  حماله،  سظ  السعدان  جظعب  شفخض  وطرات، 
الرأجمالغئ  أطرغضا  سصطغئ  وفن  أطرغضا،  برساغئ  التطع 
عغ سصطغئ جحسئ شق تحئع، بض ترغث المجغث، تغث لط 
غحئسعا جظعب السعدان، بض غسغض لسابعا لضض طعارد 
السعدان شغ ضردشان، ودارشعر والظغض افزرق وغغرعا، 
وعع طا غعغأ له إسقن المئادئ المعصع بغظ الئرعان 
والتطع، وصث جاءت الفرخئ سطى ذئص طظ ذعإ سظ 
ذرغص تضام جض عمعط إرضاء أطرغضا، والسةغإ شغ 
وظفثوا  الطغظئ،  الثغمصراذغئ  سةعة  أضطعا  أظعط  افطر 

أجظثة السثو بالترف العاتث.
أجض  طظ  بعرتعط  شغ  الحئاب  خرج  عض  ظسأل:  وعظا 
شخض سصغثتعط سظ تغاتعط؟ وطظ الثي شعض الئرعان 

والتطع وتمثوك لاعصغع عثه اقتفاصغات الثغاظغئ؟
عع  اقظاصالغئ،  الفارة  بثاغئ  طظث  السقم  ططش  إن 
أطرغضا  سسضر  التضط؛  ذرشغ  بغظ  لطخراع  جاتئ 
الصابدغظ سطى زطام افطعر، وبغظ أدوات أوروبا وزوار 
السفارة الئرغطاظغئ، وتاى طصر المفاوضات شغ جعبا 
تضاطعا سمقء أطرغضا، وضثا الترضات المسطتئ، وضان 

اإلدارة افطرغضغئ والبعرة السعرغئ 
تسثدت املعاصش والشاغئ واتثة

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذ سئثو الّثّلغ (أبع المظثر)

اتفاق الربعان والتطع
تظفغث فجظثة أطرغضا يف السعدان

أغعا المسطمعن: إظضط تصئطعن شغ عثا الحعر المئارك سطى 
اهللا  رجعل  لئحرى  اجاةابئ  الضرغط  الصرآن  وتقوة  الطاسات 
ملسو هيلع هللا ىلص: «َقْد َجاَءكُْم َشْهُر َرَمَضاَن، َشَهٌر ُمَباَرٌك، اْفَرتََض اللَُّه َعلَْيكُْم ِصَياَمُه، 
َياِطنُي،  تُْفَتُح ِفيِه أَبَْواُب الَْجنَِّة، َوتُْغلَُق ِفيِه أَبَْواُب الَْجِحيِم، َوتَُغلُّ ِفيِه الشَّ
ِفيِه لَْيلٌَة َخرْيٌ ِمْن أَلِْف َشْهٍر، َمْن ُحِرَم َخرْيََها َفَقْد ُحِرَم». وق حك أن شغ 
ذلك بعابا سزغما، ولضظ البعاب افسزط عع تتضغط عثا الضااب 
السزغط شغ ضض خشغرة وضئغرة طظ أشسالضط؛ فن اهللا أظجله 
ُ َوال  َّ ْنَزَل 

َ
ْم ِبَما أ ُ َ ِن اْحُكْم َبْي

َ
لطاطئغص والتضط، صال تسالى: ﴿َوأ

ُ ِإَلْيَك﴾. َّ ْنَزَل 
َ
ْعِض َما أ َ ْن َيْفِتُنوَك َعْن 

َ
ْم أ ُ ْم َواْحَذْر ُ َواَء ْ ِبْع أَ َّ َت
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ضطمئ السثد

سام  طظ  آذار/طارس  شغ  الحام  أعض  بعرة  اظططصئ 
٢٠١١ سفعغئ تطالإ بأبسط التصعق بالظسئئ لحسإ 
الحرارة  ضاظئ  واقجائثاد،  الصمع  طظ  جظعات  ساش 

طثغظئ درسا وجرسان طا تعجسئ لاحمض ضض جعرغا.
الاغ  بمبغقتعا  طصارظئ  الحام  شغ  البعرة  سمر  ذال 
ضاظئ داشسًا لعا شازداد افطر تسصغثًا وأخئح الخراع 
بغظ طظ خرج غطالإ بتصعصه وبغظ طظ غسسى جاعثًا 

فن غةعخ البعرة.
اخاطفئ طعاصش الثول طظ تغث الزاعر تةاه البعرة بغظ 
طآغث وبغظ داعٍ لتض جغاجغ لعا؛ لثلك شصث تسثدت 
إلى  سسضري  بتسط  ططالإ  شمظ  التض،  طئادرات 
ططالإ بتض جغاجغ، وسطغه ُسصثت الطصاءات الثولغئ 
الثبطعطاجغئ  الاترضات  وحعثظا  المآتمرات  وتمئ 

وجمغسعا تعثف لشرض واتث وعع إجعاض البعرة.
البعرة والثور افطرغضغ شغعا:

اخاطفئ  أطرغضغئ  إدارات  بقث  الحام  بعرة  سطى  طر 
سام  طظ  أغار  شفغ  المعظش،  باخاقف  الاخرغتات 
٢٠١١ ضاظئ الثسعات إلجراء إخقتات تطئغ ططالإ 
المازاعرغظ لااطعر شغ آب طظ السام ظفسه لاخئح 
أوباطا؛  إدارة  ذضرته  طا  وعثا  بالاظتغ  ططالئئ 
تجغران  شغ  تط  الثي  جظغش  اتفاق  ظاغةاه  وضاظئ 

طظ سام ٢٠١٢.
بحار  أن  اسائر  شصث  افطر  اخاطش  تراطإ  إدارة  شغ 
أجث لغج سثوًا فطرغضا وإظما الاظزغمات الةعادغئ، 
طصررات  صعل  ضض  ظعاغئ  شغ  المرجسغئ  ضاظئ  وأغدًا 

طآتمر جظغش.
اجاسادة  جاائظى  إدارته  بأن  غخرح  باغثن  والغعم 
شغ  تخض  الثي  الاراجع  بسث  جعرغا  شغ  الثور 

السابصئ. المرتطئ 
غثرج  لط  البعرة  طظ  افطرغضغ  الثور  شإن  وسطغه 
افخعات  تسالئ  طعما   ٢٠١٢ تجغران  شغ  صرر  سما 
واخاطفئ العجعه؛ طا غثشسظا لطسآال: طا عغ تصغصئ 

المعصش افطرغضغ طظ البعرة؟
جغاجغئ  طساسمرة  أظعا  سطى  لسعرغا  أطرغضا  تظزر 
تخطئ سطغعا شغ جاغظات الصرن الماضغ بسث خراع 
ضئغر طع برغطاظغا، لثلك شعغ تسسى جاعثة لمظع أي 
ترضئ تسضر خفع جغطرتعا، جعاء أضاظئ بعرة حسئغئ 
أو تثخض دول؛ لثلك شصث جسئ خقل جظعات البعرة 
خاتئئ  ضعظعا  سطى  حغء  أي  تخعل  لمظع  الماضغئ 

السغادة شغ جعرغا.
طحروع  تةعغج  خقل  طظ  البعرغئ  الترضئ  شدئطئ 
ذلك،  سطى  لاعصع  المسارضئ  وجعجت  لعا  جغاجغ 
بالمصابض شصث أغطصئ تثود الثول الاغ صث غأتغ طظعا 
الثاخض  والسقح  المال  وضئطئ  سمطعا،  غثرب  طا 

لطئقد سئر غرف سمطغات.
والسسعدغئ  ترضغا  شغ  لرجاقتعا  أوسجت  وضثلك 
وضئطه  المحعث  قتاعاء  المآبر  لطاثخض  وغغرعما 
أي  لمظع  ذلك  ضض  تخض،  طا  وعثا  أدواته،  بضاشئ 

تترك طظاوئ لسغاجاعا.
والسآال عض اجاطاسئ أطرغضا ضئح جماح البعرة؟

لطساتئ  بخغرة  بشغر  والماابع  جئص  لما  الصارئ  إن 
غةث أن أطرغضا اجاطاسئ ضئح جماح البعرة وضئطعا، 
غآضث  لطبعرة  الساحرة  الثضرى  شغ  تخض  طا  ولضظ 
جسئ  طعسثًا  الثضرى  إتغاء  ضان  شصث  ذلك،  سضج 
طظ  ودسعات  ظصاط؛  سثة  لابئغئ  أطرغضا  خقله  طظ 
جظغش  شغ  صرر  الثي   ٢٢٥٤ الصرار  لاظفغث  التاضظئ 
٢٠١٢ الصاضغ بتض جغاجغ سطى الطرغصئ افطرغضغئ.

ولضظ لط غتخض حغء طما ُذضر شق ططالئات باطئغص 
أسادات  وإظما  لطارضغ،  ُأسطغئ  حرسغئ  وق  جظغش 
غرغث  "الحسإ  بثاغاتعا  شغ  البعرة  حسارات  الثضرى 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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السغاجغئ  افوجاط  وضةئ  السعدان،  أعض  اظحشض 
شغه باعصغع إسقن المئادئ غعم ٢٠٢١/٣/٢٨م بغظ 
اقظاصالغئ  الفارة  تضعطئ  شغ  السغادة  طةطج  رئغج 
الحمال  صطاع  الحسئغئ  الترضئ  ورئغج  الئرعان، 
لئظعد  المظاعدئ  افشسال  ردود  وتسارسئ  التطع، 
اقتفاصغئ. وطما ورد شغ عثا اإلسقن ٢-٢: (تص حسإ 
حؤعظعط  إدارة  شغ  المثاطفئ  المظاذص  شغ  السعدان 
و(٢- الفغثرالغ)،  أو  القطرضجي  التضط  خقل  طظ 

شغ  شغثرالغئ  دغمصراذغئ  طثظغئ  دولئ  (تأجغج   :(٣
الثغظغئ  والممارجات  الثغظ  ترغئ  تدمظ  السعدان 
والسئادة لضض حسإ السعدان وذلك بفخض الععغات 
وق  الثولئ  سظ  والةععغئ  والثغظغئ  واإلبظغئ  البصاشغئ 
صعاظغظ  تساظث  أن  وغةإ  رجمغا  دغظا  الثولئ  تائظى 
والمساصثات  والسرف  الثغظ  إلى  الحثخغئ  افتعال 

بطرغصئ ق تاسارض طع التصعق افجاجغئ).
وصئض عثا اإلسقن بسائ أحعر وصع تمثوك طع التطع 
طحابعًا،  اتفاصًا  ٢٠٢٠/٩/٤م،  غعم  أبابا  أدغج  شغ 
إرضاء  شغ  الةثد  السعدان  تضام  تسابص  وغادح 
أجغادعط سطى تساب سصغثة افطئ. وبالظسئئ لطخراع 
أن  اجاطاسئ  أطرغضا  شإن  الضفر  صعى  بغظ  الداري 
وتطصى  برغطاظغا.  أصثام  تتئ  طظ  الئساط  تستإ 
شغ  لطسقم  افطرغضغ  المئسعث  طظ  الاعظؤئ  الئرعان 
افوروبغ  اقتتاد  وطئسعث  بعث  دوظالث  السعدان 
افطرغضغ  المئسعث  وصال  شاظثل،  روبرت  بالثرذعم 
جقم  اجاضمال  اتةاه  سزغمئ شغ  خطعة  إن الاعصغع 
ترضئ  رئغج  ظعر  العاتث  سئث  طظ  وذطإ  السعدان، 
جغح تترغر السعدان اتثاذ خطعات طمابطئ. وأحاد 
السغادة  طةطج  رئغج  صغادة  بتسظ  المئسعبان 
لطمرتطئ وظةاته شغ الاعخض إلى تض لصدغئ السقم، 

شغ إحارة إلى اقخاراق الثي تثث.
المتثود  غغر  ترتغئعا  افطرغضغئ  الثارجغئ  وأسطظئ 
سطى تعصغع إسقن المئادئ وصالئ إظعا تاططع لمجغث 
وصث  السقم.  اتفاق  إلى  لطعخعل  الثطعات  طظ 

حق العودة َشَرٌك خطیر

ظصطئ افخئار أن وشثًا سسضرغاً وأطظغاً جعداظغا غدط طثغر المثابرات الساطئ، الفرغص أول جمال الثغظ سئث المةغث، ورئغج عغؤئ اقجاثئارات غاجر طتمث سبمان، ورجتئ 
المخادر أن غضعن وزغر السثل ظخر الثغظ سئث الئارئ ضمظ العشث الثي غدط أغداً سسضرغغظ وجغاجغغظ، وأن العشث جغخض إلى ضغان غععد المشاخإ فرض اإلجراء 
والمسراج غعم الةمسئ أو السئئ بالاجاطظ طع اقتافال بما غسمى السغث العذظغ لضغان غععد. وتسث عثه الجغارة عغ الجغارة الرجمغئ افولى طظ ظعسعا طاجاطظئ سظ صخث 
باصثغط المساغثة بمظاجئئ اغاخاب ضغان غععد لفطسطغظ وطسةثعا افصخى المئارك. وإزاء ذلك شإن بغاظا لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان، أضث سطى 
أن الصخث طظ الجغارة عع تصثغط الاعظؤئ لضغان غععد سطى اغاخابه افرض المئارضئ، وعثا خغاظئ هللا ولرجعله ولطمآطظغظ، وعع اساراف خرغح طظ تضعطئ السعدان 
اقظاصالغئ بعثا الضغان المست، وعع اساراف ق غمبض أعض السعدان المسطمغظ الثغظ غاعصعن لاترغر شطسطغظ وطسةثعا افصخى، بض وضض بقد المسطمغظ المتاطئ. 
وأظه لمظ السار والحظار سطى تضعطئ الثل والععان أن تصثم عثا اقساراف الرخغص تساةثي به طا غسمى بالمضاجإ اقصاخادغئ الاغ ق ظةظغ طظعا غغر السراب، 
وغدإ رب السئاد. وأن طظ رعظ صراره لطضاشر المساسمر أو المشاخإ، لظ غأتغ طظه خغر أبثا، ولثلك ق غرابئ طظ تصاربه طع إخعة الصردة والثظازغر وسئث الطاغعت.

زیارة وفد عسکري أمنی سودانی لکیان یهود استجداء رخیص وخیانۀ هللا ولرسوله وللمؤمنین
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سطى  التعبغغظ  براغج  بطسان  افطرغضان  تث 
تصعدعا  الاغ  السقم  سمطغئ  شغ  الئظاءة"  "المحارضئ 
تغمعبغ  طع  بةثغئ"  و"الاعاخض  الماتثة  افطط 
العقغات  سغظاه  الثي  الثاص  المئسعث  لغظثرضغظب 

الماتثة تثغبًا بحأن الغمظ. (طعصع ٢٤ اإلخئاري)
طخثرغظ  سظ  اإلخئارغئ  روغارز  وضالئ  وظصطئ 
ضئارا  أطرغضغغظ  طسآولغظ  إن  صعلعما  طططسغظ 
سصثوا أول اجاماع طئاحر طع طسآولغظ طظ جماسئ 
طسصط،  الساخمئ  شغ  الغمظغئ  (التعبغ)  اهللا  أظخار 
طع جسغ اإلدارة افطرغضغئ الةثغثة إلى وضع ظعاغئ 

لطترب الغمظغئ المسامرة طظث جئ جظعات.
غسطظ  لط  الاغ   - المظاصحات  أن  المخثران  وأضاف 
طظ   ٢٦ شغ  طسصط  شغ  جرت   - ذرف  أي  سظعا 
الغمظ  إلى  افطرغضغ  المئسعث  بغظ  حئاط/شئراغر 
التعبغغظ  المفاوضغظ  وضئغر  لغظثرضغظب  تغمعبغ 

طتمث سئث السقم.

واآلن تط اإلسقن رجمغًا سظ المفاوضات شغ طسصط 
بغظ التعبغغظ وأطرغضا والسفغر السسعدي والمئسعث 
وزغر  بطسان  جسعد  آل  طمطضئ  إسقن  بسث  افطمغ 
سطى  طسصط  شغ  المفاوضات  تةري  تغث  خارجغاعا 
صثم وجاق وتسسى أطرغضا طظث بثاغئ ساخفئ التجم 
المزطعطغئ  خفئ  التعبغغظ  إسطاء  سطى  المحآوطئ 
طظث أن ترضئ سمقءعا لقساثاء سطى الغمظ واجافاد 
بقدعط  سظ  المثاشسعن  بأظعط  ذلك  طظ  التعبغعن 
وغرشدعن  وغرشدعظعا  أطرغضا  غصارسعن  وأظعط 

طحارغسعا بض وتاى بدائسعا.
طع  جطسئ  بأن  الترب  بعثه  أطرغضا  تضاش  ولط 
السطظ  شغ  أو  السر  شغ  جعاء  طئاحرة  التعبغغظ 
شغ  سمطئ  بض  وغغرعا،  السعغث  وشغ  ُسمان  شغ 
التعبغغظ  تخظغش  سطى  تراطإ  المةرم  أغام  آخر 
ضةماسئ إرعابغئ شاجاشض إسقم التعبغغظ عثا افطر 
أن  وإظعار  الثاخض  شغ  الظاس  اجاسطاف  وتاولعا 
طا  وجرسان  تصغصغ،  والتعبغغظ  أطرغضا  بغظ  السثاء 
التعبغغظ  وأخرجعا  افطر  عثا  سظ  أطرغضا  تراجسئ 
طظ الاخظغش، وعثا غثل سطى سثم جثغئ أطرغضا شغ 

تخظغش التعبغغظ ضةماسئ إرعابغئ.
وعا عط اآلن بسث أن ظسصعا طع المظزمات افطرغضغئ 
وتسطغمعا ضض المآجسات التضعطغئ لااعلى إدارتعا 
وتمعغظعا، وبسث تئظغ رؤغئ طظئبصئ طظ سصغثة أطرغضا 

ضئغر، لثرجئ أن ظغعدلعغ اضطرت إلى ذطإ طساسثة 
خظثوق الظصث الثولغ. وصث طّضظ عثا أطرغضا طظ دخعل 
تجب  خسعد  إلى  وطّعث  العظثي  السغاجغ  العجط 
بعاراتغا جاظاتا المعالغ فطرغضا طظ خقل تآضض حسئغئ 
رئغسغئ  صداغا  شغ  لئرغطاظغا  المعالغ  المآتمر  تجب 
طبض افطظ واقصاخاد. ولمساسثة تجب بعاراتغا جاظاتا 
بأغطئغئ  سام ١٩٩٩  الساطئ  اقظاثابات  شغ  الفعز  سطى 
جغثة، أخثرت أطرغضا تسطغمات لئاضساان بالاثطغ سظ 
وفول  ضارجغض.  طرتفسات  شغ  اقجاراتغةغئ  طضاجئعا 
طرة شغ تارغت السغاجئ العظثغئ، خسر تجب المآتمر 
طرتغظ طااالغاغظ، شغ ساطغ ١٩٩٨ و١٩٩٩ أطام تجب 

بعاراتغا جاظاتا وتطفائه.
الاساون  طظ  جثغثة  بتصئئ  الئثء  إلى  عثا  أدى  وصث 
بغظ أطرغضا والعظث، تصعم سطى اساماد أطرغضا لطعظث 
سطى  العظثغئ  الصارة  حئه  شغ  لعا  رئغسغ  ضعضغض 
تساب باضساان، وأدى شحض أطرغضا اقجاراتغةغ شغ 
اتاعاء الخسعد المثعض لطخغظ طظ خقل تثابغر طبض 
طتعر أوباطا قجاراتغةغئ آجغا وترب تراطإ الاةارغئ، 
ضئغر  بحضض  لطعظث  اقجاراتغةغئ  الصغمئ  زغادة  إلى 
وتصطغص شائثة باضساان بالظسئئ لخاظسغ السغاجئ 
الخغظ  لمعاجعئ  العظث  أطرغضا  وتتااج  افطرغضغئ. 
وترغث إظعاء اظحشال ظغعدلعغ افطظغ بضحمغر. وتحغر 
إدارة باغثن إلى "إصطغط اتتاد جاطع وضحمغر" إلى أن 
ضما   ٣٧٠ لطمادة  طعدي  بإلشاء  طعامئ  غغر  أطرغضا 
ذالإ سمران خان. وطظ المتامض جثًا أن غخئح خط 
بغظ  الثائمئ  التثود  الئطثغظ  بغظ  الفاخض  السغطرة 
الئطثغظ، وتحغر الثقئض المئضرة إلى أن باغثن غرغث 
تصطغص الافعق الاضظعلعجغ لطخغظ شغ طةال الةغض 
الثاطج والثضاء اقخطظاسغ، وضثلك الاظاشج سطى 
الخغظغ.  العاتث)  والطرغص  العاتث  (التجام  طحروع 
"الثغمصراذغات  لثطئ  الثسط  لضسإ  باغثن  وغسسى 
ظزام  إظحاء  اتةاه  شغ  جرغؤئ  خطعة  وعغ  الاصظغئ"، 
تضظعلعجغ بظائغ الصطإ. وسقوة سطى ذلك، تساضحش 
والطرغص  التجام  طئادرة  لمظاشسئ  ذرصًا  أغدًا  أطرغضا 
شغ الخغظ. وبالطئع ق غظى سظ العظث فطرغضا لاظفغث 
ضق المثططغظ، ولضظ التجام والطرغص أضئر أعمغئ، 
ولعثا  جغثًا.  طسروشئ  ظغعدلعغ  طسارضئ  إن  تغث 
السئإ، تسمض أطرغضا سطى تأجغب ظغران المسارضئ شغ 
ترضساان الحرصغئ، شعغ سطى التثود طع العظث وعغ 
ذرغص الئعابئ إلى آجغا العجطى، والعثف طظ ذلك 

عع إساصئ طسغرة التجام والطرغص باتةاه الحرق.
وشغ  المتك،  سطى  أوراجغا  شغ  أطرغضا  ظفعذ  إّن 
خان  باجعا/  إسقن  تفسغر  غةإ  شإظه  السغاق،  عثا 
شغ  ترغإ  اجاراتغةغئ  وعغ  جثغثة.  قجاراتغةغئ 
والثي  اقصاخادي،  لطظحاط  طرضجًا  باضساان  جسض 
بمعاظأ  الساتطغئ  غغر  العجطى  آجغا  ربط  غادمظ 
(الربط  وضراتحغ  جــعادر  شغ  الةظعبغئ  باضساان 
بغظ  الاةارة  وتسعغض  الةظعب)،  إلى  الحمال  طظ 
طظ  وراءعا (اقتخال  وطا  وأششاظساان  وإغران  العظث 
الحرق إلى الشرب)، وطظ أجض تسجغج الاتثي العظثي 
الخغظغئ.  والطرغص  التجام  طئادرة  ضث  افطرغضغ 
تةمع  الاغ  السئعر  صظاة  دور  باضساان  وجاطسإ 
العظث  طبض  أخرى  دول  تةظغ  بغظما  ضؤغطئ،  رجعطًا 
وأطرغضا البروات العائطئ. وعثا عع بالدئط طا أحار 
إلغه السفغر افطرغضغ السابص طعظار سظثطا صال خقل 
اقجاراتغةغئ  باضساان  أعمغئ  "جاجداد  اإلجــراءات 
باضساان  أخئتئ  إذا  الماتثة،  لطعقغات  بالظسئئ 
باجعا  تماس  غفّسر  ضما  تثغبئ"  اصاخادغئ  صعة 
لثشظ الماضغ الةغعجغاجغ لئاضساان والحروع شغ 
الصعة  لاتخغظ  جثغثة  اصاخادغئ  جغع  اجاراتغةغئ 
طظ  جاسجز  والاغ  لطعظث،  والسسضرغئ  اقصاخادغئ 

ذمعتات أطرغضا شغ العغمظئ سطى الخغظ.
الئاضسااظغئ  اقجاراتغةغئ  المآجسات  سطى  غةإ 
تتصغص  تعل  تثور  اجاراتغةغئ  أي  بصعة  تسارض  أن 
خقل  طظ  لطمظطصئ،  افطرغضغئ  اقجاراتغةغئ  الرؤغئ 
تسجغج وإبراء افخعل اقجاراتغةغئ لطعظث سطى تساب 
باضساان. وبثقً طظ ذلك، شإظه غةإ سطى المآجسات 
اقجاراتغةغئ  الصثرات  شغ  تبص  أن  اقجاراتغةغئ 
الاغ  الــراحــثة  الثقشئ  إصاطئ  لاتصغص  لئاضساان 
جمغع  شــغ  والمسطمعن  الئاضسااظغعن  غرغثعا 
أطرغضا  تساثثم  ألط  حغء،  ضض  وبسث  السالط.  أظتاء 
السعشغغئ  لعجغمئ  لئاضساان  اقجاراتغةغئ  افخعل 
سطى  السالمغئ  الترب  حظ  وشــغ  أششاظساان،  شغ 
اإلجقم ودشع العظث ظتع شطك أطرغضا؟! وترغث أطرغضا 
والةشراشغئ  الةغعجغاجغئ  افخــعل  اجاشقل  اآلن 
صعغئ  طظخئ  لئظاء  ظفسعا  الئاضسااظغئ  اقصاخادغئ 
صطإ  شغ  ضصعة  العظث  إلبراز  تسسى  وأطرغضا  لطعظث، 

 أوراجغا ووصش تعجع الخغظ ظتع الشرب

(الرؤغئ العذظغئ لئظاء الثولئ الغمظغئ التثغبئ) وعغ 
طع  غةطسعن  الغعم  عط  عا  باطاغاز،  سطماظغئ  رؤغئ 
أطرغضا سطى ذاولئ واتثة وغخرتعن بأظعط جادون 
ذلك  وأبئائ  ظغاعا  أطرغضا  أبثت  إذا  الافاوض  شغ 

شغ أشسالعا.
المعاجعات  احاثت  افخغرة  المفاوضات  عثه  وصئض 
سثة  جئعات  شغ  عادي  وصعات  التعبغ  صعات  بغظ 
صائمئ  طظ  التعبغغظ  تراطإ  إدارة  رشع  بسث  وذلك 
تتصغص  أرادوا  التعبغغظ  أن  العاضح  وطظ  اإلرعاب. 
تصثم ضئغر سطى صعات عادي لضغ تضعن ورصئ رابتئ 
افطرغضغ  والتض  الصادطئ  المفاوضات  شغ  لعط 
طفاوضاتعا  خقل  طظ  واضتئ  أطرغضا  وظغئ  الةثغث، 

طع ذرف التعبغغظ طاةاعطئ ذرف تضعطئ عادي.
سةئا لضط أغعا التعبغعن! ضغش ترشسعن حسار "المعت 
فطرغضا" وحسار المصاذسئ وأظاط تططئعن التض طظعا 

وتطئعن ضض دسعة تثسع إلغعا؟!

ِة َيْبُغوَن َوَمْن  ِليَّ ِ ا َ
ْ َفُحْكَم ا

َ
ألط تصرؤوا صعله تسالى: ﴿أ

تاتاضمعن  وأظاط  ُيوِقُنوَن﴾  َقْوٍم  ّلِ ُحْكمًا   ِ َّ ِمَن  ْحَسُن 
َ
أ

إلى افطط الماتثة وطةطج افطظ ولفجش ترشسعن 
حسار المسغرة الصرآظغئ؟!

إن عثه الترب الثائرة شغ الغمظ لغج فبظاء الغمظ 
اإلجقم  تثثم  ولظ  ولط  والاةعغع  الصاض  إق  شغعا 

والمسطمغظ.
غثور  طا  غسعا  أن  المسطمغظ  أبظاء  ظثسع  شإظا  ولثلك 
طسصعلئ  التطعل  ضض  غرون  الخراع  شأذراف  تعلعط، 
التض  سثا  طا  و...الت  وطسصط  جظغش  شغ  وطصئعلئ 
إلى  اقتاضام  سثا  وطا  اإلجقطغئ  افطئ  غعتث  الثي 
حرع رب السالمغظ، شعثا شغ صعاطغسعط غغر طعجعد!

غثسععط  غجال  وق  الاترغر  تجب  دساعط  ولصث 
وغظاحثعط إلى اقتاضام إلى حرع رب السالمغظ، أشق 
غطئعن دسعته بثق طظ تطئغئ دسعات أسثاء اإلجقم؟!

إلى  وغثسععط  الماخارسغظ  غظاحث  الاترغر  تجب 
الاتاضط  طظ  بثق  اإلجقم  حرغسئ  إلى  اقتاضام 
المسطمغظ  عمط  وغساظعخ  الماتثة،  افطط  إلى 
وغساظخر أعض الصعة والمظسئ طظ الدئاط والةغعش 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  لطسمض  وغغرعط 
الظئعة، وعغ لضائظئ صرغئًا بإذن اهللا شصث وسثظا بعا 
 َ ُقوُلوَن َم َ اهللا جئتاظه وطظ أخثق طظ اهللا صغق: ﴿َو

 ﴾بًا ن َيُكوَن َقِر
َ
َ أ َو ُقْل َع ُ

غةإ سطى املآجسات اقجرتاتغةغئ الئاضسااظغئ 
طسارضئ اجرتاتغةغئ باجعا/ خان الةثغثة

شغ ١٧ طظ آذار/طارس ٢٠٢١، ُسصث أول تعار أطظغ 
شغ الئقد بسظعان "تعار إجقم أباد افطظغ: طسًا طظ 
أجض أشضار ٢٠٢١"، تتئ رساغئ صسط افطظ الصعطغ، 
خان،  سمران  الئاضسااظغ  العزراء  رئغج  تتثث  وصث 
تفض  شغ  باجعا  والةظرال  غعجش،  طآغث  والثضاعر 
اقشاااح، سظ إسادة تسرغش افطظ الصعطغ لئاضساان 

ورجط تعجه جثغث لئاضساان.
وبتسإ رأغعط، شإظه غةإ سطى باضساان أن تساشض 
سظ  تاثطى  وأن  اقصاخادغئ،  الةشراشغئ  إطضاظاتعا 
الماضغ الثي حضطاه الخعرة الةغعجاراتغةغئ لطئقد 
وغاططإ  المسطتئ.  الصعات  سطى  المفرط  واقساماد 
اقظاصال طظ افطظ المرتضج سطى الثولئ الاصطغثي إلى 
جثغثة.  اجاراتغةغئ  (الئحري)  الاصطغثي  غغر  افطظ 
اقصاخادي،  افطظ  عع  اقجاراتغةغئ  عثه  وجععر 
طظ  لطئقد  اقزدعار  غةطإ  أن  المفارض  طظ  الثي 
الاظمغئ  وحراضات  الةعار،  دول  طع  الاعاخض  خقل 

والسقم اإلصطغمغ.
اقجاراتغةغات  تظةح  أن  غمضظ  ق  شإظه  ذلك،  وطع 
وشغ  جغث،  بحضض  الثولئ  رؤغــئ  تتثغث  تط  إذا  إق 
طحعحئ  التضعطغئ  المآجسات  تجال  ق  الخثد،  عثا 
حسار "دولئ  خان  تئظى  لصث  الشربغئ.  بالمبض  وطشرطئ 
المثغظئ" لضظه شحض شغ ظصض أي خعرة ولع طعججة سظ 
عثه الرؤغئ! واجاثثم خان أغدًا طخططح "باضساان 
أوق" الثي غحغر إلى اظفخالعا سظ الماضغ، رغط أن 
عغ  لئاضساان  خان  رؤغئ  شعض  ذلك.  تآضث  أشساله 
لئظاء دولئ سطى غرار الثقشئ الراحثة أم أظعا تاسطص 
طظ  والعظث  أطرغضا  تمّضظ  العظث  طع  جقم  بخفصئ 

ترضغج ذاصاتعما الةماسغئ ضث خسعد الخغظ؟!
دولئ  إصاطئ  عغ  السابصئ  الرؤغئ  اجاراتغةغئ  إّن 
الثقشئ الراحثة، الاغ جاصطإ الثولئ الصعطغئ، وتطشغ 
الثجاعر، وتطئص اإلجقم بحضض حاطض، وتسسى إلى 
تعتغث بقد المسطمغظ، وتظططص شغ اصاخاد لطترب، 
افخغرة  الرؤغئ  وُتطجم  السالط.  إلى  اإلجقم  وتتمض 
تئظغ اجاراتغةغئ تثور تعل جغاجئ خارجغئ طئاعرة، 
بحروط  السقم  اتاماقت  طع  العظث  تةاه  والاعثئئ 
وخدعع  جثغثة،  لغئرالغئ  جغاجات  وجظ  طــعدي، 
أطرغضا  جاظإ  إلى  لطعصعف  لعاحظطظ  أضبر  باضساان 

ضث الخغظ. شعض غئثو عثا السرد طألعشا؟
اجاراتغةغئ  ضاظئ  الماضغ،  الصرن  خمسغظات  طظث 
أطرغضا  طع  تتالش  تحضغض  عغ  العتغثة  باضساان 
وتسئئئ  أبــثًا.  تاتصص  لط  طادغئ  طظاشع  طصابض 
إلتاق  شغ  السادلئ  غغر  لطسقصئ  المآلمئ  السعاصإ 
وتسئئئ  باضساان،  أراضغ  بعتثة  شادتئ  خسائر 
وشغ  والسغاجغئ،  اقصاخادغئ  السغادة  تصعغخ  شغ 
الئاردة،  الترب  وخقل  الئحرغئ.  الاظمغئ  تصعغخ 
ضث  المعاجعئ  شغ  باضساان  أطرغضا  اجاثثطئ 
أطرغضا  تقسئئ  البماظغظات،  وشغ  السعشغاغ.  الاعجع 
أوصع  الثي  افششاظغ  الةعاد  إلدارة  باضساان  شغ 

السعشغغئ شغ ترب اجاظجاف أدت إلى عجغماعط.
 ،١٩٩١ سام  شغ  السعشغاغ  اقتتاد  اظعار  وسظثطا 
رتمئ  تتئ  وترضاعا  باضساان  سظ  أطرغضا  تثّطئ 
جغاجات افجرة الثولغئ، وطظ خقل تسطغط واحظطظ 
وصث  الثولغغظ.  والئظك  الظصث  خظثوق  لسغاجات 
أتثبئ طآجسات برغاعن وودز دطارًا شغ اقصاخاد 
لطسغاجات  افسمى  الاطئغص  خقل  طظ  الئاضسااظغ 
شغ  الاخظغع  تراجع  شّدطئ  الاغ  الةثغثة  الطغئرالغئ 
افجظئغئ،  ــعاردات  ال سطى  اقساماد  وحّةسئ  الئقد 
الاةاري،  والسةج  المالغ  الاعازن  سثم  بثور  وزرسئ 

ووصسئ باضساان بحضض دائط شغ حرك الثغعن.
واحظطظ  احائضئ   ،٢٠٠١ أغطعل/جئامئر   ١١ وبسث 
طرة  باضساان  ودشسئ  أخرى،  طرة  أباد  إجقم  طع 
لترب  المتثود  غغر  لثسمعا  باعزئ  أبماظًا  أخرى 
شصثت  ذلك  وبسئإ  اإلجقم.  سطى  السالمغئ  أطرغضا 
وعغ  أششاظساان  شغ  اقجاراتغةغ  سمصعا  باضساان 
وأجطتاعا  طسادغغظ.  سثوغظ  بغظ  طتخعرة  اآلن 
الظعوغئ طسّرضئ لطثطر، وأخئتئ ضحمغر أضئر جةظ 
شغ السالط. والاضالغش اقصاخادغئ الماضئَّثة طثعطئ، 
اإلجمالغئ  الثسارة  الماتفزئ  الاصثغرات  أتث  وغصّثر 

لقصاخاد الئاضسااظغ بمئطس ١٠٠ ططغار دوقر.
اجاراتغةغئ  طظ  ضئغر  ججء  ضان  الفارة،  عثه  وخقل 
العظث  لضسإ  باضساان  اجاثثام  شغ  غامبض  أطرغضا 
إلى طةال ظفعذعا. بغظما شغ سام ١٩٦٦، لط تاثخض 
ذحصظث،  إسقن  شغ  باضساان  طخالح  لثسط  أطرغضا 
صّطسئ  تغث   ،١٩٧١ سام  شغ  طافرجئ  واصفئ  وظطئ 
العظث أوخال باضساان. وتتئ رساغئ أطرغضغئ، تّرضئ 
باضساان سطى اقظافاضئ الضحمغرغئ شغ سام ١٩٨٩. 
ضئغرة  ظسئئ  سطى  الضحمغرغئ  المصاوطئ  واجاتعذت 
بحضض  العظث  اصاخاد  وأضسفئ  المسطتئ  الصعات  طظ 

التعبغعن غخرخعن املعت فطرغضا 
وغرون الظةاة يف تطعلعا!

ـــــــــ بصطط: افجااذ أجغث جقطئ – وقغئ الغمظـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث المةغث بعاتغ – وقغئ باضساانـ  ـ 

بقبئ  بجغارة  غغ  واظس  الخغظ  خارجغئ  وزغر  صام 
بقد إجقطغئ طا بغظ غعطغ ٢٤ و٢٠٢١/٠٣/٢٧

إلى  وآخرعا  ترضغا  بط  وطظ  السسعدغئ  وعغ 
إغران. وأجرى طتادبات طع ولغ السعث السسعدي 
اإلغراظغ  الرئغج  وطع  الارضغ  الرئغج  وطع 
ووصع اتفاصغئ طع إغران، وأسطظ سظ الاجام ترضغا 

باطعغر الحراضئ اقجاراتغةغئ طع الخغظ.
: إن عثه افظزمئ وغغرعا طظ افظزمئ 
صداغا  تعمعا  ق  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  الصائمئ 
المسطمغظ وظخرتعط، شضض طا غعمعا عع تتصغص 
طظاشع تةارغئ واصاخادغئ، وعغ طساسثة لطاظازل 

سظ صداغا المسطمغظ ضما تظازلئ سظ شطسطغظ لغععد، وسظ صدغئ المسطمغظ الروعغظةا شغ طغاظمار شطط 
تصط بظخرتعط، وتظازلئ سظ ضحمغر لطعظث وسظ جظعب صئرص لطغعظاظغغظ وغغرعا الضبغر طظ الصداغا. بض 
عغ صث تظازلئ سظ صدغئ اإلجقم وعغ تطئغصه وتمطه لطسالط. وعظا غاأضث طرة أخرى وجعب السمض سطى 
إجصاط عثه افظزمئ لضعظعا ق تائظى صدغئ اإلجقم، وتئغع صداغا المسطمغظ ببمظ بثج، وتعبص سقصاتعا 
طع أسثاء اإلجقم الثغظ غدطعثون المسطمغظ، وعثا العاجإ غصع سطى جمغع المسطمغظ بأن غعئعا عئئ 
رجض واتث شغ وجه عآقء التضام لائظغ صدغئ اإلجقم ولظخرة صداغا المسطمغظ، وطظ أجض تتصغص ذلك ق 

بث لعط طظ اقجاةابئ لثسعة تجب الاترغر بالسمض سطى إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

حکام الضرار یکافئون الصین على قتلها وظلمها للمسلمین
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 السثد ٣٣٥  ٣   افربساء ٩ طظ رطدان ١٤٤٢عـ المعاشص ٢١ ظغسان/أبرغض ٢٠٢١ طـ  

الةمسئ  صئرص،  اجاداشئ 
لعزراء  اجاماسا  ٢٠٢١/٠٤/١٦م، 
واإلطارات  غععد  ضغان  خارجغئ 
طتادبات  خقله  أجرغئ  والغعظان، 
"العجه  تسضج  بأظعا  وخفئ 
افوجط،  لطحرق  الماشّغر" 
غابغ  غععد  خارجغئ  وزغر  وصال 
شغ  ختفغ  طآتمر  شغ  أحضغظازي 
"عثه  الساتطغئ  باشعس  طثغظئ 
الةثغثة  اقجاراتغةغئ  الحراضئ 
السربغ"  الثطغب  جعاتض  طظ  تماث 
وأوروبا.  الماعجط  الئتر  إلى 
المضاإ  صال  ذلك  سطى  وتسصغئا 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض 

المئارضئ: غأتغ عثا اقجاماع لثثطئ ضغان غععد، والامعغث لافاعمات تعل الاظصغإ سظ الشاز المضاحش شغ 
أظعر  لصث  الضغان.  تثثم  الاغ  واقصاخادغئ  وافطظغئ  السغاجغئ  المطفات  بسخ  وترتغإ  الماعجط،  حرصغ 
وافظزمئ  الثول  لاطك  التصغصغ  العجه  عع  وعثا  وطخالته  غععد  ضغان  بأطظ  اعاماطعط  طثى  المةامسعن 
وتطك عغ السصطغئ الاغ تحارك بعا وتائظاعا سصطغئ اقتاقل وظعإ البروات والاآطر سطى المسطمغظ وطا عثه 
بعا. غاسطص  وطا  شطسطغظ  صدغئ  سطى  المسامرة  المآاطرات  جطسطئ  إلى  تداف  جثغثة  تطصئ  إق  الطصاءات 

تامئ: اتفاق الئرعان والتطع تظفغث فجظثة أطرغضا شغ السعدان

اجتماع بافوس تحرك سیاسی خبیث 
لدعم کیان یهود الغاصب

ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
١٤٤٢عـ،  حسئان   ٢٤ البقباء، 
٢٠٢١/٠٤/٠٦م) خئرا ورد شغه: 
"أجاز طةطج العزراء السعداظغ 
غطشغ  صاظعن  طحروع  البقباء 
صاظعن طصاذسئ (إجرائغض) الثي 
أصر شغ السام ١٩٥٨ شغ أتثث 
بغظ  الاطئغع  طسار  شغ  خطعة 
وغتزر  و(إجرائغض).  السعدان 
سطى  (إجرائغض)  طصاذسئ  صاظعن 
طع  خفصات  سصث  السعداظغغظ 
الةظسغئ  غتمطعن  أحثاص 

(اإلجرائغطغئ) أو حرضات طمطعضئ لعط، ضما غمظع الائادل الاةاري طع (إجرائغض) واجاغراد السطع المخظسئ ضطغا 
أو ججئغا شغ (إجرائغض)، وغساصإ طثالفه بالسةظ ١٠ جظعات طع الشراطئ المالغئ".

: إن إلشاء صاظعن طصاذسئ ضغان غععد غسظغ السماح فعض السعدان بسصث خفصات طع طشاخئغ 
غععد  ضغان  طع  الاةاري  بالائادل  ضثلك  وغسمح  لعط.  طمطعضئ  حرضات  أو  شطسطغظ  المئارضئ  افرض 
واجاغراد السطع المخظسئ ضطغًا أو ججئغًا شغه بسث أن ضان غساصإ طظ غصعم بثلك بالسةظ ١٠ جظعات 
وتثشسعط  جرا  السعدان  أعض  تةر  المةرطئ  اقظاصالغئ  التضعطئ  أن  غسظغ  وعثا  المالغئ.  الشراطئ  طع 
دشسا لطاطئغع طع ضغان غععد. إن العاجإ سطى أعض السعدان عع أن غطغتعا بعثه التضعطئ السمغطئ، 
افحثاص  وبسخ  رأجه  باشغغر  ولغج  برطاه  الظزام  وغصاطسعا  بض  بعرتعط،  ظعر  سطى  تسطصئ  الاغ 
لاترر  أظصاضه،  سطى  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  وإصاطئ  الئحغر،  ظزام  طع  تخض  ضما 

افرض المئارضئ وتطعر طسرى رجعل اهللا سطغه الخقة والسقم.

مجلس الوزراء السودانی یلغی قانون مقاطعۀ کیان یهود

أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ جعرغا أن أي طرغخ ضطما تأخر سظ السقج ضسش. وعثا التال 
تشغغرعط  سظ  وتأخرظا  سظعط  جضاظا  شضطما  سطغظا،  والطشاة  الزطمئ  تسطط  شغ  طخغئاظا  سطى  تماطا  غظطئص 
واصاقسعط، زاد ذشغاظعط سطغظا واتااج تشغغرعط إلى شاتعرة أضئر. وأضث أغدا: أن سثم الاحثغص العاسغ 
الئارع.  الطئغإ  إلى  غتااج  المرغخ  أن  وضما  المثطخئ.  والةععد  الادتغات  ضض  رغط  السقج،  ظةاح  غآخر 
لعا،  المظاجإ  السقج  وتصثغط  افخطر،  طرضعا  لاحثغص  أبظائعا  طظ  العاسغئ  البطئ  إلى  افطئ  تتااج  ضثلك 
الضاشر  الشرب  طخالح  تراس  وتسطط  اهللا  أظجل  بما  التضط  غغاب  أن  بغظ  صث  الاترغر  تجب  أن  إلى  قشاا 
اإلجقطغئ،  التغاة  قجاؤظاف  السمض  عغ  المخغرغئ  صدغاظا  ضاظئ  لثلك  التصغصغ.  الثاء  عع  السفظئ  وأظزماه 
وظتظ  وأبمان  تدتغات  طظ  ظصثطه  طا  بأن  ظآطظ  أن  وسطغظا  الظئعة.  طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ  بإصاطئ 
الةئري. التضط  اجامرار  تال  شغ  وتدتغات  طساظاة  طظ  ظئثله  طما  بضبغر  أصض  الختغتئ  الطرغص  شغ  ظسغر 

کلما تأخر استئصال الطغاة زاد الظلم واأللم

المئسعث افطرغضغ صث أطر بأن السقم ق غأتغ إق سئر 
بعابئ جعبا! وعع طا جعض سطى السسضر إتضام صئدئ 
ربغإ  تمثوك  طظ  وجتئه  المطش  عثا  سطى  أطرغضا 
أطرغضا  بأن  تماطا  واضتئ  أخئتئ  والخعرة  أوروبا، 

صث أتضمئ صئداعا سطى السعدان.
خروج  طظث  شالسعدان  الثولئ  سطماظغئ  صدغئ  أطا 
عثا  الظاس  غعم  وإلى  بةغعحه  اإلظةطغجي  المساسمر 
والصعاظغظ  شالاحرغسات  بالسطماظغئ،  غتضط  غجال  ق 
الحسإ  إرادة  طخثرعا  الماساصئئ  والثجاتغر 
التضعطات  بسخ  أن  عع  اقخاقف  ولضظ  وافغطئغئ، 
تطئصعا باجاتغاء وتتئ حسارات اإلجقم ولغ أسظاق 
افتعال  صاظعن  شغ  المعجعدة  اإلجقم  أتضام  بسخ 
الحثخغئ والمغراث، وتاى عثه افتضام جاء العصئ 
بغظما  اإلجقم،  ظزام  طظ  بالضاطض  جطثعا  لغاط 
اقظاصالغئ  الفارة  تضعطئ  طبض  الساشرة  التضعطات 
أطا  خةض،  وق  تغاء،  دون  خرغتئ  سطماظغئ  ترغثعا 
الفغثرالغئ  أو  الثاتغ  التضط  وطظه  القطرضجي  التضط 
أصالغط  إلى  باصسغمعا  الئقد  لعتثة  إضساشا  شاسائر 
جططئ  افصالغط  تضام  غسامث  تغث  بالثول  أحئه 
أظه  سظ  شدق  عثا  اإلصطغط،  أعض  طظ  ذاتغا  التضط 
التضط  ظزام  بأن  صدى  الثي  الحرسغ  التضط  غثالش 

شغ اإلجقم ظزام وتثة لغج غغر.
طظ  ألغج  والصرآن،  (الاصابئ)  أعض  السعدان  أعض  شغا 
خراع  جاتئ  إلى  بقدظا  تاتعل  أن  والحظار  السار 

بثي  طظ  رضسعا  وطظ  والساجئ  التضام  سئر  دولغ 
وافتجاب،  المسطتئ،  الترضات  وصادة  السفارات، 
والضغاظات غاسابصعن شغ إرضاء أجغادعط وغتعضعن 
وغتاربعن  والسئاد  الئقد  سطى  وغاآطرون  الثجائج 
اإلجقم وأظزماه شغ التغاة؟! شطظ غردع عآقء وطظ 
الساتئ  شغ  ولغج  الثقشئ،  دولئ  إق  وراءعط،  غصش 
الغعم طظ غسمض لعا إق تجب الاترغر شاتثثوه صغادة 
لضط، شصث تان العصئ قجاقم المسطمغظ زطام افطر، 
صال  المعسعد.  الفةر  لئجوغ  طصثطئ  عع  غتثث  وطا 
طظ  السثغث  شغ  المتاضر  جفر  تسغفى  الئروشغسعر 
الةاطسات افطرغضغئ والغععدغئ غعم ٢٠١٨/١/٢٦م: 
"شغ غدعن سصث طظ الجطان جااعصش أطرغضا سظ لسإ 
الترب  اظاعاء  طظث  طرة  فول  وذلك  خارجغ  دور  أي 
السالمغئ الباظغئ طما غفسح المةال لئروز اإلطئراذعرغئ 
اإلجقطغئ" وججم بأن "اإلجقطغغظ عط طظ جغاعلى 
الصادطئ  السظغظ  سحرات  خقل  السالط  طخغر  تسط 
شغ  لاسغح  تاططع  وافطئ  شغه".  غثور  طا  وغصررون 
ظض أتضام رب السالمغظ؛ ظزام اإلجقم، شصث آن لضط 
الاترغر  لتجب  الصغادة  تسطمعا  أن  السعدان  أعض  غا 
بسث أن سرشاط تصغصئ عآقء التضام الثعظئ، شاسمطعا 
شالمسطمعن  اهللا،  غرتمضط  واآلخرة  الثظغا  لثغري 

 غةجطعن بسعدتعا راحثة سطى طظعاج الظئعة
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

السعدان

إن اهللا صث تضفض بالحام وأعطه، شالغصغظ سظثظا ظتظ 
أعض الحام أن طا غتخض إظما عع دائر شغ ضفالئ اهللا 
ضاظئ  طدئ  سحر  جظعات  طر  سطى  شالبعرة  جئتاظه، 
ذخغرتعا دطاء وأسراضًا وتعةغرًا وخعشًا وضض ذلك صث 
غراه الئسخ حرًا ولضظ اهللا وخش بأن شغه الثغر، صال 

ُكْم﴾. ٌ لَّ ْ َو َخ ُ ًئا َو ْ وْا َش ُ ن َتْكَر
َ
َ أ تسالى: ﴿َوَع

تدتغات ضفغطئ بأن ُتئصغ البعرة طاصثة تاى تتصص 
إجصاط  سطغه؛  لطتخعل  ارتصئ  وطا  فجطه،  خرجئ  طا 

الظزام بضاشئ أرضاظه ورطعزه وإصاطئ تضط اإلجقم.
حاء  إن  ذرغصعا  ظعاغئ  إلى  الغعم  البعرة  وخطئ  لصث 
اهللا تسالى وعثا غصغظظا بربظا وافغام تحعث أن بعادر 
الاشغغر الختغح قح برغصعا شالزطط صث غطى ضبغرًا طظ 
المظاذص وافصظسئ تسصط تئاساً والشربطئ ق تجال صائمئ، 
وبالمصابض الئظاء طسامر والعسغ أخئح السمئ الساطئ 
لطبعرة؛ ولضظ وتاى ق غاضرر طا تخض سام ٢٠١١ بأن 
أن تضعن  غاط رضعب طعجئ البعرة وترشعا ضان لجاطاً 
عظاك بعابئ تتثد ذئغسئ الخراع، وضغش عع، وبغظ 
عثا  ضض  وشعق  لطثقص،  السئغض  وضغش  وطظ،  طظ 
تصعم سطغعا سمطغئ الاشغغر  تضعن عثه البعابئ أجساً 

 لسض اهللا غةسطعا باباً طظ أبعاب تظجغض ظخره

إجصاط الظزام".
ضان الممغج بالمازاعرغظ السثد والمظاذص، شئاإلضاشئ 
وعغ  الشعذئ،  طظاذص  وبسخ  درسا  اظدمئ  إلدلإ 
سعثعا  سطى  تجال  ق  البعرة  أن  سطى  دلطئ  طآحرات 
شالبعرة  جماتعا؛  ضئح  غاط  أو  تاشغر  لط  وأظعا  افول 
تعلث ضض غعم وتظمع شغ ضض غعم ولغج طا تخض طظ 

طزاعرات السظئ الساحرة إق دلغض سطى ذلك.
عض عظاك تض أطرغضغ غطعح شغ افشص؟

تتسث  ق  طعصفًا  الغعم  افطرغضغئ  اإلدارة  تسغح 
الرئاجئ  طساعى  سطى  طعظفغعا  ضئار  سظه  سئر  سطغه، 
والثارجغئ والظاذصغظ الرجمغغظ شاارة ق طتض لفجث، 
وتارة ظتظ ق ظرغث تشغغر الظزام ولضظ ظرغثه أن غشغر 
جطعضه، طرة غاط العخش بأظه شاصث لطحرسغئ بط ُغصال 

إظه جغضعن شغ المرتطئ اقظاصالغئ.
افشص  شغ  تطعح  تض  بعادر  ق  اآلن  وإلى  سطغه  بظاًء 
غثطفعن  بثغطئ  ضحثخغات  جعجتعط  طظ  وتاى 
افظزار شغ بثاغئ صعلعط جرسان طا غظساعط الظاس 
الحسئغئ  ظال  تةاب  شق  ضاجثة،  تةارغئ  جطسئ  ضأي 

المططعبئ وق غغره.
بعرة الحام إلى أغظ؟

تامئ ضطمئ السثد: اإلدارة افطرغضغئ والبعرة السعرغئ ...

ساش وجضظ شغ تطك المثن والاةمسات الةثغثة أو 
بالصرب طظعا، ضما ق تعجث دولئ شصغرة تئظغ سحرات 
الصخعر الرئاجغئ أتثعا أضئر طظ الئغئ افبغخ! شعض 
الثولئ  تاجئ  وطا  الصخعر؟  تطك  شغ  الظاس  جغسضظ 
إلغعا وبطعن أبظائعا جائسئ؟ ورتط اهللا سمر شطط غئظ 
لظفسه صخرا شغ المثغظئ وضظعز ضسرى وصغخر تتئ 
صثطغه، ولط غحار لظفسه دابئ وق بعبا طظ بغئ المال 
طساأبرا به سظ باصغ المسطمغظ، ولط غجد لظفسه شغ 
السطاء سظعط، بض ضان غصسط طا غأتغه سطى الظاس سطى 
تث جعاء وسظثطا حضره أتثعط اغااظ وصال: "طا بال 

أصعام ظسطغعط تصعصعط شغزظعظعا طظئ طظا سطغعط".
بروات  أن  طخر  أعض  غسغعا  أن  غةإ  الاغ  التصغصئ 
شصط  الصطرغئ  وبتثودعا  عائطئ  وطعاردعا  بقدعط 
شصغر  طخر  شغ  غئصى  ق  ضغ  طظعا  واتث  طعرد  غضفغ 
لطجراسئ  الصابطئ  طساتاعا  اجاشقل  وغضفغ  واتث، 
واجاشقل ذاصات حئابعا المعثرة لضغ تضافغ طخر 
ذاتغا وق تساعرد حغؤا طظ غثائعا، بض جاخثر لطسالط 
صمتا وأرزا وغغر ذلك، ظاعغك سظ الظفط والشاز والثعإ 
وباصغ المسادن، شدق سظ دخض صظاة السعغج، ودون 
أي اسائار لدرائإ وجمارك ورجعم تةئى طظ الظاس 
وق غةعز أخثعا طظعط، بغظما عغ شغ التصغصئ المعرد 
الرئغسغ لطظزام المفطج شضرغا وإدارغا، شق غمطك أي 
تطعل تصغصغئ إق سخاه الشطغزئ الاغ غطعح بعا وغدرب 
طظ غئادر لقساراض سطى صراراته الضاربغئ الاغ تسثت 
السفه وتساعجإ التةر، شأزطئ طخر التصغصغئ لغسئ 
الفصر بض عغ شغ عثا الظزام الثي تضمعا لسصعد لط تر 
طخر أجعأ طظعا أو طبطعا طظث الفاح اإلجقطغ الثي ترر 
لبروات  وظعئعط  الروطان  اجاسئاد  طظ  وأعطعا  طخر 

الظاس ضما غفسض الشرب وسمقؤه اآلن.
(اتظا  وصال  السابص  شغ  طظفسق  السغسغ  تضطط  سظثطا 
شصرا صعي) طآضثا أظه غخش المرض وضأن الفصر سغإ 
لطمرض  أبر  عع  الفصر  بغظما  سقجه،  غةإ  طرض  أو 
طخر  ولغج  ضطعا  افطئ  طظ  تمضظ  الثي  التصغصغ 
وتمضظ  ودولاعا  افطئ  جططان  غغاب  وعع  وتثعا 
المظفثغظ  وأدواته  برأجمالغاه  وتضمعا  طظعا  الشرب 
والثغرات  البروات  ظعإ  طظ  تمضظه  والاغ  لعا، 
طمضظئ،  شارة  فذعل  تئسغاه  ربصئ  شغ  الئقد  وإبصاء 
ودواء  الثواء،  لمسرشئ  ذرغص  أصرب  الثاء  وطسرشئ 
بضض  الرأجمالغئ  اصاقع  عع  بسمعطعا  وافطئ  طخر 
الاغ  أدواتعا  وبضض  بعا  الظاس  تثادع  الاغ  أحضالعا 
تظفثعا وتطئصعا سطى الظاس طظ التضام السمقء وطظ 
حاغسعط، واقظسااق الضاطض طظ الائسغئ لطشرب الضاشر 
ظزام  واجائثال  وخعرعا،  أحضالعا  بضض  المساسمر 
الرساغئ العتغث بعا، الظزام الثي غدمظ ضفاغئ الظاس 
تطجم  وصعاظغظ  بأتضام  سغحعط  ورغث  ورشاعغاعط 
الرساغئ  تص  الظاس  برساغئ  شغعا  والماظفثغظ  الثولئ 
وتتمطه  الثاخض  شغ  اإلجقم  سطغعط  تطئص  دولئ  شغ 
لطسالط رجالئ عثى ورتمئ غثرج بعا اهللا الظاس طظ 
ظطمات الرأجمالغئ إلى ظعر اإلجقم. الطعط عغأ لعا 
افطج  ضأظخار  ضراطا  أظخارا  إلغعا  الثسعة  ولتمطئ 
ُغسج بعط اإلجقم وأعطه، الطعط سةض بعا واجسض طخر 

 تاضرتعا واجسطظا طظ جظعدعا وحععدعا
َدَعاُكم  ِإَذا  ُسوِل  َوِللرَّ ِلّلِھ  اْسَتِجيُبوْا  آَمُنوْا  ِذيَن  الَّ ا  َ ُّ
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أ ﴿َيا 

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

شغ صطإ طثغظئ الصاعرة وشغ اتافالغئ ضئرى طظ تغث 
الئثخ واإلظفاق جابئ ظتع ٢٢ طعطغاء ططضغئ طخرغئ 
الماتش  طظ  طظططصئ  المثغظئ  حعارع  شرسعظغئ، 
المخري السرغص صرب طغثان الاترغر الحعغر، وخعق 
إلى الماتش الصعطغ لطتدارة المخرغئ شغ الفسطاط 
اشاااح  اظازار  شغ  جاساصر  تغث  الساخمئ،  جظعب 
سحر  الباطظ  شغ  والسغاح،  لطجوار  التثغث  الماتش 
طظ الحعر الةاري، بالاجاطظ طع غعم الاراث السالمغ. 
ذائطئ  أطعاقً  تضطفئ  الاغ  اقتافالغئ  عثه  (أورغظئ)، 
بق  السمض  لعثا  شاتئ  الاغ  الثولئ  خجغظئ  تتمطاعا 
تساب وضأن عثا طا غتااجه الفصراء أو أظه طا جغسث 
جعسئ بطعظعط وغضفغعط الافاغح شغ صماطئ افغظغاء 

بتبا سما غحئع بطعن أذفالعط!
التدارة  طاتش  إظحاء  أن  المخري  اآلبار  وزغر  ضحش 
بسغظ الخغرة وتفض وطعضإ ظصض المعطغاوات "تضطش 
باعجغعات  صعي،  صعي  صعي  صعي  صعي  ضبغر  أطعال 
طئاحرة طظ رئغج الةمععرغئ"، بتسإ صعله، وأضاف 
أن تضطفئ الماتش الضئغر وتثه - تاى اآلن - والثي 
جظغه،  ططغار   ١٥ تاةاوز  الصادم  السام  اشاااته  جغاط 
طسئعق،  غغر  اآلبار  سطى  الخرف  أن  العزغر  وأوضح 
التثغث  رشخ  أظه  إلى  وأحار  الثولئ،  طغجاظغئ  وطظ 
عظا  شعع  ظسط  السالط،  غثاذإ  وعع  المخروشات  سظ 
غثاذإ السالط، بغظما غمر عثا المعضإ شعق طظاذص شغ 
صطإ الصاعرة صعر الظزام أعطعا وعثطعا شعق رؤوس 
جاضظغعا وسطى ضعاتغعا وبطعل طخر وسرضعا طآس 

أضئر طظ أن تسرد شغ طسرض تثغث.
خطاب السالط شغ ظزر عآقء أعط طظ تعشغر الطسام 
أطعالعط  تةئى  بض  لطظاس،  والمطئج  والسضظ 
وطثخراتعط لاظفص عظا ولع ضاظئ ضض طا تئصى لثغعط 
الظاس  طخالح  سطى  باإلظفاق  افطر  غاسطص  تغظ  بغظما 
أخئح  بمصعقت  الظزام  رأس  سطغظا  غثرج  ورساغاعط 
أدغك)  صادر  (طح  صعله  ضمبض  بعا  غاظثرون  الظاس 
و(طتثش صطضط إن إتظا شصرا صعي) وطصعلاه الحعغرة 
الظاس  سطى  ضاسفعا  الاغ  المارو  باثاضر  الثاخئ 
تصغصاان  عظاك  بغظما  صادر)،  طح  غطئان  ضمان  (أظا 
بمعاردعا  طخر  أن  افولى  شغعما؛  طراء  ق  افطر  شغ 
رساغاعا  بضض  وتاضفض  تظفص  أن  تساطغع  وبرواتعا 
البروة  عثه  وإعثار  والافرغط  الظعإ  تعصش  بحرط 
عثه  اجاشقل  طظ  الظاس  وتمضغظ  الشرب،  لخالح 
المعارد وإظااج البروة طظعا وعثا طا ق غفسطه الظزام 
بض غمظسه، والباظغئ أن عثا الظزام غظفص بئثخ حثغث 
بعا  لطظاس  تاجئ  ق  أخرى  أطعر  سطى  تساب  وبشغر 
وق تسظغعط ولظ غظالعط طظعا خغر، شما الثي جغسعد 
سطى الظاس طظ طعضإ المعطغاوات؟! طا الفائثة الاغ 
الاغ  أطعالعط  سطى  التسرة  غغر  الفصراء،  جغتخطعا 
الظاس  سطى  تسعد  الاغ  الفائثة  وطا  بسفه؟  تظفص 
طظ طثغظئ افحئاح أو ساخمئ السغسغ ذات افجعار 
وتسعغض  لثثطاعا  وضئاري  ذرق  طظ  غخاتئعا  وطا 
اقظاصال طظعا وإلغعا؟! طا الفائثة الاغ جغةظغعا الظاس 
وافسمال  المال  أرباب  غغر  غسضظعا  ق  ساخمئ  طظ 
لثثطئ  إق  بثخعلعا  الظاس  لسعام  غسمح  وق  والظثإ 
السادة حأظعا حأن ضض الاةمسات السضظغئ الةثغثة؟! 
بغعت وصخعر لسطغئ الصعم تتغط بعا طساضظ ضغصئ 
لثثطئ  الظاس  لساطئ  والثثطات  المساتئ  طتثودة 
طظ  غراه  واصع  عثا  تاجاتعط،  وتطئغئ  الصخعر  جضان 

طعضإ املعطغاوات غستص الفصراء وغماص دطاءعط
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ جسغث شدض*ـ 
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أن  الاترغر  تجب  أضث  المظاخ،  لحآون  الثاص  افطرغضغ  الرئاجغ  المئسعث  ضغري  جعن  زغارة  عاطح  سطى 
أجض  طظ  العادئ  المتغط  شغ  الماتثة  العقغات  اجاراتغةغئ  شغ  بغثق  أظعا  سطى  بالفسض  ُتساطض  بظشقدش 
تسجغج طضاظئ العظث شغ عثه المظطصئ لضئح ظفعذ الخغظ، وصال بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب 
الاترغر شغ وقغئ بظشقدش: جغقتر طجغث طظ الاثخض افطرغضغ تتئ جاار الاشغر المظاخغ، وجغاط اجاثثام 
اجاثثطئ  طبطما  والعظث،  الماتثة  العقغات  طخالح  لثثطئ  ضعصعد  والرئغسغئ  السسضرغئ  بظشقدش  طعارد 
أطرغضا باضساان طظ صئُض لخالح العظث. وأضاف الئغان: لثلك شإن زغارة صائث الةغح العظثي لثمسئ أغام إلى 
بظشقدش بتةئ تسجغج السقصات الثشاسغئ تعل طةمعسئ طظ الصداغا اقجاراتغةغئ غةإ أن غظزر إلغعا طظ خقل 
السثجئ ظفسعا. وسقوة سطى ذلك، شإظه بتةئ بظاء الصثرات وتطعغر الئظغئ الاتاغئ لمسالةئ أزطئ المظاخ، جاصع 
بظشقدش بحضض طاجاغث شغ "شت دغعن المظاخ" لطمساسمرغظ. وصث تّمض ظحطاء طآغثون فطرغضا شغ بظشقدش 
المفاجؤئ  الةثغئ  عثه  شإن  لثلك  التراري.  اقتائاس  تأبغر  سظ  أضئر  أخقصغئ  طسآولغئ  الماتثة  العقغات 
طظ أطرغضا لغسئ جعى لاظفغث أجظثتعا الثئغبئ باجاثثام طعاردظا لمخالتعا تتئ جاار أزطئ تشغر المظاخ.

أبظاء زغارته البقباء ٦ ظغسان/أبرغض 
٢٠٢١ لدرغح التئغإ بعرصغئئ، صال 
رئغج تعظج صغج جسّغث "أصسمئ 
سطى الصرآن أن أتارم الثجاعر"، بط 
أحاد بئعرصغئئ فظه تسإ رأغه ترر 
المةامع والسصعل شغ جمغع طزاعر 
التغاة، بط أضاف صائق "أظا طسطط 
وأساج بإجقطغ وبضض طسطط غرغث 
صض  اإلجقم،  طصاخث  غتصص  أن 
آطظئ باهللا بط اجاصط، ولضظ عظاك 
الةاعطغئ  إلى  غسعد  أن  غرغث  طظ 
أضث  المصابض،  شغ  طساظغعا".  بضض 

المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج شغ بغان ختفغ: إن الصسط سطى اتارام الثجاعر العضسغ الثي 
أصخى اإلجقم ُغَسثُّ جرغمئ شغ دغظ اهللا، شصث ظاصخ الرئغج جسغث ظفسه سظثطا أبثى اساجازه باإلجقم وأحاد شغ 
العصئ ظفسه بالرئغج السابص بعرصغئئ الثي تارب اإلجقم، وأضاف الئغان: إن اإلجقم ظزام حاطض لطتغاة، ولغج 
أتضاطا شردغئ أو طصاخث غفسرعا اإلظسان بععاه، وتساءل الئغان: عض غمضظ التثغث سظ اقجاصاطئ، وأتضام اإلجقم 
طشّغئئ وحرغساه طسائثل بعا حرغسئ الةاعطغئ؟! وخطص الئغان إلى الصعل: إن الحسار الثي رشسه الحسإ الاعظسغ سام 
٢٠١٠ ضان واضتا: "الحسإ غرغث إجصاط الظزام"، لطصطع طع الظزام العضسغ لخالح ظزام جثغث غظئبص طظ سصغثته 
ْنـِزَل 

ُ
ْم آَمُنوا ِبَما أ ُ َّ

َ
ِذيَن َيْزُعُموَن أ َ الَّ َلْم َتَر ِإ

َ
اإلجقطغئ ولغج لظزام حئغه بظزام الةماعغرغئ الحسئغئ. صال تسالى: ﴿أ

ِعيدًا﴾. ْم َضالال َ ُ ْن ُيِضلَّ
َ
ْيَطاُن أ ُد الشَّ ِر ُ ْن َيْكُفُروا ِبِھ َو

َ
ِمُروا أ

ُ
اُغوِت َوَقْد أ َ الطَّ ْن َيَتَحاَكُموا ِإ

َ
ُدوَن أ ْنـِزَل ِمْن َقْبِلَك ُيِر

ُ
ِإَلْيَك َوَما أ

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

ـــــــــ بصطط: افجااذ خالح سئث الرتغط – الةجائرـ  ــــــــــ

١- طاذا تض بالمسطمغظ تاى أجصطئ دولُاعط؟
الحسعب  تماطضه  طا  أغطى  عع  السغاجغ  العسغ  إن 
وافطط، إذ الَشَطئئ شغ طسارك التغاة الثولغئ عغ دوطًا 
لمظ عع أضبر وسغاً جغاجغاً. إن أول خطعة أصثم سطغعا 
الضفاُر الشربغعن لضسر حعضئ افطئ اإلجقطغئ وحرذطاعا 
وتصطغع أوخالعا والصداء سطى وتثتعا عغ زرع شضرة 

شخض الثغظ سظ الثولئ شغ بقد المسطمغظ.
صئض طؤئ سام تمضظ الشرُب بصغادة رأس الضفر برغطاظغا 
غتخض ذلك  ولط  السبماظغئ.  سطى الثقشئ  اإلجعاز  طظ 
شغ التصغصئ إق سظثطا رجتئ ضفئ دول الشرب شغ العسغ 
السغاجغ، إذ الثول عغ الضغاظات السغاجغئ الاغ ترسى 
سمغض  وألشى  الفاجسئ  تثبئ  شتغظ  حسعبعا.  حآون 
الثقشئ  ظزاَم  ضمال  طخطفى  السخر  وطةرم  اإلظةطغج 
سصإ اظاعاء الترب السالمغئ افولى سطى طرأى وطسمع 
طظ حسعب افطئ اإلجقطغئ ضطعا، لط غضظ ذلك جعى 
طآحر سطى تفعق الشرب شغ العسغ السغاجغ، وأن افطئ 
اإلجقطغئ اظاضسئ بسث رصغ وسج وطَظسٍئ إلى أدظى درضات 
اقظتطاط الفضري والعئعط السغاجغ بسث أن شسض الضفار 
افوروبغعن وغغُرعط شسطاعط شغعا. شطط غضظ ذلك إق 
تاعغةاً لةععد طدظغئ سطى خسغث الفضر والسغاجئ سطى 
طثى أضبر طظ صرظغظ بثلْاعا صئض ذلك أجعجُة دول الشرب 
إلغةاد أوجاط شضرغئ وجغاجغئ وبصاشغئ طظاوئٍئ لطسططئ 
المرضجغئ شغ افجااظئ وشغ غغرعا، طاساوظًئ طع سمقء 
أو  وسمالئ  بثغاظٍئ  وغغرعط  والارك  السرب  طظ  الثاخض 
بسطتغئ وجثاجئ وتفاعئ! شضان ذلك طآذظاً بادسدع 
الثولئ السبماظغئ طظ الثاخض، بط تاالئ سطغعا ضرباُت 
افسثاء طظ الثارج تاى تثث اقظعغار المثوي أخغرًا. وق 
أدل سطى ذلك العئعط لتزئ ارتضاب الةرم غعم البالث 
طظ آذار طظ جظئ ١٩٢٤م طظ اباعاج بض وترتغإ شؤاٍت 
سثغثة طظ افطئ المظعضئ ظفِسعا بإلشاء ظزام الثقشئ، 
شغ الاترر والرصغ والطتاق بالثول الماصثطئ، شغ  أطقً 
طفارصئ سةغئئ!! وق غاسع المصام عظا لثضر شخعل تطك 
جئصئ  الاغ  والثغاظات  والمآاطرات  والمآجغ  الجقت 
الجلجال، وطا تض بافطئ بسث ذلك طظ وغقت وظضئات! 
العسغ  اظسثام  عع  ذلك  ضض  جئإ  أن  حك  ق  ولضظ 
اإلجقطغئ.  افطئ  وععغئ  سصغثة  طظزعر  طظ  السغاجغ 
وبسث ذعاب الثقشئ تمضظ افسثاء طظ تصسغط الثولئ 
العاتثة وافطئ العاتثة إلى وذظغاٍت وضغاظات جغاجغئ 
أو  العذظغئ  الفضرة  أجاس  سطى  صائمٍئ  سثغثة  عجغطئ 
الصعطغئ أو السحائرغئ طمجوجئ ضطعا بالسطماظغئ، ظخئعا 
سطى رأس ضض صطر طظعا تاضماً سمغقً غأتمر بأواطر الشرب 

الضاشر شغ ضض الحآون.
تاى إذا اجااء الحسُإ شغ عثا الصطر أو ذاك بسث سصثغظ 
أو بقبئ أو أربسئ وضاصئ به التاُل طظ تضط السمقء، وعع 
شغ جةظ الثولئ العذظغئ الثي وضسه اقجاسماُر شغه، 
تترك طظ تطصاء ظفسه ظاغةئ الدغص، أو اظافخ وبار شغ 
الشالإ بفسض شاسٍض طظ افذراف الثولغئ طظ الماخارسغظ 
الشربغغظ سطى الظفعذ شغ بقد المسطمغظ، ولضظ دائمًا 
الدائسئ  والةععد  البعرات  شضاظئ  عثى!  غغر  سطى 
والظضسات والضفاح الرخغص خقل الصرن الماضغ (!!!)، 
ولغج ذلك إق بسئإ بصاشئ الشرب المسمعطئ، وعع طا 
غسظغ اظسثام العسغ الختغح سطى الطرغص المآدي بحضض 
صطسغ إلى الثقص. إق أن الاحثغص الثصغص والختغح 
بقد  وطظعا  ساطًئ  المساسَمرة  الئقد  شغ  التضط  لعاصع 
المسطمغظ طظث أن وذؤاـْعا أصثاُم المساسِمر الرأجمالغ 
إن  أصطارعا  أغطإ  شغ  وذلك  عثا،  غعطظا  إلى  الئشغخ 
لط غضظ شغ ضض صطر طظعا، عع أن عظالك بقث ذئصات 
طاداشرة طظ افسثاء تمارس سمطغَئ الاتضط شغ الحسعب 

اإلجقطغئ غةإ أن غسغعا أبظاء افطئ جغثًا:
التاضط التصغصغ عع الشرب، الثي غمسك بجطام افطعر.

صادة  أو  الةغح  صغادة  شغ  طامبض  شسطغ  تاضط  أطاَطه 
المآجسئ السسضرغئ سطى خطئ وبغصئ طع أسثاء افطئ شغ 
الشرب ولضظ ق غزعر شغ الشالإ أظه عع َطظ غمارس 
بغثه  الشرُب  غدع  الثي  الفسطغ  التاضط  شعع  السططئ. 

ضضَّ الصعة المادغئ طظ أشراد الةغح طظ أبظاء الحسإ 
المسطط وطظ جقح وطظ طال وحئضات اتخال وإسقم 
طظ  وتمضغظه  السثو  خثطُئ  طعماُه  وغغرعا.  واجاسقم 
رصاب المسطمغظ وطظ بروات الئقد والتغطعلئ بالسغاجئ 
اقجاسمارغئ"  "المسادلئ  تشغغر  دون  بالصعة  وأتغاظاً 
صئدئ صادِة  شغ الصطر الثي غاتضَّط شغه!! وتئرز دائماً 
شغ  أي  لطعاجعئ  الشرب  ظعاذغر  السسضرغئ  المآجسئ 
تحاث  سظثطا  الخراع  غتاثم  تغظ  السغاجغئ  الساتئ 
افزطاُت وغظحث الظاس الاشغغَر الحاطض وتئطس درجئ اجاغاء 
غصرر  سظثطا  أي  السثو،  طظ  لطاترر  ذطئاً  أوَجعا  الحسإ 
الحسإ بض ُغصثم سطى صطع الخطئ طع التاضط التصغصغ 

الثي عع المساسِمر ضما أجطفظا.
أطاَم التاضط الفسطغ شغ تالئ اقجاصرار الظسئغ، واجعٌئ 
وتاطصى  افتغان،  غالإ  شغ  واعغئ  جططئ  ذات  طثظغٌئ 
افواطر والاعجغعاِت طظ السسضر أو طئاحرة طظ المساسِمر، 
أو عغ بافخض طظعط أي طظ زطرة السططئ الفسطغئ ولضظ 
بطئاس طثظغ. والبابُئ أظعا ُتفرض دائماً سطى الحسإ 
بالصعة طظ ذرف التاضط الفسطغ باثبغر طظ الشرب، أو 
سئر اظاثابات طسرتغئ شغ أضبر التاقت. وتامبض عثه 
العاجعئ شغ الشالإ شغ تاضط سمغض جاشض طفعه غاصظ 
الثجض، ططضاً ضان أو حغثاً أو رئغساً أو أطغرًا، وعغ شغ 
طتطات الخراع أول طا ُغسائثل سظث تثوث تراك حسئغ 

غظادي باشغغر طظزعطئ التضط الفاجثة.
لثا شإن ضض الاتالغض لطعضع شغ بقد المسطمغظ غةإ 
أن تضعن طئظغًئ سطى عثا الاحثغص وعثا الاعخغش، 
والثجاتغر  افظزمئ  ذات  الضغاظات  شغ  خخعخاً 
الةمععرغئ! وعثا طعط جثًا!! إذ الةغعش شغ ضض بقد 
المسطمغظ عغ طظ الحسعب، وأشراُدعا غتمطعن سصغثَة 
افطئ. ولضظ سظثطا غاترك الةغح لطسغطرة سطى العضع 
وإخماد البعرة ق غاترك باسائار بصغئ الحسإ سثوًا ضما 
غزظ وغاععط ضبغر طظ السثج، ولضظ غاترك اجاةابًئ 
الفسطغ  التاضط  بعخفعا  السسضرغئ  المآجسئ  لصادة 
سطى افرض الثي غصش وراءه التاضُط التصغصغ (الشرب) 
وباعجغه طظه وشص الاعخغش المثضعر أسقه. ُغساثطص 
الاشغغر  وجه  شغ  افضئر  الاتثي  أن  بسععلئ  ذلك  طظ 
عع جسض الةغعش - الاغ عغ طظ افطئ - ق تساةغإ 
لطتاضط الفسطغ إق شغ اتةاه ُظخرة الحسعب المصععرة شغ 
طعاجعئ التاضط التصغصغ. وذلك طظ أخسإ طا غمضظ!! 
لثلك ضان ق طظاص طظ خعض الخراع الفضري والضفاح 
السغاجغ شغ أوجاط المسطمغظ ق شرق بغظ طثظغغظ 
وسسضرغغظ إلظعاض افطئ واجاظخار جغعحعا إلصاطئ 

دولئ اإلجقم وإسادة افطعر إلى السضئ.
ولضظ شغ الشالإ سظثطا تبعر الحسعب شغ بقد المسطمغظ 
وغتاثم الخراع، وباعظغش التاضط الفسطغ لفرغص طظ 
"المساثلغظ" طظ المسطمغظ الثغظ ق غسائرون الشرَب 
سثوًا طاربخاً وق ذرشاً طاآطرًا، وبعضسعط شغ العاجعئ، 
طظتطغظ  طجغفغظ  "وذظغغظ"  اظاعازغغظ  باعظغش  أو 
غتمطعن  جثد  طاجلفغظ  سطماظغغظ  بإبراز  أو  وجفطئ، 
شضَر الشرب وبصاشَاه، جرسان طا ُغماص الشدإ البعري 
وُغثمث التراك الحسئغ، بط غاط اتاعاؤه بفسض الافاف 
سطى  (الشرب)  افطعر  بجطام  الممسك  التصغصغ  التاضط 
البعرة بما غماطك طظ صعة وظفعٍذ شغ جمغع افوجاط. 
والسئإ دائماً والبابُئ عع سثم وجعد العسغ السغاجغ 
شغاط  افطئ!  ظثإ  سظث  اإلجقم  سطى  المئظغ  الختغح 

بثلك جرغساً "إشراغ العساء".
بط ُغساد إطقؤه بسمقء آخرغظ طظ جثغث!! وبسث سصعد 
تثًا  واقجاغقء)  (الشدإ  الترارة  درجئ  تئطس  وسظثطا 
وجعء  الشرب  وجطعة  التاضط  ظطط  ظاغةَئ  غطاق  ق 
الحسإ  وجط  شغ  الحرارة  ُتطصى  والظعإ،  الرساغئ 
الشاضإ طظ ذرف جعئ جغاجغئ طسافغثٍة جعاء طظ 
بط  والازاعر،  اقتاةاج  وغئثأ  الثارج  طظ  أو  الثاخض 
تاضرر السمطغئ طرة أخرى وشص طا عغأ وخطط له الشرب 
المسطمغظ!!!  بقد  شغ  خخعخاً  بعرة،  لضض  تتسئاً 

شضغش غضعن الثقص إذن؟  غائع...

أبظاؤعظ  غضئر  تاى  ضراطاعظ  تاططت  وبظاتظا  ظساءظا 
وعض  الثغابئ،  صمئ  إظعا  وغمظسععظ!!  المسطمعن 
تسمح قطرأتك أو ابظاك الغعم بالجظا تاى غضئر أبظاؤعا 
وغمظسععا؟! سظ ابظ سمر رضغ اهللا سظعما صال: صال 
يُّوُث، َوَرِجلَُة  ملسو هيلع هللا ىلص: «ثـََالثٌَة َال يَْدُخلُوَن الَْجنََّة: الَْعاقُّ بَوالَِديِْه، َوالدَّ

النَِّساِء». رواه اإلطام أتمث والظسائغ والتاضط.
وأطا طعصفه طظ السطماظغئ والثقشئ شصال لصظاة السربغئ: 
"إن افشراد ق غمضظ أن غضعظعا سطماظغغظ، وأن طفععم 
سئر  الثولئ  سطماظغئ  عع  به  غآطظ  الثي  السطماظغئ 
الاساطح طع ضاشئ المساصثات وافدغان، ودسا الحسإ 
تسثغض  خقل  طظ  سطماظغئ  دولئ  بظاء  إلى  المخري 
الجوجغئ  الثغاظئ  تةرغط  ورشخ  المخري،  الثجاعر 
سظ  جآاله  وسظ  سطغه"،  جاشدإ  أوروبا  أن  بتةئ 
الاتعل  طظ  تالئ  شغ  الغعم  السالط  "إن  صال:  الثقشئ 
والاشغر السرغسغظ وظتظ خقل عثا ظاتثث سظ ظزام 
التضط الثي ظتضط به وظرغثه اآلن ضما تسطمعن ترضغا 
سطى  الاخعغئ  تعل  وجاضعن  اظاثابات  سطى  طصئطئ 
ظزام الرئاجئ شغ ترضغا، عثا الظزام ق غمضظ أن غضعن 
ضما ذضرتمعه، ترضغا ق غمضظ أن تخئح خقشئ إذقصا، 
بضض  رأغعط  سظ  غسئروا  أن  الظاس  تمضغظ  عع  افطر 
ترغئ، وغسغحعا بضض ترغئ، جمغع أشراد الحسإ غمارس 

الترغئ والثغمصراذغئ، وعثه عغ السطماظغئ.." اظاعى.
بالطصإ  غطصئعظه  أظاجا  عظاك  أن  وافغرب  والشرغإ 
المظطصئ،  شغ  أطرغضا  رجض  وعع  (الثطغفئ)،  الحرغش 
وغتضط بالضفر، وغصاض المسطمغظ شغ السراق وجعرغا 
طع  وغاتالش  أطرغضا،  جغثته  لمثطط  تظفغثا  ولغئغا 
تتالش  وضمظ  طسه،  السقصات  وغائادل  غععد  ضغان 
وغئظغ  لطترام،  وغسمح  الظاتع،  تطش  عع  خطغئغ 
سطى  غاةرأ  بط  والسمالئ،  والثظا  الربا  سطى  اقصاخاد 
طتاربئ الثساة المثطخغظ الثغظ غرغثون لفطئ السجة 
افرض،  شغ  واقجاثقف  والامضغظ  والعتثة  والصعة 
لظ  الاترغر  تجب  وحابات  لحئاب  أردوغان  شاساصال 
غبظغعط سظ السمض الةاد المةث تاى غاتصص وسث اهللا 
جئتاظه وبحارة رجعله ملسو هيلع هللا ىلص «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفٌة َعلَى ِمْنَهاجِ 
ِة»، وحاان بغظ ادساءات أردوغان الضاذبئ وتصائص  النُُّبوَّ
ْم َخْلٌف  ِ ْعِد

َ أجثاده الخادصئ! صال تسالى: ﴿َفَخَلَف ِمْن 
 ﴾َواِت َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغّيًا َ َبُعوا الشَّ َالَة َواتَّ َضاُعوا الصَّ

َ
أ

خاتإ  وبغظ  والمئثأ  السصغثة  خاتإ  بغظ  حاان 
َفَمْن 

َ
﴿أ تسالى:  صال  الحععات،  وتإ  والسمالئ  الععى 

 َ َع ًا  ّ َسِو  ِ َيْم ْن  مَّ
َ
أ َدى  ْ أَ ِھ  ِ َوْج  َ َع ُمِكّبًا   ِ َيْم

ُمْسَتِقيٍم﴾. ِصَراٍط 
الخطغئغغظ،  صاعر  السقذغظ،  جططان  إظه  ظسط، 
اإلجقم،  دولئ  خرح  تاطغ  المثطص،  المةاعث 
السططان جطغمان الصاظعظغ غعجه رجالئ إلى شراظسعا 
افول ططك شرظسا غصعل شغعا: "لصث بطشظغ أن الرجال 
التغاء  غثالش  بحضض  غاراصخعن  بقدضط  شغ  والظساء 
شإن  بقدظا  طع  تثود  لعا  بقدضط  وفن  وافخقق، 
دغارظا،  إلى  العصاتئ  تطك  تظاصض  أن  اتامال  عظاك 
ولعثا سظثطا تخطك رجالاغ سطغك شعرا أن تظعغ تطك 
العصاتئ وإق جؤئ بظفسغ فطظسعا". الاعصغع/ جططان 
الظمساوي  المآرخ  الصاظعظغ.  جطغمان  السقذغظ 
سام.  طائئ  جرا  الرصص  وظض  عاطر.  شعن  جعزغش 
والسططان جطغمان عع الثي شك أجر ططك شرظسا بسث 
عجغمئ شراظسعا افول شغ طظطصئ تسمى باشغا شغ ٢٥

ضارل  غث  شغ  أجغرًا  ووصعسه  ١٥٢٥م،  حئاط/شئراغر 
الثاطج وتئسه شغ طثرغث.

إظعا السجة والضراطئ، والظثعة، إظعا الرجعلئ المظئسبئ 
أجثاد  غتمطعا  ضان  الاغ  والرجالئ  اإلغمان،  طظ 
سطى  المراوغ  الممبض  ذلك  أردوغان،  الروغئدئ 
المسطمغظ لما جؤض: لماذا ق تمظع المقعغ والثسارة 
شغ بطثك وأظئ رئغج الثولئ افول؟ ولماذا ترخص 

لمبض عثا؟ (صظاة السربغئ شغ ٢٠١٧/٢/١٧م).
وطدطق:  تغاء أو دغظ، طراوغا  وبثون  طائةتا  أجاب 
"إظظغ أرغث جغق عع غمظسعا بظفسه"! وصال شغ تخرغح 
ظصطه تطفجغعن TRT الارضغ شغ ٢٠١٧/٨/٥م خقل 
ترطغمه  سصإ  الاارغثغ  تمغثغئ  غطثغج  جاطع  اشاااح 
تارغت  غرجع  والثي  إجطظئعل  شغ  بحضااش  بمظطصئ 
اهللا  رتمه  الباظغ  التمغث  سئث  السططان  لسعث  بظائه 
دغظعا  تسرف  أجغال  بظاء  سطى  "سازطعن  صال:  تسالى 

وترشخ عثه الممارجات"!
وطظ  والثظا،  الثسارة  لئغعت  بالسماح  اساراف  وعثا 
واجاطاع  السقذغظ  جططان  سطط  ولع  أدغظه،  شمه 
الثروج طظ صئره لاأدغإ عثا الروغئدئ الخشغر وصطع 
جأترك  غصعل  أردوغان  وضأن  وصطسه،  لثرج  لساظه 

اإلغمان والرجعلئ بني جطغمان الصاظعظغ 
وأردوغان السطماظغ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: المعظثس ظاخر الطعئغ – وقغئ الغمظـ 

ْن َيْكُفُروا ِبِھ﴾
َ
ِمُروا أ

ُ
اُغوِت َوَقْد أ َ الطَّ ْن َيَتَحاَكُموا ِإ

َ
ُدوَن أ ﴿ُيِر

أمریکا ُتعامل بنغالدش على أنها بیدق فی استراتیجیتها
لتعزیز مکانۀ الهند وکبح نفوذ الصین

ذلك  طئررة  بقدعط،  إلى  إلسادتعط  تمعغثا  جعرغغظ،  قجؤغظ  طظ  اإلصاطئ  تخارغح  جتإ  الثظمارك  صررت 
بـ"تتسظ العضع افطظغ" شغ دطحص. وصال وزغر العةرة الثظمارضغ طاتغاس تسفاي إن بقده أبطشئ جابصًا 
القجؤغظ السعرغغظ أن تخارغح إصاطاعط "طآصائ"، وبعثا تخئح الثظمارك أول دولئ أوروبغئ تةرد القجؤغظ 
السعرغغظ طظ تخارغح إصاطاعط، شغ تغظ، تعشغ القجأ السعري أضرم بطتغح المصغط شغ الثظمارك، إبر 

تسرضه فزطٍئ صطئغٍئ طفاجؤئ، بسث اجاقطه صرارا بستإ إصاطاه.
: إن عثا الثئر غآضث أن طا غتخض شغ جعرغا عع ترب ضعظغئ خطغئغئ ضث اإلجقم والمسطمغظ، 
شالسالط بسةره وبةره صث أجمع سطى إجعاض بعرة افطئ شغ جعرغا وطظسعا طظ تتصغص غاغاعا بإصاطئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، شاجاظفر عثا السالط المةرم جمغع أدواته الثولغئ واإلصطغمغئ 
طبض إغران وتجبعا شغ لئظان وروجغا وترضغا وطمطضئ آل جسعد وغغرعا، والمال السغاجغ الصثر،  طظ 
وعا عغ الثظمارك ترغث أن تسطط قجؤغ جعرغا لطمةرم السفاح الثي شروا طظ طةازره وجةعظه وبراطغطه 
افوروبغ  اقتتاد  شغ  القجؤغظ  جغاجئ  طغجت  الاغ  لطئحر،  ظفسعا  الساخرة  الظزرة  إظعا  المافةرة، 
الطغئرالغئ  افوروبغئ  البصاشئ  تثائأ  الاغ  اإلظسان،  وتصعق  باإلظساظغئ  غسمى  طا  واجعئ  إن  بأضمطعا. 

وراءعا لسصعد طظ الجطان، صث تخّثسئ وترضئ وراءعا الصغط القأخقصغئ والسظخرغئ لغراعا الةمغع.
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