
أشاد المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ 
شطسطغظ بأن أجعجة السططئ افطظغئ صاطئ سخر غعم 
٢٠١٩/٠٣/٠٣م،  ١٤٤٠عـ،  اآلخرة  جمادى   ٢٦ افتث 
باخاطاف أتث حئاب تجب الاترغر وعع الحغت غعجش 
طثارزة (أبع العمام) أبظاء طروره بالحارع السام شغ طثغظئ 
الزاعرغئ جظعب طثغظئ الثطغض. وعع طا اسائره التجب 
بططةئ وتسثغا وصتا سطى أتث حئابه، ق جغما أن الحغت 
غعجش طثارزة طسروف بسغرته السطرة وطضاظاه السطمغئ 
الرشغسئ وخثسه بالتص؛ الثي ق غثحى شغه شغ اهللا جعر 

السططان وق لعطئ قئط.

جمسئ افطط الماتثة طظ طاظتغظ دولغغظ طظ ١٦ دولئ 
تعل السالط طا غصارب ٢,٦ ططغار دوقر لدمان اجامرار، 
وتعجغع ظطاق سمطغات المساسثة اإلظساظغئ شغ الغمظ؛ 
وذلك طظ خقل طآتمر الماظتغظ لطغمظ شغ جظغش، غعم 
البقباء الفائئ. وبعثا الثخعص أضث المضاإ اإلسقطغ 
لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ سطى طا غطغ: ١- إن افطط 
الغمظ  أعض  باجط  وطساسثات  أطعاقً  تةمع  الماتثة 
طساشطئ طساظاتعط اإلظساظغئ الاغ جطئعا سطغعط الخراع 
اإلظةطع أطرغضغ وأدواته المتطغئ واإلصطغمغئ الماتاربعن 
شغ الغمظ، وصث أخئح طسزط أعض الغمظ غثرضعن أن 
عثه المساسثات والمئالس المالغئ ق غخض إلغعط طظعا 
إق الفاات؛ تغث إن افطط الماتثة تسرق طسزط عثه 
لمست  وتارة  تارة  الضئار  لمعظفغعا  وتسثرعا  افطعال 
أعض الغمظ سئر براطب طظزماتعا الثئغبئ، وطع ذلك شمظ 
اظاعى  صث  أو  اقظاعاء  صرغإ  عع  طا  المساسثات  عثه 
بالفسض، إذ ق طاظع لثى افطط الماتثة أن غعطك أعض 
الغمظ جمغسعط أو غخابعا بافطراض وافوبؤئ الفااضئ، 
شمساظاتعط بالظسئئ لعا تسائر طخثر دخض غتصص لعا 
افطعال الطائطئ وغمضظعا طظ غرس أظغابعا الثئغبئ شغ 
الماتثة  افطط  إن   -٢ بإتضام.  والتضمئ  اإلغمان  بقد 
إظما عغ أداة طظ أدوات أطرغضا المعغمظئ سطى الظزام 
وتسمض  التعبغغظ  تثثم  ظراعا  أن  سةإ  وق  السالمغ، 
المساسثات؛  عثه  طظ  بةجء  وتثسمعط  خقلعط  طظ 
تغث غئغسعظعا شغ السعق السعداء وعثا لط غسث خاشغًا 
سطى أتث، شثسمعا لعط طابض لطسغان جعاء سئر تصارغرعا 
السظعغئ أو سئر طظزماتعا اإلغابغئ الساططئ شغ الئقد. ٣- 
إن افطط الماتثة طظ طخطتاعا إذالئ الترب شغ الغمظ 
وعغ لغسئ جمسغئ خغرغئ إظساظغئ بض عغ ذات ذابع 
اجاسماري خئغث وتارغت طظ التصث الثشغظ ضث اإلجقم 
إق  شغعا  غةادل  ق  ودجائسعا  وجرائمعا  والمسطمغظ، 
المظافسعن الئسطاء أو السمقء المدئعسعن. ٤- إن عثه 
افطعال الاغ تسمى طظتاً عغ شغ واصسعا تص فعض الغمظ 
ولغسئ طّظئ أو تضرطاً، وإن الثول الماظتئ ق تسطغ تطك 
افطعال إق تطئغئ لططإ دول الخراع شغ الغمظ طامبطئ 
بأطرغضا وبرغطاظغا؛ تغث عثه الثول السمغطئ ق تسطغ 
حغؤاً لعجه اهللا طظ أجض إخعاظعط أعض الغمظ المئاطغظ 
بعثه الترب السئبغئ، شغ العصئ الثي تثعإ شغه بروات 
افطئ اإلجقطغئ لاخإ شغ جغعب المساسمرغظ. ٥- إن 
أعض الغمظ لط غضعظعا بتاجئ تطك المسعظات الاغ تةمع 
باجمعط لع ضان لعط دولئ تةمسعط وتتضمعط بأتضام 
اإلجقم، شبروات الئقد ضبغرة طاسثدة لضظعا تثعإ إلى 
جغعب الماخارسغظ تةار التروب وأجغادعط المساسمرغظ 
الثغظ أرعصعا أعض الغمظ بالدرائإ والةئاغات الماضررة 
الزالمئ؛ شاحاسطئ افجسار شغ ظض الترب اقصاخادغئ 
بغظ الماخارسغظ المسسعرغظ. ٦- إن سطى أعض الغمظ 
أن غثرضعا بعضعح تصغصئ الخراع اإلظةطع أطرغضغ سطى 
بقدعط وخطره السزغط، ضما سطغعط أن غثرضعا الثور 
الثي تصعم به افطط الماتثة شغ بقدعط وغسمطعا لاةظغإ 
بقدعط طجغثًا طظ الصاال وجفك الثطاء؛ وذلك بإصاطئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ تتضط باإلجقم 
وتطئصه تطئغصا سمطغا داخطغا وخارجغا بما غضفض الصداء 
وأدواتعط،  المساسمرغظ  غث  وصطع  افزطات،  ضض  سطى 
وضش غث السمقء السفعاء الثغظ جطئعا الحصاء والثطار 

وأحسطعا ظار التروب والفاظ شأعطضعا الئقد والسئاد.
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بصطط: افجااذ خطغفئ طتمث – وقغئ افردن

خقح  دطاء  تشطغ  أق  المسطمغظ!  جغعش  شغ  الدئاط  أغعا 

وجتص  الصثس  الثغظ  خقح  ترر  لصث  سروصضط؟!  شغ  الثغظ 

الخطغئغغظ شغ ٢٧ طظ رجإ ٥٨٣ لطعةرة، بط طر سطغعا حسئان 

ورطدان بسث أن غاب سظعا ظتع طائئ جظئ، شاجطضعا ُخطاه شغ 

عثا الحعر الضرغط لغضرطضط اهللا باترغر الصثس طظ دظج غععد 

ضما تررعا خقح الثغظ طظ دظج الخطغئغغظ... إظظا ظسطط أظضط 

تاعصعن لطةعاد شغ جئغض اهللا لاترغر المسةث افصخى، لثلك 

أسطعا الظخرة لتجب الاترغر الثي غماطك الحةاسئ والسجغمئ 

لاسئؤئ جغحضط ظتع الصثس إلظصاذ إخعاظضط شغعا.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  طاذا ترغث أوروبا طظ الصمئ السربغئ افوروبغئ افولى 

   شغ حرم الحغت؟ ...٢

-  طآتمر طاظتغ افردن... إخرار سطى الائسغئ واقجاثثاء ...٢

- آن فطاظا أن تثرك أن اظتغاز جغعحعا إلغعا إلصاطئ الثقشئ

   عع التطصئ المفصعدة الاغ تئتث سظعا   ...٤

- ضحمغر بغظ جئروت العظث وتثاذل تضام باضساان ...٤
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ضطمئ السثد

ضغان  شغ  المسطمغظ  جمسئ  الاغ  الثقشئ  دولئ  إظعا 
السجة  سئص  غاظسمعن  وجسطاعط  واتث،  جغاجغ 
والرتمئ،  بالسثل  شغعا  السالط  غصعدون  والضراطئ، 
ساحعا شغعا ضما ساش طسعط غغرعط شغ العظاءة ورخاء 

السغح بحضض لط غحعث له تارغت الئحرغئ طبغقً.
ظسط إظعا عغ.. الاغ تتطمئ اآلطال بعثطعا، وِجغَط 
وذاصعا  والععان،  الثلئ  خظعف  وغغرعط  المسطمعن 

أظعاع الفصر والحصاء.
افذقل،  سطى  العاصش  ضمبض  سظثعا  ظصش  ق  ذضرى.. 
غئضغعا.. وإن ضاظئ تساتص أن ظئضغعا بالثم ق الثطعع، 
وغاتسر سطغعا، وإن ضاظئ طما غساتص أن غصدغ المرء 
تسرة سطغعا، وغاثضر طآبرعا.. وعض عظاك أتص طظعا أن 
ُتثَضَر طآبُرعا إن شسطظا، ولضظا ظفسض ذلك لظثرك واجئظا 
وشرضه،  ربظا  وسث  أظعا  المسطمعن  ولغسطط  تةاععا، 

. وبحرى رجعله
شغسغثوا  إلسادتعا،  لغسمطعا  المسطمغظ  بعا  ظثّضر  ظسط 
شغعا جغادة الحرع، غاساوى شغعا التاضط والمتضعم، 
غثدع شغعا ضض الظاس لتضط الحرع، ق غثّص التاضط 
شغعا ظفسه بحغء دون باصغ الرسغئ، بض ق غأضض تاى 
غحئسعا، وق غثوق ذسط الراتئ تاى غطمؤظ سطغعط، 
تطك  تاضط  ططمؤظغظ.  آطظغظ  غظاطعا  تاى  غظام  وق 
الثولئ ق غثّص ظفسه أو أصاربه بحغء دون اآلخرغظ، 
ق تاخرف تاحغاه باجمه لغأضطعا أطعال الظاس بالئاذض، 
وق غدربعن بسغفه ظطماً وسثواظاً، ق غتمغ الزالمغظ 
شغ عثه الثولئ صاظعن، تاى لع ضاظعا طظ بطاظئ الثطغفئ 
طجرسئ  الئقد  شغعا  تضعن  ق  دولئ  وأصربائه،  وتاحغاه 
لطتاضط وسائطاه، غسابمر شغعا لغجغث بروته المثاجظئ شغ 

بظعك الشرب.. بض غثدع شغعا الةمغع فتضام الحرع.
ظسط ظثّضر بعا المسطمغظ لغسمطعا إلسادتعا، شغسغثوا 
لفطئ جططاظعا المسطعب، شاخئح عغ وتثعا خاتئئ 
السططان تسطغه لمظ تراه أعقً لعثا الاضطغش، تضطغش 
وطسآولغئ وأطاظئ، وتتاجئه بحرع اهللا تسالى، وتأخث 
غفرض  ق  أذرًا،  التص  سطى  وتأذره  الزالط،  غث  سطى 
شغ  غسامرون  بض  شرضاً،  الظاس  سطى  ووقته  سماله 
سمطعط بمصثار ذاساعط هللا تسالى وخحغاه، وتسظ 
رساغاه لحآون الظاس ورضاعط سظه، شإن احاضعا سطى 
أتثعط سجله الثطغفئ واخاار لعط غغره طمظ غثحعن 
اهللا تسالى وق غثاشعن شغه لعطئ قئط.. تطغع الثطغفئ 
سخى  شإن  تسالى،  هللا  ططغساً  دام  طا  أطره  وتسمع 
السططان  طظه  ظجسئ  بعاتاً  ضفرًا  وأظعر  تسالى  اهللا 

واجاسادته لاسطغه طظ عع خغر طظه.
ظسط، ظثّضر بعا المسطمغظ لغاثضروا أّن سطغعط واجإ 
تمض اإلجقم إلى الظاس ضاّشئ، لغثرجععط طظ الزطمات 
إلى الظعر، وطظ الحصاوة إلى السسادة، ولغضعظعا سطغعط 
أن  ق  إلغعط،  اإلجقم  بتمطعط  الصغاطئ  غعم  حعثاء 
غضعن الظاس حعثاء سطغعط بأظعط لط غئطشععط دسعة 

. اهللا جئتاظه ورجالئ رجعله
بظغاظعا،  وُغسطعا  لغصغمععا  المسطمغظ  بعا  ظثّضر  ظسط، 
لاسعد لعط عغئاعط بغظ افطط، وتتارطعط افطط افخرى، 
غساشغث بعط المزطعم شغ ضض طضان، وغطةأ إلغعط الفصغر 
والمسضغظ.. العاربعن طظ لزى أظزمئ الضفر إلى ظعر 
اإلجقم وسثالاه، تساشغث بعط افطط بعخفعا ضغاظات 
شرظسا  اجاشابئ  ضما  وتسإ،  أشرادًا  ولغج  جغاجغئ 
بثطغفئ المسطمغظ تغظ أجر ططضعط، غاصثم إلغعط ططك 
الخغظ باراب بطثه سطى ختفئ طظ ذعإ لغئّر الصائث 
المسطط بصسمه شغثوس أرضعط؛ سعضاً أن غاشطرس 
رئغج الخغظ التالغ شغسعم المسطمغظ شغ ترضساان 

الحرصغئ خظعف السثاب واإلذقل والاحرغث والاصاغض...
جغاجًا  شاضعن  لغسغثوعا  المسطمغظ  بعا  ظثّضر  ظسط، 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

اقتاةاجات يف السعدان 
طا لعا وطا سطغعا!

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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أجهزة أمن السلطة الفلسطينية 
تختطف الشيخ يوسف مخارزة من الشارع العام
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اجاسراض  طظ  بث  ق  الةعاب  غائغظ  تاى  الةعاب: 
افطعر الاالغئ:

جعن  افطرغضغ،  الثارجغئ  وزغر  ظائإ  زار  ظسط   -١
بعزراء  والاصى  ٢٠١٧/١١/١٦م،  شغ  السعدان  جعلغفان، 
المحارضئ  افرضان  عغؤئ  ورئغج  والمالغئ،  الثارجغئ 
السعدان  وزارة  سظ  وطمبطغظ  المسطتئ،  لطصعات 
الثاخطغئ، وجعاز افطظ والمثابرات العذظغ، باإلضاشئ 
ضما  أطرغضا،  شغ  السعدان  جفارة  بأسمال  الصائط  إلى 
طشطصئ،  جطسئ  شغ  الثغظغئ  الصغادات  طظ  بسثد  الاصى 
لةاطسئ  الاابسئ  الحعغث  بصاسئ  طتاضرة  صثم  بط 
تةاه  افطرغضغئ  السغاجئ  سظ  طاتثباً  الضرغط،  الصرآن 
عثه  شغ  افطرغضغ  المسآول  (وذطإ  السعدان. 
تاغمج"  "جعدان  طعصع  ببعا  لاسرغئات  ذئصا  المصابطئ 
التضعطئ السعداظغئ بمراجسئ وتسثغض أو إلشاء سثد طظ 
الصعاظغظ أبرزعا الاغ تاتثث سظ التضط بإسثام المرتث 
بالجي  الثاخئ  المادة  "إلشاء  إلى  دسا  ضما  دغظه  سظ 
بالةطث  السام، والاغ تساصإ الظساء  الظزام  شغ صاظعن 
تال ارتثاء طقبج غغر طتاحمئ وشصا لرؤغئ طظفثي 
الصاظعن طظ طظسعبغ الحرذئ"، ودسا "لطمتاشزئ سطى 
السعدان  دجاعر  خغاغئ  سظث  لطةمغع  الثغظغئ  الترغئ 

الةثغث"... جعدان ترغئغعن ٢٠١٧/١١/١٨).

أن  ذضرت  الاسرغئات  بسخ  أن  أغدا  وختغح   -٢
جعلغفان ذطإ طظ الئحغر سثم الارحح قظاثابات ٢٠٢٠ 
وأن الئحغر لط غرض بثلك، وطظ بط تثث تعتر شغ 
السقصات... لضظ عثا طسائسث فن الئحغر ق غساطغع 
طسارضئ تسطغمات جغثته أطرغضا، شعع ق غارحح إق إذا 
أرادت ذلك أطرغضا... ولع اشارضظا أظه رشخ تسطغمات 
 ٢٠٢٠ اظاثابات  شغ  ترحغته  إسادة  سطى  وأخر  أطرغضا 
وبصائه شغ التضط لصاطئ أطرغضا باقظصقب سطغه شاجغطه 
السطط  طع  عثا  اظصقب ١٩٨٩/٦/٣٠...  شغ  به  جاءت  ضما 
أن  (اقجاماسغ)  الاعاخض  طعاصع  شغ  تردد  سظثطا  أظه 
الارحح  سثم  الئحغر  طظ  ذطإ  افطرغضغ  المسآول 
السعداظغ  الثارجغئ  وزغر  صام   ٢٠٢٠ سام  قظاثابات 
إبراعغط غظثور وظفى ذلك صائق: "إن العقغات الماتثة 
الرئغج  ترحح  بسثم  تصدغ  حروط  أي  تفرض  لط 
شغ  صغاطعا  المجطع  لقظاثابات  الئحغر  سمر  السعداظغ 
سام ٢٠٢٠ طصابض رشع اجط السعدان طظ صائمئ الثول 
جعن  طع  بتبظاه  طا  "ضض  وصال:  لقرعاب"  الراسغئ 
زغارته  خقل  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  ظائإ  جعلغفان 
افخغرة لطثرذعم عع صداغا ذات خطئ بتصعق اإلظسان 
 ...(٢٠١٧/١١/١٤ السربغ  الصثس  الثغظغئ...  والترغات 
الاعتر،  ولغج  اقظسةام  سطى  تثل  الجغارة  إن  بط 

السآال: طا زالئ اقتاةاجات الاغ اظثلسئ طظث أضبر طظ حعرغظ طسامرة تاى غعطظا عثا، شعض عغ سفعغئ ظاغةئ 
افوضاع اقصاخادغئ الماردغئ؟ أو أن أجئاب المزاعرات شغ السعدان عغ الاعتر شغ السقصات بغظ الثرذعم 
وواحظطظ بسث زغارة ظائإ وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن جعلغفان لطثرذعم شغ تحرغظ الباظغ ٢٠١٧؟ شصث رحح 
أن طظ بغظ افطعر الاغ أبارعا شغ طتادباته طع الةاظإ السعداظغ طسألئ سثم إسادة ترحغح الئحغر شغ اظاثابات 
٢٠٢٠، وأن الئحغر تعتر بثلك وجاشر إلى روجغا ظضاغئ شغ أطرغضا وواشص لعا سطى صعاسث سسضرغئ... وعض عثا 
غسظغ أن أطرغضا صررت تشغغر الئحغر ولعثا ضغصئ الثظاق اقصاخادي سطى السعدان شمظسئ سمقءعا وخاخئ 
السسعدغئ طظ طساسثة السعدان؟ بط طا تفسغر دسط الخادق المعثي لقتاةاجات شعض غسظغ أن لقظةطغج غثًا 

شغعا؟ والمسثرة سطى ذعل السآال... وججاك اهللا خغرًا.

األمم المتحدة
 لٌص مجرٌم بلبوٍس إنساني
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ظزمئ ضاطئ العسغ اإلذار الطقبغ لتجب الاترغر شغ جاطسئ 
الئعلغاضظك ظصطئ تعار بسظعان "بماذا تأخرظا سظ الشرب 
باعزغع  الضاطئ  حئاب  صام  تغث  سطغعط؟"  ظاصثم  وضغش 
خاذرة سطى الطقب، بغظئ خقلعا أن جئإ تأخر المسطمغظ 
الغعم عع أظعط ُجطئعا إرادتعط السغاجغئ وأخئتعا تتئ 
تضط السمقء بسث إجصاط دولئ الثقشئ، وفظعط اباسثوا 
سظ دغظ اهللا وتضمعا بصعاظغظ طظ وضع الئحر ق بأتضام 
اهللا خالص الئحر، وفظعط غسغحعن تتئ الظزام الرأجمالغ 
الطؤغط وغاب سظ تغاتعط الظزام اإلجقطغ الثي عع طظ 

لثن تضغط خئغر. ضما بغظئ الضاطئ أن السئغض لسعدة المسطمغظ إلى طرضج الخثارة غضعن بثطع التضام السمقء 
واجاردادعط إلرادتعط السغاجغئ ورجعسعط إلى اقتاضام لثغظ اهللا بإصخاء الظزام الرأجمالغ سظ التضط والمةامع 

وإصاطئ تضط اإلجقم شغ ظض الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

ظحر طعصع (روغارز، افربساء، ٢٢ جمادى اآلخرة ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٢/٢٧م) الثئر الاالغ: "ارتفع خاشغ الثغظ السام 
المساتص سطى افردن شغ افحعر السحرة افولى طظ السام التالغ بظسئئ جائ بالمؤئ إلى ٢٦,٩ ططغار دغظار (٣٧,٩ 
ططغار دوقر) طصارظئ طع ٢٥,٤ ططغار دغظار شغ ظعاغئ ٢٠١٧. وأظعرت اإلتخاءات سطى المعصع اإللضاروظغ لعزارة 
المالغئ غعم افربساء أن خاشغ الثغظ الثاخطغ لطممطضئ بطس ١٤,٨٢ ططغار دغظار شغ ٢٠١٨، شغ تغظ وخض الثغظ 

الثارجغ إلى ١٢,٠٨ ططغار دغظار. غسادل خاشغ الثغظ السام افردظغ ٨٩,٤ بالمؤئ طظ الظاتب المتطغ اإلجمالغ".
: شغ ضض غعم ظسمع خئرا سظ ارتفاع الثغظ لثولئ طا وخاخئ الثول الصائمئ شغ الئقد اإلجقطغئ، 

غ
 

شئغظما ضاظئ الثولئ اإلجقطغئ (الثقشئ) تظبر التئعب سطى رؤوس الةئال لغحئع الطغر، شعا عط المسطمعن الغعم 
غةعسعن شغ طحارق افرض وطشاربعا، فن تضاطعط طبض غععد الثغظ اجائثلعا الثي عع أدظى بالثي عع خغر، 

تغث ظئثوا الظزام اقصاخادي اإلجقطغ وذئصعا الظزام اقصاخادي الرأجمالغ شأغرصعا افطئ بالثغعن.

سصث شغ لظثن غعم الثمغج الماضغ ٢٨ حئاط طآتمر 
شغ  افردن  لمساسثة  جابصا  سطغه  طافصا  ضان  دولغ 
غثسغ  ضما  السعرغغظ  القجؤغظ  وأزطئ  تئسات  طعاجعئ 
جثب  سظعان  تتئ  أخئح  المرة  عثه  لضظه  افردن، 
اقجابمار لثسط اقصاخاد افردظغ (طئادرة لظثن ٢٠١٩: 
افردن ظمع وشرص)، وصث أسطظئ برغطاظغا والغابان وبظك 
تئطس  لفردن  طساسثات  تجطئ  سظ  افوروبغ  اقجابمار 

صغماعا ٢,٦ ططغار دوقر لثسط اقصاخاد افردظغ.
الئرغطاظغئ  التضعطئ  طع  بالحراضئ  اظسصث  المآتمر 
وطحارضئ ٤٥٠ طظ صادة الصطاسات المثاطفئ طظ ٦٠ دولئ 
وطظزمئ دولغئ، وصث أجفر المآتمر سظ إسقن التضعطئ 
الئرغطاظغئ سظ دسمعا بصرض لفردن طظ طآجسئ الظصث 
الثولغ بمئطس ٢٥٠ ططغعن دوقر، ضما أسطظئ برغطاظغا سظ 
طظتئ بمئطس ١٤ ططغعن جظغه إجارلغظغ لخظثوق غثغره 
الئظك الثولغ وتمعله الثول الماظتئ وغساثثم لاتثغث 
افردظغئ  الخادرات  ودسط  افردظغئ  التضعطغئ  افظزمئ 
وافسمال. ضما أسطظئ سظ  اقجابمار  سمطغات  وتسعغض 
طظتئ جثغثة بمئطس ٥٠ ططغعن جظغه إجارلغظغ لخظثوق 
الصروض  تصثغط  أجض  طظ  الماظتئ  الثول  طظ  خاص 
بفائثة طظثفدئ لثسط اإلخقتات، وبراطب الحئاب وخطص 

شرص السمض لعط طع الارضغج سطى القجؤغظ السعرغغظ.
شغ  المحارك  العشث  الباظغ  اهللا  سئث  المطك  وترأس 
المآتمر، والثي ضط تعالغ ٢٧٠ حثخغئ طظ التضعطئ 
والصطاع الثاص طظ بغظعط رئغج العزراء ووزراء المالغئ 
والاثطغط والخظاسئ والاةارة والطاصئ واقجابمار. وصث 
صال المطك أطام المآتمر: إن بقده واجعئ تتثغات ضئغرة 
شغ السظعات افخغرة تدمظئ تثشص تعالغ ١,٣ ططغعن 

الثولغ  الثسط  ضفاغئ  وسثم  افردن  إلى  جعري  قجأ 
لطاساطض طع تئسات ذلك، وأضاف أن الظمع اقصاخادي 
الئطغء لفردن "لظ غآدي بظا ظتع المساصئض المططعب".

اقصاخادغئ  اجاراتغةغاه  طظ  غشغر  افردن  أن  وأضاف 
بتغث غرضج سطى طغجاته الاظاشسغئ المامبطئ شغ بروته 
الفرص  تعغأ  والاغ  السالغئ  الضفاءة  ذات  الئحرغئ 
قجاصطاب اقجابمارات الاغ تثطص العظائش الاغ تثر 
زغادة  ظتع  تاةه  بقده  أن  إلى  ظعه  ضما  سالغئ.  دخعقً 
اقساماد سطى الطاصات الماةثدة، بتغث طظ الماعصع أن 
تسعط بتعالغ ٢٠ شغ المؤئ طظ طجغب الطاصئ بتطعل سام 
٢٠٢٠. لضظه أضاف بأن "إطضاظغئ التخعل سطى الامعغض 
ضروري جثًا". ضما صال إن عظاك شرخاً جاعجة لقجابمار 
سمطغئ  لئرظاطب  بثاغئ  غمبض  المآتمر  وأن  افردن،  شغ 

الاتعل اقصاخادي شغ افردن.
غثضر أن عثا المآتمر ظسثئ باظغئ لمآتمر لظثن الثي 
سصث سام ٢٠١٦ لمعاجعئ افزطئ السعرغئ والثي تخض 
دوقر،  ططغار   ٢,١ صثرعا  طالغئ  طظتئ  سطى  افردن  شغه 
ططغارات   ٥,٧ إلى  اقصاراض  جصش  رشع  طظ  وتمضظ 
دوقر بظسئئ ربا ضؤغطئ، ولمثة جثاد ٢٥ ساطاً بدماظئ 
التضعطئ الئرغطاظغئ، ضما تمضظ افردن طظ التخعل 
سطى ططغار دوقر لامعغض بظاء طثارس لمعاجعئ طحضطئ 
قجؤغظ جعرغا، وطظتئ طالغئ بمصثار ٣٠٠ ططغعن دوقر 

لثسط المعازظئ الساطئ.
وألصئ رئغسئ العزراء الئرغطاظغئ ببصطعا شغ عثا المآتمر 

لطةععد الراطغئ لثسط افردن طحغرة شغ خطاب  دسماً 
لعا أن افردن واجه طةمعسئ طظ الاتثغات اإلصطغمغئ 
واقصاخادغئ الخسئئ شغ السظعات افخغرة، طدغفئ أظه 
غةإ تمضغظ افردن طظ أن غئصى طظارة لقجاصرار "فظه 
غثاشع سظا جمغساً ضث (اإلرعاب)". ووخفئ المآتمر بأظه 

إسقن سظ ائاقف سالمغ لثسط افردن اصاخادغاً.
طالغئ  تتثغات  وجط  المآتمر  عثا  اظسصاد  وجاء 
بالضاد  تغث  افردن،  غضابثعا  ضئغرة  واصاخادغئ 
تساطغع التضعطئ تأطغظ اإلغرادات القزطئ لمخارغفعا 
أرعص  أن  بسث  تثسغ  ضما  واقجابمارغئ  الاحشغطغئ 
غثخر  ق  شعع  بالدرائإ  افردن  أعض  جغعب  الظزام 
تثبغرًا ضرغئغاً إق لةأ إلغه لاأطغظ طجغث طظ اإلغرادات 

لثجغظئ الثولئ الظعمئ والاغ غئثو أظعا ق ولظ تحئع.
ذئسا عثه المآتمرات وطبغقتعا ق غمضظ أن تثطع طظ 
تئسات جغاجغئ وأبمان تفرض سطى الئقد، شافطعال الاغ 
تتخض سطغعا شغ تصغصاعا صروض ذعغطئ افجض وبربا 
أصض ظسئغا طظ المسااد طما غسظغ طفاصمئ الثغعن وتئساتعا 
الاغ غاتمطعا أعض الئقد شصط ولسظعات سثغثة صادطئ، 
وافطعال المصثطئ لظ غسرف ولظ غرى لعا أبر، شأطعال 
طآتمر ٢٠١٦ لط تثخض المعازظئ ولط غسرف أغظ خرشئ 
سطى وجه التصغصئ ضما خرح ظصغإ المعظثجغظ السابص 
أطعال  طظ  بسابصاتعا  لتصئ  صث  أظعا  وغئثو  حئغقت، 
وصروض شغ تسابات حثخغئ خارج الئقد، شالطشمئ 
التاضمئ ق تطصغ باقً لظاائب أشسالعا شعغ شغ طأطظ طظ 
المتاجئئ ضعن الظزام وأزقطه تتمغعط الصعاظغظ الاغ 

خاغععا وسثلععا بأظفسعط.
وغأتغ طآتمر الماظتغظ عثا شغ العصئ الثي غصش شغه 

طؤات الساذطغظ سظ السمض أطام الثغعان المطضغ، ذطئا 
لفرخئ سمض تظاحطعط طظ خفعف الئطالئ، شغما تشرق 
الئقد بأزطات اصاخادغئ أخرى سثغثة، وتشرق أغدا سطى 
وجه التصغصئ بمغاه افططار والثغر لدسش الئظغئ الاتاغئ 

وشسادعا وشساد الصائمغظ سطغعا.
غئثو أن الظزام وبسث أن ضغص سطى الاةار والخظاسغغظ 
وأرعصعط بالدرائإ طما جسض صسما ضئغرا طظعط غشطص 
الئقد  لثارج  بماله  وغعرب  وطتقته  طخاظسه  أبعاب 
صعاظغظ  جاشغر  الثي  (افجظئغ)  لطمسابمر  غمعث  طما 
ضما  الاام  الامطك  طظ  شامضظه  لخالته  اقجابمار 
خرتئ التضعطئ بثلك وجسى له الظزام بعثا المآتمر. 
شافغثي الساططئ والماعرة طاعشرة وبضبرة ولظ تضعن 
لماذا  أدري  وق  ظسئغا،  باعزئ  افجظئغ  سطى  تضطفاعا 
سام  افوجط  لطحرق  بغرغج  بمحروع  ذلك  غثضرظا 
١٩٩٦ والثي ذضر شغه طحروع الحرق افوجط الةثغث، 
شالمال طظ الثطغب وافغثي الساططئ (السئغث) طظ السرب 

والمسطمغظ وخاتإ السمض (افجظئغ)!!!
برغطاظغا ترغخئ جثا سطى التفاظ سطى عثا الظزام ضما 
خرتئ رئغسئ العزراء الئرغطاظغئ شعع غثاشع سظعط أي 
سظ الشرب ضث اإلجقم!! وق حك بثلك شعع ق غألع جعثا 
شغ طتاربئ تمطئ الثسعة وطقتصاعط وجةظعط وتصغغث 
ترغاعط. وظتظ ظسطط تماطا وعط جمغسا غسطمعن أن أس 
اإلرعاب والاآطر سطى بقد المسطمغظ عغ برغطاظغا شغ 

 افخض وورباعا أطرغضا شغ ذلك وضغان غععد

افطط الماتثة بعخفه السئغض العاصسغ العتغث إلظعاء 
اقتاقل الثي بثأ سام ١٩٦٧ والثي غحمض الصثس 
الحرصغئ والاعخض إلى جقم سادل ودائط وحاطض بغظ 
(اإلجرائغطغغظ) والفطسطغظغغظ سئر طفاوضات طئاحرة 

بغظ افذراف تاظاول ضاشئ صداغا التض الظعائغ".
وأّطا سظ العضع شغ جعرغا شرضجوا سطى أّن أي "تسعغئ 
تصغصغئ  جغاجغئ  اظاصال  سمطغئ  تاططإ  طساثاطئ 
طةطج  وصــرارات   ٢٠١٢ لسام  جظغش  إلسقن  وشصا 
رصط  افطظ  طةطج  صرار  وخاخئ  الخطئ  ذات  افطظ 
٢٢٥٤"، راشدغظ بحضض غغر طئاحر المعصفغظ الُمافردغظ 

- افطرغضغ والروجغ - طظ جعرغا.
وأّطا سظ الخراع شغ لغئغا شامسك افوروبغعن باتفاق 

الخثغرات الثي رساه افوروبغعن أظفسعط.
خارجغئ  جغاجئ  أجــج  ــغــعن  افوروب وضــع  وعضثا 
الثاخطغئ،  الثقشات  ظئث  صاسثة  سطى  تصعم  طعتثة 
طع  الاظسغص  سظ  بسغثًا  افوروبغ  المعصش  واجاصقلغئ 
لطتدعر  واضتاً  تتثغاً  أبرزوا  ضما  افطرغضغ،  المعصش 
الروجغ والخغظغ شغ طظطصئ غسائروظعا طا زالئ ججءًا 

طظ طساسمراتعط.
وأّطا تضام الثول السربغئ السمقء فطرغضا شزعروا ضمظ 
وترخعا  طظطصاعط،  سطى  الثولغ  الخراع  غسظغعط  ق 
شصط سطى الثشاع سظ سروحعط المعاجة، وإسطاء اظطئاع 
بصثرتعط سطى جطإ الصادة الثولغغظ لاطمغع خعرتعط 
الثي داشع سظ جرائمه شغ  المحععئ، ضالسغسغ طبقً 
إسثام افبرغاء ُطّثسغاً أّن "سصعبئ اإلسثام الاغ تخثرعا 
المتاضط الةظائغئ شغ طخر وجغطئ فخث تصعق ضتاغا 

العةمات اإلرعابغئ بالصاظعن".
وأّطا المطك السسعدي جطمان بظ سئث السجغج شحطح بسغثًا، 
وغّرد خارج السرب، وتتثث سظ تض الصدغئ الفطسطغظغئ 
وشصًا  طظاذص  بقث  إلى  شطسطغظ  تصسغط  أجاس  سطى 
لطمحروع الئرغطاظغ المصثم سام ١٩٣٧، والثي ُغصّسط 
شطسطغظ إلى دولئ غععدغئ وأخرى سربغئ وبالبئ دولغئ، 
وق ظثري إْن ضان عثا طظ باب الةعض والثطأ والاثرغش، 
أم ضان طظ باب الاحعغح سطى الثور افردظغ شغ إدارة 
المسةث افصخى، لضظ سطى أغئ تال شصث ُتسط افطر، 
وصاطئ التضعطئ السسعدغئ باختغح طا اسائرته خطأً، 
وصالئ بأّن المطك غصخث طا ورد شغ المئادرة السربغئ طظ 
اظستاب الغععد إلى تثود الرابع طظ تجغران سام ١٩٦٧ 

وشصاً لطصرارات الثولغئ المسروشئ.
شأوروبا  تصغصاعما،  سطى  المآتمر  ذرشا  ظعر  وعضثا 
ظعرت ضصعة طعتثة تاثث صراراتعا باجاصقلغئ تاطئ، 
الصثغمئ  طساسمراتعا  إلى  تسعد  أن  ُترغث  وضأّظعا 
والخغظ،  روجغا  وُطاتثغئ  أطرغضا،  ُطاةاوزة  ُطظفردة، 
بغظما ظعر تضام السرب ضسادتعط ق تسظغعط الخراسات 
إبئات  عع  به  غفضرون  طا  ــّض  وُج الثولغئ،  والتطعل 

صثرتعط سطى تفر سروحعط.
زطظ  وطظث  أدرضئ  المسطمئ  السربغئ  الحسعب  لضّظ 
بسغث أّن طبض عثه الصمط ق ُتسمظ وق ُتشظغ طظ جعع، 
وق تثثم إق الصعى اقجاسمارغئ، وأّن طحروع اإلظصاذ 
الثي  اإلجقطغ  المحروع  عع  لثغعا  الُمائصغ  العتغث 
ُغعتثعا شغ دولئ اإلجقم التصغصغئ، والاغ طظ خقلعا 
بصعة  السغاجغئ  التطئئ  إلى  السعدة  افّطئ  تساطغع 

 وجثارة وشاسطغئ

;flŸ;]dÂÑÂ^;ÅÁÖh;\Ç]Ÿ
Z~Ëç’\;‹Öå;∫;∞Â¯\;ÏËdÂÑÂ¯\;ÏËdÖ¬’\;Ï⁄Œ’\

واقبظغظ  افتث  غعطغ  أوروبغئ  سربغئ  صمئ  اظسصثت 
ضاظئ  طخر  شغ  الحغت  بحرم  حئاط/شئراغر   ٢٤-٢٥
حسار  ورشسئ  المساعى،  عثا  سطى  ظعسعا  طظ  افولى 
(اقجابمار شغ اقجاصرار)، وحارك شغعا رؤجاء وططعك 
وضان  دولــئ،   ٥٠ طظ  وأوروبغئ  سربغئ  دول  وأطــراء 
الصمئ  تدر  إذ  وضبغفاً،  قشااً  شغعا  افوروبغغظ  تدعر 
٢٥ طسآوق أوروبغا، وترأس المآتمر ضض طظ دوظالث 
تعجك رئغج المةطج افوروبغ، وجان ضطعد غعظضر 
رئغج المفعضغئ افوروبغئ سظ اقتتاد افوروبغ إلى 
جاظإ سئث الفااح السغسغ الثي تسادغش دولاه الصمئ، 
وتّط اقتفاق سطى سصث طآتمرات طظازمئ بالاظاوب بغظ 
الثول السربغئ وافوروبغئ سطى أن تضعن الصمئ المصئطئ 

شغ الساخمئ الئطةغضغئ بروضسض سام ٢٠٢٢.
افوروبــغ،  التدعر  ضباشئ  الصمئ  شغ  قشااً  ضان  لصث 
وبرز ظععر افوروبغغظ بصغادة ُطعتثة برئاجئ اقتتاد 
شغ  قشااً  ضان  ضما  ــغ،  افوروب والمةطج  ــغ  افوروب
المآتمر ُطتاولئ افوروبغغظ الزععر ضصعة بثغطئ سظ 
دوظالث  شصال  المظطصئ،  شغ  وروجغا  والخغظ  أطرغضا 
المظطصاغظ  "إن  افوروبــغ:  المةطج  رئغج  تعجك 
الةارتغظ غةإ أن تسمق طساً شغ طعاجعئ صعى دولغئ 
وروجغا،  الخغظ  إلى  إحــارًة  طظطصاظا"،  سظ  بسغثة 
لط  أوروبغ  طسآول  سظ  برس  شراظج  وضالئ  وظصطئ 
ُتسّمه صعله: "ق ظرغث أن تمف روجغا والخغظ الفراغ 
أن  إلى  طحغرًا  الماتثة"،  العقغات  جاارضه  الثي 
لطمتاشزئ  شرخئ  الصمئ  عثه  شغ  غرون  افوروبغغظ 

سطى طخالتعط الثبطعطاجغئ واقصاخادغئ وافطظغئ.
الحراضئ  تسجغج  ضــرورة  الثااطغ  الئغان  وتدمظ 
السربغئ افوروبغئ ودسط "ظزام دولغ تصغصغ وطاسثد 
افذراف" إحارة إلى الرشخ افوروبغ لفضرة افتادغئ 

الصطئغئ افطرغضغئ.
ُغرغثون  برس  شراظج  وضالئ  وبتسإ  شافوروبغعن 
الاعاجث شغ المظطصئ السربغئ جظعب الماعجط طظ أجض 
طعاجعئ روجغا والخغظ الساسغاغظ لمضء الفراغ الثي صث 

غظحأ تال اقظستاب افطرغضغ طظعا.
وصث جاء شغ الئغان الثااطغ اتفاق الطرشغظ سطى "طجغث 
طظ الاساون إلرجاء افطظ وتسعغئ الظجاسات والاظمغئ 
وسطى  المظطصئ،  شغ  واقصاخادغئ  اقجاماسغئ 
الةاظئغظ،  بغظ  اقصاخادي  الاساون  تسجغج  أعمغئ 
وإرجاء حراضئ صعغئ طئظغئ سطى اقجابمار والاظمغئ 
المساثاطئ، واقلاجام باطعغر برظاطب سمض تساوظغ 

إغةابغ شغ طةاقت الاةارة والطاصئ".
افوروبغغظ  طظ  جماسغئ  طتاولئ  غسظغ  الضقم  وعثا 
لطسغطرة ُطةّثدًا سطى المظطصئ السربغئ بسغثًا سظ العخاغئ 

افطرغضغئ، وسظ الاساون طع أغئ صعى دولغئ أخرى.
وشغما غاسطص بالصدغئ الفطسطغظغئ ظأت أوروبا بظفسعا 
سظ طحارغع إدارة تراطإ، وخاخئ طا غاسطص طظعا بما 
بات ُغسرف بمحروع الصرن، وسادت إلى الخغس الاصطغثغئ 
لتض الصدغئ شةاء شغ الئغان الثااطغ: "أسثظا الاأضغث 
سطى طعاصفظا المحارضئ طظ سمطغئ السقم شغ الحرق 
افوجط بما شغ ذلك بحأن وضع الصثس وسثم حرسغئ 
المساعذظات (اإلجرائغطغئ) شغ افراضغ الفطسطغظغئ 
سطى  الاأضغث  وأسثظا  الثولغ،  لطصاظعن  وشصا  المتاطئ 
الاجاطظا بالاعخض إلى تض الثولاغظ وشصا لضاشئ صرارات 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ـ 

طآتمر طاظتغ افردن... إخرار سطى الائسغئ 
واقجاثثاء
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خيرات وافرة وديون ماحقة!!
هذه حال األردن وبالد المسلمين في ظل حكم الرويبضات

كتلة الوعي في جامعة البوليتكنك 
تنظم نقطة حوار حول سبب تأخر المسلمين



 السثد ٢٢٤  ٣افربساء ٢٩ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٦ آذار/طارس ٢٠١٩ طـ  

شغ  باجاصئاله  السغسغ  ورتإ   ٢٠١٩/١/٢٧ غعم  طخر 
أطرغضا  أن  سطى  غثل  وعثا  به،  تفاوة  وأظعر  المطار 
ذلك  السغسغ  شسض  لما  وإق  الئحغر،  تظتغئ  تصرر  لط 
وعع الراضظ فطرغضا والاابع لعا. ووخش الجغارة جفغر 
الجغارات  أعط  تسث  ("الجغارة  بأن  طخر  شغ  السعدان 
تعصغاا وطدمعظا"... الخئاح المخرغئ ٢٠١٩/١/٢٧) سطما 
بأن الئحغر صث زار طخر والاصى بالسغسغ شغ ٢٠١٨/١١/٦ 
بسث زغارة السغسغ لطسعدان غعم ٢٠١٨/١٠/٢٥ غراشصه 
اقتاةاجات  اظثقع  وبسث  اتفاصا...   ١٢ ووصع  وزغرا   ١٢
طئاحرة صام وزغر خارجغئ طخر جاطح حضري ورئغج 
الئحغر  سمر  طع  والاصغا  السعدان  شجارا  طثابراتعا 
وظزرائعما. شصال حضري بسث الطصاء: "إن طخر تبص شغ 
أن السعدان جغاةاوز الزروف التالغئ. وإن طخر دائما 
سطى اجاسثاد لاصثغط الثسط والمساظثة لطسعدان. وإن 
طخر"...  واجاصرار  أطظ  طظ  السعدان  واجاصرار  أطظ 
الئعابئ المخرغئ ٢٠١٨/١٢/٢٧) وعثا غثل سطى أن طخر 

طا زالئ تثسط السعدان.
افعط  المتطغئ  افطرغضغئ  الصعى  شإن  داخطغاً  وأطا  ج- 
طظ  السعداظغ  الةغح  طعصش  ضان  وصث  الةغح،  عغ 
اقتاةاجات بةاظإ الئحغر وتماغئ ظزاطه، شصث أسطظ 
وترخه  صغادته  تعل  ("الافاشه  له  بغان  شغ  الةغح 
شغ  المعاذظ  وجقطئ  وأطظ  الحسإ  طضاسئات  سطى 
 (٢٠١٨/١٢/٢٣ بعجئ  سربغ  وطاله"...  وسرضه  دطه 
السعداظغئ  المسطتئ  الصعات  شغ  افرضان  رئغج  وصال 
برتئاغ  لدئاط  طثاذئاه  شغ  المسروف  سئث  ضمال 
لحثاذ  الئقد  غسطط  لظ  الةغح  ("إن  والسصغث  السمغث 
اآلشاق طظ صغادات الامرد المظثترة، ووضقء المظزمات 
المحئععئ بالثارج"... طخر السربغئ ٢٠١٩/١/٣٠) وعثا 
غثل سطى أن الةغح طا زال غثسط الئحغر، وعضثا ضان 
(عثد  افخرى:  وافطظغئ  السسضرغئ  الصطاسات  طعصش 
الفرغص طتمث تمثان دصطع تمغثتغ صائث صعات الثسط 
لطاخثي  طساسثة  صعاته  بأن  السعدان  شغ  السرغع 
لمظ وخفعط بالةحسغظ... المسغرة ظئ ٢٠١٨/١٢/٢٦). 
وضثلك (صال طثغر جعاز افطظ والمثابرات السعداظغ 
"عظاك  بالئرلمان  طصادإ  تخرغح  شغ  صعش  خقح 
طئادرات ضبغرة شغ الساتئ لضظ غةإ أن غسطط الةمغع 
طضان  ق  الصائمئ  الحرسغئ  سظ  تثرج  طئادرة  أي  أن 
تساثثم  وأطرغضا   .(٢٠١٩/٢/٢١ ظئ  الةجغرة  لعا"... 
الةغح لطصغام باقظصقبات وصث ترضجت شغه طظث اظصقب 

الظمغري سام ١٩٦٩...
٥- أطا بالظسئئ لطمسارضئ، شصث ("دسا الخادق المعثي 
إلى  لقتاةاجات  الرابع  الغعم  شغ  افطئ  تجب  رئغج 
جمغع  شغعا  غحارك  جثغثة  وشاق  تضعطئ  تحضغض 
شغ  الحسئغئ  اقتاةاجات  "غثسط  إظه  وصال  افذراف". 
عغؤئ  شغعا"...  غحارك  لظ  تجبه  أن  أضث  لضظه  الئقد، 
رأى  سظثطا  ولضظه   (٢٠١٨/١٢/٢٢ الئرغطاظغئ  اإلذاسئ 
تجب  رئغج  (أسطظ  تئّظغعا  أسطظ  اقتاةاجات  اجامرار 
الخادق  السعدان"  تتالش "ظثاء  رئغج  الصعطغ  افطئ 
المعثي تأغغثه لطتراك الحسئغ الثاسغ إلجصاط الظزام، 
ودسا لعصش صاض المازاعرغظ صئض أن غطالإ الرئغج 
سمر الئحغر بالاظتغ... جعدان ترغئغعن ٢٠١٩/١/٢٥)، أي 
بسث أضبر طظ حعر طظ اقتاةاجات طتاوقً اجاشقلعا 
شغما بسث... والخادق المعثي طسروف بعقئه لقظةطغج، 
وصث ترأس التضعطئ السعداظغئ بغظ ١٩٨٦ و١٩٨٩ وعع 
الثي صطئه الئحغر بسث ذلك. بط ظحأ تةمع المعظغغظ 
السعداظغغظ ضاظزغط طعاز لطظصابات الرجمغئ المعالغئ 
لطتضعطئ، وتةمع المعظغغظ عثا فوروبا تأبغر شغه سظ 
لطظصابات  الئثغض  لغضعن  طتاولئ  وعع  المعثي  ذرغص 
الثغظ  وصادته  الظزام،  سطغعا  غسغطر  الاغ  الرجمغئ 
شغ الثارج غساصرون شغ أوروبا (وصث ُذضر طظ صادته 
شغ الثارج وغاتثبعن باجمه ضض طظ الختفغ طتمث 
الةطغض شغ  سئث  جارة  والثضاعرة  افجئاط شغ شرظسا 
برغطاظغا. طعصع بغ بغ جغ ٢٠١٩/١/٢٤). وضثلك تثططئ 
اقتاةاجات تعجعات سطماظغئ وترضات أخرى عاطحغئ 
لغسئ طآبرة شغ الاشغغر... وطع أن تأبغر اإلظةطغج غاثطض 
المعثي،  الخادق  تجب  شغ  وبثاخئ  الاةمسات  عثه 
إق أن عثا الاأبغر غغر صادر سطى الاشغغر الفسطغ، ولضظ 
اإلظةطغج  لثئرة  صعة  غسطغه  اقتاةاجات  اجامرار 
تجب  إسقن  تأخر  ولثلك  اقتاةاجات،  اجاشقل  شغ 
المعثي دسط اقتاةاجات ظتع حعر ظظا طظه أن الئحغر 
جغثمثعا شغ أغاطعا افولى شطما اطاثت رضإ طعجاعا! 
بط بسث أضبر طظ حعرغظ صعي سعد المعثي شأضث سطى 
تظتغ الئحغر (وأبثى اجاسثاده لطصاء طمبطغ المسارضئ 
الةثغث...  الظزام  ظتع  السئعر  تفاخغض  سطى  لقتفاق 
جئعتظغك ٢٠١٩/٣/٢). وعضثا شضطما تأخرت صثرة الظزام 
اإلظةطغج،  سمقء  صعة  ازدادت  اقتاةاجات  وصش  سطى 
ولثلك أخثت أطرغضا شغ التسئان عثا افطر، شاتسئًا 
عثه  اصاتام  الئحغر  طع  أطرغضا  رتئئ  شصث  ذارئ  في 
الاةمسات باظستاب بسخ افتجاب السغاجغئ المحارضئ 
شغ التضعطئ طظعا وطظ بط غضعظعن طسارضئ: (أسطظ 
تجبه  حراضئ  شّخ  الفاضض  طئارك  افطئ  تجب  رئغج 
طع المآتمر العذظغ التاضط واظستابه طظ التضعطئ... 
غازي  اظستاب  وضثلك   (٢٠١٨/١٢/٢٨ الظغطغظ  طعصع 
خقح الثغظ: (صررت ترضئ اإلخقح اآلن جتإ ضاشئ 
طمبطغعا شغ المةالج الاحرغسغئ خقل طآتمر ختفغ 

جعا  وضالئ  الثغظ...  خقح  غازي  رئغسعا  شغه  تتثث 
اإلخئارغئ شغ ٢٠١٩/١/١)، وصث اظاثإ غازي خقح رئغسًا 
السمعطغئ  الةمسغئ  ("اظاثئئ  لطاشغغر  العذظغئ  لطةئعئ 
خقح  غازي  دضاعر  أطج  لطاشغغر  العذظغئ  لطةئعئ 
الثغظ رئغسا لطمةطج الرئاجغ لطةئعئ"... الثطغب ٣٦٥ 
واجائاصًا  اقصاتام  لعثا  وباإلضاشئ   ،(٢٠١٩/٢/١٤ شغ 
لاخسغث اقتاةاجات واجاشقل أوروبا لعا شصث أسطئ 
الدعء افخدر لطئحغر بفرض تالئ الطعارئ وصث تط 
شرضعا شغ ٢٠١٩/٢/٢٢... وطآخرًا شغ ٢٠١٨/٢/٢٨ اظستإ 
بسقصاته  المسروف  وعع  التضعطئ  طظ  المغرغظغ  تجب 
طع أطرغضا (أسطظ التجب اقتتادي الثغمصراذغ بصغادة 
طتمث سبمان المغرغظغ، الثمغج، إظعاء ضض اتفاصات 
المآتمر  تجب  طع  وصسعا  الاغ  التضط  شغ  الحراضئ 
العذظغ التاضط واقظستاب طظ التضعطئ السعداظغئ"... 
الثطعة  ضاظئ  بط   ...(٢٠١٩/٢/٢٨ اإلخئارغئ  السغظ 
الةثغثة لاعثئئ المسارضئ بإسقن الئحغر ظفسه طتاغثا 
لغج طع ذرف ضث ذرف! (شعض الرئغج السعداظغ 
شغ  لظائئه  العذظغ  المآتمر  لتجب  ضرئغج  خقتغاته 
أجعأ  طعاجعئ  شغ  خغاراته  اظتسار  طع  لفطام  عروب 
أزطئ خقل بقبئ سصعد طظ تضمه... وصال التجب شغ 
خطاب  شغ  جاء  لما  "وشاًء  غأتغ  الصرار  ذلك  إن  الئغان 
السغث الرئغج لفطئ طظ أظه غصش سطى طساشئ واتثة 
قغظ  أون  إغسئ  طغثل  السغاجغئ".  الصعى  جمغع  طظ 
غثثع  أن  صئض  ظفسه  غثثع  بعثا  والئحغر   .(٢٠١٩/٣/١
اآلخرغظ، شضغش غضعن سطى التغاد وعع رئغج الثولئ، 
وتجبه عع التجب التاضط؟ شتاى لع ضطش غغره برئاجئ 

التجب شطظ غضعن أضبر طظ ظاتغئ حضطغئ شتسإ؟!
اقتاةاجات!  لاعثئئ  افجالغإ  طظ  عع  ضض،  سطى 
واتاعاء  المسارضئ  شغ  الاأبغر  لمتاولئ  ذلك  وضض 
اصاتمئ  صعى  اآلن  لطظزام  وأن  خاخئ  اقتاةاجات 
اتاعاءعا  الصعى  عثه  تساطع  لط  شإن  المسارضئ 
تتاول صغادتعا أو اقحاراك المآبر شغ صغادتعا وطظ 

بط تئصى عغمظئ أطرغضا طسامرة...
٦- أطا زغارة الئحغر إلى طعجضع الاغ اجامرت لمثة 
زغارة  طظ  أغام  جائ  بسث  أي   ٢٠١٧/١١/٢٢ شغ  أغام   ٤
جعلغفان إلى السعدان شاطك الجغارة لط غصط بعا الئحغُر 
طظ  ورضا  بأطر  جاءت  بض  روجغا،  سظث  أطرغضا  لغحضع 
أطرغضا والثلغض سطى ذلك (ضحفئ ختغفئ جعداظغئ، 
وواحظطظ،  الثرذعم  بغظ  خفصئ  سظ  افربساء،  الغعم 
سمر  السعداظغ  الرئغج  ذائرة  طسار  باأطغظ  تصدغ 
الئحغر إلى روجغا شغ طصابض صئعل إلشاء صعاظغظ طبغرة 
لطةثل تسارض سطغعا اإلدارة افطرغضغئ، تجاطظاً طع بثء 
أول زغارة لطئحغر إلى طعجضع. وصالئ طخادر ُطططسئ 
لختغفئ "الراضعبئ"، إن الظزام السعداظغ تخض سطى 
ضماظات طظ ِصئض ظائإ وزغر الثارجغئ افطرغضغ، جعن 
اساراض  بسثم  الثرذعم،  إلى  زغارته  شغ  جعلغفان، 
ذائرة الئحغر شغ طصابض تمرغر طصارتات أطرغضغئ تصدغ 
طبغرة  صاظعظغئ  طعاد  وإلشاء  الثغظغئ،  الترغات  بإتاتئ 
لطةثل وتثاص "بالردة، والمغراث، والجي الفاضح"... 
بأطر  غضظ  لط  لع  فظه  وذلك   (٢٠١٧/١١/٢٢ طخراوي 
طظ أطرغضا لما تمضظ الئحغر اجاثثام المةال الةعي 
غعالغعا  الاغ  المساسمرة  الثولئ  إن  تغث  السسعدي 
الظزام السسعدي تآبر شغ الاتضط بالمةال ضما تخض 
شغ سعث المطك سئث اهللا السمغض إلظةطارا شغ ٢٠١٣ شصث 
ضاظئ برغطاظغا ق ترغإ وخعل الئحغر إلى إغران فظعا 
ق ترغث لطظزام اإلغراظغ أن غتخض سطى حعرة باعاشث 
ضبغر طظ الرؤجاء لتفض تظخغإ الرئغج، ولثلك طظسئ 
السسعدغئ ذائرة الئحغر تسإ رغئئ برغطاظغا (أسطظئ 
الرئاجئ السعداظغئ أن السسعدغئ طظسئ ذائرة الرئغج 
الرئغج  أداء  تفض  لتدعر  أجعائعا  سئعر  طظ  افتث 
السعدة  إلى  اضطره  طا  ذعران،  شغ  الغمغظ  اإلغراظغ 

أدراجه... شراظج٢٤ شغ ٢٠١٣/٨/٤).
وراء  أطرغضا  وصعف  غسائسث  جئص  طا  ضض  إن   -٧
سطى  الصثرة  لعا  لغسئ  وبرغطاظغا  اقتاةاجات... 

إذقصعا... وإذن ضغش بثأت واجامرت؟
سفعي  بحضض  اظططصئ  اقتاةاجات  أن  سطغه  والةعاب 
السعدان،  شغ  الظاس  سغح  أزطئ  تخاسث  بسئإ 

والمسألئ باماطعا سطى الظتع الاالغ:
أ- لصث تععط الئحغر وطظ طسه أظه باظازله سظ جظعب 
السعدان  جغسغح  أطرغضا  فواطر  تظفغثا  السعدان 
شغ رشاعغئ وأطظ وجاثسمه أطرغضا بسثطا ترشع سظه 
التالئ  بثأت  إذ  تثث  السضج  ولضظ  السصعبات... 
افزطئ  واحاثت  وتاأزم،  أضبر  تاثععر  اقصاخادغئ 
سظ  افطرغضغئ  السصعبات  رشع  وبسث   ٢٠١٨ بثاغئ  طع 
ورشع  الثئج  أجسار  برشع  التضعطئ  شصاطئ  السعدان! 
صغمئ الثوقر الةمرضغ لبقبئ أضساف وتراجسئ صغمئ 
السمطئ المتطغئ طما أدى إلى ارتفاع افجسار وتئساعا 
أزطات العصعد... وتداسفئ أجسار الثئج إلى أن أخئح 
ذعغض  خش  شغ  ذعغطئ  جاسات  المرء  شغصش  ظادرا، 
شعق  جسره  ارتفع  الثي  الثئج  رغغش  سطى  لطتخعل 
 ٪٧٠ ظتع  الادثط  ظسئئ  شئطشئ  الظاس...  غاتمطه  طا 
شغ  الئظعك  سظ  افطعال  بتةج  المرضجي  الئظك  وصام 
طتاولئ لعصش اظثفاضعا وارتفاع جسر الثوقر إلى أن 
اضطرت إلى خفخ جسر السمطئ أضبر طظ ٦٠٪ لغخئح 
أخئح  أن  إلى  واظثفخ  جظغعا،   ٤٧,٥٠ الثوقر  جسر 

تامئ:اقتاةاجات شغ السعدان طا لعا وطا سطغعا!

خقل  الثولئ  صطاسات  طثاطش  طع  اجامع  شسعلغفان 
عثه الجغارة بالاعطغض والارتاب! وصث جاءت بسث رشع 
اإلدارة افطرغضغئ تزر السفر سظ طعاذظغ السعدان 
السصعبات  بسخ  رشع  بسث  وضثلك   ٢٠١٧/٩/٢٦ شغ 
اقصاخادغئ الاغ اجامرت ظتع ٢٠ ساطا سطى السعدان 
لئتث  الجغارة  تضظ  شطط  بط  وطظ   ...٢٠١٧/١٠/٦ شغ 
الجغارة  تطك  طظ  الرئغسغ  الشرض  ضان  بض  الارحغح 
الراسغئ  "الثول  صائمئ  طظ  السعدان  اجط  رشع  عع 
لقرعاب"، لثلك احارذئ أطرغضا بسخ الحروط لرشع 
لقرعاب"  الراسغئ  "الثول  صائمئ  طظ  السعدان  اجط 
ترغئغعن.  جعدان  طعصع  شغ  أسقه  ذضره  جئص  ضما 
عثا طظ جعئ وطظ جعئ أخرى، شصث جثد الئحغر صئض 
سحرة أغام طظ زغارة جعلغفان إلى السعدان تسعثاته 
السعداظغ  الرئغج  (جثد  الارحح،  بسثم  السابصئ 
بالاثطغ  السابصئ  تسعثاته  اقبظغظ،  الئحغر،  سمر 
الرئاجغئ  دورته  ظعاغئ  طع  الئقد  شغ  التضط  سظ 
الباظغئ سام ٢٠٢٠... ضقم الئحغر جاء شغ خطاب أطام 
السابع  السام  المآتمر  اظسصاد  بمظاجئئ  حئابغ  تحث 
لقتتاد العذظغ لطحئاب السعداظغ غغر التضعطغ شغ 
أظه  وطع   ،(٢٠١٧/١١/٦ قغظ  أون  الثطغب  الثرذعم... 
لغج خسئًا ظصخ السععد شغ طبض عثه الثول إق أن 
طا تط طظ تخرغتات واتخاقت أطرغضغئ طع السعدان 
غسائسث أن غضعن الشرض طظ الجغارة عع طظع الئحغر 
أطرغضا  بغظ  اقتخاقت  تعاخطئ  شصث  الارحح،  طظ 
اقتاةاجات،  اظطقق  وبسث  الجغارة  بسث  والسعدان 
وذلك لرشع اجمه طظ صائمئ الثول الراسغئ "لقرعاب" 
تراطإ  إدارة  إلشاء  بسث  اجامرت  عثه  فن   ١٩٩٣ طظث 
سطى  شرضاعا  الاغ  والاةارغئ  اقصاخادغئ  لطسصعبات 
السعدان طظث سام ١٩٩٧، واحارذئ أطرغضا قجاضمال 
غعجع  أن  السعدان  اجط  إزالئ  تعل  الباظغئ  المرتطئ 
اإلظسان  تصعق  وغسجز  اإلرعاب"  شغ "طضاشتئ  تساوظه 

والترغات الثغظغئ والسغاجغئ...إلت.
 ٢٠١٧/١١/١٦ شغ  جعلغفان  زغارة  شإن  وضثلك   -٣
شغ  اظططصئ  الاغ  لقتاةاجات  الثاشع  عغ  لغسئ 
٢٠١٨/١٢/١٩ وذلك فن المعصش افطرغضغ بسث الجغارة 
ولغج  التضط  جاظإ  شغ  ضان  اقتاةاجات  وخقل 
والاخرغتات  واقتخاقت  اقتاةاجات،  جاظإ  شغ 
شغ  افتث  الثرذعم  وخض  شصث  ذلك...  سطى  تثل 
افطرغضغ  لطرئغج  الثاص  المساسث   ٢٠١٩/٢/١٧
غراشصه  جارتر،  جغرغض  فشرغصغا  المساحارغظ  وضئغر 
جغراغض،  دارغظ  الصعطغ  بافطظ  أشرغصغا  دائرة  طثغر 
 ٢٠١٩/٢/٢٠ افربساء  السعدان  شغ  طتادباته  واخااط 
وشغ أتث تخرغتاته صال المساسث الثاص افطرغضغ 
طبمرا  لصاًء  ("سصثت  الةمععري  بالصخر  الطصاء  سصإ 
أجض  طظ  وجؤئ  الةمععرغئ  رئغج  طساسث  طع  وبظاًء 
طعاخطئ التعار بغظ الةاظئغظ بما غصعد إلى إزالئ اجط 
جغرغض  وأضث  لقرعاب"،  الراسغئ  الثول  طظ  السعدان 
طظ  التضعطئ  جاامضظ  الخئر  طظ  طجغث  "وطع  أظه 
إغةاد تض جغاجغ وأظه لظ غاط شرض أي تطعل طظ 
الثارج سطى السعدان، قشاا إلى أظه وطظ خقل السمض 
المحارك جغةث الئطثان ذرغصعما إلى حراضئ صعغئ... 
حروق ظغعز ٢٠١٩/٢/١٨)... وضض ذلك غئغظ أن الجغارة 
لط تضظ الثاشع لقتاةاجات، بض عغ تثل سطى الثسط 
طظ  تض  أي  شرض  وسثم  الئحغر،  لتضط  افطرغضغ 
الثارج... ووضع حروط أطرغضغئ إلزالئ اجط السعدان 

طظ صائمئ "الثول الراسغئ لقرعاب".
٤- وأطا طعصش سمقء أطرغضا شضثلك ضان داسماً لطتضط 

ولغج لقتاةاجات، أي لغج ضما ورد شغ السآال...
وشغما غطغ بغان ذلك:

أ- أطا سظ السسعدغئ... شعغ طظث بثء السمطغئ السسضرغئ 
شغ الغمظ لطاتالش تسامر بدت اجابمارات جثغثة شغ 

طةاقت الجراسئ السعداظغئ:
- (والسسعدغئ عغ أضئر طسابمر سربغ شغ السعدان 
ططغار   ١٥ بظتع  تصثر  باجابمارات   ،٢٠١٦ السام  خقل 
دوقر، وتارضج تطك اقجابمارات سطى افسقف والصمح 
أون  الثطغب  الثرذعم...  اصاخاد  وتثسط  والثرة؛ 
صغمئ  (أن  الممطضئ  جفغر  وأضث   ...(٢٠١٧/٧/١٧ قغظ 
شاصئ  السعدان  شغ  الفسطغئ  السسعدغئ  اقجابمارات 
١٢ ططغار دوقر... طعصع الئعابئ ٢٠١٨/١٢/٠٣)... وضثلك 
طع  قتفاق  تعخطه   ٢٠١٨/٥/٧ اقبظغظ  السعدان  (أسطظ 
السسعدغئ لمثه بالظفط لمثة خمسئ أسعام... جعدان 

ترغئغعن ٢٠١٨/٥/٧).
بجغارة   ٢٠١٩/١/٢٤ غعم  جسعدي  وزاري  وشث  صام   -
السعداظغ  الرئغج  طع  طئاتبات  وأجرى  الثرذعم 
الئحغر ظاصحئ افوضاع الاغ غمر بعا السعدان. وصال 
تخرغح  شغ  الصخئغ  طاجث  السسعدي  الاةارة  وزغر 
باعجغه  جاءت  لطسعدان  العشث  زغارة  ("إن  ختفغ: 
طظ خادم الترطغظ الحرغفغظ المطك جطمان بظ سئث 
السجغج لاسجغج السقصات اقصاخادغئ طع السعدان وزغادة 
الائادل الاةاري"، طدغفا "أن المطك جطمان أضث سطى 
اجاصرار  واجاصراره  لطممطضئ،  أطظ  السعدان  أطظ  أن 
لعا وأن السعدان أتص بأي سقصئ طسعا طظ أي دولئ 
أخرى"... العذظ المخرغئ ٢٠١٩/١/٢٦) شعثا ضطه غآضث 

أن السسعدغئ لط تاثض سظ دسط السعدان.
ب- وأطا طخر الرضغجة افخرى... شصث صام الئحغر بجغارة 

غعم ٢٠١٩/٢/٢٠ شغ السعق المعازي (السعق الترة) ٧٥ 
جظغعا طصابض الثوقر...

إلى  السعدان  جضان  بغظ  الفصر  ظسئئ  وبطشئ  ب- 
طساعغات صغاجغئ، شصث أضث الةعاز المرضجي لقتخاء 
سطى ("أن طسثل الفصر غجغث سظ بطبغ السضان اجاظادا 
إلى ظاائب طسح أجري شغ السام ٢٠١٤ ضأول دراجئ طظث 
اظفخال جظعب السعدان سام ٢٠١١"). وضض ذلك غتثث 
بسثطا أذطص خظثوق الظصث الثولغ تعخغاته، بض أواطره 
ضما غفسض شغ ضض طضان، إذ ذالإ التضعطئ باسعغط 
السمطئ ورشع الثسط سظ المتروصات والضعرباء والصمح 
الفظغئ  المساسثات  باصثغط  الثولغ  الئظك  طع  طاسعثا 
لطسعدان شغ تظفغث برظاطب اإلخقح اقصاخادي! وصث 
جاء عثا الاسعث شغ اجاماع الخظثوق والئظك الثولغغظ 
سطى عاطح اجاماسات شغ ججغرة بالغ بإظثوظغسغا شغ 
تحرغظ افول ٢٠١٨. سطما أن الخظثوق الثولغ ذالإ 
التضعطئ باسعغط الةظغه شغ تصرغره السظعي الثي أسثه 
لثطص  ضروري  ذلك  أن  وأضث   ٢٠١٧ افول  ضاظعن  شغ 
الزروف القزطئ قجاثاب المسابمرغظ وتسجغج الاظمغئ 
اقصاخادغئ شغ الئقد ضما ذالإ التضعطئ بإلشاء دسط 
تسعغط  بسث  و٢٠٢١   ٢٠١٩ ساطغ  بغظ  والصمح  الضعرباء 
افواطر  لعثه  السعداظغ  الظزام  شاظخغاع  السمطئ. 
اقصاخادغئ  التالئ  تثععر  طظ  أدى  طا  إلى  به  أدى 

والمسغحغئ لثى الظاس.
لقظفةار  طعغأة  السعدان  ظروف  أخئتئ  وعضثا  ج- 
بسئإ  سفعي  بحضض  الحارع  إلى  الثروج  عثا  شضان 
تفحغ الفصر وارتفاع افجسار وغقء المسغحئ وزغادة 
لاطئغص  ذلك  وضض  البروات،  تعزغع  وجعء  الئطالئ 
الئحغر الظزام الرأجمالغ واتئاع تعخغات طآجساته 
ولثدعسه  الثولغغظ،  والئظك  الخظثوق  طظ  المالغئ 
فطرغضا  طعال  ظزام  شعع  افطرغضغئ.  لطدشعذات 
وشصثان  الةظعب  شخض  وبثاخئ  جغاجاعا،  وغظفث 
الثولئ لثخطعا الضئغر طظ الظفط (وإبر اظفخال جظعب 
أرباع  بقبئ  الثرذعم  شصثت   ،٢٠١١ سام  السعدان 
طعاردعا الظفطغئ، الاغ ضاظئ تدت شغ خجاظاعا ظتع 
٨٠٪ طظ طعارد الظصث افجظئغ. الةجغرة ظئ ٢٠١٨/١٢/٢٦)، 
شاخاسث ضغص السغح سطى الظاس... وطظ بط اظثلسئ 
حرارة البعرة السعداظغئ شغ حمال الئقد بعقغئ ظعر 
الظغض بمثغظئ سطئرة شغ ٢٠١٨/١٢/١٩ بط اظاحرت شغ 
طثن السعدان ضاشئ، وعغ طا زالئ طسامرة، وظغراظعا 
لط تثمث ولعط طططإ واتث شصط ق غغر وعع رتغض 

الظزام...
وعضثا شصث اظططصئ اقتاةاجات سفعغاً بط تثاخطئ 
طخالح  لاتصغص  جاظئعا  إلى  قجاشقلعا  صعى  طسعا 
ضما  طسغرتعا  سظ  اقتاةاجات  وترف  الصعى  تطك 

بغظاه أسقه.
بالاثبر  جثغرغظ  أطرغظ  عظاك  شإن  الثاام  وشغ   -٨

وإظسام الظزر:
أطا افول شإن أول طا تفرضه أطرغضا سطى سمقئعا عع 
الئحغر  بثل  وصث  طخالتعا،  خثطئ  شغ  العجع  بثل 
الةظعب  شفخض  صسمه  خان  إظه  تاى  ذلك  شغ  العجع 
سظ السعدان... وتاى الغعم شإن أطرغضا طا زالئ تثسط 
الئحغر شاتخاقتعا به وبظزاطه ضما بغَّظا تثل سطى ذلك... 
سطى  الئحغر  غصثر  ولط  اقتاةاجات  اجامرت  إذا  لضظ 
ضئطعا شغ وصئ صرغإ شإظه غسصط طظ سغظ أطرغضا 
وطظ بط غخئح ساججًا سظ خثطئ أطرغضا شغ طخالتعا، 
وسظثعا غرجح أن تسسى أطرغضا لاشغغره، ولسض ترتغإ 
طعجئ  لغرضئعا  التضعطئ  طظ  رجالعا  بسخ  اظستاب 
المسارضئ وبثاخئ تجب المغرغظغ المعالغ لعا... لسض 
ضض ذلك غضعن جائرًا شغ عثا اقتةاه، أي تعغؤئ الئثغض، 
فن أي تشغغر لطئحغر غاططإ وجعد الئثغض المصئعل لثى 
الظاس، وأطرغضا تساسمض عثا افجطعب طع سمقئعا، شصث 
اجاسمطاه طع طئارك شطما لط غساطع ضئط اقتاةاجات 
وطةطسه  الطظطاوي  وضطش  شاجاصال  بالرتغض  أطرته 
السسضري طضاظه... شعع أجطعب طسااد سظث أطرغضا، شصط 
إظعا تتااج الئثغض صئض أن تأطر سمغطعا بالرتغض، شعغ 
تثحى إن ضان الاشغغر صئض إظداج الئثغض أن غخض إلى 
شغ  حعضئ  غضعظعن  طثطخعن  خادصعن  رجال  التضط 
تطصعا بض خظةرًا شغ خثرعا، وإبصاء سمغطعا بحار تاى 

اآلن عع طظ عثا الئاب...
وأطا افطر الباظغ شإن الثي ُغثحى طظه عع أن تدغع تطك 
الثطاء طظ الصاطى والةرتى وتطك الثسائر شغ الحعارع 
والمراشص الساطئ، وتفدغ اقتاةاجات شغ الظعاغئ إلى 
صائمًا  العضسغ  الثجاعر  وغئصى  بسمغض  سمغض  تئثغض 
طا  وعثا  السئاد...  وغرعص  افظفج  غجعص  الئقد  شغ 
ظتثر طظه وذلك فن اقتاةاجات تاى الغعم ق تائظى 
ططالإ اإلجقم وق تطالإ بعضع أتضام الحرع طعضع 
الاطئغص باتئاع صغادة خالتئ خادصئ تسمض قجاؤظاف 
بط  وطظ  الراحثة...  الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة 
أجعأ،  تضعن  صث  بض  عغ  عغ  السغاجغئ  افزطئ  تئصى 
وتضعن افزطئ اقصاخادغئ عغ عغ بض صث تضعن أجعأ، 
َبَع ُهَداَي َفَال يَِضلُّ  وصعل اهللا عع التص المئغظ ﴿َفَمِن ايَّ
ُ َمِعيَشًة َضْناكً﴾  َ ْعرََض َقْن ذِْكرِي َفإِنَّ 

َ
َوَال يَْشىَق  َوَمْن أ

 ﴾ِبَْصار
َ ْ
ِ األ و

ُ
وخثق اهللا السطغط التضغط ﴿َفاْقَترِبُوا يَاأ

السابع والسحرون طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٠عـ
٢٠١٩/٣/٤م



افربساء ٢٩ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٦ آذار/طارس ٢٠١٩ طـ  ٤     السثد ٢٢٤

ضحمري بني جربوت العظث 
وتثاذل تضام باضساان!!

حئاط/شئراغر  طظ   ٢٦ غعم  طظ  افولى  الساسات  شغ 
٢٠١٩، تاولئ الصعات الةعغئ العظثغئ اخاراق المةال 
لثائرة  ووشصا  ظصاط.  بقث  طظ  الئاضسااظغ  الةعي 
الئاضسااظغئ  المسطتئ  لطثثطات  الساطئ  السقصات 
العظثغئ  الطائرات  طظ  جرب  اجاطاع   ،(ISPR)
إجصاط بسخ الصظابض أبظاء شرارعط. واظاحر عثا الثئر 
ضاظاحار الظار شغ العحغط، طا أغدإ المسطمغظ شغ 
باضساان طظ الصغادة السغاجغئ والسسضرغئ لئاضساان 
جالمئ.  بالسعدة  العظثغئ  لطمصاتقت  جمتئ  الاغ 
السغاجغئ  الصغادة  أن  لثرجئ  حثغثًا  الدشط  شضان 
العظثي  السثوان  سطى  جارد  أظعا  أسطظئ  والسسضرغئ 
طظ   ٢٧ شغ  الاالغ،  الغعم  وشغ  المظاجإ.  العصئ  شغ 
طرة  العظثغئ  المصاتقت  تاولئ   ،٢٠١٩ حئاط/شئراغر 
أخرى اظاعاك المةال الةعي الئاضسااظغ طظ طظطصئ 
الئاضسااظغ  الةع  جقح  شأجصط  المتاطئ،  ضحمغر 
طظعما  ذائرة  تطام  ووصع  عظثغاغظ.  طصاتطاغظ 
تغث  الئاضسااظغ،  الةاظإ  سطى  ضحمغر  شغ  وذغارعا 
أطسك السضان المتطغعن بالطغار وعط شغ تالئ طظ 
الشدإ، واظاحرت عثه افخئار أغدا اظاحار الظار شغ 

العحغط، طع اتافال المسطمغظ شغ باضساان.
لصث ضان طعصش الصغادة السغاجغئ والسسضرغئ دشاسغاً، 
أن  لع  ضما  العظثي  الاخسغث  طظ  اجاشرابعا  طئثغئ 
إلى  أدى  الثي  وعع  المثظإ،  الطرف  عغ  باضساان 
سظ  الثشاع  سطى  جغصاخر  إظه  وصال  الخراع،  ظحعب 
أجعائه شصط، بثق طظ تئظغ طعصش صعي ضث العظث 
الاغ حظئ الترب العتحغئ قتاقل ضحمغر طظث جئسئ 
سصعد طظ الجطان، واجامرت سطى طثار عثه السصعد 
السئسئ بالصاض والاظضغض واقغاخاب. وبثقً طظ تئظغ 
الثغظ  افبطال  أولؤك  والسسضرغئ  السغاجغئ  الصغادة 
صاطعا بعةعم (بالعاطا) الةريء سطى الصعات العظثغئ، 
اقتاقل  صعات  طظ  أربسغظ  طظ  أضبر  صاض  تط  تغث 
ضما  والسسضرغئ  السغاجغئ  الصغادة  تساططئ  العظثغئ، 
لع أن اقتاقل حرسغ والمصاوطئ غغر حرسغئ! وعضثا 
العظثي  العزراء  رئغج  الدسغش  طعصفعط  جاسث 
العظثغئ  العتحغئ  سظ  المحعث  تتعغض  شغ  (طعدي) 
أظعا  سطى  المصاوطئ  سرض  إلى  المتاطئ،  ضحمغر  شغ 

الةاظغ!
لصث تمضظ المسطمعن شغ ضحمغر المتاطئ والمصاوطئ 
إضساف  طظ  تمضظعا  العظثي،  اقتاقل  ضث  شغعا 
لاترغر  جثا  طظاجئئ  فجعاء  تعشغر  وعع  اقتاقل، 
وق  سسضرغا.  باضساان  تثخطئ  تال  شغ  ضحمغر 
غعجث تض آخر غغر صغام الةغح الئاضسااظغ باسطغح 
أجض  طظ  جاظئعط  إلى  لطصاال  ضمصثطئ  المصاوطئ 
ساطغ  بغظ  ضحمغر  أزاد  تترغر  تط  شصث  الاترغر، 
  اهللا  سطى  بالاعضض  الصاال  تخض  تغظ   ١٩٤٧-١٩٤٨
ودون خعف طظ السثو. شفغ ربغع سام ١٩٤٧، اظثلسئ 
رة  المترَّ ضحمغر،  شغ  العظثي  التاضط  ضث  اظافاضئ 
اآلن، ردا سطى اضطعاده، ولما تط دسط المصاوطئ طظ 
تاربعا بئسالئ  أظتاء باضساان،  جمغع  المصاتطغظ طظ 
تضعطئ طآصائ  سظ  وأسطظعا  العظثغئ  وذردوا الصعات 
(فزاد جاطع وضحمغر) شغ (روالئظثي) شغ البالث طظ 
تحرغظ افول/أضاعبر ١٩٤٧، وعط غسغحعن الغعم شغ 
أطان. وطظث أن تعجطئ افطط الماتثة لعصش إذقق 
الظار بغظ العظث وباضساان شغ سام ١٩٤٩، غسغح أعض 
ضحمغر المتاطئ دون أطظ أو أطان، شالزالط ق غفعط 
إق لشئ الصعة ولغج لشئ السقم أو التعار أو ضئط 

الظفج أو الاطئغع طسه.
التمث هللا أن الصعات المسطتئ المسطمئ شغ باضساان 
طظ  بتغاتعا  لطادتغئ  اجاسثاد  وسطى  تماطا  صادرة 
أجض تترغر ضحمغر المتاطئ. وطع ذلك، شعغ طصغثة 
رضا  إلى  تسسى  ضسغفئ  وسسضرغئ  جغاجغئ  بصغادة 
عظاك  لغج  لثلك   . اهللا  رضا  طظ  بثقً  أطرغضا، 
حك شغ أن تترغر ضحمغر طسطص بغظ سثوان الصعات 
شغ  والسسضرغئ  السغاجغئ  الصغادة  وضسش  العظثغئ 
لخالح  جثري  بحضض  العضع  غاشغر  ولظ  باضساان، 
المسطمغظ إق بإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، تغث 
شغ  المسطمغظ  لخغتات  الراحث  الثطغفئ  غساةغإ 
افطئ،  عثه  فجعد  السظان  وغططص  المتاطئ،  ضحمغر 
وتثائأ الدئاع شغ جتعرعا ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن 

 ﴾َفْنُصُر َمْن يََشاُء وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم ِ  بَِنْصرِ اّبَ
* ظائإ الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ باضساان

أضث المضاإ اإلسقطغ تجب الاترغر شغ وقغئ السعدان: أن إسقن سمر الئحغر رئغج السعدان تالئ الطعارئ، عغ 
طتاولئ لاضمغط افشعاه، وطظع الظاس طظ طتاجئئ الظزام سطى أشساله، الاغ أوخطئ السعدان إلى التالئ المجرغئ 
شغ حاى طظاتغ التغاة. وصال الئغان: إظعا طسالةات أطظغئ الشاغئ طظعا المتاشزئ سطى ضراجغ الظزام المسعجئ 
صعائمعا، وق سقصئ لعا بمسالةئ افزطات الاغ غسغح شغ جتغمعا الظاس. وأوضح الئغان: أن إذقق غث الصعات 
الظزاطغئ إلرعاب الظاس واساصالعط، والتةج سطى افطعال وافحغاء، بمةرد اقحائاه، عع طظ صاظعن الشاب الثي 
غثالش حرغسئ اإلجقم الاغ تتّرم أخث الظاس بالحئعات. ولفئ الئغان إلى: أظه ق شرق بغظ صعاظغظ الثجاعر الثي 
تط تسطغطه، وبغظ أواطر الطعارئ، إذ إظعا جمغسعا تصعم سطى افجاس العضسغ بظاء سطى أععاء الرجال، شغ عثا 
الظزام الفاصث لطئعخطئ، والثي طا زال جادرًا شغ غغه، ق غتإ الظاختغظ، وعع ق غثري أن افظزمئ ق تترجعا 
جغعش افطظ أو صعاظغظ الطعارئ، وإظما غترجعا سثل اإلجقم وأتضاطه، شسطى المثطخغظ طظ أبظاء عثه افطئ 
أن غأخثوا سطى أغثي التاضمغظ شغ عثا الئطث، وغسمطعا طع الساططغظ إلسادتعا خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، 

صادرة سطى تض جمغع طحاضض الئقد، وطحاضض السالط الدال.

طظث أغطعل الماضغ ٢٠١٨ بحضض جاد، لةسض جغعش تطش 
الظاتع السربغ شغ المظطصئ تصش ظغابئ سظعا وسظ الشرب 
أن  دون  ولطتغطعلئ  اإلجقطغئ  افطئ  طحروع  وجه  شغ 
تضعن جغعش المسطمغظ طظتازة فطاعا ولطمثطخغظ 

طظ أبظائعا.
إن افطئ اإلجقطغئ لظ تتغا إق بثغظعا ولثغظعا طعما 
تاول الضفار والفةار وسمقؤعط تضام المسطمغظ بظغعا 
اإلجقم  بصثرة  تاطئ  صظاسئ  لثغعا  وإن  سظه،  وخرشعا 
سطى تض طحاضطعا السغاجغئ واقصاخادغئ واقجاماسغئ 

طظ خقل دولئ تطئصه.
إن عثا العصئ الثي ظةث شغه افطئ اإلجقطغئ تاطمج 
الثقص وأظعا لظ تبص إق باإلجقم ضظزام تغاة شغ 
والثغمصراذغئ  ضاقحاراضغئ  الئحر  طئادئ  أشعل  زطظ 
وغغرعا، إظما عع وصئ تترك أعض الصعة والمظسئ طظ 
اإلجقطغئ  افطئ  طحروع  لظخرة  المسطمغظ  جغعش 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  بإصاطئ  المامبض 
الظئعة، شاظتاز عثه الةغعش إلى أطاعا الاغ عغ بمبابئ 
أّطعط، وغسعدوا إلى تدظعا وغاةظئعا سصعصعا، وغاةظئعا 
والثغاظئ  الضفر  فظزمئ  تماغاعط  جراء  اهللا  جثط 
والسمالئ شغ الئقد اإلجقطغئ الاغ اتثثت طظ ظفسعا 
وضغطئ لمحارغع الشرب الضاشر المساسمر، وغسطعا بغسئ 
التضط لتجب الاترغر، الرائث الثي ق غضثب أعطه، سطى 
إصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة، والثي غسمض شغ افطئ لغض 
ظعار دون ضطض وق ططض وابصا شغ أطاه أظعا لظ ترضى 
بشغر اإلجقم دغظا، ساطق جادا شغ افطئ إلسادة السغادة 
لطحرع طظ خقل دولئ تتضط به، وإسادة جططان افطئ 
المشاخإ طظ حرذطئ طظ تضام سمقء لطشرب... لغسعد 
اإلجقم ظزام تغاة ططئصا سطى أرض العاصع، وعع طا 
تسسى افطئ إلغه بمسغئ تجب الاترغر أضبر طظ أي وصئ 
خقشئ  طبض  خقشئ  إلى  افطئ  عثه  تاعق  بض  طدى. 
أبغ بضر وسمر وسبمان وسطغ رضغ اهللا سظعط جمغسا، 
خاخئ سظثطا غساثضر المسطمعن السثل والسجة والعغئئ 

الحاطثئ الاغ ضاظعا غاماسعن بعا بغظ افطط آظثاك.
أجغئعا داسغ  اإلجقطغئ؛  الةغعش شغ الئقد  أغاعا  شغا 
لاضعظعا  أطاضط  وظثاء  الاترغر  تجب  ظثاء  أجغئعا  اهللا، 
زرارة  بظ  وأجسث  طساذ  بظ  جسث  ضان  ضما  اهللا  أظخار 
طظ أظخار اهللا ورجعله. شافطئ تظادغضط لظخرة دغظعا 
بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة سطى 
أظصاض أظزمئ الثغاظئ والسمالئ الاغ لعقعا لما اجاصر 

 لطشرب الضاشر شغ بقدظا صرار

الثي غشطإ سطى افطئ اإلجقطغئ الغعم أظعا باتئ تاماع 
بعسغ سام سطى أن اإلجقم عع خقخعا، وباتئ تسطط أن 
لقجقم ظزاطا جغاجغا غسغث تدارة اإلجقم السالمغئ 
إلى واصع التغاة وغسغث طةثعا الثي تتطط به لغض ظعار، 
وتسطط أن دغظعا عع الثغظ التص، ولط تفصث البصئ شغ 
سصغثتعا وشغ حرع ربعا، تاى لع ضان وسغعا سطى ظزام 
اإلجقم ساطا ولغج تفخغطغا ولط تصش سطى تفاخغطه 
وحروتاته، إظما لثغعا الرغئئ افضغثة شغ السغح تتئ 

ظض ظزام اإلجقم.
أصطار  ضاشئ  شغ  السام  العسغ  عثا  طبض  وجعد  وإن 
عغ  اإلجقطغئ  افطئ  غةسض  بأن  ضفغض  المسطمغظ 
التاضظئ الطئغسغئ لعقدة دولئ اإلجقم الثقشئ الراحثة 
بأن  أغدا  وضفغض  تردد،  بق  شغعا  الظئعة  طظعاج  سطى 
غطغح بالتضام السمقء وضقء اقجاسمار وأظزماعط شغ 
بقد المسطمغظ شغ تال اظتازت جغعش المسطمغظ إلى 
أطاعا، واظدمئ إلى إرادة أطاعا الاغ تاعق إلى الاترر 

طظ جطعة الشرب الضاشر المساسمر وسمقئه.
تضط  ضظزام  بثغظعا  اإلجقطغئ  افطئ  بصئ  سعدة  إن 
غسالب طحاضطعا شغ جمغع جعاظإ التغاة ولع بعسغ سام 
غغر تفخغطغ، عع أطر طقتر وغغر طسئعق طظث سصعد. 
باراك  السابص  افطرغضغ  الرئغج  إلغه  أحار  طا  وعثا 
السربغ  بالربغع  تفاجأظا  "لصث  صعله:  شغ  طاثعشا  أوباطا 

سظثطا ذالإ شغه الظاس باإلجقم السغاجغ".
ظاصعس الثطر  دق  جغاجغغ الشرب إلى  دسا  طا  وعثا 
بسئإ سعدة بصئ افطئ اإلجقطغئ باإلجقم السغاجغ 
سطى تث صعلعط شغ طرتطئ لط تضظ طسئعصئ طظ صئض، 
طبض السغظاتعر  السغاجغغظ  طفضرغعط  تاى إن بسخ 
اجاحسر  سظثطا  شرغثطان  جعرج  المثسع  الةمععري 
خطعرة عثا افطر دسا دول الشرب الضاشر وسطى رأجعا 
أطرغضا إلى بثل ضض الةععد إلسادة افطئ اإلجقطغئ إلى 
تالئ الاععان الاغ ضاظئ صئض خمسغظات الصرن الماضغ 
السغاجغ  باإلجقم  بصاعا  تفصث  لةسطعا  صعله  تسإ 

الثي صعي شغ السصعد افخغرة.
وطما غثل سطى تثعف الشرب بحضض واضح طظ تمسك 
جغاجغ  ضظزام  به  وبصاعا  بثغظعا  اإلجقطغئ  افطئ 
وخعشا طظ سعدة الثقشئ سطى طظعاج الظئعة شغ بقد 
المسطمغظ، عع دسعة أطرغضا أظزمئ السالط السربغ شغ 
الثطغب وغغره إلى تحضغض تطش سسضري جمغ بالظاتع 
شغه  الئارز  السدع  عغ  أطرغضا  تضعن  بتغث  السربغ 
والمحرف سطى أسماله. تغث ذرتئ أطرغضا عثا افطر 

آن فطاظا أن تثرك 
أن اظتغاز جغعحعا إلغعا إلصاطئ الثقشئ
عع التطصئ املفصعدة الاغ تئتث سظعا

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث سئث الرتمظـ 

ظحر طعصع (بغ بغ جغ سربغئ، افتث، ٢٦ جمادى اآلخرة 
"تةثدت  شغه:  صال  خئرا  ٢٠١٩/٠٣/٠٣م)  ١٤٤٠عـ، 
المزاعرات الراشدئ لارحغح الرئغج الةجائري، سئث السجغج 
بعتفطغصئ، لفارة خاطسئ شغ سثد طظ الةاطسات. وتةمع 
طؤات الططئئ شغ جاطسئ الةجائر الساخمئ، وجط إجراءات 
أطظغئ طحثدة. وتحعث الئقد تزاعرات طظثدة بالسعثة 
الثاطسئ لطرئغج سئث السجغج بعتفطغصئ، الثي لط غصثم بسث 

أوراق ترحته شغ السئاق الرئاجغ".
جعرغا  شغ  جرى  طا  الةجائر  أعض  حاعث  لصث   :  
ق  صالئ  الاغ  اإلجقطغئ  الئقد  طظ  وغغرعما  وطخر 
طثى  اإلدراك  تمام  غثرضعن  ضثلك  وعط  لفظزمئ، 
وتحغئ الظزام الثي غتضمعط شصث خئروه شغ السحرغئ 

الثطعغئ، ولط غمظسعط عثا وق ذاك طظ أن غتجطعا أطرعط وغضسروا تاجج الثعف شغظجلعا إلى الحعارع وغجطةروا 
بعجه الظزام أن ضفى. لضظ لضغ تاتعل عئئ الظاس عثه إلى بعرة تصغصغئ، غةإ أن غضعن لعا أوق سظعان شضري 
جغاجغ طتثد. وق غعجث سظعان لطمسطمغظ غغر اإلجقم، سصغثة وظزاطا. ظسط، إظه سطى طثار سصعد ذعغطئ جالئ 
دطاء ذاعرة ضبغرة طظ عثه افطئ الضرغمئ، تةاه الغمغظ وتةاه الغسار! ألط غأن أن تضعن الادتغئ والترضئ تةاه 
اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة؟! شالئعن حاجع والفرق ضئغر بغظ ترضئ 
تاةه ظتع دغمصراذغئ ضاشرة ووذظغئ ظاظئ، وبغظ خقشئ تسمض شغ الظاس بسظئ الظئغ  والئعن حاجع والفرق 

ضئغر بغظ تغاة سطى أجاس دغمصراذغ وذظغ وبغظ تغاة سطى أجاس أشضار اإلجقم.

الجزائر تنتفض 
رفضا لترشح بوتفليقة لدورة خامسة

األنظمة يحرسها العدل وليس قوانين الطوارئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ حاعجاد حغت*ـ 

ظحر طعصع (جضاي ظغعز سربغئ، اقبظغظ، ٢٠ جمادى اآلخرة ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٢/٢٥م) خئرا جاء شغه: "ضحش 
طساحار الرئغج افطرغضغ وطئسعبه لطحرق افوجط، جارغث ضعحظر، شغ لصاء خاص طع "جضاي ظغعز سربغئ"، سظ 
أبرز طئادئ خطئ السقم الثاخئ بمظطصئ الحرق افوجط، طئغظا أظعا ترضج سطى "الترغئ واقتارام". وشغما غاسطص 
بالمئادئ الاغ جرى الارضغج سطغعا شغ الثطئ، صال ضعحظر: "ضان ترضغجظا سطى أربسئ طئادئ، افول عع الترغئ... 
ترغئ الفرص والثغظ والسئادة... باإلضاشئ إلى اقتارام". وتابع: "غظئشغ أن تضعن ضراطئ الظاس طخاظئ وأن 
غتارطعا بسدعط الئسخ وغسافغثوا طظ الفرص المااتئ لاتسغظ تغاتعط طظ دون السماح لظجاسات افجثاد 

باخاطاف طساصئض أذفالعط. وأخغرا، افطظ"."
: عثه عغ سظاخر الثطئ أو الثططئ السترغئ السرغئ الاغ غرغث ضعحظغر تسعغصعا ضغ تظسغظا التصائص   
الةشراشغئ والاارغثغئ والسصثغئ الماسطصئ بضغان غععد، الثي دظج المصثجات وعّعد الئقد وحرد السئاد وأذاق 
طظ تئصى طظعط جعء السثاب. وإذا أخثظا بسغظ اقسائار أن الطشط اإلجراطغئ الثطغةغئ عغ الاغ طعلئ البعرات 
المدادة شغ المظطصئ لثبح الترغئ ودشظ الضراطئ وذمج السئادة بسضاضغظ أطرغضغئ، شإن جقم ضعحظغر 

المظحعد غسظغ أن تخئح حسعبظا صطساظا شغ المجرسئ افطرغضغئ تثبتعا وصاما حاءت بإحراف طظ غععد.
لضظ لغسطط ضعحظغر أن جغر الروغئدات شغ رضئه وتفرغطعط شغ صئطئ المسطمغظ افولى وطظ صئطعا تظضرعط 
إلجقطعط واظثراذعط شغ طتارباه، لظ غدر اهللا حغؤا ولظ غفظغ افطئ بض جغسرع شغ طتاولئ اظصداضعا سطى 

تضاطعا بسئإ خغاظاعط لثغظعط وبقدعط واظئطاتعط أطام غطرجئ الشرب وغععد.

تأبى الخيانة والعمالة أن تفارق حكام الخليج

تاطغاً لطمسطمغظ، ق أن غسغح المسطمعن شغ ضغاظات 
طسائاتئ لثول الضفر، غخعلعن بةظعدعط وذائراتعط 
شغ أرض المسطمغظ وجمائعط، ضغاظات عجغطئ جسطئ 
ضغاظات  لطشرب،  سسضرغًئ  صعاسَث  المسطمغظ  أرض 
لغسئ إق أدوات لثول الضفر غدربعن بعا طظ حاؤوا 
إق  طآطظ  شغ  غرصئعن  ق  حاءوا،  طاى  غدربعظعا  بط 
وق ذّطئ، وق غرسعن لظا ترطئ، غظعئعن برواتظا لظسغح 
ضفاف السغح وحزفه، أشق ظثّضر المسطمغظ بسغاجعط 
ترتسإ  الاغ  الثقشئ  دولئ  العاصغ،  ودرسعط  التاطغ، 
صطعب الضاشرغظ لثضرعا، وتسئث برؤوجعط العجاوس، 
وتمف صطعبعط المثاوف تغظ ترشرف راغئ السصاب شغ 
جماء دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة 
وتخفصعا الرغاح، وتغظ غجطةر خطغفئ المسطمغظ بأن 
الةعاب طا ترون ق طا تسمسعن، وأن حفاء وجاوجضط 

جغح أوله سظثضط وآخره سظثي...
وراء  الطَّعاث  سظ  لغضّفعا  المسطمغظ  بعا  ظثّضر  ظسط، 
وشعز  الثغظا  سج  إلى  بأبخارعط  وغرتصعا  الثظغا،  تطام 
اآلخرة، وتسمع ظفعجعط برضعان اهللا إلى جظئ سرضعا 
وذاصاتعط  جععدعط  شغسّثرون  وافرض،  السماوات 

إلرضاء اهللا تسالى باتضغط حرسه وتطئغص جظئ رجعله 
شغ دولئ اجُمعا غعّج طا بغظ الثاشصغظ، دولئ الثقشئ 
راغمئ،  الثظغا  شاأتغعط  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة 
شغفغخ الثغر سطى أغثغعط لغسط الئحر والحةر والتةر 
الطاسئ،  شروض  تصّثم  الضفر  دول  وتأتغعط  والطغر، 
تأطر  لطظاس،  أخرجئ  أطئ  خغر  بثأوا  ضما  وغسعدون 

بالمسروف وتظعى سظ المظضر وتآطظ باهللا.
له،  لطسمض  وظثسععط  المسطمغظ  به  ظثّضر  طا  إّن 
والادتغئ فجطه إظما عع سج الثظغا وشعز اآلخرة، سصعد 
طّرت سطى المسطمغظ بسث عثم خقشاعط وعط تائععن، 
ظةح سثّوعط شغ إحشالعط بتطام الثظغا شطط غظالعا طظعا 
حغؤاً، وَجَرْوا خطَفعا جرَي العتعش شغ الئرغئ، ولط غظالعا 
غغر طا صسط لعط طظعا، وشاتعط أظعط صث خسروا الضبغر 
الضبغر، وظةح سثّوعط شغ إحشالعط شغ أظفسعط شامّضظ 
خقشاعط،  عثم  صئض  ضاظعا  ضغش  شطغاثضروا  طظعط، 
ولغظزروا ضغش خاروا بسثه، أشق تساتص الثقشئ طظضط 
أجض  طظ  شادتعا  لعا  تحااصعا  أن  المسطمعن  أغعا 
إسادتعا، شافعزوا وتفطتعا، شطااثضروا ولاظعدعا... شإن 

 الثضرى تظفع المآطظغظ
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