
ختغح أن عظاك صاسثة شصعغئ، طساظئطئ طظ أدلاعا 
العجغطئ  أسطئ  ترام)،  الترام  إلى  (العجغطئ  الحرسغئ: 
المعخطئ لطشاغئ تضط الشاغئ، ولضظ عثا بحرط أن تضعن 
العجغطئ طئاتًئ أو شرضاً، أطا إن ضاظئ العجغطئ تراطا، شق 
رة، بض تئصى العجغطئ تراطاً.  تةسطعا الشاغئ طئاتئ وطئرَّ
وطظ عظا ضاظئ الشاغئ ق تئرر العجغطئ، أي الشاغئ العاجئئ 
أو المئاتئ ق تةسض العاجطئ المترطئ طئاتئ، شق ُغاعخض 
لطظخر بالشثر، وق ُغاعخض لطفاح بظصخ السعث. شضما أن 
الشاغئ غةإ أن تضعن طما أتى به الحرع، ضثلك غةإ أن 
غضعن طا ُغعخض إلى عثه الشاغئ طما أجازه الحرع؛ فن 
الشاغئ والعاجطئ ضض طظعما طظ شسض السئث، والثي غةسض 
عثا الفسض طئاتاً أو طترطا، عع الثلغض الحرسغ، ولغسئ 
ُغعثف  الاغ  الشاغئ  وق  الفسض،  سظ  تظاب  الاغ  الظاائب 
إلغعا، صال اهللا تسالى: ﴿َوَأِن اْتُضط َبْغَظُعط ِبَما َأظَجَل اهللاُّ﴾ 
[المائثة: ٤٩]، شالتضط بما أظجل اهللا، ولغج التضط بما 
ظاب سظ افسمال، أو بما ُتعِخض إلغه عثه افسمال، شغضعن 
تضط العاجطئ ضتضط الشاغئ، وعع الثلغض الحرسغ، أي 
أن ضعن الثلغض الحرسغ عع الثي غصرر إباتئ الشاغئ أو 
تترغمعا، دلغض سطى أن الشاغئ ق تئرر العاجطئ؛ أي ق 
تةسطعا طئاتئ إذا ضان الثلغض الحرسغ صث جاء باترغمعا. 
ولثلك ق تضعن العاجطئ طئاتئ، فن غاغاعا طئاتئ أو 
واجئئ أو طظثوبئ، أو فن غاغاعا شغعا ظفع أو خغر أو ظخر، 
بض تضعن طئاتئ إذا أباتعا الحرع، وتضعن طترطئ إذا 
ترطعا الحرع؛ فن ضض شسض طظ أشسال المسطط، له دلغض 
حرسغ ُغساظئط طظه. وعثا سطى الظصغخ طظ الئراغماتغئ، 
أجاس  رضظ  عغ  والاغ  العاجطئ،  تئرر  الشاغئ  وعغ 
الظزرغئ  سظ  ظاب  الثي  الرأجمالغ،  المئثأ  أرضان  طظ 
المغضاشغطغئ، الاغ تصعل: إن خاتإ العثف باجاطاساه 
وضغفما  ضاظئ  أغا  غرغثعا،  الاغ  العجغطئ  غساثثم  أن 
ضاظئ، دون صغث أو حرط. والمغضاشغطغئ طخططح غسئر 
سظ طثعإ شضري جغاجغ أو شطسفغ غمضظ تطثغخه شغ 
سئارة "الشاغئ تئرر العاجطئ تاى لع ضاظئ ُطتّرطئ". وطظ 
أخطر أظعاع الئراغماتغئ شغ بقد المسطمغظ؛ الئراغماتغئ 
المطاتغئ، الاغ رضغئ أن تضعن طةرد أداة تساثثطعا 
افظزمئ السطماظغئ، لاةمغض خعرتعا الصئغتئ. شالئراغماتغئ 
المطاتغئ، سصطغئ طعجوطئ دغثظعا اقظئطاح، شطع ضاظئ شغ 
سعث الثطغفئ سمر بظ الثطاب رضغ اهللا سظه، لصالئ: "غا 
سمر، لماذا شاتئ سطى المسطمغظ جئعات تربغئ سسضرغئ 
دولئ  وسرَّضئ  الروم،  وبقد  شارس  وبقد  طخر  شغ 
المسطمغظ لطثطر السزغط، وصاض آقف الةظعد شغ تروب 
داطغئ تسامر جظغظ ذعغطئ؟ أق تظازر تاى تخئح دولئ 
اإلجقم أصعى بضبغر طظ عثه الثول؟ أق تثحى لع َذّئصئ 
اإلجقم دشسئ واتثة دون تثرُّج شغ الئقد المفاعتئ، 
سمر؟!"  غا  اإلجقم،  طظ  وظفعرعط  الظاس  سطى  اإلبصال 
ولطتغطعلئ دون العصعع شغ جرذان الئراغماتغئ شغ ضغان 
دولئ الثقشئ، ضاظئ المادة ١٨٣، طظ طحروع دجاعر 
دولئ الثقشئ، الثي أسّثه تجب الاترغر: "الشاغئ ق تئرر 
العاجطئ، فن الطرغصئ طظ جظج الفضرة شق غاعخض 
بالترام إلى العاجإ وق إلى المئاح. والعجغطئ السغاجغئ 

ق غةعز أن تظاصخ ذرغصئ السغاجئ". 
(طحروع دجاعر دولئ الثقشئ)

ما وراء تخفيض السعودية الكبير 
إلنتاج النفط؟

العقغات  شإن  فوروبا  المساسثة  وإلظعار  افظابغإ، 
الماتثة صث صاطئ شسًق باسعغخ ظخش ضمغات الظفط 
الروجغئ الاغ تثطى اقتتاد افوروبغ سظعا جابصًا (صئض 

التجطئ السادجئ طظ السصعبات).
٢- وطظ زاوغئ أخرى شإن أوروبا تتثغثًا تساظغ طظ 
أزطئ ذاصئ طافاصمئ وترتفع شغعا أجسار الشاز والضعرباء 
بحضض طداسش، وعثه التال ظاتةئ سظ حثة اساماد 
أوروبا صئض ترب أوضراظغا سطى طعارد الطاصئ الروجغئ، 
وإذا ضاظئ أجسار الشاز الطئغسغ تثاطش بأربسئ أضساف 
غظطئص  ق  عثا  شإن  وأطرغضا  أوروبا  بغظ  افغام  عثه 
سالمغًا  طعتثة  حئه  الظفط  شأجسار  الظفط،  سطى 
الظصض  أظابغإ  لعجعد  تئسًا  طثاطفئ  الشاز  أجسار  شغما 
التجطئ  أن  بمسظى  المسال.  الشاز  طسالةئ  طتطات  أو 
السادجئ طظ السصعبات افوروبغئ سطى روجغا جاآدي 
إلى ظصص المسروض شغ أوروبا بمصثار ١,٤ ططغعن 
برطغض ظفط، وعثه ضمغئ ضئغرة غاعصع أن تآدي إلى 
صرار  لثلك  أضغش  شإذا  الظفط،  فجسار  إضاشغ  رشع 
طظزمئ "أوبك بطج" لاثفغخ ضمغات الظفط سالمغًا 
جاخئح  افجسار  شإن  غعطغًا  برطغض  ططغعن   ٢ بمصثار 

باعزئ.
باظغًا: روجغا وتأبغر ذلك سطغعا:

طتاخرة  افوروبغئ  والثول  أطرغضا  تتاول  شغما   -١

إسقن الةجائر عثشه بث الروح 
يف طحروع أطرغضا 

اقجاسماري 
املامبض بتض الثولاني!

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: الثضاعر طخسإ أبع سرصعب*

إن اقظصسام (الفطسطغظغ) الثي غةري التثغث 
تعله عع شغ واصسه أصرب إلى اظصسام الفخائض 
الفخائض  اظصسام  عع  طما  شطسطغظ  أعض  سظ 
سظ بسدعا... وخاخئ أن عثه الفخائض (الاغ 
رغئاعا  إق  غةمسعا  ق  الةجائر)  شغ  اجامسئ 
طخالتعا،  وشص  طعاصسعا  ترتغإ  إسادة  شغ 
واظدعائعا تتئ إذار السططئ والمظزمئ ضمظ 
دورعا الثغاظغ وإذارعا المرجعم وطعماعا الاغ 

تثدتعا لعا الصعى الضئرى اقجاسمارغئ.

اصرأ شغ عثا السثد:
- اقصااال الفخائطغ برساغئ المسطط الارضغ غاغاه تخفغئ بعرة 

   الحام وشرض المخالتئ طع الظزام  ...٢
- طاذا ترغث ألماظغا والشرب طظ بقدظا؟!  ...٢

- خغرات بقد المسطمغظ شغ خثطئ عغمظئ أطرغضا ...٣
- الظفط شغ الغمظ بغظ افطج والغعم والتال الثي غةإ 

   أن غضعن سطغه  ...٤
- طخر الضظاظئ.. والمآاطرات الماسثدة إلجعاض السمض اإلجقطغ!!

   (التطصئ الرابسئ) ...٤
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كلمة العدد

الثمغج  الفطسطغظغئ  الفخائض  وصسئ 
تطاجم  طخالتئ  اتفاق  الةجائر  شغ  ٢٠٢٢/١٠/١٣م 
شغ  ورئاجغئ  تحرغسغئ  اظاثابات  إجراء  بمعجئه 
غعطغظ  بسث  المحارضعن  أشاد  تسئما  سام،  غدعن 
الـ١٤ الفخائض  واتفصئ  بغظعط،  جمسئ  لصاءات  سطى 

المحارضئ وطظ بغظعا ترضاا تماس وشاح سطى وبغصئ 
إسقن الةجائر، ووصسعا بافترف افولى رؤجاء العشعد 

أطام ضاطغرات الاطفجغعن.
الفطسطغظغئ  السططئ  دسا  الثي  الةجائري  الظزام  إن 
الظزام  طظ  ججء  عع  الطصاء،  لعثا  الفخائض  وتطك 
لطشرب  سمغض  تابع  السربغ،  الرجمغ  السغاجغ 
الثطط  سطغه  تمطغه  بما  غصعم  المساسمر، 
سظ  تثرج  ق  الةجائرغئ  شالعرصئ  لثلك  اقجاسمارغئ، 
رؤغئ  رأجعا  وسطى  لطمظطصئ،  اقجاسمارغئ  الرؤغئ 
الاترغر  طظزمه  إتغاء  عع  طظعا  شالمصخعد  أطرغضا، 
جثغث  طظ  شغعما  الروح  وبث  الفطسطغظغئ  والسططئ 
لاأضغث الاظازل سظ جض افرض المئارضئ لضغان غععد 
عغ  الفطسطغظغئ  والسططئ  الثولاغظ.  تض  خقل  طظ 
افداة الفسالئ لاتصغص ذلك، وجمع عثه الفخائض جاء 
لةسطعا ججءًا طظ ذلك المحروع، وضمظ عثا اإلذار 
غاترك الظزام الةجائري وق غثرج سظه طبطه طبض غغره 

طظ افظزمئ السمغطئ لطشرب.
والسغاق افطرغضغ الثي تتئج افظزمئ ظفسعا شغه 
وتخرغتاتعا  وطئادراتعا  تترضاتعا  أجاس  غحضض 
الحرق  شغ  ترى  شأطرغضا  وتعاراتعا،  واجاماساتعا 
تضرس  سسضرغئ  وصعاسث  لطبروات،  طثجظًا  افوجط 
وجعدعا شغ بقدظا، وتسسى لتحث عآقء السمقء شغ 
أطام  تربعا  شغ  طاةاظسئ  ضاغئئ  ضمظ  واتث  خش 
شغ  المطفات  جمغع  لائرد  لطخغظ  وتعثغثعا  روجغا، 
البروات  طظ  الضئغر  المثجن  ذلك  لغخئح  المظطصئ 
جاعجا شغ أي وصئ لاظعئه دون الاحعغح شغ بسخ 

ظجاسات عظا أو عظاك.
شأطرغضا شرضئ تق بغظ لئظان وضغان غععد لارجغط 
اقساراف  غاسثى  جغاجغ  اتفاق  شغ  الئترغئ  التثود 
طسزط  وتطئ  اصاخادغئ،  حراضئ  إلى  والاطئغع 
أجاجا،  طفاسطئ  ضاظئ  الاغ  افظزمئ  بغظ  المحاضض 
والظزام  والمخري،  الصطري  الظزاطان  شاخالح 
بغظ  تعثئئ  وخظسئ  الثطغب،  ودول  السسعدي 
تئادل  تط  وبأطرعا  السسعدي،  والظزام  التعبغغظ 

السفراء بغظ ترضغا وضغان غععد.
وأطرغضا ترغث تئرغث عثه المظطصئ، وشغ عثا السغاق 
تأتغ جععدعا لائرغث صدغئ افرض المئارضئ سئر طا 
طظزمئ  تثوغر  إسادة  خقل  طظ  المخالتئ،  غسمى 
الرئاجغئ  الاحرغسغئ  اقظاثابات  وطسرتغئ  الاترغر 
إتغاء  إق  تسظغ  ق  الاغ  المجغفئ  المطفات  عثه  وضض 
طحروسعا تض الثولاغظ. ذلك المحروع الثي ق تظضر 
السططئ أظه عع أشصعا السغاجغ، شعغ تسطظ تمسضعا 
رؤغاعا  وأن  الشاخإ  غععد  بضغان  تسارف  وأظعا  به، 
الظعائغئ عغ الاساغح طسه، وتحارط سطى الفخائض 
بالصرارات  ترتدغ  أن  المخالتئ  بظعد  بسخ  شغ 
الثولغئ وذلك غسظغ الرضا بتض الثولاغظ واقساراف 

بضغان غععد.
شالسططئ الفطسطغظغئ لغسئ جئعئ لاترغر شطسطغظ 
وعغ طخرة سطى خثطئ المحروع افطرغضغ المامبض 
أن  له  بث  ق  طحارضاعا  غرغث  وطظ  الثولاغظ،  بتض 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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صاطئ  طا  بأن  اإلصرار  طظ  الئثاغئ  شغ  بث  ق  الةعاب: 
طظزمئ  داخض  اإلطارات  دولئ  ولتصاعا  السسعدغئ  به 
ضئغر  لاثفغخ  روجغا  طع  بالاعاشص  بطج"  "أوبك 
برطغض  ططغعظغ  بعاصع  السعق  شغ  المسروض  لطظفط 
غعطغًا عع صرار خادم لئاغثن وطسه أوروبا، إذ إن عثه 
الثول تئثل جععدًا جئارة لقجاشظاء سظ طعارد الطاصئ 
الروجغئ، وعغ بالاالغ بتاجئ طاجئ إلى رؤغئ طجغث 
طظ طعارد الطاصئ غغر الروجغئ شغ افجعاق السالمغئ 
الاغ  افجسار  سطى  المعارد  تطك  ظصص  غظسضج  لؤق 
أخئتئ باعزئ شسًق خاخئ شغ أوروبا.. وتاى تاسظى 
طسرشئ أعثاف السسعدغئ طظ تطك الثطعة ق بث طظ 

طسرشئ تصغصئ المظاخ الثولغ المتغط باطك الثطعة:
أوقً: أزطئ الطاصئ شغ أوروبا

سصعبات  تجطئ  أحعر  صئض  افوروبغ  اقتتاد  (أصر   -١
أوضراظغا  شغ  تربعا  بسئإ  روجغا  سطى  جادجئ 
طظ  بثءًا  طعجضع  طظ  الظفط  واردات  تزر  تدمظئ 
حعر دغسمئر/ضاظعن افول المصئض، وبالفسض، تراجسئ 
الروجغ  الثام  الظفط  طظ  افوروبغ  اقتتاد  واردات 
إلى ١,٧ ططغعن برطغض غعطغًا شغ أغسطج الماضغ، 
غظاغر/ شغ  غعطغًا  برطغض  ططغعن   ٢,٦ طصابض  وذلك 

 .(٢٠٢٢/٩/١٢ سربغئ،  إظثبظثظئ  الباظغ..  ضاظعن 
وعثا التزر افوروبغ غحمض واردات الظفط الروجغئ 
الصادطئ سئر الئتر وق غحمض تطك الصادطئ سئر بسخ 

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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إن صغادة الظاس باإلجقم، ق تاططإ طسةجة وق تظازر اظئساث ظئّغ جثغث غسغث افطئ إلى جالش سعثعا، شرجعلظا 
تُ  َمْ أَمتْ مْ وَ مْ دِينَكُ لْتُ لَكُ مَ مَ أَكْ افضرم ملسو هيلع هللا ىلص، عع خاتط افظئغاء والمرجطغظ، وعع الثي ظجل سطغه صعله تسالى: ﴿الْيَوْ
الَمَ دِيناً﴾، إظما المططعب الغعم، إتغاٌء لطرغصئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغ تشغغر واصع الضفر  مُ اإلِسْ يتُ لَكُ ضِ رَ تِي وَ مَ مْ نِعْ يْكُ لَ عَ
ْدَق يَْهِدي  ْدِق َفإِنَّ الصِّ والحرك إلى واصع اإلجقم، سئر اصافاء أبره تثو الصّثة بالصّثة وترّجط خطاه. صال ملسو هيلع هللا ىلص: «َعلَْيكُْم ِبالصِّ
يقاً». إن طعلث الظئّغ ملسو هيلع هللا ىلص، شرخئ  ْدَق َحتَّى يُكَْتَب ِعْنَد اللَِّه ِصدِّ ُجُل يَْصُدُق َويََتَحرَّى الصِّ إَِىل الِْربِّ، َوإِنَّ الِْربَّ يَْهِدي إَِىل الَْجنَِّة، َوَما يََزاُل الرَّ
لاةثغث السعث طسه ملسو هيلع هللا ىلص شعع صائثظا وحفغسظا غعم الصغاطئ، شغ زطظ غاسابص شغه تضاطظا سطى اشاااح طسابث لطعظثوس 
والمحرضغظ، شعع طظ سّطط افّطئ الخثق وضاظئ شغ ختراء الضثب عائمئ، وأرحثعا إلى التص وضاظئ شغ ظطمات 
الئاذض سائمئ، وصادعا إلى الّظعر وضاظئ شغ دغاجغر الجور صائمئ، شأظجل سطغه الصرآن، وتارب به الضفر والئعاان، وتّطط 
به الطاغعت وافوبان، شعّق اجافاصئ افّطئ طظ عثا السئات السمغص وارتفسئ سظ تدغخ الةعض الستغص لغضعن 

صائثعا طتمث عع الحفغع والحفغص والرشغص؟

يف  ذكر المولد النبوي ال
فرصة لتجديد العهد مع رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص

يحرم اعتماد 
اغماتية  ال

 تحقيق األهداف 
السياسية
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: افجااذ طتمث خالح

َّـ رحاب دستور دولة الخالفة

السآال: لماذا صاطئ السسعدغئ وعغ سمغطئ فطرغضا، بالاساون طع روجغا شغ طظزمئ "أوبك بطج" لاثفغخ 
الظفط بضمغئ ضئغرة افطر الثي غآدي إلى رشع أجساره سطى سضج طا ترغثه أطرغضا؟ بط إن أطرغضا صث غدئئ 
سطى  "تثاسغات"  لثلك  غضعن  بأن  باغثن  (تسعث  السسعدغئ:  طع  سقصاتعا  تصغغط  إسادة  شأسطظئ  ذلك  طظ 
السسعدغئ لعصعشعا إلى جاظإ روجغا شغ دسط الاثفغدات طظ خقل إجراءات ترطغ إلى إسادة تصغغط السقصئ 
بأن  بغظ واحظطظ والرغاض... شراظج٢٤، ظحر شغ ٢٠٢٢/١٠/١٦)، شما تفسغر ضض عثه الاترضات سطماً 

السسعدغئ وتاضمعا الفسطغ ابظ جطمان سمغض فطرغضا؟ وطا الماعصع طظ ذلك؟
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افربساء ٢٣ طظ ربغع افول ١٤٤٤ عـ المعاشص ١٩ تحرغظ افول/ أضاعبر٢٠٢٢ طـ  ٢     السثد ٤١٣

(الصثس السربغ، افربساء، ١٦ ربغع افول ١٤٤٤عـ، ٢٠٢٢/١٠/١٢م) أجاب الماتثث باجط الرئاجئ الارضغئ، 
TV" المصربئ طظ التضعطئ الارضغئ، تعل اتامالغئ  إبراعغط صالظ سطى أجؤطئ خقل بث تطفجغعظغ سطى حاحئ "٢٤
سصث اجاماع بغظ أردوغان وبحار افجث: "ق تعجث طبض عثه افرضغئ السغاجغئ شغ العصئ التالغ، وق ظسسى 
وراء ذلك، إق أن رئغسظا دائماً غصعل ق غمضظظا إغقق باب الثبطعطاجغئ بحضض ضاطض، لثلك عظالك اجاماسات 
سطى طساعى رؤجاء أجعجة اقجاثئارات بظاًء سطى تسطغماته". وأوضح بأن أردوغان لط غسط تسطغمات لفاح صظعات 
تعاخض جغاجغ طع الظزام السعري، ولضظ غدسعا "صغث اقتاغاط" بتسإ تسئغره، طحغرًا إلى أن اقجاماع بغظ 
الطرشغظ غمضظ أن غتثث غثًا أو بسث غث شغ تال تططئئ طخالح ترضغا ذلك. عثه الاخرغتات الضبغرة والضبغفئ 
الاغ غطالسظا شغعا أردوغان وطسآولعه بغظ الفغظئ وافخرى عثشعا جسض أطر الطصاء سادغا بغظما تصعم أدواته 
طظ شخائض وتضعطات بممارجئ دورعا باتدغر الظاس ظفسغا سئر الدشط المسغحغ والتخار اقصاخادي طظ 
ذرف واقصااال واإلرعاب وتضمغط افشعاه طظ ذرف آخر لةسطعا جاعجة لطسعدة فتدان الظزام. تترضات الظزام 
الارضغ وتخرغتاته الاخالتغئ طع ظزام ذاغغئ الحام أخئتئ طضحعشئ، والرد سطغعا غةإ أن غضعن بالسمض 
الةاد لفك ارتئاط البعرة بعثا الظزام وإزاتئ العغمظئ سطى صرارعا السغاجغ والسسضري وإسادته فعض البعرة 
أولغاء الثم طظ افترار الحرشاء الثغظ سطغعط إخقح طا أشسثه الظزام الارضغ وشخائطه بالسعدة بالبعرة ظتع 

عثشعا افجاس شغ إجصاط الظزام وإصاطئ تضط اإلجقم.

جعتحغ  قتفاصات  تتصغصاً  الحشعر  وجسر  القذصغئ 
وأجااظئ، وعع بق حك طجغث طظ الدشط سطى تاضظئ 
والمساضظ  المظاذص  شغ  والادغغص  بالاعةغر  البعرة، 

وافرزاق.
وجغراشص ذلك الصخش الروجغ إلرعاب التاضظئ طظ 
المظاذص  إلى  والسعدة  الظزام  بمخالتئ  الصئعل  أجض 
درع  طظاذص  إلى  العغؤئ  دخعل  فن  له،  جطمئ  الاغ 
بثرغسئ  افطظ  تالئ  جغظعغ  الجغاعن  وغخظ  الفرات 
اجاغقء اإلرعابغغظ سطغعا، وعثا غاسص طع طا خرح به 
الرئغج الارضغ طظ أن المخالتئ طع الظزام والاساون 
اإلرعاب  سطى  والصداء  اإلرعابغغظ  طتاربئ  فجض  طسه 
البعرة  ضض  أن  والتصغصئ  طظعما.  ضض  ظزر  وجعئ  طظ 

إرعاب طظ وجعئ ظزر ظزام اإلجرام.
بمثاطش  التاضظئ  سطى  الماجاغث  الدشط  وغسائر 
إظما  وطضعس  وترعغإ  وتةعغع  صخش  طظ  افجالغإ 
تدظ  إلى  والسعدة  بالمخالتئ  لطصئعل  لعا  دشع  عع 
طما عغ شغه، وضض ذلك برساغئ الداطظ  الظزام عرباً 
والمسطط الارضغ الثي أتضط جغطرته سطى صرار البعرة 

وطضعظاتعا ضما أتضط إغقق تثوده بحضض تام.
إن عثه المآاطرات الصثغمئ الةثغثة أخئتئ طسروشئ 
البعرة  تخفغئ  أجض  طظ  والثاظغ  لطصاخغ  وطضحعشئ 
المةاعثون  أبظاؤظا  غسائر  شعض  سطغعا،  والصداء 
صادة  سظ  وغظفّدعن  المترم  اقصااال  عثا  وغرشدعن 
عثه  تظفغث  شغ  السغر  سطى  غخرون  الثغظ  الفخائض 
المآاطرات فجض أن غضسئعا طجغثًا طظ افطعال الصثرة 
المسطط  لثطط  تتصغصاً  وافحقء  بالثطاء  المططثئ 

الارضغ وجغثه افطرغضغ؟!
إن الثقص طظ عثا العاصع الماردي لطبعرة عع برشخ 
أدواته  وإجصاط  الارضغ  لطمسطط  السغاجغئ  الصغادة 
جغاجغئ  صغادة  واتثاذ  الفخائطغئ،  المظزعطئ  صادة 
تتمض طحروساً جغاجغاً واضتاً غظئبص طظ سصغثة افطئ 
ودغظعا، غرضغ ربعا وغتصص طخالتعا وغصعدعا إلى 
ينَ  الَّذِ إِىلَ  نُوا  تَركَ الَ  ﴿وَ تسالى:  صال  والاترغر.  الظخر 
مَّ  ن دُونِ اهللا مِن أَولِيَاءَ ثُ م مِّ ا لَكُ مَ مُ النَّارُ وَ كُ سَّ تَمَ وا فَ لَمُ ظَ

 ﴾َون ُ الَ تُنرصَ

شغ غعم افربساء ٢٠٢٢/٩/٢٨م اظاعئ أسمال العرحئ 
الاغ تدرتعا اإلدارات افعطغئ بعقغات ضردشان البقث 
جفارتعا  ودسماعا  افلماظغئ  التضعطئ  طعلاعا  والاغ 
اإلخئارغئ  ضردشان  حئضئ  أوردت  تغث  بالثرذعم 
غعم السئئ ٢٠٢٢/٩/٢٤ خئرًا غاتثث سظ "اظطقصئ 
السعدان  بةمععرغئ  الثجاعرغئ  السمطغئ  دسط  ورحئ 
وتعزغع  المسثظغئ  والمعارد  افراضغ  اجاثثام  بحأن 
الخقتغات والسططات والاغ تظزمعا طآجسئ طاضج 
بقظك لطسطط الثولغ وجغادة الصاظعن افلماظغئ بثسط 
بالثرذعم  اقتتادغئ  ألماظغا  جمععرغئ  جفارة  طظ 
اإلدارات  بمحارضئ  افلماظغئ  التضعطئ  طظ  وتمعغض 
افعطغئ طظ وقغات ضردشان البقث باحرغش وزغر التضط 
ووالغغ  خالح  ضرتضغق  طتمث  المعظثس  اقتتادي 
حمال وجظعب ضردشان، وتسامر العرحئ لمثة أربسئ 
أغام تظاصح سثدًا طظ افوراق والمعضعسات الماسطصئ 
المصارن  الصاظعن  طظزعر  طظ  افراضغ  باجاثثام 
السططات  تعزغع  إلى  باإلضاشئ  السعداظغ  والمظزعر 

واقخاخاخات شغ اجاثثام المعارد المسثظغئ".
وطا  العرش؟  عثه  لمبض  الماعصسئ  الظاائب  عغ  شما 

افعطغئ  اإلدارات  طظ  الشربغئ  التضعطات  ترغثه  الثي 
عثه  طبض  لامعل  المسثظغئ  وطعاردظا  أرضظا  وطظ 
العرش وتثسمعا جفارتعا بالثرذعم وتظزمعا إتثى 

طآجساتعا؟!
قجامرار  تسسى  اقجاسمارغئ  الثول  أن  المسطعم  طظ 
السغاجغ  الصرار  شغ  لطاتضط  ظفعذعا  وبصاء  عغمظاعا 
لبصاشاعا  شاسعد  وتاترر  تظساص  ق  تاى  لطمساسمرات 
وضثلك  جثغث،  طظ  أطرعا  زطام  وتماطك  وتدارتعا 
وأعط  الحسعب.  وطماطضات  لبروات  ظعئعا  لغسامر 
ذرغص  سظ  البروات  وظعإ  العغمظئ  عع  لثلك  ذرصعا 
اجاةعب  شسظثطا  وافظزمئ،  والثجاتغر  الاحرغسات 
ضرزون شغ الئرلمان الئرغطاظغ لماذا أسطغئ ترضغا 
بعخفعا تاضرة دولئ اإلجقم اجاصقلعا؟ رد صائقً: 
الثقشئ  شغعا  المسظعغئ  الصعة  سطى  صدغظا  "لصث 
واإلجقم". شصث سمث اقجاسمار بسث أن دخطئ جغعش 
التطفاء إجطظئعل سطى إلشاء ظزام التضط شغ اإلجقم 
وألشى  به  الةمععري  الظزام  واجائثل  الثقشئ  ظزام 
طضاظه  وأصر  (اإلجقطغ)  السبماظغ  والصاظعن  الثجاعر 
صعاظغظ وضسغئ، شأخئح ق خعف طظ ترضغا وبصغئ بقد 
تتثغه  وأخئح  شسطاه  شغعا  شسض  أن  بسث  المسطمغظ 
العتغث عع اجامرار عثا العضع ورساغاه تاى ق غثرج 

سظ جغطرته شااترر الئقد والسئاد.
وعثا غصعدظا لفطر الباظغ وعط رضائج اقجاسمار، شاظزر 
إلى صعل جان بعل جارتر شغ طصثطئ خثر بعا ضااب 
أجطعب  إلى  طحغرًا  افرض"  "طسثبع  شاظعن  شراظج 
خظاسئ المفضر الحرصغ شغ الشرب، وطةال اجاثثاطه: 
"ضظا ظتدر رؤجاء الصئائض وأوقد افحراف وافبرغاء 

اقصااال الفخائطغ برساغئ املسطط الرتضغ 
غاغاه تخفغئ بعرة الحام وشرض املخالتئ طع الظزام

جّثد صائث الةغح الئاضسااظغ الةظرال صمر جاوغث باجعا تأضغثه أظه جغاصاسث الحعر المصئض، طظعغًا تضعظات 
بأظه جغسسى لعقغئ بالبئ، وطحثدًا سطى أن الصعات المسطتئ جاعاخض الظأي سظ السغاجئ. وظصطئ ختغفئ 
"داون" الئاضسااظغئ سظ باجعا تأضغثه خقل طأدبئ غثاء شغ جفارة باضساان بعاحظطظ، أن الصعات المسطتئ 
اظاعاء  بسث  الةغح  صغادة  سظ  بالاظتغ  تسعثه  وضّرر  ضثلك.  تئصى  أن  وترغث  السغاجئ  سظ  ظأت  الئاضسااظغئ 
وقغاه الباظغئ الاغ تئطس ٣ جظعات، صائًق إظه جغفسض طا وسث به شغ وصئ جابص. والاصى باجعا وزغر الثشاع 
افطرغضغ لعغث أوجاظ شغ الئظااغعن، وظاصحا العضع افطظغ واإلصطغمغ والاساون البظائغ شغ طثاطش المةاقت. 
وحضر باجعا المسآولغظ افطرغضغغظ سطى دسمعط. طظ جاظئه اسائر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ 
باضساان أن الةغح الئاضسااظغ المآبر لطاثطص طظ السئعدغئ اقجاسمارغئ بسث رتغض الةظرال باجعا أطام تتٍث 
ضئغر، وأظه غةإ أن غدمظ أختاب الصعة شغ باضساان صائثًا جثغثًا لطةغح غتمغ وغثثم طخالح باضساان 
والمسطمغظ. وغةإ سطغعط طظع تارس آخر لطمخالح افطرغضغئ شغ المظطصئ، طبض الةظرال باجعا. وأضاف شغ 
بغان ختفغ أظه وشصًا لقجقم، غةإ سطى صائث الةغح المسطط تعشغر الظخرة إلسادة الثقشئ. وغةإ سطغه أن 
غسطغ الظخرة لتجب غمضظه تطئغص اإلجقم بحضض حاطض. إظه واجإ شرضه اهللا جئتاظه وتسالى سطى الصغادة 
السسضرغئ الئاضسااظغئ، لقذاتئ بظزام التضط الثغمصراذغ الضاشر، خظغسئ اإلظسان. وحثد الئغان سطى أظه 
إظعاء  وبالاالغ  وصظخطغات،  جفارات  تسمى  والاغ  التربغغظ،  لطضفار  الاابسئ  الاةسج  طراضج  تشطص  أن  غةإ 
بظغاعط الاتاغئ اقجاثئارغئ. غةإ أن تسطط السططئ إلى الصغادة الخادصئ العاسغئ، الاغ جاثرج الصعات طظ 
البضظات، وتططصعط إلى الةعاد شغ جئغض اهللا. وأضث الئغان أن طظ واجإ الصغادة السسضرغئ الئاضسااظغئ تترغر 
ضحمغر المتاطئ، وإظعاء اضطعاد الثولئ العظثوجغئ لطمسطمغظ، شالصعات المسطتئ الئاضسااظغئ حرف افطئ 
اإلجقطغئ، وطظ المظازر طظ عثه الصعات أن غضعظعا طةاعثي شاح العظث وتترغر المسةث افصخى. وغةإ أن 
غضعن الةغح الئاضسااظغ تاطغ اإلجقم والمسطمغظ، وعع طا تاعصسه افطئ اإلجقطغئ وتططئه طظعط. وخطص 
الئغان إلى طثاذئئ الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ: اظثشسعا لفطام طظ أجض الفعز شغ الثظغا واآلخرة، اظططصعا 
إلسادة  تسالعا  غععد.  ضغان  سطى  والصداء  افصخى  المسةث  لاترغر  الاتّرك  إلى  اهللا!  جئغض  شغ  الةعاد  إلى 

الثقشئ والاظفغث الفعري والحاطض لطحرغسئ!

والسادة طظ أشرغصغا وآجغا، وظطعف بعط بدسئ أغام 
وبارغج،  وبطةغضا  والظروغب  ولظثن  أطساردام  شغ 
شااشغر طقبسعط، وغطاصطعن بسخ أظماط السقصات 
جثغثة  ذرغصئ  طظا  وغاسطمعن  الةثغثة،  اقجاماسغئ 
شغ الرواح والشثو، وغاسطمعن لشاتظا وأجالغإ رصخظا، 
زغةات  أتغاظاً  لئسدعط  ظثبر  وضظا  سرباتظا،  ورضعب 
أوروبغئ، بط ظطصظعط أجطعب التغاة الشربغئ... ضظا ظدع 
شغ أسماق صطعبعط الرغئئ شغ أوروبا، بط ظرجطعط إلى 
شغ  دائماً  طشطصئ  أبعابعا  ضاظئ  بقد؟!  وأي  بقدعط 
وجععظا، ولط ظضظ ظةث طظفثًا إلغعا، ضظا بالظسئئ إلغعا 
رجساً وظةساً، ولضظ طظث أن أرجطظا المفضرغظ الثغظ 
خظسظاعط إلى بقدعط، خرظا ظخغح طظ أطساردام أو 
برلغظ أو بارغج "اإلخاء الئحري" شغرتث رجع أخعاتظا 
حمالغ  أو  افوجط  الحرق  أو  أشرغصغا  أصاخغ  طظ 
أشرغصغا.. ضظا ظصعل: لغتض المثعإ اإلظساظغ أو دغظ 
غرددون  وضاظعا  المثاطفئ،  افدغان  طتض  اإلظساظغئ 
أخعاتظا عثه طظ أشعاععط، وتغظ ظخمئ غخماعن، 
إق أظظا ضظا وابصغظ طظ أن عآقء المفضرغظ ق غمطضعن 

ضطمئ واتثة غصعلعظعا غغر طا وضسظا شغ أشعاععط".

افلماظغئ  التضعطئ  طعلاعا  الاغ  العرحئ  عثه  إن 
اإلذار  عثا  شغ  تأتغ  بالثرذعم  جفارتعا  ودسماعا 
ضثه  بار  الثي  الزالط  العضسغ  الثجاعر  لغسامر 
وضسغًا  واجامراره  دسمه  اقجاسمار  شغرغث  الظاس 
فتضام  وظرجع  طظعط  ظظساص  ق  تاى  إحراشعط  تتئ 
المعارد  أتضام  بغظئ  الاغ  السمتاء  وحرغساه  اهللا 
طسثظًا  أم  غظصطع  ق  سثًا  طسثظاً  أضان  جعاء  المسثظغئ 
خراجغئ،  أم  سحرغئ  أضاظئ  جعاء  وافراضغ  صطغقً، 
ساطئ  ططضغئ  أو  الثولئ  أو  لفشراد  ططضغاعا  أن  وبغظئ 
اإلجقم  شغ  تعجث  وق  الظاس،  ضض  طظعا  غسافغث 
ططضغئ  أو  أرض  ططضغئ  أضاظئ  جعاء  لطصئغطئ،  ططضغئ 
طسثن، ضما غصعل الصاظعن العضسغ لغعجث السظخرغئ 
واقتاراب بغظ الظاس تعل افرض والبروات المسثظغئ 
لغةث المساسمر شرخاه لظعإ البروات سظثطا غدمظ 
اتاراب الظاس وعغمظاه السغاجغئ طظ خقل الثجاعر 
رجسًا  غضعظعا  أن  غرغثعط  الثغظ  والصغادات  والصاظعن 
فخعاتعط وق غمطضعن ضطمئ واتثة غصعلعظعا إق طا 
وضسه المساسمر شغ أشعاعط... عضثا غرغث المساسمر، 
شماذا أظاط شاسطعن غا أعض السعدان وخاخئ الصغادات 
افعطغئ والمسآولعن الثغظ تدروا العرحئ؟ أتصئطعن 
عثه الثظغئ شغ دغظضط شاتصصعا لقجاسمار طا غرغثه 
اهللا  جاروا  أم  وأعطضط؟!  وبطثضط  دغظضط  تساب  سطى 
طظ أظفسضط خغرا شاصطسعا دابر المساسمر طظ بقدظا 
الثظغا  سج  شظظال  وخقشاظا  وحرغساظا  لثجاعرظا  وظرجع 

 !واآلخرة؟
* رئغج لةظئ اقتخال بالفسالغات 

   (السعدان – ضردشان)

الحمال  شغ  جثغث  طظ  الفخائض  بغظ  اقصااال  غسعد 
السعري (المترر) بثسعى طتاجئئ صاطئ الظاحط اإلسقطغ 
أبع غظعم رغط وصعع سحرات اقغاغاقت والاخفغات طظ 
طتاجئئ  أو  بمقتصئ  بسثعا  أتث  غصط  لط  والاغ  صئض، 

أتث.
لغحمض  رصساه  اتساع  عع  اقصااال  عثا  شغ  والةثغث 
وتاةه  سفرغظ  لاثخض  واظثراذعا  الحام  تترغر  عغؤئ 
رساغئ  طظ  الارضغ  المسطط  خطئ  عغ  شما  إسجاز،  إلى 
الةغح  شخائض  بسخ  طظ  ترغث  وطاذا  اقصااال؟  عثا 
سطى  الحام  تترغر  عغؤئ  جغطرة  تثود  وطا  العذظغ؟ 
تارة  باقصااال  الجغاعن،  وغخظ  الفرات  درع  طظاذص 

وباقتفاصات تارة أخرى؟
طظ  غراد  طا  سطى  تثلظا  السابصئ  اقصاااقت  ظاائب  إن 
الحام  تترغر  عغؤئ  صاتطئ  شصث  اقصااال؛  عثا  إحسال 
وغربغ  وتمص  تماة  ورغفغ  إدلإ  شغ  الفخائض 
وجظعبغ تطإ وحرق السضئ وغربعا بتةب ضبغرة أعمعا 
تعتغث الصرار السسضري. وبسث الصداء سطى بماظغئ سحر 
شخغقً وصاض آقف الحئاب المةاعثغظ تعتث الصرار بغث 
العغؤئ، وضان طظ ظاائب عثا الاعتث تسطغط المظاذص 
شغ  طسارك  بثون  تاى  أو  وعمغئ  اجاظجاف  بمسارك 

بسخ المظاذص وخعقً إلى جئض الجاوغئ.
لاتصغص  اقصااال  لعثا  الارضغ  المسطط  رساغئ  شعض 

السغظارغع السابص ظفسه؟
إن السماح لعغؤئ تترغر الحام بثخعل طظاذص شغ درع 
الفرات وغخظ الجغاعن غراد طظه تسئما عع طاعصع أن 
غضعن طظ أجض اإلطساك بالمطش افطظغ الثي ظةتئ شغه 
شغ طظاذص إدلإ تغث تمضظئ طظ السغطرة المططصئ 
سطى الةئعات وصدئ سطى ضض الفخائض افخرى، وغراد 
لثخعلعا أن غساعط شغ تعتغث صرار شخائض المسارضئ 
لاضعغظ جسط سسضري واتث غسغر خطعات سمطغئ شغ 
شاح المسابر والمخالتئ طع ظزام اإلجرام بط العخعل 

لطتض السغاجغ وشص طا ترغثه أطرغضا.
وغثحى بسخ المتططغظ أن غضعن دخعل عغؤئ تترغر 
سظ  بثغق  الفرات  ودرع  الفرات  غخظ  طظاذص  الحام 
تطإ  ذرغص  إلى  وخعقً  الجاوغئ  جئض  طظاذص  تسطغط 

طاذا ترغث أملاظغا والشرب طظ بقدظا؟!
ـــــــــ بصطط: افجااذ الظثغر طتمث تسغظ (أبع طظعاج)*ـ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جسغث السئعدـ  ـ 

جغئزام
 جغا
رات
ظز

يحات مسؤو تركيا حول التصالح مع طاغية الشام  ت
تكشف حقيقة دورها  سوريا

يجب أن يكون الجيش الباكستا 
 لإلسالم والمسلم

ً
حاميا
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 السثد ٤١٣  ٣افربساء ٢٣ طظ ربغع افول ١٤٤٤ عـ المعاشص ١٩ تحرغظ افول/ أضاعبر ٢٠٢٢ طـ  

سثدعا  شغ  العسغ  (طةطئ  ظحرت 
ختغفئ  "صالئ  الاالغ:  الثئر   (٤٣٤
"عآرتج" شغ طصال لطضاتإ ساطعس 
عرئغض، إن سظاخر أطظغئ شغ السططئ 
طآخرًا  تثرغئات  عا  تطصَّ الفطسطغظغئ، 
تتئ  سّمان،  افردظغئ  الساخمئ  شغ 
الختغفئ  وذضرت  أطرغضغ.  إحراف 
أن عظاك صطصًا أطظّغًا شغ ضغان غععد 
افجعجة  أشراد  سصطغئ  تشغر  إزاء 
باتعا  الثغظ  الفطسطغظغئ  افطظغئ 
غظتازون إلى المصاوطغظ شغ الدفئ 

الفطسطغظغئ،  والسططئ  "(إجرائغض)  أن  عآرتج  وظعَّعئ  اقتاقل.  طع  الاظسغص  شغ  ضسفًا  حضض  طا  الشربغئ 
والعقغات الماتثة ظاصحعا طآخرًا خطعات أخرى طظ أجض تتسغظ صثرة افجعجة افطظغئ الفطسطغظغئ". وتابسئ: 
أطام  صعتعا  تسجغج  بعثف  لفجعجة  والثخغرة  السقح  ظصض  أجض  طظ  تسعغقت  تصثغط  تسائسث  ق  "(إجرائغض) 
المةمعسات المسطتئ. وصث ذرتئ أغدًا شضرة إصاطئ صعة شطسطغظغئ خاخئ، طثرَّبئ وطسطَّتئ بحضض جغث طظ 
أجض إرجالعا لطاساطض طع طصاوطغظ طسطتغظ طظ تماس وطظ الةعاد اإلجقطغ". وأحار المصال إلى اجامرار 
الطصاءات افطظغئ سطى المساعغات الرشغسئ بغظ السططئ الفطسطغظغئ وضغان غععد. ولثَّخئ الختغفئ العضع 
التالغ بأن المتاشض شغ ضغان غععد ق تتمض وجعئ ظزر طعتَّثة تةاه الاساطض طع افجعجة افطظغئ الفطسطغظغئ، 
وأن عظاك اخاقشًا شغ اآلراء تعل طظتعا طجغثًا طظ الخقتغات لطتفاظ سطى الاظسغص طسعا، أو تةاعطعا وحظ 

سمطغئ أطظغئ واجسئ شغ الدفئ".
: إن أعض شطسطغظ وافطئ اإلجقطغئ الثغظ تربطعط بافرض المئارضئ سصغثة اإلجقم لظ غسصطعا 
داطئ السصغثة اإلجقطغئ راجثئ شغ وجثاظعط، وبإذن  طا  أبثا  تساباتعط  طظ  طع ضغان غععد  السثاوة 
اهللا لظ تظةح أطرغضا وغععد وق تضام المسطمغظ شغ جطثعط سظ بصاشئ إجقطعط ضما ظةتعا طع رطعز 
وجغئعء  جثوره  طظ  غععد  ضغان  وجاصاطع  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  وجاترر  وأزقطعا،  داغاعن  جططئ 

المظسطثعن سظ أطاعط بسعء الساصئئ شغ الثظغا واآلخرة.

خطط  تظفغث  شغ  طسعا  وغظثرط  طئادئه  طظ  غظسطت 
افرض  جض  وإسطائه  غععد  ضغان  تبئغئ  شغ  أطرغضا 
سطغه  غططص  شغما  الثطعرة  تضمظ  وعظا  المئارضئ، 
وطتاخخئ  جغاجغئ  طحارضئ  واصسغا  شعغ  طخالتئ! 

شخائطغئ!
طتاخخئ سطى الطرغصئ افطرغضغئ شغ السراق ولئظان، 
شأطرغضا خظسئ ظمعذجا لطظزام السغاجغ عظاك ترغث 
وتفاغئ  المصسط  لاصسغط  شطسطغظ  شغ  اجاظساخه 
تسافرد  تاى  طاعالضئ  عحئ  ضسغفئ  وجسطعا  الئقد 
لعا،  تابسئ  ضسغفئ  وتةسطعا  الفؤات،  طظ  شؤئ  بضض 
أخئتئ  أن  الطائفغئ  المتاخخئ  تطك  ظاغةئ  شضاظئ 
والفخائض  الفؤات  تاصاجمعا  ضسضئ  سظ  سئارة  الئقد 
إلى  افطر  ووخض  افطرغضغ،  المحروع  شغ  المظثرذئ 
تالئ طظ الئآس والفساد المساحري أخرج الحسعب 
الطئصئ  تطك  وجه  شغ  بعرة  شغ  ولئظان  السراق  شغ 
الفاجثة السمغطئ فطرغضا الاغ تضرر ظفسعا باظاثابات 
السغاجغئ  المتاخخئ  وتظاب  اظاثابات،  وبثون 
ظفسعا، الاغ جسطئ الئقد أجغرة لطمساسمر افطرغضغ 

وظعئا لطماتاخخغظ.
طاتاخخعن ذائفغعن شغ لئظان والسراق ترغث أطرغضا 
شخائطغئ  طتاخخئ  سئر  شطسطغظ  شغ  اجاظساخعط 
تططص سطغعا (طخالتئ)، شما ظاب سظ اجاماسات الةجائر 
الئقد  لافاغئ  أطرغضا  تخظسه  الثي  ذاته  الصالإ  عع 
تصاجط  شغ  الفخائض  شاظحشض  الماتاخخغظ،  بغظ 
جططئ ق جغادة  العزارات والعظائش واقطاغازات شغ 
لعا إق سطى العرق؛ لاخئح صدغئ شطسطغظ سظث تطك 
الفخائض الماتاخخئ طةرد ضسضئ تاظاشج وتاخالح 
سطى تصاجمعا! وق غشغإ سظ أتث أن عظالك صطاسات 
السططئ  شغ  تةارغئ  واتاضارات  وأجعجة  ووظائش 
الفطسطغظغئ طصسمئ تسإ افتجاب والفخائض الاابسئ 

لمظزمئ الاترغر.

اقصاخاد الروجغ وترطاظه طظ المال شإن عثه الثول 
افجعاق  شغ  طسروضًا  الظفط  طظ  الضبغر  رؤغئ  تعد 
صرار  أن  إق  طظه،  روجغا  سائثات  لاصطغض  السالمغئ 
المسروض  ذلك  غةسض  افخغر  بطج"  "أوبك  طظزمئ 
صطغًق طا غآدي إلى ظصص المسروض وارتفاع افجسار 
واجافادة روجغا طالغًا، وعثا طا ق ترغثه تطك الثول. 
وتامبض  المثى  بسغثة  أعثاف  لعا  أطرغضا  أن  ختغح 
شغ صطع خقت أوروبا بروجغا، أي اجائثال جقجض 
غسائر  طالغًا  طعجضع  خظص  أن  إق  الطاصئ،  تعرغث 
تسمض  أن  غساشرب  لثلك  أغدًا،  ضئغرًا  أطرغضغًا  عثشًا 

السسعدغئ ضث عثا العثف افطرغضغ.
وافوروبغئ  افطرغضغئ  افعثاف  تطك  باب  وطظ   -٢
جصش  تبغث شرض  وبحضض  الثول تظاصح  شإن عثه 
تطك  أن  وذلك  الشاز.  وضثلك  الروجغ،  الظفط  لسسر 
الثول صث حاعثت بأن روجغا الاغ اظتسرت طعاردعا 
السصعبات  بفسض  افوروبغئ  افجعاق  سظ  الطاصئ  طظ 
صث ظةتئ شغ شاح أجعاق جثغثة لظفطعا شغ العظث 
والخغظ وبطثان آجغعغئ أخرى، ورغط السسر المثفخ 
الثي تئغع به روجغا ظفطعا لاطك الئطثان إق أن ارتفاع 
المفروضئ  السصعبات  وصع  سطى  سالمغًا  الظفط  أجسار 
الفرق،  ذلك  باسعغخ  لروجغا  جمح  صث  روجغا  سطى 
طظ  الروجغئ  لطثجغظئ  المالغ  المردود  أن  بمسظى 
سطى  الترب  صئض  طا  بفارة  طصارظئ  غاشغر  لط  الظفط 
أوضراظغا بسئإ ارتفاع جسر الظفط سالمغًا، لضض ذلك 
جاءت شضرة شرض جصش لسسر الظفط الروجغ لتخر 
المردود المالغ لمعجضع شغما غئصى طسروض الظفط 
ضاشغًا شغ افجعاق السالمغئ شائصى افجسار طسصعلئ شغ 
ظزر تطك الثول. وشرض جصش لسسر الظفط الروجغ 
افوروبغئ  الثول  تاةرأ  ولط  الاثطغط  صغث  غجال  ق 
افجسار  سطى  قظسضاجاته  ظزرًا  شرضه  سطى  وأطرغضا 
السالمغئ سظثطا تتةط روجغا سظ تعرغث الظفط لاطك 

الثول الاغ تفرض جصفًا لسسر ظفطعا.
بالباً: اظاثابات الضعظشرس افطرغضغ

١- تظسصث شغ ٢٠٢٢/١١/٨ اظاثابات الاةثغث الظخفغ 
لطضعظشرس افطرغضغ وغأطض التجب الةمععري، تجب 
عثه  شغ  بالفعز  تراطإ،  دوظالث  السابص  الرئغج 
اقظاثابات والسغطرة سطى طةطسغ الضعظشرس؛ الظعاب 
والحغعخ.. وعثه اقظاثابات طعمئ فن ظاائةعا تسث 
غثطط  الاغ  الرئاجغئ   ٢٠٢٤ اظاثابات  سطى  طآحرًا 
ظروف  وشغ  لطتضط،  لطسعدة  شغعا  الةمععري  التجب 
اقظصسام التاد الثي تساظغ طظه أطرغضا وتظصسط بغظ 
التجب الثغمصراذغ وحرضات الاضظعلعجغا الثاسمئ له 
له  الثاسمئ  الظفط  وحرضات  الةمععري  التجب  وبغظ 
ذات  سمغصئ  أبسادًا  بطج"  "أوبك  طظزمئ  لصرار  شإن 
سقصئ بعثه اقظاثابات، وعثا طربط الفرس شغ صرار 

السسعدغئ بثسط خفخ المظزمئ لقظااج.
الترجئ  الفارة  عثه  شعع  عثا  الفرس  طربط  أطا   -٢
٥ (وشغ  اظاثاباتعا:  طظ  حعر  صئض  أي  فطرغضا،  جثًا 

الئطثان  تتالش  أسطظ  الةاري  افول  أضاعبر/تحرغظ 
الظفط  إظااج  خفخ  "أوبك+"  لطظفط  المخثرة 
ظعشمئر/ طظ  بثاغئ  غعطغا  برطغض  ططغعظغ  بمصثار 

أجسار  ارتفاع  إلى  أدى  طا  المصئض،  الباظغ  تحرغظ 
الظفط بظتع ١٠ بالمؤئ، صئض أن تاراجع صطغق افجئعع 
الظاغتئ  وعثه   .(٢٠٢٢/١٠/١٢ افظاضعل،  الةاري. 
عغ  افجسار،  ارتفاع  أي  بطج"،  "أوبك  لصرار  التامغئ 
المصخعد طظ دسط السسعدغئ لطصرار، وذلك أن أجسار 
المتروصات شغ أطرغضا تساجئ لطظاخإ افطرغضغ وأن 
سظ  شغئسثه  الظاخإ  ذلك  طجاج  طظ  غشغر  ارتفاسعا 
الرئغج باغثن وتجبه الثغمصراذغ وغثشسه قظاثاب 
أن  ذلك  إلى  غحغر  وطما  الةمععري.  التجب  طرحتغ 
تاى  الثطغب  ودول  بالسسعدغئ  تاخض  ضاظئ  أطرغضا 
لما  أي  واتثًا،  حعرًا  بطج"  "أوبك  صرار  تأجغض  غاط 
بسث اظاثابات الاةثغث الظخفغ لطضعظشرس افطرغضغ، 
السسعدغئ  إن  جعرظال  جارغئ  وول  ختغفئ  (صالئ 
أطرغضغغظ  طسآولغظ  لمظاحثات  اقجاةابئ  رشدئ 
طةمعسئ  ضمظ  الظفط  إظااج  خفخ  صرار  تأجغض 
طخادر  سظ  ظصق  الختغفئ  وصالئ  بقس".  "أوبك 
افطرغضغغظ،  المسآولغظ  إن  المتادبات  سطى  طططسئ 
أضاعبر،  طظ  الثاطج  شغ  الصرار  اتثاذ  طظ  أغام  صئض 
دول  طظ  وغغرعا  الممطضئ  شغ  بظزرائعط  اتخطعا 
حعرا  الصرار  بإرجاء  لطمطالئئ  لطظفط  المظاةئ  الثطغب 
آخر لضظعط رشدعا. وصال أحثاص طططسعن سطى افطر 
إن المسآولغظ افطرغضغغظ حظعا تمطئ ضشط طضبفئ 
طسآولع  وأجرى  خططعا،  باأجغض  السسعدغئ  إلصظاع 
افطغر  السعث،  ولغ  طع  سثة  طضالمات  افبغخ  الئغئ 
جاظغئ  الثجاظئ،  وزغرة  وتتثبئ  جطمان،  بظ  طتمث 
لطختغفئ...  وشصا  السسعدي،  المالغئ  وزغر  إلى  غطغظ، 
صرار  بأن  غائغظ  وبعثا   .(٢٠٢٢/١٠/١١ الترة، 
خفخ إظااج الظفط المثضعر حثغث التساجغئ لطتجب 
الثغمصراذغ وإدارة باغثن صئغض اقظاثابات وأن تطك 

اإلدارة تاولئ تأجغطه لضظعا لط تفطح!
٣- وبضض عثا غادح بأن السسعدغئ وطظ وراء دسمعا 
التاجط لصرار "أوبك بطج" خفخ إظااج الظفط بمصثار 
ضئغر لطشاغئ (٢ ططغعن برطغض غعطغًا) ق تثطط لثسط 
خجغظئ روجغا الاغ غسادغعا الشرب، وق تثطط لاسمغص 
أزطئ الطاصئ شغ أوروبا، شعغ أسةج أن تصش ضث أوروبا 

شالمتاخخئ الفخائطغئ وإن غطفئ بشقف المخالتئ 
تةسض طظ افرض المئارضئ طجرسئ تاصاجمعا حرذطئ 
طظافسئ طظ المحروع افطرغضغ وطظثرذئ شغ تظفغث 
لمظزمئ  الثخعل  طفااح  عع  وعثا  أطرغضا.  طثططات 

الاترغر والسططئ الفطسطغظغئ.
عثه عغ السططئ الفطسطغظغئ وضض خطعة باتةاععا 
لطزطمئ  ورضعن  افطرغضغ  المحروع  شغ  اظثراط  عغ 
َتْرَضُظعا  ﴿َوَق  غصعل:  وتسالى  جئتاظه  واهللا  وطعطضئ، 
ُدوِن  طِّظ  َلُضط  َوَطا  الظَّاُر  ُضُط  َشَاَمسَّ َظَطُمعا  الَِّثغَظ  ِإَلى 
غصغظغا  شالمسألئ  ُتظَخُروَن﴾،  َق  ُبطَّ  َأْوِلَغاَء  ِطْظ  اهللاَِّ 
طتسعطئ؛ طظ غرضظ إلى الزطمئ لظ ُغظخر، وطا بظغ 
سطى باذض شعع باذض، شضغش بمظ غرضظ إلى أطرغضا 
بض  غظخر،  لظ  غصغظا  شعع  وطحروسعا؟!  وأدواتعا 
جغخئح أداة ذغسئ بغث أطرغضا شغ طتاولاعا لاخفغئ 

صدغئ شطسطغظ.
لضظ صدغئ شطسطغظ جائصى أضئر طظ عآقء جمغسا، 
أطئ  صدغئ  المئارضئ،  وافرض  اإلجقم  صدغئ  شعغ 
ورشع  المئارضئ  افرض  لاترغر  سغعظعا  ترظع  سزغمئ 
أضئر  شعغ  ملسو هيلع هللا ىلص،  الرجعل  طسرى  سطى  اإلجقم  راغئ 
الفخائطغئ  وأدواتعط  وسمقئعا  أطرغضا  طظ  بضبغر 
طظ  أضئر  الفطسطغظغئ،  السططئ  طظ  أضئر  والطائفغئ، 

ضض عآقء افصجام.
ولظ تساطغع أطرغضا بمحروع تض الثولاغظ تخفغاعا 
تترغرعا  عع  والةثري  التامغ  شالتض  تئرغثعا،  أو 
طظ غععد، ضما تررتعا افطئ اإلجقطغئ طظ صئض طظ 
الخطغئغغظ. شافطئ طعسعدة بالظخر وعغ تتث الثطا 
ظتع الثقشئ سطى طظعاج الظئعة لاصاطع اقجاسمار الشربغ 
وطحارغسه وسمقءه طظ بقدظا وترشع راغئ السصاب سطى 

 المسةث افصخى، إن ذلك سطى اهللا غسغر
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ (شطسطغظ)

إق إذا ذطإ طظعا أجغادعا شغ واحظطظ ذلك، وغادح 
شغ  أجغادعا  طع  تثطط  إظما  السسعدغئ  بأن  ضثلك 
الةمععري،  التجب  أجعط  طظ  ترشع  تاى  أطرغضا 
التغاة  تردي  غحغر إلى  ضان  وإن  وعثا  تراطإ،  تجب 
عثا  أن  إق  اقظصسام  وصع  سطى  أطرغضا  شغ  السغاجغئ 
طع  بالاساون  تجب  غسمض  بتغث  طرغسًا  غخئح  الاردي 
جعات خارجغئ لدرب طخالح التجب اآلخر تاى وإن 

ضان التجب اآلخر تاضماً!
طظ  غدئعا  وأظعرت  تظصعا  باغثن  إدارة  أبثت   -٤
طع  طصابطئ  شغ  باغثن  (وصال  وصرارعا،  السسعدغئ 
حئضئ "جغ إن إن"، طساء البقباء، إن عظاك "بسخ 
السعاصإ لما شسطعه (السسعدغعن) طع روجغا". وأضاف: 
ذعظغ،  شغ  غثور  وطا  شغه  أشضر  طا  شغ  أخعض  "لظ 
أن  باغثن  وأحار  سعاصإ".  عظاك  جغضعن  ولضظ 
"العصئ صث تان لعاحظطظ إلسادة الافضغر شغ سقصاعا 
 .(٢٠٢٢/١٠/١٢ افظاضعل،  (السسعدغئ)".  بالممطضئ 
وضثلك (صالئ الماتثبئ باجط الئغئ افبغخ، ضارغظ 
طظث  واضتا  ضان  باغثن  جع  الرئغج  إن  بغئر،  جان 
طع  طثاطفئ  سقصات  إلى  التاجئ  بحأن  إدارته  بثاغئ 
تراجع  واحظطظ  أن  الماتثبئ  وأضاشئ  السسعدغئ. 
خقل  غتثث  طا  وجااابع  السسعدغئ  طع  السقصات 
الضعظشرس.  طع  الاحاور  ظض  شغ  المصئطئ  افجابغع 
السسعدغئ  أن  ُغزعر  بطج"  "أوبك  صرار  أن  وأضاشئ 
الطاصئ.  بسغاجات  غاسطص  شغما  روجغا  طع  تاتالش 

الةجغرة ظئ، ٢٠٢٢/١٠/١٢).
رابساً: أطا طا عع الماعصع، شغئثو سطى الظتع الاالغ:

لمطغعظغ  بطج"  "أوبك  طظزمئ  خفخ  إن   -١
سطى  بصعة  ضاغط  صرار  عع  غعطغاً  الظفط  طظ  برطغض 
إدارة  شإن  الصرار  عثا  صئض  وتاى  الظفطغ.  المسروض 
برطغض  ططغعن  بستإ  صرارًا  اتثثت  صث  ضاظئ  باغثن 
جائ  لمثة  افطرغضغ  اقجاراتغةغ  المثجون  طظ 
شغ  المتروصات  أجسار  ارتفاع  لمعاجعئ  وذلك  أحعر، 
شغ  باغثن  إدارة  تادرر  ق  تاى  الماتثة  العقغات 
اظاثابات الضعظشرس ولمعاجعئ روجغا، (أسطظ الرئغج 
افطرغضغ، جع باغثن، سظ إذقق غغر طسئعق لطظفط 
لمساصئئ  خطعات  واتثث  افطرغضغئ،  اقتاغاذغات  طظ 
حرضات الظفط لسثم زغادة اإلظااج طظ اإلغةارات غغر 
الئغئ  بتسإ  الفغثرالغئ،  افراضغ  سطى  المساثثطئ 
افبغخ. وصال الئغئ افبغخ: "بسث الاحاور طع التطفاء 
والحرضاء، جغسطظ الرئغج سظ أضئر تترغر قتاغاذغات 
شغ  إضاشغ  برطغض  ططغعن  وغدع  الاارغت،  شغ  الظفط 
السعق غعطغاً شغ الماعجط - ضض غعم - لفحعر السائ 

المصئطئ.". جغ إن إن سربغئ، ٢٠٢٢/٣/٣١).
افطرغضغ  الرئغج  غصعم  ضغش  غادح  ضطه  وبعثا   -٢
صئض  المتطغئ  المتروصات  أجعاق  تعثئئ  بمتاولئ 
ترشخ  الثي  العصئ  شغ  الضعظشرس  اظاثابات 
عغ  عا  بط  اإلظااج،  لجغادة  باغثن  ذطئات  السسعدغئ 
الضعظشرس  اظاثابات  طظ  واتث  حعر  وصئض  أخغرًا 
إلظااج  ضئغر  بثفخ  بطج"  "أوبك  صرار  بثسط  تصعم 
طظ  أضبر  عع  بما  صاطئ  السسعدغئ  إن  بض  الظفط، 
ذلك، شصث ضاسفئ ضمغات الظفط الاغ تساعردعا طظ 
لطاائع  إغضعن"  "رغفغظغاغش  بغاظات  وتزعر  روجغا،...، 
(أن السسعدغئ اجاعردت ٦٤٧ ألش ذظ طظ الظفط، 
الظفط  طظ  غعطغا  برطغض  ألش   ٤٨ تعالغ  غسادل  طا 
الروجغ، تسطماعا سئر طعاظأ روجغئ وإجاعظغئ خقل 
الضمغئ  ضسش  تحضض  وعغ  غعظغع،  تاى  إبرغض  أحعر 
خقل  الروجغ  الظفط  طظ  اجاعردتعا  صث  ضاظئ  الاغ 
الفارة ذاتعا طظ ٢٠٢١. الترة، ٢٠٢٢/٧/١٥). وعثا 
دلغض سطى تآطر ضئغر تصعم به السسعدغئ بالاعاشص طع 
حرضات الظفط افطرغضغئ والتجب الةمععري افطرغضغ 
سطى طظاضفئ جغاجئ الرئغج باغثن إزاء روجغا وإزاء 

أجسار الظفط السالمغئ.
غصعم  الاغ  اقتخاقت  ذلك  ضض  إلى  أضغش  وإذا 
السسعدغئ  طع  السابصئ  تراطإ  إدارة  طظ  أرضان  بعا 
تظسص  السسعدغئ  أن  غادح  شإظه  ضعحظر  جارغث  طبض 
افطرغضغ  الةمععري  التجب  طع  الظفطغئ  جغاجاعا 
حرضات  وطع  تراطإ  السابص  الرئغج  جماسئ  وخاخئ 
وعثه  الةمععري،  لطتجب  المعالغئ  افطرغضغئ  الظفط 
الحرضات عغ خاتئئ الغث الطعلى شغ ظفط السسعدغئ.

٣- وق حك بأن عثه السغاجئ السسعدغئ جاسرضعا 
شغ طصئض افغام لدشعط طظ إدارة باغثن الاغ أسطظئ 
بأظعا بخثد طراجسئ سقصاتعا طع السسعدغئ بسث صرار 
طسآولغ  إن  بض  لقظااج،  ضئغر  بثفخ  بطج"  "أوبك 
السسعدغئ  بغظ  غربطعن  أخئتعا  باغثن  إدارة 
وروجغا: (أضث الرئغج افطرغضغ باغثن، أظه "جاضعن 
عظاك سعاصإ" سطى السسعدغئ بسئإ صرارعا شغ إذار 
اإلظااج،  تخص  خفخ  الظفطغ  بقس  أوبك  تتالش 
وأضث أن العصئ صث تان "إلسادة الافضغر" شغ السقصئ 
طةطج  باجط  الماتثث  أضث  بغظما  السسعدغئ،  طع 
افطظ الصعطغ افطرغضغ، جعن ضغربغ، أن الرئغج أطر 
بإجراء "إسادة تصغغط" لطسقصئ بغظ العقغات الماتثة 
والسسعدغئ، (الترة، ٢٠٢٢/١٠/١٢). وضثلك عاجط 
طغظغظثغج،  بعب  الماظفث،  الثغمصراذغ  السظاتعر 
الحغعخ  طةطج  شغ  الثارجغئ  السقصات  لةظئ  رئغج 
شسال  بحضض  "تثسط  الرغاض  أن  (طسائرا  السسعدغئ، 
روجغا شغ غجوعا العتحغ فوضراظغا". وصال السظاتعر، 

تامئ: طا وراء تثفغخ السسعدغئ الضئغر إلظااج الظفط؟

تامئ ضطمئ السثد: إسقن الةجائر عثشه بث الروح شغ طحروع أطرغضا اقجاسماري 
المامبض بتض الثولاغظ!

عنا من السلطة الفلسطينية
اف أمريكي تدربوا  األردن بإ

البقباء،  خئاح  إلغظعي،  وقغئ  طظ  دوربغظ،  رغاحارد 
شغ  روجغا  تفعز  أن  بعضعح  ترغث  "السسعدغئ  إن 
"دسعظا   CNN لحئضئ  وأضاف  أوضراظغا".  شغ  الترب 
إن  المعضعع،  عثا  تعل  لطشاغئ  خرغتغظ  ظضعن 
العقغات  ضث  السسعدغئ  السربغئ  والممطضئ  بعتغظ 
الماتثة"، طآضثا أن "السسعدغئ لغسئ تطغفا جثغرا 
بالبصئ". (الترة، ٢٠٢٢/١٠/١٢). وطما ق حك به أن 
طخطتئ  أجض  طظ  افسمال  بعثه  تصعم  ق  السسعدغئ 
ضث  ضئغر  ببصض  ألصئ  صث  ضاظئ  إظعا  إذ  روجغا، 
المخالح الروجغئ جظئ ٢٠٢٠ أبظاء إدارة تراطإ طظ 
أجض تمض روجغا وإجئارعا وصاعا سطى خفخ اإلظااج 
(ضما جاء شغ جعاب السآال "أزطئ الظفط وتثاسغاتعا" 
أتث  بئال  غثطر  شأن  لثلك   ،(٢٠٢٠/٤/٢٩ المعاشص 
عثا  شإن  أطرغضا  ضث  روجغا  تظاخر  السسعدغئ  بأن 
خغال ق طضان له سظث تضام السسعدغئ سمقء أطرغضا.

التالغئ  الظفطغئ  السغاجئ  تصغصئ  عغ  عثه  خاطساً: 
لطسسعدغئ والاغ تاسارض وبحضض خارخ طع رغئات 
التجب  رغئات  طع  تاعاشص  أظعا  إق  باغثن  إدارة 

افطرغضغئ  الظفط  وحرضات  افطرغضغ  الةمععري 
افجسار  ترشع  أن  زاوغئ  طظ  ترغث  والاغ  له  الثاسمئ 
ترغث  أعط  زاوغئ  وطظ  ذلك،  طظ  طسافغثة  فظعا 
شغ  الثغمصراذغغظ  باغثن  الرئغج  أظخار  إجصاط 
أن  أطض  سطى  المصئطئ  الظخفغئ  الضعظشرس  اظاثابات 
الضعظشرس،  غرشاغ  سطى  الةمععري  التجب  غسغطر 
شغسعض ذلك لعط السعدة لطرئاجئ أغدًا جظئ ٢٠٢٤.

ولع أرادت السسعدغئ وطسعا دوغقت الظفط الثطغةغئ 
لفسطئ  وتسسغرًا  تسعغصًا  الظفط  بأجعاق  تاتضط  أن 
عآقء  أن  إق  حسعبعا  وطخطتئ  لمخطتاعا  ذلك 
افشضار،  عثه  طبض  بئالعط  غثطر  ق  السمقء  التضام 
شصث تحربعا السمالئ والثدعع لفجظئغ وتحربعا سثاء 
جقتًا  المسطمغظ  ظفَط  غةسض  ولظ  وأعطه،  اإلجقم 
بأغثغعط ق بأغثي أسثائعط إق دولُئ الثقشئ الصادطئ 
ِ اهللاِ  نُونَ * بِنَرصْ مِ حُ املُْؤْ رَ فْ ئِذٍ يَ مَ وْ يَ صرغئًا بإذن اهللا. ﴿وَ

 ﴾ يمُ حِ يزُ الرَّ زِ وَ الْعَ هُ اءُ وَ نْ يَشَ ُ مَ نْرصُ يَ
شغ التادي والسحرغظ طظ ربغع أول ١٤٤٤عـ

٢٠٢٢/١٠/١٧م

raya_no_413.indd   3raya_no_413.indd   3 17.10.2022   16:05:5317.10.2022   16:05:53



افربساء ٢٣ طظ ربغع افول ١٤٤٤ عـ المعاشص ١٩ تحرغظ افول/ أضاعبر٢٠٢٢ طـ  ٤     السثد ٤١٣

افول، خاخئ أظه تخطئ طتاوقت طثطخئ شغ السابص 
لقظصداض سطى السمقء السغاجغغظ شغ التضط.

طظ  اقصاخاد  طفاخض  سطى  الماظفثغظ  جغطرة   -٣
سطى  غثفى  وق  الضئار.  الةغح  وضئاط  السغاجغغظ 
الماابسغظ لحؤعن طخر اقصاخادغئ أن طفاخض اقصاخاد 
شغعا غسغطر سطغعا الماظفثون شغ التضط، والمصربعن 
الضئار.  والصادة  الدئاط  ضئار  طظ  الةغح؛  طظ  طظعط 
سطى  ظحر  طصال  شغ  الظةار  الرتمظ  سئث  الضاتإ  غصعل 
طعصع طةطئ جاجئ بعجئ باارغت ٦ تمعز/غعلغع ٢٠١٤: 
"إن تضطغش الةغح بمحارغع الئظغئ الاتاغئ المتطغئ لغج 
جطعضاً جثغثًا طظ السططات المخرغئ، ولضظ تةّثد دور 
الةغح شغ الحآون الثاخطغئ لطئقد؛ وخاخئ طظث اإلذاتئ 
بالرئغج طتمث طرجغ شغ تمعز/غعلغع طظ سام ٢٠١٣
وتظخغإ سئث الفااح السغسغ رئغساً لطئقد شغ تجغران/

طآجسات  بقث  بمئ  "وعظاك  وغصعل:   ،"٢٠١٤ غعظغع 
اصاخادغئ طاثخخئ، تثار شروسعا بمسرشئ وزارة الثشاع، 
المتطغئ  اقصاخادغئ  المحارغع  شغ  طئاحرًا  دورًا  تطسإ 
العذظغئ.  الثثطئ  طحروسات  جعاز  وعغ: ١-  لطةغح: 
٢- العغؤئ السربغئ لطاخظغع. ٣- العغؤئ الصعطغئ لقظااج 
التربغ. وأطا افراضغ الجراسغئ شإن الثولئ تصثم اطاغازات 
ضئغرة لطسسضرغغظ الماظفثغظ شغ الةغح باطاقك آقف 
العضاارات طظ افراضغ. غصعل الضاتإ طخطفى إبراعغط 
شغ طعصع المسعث المخري لطثراجات باارغت ٦ ضاظعن 
التاضط  السسضري  الظزام  "جغطر   :٢٠١٨ الباظغ/غظاغر 
سطى طسزط إن لط غضظ ضض طزاعر التغاة اقصاخادغئ شغ 
طخر، وتسث أراضغ الثولئ المخرغئ طظ أبرز الصطاسات 
الاغ غساتعذ سطغعا السسضر، وتمئ تطك السغطرة سطى 
غعلغع   ٣ اظصقب  سصإ  ذروتعا  وخطئ  سثة،  طراتض 
بمخر  افتثاث  جطح  سطى  المطش  عثا  وبرز   ."٢٠١٣
شغ السصثغظ افخغرغظ لتضط طئارك، الثي طظح أرضان 
ظزاطه طقغغظ افشثظئ لرجال افسمال، ضمظ خفصات 
فظفسعط  السسضر  طظح  اقظصقب  وبسث  الفساد،  حابعا 
آقف افشثظئ تتئ حسار "لطصعات المسطتئ"، شدقً سظ 
وضع أغثغعط سطى طسزط أراضغ الثولئ، إضاشئ إلى طظح 
السغسغ تضاطا سربا سحرات افشثظئ؛ شغ أطاضظ سثة شغ 
طخر بالمثالفئ لطصاظعن، ضض ذلك شغ خطعات ُتسّث بضض 
المساغغر إعثارًا لمصثرات الحسإ المخري، المالك العتغث 
لعثه المصثرات والبروات تسإ ظخعص ضض الثجاتغر 

وافسراف الصاظعظغئ الثولغئ واإلصطغمغئ.
اإلجقطغئ،  الترضات  أبظاء  سطى  الحرجئ  الترب   -٤
الترب  وعثه  وغغرعا.  جغظاء  شغ  الةعادغئ  والترضات 
لغسئ جثغثة شغ طخر، بض عغ صثغمئ طظث أغام بعرة 
وأسثم  اإلجقطغئ،  الةماسات  اضطعثت  تغث   ،١٩٥٢
جظئ  شغ  وذلك  المظحغئ،  بتادبئ  جمغ  شغما  صادتعا 
المسطمغظ  اإلخعان  صادة  بسخ  اتعمعا  تغث   ،١٩٥٤
عآقء  وطظ  الظاخر؛  سئث  جمال  الرئغج  صاض  بمتاولئ 
الثغظ ظفث شغعط تضط اإلسثام: طتمعد سئث الططغش، 
دوغر،  وعظثاوي  الطغإ،  وإبراعغط  ذطسئ،  وغعجش 
طسطسض  واجامر  سعدة.  الصادر  وسئث  شرغطغ،  وطتمث 
اإلسثاطات بسث ذلك، تغث ظفث تضط اإلسثام بصغادات 
الدابط  طظعط  السادات:  الرئغج  طصاض  بسث  جثغثة 
السسضري خالث اإلجقطئعلى، وتسغظ سئاس، وطتمث 
سئث السقم شرج، وسئث التمغث سئث السقم، وسطا ذاغض 
تمغثة. وطا زال طسطسض المقتصئ والسةعن لطترضات 
اإلجقطغئ؛ تغث غصئع المؤات طظعط شغ جةعن طخر 
الماظابرة سطى اطاثاد أرضعا. والعثف طظ عثه الترب 
الحرجئ عع تماغئ ظزام السمالئ وإبساد حسإ طخر سظ 
تأغغث الةماسات اإلجقطغئ، وإرجال رجالئ صعغئ لضض طظ 
غتاول العصعف شغ طصابطئ الظزام والاخثي له، أو الافضغر 

 باقظصقب سطغه
غائع...

ظحر طعصع (روجغا الغعم، افربساء، ١٦ ربغع افول ١٤٤٤عـ، ٢٠٢٢/١٠/١٢م) خئرا جاء شغه: اسارشئ طسآولئ 
رشغسئ شغ حرضئ شاغجر افطرغضغئ لفدوغئ بأن الحرضئ لط تضظ سطى سطط طا إذا جغضعن لصاح الحرضئ صادرا سطى 
وصش وباء شغروس ضعروظا، صئض ذرته شغ السعق. وتدرت طثغرة شاغجر لفجعاق الثولغئ الماطعرة جاظغظ 
جمال، غعم اقبظغظ، جطسئ اجاماع لطئرلمان افوروبغ. وجألعا الظائإ الععلظثي روب روس: "عض تط اخائار 
صثرة لصاح شاغجر المداد لضعشغث سطى طظع اظاحار الفغروس، صئض أن غثخض السعق؟"، طدغفا أظه غرغث جعابا 
طئاحرا ظسط أم ق. وصالئ جمال ردا سطغه: "بحأن السآال طا إذا ضظا سطى سطط بصثرته سطى وصش اقظاحار صئض 
أن غثخض السعق. ق". وتابسئ: "ضظا طدطرغظ لظاترك بسرسئ السطط تاى ظفعط طا غتثث شغ السعق، وطظ 
عثا المظططص ضان سطغظا الصغام بضض حغء طع المةازشئ". وأضاشئ أن المثغر الاظفغثي لطحرضئ ألئرت بعرق 
"ضان غحسر بأعمغئ طا ضان غتثث شغ السالط، وبالظاغةئ خرشظا ططغاري دوقر طظ أخعل شاغجر الثاخئ بحضض 
شغه طةازشئ، لظضعن صادرغظ سطى إجراء افبتاث وتطعغر وخظاسئ الطصاح بحضض شغه طةازشئ، ولظساطغع الاأضث 

طظ أظظا شغ طعصش غةسطظا صادرغظ سطى المساسثة شغ طعاجعئ العباء".

سصإ تعظؤئ رئغج أطرغضا جع باغثن الصادة شغ لئظان وضغان غععد باتصغص طا تسائره أطرغضا اخاراصاً تارغثغاً سطى 
التثود الئترغئ لطئطثغظ، وإظعاء ظجاسعما رجمغاً وإظحاء تثود بترغئ دائمئ بغظعما، صال ظائإ رئغج المضاإ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ لئظان افجااذ سئث الططغش داسعق شغ تسطغص ضائه إلذاسئ المضاإ اإلسقطغ 
المرضجي لتجب الاترغر: إن المططع سطى طسار اقتفاصغئ الاغ أبرطاعا أطرغضا طع غععد وواشص سطغعا لئظان غثرك 
تماطا الةرغمئ الاغ اصارشعا ضض طظ رئغج الةمععرغئ ورئغج طةطج الظعاب ورئغج التضعطئ، وطسعط طظ 
جضئ سظعط، تجب إغران شغ لئظان. وأضاف: لصث خرج ضغان غععد طظاخرا شغ عثه المفاوضات وتصص أعثاشا طا 
ضان غتطط بعا، بض وخطئ الاسطغصات داخض ضغان غععد لحضر تجب إغران سطى طعاشصاه وإسطائه الدعء افخدر 
لطمدغ شغ اقتفاق! شغععد لط غضافعا بصدط طساتات بترغئ شغعا تصعل غاز طآضثة، بض تتاعي اقتفاصغئ سطى 
ضماظات أطظغئ بسثم الاسرض في طظ تصعل غععد والمراشص الئترغئ. وخطص افجااذ الثاسعق إلى الصعل: إن 
عثا الاظازل والامضغظ لطسثو ق غصعم به إق طظ رضغ بثغاظئ التضام والاطئغع طع الضغان الشاخإ لاجداد شغ 
ختغفاه وختغفئ عثا السعث وعآقء التضام، شعق جرائمعط شغ جعرغا، جرغمئ جثغثة وعغ الاطئغع طع غععد.

اتفاق ترسيم الحدود البحرية ب كيان يهود ولبنان 
جريمة جديدة  حق فلسط

ذضرظا شغ التطصئ السابصئ تعخغفا وتحثغخا لعاصع التغاة 
الاغ غسغحعا أعض طخر، ولعاصع حسإ طخر؛ طظ تغث 
ضّثه،  المآاطرات  ضض  رغط  باإلجقم،  والاخاصه  تئه 
وتعخغفاً لعاصع الاسطط والائسغئ والسمالئ سظث تضاطه، 

وظعئعط لفطعال والبروات.
إن عثا العاصع الثي غعحك سطى اقظفةار، وغثشع أبظاء 
طخر افترار الشغعرغظ سطى اإلجقم إلى الئتث سظ ذرغص 
الثقص اظطقصا طظ أتضام اإلجقم، صث جسض الشرب غرضج 
جععده بضباشئ ضث طخر وأبظائعا؛ تاى ق تخض افطعر 
إلى تّث اقظفةار، ضما تخض شغ أغام البعرة جظئ ٢٠١٢. 
لصث صام الشرب وسطى رأجه أطرغضا بعضع خطط ضث أعض 
الضظاظئ، تاى ق غخطعا إلى سمطغئ تشغغر جثرغئ ختغتئ. 
شما عغ عثه افجالغإ والعجائض الماضرة الاغ وضسعا 
الشرب لاطعغص حسإ طخر، والعصعف شغ وجعه، وطظسه 
طظ الاترر واقظسااق طظ الائسغئ والسمالئ الاغ شرضعا 
سطغه تضاطه، والثروج طظ عثا الضابعس البصغض، والثل 
والععان والفصر والترطان، وعض غمضظ أن غظةح الشرب 

شغعا؟! أطا الثطط وافجالغإ شأبرزعا:
١- الادطغض الفضري والسغاجغ: وظصخث به إلعاء الظاس 
لطاشغغر  وق  لطثقص  تعخض  ق  جاظئغئ  بأعثاف  أوق 
آخر  أطرًا  سطغعط  شاتعا  أطر  طظ  خطخعا  ضّطما  الةثري؛ 
شغعا  غطععظعط  شارغئ  دوران  تطصئ  شغ  لغئصعا  غغره؛ 
بافعثاف العضغسئ سظ الشاغات الساطغئ السزغمئ. وطظ 
عثه افلعغات: اقظاثابات، والاظاشج سطى الئرلمان الثي 
ق غمئ لطتضط ولطصرارات السغاجغئ بأغئ خطئ، وذلك 
ضما جرى شغ أسصاب البعرة لخرف الظاس سظ طساوئ 
الادطغض  وطظ  والماظاطغئ.  الماضررة  وجرائمه  الظزام 
الفضري والسغاجغ أغدا: اقتعاطات الماضررة لطةماسات 
اإلجقطغئ بأظعا جئإ المحاضض وافزطات. وشغ بسخ 
افتغان غسمض الظزام سطى إبارة المحاضض شغ طظطصئ 
طا، وإلخاصعا بالةماسات اإلجقطغئ؛ لغخرف الظاس سظ 
تةط المأجاة الاغ غسغحعا عثا الظزام طظ تئسغئ وسمالئ 
وتردٍّ اصاخادي وصروض، وبغع افخعل اقصاخادغئ شغ 
طظ  ذلك  وغغر  الساطئ،  المآجسات  وخخثخئ  الئطث، 
جرائط وطظ ظعإ وجطإ لمصثرات الئطث. وطظ الادطغض 
أغدا الاثعغش طظ ردة شسض الشرب طظ وخعل اإلجقم 
حاططئ طع السالط،  لطتضط، وبأن الحسإ جغعاجه ترباً 

وأظه جغةعع وغسرى وجغسغح شغ سجلئ سظ السالط.
٢- تضئغض المآجسئ السسضرغئ: وظصخث بثلك الرصابئ 
المسامرة سطى الصغادات والدئاط الفاسطغظ المآبرغظ 
التساجئ  المظاخإ  إسطاء  شغ  والاتّري  الةغح،  شغ 
طظ  الةغح  تمضغظ  وسثم  لطثولئ،  العقء  فختاب 
افجطتئ شغ البضظات السسضرغئ إق ضمظ أتعال طسغظئ، 
وتتئ رصابئ حثغثة، وضمظ تصسغمات وججئغات عظا 
وعظاك؛ طسغطٍر سطغعا وطراصئئ بحضض دصغص. اإلغراءات 
المالغئ واقطاغازات لعثه المآجسئ؛ أي ربط الصغادات 
بافطعر المالغئ المسامرة. إضاشئ إلى عثا وذاك تبصغش 
أشراد الةغح ببصاشئ خاخئ إلخقص العقء لطسغاجغغظ 
والطاسئ السمغاء. أطا الخش افول شبصفععط ببصاشات خاخئ 
شغ الثول افجظئغئ، وتتئ سغعن المآجسات السسضرغئ 
التثغثغئ  الصئدئ  شغعا.  التربغئ  والضطغات  الشربغئ 
والرصابئ الخارطئ لضض أطر شغ عثه المآجسئ، وتظفغث 
سصعبات الثغاظئ السزمى لضض طظ غثالش أواطر العغؤئ 
السغاجغئ وأعثاشعا. وعثا افطر تصعم به الثولئ وأجعجة 
الةغح؛  شغ  الصغادات  طظ  افول  والخش  طثابراتعا، 
وذلك ترخاً طظعا سطى اجامرارغئ الائسغئ والسمالئ طظ 
عثه المآجسئ؛ لاظفغث المحارغع اقجاسمارغئ المظعذئ 
بعا طظ التضعطئ. وافطر الباظغ الثي طظ أجطه غةري 
بأس  ق  سثد  وجعد  عع  السسضرغئ  المآجسئ  تضئغض 
السسضرغغظ  طظ  وجمعرة  المثطخئ  الصغادات  طظ  به 
السادغغظ، وعثا افطر غثغش صادة المآجسئ طظ الخش 

مصر الكنانة والمؤامرات المتعددة
إلجهاض العمل اإلسالمي!

(الحلقة الرابعة)

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ 

من ثمار الحضارة الرأسمالية
كة فايزر لم تخت قدرة اللقاح ع وقف وباء كورونا 

قبل طرحه  األسواق

أسطظئ الطةظئ اقصاخادغئ السطغا لطتعبغغظ سئر بغان لعا 
طثاذئات  باترغر  صاطئ  أظعا  ٢٠٢٢/١٠/٠٥م،  شغ 
وافجظئغئ  المتطغئ  الظفطغئ  الحرضات  لةمغع  ظعائغئ 
الساططئ شغ طةاقت الظفط المثاطفئ اإلظااجغئ طظ تصعل 
الظفط، والظاصطئ له إلى سرض الئتر اجاسثادًا لاخثغره، 
السالمغئ،  افجعاق  شغ  وبغسه  تسعغصه  سطى  والساططئ 
بالاعصش سظ طمارجئ جمغع تطك افسمال ظعائغاً. وصالئ 
الطةظئ اقصاخادغئ (تأجسئ شغ ٢٠١٨م برئاجئ ظائإ 
رئغج العزراء لطحآون الاظمعغئ واقصاخادغئ تسغظ 
اآلن  الطةظئ  رئغج  بأسمال  غصعم  افعثل،  طصئعلغ 
طتاشر بظك خظساء عاحط إجماسغض)، صالئ "إن سمطعا 
عثا جاء ضإجراء صاظعظغ غساظث إلى الثجاعر والصعاظغظ 
البروات  وخغاظئ  بتماغئ  تطجم  الاغ  الظاشثة،  الغمظغئ 
العذظغئ، باقجاظاد إلى اتفاصغات المحارضئ الاغ أصرعا 
طةطج الظعاب، وضثلك صرارات الةمسغئ الساطئ لفطط 
أعثاشًا  التعبغعن  وضع  شماذا  الخطئ".  ذات  الماتثة، 
غسسعن لاتصغصعا طظ وراء الصغام بعثه الثطعة؟ وطاذا 

ضان واجئاً سطغعط أن غصعطعا به؟
خاام  شغ  التعبغ  المطك  سئث  إن  ظصعل  الئثاغئ  شغ 
أغطعل/ لــ٢١  الباطظئ  السظعغئ  الثضرى  شغ  خطابه 

جئامئر المظخرم، صث خاذإ الحرضات الظفطغئ لعصش 
أسمالعا شغ الغمظ، شغ ظض الترب والتخار، خخعخًا 
أن السائثات الظفطغئ والشازغئ لط تعجه لخرف طرتئات 
طعظفغ الصطاع التضعطغ الماعصفئ طظث السام ٢٠١٧م، 
المةطج  رئغج  المحاط  طعثي  بسثه  ورددعا 
اقصاخادغئ  الطةظئ  الاصفاعا  وبسثه  افسطى،  السغاجغ 
الظفطغئ  لطحرضات  الثطابات  تعجغه  وباحرت  السطغا، 

الساططئ شغ الغمظ.
غرغث التعبغعن طظ وراء الصغام بعثا السمض السغاجغ 
أن غدسعا المطش اقصاخادي سطى جثول أسمال الئتث 
بسث  غربغئ،  دولغئ  برساغئ  الصادطئ  المفاوضات  شغ 
السابصئ.  المئاتبات  جعقت  شغ  اجائساده  لمسعا  أن 
لغسائسثوا تئسات تردي تالئ الظاس المسغحغئ شغ ظض 
اظسثام الرواتإ، الدارة بعط، وإدراج أتئاسعط المثظغغظ 
والسسضرغغظ شغ ضحعشات المرتئات. والمدغ صثطاً شغ 
سطى  التعبغعن  وغعاشص  خظساء.  شغ  تضمعط  ترجغت 
خرف رواتإ المعظفغظ التضعطغغظ، وشص آلغئ إحراشغئ 
صرار  وشص  الماتثة،  افطط  طظ  سطغعا  وطافص  واضتئ 

طةطج افطظ ٢٤٥١.
السمض،  بثلك  الصغام  وراء  طظ  التعبغعن  غعثف  ضما   
بسث أن اظفردت سثن بةمغع الصطاسات الظفطغئ المظاةئ 
لطظفط والشاز شغ طأرب وحئعة وتدرطعت والمعرة، 
الدشط سطى الحرضات الظفطغئ افوروبغئ الساططئ شغ 
الظفطغئ  الحرضات  طظ  إتاوات  سطى  والتخعل  الغمظ 
الساططئ شغ الغمظ طصابض اجامرارعا شغ السمض "تتئ 
الحرضات  طع  اقتفاصغات  إبرام  خغاغئ  إسادة  طسمى 
الظفطغئ الساططئ شغ الغمظ"، ظزغر الاطعغح الثفغ لعا 
بإدخال حرضات ظفطغئ أطرغضغئ طاثفغئ بمزعر آجغعي 
ضعري وإظثوظغسغ - لطاظصغإ سظ الظفط شغ افتعاض 
الرجعبغئ شغ الصطاسات المطروتئ لطاظصغإ سظ الظفط 
اطاغازات  سطى  التخعل  طظ  السابص  شغ  اْجُاْئِسَثْت   -
لطاظصغإ سظ الظفط شغ الصطاسات الظفطغئ المطروتئ 

طظ وزارة الظفط بخظساء.
الظفطغئ  لطحرضات  تعبغئ  تترغرغئ  خطابات  تعجغه 
أراطضع  حرضئ  اجاعثاف  غحئه  الغمظ،  شغ  الساططئ 
الظفطغئ السسعدغئ بسثد طظ العةمات السسضرغئ، الاغ 
أوصفاعا العثظئ طظث ٢ ظغسان/أبرغض الماضغ. لضظ عض 
العصئ الغعم غسمح باضرار جغظارغع العةمات السسضرغئ 
الغمظ؟  داخض  افوروبغئ  الظفطغئ  الحرضات  ضث  ظفسه 

النفط في اليمن بين األمس واليوم
والحال الذي يجب أن يكون عليه
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عثا طا جابئاه افغام الصادطئ.
طع أن وجعد الظفط شغ الغمظ غسعد إلى بثاغات الصرن 
المظخرم "إبان بصاء الغمظ شغ ضظش الثقشئ السبماظغئ"، 
تطاعا أسمال اجاضحاشغئ سظه شغ الخطغش سطى حعاذأ 
وصث  شغه،  اجاضحاشغئ  بؤر  بتفر  ُتِعَجْئ  افتمر،  الئتر 
تدر إلى الخطغش شغ ١٩٢٨م ضرغظ ظةض الثبطعطاجغ 
افطرغضغ المحارك شغ تسعغات ظعاغات الترب السالمغئ 
افولى. تقه تفر بؤر اجاضحاشغ شغ بمعد بتدرطعت 
أسطظ  شغما  افطرغضغئ،  بان  حرضئ  طظ  ١٩٦٠م  شغ 
اقجاسمار الئرغطاظغ لةظعب الغمظ سظ وجعد الظفط 
بسرض الئتر شغ بؤر حرطئ بالصرب طظ المضق بمتاشزئ 
تدرطعت. إق إن اجاضحاف الظفط وإظااجه بمتاشزئ 
طأرب، صث صاطئ به شغ ١٩٨٤م حرضئ عظئ افطرغضغئ 
الممطعضئ فجرة بعش، وشغ طتاشزئ حئعة بسث أتثاث 
١٣ ضاظعن الباظغ/غظاغر ١٩٨٦م طظ الروس، بط شغ 
تدرطعت والمعرة. وطظ الماعصع سعدة اقجاضحاشات 
طظث  افطرغضغئ،  الحرضات  طظ  الخطغش  شغ  الظفطغئ 

وخعل التعبغغظ خظساء شغ ٢٠١٤م.
تصثر ضمغئ الظفط شغ سمعم الصطاسات الظفطغئ المظاةئ 
ططغعن برطغض غعطغاً، طا سثا الشاز الثي غضعن طخاتئا 
لطظفط وضاظئ الحرضات تترصه شغ الةع بمعاشصئ الظزام 
الصائط، إق أن أعض الغمظ غساظعن طظ اتساع رصسئ الفصر، 
واجاشقل افطط الماتثة والمظزمات الشربغئ الثولغئ 
المحئععئ لعثا المطش، لاعجغع تثخقتعا شغ الغمظ، 
تةاه  الغمظ  وغثشع  الثولغئ،  المسعظات  إلغعط  ُه  وُتَعجَّ
الثولغغظ،  الظصث  وخظثوق  الئظك  طظ  الصروض  ذطإ 
الطثغظ غحارضان طع الحرضات الظفطغئ افجظئغئ بعثف 
حراء أخعل اصاخادغئ شغ الغمظ وسطى رأجعا الصطاسات 
الظفطغئ، بتةئ اجاغفاء الصروض المصثطئ له طظعما، 

وسةجه سظ جثادعا!
إن واصع تال الحرضات الظفطغئ الساططئ سطى اجاضحاف 
تال  بصغئ  طبض  الغمظ،  شغ  الظفط  وتسعغص  وإظااج 
طظ   ٪٥١ غثعإ  السالط،  شغ  لطظفط  المظاةئ  الئقد 
صغماه لخالح تطك الحرضات، غداف إلغعا صغمئ تضطفئ 
ُرَعا  اإلظااج لخالح الحرضات المظصئئ بمئالس ذائطئ ُتَصثِّ
تطك الحرضات. بط إن تطك الحرضات تخئح طآبرة شغ 
الصرار السغاجغ لطئقد الاغ تسمض شغعا، ظزغر اساماد 
تطك الئقد شغ طغجاظغاتعا سطى ظسإ تصارب طظ ١٠٠٪، 
شغخئح أطر الئقد طرععظاً بمثى طا تصثطه تطك الحرضات 
لطثجغظئ الساطئ فظزمئ التضط شغعا. أطا تخئ افظزمئ 
البطث  أبقث:  لبقبئ  طصسط  شإظه  الظفط،  سائثات  طظ 
افول غثعإ ظزغر حراء أجطتئ لتماغئ تطك افظزمئ 
شغ طسارك الماشغرات السغاجغئ، وغصئع البطث الباظغ شغ 
الئظعك الشربغئ لاحشغض اصاخادغاتعا، شغما غسعد البطث 
افخغر لطثجغظئ الساطئ بسث أن غمر سطى أغثي الطخعص 

التضعطغغظ.
دجاعر  إلى  غساظثوا  أق  بالتعبغغظ  ترغا  ضان  لصث 
وق  السعء،  تضام  طظ  جئصعط  طظ  ولعائح  وصعاظغظ 
غرضعا بأصض طظ ذرد جمغع الحرضات الظفطغئ الساططئ 
شغ الغمظ، وغطشعا سصعدعا الئاذطئ حرساً، الصائمئ سطى 
تمطك تخئ شغ التصعل الظفطغئ. شالظفط شغ اإلجقم 
ططضغئ ساطئ ق غةعز تتعغطه إلى ططضغئ دولئ أو ططضغئ 
الظفطغئ  لطحرضات  بامطغضه  بالك  شما  فعطه،  خاخئ 

افجظئغئ الشربغئ اقجاسمارغئ؟!
إصاطئ  سطى  المسطمعن  غسمض  أن  جثغئ  تأتغ  عظا  طظ 
وغةمسعط  باإلجقم  غتضمعط  لعط  جغاجغ  ضغان 
وغجغض سظعط التثود الاغ خظسعا الشرب خاتإ تطك 
دولئ  إصاطئ  جعى  أطاطعط  ولغج  الظفطغئ،  الحرضات 
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