
ظزط تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ غعم 
السئئ ٢٠٢١/١٠/٩ بقث وصفات تاحثة شغ رام اهللا 
والثطغض وذعلضرم، دسا شغعا إلى تترك شسطغ لةغعش 
المسطمغظ ردا سطى صرار اقتاقل السماح لطغععد بأداء 
خطعاتعط شغ باتات المسةث افصخى المئارك. وأضث 
التجب شغ الضطمات الاغ ألصاعا سثد طظ أسداء طضائه 
اإلسقطغ وضعادره، أن طا غاسرض له المسةث افصخى 
ضغان  طظ  تاصثة  حثغثة  وعةمئ  جادة  طتاولئ  عع 
غععد لفرض ذصعجعط الاعراتغئ شغ المسةث افصخى 
طساتئ  ضاطض  سطى  المجسعم  عغضطعط  إلصاطئ  تمعغثًا 
المسةث افصخى. واسائر التجب أن صرار طتضمئ اقتاقل 
غأتغ تجاطظا طع ذضرى تترغر بغئ المصثس طظ رجج 
الخطغئغغظ شغ تتٍث واضح لفطئ اإلجقطغئ، وأن عثا 
صئطئ  وغثظسعا  سطغه  غصثطعا  أن  لغععد  ضان  طا  الصرار 
التضام  وتآطر  الثائظغظ  خغاظئ  لعق  افولى  المسطمغظ 
المةرطغظ. وحئه الماتثبعن طا غتخض اآلن بما شسطه 
الخطغئغعن بسث اتاقل الصثس سام ١٠٩٩ تغظما صاطعا 
وتعلعه  الخثرة  صئئ  سطى  الثعئغ  الخطغإ  بظخإ 
سابعا  تغث  الصئطغ  بالمسةث  شسطعه  وبما  لضظغسئ، 
بسدعا  وتعلعا  شسادًا  وطئاظغه  افصخى  المسةث  شغ 
افصخى  المسةث  أن  التجب  وأضث  لطثغعل.  إلجطئض 
لغج جطسئ لطافاوض وق بصسئ لطاصاجط ولغج طضاظا 
طخطى  عع  عع  بض  الحضطغئ،  العخاغئ  سطى  لطاظاشج 
افظئغاء وطسراج الظئغ طتمث ملسو هيلع هللا ىلص، داسغا افطئ اإلجقطغئ 
لعط.  لضظغج  الغععد  لغتعله  ترضه  لسثم  وجغعحعا 
افصخى  والمسةث  شطسطغظ  أن  سطى  التجب  وحثد 
لغظعدعا  المسطمغظ  وجغعش  اإلجقم  أطئ  تساخرخ 
وغجلجلعا  الرطاد  تتئ  طظ  وغثرجعا  الرضام  تتئ  طظ 
افرض تتئ أصثام الطشاة وغاترضعا خطش صغادة واسغئ 
طثطخئ تسرج لطثغض طروءتعا وتسغث لفصخى طا ضاَن 
وتسغث طةثًا طسطعباً لئقد الحام وضض بقد المسطمغظ، 
شصدغئ شطسطغظ عغ صدغئ ضض طسطط ولغسئ صدغئ 
طظزمئ الاترغر الاغ ضاظئ وطا زالئ ججءًا طظ المآاطرة 
وأداة لطاخفغئ وتمجغص الصدغئ وشخطعا سظ سمصعا 
الماتثبعن  وحثد  وذظغئ.  صدغئ  وجسطعا  اإلجقطغ 
وق  بالافاوض  ُغترر  ق  افصخى  المسةث  أن  سطى 
افطط  أو  افطظ  طةطج  أو  الثولغئ  لطحرسغئ  بالطةعء 
الماتثة وق غتفر بةاطسئ الثول السربغئ وق طظزمئ 
والثغاظئ،  لطاآطر  طآجسات  شاطك  اإلجقطغ،  الاساون 
تسطعه  جرار  بةغح  الثغظ  خقح  ترره  ضما  ُغترر  بض 
خغتات اهللا أضئر، جغح غسغر برجال ضالةئال وجقح 
المسطمغظ  جغعش  غمظع  الثي  وإن  افسثاء،  غرعإ 
طظ الصغام بعاجئعا تةاه شطسطغظ والمسةث افصخى 
عغ افظزمئ التاضمئ السمغطئ، شضان واجئا سطى افطئ 
والةغعش أن تسصط تطك افظزمئ السمغطئ وأن تةسض 
سروحعا التاطغئ والمطئسئ والمثاشسئ سظ ضغان غععد 
ضرضام طتطط تتئ أصثام المثطخغظ وطظ بط تتحث 
وأضث  الاترغر.  ظتع  وتظططص  صعاعا  وتةمع  جغعحعا 
الماتثبعن سطى أن شطسطغظ سطى طعسث طع الاترغر 
لفصخى  ظخرة  الفعري  لطاترك  المسطمغظ  ودسعا 
المئارضئ،  افرض  وتترغر  الثغظ  إصاطئ  حرف  لغظالعا 
افصخى  لغطعر  جثغثا  خقتا  بغظعط  طظ  ولغثرجعا 
ضض  الثطغض  وصفئ  شغ  حارك  ضما  غععد.  دظج  طظ 
طظ طفاغ الثطغض الحغت طاعر طسعدة، وضئغر وطمبض 
السحائر شغ الثطغض التاج سئث الععاب غغث. وصث أضث 
الحغت طسعدة سطى أعمغئ الصثس ووجعب الثشاع سظ 
وبظى  جمغسا،  لطمسطمغظ  ططك  افصخى  وأن  افصخى، 
لاترغك  والثاسغئ  لفصخى  المظاخرة  الةععد  سطى 
غغث  الععاب  سئث  التاج  دسا  شغما  لاترغره.  الةغعش 
سمصعا  إلى  شطسطغظ  صدغئ  إرجاع  إلى  ضطماه  شغ 
اقتفاصغات  جمغع  إلشاء  إلى  السططئ  ودسا  اإلجقطغ، 
المحغظ. افطظغ  الاظسغص  ووصش  المتاض  طع  المئرطئ 

اصرأ شغ عثا السثد:

- طاذا وراء تثخغص أراضغ جغظاء لطةغح المخري؟ ...٢

- طقطح بعرة جثغثة تظططص طظ تسج

   شعض تسامر وضغش تخض إلى التض الةثري؟؟ ...٢

- اقظاثابات الئرلماظغئ السراصغئ افعثاف والظاائب ...٣

- شحض طتاوقت الشرب شغ اتاعاء المّث اإلجقطغ (الةجء الباظغ) ...٤

- التضط المثظغ وتضط السسضر خظعان 

   والمططعب عع تضط اإلجقم ...٤

واضتئ لطثقشات بغظعما شصث أسطظ الرئغج افطرغضغ 
بسث غعم واتث طظ اقتخال بغظعما سظ أن طا أجماه 
وصث  جماسغئ،  إبادة  تسائر  ترضغا  شغ  افرطظ  طثابح 
أخئر باغثن أردوغان ظغاه إسقن ذلك خقل اقتخال 
لضظ  أردوغان  وضب  ترضغا  وضةئ  بغظعما،  العاتفغ 
ضض عثا الدةغب بصغ ضمظ الةسةسات اإلسقطغئ، ولما 
الظاتع  صمئ  عاطح  سطى  بغظعما  المشطص  اقجاماع  تط 
تعاشصعما  برز  شصث  بروضسض  شغ   ٢٠٢١/٦/١٤ شغ 
المعمئ،  لعثه  أردوغان  عطض  وصث  أششاظساان،  سطى 
(وأحار أردوغان إلى أظه ظاصح طع باغثن العضع شغ 
الصغام  غمضظظا  ق  جاعجون،  "ظتظ  وصال:  أششاظساان. 
لطاساطض  جاعجون  أششاظساان،  شغ  ذالئان  بإعمال 
الماتثة  العقغات  دسط  سطى  تخطظا  طا  إذا  طسعط 
 ،(٢٠٢١/٦/١٤ سربغئ،   CNN أخرى...  دول  وضثلك 
لضظ غئثو أن افعط طظ ذلك ضان طعضعع اقظستاب 
طع  المتادبات  شغ  الارضغ  الثور  وخاخئ  جعرغا  طظ 

روجغا تعل اقظستاب...
٣- إن أسصث اظستاب بالظسئئ فطرغضا تالغاً عع جعرغا 
فن المسألئ ق تاسطص بعا وتثعا، شإن شغعا إغران وتجب 
إغران وترضغا وافعط طظ عثا ضطه روجغا الاغ ُأدخطئ 
خقل  شغ ٢٠١٥/٩/٢٩  أطرغضا  طظ  بإغساز  جعرغا  إلى 
اجاماع أوباطا طع بعتغظ، وضض عثه افطعر تتااج إلى 
تثابغر طسغظئ لادمظ أطرغضا اقظستاب الضاطض لفخرغظ 

ترضئ ذالئان 
أطام خغارغظ ابظني!

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ جغش اهللا طساظغر

صمئ أردوغان وبعتني
يف جعتحغ الروجغئ

أغعا المسطمعن: شغ ذضرى تترغر بغئ المصثس طظ رجج 
سطى  الئاب  به  غفاح  صاظعظا  غععد  ضغان  غصّر  الخطغئغغظ 
طخراسغه لاتعغض المسةث افصخى إلى ضظغج غععدّي غآّدون 
شغه ذصعجعط وخطعاتعط، وطا ضان فذّل خطص اهللا أن غصثطعا 
سطى عثه الةرغمئ وغثّظسعا صئطئ المسطمغظ افولى لعق خغاظئ 
الثائظغظ وتآطر التضام المةرطغظ، وطا ضان لمظ عط أترص 
الظاس سطى تغاة أن غاةّرؤوا سطى أّطئ الّحعادة وأن غتاّطعا 
طسرى ظئّغعا لع ضان لطمسطمغظ إطام ترتسث لشدئه سعاخط 
صعى الضفر. شعض تارضعن طسرى ظئغضط لصمئ جائشئ لسثوضط؟!
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ضطمئ السثد

لصث طر طا غصرب طظ حعرغظ طظث أن جغطرت ذالئان 
سطى ضابعل. وطع ذلك، غئثو أن المترك الثي ضان 
غتصص تصثطا جرغسا شغ الساتئ السسضرغئ غسغر بئطء 

حثغث شغ طظخئ التضط لمسالةئ حآون الحسإ.
سظ  ذالئان  ترضئ  أسطظئ  الماضغ،  الحعر  وخقل 
"إطارة  بأظه  الظزام  باسرغش  طآصائ  تضعطئ  تحضغض 
إجقطغئ". وصث سارضئ اإلسقظات والصرارات اإلصطغمغئ 
تاى  دولئ  أي  تاثث  لط  ذلك،  وطع  افطر؛  والثولغئ 

اآلن أي طعصش صعي بحأن سعدة اإلطارة.
ولط غسث سمض ظزام ذالئان إلى ذئغساه فن المحضطئ 
اقصاخادغئ تجداد جعءا غعطا بسث غعم. وطظ العاضح 
الئظعك،  طظ  الثطفغ  الةجء  شغ  الطعغطئ  الطعابغر  أن 
شغ  شصط  دوقر   ٢٠٠ بستإ  لطظاس  غسمح  تغث 
افجئعع طظ الئظك بسث أغام صطغطئ طظ الاخارع طع 
اصاخادي  وضع  سظ  تاتثث  واقزدتام،  المااسإ 
غاطخ. وسطى الرغط طظ أن ججءا طظ المحضطئ عع طا 
ترضاه اإلدارة السابصئ، شإن ترضئ ذالئان لط تامضظ 

بسث طظ إغةاد آلغئ لمسالةئ المحضطئ السائثة.
وبثق طظ ذلك، صال وزغر السثل باإلظابئ شغ اجاماع 
الفارة  "خقل  أششاظساان:  شغ  الخغظغ  السفغر  طع 
اقظاصالغئ، جادع إطارة أششاظساان اإلجقطغئ دجاعر 
طتمث ظاعر حاه، التاضط السابص فششاظساان، طعضع 
لطحرغسئ  المثالفئ  بظعده  إلشاء  خقل  طظ  الاظفغث، 

اإلجقطغئ وطئادئ اإلطارة اإلجقطغئ".
وطع ذلك، شصث أسصإ عثا اإلسقن طعجات طظ خغئات 
افطض بغظ الحسإ افششاظغ، وق غمضظ إظضار الدشعط 
السالمغئ الاغ تآبر سطى ذالئان لعضع ظخإ أسغظعط 
ذلك الثجاعر ضأجاس. وصث أبار عثا الصرار طسارضئ 
الثجاعر  عثا  وضع  إن  وخارجعا.  ذالئان  داخض  طظ 
ضأجاس، ولع لفارة طآصائ، أطر بالس الثطعرة وغترض 
سطى سثم البصئ فن دجاعر ظاعر حاه لغج أضبر طظ 
سطى  بظاء  سطغه  الاخثغص  تط  وضسغ  سطماظغ  صاظعن 
أخعات الحسإ طظ خقل لعغا جغرغا. والعاصع أن عثا 
الصاظعن، بثق طظ الحرغسئ اإلجقطغئ، صث أخث الحرسغئ 
طظ الحسإ؛ وبثق طظ السصغثة اإلجقطغئ، غصعم سطى 

افشضار السطماظغئ وضثلك شخض دغظ سظ التغاة.
وبثلك، تتاول ذالئان أن تظصض ظعةعا افضبر طروظئ 
طسجولغظ  غضعظعا  أن  غرغثون  ق  إظعط  السالط.  إلى 
الاسسغظات؛  شغ  تثث  ضما  واصاخادغا  جغاجغا 
ودغئ  سقصئ  شغ  الثخعل  غتاولعن  شعط  وبالاالغ، 
برادار،  الشظغ  سئث  صال  وضما  السالط.  طع  وبظاءة 
طأدبئ  خقل  ذالئان،  وزراء  لرئغج  افول  الظائإ 
ضابعل:  شغ  افجاظإ  والثبطعطاجغغظ  السفراء  طع 
بثول  اإلضرار  جغاجئ  اإلجقطغئ  اإلطارة  تظاعب  "ق 
طسعا  جغثة  سقصات  إظحاء  وترغث  افخرى  السالط 
جمغسا". ودسا الثول افجظئغئ إلى شاح جفاراتعا شغ 
ضابعل. وصال وزغر الثارجغئ باإلظابئ أطغر خان طاصغ 
"إظظا ظرغث شاح شخض جغاجغ جثغث لطتضط الةغث شغ 
الثاخض والسقصات طع المظطصئ والسالط". ضما أضثت 
وأطظ  أطظعط  ضفالئ  افجاظإ  لطسفراء  ذالئان  ترضئ 

الرساغا افجاظإ اآلخرغظ شغ أششاظساان.
سظ  تضحش  المرظئ  المعاصش  عثه  أن  العاضح  طظ 
لطتخعل  ذالئان  ترضئ  تئثلعا  الاغ  الةادة  الةععد 
سطى اساراف دولغ تغث لط غسارف أي بطث بسث بعا، 
لسئئ  بثأ  السالط  أن  والعاصع  الةطغث.  ضسر  وتتاول 
غسارشعا  لط  أظعط  بما  ذالئان،  طع  بمضغالغظ  الضغض 
طسارشغظ  طسعا،  تماطا  سقصاتعط  غصطسعا  ولط  بعا 
الراعظ،  العصئ  وشغ  العاصع".  "بتضط  بحرسغاعا 
غعجث جفراء وطمبطعن ضئار طظ ١٢ بطثا أجظئغا شغ 
إظشع،  طظزمئ  تتاول  ذلك،  سطى  وسقوة  أششاظساان. 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب: لضغ ظةغإ سطى الاساؤقت أسقه ظساسرض 
افطعر الاالغئ:

١- طظ طقتزئ اعاماطات أطرغضا التالغئ ُغفعط طظعا 
أظعا ترضج جععدعا تةاه الخغظ وأظعا تثطط لقظستاب 
بط  الخغظ  إلى  لاافرغ  افوجط  الحرق  طظطصئ  طظ 
ُتعضض سمقءعا شغ المظطصئ لطصغام بالثور الثي ترغث، 
وضاظئ عثه السغاجئ سطى سائئ إدارة تراطإ، أي صئطعا 
إذ  افطرغضغئ،  السغاجئ  شغ  تشغر  تخض  تغث  بصطغض، 
ضاظئ أطرغضا تتحث صعاعا السغاجغئ والسسضرغئ تعل 
لعا  الاابسئ  لطثول  أضئر  اجاثثام  إلى  شطةأت  الخغظ 
إدارة  أسطئ  أن  السغاجئ  تطك  طظ  وضان  ترضغا.  طبض 
تراطإ دورًا لارضغا شغ جعرغا، وشغ لغئغا، وشغ حرق 
الماعجط، وغغرعا طظ المظاذص. وبعثا الثور الةثغث 
لارضغا شصث أخرجئ أطرغضا ظفسعا سمطغاً طظ طثاوقت 
وذفئ  وروجغا،  ترضغا  بغظ  وجسطاعا  السعرغئ  افزطئ 
أجااظئ  شغ  الروجغئ  الارضغئ  المئاتبات  السطح  سطى 

وجظغش، بط إدخال الةغح الارضغ لحمالغ جعرغا...
٢- بط خش عثا الثور طع بثاغئ سعث باغثن قسائارات 
جغاجغئ رآعا الثغمصراذغعن، شضان أول اتخال عاتفغ 
شغ  أردوغان  والارضغ  باغثن  افطرغضغ  الرئغج  بغظ 
٢٠٢١/٤/٢٣ طاأخرًا، أي بسث بقبئ حععر طظ تسطط 
باغثن طصالغث الرئاجئ شغ واحظطظ، وخقل اقتخال 
تط اقتفاق سطى سصث جطسئ بغظعما سطى عاطح صمئ 
إحارة  وشغ   ،٢٠٢١/٦/١٤ شغ  بروضسض  شغ  الظاتع 

أما لألقصى من صالح الدین
یطهره من دنس یهود؟!

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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غاظاول الضااب طثخًق إلى الفضر الشربغ الرأجمالغ طظ تغث ظحأته وطاعّغاه وظصده 
بط غاطرق إلى ظصخ ذرغصئ الّافضغر الشربّغئ وظصخ السصغثة الشربّغئ الرأجمالغئ طظ 
شضرغئ.  ضصغادة  وشسادعا  شضرغئ  ضصاسثة  وشسادعا  ضسصغثة  السطماظغئ  شساد  تغث 
وجعئ  طظ  وغظصدعا  الرأجمالغ  طئثئه  ظحر  شغ  الشرب  ذرغصئ  الضااب  غاظاول  بط 
ظزر اإلجقم، ضثلك غظصخ الضااب الظزام اقصاخادي الرأجمالغ طظ تغث المادة 
وجعئ  وغسرض  اإلظااج  وطفععم  الثاّخئ)  (المطضّغئ  المطضغئ  وترغئ  اقصاخادغئ 
المحضقت  وغساسرض  اإلجقم،  شغ  اقصاخادي  الظزام  غثص  شغما  اإلجقم  ظزر 
ضفضرة  الشربّغئ  التدارة  طفاعغط  أعّط  وغظصخ  الرأجمالغ،  الظزام  شغ  اقصاخادغئ 
الفرداظّغئ وشضرة الترّغئ. أسجاءظا الصراء غمضظضط تتمغض الضااب طظ خقل الرابط الاالغ:

https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/resources/hizb-resources/78050.html

کتاب "نقض الفکر الغربی الرأسمالی مبدأ وحضارة وثقافۀ"
عثا الضااب طظ إخثارات تجب الاترغر

الطئسئ افولى - خفر ١٤٤٣عـ، أغطعل ٢٠٢١م

جعتحغ  شغ  وبعتغظ  أردوغان  بغظ  صمئ  سصثت   ٢٠٢١ أغطعل/جئامئر   ٢٩ افربساء  غعم  شغ  السآال: 
الروجغئ، تغث ضان الرئغج الارضغ سطى رأس وشث ضط رئغج جعاز اقجاثئارات عاضان شغثان، ورئغج 
دائرة اقتخال بالرئاجئ شثر الثغظ ألطعن، والظاذص باجط الرئاجئ إبراعغط صالظ، دون أيٍّ طظ وزرائه! 
شغ  الرئغسان  غسصث  ولط  طشطصئ،  أبعاب  خطش  جرى  جاسات   ٣ لمثة  اجامر  الثي  الطصاء  أن  قشاًا  (وضان 
خااطه طآتمرًا ختاشغًا طحارضًا، خقشًا لطئروتعضعقت الاغ غائسعا الضرططغظ شغ زغارات طمابطئ. ضما أن 
الرئغسغظ لط غخثرا بغاظًا خااطغاً... الحرق افوجط ٢٠٢١/٠٩/٣٠) شما أجئاب عثه الجغارة؟ وطا أعثاشعا؟

جط
طار



 افربساء ٦ طظ ربغع افول ١٤٤٣عـ المعاشص ١٣ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠٢١ طـ٢     السثد ٣٦٠

اظطقق  شغ  السّئاصئ  ُتسث  الغمظ  شغ  تسج  طتاشزئ 
ظرضج  أن  أردظا  وإذا  واقضطعاد،  الزطط  ضث  البعرات 
التثغث سطى طظطصئ تسج شغ وجط عثا الثدط طظ 
ضاظئ  لصث  السربغ،  الربغع  بعرة  طظ  شطظئثأ  افتثاث 
أول تترضاتعا طظ تسج، والاغ خرجئ طظادغئ بإجصاط 
رتط  طظ  المظئبص  الةمععري  الثغمصراذغ  الظزام 
سصغثة شخض الثغظ سظ الثولئ المامبض بظزام العالك 
سطغ خالح شغ ٣ حئاط/شئراغر سام ٢٠١١ بط ُتّعجئ 
حئاط/شئراغر   ١١ الةمسئ  غعم  شغ  الشدإ  بغعم 
سام ٢٠١١م، ولضظ افتجاب المسارضئ أو طا تسمى 
بأتجاب الطصاء المحارك رضئئ المعجئ واجاشطئ عثه 
البعرة لمخالتعا اآلظغئ والتخعل سطى ضراجغ طسعجئ 
الضاشر  وطخالح  ظفعذ  سطى  المتاشزئ  طصابض  صعائمعا 
المساسمر برغطاظغا خاتئئ الظفعذ الصثغط شغ الغمظ 

طظث سصعد، وأطرغضا الاغ ترغث أن تتضَّ طتطعا.
وظزرا لطمعصع اقجاراتغةغ لمتاشزئ تسج تغث غماث 
طظ وجط الغمظ إلى جاتض الئتر افتمر، وغماث جظعبًا 
الحتظ  طمرات  أعط  أتث  المظثب،  باب  طدغص  إلى 
خقل  باعزاً  بمظاً  المتاشزئ  دشسئ  وصث  السالط.  شغ 
السصث افخغر ظاغةئ اظطقصئ البعرة طظ جاتئ الترغئ 
بط أردشاعا بمسغرة التغاة طظ تسج إلى خظساء، وسطى 
الفعضى  ظحر  الضاشر  الشرب  تاول  البعرة  عثه  أبر 
تترضعط  بسئإ  الظاس  لغساصإ  سمقئه  سئر  والثراب 
اجاشطئ دول الشرب عثه البعرات  ضث التضام، أغداً 
تغث سمطئ سطى إغخال سمقئعا لطتضط وعثا طا تخض 

شغ  التضط  جثة  إلى  التعبغغظ  أطرغضا  أوخطئ  تغث 
الحمال لستص ظفعذ برغطاظغا المامبض بعادي وأحغاسه 
وافتجاب الاابسئ له، وبالاالغ دخض الغمظ شغ تالئ طظ 
الخراع السسضري المئاحر بغظ برغطاظغا وأطرغضا، وطا 
زال أعض الغمظ وطظعط أعض تسج غثشسعن البمظ باعزًا 
الثولغ  الخراع  ذرشغ  طظ  صاٍس  لسصاب  وغاسّرضعن 
سئر أدواتعما المتطغئ واإلصطغمغئ، والغعم غضاعي أعض 
الغمظ بظار عثه الفاظئ الثعماء، تغث دطرت ساخفئ 
التعبغ،  إق  الغمظ،  شغ  حغٍء  ضض  المحآوطئ  التجم 
الثي غجسمعن أظعط جاؤوا لغترروا الئقد طظ صئداه، 
غربط  الثي  السام  الطرغص  وطظعا  الطرصات  شُصطسئ 
وطظطصئ  (المثغظئ)  تسج  بمتاشزئ  التعبان  طثغظئ 
وخاخئ  تسج  أعض  طساظاة  طظ  لغجغث  وذلك  التةرغئ، 
أعض التةرغئ ضعظعط أختاب أسمال طثاطفئ شغ حاى 
الشقء  وتفحى  السمطئ  اظعارت  بط  الغمظ،  طتاشزات 
وتضَّ الفصر، وُسثم الشاز إق شغ السعق السعداء وبأجسار 
وتفحئ  الةعض،  واظاحر  الاسطغط  وترعض  خغالغئ، 
افطراض وضبر الاسعل شغ ضض المثن وخاخئ طظاذص 
جغطرة التعبغ، عثا غغخ طظ شغخ طا وخطئ إلغه 

تال أعض الغمظ.
السغاجغئ  اقضطرابات  لعثه  الرئغسغ  السئإ  إن 
وأطرغضا  برغطاظغا  بغظ  الخراع  عع  واقصاخادغئ 
شغ  الظفعذ  سطى  والمتطغئ  اإلصطغمغئ  وأدواتعما 
تسج  شغ  المزاعرات  خروج  ضان  وبالاالغ  الغمظ، 
عادي  صعات  جغطرة  تتئ  العاصسئ  المتاشزات  وبصغئ 
طظاذص  أطا  ذئغسغا،  أطرا  برغطاظغا  سمقء  واقظاصالغ 
جغطرة التعبغ شالئطح حثغث والاظضغض سزغط بضض 

لدمان  الرحعة  طظ  ضظعع  وافشــرع  الةغح  صادة 
وقئعط وخماعط أطام صراراته الضاربغئ شغ تص طخر 
وأعطعا، وإق شضغش غخمئ عآقء سطى تعةغر الظاس 
طظ بغعتعط وأرضغعط وعثطعا شعق رؤوجعط رغما 
تسعغدات؟!  أغئ  سطى  أغطئعط  تخعل  ودون  سظعط 
بظاء  تضفغ  ق  باسعغدات  تسعغدعط  غاط  طظ  وتاى 
غقء  أطام  جثغثة  أطاضظ  شغ  واجاصرارعط  بغعتعط 
لئغعتعط  ظفسعا  الثولئ  عثم  سظ  شدق  المسغحئ 
أن  بسث  إلغعا  ُعةروا  الاغ  افطاضظ  شغ  جثغث  طظ 

بظععا بخسعبئ بالشئ!
أرض  تثخغص  شــغ  لغسئ  صطسا  المحضطئ  إن 
ولضظ  لطثولئ  تابسئ  طا  جعئ  أي  أو  الةغح  لخالح 
دســاوى  تتئ  أختابعا  طظ  ظجسعا  شغ  المسدطئ 
طجسعطئ لضعظعا طظاذص اجاراتغةغئ، وجعدعط شغعا 
خطر سطى السثو التصغصغ ضغان غععد، أو اجابمارغئ 
والمسابمرون،  افطعال  رؤوس  أختاب  شغعا  غطمع 
شافرض ُتمطك باإلتغاء وق تظجع طظ غث طظ أتغاعا 
سظعة أبثا، غصعل الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن َعَمَر أَْرضاً لَْيَسْت ِألََحٍد 
ملسو هيلع هللا ىلص:  وغصعل  الختغح،  شغ  الئثاري  رواه  َفُهَو أََحقُّ ِبَها» 
«َمْن أَْحَيا أَْرًضا َمْيَتًة َفِهَي لَُه»، شئأي تص تظجع طظ عآقء 
بض  وإسمارعط،  بجراساعط  وسمروعا  تعاربععا  أرض 
بضض  إسمارعا  سطى  إساظاعط  عع  عظا  الثولئ  واجإ 
العجائض المااتئ ق تعةغرعط طظعا بثساوى وطجاسط 
ضاذبئ تثثم أسثاء افطئ وترضغ ططاطع الطاطسغظ 

شغ بروتعا وخغراتعا.
إن الشرغإ عظا لغج طعصش الظزام شعع ظزام سمغض 
شمظ  وأجعأ؛  ذلك  طظه  ظاعصع  حغء،  ضض  طظه  ظاعصع 
غأتمر بأطر السثو ق غئالغ بالحسعب وق تسظغه أزطات 
طظ  أطرغضا  ذطئئ  شطع  أعطعا،  غساظغه  وطا  الئقد 
الظزام تسطغط جغظاء ضطعا لغععد شسغفسض وجغثسغ 
أن ذلك شغ خالح الئقد وأن العبائص تبئئ أتصغاعط 
سطغعط  اساثى  طظ  ظتظ  ضظا  وأظظا  جغظاء  أرض  شغ 
باظاجاسظا جغظاء طظعط! عثا ضطه ق غساشرب لع شسطه 
دطاء  شغ  صثطاه  وغاخئ  غثاه  تطعظئ  الثي  الظزام 
طخر  أبظاء  طعصش  عع  عظا  الشرغإ  بض  طخر،  أعض 
الظزام  عثا  تتمغ  الاغ  الةغعش  شغ  المثطخغظ 
وتمظته حرسغئ، لعقعط لما تمضظ طظعا ولما تمضظ 
طظ إخثار صرار واتث غثثم الشرب وغرسى طخالته 

شغ بقدظا.
جغح  شغ  المثطخعن  أغعا  والةظعد،  الدئاط  أغعا 
الضظاظئ! إظضط بمرة الثغر، والثغر شغضط شأظاط أتفاد 
الفاتح سمرو بظ الساص والظاخر خقح الثغظ طترر 
أجثادضط  إن  الااار،  صاعر  صطج  والمزفر  افصخى 
غرتدعا  ولط  دغظعط  شغ  دظغئ  غصئطعا  لط  عــآقء 
غسغث  طشاخئئ  اإلجــقم  وأرض  السغح  فظفسعط 
وجه  شغ  طظغسا  جثا  وصفعا  بض  شسادا،  الضفر  شغعا 
سطغعا  والصداء  افطئ  اجاغاح  طظ  وطظسععط  الااار 
جثغث.  طظ  وسجتعا  عغئاعا  اإلجقم  لثولئ  وأسادوا 
دغظضط  سطى  الحرجئ  عةماه  شغ  اآلن  والــشــرب 
طظ  وغمظسضط  دغظضط  وبغظ  بغظضط  غتعل  وأطاضط 
طصثجاتضط  تترر  الاغ  الثولئ  بإصاطئ  أطاضط  ظخرة 
السخر  عثا  تاار  عط  وسمقؤه  شالشرب  جثغث،  طظ 
طظ  وأطاضط؟  لثغظضط  شمظ  اآلن،  افطئ  درع  وأظاط 
لقجقم إن لط غضظ أظاط؟ طظ غظخره غغرضط؟ واهللا 
غظفع  ق  غعم  وجض  سج  اهللا  أطام  لمسآولعن  إظضط 
طال وق بظعن وق بروات وطظاخإ، شأروا اهللا طظضط 
لاطئغص  وبغظضط  شغضط  الساططغظ  واظخروا  غتإ،  طا 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولاه  شغ  اإلجــقم 
شاضعظعا  أغثغضط  سطى  غفاح  أن  اهللا  سسى  الظئعة، 
أظخار الغعم شافعزوا شعزا سزغما، وتضعن طخر بضط 
طظ  الطعط  واجسطظا  لظا  اضائعا  الطعط  المظعرة.  طخر 

 جظعدعا وحععدعا، الطعط آطغظ
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

طخر

طظ غثرج سطغعط ولضظ الظاس غغر صابطغظ بعط الئائ، 
"شغ غعم اقبظغظ ٢٠٢١/٩/٢٧م حعثت طثغظئ تسج 
صئض  اجاؤظاشعا  طظث  افوجع  عغ  غاضئئ  اتاةاجات 
أجئعسغظ، تظثغثًا باثععر السمطئ وزغادة أجسار السطع 
افجاجغئ. وجابئ الازاعرات حارع جمال سئث الظاخر 
إلى أطام طئظى السططئ  أضئر حعارع المثغظئ، وخعقً 
المتطغئ وعافعا بحسارات تظثد باثععر السمطئ المتطغئ 
وتطالإ برتغض التضعطئ وطتاشر تسج ظئغض حمسان، 
تعض  أبرزعا  رئغسغئ  حعارع  المتاةعن  أغطص  ضما 
الصاضغ  ووادي  وخغظئ  الظاخر  سئث  وجمال  افحراف 

والاترغر افجفض" (المعصع بعجئ، ٢٠٢١/٠٩/٢٧).
المزاعرات  عثه  شإن  افتثاث  تائع  طظ  غئثو  وضما 
الجبى،  السغض  وبطس  الضغض  ذفح  أن  بسث  شسق  خرجئ 
المساظاة  حثة  طظ  طظجع  الخئر  صعس  شغ  غئص  ولط 
الاغ تطئ بالغمظ وأعطه (الزطط والةعع والثعف) وطع 
ترضإ  أن  ترغث  سطماظغئ  صغادات  عظاك  زالئ  طا  ذلك 
أعثاف  لاتصغص  المزاعرات  تطك  وتساشض  المعجئ 
الضاشر المساسمر، جاء شغ طعصع العتثوي ظئ: "أسطظ 
إحعار  سظ  تسج  طتاشزئ  شغ  ٢٠٢١/٠٩/١٩م  غعم 
طثظغئ  ضترضئ  (غضفغ...)  تسج  إلظصاذ  الحسئغئ  الترضئ 
وتصعصغئ  وظصابغئ  جغاجغئ  حثخغات  تدط  حسئغئ، 
الثضاعر  وضان  تسج.  لمثغظئ  تظامغ  وحسئغئ  وظسعغئ 
لطتجب  المرضجغئ  الطةظئ  سدع  افزرصغ  الرتمظ  سئث 
اقحاراضغ الغمظغ طظسصاً ساطاً لعثه الترضئ والحسئغ 
رجمغاً". لصث بغظئ عثه افتثاث شحض افتجاب  ظاذصاً 

السطماظغئ وتاى الاغ تسمغ ظفسعا إجقطغئ طبض تجب 
اإلخقح أبئاعا شحطعط، شسطى الظاس أن تسغ عثا افطر 
والثي  لصغادتعا  العاسغ  الخالح  الئثغض  سظ  وتئتث 

غةسض اإلجقم له طظعاجا صعقً وسمقً.
وعضثا جازض عثه الاترضات الحسئغئ تثور شغ دائرة 
طفرغئ، بثر الرطاد شغ السغعن، بأسمال ق تةثي ظفسا 
وق تتض طحضطئ إذا ظطئ بثون صغادة طثطخئ واسغئ 
بإصاطئ  اهللا  لحرع  اقتاضام  وعع  الةثري  التض  سطى 
دولئ تطئص اإلجقم، وإن تجب الاترغر صث أسث السثة 
طظ رجال وطحروع لطثولئ سطى أجاس اإلجقم لضاشئ 

طظاتغ التغاة.
غا أعطظا شغ الغمظ: جاء شغ التثغث الختغح سظ أبغ 
«َال  صال:  أظه  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  سظ  سظه،  اهللا  َرِضَغ  عرغرة 
شما  الحغثان،  رواه  تنَْيِ»  َمرَّ َواِحٍد  ُجْحٍر  ِمْن  الُْمْؤِمُن  يُلَْدُغ 
بالضط بطثغات العاتثة تطع افخرى طظ عثه الصغادات 
المةرطئ السمغطئ الاغ باسئ بظفسعا وبقدعا ورساغاعا 
دظغا غغرعا، شعغ لط ولظ تساطغع شسض حغء إق برضا 

الضاشر المساسمر!
غا أعطظا شغ الغمظ: إن اهللا جئتاظه وتسالى صث أخئرظا 
ْعَرى  َ ا َوَال  َ الَّ َتُجوَع ِف

َ
شغ ضاابه السجغج شصال: ﴿ِإنَّ َلَك أ

لظا  اهللا  ضمظ  شصث   ﴾ َ َتْض َوَال  ا  َ ِف  
ُ
َتْظَمأ َال  َك  نَّ

َ
َوأ  *

شغ  عثا  غاتصص  ولظ  والمطئج،  والمسضظ  المطسط 
عثه افظزمئ الثغمصراذغئ السفظئ، بض بظزام الثقشئ 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ وسثظا اهللا بعا، 
شاسمطعا طع إخعاظضط حئاب تجب الاترغر، شعط بغظضط 
وطسضط، إلصاطاعا ولظةسض الغمظ تاضرة عثه الثولئ 

 ﴾ْعَماَلُكْم ُكْم أَ َ ِ ُ َمَعُكْم َوَلن َي َّ السزغمئ، ﴿َو

طاذا وراء تثخغص أراضغ جغظاء
لطةغح املخري؟

واشص طةطج العزراء المخري سطى صرار الرئغج سئث 
طظ  أرض  صطساغ  تثخغص  إسادة  السغسغ  الفااح 
المساتات الممطعضئ لطثولئ، شغ طظطصاغ رابسئ وبؤر 
الةغح،  لخالح  جغظاء  وحمال  وجط  ظاتغئ  السئث، 
و٩٦٠,٥٥ ألفًا   ٨٩ تئطس  طساتئ  بإجمالغ  وذلك 

العذظغئ  الثثطئ  طحروسات  جعاز  لخالح  شثاظًا، 
أظحطئ  شغ  اجاثثاطعما  بجسط  لطةغح،  الاابع 
اقجاخقح واقجاجراع، واسااد السغسغ سطى إخثار 
صرارات حئه دورغئ، باثخغص طساتات حاجسئ طظ 
افراضغ الساتطغئ أو المثخخئ لطاظمغئ السصارغئ أو 
طمبطئ  الثشاع،  وزارة  لخالح  الجراسغئ  أو  السغاتغئ 
وتاتعل  العذظغئ،  الثثطئ  طحروسات  جعاز  شغ 
وجغاتغئ  اجابمارغئ  طحروسات  إلى  افراضغ  عثه 

لطةغح. وسصارغئ 
بض  شصط  جغظاء  سطى  تصاخر  لط  الاثخغص  أواطر 
وطساصئق  تالغا  طخر  شغ  التغعغئ  افطاضظ  ضض 
طخر  شغ  لفراضغ  طالك  أضئر  الةغح  غخئح  بتغث 
غسغث  أو  اقجابمارغئ  طحروساته  إصاطئ  شغ  غساشطعا 
لمعازظئ  أرباتعا  بثلك  وتسعد  لطمسابمرغظ  بغسعا 
جض  أن  رغط  الثولئ،  لرصابئ  الثاضسئ  غغر  الةغح 
تطك افراضغ ضاظئ طمطعضئ فشراد غصعطعن بجراساعا 
بثسعى  وتئعغرعا  طظعا  تعةغرعط  تط  شغعا  والسضظ 
الترب سطى (اإلرعاب) بتسإ طا ظصطاه حئضئ ظعاشث 
اإلخئارغئ سظ الظاحط السغظاوي سغث المرزوصغ الثي 
صال: "حمال جغظاء تصرغئا تط تثخغص ضض افراضغ 
صرارات  وأجمع  أتط  وصئ  سظثي  طا  الةغح  لخالح 
سحر  وصئطعا  شثان  ألش   ٨٠ الغعم  آخرعا  الاثخغص 
صرارات تثخغص وضض صرار بمساتات واجسئ لفجش 
لط ظسث ظمطك حغء وضض طظ له أرض جرشئ أخئتئ 
أرض بعر غغر طجروسئ وتط تثخغخعا وضض المظاذص 
التغعغئ خخخئ بصى لظا جئال الاغه"، وأضاف: "عض 
بسئإ  جرشئ  الاغ  افشثظئ  آقف  أن  ذلك  طسظى 
وغجرسعا  افراضغ  أجعد  طظ  وعغ  والترب  الاعةغر 
وضرائإ  رجعم  سطغعا  وغثشسعن  سصعد  طظث  الظاس 
عض  بعر؟  أراضــغ  اآلن  أخئتئ  بالجراسئ  وطسةطئ 
تئعغر افرض طصخعد لغاط تثخغخعا لطةغح؟ عض 
عغ  شما  اإلرعــاب؟"،  بفجاسئ  اقجاغقء  سمطغئ  تمئ 
طظعا؟  المسافغث  وطظ  الاثخغص  عثا  وراء  الشاغئ 

وعض تصا جاتثث الاظمغئ الاغ غسث بعا الظزام؟!
خخعخغئ جغظاء وطعصسعا وطقخصاعا لضغان غععد 
تعل  اقجافعام  سقطات  طظ  الضبغر  تدع  الشاخإ 
أعطعا  تعةغر  غاط  الاغ  وافراضــغ  شغعا  غتثث  طا 
طسمى  أي  تتئ  الةغح  لخالح  وتثخغخعا  طظعا 
تاى لع ضان ترطا لمطار أو ذرغص أو طا حابه ذلك، 
تاى خارت أغطإ أرض جغظاء ططضا لطةغح بصرارات 
غدع  طا  المخري،  الرئغج  طظ  طئاحر  تثخغص 
التصغصغئ  شالشاغئ  اقجافعام،  سقطات  طظ  المجغث 
الظزام  غجسط  ضما  (اإلرعـــاب)  سطى  الترب  لغسئ 
التثودغئ  المظاذص  تطك  شغ  الةغح  تسضغظ  بض 
الضغان  لاأطغظ  غجة  وصطاع  غععد  لضغان  المقخصئ 
وخظص الصطاع تاى ق غخئح تعثغثعا صائما لغععد، 
الظاس  لارضعا  وإق  الاظمغئ  لغسئ  تاما  شالشاغئ 
اجابمارعا  سطى  وأساظععط  وطظازلعط  أرضعط  شغ 
افطبض،  العجه  سطى  طظعا  واقجافادة  وزراساعا 
الثي  غععد  ضغان  عع  ذلك  طظ  شالمسافغث  وصطسا 
التثود  سطى  المصغمغظ  جغظاء  أعــض  طظ  تثطص 
صعات  التثود  تطك  طظ  المامضظ  وأخئح  الفاخطئ 
غتمغ  الثي  السمغض  الظزام  بأطر  تأتمر  الاغ  الةغح 
وغآطظ تثود الضغان وغاغح لغععد الثخعل والثروج 
أعض  سطى  غدغص  بغظما  لعط  غتطع  ضما  جغظاء  طظ 

طخر الثخعل إلغعا والثروج طظعا.
شطظ  تظمغئ  تثبئ  لع  تاى  شصطسا  الاظمغئ  سظ  أطا 
شضطعا  حغؤا  خغرعا  طظ  غروا  ولظ  الظاس  بعا  غحسر 
غثي  بغظ  السغسغ  غدسعا  بالةغح  خاخئ  طحارغع 

طقطح بعرة جثغثة تظططص طظ تسج
شعض تسامر وضغش تخض إىل التض الةثري؟؟

ـــــــــ بصطط: افجااذ جطغمان المعاجري – وقغئ الغمظـ  ــــــــــ

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ جسغث شدض*ـ  ـ 

بسث أن أخثرت المتضمئ السطغا شغ ذحصظث بغاظًا رجمغًا تعل اساصال ظساء سطى خطفغئ ظحر طعاد طتزعرة سطى 
شغسئعك، صال بغان ختفغ أخثره الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر: غأتغ عثا 
صئض خروج الظاس إلى الحعارع لطمطالئئ بإصالئ حعضئ طغرزغاغغش سئر اقظاثابات الرئاجغئ المصرر إجراؤعا شغ 
٢٤ تحرغظ افول/أضاعبر؛ إذ ضاق الظاس ذرسا طظ الفصر واقضطعاد والفساد والزطط. وأضاف الئغان، بسث 
جظعات سثغثة طظ التضط الثغضااتعري لططاغغئ ضرغمعف، تّط تشغغر اقجط، ولضظ الحضض لط غاشغر. شعآقء 
الظساء المسطمات الطعاتغ غتاةجن شغ السةظ، ضّظ صث خرجظ ذطئا لطتخعل سطى إذن لجغارة أزواجعظ شغ 
السةظ. وظاغةئ لثلك، تّمئ طصاضاتعظ باعمئ تعزغع طعاد دغظغئ طتزعرة، إذ تساصث التضعطئ افوزبغضغئ 
أّن تئج طظ غحاضغ طظ الفزائع، غتض المحاضض. وخاذإ الئغان أعض أوزبغضساان: اظعدعا واخااروا السغح 
وشص حرغسئ اهللا جئتاظه، الظزام الرّباظغ الصادر سطى إظعاء ضض المزالط والمحاضض، صاذسعا اقظاثابات الرئاجغئ 
وخاط  حغء.  أي  غاشغر  شطظ  ظفسعا  العضسغئ  بالصعاظغظ  غتضط  طظ  طضاظه  أتى  إذا  فّظه  جثغث،  لرئغج  ذطئا 
الئغان طآضثا: إّن ذاسئ اهللا ورجعله تضعن شصط شغ ظّض دولئ الثقشئ الراحثة. والغعم ظتظ ظتااج لعثه 
الثولئ لضغ ظسغح وشص أتضام اإلجقم. أّطا التضعطئ السطماظغئ تتارب المسطمغظ وق تثةض تّاى طظ صاطعط.

یا أهل أوزبیکستان: هیا انهضوا
واختاروا العیش وفق شریعۀ اهللا سبحانه وتعالى



 السثد ٣٦٠  ٣   افربساء ٦ طظ ربغع افول ١٤٤٣عـ المعاشص ١٣ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠٢١ طـ

وخاخئ  صعاتعا،  عغ  تستإ  أن  صئض  روجغا  وبالثات 
أظعا أوجثت ذمأظغظئ سظث افضراد بأظعا تثسمعط وق 
السام  الصائث  (ذضر  أششاظساان  شغ  شسطئ  ضما  تارضعط 
لصعات جعرغا الثغمصراذغئ طزطعم سئثي أن الرئغج 
لظ  الماتثة  العقغات  بأن  وسث  باغثن  جع  افطرغضغ 
تاثطى سظ تطفائعا افضراد بسعرغا بسث اظستابعا طظ 
أششاظساان الحعر الماضغ... وصال سئثي "لطااغمج" طظ 
عثه  أن  "ذمأظعظا  التسضئ:  طثغظئ  طظ  بالصرب  طصره 
عظا  "افطرغضغئ"  السغاجئ  إن  صالعا  أششاظساان.  لغسئ 

طثاطفئ تماطا". آر تغ، ٢٠٢١/٩/٢٨)
٤- إن أطرغضا ق ترغث أن تظستإ عغ وتئصى روجغا 
جغاجئ  طظ  الامطمض  سطغعا  بثأ  روجغا  وأن  خاخئ 
شغه  تاصرب  الثي  العصئ  شغ  لطخغظ  والافرغ  أطرغضا 
شمظ  ولثلك  طعصش،  طظ  أضبر  شغ  الخغظ  طظ  روجغا 
افطرغضغ  الرئغسغظ  اجاماع  خقل  أطرغضا  أن  المرجح 
٢٠٢١/٦/١٦ شغ  جظغش  شغ  بعتغظ  والروجغ  باغثن 

ضاظئ تدشط سطى روجغا لائاسث سظ الخغظ وتصارب 
طظ المعصش افطرغضغ... وطع أن أطرغضا ضاظئ تثطط 
افطعر  إدارة  سمقئعا  وتعضغض  جعرغا  طظ  لقظستاب 
ظغابئ سظعا، وسطى الرغط طظ أن اظستاب روجغا عع أطر 
طعط فطرغضا صئض أن تستإ صعاتعا طظ جعرغا ظعائغًا 
وُتعضض سمقءعا طضء الفراغ وتافرغ عغ لطخغظ، سطى 
الرغط طظ ذلك إق أظعا شغ العصئ ظفسه ق ترغث أن تةسض 
طظ روجغا ظثًا لعا، شطط تئتث طسعا طئاحرة طعضعع 
بئتث  أردوغان  ضطفئ  وإظما  جعرغا،  طظ  اقظستاب 
حأظًا  أصض  روجغا  أن  اسائار  سطى  طسعا  المعضعع  عثا 
طظ أن تئتث أطرغضا طئاحرة طسعا طحروع اقظستاب 
أن  إلى  أطرغضا  اذمأظئ  أن  بسث  وخاخئ  جعرغا،  طظ 
المظطصئ  دول  طع  سقصاته  تتسظئ  صث  بحار  سمغطعا 
بسث طتادبات تعخغض الشاز المخري سظ ذرغص افردن 
وجعرغا، ولئظان، وأخئح غمضظ فطرغضا اقساماد سطغه 
أطرغضا  ضطفئ  وعضثا  له...  طظاجئاً  بثغقً  تةث  أن  إلى 
أردوغان لغئتث طع روجغا طعضعع اظستاب روجغا طظ 
جعرغا... (خرح أردوغان بأظه جغطاصغ بعتغظ غعم ٢٩

وآخر  البظائغئ  السقصات  لئتث  الةاري،  جئامئر/أغطعل 
الاطعرات شغ طتاشزئ إدلإ السعرغئ. وصال شغ تخرغح 
وجعد  دون  بظائغا  جغضعن  بعتغظ  طع  "لصائغ  ختفغ 
حثص بالث، ولظ غصاخر سطى افوضاع شغ إدلإ، بض 
جظظاصح سمعم افوضاع شغ جعرغا، والثطعات الاغ 
جظصثم سطغعا شغ عثا الئطث، والسقصات البظائغئ أغدا". 
وأحار أردوغان إلى أن ترضغا وروجغا دولاان طتعرغاان 
شغ المظطصئ، طئغظا أن بعتغظ رجض دولئ، وأظعر ذلك 
ظئ،  الةجغرة  افرطغظغ.  افذربغةاظغ  الخراع  تض  شغ 
عاضان  راشصه  الثي  أردوغان  وصال   .(٢٠٢١/٩/٢٨
لصائه  صئغض  العذظغئ  اقجاثئارات  جعاز  رئغج  شغثان 
بالرئغج بعتغظ شغ طثغظئ جعتحغ الروجغئ: (السقم 
وروجغا،  ترضغا  بغظ  بالسقصات  طرتئط  جعرغا  شغ 
والثطعات الاغ غاثثعا الئطثان طساً لعا أعمغئ ضئغرة. 

وضالئ افظاضعل، ٢٠٢١/٩/٢٩).
٥- لصث أدرضئ روجغا عثا افطر واسائرته إعاظئ لعا بأن 
غئتث أردوغان طسعا طعضعع اقظستاب طظ جعرغا بثقً 
طظ أن تئتث أطرغضا طسعا عثا افطر طئاحرة وخاخئ 
أظعا عغ الاغ أدخطاعا إلى جعرغا، شضغش اآلن ق تئتث 
أردوغان  طئ  وضَّ بض  طئاحرة  اقظستاب  طعضعع  طسعا 
بثلك؟! وسطغه شصث اسائرت عثا إعاظئ لعا وخاخئ أن 
بعتغظ غُمث سظصه لغتاضغ أطرغضا ضثولئ طآبرة ضئرى شغ 
السالط! ولثلك شإن روجغا اتثثت طعصفاً تةاه أردوغان 
لارضغا وشغ العصئ ظفسه رجالئ فطرغضا  لغضعن درجاً 
أي  المعضعع،  عثا  بتث  سطى  شاعاشص  تسعد  لسطعا 

اقظستاب، طسعا طئاحرة، وضان ذلك طظ خقل:
وخعل  بعتغظ  شقدغمغر  الروجغ  الرئغج  (تةاعض  أ- 
ظزغره الارضغ رجإ ذغإ أردوغان إلى بقده افربساء 
وبثقً طظ اجاصئاله شغ المطار أرجض إلغه رئغج بطثغئ 
طتاشر  وظائإ  ضعباغةعرودجضغ،  ألغضسغ  جعتحغ 
إصطغط ضراجظعدار ألضسظثر رابعل... وضان شغ اجاصئال 
أردوغان، شغ ططار جعتحغ، المثغر السام لئروتعضعل 
بعغثاحغش،  إغشعر  الروجغئ،  الثارجغئ  بعزارة  الثولئ 
والصظخض  جمسار،  طتمث  طعجضع،  شغ  ترضغا  وجفغر 
السفارة  وطعظفع  باغار،  شرات  لظعشعروجغسك،  السام 

الارضغئ... ترضغا اآلن ٢٠٢١/٠٩/٢٩م).
ب- وضثلك أوسج بعتغظ لختغفئ براشثا لاضغض الحاائط 
إلى أردوغان ووخفه بالمسضغظ! والمسروف أن "براشثا" 

ختغفئ روجغئ ضاظئ طظ أضئر ختش السالط تعزغساً خقل 
الفارة السعشغاغئ، وعغ اآلن واتثة طظ الختش الرائثة 
الصرغئئ طظ صخر الضرططغظ: (تطاولئ ختغفئ "براشثا" 
الروجغئ، المصربئ طظ الضرططغظ، البقباء، سطى الرئغج 
الارضغ، رجإ ذغإ أردوغان، ووخفاه بالمسضغظ، شغ 
طصال غتاعي سئارات تادة، صئغض زغارته إلى جعتحغ، 
الختفغ  صال  "براشثا"،  بختغفئ  طظحعر  طصال  وشغ 
الروجغ، ألضسظثر حاروم، "المسضغظ لغسئ لثغه شرخئ 

شغ إسادة اظاثابه"... ترضغا اآلن ٢٠٢١/٠٩/٢٩م).
وأردوغان  بعتغظ  بغظ  اقجاماع  ضان  شصث  وسطغه   -٦
غتمض شحطه طظ بثاغاه إلى ظعاغاه، بض صئض أن غئثأ! 
وغئثو أن أردوغان ضان غاعصع ذلك ولعثا اعاط بأن 
وبغظ  بغظه  أي  جثًا،  طدغَّصاً  اقجاماع  تدعر  غضعن 
بعتغظ، وطظ بط ق تاسع دائرة المططسغظ سطى الفحض، 
وعثا طا ضان... وعضثا شطط تاتصص أغئ ظاغةئ إغةابغئ 
طظ ذلك اقجاماع، ورجع بُثفَّغ ُتظغظ وتاى المآتمر 
الئروتعضعلغ الثي ُغسصث سادة بسث ضض اجاماع لط ُغسصث! 
افربساء،  الغعم  الروجغئ،  جعتحغ  طثغظئ  شغ  (ُاخااط 
لصاء الرئغج الروجغ شقدغمغر بعتغظ وظزغره الارضغ 
رجإ ذغإ أردوغان، دون أن غسصثا طآتمرًا ختاشغًا 
وبسث لصاء اجامر بقَث جاسات، لط غخرحِ الةاظئان سظ 
دبطعطاجغئ  تخرغتاٍت  باجابظاء  تفاعمات،  أو  ظاائب 
دون أي طسطعطات سظ شتعى الطصاء... طظ جاظئه، اسائر 
لمعصع  تثغث  شغ  خطغفئ  دروغح  السغاجغ  المتطض 
"السربغ الةثغث" أن سثم الاخرغح بأي طثرجات سظ 
الطرشغظ  بغظ  اتفاق  وجعد  سثم  إلى  غآحر  اقجاماع 
وخقشات وترخاً سطى ذلك لط غةر أي طآتمر ختاشغ. 
وأضاف خطغفئ أن المطش السعري عع أجاس اقجاماع 
لغئغا...  أو  أوضراظغا  تعل  الئسخ  غروج  ضما  ولغج 

السربغ الةثغث ٢٠٢١/٠٩/٣٠).
سطى  باغثن  طع  المصرر  أردوغان  اجاماع  سظ  أطا   -٧
عاطح صمئ السحرغظ خقل ظعاغئ تحرغظ أول، (غسصث 
طع  بظائغا  لصاء  أردوغان،  ذغإ  رجإ  الارضغ  الرئغج 
ظزغره افطرغضغ جع باغثن خقل صمئ زسماء طةمعسئ 
السحرغظ المصررة شغ أضاعبر/ تحرغظ افول الصادم... 
ظزغره  جغطاصغ  أردوغان  أن  المخادر  وأضاشئ 
افطرغضغ باغثن سطى عاطح الصمئ. وضالئ افظاضعل، 
بسث  الاالغئ  الثطعة  بحأن  أظه  شغئثو   ،(٢٠٢١/٩/٢٨

شحض اجاماع أردوغان طع بعتغظ!
سطى  تعغمظ  أن  أطضظعا  إذا  أطرغضا  أن  الماعصع  وطظ 
تصارب  روجغا  تةسض  أي  الخغظ،  تةاه  روجغا  طعصش 
طظعا ضث الخغظ، شسظثعا لظ تسطغ أطرغضا أي اسائار 
فردوغان بض جاارك شحطه غتغط به وتثه! وعغ صث 
تسعد لقتفاق طع روجغا إذا ضمظئ أظعا جائاسث سظ 
اتارام  غعمعا  ق  المساسمرة  الثول  شعثه  الخغظ... 
سمقئعا أو الثائرغظ شغ شطضعا إذا رأت أن عثا غتصص 

طخطتئ لعا!
٨- وخقخئ افطر غمضظ أن تادمظعا الظصاط الاالغئ:

أ- إن أطرغضا ُتسث السثة لقظستاب طظ الحرق افوجط 
شغ  غثورون  ولطثغظ  سمقئعا  إلى  افطعر  وتعضغض 
شطضعا وأن تافرغ عغ لطخغظ تاى وإن لط غضظ خراسًا 
جاخظاً بض ترباً باردة ضما اتعط أطرغضا بثلك الماتثُث 
باجط السفارة الخغظغئ شغ واحظطظ لغع بغظةغع طسطِّصًا 
(عثه  بصعله:  وأجارالغا  وبرغطاظغا  أطرغضا  تتالش  سطى 
تساعثف  إصخائغئ  تضاقت  تحضض  ق  أن  غةإ  الثول 
طخالح أذراف أخرى أو تدر بعا وأعط طا غظئشغ لعا 
والاتغج  الئاردة  الترب  سصطغئ  طظ  الاثطص  عع  شسطه 

اإلغثغعلعجغ... الةجغرة ظئ ٢٠٢١/٠٩/١٦م).
أزًا  روجغا  تآزُّ  ضاظئ  الاغ  السبماظغئ  الثولئ  إن  ب- 
الُخسثاء،  وافسثاء  روجغا  شاظفسئ  طعجعدة،  تسث  لط 
وأخئح اآلن تضام ترضغا طظ وجعئ ظزر روجغا أضسش 
طظ أن ُغحار إلغعط بالئظان، شق تسئأ بإسطائعط وزظاً ق 

شغ التض وق شغ الارتال!
ج- إن عظاك ظصطئ إغةابغئ شغ ضض طا جرى وعغ أن 
الثول الضاشرة المساسمرة تضاد تتجم أطاساعا وترتض 
لَتَمطئ  طظاجئئ  شرخئ  وعغ  المسطمغظ،  بقد  طظ 
الثسعة وضض طظ غرغث اتئاع التص أن غسائحروا خغرًا 
طظجلئ  واظتطاط  وأعطه،  اإلجقم  طظجلئ  سطع  بصرب 
ْلَقى 

َ
ْو أ

َ
اَن َلُھ َقْلٌب أ َ ِ َذِلَك َلِذْكَرى ِملَْن   

الضفر وأعطه: ﴿ِإنَّ
 ﴾يٌد ِ َو َش ُ ْمَع َو السَّ

شغ الااجع والسحرغظ طظ خفر ١٤٤٣عـ
٢٠٢١/١٠/٠٦م

تامئ: صمئ أردوغان وبعتغظ شغ جعتحغ الروجغئ

غغر تشغغر عثا الظزام عع عاطحغ ق صغمئ له، بض أضبر 
طظ ذلك عع عثر لطاصات افطئ وتدطغطعا، شالثولئ 
ضان  شإذا  والصعاظغظ،  لطثجاعر  تظفغثي  ضغان  عغ 
عثا الثجاعر وعثه الصعاظغظ جائرة، والثي وضسعا 
شق  اإلجقطغئ،  ععغاعا  سظ  بسغثا  افطئ  أسثاء  عط 
صال  والاساجئ،  والحصاء  الثل  إلى  تآدي  أظعا  حك 
ًا﴾،  َشًة َضْن ْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُھ َمِع

َ
تسالى: ﴿َوَمْن أ

بصغ  ذالما  لطتال  خقح  ق  إظه  ظصعل  ذلك  أجض  طظ 
أم  ضان  خالتا  غظفثه  لمظ  سقصئ  وق  الظزام،  عثا 
شاجثا ضما غثسعن، فن طظ غظفثه شاجث وق وجعد 
تسالى  هللا  ظثا  غضعن  أن  غرضى  ق  شالخالح  لطخالح، 
شغ الاحرغع وجظ الصعاظغظ، فن اهللا جئتاظه وتسالى 
وسصطه،  لقظسان  ولغج  ولحرسه  له  السغادة  جسض 
ِفيَما  ُموَك  ُيَحّكِ  َّ َح ُيْؤِمُنوَن  ال  َك  ِ

ّ َوَر ﴿َفال  تسالى:  صال 
َت  ْ َقَض ا  ِممَّ َحَرجًا  ْم  ِ ْنُفِس

َ
أ  ِ َيِجُدوا  ال  ُثمَّ  ْم  ُ َ َبْي َر  َ َ

باظاثاب  الظاس  خثاع  شإن  وسطغه  ْسِليمًا﴾،  َ ُموا  َسّلِ ُ َو
الخالح أضثوبئ وضقل وعع أضبر حرا وشسادا طمظ 

ظعر شساده.
الظزام  عثا  جرباط  لصث  السراق:  شغ  المسطمعن  أغعا 
واظاثاباته ذعال بماظغ سحرة جظئ، وضض دورة طظ 
غسعصعظضط  بط  بسثعا  تظثطعن  اقظاثابات  دورات 
والصعطغئ  طرة  الطائفغئ  بثسعى  أخرى  طرة  إلغعا 
وشغ  جغاجغا،  المساصطغظ  بثسعى  واآلن  أخرى  طرة 
ضض طرة ترون العجعه والضاض ظفسعا شعغ ق تاشغر 
وعغ سئارة سظ لسئئ دوطغظع تثطط ضض أربع جظعات 
وتعزع، شالصدغئ طتسعطئ وعط ق غططئعن طظضط إق 
أظاط  وأظضط  حصاءعا  وإلئاجضط  إلظةاتعا  المحارضئ 
تض  وق  لتالضط  سقج  ق  إظه  برجاقتعا.  أتغاط  طظ 
لمحاضطضط إق بمصاذسئ طبض عثه اقظاثابات وبغان 
السراصغئ  والتضعطئ  الماتثة  وافطط  شأطرغضا  زغفعا، 
أن  بسث  وإظةاتعا  شغعا  طحارضاضط  سطى  طسامغاعن 
ودغظغئ  أضادغمغئ  سراصغئ  حثخغات  بتث  ظةتئ 
شغ  خئغبا  دورا  غطسئعن  والثغظ  لطارحح  طسروشئ 
بغان  طع  الاشغغر  سطى  صادرون  وأظعط  الظاس  تدطغض 

ضثبعط وترخعط سطى المظاخإ وطال الستئ.
أغعا المسطمعن شغ السراق: لصث أخطخظا شغ ظختضط 
وبّغظا  بقدظا  المتاض  الضاشر  شغه  دخض  غعم  أول  طظ 
ظتظ  وعا  أتثاث،  طظ  جرى  طا  ضّض  شغ  الحرع  تضط 
َفِإنَّ  ْر  ﴿َوَذّكِ تسالى:  لصعله  اطاباقً  ظثّضرضط،  الغعم 

َن﴾. ُْؤِمِن
ْ
امل َتنَفُع  ْكَرى  الّذِ

وترحغتا  اظاثابا  اقظاثابات  عثه  بترطئ  ظثضرضط 
فظعا تعضغض شغ سمض طترم، وعض عظاك ترطئ أضئر 
ضفر،  ظزام  تطئغص  سطى  غصسط  حثص  تعضغض  طظ 
وأن غضعن طحرسا طظ دون اهللا؟! وظضرر ذلك تاى 
المآطظئ  لطبطئ  المعسعد  بظخره  تسالى  اهللا  غأذن 
اإلجقطغئ،  التغاة  قجاؤظاف  زطظ  طظث  تسمض  الاغ 
لائصى  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ 
السفطى،  ضفروا  الثغظ  وضطمئ  السطغا  عغ  اهللا  ضطمئ 
طخاظئ  بثغظعا  سجغجة  ضرغمئ  تغاة  افطئ  شاتغا 

 وتصعصعا  ضراطاعا 

بسث اتاقلعا السراق سام ٢٠٠٣م ترخئ أطرغضا سطى 
الثولئ  طآجسات  تض  خقل  طظ  شغه  ظفعذعا  ترضغج 
ظزام  أظه  سظه  أسطظئ  الثي  ظزاطعا  ووضع  السراصغئ 
شأسطئ  السططات  سطى  المضعظات  ووزسئ  شغثرالغ 
لطحغسئ  التضعطئ  ورئاجئ  لفضراد  الثولئ  رئاجئ 
غسعثعا  لط  جابصئ  وعغ  لطسظئ  الئرلمان  ورئاجئ 
الحسإ السراصغ، وصظظئ عثا الظزام بعضع دجاعرعا 
والاغ  السمغطئ  أتجابعا  جاظإ  طظ  وإصراره  المحآوم 
ولط  تثث  عثا  ضض  السططئ،  عع  العتغث  عمعا  ضان 

غضظ لطحسإ السراصغ شغه ظاصئ وق جمض.
وطظث ذلك التغظ وإلى اآلن تتعل السراق إلى جتغط 
والاعةغر  والصاض  والحصاء  الفساد  غمطآه  غطاق  ق 

والفصر والثغعن طع ضبرة برواته ووشرة خغراته.
ضسر  افطرغظ  الحسإ  عثا  ذاق  أن  وبسث  وعضثا 
تاجج الثعف واظططص بمزاعرات سارطئ سمئ بشثاد 
تحرغظ  باظافاضئ  سرشئ  الةظعبغئ  والمتاشزات 
وخمثت أطام إرعاب الثولئ والمطغحغات المسطتئ، 
اظعغار  بعادر  السمغطئ  وتضعطاعا  أطرغضا  وحاعثت 
الثولئ والظزام شتاولعا اتاعاءعا طظ خقل اجاصالئ 
طخطفى  وجطإ  المعثي  سئث  سادل  العزراء  رئغج 
ظجغعئ  طئضرة  اظاثابات  بإجراء  وسث  الثي  الضاظمغ 

الفاجثغظ. وطقتصئ 
غدإ  اطاخاص  عع  اقظاثابات  عثه  طظ  شالعثف 
بأن  الظاس  وخثاع  الظزام  سطى  والمتاشزئ  الحارع 
السئإ شغ عثا الحصاء عع الفاجثون ولغج الظزام 
خظادغص  ذرغص  سظ  بغثضط  الاشغغر  بأن  وإصظاسعط 
سطى  السمغطئ  وتضعطاعا  أطرغضا  وترضغج  اقصاراع 
افطط  وطحارضئ  ظجغعئ،  وأظعا  المئضرة  اقظاثابات 
الماتثة بمراصئغظ دولغغظ وعغ إتثى الظصاط الاغ 
آب/  ٢٨ شغ  سصث  الثي  بشثاد  طآتمر  سطغعا  رضج 

أغسطج ٢٠٢١م طع سطمعط بأن صدغئ المراصئغظ 
طئارضئ  أجض  طظ  إق  بعا  جاءت  وطا  أضثوبئ  أضئر 
 ،٪١٠٠ الاجوغر  ضان  ولع  تاى  اقظاثابات  عثه 
وتث  اقظاثابات  عثه  سطى  الطائطئ  المئالس  وإظفاق 
الظاس سطى اجاقم الئطاصئ اقظاثابغئ واخاغار ظزام 
والاغ  المساصطئ  الحثخغات  آقف  وترحغح  الثوائر 
وإظةاح  المحارضئ  وزر  جعى  حغء  سطى  تتخض  لظ 
السمطغئ اقظاثابغئ بسث تغصظ التضعطئ بسجوف الحسإ 
السغاجغغظ  وحاط  وإعاظئ  اقظاثابات  سظ  السراصغ 
لعثا  حرسغئ  إسطاء  أجض  طظ  عثا  ضض  وأتجابعط، 
الظزام الثي وضساه أطرغضا، سطما أن اتاقل السراق 
بافطط  أطرغضا  وضربئ  الثولغئ  الحرسغئ  خارج  وصع 

الماتثة وصراراتعا سرض التائط.
سظ  وترشعا  أسثائعا،  طظ  افطئ  خثاع  غاط  عضثا 

ذرغص الاشغغر الختغح والظعدئ التصغصغئ.
عثا عع العثف طظ إجراء عثه اقظاثابات.

واجائثال  غثضر  تشغغر  أي  عظاك  شطغج  الظاائب  أطا 
عغ  التصغصغئ  المحضطئ  فن  له،  صغمئ  ق  بسمرو  زغث 
ودجاعره  المطئص  الرأجمالغ  السطماظغ  الظزام  شغ 
المحآوم شعع أس المرض وأجاس الثاء، وأي سمض 

اقظاثابات الربملاظغئ السراصغئ 
افعثاف والظاائب

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طازن الثباغ – وقغئ السراقـ 

غععد  ضغان  طتاضط  صرارات  شغعا  اجاظضروا  ضطمات  المئارك  افصخى  المسةث  شغ  الاترغر  تجب  حئاب  ألصى 
ورق،  سطى  تئر  طةرد  الصرارات  تطك  أن  وأضثوا  افصخى،  المسةث  باتات  شغ  بالخقة  لغععد  جمتئ  الاغ 
شافصخى خالص لطمسطمغظ وعع بضض جاتاته جغئصى طسةثا غغر صابض لطاةجئئ، ضان ضثلك وجغئصى إلى 
المةرطئ  الصرارات  وعثه  السثوان  عثا  سطى  لغةرؤ  ضان  طا  غععد  ضغان  أن  الماتثبعن  وأضث  الثغظ.  غعم 
هللا  وطتارباعط  إلغه  قظتغازعط  ططمؤظ  عع  بض  المسطمغظ،  تضام  طظ  شسض  ردة  جغقصغ  أظه  غزظ  ضان  لع 
ولرجعله ولطمآطظغظ. ودسا الماتثبعن جغعش افطئ لطاترك وتثطغ التثود الععمغئ الاغ خظسعا التضام 
وغجتفعا  السمغطئ  وافظزمئ  السروش  بعثه  غطغتعا  وأن  طصثجاتعا،  وتترغر  افطئ  ظععض  دون  لطتغطعلئ 
طضئرغظ. طعططغظ  طتررغظ  طرة  أول  المسطمعن  دخطه  ضما  افصخى  المسةث  لغثخطعا  المئارضئ  افرض  ظتع 

نداءات للجیوش من األقصى للتحرك ردا على قرارات کیان یهود
بالسماح لیهود بالصالة فی باحات المسجد األقصى

طظ  التضط  غاعلى  التاضط   -٢ اإلجقم،  سطى  غصعم 
خقل طئاغسئ الظاس له ورضاعط به، و٣- أن التاضط 
اجاغفاء  غاط  لط  وإذا  وخارجغا.  داخطغا  اإلجقم  غظفث 
عثه الحروط البقبئ، شإن أي ظزام غسمى إجقطغا 
جغاسرض فجؤطئ خطغرة. والعاصع أن عثه الحروط 
دون  غتعل  طا  الشرب،  ططالإ  طع  بعضعح  تاظاصخ 

تتصغص الحرسغئ الثولغئ.
تثرغةغئ  إجقطغئ  تشغغرات  إجراء  ذالئان  تتاول  ضما 
شغ المةامع شغ تغظ إن الاطئغص الاثرغةغ فتضام 
اإلجقم.  شغ  به  طسمعح  غغر  اإلجقطغئ  الحرغسئ 
الاظفغث  بسططئ  ذالئان  تاماع  ذلك،  سطى  وسقوة 
الضاطض لقجقم شغ المسائض الصدائغئ واقصاخادغئ 
والسغاجغئ والثارجغئ، بثق طظ اإلحارة إلى الممارجئ 

الاثرغةغئ لقجقم.
طخغرغغظ  خغارغظ  تعاجه  ذالئان  شإن  اآلن،  أطا 
لقخاغار طظ بغظعما: ١- إصاطئ ظزام إجقطغ خالص 
لظعال  لفخرغظ  وتمطه  اإلجقم  تطئغص  خقل  طظ 
رضا اهللا جئتاظه وتسالى، أو ٢- صخر أظفسعط سطى 
التثود العذظغئ طظ خقل الاخارع طظ أجض اقساراف 
بعط شغ المتاشض الثولغئ لطتخعل سطى رضا الظاس 
الثغار  ذالئان  اخاارت  وإذا  المطاف.  ظعاغئ  شغ 
الباظغ، شإظه جغآدي بعا إلى المعت الاثرغةغ. صال 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «َمِن الَْتَمَس ِرَضاَء اللَِّه ِبَسَخِط النَّاِس كََفاُه 
اللَُّه ُمْؤنََة النَّاِس، َوَمِن الَْتَمَس ِرَضاَء النَّاِس ِبَسَخِط اللَِّه َوكَلَُه 

 «اللَُّه إَِىل النَّاِس
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج   *

أششاظساان

اجاؤظاف  اإلظساظغئ،  المسعظات  إغخال  جاار  تتئ 
أظحطاعا شغ غدعن أجابغع. وطظ المرجح أن تسارف 
ذالئان  بتضعطئ  فششاظساان  المةاورة  الثول  بسخ 
بسئإ المخالح السغاجغئ واقصاخادغئ، ولضظ الثول 
افوروبغئ وأطرغضا لغسئ شغ سةطئ طظ أطرعا لقساراف 
بطالئان صرغئا، بغث أن بسباغعما الثبطعطاجغاغظ شغ 

ضابعل والثوتئ تسمقن سظ ضبإ طسعا.
ضاظعا  أششاظساان  وجغران  الشربغئ  الثول  أن  غئثو 
غحثدون سطى تصعق المرأة وتصعق اإلظسان وتحضغض 
عثه  ولضظ  لقساراف،  طسئص  ضحرط  حاططئ  تضعطئ 
عغ الةعاظإ المرئغئ لطصخئ. والعاصع أن الشرب وبطثان 
المظطصئ تتاول تصغغث اقظاخار السغاجغ والسسضري 
أجظثة  تائع  ق  تاى  العذظغئ  التثود  سئر  لطالئان 
السسضرغغظ  الصادة  طظ  سثدا  فن  أششاظساان  تاةاوز 
طسألئ  وبمئ  بثلك.  لطصغام  اجاسثاد  سطى  لطالئان 
شغ  أجاظإ  طصاتطغظ  وجعد  وعغ  الصطص  تبغر  أخرى 
المظطصئ  لئطثان  تعثغثا  غحضطعا  ق  تاى  أششاظساان 
أحارت  ذالئان  ترضئ  أن  طظ  الرغط  وسطى  والشرب. 
طرارا وتضرارا إلى أن عثه المثاوف غغر واصسغئ، إق أن 
الشرب ق غجال طاحضضا، طا غبغر طعضعع اتامال سعدة 

تظزغط الصاسثة وجماسات أخرى شغ السام المصئض.
المعط لترضئ ذالئان اإلجقطغئ أن تثرك أن سحرات 
الةماسات اإلجقطغئ شغ جمغع أظتاء السالط صث خرجئ 
شغ  شحطئ  لضظعا  السسضرغئ،  الخراسات  شغ  طظاخرة 
السغاجئ والتضط وتطئغص اإلجقم؛ فن تشغغر الظزام 
باشغغر  شصط  غتثث  ق  إجقطغئ  ظسثئ  إلى  وتتعغطه 
العجعه إق إذا ضان: ١- أجاس وطساصثات ذلك الظزام 

تامئ ضطمئ السثد: ترضئ ذالئان أطام خغارغظ ابظغظ!
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والمسعث  اإلظسان  لتصعق  افوروطاعجطغ  المرخث  صال 
طةطج  أطام  جطسئ  شغ  والختئ  والئغؤئ  لطمغاه  السالمغ 
تصعق اإلظسان إن تخار ضغان غععد ذعغض افطث تسئإ شغ 
تثععر خطغر لفطظ المائغ شغ غجة، لاخئح ٩٧٪ طظ المغاه 
المتاخر  الصطاع  جضان  غئصى  بغظما  لطحرب،  خالتئ  غغر 
غاسممعن بئطء. وتسصغئا سطى ذلك صال المضاإ اإلسقطغ 
تسطغص  شغ  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  لتجب 
ختفغ ظحره سطى طعصسه: إن ذلك ظاغةئ لسغاجئ تاصثة 

اتئسعا ضغان غععد طظث سصعد لطعخعل إلى ظعر الظغض، وذلك ضمظ طا ظخئ سطغه المقتص السرغئ قتفاصغئ ضاطإ دغفغث، 
تغث ظخئ سطى تجوغث الضغان بمغاه الظغض طظ خقل طحروع "ترسئ السقم"، شضان ق بث طظ تةفغش آبار غجة وتطعغبعا 
إلغةاد طئرر طصئعل لاظفغث طثطط - الارسئ - بتةئ إغخال المغاه إلى صطاع غجة، وصث حرع ضغان غععد شغ تظفغث 
المثطط طظث طظاخش البماظغظات. لصث طارس ضغان غععد ضض أحضال الزطط والطشغان ضث أعض شطسطغظ سطى طرأى 
وطسمع طظ التضام السمقء شغ بقد المسطمغظ، وطظعط الظزام المخري الثي غحارك شغ تخار أعض غجة وغةامع طع 
صادة ضغان غععد وغائاتث طسعط شغ ضغفغئ اجاثثام ططش الصطاع وطساظاة أعطه لاخفغئ صدغئ شطسطغظ. وعثا التال 
الثي غسغحه أعض غجة وأعض شطسطغظ ساطئ غدع افطئ اإلجقطغئ وخاخئ أعض طخر أطام طسآولغاعط لظخرة إخعاظعط 
وشك التخار سظعط، وعثا ق غضعن إق بإجصاط ظزام السغسغ السمغض وتترغك جغح الضظاظئ لاترغر ضاطض شطسطغظ 
طظ رجج غععد، وعثا العاجإ لغج طصخعرًا سطى أعض الضظاظئ شتسإ بض عع واجإ حرسغ سطى ضض المسطمغظ.

طظ  الفساد  أحضال  ضاشئ  لثطع  الساسغ  المساصض، 
التضام وافوجاط السغاجغئ السائرة طسه.

حسئه،  أبظاء  ضث  الماسثدة  جرائمه  سطى  الاشطغئ   -٤
وسطى  واقصاخادي  والسسضري  السغاجغ  شحطه  وسطى 

عجائمه أطام غععد بحضض خاص.
ضث  الظدالغ  اإلجقطغ  الفضر  ترف  طتاولئ   -٥
اقجاسمار وسمقئه، واجائثال شضر الاساغح والاروغخ 

به، وصئعل اآلخرغظ وسثم طساداتعط.
لصث طرت طتاوقت اقجاسمار وسمقئه طظ التضام شغ 
طراتض طاسثدة؛ شغ طتاوقتعط تروغخ بسخ افتجاب 
والاثطغط  المضر  طظ  المراتض  وعثه  اإلجقطغئ. 

المصخعد صث طرت شغ بقبئ طراتض تصرغئا وعغ:
اقجاسمار  صعى  ضث  البعرات  بسث  طا  طرتطئ   -١
السسضري، وذرده طظ بقد المسطمغظ شغ أوائض الصرن 

الماضغ وأواجطه.
٢- طرتطئ اقظاضاجات السسضرغئ والفحض أطام ضغان 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  طسرى  اغاخاب  بسث  خاخئ  غععد 

وأرضه المئارضئ.
جظئ ٢٠١٠ بسث  التثغبئ  البعرات  بسث  طا  طرتطئ   -٣

تاى غعطظا عثا.
لصث ظةح اقجاسمار وسمقؤه إلى تث طا شغ افعثاف 
الظةاح  عثا  لضظ  البقث،  المراتض  سئر  رجمعا  الاغ 
ضان ججئغا لط غاسث تطك الةماسات، وبسخ المعالغظ 
سظث  صئعق  غطص  ولط  المعالغظ،  جمغع  ولغج  لعا، 
الماسثدة.  السغاجغئ  وأوجاذعط  الظاس  جماعغر 
المحارضات  لاطك  سارم  حسئغ  برشخ  ذلك  وتسئإ 
أتةط  لثلك  الظاس،  ساطئ  سظث  أعثاشعا  ظععر  بسث 
طسزط الظاس سظ المحارضئ شغ اقظاثابات شغ الفارة 

افخغرة خاخئ شغ المشرب وتعظج.
الثي  الفحض  تفسغر  التضام  سمقء  بسخ  تاول  لصث 
طظغ به تجب السثالئ والاظمغئ شغ المشرب، واقظتثار 
تفسغرا  تعظج؛  شغ  الظعدئ  ترضئ  قصاه  الثي 
شغ  بعجغمئ  طظغ  اإلجقطغ  السمض  إن  شصالعا  خاذؤا 
شغ  وخاذأ  طسمعم  ضقم  وعثا  الةماعغر.  أوجاط 
وإغعاطعط  اإلتئاط،  بث  طظه  العثف  ظفسه،  العصئ 
تأغغثعا  وغاخاسث  ترتصغ  السطماظغئ  افتجاب  بأن 
الةماسات  بسخ  إخفاق  أن  والتصغصئ  الةماعغري! 
طآحر  عع  التضعطات  أو  الئرلماظات،  شغ  اإلجقطغئ 
سطى وسغ المسطمغظ بأن الئرلماظات ق تعخض إق إلى 

ضرجغ طسعجئ صعائمه، ق ذائض طظ اطاطائه.
ساطئ  سظث  طعجعدا  زال  طا  لقجقم  السام  الرأي  إن 
الظاس شغ ضض بقد اإلجقم، وإظه صث ازداد وسغا سطى 
السطغط  الفعط  وأخئح  والتضام،  اقجاسمار  أقسغإ 
لقجقم غجداد ضض غعم، وعثا طآحر خغر شغ افطئ، 
وطا إخفاصات بسخ افتجاب اإلجقطغئ شغ الظةاح شغ 
اقظاثابات إق دلغض سطى إتةام الظاس سظعا فظعا ججء 

طظ طظزعطئ الفساد الاغ أرادعا التضام.
الاأغغث  طرتطئ  افغام  عثه  بالفسض  ظسغح  إظظا 
عثا  وشغ  الماجاغث،  بالعسغ  المصارن  الةماعغري 
طظ  تصعط  المسطمغظ  اظاجاع  صرب  سطى  جغث  طآحر 
جعاء  رضاعط  وسثم  رصابعط،  سطى  الماسططغظ 
بالئرلماظات أو العزارات أو المحارضات. شالرأي السام 
الختغتئ؛  الظعدئ  ذرغص  شغ  غاظاطى  اإلجقطغ 
اقجاسمار  أقسغإ  ضض  وإن  واعٍ  شضري  أجاس  سطى 
وسمقئه صث شحطئ شحق ذرغسا شغ ترف طسار افطئ، 
تسرة،  سطغه  بالفسض  أخئتئ  وأطعاله  جععده  وإن 
عآقء  ضض  خطع  جظعات  عغ  الصادطئ  السظعات  وإن 
شظسأله  اهللا.  أظجل  بما  التضط  وإسادة  الروغئدات، 

 تسالى أن غضعن ذلك صرغئا

سطى إبر تشغغر جاطسئ الظةاح خعرة غقف خفتاعا سطى طعصع الاعاخض شغسئعك، إلى خعرة تتمض طفععم المساواة 
بغظ الةظسغظ سظث الشرب، حضَّطئ ضاطئ العسغ وشثًا ضطَّ طمبطغظ سظ ضاطئ العسغ وطمبطغظ سظ الضاطئ اإلجقطغئ 
وطةمعسئ طظ ذقب الةاطسئ، وتعجَّععا إلى طضاإ السمادة الغعم اقبظغظ المعاشص ٢٠٢١/١٠/٤، تغث ضان شغ 
اجاصئالعط سمغث حآون الططئئ، الثي بثوره رتَّإ بالعشث واجامع لعجعئ ظزرعط، وضان طظ أبرز افطعر الاغ تتثث 
بعا العشث: إن طفاعغط الةظثر والمساواة عغ طفاعغط غربغئ ُغصَخث بعا المساواة الااطئ بغظ الةظسغظ، وعغ طظاصدئ 
رع، شعغ ُتطشغ ضاشئ افتضام الحرسغئ الاغ تاسارض طع عثا المفععم الشربغ بثسعى الامغغج، شُاطشى  فتضام الحَّ
بمعجئعا الصعاطئ والعقغئ وأتضام المغراث وغغرعا، ضما أن عثه المفاعغط عغ ذرغص قظاحار الرذغطئ والمبطغئ، 
شمفععم الةظثر غظص خراتئ سطى أن لضض واتث التص شغ اخاغار جظسه. أعض شطسطغظ عط شغ جطِّعط طسطمعن 
وعط ق غصئطعن بمبض عثه المفاعغط الاغ تثالش بصاشاعط وتساةطإ غدإ اهللا سطغعط ولسظاه. أن الةاطسئ والصائمغظ 
سطغعا طسآولعن وطآتمظعن سطى الططئئ، وعثا غساعجإ طظعط خّث طبض عثه العةمات البصاشغئ الممعَّلئ طظ الشرب 
والاغ تساعثف الخروح الاسطغمغئ سطى وجه الثخعص. غةإ أن غضعن الطقب والعغؤئ افضادغمغئ واإلدارغئ شغ 
الةاطسئ شغ خظثق واتث شغ الثشاع سظ طفاعغط اإلجقم، وأن العشث غثسع الةمغع لرشخ عثا المظضر وتشغغره وافخث 
سطى أغثي طظ غرغث السئث بأخقق وبصاشئ الطقب. وشغ خاام الطصاء جطَّط العشث ضااباً إلى سمغث حآون الططئئ، 
طعجَّعاً إلى العغؤئ اإلدارغئ وافضادغمغئ شغ الةاطسئ، ذالإ شغه العشث بالاخثي لطعةمئ الحرجئ الاغ تساعثف 
طفاعغط اإلجقم، وتعجَّه إلى أجاتثة الةاطسئ بالصعل: "إظظا ظاعجه لضط بعثا الثطاب وظتظ ظسطط أن شغضط خغرًا 
شاً شغ طظع تفض سحاار، الثي أصغط شغ الةاطسئ شغ وصئ طدى، شإظظا ظأطض  ضبغرًا، وضما جةَّض بسدضط طعصفاً طحرِّ
أن ظرى طعصفاً طمابقً شغ خّث عثه العةمئ الحرجئ..." وصث وسث السمغث طحضعرًا برشع الضااب إلى رئغج الةاطسئ.

غحعث السعدان طظث طةغء التضعطئ اقظاصالغئ خراسًا 
وخض  والسسضري،  المثظغ  المضعظغظ  بغظ  وتراحصاً 
سطصئ  ذروته طآخرًا، شفغ غعم افتث ٢٠٢١/٩/٢٦م 
المتاولئ  سصإ  المضعظغظ  بغظ  اقجاماسات  جمغع 
وضحفئ  الخراع،  أبرزت  الاغ  الفاحطئ  اقظصقبغئ 
صخث  اقظصقب  عثا  بغظعما،  اقظسةام  سثم  تصغصئ 
بتضط  جغصئض  طثى  أي  إلى  الحارع،  ظئخ  جج  طظه 
السسضر، خاخئ وأن افوضاع افطظغئ عحئ وافوضاع 
السعدان  حرق  شغ  وافصالغط  طاردغئ،  اقصاخادغئ 
غعم  ضض  الظاس  وأخئح  الثولئ،  سطى  تامرد  وحماله 
غمسعن بمخغئئ وغخئتعن سطى أخرى! شفغ ظض عثه 
لطمةطج  السسضر  رئاجئ  شارة  اظاعاء  وصئغض  افوضاع 
السغادي، الاغ ظخئ سطغعا العبغصئ الثجاعرغئ، تغث 
وخطئ الخراسات بغظ المضعظغظ طرتطئ ترجئ جماعا 
بثطعرة  السسضر  حسر  السزط،  ضسر  طرتطئ  الئسخ 
المقجظات بغظعما، شةثد رئغج طةطج السغادة سئث 
عغ  المسطتئ  الصعات  أن  سطى  تأضغثه  الئرعان  الفااح 
العخغئ سطى الحسإ، وصال إظعا تترس العذظ، وصال 
بالثرذعم:  الصطإ  بمرضج  صسط  اشاااح  طثاذئاه  خقل 
"لظ ظسمح بأن تصعد الئقد صعى خشغرة اخاطفئ البعرة 
والحسإ السعداظغ ق غرغث أن غفرض سطغه أتث رأغه"، 
وصال: "الةظثي السعداظغ ق غثاشع سظ تجب أو جماسئ"، 
وشغ إحارة لطاثخض افوروبغ ووصعشه خطش المثظغغظ 
أحار إلى أن الصعات المسطتئ: "ق غخرف بالثوقر طظ 
جعات أخرى"، وشغ طتاولئ طظه الاصرب لطحارع أضث أن 

الصعات المسطتئ لظ تظصطإ سطى بعرة دغسمئر.
وطظ جاظئه صال الصغادي بصعى الترغئ والاشغغر المسج 
تدرة، إن تسطغط رئاجئ طةطج السغادة لطمثظغغظ 
عع اجاتصاق دجاعري ظخئ سطغه العبغصئ الثجاعرغئ، 
رئاجئ  شغ  السسضر  شارة  اظاعاء  اصاراب  إلى  طظععا 
المقجظات  ذلك  بسث  ضاظئ  بط  السغادي.  المةطج 
الضقطغئ بغظ المضعظغظ، شصث خرح طتمث الفضغ شغ 
طصابطئ باطفجغعن السعدان الرجمغ "أن عظاك طتاولئ 
السغاجغئ  المسادلئ  لاسثغض  السسضري  المضعن  طظ 
باظصقب  ذلك  واخفا  الحراضئ"،  بسمطغئ  طثض  وعثا 
تصغصغ. وشغ ٢٠٢١/٩/٢٦م دسا تةمع المعظغغظ إلى 
العبغصئ  وإلشاء  المةطج السسضري  طع  إظعاء الحراضئ 
الثجاعرغئ، وذالإ الاةمع بتضط طثظغ خالص. شرد 
شغ  تمغثتغ  الفرغص  السغادة  طةطج  رئغج  ظائإ 
طا  صال: "ظتظ  تغث  الئطاتغظ،  بصئغطئ  السجاء  جرادق 
ذّطسعا  بالحارع،  الاعثغث  غمضظ  وق  دا  بسث  بظاتمض 

حارع ظتظ بظطّطع حارع".
الثمغج  طسغرة  خرجئ  افوضاع  عثه  ظض  شغ 
المثظغغظ  صعة  إظعار  طظعا  أرغث  ٢٠٢١/٠٩/٣٠م، 
شغ تترغك الحارع لاأغغث التضعطئ المثظغئ، والسةغإ 
أن طظ بغظ الحسارات الاغ رشسئ عااشات ضث لةظئ 
شاخاطط  والاشغغر،  الترغئ  صعى  وتضعطئ  الامضغظ 

التابض بالظابض شغ عثه المسغرة.
السئئ  غعم  اجاماع  عظاك  ضان  وبالمصابض 
٢٠٢١/١٠/٠٢ بصاسئ الخثاصئ لفرغص طظ المثظغغظ 
اتفاصغات  سطى  المعصسئ  المسطتئ  الترضات  وبسخ 
الخراع  احاثاد  أبرزت  اقظاصالغئ،  التضعطئ  طع  جقم 
ترضئ   ١٥ طظ  أضبر  خقله  وصع  المضعظات.  عثه  بغظ 
طثظغ  طةامع  وطظزمات  جغاجغئ  وأتجاب  طسطتئ 
العذظغ  الاعاشص  طغباق  طحروع  سطى  السعدان،  شغ 
المغباق  طحروع  وأضث  الترغئ.  إسقن  صعى  لعتثة 
سطى تمسضه بالمرتطئ اقظاصالغئ والحراضئ قجاضمال 
طآجسات الفارة اقظاصالغئ وخعق لقظاثابات والاتعل 
اقظاصالغئ  الفارة  سطى  بالتفاظ  وتسعث  الثغمصراذغ. 

التضط املثظغ وتضط السسضر خظعان
واملططعب عع تضط اإلجقم
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والامسك بالعبغصئ الثجاعرغئ واتفاصغئ السقم والسمض 
طظ أجض إضمال السقم بالافاوض طع سئث السجغج التطع 

والصائث سئث العاتث طتمث ظعر واآلخرغظ.
طظ  باجمعا  والاتثث  البعرة  اخاطاف  ورشخ 
الئقد  بسغاجاتعا  أوخطئ  الاغ  افربسئ)  (طةمعسئ 
المضعن  طع  والحصاق  السغاجغ،  اقظسثاد  لعثا 
السسضري، طع السمض سطى صغام وشاق وذظغ لضض صعى 
البعرة، بالسعدة لمظخئ الاأجغج بما غحمض افتجاب 
السغاجغئ وأذراف ولةان المصاوطئ، ولةان الثثطات 
المضعظات  وبصغئ  المثظغ،  المةامع  وطظزمات 
المةامسغئ المثظغئ والطرق الخعشغئ واإلدارة افعطغئ 
دون سجل فتث جعى المآتمر العذظغ المتطعل. وأضث 
أن ذرغص الثغمصراذغئ واقجاصرار السغاجغ غمر سئر 
وحئابعا  البعرة  لصعى  إصخاء  دون  العذظغ  الاعاشص 
اجامرار  سطى  بالمتاشزئ  اقلاجام  طةثدا  وظسائعا، 
واجاصرار المرتطئ اقظاصالغئ وخعق لقظاثابات بظعاغئ 

الفارة اقظاصالغئ بإضمال عغاضض التضط اقظاصالغ.
أدخض  والسسضرغغظ  المثظغغظ  بغظ  الخراع  عثا  إن 
طظ  تالئ  وأوجث  سمغصئ،  جغاجغئ  أزطئ  شغ  الئقد 
الفراغ السغاجغ، شعثا الخراع ق غخإ شغ خالح أعض 
السعدان ولغج لعط شغه ظاصئ وق جمض، وإظما غظثرج 
اقجاسمار؛  صطئغ  بغظ  الاارغثغ  الخراع  طزطئ  تتئ 
أطرغضا وبرغطاظغا، شإن الظاظر إلى التضعطئ اقظاصالغئ 
وقءاتعما  اخاقف  رغط  والسسضري،  المثظغ  بحصغعا 
الثارجغئ، إق أظعما غسغران شغ خط واتث طظ تغث 
تظفغث طآاطرات الثول اقجاسمارغئ الافاغاغئ والفضرغئ 
شالسسضر  الشرب،  أذماع  طظ  وغغرعا  واقصاخادغئ 
والثغمصراذغئ،  الترغئ  طظعط  ضض  غثسغ  والمثظغعن 
أظزمئ  طع  لاافص  الصعاظغظ  تشغغر  إلى  سمثوا  وصث 
اقظاصالغئ  التضعطئ  شألشئ  فجغادعط،  إرضاء  الشرب، 
وغسسعن  لطةظثر،  طساحارة  وسغظئ  الردة،  صاظعن 
التغاة  أظزمئ  سظ  اإلجقم  بفخض  الشرب  إلرضاء 
طع  السقم  اتفاصغات  شغ  ذلك  تبئغئ  وتط  والثولئ، 
الترضات المسطتئ، شعثه التضعطئ اقظاصالغئ، ق عط 
لعا غغر تظفغث طثططات الشرب لامجغص الئقد وتسطغط 
برواته لحرضات الشرب الرأجمالغئ. ولثلك شالمثظغعن 
لغسعا ضث السسضر، وق السسضر غسادون المثظغغظ طظ 
تغث الفضرة الاغ تتضط السعدان، وطظ تغث العقء 
بقدظا،  شغ  طثططاته  وتظفغث  الضاشر،  لطشرب  الضاطض 
وإن  اقجاسمارغئ  الثول  خثطئ  شغ  خظعان  عما  بض 

اخاطفئ وقءاتعط الثارجغئ.
ورغط ادساء ضض شرغص بأظه وخغ سطى أعض السعدان، 
وعط الثغظ طّطعا التضعطات الثغمصراذغئ اآلجظئ الاغ 
واقظصقبات  طاصطسئ،  شارات  لبقث  السعدان  تضمئ 
السسضرغئ الئاذحئ الاغ جغطرت سطى التضط فضبر طظ 
خمسغظ جظئ، ضطعا تمبض افظزمئ الشربغئ وأشضارعا 
وطفاعغمعا سظ التضط، غغر أظعا شحطئ جمغسعا شغ 
إغةاد  سظ  وسةجت  السعدان،  فعض  الرشاه  تتصغص 
افطظ والسقم واقجاصرار، وسةجت سظ إدارة بروات 
الاغ  افظزمئ  تطئص  تجال  وق  ذئصئ  فظعا  الئقد، 
تثالش سصغثة أعض عثه الئقد، بض تسادغعا وتاربص 
بعا، شما لط تسمض افطئ طع المثطخغظ طظ أبظائعا، 
وتزاعراتعا  تترضاتعا  شغ  اإلجقم  بأتضام  وتظادي 
واجاماساتعا وشغ تطعا وترتالعا، شق خقص لعا طظ 
والاطئج  افخعات  رشع  غةإ  لثلك  المآاطرات،  عثه 
بالسمض لاطئغص أتضام اهللا باجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ 
 بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة

وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *
السعدان

تتثبظا شغ المصالئ السابصئ سظ الظصطئ افولى شغ شحض 
طتاوقت الشرب قتاعاء المث اإلجقطغ، والسغطرة سطى 

ارتصائه واظاحاره بصعة شغ أوجاط الةماعغر.
الباظغئ  الظصطئ  سظ  جظاتثث  المصالئ  عثه  وشغ 
طسغظئ  إجقطغئ  جماسات  إحراك  شغ  طتاوقته  وعغ: 
وطصاجات  طعاخفات  ضمظ  السمغطئ،  التضعطات  شغ 

وحروط طسغظئ؛ فعثاف وغاغات طاضرة.
بسخ  إحراك  شغ  الشرب  ظةاح  طظ  وبالرغط  إظه 
الةماسات اإلجقطغئ شغ التضعطات السمغطئ، إق أظه لط 
غتصص الشاغئ المرجعة طظ عثا السمض؛ أق وعغ إغصاف 
المث اإلجقطغ اقرتصائغ الاخاسثي شغ جماعغر افطئ 
ظتع الاشغغر الةثري الحاطض سطى أجاس اإلجقم، بض 
سطى السضج ضاظئ الظاغةئ سطى خقف طا أراد، شأخئتئ 

الةماعغر أضبر وسغاً سطى أقسغئه وِحراضه وطضره.
لصث بثل الشرب جععدا جئارة وأظفص افطعال الطائطئ، 
بسخ  إحراك  أجض  طظ  والئراطب  الطاصات  وجّثر 
المتاوقت،  وعثه  التضط،  شغ  اإلجقطغئ  الةماسات 
شحق  شحطئ  أظعا  إق  طسغظئ  جعاظإ  شغ  أبمرت  وإن 
ظاتثث  وجعف  المرجعة.  غاغاعا  تتصغص  شغ  ذرغسًا 
بإغةاز سظ خمسئ ظماذج؛ وذلك شغ طخر والسعدان 
وتعظج والمشرب وافردن، وسظ الظاائب الاغ ترتئئ 

سطى عثه المتاوقت الفاحطئ.
سطى  طاعاخطئ  جععدا  الشرب  بثل  الضظاظئ  طخر  شفغ 
طثى جاغظ ساطا؛ طظث بثاغئ أربسغظات الصرن الماضغ 
ذرغص  سظ  والسحرغظ؛  العاتث  الصرن  بثاغئ  تاى 
ذرغص  سظ  التضط  شغ  المسطمغظ  إلحراك  سمقئعط 
الفعز  بسث  الرئاجئ  تسطغمعط  ذرغص  وسظ  الئرلمان، 
صادة  وضسعا  وحروط  صغعد  ضمظ  اقظاثابات،  شغ 
الةغح، ضما تخض جظئ ٢٠١٢. وشغ السعدان تثث 
الحغء ظفسه تصرغئا شغ طحارضئ بسخ المسطمغظ شغ 
الئرلمان، أو العزارة خقل شارات طاصطسئ. وشغ تعظج 
ترضئ  بإحراك  تعظج  تضام  طظ  الشرب  سمقء  صام 
الظعدئ بسث البعرة شغ الئرلماظات والتضعطات طرات 
آخر  إلى  أي  ٢٠٢١؛  جظئ  إلى   ٢٠١١ جظئ  طظث  سثة 
برلمان، الثي تطه صغج جسغث وجمثه، ورشع التخاظئ 
الثبطعطاجغئ سظ أسدائه. أطا شغ المشرب شإن طحارضئ 
اجامرت  الئرلمان  شغ  اإلجقطغئ  الةماسات  بسخ 
طظث أواخر الاسسغظات، وتخثر تجب السثالئ والاظمغئ 
بالفعز  البعرات  بثاغئ  شغ  أي   ٢٠١١ جظئ  اظاثابات 
بافغطئغئ إق أن عثا التجب ُطظغ بالفحض شغ اظاثابات 
جظئ ٢٠٢١. وشغ افردن جمح المطك تسغظ لئسخ 
وجط  خاخئ  الئرلمان؛  شغ  بالمحارضئ  المسطمغظ 
سطى  المسامرة  والسغاجغئ  اقصاخادغئ  الدشعذات 
افردن داخطغا وخارجغا؛ وخاخئ شغ الفارة الاغ حعث 
شغه افردن تعصغع طساعثة وادي سربئ طع ضغان غععد.
حعثتعا  الاغ  وافتثاث  افتعال  تسثد  رغط  أظه  إق 
دول  شغ  التضعطات  عثه  شغ  المسطمغظ  طحارضات 
أجالغإ  وتسثد  سطغعا،  المآاطرات  تظعع  ورغط  سثة، 
شغ  تحارك  المآاطرات  عثه  أن  إق  المآاطرات  تطك 

أعثاف طسغظئ وعغ:
سئر  الماخاسث  اإلجقطغ  المّث  اتاعاء  سطى  السمض   -١
ذرد  أسصئئ  الاغ  الفارة  وخاخئ  المسطمغظ،  جماعغر 
اقجاسمار السسضري طظ ضاشئ بقد المسطمغظ، وضثلك 
سمقء  ضث  التثغبئ  البعرات  أسصئئ  الاغ  المرتطئ 

اقجاسمار طظ التضام، وطتاوقت ذردعط.
لطفساد  اإلجقطغئ  افتجاب  طحارضئ  شغ  اقجاعاد   -٢
بضاشئ  الظاس  سطى  وغمارجعظه  التضام،  غصارشه  الثي 

أحضاله وخعره.
السغاجغ  اإلجقطغ  السمض  ضرب  سطى  السمض   -٣

شحض طتاوقت الشرب يف اتاعاء املّث اإلجقطغ
(الةجء الباظغ)
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