
تعخض الظزام السعري المةرم و"طسارضعن" له شغ 
افجطتئ  باسطغط  غصدغ  اتفاق  إلى  درسا  طتاشزئ 
وضثلك  جابصغظ  "طسارضغظ"  بغث  المائصغئ  الثفغفئ 
تسعغات  وسمض  السسضرغئ  التعاجج  طظ  سثد  ظخإ 
"درسا  سطى  حعر  طظث  المفروض  التخار  شك  طصابض 
الئطث"، وإغصاف سمطغئ سسضرغئ ضان الظزام غتحث لعا 
طظث أغام، وشص طخثر طتطغ. وبظاء سطى ذلك أخثر 
جعرغا  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ 
بغاظا ختفغا، وجه شغه الثطاب إلى أعض جعرغا صائق: 
"طظث أن تط تسطغط طتاشزئ درسا باآطر طظ صغادات 
السمطغات  غرشئ  طظ  وباعاذآ  المرتئطئ  الفخائض 
تثرج  لط  ودرسا  طدئ؛  جظعات  بقث  صئض  "المعك" 
شغعا  شالمزاعرات  واتثة،  جاسئ  البعرة  رضإ  سظ 
أجث  لظزام  المظاعدئ  افسمال  وضثلك  تاعصش،  لط 
أو  الظحاذات  عثه  طظ  التث  شغ  سةج  الثي  المةرم، 
إغصاشعا شعع طا شاأ غئرم اقتفاصغات تطع اقتفاصغات 
تاعصش  بأن  ذمسًا  درسا  شغ  المظاذص  طظ  ضبغر  طع 
شغ  افسمال  شعتغرة  غتاول  سئبًا  ولضظه  افسمال  عثه 
تجاغث والرصسئ شغ اتساع والغعم طثغظئ درسا تاخثر 
المحعث ضما ضاظئ سطغه شغ بثاغئ البعرة". وسظ دور 
الصغادات الماثاذلئ شغ الاآطر سطى بعرة الحام، صال 
المرتئطئ  الصغادات  دور  غاةثد  أخرى  "وطرة  الئغان: 
الماثاذلئ؛ الاغ ضاظئ وق زالئ تمبض له ذعق الظةاة 
طظ طخغر طتاعم، شما إن سادت درسا لطعاجعئ طظ 
سام  الئقد  جطط  طظ  المحعث  تخثر  تاى  جثغث 
ظفسعا  شضطفئ  المرضجغئ،  الطةظئ  بعابئ  طظ   ٢٠١٨
طظ  تئصى  طا  وتسطغمه  الظزام  طع  الافاوض  طعمئ 
الئقد بسث أن سةج سظ شرض جغطرته سطغعا جابصًا، 
وخئغبئ  طئعمئ  إظعا  بظعده  سظ  ُغصال  طا  أصض  اتفاق 
وجظغش،  أجااظئ  شغ  الاآطر  طآتمرات  بظعد  تحابه 
بمعجإ  درسا  دخطئ  واآللغات  الةظعد  طظ  سحرات 
عثا اقتفاق، ضان العثف طظ دخعلعا تصطغع أوخال 
السغطرة،  طعمئ  وإضمال  بأبظائعا  والافرد  المثغظئ، 
وإلى  درسا".  شغ  البعرة  طعث  سطى  الصداء  وبالاالغ 
أعض درسا خاخئ صال الئغان: "غا أعطظا شغ درسا، أظاط 
تظصادوا  شق  افولى،  وحرارتعا  الضراطئ  بعرة  طعث 
أسثاء  بغث  أدوات  تضعن  أن  لظفسعا  رضغئ  لصغادات 
البئات،  شالبئات  حغؤا،  صرارعا  طظ  تمطك  وق  البعرة 
الثسران  واهللا  شعثا  لطزالمغظ  والرضعن  وإغاضط 
المئغظ". بط تعجه الئغان بالظثاء طرة أخرى إلى أعض 
السئإ  أن  جغثا  أدرضاط  "لصث  صائق:  ساطئ،  الحام 
عثه  إلى  غرجع  الحام  بعرة  إلغه  آلئ  لما  الرئغج 
طظ  أضطئ  الاغ  وصغاداتعا  الفخائطغئ  المظزعطئ 
الثول  غسمى  بما  وارتئطئ  الترام؛  السغاجغ  المال 
المرتئطئ  المظزعطئ  عثه  شإن  وبالاالغ  الثاسمئ، 
لظ تترك جاضظا ظخرة فعطظا شغ درسا؛ فظعا لغسئ 
طظ  "ولطثروج  بظخغتئ:  الئغان  وخاط  صرار.  خاتئئ 
اهللا  بتئض  تساخمعا  أن  سطغضط  غةإ  الججاجئ  سظص 
سظ  طظئبصا  واضتا  جغاجغا  طحروسا  وتائظعا  وتثه، 
تضعن  وأن  وجض،  سج  اهللا  ودغظ  اإلجقم  سصغثة 
بمبابئ  تضعن  وطثطخئ  واسغئ  جغاجغئ  صغادة  لضط 
الاغ  والفثاخ  المآاطرات  لضط  تضحش  السفغظئ،  ربان 
وترجط  الحام؛  بعرة  وأسثاء  اإلجقم  أسثاء  غظخئعا 
لطعخعل  تسطضعظه  الثي  المساصغط  الطرغص  لضط 
تاصاذشضط  جائصى  ذلك  سثا  وطا  افطان،  بر  إلى 
افطعاج الماقذمئ تاى تشرق جفغظاضط؛ وقت تغظ 
وأسراضظا  أظفسظا  وظظصث  بعرتظا  ظاثارك  شعض  طظثم، 

وتدتغاتظا صئض شعات افوان؟"

الثي  ظعره  وطحرق  اإلجقم  صطسئ  وتغث  المآطظعن، 
شغ  شراحه  وبغر  طظ  شظعخ  عثاه،  ضغاء  طظه  غظئسث 
العجغع افخغر طظ الطغض وأخث صئدئ طظ الاراب وظبرعا 
شغ وجعه أولؤك الفرجان وصال: حاعئ العجعه وسطص 
الضرى بمساصث أجفاظعط وأخثتعط جظئ طظ الظعم تاى 
غطعا شغ طعتاعط افولى. شثرج سطغه الخقة والسقم 
بغظ خفعشعط وعط سظه سمعن وجار صثطاً إلى خثغصه 

أبغ بضر، وأّطا المثغظئ رائَثغظ طساشاً وطظخرًا.
أغظ طتمث؟ وطا إن اظعجطئ جغعش الزقم ولش شطص 
وترق  لسابعا  الشجالئ  وأرجطئ  الثجى  بعب  الخئح 
طثسعرغظ،  طظاطعط  طظ  عئعا  تاى  وعةعا  الفرجان 
وجثوا  دخطعه  شإذا  الئاب  سطغه  ادخطعا  طتمث؟  أغظ 
وأذاسعا  خاجؤغظ  شاظصطئعا  بشطائه  طسةى  طضاظه  سطّغاً 
تفرغطعط بغظ الضفرة طظ شتعلعط واجافجوا الحةسان 
وخرخعا شجسغظ شغ السرب، وضربعا ذظابغئعط وذاروا 
لعثه العغسئ، وتفرصعا شعق أدغط الثأطاء وشغ حساب 
العداب والععاد غظصئعن سظ غازغعط وغططئعن رأس 
جالئعط تاى ضئئ وجعععط وخابئ ظظعظعط، وتئط 
طا خظسعا شعصفعا بئاب غار ضغص غصطئعن أضش الظثاطئ 
وغرطعن  آتاد  شغ  وجثاجاً  بسثاس  آتادًا  وغدربعن 
شغ  غاأضثوظه  تارة  شرغساعط  ططةأ  سظ  التثس  ظئال 
الشار الثي سظ غمغظعط، وذعرًا غزظعظه شغ الضعش الثي 
تتئ أرجطعط تاى أسمى اهللا بخائرعط وأبخارعط سظه 
غغزًا  افرم  غترصعن  وعط  طثتعرغظ  أجفغظ  شاظصطئعا 

بحائر الظعر 
تعاجه طضر أعض الفةعر
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بصطط: الحغت جسغث الضرطغ

هجرة سيد البشر

١٤٤٣ الةثغث  العةري  السام  عثا  بعابئ  سطى 
اهللا  جائطغظ  بتطعله  المسطمعن  أغعا  ظعظؤضط 
اقجاثقف  سام  غةسطه  أن  وتسالى  جئتاظه 
والامضغظ وافطظ لضط شغ افرض، وإظظا ظثسعضط 
لطسمض طسظا شغ تجب الاترغر؛ إلسادة تضط اإلجقم 
بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة. 
وإن تجب الاترغر غماطك طحروساً إجقطغاً خالخًا 
غحمض جمغع أظزمئ التغاة والمةامع السغاجغئ 
واقصاخادغئ واقجاماسغئ...الت، شعطط إلى خغري 

الثظغا واآلخرة.
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رجعل  صال  صال:  سظه  اهللا  رضغ  ضسإ  بظ  أبغ  سظ 
ْفَعِة َوالنَّْرصِ َوالتَّْمِكنِي  َناِء َوالرِّ َة ِبالسَّ ْ َهِذِه اْألُمَّ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «بَرشِّ
نَْيا لَْم يَكُْن لَُه ِيف اْآلِخَرِة  ِيف اْألَْرِض، َفَمْن َعِمَل َعَمَل اْآلِخَرِة لِلدُّ
الظئغغظ  سمض  عغ  الئحرى  إن  ختغح.  تثغث  نَِصيٌب» 
إق  ُبسبعا  وطا  والسقم،  الخقة  سطغعط  والمرجطغظ 
العاتث  اهللا  وسئادة  الثغظ  إصاطئ  عغ  أجاجغئ  لشاغئ 
رب السالمغظ، شغسغح الظاس حرع اهللا وتضمه تاى 
غضعن السثل وتسطع الحرغسئ، وظئغظا ملسو هيلع هللا ىلص خاتط افظئغاء 
والمرجطغظ وارث جمغع الرجاقت وظاجت جمغع الحرائع 
وطاتغ جمغع الدققت، أوربظا رجالئ اإلجقم وأطرظا 

بعجعب تئطغشعا لطظاس، شصال ملسو هيلع هللا ىلص: «بَلُِّغوا َعنِّي َولَْو آيًَة».
ملسو هيلع هللا ىلص  به  جاء  الثي  الظعر  بسثه  طظ  المسطمعن  شتمض 
بةث وظحاط واجاعاد شضاظعا سطى صثر المسآولغئ شغ 
تمض افطاظئ ططاجطغظ الثطاب الرباظغ السام تغث صال 
لْنَا  زَ أَنْ مْ وَ بِّكُ نْ رَ انٌ مِ هَ رْ مْ بُ كُ اءَ دْ جَ َا النَّاسُ قَ ا أَهيُّ تسالى: ﴿يَ
بِهِ  وا  مُ تَصَ اعْ وَ بِاهللاَِّ  نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ ا  أَمَّ فَ   بِيناً  مُ نُوراً  مْ  إِلَيْكُ
اطاً  َ رصِ إِلَيْهِ  هيِمْ  ْدِ هيَ وَ لٍ  فَضْ وَ نْهُ  مِ ةٍ  َ محْ رَ يفِ  مْ  هُ لُ خِ يُدْ سَ فَ
يامً﴾. شما ضان طظ أسثاء عثا الثغظ إق أن غحظعا  تَقِ سْ مُ
وعط  تراء،  غار  ُبسث الظعر طظ  طظث أن  ضروجاً  ترباً 
ق غألعن جعثًا شغ طتاربئ عثا الثغظ لطصداء سطغه، 

وغخطعن الطغض بالظعار لقجعاز سطغه.
وق ظضعن طئالشغظ إذا صطظا إظه وطظث أن بسث رجعل اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص باإلجقم إلى الظاس ضاشئ، ساداه الغععد والظخارى 
وسّئاد العبظ فظعط غضرععن التص والظعر، وغضرععن 
الثغظ وغضرععن اهللا رب السالمغظ وغسادوظه طسارضغظ 
سطى اخاغاره واخطفائه لظئغظا طتمث ملسو هيلع هللا ىلص رجعقً خاَتماً. 
اهللا  رجض  غسارضعن  وجئّطاعط،  ذئغساعط  عغ  عضثا 
فظعط  أخرى،  تارة  وغدطعثوظعط  تارة،  شغصاطعظعط 
ملََّا  ﴿وَ تسالى:  صال  والظعر.  والسثل  التص  غسارضعن 
الُوا  قَ وَ   ونَ  افِرُ كَ بِهِ  ا  إِنَّ وَ رٌ  حْ سِ ا  ذَ هَ الُوا  قَ قُّ  احلَْ مُ  هُ اءَ مْ جَ ظِيمٍ  أَهُ ِ عَ تَنيْ يَ رْ نَ الْقَ لٍ مِ جُ ىلَ رَ آنُ عَ رْ ا الْقُ ذَ لَ هَ زِّ الَ نُ لَوْ
ىضَ  تَرْ لَنْ  ﴿وَ جئتاظه:  وصال   .﴾ بِّكَ رَ َتَ  محْ رَ ونَ  مُ قْسِ يَ
ولضظ   .﴾ مْ تَهُ لَّ مِ تَّبِعَ  تَ تَّٰى  حَ   ارَ النَّصَ الَ  وَ ودُ  الْيَهُ نْكَ  عَ
اهللا سج وجض، ورغط المضر الضئغر والضغث السزغط طظ 
أسثاء عثا الثغظ، غأبى إق أن غاط ظعره وغتفر دغظه 
ئُوا نُورَ اهللاَِّ  طْفِ ونَ أَنْ يُ يدُ رِ وغعطك أسثاءه، صال تسالى: ﴿يُ
 َون افِرُ هَ الْكَ رِ لَوْ كَ هُ وَ تِمَّ نُورَ أْبَى اهللاَُّ إِالَّ أَنْ يُ يَ مْ وَ هِ اهِ وَ بِأَفْ

ىلَ  هُ عَ رَ قِّ لِيُظْهِ احلَْ دِينِ   وَ دَ بِاهلُْ ولَهُ  سُ لَ رَ سَ ي أَرْ وَ الَّذِ هُ
.﴾ كُونَ ِ هَ املُْرشْ رِ لَوْ كَ هِ وَ لِّ ينِ كُ الدِّ

وتضطغفًا  وطظ عثا المظططص، شسطى ضض طسطط، شرضاً 
رباظغاً، أن غتمض سطى الثوام طحسض الظعر تتئ لعاء 
عغ  اإلجقم  رجالئ  فن  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  رجعل  لعاء  التمث، 
شصط الاغ تثرج الظاس طظ الزطمات إلى الظعر، وعثه 
طسآولغئ ضض طسطط شغ تمض رجالئ اإلجقم الخاشغ 
وق  التطعل  وأظخاف  المثاعظئ  غصئض  ق  الثي  والظصغ، 
غاساغح طع الضغاظات وافظزمئ السمغطئ الاابسئ لطضاشر 
المساسمر، بض غسمض سطى عثطعا، تاى غحغث خرح 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، شعثا عع 

الطرغص، وطا جعاه شئاذض.
وبغظات  لطظاس  عثى  الضرغط،  الصرآن  شغ  الئحائر  إن 
سزام فعض اإلخقص، أعض اإلغمان، وعثا شرصان تص 
وظعر أطام باذض زائش وطضر ضاذب وخثاع بسالإ، وإن 
الصعى الثولغئ بجساطئ رأس الضفر واقجاسمار أطرغضا 
تعجه ضربات لعثا الثغظ طظ ضض اتةاه، فظعط سطى 
اهللا،  لثغظ  المساصئض  وأن  زوال،  إلى  بأظعط  غصغظ 
ا  إِذَ هُ فَ غُ مَ يَدْ ىلَ الْبَاطِلِ فَ قِّ عَ فُ بِاحلَْ ذِ قْ صال تسالى: ﴿بَلْ نَ
طضر  تمبض  ولصث   .﴾ ونَ فُ تَصِ َّا  ممِ لُ  يْ الْوَ مُ  لَكُ وَ قٌ  اهِ زَ وَ  هُ
أعض الفةعر أوقً شغ عثم الثقشئ وعغ أول سروة شغ 
اإلجقم ُظصدئ، شمجصعا الئقد وحااعا السئاد، وشرض 
الضاشر المساسمر حروذه سطى افطئ اإلجقطغئ، وجغطر 
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"ذار زسماء السرب إلى المآتمر وظزمعا سصثه البمغظ 
واحاث بغظعط الةثل، واجاتّر الظجاع، وشاض التثغث، 
وعئئ سعاخش التعار؛ طاذا غفسطعن بمتمث وصث أصّخ 
طداجسعط أطره، وأسغا تغطعا حأظه بسث أن حاطعا طتع 
ضقلعط بسظا ظعره، ولمسعا اتاراق باذطعط بحعاب 
وبدغاع  سطغه،  أْبَصعا  إن  أطرعط  بأشعل  وأغصظعا  تصه 
الحر،  بحرر  ألسظاعط  شاطاثت  سظه  غفطعا  إن  ططضعط 
غاسابصعن  وذفصعا  الةتغط  بتمط  أشعاععط  وأشسمْئ 
شغ  الادتغئ  حرف  وغسائصعن  العقك،  اصاراتات  شغ 
جثوة  إلى  أجرسعط  وضان  ضابعجه  طظ  الظةاة  جئغض 
الحظآن  اضطرام  لحثة  جعض  أبع  بصئسعا  المعت  ظار 
صام  طةثه،  اظعغار  خحغئ  صطئه  ولثوبان  ظفسه  شغ 
بعرة  إخماد  إلى  جئغض  ق  وصال  حثصغه  الطزى  بمطغء 
بإزعاصعا  إقّ  أطره  سطغظا  اسااض  أن  بسث  الظفج  عثه 
شارجض طظ ضض صئغطئ شارجاً غرخثه سظث بابه تاى إذا 
خرج شغعط ضربعه بسغعشعط ضربئ رجض واتث شصاطعه 
وضاع دطه شغ الصئائض.. وتغظؤث غصخر ذووه سظ وتره 
لسان  وصش  إن  وطا  بثطه.  المطالئئ  سظ  وغسةجون 
جعاظإ  طظ  العااف  اظفةر  تاى  الزظغظ  الضاحح  عثا 
الصاسئ: جض عئض. صث خادْشَئ واهللا خفاء البشر بسعام 
الفرجان  وطحئ  التاحث  الةمع  ذاك  واظفّخ  رأغك، 
طثجةئ بالسقح إلى تغث غظام طتمث طضء جفظغه سما 
غسعر الظعم له وغثاخط، وتغظؤث أوتغ إلغه طا ضان 
افظخار  تغث  المثغظئ  إلى  بالعةرة  وأُطَر  سةغئاً،  سةئاً 

قیادات مرتبطۀ متخاذلۀ
تورد أهل الشام

المهالک

بصطط: الحغت طتمث تصغ الثغظ الظئعاظغ

الرئغج  صال  شغه:  جاء  خئرا  التةئ 1442عـ، 2021/08/05م)  ذو  الثمغج، 26  الغعم،  (الصثس  طعصع  ظحر 
اإلغراظغ إبراعغط رئغسغ، خقل طراجط أداء الغمغظ الثجاعرغئ: "جظضعن إلى جاظإ المزطعطغظ شغ شطسطغظ 

وجعرغا وأوروبا وأشرغصغا وأطرغضا وجظضعن خعت المسادسفغظ".
جاظإ  إلى  جغضعن  إظه  تظخغئه  غعم  شغ  رئغسغ  إبراعغط  الةثغث  إغران  رئغج  غصعل  سظثطا   :
المزطعطغظ شغ جعرغا شغ العصئ الثي تصش شغه بقده بةاظإ ذاغغئ الحام وظزاطه السطماظغ المةرم، 
رئغسغ  إبراعغط  شغضعن  أظصاضه؛  سطى  اإلجقم  تضط  وإصاطئ  لثطسه  سطغه  البائرغظ  الحام  أعض  وتتارب 
بثلك غسائر أن ذاغغئ الحام وظزاطه وحئغتاه طزطعطعن وطسادسفعن! وأن البائرغظ سطغه وافذفال 
بغعتعط  شغصخش  السثاب  جعء  وغسعطعط  جظعات  سحر  طظث  ظعار  لغض  غصاطعط  الثغظ  والحغعخ  والظساء 
سطى رؤوجعط وغثطر أجعاصعط وطحاشغعط وأجعاصعط واساثى سطى أسراضعط عط الزالمعن! أق جاء طا 
غتضمعن. أطا سظ افرض المئارضئ شطسطغظ شغععد صث اغاخئععا وأصاطعا سطغعا ضغاظعط المست، وعا عغ 
إغران تتارب أعض جعرغا المسطمغظ سطى تثود شطسطغظ وق تاترك لمتاربئ غععد الشاخئغظ وتطعغر 
المسةث افصخى المئارك، وتترغر شطسطغظ وأعطعا طظعط، طع أن صادتعا وشغ أضبر طظ طظاجئئ خرتعا 
وطظ  الزالط  شمظ  جاسات،  جئ  طظ  أضبر  أطاطعا  غخمث  لظ  وأظه  غععد،  ضغان  إشظاء  غمضظعا  إغران  أن 

المزطعم شغ شطسطغظ غا رئغسغ؟!

رئيس إيران الجديد إبراهيم رئي
! يعت أهل سوريا ظالم وبشار وشبيحته مظلوم

شغ طبض عثه افغام صئض تسسغظ ساطا عةرغا ضاإ السالط الةطغض الحغت تصغ الثغظ الظئعاظغ "رتمه اهللا" 
طآجج تجب الاترغر، طصالئ ظحرتعا جرغثة الةاطسئ اإلجقطغئ شغ سثدعا رصط ٥١٥ الخادر شغ ١ طترم 
١٣٥٣عـ المعاشص ١٥ ظغسان ١٩٣٤م. وصث أتئئظا ظحرعا شغ عثا السثد طظ جرغثة الراغئ بمظاجئئ السام 

العةري الةثغث لطفائثة.
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غظخروا شاجثًا سطى شاجث.
زسط الرئغج جسّغث بأّظه جغتارب الطخعص والفاجثغظ 
الضراطئ  ائاقف  ظعاب  وغساصض  الحرشاء  غتارب  به  شإذا 
ضمتمث السفاس ق لحغء إق فّظعط غعاجمعن أجغاده 
به  شإذا  الثجاعر،  طع  غصش  بأّظه  واّدســى  الفرظسغغظ، 
غصعم بسرض طعاد طظ الثجاعر افطرغضغ وغثاشع سظعا 
وغحرتعا بالطشئ الفرظسغئ، ولط غأت سطى ذضر دجاعر 
الئقد الثي اظصطإ سطغه، ولط غسرضه بالطشئ السربغئ الاغ 

غاحثق بعا شغ سرض تفاعاته السغاجغئ.
المتسعب  الاعظسغ  الئرلمان  رئغج  طعصش  وأّطــا 
سطى ترضئ الظعدئ (اإلجقطغئ) راحث الشظعحغ شئثا 
الاظازقت  طظ  طجغثًا  سرض  إذ  عجغق،  باعاًا  طعصفه 
إلى  ودسا  الثغمصراذغئ،  بسعدة  أجماه  طا  أجض  طظ 
بأّظه  وصال  الطرحان،  تعار  صض  أو  العذظغ  التعار 
وضأّن  تعظج،  شغ  الثغمصراذغئ  بمساصئض  ُطافائض 
الثغمصراذغئ سظثه أخئتئ بثغًق سظ اإلجقم، شعع 

غظاشح سظعا وضأّظعا وبظ ُغسئث!
إّن عثا الرجض الثي ظصض تجبه طظ تجب له جمئ إجقطغ 
إلى تجب سطماظغ طداد لطحرغسئ اإلجقطغئ، ولط غضاِش 
بفخض ضض طا عع دسعي سظ ضض طا عع جغاجغ سطى 
الثولئ  بغظ  طا  الاام  الفخض  شغ  السطماظغغظ  ذرغصئ 
طعّماعا  طظ  لغج  الثولئ  أّن  واسائر  بض  والسغاجئ، 
شرض اإلجقم سطى الظاس، وإظما طعماعا ُتثاجل شصط 
شغ تفر افطظ السام وتصثغط الثثطات شصال: "الظاس 
تخطغ أو طا تخطغ، غسضروا أو طا غسضروا، الظساء تطئج 

الثمار أو طا تطئج الثمار، عثا ضطه طاروك لطظاس".
شمظ الطئغسغ إذًا سظثطا غسمع المسطط طبض عثا الضقم 
طظ زسغط تجب إجقطغ ولع حضطغاً، أْن غضفر عثا المسطط 
بالثغمصراذغئ، وأق غفرق بغظعا وبغظ الثضااتعرغئ، خاخئ 
وأن ضطاغعما صث أخفصاا شغ تتسغظ العضع اقصاخادي 
لطظاس، وشغ صطع أغادي اقجاسمار سظ طصثرات الثولئ.

أن  جئص  الثي  شالشظعحغ  جغاجغئ  ظاتغئ  طظ  وأطا 
صئض  الئرغطاظغ  السمعم  طةطج  قجاةعاب  خدع 
اظثراذه شغ السمض السغاجغ شغ تعظج، صث جاء إلى 
اإلظةطغج  رجال  لغصعي  سطغ  بئظ  اإلذاتئ  بسث  تعظج 
الئاجغ  السابص  المصئعر  الرئغج  وطظعط  الئقد،  شغ 
سمقء  بعرصغئئ  جماسئ  طظ  ضان  الثي  السئسغ  صائث 

اإلظةطغج المسادغظ لقجقم بدراوة.
صغج  سظ  ضبغرًا  غثاطفعن  ق  الثغمصراذغعن  شعآقء 
أّظه  والظاغةئ  الفرظسغغظ،  بتدظ  ارتمى  الثي  جسغث 
سمقء  وبغظ  المسطمغظ  بغظ  الخراع  غضعن  أن  بثل 
وسمقء  شرظسا  سمقء  بغظ  أخئح  اقجاسمار،  وأذظاب 
سطغعا  غاصاتض  طجرسئ  إلى  الثولئ  وتتعلئ  برغطاظغا، 

الطخعص افجاظإ.
تضط  إجصاط  سطى  العتغث الصادر  المحروع السمطغ  إّن 
عع  اإلجقطغئ  الئقد  ضض  وشغ  تعظج  شغ  اقجائثاد 
ساطئ  دغظ  عع  شاإلجقم  السزغط،  اإلجــقم  طحروع 
عع  ُطتضماً  أعض الئقد، وربطه بالسمض السغاجغ ربطاً 
الثي ُغمّضظ دساة الاشغغر طظ الاشطإ سطى سمقء شرظسا 
وبرغطاظغا شغ تعظج شغ آٍن واتث، وعع العتغث الثي 
 غساطغع اجاؤخال الظفعذ افجظئغ برطاه طظ الئقد

لصث أخئح تشعل ظزام السغسغ ق تثود له، وذشغاظه 
وذشغان  تةئر  طظ  غاثث  وضأظه  غعم،  بسث  غعطا  غحاث 
صعل  عع  تاله  شطسان  غتاثى،  طباق  شرسعن  واجاسقء 
شرسعن فعض طخر ﴿َطا ُأِرغُضْط ِإقَّ َطا َأَرى َوَطا َأْعِثغُضْط 
َغْغِري﴾!  إَِلٍه  طِّْظ  َلُضط  َسِطْمُئ  و﴿َطا  َحاِد﴾  الرَّ َجِئغَض  ِإقَّ 
بتئج  صرارًا  المخرغئ  الساطئ  الظغابئ  أخثرت  شصث 
الضاتإ الختفغ سئث الظاخر جقطئ رئغج تترغر جرغثة 
افعرام السابص لمثة ١٥ غعطاً سطى ذطئ الاتصغصات، إبر 
ظحره طصاق سئر طعاصع الاعاخض اإللضاروظغ غطالإ شغه 
السغسغ بالاظتغ وتصثغط ظفسه لطمتاضمئ سطى خطفغئ 
طسالةاه لصدغئ جث الظعدئ اإلبغعبغ وسثد طظ المطفات 
افخرى. ووجعئ الظغابئ الساطئ إلى جقطئ تعمئ ارتضاب 
جرغمئ طظ جرائط تمعغض اإلرعاب، واقظدمام لةماسئ 
وبصثرة  الصاظعن!  أتضام  خقف  سطى  أجسئ  إرعابغئ 
صادر أخئح أتث الرطعز الختفغئ خائظا وسمغق وطمعق 
لقرعاب وطظدما لةماسئ إرعابغئ لمةرد أظه طارس سمطه 
الختفغ وضاإ طصاق سئر شغه سظ رأغه وبغظ شغه طثاذر 
جث الظعدئ وطا تسئإ به اتفاق المئادئ الثي وصسه 

طخائإ  طظ  إبغعبغا  طع  المظفردة  بإرادته  السغسغ 
ضغاع  إلى  أوخطاظا  الاغ  الةرائط  أم  لغضعن  ووغقت 
تةعغع  طظ  سطغعا  جغارتإ  وطا  المائغئ  طخر  تصعق 
والئطالئ  الجراسغئ  افراضغ  وتختر  الظاس  وتسطغح 
غتاجإ  أن  غةإ  جرائط  وعغ  السالغ،  السث  وتدرر 
أن  والعاضح  افخرى.  جرائمه  بةاظإ  السغسغ  سطغعا 
السغسغ ق غصئض طةرد الظصث وق غعجث شغ صاطعجه طا 
غسمى الرأي والرأي اآلخر، تاى وإن ضان طظ غعجه له 

الظصث عع طظ سزام الرصئئ!
شصث بات السةظ والاحرغث والظفغ خارج الئقد والاحعغه 
٣٠ لمزاعرات  دسعا  طمظ  السثغث  طخغر  والاعمغح 

تجغران/غعظغع ودسمعا السغسغ، لغضعن لسان تال الةمغع 
"ُأِضطئ غعم ُأِضض البعر افبغخ". وصث ذالئ اقساصاقت 
طظ  السغسغ،  صاده  الثي  اقظصقب  أغثوا  طمظ  الضبغر 
أطبال أتمث طاعر وأتمث دوطه وإجراء سئث الفااح وتازم 
سئث السزغط الثي سمض طظسصا لطةظئ الحئاب شغ التمطئ 
الرجمغئ لارحح سئث الفااح السغسغ لرئاجئ الةمععرغئ 
سام ٢٠١٤، لغاط اساصاله شغ ٢٦ أغار/طاغع ٢٠١٨ بسث 
الئرلمان  تحضغض  شغ  افطظغئ  افجعجة  دور  سظ  ضحفه 

التالغ واظاصاده المسامر لسغاجات السغسغ.
لصث صالعا السغسغ طظ صئض "ق تسمسعا فتث غغري"، شعع 
غرى أن صعله عع الخعاب، بض عع التص المططص، وعع 
اآلن غصعل بالساطغئ "بقش عري"، أي ق تاضطمعا ضبغرا، 
وأظاط  له،  صغمئ  ق  شضقطضط  خاطاعن،  وأظاط  اجمسعا 
برشع  أتثعط  ذالئه  شسظثطا  تسرشعن،  ق  بما  تعرشعن 
طرتئات المعظفغظ ضاد أن غئطح به وسظفه واجاعجأ به 
ضأظه ظضرة ق صغمئ له وق لضقطه! وشغ إتثى المظاجئات 
صئض سثة جظعات ذالإ أتث التدعر السغسغ باأجغض 
صرارات رشع الثسط سظ بسخ السطع، شأجابه السغسغ "عض 
درجئ المعضعع الثي تاتثث سظه، وطا عغ طسطعطاتك 
سظه وطآعقتك لطتثغث شغه؟"، وضاد الرجض أن غصعل غا 

لغاظغ طئ صئض عثا!
عض غمضظ لعضثا ظزام أن غرسى حؤعن الظاس وغتفر 
طخالتعط؟! وعض غصاد الظاس بالثعف؟! ظزام ق غسمع 
فتث، وضض طظ غصعل رأغه بخثق شعع طعضع اتعام، 

وطخغره إطا اقساصال أو المعت. ظزام ق غصئض أي طسارضئ 
شسطى الةمغع أن غسّئح بتمث الصائث خئاح طساء، ظزام 
ق غبص بحسئه، بض وغراه حسئا تاشعا ق صغمئ له، بض أضبر 
طظ ذلك غرى أن ظزاطه لغج دولئ تصغصغئ بض حئه 
دولئ، وأظظا لسظا شصراء شصط بض شصراء جثا! وتاى طةطج 
باسائاره  الثغمصراذغ  الظزام  به  غائاعى  الثي  الظعاب 
أغصعظئ الظزام وطضمظ صعته، تاط خظاساه خظاسئ سطى 
سطى  طفخق  برلماظا  لطظاس  لغثرج  المثابرات،  أسغظ 
طصاس السططئ ق غترك جاضظا وق غتاجإ شاجثا وق 
غتص تصا وق غئطض باذق، وضاظئ آخر خطاغاه أن أصر 
طحروع صاظعن طصثم طظ سثد طظ الظعاب غصدغ بفخض 
المعظفغظ المظامغظ لقخعان طظ العظائش التضعطغئ. 
وطظ غحث سظ تطك الصاسثة وغظاصث الظزام أو غسارض 
شمخغره اإلبساد ورشع التخاظئ، شق طضان شغه لطظاصثغظ 
أو المسارضغظ، بض طةرد جماسئ طظ المظافسغظ المطئطغظ 

الثغظ ق عط لعط جعى تتصغص طخالتعط الحثخغئ.
رصابئ  في  تثدع  ق  جرغئ  أطعاق  جغحه  غماطك  ظزام 
طظ أي جعئ، وغخر صادته سطى الامسك بصعة باجامرار 

أظحطئ الةغح اقصاخادغئ المسطظئ وغغر المسطظئ الثاخئ 
غآضث  تصغصغئ،  رصابئ  في  خدعسعا  وغرشدعن  بعط، 
ذلك تخرغتات الطعاء طتمعد ظخر الاغ أخثرعا سصإ 
اظثقع بعرة غظاغر، والاغ صال شغعا ظخا: "جظصاتض سطى 
طحروساتظا وعثه طسرضئ لظ ظارضعا، الةعث الثي بثلظاه 
لـ٣٠ جظئ لظ ظارضه فتث آخر غثطره". شعض غرجى طظ 
عضثا ظزام خغر صط؟! ظزام تتعل اإلسقم شغه إلى طظابر 
جغاجغئ تصاات سطى الضثب وتروغب اإلحاسات وتدطغض 
جمعم  وبث  والفاظئ  الترب  ذئعل  ودق  السام  الرأي 
الضراعغئ بغظ شؤات المةامع، دون رادع طظ صاظعن أو 
طغباق. ظزام أخئتئ ظغابئ أطظ الثولئ شغه أداة حرغرة 
لطصمع، تغث ق تعشر شغ جمغع طراتض الاصاضغ ضماظات 
سظ  ظاتةئ  صداغا  شغ  تظزر  وعغ  السادلئ،  المتاضمئ 
طمارجئ التصعق السغاجغئ المضفعلئ صاظعظغا، تغث تمئ 
طعاصفعط  بسئإ  طتاضمات  سطى  ظاحطغظ  سثة  إتالئ 
السغاجغئ وطسارضاعط لسغاجات التضط الصائمئ. افطر 
الثي غةسض ضض طسار الاصاضغ طظث اقساصال وخعق إلى 
ش، بض غاط بافطر المئاحر  التضط واصسا تتئ تصثغر الاسسُّ
طظ الصغادة السغاجغئ، لاخثر أتضام اإلسثام بالةمطئ 

ودون أن غرف لعط جفظ.
ذرغسئ  تتئ  اإلجقم  سطى  لطعةعم  ضقبه  أذطص  ظزام 
(الترب سطى اإلرعاب)، وظضض بالمسارضغظ باطفغص الاعط 
اإلرعاب.  وتمعغض  دسط  أو  إرعابغئ  لةماسئ  ضاقظاماء 
ظزام صث أجطط الئقد والسئاد فسثاء افطئ غفسطعن بعا طا 
غحاؤون، غظعئعن خغراتعا وبرواتعا، وغثطرون اصاخادعا 
وحئابعا، بض سّثه ضغان غععد ضظجا اجاراتغةغا له. وغضفغ 

عثا الظزام جرطا أظه ظزام ق غتضط بما أظجل اهللا.
شغا أعض الضظاظئ؛ أق غساتص عثا الظزام العصعف بعجعه 
وإجصاذه والاثطص طظه؟! والئثغض طسطعم غغر طةععل 
وعع اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج 
الظئعة، الظزام الثي شرضه رب السالمغظ لظسغح شغ ظطه 
ىلَ  نَّ عَ يدُ أَن نَّمُ رِ نُ سغحا إجقطغا تصغصغا. صال تسالى: ﴿وَ
مُ  هُ لَ عَ نَجْ وَ ةً  أَئِمَّ مْ  هُ لَ عَ نَجْ وَ ضِ  األَرْ يفِ  وا  عِفُ تُضْ اسْ ينَ  الَّذِ
انَ  امَ هَ وَ نَ  وْ عَ فِرْ ي  نُرِ وَ ضِ  األَرْ يفِ  مْ  هلَُ نَ  كِّ نُمَ وَ  ، ثِنيَ ارِ الْوَ

 ﴾ ونَ رُ ْذَ انُوا حيَ ا كَ م مَّ نْهُ ا مِ َ نُودَمهُ جُ وَ

اظصقب تعظج 
أبئئ شحض خغار الثغمصراذغئ الاسّثدغئ

يف ُطعاجعئ اقجائثاد 

صام الرئغج الاعظسغ صغج جسّغث وباثطغط ُطسئص 
باظصقٍب خاذش وجرغع، شأذاح بالمظزعطئ السغاجغئ 
سطى  البعرة  بسث  تحضّطئ  والاغ  برطاعا،  الاعظسغئ 
عثه  وتامّبض  سطغ،  بظ  السابثغظ  زغظ  ظزام  أظصاض 
السام،  واقدســاء  والئرلمان  بالتضعطئ  المظزعطئ 
والاحرغسغئ  الاظفغثغئ  البقث  السططات  جسّغث  شةمع 
والصاضغ  التاضط  عع  وأخئح  بغثه،  والصدائغئ 
إلى  عثا  سمطه  شغ  ُطساظثًا  واتث،  آٍن  شغ  والمحرع 
٨٠ المادة  تفسغر  سطى  وُطسامثًا  له،  الةغح  اظتغاز 

طظ الثجاعر الاعظسغ بما ُغعاشص ععاه.
لصث صدى جسّغث بعثا اقظصقب السعض سطى آطال الثغظ 
ظّظعا أّن الثغمصراذغئ شغ تعظج صث تةثّرت وترجثئ 
جععد  باظصقبه  جسّغث  وأجعخ  الغاجمغظ،  بعرة  بسث 
داخض  الــثؤوب  الثغمصراذغ  السمض  طظ  جظعات  سحر 
أروصئ الئرلمان، والثي ضان أتث أعط بمار عثا السمض 
لطبعرات  التصغصغ  الظااج  بأّظه  غعخش  والثي  المدظغ 
السربغئ الاغ تقحئ طظ جمغع دول الربغع السربغ ولط 
غائص طظعا حغء ذو صغمئ إق شغ تعظج، والاغ باتئ 

ُتسرف برطج عثه البعرات وأغصعظاعا.
لضّظ عثه افغصعظئ الةمغطئ - شغ ظزرعط - صث جصطئ 
عغ افخرى اآلن، وتقحى طع جصعذعا خغار الثغمصراذغئ 
الاسّثدغئ الثي سّعلعا سطغه ضبغرًا شغ تعظج وشغ الثول 
طةرد  أطام  الخمعد  شغ  الثغار  عثا  شفحض  السربغئ، 
رئغج طئاثئ صطغض الثئرة، وبإجظاد طظ بسخ الدئاط 

والسسضر ودسط طظ شرظسا أّم الثغمصراذغئ والترغئ.
شأغظ عغ إذًا الصعى الثغمصراذغئ شغ تعظج؟ وأغظ عغ 
حسئغاعا؟ ولماذا لط غظجل الظاس إلى الحعارع لثسمعا؟

إّن الحسإ شغ تعظج عع ججء طظ افّطئ اإلجقطغئ شق 
الثغمصراذغئ  الةسةسات  ضض  وإّن  باقجقم،  إق  غآطظ 
طظث سحر جظعات شغ تعظج لط تساطع تشغغر صظاساه 
المسطط  ظزر  شغ  شالثغمصراذغئ  السزغط،  باإلجقم 
عغ تماطاً ضالثضااتعرغئ فّظعا تضط بشغر طا أظجل اهللا، 
والمسطط سظثطا ُتسرض سطغه المفاضطئ بغظ اقجائثاد 
والثغمصراذغئ ق غفاضض وق غصارن بغظعما بمسجل سظ 
بثلك  وعما  إجقطغغظ  غغر  ظزره  شغ  شعما  اإلجقم، 

جعاء، شعثا ظزام ضفر وذاك ظزام ضفر.
التغاد،  سطى  اقظصقب  عثا  أطــام  الظاس  وصش  لصث 
تابسًا  طسائثًا  ذاغغئ  ضعظه  جسّغث  صغج  غآغّثوا  شطط 
فّظعا  الاسثدغئ  الثغمصراذغئ  غآغثوا  ولط  لفرظسا، 
الضعارث  جعى  لعط  تةطإ  لط  جظعات  سحر  وطظث 
طظث  شةرّبعا  واإلظساظغئ،  واقصاخادغئ  السغاجغئ 
جصعط بظ سطغ تسع تضعطات دغمصراذغئ لط تسفر 
شالئطالئ  جغاجغ،  وسصط  اصاخادي  اظعغار  سظ  إق 
بطشئ ٣٦٪ واقظضماش شغ الصطاع الخظاسغ بطس ٩٪، 
وطات أضبر طظ سحرغظ ألش إظسان ظاغةئ الفساد شغ 

المراشص الختغئ.
شطط  بعا  غاصعى  ضغ  لفرظسا  واظتاز  ضسغش  الرئغج 
تجده إق ضسفا وبسثا سظ حسئه، والتضعطات الماساصئئ 
تابسئ لئرغطاظغا وشاجثة، والئرلمان ق غةغث إق البربرة 
عحئ  برطاعا  السغاجغئ  والمظزعطئ  والُمظاضفات، 
شطط  المافّرج،  طعصش  الظاس  وصش  لثلك  وشاجثة، 

أق غساتص عضثا ظزام 
أن غطصى يف واد جتغص؟!

ـــــــــ بصطط: افجااذ تاطث سئث السجغجـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ـ 

حزب التحرير/ والية باكستان
عية!" حملة "تحرير كشم فريضة 

صام تجب الاترغر/ وقغئ باضساان باظزغط تمطئ واجسئ سطى طعاصع الاعاخض اإللضاروظغ بسظعان "تترغر ضحمغر 
شرغدئ حرسغئ!" لطاأضغث سطى التصغصئ الحرسغئ تةاه صدغئ ضحمغر طظ أظعا أراض إجقطغئ تتاطعا الثولئ 
العظثوجغئ الضاشرة والتض الحرسغ الثي أطر اهللا جئتاظه وتسالى به عع إسقن الةعاد تاى تترغر ضض حئر 
طظعا وطظ جائر بقد المسطمغظ المتاطئ. وصث تعجئ التمطئ بساخفئ سطى تعغار بسث طشرب غعم السئئ ٠٧

آب/أغسطج ٢٠٢١م.

لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أضث  جرظثبرغ،  عاظج  السعغثي  الغمظ  إلى  الرابع  افطمغ  المئسعث  تسغغظ  خطفغئ  سطى 
طخالح  لاتصغص  تسغغظعط،  وراء  دول  تصش  الماتثة  افطط  طئسعبغ  أن  ختفغ  بغان  شغ  الغمظ  وقغئ  الاترغر/ 
وأعثاف طسغظئ، لغج طظ بغظعا وصش ظجغش الثم، إذ لط َغْةِظ أعض الغمظ طظعط جعى الدتك سطى الثصعن. 
وطع طعاجعئ التعبغغظ تسغغظ جرظثبرغ بسثم الصئعل، صال الئغان: غئثو أن التعبغغظ غسعلعن سطى المئسعث 
افطرغضغ لغظثرضظس، طاسائق: لماذا تاظصض طعاصش التعبغغظ بغظ الارتغإ تارة بأسمال افطط الماتثة شغ الغمظ، 
وتظاعدعا تارة أخرى؟! عض غثوا براغماتغغظ طفدعتغظ إلى عثه الثرجئ؟! وخطص الئغان إلى الصعل: افخض أن 
افطط الماتثة ق ُغَسعَُّل سطغعا وق ُغَرتَُّإ بعا شغ الغمظ خاخئ وشغ بقد المسطمغظ ساطئ، وافخض أن غطافئ أعض 
الغمظ جمغسعط شغ الحمال وشغ الةظعب إلى اإلجقم وتثه لةسطه تضماً شغما غسارض تغاتعط. والضفغض باطئغص 

اإلجقم شغ التغاة عع دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

يجب ع أهل اليمن 
وا ع األمم المتحدة

ُ
ول عَ أن ال يُ



 السثد ٣٥١  ٣       افربساء ٣ طظ طترم١٤٤٣ عـ المعاشص ١١ آب/أغسطج ٢٠٢١ طـ  

جمغئ  قجاصئال  الصادم  أول/أضاعبر  تحرغظ  شغ  تساسث  تغفا  جاطسئ  إن  السئري  اإلخئاري  "واغظئ"  طعصع  صال 
المعغري (٣٠ ساطا) لثراجئ طعضعع الامرغخ شغعا، وجاضعن أول ذالئئ جاطسغئ إطاراتغئ تثرس شغ جاطسئ 
"إجرائغطغئ". وشغ جغاق طاخض، ضحش افربساء سظ زغارة أضبر طظ ٧٠ ألش طظ ضغان غععد لحعاذأ حئه ججغرة 
جغظاء لطسغاتئ خقل الحعرغظ افخغرغظ، بسث شارة طظ اإلغقصات وطظع السفر بسئإ جائتئ ضعروظا. وضائئ 
جفارة غععد شغ طخر سئر تسابعا سطى تعغار أن "جعاتض جغظاء اجاصطئئ شغ الحعرغظ الماضغغظ سثدًا صغاجغًا 
غاةاوز الـ٧٠ ألش جائح طظ (اإلجرائغطغغظ) صثطعا لطاماع بما تسرضه عثه الحعاذأ طظ الةمال واقجاداشئ 
الرائسئ". وتسصغئا سطى ذلك صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ختفغ 
ظحره سطى طعصسه: تعاخض افظزمئ السمغطئ لطشرب الصغام بعظغفاعا الاغ رجمعا لعا المساسمرون تغظ إظحائعا، 
وعغ تراجئ طخالتعط شغ بقدظا وتفر وتراجئ ضغان غععد، شضض غعم غحعث سطى تصثم شغ خثطئ تطك 
افظزمئ لضغان غععد شغ طتاولئ لحرسظئ وجعده ودطةه شغ المظطصئ وتبئغئ أرضاظه شغ افرض المئارضئ، جعاء 
بالاطئغع او بالثسعة لتض الثولاغظ الثي غسطغ الضغان الشاخإ جض افرض المئارضئ وغسارف بأتصغاه شغ العجعد 
سطى أرضظا. إن عثه افظزمئ السمغطئ لطشرب جاصارف ضض خغاظئ وجاسائغح ضض طترم طا داطئ صائمئ شغ بقدظا، 
شق وظغفئ لعا إق خثطئ المساسمرغظ وتراجئ ضغان غععد، وجائصى تمارس خغاظاعا وطتاوقتعا لاعذغث أرضان 
غععد طا اجاطاسئ إلى ذلك جئغق، ولظ تجغثعا افغام وجرائط ضغان غععد إق إخرارا سطى طساداة افطئ واقرتماء 
شغ أتدان المساسمرغظ وضغان غععد الشاخإ، وق غظازر طظعا أي سمض غثثم افطئ أو غعثد ضغان غععد رغط 

الاخرغتات الةعشاء والطظطظات اإلسقطغئ الفارغئ المتاعى والمدمعن إق شغما غثثم أسثاء اإلجقم... 
لصث آن فعض الصعة والمظسئ وصادة الةظث أن غاثطخعا طظ عثه افظزمئ العظغفغئ الثادطئ فسثاء افطئ والتارجئ 
ولفرض  ذعرعا  ولطمصثجات  طضاظاعا  لفطئ  تسغث  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ  غصغمعا  وأن  غععد  لضغان 

المئارضئ صغماعا ضرطج لسج افطئ باترغرعا ورشع راغات اإلجقم سطغعا.

أسطظ الرئغج افطرغضغ جع باغثن لثى لصائه رئغج العزراء السراصغ طخطفى الضاظمغ غعم ٢٠٢١/٧/٢٦ إظعاء 
المعمات الصاالغئ لطصعات افطرغضغئ بالسراق شغ ظعاغئ السام، صائق: "لظ ظضعن طع ظعاغئ السام شغ طعمئ صاالغئ، لضظ 
تساوظظا ضث اإلرعاب جغاعاخض تاى شغ المرتطئ الةثغثة الاغ ظئتبعا" طعضتا أن "الثور افطرغضغ جغاتعل إلى 
تصثغط المحعرة والاثرغإ". عثا وصث ببئ الثمغج إذاسئ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر، خئرا وتسطغصا 
لفجااذ أجسث طظخعر، صال شغه: إن أطرغضا تاقسإ بافلفاظ شغ طتاولئ طظعا لثثاع الظاس؛ شالصعات افطرغضغئ 
جائصى ولضظ طعماعا لغسئ صاالغئ ولضظعا جااساون طع الظزام السراصغ شغ (طضاشتئ اإلرعاب) وأظعا جااتعل 
إلى تصثغط المحعرة والاثرغإ! أي أظعا باصغئ لطصغام بمعمات لمتاربئ أعض السراق الراشدغظ لعجعدعا ولظفعذعا 
ولطظزام الثي أصاطاه شغ السراق ولارضغئاه الطائفغئ ولطعجط السغاجغ السفظ الثي أظحأته سظ ذرغصعا طئاحرة أو 
سظ ذرغص إغران، تغث تسائر أغئ طصاوطئ قتاقلعا وظفعذعا إرعابا، وجاسمض سطى تعجغه وتسغغر الةغح السراصغ 

لمعماتعا تتئ طسمى تصثغط المحعرة والاثرغإ.
وتابع: وبظاء سطى ذلك شطظ غاترر السراق إق بعثه البقث طةامسئ:

١- إلشاء اقتفاصغئ افطظغئ والحراضئ اقجاراتغةغئ وضض اقتفاصغات طع أطرغضا وغغرعا طظ الثول اقجاسمارغئ، وإغقق 
صعاسثعا وجفارتعا وطآجساتعا وخروج صعاتعا وطظ غتمطعن خفئ الثبطعطاجغ وطا عط إق طثابرات وصعى أطظغئ.

شغ  برغمر  افطرغضغ  التاضط  خطه  الثي  ودجاعره  الطائفغئ  وترضغئاه  أطرغضا  أصاطاه  الثي  الظزام  إجصاط   -٢
سعث اقتاقل، وتخفغئ العجط السغاجغ الفاجث المفسث بمتاجئاعط وبمصاضاتعط سطى شسادعط وجرائمعط 

وجرصاتعط، وتض افتجاب السغاجغئ الطائفغئ والثغمصراذغئ والسطماظغئ والصعطغئ.
٣- إتغاء أطةاد السراق بةسطه ظصطئ ارتضاز لطثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، والئثء باطئغص اإلجقم حاطق 
وضاطق، واقظطقق طظه لاعتغث جائر الئقد اإلجقطغئ؛ وبثلك غئظى ظزام راحث سادل خالح بصغادة جغاجغئ واسغئ 
طثطخئ هللا ولرجعله ولطمآطظغظ... ق تثاطج أطعال الثولئ، وق تسرق افطعال الساطئ، وق تصئض رحعات، وق تسرف 

طتسعبغات، وق تسطغ اطاغازات، ضض الظاس سظثعا جعاجغئ ضأجظان المحط.

الاغ  والثغرات  أعطه،  الطغإ  الئطث  عثا  السعدان،  إن 
غاماع بعا، غسغض لساب الشرب سطغعا شااظاشج الثول 
وحرضاتعا لقجاؤبار بعا، والفعز بفرض الظفعذ السغاجغ 
واقصاخادي، تغث أخئح السعدان جاتئ تضسغر سزام 
الائسغئ  ضسإ  أجض  طظ  بغظعا،  شغما  السزمى  لطثول 
السعدان،  أعض  إن  السمقء.  لطتضام  السغاجغ  والعقء 
وطسزط بقد المسطمغظ غسغحعن تغاة ضظك، وغضاعي 
ضاطض  واظسثام  الةظعظغ،  افجسار  ارتفاع  بظغران  أعطعا 
لطثثطات افجاجغئ، شضغش غسصض أن ظماطك ضض عثه 
الثغرات وظفصث أبسط طصعطات التغاة؟! وضغش غسصض أن 
شصراء  وظسغح  الطئغسغئ،  المعارد  وأظفج  أغطى  ظمطك 
طسثوطغظ؟! وضغش لئطث أن غظعخ وعع غئثد وغساظفث 
اتاغاذغ الثعإ الثي عع طظ المطضغات الساطئ، تغث 
ق غةعز حرسا إعثاره، شدق سظ أن الثعإ عع شغ تث 
ذاته سمطئ؟! شق غسصض أن ظفرط شغه طصابض طا تثشسه 
عثه الحرضات طظ سمقت ورصغئ ق تساوي صغماعا إق 

التئر والعرق الطثغظ ذئسئ بعما.
شإذا أراد أعض السعدان، وبقد المسطمغظ، بض والسالط 
شإن  ضرغمئ،  تغاة  وسغح  بثغراتعط  اقجامااع  أجمع 
سطى  ذاصئ  وأصخى  جرسئ  وبضض  غسمطعا  أن  سطغعط 
إجصاط المظزعطئ الرأجمالغئ، بضاططعا؛ طظ تحرغسات 
وصعاظغظ وأظزمئ، وتاى المظزمات افطمغئ والحرضات 
السابرة الصارات، وصطع أذماع الشرب، وذرد سمقئعط، 
طظ  الحر  أوضار  السفارات،  وإغقق  طساصطعط،  وضظج 

بقدظا.
شغ  افطعر  غدع  رسعي  ظزام  غتض  أن  المصابض  وشغ 
ظخابعا، تغث غاط تعزغع البروات والمطضغات الساطئ سطى 
الظاس بالاساوي، وتعشغر التاجات افجاجغئ لعط؛ طظ 

طأضض وطسضظ وططئج وتسطغط وتطئغإ وأطظ.
وبإظسام الظزر ق ظةث ظزاطا واتثا صادرًا سطى طسالةئ 
طحاضض اإلظسان باسثغر المعارد والبروات لغاماع بعا 
الظاس جعى ظزام اإلجقم الثي غةسض لطثعإ صغمئ 
وطضاظئ، باسائاره ططضغئ ساطئ وشغ العصئ ظفسه عغ 
سمطئ الثولئ، ضغش ق وصث ضاظئ ططئصئ شغ دولئ الثقشئ 
الاغ اجامرت زعاء البقبئ سحر صرظاً طظ الجطان، طفت 
خقلعا الثظغا سثق وخغرًا، والغعم شإن أضبر طا غتااج إلغه 

السالط عع عثا الظزام.
بمحروع  الثقشئ  لثولئ  سثته  أسث  صث  الاترغر  وتجب 
الفصر  تالئ  طظ  افطئ  اظاحال  سطى  صادر  ظعدعي 
والمسشئئ لاخئح دولئ الثقشئ عغ الثولئ افولى شغ 
باب  طظ  لغج  وعثا  وافظزار،  الصطعب  وطتط  السالط، 
طا  وشص  بثلك  غصعقن  والسصض  المظطص  بض  الاععغض 
ظماطضه طظ طظعب صعغط وشعط طفخض طظ ضااب اهللا 
وجظئ رجعله ملسو هيلع هللا ىلص، وصث اجاظئط تجب الاترغر دجاعرا 
طما  وغغرعا  واقجاماع  واقصاخاد  التضط  شغ  لطثولئ 
تتااجه الثولئ، وصرر بأن السمطئ شغ دولئ الثقشئ عغ 
الثعإ والفدئ، بثقً سظ تظاشج عثه الحرضات سطغعا. 
شغا تادبعن سطى طخطتئ الئقد والسئاد ضسعا أغثغضط 
شغ أغثي إخعاظضط وأبظائضط شغ تجب الاترغر، شإظه ق 
غظصخظا جعى أن غصعم المثطخعن شغ جغعحظا بإسطائظا 
ظض  شغ  البروات  بعثه  لظظسط  الثقشئ  إلصاطئ  الظخرة، 
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   شغ وقغئ السعدان

اصاخادعا  شأخئح  بعجعاه،  ووجععا  جغطرًة،  سطغعا 
تسإ  الاسطغط  طظاعب  وخارت  باصاخاده،  طرتئطاً 
طصاجه، واإلسقم غثثم طثططاته، وجقح المسطمغظ 
غثاشع به سظ وجعده، شضان طظ حروط اظستابه طظ 
بقد المسطمغظ حضطغاً إلشاء الثقشئ، وأن تاسعث ترضغا 
آظثاك وجمغع سمقء السرب بإخماد ضض ترضئ تسمض طظ 
أجض إسادتعا، وأن غصطسعا خطاعط باإلجقم السغاجغ، 
شضاظعا ضطعط دساًة سطى أبعاب جعظط، شئبعا جمعطعط 
غصعل  الضرغط،  لطصرآن  اقتاضام  سظ  المسطمغظ  إلبساد 
لثى  وطعجعدًا  تغاً  الصرآن  عثا  دام  "طا  جقدجاعن: 
المسطمغظ، شطظ تساطغع أوروبا السغطرة سطى الحرق"، 
وغصعل المئحر وغطغام بطشراف: "طاى ذعإ الصرآن وطثغظئ 
السربغ  ظرى  أن  تغظؤث  غمضظظا  السرب،  بقد  سظ  طضئ 
طتمث  سظ  بسغثًا  الشربغئ  التدارة  ذرغص  شغ  غاثرج 
وسظ ضاابه"، وغصعل المئحر تاضطغ: "غةإ أن ظساثثم 
اإلجقم  ضث  اإلجقم  شغ  جقح  أطدى  وعع  الصرآن 
ظفسه، شظساثثم الصرآن لدرب الصرآن واإلجقم لدرب 
طعمئ  إن  اإلجقم".  بسضغظ  اإلجقم  اذبتعا  اإلجقم، 
أعض الفةعر تثطغر الصغط السطغا لفطئ اإلجقطغئ، شصالعا: 
السارغئ  المرأة  له  صثطعا  بالحععات،  الةغض  عثا  طّظعا 
وتثرجعا  اإلجقطغئ  حثخغاه  تعثطعا  الثمر،  وضأس 
الحئاب طظ المساجث شائسثوعط سظ الصرآن وسظ طتمث 
ملسو هيلع هللا ىلص، وق تظسعا المرأة المسطمئ، شائسثوعا سظ دغظعا 
وتةابعا باقخاقط، وافطئ بالصداء سطى وتثتعا طظ 
خقل الصعطغات والعذظغات وأظزمئ التضط الصمسغئ شغ 

بقد المسطمغظ.
عثه طثططات الضاشر المساسمر وغغرعا الضبغر، ُوضسئ 
لاثطغر اإلجقم والمسطمغظ وظصخ سرى الثغظ التظغش 
أْبَى اهللاُّ إِالَّ أَن  يَ ولضظ بحائر الظعر شغ صعله تسالى: ﴿وَ

الةعالئ وجعصعا طظ طئادة الفساد إلى رشسئ الرحاد، 
وضغاء التص، وروض الاصثم، وتغاة الامثغظ وجطسئغض 
السطط وطصر الخقح. واتثث لضض داء دواء، ورجط لضض 
جئغض وجغطئ شتارب صرغحاً لحثة حضغماعا، واجافتال 
بصرآظه،  شآطظئ  لسططاظه  سظئ  تاى  شغعا  الدقل  داء 
ودسا غغرعا لطعثاغئ شاظةثبئ لظعره واجاسطمئ فطره. 
تطك عغ العةرة وذاك عع أبرعا، شإذا طا جسطظاعا غعطًا 
ظآرخ شغه، وسغثًا ظئاعب بصثوطه، وغعطاً ظةثل لثضراه 
سغث  وأبعب  طةثظا،  دعر  شغ  غعم  أسزط  ظآرخ  شإظما 
صطعبظا،  ذرباً  لعا  تعاج  ذضرى  وأجثل  سطمظا  شغه  ارتفع 
فظعا تثضرظا ضغش رشسئ راغئ اإلجقم وبأي جئإ جمئ 
سزماه وسظ أي ذرغص جةض طةثه شغ جئغظ الثعر 
وضغش  المةث،  خرح  غئظى  ضغش  تثضرظا  الفثار.  ظاخع 

غرشع سطط التص، وأّظى غثطث تطغث السج.
شتص سطغظا أن ظضرر ذضراعا ضض سام وظتفض بغعطعا أي 
اتافال فظعا الغعم الثي اظئبص شةر الاارغت شغه سظ جظا 
طظجلاظا وأحرصئ شغه حمج جسادتظا وضان لظا به بغئ 
الفثار البابئ الثي رجا أخطه تتئ الثرى وجما به شرع 
إلى السعا، وتغك به برد السزمئ والمةث الثي بج ضض 
تعاحغه  بغظ  تغاتعط  ذعال  السرب  ولش  السالط،  برود 
وأبّطئ جثبه وعع ق غجال صحغئاً ضأظه صث اآلن طظ أدغط 

السماء، وصص الساسئ طظ عثا الثعر.
أجض تص لظا أن ظتفض بثضراه لثلك وفّظا ظرغث خقح 
أطرظا وإرجاع تالثظا المةغث، وجابصظا الصثغط شظسرف أظه 
بما خطح به أولعط شظسغر شغ  ق غخطح أطر السرب إقّ 

 الطرغص الصعغط

ولط غسرشعا أظه أصرب إلغعط طظ بسدعط، وطا دروا أظه 
تتئ بخر سغظعط إذ ضان ططاةأ لثلك الشار، غرتاح طظ 

ضظى السفر، وغثائأ سظ سغعن الضفرة.
وطا إن شصث الخعت طظعط، وغابئ سظ بخره أحئاتعط 
تاى اظافخ واصفًا وصال لخاتئه: جر طسغ سطى برضئ 
اهللا ألط أصض لك ق تتجن إن اهللا طسظا؟ وطحغا الععغظا، 
طحاسرعما  تعاج  وق  وجض،  طظ  أشؤثتعما  تاترك  ق 
سطى طسصض أختابعما وطعذظ  طظ إحفاق تاى أذقّ 
افغاظغ  وجمسا  التفض،  الةمعع  شحاطا  أظخارعما 
العجعه،  جرائر  شغ  الطاشح  الئحر  وأتّسا  المطربئ 
بخعت  تدرب  والثشعف  الةئاه  شعق  الساذع  والظعر 
بالئثر  الطصاء  ذرب  طظ  تخفص  والصطعب  الارتاب، 
الئثُر  ذطع  السرور:  ظحغث  تردد  وافلسظئ  المظغر 
الارتال،  سخا  تغظؤث  شتطئ  بظّغات العداع،  طظ  سطغظا 
وأرجطئ جفغظئ الئغث طراجغعا إلى افرض شأصام جغث 
السالط عظاك، تغث اباثأ غئظغ لطسرب طةثعط الئاذخ 
وغآجج لعط سجعط الحاطت تاى أصاطه خرتًا حاطت 
المْظجلئ،  جاطص  الئظاء،  ضثط  افجاس،  بابئ  الثرى، 
روضئ  وأظئئ  الثغظ،  حةرة  وغرس  الخظع.  طتضط 
التص لاضعن لطسالط ساطئ والسرب خاخئ بمرًا غاساصإ 
سطى طر الثععر، غجداد ذغئًا وغربع تةمًا، وغجضع ذسمًا 

ضطما ساص وصثم.
"المخطح افسزط"، ظسط بثأ اإلظسان الضاطض، والمخطح 
افسزط شغ إظصاذ اإلظساظغئ طظ ععة الدقل وإخراجعا 
الاأخر  ختراء  طظ  وتثطغخعا  الئاذض،  تظثس  طظ 
ظمأ  وإذفاء  والاعتح،  العمةغئ  طعت  طظ  وإتغائعا 

تامئ: عةرة جغث الئحر

﴾، باصغئ شغ البطئ الاغ ترغث  ونَ افِرُ هَ الْكَ رِ لَوْ كَ هُ وَ تِمَّ نُورَ يُ
أن تطصى اهللا سج وجض وطسعا التةئ الاغ تثاشع بعا سظ 
ظفسعا بغظ غثغه، تغث صال ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن َخلََع يَداً ِمْن طَاَعٍة 
َة لَُه، َوَمْن َماَت َولَْيَس ِيف ُعُنِقِه بَْيَعٌة  لَِقَي اللََّه يَْوَم الِْقَياَمِة َال ُحجَّ
َماَت ِميَتًة َجاِهلِيًَّة» رواه طسطط. وطظ بحائر الظعر، وجعب 
إطرة  تتئ  وإسادتعط  المسطمغظ  وتثة  سطى  السمض 
خطغفئ واتث شغ افرض ضطعا سمقً بصعل الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص: 
«َمْن أَتَاكُْم َوأَْمُركُْم َجِميٌع َعَىل َرُجٍل َواِحٍد يُِريُد أَْن يَُشقَّ َعَصاكُْم أَْو 
َق َجاَمَعَتكُْم َفاْقُتلُوُه» رواه طسطط. وأخاط بصعل باترك  يَُفرِّ
بعضظان - ضان طرحتاً لقظاثابات افطرغضغئ سام ٢٠٠٦

- "اإلجقم غغر صابض لطاتطغط، شق تساعغظعا باإلجقم، 
إظه الثغاظئ افجرع اظاحارًا شغ أوروبا والسالط، ولضغ 
شما  سصغثة،  إلى  ظتااج  شإظظا  اإلجقم،  سصغثة  ظعجم 
عغ سصغثتظا ظتظ؟ (إظعا الظجسئ الفردغئ)" وصال تتئ 
باإلجقم  التضط  شضرة  "إن  أواظعا":  آن  "شضرة  سظعان 
تاعذث سراعا بغظ المسطمغظ وإن الفضرة الاغ غسادغعا 
ضبغرون عغ إسادة التضط باإلجقم وعغ شضرة تفرض 
ظفسعا، إن طظ غتمطعا وغثسع إلغعا غساصث أن عظاك 
إلعاً واتثًا عع اهللا سج وجض، وأن طتمثًا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
وأن اإلجقم عع الطرغص العتغث إلى الةظئ" بط غاابع 
بثؤوا  المسطمغظ،  طظ  المقغغظ  سحرات  "إن  شغصعل: 
غسعدون إلى جثورعط شغ إجقم أضبر ظصاًء، وإن جطث 
سطى  اإلجقم  بصغ  لصث  طثعح!  وخئرعط  المآطظغظ 
صغث التغاة سطى الرغط طظ إلشاء الثقشئ، وسطى السالط 

أن غثرك أن طا ظعاجعه حغء غغر اساغادي".
أغعا المسطمعن: ضعظعا سطى غصغظ بأن ظعر التص صادم 
والثقشئ تآرق أطرغضا والسالط، شعغ الاغ تعاجه طضر 
أعض الفةعر، صال ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ اللََّه َزَوى ِيل اْألَْرَض َفَرأَيُْت َمَشاِرَقَها 
 ِتي َسَيْبلُُغ ُملْكَُها َما ُزِوَي ِيل ِمْنَها» رواه طسطط َوَمَغاِربََها، َوإِنَّ أُمَّ

تامئ ضطمئ السثد: بحائر الظعر تعاجه طضر أعض الفةعر

الاظفغثي  والمثغر  الرئغج  ضقرك،  رغاحارد  وخش 
لاسثغظ  حرضئ  (أضئر  الثعإ  إلظااج  أوضرا  لحرضئ 
الثعإ بالسالط)، وخش إطضاظات الثعإ شغ السعدان 
أظعا "طثعطئ لطشاغئ"، وأن السعدان أخئح الغعم باظغ 
أو بالث دولئ طظاةئ لطثعإ شغ الصارة افشرغصغئ، وأن 
طظ  أضبر  إظااج  شغ  بةثغئ  السمض  سطى  سازطئ  حرضاه 
٢٢٨٠٠٠ أوصغئ ذعإ جظعغاً شغ المظطصئ الاغ تصع شغ 
الحمال الحرصغ افصخى طظ السعدان. وصال ضقرك شغ 
طصابطئ تطفجغعظغئ طع طآجسئ بطعطئغرج اإلسقطغئ "إن 
لقظثطاج  ضثمئ  السعدان  شغ  الةغعلعجغئ  اإلطضاظات 
شغ المةامع الثولغ وشعق ذلك شإن طظطصئ الاسثغظ 
إن  ضقرك  وصال  الظعبغ"،  الثعإ  تجام  ضمظ  تصع 
طظ السعاطض المحةسئ عع أن التضعطئ السعداظغئ صث 
الاجطئ بما وسثت به، وعع إخقء المربع طظ ضض أحضال 
التضعطئ  وإن  سطغه،  عةمئ  الاغ  السحعائغ  الاسثغظ 
طظ  الماضغئ  البقبئ  افحعر  خقل  تمضظئ  السعداظغئ 
إخقء اآلقف طظ المسثظغغظ السحعائغغظ طظ المظطصئ، 
دون أي تعادث أو خثاطات. وتسث حرضئ أوضرا، وعغ 
حرضئ ضظثغئ ساطئ، طظ أضئر حرضات تسثغظ الثعإ شغ 
السالط وتسمض سطى تطعغر طحروع المربع ١٤ لطثعإ 
شغ حمال السعدان الثي غئسث تعالغ ٢٠٠ ضطط حمالغ 

دظصق شغ أصخى حمال حرصغ السعدان.
عثا عع العجه الماسار لطظزام الرأجمالغ الماعتح، 
الظاعإ لطبروات والمعارد والثغرات، تتئ قشائ اقجابمار، 
تغث تصعم الحرضات سابرة الصارات بسرصئ عثه البروات 
ظفط  طظ  المسطمغظ؛  بقد  بعا  تاماع  الاغ  الدثمئ، 
زراسغئ  وأرض  وظعرعا،  افرض  باذظ  شغ  وطسادن 
خخئئ، عثه المعارد خص اهللا بعا الئقد الاغ غسمغعا 
عثه  أن  السطط  طع  البالث،  السالط  بئقد  الغعم  الشرب 
البروات الثام غظعئعا الضاشر المساسمر لاحشغض طخاظسه 
دورًا  المسطمغظ  تضام  وغطسإ  الدثمئ،  وحرضاته 
طتعرغاً شغ عثه الصرخظئ، تغث غصثطعن الاسعغقت بض 
غفاتعن أبعاب الئقد سطى طخارغسعا، بمساسثة اآللئ 
اإلسقطغئ المأجعرة، الاغ تطسإ افدوار الصثرة شغ تدطغض 
الرأي السام، وتروغده وإصظاسه. وبالمصابض تطّمع التضام، 
وتطئض لثغاظاعط وخفصاتعط الاغ غسصثوظعا شغ الشرف 
المزطمئ وتتئ الطاوقت، بض شعصعا، تغث تمضظ الشرب 
وغسر  بسععلئ  البروات  ظعإ  طظ  المساسمر  الضاشر 
وأرغتغئ، وغخظسعن ضةغةا شغ وجائض اإلسقم، غطععن 
السغاجغ  والعجط  التضام  وغخفعن  السام،  الرأي  به 
الاابع لعط بافبطال الثارصغظ، وذلك سظثطا غصعم بسخ 
عآقء التضام باظفغث أتث المثططات الصثرة! وعثا افطر 
ق غتااج ضبغر سظاء لضحفه، وإدراك واصسه، بض غتااج 
شصط لرؤغئ طظ زاوغئ خائئئ. شالتضعطئ اقظاصالغئ شغ 
السعدان بحصغعا المثظغ والسسضري بسث سصث طآتمر 
بارغج واقتفاصغات الاغ وصساعا طع الحرضات الشربغئ 
المثاطفئ عطض اإلسقم وضئر، باظثطاج الئقد شغما غسرف 
المةامع  حرضات  اظسغاب  لدمان  الثولغ،  بالمةماع 

الثولغ إلى السعدان دون سعائص!
التضعطات  إلغعا  أوخطاظا  الاغ  التال  عغ  عثه  ظسط 
الضاشر  تمضغظ  عع  عمعط  شضض  وأسعاظعا،  العظغفغئ 
وتةعغع  إشصار  آخر  جاظإ  وطظ  بقدظا،  طظ  المساسمر 
أعض الئقد سظ صخث وترخث، سئر تظفغث إطقءات الشرب 

وخظثوق الظصث والئظك الثولغغظ.

حرضات الشرب املساسمر 
غسغض لسابعا سطى طعارد السعدان الدثمئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث السقم إجتاق*ـ 

خالص العراق من أمريكا وعمالئها
عات األنظمة العميلة للغرب تواصل تطبيعها مع كيان يهودلن يكون إال بثالثٍ مجتمِ

عنة وجوده وتثبيت أركانه ل
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السقصات السسعدغئ اإلطاراتغئ
ـــــــــ بصطط: افجااذ تسظ تمثانـ  ــــــــــ

السث إجمظاغئ وطساطض اقطاخاص شغه طظثفدئ وق 
تاسثى ١,٥ درجئ بمصغاس رغثار، بغظما طساطض افطان 

لطسث السالغ ٨ درجات.
وشغ الاصرغر الثي أسثه الثئغر افطرغضغ أخفغع بغظغ، 
أجااذ العظثجئ المغضاظغضغئ بةاطسئ جاظاغغشع بعقغئ 
ضالغفعرظغا، أن جسئ بتغرة جث الظعدئ طئالس شغعا بما 
ق غصض سظ ٣٠٠٪، وأظه غظئشغ تصطغص السث لطبطث، 
وظصص اقرتفاع، والسسئ الاثجغظغئ، وغصعل إن افوضاع 
زلجالغئ،  السث  سطغعا  أصغط  الاغ  لطمظطصئ  الةغعلعجغئ 
وتارغثعا غحغر إلى ذلك، وغاابع الثضاعر طظ الطئغسغ 
شالئغاظات  التالغ،  باثطغطه  السث  اظعغار  طاعصع  أظه 
الماعشرة تحغر إلى أن عظاك طا غصارب ١٠٠٠٠ زلجال 
تفعق صعتعا ٤ درجات بمصغاس رغثار، تثبئ بالصرب 
وتاى   ١٩٧٠ بغظ  طا  الفارة  خقل  السث،  طعصع  طظ 
٢٠١٣م، والثلغض سطى ذلك اظعغار ججء طظ جث تغضغجي 
الثي أصغط سام ٢٠٠٩م، ضما اظعار جث جغئغ٢ المصام 
سطى ظعر أوطع الماةه إلى ضغظغا بسث سحرة أغام طظ 
اشاااته رجمغاً سصإ أول شغدان لطظغض. وغحغر الئتغري 
جثًا  إظحاء ٧٠  تط  افخغرة  ساطا  الــ١٥  خقل  أظه  إلى 
خشغرًا حمال إبغعبغا، وتثث أن اظعار وتعثم ظتع ٤٥

طظعا، وغصعل: "طا غجغث افطر خطعرة وصعع السث شغ 
العدئئ  أن  ضما  الحرصغ،  افشرغصغ  افخثود  طظطصئ 
شعق  طارا   ٤٦٢٠ ارتفاع  سطى  تصع  تاظا  بتغرة  حمال 
طساعى جطح الئتر، وغظتثر الماء إلى ارتفاع ٦٠٠ طار 
سطى التثود السعداظغئ، وعثا اقظتثار غةسض اتامال 

اظعغار السث أطرًا واصساً".
أصر  شصث  الثئراء،  وآراء  السطمغئ،  اآلراء  عثه  سطى  بظاء 
الاغ  بالثطعرة  السعدان  تضعطئ  شغ  المسآولعن 
خرح  ضما  الظاس،  تغاة  سطى  الظعدئ  جث  غحضطعا 
بثلك رئغج العزراء السعداظغ تمثوك، ووزغر الري، 
شائثة  طا  لضظ  الفعائث،  بسخ  إلى  أحارا  أظعما  غغر 
بسط  السسض الثي عع حفاء لطظاس، إذا ضان طثطعذاً 
فبسث  شثعئئ  السعداظغئ  الثارجغئ  وزغرة  أطا  زساف؟! 
طظ ذلك تغث ذضرت أن السث غحضض خطرًا سطى ظخش 
جضان الئقد، طا غسظغ أن جث الظعدئ غحضض تعثغثا 
وجعدغاً فعض السعدان بالشرق شغ تال اظعغاره، وعع 

أطر طتامض تسإ آراء الثئراء.
أطا اإلجراءات الاغ صاطئ بعا التضعطئ شق تاظاجإ طع 
عثا الثطر السزغط المتثق بأعض السعدان، شصث دخطئ 
التضعطئ شغ طفاوضات طع إبغعبغا، وخفعا د. المفاغ، 
وضان أتث المحارضغظ شغعا، بأظعا طفاوضات سئبغئ ق 
وطةطج  افشرغصغ  اقتتاد  اجاةثاء  وأن  ظفساً،  تةثي 
افطظ الثولغ ق تاظاجإ طع عثا المعصش، بض ضان طظ 
العاجإ أن غخثر بغان طحارك بغظ السعدان، وطخر 
طعثدة بالسطح، غأطران شغه إبغعبغا  الاغ عغ أغداً 
الرد  غضعن  شسعف  وإق  السث،  بظاء  سظ  شعرًا  بالاعصش 
"طا ترى ق طا تسمع"، وإن ضان الافاوض طصثطئ ق بث 
طظعا، شضان غامبض شغ تثه افدظى بالمبض افطرغضغ 
"تتثث بخعت طظثفخ واتمض بغثك سخا غطغزئ"، 
شعثه السخا الشطغزئ عغ طربط الفرس شغ تض عثه 
المسدطئ. شأن ظمعت أجعدًا أسجاء شغ جاتئ العغى، خغر 

لظا طظ أن ظمعت ظساجاً أذقء بالشرق!
إن جث الظعدئ ق غمبض تعثغثًا فعض السعدان وطخر 
شتسإ، بض غمبض تعثغثًا لضض المسطمغظ، صال رجعل 
ِتِهْم أَْدنَاُهْم  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «الُْمْسلُِموَن تَتكَاَفأُ ِدَماُؤُهْم َويَْسَعى ِبِذمَّ
َوُهْم يٌَد َعلَى َمْن ِسَواُهْم»، شغعم أن ضظا غثًا واتثة ضان 
طةالظا التغعي ضض أخصاع السالط، صال ملسو هيلع هللا ىلص: «بُِعْثُت إِلَى 
اْألَْحَمِر َواْألَْسَوِد...». شغا أعض السعدان وطخر، إن طعصش 
طظ  بث  شق  ذطاظا،  غئرئ  ق  الثطر  عثا  طظ  المافرج 
طعرد  غعردوظا  ق  تاى  التضام  عآقء  غث  سطى  افخث 
اهللا  شأروا  طثابتعا،  إلى  ضالثراف  وغسعصعظا  العقك، 

 طظ أظفسضط خغرًا

تاسطص  وجغادة  وتاجات  وطخالح  رغئات  دولئ  لضض 
التغعي  المةال  سطغعا  وغططص  الثارجغ،  بمةالعا 
لطثولئ، وتسمى ضثلك المخالح الصعطغئ أو المخالح 
السطغا لطثولئ، وتضعن عثه المخالح طاسطصئ بالثشاع، 
أو اقصاخاد، أو طخطتئ سصثغئ، أو غغرعا. وتاثث الثول 
لاتصغص عثه المخالح ضاشئ افجالغإ والعجائض، ولع 
أدى افطر قتثاذ إجراء التغاة أو المعت، ضما أن عثه 
المخالح صث تاسع شغ طةالعا تاى تحمض ضض السالط، 
شغضعن السالط ضطه طةاق لعا، ضما أظعا غمضظ أن تدغص 
تاى تفرط شغ الثشاع سظ حسعبعا، وضض ذلك غسامث 

سطى الثولئ وسطى تضاطعا.
شمبق ضان المةال التغعي فطرغضا، صئض الترب السالمغئ 
الباظغئ، عع الةجء الةظعبغ طظ الضرة افرضغئ وشص طئثأ 
الثولغئ  السغاجئ  أطرغضا  وتسظط  وبسث الترب  طعظرو، 
السالط  طظ  شةسطئ  التغعغئ  طخالتعا  دائرة  اتسسئ 
ضطه طةاقً تغعغاً لعا، وصث أذطصعا سطغعا اجط المظطصئ 
الضئرى، طا غاغح لعط الاثخض وصاما غحاؤون وضغفما 
غحاؤون، وصث سئرت سظ ذلك إدارة الرئغج ضطغظاعن 
بأن: "العقغات الماتثة تماطك التص باجاثثام الصعة 
افجعاق  إلى  طصغث  غغر  وخعل  لدمان  السسضرغئ 
اقجاراتغةغئ.  والمعارد  الطاصئ،  وطخادر  الرئغسغئ، 
أوروبا،  شغ  سسضرغئ  بصعات  اقتافاظ  سطغعا  وغةإ 
الظاس  آراء  خغاغئ  شغ  لطمساعمئ  وأشرغصغا  وآجغا، 
ضثلك  برغطاظغا  وضاظئ  تةاععا".  ظزرعط  ووجعات 
تغعغًا  ذات ظفعذ واجع شغ السالط، طاثثة طظه طةاقً 
لعا، إق أظه وبسث الترب السالمغئ الباظغئ تصطص ظفعذعا 
داخض إذار دول الضمعظعلث. ضما أن شرظسا وشغ تطك 
التصئئ الجطظغئ ظفسعا تصطخئ دائرة طخالتعا التغعغئ 
إلى طةمعسئ الثول الفراظضفعظغئ، أطا روجغا شاظتخر 
بسخ  إلى  السعشغاغ  اقتتاد  اظعغار  بسث  ظفعذعا، 

الثول المتغطئ بعا.
أطا دولئ المسطمغظ افولى الاغ أجسعا الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص، 
شصث اتثثت طظ أول غعم لاأجغسعا، طظطصئ الصئائض 
لعا لظحر دسعتعا، وطا لئبئ  تغعغاً  تعل غبرب طةاقً 
ضض  لاحمض  لثغعا  التغعي  المةال  دائرة  تعجسئ  أن 
ضطه  السالط  طظ  لاةسض  اتسسئ  بط  السربغئ،  الةجغرة 
طةاقً تغعغاً لظحر الثسعة، شأرجض رئغج الثولئ، ظئغظا 
وغغر  الفاسطئ  السالط  دول  ضض  إلى  الرجض  ملسو هيلع هللا ىلص  الضرغط 
الفاسطئ شغ المسرح الثولغ آظثاك، بض وأرجض الةغعش 
ضثلك طظ أجض الثسعة، وصث جارت دولئ الثقشئ طظ 
طةاقً  ضطه  السالط  طظ  جاسطئ  الظعب،  عثا  سطى  بسثه 
عغ  الثسعة  فن  اإلجقم،  إلى  الثسعة  لظحر  تغعغاً 

المخطتئ السطغا لثولئ الثقشئ.
وعظا غرد جآال، عض غسائر جث الظعدئ طخطتئ تغعغئ 
لطسعدان؟ لقجابئ سظ عثا السآال، ق بث طظ الرجعع 
إلى أعض اقخاخاص، شعط أصثر طظ غخش العاصع بثصئ، 

وغئغظ التصائص باةرد تام.
والسدع  المائغئ،  المعارد  شغ  الثولغ  الثئغر  صال 
السابص شغ وشث السعدان شغ طفاوضات جث الظعدئ 
د. المفاغ: "إن أضبر طظ ٢٠ ططغعن طعاذظ جعداظغ 

طعثدون بثطر سزغط بسئإ جث الظعدئ".
وصال خطغفئ ضمغر، الماثخص شغ طةال تظمغئ السثود 
والطاصئ: "إن جث الظعدئ تال اظعغاره جغاسئإ شغ 

تثطغر جثود السعدان سطى الظغض افزرق".
وذضر الثضاعر عحام بثغئ أجااذ العغثرولغضا بضطغئ 
العظثجئ - جاطسئ الصاعرة، وسدع طخر شغ طفاوضات 
جث الظعدئ: "إن جث الظعدئ خّظش دولغا طظ المحارغع 
افضبر خطعرة، وإن اتامال اظعغاره وارد بسئإ العاصع 
الةغعلعجغ لطمظطصئ، وسثم تتمطعا إظحاءات خرجاظغئ".

أن  ظئ  السربغئ  لمعصع  الئتغري  طضغ  الثئغر  وضحش 
الظعدئ،  جث  طثاذر  ضحفئ  ضبغرة  دراجات  عظاك 
وذلك لضئر تةط السث وارتفاسه، طدغفاً أن طادة بظاء 

املخالح التغعغئ لطثولئ السعداظغئ
جث الظعدئ طباًق

ـــــــــ إن طظطصئ الثطغب خدسئ لقتاقل والظفعذ السغاجغ ــــــــــ بصطط: المعظثس تسإ اهللا الظعر – وقغئ السعدانـ 
اإلظةطغجي شغ بسخ المظاذص شارة ذعغطئ طظ الجطظ 
السبماظغئ،  الثقشئ  دولئ  سطى  الصداء  بسث  وخاخئ 
وسظثطا اضطرت برغطاظغا لطثروج طظعا، ترضئ طحاضض 
سطمظا  إذا  وخاخئ  وترجغمعا  بالتثود  تاسطص  ضثمئ 
أّن عثه التثود تتمض شغ باذظعا بروات ضثمئ طبض 
الئارول والشاز أو ظسرات ذائفغئ وصئطغئ أو طراضج بترغئ، 
بتغث تترضعا إذا حاءت، وطظ بغظ عثه المحاضض طا 
بغظ الضعغئ والسراق طبق وبغظ السسعدغئ واإلطارات 
وبغظ صطر والئترغظ وبغظ السسعدغئ وضبغر طظ الثول 

المةاورة لعا.
تئصى  تاى  غئصغعا  المساسمر  ضسادة  المحاضض  عثه 
طثساة لطاثخض السغاجغ والسسضري شغ أي لتزئ إذا 
اصادى افطر ضرورة وجعده، شعع غبغر عثه المحاضض 
لضغ غئرر تثخطه، وعثا ضان واضتا بحضض ضطغ شغ تصض 
حغئئ وشغ َواَتئ اْلُئَرْغِمغ وضبغر طظ الصداغا السسعدغئ 
حغئئ  تصض  أو  الئرغمغ  واتئ  شغ  ضان  شما  اإلطاراتغئ، 
عع خقف بالعضالئ بغظ الحرضات اإلظةطغجغئ والحرضات 
المحاضض  ضاظئ  الثطغةغغظ  ولضظ  لطئارول،  افطرغضغئ 
ق تزعر لطسطظ غالئا وق تأخث الطابع السسضري بحضض 
سام وإن ظعرت الةثغئ شغ بسخ المعاصش الاارغثغئ 
طبض رشخ السسعدغئ اقساراف باإلطارات إق إذا واشصئ 
سثم  افطر  عثا  وجئإ  ١٩٧٤م،  سام  حروذعا  سطى 
تطعر المحاضض بحضض ضئغر أن طرجسغئ عثه الضغاظات 
تفاصمئ  طعما  وضاظئ  برغطاظغا  وعغ  واتثة  ضاظئ 
السعث  طةغء  طظث  ولضظ  واتث،  جصش  لعا  المحاضض 
العقءات  شغ  تئثل  عظاك  خار  السسعدغئ  شغ  الةثغث 
والائسغئ، وعثا اقخاقف خطفه تسارض طخالح تصغصئ 
إبراز  الاسارض  عثا  حأن  وطظ  ضئغرة  واجاراتغةغئ 
المحاضض وارتفاع جصفعا والاطعغح بالاعثغث السسضري 
ضما تثث بغظ صطر والسسعدغئ فن السعث الةثغث شغ 
السسعدغئ غصعد المظطصئ بما غاقءم طع أطرغضا وضث 

ظفعذ وطخالح المساسمر الصثغط.
عغ  والسسعدغئ  اإلطارات  بغظ  افخغرة  افزطئ  إن 
التصغصئ أّن  بض  لعا  غروج  ضما  اصاخادغئ  أزطئ  لغسئ 
افطر أضئر، لغج طعضعع الئارول شصط وإن ضان أتث 
زال  وق  ضان  وإن  شصط  الغمظ  ولغج  الظجاع،  أذراف 
أتث ظصاط الظفعذ سطغه، بض إن المحاضض بغظ الثولاغظ 
وتصغصئ افزطئ عغ أزطئ جغاجغئ ظاغةئ الخراع سطى 
المظطصئ بغظ طساسمر جثغث وآخر صثغط، وباخاخار طا 
ترغثه أطرغضا عع خظعع الثطغب لطصغادة الةثغثة وصث 
وغةإ  لطسسعدغئ  الثطغب  شغ  المتعري  الثور  أسطئ 
سطى الثطغب صاذئًئ أن غظدعي تتئ سئاءة السسعدغئ، 
وعثا افطر غصادغ أن ق غضعن لثول الثطغب أي دور 
شغ طعضعع صغادة السسعدغئ لطثطغب، بمسظى آخر أن 
غضعظعا تابسغظ لعا شغما ترغثه، وعثا افطر ق تصئض به 
برغطاظغا بحضض طططص خاخئ طع تسثد الثول الاابسئ 
لعا وضبرتعا، ولع ضاظئ أضسش طظ السسعدغئ، وضثلك 

ضسش برغطاظغا الثولغ.
وظفعذ  لمخالح  ضئغر  بثور  تصعم  ضاظئ  الثطغب  شثول 
بثور  تصعم  صطر  ضاظئ  شمبق  المظطصئ؛  شغ  برغطاظغا 
طسغظ وضثلك تصعم اإلطارات بثور، وضثلك الضعغئ... 
وضان عظاك ظعع طظ أظعاع الحراضئ شغ بسخ الصداغا، 
سمان  وضثلك  اإلظةطغج،  ظفعذ  شارة  لطسسعدغئ  وضان 
ضاظئ تصعم بأدوار طسغظئ، ولضظ شغ السعث الةثغث اآلن 
سطى الةمغع أن غثخض تتئ سئاءة السسعدغئ والظفعذ 
السسعدغئ  ترغثه  بما  غصعم  أن  غةإ  والضض  الةثغث 
فظعا صائثة المظطصئ شغ الثور المتعري لعا وغةإ أن 
طظ  ظعع  أي  شغه  ولغج  تظفغثغاً  اآلخرغظ  دور  غضعن 
أظعاع الحراضئ أو أغئ طخالح لثولئ أخرى غغر أطرغضا 
إق بصثر طا تسمح به، وطظ غرشخ عثه الصغادة والثور 
الةثغث سطغه أن غساسث لما آلئ إلغه صطر طظ تعثغث 

تصغصغ وخظص. وافطر لظ غضعن شصط بغظ السسعدغئ 
الضعغئ  بط  اإلطارات  بط  شصطر  بالثور؛  بض  واإلطارات 
وافطعر طرحتئ لطخسعد وإن عثأت صطغق لضظعا رجالئ 

وخطئ، وعغ شرخئ إذن.
ولطعصعف سطى جغاجئ أطرغضا والثور السسعدي عظاك 

ظصعل:
 إن افطعال الثطغةغئ بما تمطك دول الثطغب طظ أطعال 
الثول  طظ  جسطعا  طا  والشاز  الئارول  ظاغةئ  ضثمئ 
خثطئ  شغ  افطعال  عثه  وضاظئ  الفاتح  البراء  ذات 
برغطاظغا، وبمسظى آخر إذا ضاظئ الثولئ تابسئ لئرغطاظغا 
أو فطرغضا شعغ تظفث بما غثثم المخالح افطرغضغئ أو 
الئرغطاظغئ شغ المظطصئ، وق حك أّن افطعال الصطرغئ 
اإلطاراتغئ  وضثلك  الئرغطاظغئ  المخالح  تثثم  ضاظئ 
تتعزه  الثي  جثًا  الضئغر  الدثط  الثخض  عثا  وبالاالغ 
اإلطارات ضما ضاظئ تتعزه صطر ق بث طظ سمطغئ تةفغش 
له وطظع اجاشقله لمخالح برغطاظغا، شالصدغئ لغسئ 
بحضض  ظعرت  وإن  جغاجغئ  وإظما  اصاخادغئ  صدغئ 
اصاخادي، وعثا الاتةغط اتثث أحضاقً سثة طظعا وصش 
ترضئ الطغران بتةئ ضعروظا وطساططئ اإلطارات ضإبغعبغا 
أو شغاظام بما غثص ضعروظا. وأظظ أّن عثا افطر بسغث 
جثًا شضعروظا ُوِضَسئ ضعاجعئ، شعصش ترضئ الطغران له 
آبار اصاخادغئ ضئرى وطئالس ذائطئ جثًا تثسرعا اإلطارات 
وق حك أّن السسعدغئ تثسر لضظ شارق الثسارة بغظعا 
اتثثته  طا  عع  اآلخر  وافطر  جثًا.  ضئغر  اإلطارات  وبغظ 
السسعدغئ طظ تعثغث طئطظ طظ خقل اإلغساز لطحرضات 
اإلصطغمغئ لظصض طصارعا إلى الرغاض والحرضات الاغ ق 
تظصض طصارعا لظ تأخث اطاغازات تتفغجغئ طظ السسعدغئ 
صرار  اتثاذ  أطام  عغ  الضئرى  الحرضات  شإّن  وبالاالغ 
خطغر والظاغةئ واضتئ طبض تعثغث أطرغضا الحرضات 
افخرى بمظع الاساطض طع إغران وإق جعف تثسر السعق 
السسعدي  بالسعق  تدتغ  لظ  والحرضات  افطرغضغئ، 
وعثا  افضسش،  اإلطاراتغئ  السعق  أجض  طظ  الدثط 
ضئغر،  بحضض  واضتئ  اإلطارات  سطى  خطعرته  افطر 
وعثا افطر غتثث أبرا اصاخادغا وطالغا ضئغرا وغدرب 
ظفعذ اإلطارات ضمرضج تةاري طعط شغ طظطصئ الثطغب، 
أو سثم الاساطض طع طظاةات المخاظع شغ المعاظأ أو 
المظاذص الترة الاغ تحاري طظ ضغان غععد ضمثخقت 
أو حرضاء. وعثا افطر طسروف بأّن اإلطارات تحاعر شغه 
تتئ تةب ضبغرة جثًا طظعا إن ضاظئ عثه الحرضات ق 
غعجث شغعا ظسئئ طسغظئ طظ السمالئ المتطغئ أو ذات 
حراضئ طع ضغان غععد أو طثخقت ضغان غععد طظعا 
إغةاد طغظاء شغ ُسمان بثغق لمغظاء دبغ بتةئ المثاوف 
طظ إغقق إغران لمدغص عرطج، وعثه اإلجراءات ظاغةئ 
طجسةئ  إجراءات  اتثث  الثي  لئرغطاظغا  المعالغ  لطثور 
فطرغضا والسسعدغئ طبض اظستاب اإلطارات سام ٢٠١٩
طظ ترب الغمظ وترك السسعدغئ تصعد ساخفئ التجم 
جثًا  واضتاً  الغمظ  شغ  اإلطارات  دور  وضان  لعتثعا، 
شغه الاثرغإ سطى السسعدغئ وأطرغضا، وق زلظا ظاثضر 
خالح  اهللا  سئث  سطغ  أخئرت  الاغ  عغ  السسعدغئ  أّن 
بمتاولئ صخفه صئض صاطه أبظاء المسارك، وأّن اإلطارات 
عغ طظ جرت السسعدغئ إلى ترب برغئ سطى افرض 

لاعرذعا شغ ترب برغئ ذعغطئ افطث.
طظاوئ  جثًا  ضئغر  بحضض  ضان  اإلطارات  اتثثته  طا  إّن 
تاساطض  أظعا  بظث  تتئ  دخطئ  وعغ  أطرغضا  لمخالح 
وسغظ  أذن  وعغ  لعا  تطغش  أظعا  شازعر  أطرغضا  طع 

برغطاظغا، وتظفث طا ترغثه برغطاظغا.
لثلك شإّن عثه افزطئ وإن عثأت صطغقً أو عثَأ اإلسقم 
سظ التثغث سظعا شإظعا طرحتئ فزطات صادطئ وضئغرة 
ولظ تظاعغ إق باتصغص أتث المساسمرغظ طخالته سطى 
تساب اآلخر، أو أن غمظ اهللا سطى عثه افطئ باجاسادة 
دورعا وطضاظاعا وتصدغ سطى اقجاسمار وسمقئه وطا 

 ذلك سطى اهللا بسجغج

الخارجية الفلسطينية تصدر إدانة لكيان يهود
والحرص ع وجوده! والخيانة  بطعم الذل 

ظحر طعصع (وضالئ افظاضعل، الثمغج، ١٩ ذو التةئ ١٤٤٢عـ، ٢٠٢١/٠٧/٢٩م) خئرا جاء شغه: "أسطظئ حرضئ 
"أجارازغظغضا" الئرغطاظغئ السعغثغئ، الثمغج، أن طئغسات لصاتعا المداد لفغروس ضعروظا بطشئ ططغارًا و١٦٩

ططغعن دوقر شغ الظخش افول طظ السام الةاري. وصالئ الحرضئ شغ بغان ظحرته سئر طعصسعا اإللضاروظغ، إظعا 
"تصصئ إجمالغ إغرادات بطس ١٥ ططغارًا و٥٤٠ ططغعن دوقر شغ افحعر السائ افولى طظ سام ٢٠٢١، بظمع ٢٣
بالمؤئ سطى أجاس جظعي". وأوضتئ أظه "باجابظاء طئغسات لصاح ضعروظا، شصث بطشئ إغراداتعا ١٤ ططغارًا و٣٧١

ططغعن دوقر شغ الظخش افول ٢٠٢١، بظمع ١٤ بالمؤئ طصارظئ طع ظفج الفارة طظ السام الماضغ". وأضاشئ 
الحرضئ، أظعا "جطمئ ٣١٩ ططغعن جرسئ شغ الظخش افول طظ السام، بما شغعا جرسات بصغمئ ٥٧٢ ططغعن دوقر 
طظ المئغسات شغ أوروبا و٤٥٥ ططغعن دوقر شغ أجعاق ظاحؤئ". وبطس خاشغ أرباح "أجارازغظغضا"، وشص الئغان، 
"٢,١ ططغار شغ الظخش افول طظ السام الةاري، بجغادة ٤٠ بالمؤئ سطى أجاس جظعي". وظصض الئغان سظ الرئغج 
الثي  ضعروظا  لفغروس  المداد  الطصاح  طع  ضئغرا  تصثطا  أترزظا  "لصث  صعله:  جعرغع  باجضال  لطحرضئ  الاظفغثي 

ذعرظاه". وأضاف: "تاى الغعم، جّطمئ أجارازغظغضا وحرضاؤعا ططغار جرسئ إلى أضبر طظ ١٧٠ دولئ"."

من ثمار الحضارة الرأسمالية
ازينيكا تتجاوز مليار دوالر  ٦ أشهر الفطسطغظغئ مبيعات لقاح أس والمظحآت  المظازل  وعثم  افراضغ  سطى  اقجاغقء  طعجات  الفطسطغظغئ  السططئ  خارجغئ  أداظئ 

الماقتصئ، واسائرتعا تأضغثا آخر سطى أن تضعطئ ضغان غععد التالغئ عغ اطاثاد لطتضعطات السابصئ ورئغسعا 
غسغر سطى خطا طظ جئصعه شغ تصعغخ شرخئ تتصغص السقم سطى أجاس تض الثولاغظ، شغ المصابض اسائر 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ سئر تسطغص ختفغ ظحره سطى طعصسه، أن إداظئ 
خارجغئ السططئ عثه عغ إداظئ بطسط الثل والثغاظئ! وتأتغ ضمظ إذار المخططتات السغاجغئ الثولغئ الاغ 
وضسعا المساسمرون لتماغئ ضغان غععد وشغ تثود طا تسمح به الصعاظغظ الثولغئ الاغ تدمظ وجعد ضغان 
غععد وتبئغئ أرضاظه شغ بقدظا. وأضث الاسطغص: أن المظاداة بتض الثولاغظ واجاظضار اقجاغطان شغ الدفئ الشربغئ 
شصط، ق غسظغ إق إسطاء ضغان غععد باصغ تراب افرض المئارضئ سطى ذئص طظ ذعإ، شعثا الاخرغح غسث تسعق 
واجاسقطا طثجغا وذق طثةق وخغاظئ طا بسثعا خغاظئ! قشاا إلى: أن صدغئ افرض المئارضئ صدغئ أطئ إجقطغئ 
سرغصئ، تررتعا طظ صئض شغ سعث التروب الخطغئغئ واقجاغاح المشعلغ، وجاتررعا طرة أخرى بإذن اهللا طظ غععد. 
وخطص الاسطغص إلى الصعل: لصث آن لضض المثطخغظ والصادرغظ أن غاترضعا لاترغر افرض المئارضئ اجاةابئ 
فطر اهللا شغسغثوا لفطئ أطةادعا وطصثجاتعا شغ ظض دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الاغ ق تعجث اإلداظات شغ 

صاطعجعا بض تترغك لطةغعش واجاظفار لطاصات افطئ لطظخر وضظج المتاطغظ والمساسمرغظ طظ بقدظا.


