
أشاد طظثوب المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر 
وقغئ السعدان أن تجب الاترغر/ وقغئ السعدان  شغ 
اآلخرة  جمادى   ٢٩ افتث  غعم  ختفغاً  طآتمرًا  أصام 
لفظئاء  السعدان  بعضالئ  ٢٠٢٣/١/٢٢م،  ١٤٤٤عـ، 
(جعظا) لاثحغظ تمطئ لمتاربئ المثثرات تتئ سظعان: 
لمتاربئ  تمطئ  غططص  السعدان  وقغئ  الاترغر/  "تجب 
أبع  سبمان  إبراعغط  افجااذ  شغه:  تتثث  المثثرات". 
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص   – خطغض 
السعدان، والثضاعر طتمث سئث الرتمظ – سدع تجب 
الاترغر. وصث تظاول الثضاعر طتمث سئث الرتمظ خطعرة 
وتعثغثعا  وتروغةعا  تخظغسعا  وضغفغئ  المثثرات 
لطةماسات وافشراد، وضغش تطعرت طظ تةارة ذئغسغئ 
إلى خظاسئ ضغمغائغئ جاطئ، وتظاول تطعر دخعلعا إلى 
السعدان طظ ضمغات صطغطئ طعربئ صئض سام ٢٠١٣م إلى 
ضمغات ضثمئ بافذظان تتمطعا التاوغات سئر المطارات 
والمعاظأ الرجمغئ لطئقد بمسرشئ التضعطئ، وجاعط شغ 
ذلك عحاحئ افوضاع ظاغةئ الفراغ السغاجغ وافطظغ 
السابص  الظزام  طظث  التضعطات  وتساعض  واقصاخادي 
طع صدغئ المثثرات طا جعض اظاحارعا وجسطعا بداسئ 
سطى  الدعء  جطط  شصث  خطغض،  أبع  افجااذ  أطا  رائةئ. 
أعمغئ السصض وضغش ضرم اهللا به اإلظسان وضغش جسض 
اإلجقم السصض طظ افعثاف السطغا لطمةامع الاغ تةإ 
خغاظاعا والتفاظ سطغعا. وظئه افجااذ أبع خطغض إلى 
افجطتئ  أتث  غسائر  بالمثثرات،  السعدان  إغراق  أن 
تخظش  الاغ  التثغبئ؛  السغاجغئ  التروب  شغ  الفسالئ 
وعغ  الثاطج،  الةغض  أو  الرابع،  الةغض  تروب  ضمظ 
شغ تصغصاعا ترب ُغراد طظعا اظعغار السثو المساعثف 
أظعا  وبّغظ  إرادتعا،  وجطئعا  دولاه،  واجاائاع  داخطغاً، 
السسضرغغظ  ق  المةامع  ضض  تاصخث  خطغرة  ترٌب 
شتسإ، وبغَّظ أن افشضار الشربغئ المسمعطئ عغ ضثلك 
اجاعثاف  طظعا  الاغ  المثثرات  طبض  لطاثطغر  أجطتئ 
أشضار وبصاشئ أعض الئقد، طظ خقل اجاعثاف اإلجقم 
السزغط؛ الثي عع دغظ وطظه الثولئ، وطبض تسغغظ شعلضر 
الشربغئ  السفارات  واجائاتئ  لطسعدان،  ساطاً  تاضماً 
والمظزمات الثولغئ لطئقد، وظحاط طظزمات المةامع 
المثظغ الاغ خظسعا المساسمر، وزرع أشضار السطماظغئ 
تشرغإ  شغ  والسغر  الثغمصراذغئ،  وأشضار  والمثظغئ، 
جصعط  إلى  غآدي  ذلك  ضض  الحئاب،  وإشساد  المرأة، 
ظ افجااذ  الةثار التاطغ لطمةامع شُغسائاح وغظعار. ودحَّ
أبع خطغض شغ المآتمر عثه التمطئ الضئرى الاغ غصعدعا 
التجب لطصداء سطى المثثرات بسظعان: "المثثرات ترب 
بالثقشئ ظظاخر". وتسامر التمطئ إن حاء اهللا تسالى، 
خقل حعر رجإ الفرد، وصال: ظساعثف بعا الحئاب شغ 
أطاضظ تةمساتعط، إضاشئ إلى ظثوات، وخطإ الةمسئ، 
وطتاضرات، وطثاذئات شغ افتغاء والفرصان، وتةمسات 
وططخصات  وصخاخات  الساطئ،  افطاضظ  شغ  الظاس 
وغغرعا. وأضث أبع خطغض أن اقظاخار التصغصغ شغ عثه 
الترب سطى أطئ اإلجقم بالمثثرات أو بشغرعا لظ غضعن 
إق بإصاطئ دولئ اإلجقم الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة شعغ وتثعا التاطغ والرادع، طساثقً بصعل الظئغ 
ملسو هيلع هللا ىلص: «اْإلَِماُم ُجنٌَّة يَُقاتَُل ِمْن َوَرائِِه َويُتََّقى ِبِه». وخاط أن التمطئ 
(#المثثرات_ترب_بالثقشئ_ظظاخر).  حسار  تتئ 
اإلسقطغغظ  طظ  ضئغر  سثد  حارك  الافاسض  شصرة  وشغ 
وضرغمئ  ذغئئ  بمثاخقت  السام  بالحأن  والمعامغظ 
والماضرر  المسااد  تخثغه  شغ  بالتجب  خقلعا  أحادوا 
لطصداغا المخغرغئ لطظاس واعاماطه بحآوظعط، تغث 
سطص سثد طظ اإلسقطغغظ: أغظ السغاجغعن صادة الئقد 
طظ تئظغ طبض عثه الصدغئ المعمئ؟ ضما ذالئعا بأن 
غاسع تئظغ التجب لعثه الصدغئ لغعخطعا إلى طعاضع 

خظع الصرار شغ الئقد.

السآال: تصع عةمات أو احائاضات بغظ التغظ واآلخر بغظ صعات افطظ شغ أششاظساان وباضساان سطى جاظئغ 
خط دغعراظث، وغفصث سحرات افحثاص تغاتعط شغ عثه العةمات بغظ الئطثغظ. وتخاسث الاعتر التثودي 
بغظ الئطثغظ طظث اجاعلئ ذالئان سطى السططئ شغ أششاظساان شغ طظاخش حعر آب/أغسطج ٢٠٢١. شما 

أجئاب ذلك؟ وعض عغ أجئاب طتطغئ أم خارجغئ؟

وضاظئ برغطاظغا صث تطصئ عجغمئ سسضرغئ طظضرة شغ 
١٨٣٩ ساطغ  بغظ  سطغعا  سثواظعا  أبظاء  أششاظساان 

و١٨٤٢. بط صاطئ طرة أخرى بحظ سثوان سطغعا سام 
١٨٧٨ إق أظعا اظستئئ طظعا بسث ساطغظ، ولضظه خار 
تضام أششاظساان الثغظ  جغاجغ سظ ذرغص  لعا ظفعذ 
شصثت  وبمعجئعا  سام ١٨٧٩  جاظثطاك  اتفاصغئ  وصسعا 
أششاظساان أراضغ حاجسئ لتساب اقجاسمار الئرغطاظغ 
وصئض  اإلجقطغئ.  العظث  ججغرة  حئه  غتضط  ضان  الثي 
تضام أششاظساان إحراف برغطاظغا سطى السقصات الثارجغئ 
افششاظغئ، بض تخر سقصاتعط الثارجغئ طسعا طصابض إساظئ 

طالغئ تصثطعا برغطاظغا فششاظساان...
٢- وشغ ظتع طظاخش الصرن السحرغظ تتضمئ برغطاظغا 
جغاجاعما  وشغ  وباضساان)  (أششاظساان  الئطثغظ  شغ 
اقظصقبات  ذرغص  سظ  ظفعذعا  جصعط  تاى  واجامرت 
السسضرغئ شغ الئاضساان الاغ ذئثاعا أطرغضا، وجصعط 
وطظ  المطضغئ  جصعط  سصإ  أششاظساان  شغ  ظفعذعا 
بط عغمظئ الروس سطى سعث اقتتاد السعشغاتغ سطغعا 
واتاقلعط إغاعا ظعاغئ سام ١٩٧٩، ولضظ الروس طظعا 
بعجغمئ حظساء وخرجعا طظ أششاظساان طثلعلغظ. وبثأت 
أطرغضا تسمض سطى التطعل طتطعط وبسط ظفعذعا شغعا 
بط  لعا.  الاابساغظ  والسسعدغئ  الئاضساان  ذرغص  سظ 
أصغمئ تضعطئ ذالئان افولى سام ١٩٩٦، وصث أجصطاعا 
أطرغضا بسثواظعا سام ٢٠٠١ واتاقلعا أششاظساان. ولضظ 

االشتباكات بين قوات األمن في أفغانستان 
وباكستان على جانبي خط ديوراند وْعُط الثغمصراذغئ 

طا بني طضاربغ وظاظغاعع
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: افجااذ أبع المساج باهللا افحصر

غا جغعش المسطمغظ: عض أظاط جغعش افطئ أم جغعش التضام؟! 
دطاؤعا  وتسفك  تصاض  افطئ  عغ  شعا  افطئ  جغعش  ضظاط  إن 
وتثظج طصثجاتعا. وعض أظاط أترار أم أظضط جةظاء خطش أجقك 
وأصطارعط؟!  وطجارسعط  التضام  خظع  سظثطا  المساسمر  خظسعا 
وعض تساةغئعن فطر تضاطضط وعط الثغظ أشسثوا سطغضط دغظضط 
تمغ  سظثطا  صاسثغظ  خعالش  شةسطعضط  وأصسثوضط  ودظغاضط 
أم  وطصثجاتضط،  أعطضط  سطى  الةئظاء  غععد  وتطاول  العذغج، 
مُ  ا قِيلَ لَكُ مْ إِذَ ا لَكُ نُوا مَ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَهيُّ تساةغئعن لظثاء ربضط: ﴿يَ
نَ  يَا مِ نْ يَاةِ الدُّ يتُم بِاحلَْ ضِ ضِ أَرَ َرْ تُمْ إِىلَ األْ لْ اقَ بِيلِ اهللاِ اثَّ وا يفِ سَ رُ انفِ

﴾؟! لِيلٌ ةِ إِالَّ قَ رَ خِ يَا يفِ اآلْ نْ يَاةِ الدُّ تَاعُ احلَْ امَ مَ ةِ فَ رَ خِ اآلْ

اصرأ شغ عثا السثد:
- َضطُّ ضغان غععد لطدفئ الشربغئ َتخاُد الاظازقت وخغارات 

   المعاجعئ!   ...٢

-  طعازظئ السعدان ٢٠٢٣ طجغث طظ الدظك والاظخض سظ 

   المسآولغئ  ...٢

- دور التاضظئ الحسئغئ شغ إشحال طثطط المخالتئ 

   طع ذاغغئ الحام  ...٣

- السئإ التصغصغ وراء زغارة ظاظغاعع لسّمان   ...٤
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كلمة العدد

التجب  شغ  اإلخفاق  طظ  جعلئ  سحرة  خمج  بسث 
طةطج  برئاجئ  طضاربغ  شاز  أطرغضا،  شغ  الةمععري 
الظعاب، خطفاً لئغطعجغ الثغمصراذغئ، وصث صغض إن جعقت 
سحرة  لثمج  وخطئ  الاغ  الرئغج  قظاثاب  اإلسادة 
عثه  وربما  ساطاً،  وجاغظ  طائئ  طظث  تتخض  لط  جعلئ 
الصراءة تثضرظا بتضعطئ اقئاقف شغ ضغان غععد الاغ 
طا ضاظئ لااحضض لعق الاتالش العح الثي جمع الطغضعد 
لطاساطض  اضطر  دغظغئ  أتجاب  وأربسئ  ظاظغاعع،  بجساطئ 
فن  بالاالغ  أداه  والثي  تضعطاه،  تحضغض  لغاط  طسعا 

غصثم لعا تظازقت ضئغرة.
المعط أن التالاغظ شغ أطرغضا وضغان غععد غةمسعما 
تةط الاظازقت الاغ صثطعا طضاربغ لطماحثدغظ شغ 
الاغ  والاظازقت  اظاثابه،  أجض  طظ  الةمععري  التجب 
شفغ  التضعطئ،  تحضغض  طظ  لغامضظ  ظاظغاعع  صثطعا 
الةثل  غتسط  لضغ  طضاربغ  اضطر  افطرغضغئ  التالئ 
بحأن رئاجئ طةطج الظعاب أن غصثم تظازقت لحراء 
حض  غاعصسعن  لطمحعث  المراصئغظ  أن  طع  أخعات، 
ترضئ الةمععرغغظ شغ المةطج بالرغط طظ اطاقضعط 
افغطئغئ، وذلك بسئإ الثقشات الاغ تسخش بالتجب 
الةمععري، وطظ ضمظ الاظازقت الاغ صثطعا طضاربغ 
شغ  طصاسث  تجبه  طظ  الماحثد  الغمغظغ  الحص  إسطاء 
لةظئ الصعاسث الظاشثة شغ طةطج الظعاب طع أن عثه 
الطةظئ تسظ صعاسث سمض المةطج وتصرر أي طحروع 
وسثد  تعله  الظصاش  وطثة  بالاخعغئ  جغتزى 
غمضظ  الاغ  والاسثغقت  إلصراره  القزطئ  افخعات 
الغمغظ  غسطغ  أن  حأظه  طظ  وعثا  سئره،  تطرح  أن 
ضض  شغ  الاتضط  الةمععري  التجب  شغ  الماحثد 
المطفات دون اجابظاء، وأغداً جاسطغعط عثه المغجات 
إطضاظغئ سرصطئ أي تمعغض تضعطغ أو الخرف سطى أي 
والاضطفئ  الثشاسغئ  الئراطب  وتاى  الثولئ،  طراشص  طظ 
المططعبئ شغعا جاضعن طظ اخاخاخعط، وعثا شدًق 
سظ الاتضط شغ تجم الامعغض القزطئ وضت السغعلئ 

الظصثغئ إذا لط تفرض طصابطعا ضرائإ.
طضاربغ  صثطعا  الاغ  الخقتغات  بسخ  شصط  عثه 
طا  بسغث  تث  إلى  تحئه  وعغ  تجبه،  شغ  لطماحثدغظ 
شسطه ظاظغاعع لاةمغع تضعطاه الطصغطئ، طا غظثر بحرخ 
بسثعا،  طا  لعا  واظصساطات  الثولاغظ  بضطاا  جغسخش 
شاقظصساطات شغ ضطاغعما ظعرت طئضرًا، وإن ضاظئ صث 
ذفئ سطى السطح طظث جظعات صطغطئ؛ شفغ أطرغضا ظعر 
بثاغئ  شغ  أي  جظعات،  جئ  صئض  تراطإ  طع  اقظصسام 
سعثه وضان رأس جئض الةطغث ظعر طع اصاتام أظخاره 
الثولئ  بأن  تظئأ  حسارات  وظععر  الضعظشرس،  لمئظى 
اقظصساطات  زالئ  وطا  الثاخض،  طظ  طعثدة  افطرغضغئ 
تضئر طبض ضرة البطب بض إظعا بثأت تزعر سطى حضض ضسر 
سزط لغج شغ المةامع شصط بالسرق والطعن، بض أغدا 
سطى طساعى الحرضات الضئرى، وظصخث حرضات الظفط 
وحرضات  جعئ،  والسقح الاغ تآغث الةمععرغغظ طظ 

الاضظعلعجغا الاغ تآغث الثغمصراذغغظ طظ جعئ أخرى.
إن بثاغئ اقظصسام شغ أي بطث ق غضعن إق إذا ضان التضط 
لفصطغئ، وبثاخئ شغ افظزمئ الاغ غثسغ تضاطعا أظعط 
جاؤوا وغتضمعن برأي افغطئغئ، طع أن أبسط طراصئئ 
بتاجئ  لغج  افضبرغئ  غمطك  طظ  بأن  تصعل  وطاابسئ 
قجارضاء أتث وتصثغط الاظازقت، ضما تخض شغ أطرغضا 
وضغان غععد، وطظ غمطك افغطئغئ شإظه جغظفث صراراته 
سطى الةمغع رضغ طظ رضغ وغدإ طظ غدإ. ولع 
ضان الظزام الثغمصراذغ شغ ضطاا الثولاغظ خادصاً طع 
طصابض  افخعات  اجاةثاء  إن  لصال  وطساصثاته  أشضاره 

تظازقت غسارض الثغمصراذغئ وغدرب أجسعا.
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب: لضغ تادح عثه افجئاب ظساسرض طا غطغ:
أوقً: العاصع الاارغثغ والةشراشغ فششاظساان وباضساان:

الثارجغئ  وزغر  بغظ  اتفاصغئ  سصثت  ١٨٩٣م  شغ   -١
وحاه  دوراظث  طعرتغمر  السغر  آظثاك  الئرغطاظغ 
أششاظساان افطغر سئث الرتمظ خان برجط خط التثود 
الئرغئ الثي جمغ (خط دورظث) بطعل ٢٦٤٠ ضغطعطارًا 
بغظ أششاظساان وباضساان المماثة طظ الحمال الحرصغ 
ضتثود  اسامثت  التثود  عثه  الشربغ.  الةظعب  إلى 
صئائض  صسمئ  وصث  وأششاظساان،  لئاضساان  رجمغئ 
الئحاعن إلى صسمغظ سطى جاظئغ الثط. سطماً أن طظطصئ 
بأضبرغاعط  غظامعن  طسطمعن  غصطظعا  بغظعما  التثود 
شغ  سثدا  الحسعب  أضبر  غسائرون  الثغظ  الئحاعن  إلى 
أششاظساان تغث غحضطعن ظتع ٤٠٪ طظ السضان، وضض 
تضام أششاظساان سطى طثى صرظغظ ضاظعا طظعط. وغسائر 
الئحاعن افضبرغئ الباظغئ شغ الئاضساان بسث الئظةابغغظ. 
سطى ضض لصث رشدئ أششاظساان اقساراف بعثا الثط، 
وخاخئ أن إظةطارا شغ ذلك العصئ لط تأخث شغ اقسائار 
الئظغئ الثغمعغراشغئ والسرصغئ والصئطغئ لطمظطصئ شغ خط 
دوراظث الثي تط رجمه بحضض طخطظع طظ خقل طراساة 
طخالح إظةطارا اقجاسمارغئ وذلك شغ ١٢ تحرغظ الباظغ/
ظعشمئر ١٨٩٣. وصث ضاشح الئرغطاظغعن طبض ضبغرغظ طظ 
ضاظئ  تغث  التثودغئ  المظاذص  سطى  لطسغطرة  صئطعط 
ضض  غتضمعا  أن  ورشدعا  جاطتئ  الةئال  شغ  الصئائض 
الاعجع.  تاولعا  الثغظ  العظث  شغ  والتضام  الفرس  طظ 

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

آال
اب ج

جع

شغ حعر رجإ المترم طظ عثا السام 1444عـ - 2023م، وبمظاجئئ الثضرى افلغمئ لعثم الشرب الضاشر وسطى 
رأجه برغطاظغا بمساسثة طةرطغ السرب والارك دولئ اإلجقم الاغ أصاطعا جغث المرجطغظ طتمث ملسو هيلع هللا ىلص وختاباه الشر 
المغاطغظ رضغ اهللا سظعط أجمسغظ، وإلشاء ظزام التضط اإلجقطغ (الثقشئ) شغ 28 طظ رجإ المترم سام 1342عـ 
المعاشص 1924/03/03م، غظزط تجب الاترغر شسالغات جماعغرغئ واجسئ شغ جمغع الئقد الاغ غسمض شغعا، وإظظا شغ 
المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر جظصعم بإذن اهللا باشطغئ حاططئ لعثه الفسالغات، جائطغظ اهللا جئتاظه 
دَ اهللاُ  عَ وتسالى أن غسةض بصغام دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، وسث اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿وَ
ي  مُ الَّذِ مْ دِينَهُ نَنَّ هلَُ كِّ لَيُمَ مْ وَ بْلِهِ ينَ مِن قَ لَفَ الَّذِ تَخْ امَ اسْ ضِ كَ َرْ مْ يفِ األْ نَّهُ لِفَ تَخْ اتِ لَيَسْ احلَِ لُوا الصَّ مِ عَ مْ وَ نكُ نُوا مِ ينَ آمَ الَّذِ
قُونَ﴾،  اسِ مُ الْفَ أُولَئِكَ هُ دَ ذَلِكَ فَ عْ رَ بَ فَ ن كَ مَ يْئاً وَ ونَ يبِ شَ كُ ِ نِي الَ يُرشْ ونَ بُدُ عْ ناً يَ مْ أَمْ فِهِ وْ دِ خَ عْ ن بَ م مِّ لَنَّهُ لَيُبَدِّ مْ وَ تَىضَ هلَُ ارْ
وبحرى ظئغه خطى اهللا سطغه وآله وجطط: «... ثُمَّ تَكُوُن ُملْكًا َجْربِيًَّة َفَتكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها ثُمَّ 

ِة». تَكُوُن ِخَالَفًة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
طاابسئ الاشطغئ الحاططئ لطفسالغات طظ خقل الرابط الاالغ:

https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-campaigns/86592.html

المكتب المركزي: تغطية لفعاليات حزب التحرير العالمية
 ذكر هدم دولة الخالفة ١٤٤٤هـ - ٢٠٢٣م

حزب التحرير/ والية السودان

يدشن حملة 
لمحاربة المخدرات



افربساء ١٠ طظ رجإ ١٤٤٤ عـ المعاشص ١ حئاط/شئراغر ٢٠٢٣ طـ  ٢     السثد ٤٢٨

غععد الفرخئ والعصئ لطاتدغر لطدط والاعةغر، شعثا 
والسمض  الثولئ  وغععدغئ  لحروره،  ظعاغئ  ق  الضغان 
لفردن  والارتغض  الثغمعغراشغئ،  التصائص  تشغغر  سطى 
ضطعا أشضار صابطئ لطاظفغث وضسئ لعا الثطط والئراطب 

والسغظارغععات الصابطئ لطاطئغص.
غسمى  لما  غععد  ضغان  طعاجعئ  غسغصه  صث  تطئغص 
الثولاغظ  لتض  لسصعد  رّوج  الثي  الثولغ  بالمةامع 
والاخرغتات  المآتمرات  وطؤات  الثولغئ  الصرارات  سئر 
والمئادرات، شغ طتاولئ طظه لابئغئ ضغان غععد وحرسظئ 

وجعده سطى جض افرض المئارضئ.
الدط  سمطغئ  وذأة  تثفغش  والشرب  أطرغضا  وتتاول 
بالثسعة إلى التفاظ سطى العضع الصائط وتض الثولاغظ، 
خطعات  اتثاذ  لسثم  غععد  ضغان  سطى  والدشط 
دراطاتغضغئ صث تحسض المظطصئ وق تفغثه، شةععر ردود 
ضغان  سطى  الثعف  غسضظعا  والشربغئ  افطرغضغئ  الفسض 
أو  شطسطغظ  أعض  طخطتئ  ولغج  تععره،  طظ  غععد 

ترخعط سطى اإلظخاف والسثل.
إن ضغان غععد غثرك عثه التصغصئ شق غسائر ذلك سصئئ 
تصغصئ بصثر اخاقف شغ الاسمغات والمخططتات الاغ ق 
تشغر طظ العاصع حغؤا، شغطةأ إلى اجاثثام الاسابغر المططفئ 
وطخططتات صث تسائر طظ الظاتغئ السغاجغئ أضبر حرسغئ 
طبض "تطئغص السغادة"، الثي غئثو أضبر اجاساغئ طظ 
طخططح "الدط" إلزالئ الترج الثولغ وتثفغش وذأة إدارة 
الزعر لسصعد طظ المعاصش ورضام طظ الصرارات الثولغئ 

الاغ ذتظئ الععاء وضسئئ العصئ لخالح ضغان غععد.
السمقء  التضام  طعصش  ضان  شصث  اآلخر  الةاظإ  وسطى 
والسططئ داشسا وطتفجا لضغان غععد لطمدغ صثطا شغ 
تسمض  لط  أوجطع  تضط  طظ  ساطا  بقبغظ  شسئر  خططه، 
وصاض  والاصغغث  الاععغظ  طظ  طجغث  سطى  إق  السططئ 
بثلك  وعغ  المعاجعئ،  سطى  الصثرة  وتصطغص  البعرغئ 

طعثت الطرغص لعط وجمثت العصئ لخالتعط.
شالدط والاظضر لقتفاصغات لغج ولغث الطتزئ وق ولغث 
تضعطئ جثغثة وإظما له طصثطات حارضئ شغعا الصغادات 
الثائظئ، شئسث أن ضاظئ تضعطات غععد تقتص وتتامغ 
بالمةامع الثولغ والصعاظغظ الثولغئ لاتخض سطى السقم 
غسمى  طا  وجه  شغ  وتصش  تساثغر  عغ  عا  والحرسغئ 
طع  وصساه  طا  أصثاطعا  تتئ  واضسئ  الثولغ  بالمةامع 

السططئ بسثطا اجاظفثت طآربعا طظ تطك اقتفاصغات.
إن ضغان غععد عع ضغان جرذاظغ طامثد ق غظفع طسه إق 
اجاؤخاله، شسصعد طظ الاثاذل والععان تتئ طسمغات 
ضطه  ذلك  وطع  وخطعرة،  حراجئ  إق  تجده  لط  السقم 
تعرول افظزمئ السمغطئ لطشرب ظتع الاطئغع طع ضغان 

غععد سطى وصع الدط الفسطغ لفرض.
السططئ  بصاء  إق  لعا  عط  شق  الفطسطغظغئ  السططئ  أطا 
وطخالح رجاقتعا، شمحروع السططئ جععره بصاؤعا ق 
بصاء افرض أو تترغرعا، وعع طحروع خمط لغصاات سطى 
بصاغا شاات المحارغع الثولغئ وافطرغضغئ، وطظ عظا تسائر 
طسألئ الدط خطرا سطى بصاء أختاب طحروع السططئ 
الاغ باتئ التصائص تةسث لعط أن طظ رضغ بالععان 
والفاات شإن سثوه لظ غئصغ له تاى الفاات وخاخئ إن 
إِذاً الَّ  نَ املُْلْكِ فَ يبٌ مِّ مْ نَصِ ضان السثو عع غععد ﴿أَمْ هلَُ

 ﴾ًتُونَ النَّاسَ نَقِريا ؤْ يُ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ (شطسطغظ)

ظصطئ جعدان ترغئغعن أن وزارة المالغئ أسطظئ الةمسئ 
٢٠٢٢/١٢/٣٠م سظ إغثاع طحروع طعازظئ ٢٠٢٣ شغ 
وصطاسات  الطةان  تظثرط  أن  وغاعصع  العزراء.  طةطج 
المةطج الماثخخئ، ذئصا لعضالئ السعدان لفظئاء، شغ 
ظصاحات تعل المعازظئ وطظ بط رشع تخعراتعا تعذؤئ 
وضاظئ  سظعا.  غفخح  لط  زطظغئ  لةثاول  وشصا  لقجازة 
طعازظئ السام ٢٠٢٢ المةازة شغ السحرغظ طظ ضاظعن 
الباظغ/غظاغر السام الماضغ، اجاعثشئ ذئصا لمسآولغ 
العزارة، خفخ طسثقت الادثط وتتسغظ طساش الظاس 
وضمان اجاصرار جسر خرف السمطئ المتطغئ طصابض جطئ 
السمقت افجظئغئ. وظةتئ السغاجات المالغئ شغ إتثاث 
اجاصرار سطى طساعى جسر الخرف، وخفخ الادثط إلى 
طا دون ١٠٠٪ فول طرة طظث جظعات، لضظ بمعازاة ذلك 
تظاطئ الحضاوى طظ افزطئ المسغحغئ الثاظصئ الاغ غساظغ 
طظعا طسزط افعالغ. وسجا خئراء تراجع طسثقت الادثط 
إلى تالئ الضساد الاغ تدرب افجعاق وتسضج ططمتا 

لاعاوي الصغمئ الحرائغئ لطسمطئ المتطغئ.
سظ   ٢٠٢٢/١٢/١٠ شغ  ترغئغعن  جعدان  ظصطئ  وصث 
وزارة المالغئ، أن السعدان صرر اقساماد سطى اإلغرادات 
الاغ تامبض شغ الدرائإ والرجعم التضعطغئ، وسائثات 
المةامع  وتخر   .٢٠٢٣ طعازظئ  شغ  والظفط،  الثعإ، 
شصط،  اإلظساظغئ  الحآون  شغ  لطثرذعم  دسمه  الثولغ 
بسث أن سطص طساسثات وصروضاً تئطس ططغارات الثوقرات 
افول/أضاعبر  تحرغظ  شغ  السسضري  اقظصقب  سصإ 
ططغار   ٥٠ ظتع  إسفاء  سمطغئ  الاسطغص  وحمض   ،٢٠٢١
دوقر طظ دغعن الئقد. وصال وضغض وزارة المالغئ سئث 
اهللا إبراعغط شغ تخرغح ختفغ إن اساماد طعازظئ السام 
الصادم جغضعن سطى اإلغرادات الثاتغئ، طا غاططإ تترغك 
اإلدارغئ  والرجعم  والةمارك  الدرائإ  طظ  المعارد 
وسعائث الثعإ والظفط. وأحار إلى أن وزغر المالغئ حضض 
لةظئ لمراجسئ الرواتإ لطساططغظ شغ طآجسات الثولئ، 
طظادغا باساماد شعط جثغث لطمعازظئ شغ اإلظفاق وتعجغع 
المزطئ الدرغئغئ. وطظث ٩/١١ الماضغ دخطئ أجعاق 
المثن الضئرى شغ جطسطئ إغقصات حاططئ تسامر سثة 
الاةار  صال  الاغ  افسمال  أرباح  لاصثغرات  رشدا  أغام، 
سظعا إظعا ارتفسئ بظسئئ ٦٠٠٪. وغسغح السعدان شغ 
أزطئ اصاخادغئ طاطاولئ أخئح تأبغرعا سطى السضان ق 
غطاق شغ ظض ضسش حئضات التماغئ المةامسغئ، وعع 
طظ السضان غساظعن  أطر جسض طا غجغث سظ ١٤ ططغعظاً 
الةعع الحثغث وشصا لاصارغر العضاقت افطمغئ والمظزمات 

المسماة إظساظغئ.
إن  إبراعغط  جئرغض  المالغئ  وزغر  صال  جابص  وصئ  وشغ 
طعازظئ السام ٢٠٢٣ تط إصرارعا باقساماد سطى المعارد 
افوضاع  سطى  صاجغئ  تثاسغات  طظ  تثر  لضظه  الثاتغئ، 
اقصاخادغئ شغ ظض وصش الثسط الثولغ، تغث تعصع بروز 
طآحرات اظضماحغئ وتثبثب أجسار السمطئ ظاغةئ لطاتضط 
الحثغث شغ سرض الظصعد، الثي بثوره غآدي إلى شصثان 
وظائش، وإغقق المخاظع والحرضات، الاغ صث تآدي إلى 

تسمغص المحضطئ اقصاخادغئ شغ الئقد.
غقتر طظ عثه افخئار الحر المساطغر الثي تفخح سظه 
تضعطئ الئرعان، وطثى الدظك الثي تئحر به الظاس، وق 
غرو، سظثطا غاتضط شغ أطر المسطمغظ التضط العضسغ 
وإطقءات خظثوق الظصث الثولغ، الاغ طا ذئصئ شغ بطث 

إق وأورباه الئآس والحصاء.
وتائةح وزارة المالغئ بأن المساسثات الثولغئ تط إغصاشعا 
جراء اقظصقب، وعض عثه المساسثات تسعد ظفسا لفطئ، 
وعغ تصعم سطى الربا، والاثخض شغ الحأن الثاخطغ بفرض 
السغاجات الاغ تصعم سطى عغمظئ الضاشر المساسمر سطى 
خظثوق  غططئه  طا  ضض  ظفثت  شالثولئ  تماطا؟!  دغارظا 
الظصث والمةامع الثولغ، بض لط تأُل جعثا شغ تظفغث ضض 
السغاجات الئحسئ الاغ تاتاحاعا الثول لضغ ق غظعار 

تضمعا.
تترغر  غطغ:  طا  وتططإ  واضتئ  اإلطقءات  ضاظئ  وصث 
السطع  جائر  سظ  التضعطغ  الثسط  ورشع  افجسار، 
والثثطات افجاجغئ، وتصطغض اإلظفاق التضعطغ؛ ضاإلظفاق 
سطى الختئ والاسطغط، وتثفغخ جسر الةظغه بض تسعغمه، 
وزغادة الدرائإ، وتبئغئ افجعر. وصث رشسئ وزارة المالغئ 

الثسط الةجئغ سظ الثواء شغ السام الماضغ ٢٠٢٢.
طةطج  شغ  المعازظئ  وضسئ  سظثطا  المالغئ  وزارة  إن 
إجازة  لاةاز  بط  وطظ  ظاشث  ضصاظعن  طظعا  لاةاز  العزراء 
إجازة  غرار  سطى  وذلك  السغادي،  المةطج  طظ  أخغرة 
المعازظات شغ الظزام الثغمصراذغ الرأجمالغ، الثي غةغج 
المعازظات ضصاظعن وضسغ غفخض شغه الثغظ سظ الثولئ 
وبالاالغ غفخطه سظ التغاة والمةامع، وذلك بالرغط طظ 
تغاتظا باإلجقم وتثه،  أظظا طسطمعن وغةإ أن ظسغر 
شالمال أتضام حرسغئ ق غةعز تسثغعا وق غةعز تحرغسعا 
بأتضام الضفر. صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «َق َتُجوُل َصَثَطا َسْئٍث 
َغْعَم اْلِصَغاَطِئ َتاَّى ُغْسَأَل َسْظ َأْرَبعٍ: َسْظ ُسُمِرِه ِشغَما َأْشَظاُه، 
َوَسْظ َجَسِثِه ِشغَما َأْبَقُه، َوَسْظ ِسْطِمِه ِشغَما َسِمَض ِبِه، َوَسْظ 

َضطُّ ضغان غععد لطدفئ الشربغئ
َتخاُد الاظازقت وخغارات املعاجعئ!

إن طظ أخطر طا تعاجعه افطئ اإلجقطغئ الغعم أن غصع الحئاب شغ تئائض الثطط الةعظمغئ اإلشسادغئ، شالحئاب 
غحضطعن شغ افطئ اإلجقطغئ صرابئ ٦٠٪، وبإشسادعط غدمظ الشرب بصاءه شغ بقد المسطمغظ واظاحار أشضاره 
الحاذة المظترشئ. وق ظظسى دور افظزمئ الةابمئ سطى خثر افطئ لما لعا طظ دور خئغث شغ تمرغر أجظثات الشرب 
طظ خقل شاتعا الئقد سرضا وذعق لطمآجسات والةمسغات الاغ شغ ظاعرعا اإلتسان وإسطاء التصعق وشغ باذظعا 
غضمظ التصث والئشخ والمضر لقجقم والمسطمغظ. لثلك وجإ سطى أطئ اإلجقم أن تصدغ سطى رأس افشسى شغ 
بقدعا ودصعا لغظصطع بعا تئض اقجاسمار وتظفرط طظ بغظ غثغه طثططاته ودجائسه وغرجع لئقده خالغ العشاض 

خفر الغثغظ خائئا طةرجرا تئائض خغئاه وعجغماه شغ بقد اإلجقم. شثلك ق غسةج أطئ اإلجقم؛ أطئ الثغر.

َطاِلِه ِطْظ َأْغَظ اْضَاَسَئُه َوِشغَط َأْظَفَصُه» شاإلغرادات والظفصات 
ضسائر  سظعا  جئتاظه  اهللا  جغسألظا  حرسغئ  أتضام  عغ 

افتضام الحرسغئ.
وصث بغظ وزغر المالغئ شغ ظض الاضامات سظ بظعد المالغئ 
وشخعلعا أن المعازظئ تصثر بـ٥ ترغطغعن جظغه جعداظغ 

وأن السةج غصثر بـ١٥٪ طظ طئطس المعازظئ.
إن الـ٥ ترغطغعظات تسظغ أن المئطس المططعب جمسه غصثر 
بـ٨ ططغار و٦٠٠ ططغعن دوقر، والسةج غصثر بتعالغ ططغار 
دوقر و٣٠٠ ططغعن، طا غظثر أن الثولئ جعف تساثغظ 
طظ الظزام المخرشغ طئطس ٧٥٠ ططغار جظغه غالئا طا غسثد 
بطئاسئ ظصعد طصابض عثا المئطس. وعثا غآدي بطئغسئ 

التال إلى الادثط وشصثان الصعة الحرائغئ لطسمطئ.
وصث ظحر الئظك المرضجي جغاجاته المالغئ لطسام ٢٠٢٣

طحغرا إلى أظه غساعثف اجاصرار المساعى السام لفجسار 
والظجول بمسثل الادثط إلى ٢٥٪ بظعاغئ السام، وذلك 
باجاعثاف ظمع شغ الصاسثة الظصثغئ بمسثل ٢٧٪، وظمع 

شغ سرض الظصعد بمسثل ٢٨٪ بظعاغئ سام ٢٠٢٣.
الةئاغات  شغ  الجغادة  بثأت  المعازظئ  عثه  إجازة  وصئض 
المترطئ؛ شجادت بسخ الدرائإ والرجعم إلى ١٠٠٠٪ 
التضعطغئ  الثوائر  رجعم  شجادت  إلى ١٠٠٪؛  وبسدعا 
والدرائإ ورجعم السئعر بظسإ تاةاوز الـ١٠٠٪ وزادت 
الرجعم الثراجغئ صئض بثاغئ عثا السام أضساشاً طداسفئ.

عثا غآدي بق رغإ إلى الشقء الفاتح الثي تثر طظه 
اإلجقم، وإلى اقظضماش الثي غآدي إلى الضساد وصطئ 
لثى  اقصاخادي  الظحاط  تعصش  إلى  بض  السام  اإلظااج 
صطاسات، وغآدي ضثلك إلى تفحغ الئطالئ وصطئ شرص 
السمض. ووزارة المالغئ تاتثث سطى لسان وزغرعا أن عثا 
طاعصع! شأي جرم عثا الثي غسطظعن سظه وق تعاج لعط 
حسرة، وق غثفص لعط صطإ أجًى سطى تال الظاس أو خعشا 

طظ سثاب اهللا؟!
تشطغ  تغث  طترطئ  السغاجات  وعثه  المعازظئ  شعثه 
تعشغر  طظ  بثق  الظاس،  وتفصر  اإلظااج  وتعصش  افجسار 

الرخاء وتتفغج اإلظااج وإغظاء الفصراء.
عثه السغاجات تسامث سطى الدرائإ والرجعم المترطئ 
دون  بطئاساعا  لطظصعد  الحرائغئ  الصعة  وتثطغر  والربا 
الثائمغئ  المعارد  سطى  تسامث  أن  طظ  بثق  طسؤعلغئ، 
والفغء  ضالثراج  الثولئ  وططضغئ  الساطئ  ضالمطضغات 

والمسادن السث وغغرعا.
إن الظزام الرأجمالغ السطماظغ إن لط غاط اجابابه طظ 
وق  المثظغئ  شق  ضرغط.  بسغح  أبثا  ظعظأ  شطظ  دغارظا 
جظج  طظ  عما  بض  اإلجقم  إلى  غتاضمان  السسضرغئ 

السطماظغئ الضاشرة.
أطا الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة شعغ الاغ ترسى 
اقصاخادي  الظزام  شاطئص  اإلجقم،  بأتضام  افطئ 

اإلجقطغ الثي غترم أن غضعن بغظظا جائع أو طتااج.
ظصطئ أخغرة: طا غقتر طظ ضآلئ عثه المعازظئ الاغ 
تصثر بـ٨,٦ ططغار دوقر تغث ظةث شغ شخعلعا خططغظ 
ضئغرغظ؛ افول أن بظث اإلغرادات تسغطر سطغه الةئاغات 
المترطئ، والثطض الباظغ أن عثه الظفصات ق ترصى لرساغئ 
افطئ، شطع تط ضرب عثه المعازظئ شغ ١٠ أضساف صث ق 
تطغص بما غةإ أن تضعن سطغه التغاة وذرغصاظا شغ السغح 
وشص افتضام الحرسغئ، شحص الطرق والصظعات والصطار 
المةاظغئ  والمحاشغ  الةعغئ  المقتئ  وحئضئ  السرغع 
والاسطغط المةاظغ بثاخطغاته والطسام المةاظغ لططقب 
واإلظفاق المئاحر سطى الفصراء غفعق سحرات أضساف عثه 
المعازظئ العجغطئ والزالمئ. واساماد المعازظئ سطى سمطئ 
جاغضج بغضع سطى الظصث العرصغ اإللجاطغ جسطئ افجسار 
وضأظعا شغ ضش سفرغئ ضما غصعل المبض، بغظما اإلجقم 
جسض السمطئ الثعإ والفدئ الطاغظ ق طةال لطئاسئ ورق 
ظائإ سظعما دون غطاء، ق ضما شسض المةامع الثولغ شغ 
تغث  الثعإ،  طصابض  الثوقر  بثخعص   ١٩٧١/٨/١٥

ألشى اقجاسمار الاساطض بالثعإ.
إن ضض عثه التغاة الضرغمئ المرجعة لظ تضعن إق شغ ظض 
الثقشئ الاغ غةإ أن غسمض المسطمعن لعا وعغ سائثة 
بإذن اهللا صرغئا. ظسأل اهللا أن ظضعن طظ جظعدعا الثغظ 

 غاتصص الظخر شغعط. واهللا المساسان

صال تصرغر لمعصع "طغثل إغسئ آي" الئرغطاظغ، إن ضط 
اقتاقل فراضغ الدفئ الشربغئ صادم ق طتالئ، لضظ لغج 
بحضض طئاحر، وربما غضعن سظ ذرغص "شرض السغادة" 

فن عثا المخططح أصض تساجغئ طظ "الدط".
غأتغ التثغث سظ ضط ضغان غععد لطدفئ الشربغئ شغ 
جغاق تارغثغ ق بث شغه طظ تمغغج التصائص سطى افرض 
سظ الععط الثي تسغحه السططئ وافظزمئ السمغطئ لطشرب 
ترجط  افرض  سطى  شالتصائص  شطضعط،  شغ  غثور  وطظ 
وعمغئ  طحارغع  أو  دخاظغئ  لاخرغتات  غمضظ  ق  واصسا 

تشغغره أو تةإ ضاربغاه.
المسطمغظ  تضام  شغعا  حارك  الاغ  الظضئئ  أو  شالضاربئ 
سمقء الشرب باسطغمعط افرض المئارضئ لضغان غععد 
بصدغئ  تثرجئ  لعا  طرجسغئ  الثولغئ  الصرارات  وجسض 
سظعا،  والاظازل  المئارضئ  افرض  تسطغط  طظ  شطسطغظ 
اقتفاصغات  إلى  تثوده  وتراجئ  بالضغان  اقساراف  إلى 

شالاظسغص افطظغ إلى الحراضئ اقصاخادغئ.
وطرورا بضض المراتض تطك الاغ ضاظئ افظزمئ التاضمئ 
حرغضئ  الفطسطغظغئ  السططئ  بط  وطظ  بقدظا،  شغ 
تصغصئ شغ تبئغئ ضغان غععد. إن التصغصئ الاغ تاةسث 
سطى افرض عغ أن افرض المئارضئ ضطعا تصع سمطغا 
تتئ اتاقل غععد وجغادتعط السمطغئ، شعغ طدمعطئ 
واصسغا شغ ظض اجامرار بظاء المساعذظات شغ ضض زواغا 
أرض شطسطغظ وإجعاز ضغان غععد سطى طحروع تض 
تطك  شغ  تعجسه  ظض  شغ  له  واصع  ق  الثي  الثولاغظ 
المظاذص المصجطئ الاغ ضان طظ المفارض أن تحضض 
جشراشغئ دولئ شطسطغظ. ذلك الععط الثي ذظطظئ به 
السططئ وافظزمئ السمغطئ لطشرب سطى طثى سصعد طظ 
الاظازقت واقساراف وحرسظئ ضغان غععد وصاض العصئ 
وتةمغث الصدغئ والاثاذل سظ ظخرتعا وإضساف أعض 
لضغان  طعثت  خطعات  شغ  البائرغظ  وصمع  شطسطغظ 
غععد لغصعم بثطعته الةثغثة لغئثد افوعام وغاةاوز 
افظزمئ  شغعا  حارضئ  الاغ  الاتدغرغئ  المرتطئ  إرث 
والسططئ بئغع أوعام تض الثولاغظ والسقم والاطئغع 
إلى طرتطئ الدط السغاجغ لفرض المئارضئ وطتاولئ 
شرضه سطى افرض لقجاغقء سطى أراضغ الدفئ الشربغئ 
وجسطعا ججءًا طظ الضغان، وطظ بط، وتتئ ظرف دولغ 
طا، جرصئ "حرسغئ دولغئ" سطى ضاطض أرض شطسطغظ، 
وبالاالغ طتاولئ تأبغث وتبئغئ اقتاقل صاظعظغا ودولغا 
وذلك تمعغثا لاتصغص آطال غععد بافرغس افرض طظ 
أعطعا سئر اجاؤخالعط وتعةغرعط قجاضمال طحروع 

غععدغئ الثولئ.
ضط  تطرح  الاغ  التالغئ  غععد  تضعطئ  شمضعظات 
ضاشئ افراضغ ترى أتصغئ شغ ضاشئ طا غسمعظه "أرض 
وطساسغ - وإن  إجرائغض"، والدط عظا جغضعن خططاً 
ضاظئ سطى المثى الطعغض - قجاؤخال أو لاعةغر أعض 
تةاه  دولئ  جغاجئ  تغظعا  افطعر  تخئح  إذ  شطسطغظ، 
جضان، وجاظاصض طحارغسعط اإلجراطغئ طظ افرض بسث 

شراغعط طظعا إلى جضاظعا.
شالدط لع تخض شطظ غضعن ظعاغئ المراتض بض بثاغئ 
طراتض جثغثة طظ إجراطعط ظتع أعض شطسطغظ وافطئ 
جااسثى  أخرى  وظضئئ  لةرغمئ  وطصثطئ  اإلجقطغئ، 
شالدط  وأعطعا.  شطسطغظ  السغاجغئ  وتئساتعا  آبارعا 
بثاغئ طرتطئ ولغج الظعاغئ، ضما ضاظئ اتفاصغئ أوجطع 
ضغان  وأسطئ  الصدغئ  جمثت  الدط  صئض  لما  طرتطئ 

طعازظئ السعدان ٢٠٢٣
 طجغث طظ الدظك والاظخض سظ املسآولغئ

ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث اهللا سئث الرتمظ تظثغطغ - وقغئ السعدانـ  ــــــــــ
ـــــــــ ـــــــــ بصطط: الثضاعر طخسإ أبع سرصعب*ـ  ـ 
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 السثد ٤٢٨  ٣ افربساء ١٠ طظ رجإ ١٤٤٤ عـ المعاشص ١ حئاط/شئراغر ٢٠٢٣ طـ  

إن خثسئ أن الثغمصراذغئ عغ تضط افغطئغئ لط تضظ شغ 
غعم طظ افغام تعاشص العاصع أو تصظع السصعل السطغمئ وصث 
ظعر سعارعا وبان واضتا ضالحمج شغ رابسئ الظعار، 
شالشرب غسائر الثغمصراذغئ المعععطئ الاغ جعصعا شغ 
السالط بداسئ صض طبغطعا وجطسئ ظادرة بمغظئ، ولثلك 
شإظه غفرض تئظغعا، طع أظه شغ العاصع السمطغ إذا وجث أن 
افغطئغئ أوخطئ إجقطغغظ لطتضط شإظه جرسان طا غظصطإ 

سطغعا، وطا تخض شغ الةجائر وطخر خغر دلغض.
إن الاظازقت الاغ اضطر طضاربغ لاصثغمعا تاى غتزى 
برئاجئ طةطج الظعاب افطرغضغ، والاظازقت الاغ صثطعا 
ظاظغاعع لفتجاب الغمغظغئ الماطرشئ طظ أجض أن غخئح 
سظث  الثغمصراذغئ  وعط  شضرة  غفضك  لطتضعطئ،  رئغسا 
الظاس، وبأن الشرب طسظغ برأي افغطئغئ بالدرورة، وأظه 
صث آن لطسالط أن غرشع غثغه طساسطما لما تتمض افطئ 
اإلجقطغئ طظ أشضار وسصائث، وأن عثه افشضار الاغ عغ 
طظ سظث خالص الضعن واإلظسان والتغاة عغ شصط افشضار 
شطره  الاغ  اإلظسان  شطرة  وتعاشص  السصض  تصظع  الاغ 
وق دغمصراذغئ أرجطع  روجع  سطغعا ولغسئ سصث  اهللا 
وأشقذعن وق دولئ آدم جمغث، شعثه افشضار الشئغئ 
طظ الثغمصراذغئ وغغرعا غةري لفزعا سظث الشرب سطى 
افصض شغ الممارجئ السمطغئ وإن ضان ضئر سطغه أن غسارف 
ظزاطا  غثسغه  الثي  افغطئغئ  رأي  وإن  بثلك،  وغخرح 
لطتضط صث أخئح ججءًا طظ الماضغ، والمساغظئ أدق طظ 

غعم ٢٠٢٢/١٢/٢٠ لئتث آلغات وجععد إرجاء السقم 
واقجاصرار سطى تثود الئطثغظ سطى خطفغئ عثه الاعترات 
الاغ تحعثعا طظاذص التثود بغظ الئطثغظ طظ إذقق 
ظار وعةمات طائادلئ سثغثة بغظ صعات الطرشغظ وصغام 
الئاضساان بإغقق طسابرعا بحضض طآصئ شغ تطك افغام، 

ولضظ اقجاماع شحض ولط غتصص أغئ ظاائب ذات شاسطغئ!
بالباً: الثاشع لعثه اقحائاضات، وجئإ الاعتر الساخظ 

بغظ الئطثغظ:
طعمغظ:  أطرغظ  تثبر  غاططإ  ذلك  سطى  الةعاب  إن 
المداغصات واقجافجازات لطالئان طظ باضساان وأطرغضا، 

وذلك سطى الظتع الاالغ:
١- المداغصات واقجافجازات طظ الظزام شغ باضساان:

سطى  لفششان  اجافجازات  طظ  باضساان  به  تصعم  طا  أ- 
تثودعا طبض الادغغص سطى افششان وطظسعط طظ الاظصض، 
التثودي  السغاج  وإصاطئ  أششاظساان،  داخض  وصخش 
وشرضه ضأطر واصع وتسجغج حثغث لمراشص التثود وافطظ، 
وعثه اقجافجازات الئاضسااظغئ ضطعا تثشع بترضئ ذالئان 
التاضمئ شغ أششاظساان لطرد، شاصعم بالرد سطى الصخش 
بالصخش الةعابغ بالمثشسغئ وتصعم بافضغك بسخ أججاء 
طظ السغاج التثودي الاغ غصغمعا الةغح الئاضسااظغ 
طا غعجث الضبغر طظ اقتاضاك والسثعظئ والاعتر وإبصاء 

الةاظئغظ خطش الجظاد.
الئحاعن  ضث  الئاضسااظغ  الةغح  ترب  وضثلك  ب- 
إلى  التثود  خط  تترغك  طبض  وغغره  باضساان،  شغ 
القجؤغظ  سطى  الحثغث  الادغغص  بط  أششاظساان،  داخض 
افششان والسائقت الئحاعظغئ الاغ ضاظئ تاظصض بسععلئ 
أدى  السابص،  شغ  أتث  غسارضعا  أن  دون  التثود  سئر 
إلى غطغان تختئه احائاضات تعصع ضتاغا لفاح التثود 
باضساان  زادت  بط  والئدائع،  الظاس  باظصض  والسماح 
لطمرة  افششان  سطى  دخعل  تأحغرة  وشرضئ  بالادغغص 

افولى شغ الاارغت...
ج- وصث زاد طظ عثا الاعتر أن جعض الظزام الئاضسااظغ 
داخض  أعثاشاً  تصخش  الاغ  افطرغضغئ  لططائرات  طمرًا 
أششاظساان ضما شغ الشارة الاغ أودت بتغاة زسغط تظزغط 
شغ  آظفاً  جاء  ضما  ضابعل،  الصاسثة أغمظ الزعاعري شغ 

تخرغح المق طتمث غسصعب.
٢- المداغصات طظ أطرغضا لظزام ذالئان:

أ- ضمان سثم اقساراف الثولغ بتضط ترضئ ذالئان شغ 
أششاظساان واسائاره تضط افطر العاصع، واحارذئ ضبغرًا 
لاعشغر اقساراف الثولغ، وأخئح اقساراف الثولغ جقتًا 
سطغعا اقلاجام بحروط  سطى تضط ذالئان بأن  طسططاً 
أششاظساان  سطماظغغ  طظ  تفظئ  إحراك  طبض  دولغئ 
وسمقء أطرغضا السابصغظ شغ التضط، وطبض تصعق المرأة 
بعثا  ذالئان  ترضئ  وطعاجمئ  المخطظسئ  والمطالئات 

الثخعص...
وطظع  الثارج  شغ  المعدسئ  أششاظساان  أطعال  تةج  ب- 
التضعطئ الةثغثة سظ تطك افطعال، بض وإظفاق ججء طظعا 
ذالئان،  ترضئ  تضط  إلضساف  أي  تضعطغئ،  غغر  بطرق 
وطظ ذلك الدشط بمطالإ وطتاوقت إلغةاد طظزمات 

طةامع طثظغ شغ أششاظساان طرتئطئ بالشرب.
ج- ترغث العقغات الماتثة أن ترضج العظث سطى الخغظ 
طظ خقل تأطغظ تثود العظث طظ جعئ باضساان وعثا 
التثودغئ  بالتعادث  طظحشطئ  باضساان  إبصاء  غصادغ 
باضساان  بغظ  الةئعئ  عثه  تعثأ  شق  أششاظساان.  طع 
تةاه  الئاضسااظغئ  الةئعئ  تعثأ  بط  وطظ  وأششاظساان، 

العظث لاافرغ العظث إلى جعئ الخغظ...
٣- وبربط عثه المداغصات لطالئان طظ جعئ أطرغضا 
ظض  شغ  اآلن  تسغح  باضساان  أن  وخاخئ  وباضساان 
ظزام حثغث العقء فطرغضا بسث تعلغ ظزام حعئاز حرغش 
التضط شغ باضساان اسائارًا طظ ٢٠٢٢/٤/١١ وطظ بط 
الثولغئ  بالسقصات  غصعم  ق  باضساان  شغ  الظزام  شإن 
والسغاجئ الثارجغئ إق شغ تثود الماططئات افطرغضغئ... 

بربط ذلك ضطه غائغظ طا غطغ:
أ- إن أطرغضا سطى الرغط طظ أظعا سصثت اتفاصغئ جقم 
طع ترضئ ذالئان سام ٢٠٢٠ شغ الثوتئ ساخمئ صطر، 
تسعثت الترضئ شغعا باجط إطارة أششاظساان اإلجقطغئ 
بأظعا "لظ تسمح باجاثثام أراضغ أششاظساان لاعثغث 
أي  أو  جماسئ  أي  تمظع  وأن  وتطفائعا،  أطرغضا  أطظ 
وتطفائعا  أطرغضا  أطظ  تعثغث  طظ  أششاظساان  شغ  شرد 
وجامظسعط أغدا طظ تةظغثعط وتثرغئعط وتمعغطعط 
اإلجقطغئ  واإلطارة  "أطرغضا  وأن  تسادغفعط"،  ولظ 
غسسغان لسقصات إغةابغئ طع بسدعما"، سطى الرغط طظ 
ذلك إق أن أرض أششاظساان طا زالئ طسرضئ لعةمات 
سطى  أطرغضا  أسطظئ  شصث  الثوتئ،  اتفاق  رغط  أطرغضغئ 
لسان رئغسعا جعزغش باغثن غعم ٢٠٢٢/٨/١ ضما ورد 
شغ خفتئ اإلدارة افطرغضغئ الرجمغئ أظعا "ظفثت غارة 
طصاض  إلى  أدت  ضابعل  افششاظغئ  الساخمئ  سطى  جعغئ 
أطغر تظزغط الصاسثة أغمظ الزعاعري..."، وضما جاء شغ 
تخرغح المق طتمث غسصعب أسقه، وضض عثا غثل سطى أن 
أطرغضا طا زالئ تسمض شغ أششاظساان بعاجطئ طثابراتعا 
سطغعط.  غصخ  لط  الثغظ  وسمقئعا  وجعاجغسعا 
والئاضساان طا زالئ تتئ الظفعذ افطرغضغ تغث تظططص 

أطرغضا طظ عظاك وتظسص طسعا لطسمض شغ أششاظساان.
ب- وضثلك عع غثل سطى أن اقحائاضات التثودغئ بغظ 
أششاظساان وباضساان ضاظئ باحةغع ودشع طظ أطرغضا، 
والشرض طظه إلعاء باضساان باحائاضعا التثودي تاى 

ذالئان  وإجئار  الخغظ  سطى  الارضغج  طظ  العظث  تامضظ 
ظسئئ  وصث  ذالئان  ترضئ  شغ  تّصاظغ  حئضئ  وخاخئ 
إلغعا عةمات سثة شغ أششاظساان بسدعا ضث الصعات 
صئعل  سطى  إجئارعا  افذطسغ،  التطش  وصعات  افطرغضغئ 
بسخ اقتفاصات أو افشضار الثولغئ أو اجاسقطعا فطرغضا.

 رابساً: وأخغرًا شإن أطرغضا والماساططغظ طسعا ضسمقء لعا 
شأطرغضا  المسطمغظ،  بقد  شغ  الفساد  رأس  عط  وأتئاع 
وُّ  دُ مُ الْعَ وأتئاسعا ق غرصئعن شغ طآطظ إقً وق ذطئ ﴿هُ
﴾ ولثلك غساشرب طظ تضعطئ ذالئان رغط  ضض  مْ هُ رْ ذَ احْ فَ
ذلك أن غطاصغ طسؤعلععا شغ صطر طع طسؤعلغظ أطرغضان 
طع أن أطرغضا تاربص الثوائر بأششاظساان وبالمسطمغظ 
ضاشئ وق تتارم سععدعا تغث جمثت أطعال أششاظساان 
أراضغعا  ترطئ  واظاعضئ  الثوتئ  اتفاق  غثالش  بما 
وأجعائعا... وعضثا عغ الثول الضاشرة المساسمرة، شالضفر 

ططئ واتثة... شق سعث لعط وق طغباق...
إن أطر المسطمغظ ق غخطح إق بما خطح به أوله: تضط بما 
أظجل اهللا شغ خقشئ سطى طظعاج الظئعة تحرد بالضاشرغظ 
نْ  مَ ِمْ  هبِ دْ  ِّ فَرشَ بِ  رْ احلَْ يفِ  مْ  نَّهُ فَ ثْقَ تَ ا  إِمَّ ﴿فَ خطفعط  طظ 
اإلجقم  دجاعرعا  خقشئ  ونَ﴾...  رُ كَّ ذَّ يَ مْ  هُ لَّ لَعَ مْ  هُ فَ لْ خَ
طظ ضااب اهللا وجظئ رجعله وطا أرحثا إلغه طظ إجماع 
وضسغاً،  دجاعرًا  ولغج  الحرسغ،  والصغاس  الختابئ 
حاه  ظاعر  طتمث  سعث  شغ  دجاعر ١٩٦٤  أضان  جعاء 
أسطظئ  ١٩٧٣تغث  شغ  تضمه  اظاعى  الثي  أششاظساان 
ذالئان افخث به شغ إسقن وزغر السثل ٢٠٢١/٩/٢٨، 

بتسإ ظحرة افخئار لغعم السئئ ٢٠٢٣/١/٢٨م طظ إذاسئ تجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا شصث أشادت  لةظئ 
تصعق القجؤغظ والعةرة الاابسئ لظصابئ المتاطغظ شغ وقغئ غازي سظااب الارضغئ شغ بغان بأن قجؤغظ جعرغغظ 

شغ طرضج ترتغض أوغجلغ تسرضعا لسظش وجعء طساططئ وأجئروا سطى الاعصغع سطى ظمعذج السعدة "الطعسغئ".
طع  والعصعف  اإلظساظغئ  تثسغ  الاغ  الضاذبئ  السطماظغئ  افظزمئ  تصغصئ  غفدح  الثئر  عثا  إن   :

غ

المزطعطغظ وعغ أبسث طا تضعن سظ ذلك، شالسعدة اإلجئارغئ الاغ غسمعظعا "ذعسغئ" تفدح ظزام ترضغا 
أردوغان وتضحش أظه أداة طظ أدوات الترب سطى بعرة الحام. لصث حارضئ جمغع الثول شغ طتاربئ البعرة 
جعاء بالصعة السسضرغئ وجطإ المطغحغات الطائفغئ لصاال أعطعا وطظسعط طظ تشغغر ظزام أجث المةرم 
تتئ ذرغسئ اإلرعاب ضما شسطئ روجغا وإغران، أو سظ ذرغص ادساء خثاصئ الحسإ وطتاولئ اتاعاء تراضه 
وتعجغعه بما غثثم طخالح الثول الضئرى الاغ ترى شغ ظزام بحار خادطا لمخالتعا شغ المظطصئ ضما 
تفسض ترضغا. إن دساوى تصعق اإلظسان والترغئ الاغ غاحثق بعا الظزام الثولغ ق واصع لعا سطى أرض 
تفاخغض  بأدق  والاتضط  بقدظا  سطى  الشربغئ  السغطرة  تصغصئ  غشطغ  إسقطغ  دجض  طةرد  شعغ  العاصع 

تغاتعا وأظزمئ تضمعا لمظع ظعدئ بقدظا سطى افجاس العتغث الختغح وعع اإلجقم السزغط.

أطرغضا بسث اتاقلعا الئطث ٢٠ ساطا خرجئ بحضض ذلغض 
طعجوطئ سسضرغا سام ٢٠٢١، شاجاطمئ ترضئ ذالئان 

التضط طرة باظغئ طظث ٢٠٢١/٨/١٥.
باظغاً: اقحائاضات افخغرة بغظ أششاظساان وباضساان:
١- ولما أخئتئ ترضئ ذالئان عغ التاضمئ شغ ضابعل 
بسث اظستاب أطرغضا شغ آب/أغسطج ٢٠٢١ بمعجإ 
اتفاق الثوتئ، شصث أخثت ترشخ بخعت أسطى اإلجراءات 
التثودغئ الاغ تصعم بعا باضساان، وأخئتئ اقجافجازات 
جاظئغ  سطى  الطرشغظ  بغظ  المعصش  جغثة  التثودغئ 
خط التثود الفسطغ. وضاظئ عثه التثود تسثظ تغظًا 
طع الادغغص الحثغث سطى القجؤغظ افششان والسائقت 
التثود  سئر  بسععلئ  تاظصض  ضاظئ  الاغ  الئحاعظغئ 
دون أن غسارضعا أتث شغ السابص، إلى غطغان تختئه 
باظصض  والسماح  التثود  لفاح  ضتاغا  تعصع  احائاضات 
الظاس والئدائع، بط زادت باضساان بالادغغص وشرضئ 
تأحغرة دخعل سطى افششان لطمرة افولى شغ الاارغت، وصث 
زاد طظ عثا الاعتر إصاطئ باضساان جغاجاً تثودغاً بارتفاع 
٣ أطاار وأظفصئ سطى إظحاء طؤات الضغطعطارات طظه طؤات 
المقغغظ طظ الثوقرات، وضض ذلك تتئ ذرائع ضئط 
ترضئ الئدائع وافحثاص والتماغئ طظ "اإلرعابغغظ". 
وعضثا ضان السغاج أتث أجئاب تعتر افوضاع وتخعل 
احائاضات شغ المظطصئ التثودغئ بغظ الئطثغظ. وطظ بط 
طظسئ تضعطئ ذالئان الصعات الئاضسااظغئ طظ اقجامرار 
شغ ظخئه سطى ذعل التثود بغظ الئطثغظ لظتع ٢٧٠٠

تضعطئ  وضاظئ  طظه.  ظتع ٩٠٪  إظةاز  تط  أن  بسث  ضطط 
أحرف غظغ صث واشصئ سطى ظخئه صئض جصعذعا. وصث 
تخثت تضعطئ ذالئان لطصعات الئاضسااظغئ ضطما تاولئ 
تخعل  إلى  أدى  طا  السغاج  ظخإ  اجاضمال  افخغرة 
احائاضات بغظ الطرشغظ شغ طظاذص تثودغئ طثاطفئ طا 
أوصع صاطى وجرتى شغ خفعف الطرشغظ. وصث سئر سظ 
التال عظاك الجسغط الصئطغ شغ وقغئ خعجئ الةظعبغئ طغظا 
غعل زدران بصعله (إن طعصش ترضئ ذالئان غاماحى طع 
ذئغسئ الصئائض الصاذظئ سطى ذرشغ التثود، إذ ق غمضظ 
ظخإ السغاج بغظ أبظاء سحغرة واتثة تةمسعط صئغطئ 
واتثة وافسراف والثغظ واقجاماع. عظاك سقصات أجرغئ 
بغظ الطرشغظ، وبالاالغ شإن الصئائض لط تضظ راضغئ طظث 
الئثاغئ سطى بظاء السغاج، لضظعا سةجت سظ شسض أي حغء. 
وإن تضعطئ أحرف غظغ اتفصئ طع باضساان تعل السغاج 
إق أن ترضئ ذالئان تسرف أعمغئ الصئائض بالظسئئ إلغعا، 
عغ الاغ اجامثت ضض صعتعا طظ عثه الصئائض... السربغ 

الةثغث ٢٠٢٢/٤/١٩)
٢- وعضثا تأزطئ افطعر بغظ الئطثغظ وبثاخئ سظثطا 
وجعئ باضساان اقتعام لترضئ ذالئان التاضمئ بأظعا 
الةغح  طعاجمئ  طظ  ذالئان-باضساان  ترضئ  تمظع  ق 
داخض  طعاصع  بصخش  باضساان  صاطئ  بط  الئاضسااظغ، 
أششاظساان بادساء أظعا لمصاتطغ ترضئ ذالئان-باضساان، 
وأخثت المظاضفات بغظ الطرشغظ تحاث شاتعمئ ذالئاُن 
الاغ  افطرغضغئ  لططائرات  طمرًا  تجال  ق  بأظعا  باضسااَن 
بتغاة  أودت  الاغ  الشارة  شغ  ضما  أششاظساان  تصخش 
ضابعل،  شغ  الزعاعري  أغمظ  الصاسثة  تظزغط  زسغط 
(صال الصائط بأسمال وزغر الثشاع شغ تضعطئ ذالئان، 
تسمح  أق  غةإ  باضساان  إن  غسصعب،  طتمث  المق 
طةالعا  شغ  ذغار  بثون  أطرغضغئ  ذائرات  باجاثثام 
الماضغ  الحعر  وشغ  أششاظساان.  إلى  لطسئعر  الةعي 
صاض خاروخ أذطصاه ذائرة أطرغضغئ بثون ذغار زسغط 
غسصعب  وصال  ضابض.  شغ  الزعاعري،  أغمظ  الصاسثة، 
إظه وشصا لمسطعطات تضعطاه، شإن طبض عثه الطائرات 
جغ،  بغ  بغ  باضساان.  طظ  أششاظساان  تثخض  ضاظئ 

.(٢٠٢٢/٨/٢٨
شغ  جعاء  لعةمات  الئاضساان  طخالح  تسرضئ   -٣
داخطعا أو شغ أششاظساان طظ ترضئ ذالئان-باضساان. 
داخض  الترضئ  طعاصع  غعاجط  الئاضسااظغ  الةغح  وبثأ 
اجاعثشئ  بالطغران  عةمات  وحظ  شصام  أششاظساان، 
وقغاغ خعجئ وضظر حرصغ أششاظساان شغ ظغسان ٢٠٢٢

طخثرعا  عةمات  سطى  ردا  صاغق   ٤٧ تخغطاعا  ضاظئ 
الثاخض  اجاعثشئ  أششاظساان  طع  التثودغئ  المظاذص 
الئاضسااظغ وراح ضتغاعا ٧ جظعد باضسااظغغظ شغ طظطصئ 
وزغرجاان سطى أغثي طسطتغظ غاترضعن داخض افراضغ 
افششاظغئ بضض جععلئ ودون سراصغض. وتثرت تضعطئ 
ذالئان التضعطئ الئاضسااظغئ بأظعا لظ تخمئ وجارد 
بصعة إذا تضرر طبض تطك العةمات. وطع أظه صث تط سصث 
اتفاق وصش إذقق ظار بغظ ترضئ ذالئان-باضساان وبغظ 
تضعطئ الئاضساان غعم ٢٠٢٢/٦/٢ شغ ضابعل بعجاذئ 
تخثع  إلى  تسرض  اقتفاق  أن  إق  أششاظساان  تضعطئ 
سظثطا صاطئ الئاضساان أتث صادة الترضئ وبقبئ طراشصغظ 
له شغ آب ٢٠٢٢، وعغ تسائره طسآوق سظ المثبتئ 
شغ المثرجئ السسضرغئ الاغ راح ضتغاعا ١٢٦ ذالئا 
سام ٢٠١٤. وتئسئ ذلك سمطغات أخرى طظ الةاظئغظ... 
شضاظئ اقحائاضات افخغرة الاغ وصسئ شغ ١٥ ضاظعن 
افول/دغسمئر ٢٠٢٢ سظثطا أخغإ ١٦ طثظغا باضسااظغا 
بةروح طع اظثقع الصاال بغظ صعات التثود الئاضسااظغئ 
تط  وصث  أجئعع.  طظ  أصض  شغ  الباظغئ  لطمرة  وافششاظغئ 
إغقق طسئر حاطان التثودي طثة أجئعع، وعع أتث أضبر 
المسابر ازدتاطاً وذرغص تةاري رئغسغ. شصام طسآولعن 
سسضرغعن وطثظغعن رشغسع المساعى طظ الئطثغظ بسصث 
اجاماع سظث طظفث بعابئ الخثاصئ الئاضسااظغئ افششاظغئ 

تامئ:  اقحائاضات بغظ صعات افطظ شغ أششاظساان وباضساان سطى جاظئغ خط دغعراظث

استقبال عبد اهللا الثا للمجرم نتنياهو  هو  اعتداء ع أهل األردن

العودة اإلجبارية لمهاجري سوريا 
تكشف أن نظام تركيا جزء من الحرب ع ثورة الشام

(الةجغرة وافظاضعل ٢٠٢١/٩/٢٨)، أم ضان طظ الثجاتغر 
العضسغئ المسمعل بعا شغ بقد المسطمغظ افخرى، شضض 
لَ اهللاُ  زَ مْ بِامَ أَنْ يْنَهُ مْ بَ كُ أَنِ احْ عثا خقف طا أطر اهللا به ﴿وَ
لَ  زَ ا أَنْ نْ بَعْضِ مَ تِنُوكَ عَ فْ مْ أَنْ يَ هُ رْ ذَ احْ مْ وَ هُ اءَ وَ تَّبِعْ أَهْ الَ تَ مْ بِبَعْضِ وَ يبَهُ يدُ اهللاَُّ أَنْ يُصِ رِ امَ يُ مْ أَنَّ لَ اعْ ا فَ لَّوْ وَ إِنْ تَ اهللاَُّ إِلَيْكَ فَ
طخائإ  طظ  المسطمغظ  بقد  غخغإ  شما   ،﴾ ِمْ نُوهبِ ذُ
وشاظ، وأذماع الضفار المساسمرغظ شغ بقد المسطمغظ، 
ضض ذلك عع باباساد عثه افطئ سظ التضط بما أظجل اهللا 
شغ دولئ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، وعثا افطر 
بض طسطعم طتسعس لضض ساصض خاتإ  لغج طةععقً 

بخر وبخغرة.
وتري بأششاظساان وباضساان الطاغظ أحشطاعما أطرغضا 
تثرضا  أن  دون  والمظازسات  اقحائاضات  عثه  شغ 
إلى  تطافاا  أن  ودون  المسطمغظ،  بغظ  اقصااال  جرغمئ 
افسثاء التصغصغغظ، أطرغضا والعظث، الطاغظ تحسقن عثه 
اقحائاضات وتساشقظعا لاتصغص طآربعما الثئغبئ... تري 
اإلجقطغئ  افخعة  سقصات  تسمغص  طظ  غجغثا  أن  بعما 
بغظعما، وصطع أي خطئ لعما برأس الضفر أطرغضا وباصغ 
وأن  بقدظا،  شغ  الطاطسئ  المساسمرة  الضاشرة  الثول 
غساةغئا لظخرة الساططغظ إلصاطئ الثقشئ، شغسج اإلجقم 
حُ  رَ فْ يَ ئِذٍ  مَ وْ يَ ﴿وَ والضاشرون  الضفر  وغثل  والمسطمعن، 
 ﴾ يمُ حِ يزُ الرَّ زِ وَ الْعَ هُ اءُ وَ نْ يَشَ ُ مَ نْرصُ ِ اهللاَِّ يَ نُونَ * بِنَرصْ مِ املُْؤْ

السادس طظ رجإ ١٤٤٤عـ
٢٠٢٣/٠١/٢٨م

شغما غاسطص بجغارة رئغج وزراء غععد لفردن واجاصئال ططك افردن له شغ الصخر المطضغ شغ ظض إجرام ضغان 
غععد الماعاخض، صال بغان ختفغ خادر سظ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ افردن: إن عثه الجغارة 
لاثل سطى أن ق رجسئ لطظزام سظ سقصاه اقجاراتغةغئ وتسثغر دور افردن الثي خطط له اقجاسمار الشربغ 
شغ تبئغئ ضغان غععد شغ افرض المئارضئ، وطثه بأجئاب التغاة باقتفاصغات الئغظغئ واإلصطغمغئ اقصاخادغئ 
والسغاجغئ وافطظغئ، والاطئغسغئ سطى تساب افردن وأعطه وجغادته وسجته وضراطاه، طعما ارتضإ غععد طظ 
سثوان وتطرف. وصال الئغان: إن الظاس شغ افردن ق غرون شغ أغئ سقصئ طع ضغان غععد إق ذق وسارا، وأظعط 
لصدغئ  تق  غرون  وق  الئقد،  وضغاع  واإلذسان  الفصر  جعى  طسه  المجسعطئ  السقم  طساعثات  طظ  غةظعا  لظ 

شطسطغظ جعى صاال غععد، أي التض السسضري، وعط غآطظعن أظعط صادرون سطى ذلك سثة وساادا وسثدا.
وخاط الئغان الختفغ طثاذئا أعض افردن: إظظا ظآضث أن ضغان غععد عع سثو لضط وفعض شطسطغظ ولضاشئ 
المسطمغظ، وعع طسامر شغ سثواظه الساشر سطى أعض شطسطغظ وق غضارث بالصاظعن الثولغ وق بتض الثولاغظ 
وق بتض الثولئ العاتثة وق تاى بتضاطضط طعما تظازلعا له وذئسعا طسه وأذسظعا له، وعثا الضغان ق تض طسه 
جعى اقجاؤخال، ولظ غضعن ذلك إق بةغعش المسطمغظ بخفاعط طسطمغظ، شعع ضغان طست عجغض لعق طثه 

بأجئاب الصعة طظ المساسمر الضاشر وأظزمئ الائسغئ شغ بقد المسطمغظ. 

الثئر، شطط غضظ لمضاربغ وق لظاظغاعع تسط الةثل لعق 
الاظازقت الاغ صثطاعا، وضما أجطفظا شإن عثه الاظازقت 

لعا طا بسثعا.
وأخغرًا، إن الشرب غئثو أظه طصئض جئرًا سظه سطى اجارضاء 
طا غسمى بالغمغظغئ الثغظغئ الماطرشئ لغج شصط شغ 
أطرغضا وضغان غععد، وإظما جاظستإ عثه التالئ سطى 
ضض الثول الشربغئ وجغضعن سثم اجارضاء عثه افصطغات 
سائصا صث غتعل دون اجاصرار التضط، وأن وخعل الترضات 
الغمغظغئ تتئ اجط الحسئعغئ الاغ تتمض خطاباً أخعلغًا 
عاتغك  شغ  لطمسطمغظ  بالاسرض  غظثر  طاحثدًا  دغظغاً 
اهللا  أخئر  ضما  ذطئ  وق  سعثا  غراسغ  ق  شالشرب  الثول، 
جئتاظه شغ ضاابه السجغج: ﴿َضْغَش َوِإن َغْزَعُروا َسَطْغُضْط 
َق َغْرُصُئعا ِشغُضْط ِإّقً َوَق ِذطًَّئ﴾، وربما شغ عثا افطر خغر 
شغ اآلجض، شإن الشرب طا اظفك غروج أن اإلجقم اظاحر 
بالسغش وبأن الثولئ اإلجقطغئ ضاظئ تفاظ الظاس سظ 
دغظعط، ولط تةث شغ تارغت افطئ والثولئ اإلجقطغئ إق 
الترب  شغ  لفرطظ  طثبتئ  طظ  واشاراء  ضثبا  ادساه  طا 
اإلجقطغئ  الثولئ  ظض  شغ  شالثطغعن  افولى،  السالمغئ 
أتسَظ اهللا تسمغاعط وأتسظئ الثولئ طساططاعط، ودلغض 
بسث  تاى  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  بصعا  الثطغغظ  أن  عثا 
زوال جططان المسطمغظ، وطا ذلك إق طما رأوا طظ سثل 
اإلجقم والمسطمغظ. وإن تضط اإلجقم جغضعن صرغئاً إن 

 حاء اهللا وجاظسط الثظغا بسثله وصسطه

تامئ ضطمئ السثد: وْعُط الثغمصراذغئ طا بغظ طضاربغ وظاظغاعع



افربساء ١٠ طظ رجإ ١٤٤٤ عـ المعاشص ١ حئاط/شئراغر ٢٠٢٣ طـ  ٤     السثد ٤٢٨

رئغسئ  اجاصئطئ  الباظغ/غظاغر ٢٠٢٢،  ضاظعن  شغ ٣١  تعظج  إلى  افخغرة  زغارته  سطى  السظئ  صرابئ  طرور  بسث 
التضعطئ، ظةقء بعدن رطدان، خئاح البقباء ٢٤ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٣، بصخر التضعطئ بالصخئئ، المثغر 
السام لطثجغظئ الفرظسغئ، إغماظعغض طعقن، رشصئ جفغر شرظسا باعظج، أظثرغه باران. وغظثرج عثا الطصاء، بتسإ 
بقغ لرئاجئ التضعطئ، شغ إذار جظئ الاحاور وتئادل الرؤى الصائمئ بغظ تعظج وشرظسا شغ طثاطش المةاقت، 
ق جغما اقصاخادغئ والمالغئ. وأضث المسآوقن الفرظسغان، شغ عثا اإلذار، الاجام بطثعما بثسط جععد تعظج 
لطمدغ صثطا شغ طسارعا اإلخقتغ الدروري قجاسادة ساشغاعا اقصاخادغئ وظسص ظمععا ورشاععا اقجاماسغ. 
طظ جاظئه أضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج أن عثه الجغارات المحئععئ وإن 
ضان غراد الاسعغص لعا أظعا ضمظ الاظسغص الطعجساغ المسرشغ وتئادل الثئرات والرؤى بغظ تعظج وشرظسا 
اقجاسمارغئ، إق أن تصغصئ عثه الجغارة وطا وراءعا ق غمضظ أن تطرح إق شغ جغاصعا السغاجغ السام وطا تسغحه 
الئقد طظ تئسغئ طثلئ وطظ أزطات سطى جمغع افخسثة، خاخئ المالغئ الظصثغئ طظعا. وصال الئغان: إظه لمظ 
المآجش أن ظحاعث الغعم شغ تعظج، تضعطئ تثسغ السغادة وطتاربئ الفساد وتمض حسارات البعرة، تسّطط رصئئ 
لَ اهللاُ  ْعَ لَن جيَ الظاس وأصعاتعط ورساغئ حآوظعط إلى طساسمر ضاشر ق غرصإ شغظا إق وق ذطئ واهللا تسالى غصعل: ﴿وَ
بِيالً﴾، شغ تغظ تاشاشض عثه الطئصئ السطماظغئ التاضمئ وتاضئر سطى طظزعطئ تحرغسغئ  نِنيَ سَ مِ ىلَ املُْؤْ ينَ عَ افِرِ لِلْكَ
وطسضظ  وطحرب  طأضض  طظ  إظساظاً  بعخفه  اإلظسان  طحاضض  جمغع  تسالب  السالمغظ  رب  سظث  طظ  وتغاً  أظجلئ 
وتسطغط ورساغئ ختغئ وتثبغر الحآون المالغئ واقصاخادغئ وضض تفاخغض تفاخغض التغاة... شإلى طاى عثا الاضئر 
سطى أتضام اإلجقم وتحرغساته؟! إلى طاى عثا الةتعد لظزام اإلجقم وتفخغقته، شغ تغظ غاسابصعن لقرتماء 

شغ أتدان طساسمر ضاشر غاربص بظا؟!

إّن افغادي اآلبمئ الاغ تصاض وتشاخإ وتسرق وتثطر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، تبالئ الئحر وأرذل خطص 
اهللا وأجئظعط؛ لط غامادوا شغ سثواظعط إق بسئإ تعاذآ تضام المسطمغظ وخاخئ دول الةعار الاغ تفرض ذعق 
أطان تعلعط، وأغدا بسئإ الثسط غغر المتثود طظ الثول الشربغئ الاغ زرساعط شغ افرض المئارضئ وأظحأت 
ضغاظعط المست ورساعط وطا زالئ ترساعط وتمثعط بأجئاب التغاة والئصاء. إّن شطسطغظ ضاظئ دوطا درة شغ 
تارغت المسطمغظ، شضاظئ طتط أظزارعط وطرضج بصض لثغعط؛ شاتعا الفاروق سمر بظ الثطاب رضغ اهللا سظه، 
وتررعا خقح الثغظ افغعبغ رتمه اهللا، وتاشر سطغعا السططان سئث التمغث رتمه اهللا، وصث حعثت طسارك 
ضبغرة بغظ المسطمغظ وغغرعط؛ شضطما اساثى سطغعا سثو عإ لظخرتعا المسطمعن ودتروه ذال الجطان أو صخر، 
واجارجسئ خالخئ ظصغئ طظ ضض دظج. عغ أرض طرتئطئ باإلجقم برباط وبغص طظث أن أجري برجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
طظ المسةث الترام إلى المسةث افصخى؛ ولثلك ضاظئ وطا زالئ طضاظاعا سمغصئ شغ الخثور. لثلك ضطه طعما 
ذشى غععد وتةئروا شسغأتغ غعم وغثترون شغه بإذن اهللا، وعثا لظ غضعن إق باعتث افطئ وسعدتعا جغرتعا 
افولى، تتغا باإلجقم ولقجقم، غصعدعا إطام سادل تصاتض طظ ورائه وتاصغ به. ذلك درب الاترغر الثي غةإ 

سطى المسطمغظ السغر شغه بثطا بابائ وابصئ بعسث اهللا جئتاظه وبحرى رجعله ملسو هيلع هللا ىلص شالساصئئ تاما لطماصغظ.

شغ سمطغئ شاجرة غادرة، أجفرت سظ ارتصاء تسسئ حعثاء وجغض طظ الثطاء الجضغئ، صام جغح ضغان غععد وبصعات 
ضئغرة طثجةئ باصاتام لمثغط جظغظ الثمغج الماضغ، وضسادة الةئان لغشطغ خعره وغسار جئظه، شصث أصثم سطى 
اجاسمال أصخى الئطح بالصاض وعثم السعر سطى الةرتى والثعج بالةراشات. وصث أضث بغان ختفغ أخثره 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ الثمغج أن: عثا الضغان المةرم الثئغث غسغر شغ 
خطئ، ق تشغغر شغعا بغظ تضعطاته السابصئ أو القتصئ، وخط بابئ لفظزمئ سئر سحرات السظغظ، وعع خط الاآطر 
والثثقن، وطظ بط الاطئغع والاظسغص، وأضاف الئغان: ق سةإ أن ضان ظاظغاعع بافطج ضغفا شغ صخر الظزام 
افردظغ خاتإ العخاغئ "المثروطئ"، وشغ العصئ الثي تآضث شغه السططئ تظسغصعا الثغاظغ، وتحغع شغ افرجاء 
أخئار الاطئغع طع طمطضئ آل جسعد، تأتغ جرغمئ الغعم شغ جظغظ، وضأن صادة غععد غفدتعن بأظفسعط تآطر 
عآقء التضام، أو غئخصعن بةرغماعط شغ وجعععط اجاعاارا، أو ضق افطرغظ طسا. وواجه الئغان افطئ اإلجقطغئ 
بصعله: إن ضغان غععد إن ضان غمارس الةرغمئ بتص أعض شطسطغظ، شإن تضاطضط غمارجعن شغضط الةرغمئ 
ضثلك سظثطا غخعرون لضط بأن الةرح لغج شغ أجسادضط وأن الطسظ لغج شغضط، وغةرطعن بتصضط سظثطا 
غثثلعظضط طظ أن تظخروا إخعاظضط شغ شطسطغظ، وطا غساةطئه ذلك طظ غدإ اهللا، وغشغئعظضط سظ الصدغئ 
وأظاط أختابعا التصغصغعن، سعضا سظ أظعط غصاطعظضط بأجطتاضط وغةعسعظضط رغط برواتضط وغخظسعن الدسش 
والععظ شغضط رغط حةاساضط وصعة بأجضط. وأضث الئغان أن: إغصاف الةرغمئ الماضررة بتص شطسطغظ وأعطعا 

وصثجعا، ق غضعن إق بجوال عثا الضغان المةرم الثئغث، وبجوال افظزمئ المعارئئ الةئاظئ.

طساظاة  زغادة  شغ  وغساعمعن  الةئعات  غةمثون 
الظاس شغ الحمال السعري بحصغه طظ خقل أطظّغاتعط 
ضرائإ  طظ  غفرضعظه  طا  خقل  وطظ  وطساصقتعط 
وأتاوات. وعط شغ ذلك غسغرون شغ تطئغص طثطط 
المخالتات الثئغث وشص تعجغه طسطمعط الارضغ سظ 
ذرغص الادغغص سطى الظاس لجرع الغأس شغ ظفعجعط.

بسث  التاضظئ  تراك  اتاعاء  الئسخ  طتاوقت  أطا 
وجعرغا  روجغا  دشاع  وزراء  بغظ  البقبغ  اقجاماع 
وترضغا ورؤجاء أجعجة طثابراتعط، وطتاولاعط ترف 
التراك البعري وتصجغط ططالئه، شعغ طضحعشئ أغدا 
لطبائرغظ الخادصغظ طظ أعض الحام، خاخئ وأن تارغت 
طظ غتاول ذلك طضحعف وعع غحعث سطى جعء ظعاغاه.

غئحر  المتررة  المظاذص  شغ  افخغر  افطئ  تراك  إن 
بثغر سمغط، شصث بثأت تاضظئ البعرة تاتسج خطر 
جاعثة  تسسى  وعغ  الثئغث  المخالتات  طحروع 
جمغع  جععد  إلى  غتااج  إشحاله  ولضظ  إلشحاله، 
صرار  اجاسادة  أجض  طظ  العاسغظ  المثطخغظ  أبظائعا 
البعرة المسطعب طظعا لغضعن صرارظا بأغثغظا ق بأغثي 

الماآطرغظ والمااجرغظ.
ولصث رأغظا صعة الاترضات الحسئغئ افخغرة افطر الثي 
بغظ  الاطئغع  خطعات  ضث  لطاخرغح  أطرغضا  دشع 
العصئ  أن  اسائرت  فظعا  والسعري  الارضغ  الظزاطغظ 
لطتض السغاجغ الثي تثطط له لط غتظ بسُث، طا دشع 
وزغر الثارجغئ الارضغ إلى تأجغض اجاماسه طع ظزغره 

السعري إلى أجض غغر طسمى.
لضظ العاجإ أن ق ظضافغ بردات الفسض المحاسرغئ، بض 
وتعتغثه  التالغ  الحسئغ  التراك  تظزغط  تسظ  سطغظا 
صغادة  خطش  واضتئ،  بعرغئ  وأعثاف  بعابئ  سطى 

جغاجغئ واسغئ خادصئ.
وتعجسه  التراك  باجامرار  الضفغض  عع  افطر  وعثا 
الظزام  أدوات  ذرف  طظ  اقتاعاء  تالئ  طظ  وخروجه 
الارضغ، سظثعا شصط تاتصص أعثاشه شغ إشحال طثطط 

المخالتئ.
وسظثعا تساسغث البعرة صرارعا وتساطط زطام المئادرة، 
وتضعن الرضظ الثي غأوي إلغه أعض الصعة طظ أبظائعا، 
تختغح  بسث  جثغث  طظ  الةمعع  تسغر  ذلك  وسظث 
وإصاطئ  دطحص  شغ  اإلجرام  ظزام  إلجصاط  المسار، 

 تضط اإلجقم سطى أظصاضه

صام رئغج تضعطئ ضغان غععد بظغاطغظ ظاظغاعع بجغارة 
٢٠٢٣/٠١/٢٤ شغ  سّمان  افردظغئ  لطساخمئ  خاذفئ 

أجرى شغعا ُطتادبات ُطضّبفئ طع ططك افردن سئث اهللا 
لطظزام  افطظغئ  افجعجة  رؤجاء  شغعا  وحارك  الباظغ، 

افردظغ وضغان غععد.
أجماه  طا  سطى  اقجاماع  شغ  افردظغ  المطك  وحّثد 
باتارام العضع الاارغثغ والصاظعظغ الصائط ُطظث طا صئض 
سام ١٩٦٧، وأّضث سطى أّن دائرة افوصاف افردظغئ عغ 
المسآولئ العتغثة سظ إدارة حآون المسةث افصخى، 
خقتغئ  أي  تمطك  ق  غععد  ضغان  تضعطئ  أّن  وزسط 
أسمال  بعصش  أغداً  وذالإ  المسةث،  شغ  بالاثخض 
السظش شغ افراضغ المتاطئ طظ أجض شاح أشص جغاجغ 
جثغث إلسادة سمطغئ السقم ُطحّثدًا سطى ضرورة وصش 
واقلاجام  السقم  شرص  تصعغخ  حأظعا  طظ  إجراءات 

بتض الثولاغظ.
واجاعقضغ  سام  ضقم  ُطةّرد  عغ  الاخرغتات  وعثه 
ُطمض  تضرار  وعغ  افردظغئ،  اإلسقم  وجائض  تظحره 
اإلسقم  وجائض  لعا  تطرب  الاغ  اإلسقطغئ  لطمسجوشئ 

السربغئ الرجمغئ الااشعئ.
أّطا ظاظغاعع شطط غخثر سظه أي تخرغح واضح ُغعاشص 
بحضٍض  سظه  ُظصض  طا  وضض  اهللا،  سئث  المطك  تخرغتات 
غغر طئاحر وباخاخار أّظه غاسّعث بالتفاظ سطى العضع 
عثا  ضقطه  وشغ  افصخى،  لطمسةث  الصائط  الصاظعظغ 
غمعض ضئغر وإطضاظغات صابطئ لطاأوغض لضطمئ العضع 
اقجافجازغئ  غععد  تخرشات  ذلك  وغآضث  الصاظعظغ، 
لطعخاغئ  صغمئ  ذي  طسظى  أي  ألشئ  الاغ  الماعاخطئ 

افردظغئ سطى المسةث افصخى.
وطا لط تثضره وجائض اإلسقم افردظغئ سّما جرى شغ 
شصث  بخراتئ  السئرغئ  اإلسقم  وجائض  ذضرته  الجغارة 
الصداغا  شغه  ظعصحئ  الطرشغظ  بغظ  الطصاء  بأّن  صالئ 
اقجاراتغةغئ وافطظغئ واقصاخادغئ، ولط غاطرق في 
حغء آخر، والعصائع سطى افرض تبئئ سضج ادساءات 
وجائض اإلسقم افردظغئ الاابسئ لطتضعطئ، شاجافجازات 
غععد لط تاعصش ق صئض الجغارة وق بسثعا، واقساصاقت 
واصاتاطات المسةث افصخى  واقغاغاقت واقساثاءات 
وتعجغع اقجاغطان وإلشاء جمغع تصعق أعض شطسطغظ 
سطى أراضغعط ضض ذلك طّما تصعم بعا صعات اقتاقل 
شغ تالئ تجاغث، وتاى إعاظئ السفغر افردظغ لثى ضغان 
غععد غسان المةالغ الثي ُغمّبض الاطئغع الثبطعطاجغ 
شغ أسطى خعره لط تساثر تضعطئ اقتاقل سظعا، بض 

إنهاء جرائم يهود المتكررة بحق فلسط وأهلها وقدسها 
ال يكون إال باستئصالهم وإزالة كيانهم

إّن طا غسمى بعزغر الاراث شغعا طغضغ زوعر خّرح بسث 
زغارة ظاظغاعع لسّمان صائًق: "سطى المطك (سئث اهللا) أْن 
غفعط أْن ق وخاغئ له سطى (إجرائغض)، وأّن المسةث 
أْن  المطك  وسطى  لطغععد،  ُبصسئ  أصثس  عع  افصخى 

غسااد سطى أّظظا ُسْثظا إلى (إجرائغض)".
اهللا  سئث  بغظ  اقجاماع  شغ  جرى  طا  أّن  سطى  دّل  وطا 
وظاظغاعع ق سقصئ له بالمسةث افصخى وق بالعخاغئ 
افطظغ  الاساون  باصعغئ  سقصئ  له  وإّظما  افردظغئ، 
أدقه  لمخثر  تخرغح  الثولاغظ  بغظ  واقجاراتغةغ 
لقذاسئ السئرغئ حارك شغ الطصاء صال شغه: "إّن اقجاماع 
تّط بأجعاء ذّغئئ، وضان طظ أشدض الطصاءات، وسضج 

سقصات جغثة تساظث لمسرشئ ذعغطئ بغظ الرجطغظ".
غآاف  غععد  ترب  وزغر  صغام  الطصاء  عثا  جئص  وصث 
غاقظئ بجغارة جرغئ تمعغثغئ صئض أجئعسغظ لسّمان 
تعبغص  طتعرعا  وضان  افخغرة،  ظاظغاعع  زغارة  جئصئ 
لما ضحفه  الاساون افطظغ بغظ الةاظئغظ، وذلك وشصاً 

طعصع واظغئ السئري.
عع  إذًا  العتغث  المرضجي  ظاظغاعع  زغارة  عثف  إّن 
بظائغئ  طحارغع  ذرغص  شغ  تصش  الاغ  المسغصات  إزالئ 
الظاتغئ  شغ  الاساون  وتسرغع  الثولاغظ،  بغظ  جثغثة 
اقصاخادغئ، وق صغمئ لطاخرغتات الاغ أذطصعا المطك 
افصخى،  لطمسةث  والصاظعظغ  الاارغثغ  العضع  سظ 
واقصاخادي  افطظغ  الاساون  تسمغص  عع  شالمعضعع 
واقجاراتغةغ بغظ الثولاغظ، ولغج تضرغج العخاغئ 
أشص  سظ  الئتث  وق  افصخى،  المسةث  سطى  افردظغئ 

جقم، وق اقلاجام بتض الثولاغظ ضما زسط المطك.
شاسجغج السقصات بغظ ظزام افردن وضغان غععد بعثا 
المساعى عع تآطر جثغث سطى صدغئ شطسطغظ، وتآطر 
شطسطغظ،  وأعض  افردن  أعض  وسطى  المسطمغظ  سطى 
وعع تعظغش الثولئ افردظغئ والةغح افردظغ لتماغئ 
لثثطئ  افردن  لمصعطات  وتسثغر  أطظغاً،  غععد  ضغان 
الماظاعغئ  غغر  واقصاخادغئ  افطظغئ  غععد  طاططئات 
والمسطمغظ،  والفطسطغظغغظ  افردظغغظ  تساب  سطى 
شالمطك وظزاطه شغ واد وافّطئ اإلجقطغئ صاذئئ شغ 
واد آخر، وطا دام عثا الظزام الثائظ جابماً سطى خثور 
أعض افردن شطظ غظال عثا الحسإ افبغ أي تص طظ 

تصعصه، وجاجداد أوضاسه جعءًا شغ ضض المةاقت.
السمغض  الظزام  عثا  خطع  افردن  أعض  طظ  شالمططعب 
طظ جثوره، وذلك تمعغثًا لفاح المةال أطام صعى افّطئ 
 الفاسطئ لاترغر ضض شطسطغظ طظ اتاقل دولئ غععد

السئإ التصغصغ 
وراء زغارة ظاظغاعع لسّمان
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غثرك أي جغاجغ أعمغئ التاضظئ الحسئغئ شغ تبئغئ 
أي ظزام جغاجغ أو زسجساه أو تاى إجصاذه واجائثال 
ظزام جثغث به، طعاشص لاططسات حسإ طا. وعثا طا 
ضان واضتاً جطغاً شغ بعرات الربغع السربغ شصث تترضئ 
بسث  والزطط  الةعر  أظزمئ  بإجصاط  ططالئئ  الحسعب 

أن ذفح الضغض.
غصفعا  لط  أطرغضا  وجغثتعط  السمغطئ  افظزمئ  أن  إق 
بض  الحسعب  ترضئ  أطام  افغثي  طضاعشغ  طافرجغظ 
الحسعب  ططالإ  سطى  اقلافاف  سطى  جاعثغظ  سمطعا 
وتصجغط طططإ إجصاط الظزام وتخره بإجصاط رأس 
الظزام،  بصاء  طع  التضام  طظ  سثد  تشغر  شصث  الظزام، 
وصث ترص الشرب وأدواته شغ ضض بطث إجقطغ سطى 
المتاشزئ سطى الظزام السطماظغ شطط غاشغر حغء وتط 

إشحال سمعم البعرات.
أطا بعرة الحام شإن افطر ضان شغعا طثاطفاً سظ باصغ 
البعرات شصث ضان لثرجئ العسغ السالغئ لثى بعار الحام 
سطى  لقلافاف  لطشرب  طساع  أي  سرصطئ  شغ  طعط  دور 
البعرة وترشعا وإظعائعا بسععلئ، وعا ظتظ ظصارب طظ 
إظعاء السام الباظغ سحر طظ سمر البعرة، وطا زالئ جمعع 
السالمغ،  تطص الظزام  تبئئ أظعا حعضئ شغ  البائرغظ 
شصث جصطئ طظ أسغظ الظاس ضض أدوات أطرغضا الاغ 
جثرتعا لطصداء سطى البعرة وإسادتعا لتدظ الظزام 
والعخاغئ  المخالتات  ظزام  رأجعا  وسطى  المةرم، 

الارضغ ضصغادة جغاجغئ أوردت بعرتظا المعالك.
أطرغضا  تاولئ  الاغ  المخظسئ  الصغادات  جصطئ  ضما 
شسصط  الحام؛  بعرة  سطى  طاسثدة  بأجالغإ  شرضعا 
طعاصفه  بسث  وخاخئ  وتضعطاه،  السطماظغ  اقئاقف 
الارضغئ  الاترضات  تأغغث  شغ  والساشرة  المثجغئ 
افطر بالمازاعرغظ  لمخالتئ ظزام أجث تاى وخض 
اقئاقف  رئغج  ذرد  الةمسئ ٢٠٢٣/١/١٣ إلى  غعم 
جالط المسطط طظ إتثى المزاعرات شغ طثغظئ إسجاز 

واتعاطه بالاحئغح لطظزام.
وحثخغاته  السعري  اإلجقطغ  المةطج  وجصط 
بسخ  ترتط  بسث  وخاخئ  الارضغ  بالظزام  المرتئطئ 
ضاظئ  الاغ  الصئغسغ  طظغرة  الحئغتئ  سطى  حثخغاته 

طظ أحث طآغثي الظزام.
المرتئطعن  الفخائطغئ  المظزعطئ  صادة  وجصط 
بأطره،  غأتمرون  باتعا  أن  بسث  الارضغ  بالظزام 

دور التاضظئ الحسئغئ 
يف إشحال طثطط املخالتئ طع ذاغغئ الحام
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ماذا  لقاء رئيسة وزراء تونس والمدير العام للخزينة الفرنسية 
غ المزيد من التبعية وتعميق لألزمة!

فلسط درة تاج تاريخكم أيها المسلمون
كوها نهبا بيد الغاصب والساقط فال ت


