
طسطط:  ضض  سطى  شرض  الضفاغئ  سطى  الفرض 
الفسض  بططإ  الماسطص  الحارع  خطاب  عع  الفرض 
الَةَ﴾،  الصَّ واْ  أَقِيمُ ﴿وَ تسالى:  ضصعله  جازطًا،  ذطئًا 
يفِ  مْ  كُ سِ أَنفُ وَ مْ  الِكُ وَ بِأَمْ واْ  دُ اهِ جَ وَ االً  ثِقَ وَ افاً  فَ خِ واْ  رُ فِ ﴿انْ
َا  «إمِنَّ والسقم:  الخقة  سطغه  وضصعله  اهللاِّ﴾،  بِيلِ  سَ
«َوَمْن َماَت َولَْيَس ِيف ُعُنِقِه بَْيَعٌة َماَت  ُجِعَل اإلَِماُم لُِيْؤتَمَّ ِبِه»، 
طظ  خطاب  ضطعا  الظخعص  شعثه  َجاِهلِيًَّة».  ِميَتًة 
والثي  جازطًا.  ذطئًا  الفسض  بططإ  طاسطص  الحارع 
غاسطص  شغما  جاءت  الاغ  الصرغظئ  جازطًا  الططإ  جسض 
بالططإ شةسطاه جازطًا، شغةإ الصغام به. وق غسصط 
الثي  السمض  غصام  تاى  افتعال  طظ  بتال  الفرض 
ترضه،  سطى  السصاب  الفرض  تارك  وغساتص  ُشرض. 
بغظ  ذلك  شغ  شرق  وق  به.  غصعم  تاى  آبمًا  وغزض 
شرض  شضطعا  الضفاغئ،  سطى  والفرض  السغظ  شرض 
واْ  أَقِيمُ ﴿وَ تسالى:  شصعله  المسطمغظ،  جمغع  سطى 
افاً  فَ خِ واْ  رُ فِ ﴿انْ تسالى:  وصعله  سغظ،  شرض  الَةَ﴾  الصَّ
واْ﴾ شرض ضفاغئ، وصعله سطغه الخقة  دُ اهِ جَ االً وَ ثِقَ وَ
َا ُجِعَل اإلَِماُم لُِيْؤتَمَّ ِبِه» شرض سغظ، وصعله  والسقم: «إمِنَّ
سطغه الخقة والسقم: «َوَمْن َماَت َولَْيَس ِيف ُعُنِقِه بَْيَعٌة...

التثغث» شرض ضفاغئ. وضطعا شرض تبُئئ بثطاب 
شمتاولئ  جازطًا.  ذطئًا  الفسض  بططإ  الماسطص  الحارع 
الضفاغئ  سطى  والفرض  السغظ  شرض  بغظ  الافرغص 
جئغض  سظ  وخث  اهللا،  سظث  إبط  العجعب  جعئ  طظ 
اهللا  بفروض  بالصغام  لطاساعض  وطشالطئ  اهللا، 
وجإ  سمظ  الفرض  جصعط  تغث  طظ  أّطا  تسالى. 
وشرض  السغظ  شرض  بغظ  شرق  ق  أغدًا  شإظه  سطغه، 
الضفاغئ. شق غسصط الفرض تاى غصام السمض الثي 
ذطئه الحارع، جعاء ُذطإ الصغام به طظ ضض طسطط 
جمغع  طظ  به  الصغام  ُذطإ  أو  المضاعبئ،  ضالخقة 
غسصط  ق  طظعا  ضًق  شإن  الثطغفئ،  ضئغسئ  المسطمغظ 
وتاى  الخقة،  تصام  تاى  أي  السمض،  غصام  تاى 
الضفاغئ  شفرض  له.  الئغسئ  وتتخض  الثطغفئ  غصام 
صام  إذا  المسطمغظ  طظ  واتث  أي  سظ  غسصط  ق 
ضض  شغئصى  صغاطه،  غاط  تاى  غصغمه  بما  بسدعط 
وسطى  غاط.  لط  بالسمض  الصغام  دام  طا  آبمًا  طسطط 
عع  الضفاغئ  شرض  إن  غصال  أن  الثطأ  شمظ  ذلك 
بض  الئاصغظ،  سظ  جصط  الئسخ  به  صام  إذا  الثي 
جصط  الئسخ  أصاطه  إذا  الثي  عع  الضفاغئ  شرض 
فن  واصسغ،  أطر  تغظؤث  وجصعذه  الئاصغظ.  سظ 
طةال  غئص  شطط  وُوجث،  صام  صث  المططعب  السمض 
لئصائه. عثا عع الفرض سطى الضفاغئ، وعع ضفرض 
الثولئ  إصاطئ  شإن  ذلك  وسطى  بسعاء.  جعاء  السغظ 
سطى  أي  المسطمغظ،  جمغع  سطى  شرض  اإلجقطغئ 
ضض طسطط طظ المسطمغظ. وق غسصط عثا الفرض 
الثولئ  تصعم  تاى  المسطمغظ  طظ  واتث  أي  سظ 
الثولئ  غصغط  بما  الئسخ  صام  شإذا  اإلجقطغئ. 
طظ  واتث  أي  سظ  الفرض  غسصط  ق  اإلجقطغئ 
تصط،  لط  اإلجقطغئ  الثولئ  داطئ  طا  المسطمغظ 
سطى  اإلبط  وغئصى  طسطط،  ضض  سطى  الفرض  وغئصى 
ضض طسطط تاى غاط صغام الثولئ. وق غسصط اإلبط 
غصغمعا،  بما  الصغام  غئاِحر  تاى  طسطط  أي  سظ 

تصعم... تاى  ذلك  سطى  طسامرًا 
سطى  شرضًا  غئصى  الضفاغئ  سطى  شرض  ضض  وعضثا 
غصام  تاى  الفرض  عثا  غسصط  وق  طسطط  ضض 

المططعب. السمض 
السالط  الاترغر  تجب  فطغر  جآال  جعاب  طظ 

الرحائ أبع  خطغض  بظ  سطاء  الةطغض 

السعدان  طظ  خرجعا  سظثطا  إظعط  بض  والصعاظغظ، 
لطفارة  بغضر  طسار  (دجاعر  الثجاعر  وضسعا  صث  ضاظعا 
اقظاصالغئ لطسام ١٩٥٣م) تغث ظض عثا الثجاعر عع 
افجاس لةمغع الثجاتغر الاغ تط تسثغطعا بسث ذلك، 
صاظعن  طبض  اإلظةطغج  أجاجعا  الصعاظغظ  أغطإ  إن  بض 
إلى  وطا  افراضغ  وصاظعن  الدرائإ  وصاظعن  الحرضات 
ذلك، وظض المساسمر عع الصثوة والمبال الثي غتاثى 
غصال  تاى  بعط  لطاحئه  والمفضرون  الساجئ  وغسسى 
إظعط طساظغرون! إذن والتال ضثلك ضان طظ الطئغسغ 
لتض  طئسعبغعط  سئر  المساسمرون  الضفار  غاثخض  أن 
اإلحضال المعجعد بغظ الفرصاء الثغظ لغج لثغعط أي 
الضاشر  طحروع  غغر  والسغاجئ  لطتضط  واضح  طحروع 
تابسًا  بقدظا  طظ  جسض  الثي  المحروع  عثا  المساسمر؛ 
اقصاخاد  أن  وغضفغ  واقصاخاد،  السغاجئ  شغ  ذلغقً 
اآلن غثغره شغ السعدان طعظفع خظثوق الظصث الثولغ 
الئاصغظ،  وأشصرت  الفصراء  صاطئ  الاغ  إطقءاتعط  سئر 
وشغ السغاجئ تاخارع أطرغضا وبرغطاظغا سئر رجالعما 
وبما  وطثظغغظ،  سسضر  طظ  السعدان  شغ  الظفعذ  سطى 
أن الشطئئ لسسضر أطرغضا شإن وشعدعا وطئسعبغعا عط 
افضبر تأبغرًا اآلن، وتاى طئسعث افطط الماتثة شعلضر 
طئادرته  سئر  رجالعا  وتبئغئ  أطرغضا  لمخطتئ  غطسإ 
افخغرة، وطا سطى السسضر الثغظ عط سطى دجئ التضط 
الباظغ/غظاغر  ضاظعن  ظعاغئ  شغ  الاصى  شصث  الاظفغث،  إق 
٢٠٢٢م وشث أطرغضغ برئاجئ طساسثة وزغر الثارجغئ 
وسدعغئ  شغ  طعلغ  افشرغصغئ  لطحآون  افطرغضغ 
دغفغث جارتر شغطغث المئسعث افطرغضغ لطصرن افشرغصغ 
وصاعا  بالثرذعم  افطرغضغئ  السفارة  بأسمال  والصائط 
براغظ حعضان، الاصعا برئغج طةطج السغادة الئرعان 

الصغام سطى أطر اهللا 
طظ شروض اإلجقم

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذ جسغث الضرطغ

الخالفة وحدها من يوقف تدخل 
الكفار المستعمرين في بالدنا

شغ الثضرى الـ١٠١ لعثم دولئ الثقشئ؛ 
شإظظا سطى غصغظ بعسث اهللا جئتاظه وبحرى 
الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  بأن  ملسو هيلع هللا ىلص  رجعله 
سطى طظعاج الظئعة صائمئ صرغئاً بإذن اهللا، 
ورجعله  هللا  خائظ  ضض  جاتاجإ  وأظعا 
والمآطظغظ، وضض طظ خاشح أغثي غععد 
مُ  لَ يَعْ سَ ﴿وَ المسطمغظ،  بثطاء  المططثئ 

.﴾ لِبُونَ نْقَ لَبٍ يَ نْقَ وا أَيَّ مُ لَمُ ينَ ظَ الَّذِ

اصرأ شغ عثا السثد:

- التضعطئ اقظاصالغئ والاثطغر الممظعب لطاسطغط شغ السعدان ...٢

- السسعدغئ تاظخض طظ إربعا الععابغ   ...٢

- خظاسئ اإلرعاب واقجابمار السغاجغ ...٣

- الثولئ المثظغئ والسصث اقجاماسغ والمحاغئئ سطى 

   اإلجقم والمسطمغظ  ...٤

- المسةث افصخى وطحروع الاععغث. طا عع واجإ المسطمغظ؟!

   (التطصئ التادغئ سحرة)  ...٤
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كلمة العدد

إن ضض طسطط واع وطثطص غصعم سطى حرع اهللا سج 
وجض لغترص أحث الترص سطى الامسك بضض تضط 

تضطغفغ وتحرغسغ.
وطظ عثا المظططص جاء شغ ختغح الئثاري سظ تمغث 
غصعل:  خطغئا  طساوغئ  جمسئ  صال:  الرتمظ  سئث  بظ 
ْهُه  جمسئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص غصعل: «َمْن يُِرْد اللَُّه ِبِه َخرْياً يَُفقِّ
ُة َقامِئًَة  َا أَنَا َقاِسٌم َواللَُّه يُْعِطي، َولَْن تََزاَل َهِذِه اْألُمَّ يِن َوإمِنَّ ِيف الدِّ

ُهْم َمْن َخالََفُهْم َحتَّى يَأيِْتَ أَْمُر اللَِّه». َعَىل أَْمِر اللَِّه َال يَُرضُّ
وتاى غضعن أطر اهللا ظاعرا وظخرة اإلجقم طاتصصئ 
تسالى  اهللا  ظخرة  شغ  غةاعث  أن  طسطط  لضض  بث  ق 
وا  جُ رِ ينَ أُخْ وظخرة دغظه طخثاصا لصعله تسالى: ﴿الَّذِ
عُ اهللاَِّ  فْ الَ دَ لَوْ نَا اهللاَُّ وَ بُّ ولُوا رَ قُ قٍّ إِالَّ أَنْ يَ ِ حَ ريْ مْ بِغَ هِ ارِ نْ دِيَ مِ
اتٌ  لَوَ صَ وَ بِيَعٌ  وَ عُ  امِ وَ صَ تْ  مَ دِّ هلَُ بِبَعْضٍ  مْ  هُ بَعْضَ النَّاسَ 
نْ  مَ اهللاَُّ  نَّ  َ لَيَنْرصُ وَ ثِرياً  كَ اهللاَِّ  مُ  اسْ ا  فِيهَ رُ  كَ ذْ يُ دُ  اجِ سَ مَ وَ
ضِ  َرْ مْ يفِ األْ نَّاهُ كَّ ينَ إِنْ مَ يزٌ * الَّذِ زِ يٌّ عَ وِ هُ إِنَّ اهللاََّ لَقَ ُ نْرصُ يَ
نِ  عَ ا  َوْ هنَ وَ وفِ  رُ بِاملَْعْ وا  رُ أَمَ وَ اةَ  كَ الزَّ ا  وُ آتَ وَ ةَ  الَ الصَّ وا  امُ أَقَ
﴾، شعثه اآلغات بغان لفتضام  ورِ ُمُ اقِبَةُ األْ هللاَِِّ عَ رِ وَ املُْنْكَ
الاحرغسغئ الاضطغفغئ تاى غصعم المسطمعن سطى أطر 
اهللا سج وجض وبأطره، وعظا ضان خطاب العتغ المظجل 
وعع  سطغعط  اهللا  رضعان  وافظخار  المعاجرغظ  سطى 

طسامر إلى ضض طظ تئسعط بإتسان إلى غعم الثغظ.
الثطفاء  عط  وصغض  الثمج  الخطعات  أعض  عط  وصغض 
وجعب  سطى  تضطغفغ  دلغض  الظص  وشغ  السثل)  (وقة 
افطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر صئض الامضغظ شغ 
افرض وبسثه وذلك تاى غضعن أطر اهللا ظاعرا طظ 
إله  (ق  عع  إلغه  ظثسع  الثي  المسروف  أن  السطط  خقل 
إق اهللا طتمث رجعل اهللا) والمظضر الثي ظظعى سظه عع 

الحرك والظفاق بضض خعره.
وبالسعدة إلى تثغث الئثاري شغ بثاغئ المعضعع ظرى 

أطعرا احامض سطغعا وعغ:
١- بغان شدض الافصه شغ الثغظ والترص سطى وجعد 
أطر  سطى  الصغام  غضعن  تاى  افطئ  شغ  المةاعثغظ 
الثغظ صعغا، روي سظ سمر بظ الثطاب رضغ اهللا سظه 
الئثاري:  وصال  ُتّسَعدَّوا"  أن  صئض  "تفصععا  صال:  أظه 
"وبسث أن تسعدوا شصث تسطط أختاب رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
اهللا:  رتمه  الحاشسغ  اإلطام  وصال  جظعط"،  ضئر  شغ 
"تفصه صئض أن ترأس شإذا رأجئ شق جئغض إلى الفصه" 
لضبرة المحاغض. وصال جسغث بظ جئغر: "ق غجال الرجض 
سالما طا تسطط شإذا ترك السطط وظظ أظه صث اجاشظى 
شعع أجعض طا غضعن"، وعثا تتثغر طظ ترك الافصه شغ 
الثغظ فن سثم طسرشئ أطعر الثغظ تعصع شغ المعالك.
٢- أن ظضعن سطى غصغظ بأن اهللا عع المسطغ والمظسط، 
أظسط سطغظا باإلجقم واخاارظا لتمض الرجالئ، وأن ظضعن 
تمطئ افطاظئ أتئاع الظئغ طتمث ملسو هيلع هللا ىلص الثي صسط بغظظا 
العثى وأوضح السئغض شمظ أخثه واساخط به ظةى 
اهَ  رَ وطظ زاغ سظه أو اظترف عطك. صال تسالى: ﴿الَ إِكْ
وتِ  رْ بِالطَّاغُ فُ كْ ن يَ يِّ فَمَ نَ الْغَ دُ مِ شْ َ الرُّ بَنيَّ ينِ قَد تَّ يفِ الدِّ
ا  امَ هلََ صَ ثْقَى الَ انفِ ةِ الْوُ وَ رْ كَ بِالْعُ سَ تَمْ دِ اسْ قَ مِن بِاهللاَِّ فَ ؤْ يُ وَ
أي  اإلجقم  عغ  العبصى  شالسروة   .﴾ لِيمٌ عَ يعٌ  مِ سَ اهللاَُّ  وَ
ن  مَ ق إله إق اهللا طتمث رجعل اهللا، وصال جئتاظه: ﴿وَ
ةِ  وَ رْ بِالْعُ كَ  سَ تَمْ اسْ دِ  قَ فَ نٌ  ْسِ حمُ وَ  هُ وَ اهللاَِّ  إِىلَ  هُ  هَ جْ وَ لِمْ  يُسْ

ورِ﴾. ُمُ اقِبَةُ األْ إِىلَ اهللاَِّ عَ ثْقَى وَ الْوُ
السصغثة  بإخقص  تسالى  هللا  العجه  إجقم  شغةإ 
الترص  طع  بضطغاه  الثغظ  سطى  غصئض  بأن  والسئادة 
سطى ضض سمض خالح، وضض طظ ظزر شغ غغر الحرغسئ 
شاظترف  تسالى  اهللا  إلى  وجعه  غسطط  شطط  والعتغ 
وضض وتاه، وعثا تتثغر طظ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص تغث صال: 
ِتي ِبأَْخِذ الُْقُروِن َقْبلََها ِشْرباً ِبِشْربٍ  اَعُة َحتَّى تَأُْخَذ أُمَّ «َال تَُقوُم السَّ
وِم؟ َفَقاَل: َوَمِن  َوِذَراعاً ِبِذَراعٍ، َفِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه كََفاِرَس َوالرُّ

النَّاُس إِالَّ أُولَِئَك» رواه الئثاري.
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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إن تثخض الشرب الضاشر المساسمر شغ بقد المسطمغظ 
شغ  أظه  إق  اقجاسمار،  صثم  صثغط  السعدان  وبثاخئ 
اآلوظئ افخغرة ضان الاثخض شغ حآوظظا الثاخطغئ جاشرًا 
تضاطظا  أن  الظاس  لساطئ  تاى  أظعرت  الاغ  لطثرجئ 
طةرد طعظفغظ غظفثون افواطر الاغ تأتغعط طظ الثول 
لاطك  بالمئسعبغظ  غسمى  طا  سئر  الضئرى  اقجاسمارغئ 
ظعاغئ  شغ  عط  الثغظ  الثولغغظ  المئسعبغظ  أو  الثول 
افطط  غطاء  تتئ  ظفسعا  الثول  لاطك  طئسعبعن  افطر 
الماتثة، وغضفغ لطثقلئ سطى ذلك طا غصعم به طئسعث 
افطط الماتثة لطسعدان ورئغج بسبئ غعظااطج بغار 
شعلضر طظ لصاءات بثأت برئغج طةطج السغادة طرورًا 
بافتجاب والضغاظات والةماسات وطا غسمى بمظزمات 
الخعشغئ  والطرق  افعطغئ  واإلدارات  المثظغ  المةامع 
وغغرعا، وضأّظه عع التاضط الفسطغ لطسعدان، شغ العصئ 
الثي غاط شغه عثا الاثخض تاى شغ تفاخغض الافاخغض 
وبخعرة غعطغئ شغ بقدظا ق تسمح عثه الثول باثخض 
إذن  شطماذا  حآوظعا،  طظ  حأن  أي  شغ  أخرى  دولئ 
اإلجراء  تضاطظا  غاثث  ق  ولماذا  بقدظا؟!  شغ  غاثخطعن 
طظ  بقدعط  تماغئ  شغ  عط  غاثثوظه  الثي  ظفسه 

الاثخقت أغاً ضان ظعسعا؟!
لقجابئ سطى عثغظ السآالغظ ق بث أن ظصش سطى الظزام 
الثي ُظتضط به، عض عع ظزام ظابع سظ سصغثتظا أم عع 

ظزام اباثسظاه ظتظ بأععائظا أم طاذا؟
إن الظاظر لفظزمئ السغاجغئ واقصاخادغئ والاسطغمغئ 
سطى  صائمئ  لغسئ  غةثعا  تغاتظا  تظزط  الاغ  وغغرعا 
أجاس سصغثتظا، تاى وق عغ طظ أععاء أعض السعدان، 
وإظما عغ ظزط وربظاعا طظ الضاشر المساسمر اإلظةطغجي 
سصغثة  بسصغثته؛  شسطغاً  السعدان  غتضط  ضان  الثي 
افظزمئ  وضع  سطغعا  وبظاًء  التغاة،  سظ  الثغظ  شخض 

إصاطئ الثقشئ 
شرض سطى ضض طسطط

بصطط: افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض)*

أخثرت طتضمئ أطظ الثولئ شغ افردن افربساء الماضغ، تضمعا الةائر بالسةظ لمثة أربع جظعات، سطى ضض طظ 
افجااذغظ طتمث وطتمعد خئح خرخعر، طظ حئاب تجب الاترغر، باعماغ اقظاساب لتجب الاترغر وتصعغخ 
ظزام التضط، وصال بغان ختفغ أخثره شغ الغعم ظفسه، المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ افردن: شغ 
وصئ غائةح الظزام باإلخقح السغاجغ وترغئ الاسئغر، الغعم غفادح ضثب الظزام وطثى تصثه سطى اإلجقم 
وتمطئ دسعته، شعض غسائر الظزام افردظغ الثسعة لقجقم وتطئغصه سمقً غصعض تضمه؟! شئؤج عع طظ ظزام 
طأزوم طرسعب، غصعم سطى تئسغئ الشرب، وق جظث له طظ أطاه وق طظ أعض افردن، شرائتئ شدائته باتئ تجضط 
افظعف. وأردف الئغان: إن ضظاط تزظعن بأن ظطمضط وأتضاطضط الصدائغئ الةائرة َجُابظغ تجب الاترغر وحئابه 
سظ طعاخطئ تمض الثسعة والسمض قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ شأظاط واعمعن، شتجب الاترغر وحئابه باباعن سطى 
سعثعط طع اهللا جئتاظه وسطى ذرغص رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، ق غدغرعط تآطر الشرب الضاشر، وق تبظغعط أتضام أظزمئ 
السمالئ الاغ تعجعا ضطمئ تص، وق غطعغعط تصُث تاصث وق غصسثعط سظ السمض شغ جئغض اهللا طضُر طّضار خئغث، وق 
ظطط طرتِجق رخغص، طاضعن شغ ذرغص السجة والظةاة وتثطغص افطئ طظ الثل والصعر واقجاسئاد، شعسث اهللا 

جئتاظه بات صرغئاً، ضما باتئ بحرى رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بثقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة تطعح بافشص.

محكمة أمن النظام األرد تمعن  طغيانها
فتحكم بالسجن أربع سنوات ع شاب من حزب التحرير
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 افربساء ٢٢ طظ رجإ ١٤٤٣ عـ المعاشص ٢٣ حئاط/شئراغر ٢٠٢٢ طـ  ٢     السثد ٣٧٩

شغ أوجه الحئه لما غةري شغ إدلإ السعرغئ، وذئص بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ 
وقغئ الغمظ: أشاق الظاس غعم الثمغج ١٠ حئاط/شئراغر سطى رشع حرضئ الظفط جسر الئظجغظ طظ ٨٥٠٠ رغال 
إلى ٩٩٠٠ رغال لطسئعة "٢٠ لار" بالرغط طظ أن شارة اتاةاز السفغظئ لط تاةاوز ٢٠ غعطًا طصارظئ بسابصاتعا 
الاغ تةاوزت حععرًا والاغ ُغئظى سطغعا غراطات تداف شعق جسر المحاصات الظفطغئ، وضطعا تضئغث فعض الغمظ 
الثغظ غساظعن العغقت بصخش غصخ طداجسعط طظ جفعاء الاتالش، وإظعاضعط باجاشقل تاجاتعط افجاجغئ 
بق  والثارج  افسثاء طظ الثاخض  فتصاد  طخئًا  الغعم شغ الغمظ  الظاس  لغضعن  رتمئ  أي  دون  أجسارعا  ورشع 
أدظى رتمئ أو حفصئ. وأضاف الئغان: لصث ظزط التعبغعن حراء الظاس لطئظجغظ طظ طتطات السعق السعداء 
بـ١١٢٠٠ رغال، وسظث طقتزاعط تعاشئ الظاس سطى العصعد بعثا السسر أجال الطمع الثي لط غظاه لسابعط 
لاضعن الاسسغرة الةثغثة طاعجط جعاد جعادعط بق رصغإ أو تسغإ إق تاجئ الظاس الماجئ واجاشقلعا 
اقجاشقل الئحع. ضما ق ظظسى بأن طظ جسطعا جاار بعرتعط عع إجصاط جرسئ طظ جئصععط طظ ٣٥٠٠ إلى 
٤٠٠٠ رغال لطسئعة العاتثة طظ ٢٠ لارًا، عط طظ غرشع جسرعا الغعم إلى ٩٩٠٠ رغال. شضقعما غساةغئان 
لاعجغعات الئظك الثولغ. وخطص الئغان إلى الصعل: إظعا أظزمئ بحسئ تساشض الترب والسطط ولظ تئصغ أدظى 
جعث شغ إظعاك المسطمغظ لغزض خظعسعط لشغر جططان اهللا، وطا سجة المسطمغظ إق باقلافاف تعل حرع ربعط 
وإصاطئ دولاعط دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، لغضعن لعط تاضط غثحى اهللا وغثاشه أسثاء 
اهللا، شاإلجقم صث أوجث ظزاطًا اصاخادغًا طبالغًا غعازن بغظ تاجئ الفرد وتاجئ الثولئ وتاجئ الةماسئ؛ بتغث 
غدمظ إحئاع تاجات ضض شرد بسغظه وغمضِّظ الثولئ طظ الصغام بعاجئاتعا وغتصص لطةماسئ افطظ واقجاصرار 

.﴾ وقِنُونَ مٍ يُ وْ امً لِّقَ كْ نَ اهللاِّ حُ نُ مِ سَ نْ أَحْ مَ شغ ضاشئ المةاقت، ﴿وَ

بطئاسئ  الاجم  الثولغ  الئظك  "إن  بصعلعا:  التصغصئ 
الضااب شغ العظث بظسئئ ٨٠٪، وأضثت ذئاسئ الضاإ 
إلى  ترتغطعا  اظازار  شغ  تالغاً  أظعا  وأوضتئ  المسظغئ 

الثرذعم" (جعدان برس ٢٠٢١/١٢/٢٧م).
والاسطغط  الاربغئ  ــعزارة  ب المظاعب  طثغر  بــثل  لصث 
اقظاصالغئ  الفارة  بثاغئ  طع  الصراي  سمر  المساصغض 
طتاوقت ضثمئ لطائحغر باشغغر المظاعب، وطظ إشراغ 
المظاعب الاسطغمغئ طظ الصرآن والثروس الفصعغئ، طع 
السعر  أن  بتةئ  افجظئغئ!  الطشات  تسطغط  سطى  الارضغج 
ضبغرة سطى الطقب، وغثعإ الصراي إلى أضبر طظ ذلك 
غسغح  الطفض  تةسض  الجلجلئ  طبض  جعرة  "إن  شغصعل: 
شغ ذسر"! جئتان اهللا رب السالمغظ! لصث ضان أجقشظا 
تاى  السادجئ  بطعغ  سظث  اهللا  ضااب  تفر  غضمطعن 
إظعا  ظسط  غسصطعن؟!  ق  السفعاء  لعآقء  شما  الااجسئ، 

ترٌب سطى اإلجقم وأعطه.
أضث  ٢٠١٧/١٢/١٣م:  شغ  قغظ  أون  الثطغب  ظحرت 
شغ  تغطرجعن،  رغضج  افطرغضغ،  الثارجغئ  وزغــر 
بمعاجعئ  بثأت  السسعدغئ  "أن  ٢٠١٧/١٢/١١م: 
الثساغئ الماطّرشئ طظ خقل إدراج طعاد جثغثة وجتإ 
أخرى طظ المظاعب الثراجغئ شغ المثارس والمساجث 
"اتفصظا  تغطرجعن:  وصال  الماطّرف".  الفضر  تظاعخ 
المثارس  شغ  تثرس  جثغثة  ضاإ  ظحر  سطى  طسعط 
جاتض  والاغ  السالط،  تعل  المساجث  شغ  المعجعدة 
ضما  السسعدغئ".  شغ  الصثغمئ  الثراجغئ  الضاإ  طتض 
أسطظ وزغر الاسطغط السسعدي، أتمث بظ طتمث السغسى، 
بالاساطض  بثأت  بقده  "أن  ٢٠١٧/١٢/١٠م:  اقبظغظ 
طع الرابطئ افطرغضغئ العذظغئ لاسطغط افذفال الخشار 
(ظاغك) طظ أجض تخمغط المظاعب والمساغغر المظعةغئ 

الةثغثة".
إن تعشغر الاسطغط فبظاء المسطمغظ واجإ طظ واجئات 
َعْن  َمْسُؤوٌل  َوُهَو  َراعٍ  «اِإلَماُم  ملسو هيلع هللا ىلص:  الظئغ  غصعل  الثولئ، 
ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  جسض  شصث  وأعمغاه  افطر  ولسزط  َرِعيَِّتِه»، 
شثاء افجغر شغ بثر تسطغط سحرة طظ أبظاء المسطمغظ 

الصراءة والضاابئ.
حثخغات  بظاء  عع  اإلجقم  شغ  الاسطغط  طظ  والعثف 
إجقطغئ (سصطغئ وظفسغئ)؛ سصطغئ إجقطغئ، تسصض افطعر 
وظفسغئ  جئتاظه،  اهللا  أطر  سطى  بظاء  سطغعا،  وتتضط 
سطى  بظاًء  وتاأخر  وتاصثم  وتتةط،  تمغض  إجقطغئ، 
الاسطغط.  شغ  افخض  عع  وعثا  وجض،  سج  اهللا  رضعان 
تغث غضعن تطصغ جمغع المسارف، طرتئطاً ارتئاذاً وبغصًا 
بالسصغثة اإلجقطغئ، وسطى عثا افجاس تعضع طظاعب 
جمغع  شغ  السطماء  شغاثرج  الئتث،  وطظاعب  الاسطغط 
السطعم الاطئغصغئ طظ شغجغاء وضغمغاء وذإ وعظثجئ، 

وغغرعا طظ السطعم.
تضفض دولئ اإلجقم الثقشئ الاسطغط المةاظغ لضض أشراد 
والباظغئ  افولى  طرتطاغظ  شغ  إلجاطغاً  وغضعن  الرسغئ، 
سطى  الثقشئ  دولئ  تسمض  ضما  والباظعي).  (افجــاس 
تعشغر جمغع طاططئات الئتث والثراجئ؛ طظ طثائرات، 

ووجائض وغغرعا طظ طساطجطات الاسطغط.
إن دولئ الثقشئ لضعظعا دولئ طئثئغئ ذات رجالئ، شإن 
تسطغمعا لغج جاطثًا سطى الظاتغئ السطمغئ شتسإ، بض 
عع بطئسه غظصض الظاتغئ السطمغئ إلى الظاتغئ السمطغئ 
شغ ضض طظاتغ التغاة، وإن الحثخغات اإلجقطغئ الاغ 
وسسضرغغظ،  جغاجغغظ  طظ  الثقشئ،  دولئ  تخظسعا 
وسطماء شغ حاى المةاقت، جغشغرون وجه السالط تغظ 

صغام عثه الثولئ.
إق  المسطمغظ  بقد  شغ  الاسطغط  طحاضض  تتض  لظ  لثا 
سمض أعض السعدان لعثا  بإصاطئ دولئ اإلجقم، شعقَّ 
السمض السزغط؛ إلغصاف عثا اقظعغار شغ الاسطغط وشغ 

حاى طةاقت التغاة؟!
* طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

تصعم السسعدغئ بالاظّخض طظ إربعا الععابغ بثطعات 
جطمان  المطك  إسقن  آخرعا  ضان  وطاسارسئ  طمظعةئ 
سظ غعم ٢٢ حئاط/شئراغر طظ ضض جظئ غعطاً لاأجغج 
الثولئ السسعدغئ، واسائاره إجازة رجمغئ تتافض الثولئ 
شغه بثضرى تأجغسعا جظعغاً، وذلك باسائار أّن طتمث 
السسعدغئ  الثولئ  تأجغج  سظ  أسطظ  صث  جسعد  بظ 

باارغت ١٧٢٧/٠٢/٢٢م.
الاارغت  عثا  تسائر  ق  السابص  شغ  السسعدغئ  وضاظئ 
عع تارغت الاأجغج، بض ضاظئ تسائر تارغت تأجغسعا 
اقتفاق  تّط  تغث   ١٧٤٥ السام  إلى  غسعد  التصغصغ 
الاارغثغ بغظ افطغر طتمث بظ جسعد والحغت طتمث 
بغظ  والفرق  الثولئ،  تأجغج  سطى  الععاب  سئث  بظ 

الاارغت افول والباظغ بماظغئ سحر ساطاً.
خشغرة  جسعد  آل  إطارة  ضاظئ   ١٧٢٧ السام  شفغ 
إلى  ضثلك  وظّطئ  الئصاء،  سطى  صادرة  وغغر  وضسغفئ 
جسعد  بظ  طتمث  إلى  الععاب  سئث  طتمث  اظدط  أْن 
الثولئ،  وتعّجسئ  الجخط،  شأسطاعا   ١٧٤٥ السام  شغ 
المئظّغئ  صعاسثعا  إرجاء  وتّط  وترّجثئ،  وتمّثدت 
بصئ  بثلك  شظالئ  الععابغ،  المثعإ  أجاس  سطى 

الثقشئ  ضّث  بصعة  دسمعا  الثي  اإلظةطغجي  المساسمر 
السبماظغئ، ووضع ضض بصطه خطفعا لاضعن عثه الثولئ 
العلغثة - شغما بسث - عغ صاسثة السغاجئ الئرغطاظغئ 
تساثثطه  طسمعم  خظةر  إلى  ولااتّعل  المظطصئ،  شغ 
برغطاظغا لاطسظ به صطإ افّطئ اإلجقطغئ، ولاصعد أضئر 

سمطغئ اظفخالغئ سظ الثقشئ السبماظغئ.
عضثا إذًا تّمئ وقدة الثولئ السسعدغئ افولى وذلك 
باصاجط السططئ بغظ افطغر والحغت، شالتضط والسغاجئ 
والترب لفطغر، والثغظ والفاغا والسئادة لطحغت، شافول 
العاجئئ  والطاسئ  الحرسغئ  غمظته  والباظغ  افطر  ولغ 
أبظاء  أخئح  وبثلك  الثغظغ،  المظخإ  اتاضار  طصابض 
عط  الحغت  آل  أبظاء  وأخئح  التضام،  عط  جسعد  آل 
افجاس،  عثا  سطى  الثولئ  وتأّجسئ  المحرسظغظ، 
واجامرت ضثلك فضبر طظ صرظغظ طظ الجطان، واطاثت 

سطى عثا المظعال تاى عثه افغام.
اقتفاق  عثا  تاةاعض  بثأت  الغعم  السسعدغئ  لضّظ 
وتاظخض طظه، وأخئتئ ُتشّغر افجج الاغ بظغئ سطغعا 
اقتفاق  شااةاعض  جظئ،  طائاغ  طظ  أضبر  طظث  الثولئ 
الاارغثغ بغظ ابظ جسعد وابظ سئث الععاب، وأخئتئ 
ظفسعا  وتصثم  الثولئ،  سظ  الععابغئ  الخفئ  تفخض 
سطى أظعا دولئ سطماظغئ بساار وذرغسئ الثولئ المثظغئ، 

وعثا عع السئإ الراجح شغ اخاغار تارغت ١٧٢٧ ضثضرى 
تأجغج، والاثطغ سظ تارغت ١٧٤٥ والثي عع الثضرى 

التصغصغئ له.
تتثغث  "إّن  الظزام:  أبعاق  أتث  التمث  ترضغ  غصعل   
الثولئ  تأجغج  لثضرى  سام  ضض  طظ  حئاط  غعم ٢٢ 
الاارغثغ  اقتفاق  غعم  طظ  بثقً  الاأجغج  غعم  باجط 
بغظ افطغر والحغت إّظما عع لطاأضغث سطى طثظغئ الثولئ 
الثرسغئ  إلى  الحغت  جاء  صث  إذ  افولى،  جثورعا  شغ 
طساظخرا ولغج داسما أو طآّجساً"، وعثا الضقم الثي 
غافعه به أبعاق الظزام شغه تجوغر واضح لطاارغت فّن 
ابظ سئث الععاب لط غضظ طساظخرا بض ضان طآّجسًا 

وحرغضاً قبظ جسعد.
وُغحّئه ترضغ التمث الترضئ الععابغئ بالترضئ الظخراظغئ 
الاارغثغئ شغصعل: "ضاظئ ترضئ سئث الععاب الاّطعرغئ 
العّعابغئ أغثغعلعجغئ دغظغئ جاسثت الثولئ السسعدغئ 
افولى شغ الاعجع بق حك، وبسث ذلك اظاعئ ُطعّماعا 
شغ  المسغتغئ  الاطعرغئ  اظاعئ  طبطما  الاارغثغئ 
برغطاظغا وأطرغضا تغظ الاأجغج، والغعم اظاعئ عثه 

الدرورة وأخئتئ ججءًا طظ الاارغت".

وضقم ترضغ التمث عثا غثل بحضض صاذع سطى تظضر 
تأجغج  شغ  الععاب  سئث  ابظ  لثور  جسعد  آل  تضام 
شغ  الععابغئ  دور  تتةغط  تسّمث  سطى  وغثل  دولاعط، 
اإلرث  تفضغك  ُطتاولئ  سطى  ضثلك  وغثل  الثولئ،  بظاء 
وبغظ  جسعد  آل  طمطضئ  بغظ  غةمع  الثي  الاارغثغ 

الععابغئ.
تثطععا  الاغ  افخرى  الماسارسئ  الثطعات  وطظ 
السطط  لاشغغر  الاتدغر  اقتةاه  عثا  شغ  السسعدغئ 
رجعل  طتمث  اهللا  إق  إله  ق  سئارة  وإزالئ  السسعدي 
السربغئ  الممطضئ  سئارة  واجائثال  خفتاه،  طظ  اهللا 
السسعدغئ بعا، إق أّن تضام السسعدغئ سظثطا وجثوا 
ضئغرًا ضث عثه الثطعة الاغ ذرتعا  اجاظضارًا حسئغاً 
طا ُغسّمى بمةطج الحعرى السسعدي، تراجسعا طآصاًا 
سظعا، وتراجسئ ضثلك تضعطاعط رغبما تاعّغأ افجعاء.

غعم  طبض  المثارسئ  السسعدغئ  المظاجئات  عثه  إّن 
الثي  العذظغ  والغعم  تثغباً،  ُحرع  الثي  الاأجغج 
السسعدي  الثور  شدح  شغ  تساعط  صئض،  طظ  ُحّرع 
الماآطر سطى افّطئ، وغضحش طثى سثاء تضام آل جسعد 
لقجقم، وُغحسض شغ ظفعس أبظاء ظةث والتةاز البعرة 
ضث عآقء الروغئدات الثغظ تعّرذعا تاى الظثاع شغ 

 الثغاظئ والسمالئ

التضعطئ اقظاصالغئ والاثطري املمظعب 
لطاسطغط يف السعدان

لصث وخض الاسطغط شغ السعدان إلى وضع ضاربغ طتجن، 
تداشرت  واقظعغار،  الثطار  عاوغئ  إلى  غاثترج  شعع 
شغ عثا الاثطغر واقظعغار الماسمث سعاطض سثة، ضان 

لطتضعطئ اقظاصالغئ شغعا ظخغإ افجث.
اإلجراطغئ؛  اقظاصالغئ  التضعطئ  جغاجات  شاصمئ  لصث 
طظ رشع الثسط وتترغر السمطئ طظ أزطئ اقصاخاد شغ 
السعدان، بخظاسئ الشقء الفاتح، الثي زاد طحضقت 
الاسطغط ورشع طظ تضطفاه بالظسئئ لفجر، طع رشع الثولئ 
غثعا سظ الاسطغط التضعطغ، وارتفاع الرجعم الثراجغئ 
شغ  الاسطغط  غسامث  تغث  الثاخئ،  لطمثارس  الئاعزئ 
الثرذعم بحضض ضئغر سطى المثارس الثاخئ الاغ بطس 
سثدعا تسإ السربغ الةثغث شغ ٢٠٢١/٩/٨م، ظتع 
ضسش  بسئإ  تطمغث،  ططغعن  تعالغ  وتدط  ألفاً،   ١٢
المثارس التضعطغئ الاغ تأبرت بئغؤات تربعغئ جطئغئ، 
طع ازدتام الفخعل، وصطئ المسطمغظ المآعطغظ لعةرة 
أخئح  الثي  السام  الاسطغط  طةال  ترضعط  أو  المسطمغظ 
ذاردًا لسثم اعامام الثولئ به طع ضغص المسغحئ وصطئ 
الراتإ، طا جاعط شغ تثطغر الئغؤئ المثرجغئ وضسش 
طا  لططقب،  وإداراتعط  المسطمغظ  وطراصئئ  طاابسئ 
أدى إلى تفطئ الضبغر، وغزعر ذلك شغ ضسش درجات 
الاسطغط  تثععر  إلى  أدى  طا  وتتخغطعط،  الاقطغث 

التضعطغ شغ طراتطه المثاطفئ.
ظحرت جعدان برس شغ ٢٠٢٢/٠١/٢٦م، سظ رئغج 
الطةظئ الاسغغرغئ فختاب المثارس الثاخئ أن أزطئ 
الضااب المثرجغ لط تراوح طضاظعا تاى ظعاغئ الفارة 
افولى.. وأضاف: "أظعرت الظاائب بسث تختغتعا تثظغًا 
شغ طساعى الاتخغض شغ بسخ المثارس بسئإ سثم 

تعشر الضااب المثرجغ".
التضعطغئ،  المثارس  طثغري  طظ  سثدًا  ظاصحُئ  لصث 
أغطئعط  وأسطظ  بألط،  الاسطغط  وضع  طظ  حضعا  الثغظ 
الظغئ شغ الاعصش سظ السمض، إذا اجامرت افوضاع سطى 
المسطمغظ،  تعشغر  سظ  الثولئ  سةج  طظ  تثطروا  ذلك، 
والضاإ، بض شرضئ بسخ المثارس التضعطغئ طئالس 
سظ  بسغثًا  بافجرة  طسطمغظ  سظ  لائتث  الطقب  سطى 
تاعاذأ  التضعطئ  أن  غسظغ  طا  التضعطئ،  طسالةات 

لثخثخئ الاسطغط.
شغ  طاسمثة  بمشاطرة  اقظاصالغئ  التضعطئ  صاطئ  ضما 
تشغغر السطط الاسطغمغ، تغث أضاشئ المرتطئ الماعجطئ 
وق  لطمسطمغظ،  الضاشغ  السثد  شغه  تمطك  ق  وصئ  شغ 

المئاظغ الضاشغئ!
أطا الاسطغط السالغ شطغج أصض جعءًا، شصث تعصفئ أغطإ 
٢٠١٩م،  السام  طظث  لسظعات،  الثراجئ  سظ  الةاطسات 
طع  افولى  الفخعل  شغ  الطقب  بسخ  زال  طا  تغث 
تثرج أصراظعط شغ الةاطسات الثاخئ، جاسث شغ ذلك 
طع  العضع،  باتسغظ  والمطالئات  اقساخاطات  ضبرة 
الاسطغض سظ الثراجئ شارات ذعغطئ، طع ارتفاع رجعم 
واجاتصاصه  الطالإ  ظةاح  برغط  لطةاطسات  الثخعل 
لطصئعل  المصاسث  أغطإ  لاتعغض  الةاطسئ،  شغ  طصسثًا 

الثاص؛ (بالمطغارات)!
اقظاصالغئ  التضعطئ  صاطئ  لصث  المظاعب:  تشغغر  جرغمئ 
باشغغر المظاعب شغ وصئ تافاصط شغه افزطات طع الخراع 
بغظ الفرصاء سطى التضط، طا غسظغ أن تشغغر المظاعب طظ 
اقجاسمارغئ  الثول  شرضاعا  الاغ  افجاجغئ  افجظثة 
سطى  غافص  اقظاصالغئ  التضعطئ  سطى  وطآجساتعا 

تظفغثعا المثظغعن والسسضرغعن.
إن تشغغر المظاعب ترب طظزمئ سطى المسطمغظ، تثغرعا 
افجاجغ  الثاسط  أن  غرابئ  وق  اقجاسمارغئ،  الثول 
تاول  شصث  الثولغ.  الئظك  عع  المظاعب  عثه  لاشغغر 
الئاصر،  جاطغ  الاسطغط  الاربغئ  لعزارة  الرجمغ  الظاذص 
إظضار تثخض الئظك الثولغ شغ ذئاسئ الضااب المثرجغ 
وضغطئ  أن  إق  ٢٠٢١/٠٩/٠٨م.  برس  جعدان  تسإ 
ضحفئ  أتمث  إبراعغط  تظان  المضطفئ  الاربغئ  وزارة 

السسعدغئ تاظخض طظ إربعا الععابغ
ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ــــــــــ
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الحوثيون يتالعبون برفع أسعار المشتقات النفطية 
بدالً من خفضها وال رادع لهم

raya_no_379.indd   2raya_no_379.indd   2 21.02.2022   12:42:2221.02.2022   12:42:22



 السثد ٣٧٩  ٣      افربساء ٢٢ طظ رجإ ١٤٤٣ عـ المعاشص ٢٣ حئاط/شئراغر ٢٠٢٢  طـ  

الاصى وشث طظ تجب الاترغر/ وقغئ السعدان الثمغج ١٠ حئاط/شئراغر، بالئروشغسعر طتمث تسغظ أبع خالح 
رضا  ظاخر  افجااذ  بإطارة  العشث  وضان  السعدان،  شغ  السغاجغئ  افزطئ  لتض  السعدان  تضماء  طئادرة  خاتإ 
طتمث سبمان رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان غراشصه افجااذ سئث اهللا تسغظ 
طظسص الطةظئ وافجااذ سئث الصادر سئث الرتمظ سدع الطةظئ. شغ بثاغئ الطصاء تتثث الئروشغسعر طتمث تسغظ 
أبع خالح سظ طئادرته وأظعا طظ أجض خعن الئقد طظ الاحزغ شغ ظض الخراع التاد الةاري اآلن شغ السعدان 
واقجاعثاف اقجاسماري لامجغص الئقد وظعإ برواتعا وذلك شغ إذار تض جعداظغ جعداظغ. بط تتثث افجااذ 
ظاخر رضا سظ الخراع الضئغر الثي غةري اآلن شغ الئقد، وعع خراع اجاسماري غساثثم أدوات طتطغئ. وق بث طظ 
إدارة الخراع بالظزر لفطر طظ زاوغئ السصغثة اإلجقطغئ وأن غضعن المظططص عع اإلجقم ولغج العذظ أو افذر 
الاغ شرضعا العاصع. واإلجقم صث تثد لظا الظزام السغاجغ الثي ظتضط به وتضعن الظعدئ سطى أجاجه، وعع 
ظزام الثقشئ ولغج الاتعل الثغمصراذغ أو غغره. وشغ خاام الطصاء أّطظ الطرشان سطى اساماد السصغثة اإلجقطغئ 

وتثعا أجاجاً لطافضغر ووضع التطعل والمسالةات. وشغ ظعاغئ الطصاء تط الاأضغث سطى الاعاخض وأعمغاه.

٣- بغظ لظا التثغث الحرغش تضما حرسغا وعع وجعب 
وجعد الساططغظ إلظعاض افطئ الصائمغظ سطى أطر اهللا 
سج وجض والصائمغظ بأطر اهللا جئتاظه وتسالى. والصائط 
سطى  المآتمظ  الثغظ  سطى  المآتمظ  عع  افطر  سطى 
السصغثة الاغ غظئبص سظعا ظزام تغاة افطئ اإلجقطغئ 
شغ ضض طضان، الثغظ لط غشغروا ولط غئثلعا دغظ اهللا. 
المائع  لفتضام  المظفث  عع  جئتاظه  اهللا  بأطر  والصائط 
لططرغصئ الحرسغئ شغ إصاطئ اإلجقم سطى العجه الثي 

شسطه رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.
طظ  المثح  عثا  اهللا  أطر  سطى  الصغام  أطر  أخث  لثلك 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وضان البظاء طعخعق لضض طظ غترص 
سطى افخث به ضما عع وغامسك به طعما واجعه طظ 
ُة َقامِئًَة َعَىل أَْمِر اللَِّه َال  خساب شصال ملسو هيلع هللا ىلص: «َولَْن تََزاَل َهِذِه اْألُمَّ

ُهْم َمْن َخالََفُهْم َحتَّى يَأيِْتَ أَْمُر اللَِّه». يَُرضُّ
شضان تمض الثسعة إلى اإلجقم والسمض سطى إغةاده 
غةإ  الثي  ملسو هيلع هللا ىلص  طتمث  الظئغ  طغراث  التغاة  واصع  شغ 
اإلجقم  سطى  ظتاشر  أن  أردظا  إن  سطغه  المتاشزئ 
غغر  طظ  لقجقم  طآبر  وجعد  غاخعر  ق  فظه  شغظا. 
ظفعس  شغ  اإلجقم  ظصاء  غاخعر  وق  تعجثه،  دسعة 
افشضار  غئح  طظ  تظصغه  دسعة  غغر  طظ  المسطمغظ 
الثغظ  صعي  لما  اإلجقطغئ  الثسعة  شطعق  المظترشئ، 
اهللا  تةئ  أصغمئ  ولما  سطغه  تعشر  ولما  اظاحر  ولما 
تةئ  تزعر  الظصغ  اإلجقم  إلى  بالثسعة  خطصه.  سطى 
بارك  لعط  سثر  وق  الضاشر  تةئ  وتصطع  المسطط 
الً  سُ ﴿رُ تسالى:  صال  الدقل،  سطى  وبصائعط  اإلجقم 
دَ  عْ بَ ةٌ  جَّ حُ اهللاَِّ  ىلَ  عَ لِلنَّاسِ  ونَ  يَكُ لِئَالَّ  ينَ  رِ نْذِ مُ وَ ينَ  ِ بَرشِّ مُ

كِيامً﴾. يزاً حَ زِ انَ اهللاَُّ عَ كَ لِ وَ سُ الرُّ
وطظ ضض طا جئص تئرز لظا الخطئ العبغصئ بغظ اإلجقم 
وبغظ الثسعة إلغه وغزعر طسظى صغام افطئ سطى أطر 
وأطرا  رضغظا  رضظا  اإلجقم  إلى  الثسعة  شاضعن  اهللا، 
تغعغا شغ اإلجقم قزطئ له لجوم اظاحاره، تاى أخثت 
الثسعة إلى اإلجقم والسمض إلغةاده شغ واصع التغاة 

ألشئ بطثغئ جاعضععلط ظثوة لتجب الاترغر/ السعغث تعل اخاطاف الثثطات اقجاماسغئ الصسري لفذفال. وسطغه 
صال بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ السعغث: إن ترغئ الاسئغر تّص طتمغ دجاعرغاً، وطع 
ذلك، سظثطا تاط طساءلئ السططات والحرذئ سظ جرائمعط، تخئح عثه الترغئ شةأة غغر طصثجئ! وأضاف الئغان: 
إلى  اقتعام  أخابع  باعجغه  التصغصغئ  المحضطئ  سظ  بسغثًا  الارضغج  تتعغض  اإلسقم  ووجائض  السغاجغعن  غتاول 
اإلجقم، بغظما الةرغمئ التصغصغئ عغ خطش الثثطات اقجاماسغئ الصسري لفذفال، وعع إجراء غغر إظساظغ غثطر 
السائقت الاغ لعا ضض التص شغ اقظاصاد والمطالئئ بعضع تث لممارجات الاروغع ضث أذفالعط. بغظما تةاعض 
شغ ضعء اإلجقطعشعبغا  السغاجغغظ لعثا الظصث لغج أضبر طظ تأغغث لعثه السغاجئ الاغ ق غمضظ شعمعا إقّ 
المائسئ شغ الئقد، وجغاجئ اقظثطاج الصسري! وأردف الئغان: ترغث وجائض اإلسقم والسغاجغعن تضمغط أشعاه 
المظاصثغظ. شصث ُألشغئ ظثوة لتجب الاترغر شغ السعغث طرًة أخرى، وتساءل الئغان: طا الفرق بغظ السعغث والثول 
الئعلغسغئ افخرى الاغ تمظع المسارضغظ طظ اظاصاد طظ عط شغ السططئ؟ وعض تتاول السعغث أن تتثو تثو 
الخغظ، تغث تدع السططات الخغظغئ افذفال المسطمغظ شغ طسسضرات اساصال؟! وخاط الئغان طآضثا: إن عثه 

السغاجئ عغ سقطئ ضسش وتفدح ضثبئ تساطح الشرب واظفااته المجسعطغظ.

اتافض طؤات طظ أعض الغمظ شغ طتاشزئ تسج، طساء الثمغج، بالثضرى التادغئ سحرة لبعرة ١١ حئاط/شئراغر 
السطمغئ، الاغ أزاتئ سطغ خالح سظ التضط. وصال بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ: 
اظططصئ البعرة تةاوباً وتظاغماً طع البعرات الاغ اظططصئ شغ ضض طظ تعظج وطخر والحام ولغئغا، ضردة شسض سطى 
ظطط السططئ وشسادعا. وطع أن البعرة لط تتصص طا ضان غخئع إلغه أعض الغمظ طظ تشغغر تصغصغ، بسئإ ترف 
طسارعا، إق أظعا صث ضسرت تاجج الثعف لثى الحسعب، وأظعرت سعار التضام بثغاظاتعط وسماقتعط. لثلك شق بث 
أن غضعن المعجه في بعرة أو أي دسعة لطاشغغر أتضام الحرع اإلجقطغ ضث ضض عثه افظزمئ الفاجثة. فن عثه 
افظزمئ ضطعا اظئبصئ سظ اتفاصغئ جاغضج بغضع لثثطئ الظزام اقجاسماري. شق طسظى لطبعرة أن تظةح شغ الغمظ 
أو غغره وتصش طعصش المافرج لما غتثث شغ لغئغا أو شغ تعظج أو شغ الةجائر أو طخر أو جعرغا. إن شحض البعرة 
ق غسظغ الغأس والاصاسج سظ السمض لطاشغغر، بض ق بث أن غضعن داشساً لثلك، ولضظ الاشغغر الةثري ق بث له طظ 
ذرغصئ غسغر سطغعا طرغثو الاشغغر لاتصغص الشاغئ الاغ ُغراد العخعل إلغعا، والاغ تاطثص شغ إسثاد ضاطئ طثطخئ 
واسغئ سطى اإلجقم وأتضاطه تصعم بالافاسض طع افطئ، شغ واصع التغاة بالخراع الفضري والضفاح السغاجغ. وخطص 
الئغان طثاذئا البعار المتافطغظ: لاضظ غاغاضط عغ اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ، وشص افتضام الحرسغئ، شغ ظض دولئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، والاغ غظخإ المسطمعن شغعا خطغفئ غئاغسعظه، وسطى أن غتمض اإلجقم 

رجالئ عثاغئ وظعر إلى السالط بالثسعة والةعاد.

باصاتام  اقتاقل  صعات  صاطئ  طاجاطظغظ،  تادبغظ  شغ 
وطمارجئ  عمةغ  بحضض  جراح  الحغت  تغ  شغ  الئغعت 
الطرف  وسطى  المرابطغظ،  أعطه  بتص  واقساصال  الدرب 
اآلخر اصاتمئ صعات طظ ضغان غععد طثجةئ بالسقح بطثة 
السغطئ التاربغئ شغ جظغظ لعثم طظازل أعالغ المةاعثغظ، 
شغاخثى له المةاعثون بما غماطضعن طظ جقح طاعاضع 
ذلك،  وإزاء  جغره.  وغسرصطعن  أوراصه  وغثططعن  شغرسئعظه 
صال تسطغص ختفغ ظحره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
شغ افرض المئارضئ شطسطغظ: إن رباط أعض الحغت جراح 
جظغظ  أعض  ودشاع  وأرضعط  بغعتعط  سظ  ودشاسعط  السجل 

والمةاعثغظ، غزعران طثى ضسش وخعر ضغان غععد وجئظه، شغساثسغ طؤات الةظعد وسحرات اآللغات السسضرغئ 
وضأظه شغ ترب طع جغح ظزاطغ! وعثا العاصع غبغر طحاسر افطئ وشضرعا وطفاعغمعا اإلجقطغئ وغثضرعا بفرض 
سزغط وعع الظفغر لثسط إخعاظعط وظخرتعط والاترك لطصداء سطى عثا الضغان العجغض الثي طا ضان له أن غئصى شغ 
عثه افرض المئارضئ وغساصعي سطى أعطعا لعق رعط طظ التضام الثعظئ المطئسغظ الثغظ غتعلعن بغظه وبغظ افطئ 
وجغعحعا. وخطص الاسطغص إلى الصعل: إن أعض شطسطغظ صث رطاعط افظزمئ التاضمئ شغ بقد المسطمغظ وجططئ 
الاظسغص افطظغ سظ صعس واتثة، وجسطاعط ضتغئ لشطرجئ وعمةغئ عثا الضغان المست، وعثا غعجإ سطى افطئ 
أن تجلجل سروش تضاطعا الطشاة الثغظ باسعا صدغئ شطسطغظ ببمظ بثج وألصعا بعا شغ أروصئ المآجسات الثولغئ 

تاصاذشعا طحارغسعط الثئغبئ لاخفغاعا بما غتفر طخالتعط وأطظ ضغان غععد.

تحضغض  طظعا  باظفغثعا،  بثأ  أطعر  سطى  طسه  واتفصعا 
العبغصئ  سطى  تسثغقت  وإجراء  أسمال  تخرغش  تضعطئ 
رجال  (اظفراد  الةثغثة  الاطعرات  لاعاضإ  الثجاعرغئ 
الفارة  ظعاغئ  شغ  اظاثابات  صغام  بط  بالسططئ)  أطرغضا 

اقظاصالغئ.
الحرسغ  التضط  عع  شما  السعدان  شغ  العاصع  عع  عثا 
طع  غاتثبعا  أن  لطضفار  غةعز  وعض  الاثخض؟  عثا  شغ 
المسطمغظ شغ أطعر التضط والسغاجئ وغرحثوعط لما 

غروظه طظ تطعل؟
أو  بالضفار  اقجاساظئ  ترطئ  عع  الحرسغ  التضط  إن 
السماح لعط بالاثخض شغ أطعر المسطمغظ فن تثخطعط 
بعثه الطرغصئ غةسض لعط جططاظاً سطغظا واهللا جئتاظه 
نِنيَ  مِ املُْؤْ ىلَ  عَ ينَ  افِرِ لِلْكَ اهللاَُّ  لَ  ْعَ جيَ لَن  ﴿وَ غصعل:  وتسالى 
صال  خغرا،  لظا  غرغثون  ق  أظعط  اهللا  بّغظ  ضما  بِيالً﴾  سَ
الَ  وَ الْكِتَابِ  لِ  أَهْ نْ  مِ واْ  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ دُّ  وَ يَ ا  ﴿مَّ جئتاظه: 
ْتَصُّ  اهللاَُّ خيَ مْ وَ بِّكُ ن رَّ ٍ مِّ ريْ نْ خَ م مِّ يْكُ لَ لَ عَ نَزَّ كِنيَ أَن يُ ِ املُْرشْ
لِ الْعَظِيمِ﴾. ضما أن الظئغ  ضْ اهللاَُّ ذُو الْفَ اءُ وَ ن يَشَ تِهِ مَ َ محْ بِرَ
ملسو هيلع هللا ىلص ظعاظا أن ظحاورعط شغ أطعرظا شصال: «َال تَْسَتِضيُئوا 
ق  أي  التسظ:  أبغ  بظ  التسظ  صال  ِكنَي»،  الُْمْرشِ ِبَناِر 
تحاوروعط شغ أطعرضط شضغش إذا ضان افطر لغج طةرد 
طحاورة وإظما عع طظ ُغمطغ سطغظا وغطجطظا بأتضاطه الاغ 
سمقء  غضعظعا  أن  ارتدعا  طظ  سطغظا  وغطئصعا  غظفثعا 

لطشرب الضاشر المساسمر؟!
طسطمغظ  باسائارعط  السعدان  أعض  طظ  المططعب  إن 
واصع  إلى  اإلجقطغ،  غغر  العاصع  عثا  لاشغغر  غسسعا  أن 
إجقطغ، وعثا غضعن باتئاع الظزام الثي تثده اإلجقم 
ملسو هيلع هللا ىلص  طتمث  اإلجقم  رجعل  العاصع  أرض  سطى  وذئصه 

تحعغه  تمطئ  بحظ  اإلسقم  صام  بط  الثولئ،  باظزغط 
لمثغظئ ذرابطج واتعمعا بمثغظئ اإلرعاب، سطما أن 
طسزط عآقء الحئاب خشار السظ وطظ المراصئغظ طظ 
افجعجة افطظغئ وق غساطغسعن الثروج طظ ضعاتغ 
طظ  الثروج  اجاطاسعا  شضغش  شغساصطعن،  ذرابطج 
ذرابطج إلى التثود؟! وضغش صطسعا التثود؟! وضغش 
تةاوزوا تعاجج الظزام المةرم وتجب إغران والروس 
ضان  الحئاب  عآقء  بسخ  أن  ضما  السراق؟!  وتثود 
طساصق لثى افجعجة افطظغئ وشةأة وخض خئر طصاطه 
شغ السراق، وبان لضض طاابع أن أغادي خئغبئ ورذاعط 
ططفات  بفاح  إرعابعط  خقل  طظ  سطغعط  وضشطئ 
لعط وإدخالعط السةظ وترغغئعط بمساحات طرتفسئ 
شغ السراق، شمظ أخثعط أراد صاطعط وتحعغه خعرة 

ذرابطج فغراض جغاجغئ لثول إصطغمغئ وسالمغئ.
جائصى الثول الضئرى وأذظابعا عط المةرطعن الثغظ 
وغاعط  طحععئ  الخعرة  وجائصى  افبرغاء  غرعئعن 
وسثه  وظتصص  اهللا  تضط  ظصغط  تاى  بثلك  افبرغاء 
ظسأل  وطساصئاعط،  المةرطغظ  وظضحش  السثل  شظصغط 

 اهللا الامضغظ شغ الصرغإ الساجض
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ لئظان

أعمغاعا شغ تغاة ضض طسطط طثطص واع غغر ططعث 
تسالى  صعله  الثسعة  تمض  شرض  حسار  شضان  بالشرب 
وفِ  رُ ونَ بِاملَْعْ رُ أْمُ يَ ِ وَ ريْ ونَ إِىلَ اخلَْ عُ دْ ةٌ يَ مْ أُمَّ نكُ ن مِّ لْتَكُ ﴿وَ

.﴾ ونَ لِحُ مُ املُْفْ أُولَٰئِكَ هُ رِ وَ نِ املُْنكَ نَ عَ وْ نْهَ يَ وَ
وصال ملسو هيلع هللا ىلص: «َوالَِّذي نَْفِيس ِبَيِدِه لََتأُْمُرنَّ ِبالَْمْعُروِف َولََتْنَهُونَّ 
ثُمَّ  ِمْنُه  ِعَقاباً  َعلَْيكُْم  يَْبَعَث  أَْن  اللَُّه  لَُيوِشكَنَّ  أَْو  الُْمْنكَِر  َعْن 
ُغسضئ  شعض  الارطثي.  رواه  لَكُْم»  يُْسَتَجاُب  َفَال  تَْدُعونَُه 
طظ  سطى  غسضئ  أو  الضفر  سطى  أو  الزالمغظ  سطى 
«أَنُْتْم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  تثغث  غخطضط  ألط  غعالعظعط؟ 
ضض  سطى  غةإ  وعظا  طاجه.  ابظ  األَْرِض»  ِيف  اللِه  ُشُهوُد 
وصغاطه  اهللا  أطر  سطى  صغاطه  طسظى  غثرك  أن  طسطط 
الاغ  المسالةات  سطى  السمض  بارضغجه  وذلك  بأطره؛ 
افرض  بصاع  جمغع  شغ  افطئ  ضض  افطئ  تظعخ 
ق  وذلك  اإلصطغمغئ  أو  العذظغئ  الظزرة  سظ  والثروج 
غثطر  ق  وأن  ملسو هيلع هللا ىلص،  الرجعل  ذرغصئ  باتئاع  إق  غضعن 
بالمسطمغظ  ارتضسئ  الاغ  الارصغسغئ  التطعل  بئاله 
وجسطاعط شغ ذغض افطط، وسطغه أن غثرك أن الصغام 
تاج  صض  بض  بفرض  الصغام  غصادغ  اهللا  أطر  سطى 
الفروض وعع إصاطئ التضط بما أظجل اهللا تسالى وعثا 
غصادغ تشغغر افظزمئ الصائمئ شغ بقدظا فظعا تسادي 

دغظ اهللا وتتارب حرغساه.
المآتمظعن سطى أطر اهللا تسالى الصائمعن سطغه غفردون 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  وغفردون  الاحرغع  شغ  وجض  سج  اهللا 
وغثاشعن  الةظئ  إلى  غحااصعن  ذلك  سظث  باقتئاع 
شق  الظاس  دون  طظ  واتثة  اإلجقم  شأطئ  الظار،  طظ 
غئاسث بغظعا جظج أو سرق أو ظزام، وإن المسطمغظ 
إخعة، وإن الئسث سظ حرع اهللا تسالى عع الثي أورث 
المسطمغظ الثل والععان، شإذا تصغث المسطمعن بحرع 
اهللا أي بالثلغض الحرسغ صاطعا جمغسعط سطى أطر واتث 
أق وعع الثغظ صال ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَُّه َسَتكُوُن َهَناٌت َوَهَناٌت، َفَمْن 
ْيِف  بُوُه ِبالسَّ ِة َوِهَي َجِميٌع َفاْرضِ َق أَْمَر َهِذِه اْألُمَّ أََراَد أَْن يَُفرِّ

 كَائِناً َمْن كَاَن» رواه طسطط

وجار سطى ظعةه طظ بسثه خطفاؤه الراحثون، وبّغظ لظا 
التئغإ المخطفى ملسو هيلع هللا ىلص أن ظطاجم شغ التضط والسغاجئ 
بسظاه وجظئ الثطفاء الراحثغظ المعثغغظ طظ بسثه، 
وتثرظا طظ اباثاع افظزمئ والصعاظغظ سطى غغر عثى 
اإلجقم، شصال سطغه الخقة والسقم: «... َفَعلَْيكُْم ِبُسنَِّتي 
َعلَْيَها  وا  َوَعضُّ ِبَها،  كُوا  مَتَسَّ اِشِديَن،  الرَّ الَْمْهِديِّنَي  الُْخلََفاِء  َوُسنَِّة 
الظئغ  بّغظه  لطتضط  ظزاطاً  اإلجقم  تثد  وصث  ِبالنََّواِجِذ»، 
ملسو هيلع هللا ىلص وأجج أرضاظه وسغظ بظغاظه وأصام أظزماه وأجعجته 
سطى أجاس ضااب اهللا وجظئ رجعله ملسو هيلع هللا ىلص، شالاحرغع شغ 
دولئ الثقشئ لطحرع ق لطحسإ، والسططان لفطئ؛ عغ 
الاغ تثاار طظ غصعدعا بضااب اهللا وجظئ ظئغه ملسو هيلع هللا ىلص بالرضا 
المسطمغظ  لضض  واتث  الثطغفئ،  أي  وعع،  واقخاغار، 
والصعاظغظ  الثجاعر  تئظغ  تص  وتثه  وله  الثظغا،  شغ 
وافتضام فظه طسآول وراعٍ لفطئ وعع ق غحرع وإظما 
غائظى إطا باجاعاده إن ضان طةاعثًا وإطا باجاعاد غغره، 
وشعق ذلك عع طتاجإ طظ افطئ إن صّخر شغ تطئغص 
اإلجقم أو أجاء تطئغصه، وظتظ ظسغح عثه افغام طظ 
حعر رجإ الفرد ذضرى شاجسئ عثم دولئ الثقشئ الثي 
ضان شغ ٢٨ رجإ ١٣٤٢عـ، شترّي بظا أن ظشث السغر 
لظسغثعا خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، وصث أسث تجب 
الاترغر السثة لصغاطعا ووضع طحروع دجاعر لعا طظ 
ملسو هيلع هللا ىلص  ظئغه  وجظئ  اهللا  ضااب  طظ  طساظئطئ  طادة   ١٩١
وطا أرحثا إلغه باجاعاد ختغح، طططعب طظا جمغساً أن 
ظةسطه واصساً باتاداظه والسسغ طع المثطخغظ طظ أبظاء 
افطئ وبثاخئ أعض الصعة والمظسئ لظخرة تجب الاترغر 

 تاى غصغط الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

تامئ: الثقشئ وتثعا طظ غعصش تثخض الضفار المساسمرغظ شغ بقدظا

تامئ ضطمئ السثد: الصغام سطى أطر اهللا طظ شروض اإلجقم

خثع الشرب رؤوجظا بجسمه طتاربئ اإلرعاب، وعع شغ 
التصغصئ غتارب اإلجقم شغ وصئ غمف شغه افرض إرعابا!
شإن  اقساثاء  غادمظ  اإلرعاب  طفععم  ضان  شإن 
اإلجقم ترم اقساثاء، وإن ضان غادمظ الصاض الترام 
ضان  وإن  ترطه،  اإلجقم  شإن  افبرغاء  دطاء  وجفك 
غادمظ الاعةغر شإن اإلجقم ترم إخراج الظاس طظ 
الثول  شغ  تامبض  الةرائط  عثه  ظةث  بغظما  بغعتعط. 
المسطمغظ  ذعاغغئ  طظ  وضبغر  غععد  وضغان  الضئرى 
الصاطى  آقف  بمؤات  تسئئعا  شصث  والسغسغ؛  ضئحار 
ولط  المسطمغظ  طظ  المحردغظ  طقغغظ  وسحرات 

غخفعط أتث باإلرعاب!
وإن تخطئ بسث افخطاء طظ أشراد طسطمغظ شق غةعز 
تطك  طسزط  أن  خاخئ  افخطاء  تطك  اإلجقم  تتمغض 
وأجعجة  وجفاراته  وأدواته  الشرب  وراءعا  افخطاء 
الثطط  وتغاضئ  واقجاثراج  بالاثطغط  طثاخئ 
الاظزغمات  غثارصعن  شظةثعط  بالمسطمغظ؛  والمضر 
السمطغات  بسخ  خقلعا  طظ  غظفثون  بط  المسطتئ 
الحئاب  وطصاض  ضاربئ  إلى  تآدي  والاغ  السسضرغئ 
أسثاء  عط  والرابح  اإلجقم  لاحعغه  افبظغئ  وتثطغر 
اإلجقم. شمبق اخافى سحرات الحئاب طظ ذرابطج 
لئظان لغافاجأ أعطعط بصاطعط شغ السراق تغث الاتصعا 

خظاسئ اإلرعاب واقجابمار السغاجغ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر طتمث إبراعغط*ـ 

ال بد أن يكون الموجه الوحيد ألي ثورة ودعوة للتغي 
هو أحكام اإلسالم

وفيسور أبو صالح وفد من حزب التحرير/ والية السودان يلتقي ال

بلدية ستوكهولم تلغي ندوة لحزب التحرير/ السويد 
ي لألطفال حول اختطاف الخدمات االجتماعية الق

جن والشيخ جراح تذكران األمة 
ها لتحرير فلسط بضعف كيان يهود ووجوب نف
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الاساغح بغظ افشراد وإظحاء الةماسئ السغاجغئ.
وصث تئطعر السصث اقجاماسغ سطى أغثي شقجفئ وأبرزعط 
اخاطش  وصث  روجع.  جاك  وجعن  لعك،  وجعن  ععبج، 
أولؤك الفقجفئ شغ تحثغص التالئ الاغ ضان غسغحعا 
افشراد صئض السصث، واخاطفعا شغ افذراف المحارضئ شغ 
السصث، وشغ طدمعظه واآلبار المارتئئ سطغه. وشغ ذلك 
لمةمعع  الطئغسغئ  تصعصه  سظ  شرد  ضض  غاظازل  السصث 
اتافاظعط  طع  الساطئ،  اإلرادة  تمبطعط  الثغظ  افشراد 
بالتصعق والترغات المثظغئ. وطظ آبار عثا السصث َتَماُُّع 
التاضط بسططئ طصغثة، وسطغه اتارام إرادة المةمعسئ 

تسإ جعن جاك روجع.
جغثظا  سطى  اهللا  أظجله  الثي  الثغظ  شعع  اإلجقم  أطا 
أرحثا  وطا  والسظئ  الضااب  شغ  والمامبض  ملسو هيلع هللا ىلص  طتمث 
إلغه، والثي اباثأ بظجول العتغ وضمض باظصطاسه سظث 
وشاة رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص واظاصاله إلى الرشغص افسطى. شطط 
غضظ اإلجقم طظ خظاسئ الئحر ولغسئ أتضاطه ظاغةئ 
سصث  سئر  بحرغئ  طةمعسات  أو  أشراد  بغظ  الاعاشص 

اجاماسغ تعاشصعا سطغه بغظعط.
ختغح أن السططان شغ اإلجقم عع لطمسطمغظ، وعط 
طظ غظاثئعن التاضط وغئاغسعظه سطى التضط باإلجقم 
والسمع والطاسئ تئسا لثلك، وأطرعط حعرى بغظعط، 
وغخغإ،  غثطأ  طسخعم  غغر  بحر  التاضط  وأن 
لطحرع  عغ  المططصئ  السغادة  أن  إق  افطئ،  وتتاجئه 
والسغادة  السططان  بغظ  وشرق  ضطه،  ذلك  شغ  وتثه 
شغ اإلجقم، وعثا سطى خقف الثولئ التثغبئ الشربغئ 
والسغادة  السططان  جسض  الثي  الثغمصراذغ  والظزام 

ضطعا لطحسإ.
غثطأ  بحر  المةاعث  أن  شختغح  اقجاعاد،  وأطا 
وغخغإ ولضظ اقجاعاد عع بثل العجع شغ تتخغض 
التضط الحرسغ لعاصع طا طظ خقل الظخعص الحرسغئ 
شصط، ولغج عع خادرًا سظ ععى المةاعث أو طةرد 
رأغه وسصطه بمسجل سظ العتغ، وله ذرغصئ وضعابط 

حرسغئ لطعخعل إلغه.
وأطا وبغصئ المثغظئ الاغ وضسعا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بسغث 
وخعله إلى المثغظئ وإظحاء الثولئ اإلجقطغئ افولى 
بغظ  اجاماسغ  سصث  ظاغةئ  تضظ  لط  العبغصئ  تطك  شإن 
جضان  طظ  وغغرعط  والغععد  والمعاجرغظ  افظخار 
إلغةاد  تأجغسغئ  عغؤئ  أو  تةامع لةان  ولط  المثغظئ، 
ضاظئ  بض  اجاماسغ،  سصث  سطى  بغظعط  شغما  الاعاشص 
لعا  غثدع  وتثعا،  اإلجقم  فتضام  الةمغع  خدعع 
أو  ضرعا  المسطمغظ  وغغر  واتاسابا  إغماظا  المسطمعن 

ذعسا، ولط غساحر أتثًا طظ الظاس شغ ذلك.
أن  وغآطظ  اآلخر  والغعم  باهللا  غآطظ  لمسطط  ضان  طا 
الضعن  خالص  طظ  السماء  طظ  وتغ  عع  غثغه  بغظ  طا 
طا  وغسطط  اإلظسان  خطص  الثي  والتغاة،  واإلظسان 
غخطته، طا ضان له أن غارك عثا وغثعإ إلى الحرق 
وإلى  وتحرغساتعط  الظاس  تةارب  وإلى  الشرب  وإلى 
أصعال الفقجفئ والمآرخغظ غئتث سظثعط سظ تطعل 
عع  العاجإ  وضان  غخطتعط!  وطا  اإلظسان  لمحاضض 
الظعدئ  إلتثاث  وأتضاطه  اإلجقم  شغ  الئتث  تخر 
الظخعص  سطى  طسامثغظ  المسطمغظ،  سظث  والاشغغر 
طظ  العائض  الضط  بعثا  وطساظغرغظ  شصط  الحرسغئ 
افطط  سظث  له  طبغض  ق  الثي  اإلجقطغ  الاحرغع 

والحسعب.
وطتخعر  طامغج  دغظ  اإلجقم  أن  شضما  وبالاالغ 
وأتضاطه  أشضاره  ضض  شإن  إلغه،  أرحث  وطا  بالعتغ 
وتحرغساته عغ طامغجة وطظئبصئ سظ سصغثته أو طئظغئ 

سطغعا.
ولما أصام رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص دولاه وتابسه سطغعا الثطفاء 
شغ  الصائمئ  التضط  أظزمئ  غطتزعا  لط  الراحثون، 
زطاظعط سظث الروم والفرس وغغرعط، بض أصاطعا ظزاطا 
السصغثة  شغه  ضاظئ  الثي  الثقشئ،  ظزام  عع  شرغثًا 
الحرسغئ،  والصعاظغظ  الثجاعر  أجاس  عغ  اإلجقطغئ 
وسقصئ  بالرسغئ  وسقصاه  بالتاضط  غاسطص  طا  وضض 
الرسغئ به وتصعق الةمغع وواجئاتعط، وعثا طا غةإ 

 أن غضعن سطغه التال الغعم

اإلجراطغئ  افسمال  سظ  السابصئ  التطصات  شغ  تتثبظا 
افصخى  المسةث  بتص  غععد  بعا  صام  الاغ  الحرغرة 
طا  طظث  تعله  طظ  المصثجئ  الطاعرة  وأرضه  المئارك 
جمغ بسعث اقظاثاب الئرغطاظغ، طرورا باغاخاب ججء 
طظ شطسطغظ جظئ ٤٨ بط اغاخاب الةجء المائصغ طظعا 
ذلك:  ضض  بسث  والسآال  عثا.  غعطظا  وتاى   ٦٧ جظئ 
بغئ  بتص  غةري  طا  تةاه  اإلجقم  أطئ  واجإ  عع  طا 
المصثس؟! طا عع واجإ المطغاري طسطط طظ غاظا إلى 
شرغاظا وطظ جاضرتا تاى ذظةئ؟! طا عع واجئعط تةاه 
خئاح  غساخرخعط  الثي  المئارك  افصخى  المسةث 
طساء طع ضض تضئغرة (اهللا أضئر) تسطع طظ طآذظه افربع؟!

أن  غةإ  المسطمغظ  واجإ  سظ  ظاتثث  أن  وصئض 
ُظثضر بئسخ التصائص المعمئ الماسطصئ بأسمال الشرب 
الخطغئغ والخعغعظغئ السالمغئ تةاه افصخى وأضظاشه 

المئارضئ وطعصش أطئ اإلجقم طظعا:
صعغًا  غضعن  أن  غععد  ضغان  لمحروع  الشرب  أراد   -١
الشرب  سظ  لغظعب  وذلك  ذعغض؛  فجض  وطسامرًا 
الخطغئغ شغ تراجئ طخالته أوق شغ بقد المسطمغظ، 
شغ  المسطمعن  به  غصعم  تشغغر  أي  وجه  شغ  ولغصش 
تربئ  رأس  لغضعن  أي  المتغطئ؛  اإلجقطغئ  المظطصئ 
أولى تاطصى الخثطئ، وتتاول الصداء سطغعا؛ أي الصداء 
رأس  ضثلك  ولغضعن  الظاعدئ،  المسطمغظ  صعة  سطى 
الئتار  وراء  طظ  الشربغئ  الصعات  جطإ  شغ  جرغع  جسر 
والمتغطات سئر طعاظؤه وططاراته وصعاسثه السسضرغئ 
شغ شطسطغظ، وسمض الشرب طظ أجض عثغظ افطرغظ 
بحضض طسامر وطاعاخض؛ لاعغؤئ الزروف طظ أجض أن 
غضعن عثا الةسط الشرغإ شغ الئقد اإلجقطغئ طصئعق، 
الخثاصئ  إلى  السثاوة  بثل  تةاعه  الظزرة  تاشغر  وأن 
الاظاشر  وبثل  الاساون،  إلى  الثخعطئ  وبثل  التمغمئ، 
عثه  لاتصغص  سثة  أطعرًا  سمض  وصث  المحارضئ.  إلى 
الشاغئ، ولضظعا شغ الظعاغئ شحطئ جمغسا، باجابظاء طا 
شرضه بالصعة سظ ذرغص سمقئه وطآجساته اإلصطغمغئ 

والثولغئ.
٢- لصث سمض الشرب جاعثا وبضض العجائض وافجالغإ 
شغ  طصئعق  جسما  الغععد  لةسض  واإلصطغمغئ  الثولغئ 
الئقد اإلجقطغئ إق أظه شحض شغ عثا المحروع شحق 
لثطب  خقلعا  طظ  سمض  الاغ  افطعر  طظ  وضان  ذرغسا. 

ضغان غععد شغ طظزعطئ المظطصئ اإلجقطغئ:
اإلجقطغئ؛  الئقد  شغ  طافعصئ  ضصعة  غععد  إبراز   -١
الاساطض  طظ  بث  ق  أظه  الحسعب  سظث  الصظاسئ  لغعجثوا 
طع عثا العاصع؛ فظه ق غمضظ إزالاه وق تشغغره. وطظ 
السحرات  غمطضعن  غععد  بأن  افخئار  أحاسعا  أن  ذلك 

طظ الصظابض الظعوغئ، وغغر ذلك طظ افجطتئ الفااضئ.
خقل  طظ  وتراجاعا  الثولغئ  الصعاظغظ  شرض   -٢
رأي  عظاك  لغضعن  وذلك  الماتثة  افطط  طظزعطئ 
سالمغ ودولغ بدرورة الاساطض طع ضغان غععد؛ فظه 
سدع شغ افطط الماتثة، وغغرعا طظ طظزمات دولغئ، 
واجاخثروا لعثه الشاغئ صرارات دولغئ ضما ذضرظا طظعا 
بط   ،١٩٦٧ جظئ   ٢٤٢ وصرار   ،١٩٤٧ جظئ   ١٨١ صرار 
صرارات إصطغمغئ خادرة سظ الةاطسئ السربغئ؛ طظعا صرار 

اقساراف بضغان غععد شغ صمئ بغروت جظئ ٢٠٠٢.
(أعض  الصرغإ  المتغط  طع  جقم  اتفاصات  سصث   -٣
بثأت  وصث  اإلجقطغئ.  الئقد  طظ  والئسغث  شطسطغظ)، 
جظئ ١٩٧٨ بغظ صادة  بضاطإ دغفغث  اقتفاصات  أولى 
طخر والغععد، بط اطاث ذلك إلى طآتمر طثرغث بغظ 
الممبطغظ الثولغغظ فعض شطسطغظ والغععد، بط أسصإ 
ذلك طساعثة أوجطع جظئ ١٩٩٣، بط وادي سربئ جظئ 
أضبر  إلى  تعثف  المساعثات  أن  والتصغصئ  ١٩٩٤م. 
طظ عثف طظعا: تحةغع العةرة إلى شطسطغظ، وإحسار 
أعض  وإغراء  الترب،  تالئ  بإظعاء  الثارج  شغ  الغععد 
شطسطغظ لقساراف بضغان غععد؛ طظ خقل المحارضئ 
شغ اظاثابات رئاجغئ وبرلماظغئ تسطغ البصئ لممبطغظ 
وشاح  اتفاصات،  طظ  ُأبرم  طا  سطى  غعاشصعن  رجمغغظ 
الغععد  طع  سقصات  شغ  المحارضئ  غغر  لطثول  الطرغص 

املسةث افصخى وطحروع الاععغث. طا عع واجإ املسطمني؟!
(التطصئ التادغئ سحرة)

ـــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ  ــــــــــ

سخعر  الضظسغئ،  الثغظغئ  الثولئ  الضعظعتغئ،  الثولئ 
الزقم، السخر الاظعغري، السصث اقجاماسغ، الاحرغسات 
والصعاظغظ المثظغئ، والثولئ المثظغئ،... طا ضظا لظحشض 
وجغاصعا  وواصسعا  المخططتات  تطك  بضض  أظفسظا 
إجقطًا  به،  لظا  سقصئ  ق  الثي  والةشراشغ  الاارغثغ 
خدط  وشغ  اقجاسماري  الشرب  أن  لعق  وطسطمغظ، 
وجططاظاً،  وأطئ  وحرغسًئ  سصغثة  اإلجقم  طع  طسرضاه 
وأشضاره  سصغثته  لةسض  وجععظا،  شغ  بعا  رطى  صث 
طسغار  وعغ  والاأجغ،  الئتث  طتض  عغ  وتخعراته 
الاصثم والرصغ، ولعق بسخ أبظاء المسطمغظ صث تأبروا 
واظئعروا باطك افشضار وتمطععا لطمسطمغظ، وأوجثوا 
الظخعص  أسظاق  لّغ  تاولعا  سظثطا  الطشط  بسخ 
تطك  طع  وتاعاشص  تظسةط  تاى  لاطعغسعا  الحرسغئ 
رضعا  تغظ  الفضرغئ،  العجغمئ  بثلك  طسطظغظ  افشضار، 
وطسغار  الئتث  صاسثة  عع  وأشضاره  الشرب  غضعن  أن 

الخعاب والثطأ والاصثم والاأخر والظعر والزقم.
السغاق  التثغبئ،  المثظغئ  والثولئ  اقجاماسغ  السصث 

الاارغثغ والعاصع الفضري:
أطا شغ السغاق الاارغثغ، شإن شضرة الطئغسئ اإللعغئ 
سظث  جثورعا  ولعا  صثغمئ  شضاظئ  وتصثغسه  لطتاضط 
الفراسظئ، ولضظعا لط تائطعر إلى حضطعا التالغ إق شغ 
غسمى  طا  وبثاغئ  أوروبا  شغ  الزقم  سخعر  ظعاغئ 

بسخر الظعدئ والاظعغر.
شغعا  تاتضط  شرظسا،  وبالثات  آظثاك  أوروبا  وضاظئ 
ظزرغاان، افولى ظزرغئ التص اإللعغ المئاحر، وطسظاعا 
أن التاضط ُغثاار بحضض طئاحر طظ اهللا، وأن افشراد 
اقخاغار، وعع أطر إلعغ خارج  ق دخض لعط شغ ذلك 
غسامثون  التضام  شإن  وبالاالغ  افشراد،  إرادة  سظ 
الظاس.  طظ  المساءلئ  شعق  وعط  اهللا  طظ  جططاظعط 
والظزرغئ الباظغئ عغ ظزرغئ التص اإللعغ غغر المئاحر، 
تغث ُغظاثإ التاضط طظ طةمعسئ طظ الظاس طسغَّرة 

ولغسئ ُطثغَّرة.
وضاظئ ذروة تسطط الضظغسئ شغ الصرن التادي سحر 
السابع  جرغةعري  افب  سئر  وصث  تقه،  وطا  المغقدي 
(١٠٨٥م) سظ ذلك الاسطط تغظ خاذإ رجال الثغظ 
الظخارى بصعله "إن ضان بمصثورضط الرابط والتضُّ شغ 
تسطعا  أن  سطى  صادرون  افرض  سطى  شإظضط  السماء، 

المطك طظ تحاؤون وتظجسعه طمظ تحاؤون".
ظفسعا  شرضئ  تاى  تاصعى  الضظغسئ  أخثت  بط 
الاتالفات  تسصث  جغاجغ  ضضغان  الثولئ  سطى  والئابا 
ضث  الضظسغ  والترطان  والسطط  والترب  والمعادظات 
حغء،  ضض  سطى  الضظغسئ  وجغطرت  وافطراء،  المطعك 

وعغ طظ تمض راغئ التروب الخطغئغئ.
المطضغ  اإللعغ  التص  دولئ  ظععر  طرتطئ  جاءت  بط 
دغظغ،  أخض  عع  التضط  جططئ  أخض  إن  تصعل  والاغ 
لضظ الضفئ بثأت ترجح لخالح المطعضغ، وبصغ لطمطعك 
تعلغئ  شغ  الضظغسئ  ضسش  رغط  اإللعغئ  الظغابئ  ظفج 

المطعك.
ظزرغئ السصث اقجاماسغ وواصسعا:

الضظغسئ  تضط  ظض  شغ  المةامسات  وخطئ  لما 
التدغخ  إلى  المططصئ  وجططاعط  والضعظعت 
والفساد والامغغج الطئصغ والصعر والزطط المةامسغ، 
والاأخر السطمغ، بثأ بسخ المفضرغظ غاتسسعن ذرق 
الثروج طظ ذلك المأزق واجامر ذلك طظ الصرن الرابع 
سحر إلى الصرن السابع سحر المغقدي. وضان العثف 
طئادئ  أجمعه  طا  سطى  تصعم  تثغبئ  دولئ  إظحاء  عع 
المثظغئ  والتصعق  افجاجغئ  الترغات  شغ  المساواة 

وشغ اقلاجاطات الصاظعظغئ.
اشاراض  سطى  اباثاء  اقجاماسغ  السصث  ظزرغئ  تصعم 
ق  شطرغئ  تغاة  غسغحعن  ضاظعا  افشراد  أن  طفاده، 
تظحأ  ق  الثولئ  وأن  "القسصض"،  ضعابط  أغئ  تتضمعا 
ضحثخغئ صاظعظغئ بما لعا طظ صعة جغاجئ وجغادة 
أن  سطى  بمعجئه  غافصعن  لسصٍث  افشراد  إبرام  بسث  إق 
غسائثلعا بالصاظعن الطئغسغ الثي ضان غظزط تغاتعط 
سظه  غظاب  وباعاشصعط  وضسعط  طظ  صاظعظا  "القسصض" 
إطضاظغئ  لاعشغر  "السصض"،  وجغاجغئ  طثظغئ  تصعق 

الثولئ املثظغئ والسصث اقجاماسغ 
واملحاغئئ سطى اإلجقم واملسطمني
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: المعظثس إجماسغض العتعاحـ 

لطصغام بثلك، وصئض ضض ذلك إضفاء الخئشئ الصاظعظغئ 
 ،٤٨ جظئ  المشاخئئ  افرض  شغ  الغععد  وجعد  سطى 
وضض   .٦٧ جظئ  المشاخئئ  افرض  طظ  ضئغرة  وأججاء 
عثه افطعر تحارك وغساضث بسدعا بسدا شغ تصعغئ 
خثطئ  شغ  لفطام  بثشسئ  وإطثادعا  غععد،  حعضئ 

طحارغع الشرب وجغاجاته.
وطسعط  السالمغئ،  والخعغعظغئ  الشرب  غساطع  لط 
جطعة التضام إصظاع الحسعب المسطمئ بصئعل غععد، 
ضان  وظةاتعط  الصئغض،  عثا  طظ  خطعة  أغئ  شغ  وق 
شصط سظ ذرغص طا شرضعه بصعة السقح والتراجات 
وزراء  رئغج  سظه  سئر  طا  وعثا  الثولغئ.  والصعاظغظ 
شغ  الضظغسئ،  أطام   ٢٠١٧ سام  ظاظغاعع  غععد  ضغان 
بغظ  دغفغث  ضاطإ  اتفاصغئ  لاعصغع  افربسغظ  الثضرى 
السرب  الجسماء  "إن  صال:  تغث   ١٩٧٨ وطخر  الغععد 
تعلظا لغسعا السصئئ أطام تعجع سقصات (إجرائغض) طظ 
السصئئ  إن  السربغ...  السام  الرأي  وإظما  السقم،  خقل 
الثول  صادة  إلى  تسعد  ق  السقم  تعجغع  أطام  الضئرى 
تعلظا، وإظما إلى الرأي السام السائث شغ الحارع السربغ 
الثي تسرض سطى طثار جظعات ذعغطئ لثساغئ سرضئ 

(إجرائغض) بحضض خاذأ وطظتاز..."!!
المسطمغظ  صطعب  طظ  غظجسعا  ق  المصثس  بغئ  إن 
طساعثات وق طعابغص دولغئ، وق غشغر واصسعا أضاذغإ 
ططفصئ طظ عظا وعظاك. وق غشغر ظزرة المسطمغظ لغععد 
المشاخئغظ المتاربغظ لفصخى والمصثجات، شالصثس 
وافصخى عما سصغثة سظث أطئ اإلجقم. وصث ضاظئ جئئا 
ضما ذضرظا سطى طر الاارغت شغ تعتغث افطئ ضث الشجاة 
والمساثغظ. وجاضعن ضثلك شغ صابض افغام إن حاء 
الثولغئ  والصرارات  والمعابغص  المساعثات  ضض  إن  اهللا. 
تشغر  ق  والثغاظات  الاطئغع  ألعان  وضض  واإلصطغمغئ 
طظ العاصع حغؤا. والسئإ أن الحسعب أخق ق تآطظ 
بتضاطعا، شضغش جاآطظ بما غسمطعظه طظ خغاظات طع 

الغععد؟!
الشرب  جغاجات  لضض  الفحض  طزاعر  أبرز  طظ  إن   •

والغععد وطسعط التضام السمقء عع:
تطعط  شغ  الغععد  طع  الاساطض  الحسعب  رشخ   -١
بثلك  صاطعا  وإذا  المسطمغظ،  بقد  شغ  وترتالعط 
ششالئا طا غضعن تتئ غطاء جظسغات أجظئغئ، أو ضمظ 

تراجات طحثدة.
٢- السقصات الصائمئ بغظ بقد المسطمغظ وبغظ ضغان 
تعجث  شق  شصط.  الرجمغئ  الظاتغئ  تاسثى  ق  غععد 
سقصات تةارغئ أو بصاشغئ أو تاى رغاضغئ طع أشراد أو 

طآجسات إق ظادرا وبحضض ق غثضر.
٣- تثبئ أسمال سثة ضث الغععد شغ المتغط السربغ، 

ووخفعا ساطئ المسطمغظ بأظعا سمطغات بطعلغئ.
والمظاةات  لطئدائع  حاططئ  حئه  طصاذسئ  عظاك   -٤

الغععدغئ شغ الئقد اإلجقطغئ.
٥- غرشخ أعض شطسطغظ رشدا صاذسا تمطغك أي حئر 
طصابطه  دشع  ولع  تاى  لطغععد؛  شطسطغظ  أرض  طظ 
ووزظه ذعئا.. وتاى افرض الاغ اغاخئععا جظئ ٤٨ طا 
زال ٩٩٪ طظعا إطا ططك وصفغ وطحاع طظ أغام الثولئ 
السبماظغئ، وإطا أطقك طشاخئئ طظث الاعةغر الصسري.. 
وطا تط بغسه داخض تطك المظطصئ ضان بسمطغات تتاغض 
طظ  سرباً  أحثاخاً  وغاصمخعن  غظاتطعن  تةار  سئر 
المظاذص المةاورة لفطسطغظ. أو سظ ذرغص الجساطات 
والتضام المعالغظ لطغععد أخق. وعثه الئغعع ق تاسثى 

٢٪ طظ أرض شطسطغظ جظئ ٤٨.
٦- إن ظزرة المسطمغظ بحضض سام لفصخى وشطسطغظ 
وإن  تترغرعا.  سطغعط  غةإ  طشاخئئ  أرض  أظعا  عغ 
السائص أطاطعط عط تضاطعط خثم الغععد والخطغئغغظ 
الشربغغظ. ولع دسغ الظاس لطةعاد شغ شطسطغظ لطّئى 
شطسطغظ؛  تثود  سطى  غخطفعن  طسطط  ططغار  الظثاء 
أتث  سظه  سئر  طا  وعثا  بالةعاد.  اإلذن  غظازرون 

 تاخاطات غععد شغ ظزرته لظعاغئ دولئ غععد
غائع...

حزب التحرير/ والية لبنان 
اض من صندوق النقد الدو حملة للتوعية ع مخاطر االق

ضمظ تمطئ تجب الاترغر شغ وقغئ لئظان، لطاعسغئ سطى طثاذر جغر السططئ الطئظاظغئ شغ طحروع اقصاراض طظ 
خظثوق الظصث الثولغ، ظفثت تمطئ ططخصات سطى طساعى لئظان، ُتتثر طظ طشئئ السغر شغ عثا الطرغص الربعي، 
والثي غآذن بترٍب طظ اهللا ورجعله ملسو هيلع هللا ىلص، وصال بغان أخثره، المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ لئظان: 
بغظئ الغاشطات والمطخصات بحضض طعجج تآطر السططئ سطى أعض لئظان، والحروط الاغ غفرضعا الخظثوق والاغ 
سمطئ السططئ سطى تظفغثعا بحضض غغر رجمغ طبض تثفغخ السمطئ، ورشع الثسط، وتةمغث افجعر، وغغرعا، ضما 
بغظئ الائسات العخغمئ، طظ ارتفاع طسثل الئطالئ، واظثفاض الصغمئ التصغصغئ لفجعر، ووضتئ المطخصات بسخ 
التطعل الةجئغئ طبض حطإ الربا، وطظع اقتاضار، وشرض ضرغئئ سطى أطعال افبرغاء، واإلشراج سظ أطعال المعدسغظ، 
وتفسغض الخظاسات افولغئ الخشغرة، ضما بغظئ التض الةثري، المامبض بالسمض طع الساططغظ لظعدئ افطئ بالاشغغر 
الحاطض سظ ذرغص إصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، وربط لئظان بمتغطه الحاطغ وبافطئ 

لغسافغث طظ برواته وبروات الئقد اإلجقطغئ سطى أغثي المثطخغظ طظ أبظائه.

نفايات الغرب السامة تفتك بأهل اليمن وال مغيث لهم!

طع تخاسث اآلبار الضاربغئ سطى ختئ الظاس وجقطئ المعالغث والئغؤئ شغ سثد طظ طظاذص الغمظ، ظاغةئ دشظ 
ظفاغات جاطئ سئر جماجرة غةظعن أطعاق ذائطئ طصابض تثطص دول خظاسغئ طظ عثه الظفاغات، أضث بغان ختفغ 
لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ أن: الغمظ لغج الئطث العتغث الثي غساظغ طظ عثه الضاربئ الاغ 
غخّثرعا لظا الشرب الضاشر، شتغاة الئحر سظثه رخغخئ، خاخئ إذا ضاظعا طظ دول السالط البالث تسإ تخظغفه. شصث 
خّثروا لظا الظفاغات الظعوغئ الساطئ لاثشظ شغ لئظان والخعطال والةجائر. وأطا شطسطغظ شق زال ضغان غععد إلى 
الغعم غصعم بثشظ ظفاغات طفاسض دغمعظا سطى أراضغعا دون رادع. وأضاف الئغان: عثه عغ التدارة الرأجمالغئ، 
شعغ طاعتِّحئ وطاشعِّلئ وطعطضئ لطترث والظسض، تصثِّس المادة، والصعة، وافظاظغئ، وتحغع تفعُّق السرق افبغخ 
سطى اآلخرغظ، طآضثا: أن عثه التدارة الفاجثة المفسثة ق بث طظ الصداء سطغعا إلراتئ الئحرغئ طظعا، ولظ تصعم 

بعثا الثور إق دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.
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