
الثشاع  وزراء  أن  وأظصرة  طعجضع  طظ  ضض  أسطظئ 
وترضغا  روجغا  طظ  لضض  اقجاثئارات  أجعجة  ورؤجاء 
افربساء  غعم  طعجضع  شغ  طتادبات  أجروا  وجعرغا 
الروجغئ  اإلسقم  وضالئ  وذضرت  ٢٠٢٢/١٢/٢٨م. 
ظصًق سظ وزارة الثشاع أظه "تط بتث جئض تض افزطئ 
المحارضئ  والةععد  القجؤغظ،  وطحضطئ  السعرغئ 
لمتاربئ الةماسات الماطرشئ شغ جعرغا". طظ جاظئه 
شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج  صال 
بغان  شغ  الععاب  سئث  أتمث  افجااذ  جعرغا  وقغئ 
بسظعان  ٢٠٢٣/١/٦م،  الةمسئ  غعم  أخثره  ختفغ 
لمتاربئ  غةامسعن  وطعظثجعه  اإلرعاب  "خاظسع 
الحام"،  بعرة  سطى  ولقجعاز  اإلرعاب  أجمعه  طا 
المسطمعن  "أغعا  الحام:  فعض  ظثاءه  طعجعا  صال 
الارضغ  الظزام  لصاء  إن  المئارضئ:  الحام  أرض  شغ 
طظ  طاصثطئ  خطعة  عع  الحام  ذاغغئ  ظزام  طع 
عثه  تحعث  وربما  الحام  بعرة  إجعاض  خطعات 
وزراء  شاجاماع  افخغرة،  تطصاتعا  الغاغمئ  البعرة 
بسثه؛  طا  له  والروجغ  والارضغ  السعري  الثشاع 
رؤجاء  ظفسه  العصئ  شغ  غةامع  سظثطا  وخاخئ 
افجااذ  وأضاف  البقث".  الثول  اجاثئارات  أجعجة 
الفخائطغئ  المظزعطئ  صادة  واصع  طئغظا  الععاب  سئث 
اتثثوه  الثي  أردوغان  ترضغا  ظزام  سظث  جعرغا  شغ 
المظزعطئ  صادة  جمغع  "إن  لعط:  جغاجغئ  صغادة 
طسمغاتعا  بمثاطش  المرتئطئ  السسضرغئ  الفخائطغئ 
الثغظ رعظعا صرارعط لطظزام الارضغ واتثثوه صغادة 
أظعط  افوان  شعات  بسث  جغسطمعن  لعط،  جغاجغئ 
طةرد أدوات طرتطغئ جغاط اقجاشظاء سظعا والاثطص 
أن  غسظغ  وعثا  المرتطغ.  دورعا  اظاعاء  بسث  طظعا 
جمغع المضعظات طساعثشئ، شعغ لغسئ جعى أدوات 
وجعدعا  وسثم  وجعدعا  وإن  سطغعا،  الاصاغخ  غاط 
وزغر  تخرغح  أضثه  طا  وعثا  داسمغعا،  بصرار  طرتئط 
الثارجغئ الارضغ جاوغح أوغطع سظثطا أبثى اجاسثاد 
ظزاطه لظصض السغطرة بمظاذص وجعد الصعات الارضغئ 
إلى ذاغغئ الحام". بط ضرر ظثاءه فعض الحام: "أغعا 
ظعر  لصث  اإلجقم،  دار  سصر  الحام  شغ  المسطمعن 
وبص  لمظ  السغاجغئ  وصغادته  الارضغ  الظزام  دور 
تسعق  وأظعا  الفخائطغئ،  المظزعطئ  صادة  طظ  به 
أعض  طظ  غاططإ  وعثا  تافعا.  إلى  الحام  بعرة 
إلظصاذ  جرغسا  تترضا  طضعظاتعا  بمثاطش  الحام  بعرة 
بعرتعط الغاغمئ، ولضظ ق غضعن ذلك إق بظئث الصغادة 
السغاجغئ التالغئ الاغ صام الظزام الارضغ باخظغسعا، 
واتثاذ صغادة جغاجغئ جثغثة تصعد بعرة الحام ظتع 
تضالإ  شالةمغع  ببعاباعا.  وتامسك  أعثاشعا  تتصغص 
سطى بعرتظا وغرغث إجعاضعا وتدغغع تدتغات أعطظا 
سطى  السمض  الخادصعن  أغعا  سطغضط  شعجإ  الةسام. 
غضغثه  طا  طعاجعئ  شغ  وذاصاتضط  جععدضط  تعتغث 
ذاغغئ الحام  تعاوي  الشرب الضاشر لضط، وخاخئ طع 
شغ  الروجغ  الظزام  وغرق  أزطات،  طظ  غحعثه  وطا 
شغ  اإلغراظغ  الظزام  واظحشال  افوضراظغ،  المساظصع 
جماسغ  بحضض  تاترضعا  لط  شإذا  الثاخطغئ،  طحاضطه 
وحضطعا  شاضاطعا  جماسغ،  بحضض  البمظ  شساثشسعن 
ذرغص  ضض  واجطضعا  بعرغئ،  وطةالج  جماسات 
جغاجغئ  صغادة  خطش  جععدضط  وغعتث  غةمسضط 
واسغئ وطثطخئ خاتئئ طحروع، وذلك طظ إخعاظضط 
ظسغر  وأن  طظاةئ،  غغر  الفردغئ  شالترضئ  وأبظائضط، 
سطى غغر عثى بثون طحروع واضح شساضعن جععدظا 
وتدتغاتظا شغ خالح طحارغع غغرظا، شطظساِسْث صرارظا 
دغظظا  ظخرة  أجض  طظ  وبخغرة  عثى  سطى  ولظِسْر 
أعثاشظا  أول  ولاضظ  إخعاظظا،  طظ  والمسادسفغظ 
السمض سطى إجصاط ظزام اإلجرام وإصاطئ تضط اإلجقم 
طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  ظقل  شغ  أظصاضه  سطى 
الساططعن". شطغسمض  والسج  الثغر  عثا  ولمبض  الظئعة، 
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٢٠٢٢/٨/٢٤ الثاسغئ لطاخالح طع ظزام أجث، تقعا 
لصاء  شغ  رغئاه  تعل  أردوغان  الظزام  رأس  تخرغح 
أجث تسإ طا ظصطاه السثغث طظ وجائض اإلسقم طظعا 

ختغفئ ترغات الارضغئ.
أضار  خطعخغ  الارضغ  الثشاع  وزغر  لصاء  جاء  أن  إلى 
والروجغ  سئاس  طتمعد  سطغ  السعري  بظزغرغه 
جغرغغ حعغشع باإلضاشئ لرؤجاء أجعجة اقجاثئارات 
لضض طظ ترضغا وجعرغا وروجغا شغ الساخمئ الروجغئ 
الظزام  تآطر  لسطسطئ  جثغثة  تطصئ  لغدغش  طعجضع، 
الارضغ سطى بعرة الحام لظ تضعن افخغرة تاى غتصص 
طئاشاه شغ إسادة آخر حئر طظ افراضغ الاغ تسمى 

طتررة لسغطرة ظزام اإلجرام.
تعغؤئ  سطى  الماضغئ  الفارة  شغ  الارضغ  الظزام  رضج 
افجعاء لما أجماه المخالتئ بغظ المسارضئ والظزام، 
طظ خقل إغصاف جئعات الصاال وطظع أي سمض سسضري 
طظ حأظه أن غسصط ظزام أجث الماعالك، ضما أوسج شغ 
العصئ ظفسه فدواته شغ الثاخض المامبطئ بالتضعطات 
(إظصاذ – طآصائ) وبصادة الفخائض المرتئطغظ به، طظ 
لضسر  الحسئغئ  التاضظئ  سطى  الدشط  زغادة  أجض 
إرادتعا وإجئارعا سطى الثدعع والثظعع، وضان آخرعا 
أزطئ العصعد والمقتصات افطظغئ لضض طظ غرشخ السغر 
شغ رضإ التض السغاجغ افطرغضغ والصرار ٢٢٥٤ طظ 

البعار المثطخغظ أو السسضرغغظ المساصطغظ.
وشغ العصئ ظفسه اجاطاع الظزام الارضغ طظ خقل 
أدواته تتغغث ضبغر طظ وجعاء الصرى والئطثات وحغعخ 
بصداغا  سئر إحشالعط  والصئائض طظ العاجعئ  السحائر 
باظعغئ وتأذغرعط شغ السغاق الفخائطغ ذاته سئر طا 
الخطح  وطةالج  والسحائر  الصئائض  طةالج  غسمى 
سطى غرار طةطج الحسإ سظث ظزام أجث، وطظ خقل 
عثا اجاطاع شخض العجعاء وحغعخ الصئائض والسحائر 

اقظصساطات تظثر
املةامع يف أطرغضا
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بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظ

دطاء أعض الحام صرابني الظزام الرتضغ 
سطى طثبح املةامع الثولغ

أغعا المسطمعن: إن السمض الثي غتصص الظخر سطى افسثاء 

وغآدي إلى السجة والضراطئ والظعدئ وأخث زطام المئادرة 

طظ افسثاء وسعدة الصغادة والرغادة إلغضط طظ جثغث، إظما 

الثقشئ  إلصاطئ  الاترغر  تجب  طع  المةث  الةاد  السمض  عع 

خغر  تسعدون  شئعا  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 

أطئ ضما ضظاط طظ صئض، وشغ ذلك شطغاظاشج الماظاشسعن.
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ساظى الضعظةرس افطرغضغ طظ حطض تارغثغ لمثة ٤
أغام تغث تخارع الةمععرغعن شغما بغظعط وشحطعا 
طةطج  شغ  غصعدعط  رئغج  اظاثاب  شغ  طرة   ١٤
طظ  السثغث  شغعا  شحطئ  طرة  آخر  وضاظئ  الظعاب. 
١٨٦٠م  سام  شغ  الماتثث  سطى  لقتفاق  المتاوقت 
إلى  أّدت  الاغ  المّدطربئ  اقظصسام  شارة  أبظاء 
بسخ المآرخغظ  إن  تّاى  افطرغضغئ.  افعطغئ  الترب 
"العقغات  أن  طظ  افبغخ  الئغئ  تّثروا  افطرغضغغظ 
الترب  صئض  بالاعّترات  حئغعئ  أزطئ  تعاجه  الماتثة 
طّرت  غاةادلعن،  الظعاب  ضان  بغظما  واآلن،  افعطغئ". 
الثضرى الباظغئ قظافاضئ ٦ ضاظعن الباظغ/غظاغر، وصام 
تحث  صغام  بضغفغئ  اآلخرغظ  باثضغر  افسداء  بسخ 
غاضإ طظ أظخار تراطإ بصرع افبعاب خطفعط بتبًا 
الظعاب،  لمةطج  السابص  الثغمصراذغ  الرئغج  سظ 
وضان  تراطإ.  طظ  اقظاثابات  بسرصئ  اّتعمعه  الثي 
الةمععرغعن ساججغظ طظث وخعل باغثن إلى السططئ 
صئض  لضظ  غثسماظه.  الضعظشرس  طةطسا  ضان  تغث 
لطتجب  الظخفغ  الاةثغث  اظاثابات  أسطئ  حعرغظ، 
بأغطئغئ  الظعاب  طةطج  سطى  السغطرة  الةمععري 
ضؤغطئ؛ ٢٢٢ طصسثًا لعط طصابض ٢١٣ لطثغمصراذغغظ. 
أن  شغ  غأططعن  الةمععرغعن  ضان  اقظاخار،  وبعثا 
غامضظعا لطمرة افولى طظث عجغمئ تراطإ طظ طتاجئئ 
إدارة باغثن وضئح جططاعا خقل الساطغظ المصئطغظ. 
أن  أوقً  سطغعط  ضان  ذلك،  تتصغص  أجض  طظ  ولضظ، 
لضظ  الظعاب،  لمةطج  ضرئغج  غسمض  رئغسًا  غظاثئعا 

تجبعط اظصسط داخض ظفسه.
غضظ  لط  لضظه  جعًق،  افطر  غضعن  أن  غظئشغ  ضان 
وازدغاد  الّاسإ  زغادة  طع  طا،  طرتطئ  شغ  ضثلك. 
الاعترات، اّضطر سدع شغ طةطج الظعاب إلى إبساده 
غصعد  ضان  الثي  جاغاج  طات  طع  سظغفئ  طعاجعئ  سظ 
زطغطه الةمععري ضغفظ  اظاثاب  الفخغض الثي غسغص 
الثاطسئ  المتاولئ  شغ  المطاف،  ظعاغئ  شغ  طضاربغ. 
سحرة، شغ الساسات افولى طظ غعم السئئ ٧ ضاظعن 
الباظغ/غظاغر، اظدّط طسزط الةمععرغغظ المسارضغظ 
وتّط  طضاربغ  لخالح  الاخعغئ  شغ  زطقئعط  إلى 
الظعاب،  لمةطج  رئغسًا  العاجإ  الظتع  سطى  اظاثابه 
الاخعغئ،  غرشدعن  زالعا  طا  جمععرغغظ   ٦ لضظ 
خعتعا له. شماذا غرغث المظحصعن وطاذا جغاشغر اآلن 

باظاثاب ضغفظ طضاربغ رئغسًا لمةطج الظعاب؟
طضاربغ  ضث  الئثاغئ  شغ  جمععرغًا  سحرون  خّعت 
إق  تجبعط،  طظ  ضعظه  طظ  الرغط  سطى  أظه  زاسمغظ 
أظه ججء طظ المآجسئ الفاجثة. وصال أتث المسطصغظ 
المتاشزغظ، تاضر ضارلسعن: "طضاربغ لغج طتاشزًا 
جمععره  أغثغعلعجغًا،  طتاغث  إظه  خاص،  بحضض 
ضان  إذا  واحظطظ،  شغ  الدشط  طةامع  عع  التصغصغ 
طبغر  أطر  شعثا  خادصئ،  جغاجغئ  طساصثات  لثغك 
الةمععرغغظ  غالئغئ  خعت  ذلك،  وطع  لطشدإ". 
جغثعض  أظه  أسطظ  الثي  تراطإ  وتاى  لمضاربغ. 
التجب  طظ  ذطإ  المصئض،  السام  الرئاجغئ  اقظاثابات 
أن غاتّث تعل طضاربغ شصال: "أغعا الةمععرغعن، ق 
تتعلعا اظاخارًا ضئغرًا إلى عجغمئ سمقصئ وطترجئ... 
ضغفظ  ذلك!  تساتصعن  أظاط  اقتافال،  وصئ  تان 

طضاربغ جعف غصعم بسمض جغث".
إلى  طضاربغ  طسارضئ  غصعدون  الثغظ  أولؤك  دشع 
تئظغ طسار أغثغعلعجغ أضبر طتاشزئ. إظعط غظامعن 
ُغثسى  الظعاب  طةطج  شغ  التجب  طظ  شخغض  إلى 
"ضاطئ الترغئ شغ طةطج الظعاب" وعط غثاشسعن سظ 
لاراطإ.  المآغثغظ  أحث  طظ  وعط  المتاشزئ  الصغط 
الثغظ  السائ  طظ  واتث  وعع  غاغاج،  طات  الظائإ 
طظ  أسطظ  لمضاربغ،  لطاخعغئ  لطدشط  غثدسعا  لط 
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أولؤك  طظ  واقحمؤجاز  بالشدإ  الحسعر  ظسئئ  إن 
جطثتعط  بأبظاء  والشثر  الثغاظئ  طرضإ  رضئعا  الثغظ 
وظتظ  السطصمغ  وابظ  أبرعئ  ضأطبال  سصغثتعط  أو 
ظصرأ غثرعط شغ خفتات الضاإ، تضاد تظسثم سظثطا 
جاظإ  طظ  تغاتظا  شغ  واصسًا  ذاتعا  افشسال  ظسغح 

الظزام الارضغ.
لطصداء  الارضغ  الظزام  غطسئه  الثي  الثئغث  الثور  إن 
طظث  طسارعا  وترف  المئارضئ  الحام  بعرة  سطى 
ضمال  طخطفى  دور  ضئغر  تث  إلى  غحئه  اظطقصاعا، 
بثاغئ  شغ  السبماظغئ  الثقشئ  دولئ  سطى  الصداء  شغ 
الضثب  عع  شغه  طا  أبرز  الثور  عثا  المظخرم،  الصرن 
سطى  وتفاظًا  أطرغضا  لرغئات  تظفغثًا  والثغاظئ  والشثر 
طخالتعا شغ المظطصئ طظ خقل اإلبصاء سطى سمغطعا 
إجصاط  دون  والتغطعلئ  التضط  جثة  شغ  أجث  بحار 
الثقشئ  اإلجقم  ظزام  وإصاطئ  السطماظغ  ظزاطه 

الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
سام  اظطقصاعا  طظث  البعرة  سطى  الاآطر  بثاغئ  ضاظئ 
الارضغ  الظزام  طظ  الاخرغتات  خرجئ  تغث   ٢٠١١
السثواظغئ  أجث  ظزام  أشسال  وتساظضر  وتحةإ  تظثد 
حضطغئ  إخقتات  بإجراء  وذالئه  افسجل،  حسئه  ضث 
لاظفغج غدإ الحارع المطاعإ شغ ذلك العصئ، بط 
باجائثال  المطالئئ  تث  إلى  تخرغتاته  جصش  ارتفع 
غخرح  ضان  ضما  الحرسغئ،  شاصث  ضعظه  الظزام  رأس 

رئغج التضعطئ الارضغئ أردوغان شغ ذلك العصئ.
تمضظه  بسث  خئبًا  غجداد  الارضغ  الظزام  دور  أخث 
صادة  طظ  والتمصى  الظفعس  ضساف  ذطط  حراء  طظ 
السططئ  اجاععتعط  الثغظ  و(حرسغغعط)  الفخائض 
والشعذاغظ  تطإ  تسطغط  طظ  تمضظ  أن  إلى  والمال، 
وأجااظئ  جظغش  الثغاظئ  اتفاصغات  سئر  وتعران 
وجعتحغ، إلى أن أشخح سظ أجعأ طا شغه طظ خقل 
شغ  أوغطع  جاوغح  طعلعد  خارجغاه  وزغر  تخرغتات 

ثالوث اإلجرام والتآمر
على ثورة الشام

شغ إذار التمطئ الراشدئ لقتفاق اإلذاري الثي غآجج لطتغاة شغ السعدان سطى أجاس سصغثة الشرب الضاشر 
وغصخغ طا تئصى طظ أتضام اإلجقم سظ التغاة والمةامع، واجاةابئ فطر اهللا جئتاظه بإظضار المظضر صام تجب 
الاترغر/ وقغئ السعدان غعم السئئ ٣١ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠٢٢م سصإ خقة الزعر باعزغع صخاخات سطى 
المخطغظ شغ المسةث الضئغر بالثرذعم، وتمطئ الصخاخات أشضارا طبض (أخغ المسطط لماذا غةإ سطغك حرسا 
أن ترشخ اقتفاق اإلذاري وتظاعده؟ فظه غظص شغ الئظث افول/٣ سطى أن "السعدان دولئ طثظغئ دغمصراذغئ 
السغادة شغعا لطحسإ". وذلك طثالش لقجقم فن الثولئ المثظغئ عغ الثولئ السطماظغئ ظفسعا الاغ تفخض الثغظ 
سظ أظزمئ التغاة والاحرغع، والثغمصراذغئ تةسض الاحرغع لطئحر. أطا شغ اإلجقم، شالسصغثة اإلجقطغئ عغ أجاس 
الثولئ وأظزمئ التغاة والاحرغع وظزام التضط عع الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة والسغادة شغعا لطحرع).

حزب التحریر/ والیۀ السودان
توزیع قصاصات مناهضۀ لالتفاق اإلطاري

جط
طار

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث سئث الةعادـ 



 افربساء ١٨ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٤عـ المعاشص ١١ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٣ طـ٢     السثد ٤٢٥

افول/دغسمئر  ضاظعن  طظ  والسحرغظ  الباطظ  شغ 
٢٠٢٢ اجامع شغ طعجضع وزراء دشاع روجغا جغرغغ 
سطغ  السعري  والظزام  أضار  خطعخغ  وترضغا  حعغشع 
طتمعد سئاس، وطسعط رؤجاء أجعجة اجاثئاراتعط، 
واتثة تخرًا عغ المسألئ  طسألئ  جمغسًا شغ  وبتبعا 
عما  تتثغثًا  ظصطاغظ  سطى  شغعا  ورضجوا  السعرغئ، 
القجؤغظ،  وإسادة  (اإلرعابغئ)  المظزمات  طضاشتئ 
وبّظاءة،  إغةابغئ  ضاظئ  المئاتبات  أّن  سطى  واتفصعا 
شغ  اقجاماسات  اجامرار  ضرورة  سطى  وأضثوا 
اقجاماع  وسغظعا  المظطصئ،  اجاصرار  بجسط  المساصئض 
الصادم شغ طعجضع بغظ وزغر الثارجغئ الارضغ طعلعد 
السعري  الظزام  خارجغئ  وزغر  وبغظ  أوغطع  جاوغح 

شغخض المصثاد.
الارضغ  الرئغج  صال  البقبغ  الطصاء  عثا  وبسث 
لضظ  افجث،  بحار  لصاء  غسائسث  لط  بأظه  أردوغان 
إجراء  بسث  الارضغ  بالرئغج  اقجاماع  غفدض  افخغر 
اقظاثابات الارضغئ المصرر إجراؤعا شغ حعر تجغران/

غعظغع الصادم.
وأوضح وزغر الثارجغئ الارضغ طعلعد جاوغح أوغطع 
غتارم  "إّظه  بصعله  السعري  الظزام  طظ  ترضغا  طعصش 
سازطئ  بقده  وأّن  السعرغئ،  افراضغ  وجغادة  وتثة 

إلى  تالغًا  وجعدعا  طظاذص  شغ  السغطرة  ظصض  سطى 
والاصى  اقجاصرار"،  غاتصص  تالما  السعري  الظزام 
العذظغ  اقئاقف  برئغج  البقبغ  الطصاء  بسث  أوغطع 
السعري لصعى البعرة المسارض جالط المسطط وصادة 
بمعجإ  لطمسارضئ  ترضغا  دسط  سطى  وأضث  آخرغظ، 
إذقق  وصش  سطى  غظص  والثي   ٢٢٥٤ افطمغ  الصرار 
بإحراف  اقظاثابات  وتظزغط  الثجاعر  وطراجسئ  الظار 

افطط الماتثة.
شصط  عع  الثولغ  الصرار  عثا  طظ  غطئص  الثي  ولضّظ 

بظث وصش إذقق الظار.
وطراجسئ  اقظاثابات  إجراء  سظ  الاشاضغ  غاط  وبغظما 
الثجاعر، تصعم ترضغا بمظع الفخائض بضض خراطئ طظ 
بتةئ  بحار  الطاغغئ  صعات  سطى  الظار  بإذقق  الصغام 
الاصغث بالصرار، بغظما صعات روجغا والظزام ق غاعرسعن 
سظ صاض السعرغغظ القجؤغظ شغ المظاذص المتررة وق 

أتث غتاجئعط سطى جرائمعط.
الارضغ  الظزام  بغظ  تبغبئ  وبثطا  الاصارب  عثا  إّن 
غأتغ  الروجغ  المتاض  برساغئ  بحار  المةرم  وظزام 
لصعاعا  واشاصادعا  السعرغئ  الثولئ  تعالك  ظض  شغ 
تعشغر  سطى  صثرتعا  وسثم  والسغاجغئ  السسضرغئ 

أبسط الماططئات المسغحغئ لرساغاعا.
ضما غأتغ عثا الاعاشص أغدًا شغ ظض غرق روجغا شغ 
طا  تصثغط  سطى  صثرتعا  وسثم  افوضراظغ،  المساظصع 

بإسطاء  لمئادرتعط  الدئاط  بسخ  وطقتصئ  الاترغر 
طظعاج  سطى  الثقشئ  دولــئ  إلصاطئ  لطتجب  الظخرة 

الظئعة، وزّج بعط شغ السةعن.
والسسضرغئ  السغاجغئ  لطصغادة  المآجفئ  التصغصئ  إن 
شغ باضساان ق تسمح في خعت بالمظاداة بإسطاء أّيٍ 
طظعط شرخئ إلبئات وقئه لقجقم والمسطمغظ وأعض 
باضساان، شعط طسطعطع التال غغر طةععلغظ أبثا، ضما 
الثغظ  باضساان  شغ  والمسطمغظ  اإلجقطغئ  افطئ  أن 
غجغث تسثادعط سظ المؤاغ ططغعن لغسعا شؤران تةارب 
أو طثغماً لطاثرغئات السسضرغئ، وطع ذلك شصث اجاظجشعا 
شغ  ذرغساً  شحقً  وشحطعا  أظفسعط  إبئات  شغ  شرخعط 
التفاظ سطى طخالح المسطمغظ، وسطى رأجعا التضط 
بما أظجل اهللا شغ الئطث الثي تط تأجغسه باجط اإلجقم. 
شإن  الصادة،  عآقء  إطعال  غططإ  طظ  ضض  شطغساتغ 
إطعالعط العصئ وإسطاءعط المجغث طظ الفرص غسظغ 
شغ  تسئث  أطرغضا  جغثتعط  وأغــثي  أغثغعط  إذقق 
باضساان وتآذي أعطعا، شغجدادوا بآجاً شعق بآجعط 

وَضسفا سطى َضسفعط وتئسغًئ فطرغضا أضبر شأضبر.
شغ  المثطخغظ  سطى  تعجإ  الصادة  عآقء  تصغصئ  إن 
أي  طظ  أضبر  افول،  المصام  شغ  السسضرغئ  المآجسئ 
الةعادغئ  السسضرغئ  المآجسئ  تظزغَش  طدى،  وصئ 
الظعوغئ اإلجقطغئ طظ جمغع أدراظعا وإسطاء الظخرة 
الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  إلصاطئ  الاترغر  لتجب 
سطى طظعاج الظئعة، غصعدعا خطغفئ غتضط الئقد والسئاد 
شغرضى  الئاذض،  وغئطض  التص  شغتص  اهللا،  أظجل  بما 
سّظا اهللا جئتاظه وتسالى وغظخرظا سطى أسثائظا، شظترر 
طظ  العظثغئ  اإلجقطغئ  الصارة  حئه  وباصغ  ضحمغر 
العظثوس، وظترر المسةث افصخى طظ غععد، شغسّط 
افطظ وافطان والرخاء سطى اطاثاد ظفعذ الثولئ، صال 
تي َخلِيَفٌة يَْحِثي الَماَل  رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «يَكوُن في آِخِر أُمَّ

ُه َعَدداً» رواه طسطط. َحْثياً، ال يَُعدُّ
إن واصع افطئ اإلجقطغئ الضرغمئ الاغ تاعق لقظسااق 
طظ ربصئ اقجاسمار وعغمظاه سطغعا وسطى طصثراتعا، 
غــاٍل  طــظ  لثغعا  طــا  بضض  لطادتغئ  والمساسثة 
وظفغج، وواصع المعصش الثولغ المظصسط سطى ظفسه 
عثا  والمعارد،  الظفعذ  سطى  بغظه  شغما  والماخارع 
العاصع غةسض اظسااق افطئ وإسقن اجاصقلعا شغ دولئ 
الثقشئ جعًق وطغسعرًا، وتال افطئ الغعم ضتال الظئغ 
ملسو هيلع هللا ىلص سظثطا اجاشض شرخئ اصااال الفرس والروم وأصام 
دولاه شغ المثغظئ المظعرة. لغاسزّظ ضض المثطخغظ 
عثه  غفعتّظ  وق  الاارغت  طظ  الئاضسااظغ  الةغح  شغ 
الفرخئ، ولغسطعا الظخرة لتجب الاترغر الثي غسطمعن 
طثى اجاسثاده وصثرته السغاجغئ وطظعةه المساظغر 
الثولغئ  الاتثغات  طثاطش  طعاجعئ  طظ  غمّضظه  الثي 
واإلصطغمغئ بسعن اهللا جئتاظه وتسالى، وعط بظخرتعط 
صث  شاإلجقم  طةععل،  تةرغإ  سطى  غصثطعن  ق  عثه 
ُذئص سطى طثار أضبر طظ بقبئ سحر صرظًا، إضاشئ إلى 
أن التضط باإلجقم عع تضط بما ارتداه الثالص لظا، 
وعع السطغط التضغط، وق غعجث أي ظزام غخطح لطظاس 
به  ظجل  الثي  الرباظغ  الظزام  عثا  جعى  وغخطتعط 

العتغ طظ سظث خالص الضعن واإلظسان والتغاة.
تضعظعا  ق  الئاضسااظغ!  الةغح  شغ  المثطخعن  أغعا 
ِذيَن  َ الَّ َلــْم َتَر ِإ

َ
طمظ صال شغعط اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿أ

ُدوَن  ْنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُيِر
ُ
ْنِزَل ِإَلْيَك َوَما أ

ُ
ْم آَمُنوا ِبَما أ ُ َّ

َ
َيْزُعُموَن أ

ُد  ِر ُ ْن َيْكُفُروا ِبِھ َو
َ
ِمـــُروا أ

ُ
اُغوِت َوَقــْد أ ــ الطَّ َ ْن َيَتَحاَكُموا ِإ

َ
أ

 َ َعاَلْوا ِإ َ ْم  ُ َذا ِقيَل َل ِ ِعيدًا  َو َ ْم َضَالًال  ُ ْن ُيِضلَّ
َ
ْيَطاُن أ الشَّ

وَن َعْنَك  َن َيــُصــدُّ ــــَت اْلُمَناِفِق ْي
َ
ُســوِل َرأ ــ الــرَّ ــ َ ِ ُھ َو ــَزَل اللَّ ــ ْن

َ
َمــا أ

ُصُدودًا﴾، واسطمعا أن اهللا جئتاظه وتسالى غصعل: ﴿َوَما 
ــْم ِإْذ َظَلُموا  ُ ــ َّ

َ
ِھ َوَلـــْو أ ــِإْذِن اللَّ ــ ْرَســْلــَنــا ِمــْن َرُســــوٍل ِإالَّ ِلُيَطاَع ِب

َ
أ

ُســوُل  ــُم الــرَّ ُ ــَھ َواْســَتــْغــَفــَر َلــ ْم َجــــاُءوَك َفاْسَتْغَفُروا الــلَّ ُ ْنُفَس
َ
أ

 َّ ــُنـــوَن َح ــْؤِمـ ــــــــَك َال ُيـ ِ
ّ ابـــًا َرِحــيــمــًا  َفــــَال َوَر ـــَھ َتـــوَّ َلــــَوَجــــُدوا الـــلَّ

ا  ْم َحَرجًا ِممَّ ِ ْنُفِس
َ
ْم ُثمَّ َال َيِجُدوا ِ أ ُ َ َر َبْي َ َ ُموَك ِفيَما  ُيَحّكِ

 ﴾ْسِليمًا ُموا َ َسّلِ ُ َت َو ْ َقَض

غتااج إلغه ظزام بحار طظ اتاغاجات لئصائه سطى صغث 
التغاة، شالفرخئ باتئ جاظتئ وطعغأة لاعجغه ضربئ 
بحار  الطاغغئ  ظزام  إجصاط  إلى  تآدي  بسغطئ  ولع 

طظ دون أغئ خسائر.
الفرخئ  عثه  ترضغا  تظاعج  أْن  طظ  وبثقً  ولضظ 
الاارغثغئ البمغظئ لقجعاز سطى ذلك الظزام اآلغض إلى 
بإضسغر  بمّثه  تصعم  شعغ  سطغه،  والصداء  السصعط 
التغاة الدروري القزم إلتغائه وإظساحه وإذالئ سمره.

باتئ  افتراك  السغاجغغظ  لثى  السغاجغئ  شافعثاف 
بةعارعا  غاسطص  شغما  خاخئ  شغعا  طظطص  ق  طصطعبئ 
ترضغا  لصغام  جغاجغ  طسظى  أي  غعجث  شق  التغعي، 
بثسط الظزام السعري شغ عثه افبظاء بالثات، لثلك 
ترضغا  تصعم  أْن  التضمئ  وق  التخاشئ  طظ  شطغج 
أْن  وغعحك  جرغرغئ  تالئ  شغ  غسغح  ظزام  بإتغاء 

غطفر آخر أظفاجه.
شمظ طخطتئ ترضغا لع ضاظئ تمطك صرارعا بغثعا أْن 
داسمغه،  وضسش  بحار،  ظزام  ضسش  شارة  تساشض 
خاخئ الثاسط الروجغ المظحشض بتربه شغ أوضراظغا، 
شمظ  افعطغئ،  تربه  شغ  المظحشض  اإلغراظغ  والثاسط 
تصعم  أن  بالثات  الاعصغئ  عثا  شغ  ترضغا  طخطتئ 
الصاضغئ  بالدربئ  العح  السعري  الظزام  بإجصاط 

الثاذفئ، شق تسطغ المةال فتث غغرعا بمضء الفراغ، 
شاتفر طا تسمغه بأطظعا الصعطغ بصغاطعا بثلك.

أّطا وصث شسطئ ترضغا سضج طا غةإ الصغام به شثسمئ 
أّظعا  سطى  غثل  شعثا  إجصاذه،  طظ  بثقً  الظزام 
شطك  طظ  الثروج  غمطضعن  ق  صادتعا  وأّن  طأطعرة، 

تئسغئ دولاعط لشغرعا شغ السغاجئ الثارجغئ.
والمثصص شغ جئإ صغام الظزام الارضغ بعثا الاصارب 
ق  بالثات  العصئ  عثا  شغ  الحام  ذاغغئ  ظزام  طع 
وظفئ  الاغ  فطرغضا  والثظعع  العقء  جعى  شغه  غةث 
لتماغئ  طسعا  والماساوظئ  لعا،  الاابسئ  الصعى  ضض 
باجاثثام  اباثاء  وذلك  السصعط،  طظ  بحار  ظزام 
وصطر  افردن  باجاثثام  وطرورًا  وططغحغاتعا،  إغران 
وترك  لقظستاب  الفخائض  تعجغه  شغ  والسسعدغئ 
روجغا  باجاثثام  واظاعاًء  وزطرته،  لئحار  الساتئ 
وطا تمطك طظ صعة سسضرغئ ضئغرة لثسط ظزام بحار 
ترضغا  باجاثثام  أخغرًا  بّط  السصعط،  طظ  وتماغاه 
الفرخئ  وطظته  الماعالك  الظزام  عثا  طع  لطاطئغع 

الثعئغئ لطظةاة طظ السصعط.
الظزام  طع  الشرغإ  الارضغ  الاصارب  عثا  شافسغر 
ضعظه  سظ  غثرج  أن  غمضظ  ق  دطحص  شغ  الفاحض 
اطاباقً لطرغئئ افطرغضغئ شغ إبصاء ظزام افجث، وشغ 
غةااح  رعغإ  تثطثض  تثوث  طظ  خعشًا  سمره  إذالئ 

 المظطصئ تال جصعذه

بقدظا لغسئ تصض تةارب
والعضع الثولغ التالّغ شرخئ لظ تاضرر طرتني

ضاظا  الطثغظ  السسضرغغظ  الةظاتغظ  تعاشص  بسث 
طاخارسغظ سطى صغادة الةغح، بغظ شاغج تمغث وطسه 
سمران خان، والةظرال باجعا، تسمئ الصغادة السسضرغئ 
الئاضسااظغئ طسألَئ تمثغث خثطئ الةظرال باجعا وصرار 
تظتغاه أو تصاسثه سظ صغادة الةغح، وتسطغط صغادة 
ساخط  الةظرال  افغمظ  لثراسه  الئاضسااظغ  الةغح 
إسطائه  ضــرورة  شغ  افخــعات  تسالئ  تغث  طظغر، 
الئاضسااظغ  الةغح  صغادة  شغ  جثارته  إلبئات  شرخئ 
وضان  الةغح،  غعطاً  غاصثم  لط  طظغر  الةظرال  الظعوي. 
ذراع الةظرال باجعا سطى طثار السظغظ الماضغئ، طظث 
أخئح شغ صغادة الةغح! أق غسطط الظاس أن الةظراقت 
بض  افضفاء،  الفرجان  طظ  لغسعا  الةغح  صغادة  شغ 
فطرغضا  طّضظعا  طظ  وعط  وجططئ،  طال  أباذرة  عط 
طحرف  الةظرال  بصغادة  اظتازوا  تغظ  المظطصئ،  شغ 
اإلجقم  ضث  الخطغئغئ  تمطاعا  شغ  لعا  حرغش  وظعاز 
وطا  أششاظساان،  اتاقل  طظ  شمّضظععا  والمسطمغظ، 
زالعا طتاشزغظ سطى ظفعذعا عظاك، تاى وخطئ بعط 
الثغاظئ إلى تث تمعغث الطرغص أطام الثولئ العظثوجغئ 
السثو الطثود والتطغش الةثغث فطرغضا والسمغض الئثغض 
وغحارك  أششاظساان،  شغ  طتطعا  لغتّض  باضساان  سظ 

الظفعذ شغ أششاظساان طع أطرغضا؟
الةظرال  إسطاء  بدرورة  تاسالى  الاغ  افخــعات  إن 
الةغح  صغادة  تصغصئ  تةعض  أظعا  إطا  شرخئ،  طظغر 
الئاضسااظغ وتصغصئ عثا الظادي وحروط اقظاماء إلغه 
وخاتإ الضطمئ الفخض شغ إدخال أي سدع جثغث شغه 
وترصغاه أو الامثغث له، أو أظه غآغث عثا الصرار لادطغض 
الرأي السام، وتغظ تظضحش عثه التصغصئ غثرج خّظاع 
ق  جابصاعا!  طظ  أضبر  طتئعضئ  جثغثة  برواغئ  الصرار 
شغ  والسسضري  السغاجغ  لطحأن  الماابع  سطى  غثفى 
الةغح  صغادة  غساطط  طظ  غصّرر  الثي  أن  باضساان 
والصغادة السغاجغئ شغعا عغ أطرغضا بق طظازع، تاى 
تعاترت رواغات تصعل بأن طصابقت المرحتغظ لطرتإ 
السطغا شغ الةغح الئاضسااظغ غرأجعا ضئاط السغ أي 
إغه وطعظفغظ شغ السفارة افطرغضغئ شغ إجقم أباد، 
الةغح  صغادة  طصّر  شغ  طضاإ  لعط  ُشاح  صث  إظه  تاى 
الئاضسااظغ شغ راولئظثي! أي أن افطر ق غصاخر سطى 
تسغغظ الةظراقت المعالغظ فطرغضا شغ صغادة افرضان، 
غثثم  بما  سطغعط  واإلطــقء  أسمالعط  وبماابسئ  بض 

أطرغضا شغ المظطصئ.
غروق  ضما  وعماً  لغسئ  الُمرة  التصغصئ  عــثه  إن 
طسطعطئ  عغ  بض  لععلعا،  إظضارًا  تسمغاعا،  لطئسخ 
لضض الماابسغظ والمططسغظ سطى افتثاث، لثلك ضاظئ 
افخعات الاغ تظادي بإسطاء شرخئ لطةظرال طظغر وطظ 
الةظرال  تّظخغإ  تّط  سظثطا  تسالئ  ضما  بسثه  جغأتغ 
باجعا وطظ صئطه، عثه افخعات تسطط عثه التصغصئ، 
شغ  وسمقئعا  أطرغضا  أقسغإ  طظ  أخرى  لسئئ  ولضظعا 
السطماظغ  الظزام  سمر  إذالئ  طظعا  الصخث  باضساان، 
تضّحفه  لشاغئ  والسسضري،  السغاجغ  بحّصغه  السمغض، 
اجائثاله  غاّط  جاعجًا،  اآلخر  الئثغض  شغضعن  لطظاس، 
بالصثغط، وعضثا دوالغك... ولع ضان الئثغض التالغ - أي 
الةظرال طظغر وبصغئ أسداء ظادغه - طثاطفاً سظ جابصه، 
لزعر ذلك طظ أول غعم طظ تظخغئه، بض تاى صئض 
تظخغئه، شأي صائث شغطص طظ عآقء الةظراقت غساطغع 
إن  باضساان،  شغ  والسغاجغ  السسضري  العاصع  تشغغر 
أراد ذلك وضاظئ سظثه رؤغئ طثاطفئ سظ رؤغئ الصغادة 
ضان  الثي  طظغر  الةظرال  بمصثور  ضان  طبًق  التالغئ. 
صائث شغطص جعجراظعاق شغ الحمال الجتَش ظتع ضحمغر 
لاترغرعا، تغث ضان جُغةئر باصغ شغالص الةغح سطى 
طساظثته. لصث ُأحغع سظ الةظرال طظغر تفزه لطصرآن 
وإذقق العظث سطغه اجط "الةظرال المق"، لضظ لع ضان 
اظاماؤه لطثغظ خادصاً لعضع غثه شغ غث تجب الاترغر 
وفسطاه الظخرة إلصاطئ دولئ الثقشئ، لضظه بثق طظ 
ذلك ضان طاعاذؤاً وطافرجاً سطى طقتصئ حئاب تجب 

الطصاء البقبغ يف طعجضع 
إلذالئ سمر ظزام ذاغغئ الحام

ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ بقل المعاجر – وقغئ باضساانـ  ـ 

جاتات  اصاتط المثسع وزغر افطظ الصعطغ لضغان غععد إغامار بظ غفغر، خئاح غعم البقباء ٢٠٢٣/١/٣م، 
المسةث افصخى طظ جعئ باب المشاربئ، وجط تراجئ أطظغئ طحثدة طظ صعات اقتاقل. وصال بظ غفغر سئر 
تعغار: "الترم الصثجغ عع المضان افعط لحسئظا، ولطغععد التص شغ المضان والخسعد إلغه، وغةإ الاساطض بغث 
طظ تثغث ضث ضض طظ غعثدظا". بثوره أضث تسطغص ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ 
شطسطغظ: "أظه طا ضان قبظ غفغر أن غظفث تعثغثاته باصاتام المسةث افصخى وغسربث عع وصطسان طساعذظغه 
شغ باتاته، لعق سطمه الغصغظغ أن الصثس وضض افرض المئارضئ لغسئ طثرجئ تاى شغ ذغض صائمئ اعاماطات 
تضام المسطمغظ، وأن ضض طا غاشظعن به طظ حسارات وطحاغئات تعل العخاغئ سطى افصخى، وأن صدغاه خط 
أتمر، لغسئ جعى شرصسات إسقطغئ لثر الرطاد شغ السغعن لتةإ الرؤغئ سظ خغاظاعط هللا ورجعله والمسطمغظ 
واظئطاتعط المحغظ أطام غععد". وخاط الاسطغص طحثدا: "إن الرد العاجإ سطى سربثة غععد شغ طسرى رجعل 
اهللا وإجراطعط الغعطغ بتص أعض افرض المئارضئ ق تضعن إق باجاظخار افطئ وجغعحعا لطجتش ظتع افرض 
المئارضئ قصاقع عثا الضغان الشاخإ طظ جثوره، وأن الاأخر شغ إجراء عثا التض والاطعغ بالرعان سطى المةامع 
الثولغ لطةط عثا السثو الشاخإ غطغض شغ إشساده وغداسش طظ غطرجاه وغحةسه سطى المجغث طظ إجراطه".

عربدة بن غفیر فی المسجد األقصى 
تستوجب تحرك جیوش المسلمین إلنقاذه



   السثد ٤٢٥   ٣   افربساء ١٨ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٤عـ المعاشص ١١ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٣ طـ

(طعظئ ضارلع الثولغئ، اقبظغظ، ٢ جمادى اآلخرة ١٤٤٤عـ، ٢٠٢٢/١٢/٢٦م) صالئ وضالئ تابسئ لفطط الماتثة 
لروغارز، اقبظغظ ٢٦ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠٢٢، إن اتامال غرق صارب سطى طاظه ١٨٠ طظ طسطمغ الروعغظةا 
طظ حأظه أن غةسض سام ٢٠٢٢ أتث أجعأ افسعام بالظسئئ لطةماسئ السرصغئ شغ العصئ الثي غتاول شغه القجؤعن 
الفرار طظ ظروف التغاة الخسئئ شغ طثغمات بظشقدش. وغسغح طا غصرب طظ ططغعن حثص طظ الروعغظةا شغ 
طثغمات طضازئ شغ بظشقدش ذات افغطئغئ المسطمئ بسث شرارعط طظ طغاظمار، بما شغ ذلك سحرات اآلقف الثغظ 
شروا طظ وذظعط بسث أن حظ جغح طغاظمار تمطئ صمع طمغائ شغ سام ٢٠١٧. وترشخ طغاظمار ذات افغطئغئ 
الئعذغئ طظح الةظسغئ لمسزط الروعغظةا الثغظ غظزر لعط سطى أظعط طعاجرون غغر حرسغغظ طظ جظعب آجغا.

: تسرض طسطمع الروعغظةا لطصاض واقغاخاب والاطعغر السرصغ طظ أراضغعط سطى غث تضعطئ طغاظمار. 
والثغظ اجاطاسعا طظعط الفرار إلى بظشقدش، تعخروا شغ طسسضرات اساصال غغر خالتئ لطسغح، شساظعا طظ 
الةعع والمقتصات الصدائغئ، واجاثثطاعط تضعطئ تسغظئ بمضر لطتخعل سطى طساسثات أجظئغئ وشغ السغاجئ 
المتطغئ. لثلك أظفص الروعغظةا ضض طثخراتعط لرضعب الئتر ظتع وجعات طةععلئ سطى طاظ صعارب بالغئ ق تاتمض 
أطعاج الئتر، شضاظعا ضالمساةغر طظ الرطداء بالظار! والثول المةاورة طبض تاغقظث وطالغجغا وإظثوظغسغا لط 
تسمح لعط بالثخعل إلغعا وترضاعط لغمعتعا غرصى. وغضحش بتث أجرته جاطسئ عارشارد بسظعان "اقجاراتغةغات 
الةغعجغاجغئ لمثغمات القجؤغظ" وغثطص إلى أن "طثاطش الئطثان الظاطغئ المدغفئ لقجؤغظ والثول الرائثة 
سالمغاً إطا أظعا تتاةج القجؤغظ شغ طثغمات غغر طقئمئ بالصرب طظ التثود أو تعزسعط شغ السثغث طظ افطاضظ 
شغ الثولئ المدغفئ اسامادًا سطى الثقشات شغ طخالتعط الةغعجغاجغئ. وشغ طسزط التاقت غساشطعن الزروف 
المسغحغئ السغؤئ شغ طسسضرات اقساصال لطاترغخ سطى التروب افعطغئ شغ تطك المظطصئ لمخطتاعط". إن 
الثقشئ الصائمئ صرغئا بإذن اهللا، لظ تسسى لاتصغص أعثاف جغعجغاجغئ طظ خقل وضع الظاس شغ أزطئ جعاء أضاظعا 
طسطمغظ أو غغر طسطمغظ. شعغ ق تتمغ تغاة وضراطئ المسطمغظ شتسإ، بض جاضعن ططةأ لةمغع المدطعثغظ 
شغ جمغع أظتاء السالط. شفغ سام ١٤٩٢م، شاح الثطغفئ السبماظغ باغجغث الباظغ الئاب أطام غععد إجئاظغا 
المدطعثغظ والمئسثغظ، ودطةعط شغ المةامع اإلجقطغ، وأسطظ أظه "طظ غرغث أن غسغح شغ أطان المسطمغظ 
شإظه غمضظه أن غثخض دولئ الثقشئ وغسغح شغعا بسقم". عثا عع اإلجقم السزغط وعثه عغ أتضاطه ودولاه.

تامئ: دطاء أعض الحام صرابغظ الظزام الارضغ سطى طثبح المةامع الثولغ

طظ الصعة جعى الصطغض، وجقتعط اإلغمان بصدغاعط 
تسئئعا  عثا  وطع  بظثصغئ،  أو  تةارة  صئداعط  وشغ 
شغ حض الترضئ شغ ضغان غععد وجسطعا ساخماه تض 
أبغإ تسغح تالئ طظ الثسر والرسإ، ولضظ أعطظا لط 
أوجطع  جططئ  وعع  اآلخر  المحروع  خطعرة  غثرضعا 
إذا  الططئئ  حظط  غفاح  بأظه  رئغسعا  غافاخر  الاغ 
ضاظئ شغعا أداة تادة، وعع غائاعى بالاظسغص افطظغ 
أخطر  السططئ  شعثه  طصثجًا،  سمًق  وغسائره  سقظغئ 
غمغظغئ  تسمى  تضعطئ  طظ  وأعطعا  شطسطغظ  سطى 
طاطرشئ جرسان طا تسصط إذا طا واجعئ العاصع سطى 
تصغصاه دون تجغغش، شعثه التضعطئ وغغرعا تسامث 

صعتعا بتئض طظ الظاس ضفارًا وطظاشصغظ.
إن عثه التضعطئ عغ ججء طظ طثطط طرجعم وعع 
العخعل لطتض افطرغضغ الثي جسض العاصع عع أجاجه 
وعع الثي غفرض تخعره، وعثا المثطط عع غخ 
الطرف سظ بظاء المساعذظات وحرسظاعا وشاح افبعاب 

لعةرة حئاب شطسطغظ بسث الادغغص سطغعط شغعا.
صئعل  عغ  لظاغةئ  العخعل  غرغث  غععد  ضغان  إن 
المةامع الثولغ بغععدغاه أي أن غخئح ضغاظًا صعطغا 
سطغه،  أطرغضا  تعاشص  الثي  بطفعر  وسث  شغ  جاء  ضما 
عثا  جسط  شغ  الثغمشراشغ  اقخاقف  وجعد  ولضظ 
المسةث  وجعد  أن  ضما  ضأداء،  سصئئ  غسث  الضغان 
والمصثجات  افولى  المسطمغظ  صئطئ  وعع  افصخى 
اإلجقطغئ افخرى سطى أرض شطسطغظ وضثلك الفعط 
طارجثًا  زال  ق  شطسطغظ  وواصع  لطئغسئ  اإلجقطغ 
غةسض  طا  وعع  المسطمغظ  بصطعب  وراجثًا  بافذعان 
شإن  ولثلك  التطعل،  عثه  وجه  شغ  تصش  سصئئ  عظاك 
افجطعب المائع بسث تشغغإ طسآولغئ المسطمغظ سظ 
صدغئ شطسطغظ وجسطعا صدغئ خاخئ بأعض شطسطغظ، 
عع سمطغئ تروغخ الحسعب اإلجقطغئ وذلك بامعغئ 
تاى  الاسطغط  طظاعب  طظ  حطئعا  بط  الصدغئ  عثه 
وطضاظاعا  شطسطغظ  سظ  حغؤا  غسرف  ق  جغض  غأتغ 
غاط الصدط حغؤًا شحغؤًا  سظث المسطمغظ، وخقل عثا 
سطى  الادغغص  إن  بط  شطسطغظ،  أرض  طظ  تئصى  لما 
إحشال  وعع  افعثاف  عثه  أتث  اإلجقطغئ  الحسعب 
وغغرعا  الصدغئ  عثه  سظ  سغحعط  بطصمئ  المسطمغظ 

طظ صداغا افطئ.
اإلجقم،  ذاضرة  شغ  تاضرة  الصدغئ  عثه  شإن  لثلك 
الظعار  رابسئ  شغ  الحمج  وضعح  واضح  وتضمعا 
وتطعا لغج غائئًا وق غتااج لئتث واجاعاد، شفطسطغظ 
الراحث  الثطغفئ  زطظ  شاتئ  وصث  إجقطغئ  أرض  عغ 
السعثة  وتتضمعا  سظه  اهللا  رضغ  الثطاب  بظ  سمر 
السمرغئ الاغ شغعا أن ق غساضظ أعطعا غععد. أرض 
المعادظئ  غةعز  ق  وصش  أرض  عغ  والمسراج  اإلجراء 
عثا  طع  سصثت  اتفاصغئ  وضض  سطغعا،  الافاوض  أو 
لعا  الةثري  التض  وأطا  لعا،  صغمئ  وق  باذطئ  الضغان 
لطصغام  المضئطئ  المسطمغظ  جغعش  اجاظعاض  شعع 
أعٌض  عع  لمظ  افطعر  زطام  باسطغط  وذلك  بعاجئعا؛ 
غععد  حأشئ  غساأخض  لطمسطمغظ  خطغفئ  بئغسئ  لعا 
تسالى:  لصعله  طخثاصًا  المست  ضغاظعط  سطى  وغصدغ 
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تط اظاثاب ظاظغاعع وتحضغض تضعطئ غمغظغئ طاطرشئ، 
وزغر  سظ  تخثر  والاخرغتات  افولى  الطتزات  وطظث 
إجضاظعا بأظه جغصعم باعجغع المساعذظات وضمعا 
وصث  افصخى،  المسةث  باتات  واصاتام  غععد  لضغان 
المساعذظغظ  وصطسان  عع  وسغثه  باظفغث  شسًق  صام 
لةسةسات  اسائار  أي  دون  غععد  حرذئ  تراب  تتئ 
عظا  طظ  تططص  الاغ  والاعثغثات  المست  الضغاظات 
صال  باغثن  افطرغضغ  الرئغج  أن  السطط  طع  عظاك  أو 
إظظا لظ ظاساطض طع عثه التضعطئ إن تحضطئ وق طع 

بسخ الماسخئغظ شغ تحضغطاعا وطظعط بظ غفغر.
سمطغ  إجراء  أي  باغثن  إدارة  تاثث  لط  عثا  وطع 
تغال ذلك، شطع ضاظئ عثه التضعطئ الغمغظغئ تحضض 
العقغات  طخالح  سطى  وخطعرة  لطمظطصئ  تعثغثًا 
الاعثغث  وطظعا  ذلك  إزاء  إجراءات  قتثثت  الماتثة 
شسطئ  ضما  تةمغثعا  أو  افطرغضغئ  المسعظات  بصطع 
شغ  المست  الضغان  عثا  غصعم  وطا  جابصئ،  طرات  شغ 
شطسطغظ عع شغ التثود المرجعطئ له والاغ غشطغعا 

وسث بطفعر (بإسطاء شطسطغظ وذظا صعطغًا لطغععد).
وعثه التضعطئ الغمغظغئ عغ ورصئ طظ أوراق الدشط 
تخفغئ  شغ  غخإ  الثي  الظعائغ  التض  إلى  لطعخعل 
صدغئ شطسطغظ والاغ جئصاعا خطعات ضبغرة، وعغ 
أخطر بضبغر طظ تضعطئ غمغظغئ أو غسارغئ أو سطماظغئ 
عثه  جئصئ  الاغ  المحارغع  إن  غععد.  ضغان  تتضط 
بغضع  جاغضج  اتفاصغئ  بظاائب  الصئعل  عغ  الثطعة 
وتثودعا المخطظسئ الاغ طجصئ جسث افطئ شةسطاه 
وظغفاعا  بض  لعا  صغمئ  ق  طمسعخئ  ودوغقت  تارات 
اتاطعا  الثغظ  المساسمرغظ  وأعثاف  طصاخث  تظفغث 
بقد المسطمغظ بما شغعا شطسطغظ، والاغ حارضئ شغ 
تتصغص وسث بطفعر بإظحاء عثا الضغان المست ودخطئ 
طظ  لغععد  طضظئ  الاغ  المسرتغئ  التروب  لسئئ  شغ 
أظحؤئ  بط  والةعقن.  وجغظاء  ضطعا  شطسطغظ  أرض 
زالئ  وق  ضاظئ  الاغ  الفطسطغظغئ  الاترغر  طظزمئ 
طسعق طظ طساول المساسمر لاخفغئ صدغئ شطسطغظ 
الرباط  طآتمر  شغ  لعا  الدرار  دول  خعتئ  والاغ 
الفطسطغظغ،  لطحسإ  والعتغث  الحرسغ  الممبض  بأظعا 
وعغ الاغ تثغر طا تئصى طظ شطسطغظ لخالح ضغان 

غععد شغ الدفئ الشربغئ.
الشرب  طظ  طتمغ  وظغفغ  ضغان  عع  غععد  ضغان  إن 
الضغاظات  عثه  وظفئ  الاغ  أطرغضا  رأجه  وسطى  ضطه 
المظطصئ  شغ  وتسعغصه  لتماغاه  به  تتغط  الاغ 
طرورًا  (جقم)  اجاسقم  اتفاصغات  سطى  والاعصغع 
بمخر وافردن والمشرب وصطر واإلطارات والتئض سطى 
اقتفاصغات  عثه  شطسطغظ  سطى  أخطر  شأغعما  الةرار، 
أم التضعطئ الغمغظغئ الاغ غاط تععغطعا وتدثغمعا؟ 
افطرغضغئ  السغاجئ  أوراق  طظ  ورصئ  غععد  ضغان  إن 
والظعوي  اإلرعاب  وطظعا  المظطصئ  شغ  افوراق  ضئاصغ 
المثطط  سظ  غثرج  ق  ذلك  ضض  اإلغراظغ،  والاعثغث 
لطراسغ  رعظا  المظطصئ  عثه  غةسض  الثي  افطرغضغ 
عثا  له  ضان  لما  المحارغع  عثه  لعق  الثي  افطرغضغ 
طفاخض  سطى  صئداه  غتضط  الثي  الدثط  العجعد 

التغاة شغعا.
ق  غععد  شضغان  إغفالعا  غةعز  ق  بثغعغئ  تسائر  عثه 
غمطضعن  ق  حئاب  أطام  الخمعد  سطى  الصثرة  غمطك 

تحضغض ظاظغاعع تضعطئ
طع أصخى الغمني

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ جالط أبع جئغاانـ 

سظ التاضظئ الحسئغئ لدمان سثم صغاطعط بأي تراك 
تصغصغ غسغث البعرة إلى طسارعا الختغح وأن غصاخر 
الثاخض،  شغ  أدواته  سئر  لعط  غعتغه  طا  سطى  سمطعط 
وضان آخرعا الئغان الخادر سظ طةطج حعرى الصئائض 
والسحائر باارغت ٢٠٢٢/١٢/٢١ تعل صدغئ اغاخاب 
لاطك  ظةث  ق  بغظما  الجور،  دغر  شغ  اطرأتغظ  وصاض 
المةالج أي تخرغح أو بغان لما تاسرض له المظاذص 
بغان  أو  تخرغح  أي  لعط  ظةث  ق  وتعةغر،  صخش  طظ 
اجاسثاده  طظ  الارضغ  الظزام  به  غخرح  طا  تعل 
اإلجرام  لظزام  سطغعا  غسغطر  الاغ  المظاذص  لاسطغط 
افظفج  سطى  طثاذر  طظ  ذلك  شغ  وطا  دطحص  شغ 
وافسراض وافطعال، ضض ذلك تاى ق غصعم العجعاء 
التاضظئ  صغادة  وعع  لعط  الطئغسغ  بالثور  والحغعخ 
الحسئغئ لصطإ الطاولئ سطى الظزام الارضغ وطظ ورائه 
أطرغضا طظ خقل تختغح طسار البعرة وصطع غث الثارج 
وإظعاء تالئ الائسغئ واقرتئاط الفخائطغ الاغ ضرجعا 
الظزام الارضغ شغ جسغه لاتصغص طخطتئ أطرغضا شغ 

اإلبصاء سطى ظزام أجث والتغطعلئ دون جصعذه.
أخغرًا ظصعل إن الظزام الارضغ وطظث بثاغئ البعرة ضان 
وإظه  المئارضئ،  البعرة  خاخرة  شغ  طسمعطًا  خظةرًا 
لط غارك وجغطئ لامعغه دوره التصغصغ إق وجاء بعا 

الثي  المسار  خطعرة  البعرة  تاضظئ  تضاحش  ق  تاى 
به  تصعم  ضاظئ  لفجش  الامعغه  عثا  إلغه،  غسعصعا 
وق تجال لتى وسمائط تسئح بتمثه وتئرر له وتسمض 
الثظغا  طظ  سرض  طصابض  سعرته  جار  سطى  جاعثة 
زائض، إلى أن جاءت الاخرغتات افخغرة طظ الثارجغئ 
المظاذص  شغ  السغطرة  ظصض  تساجم  أظصرة  أن  الارضغئ 
الاغ تاعاجث شغعا إلى جططئ دطحص شغ تال تتصص 
اقجاصرار السغاجغ سطى تث زسمعط، وعظا ظصعل إن 
الظزام الارضغ غظطئص سطغه صعل الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص: «َقْد َصَدَقَك 

َوُهَو كَُذوٌب»!
الظزام  وخعل  دون  لطتغطعلئ  السمطغئ  الثطعات  إن 
خقل  طظ  عع  طئاشاه  إلى  أطرغضا  خطفه  وطظ  الارضغ 
الارضغ  الظزام  صغادة  وإجصاط  البعرة،  صرار  اجاسادة 
جغاجغئ  صغادة  تعل  واقلافاف  لطبعرة،  السغاجغئ 
جثغثة طثطخئ واسغئ تتمض طحروسًا جغاجغًا طظئبصًا 
طظ خطإ سصغثتظا اإلجقطغئ، طحروع اإلجقم السزغط؛ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، ولاتصغص 
ذلك ق بث طظ تضاض المثطخغظ طظ بعار وطةاعثغظ 
ووجعاء وحغعخ سحائر، شغ الصرى والئطثات، والصغام 
بضض افسمال السغاجغئ والسسضرغئ الاغ تصطإ الستر 

 سطى الساتر وتسغث البعرة إلى طسارعا الختغح

الترغئ  ضاطئ  فسداء  طظاخإ  بإسطاء  اآلن  طضاربغ 
ضغفغئ  شغ  رأي  لعا  جغضعن  المعمئ الاغ  الطةان  شغ 
خغاغئ الاحرغسات وتسثغطعا وطظاصحاعا شغ طةطج 
طسارضئ  بحأن  طعاصفعط  دسط  سطى  وواشص  الظعاب، 
سدع  احاضى  ذلك،  سطى  وردًا  التضعطغ.  اإلظفاق 
الضعظةرس الثغمصراذغ إرغك جعالعغض: "صئض ساطغظ 
شحض المامردون شغ السغطرة سطى طئظى الضابغاعل، 
سطى  باقجاغقء  الطغطئ  طضاربغ  ضغفظ  لعط  وجمح 
خاخئئ  تتصغصات  تعصع  غمضظ  الةمععري".  التجب 
الاتصغصات  لمضاإ  السغاجغ  الثور  تعل  لطشاغئ 
الفغثرالغ، وأخعل ضعشغث-١٩، والمآاطرات المتغطئ 
اقظاثابات  وتجوغر  الباظغ/غظاغر  ضاظعن   ٦ بأتثاث 
سرصطئ  سظ  شدًق  المصئطئ؛  افحعر  شغ  المجسعم 
الاحرغع الةثغث الثي غصارته الثغمصراذغعن والمأزق 
غتغظ  سظثطا  السام  عثا  طظ  قتص  وصئ  شغ  وافزطئ 
٣١,٤ الئالس  الفغثرالغ  الثغظ  جصش  رشع  طعسث 

الفغثرالغئ  المغجاظغئ  سطى  والمعاشصئ  دوقر  ترغطغعن 
المصئطئ. غاماع طةطج الظعاب اآلن بخقتغئ اجاؤظاف 
طسرضئ المتاشزغظ شغ الفارة الاغ تسئص اقظاثابات 

 الرئاجغئ لسام ٢٠٢٤

الاصثم  سظ  أبثًا  ظساثر  "لظ  اإلظارظئ:  سطى  طعصسه 
طع  صفعا  اإللشاء.  لبصاشئ  أبثًا  ظساسطط  لظ  افطرغضغ، 
بطثظا"،  اجاسادة  أجض  طظ  والضفاح  تراطإ  الرئغج 
تّط تحضغض تةمع الترغئ شغ سام ٢٠١٥، سطى الرغط 
أن  المسروف  شمظ  ساطئ،  لغسئ  سدعغاه  أن  طظ 
طظه.  ججء  عط  الظعاب  طةطج  شغ  الةمععرغغظ  ربع 
وأتث  لطشاغئ،  طرضجغئ  الضعظةرس  شغ  السططئ  إن 
وترضئ  الظعاب  طةطج  شغ  الترغئ  تةمع  طعضعسات 
تعل  تثور  أخرى"  طرًة  سزغمئ  أطرغضا  "اجسض  تراطإ 
قطرضجغئ السططئ و"تةفغش المساظصع" وعغ الطرغصئ 
شغ  الفغثرالغئ.  المآجسئ  إلى  بعا  غظزرون  الاغ 
تغظ إن السثغث طظ الةمععرغغظ لط غسارضعا طعصش 
تجبعط، شإن الصطغض طظعط شسض ذلك سقظغًئ طظ أجض 
بغظ  الاطرف  عثا  رادغضالغئ.  أضبر  اتةاه  شغ  دشسه 
الاطرف  سطى  شسض  رد  طا  تّث  إلى  عع  الةمععرغغظ 

الماجاغث لطتجب الثغمصراذغ.
تط اظاثاب طضاربغ ضرئغج شصط بسث أن صثم السثغث 
الماتثث  إزالئ  تسعغض  ذلك  شغ  بما  الاظازقت،  طظ 
غضعن  بأن  شصط  واتث  لحثص  السماح  خقل  طظ 
غطاجم  ذلك،  سطى  سقوًة  إلزالاه.  تخعغئ  لرشع  ضاشغًا 

تامئ ضطمئ السثد: اقظصساطات تظثر المةامع شغ أطرغضا

تتئ سظعان "إضاءات جرغسئ سطى طحعث البعرة"، ضاإ رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر شغ 
إدلإ  بقجئ  إلى  بزظعا -  بعرتظا -  أطرغضا  أوخطئ  أن  "بسث  التمغث:  سئث  التمغث  سئث  افجااذ  جعرغا  وقغئ 
المئاتبات  أطر  إلغعا  وضطئ  ضاظئ  أن  بسث  الئطغء،  الاةمغث  سئر  إظعائعا  أطر  ترضغا  إلى  وضطئ  تطإ،  وأرغاف 
لطعضع  طراصئئ  بصائعا  طع  السالصئ،  الثولغئ  لطمطفات  عغ  وتفرغئ  جابصئ،  طرتطئ  شغ  سظعا  ظغابئ  الروس  طع 
جعرغا  شغ  ترضغا  طدغفا: "شمعمئ  وخطعرته."  المطش  عثا  فعمغئ  جعرغا،  طظ  الشربغ  والحمال  الحمال  شغ 
عغ  تصعم  بأن  افطرغضغ،  السغاجغ  التض  لاتصغص  الشربغ  والحمال  الحمال  شغ  بئطء  افجعاء  تعغؤئ  عغ 
والفخائض الاابسئ لعا باروغخ الحسإ البائر سئر الدشعط السغاجغئ والسسضرغئ وافطظغئ واقصاخادغئ دشسئ 
الثئاب  طةطج  صرار  تطئغص  بسئئعا  غصئطعن  واإلرعاق  الاسإ  طظ  درجئ  إلى  الظاس  غخض  أن  آططئ  واتثة، 
السالمغ رصط ٢٢٥٤ الصاضغ بئصاء المآجسات السسضرغئ وافطظغئ لطظزام الاغ تائع صغاداتعا فطرغضا طئاحرة. 
بتاجئ إلظصاذ وتسعغط سطى  لضظ ضأن العضع اقصاخادي الماردي الثي غسغحه الظزام المةرم والثي جسطه 
البعرة  أعض  بأن  وحسعرعا  الارضغئ،  لطتضعطئ  السثغثة  الثاخطغئ  افجئاب  إلى  إضاشئ  السغاجغئ،  الظاتغئ 
افجئاب  عثه  ضأن  ضشعط،  طظ  وشخائطعا  عغ  به  تصعم  بما  الئسغث  المثى  سطى  تروغدعط  غمضظ  ق  صث 
وربما غغرعا طسعا جسطئ الظزام الارضغ غساسةض التض وغترق المراتض، طا جسطه غثشع باتةاه إظعاء البعرة 
طئاحرة سئر طا غسمغه عع المخالتئ، وعغ شسطغًا لغسئ إق إسقن ظعاغئ البعرة". وتابع افجااذ سئث التمغث: 
إلى  السعدة  أن  طفادعا  برجائض  والئسغث  الصرغإ  إلى  باسبغظ  الساتات  إلى  وظجولعط  الظاس  اظافاض  "وبسث 
لغصعل  العضع  تصغصئ  غسطط  والثي  المراصإ  افطرغضغ  السغث  دور  عظا  غأتغ  الرصاب،  تج  دوظعا  الظزام  تضط 
المظطصئ  عثه  تضط  سطى  صادر  غغر  الظزام  وإن  الظزام،  إلى  لطاسطغط  بسُث  جاعجة  غغر  المظطصئ  إن  لفتراك: 
إذا طا جطمظاعا إلغه شسًق، شق تساسةطعا ضغ ق تتطمعا جعث ابظغ سحر ساطًا طظ المضر والثثاع. طا جغدطر 
الثغظ  الطغئغظ  عآقء  اتاعاء  إلسادة  طتاولئ  شغ  العتر،  عثا  سطى  الطسإ  تعثئئ  إلى  تامًا  افتراك  طسعا 
جظئصى  "عض  طاسائق:  طظحعره  التمغث  سئث  وخاط  الثائظ".  الارضغ  لطظزام  التصغصغ  العجه  لثغعط  ُضحش 
المخالح  أختاب  الدارغئ  الثئاب  طظ  به  جُغفسض  طاذا  المظازر  طعصع  شغ   - الثم  وأولغاء  البعرة  أعض  غا   -
الماصاذسئ سطى ذبتظا واغاخاب أسراضظا؟! أم ظساسغث صرار بعرتظا وظئادئ المةرطغظ صئض أن غئثؤوا بظا؟!".

إضاءات سریعۀ 
على مشهد ثورة الشام المبارکۀ

تتئ سظعان: "تاى ظسصط المخالتات سطغظا اجاسادة الصرار" وبثسعة طظ حئاب تجب الاترغر، خرجئ طزاعرات 
سثة سصإ خقة الةمسئ رشدًا لاطئغع الظزام الارضغ طع ظزغره افجثي المةرم. وذلك شغ بطثات دغر تسان 
وضططغ وأذمئ وطثغمات الضراطئ برغش إدلإ الحمالغ والستارة وبابضئ - برغش تطإ الشربغ، وخرج المؤات 
الجاوغئ  جئض  وبطثات  طثن  شغ  الةمسئ  خقة  سصإ  طزاعرات  شغ  السعري،  الحمال  وبطثات  طثن  أبظاء  طظ 
وصئاجغظ  وأرطظاز  وافتارب  إدلإ،  شغ  وتفاظاز  وأذمئ  تثارغط  وضفر  والثاظا  وجرطثا  الحشعر  وجسر  وأرغتا 
والئاب وإسجاز وسفرغظ وخعران وجرابطج وطارع وراجع وصعرصاظغا شغ تطإ، إضاشئ إلى تض أبغخ شغ رغش 
الرصئ. وأّضث المازاعرون سطى "بعابئ البعرة" وإجصاط الظزام، شغما سّئروا سظ رشدعط لضض المثططات الاغ 
تعثف إلى تسعغط الظزام السعري. ورشع المحارضعن قشاات ُضاإ سطى إتثاعا: (لظ ظخالح، ق خطح طع ظزام 
صاض واغاخإ وعّةر المقغغظ)، و(بثون اجاسادة صرار البعرة لظ تسصط المخالتات والعثن والائسغئ لطشغر).

حتى تسقط المصالحات مع المجرم بشار 
ال بد للثورة من استعادة القرار

مسلمو الروهینجا 
بین میانمار وبنغالدش وقوارب الموت



 افربساء ١٨ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٤عـ المعاشص ١١ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٣ طـ٤     السثد ٤٢٥

إن الظخعص اإلجقطغئ واضتئ جطغئ شغ رشدعا تصطغَث المسطمغظ لشغرعط طظ أختاب المئادئ وافدغان افخرى شغ 
ضض طا غاسطص بأطعر الثغظ وطا غاخض بالسئادات طما صث غضعن له تأبغر شغ السصغثة وظصائعا طظ ضض حرك، أو اقظتراف 
ُ َقاُلوْا  ّ نَزَل 

َ
ِبُعوا َما أ ُم اتَّ ُ َذا ِقيَل َل ِ والثروج سظ حرع اهللا، شعظاك آغات سثغثة تثم الاصطغث افسمى طبض صعله تسالى: ﴿َو

َ َما  َعاَلْوْا ِإ ْم َ ُ َذا ِقيَل َل ِ َتُدوَن﴾، وضثلك صعله جض وسق: ﴿َو ْ
ئًا َوَال َ ْ ْعِقُلوَن َش ْم َال َ ُ اَن آَباُؤ َ َوَلْو 

َ
ْلَفْيَنا َعَلْيِھ آَباءَنا أ

َ
ِبُع َما أ َّ َبْل َن

َتُدوَن﴾. شاإلجقم عع دغظ السصض  ْ ئًا َوَال َ ْ ْعَلُموَن َش ْم َال َ ُ اَن آَباُؤ َ َوَلْو 
َ
َنا َما َوَجْدَنا َعَلْيِھ آَباءَنا أ ُ ُسوِل َقاُلوْا َحْس َ الرَّ ِ  َو

ُ ّ نَزَل 
َ
أ

ْعَلُموَن﴾، وغصعل جئتاظه: ﴿َفاْسَتِقيَما  ِذيَن َالَ  َواء الَّ ْ ِبْع أَ َّ ا َوَال َت َ ِبْع ْمِر َفاتَّ
َ
َن اْأل َعٍة ّمِ َ َشِر والفضر، غصعل تسالى: ﴿ُثمَّ َجَعْلَناَك َع

ْعَلُموَن﴾. شربظا جئتاظه وتسالى غصعل لظا أن ق ظائع جئغض الثغظ ق غسطمعن، شطماذا ظاةه لطشرب  ِذيَن َال َ يَل الَّ ِ ِبَعآّنِ َس
َّ َوَال َت

والحرق وظارك أتضام اهللا شغ ضاابه وجظئ رجعله ملسو هيلع هللا ىلص؟! شثسعظا أغعا المسطمعن ظئاسث سظ جطتغئ الفضر وسظ الاصطغث بق 
وسغ وق تفضغر، شظتظ خغر أطئ أخرجئ لطظاس وظتظ طظ غةإ أن ظرجط الطرغص لشغرظا ق أن ظسغر شغ ذرغص رجمه غغرظا.

٥- الاعثغث بالترب والمعاجعئ شغ تال الصغام بدط 
تخار  شرض  تال  شغ  أو  السسضرغئ،  بالصعة  تاغعان 
باغثن  جع  افطرغضغ  الرئغج  تثر  شصث  سطغعا.  بتري 
طظ ذعضغع شغ ٢٠٢٢/٦/٢٣ طظ أن بقده جاثاشع 
سظ تاغعان سسضرغا إذا صاطئ بضغظ بشجو الةجغرة ذات 

التضط الثاتغ، طآضثا أن الخغظ "تطسإ بالظار".
٦- تعثغث الخغظ بمعضعع الاةارة الثارجغئ لطثاخض 
صغعد  وبفرض  افوروبغ،  اقتتاد  ودول  افطرغضغ 
سطغعا ورشع صغمئ الةمارك، وتعثغثعا ضثلك بفرض 
بسئإ  روجغا  طع  تخض  ضما  اقصاخادغئ  السصعبات 
الترب افوضراظغئ. شصث ذضرت ختغفئ ظغعغعرك تاغمج 
افطرغضغئ  الاةارة  وزغرة  بأن   ٢٠٢٢/٣/٩ باارغت 
بالسصعبات،  الخغظغئ  الحرضات  تثرت  رغمعظث  جغظا 
باخثغر  اجامرت  إذا  سظعا  التغعغئ  اإلطثادات  وصطع 

المعخقت اإللضاروظغئ إلى روجغا.
وافسمال  السغاجات  لعثه  الخغظ  خدسئ  شعض 
المدادة  افسمال  عغ  وطا  المصخعدة؟  السثواظغئ 
وتطعغصعا  أطرغضا  تخار  طظ  لطفضاك  بعا  تصعم  الاغ 
اصاخادغا وسسضرغا؟ وعض جاظةح الخغظ شغ الثقص 
تثدع  لط  الخغظ  أن  التصغصئ  السغاجات؟  عثه  طظ 
لعثه السغاجات؛ رغط زخمعا وصعتعا، واتساع دائرتعا 
دارعا،  سصر  شغ  تجاتمعا  باتئ  تاى  غعم  بسث  غعطا 
وشغ طتغطعا الئتري، وصاطئ بأسمال وجغاجات سثة 

لطفضاك طظ عثه السغاجات، طظعا:
دولغا  تاغعان  شغ  الاثخقت  طعضعع  رشخ   -١
الثولغ  الصاظعن  ظخعص  إلى  أطرغضا  ودسعة  وإصطغمغا، 
الثاص بااغعان. شصث صال وزغر خارجغئ الخغظ باارغت 
روطا: "بمعجإ  ٢٠٢١/١٠/٢٠ شغ صمئ السحرغظ شغ 
الصاظعن الثولغ، لغج لثى تاغعان أي وضع، جعى ضعظعا 
ججءًا طظ الخغظ"، طحثدا سطى أّن "الئطثان الاغ دشسئ 

سمثًا اصاراتاتعا تعل صدغئ تاغعان، جاثشع البمظ".
شغ  أطرغضا  لمظاورات  طساضسئ  بمظاورات  الصغام   -٢
الةغح  باجط  لطظاذص  بغان  شفغ  المتغطئ؛  المظاذص 
الخغظغ شغ ٢٠٢٢/١٢/٢٥ جاء: "إن الةغح الخغظغ 
أجرى طظاورات سسضرغئ سطى تعجغه ضربات شغ الئتر 
وخفعا  طا  سطى  ردًا  تاغعان،  تعل  الةعي  والمةال 

باقجافجازات طظ ضض طظ أطرغضا وتاغئه".
٣- شاح آشاق جثغثة شغ الثارج؛ وذلك طبض تعصغسعا 
ضما  والسسعدغئ،  الثطغب  دول  طع  تةارغئ  طساعثات 
تخض شغ اقتفاق الثي وصساه باارغت ٢٠٢٢/١٢/٩م.

٤- تسجغج طعضعع الاظاشج اإللضاروظغ وسثم العصعف 
سظث رغئات أطرغضا، شفغ خطاب لطرئغج الخغظغ حغ 
الحغعسغ  لطتجب  العذظغ  المآتمر  أطام  بغظس،  جغظ 
باارغت ٢٠٢٢/١٠/٣٠ صال "إن بقده سازطئ سطى تتصغص 
الرئغسغئ"،  الاضظعلعجغئ  العجائض  طسرضئ  شغ  الظخر 
وأضث أعمغئ اقباضار وتتصغص اقضافاء الثاتغ شغ طةال 
اآللغ  الاحشغض  إلى  الاتعل  طةال  شغ  الاضظعلعجغا، 
والحرائح اإللضاروظغئ الثصغصئ والسغارات ذاتغئ الصغادة.

شصث  السسضري.  واإلظفاق  الاسطح  طعضعع  تسجغج   -٥
أسطظئ وزارة المال الخغظغئ لسظئ ٢٠٢٢ زغادة المغجاظغئ 
باظغ  الخغظ  تضعن  وبثلك   .٪٧,١ بظسئئ  السسضرغئ 
أضئر طغجاظغئ دشاسغئ شغ السالط بسث أطرغضا (٧٤٠ ططغار 

دوقر لطسام ٢٠٢٢).
شغ  طئاحر  غغر  بطرغص  الحمالغئ  ضعرغا  دسط   -٦
ضعرغا  طبض  لطخغظ  المسادي  لطمتغط  تعثغثاتعا 
الةظعبغئ والغابان. شصث ذضرت وضالئ افظئاء المرضجغئ 
الضعرغئ شغ ٢٠٢٢/١٠/١٦: "أن الرئغج الخغظغ حغ 
جغظ بغظس بسث برجالئ لطجسغط الضعري الحمالغ ضغط 
بضغظ  بغظ  الاساون  تسجغج  سطى  شغعا  أضث  أون،  جعظس 

وبغعظس غاظس".
روجغا  طع  اقصاخادي  الاساون  طعضعع  تسجغج   -٧
الشثائغئ.  والمعاد  والئارول  الشاز  إغرادات  شغ  خاخئ 
ذضرته  والروجغ  الخغظغ  الرئغسغظ  بغظ  اتخال  شفغ 
جرغثة السرب اقصاخادغئ باارغت ٢٠٢٢/١٢/٣٠ جاء: 
"سجطعما سطى تسجغج الاساون اقصاخادي شغ طعاجعئ 
طعجضع.  سطى  المفروضئ  الشربغئ  السصعبات  تثاسغات 
الاساون  تعجغع  سطى  اقتفاق  تط  إظه  الرئغسان  وصال 
شغ طةاقت الطاصئ والمال والخظاسئ والظصض وغغرعا، 
طع افخث شغ اقسائار العضع اقصاخادي السالمغ الثي 

تسصث بسئإ السصعبات غغر الحرسغئ الشربغئ".
وجغئصى عثا الخراع طتاثطا بغظ السمقصغظ الثولغغظ، 
غرجع  تاى  السالط  دول  ضاشئ  سطى  بحروره  وغطصغ 
وغساصّر عثا الخراع سطى برٍّ آخر، وجغاجئ طسغظئ؛ إطا 
باشطإ أتثعما سطى اآلخر، أو بسغاجئ تعاشص ووشاق، 
ضما جرى بغظ أطرغضا واقتتاد السعشغاغ سام ١٩٦١

أبظاء الترب الئاردة.
وعثا ضطه غصعدظا إلى التصغصئ الساذسئ وعغ أن الظزام 
لطئحرغئ  والرشاه  وافطظ  السثل  غتصص  الثي  العتغث 
جمساء، عع ظزام اإلجقم، وشغ عثا داشع فطئ اإلجقم 
لطمسارسئ باطئغص عثا الظزام الرباظغ السزغط؛ لاظصث 

 ظفسعا والئحرغئ طظ حرور الرأجمالغئ وظطمعا

صعاسث:  أربع  سطى  غصعم  اإلجقم  شغ  التضط  ظزام 
ولغسئ  لطحرع  السغادة  عغ  افولى  الصاسثة 
لطحسإ، السغادة لطحسإ طظ أشضار التدارة الشربغئ 
بغظ  العجط  التض  ظاغةئ  جاءت  الاغ  الثغمصراذغئ، 
رجال الثغظ والمفضرغظ، والثي صدى بفخض الثغظ 
سظ التغاة وسظ السغاجئ، وسطغه صالعا إن الحسإ عع 
الثي غتثد افظزمئ، بتغث غثاار طظ غمبطعظه تاى 
غدسعا له أظزمئ التغاة، والاغ تضعن سرضئ لطاظاصخ 
شغ  الغعم  التضط  شغضعن  بالئغؤئ،  والاأبر  والافاوت 
الجطان  سطغعط  غساثغر  بط  طمظعسئ،  أظعا  طا  طسألئ 
شاخئح طئاتئ، ضصدغئ المبطغئ الاغ ُغروج لعا دجاعر 

تسغغرغئ المتاطغظ، ودجاعر ظثاء أعض السعدان.
الصاسثة الباظغئ: السططان لفطئ شعغ الاغ تثاار طظ 
غتضمعا باإلجقم وتئاغسه سطى تطئغصه. أطا السططان 
شغ عثا الئطث شعع طشاخإ طظث دخعل جغعش ضاحظر 
التضط  وجطمعا  أتجابا  خظع  شالمساسمر  الغعم،  وإلى 
لظ  السسضرغئ  والمآجسئ  بأظزماه.  تتضط  وظطئ 
تسصث شغ عثا الئطث تسعغئ غاط شغعا تسطغط السططئ 
أن  السغاجغئ  لطصعى  وغراد  خارجعا،  طظ  لحثص 
افطعر  سطى  الصابخ  وغزض  (الضعطئارس)  دور  تطسإ 

طظ وراء الساار عع الةغح، وطظ ورائه أطرغضا.
عثا جغظارغع غاضرر شغ بقد المسطمغظ شغاط تسطغط 
سطغه  وغظصطئعا  غفحض  تاى  لحثص  طظصعخئ  جططئ 
طظ جثغث، والاسعغئ تسغر سطى عثا افجاس. المادة 
٦٥ شغ طحروع دولئ الثقشئ، الثطغفئ عع صائث الةغح 
وعع الثي غسغظ رئغج افرضان وغسصث لضض لعاء أطغرًا 
ولضض شرصئ صائثًا. لغج عظالك جغح طظفخض ظاعغك 
سظ أن تضعن عظالك طظزعطئ طظ الةغعش طاسثدة 
العقءات طثاطفئ المحارب، عثا غغر طعجعد شغ ظض 
طظ  تثرج  الحرذئ  تاى  واتث،  جغحعا  الاغ  الثقشئ 

الةغح وتثرب تثرغئًا خاخًا.
الصداء شغ دولئ اإلجقم طافرد سظ عثه المظزعطئ 
السصغمئ الاغ تساطجم سظث رشع الصدغئ أن تثشع طاق، 
ضبغرًا،  المال  ضان  ضئغرًا،  الصدغئ  طططإ  ضان  وضطما 
ظاعغك سظ السظغظ شغ المتاضط. المادة ٧٥ تاتثث 
اإللجام.  جئغض  سطى  بالتضط  إخئار  وعع  الصداء  سظ 
المادة ٧٧ الصداة بقبئ؛ الصاضغ الثي غاعلى الفخض 
شغ الثخعطات بغظ الظاس شغ المساطقت والسصعبات. 
تدر  الاغ  المثالفات  شغ  غفخض  الثي  والمتاسإ 
الةماسئ وعغ لطصداغا الاغ تتخض شغ الحارع، اآلن 
غأخثه  أرباسه  بقبئ  الحارع  تطصى  السعق  شغ  تسغر 
تغظ  طظ  السام  الظزام  تمقت  تأتغ  طبق  الفرغحئ 
الظاس  أطعال  تآخث  الصدغئ!  عثه  تسالب  وق  آلخر 

وطماطضاتعط وغدغسعظعا!
غفخض  الثي  وعع  المزالط  صاضغ  شعع  البالث  أطا 
شغ الثخعطات بغظ الظاس وبغظ الثولئ جعاء أضان 
الثي ارتضإ الثخعطئ عع طظ التضام أو طظ طعظفغ 
أطا  تخاظات،  اإلجقم  شغ  غعجث  ق  ولثلك  الثولئ، 
الظاس  طظ  وتةسض  بالتخاظات  شاسب  الثجاتغر  عثه 

طحروع دجاعر دولئ الثقشئ
أتضام حرسغئ طظطئصئ سطى واصسعا

(التطصئ البالبئ وافخرية)
ـــــــــ بصطط: افجااذ المتاطغ تاتط جسفر (أبع سطغ)*ـ  ــــــــــ

شغ  تاى  الصعاظغظ!  شعق  الصاظعن  باظفغث  المسظغغظ 
أطرغضا الثولئ افولى ق غتاضط الرئغج شغ المتضمئ 
إظما غتاضط شغ الضعظةرس، شإذا ضاظئ افغطئغئ لتجبه 
المسطمغظ  خطغفئ  شغمبض  اإلجقم  شغ  أطا  برغؤا!  خرج 
في شرد طظ سعام الظاس أطام الصاضغ. شعض عظالك 

ظزام أسثل وأضرم طظ عثا الظزام؟
تسطى   ١١٤ المادة  اقجاماسغ  الظزام  شغ  عظالك 
سطغعا  وغفرض  التصعق  طظ  لطرجض  غسطى  طا  المرأة 
طا غفرض سطغه طظ واجئات إق طا خخعا اإلجقم به 
أن  التص  شطعا  الحرسغئ،  بافدلئ  به  الرجض  خص  أو 
تجاول الاةارة والجراسئ والخظاسئ وأن تاعلى السصعد 
تظمغ  وأن  المطك  أظعاع  ضض  تمطك  وأن  والمساطقت 

أطعالعا بظفسعا وبشغرعا.
المادة ١١٥ غةعز لطمرأة أن تسغظ شغ طظاخإ الثولئ 
المزالط  صداة  فن  المزالط  صداء  سثا  طا  والصداء 
ُغْفِطَح  «َلْظ  صال  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  وفن  التضط  طظاخإ  طظ 
طةطج  أسداء  تظاثإ  وأن  اْطَرَأًة»،  َأْطَرُعُط  َولَّْعا  َصْعٌم 
افطئ وأن تضعن سدعا شغه، وأن تحارك شغ طئاغسئ 

الثطغفئ.
أطا الظزام اقصاخادي شق غاتثث سظ تسثغر بروات 
البروات  تظعإ  تاى  لطثول  السابرة  لطحرضات  الئقد 
وتئصغ الظاس سطى تالئ الفصر ضتال عآقء التضام طع 
افجش! إن عثا الئطث إذا اظسصثت شغه تسعغئ وأصغمئ 
جعارا  تظعإ  الئطث  بروات  الظاس  لرأى  تضعطئ  شغه 
ظعارًا، واآلن غرى وغسمع الظاس ذلك ضالتثغث سظ 
طحروع الععاد الثي أسطغ لقطارات ولغاه أسطغ لعا 
شصط بض لغععد. وغاتثبعن سظ الحرضات الاغ تظعإ 

الثعإ والظاس سطى تالئ الفصر عثه.
تعزغع  عغ   ١٢٤ المادة  شغ  اقصاخادغئ  المحضطئ 
المال سطى جمغع أشراد الرسغئ وتمضغظعط طظ اقظافاع 
شالسعدان  له.  والسسغ  تغازته  طظ  وتمضغظعط  به 
بغظ  تتعل  وافظزمئ  الاحرغسات  لضظ  بمعارده  غظغ 
سطى  الئقد  وتفاح  البروة  سطى  التخعل  وبغظ  الظاس 
المادة  البروات.  لعثه  الظاعئئ  لطحرضات  طخراسغعا 
افجاجغئ  الظاس  تاجات  جمغع  إحئاع  غةإ   ١٢٥
لةمغع أشراد الرسغئ. والتاجات افجاجغئ عغ المأضض 
والمطئج والمسضظ، والسقج والاسطغط وافطظ، عثه 
اإلظسان  غضعن  شق  اإلظسان  طظ  اظسثطئ  إذا  السئ 
التاجات  إحئاع  تدمظ  الثقشئ  دولئ  لثلك  بحرا، 
افجاجغئ لطظاس. شظتظ لسظا ضالرأجمالغغظ غضبرون 
 ٪١ وغارك  طظعا   ٪٩٩ أتثعط  شغأخث  البروة  طظ 
دولئ  تضعن  ق  أن  صدى  جئتاظه  اهللا  الظاس!  لئصغئ 
إحئاع  ُغدمظ  الثقشئ  ظض  شفغ  شصط،  افغظغاء  بغظ 
الرسغئ،  أشراد  طظ  شرد  لضض  افجاجغئ  التاجات 
خاخئ،  شردغئ  ططضغئ  بقث:  اإلجقم  شغ  والمطضغات 
تظعإ  الاغ  والمطضغات  ساطئ،  وططضغئ  دولئ،  وططضغئ 
اآلن تسائر ططضغئ ساطئ لضض الظاس طظ ذعإ وبارول 

 وغغرعا طظ المسادن السث الاغ ق تظصطع
* سدع طةطج تجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

باارغت  الروجغئ  ظفعجاغ  رغا  أظئاء  وضالئ  ذضرت 
"إن  الخغظغئ  الثشاع  وزارة  سظ  ظصق   ،٢٠٢٢/١٢/٢٠
سطى  تثّل  الخغظغئ،  الروجغئ  الئتري  الاساون  طظاورات 
تخمغط الثولاغظ سطى الرّد المحارك سطى الاعثغثات 
الاغ صث تتغص بافطظ الئتري". وأضاشئ الثشاع الخغظغئ، 
شغ بغان ُظحر سطى تسابعا سطى اإلظارظئ: "تعثف عثه 
الاثرغئات إلى إظعار تخمغط وصثرة الةاظئغظ سطى تسجغج 
الئتري،  لفطظ  الاعثغثات  سطى  المحارك  الفسض  رّد 
والتفاظ سطى السقم واقجاصرار سطى الخسغثغظ الثولغ 
والحراضئ  الاساون  وتسجغج  تسمغص  وضثلك  واإلصطغمغ. 
اقجاراتغةغغظ بغظ روجغا والخغظ شغ السخر الةثغث". 
أطا وزارة الثشاع الروجغئ شصالئ: "إن الاثرغئات جاةري 
العثف  بأن  وظععئ  الحرصغ.  الخغظ  بتر  طغاه  شغ 
الرئغسغ لطاثرغئات عع تسجغج الاساون الئتري بغظ روجغا 
والخغظ، والتفاظ سطى السقم واقجاصرار شغ طظطصئ 
آجغا والمتغط العادئ". وذضرت وضالئ أجعحغاثبرس 
افطرغضغئ شغ ٢٠٢٢/١٢/٢١ "أن عثه المظاورات عغ 
المرة افولى الاغ ترجض شغعا الخغظ صعات طظ ٣ شروع 
شغما  واتثة،  روجغئ  طظاورة  شغ  لطمحارضئ  لةغحعا؛ 
المائادلئ  البصئ  وسمص  قتساع  اجاسراض  بأظه  وخش 

بغظ الخغظ وروجغا".
عغ  وطا  المحارضئ؟  المظاورات  عثه  أعثاف  عغ  شما 
الرجالئ الاغ ترجطعا إلى أطرغضا وأتقشعا السسضرغئ شغ 
المظاذص العاصسئ شغ طتغط الخغظ، والثول المةاورة، 
أو العاصسئ ضمظ بتر الخغظ الةظعبغ والمتغط العادي؟ 
وإلى أي تّث غمضظ لعثا الاساون أن غاحضض وغمدغ 

صثطاً وغسامّر؟
وصئض اإلجابئ سطى عثه افجؤطئ ظصعل إن أطرغضا طخممئ 
بظاء  وسطى  واصاخادغا،  سسضرغا  الخغظ  تطعغص  سطى 
افتقف السسضرغئ شغ طتغطعا؛ وذلك لاتصغص أعثاف 

جغاجغئ وسسضرغئ طاسثدة، طظعا:
أوق: إبصاء الخغظ ضمظ دائرة ضغصئ ق تاةاوزعا خارج 
بقدعا شغ أسمال جغاجغئ أو اصاخادغئ طظاشسئ لسغاجئ 
أطرغضا؛ فظعا أضئر صعة اصاخادغئ سالمغئ بسث أطرغضا، 

وغمضظعا المظاشسئ المآبرة شغ السالط.
طظحشطئ  لائصى  اإلصطغمغئ؛  بالمحاضض  إحشالعا  باظغا: 
تئسغئ  طظ  باقظسااق  الافضغر  طبض  أخرى؛  صداغا  سظ 
الاصظغئ  جئاق  أو  الاسطح،  بسئاق  الافضغر  أو  الثوقر، 
اإللضاروظغئ المظاشسئ أو المافعصئ سطى أطرغضا، خاخئ 
شغ طعضعع أجعجة اقتخاقت والثطعغات، والحرائح أو 
الرصائص اإللضاروظغئ، والمعخقت اإللضاروظغئ شغ المةال 

السسضري سطى وجه الثخعص.
بالبا: إرعاب الثول افخرى الاغ ربما تفضر باقظسااق طظ 
اقتتاد  دول  وخاخئ  والسغاجغئ؛  اقصاخادغئ  الائسغئ 

افوروبغ وروجغا.
أطا افسمال الاغ تصعم بعا أطرغضا تةاه الخغظ وروجغا 
وطظ  وطاةثدة،  طاسثدة  شعغ  افعثاف  عثه  لاتصغص 

عثه افسمال:
١- افتقف السسضرغئ الاغ سمطئ، وطا زالئ تسمض سطى 
تحضغطعا شغ المظاذص المتغطئ أو الصرغئئ طظ الخغظ؛ 
طبض تطش (أوضعس) الثي حضطاه طع ضض طظ برغطاظغا 
وأجارالغا، وضثلك تطش (ضعاد) الثي حضطاه طع أجارالغا 

والغابان والعظث.
٢- السمض سطى إبساد الخغظ سظ روجغا وسظ الحراضئ 
اقجاراتغةغئ بغظعما. شصث تثر طساحار افطظ الصعطغ 
افطرغضغ جغك جعلغفان سئر حئضئ جغ إن إن باارغت 
٢٠٢٢/٢/٢٩ بصعله: "إن أي تترضات طظ جاظإ الخغظ، 
طساسثتعا  أو  لروجغا،  تغاة  حرغان  لاعشغر  غغرعا  أو 
شغ الاعرب طظ السصعبات الشربغئ، جاضعن لعا سعاصإ 

وخغمئ سطى الخغظ".
٣- إبارة المحاضض شغ طتغطعا؛ خاخئ طعضعع تاغعان، 
وإحشالعا جغاجغا وسسضرغا، شعغ تصعم باحةغع تاغعان 
بااغعان  اسارشئ  وأن  جئص  أظعا  طع  اقجاصقل،  سطى 
ضةجء ق غاةجأ طظ الخغظ العاتثة جظئ ١٩٧١ ضمظ 
صعاظغظ افطط الماتثة. تغث صاطئ أطرغضا باظزغط زغارة 
لرئغسئ طةطج الظعاب افطرغضغ ظاظسغ بغطعجغ شغ 
وجغاجاتعا  لطخغظ  الاتثي  طسظى  شغعا  ٢٠٢٢/٨/٢؛ 
تةاه تاغعان. وصاطئ ضثلك شغ الفارة افخغرة باصثغط 
دسط طالغ لااغعان غصثر بسحرة ططغارات دوقر؛ تغث أصر 
طةطج الظعاب افطرغضغ باارغت ٢٠٢٢/١٢/٩ طحروع 
وطئغسات  سسضرغئ  طساسثات  طظح  سطى  غظص  صاظعن 

أجطتئ لااغعان بصغمئ ١٠ ططغارات دوقر.
جغاجئ  ضمظ  الغابان،  تسطغح  إسادة  سطى  السمض   -٤
لئراغان  خرح  شصث  طتغطعا.  شغ  الخغظ  تطعغص 
عاردغظس، طساحار وزغر الثشاع افطرغضغ افجئص فطظ 
آجغا والمتغط العادي، بالصعل: "إن السصغثة السسضرغئ 
شغ  وطآبرا  واضتا  تشّغرا  تسظغ  لطغابان  الةثغثة 
وخطعة  واحطظ،  شغ  به  طرتإ  أطر  وعع  جغاجاتعا، 
جرغؤئ لطثشاع سظ طظطصئ المتغطغظ العظثي والعادي، 
خاخئ وأن الخغظ تطعر برظاطةعا الظعوي وتجغث طظ 

رؤوجعا الظعوغئ".

املظاورات الروجغئ الخغظغئ افعثاف واملسّعصات!!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ 

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، اقبظغظ، ٩ جمادى اآلخرة ١٤٤٤عـ، ٢٠٢٣/١/٢م) خئرا صال شغه: "تزاعر اآلقف طظ 
المسطمغظ شغ طثغظئ عالثواظغ حمالغ العظث، اتاةاجًا سطى صرار طتضمئ بعثم ٤٥٠٠ طظجل بتةئ إصاطاعا 
طظ دون تراخغص بظاء، وأطعطئ المتضمئ السضان أغاطًا صئض عثم المظازل الاغ غسغحعن شغعا طظث سصعد.

: إّن عثا الصرار ُغداف إلى جطسطئ الةرائط والصعاظغظ السظخرغئ المةتفئ الاغ أخثرتعا السططات العظثغئ 
بتص المسطمغظ، عثا سثا سظ اساثاءات العظثوس العتحغئ ضثعط والاغ تاط تشطغاعا وتعشغر التماغئ لمرتضئغعا 
طظ جاظإ صعات افطظ العظثغئ، وشغ ضض طرة تاثث شغعا السططات العظثغئ صرارًا بعثم طظازل لطمسطمغظ 
تاثرع بتةب واعغئ، شعغ شغ عثه المرة تثسغ أّن آقف افجر صث جضظئ بحضض غغر صاظعظغ ودون ترخغص 
وأن تطك افرض ططك لسططات السضك التثغثغئ وأظعا جاعثم المظازل إلصاطئ طحروع جضئ تثغثغئ طع أّن 
جضان عثه المظازل غآضثون أظعط تعاربعا السغح شغعا سظ أجثادعط وأظعط غثشسعن شعاتغر الضعرباء وطثاطش 
الثثطات والدرائإ وغغرعا طظ العبائص واقسامادات الاغ تصّظظ جضظعط شغعا. وبظاء سطى عثا الصرار المةتش 
شإّن عثه السائقت تعاجه طساصئق غاطدا تسئما خرتئ لعجائض اإلسقم، إذ شصثوا شرص طعاخطئ أبظائعط 
تسطغمعط شغ المظطصئ، وعط طعثدون باإلصاطئ شغ السراء شغ ذروة شخض الحااء، تسإ تصارغر ختفغئ طتطغئ.

الهند تقرر هدم ٤٥٠٠ منزل للمسلمین

نحن الذین یجب أن نضبط للعالم ساعته ونوجه سلوکه


