
وصع السسضر وبسخ الصعى المثظغئ الرخغخئ بصغادة 
اقتفاق  طحروع  سطى  السعدان،  شغ  والاشغغر  الترغئ 
طثظغئ  تضعطئ  لصغام  غمعث  الثي  اإلذاري  السغاجغ 
الجور  حععد  اقتفاق  سطى  وحعث  اقظاصالغئ،  لطفارة 
أطرغضا  والرباسغئ؛  ورشاصه،  شعلضر  البقبغئ؛  طظ 
وطمبض  واإلطارات،  السسعدغئ  وتابسااعما  وبرغطاظغا، 
تتئ  المحروع  دغئاجئ  شغ  وجاء  افوروبغ.  اقتتاد 
دولئ  السعدان   -٢) غطغ:  طا  الساطئ  المئادئ  سظعان 
طاسثدة البصاشات واإلبظغات وافدغان والطشات تاأجج 
وأبساده  والمساخرة،  الاارغثغئ  طضعظاته  سطى  ععغاه 
الةشراشغئ وإربه التداري الممغج والمماث لسئسئ آقف 
سام حضطئ تظعسه وطخثر برائه. ٣- السعدان دولئ 
شغعا  السغادة  برلماظغئ،  شغثرالغئ  دغمصراذغئ  طثظغئ 
تضط  شغعا  وغسعد  السططات،  طخثر  وعع  لطحسإ 
اقظاثابات  سئر  لطسططئ  السطمغ  والاثاول  الصاظعن 
الترة والظجغعئ والاصسغط السادل لطبروات والمعارد). 
شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  أخثر  سطغه  وبظاء 
خطغض)  (أبع  سبمان  إبراعغط  افجااذ  السعدان  وقغئ 
وقغئ  الاترغر/  تجب  شغ  "إظظا  شغه:  صال  ختفغا  بغاظا 
السعدان، وطسظا أعض السعدان المآطظعن بربعط، ظئرأ 
إلى اهللا طظ عثا المظضر الئغظ السزغط. وأضث افجااذ 

أبع خطغض شغ بغاظه الختفغ سطى الظصاط الاالغئ:
"أوقً: إن أضبر طظ ٩٨٪ طظ أعض السعدان طسطمعن، 
الاغ  اإلجقطغئ،  البصاشئ  غغر  بصاشئ  لعط  ولغسئ 
حضطئ السصغثة اإلجقطغئ أجاجعا، أطا عآقء افشراد 
بالبصاشئ  المدئعسغظ  المسطمغظ  السعدان  أبظاء  طظ 
الشربغئ شعط ق غمبطعن إق أظفسعط وأجغادعط الثغظ 

جططععط، شغ غفطئ، سطى افطئ.
باظغاً: طا سقصئ اإلبظغات والطشات بأظزمئ التغاة، أم عع 
الادطغض وذر الرطاد شغ السغعن طظ أجض إبساد اإلجقم 
وأتضاطه، وشرض أظزمئ الشرب الضاشر المساسمر الاغ 

ق سقصئ لعا بإبظغات أعض السعدان وق لشاتعط؟!
بالباً: الظص سطى أن السعدان دولئ طثظغئ دغمصراذغئ، 
عع ظص سطى سطماظغئ الثولئ خراتئ، والسعدان بطث 
إجقطغ غةإ أن تصعم دولاه سطى أجاس ق إله إق 
اهللا طتمث رجعل اهللا، ولغج سطى سصغثة شخض الثغظ 
والثولئ،  السغاجئ  سظ  شخطه  وبالاالغ  التغاة،  سظ 

الاغ عغ سصغثة الثولئ المثظغئ الثغمصراذغئ.
تظفغث  عع  الثولئ  شغثرالغئ  سطى  الظص  رابسًا: 
لمثططات جغاف الحرق افوجط الغععدي افطرغضغ 
برظارد لعغج الثي أوخى بامجغص الممجق طظ بقد 
وذائفغئ،  وجععغئ  سرصغئ  أجج  سطى  المسطمغظ 
المسطمغظ،  لضض  واتثة  دولئ  اإلجقم  شغ  والثولئ 
أَتَاكُْم  «َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  الظئغ  غصعل  اتتادغئ،  دولئ  ولغسئ 
أَْو  َعَصاكُْم  يَُشقَّ  أَْن  يُِريُد  َواِحٍد  َرُجٍل  َعَىل  َجِميٌع  َوأَْمُركُْم 

َق َجاَمَعَتكُْم َفاْقُتلُوُه». يَُفرِّ
لطحرع  عغ  اإلجقم  دولئ  شغ  السغادة  إن  خاطساً: 
ولغسئ لطحسإ ضما جاء شغ اقتفاق السغاجغ، غصعل 
ِفيَما  ُموَك  ُيَحّكِ  َّ َح ُيْؤِمُنوَن  َال  َك  ِ

ّ َوَر ﴿َفَال  تسالى:  اهللا 
َت  ْ َقَض ا  ِممَّ َحَرجًا  ْم  ِ ْنُفِس

َ
أ  ِ َيِجُدوا  َال  ُثمَّ  ْم  ُ َ َبْي َر  َ َ

ْسِليمًا﴾. َ ُموا  َسّلِ ُ َو
طثاذئا  الختفغ  الئغان  خطغض  أبع  افجااذ  وخاط 
أعض السعدان بصعله: "إن العاجإ الحرسغ سطى أعض 
السعدان، أن غرشدعا عثا اقتفاق، لغج فظه بظائغ 
طثالش  فظه  وإظما  والسسضر،  والاشغغر  الترغئ  بغظ 
طظ  الةاد  والسمض  والفروع،  افجاس  شغ  لقجقم 
أجض إصاطئ دولئ اإلجقم الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
حرسًا،  المططعبئ  اإلجقم  دولئ  وتثعا  شعغ  الظئعة، 
تاى غرضى سظا اهللا شظسغح ضرطاء جسثاء شغ الثظغا 
ا  َ ُّ

َ
واآلخرة". طثضرا إغاعط بصعله جئتاظه وتسالى: ﴿َيا أ

ُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِملَا ُيْحِييُكْم  ِ َوِللرَّ َّ ِ ِذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا 
الَّ

ُھ ِإَلْيِھ ُتْحَشُروَن﴾. نَّ
َ
َْرِء َوَقْلِبِھ َوأ

ْ
َن امل ْ َ َيُحوُل َب َّ نَّ 

َ
َواْعَلُموا أ

اصرأ شغ عثا السثد:

- الصمئ السربغئ الخغظغئ شغ الرغاض طثرجاتعا وأعثاشعا ...٢

- برغطاظغا وأطرغضا شغ جئاق طتمعم إلتضام السغطرة سطى الغمظ ...٢

- اقجاضئار والمضر الثولغان عثشعما جتص افطئ وإظعاء أبرعا ...٣

- لماذا ترسى أطرغضا جظراقت الةغح شغ السعدان؟! ...٤

- تض الثولاغظ خطئ أطرغضا وأذظابعا

  وتترغر شطسطغظ تض افطئ وجغعحعا ...٤

تضعطئ  فظعا  خغرًا،  طظعا  السعدان  أعض  غةظغ  لظ 
المساسمر  أجظثة  لاظفغث  جاءت  ضسابصاعا،  وظغفغئ 
الاغ تمئ خغاغاعا شغ اإلسقن السغاجغ والثجاعر، 

سطى الظتع اآلتغ:
باةفغش  الضاشر  الشرب  لتدارة  التغاة  إخقص  أوقً: 
حرسغ،  تضط  أي  طظ  التغاة  وأظزمئ  الاحرغسات 
اقتفاق  عثا  غظص  (الثقشئ)  اإلجقم  ظزام  شئثل 
دولئ  [السعدان  أن:  سطى   (٣) الئظث  شغ  السغاجغ 
شغعا  السغادة  برلماظغئ  شغثرالغئ  دغمصراذغئ  طثظغئ 
لطحسإ...]، وغظص شغ الئظث (٦) سطى: [ضفالئ الترغات 
طعابغص  خاخئ  اإلظسان  تصعق  بمعابغص  واقلاجام 
غظص  الاغ  ظفسعا  المساظغ  وعغ  الظساء]،  تصعق 
سطغعا الثجاعر الثي غسامث ظزام الضفر الثغمصراذغ 
لطحرع  السغادة  تضعن  أن  وبثل   ،(١/٣) المادة  شغ 
لطحسإ  السغادة  أن  سطى  الثجاعر  غظص  التظغش، 
غظص  الحرسغئ،  بافتضام  الاصغث  وبثل   ،(٥ (المادة 
اقتفاق سطى وبغصئ لطتصعق والترغات افجاجغئ، شغ 
الئاب الباظغ ضاطًق طظ المادة ٧ إلى المادة ٣٣، غغر 
 .(٢/٧٧) المادة  بظص  المساس  أو  لطاخرف  صابطئ 
عثه العبغصئ غراد لعا أن تفسث طا لط َغططه الفساد 
بمعابغص  والرجض،  والطفض،  لطمرأة،  بالظسئئ  الصثغط 
السزغط،  اإلجقم  سصغثة  تظاصخ  واتفاصغات  دولغئ، 
طبض اتفاصغئ جغثاو، واتفاصغات تصعق الطفض وغغرعا.

الظزام  تئظغ  خقل  طظ  الثولئ،  وتثة  عثم  باظغًا: 
 (٣٥ (المادة  وشغ  السغاجغ  اقتفاق  شغ  الفغثرالغ 
وتظحأ  السططئ،  تصسط  والفغثرالغئ  الثجاعر،  طظ 
ضغاظات (أصالغط) أحئه بالثول. وغثعإ الثجاعر أبسث 

أردوغان غسابص الجطظ 
فخث أجث بافتدان

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ ظاخر حغت سئث التغ*

التضعطئ اقظاصالغئ يف ظسثاعا الباظغئ تضعطئ وظغفغئ
لاظفغث أجظثة الشرب الضاشر املساسمر شق ُغرجى طظعا خري

الراحثة الباظغئ  اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ، بإصاطئ الثقشئ  إن 

لظعدئ  دجاعرعا  طحروع  غآجج  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى 

زطام  غأخث  فظه  افسثاء،  غشغر  اإلجقم،  أجاس  سطى  تصغصغئ 

لفطئ  ضاظئ  سظثطا  ضان  ضما  طظعط  السالط  وصغادة  المئادرة، 

اإلجقطغئ خقشئ تصعم سطى أتضام اإلجقم، شتررت السالط طظ 

جعر افدغان الئاذطئ، وأتاذاعط بسثل اإلجقم ورتماه، وأخرجئ 

السالمغظ طظ ضغص الثظغا إلى جسئ الثظغا واآلخرة، شاسعد خغر 

وتسالى. جئتاظه  السجة  رب  لظا  أراد  ضما  لطظاس  أخرجئ  أطئ 
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ضطمئ السثد

شغ خطعة طاعصسئ وغغر طساشربئ، خرج سطغظا رئغج 
الظزام الارضغ أردوغان غعم افربساء ٢٠٢٢/١١/٢٣م 
باخرغح جثغث وطدمعن طاةثد، وذلك أبظاء إجاباه 
لطختفغغظ سظ اتامالغئ لصائه بالمةرم أجث، طآضثًا 
شغ  دائمئ  خخعطئ  غعجث  "ق  صائًق،  ذلك،  إطضاظغئ 
السغاجئ، شغ ظعاغئ المطاف جُااثث عثه الثطعات 
الممضظ  طظ  أظه  طدغفًا  طظاجئئ".  حروط  ظض  شغ 
اقظاثابات  بسث  جعرغا  طع  السقصئ  شغ  الظزر  إسادة 
الارضغئ، لغآضث قتصًا أن افطعر غمضظ أن تسعد إلى 
ضما  الحام،  جفاح  ظزام  طع  السقصات  شغ  ظخابعا 
لصاء  إبر  طخر،  رئغج  السغسغ  اهللا  سثو  طع  جرى 
داشأ جمع بغظعما شغ صطر. سطمًا أظه جئص فردوغان 
أن سّئر سظ رغئاه بطصاء أجث صائًق: "أتمظى لع أظه جاء 

إلى أوزبغضساان تاى أصابطه".
طآخرًا  لطةجغرة  ترضغئ  رجمغئ  طخادر  أوضتئ  شغما 
ضث  الئرغئ  السمطغئ  إلغصاف  احارط  ترضغا  ظزام  أن 
ظزام  طآجسات  سعدة  الثغمصراذغئ  جعرغا  صعات 
الثغمصراذغئ،  جعرغا  صعات  سظ  بثغق  المةرم  أجث 

بما شغعا الصعات افطظغئ وترس التثود.
أظصرة  أن  ترضغ  طخثر  سظ  الةجغرة  صظاة  ظصطئ  ضما 
الظزام  لصعات  حضطغًا  اظاحارًا  رشدعا  طعجضع  أبطشئ 
أي  الثغمصراذغئ،  جعرغا  صعات  طظاذص  شغ  السعري 

أظعا ترغثه اظاحارًا شسطغًا تصغصغاً!
وبشخ الظزر سظ جثغئ السمطغئ الارضغئ الئرغئ الاغ 
غصابطعا تاى اآلن الفغاع افطرغضغ قسائارات طسغظئ، 
إق أظعا تئصى أتثابًا غتاول أردوغان اجاشقلعا بثئث 
أجث  لططاغغئ  واضح  غجٍل  شغ  اقظاثابغئ،  تمطاه  شغ 

وأخعات الظاخئغظ السطعغغظ شغ ترضغا.
لط  طسامرة  لصاءات  سطى  الارضغ  الظزام  تأضغث  طع 
بغظ طثابراته وطثابرات أجث، سئر سطغ  تظصطع غعطاً 
طساعى  إلى  رشسعا  وطتاولئ  شغثان،  وتصان  طمطعك 
جاوغح  سطى لسان  ورد  ضما  الثبطعطاجغئ،  السقصات 
أوغطع، الثي أضث طرارًا ترص ترضغا سطى التفاظ سطى 
وتثة جعرغا وجقطئ أراضغعا، ذئساً تتئ تضط ظزام 
سطى  الثائط  اقجاصرار  وتتصغص  وجغطرته،  اإلجرام 
أجاس التض السغاجغ، وغصخث التض المسمعم الصاتض 
الثي تعظثجه أطرغضا سئر الئعابئ افطمغئ لعأد بعرة 

الحام وإسادتعا خاغرة إلى بطح ظزام اإلجرام.
وضان أوغطع صث دسا أغدًا طططع آب الماضغ طا جماعا 
المسارضئ السعرغئ لطاخالح طع ظزام أجث المةرم، 
الترطات  وطظاعك  افسراض  وعاتك  افذفال  صاتض 

وطحرد المقغغظ شغ طحارق افرض وطشاربعا.
شغما صال المئسعث الرئاجغ الروجغ الثاص لسعرغا، 
ألضسظثر قشرغظاغش، إن روجغا طساسثة لطاعجط شغ 
طثاطش  سطى  وترضغا  جعرغا  بغظ  المفاوضات  تظزغط 
السعري  الخراع  تسعغئ  أن  طآضثًا  المساعغات. 
تسامث إلى تث ضئغر سطى عثا افطر، وأبثى اجاسثاد 
بقده لاعشغر طضان لطصاء بغظ أردوغان وأجث، طآضثًا 
ظزام  طع  الارضغ  والاطئغع  بالاصارب  بعتغظ  اعامام 
جعرغا،  شغ  الخراع  تض  بعابئ  غسائره  وأظه  اإلجرام، 
بعتغظ الثي وخش أردوغان بأظه "رجض غفغ بعسثه".

السابص،  الارضغئ  السسضرغئ  اقجاثئارات  رئغج  أطا 
إجماسغض تصغ بضغظ، شصث أضث أن "افطظ غضمظ شغ 
دسط تضعطئ الظزام السعري المرضجغئ، وجسطعا تسغطر 

سطى جمغع افراضغ السعرغئ، وإسادة السقصات طسعا".
شغما ق تجال ترضغا تثشع بصعات جعرغا الثغمصراذغئ 
تعثغثعا  سئر  المةرم،  الظزام  أتدان  شغ  لقرتماء 
الةعغئ؛  لطدربات  إضاشئ  برغئ  بسمطغئ  المسامر 
شصث خرح طزطعم سئثي صائث طغطغحغا صعات جعرغا 
دطحص  شغ  لطصغادة  طفاعح  بابعط  أن  الثغمصراذغئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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بالصخر  ٢٠٢٢/١٢/٠٥م،  اقبظغظ  الغعم  تط 
الةمععري بالثرذعم الاعصغع سطى اقتفاق السغاجغ 
اإلذاري، بغظ السسضر والمةطج المرضجي لصعى إسقن 
المرتئط  الئرعان  الةظرال  أجئر  لصث  والاشغغر.  الترغئ 
سطى  بئرغطاظغا  المرتئطئ  السغاجغئ  الصعى  بأطرغضا، 
ضراجغ  إلى  أخرى  طرة  لاسعد  طثلئ  تظازقت  تصثغط 

التضط، الاغ ُأشرغئ تماطًا طظ السططئ التصغصغئ.
سطى  أخرجاه  الثي  الثجاعر  سطى  اقتفاق  عثا  ُبظغ 
شغ  المتاطغظ  لظصابئ  الاسغغرغئ  الطةظئ  سةض، 
الصعى  سطغه  تعاشائ  والثي  ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م، 
وبغصئ تخطح لةمع  الثولغئ، تضغض له المثح بعخفه 
دول  تسع  جفارات  أبظئ  طحارك  بغان  شفغ  الفرصاء، 
غربغئ طظعا؛ أطرغضا وبرغطاظغا سطى طحروع الثجاعر، 
تط  الاغ  العاردة  افجاجغئ  المئادئ  "إن  وصالئ: 
تاجمئ  جاضعن  المتاطغظ،  وبغصئ  شغ  تتثغثعا 
لاتصغص ظزام طعبعق وشسال لطتضط اقظاصالغ بصغادة 

طثظغئ" (جعدان تربغعن، ٢٠٢٢/٩/١١م).
لصث ظدةئ الطئثئ المسمعطئ بأغٍث طتطغئ، بسث أن 
تعاشص صطئا اقجاسمار (أطرغضا وبرغطاظغا) سطى إخراج 
ظصابئ  دجاعر  طحروع  أجاس  سطى  اظاصالغئ  تضعطئ 
المتاطغظ السطماظغ، الثي غآجج لتغاة سطى أجاس 
وغفاح  الئقد،  وتثة  وغعثم  الضاشر،  الشرب  تدارة 
السعدان سطى طخراسغه لاضعن برواته ظعئًا لطحرضات 
أعض  أغثي  غّطئ  أن  بسث  لطصارات،  السابرة  الرأجمالغئ 

الئقد وتغض بغظعط وبغظ برواتعط!
أغعا افعض شغ السعدان:

بمعجإ  جاحضض  الاغ  اقظاصالغئ  التضعطئ  إن 
المتاطغظ،  ظصابئ  ودجاعر  السغاجغ  اقتفاق  عثا 

السودان وصک الخیانۀ

غسر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر أن غسطظ سظ إسادة إذقق المعصع الثاص بمظخئ "إسقطغات 
تجب الاترغر" بسث أن تط تتثغبه وإسادة ظحره بتطئ جثغثة. وتدط عثه المظخئ طةمعع المتاعى المرئغ 
بالمطفات  طاظاطغا، تغث جغاط تتثغبه  الثي غظاةه تجب الاترغر طظ تعل السالط، طا غةسطعا أرحغفا طرئغا 

بحضض طسامر. وتصثم طظخئ "إسقطغات تجب الاترغر" عثا المتاعى المامغج سئر ظعاشث رئغسغئ وعغ:
١. صسط "أطغر تجب الاترغر" ٢. صسط "المضاإ اإلسقطغ المرضجي" ٣. صسط "العقغات والمظاذص"

٤. صسط "ظثاءات طظ بغئ المصثس" ٥. صسط "طظئر افطئ" ٦. صسط "طصاطفات" ٧. صسط "طآتمرات وشسالغات"
وغصثم المضاإ اإلسقطغ المرضجي عثه المظخئ ضغ غاسظى لطمسطمغظ تعل السالط أن غاابسعا الظحاط الثي 

غئثل تعل السالط شغ الثسعة إلى إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.
ضما غثسع المضاإ اإلسقطغ المرضجي جمغع المثطخغظ طظ الساططغظ شغ العجط اإلسقطغ، إلى المساعمئ 
شغ لفئ الظزر إلى عثه المادة اإلسقطغئ طظ تغث إظعا طادة طاثخخئ شغ صدغئ إسادة دولئ الثقشئ وطا 
غتااج ذلك إلى ظعدئ شغ العسغ السام والبصاشئ الثاخئ، شغضعن لعط جعط خغر شغ صدغئ افطئ المخغرغئ. 
جائطغظ اهللا تسالى أن غةسطظا وإغاضط طمظ غترجعن اإلجقم وغسسعن شغ تطئغصه، إظه جمغع صرغإ طةغإ.

إطالق موقع منصۀ "إعالمیات حزب التحریر"
www.htmedia.info
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افول/ ضاظعن   ٨ الثمغج  الغمظ  طع  اإلطارات  وصسئ 
السسضري  بالاساون  تاسطص  اتفاصغئ  ٢٠٢٢م  دغسمئر 
اإلطاراتغ  الةاظإ  سظ  وصسعا  الئطثغظ،  بغظ  وافطظغ 
الظسغمغ،  سعاد  بظ  جططان  بظ  اهللا  سئث  السثل  وزغر 
وسظ الةاظإ الغمظغ وزغر الثشاع الفرغص الرضظ طتسظ 
طتمث الثاسري، وأحارت اقتفاصغئ إلى اقلاجام بمئادئ 
بالتفاظ  الطرشغظ  واعامام  والسغادة،  المساواة 
واتفص  الغمظ،  شغ  واقجاصرار  والسطط  افطظ  سطى 
وطتاربئ  وافطظغ  السسضري  "الاساون  سطى  الطرشان 
اإلرعاب؛ الاجاطًا طظعما بمئادئ المساواة والسغادة"،  
غعلغعا  الاغ  "افعمغئ  سطى  اقتفاصغئ  أضثت  ضما 
شغ  واقجاصرار  والسطط  افطظ  سطى  لطتفاظ  الطرشان 
الثولغئ  اقتفاصغات  طع  وتعاشصًا  الغمظغئ  الةمععرغئ 
وافسراف والمئادئ وصرارات الصاظعن الثولغ شغ طةال 
وصث  "وام")،  اإلطارات  أظئاء  (وضالئ  اإلرعاب"  طضاشتئ 
تدر الاعصغع سثد طظ ضئار الدئاط والمسآولغظ شغ 
وزارة الثشاع اإلطاراتغئ، وأسداء العشث المراشص لعزغر 

الثشاع الغمظغ.
غادح طظ عثه اقتفاصغئ أظعا اتفاصغئ وخاغئ وتماغئ 
سطى الغمظ، وعثا غسطغ العجعد السسضري اإلطاراتغ 
الضئغر شغ الغمظ خفئ الحرسغئ، وغفخطه سظ تقزطه 

طع العجعد السسعدي ضمظ طا غسمى الاتالش السربغ 
إلظصاذ ودسط (الحرسغئ) شغ الغمظ. إذ تماطك اإلطارات 
السسضري  والاثخض  العجعد  تص  اقتفاصغئ  عثه  وشص 
شغ الغمظ بسغثا سظ اقلاجام بصرارات السسعدغئ شغ 
اجامرت  وجعاء  الغمظ،  طظ  اقظستاب  أو  العجعد 
السمطغئ السسضرغئ لطاتالش السربغ بصغادة السسعدغئ 
أم لط تسامر، شصث اضاسئئ اإلطارات بعثه اقتفاصغئ 
خفئ الحرسغئ لفسمال السسضرغئ داخض الغمظ طظفردًة 
بسغثا سظ العخاغئ السسعدغئ. وعثه خطعة طاصثطئ 
طظاذص  سطى  جغطرتعط  إتضام  شغ  برغطاظغا  لسمقء 
الاغ  لطسسعدغئ  واجائاصًا  الغمظ،  شغ  وواجسئ  طعمئ 
بثأت طئاتبات سطظغئ طع التعبغغظ طئاحرًة تعل التض 
تاى  أو  اإلطارات  إحراك  دون  الغمظ،  شغ  السغاجغ 

التضعطئ الغمظغئ شغ تطك المئاتبات.
الغمظ  شغ  الظجاع  ذرشغ  بغظ  العثظئ  اظاعاء  ورغط 
تصط  لط  السسعدغئ  أن  إق  حعرغظ،  طظ  أضبر  طظث 
ذطسات  بأي  وق  التعبغغظ،  ضث  سسضري  سمض  بأي 
المآاظأ  المسغرة  بالطائرات  طعاجماعط  رغط  جعغئ 
طا  السطغمغ!  تضعطئ  جغطرة  تتئ  العاصسئ  الغمظغئ 
والتعبغغظ  السسعدغئ  بغظ  تفاعما  عظاك  أن  غضحش 
برساغئ أطرغضغئ، بسغثا سظ التطغش اإلطاراتغ وتضعطئ 
سطى  لطاعصغع  التضعطئ  سطى  لطدشط  السطغمغ،  رحاد 
اتفاق تمثغث العثظئ وشص الحروط التعبغئ طظ شاح 
المآاظأ والمطارات ودشع طرتئات المصاتطغظ التعبغغظ 

إجقطغئ  ضطعا  السربغئ  والحسعب  طثاطفئ،  والمحاسر 
تصرغئا؟! وظعدئ افطئ اإلجقطغئ ق تاتصص إق باطئغص 
طئثئعا اإلجقطغ شغ دولئ. والخغظ تطئص حغعسغاعا 
شغ التضط والسغاجئ الثاخطغئ، وحسئعا غغر حغعسغ 
غتضط بالتثغث والظار، ولضظعا شغ اقصاخاد والسغاجئ 

الثارجغئ تسغر تسإ الرأجمالغئ.
بغظ  الثسط  وتعاخض  السغاجغ  الاحاور  "طعاخطئ   -
الةاظئغظ شغ الصداغا الماسطصئ بمخالتعما الةععرغئ، 
شغ  الثولغئ  المتاشض  شغ  بغظعما  الاداطظ  وتسجغج 
الصداغا ذات اقعامام المحارك، والاحارك شغ تظفغث 
طئادرة التجام والطرغص". شاتاول الخغظ ضسإ الثول 
السربغئ لاسغر طسعا تتئ طسمى الاحاور والاداطظ 
وتتصغص طحارغسعا ضمئادرة التجام والطرغص لاضعن 

دولئ طآبرة سالمغا.
شغ  المامبطئ  لطئحرغئ  المحارضئ  الصغط  "تضرغج   -
والثغمصراذغئ  والسثالئ  واإلظخاف  والاظمغئ  السقم 
ذرصعا  اخاغار  شغ  الحسعب  تص  واتارام  والترغئ 
لاطعغر الثغمصراذغئ الاغ تاظاجإ طع ظروشعا العذظغئ 
ورشخ الاثخض شغ حآون الثول بثرغسئ التفاظ سطى 
الثغمصراذغئ، والاساون شغ طةال تصعق اإلظسان سطى 
أجاس المساواة واقتارام المائادل ورشخ تسغغج 
لممارجئ  ضأداة  واجاثثاطعا  اإلظسان  تصعق  صداغا 
الدشعط سطى الثول والاثخض شغ حآوظعا الثاخطغئ". 
لطشرب  أشضار  عغ  بض  طحارضئ،  صغماً  لغسئ  شعثه 
وغساثثطعا لطاثخض وشرض عغمظاه. والتضام السرب 
سطى  والسمض  اإلجقطغئ  الصغط  سصعلعط  سظ  طشغئئ 

ظحرعا ودسعة الخغظ والسالط لائظغعا.
- "دسط الةععد لمظع اظاحار افجطتئ الظعوغئ وأجطتئ 
الثطار الحاطض وأعمغئ إخقء طظطصئ الحرق افوجط 
طظ أجطتئ الثطار الحاطض". شالخغظ ضأطرغضا وغغرعا 
السقح  تمطك  لعا  غتص  أظه  ترى  الظعوغئ  الثول  طظ 
لطثول  غتص  وق  الحاطض،  الثطار  وأجطتئ  الظعوي 

السربغئ ذلك، والاغ تصر شغ الئغان بعثا الاسسش.
البصاشات  واتارام  التدارات  بغظ  التعار  "تسجغج   -
أن  سطى  والاأضغث  التدارات،  خراع  ورشخ  المثاطفئ 
التدارتغظ السربغئ والخغظغئ صثطاا طساعمات شرغثة 
شغ تصثم التدارة الئحرغئ". شالخغظ عثشعا العصعف 
شغ وجه التدارة والبصاشئ الشربغئ الاغ تشجوعا وتعثد 
دائما،  المعضعع  عثا  تطرح  شعغ  الحغعسغ،  ظزاطعا 
شارغث تسجغج طعصفعا بالثول السربغئ الاغ ق تصش شغ 
وق  لعا،  خدسئ  بض  الشربغئ  والبصاشئ  التدارة  وجه 

تسمض سطى تماغئ التدارة والبصاشئ اإلجقطغئ.
وإعمال  الرئغسغئ  الطاصئ  طخادر  إصخاء  "ســثم   -
اقجابمار شغعا، شغآدي إلى تتثغات لطثول الظاطغئ". 
صمط  شغ  الشرب  غرضج  تغث  الخغظ  غعط  افطر  وعثا 
وغاز  والفتط  الظفط  إصخاء  سطى  الثادسئ  المظاخ 
بمخاظسه  خربعا  الاغ  الئغؤئ  تماغئ  بثرغسئ  المغبان 
ذعال ٢٥٠ ساطا ضما اسارف، لغتث طظ إظااج الخغظ 

الخظاسغ، وغمظع غغرعا طظ الاصثم الخظاسغ.
وعضثا تتاول الخغظ تسجغج طعصفعا شغ صداغا سثغثة 
لتماغئ ظفسعا ولاضعن دولئ طآبرة سالمغا، وافظزمئ 
جئغض  شغ  تصرعا  شاسطئ،  ولغسئ  طظفسطئ  السربغئ 
التخعل سطى طساسثات، وتاظاغط طسعا شغ طعضعع 
اضطعادعا  شغ  وتصرعا  وتمطاه،  اإلجــقم  طتاربئ 
دولئ  خرح  وإصاطئ  إجصاذعا  شتص  اإلغشعر.  لمسطمغ 
اإلجقم لاظحر الثغر بسغادة التدارة والبصاشئ والصغط 
صادتعا  أتث  غصعل  تاى  المسطمغظ  ولاسج  اإلجقطغئ، 
"فذأن أرض الخغظ وأخاط ططعضعا وآلخثن الةجغئ"، 
طظ  أرض  صطسئ  وغصثم  خاغرا  الخغظ  ططك  شغأتغ 
الخغظ لغثوجعا وغسطغ الةجغئ خاغرا وغئسث أوقده 

 لغثامعط الصائث المسطط

وجغطرتعط  التعبغغظ  تضط  غسظث  طما  ذلك  وغغر 
وبالاالغ غسظثعط شغ المعصش الافاوضغ تعل التض 

الظعائغ طع التضعطئ.
سمقئعا  بغظ  اقتفاصغئ  بعثه  برغطاظغا  أن  إق 
التماغئ  تتئ  أخق  العاصسئ  (اإلطارات)  اإلصطغمغغظ 
(تضعطئ  المتطغغظ  وسمقئعا  الئرغطاظغئ،  السسضرغئ 
بئاعا  صث  داخطعا)  المظدعغئ  وافتجاب  السطغمغ 
وجعدعط السسضري داخض الئقد بسغثا سظ وجعدعط 
وبعثا  السسعدغئ،  بصغادة  السربغ  الاتالش  ضمظ 
السسضرغئ  بافسمال  الصغام  تص  لقطارات  جغضعن 

وافطظغئ طظفردة سظ السسعدغئ!
الغمظ  شغ  الئرغطاظغ  السفغر  رشع  ذاته  السغاق  وشغ 
طعاجماعط  ووخش  التعبغغظ  سطى  العةعم  طساعى 
حئعة  شغ  الحرسغئ  لطتضعطئ  الاابسئ  لطمعاظأ 
وتدرطعت أظعا أسمال إرعابغئ، وأظعا تحضض تعثغثا 
الئظاء  غمضظ  الاخرغتات  وعثه  الثولغئ،  لطمقتئ 

سطغعا قتصًا في سمض سسضري ضث التعبغغظ.
الئرضاظغ  جططان  الغمظغ  الئرلمان  رئغج  وضان 
أن   - الغمظغئ  افزطئ  بثء  طظث  طرة  فول   - خرح  صث 
التعبغغظ تثسمعط أطرغضا، وأن أطرغضا أوصفئ الةغح 

العذظغ سظ الاصثم ظتع خظساء إلجصاط التعبغغظ.

طع  طتمعم  جئاق  شغ  أطرغضا  أن  غادح  وبعثا 
برغطاظغا، طظ أجض السغطرة سطى الظفعذ والبروة شغ 
اإلصطغمغغظ  افتئاع  ذرغص  سظ  بثفاء  ولضظ  الغمظ، 
المتطغغظ  السمقء  أو  واإلطارات)  والسسعدغئ  (إغران 
(التعبغ وتضعطئ رحاد السطغمغ وافتجاب المظدعغئ 

داخض المةطج الرئاجغ).
غا أعطظا شغ الغمظ: لصث بات الخراع الثولغ سطى بقدضط 
تساطغع  المتطغئ  افذراف  تسث  ولط  لطسغان،  واضتاً 
إخفاء سمالاعا، بض غظضحش شسادعا وظعئعا لبرواتضط 

وتمضغظ الشرب الضاشر طظ بقدضط غعطا بسث غعم.
الثولغ  العضع  إن  الغمظ:  شغ  والمظسئ  الصعة  أعض  غا 
الغعم واظحشال دول اقجاسمار بصداغا دولغئ وخراسعط 
لطصغام  لضط  طعاتغئ  الفرخئ  غةسض  سطغعا،  الرأجمالغ 
وذلك  الئقد،  أوضاع  تختغح  باتةاه  طعمئ  بثطعة 
الضاشر  لطشرب  السمغطئ  المتطغئ  افذراف  طعاقة  بسثم 
شغ تغاتضط رغط  والاغ تسعطضط جعء السثاب غعطغاً 
طا تئاضط اهللا به طظ بروات تشظغضط سظ الفاات الثي 
الاغ  الثولغئ  طظزماته  بعاجطئ  الشرب  لضط  غصثطه 
تتمض أعثاشاً خئغبئ، وإسطاء العقء لطساططغظ المثطخغظ 
طظ إخعاظضط وأبظائضط إلصاطئ حرع اهللا وتتضغط دغظه 
سظ ذرغص إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
الظئعة، وجاةثون افطئ اإلجقطغئ طساظثة لضط، شعغ 
وتمضغظعا  صث أخئتئ شغ حعق فغام طةثعا وسجعا 

 ولغج ذلك سطى اهللا بسجغج

الصمئ السربغئ الخغظغئ يف الرغاض 
طثرجاتعا وأعثاشعا

غعم  الرغاض  شغ  بغظس  حغ  الخغظغ  الرئغج  سصث 
صائث   ٣٠ بتدعر  سربغئ  خغظغئ  صمئ   ٢٠٢٢/١٢/٩
دولئ وطظزمئ دولغئ. وغزعر أن الخغظ تتاول تسجغج 
وتسجز  سالمغا،  طآبرة  دولئ  لاخئح  الثولغ  تدعرعا 
السربغئ  الثول  طع  الاةاري  الائادل  بطس  إذ  تةارتعا، 
سطى  غسغض  شطسابعا   .٢٠٢١ سام  دوقر  ططغار   ٣٣٠
اإلجقطغئ  الئقد  أضفظا  وإذا  التغعغئ،  المظطصئ  عثه 
وترغث  الشرب.  سظ  وغشظغعا  جغاداسش  الرصط  شإن 
اجامرار  وضمان  الثاخطغئ  صداغاعا  سظ  الثشاع 
خمئ افظزمئ السربغئ تةاه إجراءاتعا الاسسفغئ ضث 

طسطمغ اإلغشعر.
ولثلك ورد شغ الئغان المحارك لطصمئ افطعر الاالغئ:

السربغئ  الثول  بغظ  اقجاراتغةغئ  الحراضئ  "تسجغج   -
والخغظ والسمض سطى تسمغص الاساون السربغ الخغظغ 
وسثم  الثول  جغادة  واتارام  المةاقت،  طثاطش  شغ 
الطةعء لطصعة أو الاعثغث وسثم الاثخض شغ الحآون 
الثولغ  الظزام  خغاظئ  سطى  والسمض  لطثول،  الثاخطغئ 
طئادئ  وتسجغج  الثولغ  الصاظعن  أجاس  سطى  الصائط 
الاساون والاداطظ والسثالئ واإلظخاف الثولغئ. الاجام 
جععد  ودسط  العاتثة  الخغظ  بمئثأ  السربغئ  الثول 
أراضغعا  ووتثة  جغادتعا  سطى  التفاظ  شغ  الخغظ 
ططش  شغ  ودسمعا  طظعا،  غاةجأ  ق  ججء  تاغعان  وأن 
الةععد  وتصثغر  الصعطغ،  أطظعا  وخغاظئ  ضعظس  ععظس 
الةاظئغظ  ضق  شغ  افصطغات  لرساغئ  المئثولئ  المعمئ 
ق  بحضض  الخغظ  تزعر  شعظا  والخغظغ".  السربغ 
شغ  تأغغثعا  السربغئ  الثول  طظ  ترغث  أظعا  شغه  لئج 
الثغظ  لطمسطمغظ  جتصعا  وشغ  الثاخطغئ،  صداغاعا 
شاأخث  (افصــطــغــات)،  طسمى  تتئ  ذضرعط  تدّمظ 
الاسسفغئ  إجراءاتعا  شغ  السربغئ  الثول  تأغغث  الخغظ 
السرصغات  طعضعع  بغظ  وتساوي  المسطمغظ،  بتص 
شغ  طا  وبغظ  المسطمغظ  وخاخئ  سظثعا  المستعصئ 
الئقد السربغئ، سطما أظه ق تعجث طحضطئ سرصغات شغ 
الثول السربغئ وق اضطعاد لعط، شعط ججء طظ افطئ 
اإلجقطغئ. وتاثث الحراضئ اقجاراتغةغئ والاساون طع 
الثول السربغئ ذرغسئ لادمظ خماعا وعغ تدطعث 

المسطمغظ بةاظإ طتاولاعا تسجغج وجعدعا الثولغ.
لطحرق  الفطسطغظغئ  الصدغئ  طرضجغئ  سطى  "الاأضغث   -
تض  أجاس  سطى  ودائط  سادل  تض  وإغةاد  افوجط 
الثولاغظ، وتداشر الةععد اإلصطغمغئ والثولغئ إلغةاد 
لطحرسغئ  وشصا  اإلصطغمغئ  لفزطات  جغاجغئ  تطعل 
وضرورة  والغمظ،  ولغئغا  جعرغا  شغ  وخاخئ  الثولغئ 
اإلرعابغئ  الاظزغمات  طعاجعئ  سطى  المحارك  السمض 
والماطرشئ الاغ تسمض سطى أراضغعا، ودسط الةععد 
لاتصغص  والسعدان  والخعطال  لئظان  غئثلعا  الاغ 
وطتاربئ  ــار  واقزدعـ والاظمغئ  واقجاصرار  افطــظ 
اإلرعاب". شالخغظ لسان تالعا غصعل أرغإ شغ لسإ 
بالحرسغئ  تصعل  وسظثطا  المظطصئ،  صداغا  شغ  دور 
تق  تطرح  شق  الشربغئ  بالتطعل  تصئض  شعغ  الثولغئ 
وضأظعا  افطرغضغ  الثولاغظ  تض  شغ  وتاضطط  آخر، 
تساطغع أن تفسض حغؤا لاتصغصه، شعغ ترغث الثخعل 
تطعل  إغةاد  بثرغسئ  طآبرة  دولئ  لاضعن  الثط  سطى 
جغاجغئ فزطات المظطصئ. وترضج سطى طتاربئ اإلرعاب 
الئغان،  شغ  ظصطئ  طظ  أضبر  شغ  الماطرشئ  والترضات 
اإلجقطغئ،  والةماسات  اإلجقم  طتاربئ  ذلك  وغسظغ 
وتاثث ذلك ذرغسئ لمتاربئ طسطمغ اإلغشعر. والثول 
حأن  غعمعا  ق  وعغ  ذلــك،  شغ  تحارضعا  السربغئ 

اإلجقم والمسطمغظ.
السربغ  المةامع  بظاء  سطى  الةععد  بضض  "السمض   -
الةثغث،  السخر  ظتع  المحارك  لطمساصئض  الخغظغ 
غمضظ  شعض  طظعا".  لضض  افطئ  ظعدئ  تتصغص  ودسط 
وافشضار  وافظزمئ  خغظغ  سربغ  طةامع  بظاء  تخعر 

برغطاظغا وأطرغضا يف جئاق طتمعم 
إلتضام السغطرة سطى الغمظ
ـــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا باذغإ – وقغئ الغمظـ  ــــــــــ

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ  ـ 

إلى  ساصطئ،  أبع  حغرغظ  الختفغئ  اغاغال  ططش  الةجغرة،  صظاة  لرشع  طسارضاعا  سظ  الماتثة،  العقغات  أسربئ 
المتضمئ الةظائغئ الثولغئ، طةثدة بثلك طسارضاعا الاتصغصات الاغ تطال ضغان غععد. وصال الظاذص باجط 
الثارجغئ افطرغضغئ، ظغث براغج، "ظتظ ظسارض ذلك"، طدغفا أن "المتضمئ الةظائغئ الثولغئ غةإ أن ترضج 
سطى جععر اخاخاخعا، وعع أن تضعن المقذ افخغر لمساصئئ الةرائط الفزغسئ وردسعا". إزاء ذلك صال تسطغص 
فبغ  تحفع  "لط  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  طعاصسه  سطى  ظحره  ختفغ 
ساصطئ سظث أطرغضا ق جظسغاعا افطرغضغئ وق جرغمئ صاطعا شغ وضح الظعار سطى الععاء طئاحرة، وق حعرتعا 
طظ  أععن  عع  أطرغضا  ظزر  شغ  ذلك  شضض  جظغظ،  طثغط  اجاغاح  بتةط  ضئغر  لتثث  تشطغاعا  وق  السالمغئ، 
تآضث  التادبئ  عثه  "إن  الاسطغص:  وتابع  الثولغئ".  الةظائغئ  تئتبعا  أن  تساتص  الاغ  الةثغئ  سطى  غتمض  أن 
تص  شغ  الماساصئئ  جرائمه  سطى  غععد  ضغان  لردع  واجاةثاءه  الثولغ  المةامع  سطى  الرعان  أن  طظ  المآضث 
وطظزماته  ولعغؤاته  الثولغ  لطمةامع  المرشعسئ  المطفات  طخغر  وأن  الثغال،  طظ  ضرب  عع  شطسطغظ  أعض 
صرار  ولع  غظفث  أي  دون  افتعال،  أتسظ  شغ  الشئار،  غسارغعا  الاغ  الثولغئ  المظزمات  عثه  أدراج  شغ  الرضظ 
التصائص  أبئائ  "صث  أظه:  إلى  الختفغ  الاسطغص  واظاعى  الدسغفئ".  بالحسعب  افطر  تسطص  طا  إذا  طظعا  واتث 
الشاخإ  ضغاظعط  سطى  والصداء  غععد  ردع  وأن  الثولغ،  المةامع  سطى  الرعان  سئبغئ  والسغاجغئ  الحرسغئ 
السزغط". العثف  لعثا  جغعحعا  تترك  ضغ  افطئ  شغ  الةاد  بالسمض  إق  غضعن  لظ  الثولغ،  بالشطاء  الماطتش 

معارضۀ أمریکا رفع ملف أبو عاقلۀ للجنائیۀ الدولیۀ 
یبرهن على خرافۀ الرهان على الغرب المستعمر



   السثد ٤٢١   ٣   افربساء ٢٠ طظ جمادى افولى ١٤٤٤عـ المعاشص ١٤ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠٢٢ طـ

أوخى المحارضعن شغ تطصئ ظصاحغئ، ظزماعا وزارة السثل والشرشئ الاةارغئ الخظاسغئ شغ الساخمئ خظساء تعل 
طحروع صاظعن طظع المساطقت الربعغئ الاغ ظزماعا وزارة السثل، بإتالئ المحروع إلى لةظئ صاظعظغئ واصاخادغئ 
وحرسغئ لثراجاه سطى ضعء الاةارب السربغئ والثولغئ. جاء ذلك شغ خاام التطصئ غعم اقبظغظ ٥ ضاظعن افول/

دغسمئر ٢٠٢٢م، بتدعر طفاغ الثغار الغمظغئ حمج الثغظ حرف الثغظ ووزغر السثل ظئغض السجاظغ، ووزغر الحآون 
الصاظعظغئ إجماسغض المتاصري ووزغر الثولئ لحآون طةطسغ الظعاب والحعرى سطغ أبع تطغصئ وطساحار المةطج 
السغاجغ افسطى سئث السجغج الئشثادي... طظ جاظئه تساءل المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ الغمظ شغ بغان 
ختفغ: أق غثرك المحارضعن أن جمغع بقد المسطمغظ وطظعا الغمظ ق ُتتضط باإلجقم لغظاصطعا لمظاصحئ الفروع 
طاظاجغظ افجاس، أم أن سمطعط عثا عع لثر الرطاد شغ السغعن والدتك سطى الثصعن؟! وشعق عثا وخطئ جرأة 
المحارضغظ شغ تطك التطصئ الظصاحغئ سطى أتضام اهللا إلى تث العصاتئ، وذلك بإخداسعط افتضام الحرسغئ لقجافااء 
سطغعا عض غترطعن الربا أم غسامرون شغ الاساطض به ضما عع جاٍر تسإ صعاظغظ الشرب الضاشر المطئصئ شغ الغمظ بض 
وشغ السالط؟! شئثق طظ أن غصعلعا جمسظا وأذسظا اجاةابئ فطر اهللا جئتاظه وتسالى الصائض شغ ضاابه التضغط: ﴿َوَما 
َ َوَرُسوَلُھ َفَقْد َضلَّ َضَالًال  َّ ْعِص  َ ْم َوَمْن  ِ ْمِر

َ
ُة ِمْن أ َ َ ِ

ْ ُم ا ُ ْن َيُكوَن َل
َ
ْمرًا أ

َ
ُ َوَرُسوُلُھ أ َّ  َ اَن ِملُْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َق َ

نًا﴾، إذا بعط غسصثون التطصات الظصاحغئ طع طظ ُأحربعا شغ صطعبعط بصاشئ الشرب الضاشر المساسمر وجسطعا الاساطض  ُمِب
بما ترم اهللا جائثا بغظ أطئ اإلجقم ظاغةئ غغاب جططان اإلجقم... وأضاف: لثلك غثسع تجب الاترغر أطئ اإلجقم 
وطظعط أعض الغمظ لاطئغص اإلجقم حاطق ضاطق شغ ضض حؤعن التغاة، وصث أسث لثلك طحروساً ضاطق وطظه الةاظإ 
اقصاخادي، شصث أخثر ضااب الظزام اقصاخادي شغ اإلجقم غشظغ عثا الةاظإ، ذلك الاطئغص الثي لظ غاط إق شغ ظض 
دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، لثلك وجإ السمض إلصاطاعا، شما ق غاط العاجإ إق به شعع واجإ.

أصثطئ أجعجة جططئ داغاعن الغعم سطى اخاطاف ضق طظ الثضاعر أتمث عظث وافجااذ بعاء الطفااوي بسث اقساثاء سطغه 
أطام طسةث جسث بظ طساذ شغ جردا برام اهللا بطرغصئ وتحغئ وعمةغئ تآضث سصطغاعط الاحئغتغئ الاغ تساععي إظعار 
السربثة سطى أعض شطسطغظ، والثل والععان أطام غععد، دون طراساة لترطئ بغعت اهللا وق لخقة الةمسئ. وإزاء عثه 
الةرغمئ، وعثا الاطاول سطى تمطئ دسعة اإلجقم شصث اجاظضر تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ طتاوقت 
السربثة الاغ تمارجعا أجعجة السططئ الفطسطغظغئ الثلغطئ، وذالئعا باإلشراج الفعري سظ الحابغظ، ضما وأضث بأن 
عثه الئططةئ الاغ غاط خقلعا اقخاطاف بثون طثضرة صاظعظغئ وبثون أدظى طسعغ صاظعظغ سطى حاضطئ السخابات، 
لظ تفئ شغ سدث تمطئ الثسعة، بض جاجغثعط إخرارا سطى الخثع بالتص وافطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر.

المعظثغال  ضاطغرات  سظ  بسغثا  شطسطغظ  بأعض  "بطح  بسظعان:  ضطمئ  الصثس  جاطسئ  شغ  العسغ  ضاطئ  ألصئ 
وجضراته". تتثث أتث حئاب الضاطئ سظ الحعثاء الثغظ ارتصعا طآخرا سطى غث صعات ضغان غععد الشاخإ، شغ 
العصئ الثي تظحشض شغه افظزمئ الصائمئ شغ بقد المسطمغظ واإلسقم بمئارغات ضأس السالط شغ صطر. وسظ 
جغاجئ إلعاء الحسعب شغ المئارغات واقظاخارات الضروغئ لطمظاثئات السربغئ وذلك بشخ الظزر سظ الثطاء 
الاغ تسفك شغ افرض المئارضئ. وصث بغظئ الضطمئ أن أعض شطسطغظ ق غتااجعن لطاساذش طسعط شغ صطر 
وق لرشع أسقم وضسعا اقجاسمار تداطظًا طسعط، وق لعااف الةماعغر لعط سطى المثرجات، بض عط بتاجئ إلى 
جغعش جرارة تصطإ المعازغظ وتترر افرض بثل أن تةطج شغ بضظاتعا تاابع المعظثغال وأخئاره! وأن الةعئ 
الصادرة سطى تترغك تطك الةغعش عغ افطئ إن تترضئ وأجصطئ أظزمئ الطعع والثغاظئ واظثطةئ طع جغعحعا 
شغ طسرضئ شاخطئ تترر المسةث افصخى وتظصث أعض شطسطغظ طظ آلئ الصاض والثطار الاغ تسخش بعط غعطغا.

تامئ: التضعطئ اقظاصالغئ شغ ظسثاعا الباظغئ تضعطئ وظغفغئ ...

غساعثشعا  تاى  الاربعغئ  والمآجسات  المثارس 
التادي  تاى  السابع  الخش  طظ  وذالئاتظا  ذقبظا 
تاى  اقجاماسغ  الظعع  (الةظثر)  لبصاشئ  لطاروغب  سحر 
لمظ  الجواج  وغخعرون  الةظسغ،  لطحثوذ  غآجسعا 
عط دون الباطظئ سحرة بأظه اظاعاك لتصعق اإلظسان 
وعع أطر طةّرم غصع شاسطه تتئ ذائطئ الصاظعن الداطظ 
وسطى  سطغظا  أوخغاء  أظفسعط  جسطعا  لصث  لطفساد. 
خارج  الةظسغئ  السقصات  بإصاطئ  شسمتعا  ربظا  حرع 
والرتقت  المثاططئ  التفقت  خقل  طظ  الجواج  إذار 

والمةقت الثطغسئ وطعاصع الاعاخض اإللضاروظغ.
إظعط غساشطعن تثابئ جظ الطقب والطالئات لامرغر 
بأشضار  البصئ  غجسجسعا  تاى  الضاشرة  الشربغئ  افشضار 
جغض  وإغةاد  دغظعط  سظ  وجطثعط  وأتضاطه  اإلجقم 
بق صغط، طامرد سطى الثغظ وافعض والمةامع، إظعط 
غسارضعن سطى اهللا سج وجض وسطى تحرغساته وأتضاطه 
وغصعلعن إن اهللا سج وجض ترطعط تصعصعط الطئغسغئ، 
أو  تصعصغ  لاتثغث  الاثخض  شغ  تص  لطثغظ  شطغج 
وسادات  طساصثات  زسمعط  تسإ  الثغظ  فن  طغعلغ 

صثغمئ ق تاماحى طع الصرن التادي والسحرغظ!
عع  الثولغغظ  والمضر  اقجاضئار  لعثا  الاخثي  إن 
أطاظا  تستص  ق  تاى  ععغاظا  سطى  التفاظ  أجض  طظ 
وظتظ  واقظتقل،  الرذغطئ  طساظصع  شغ  وتثوب 
بصثراتظا الفردغئ أو الةماسغئ أو التجبغئ ق تماغئ لظا؛ 
إذ ق دولئ لقجقم وق جططان لفطئ. تغث جااأجب 
المعاجعئ شغ حضض أتثاث ووصائع تةري سطى الساتئ 
دخان  غاخاسث  تاى  اإلجقطغئ،  افطئ  تةاه  الثولغئ 
المسطمغظ  بثطاء  أوصثوعا  الاغ  وظارعط  تربعط 
شغ  الةئعات،  جمغع  سطى  طسارك  إظعا  وأطعالعط، 
اإلسقم وشغ اقصاخاد واقجاماع وتاى سطى طساعى 
الترب التصغصغئ الاغ غشثغعا الضاشر المساسمر عظاك 

شغ الحام والسراق وطخر وتعظج والسعدان...
والمضر  اقجاضئار  طظ  المأجاوي  العاصع  عثا  أطام 
خخطئ  شغعط  تاعشر  أن  لطمسطمغظ  بث  ق  الثولغغظ، 
الثولغ  والمضر  المأجاوي  العاصع  عثا  أطام  البئات 
والضفر السالمغ وسطغظا أن ظاتطى بالمسآولغئ المطصاة 
طظ  الظخر  بأن  إغمان  وخثق  بحةاسئ  ساتصظا  سطى 
سج  اهللا  غظخرظا  تاى  غصادغ،  وعثا  تسالى،  اهللا  سظث 
بتص  ظضعن  أن  الحغطاظغ،  المسسضر  عثا  سطى  وجض 
وق  ظسالمه  وق  تاضمًا  ظعادن  شق  تسالى،  اهللا  أولغاء 
تطصغ  طصابض  ظظاشصعط  وق  طظعط  جغاجغًا  طاقً  ظاطصى 
ِذيَن آَمُنوا  ا الَّ َ ُّ

َ
﴿َيا أ غصعل:  تسالى  شاهللا  سسضري،  دسط 

 .[٧ [طتمث:  ْقَداَمُكْم﴾  أَ ْت  ِ
ّ َث ُ َو َينُصْرُكْم  َھ  اللَّ َتنُصُروا  ِإن 

وإن  بالخئر،  الثولغغظ  واقجاضئار  المضر  وظعاجه 
صعتظا طظ اهللا سج وجض ظسامثعا، وبضعن سقصاظا طع 
اهللا سج وجض سقصئ ختغتئ وصعغئ، شطسظا طظعجطغظ 
ظفسغًا ولسظا شغ ضغص وق صطص، شاهللا تسالى طسظا وعع 
الثي بصعته غظعغ ضض أبر لمضر الماضرغظ، تغث صال 
َوَال  ْم  ِ ْ َعَل َتْحَزْن  َوَال  ِبالّلِھ  ِإالَّ  َك  ُ ْ َص َوَما   ْ ِ ﴿َواْص تسالى: 
ِذيَن  الَّ َقوْا وَّ ِذيَن اتَّ ا َيْمُكُروَن  ِإنَّ الّلَھ َمَع الَّ مَّ ِ َضْيٍق ّمِ َتُك 

ْحِسُنوَن﴾ [الظتض: ١٢٧-١٢٨]. م مُّ ُ

اقجاضئار  أن  وغصغظًا  ذمأظغظئ  الصطإ  غمف  والثي 
سطغعط  ظظاخر  وجعف  جغفحقن  الثولغغظ  والمضر 
صخرت،  أم  المثة  ذالئ  وتسالى،  تئارك  اهللا  بإذن 
وإن وسث اهللا آت والثقشئ سطى طظعاج الظئعة صائمئ 
َوَلـِكنَّ  ْمِرِه 

َ
أ  َ َع َغاِلٌب  ﴿َوالّلُھ  صرغئاً.  تسالى  اهللا  بإذن 

 [غعجش: ٢١] ﴾ْعَلُموَن َ اِس َال  َ النَّ
َ
ْك
َ
أ

طظث ُبسث الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص وجظئ الخراع بغظ التص والئاذض، 
بغظ العثى والدقل، بغظ الظعر والزقم، خراع دائط 
وعع  الثاتط  الثغظ  عع  واإلجقم  ق،  ضغش  غظفّك،  ق 
الرجالئ البابائ الاغ ق تاشغر وق تائثل؟ وضغش لعا أن 
تاشغر وعغ التصغصئ المططصئ العاجإ الامسك بعا وطا 

سثاعا باذض وضقل؟
ُتوَك  ِ ِلُيْث َكَفُروْا  ِذيَن  الَّ ِبَك  َيْمُكُر  ْذ  ِ ﴿َو تسالى:  اهللا  صال 
 ُ ْ َخ َوالّلُھ  الّلُھ  ْمُكُر  َ َو ْمُكُروَن  َ َو ُيْخِرُجوَك  ْو 

َ
أ َيْقُتُلوَك  ْو 

َ
أ

َن﴾، وإن عثا المضر الثولغ أخث خعرة الخراع  اْلَماِكِر
سطى بقبئ أوجه:

١- أن غتاخروا الثسعة بافجر أو الاساغط أو الاةاعض.
٢- الاآطر سطى صاض الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص واغاغال الفضرة وإبسادعا 

سظ الاطئغص.
٣- الخراع طظ خقل الظفغ باإلبساد والمقتصئ أو طظع 

الترضئ واقظاحار وطظع السفر واقظاصال.
إن اقجاضئار شغ افرض صائط طظ خقل أظزمئ التضط 
ذلك  سطى  وغسغظعا  الضاشرة،  اقجاسمارغئ  الثولغئ 

الروغئدات تضام المسطمغظ.
حضض  واقجاضئار  المضر  سظ  التثغث  أخث  لثلك 
السمعطغات شغ الطرح والسرض، تغث ضان المضر وعع 
وصعة،  ودعاء  بثصئ  الثفاء  شغ  والاثبغر  الاثطغط 
شسمطعا سطى عثم الثقشئ رطج وتثة افطئ واجاماسعا 
وق  وتحرغساته  اإلجقم  أتضام  وعاجمعا  إطام،  سطى 
وذئصعا  التثود  شسططعا  ذلك،  شغ  طسامرغظ  زالعا 
سطى  الصائط  الرأجمالغ  اقصاخادي  الظزام  أتضام 
الربا والمثالش لضض أتضام اإلجقم. وعاجمعا الطئاس 
وروجعا  الاثرغإ  براطب  وظفثوا  لطمرأة،  الحرسغ 
لطحثوذ والاتطض طظ ضض الصغط وافخقصغات الاغ شطر 
شغ  طا  ضض  غئثلعن  زالعا  طا  وعط  سطغعا.  الظاس  اهللا 
سسضرغئ  ذعابغر  طظ  تحعدعط  طسثرغظ  وجسعط 
وأخرى طثظغئ وبالبئ وجائض بصاشغئ أو تربعغئ؛ لظحر 

الفساد واقظتقل سطى ضاشئ الخسث.
سطى  طخّر  وعع  وطسامر  صائط  الثولغ  اقجاضئار  إن 
طتاربئ دغظ اهللا تسالى والسمض سطى طظع سعدة ظزام 
اإلجقطغئ  الثسعة  تمض  وطظع  افرض،  إلى  تضمه 
وغسسعن  الططإ  جعاد  شمظسعا  الحرسغئ،  بالطرغصئ 
إلى  لطرجعع  الثسعة  خقل  طظ  الثشع  جعاد  لمظع 

صعاظغظ طةطج افطظ وعغؤئ افطط.
لثلك ضان ق بث طظ السمض والاخثي لعثا اقجاضئار 
الثولغ شغ الخث سظ دغظ اهللا سج وجض، واقجامرار 
طعاجعاه  سطى  والخئر  وأشضاره  الضفر  ضفاح  شغ 
بحاى افحضال والعجائض الاغ غتاول بعا الظفاذ إلى 
إجقطظا، إلى دغظظا طظصث الئحرغئ والسالط طظ ضقلعط 
ّلِ 
ُ  ِ وضثبعط وخثاسعط، صال تسالى: ﴿َوَكَذِلَك َجَعْلَنا 

ْم  ِ نُفِس
َ
ا َوَما َيْمُكُروَن ِإالَّ ِبأ َ ا ِلَيْمُكُروْا ِف َ اِبَر ُمَجِرِم َ

َ
ٍة أ َ َقْر

ْشُعُروَن﴾. َوَما َ
وعآقء أضابر المةرطغظ غسارضعن سطى جمغع أتضام 
اإلجقم وغتاربعن الصرآن وغرشدعن ظئعة طتمث ملسو هيلع هللا ىلص 
ْم آَيٌة  ُ ْ َذا َجاء ِ الرجعل الثاتط تغث صال اهللا تسالى: ﴿َو
ْعَلُم 

َ
أ الّلُھ  الّلِھ  ُرُسُل  َي  ِ و

ُ
أ َما  ِمْثَل  ى  َ ُنْؤ  َّ َح ْؤِمَن  نُّ َلن  َقاُلوْا 

ْجَرُموْا َصَغاٌر ِعنَد الّلِھ 
َ
ِذيَن أ ُب الَّ َحْيُث َيْجَعُل ِرَساَلَتُھ َسُيِص

اُنوْا َيْمُكُروَن﴾ [افظسام: ١٢٤]. َ َوَعَذاٌب َشِديٌد ِبَما 
فولغاء  دوقً  عظاك  أن  الغعم  سالط  شغ  ظرى  إظظا 
تتئ  غتضط  جططان  لعا  دوقً  وتجبه،  الحغطان 
طدمعن  تتئ  ولضظعا  طثاطفئ  وطسمغات  أجماء 
وعثف واتث: تضط الطاغعت والععى. شعط غساشطعن 

اقجاضئار واملضر الثولغان
عثشعما جتص افطئ وإظعاء أبرعا
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الحغت جسغث الضرطغ (أبع سئث الرتمظ)ـ 

طظ ذلك بالظص سطى أن غضعن لضض إصطغط دجاعره 
شغ  والصئطغات  الةععغات  غشثي  طا   ،(١/٣٦ (المادة 
غعثم  وطما  افصالغط.  عثه  شغ  السططئ  سطى  الخراع 
الثجاعر  طظ  ججءًا  جعبا  اتفاصغئ  جسض  الثولئ،  وتثة 
(المادة ٢/٤)، وعغ اقتفاصغئ الاغ صاطئ سطى تمجغص 
الئقد إلى خمسئ ضغاظات جععغئ، أو سرصغئ، وتمجغص 
(المادة  التعاضغر  ظزام  سطى  بالظص  الثولئ  وتثة 
والخراسات  الظجاسات  شغ  افجاس  السئإ  ٨/٣٨)؛ 

الصئطغئ والةععغئ شغ أذراف السعدان المثاطفئ!
بالبًا: اظخراف الثولئ سظ واجئعا افجاس حرسًا؛ وعع 
جمغع  إحئاع  ضمان  خقل  طظ  الظاس  حآون  رساغئ 
وطسضظ،،  وططئج  طأضض  طظ  افجاجغئ،  تاجاتعط 
غاب  لثلك  لعط،  والسقج  والاسطغط،  افطظ،  وتعشغر 
السغاجغ  اقتفاق  شغ  الصداغا  عثه  سظ  التثغث 
وطحروع الثجاعر اقظاصالغ، شق تةث إق طادة واتثة 
شغ اقصاخاد، وطادة واتثة شغ الختئ، وطادة واتثة 
سظص  شغ  تدع  ق  ظفسعا  المعاد  وعثه  الاسطغط،  شغ 
جئاغئ،  لثولئ  غصظظ  الثجاعر  فن  تضطغش!  أي  الثولئ 

ق دولئ رساغئ.
خظثوق  سّراب  ظّفث  أن  شئسث  اصاخادغًا،  أطا  رابسًا: 
روحاات  أغطإ  (تمثوك)  الثولغغظ  والئظك  الظصث 
الخظثوق؛ طظ رشع الثسط سظ ضض السطع والثثطات، 
الظاس  شأورث  والاسطغط،  السقج  سطى  اإلظفاق  وتصطغض 
التضعطئ  تةغء  السغح،  وضظك  والفصر  الشقء 

الدرائإ،  بجغادة  الظاس  تاعسث  وعغ  اقظاصالغئ 
طعازظئ  طعجعات  بتسإ  الدرغئغئ  المزطئ  وتعجغع 
السام ٢٠٢٣م، لاثرج أعض الئقد طظ دائرة اإلظااج، 
ذقئع  لغصثطعا  بقدعط،  بروات  سظ  غثعط  شاشض 
طظ  ذئص  سطى  اقظاصالغئ  التضعطئ  شغ  اقجاسمار 
الشرشئ  أسطظئ  شصث  الةحسغظ،  لطرأجمالغغظ  ذعإ 
إجمالغ  طظ  طخظسًا   ٥٩٤٠ تعصش  سظ  الخظاسغئ 
٧٣٥٠ بسئإ ارتفاع تضالغش اإلظااج، شدًق سظ زغادة 
(شراظج  الشرشئ.  بغان  بتسإ  والةمارك  الرجعم 
طظ  جافاصط  اقظاصالغئ  التضعطئ  شإن  لثلك  برس)، 

الفصر والشقء وضظك السغح.
أغعا افعض شغ السعدان:

لصث اصادئ جظئ اهللا أن الاشغغر لظ غتثث طظ تطصاء 
ظفسه، بض ق بث أن غسئصه الفضر سظ طاعغئ الظزام 
شظعاثي  سصإ،  سطى  رأجًا  وغصطئعا  تغاتظا  غشغر  الثي 
إلى طئثأ اإلجقم السزغط وظزاطه الثقشئ سطى طظعاج 
خاشغًا  اإلجقم  لغخض  السمض،  الفضر  ُظْاِئع  بط  الظئعة، 
أعض  طظ  المثطخغظ  بأغثي  التضط  جثة  إلى  ظصغًا 
الصعة والمظسئ، طاعضطغظ سطى اهللا، طسامثغظ السعن 
افرض  وظخض  المساسمر،  الضاشر  تئال  ظصطع  طظه، 
َلَنْنُصُر  ا  ﴿ِإنَّ جئتاظه:  اهللا  ظخر  سطغظا  شغظجل  بالسماء، 
 ﴾اُد َ ْش َ

ْوَم َيُقوُم اْأل َ ْنَيا َو َياِة الدُّ َ ْ ِذيَن آَمُنوا ِ ا
ُرُسَلَنا َوالَّ

١١ جمادى افولى ١٤٤٤عـ                                             تجب الاترغر
٢٠٢٢/١٢/٠٥م                                 وقغئ السعدان

بئساذٍئ طرتطُئ اظاصال طا تتئ الطاولئ إلى طا شعصعا.
ضض  سظ  الصظاع  السزغمئ  البعرة  عثه  أجصطئ  لصث 
عع  طظ  أجمع  لطسالط  وضحفئ  وجئان،  وطاآطر  خائظ 

شغ خش البعرة وطظ عع شغ خفعف أسثائعا.
 ضما تأتغ تخرغتات أردوغان شغ خدط الاخرغتات 
الاطئغع  شضرة  لارجغت  والماضررة  الماقتصئ  الارضغئ 
المثجي طع ظزام أجث المةرم ودشع الحسإ البائر فن 
غصئض بفضرة المخالتئ الاغ تسظغ صاض افترار وعاك 
افسراض واجاسئاد الظاس طظ جثغث، وأن غخئح عثا 
الظاس  صئض  طظ  وطساساغًا  وطصئعقً  ذئغسغًا  الطرح 
بسث طمارجئ أحث أظعاع الدشط والادغغص الممظعب 
الثاظسغظ  الفخائطغئ،  المظزعطئ  صادة  طظ  سطغعط 
تضعطات  وطسعط  الارضغئ،  المثابرات  فواطر  ِبِثلٍَّئ 
وظغفغئ طظ جظسعط، تقتص الظاس شغ لصمئ سغحعط 
ورغغش خئجعط، لغثدسعا لما غمطى سطغعط طظ تطعل 

اجاسقطغئ تتئ طسمغات جغاجغئ.
ضما تأتغ عثه الاخرغتات أغدًا بالاجاطظ طع طسارسئ 
الظزام  لاسعغط  السربغئ  والةاطسئ  الدرار  أظزمئ 
عحاحاه  اظضحفئ  أن  بسث  أرضاظه  وتثسغط  المةرم 
شغ  روجغا  اظحشال  طع  وبالاجاطظ  بظغاظه،  وتخثع 
أوضراظغا، وغرق إغران بمحاضطعا الثاخطغئ الاغ تسخش 
الثئغبئ  أذرسه  أطرغضا  أذطصئ  الثي  المةرم  بظزاطعا 

شغ الحام والسراق ولئظان والغمظ.
أوردت  جغاجغئ  ضصغادة  الارضغ  الظزام  جصط  لصث 
بعرتظا المعالك، شسطئاعا صرارعا سئر افدوات وافذظاب 
أن  الخادصغظ  البعار  سطى  وجإ  شصث  لثلك  والخظائع، 
غظئثوا عثه الصغادة وأتئاسعا، وأن غصطسعا ضض سقصئ 
جططاظعط  قجاسادة  غسمطعا  وأن  الثارج،  طع  أبغمئ 
وصرارعط طظ طشاخئغه، وأن غسمطعا طع التاضظئ الحسئغئ 
لاظزغط خفعشعا، وأن غطافعا خطش صغادة جغاجغئ واسغئ 
وطثطخئ تتمض طحروع خقخعط، صغادٍة ترجط لعط 
خارذئ ذرغٍص واضتئ المسالط، إلجصاط الظزام وتاعغب 
الادتغات بتضط اإلجقم سئر خقشئ راحثة سطى طظعاج 
اهللا،  بإذن  اآلخرة  وظسغط  الثظغا  سج  ذلك  شفغ  الظئعة، 

 ولمبض عثا الثغر السزغط شطغسمض الساططعن
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

وجط  بةاظئعط،  لطصاال  السعري  الةغح  غثسع  وأظه 
أظئاء سظ اجاماع بغظ صعات جعرغا الثغمصراذغئ ووشث 
الثغمصراذغئ  جعرغا  صعات  روجغا  شغه  ذالئئ  روجغ 
باقظستاب الضاطض طظ الحرغط التثودي بسمص ٣٠
وسعدة   M٤ الثولغ  الطرغص  جظعبغ  إلى  ضغطعطارًا 

الصعات افطظغئ لطظزام وطآجساتعا بحضض ضاطض.
وضاظئ روجغا صث صّثطئ سروضاً طحابعًئ لصعات جعرغا 
الضاطض  اقظثطاج  أو  اقظستاب  تصادغ  الثغمصراذغئ 
صئغض  وذلك  صغادته،  وتتئ  المةرم  الظزام  صعات  طع 
وذلك  الجغاعن،  وغخظ  الفرات  درع  سمطغاغ  اظطقق 
وعثا  المرتصئئ،  سمطغاعا  بإغصاف  ترضغا  إصظاع  طصابض 
بالدئط، أي وتثة افراضغ السعرغئ، عع طا اتفص سطغه 
وروتاظغ،  وأردوغان  بعتغظ  المةرطعن،  الداطظعن 
شغ  التربئ  ورأس  أطرغضا،  جغثتعط  خطفعط  وطظ 
تطئغص ذلك عغ ترضغا. سطماً أظه جئص لطظزام الارضغ 
أجث  ظزام  صعات  تضعن  بأن  بارتغئه  طرارًا  خرح  أن 

سطى تثوده بثل صعات جعرغا الثغمصراذغئ.
إن طظ الثطأ اسائار طا جئص ضطه اجاثارة ضاططئ طظ 
ظزام ترضغا أردوغان شغ تساططه طع المطش السعري، 
إظما عع إتصان لاصّمص طا تاططئه ضض طرتطئ واجاةابئ 
طسامرة وطعاضئئ لتزغئ لماططئات طضر أطرغضا ببعرة 

الحام وجسغعا لاسعغط سمغطعا ظزام اإلجرام.
إن طظ غاآطر طع أطرغضا لاخفغئ بعرة الحام وغرشخ 
وضض  إغران  وطع  طسه  وغظسص  بالصاتض  بعتغظ  وخش 
أسثاء اإلجقم لثظص البعرة وإسادة أعطعا إلى بطح 
شغ  بفعزه  لظاظغاعع  لاعظؤاه  إضاشئ  اإلجرام،  ظزام 
ضغان  طع  الممغجة  بسقصاته  وطفاخرته  اقظاثابات 
غععد الثي غتاض افرض المئارضئ شطسطغظ وغثظج 
تماس  لترضئ  وتحةغسه  المسطمغظ،  طصثجات 
ق  ضطه  ذلك  غفسض  طظ  الحام،  جفاح  طع  لطاطئغع 
فخث  بالمسارسئ  الخفغصئ  طةاعرته  طظه  غساشرب 
دوره  تمبغض  أتصظ  أن  بسث  بافتدان،  أجث  الطاغغئ 

الثئغث شغ طسرتغئ "أخثصاء الحسإ السعري".
وطا التثغث سظ خقشات جابصئ بغظ أردوغان وأجث 
الثي  أطرغضا،  بأطر  غأتمر  شضقعما  ضئرى،  ضثبئ  إق 
عغ  وإظما  الخشار،  القسئغظ  سطى  افدوار  أصثر  غعزع 

تامئ ضطمئ السثد: أردوغان غسابص الجطظ فخث أجث بافتدان

بطش بأهل فلسطین بعیدا عن کامیرات الموندیال

الحوثیون یتجرؤون على أحکام اهللا
بأن جعلوها خاضعۀ للتجارب العربیۀ والدولیۀ!

قوات دایتون تختطف اثنین من شباب حزب التحریر 
بعد االعتداء على أحدهما أمام المسجد
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الظفاق  طع  اقجاسمارغئ،  المآجسات  طع  الربعغئ 
باطئغص الحرغسئ وتحعغه خعرتعا شغ ظزر افجغال 
والامضغظ  الاسطغط،  تثطغر  طع  سعثه،  حعثت  الاغ 

لتغاان المال الثغظ ظعئعا المال السام... إلت.
جغفري  خاتئه  ضان  شصث  الئرعان  الفااح  سئث  أطا 
شطغامان المئسعث افطرغضغ الثي عظثس اظصقب ٢٥

اقظصقب  لغطئ  طسه  الاصى  تغث  افول/أضاعبر  تحرغظ 
الثارجغئ  وزغر  طساسثة  زغارات  طع  سثة،  طرات 
افطرغضغ لطحآون افشرغصغئ طعلغ شغ لطئرعان بحضض 
دائط، وضض طا تمطغه سطغه غضعن عع خطابه بسث الطصاء 
بعا، بض جارت أطرغضا لابئغئ تضط الئرعان أضبر طظ 
اجامر  اظصطاع  بسث  غعدشري،  جعن  سغظئ  شصث  ذلك 
٢٥ ساطا، جفغرًا لطسعدان برغط الفعضى الاغ تدرب 
الماتثة،  افطط  بمثاذئئ  لطئرعان  وجمتئ  الئقد، 

وبصاض طازاعرغظ، وشخ اقساخام...إلت.
الفسطغ  التاضط  ضأظه  افطرغضغ  السفغر  أخئح  والغعم 
لطئقد شعع غةعبعا ذعق وسرضا، غطاصغ بمظ غرغث، 
طةامسغئ،  وصغادات  ووقة،  طسامثغظ  طاظفثغظ  طظ 
وأذفال،  وظساء،  وطعظفغظ،  خعشغئ،  ذرق  وحغعخ 
وغئحر  وغصرر  غسث  وظازتغظ،  قجؤغظ،  وطسسضرات 
وغعثد، والئرعان غسمع وغرى ذلك، دون أن غاثث 
أي طعصش باسائاره تاضط الئقد! ولضظ أخئح واضتًا 
تسثى  افطرغضغ،  السفغر  به  غصعم  طا  أن  لطسغان 
تاسثى  أق  شغعا  افخض  الاغ  الثبطعطاجغئ  طعاطه 
طئاظغ جفارته، لغاثخض شغ حآون التضط والسغاجئ!

غغر  وضع  عع  بقدظا  تسغحه  الثي  العضع  عثا  إن 
سجة  لظا  غضعن  أن  الطئغسغ  العضع  إن  إذ  ذئغسغ، 
ظتظ  صظاساتظا  تطئص  ودولئ  أرضظا،  شغ  وجغادة 
وتمظع  سصغثتظا،  بمصغاس  لفطعر  وتظزر  المسطمغظ، 
الضاشر المساسمر طظ أن غاتضط شغ تغاتظا أو غخظع 

طظ أبظائظا سمقء غتصصعن أعثاشه.
إن طا غتثث شغ السعدان الغعم طظ شعضى جغاجغئ 
دولئ  إق  تعصفعا  لظ  حابععا  وطا  أطظغئ  وشراغات 
شسطى  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ 
أعض الصعة والمظسئ طظ جظراقت الةغح أن غاصعا اهللا 
جئتاظه وتسالى وأن غارشسعا سظ السصعط شغ حععة 
المال والفرج، وغئتبعا سظ طرضاة اهللا، شغسطعا الظخرة 
لطساططغظ إلصاطئ الثقشئ لاطئغص الثغظ وإصاطئ حرسه 
وأتضاطه، وإظعا واهللا سج الثظغا واآلخرة لغضعظعا أظخارًا 
ضجسغط افظخار الضرام جسث بظ طساذ الثي اعاج سرش 
شغ  السزغمئ  ولمعاصفه  له  إضراطا  طعته  سظث  الرتمظ 

 ظخرة اإلجقم والمسطمغظ
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  طساسث   *

السعدان

إن  بطغظضظ  أظاعظغ  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  صال 
"اتاماقت تض الثولاغظ تئثو بسغثة لضظظا ططاجطعن 
سطى  (إجرائغض)  بأطظ  غدر  سظه  غئسثظا  طا  وضض  به، 

المثى الطعغض".
افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  غئصغ  ق  الاخرغح  بعثا 
ضغان  بصاء  غدمظ  الثولاغظ  شتض  لطادطغض،  طةاق 
وأطرغضا  المئارضئ،  افرض  شغ  أرضاظه  وغبئئ  غععد، 
وجعده  شغ  ترى  السالط  شغ  افولى  الثولئ  بعخفعا 
تربعا  شغ  لعا  طاصثطئ  صاسثة  باسائاره  لعا  طخطتئ 
ضث افطئ اإلجقطغئ، بض صاسثة طاصثطئ لطشرب ضطه 
غرون  لثلك  وأطئ،  تدارة  اإلجقم  سطى  تربه  شغ 

ضرورة شغ وجعده ودسمه.
طظ  بث  ق  ذئغسغا  وجعده  وجسض  الضغان  عثا  ولثسط 
دطةه شغ الئقد اإلجقطغئ ضمظ خغشئ أو تض طسغظ 
اإلجقطغئ  افطئ  بمحاسر  المطاعئئ  المظطصئ  غئرد 
الاغ تاحعق لاترغر افرض المئارضئ، ولغسئ عظاك 
خغشئ جترغئ لثى أطرغضا أو الشرب تتض الصدغئ تق 
تةاه  لفبث  طحاسرعا  غضئئ  أو  افطئ  غرضغ  واصسغا 

شطسطغظ. صدغئ 
اإلجقم  صدغئ  شغعا  تاحابك  شطسطغظ  شصدغئ 
واقجاسمار  اقجاراتغةغ  والمعصع  اإلجقطغئ  وافطئ 
باجاصرارعا  غثاذر  ق  والاغ  له  السمغطئ  وافظزمئ 
الشرب  غرغث  الاغ  بقدظا،  شغ  طخالته  سطى  خحغئ 
له؛  طجرسئ  تئصى  أن  أطرغضا  رأجه  وسطى  المساسمر 
ذلك  ولدمان  حسعبعا.  وغساسئث  برواتعا  غماص 
تحاسض  الاغ  الظار  وإذفاء  المظطصئ  لاسضغظ  غسسى 
شغ الظفعس جراء اتاقل طسرى الرجعل سطغه الخقة 
والسقم وتعثد سروش سمقئعط شغ بقد المسطمغظ 
وغدمظ  اقحاسال  شاغض  غظجع  تض  طظ  بث  ق  شضان 
اقجاصرار لسمقء اقجاسمار شغ افظزمئ التاضمئ شغ 
بقدظا وأطظ ضغان غععد ووجعده شغ تثود العاصع، 
تض شغ ظاعره اإلظخاف والسثل غسطغ أعض شطسطغظ 
دولئ، وضغان غععد دولئ، وبثلك تتض عثه الصدغئ، 
وغظاعغ الخراع ضما جاء شغ ظص المئادرة السربغئ... 

تض غسمى "تض الثولاغظ".
افرض  جض  غسطغ  جععره  شغ  عثا  الثولاغظ  وتض 
وظغفاه  عجغض  أطظغ  ضغان  طصابض  لغععد،  المئارضئ 
أطرغضا  تئظغ  طظ  الرغط  وسطى  غععد،  ضغان  تماغئ 
طظه  دوطا  غاعرب  غععد  ضغان  إن  إق  التض،  لعثا 

وغرغث بسط جغادته سطى ضاطض شطسطغظ.
أطرغضا  تثرك  الاغ  المئارضئ  افرض  تطك  شطسطغظ، 
ذاته،  اإلجقم  بصدغئ  وارتئاذعا  واصسعا  تسصغثات 
أطئ  غعاجه  أن  طظ  أخشر  غععد  ضغان  أن  وتثرك 
اإلجقم أو أن غاعجع أضبر طما شسض أو أن غصش شغ 
وجه أطئ طاتفجة لقظصداض سطغه، شاسسى طظ خقل 
أطظه  وضمان  الشاخإ  الضغان  لتماغئ  الثولاغظ  تض 
ذرح  سطى  دوطا  وتترص  المظطصئ  شغ  وطخالتعا 
المظال  صرغإ  ضان  إذا  سما  الظزر  بشخ  التض  عثا 
سطى  تصغصغغظ  وطدمعظًا  واصسًا  له  أن  أو  بسغثه،  أو 
افرض أم ق واصع له سطى ضعء تعجع المساعذظات 
والاعام ضغان غععد لفرض، الاغ لط غائص طظعا إق 

تض الثولاني خطئ أطرغضا وأذظابعا
وتترغر شطسطني تض افطئ وجغعحعا

ـــــــــ بصطط: الثضاعر طخسإ أبع سرصعب*ـ  ــــــــــ

لضظ  تثغثغئ،  بئعابات  أعطعا  سطى  طشطصئ  ضظاعظات 
افصض  سطى  ظزرغا  وضسئ  صث  بثلك  تضعن  أطرغضا 
ظعاغئ لطخراع ضما جاء شغ المئادرة السربغئ لطسقم 
به  خرح  لما  السمغطئ  افظزمئ  تظفغث  سظ  تسئر  الاغ 
وزغر خارجغئ أطرغضا بطغظضظ، الثي صال بحضض خرغح 
غععد  ضغان  أطظ  لدمان  تسسى  أطرغضا  إن  وخارخ 
سئر تض الثولاغظ، وأدواتعا شغ تظفغث عثا التض عط 

المسطمغظ. تضام 
الاارغت  خاتئئ  السزغمئ  اإلجقطغئ  وافطئ 
واقظاخارات ق ترى غغر تترغر افرض المئارضئ تًق... 
تض ضرجاه تارغثغا، شسظثطا اتاض الخطغئغعن افرض 
غضظ  ولط  طظعط،  وذعرتعا  افطئ  تترضئ  المئارضئ 
عثه  اصاسام  سئر  الثغاظئ  خغار  أتث  بال  سطى  غثطر 
طع  الثغظ  خقح  غطاص  شطط  الخطغئغغظ،  طع  افرض 
المئارضئ  افرض  شغه  تصسط  تق  لغسصث  أغاطعا  الئابا 
دولاغظ،  شغ  اإلجقطغئ  افطئ  وبغظ  الخطغئغغظ  بغظ 
بقدظا  طظ  وضظسعط  تطغظ،  شغ  طسعط  الاصى  بض 
واصاطع الممطضات الخطغئغئ طظ ضض بقد المسطمغظ. 
طظ  الضغان  عثا  واصاقع  المئارضئ  افرض  وتترغر 
افطئ  طسآولغئ  عع  افبث  وإلى  واتثة  طرة  جثوره 
لاترغر  سسضرغا  تاترك  التغئ  شافطط  وواجئعا، 
لاترغر  تروبا  خاضئ  وروجغا  أوروبا  شثول  أرضعا، 
ضطعا  أوروبا  وتترضئ  الظازي،  اقتاقل  طظ  أراضغعا 
سظثطا  ظابطغعن  وجه  شغ  جغعحعا  وتحثت  سسضرغا 
أراد الاعجع شغ أوروبا، لضظ أطرغضا وأذظابعا التضام 
تسالط  أن  اإلجقطغئ  افطئ  طظ  غرغثون  الثعظئ 

وتطئع وتاصاجط افرض طع عثا الضغان الشاخإ!
ضغان بات الاساطض طسه غضحش الاظاصخ والسمالئ الاغ 
الثي  العصئ  شفغ  بقدظا،  شغ  والتضام  افظزمئ  تظثر 
تصاتض شغه أوضراظغا سطى ضض حئر طظ أراضغعا طظ أجض 
الشرب  وغساظثعا  أرضعا  سظ  الروجغ  اقتاقل  دشع 
المسطمغظ  تضام  وغائع  والسقح،  بالمال  وغثسمعا 
أطرغضا شغ جغاجاعا وغظادون بعتثة أراضغ أوضراظغا 
العصئ  شغ  الصرم،  شغعا  بما  أراضغعا  ضض  ترجع  تاى 
ظفسه وسظث التثغث سظ افرض المئارضئ غرغث الضض 
بمظ شغعط تضام المسطمغظ أن ظصاسط عثه افرض 
صسمئ ضغجى طع المتاض الشاخإ سئر طا غسمى تض 
الثولاغظ! عثا المططإ الثي غضرره تضام المسطمغظ 
افظزمئ  خغاظئ  سطى  سقطئ  بات  طظاجئئ  ضض  شغ 
أطرغضا  طخالح  سطى  وترخعا  بقدظا  شغ  التاضمئ 
تساسغث  أن  اإلجقطغئ  لفطئ  آن  وصث  غععد،  وضغان 
عآقء  وتصاطع  السغاجغ  وصرارعا  وإرادتعا  جغادتعا 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  وتصغط  الثعظئ  التضام 
افطئ  طظ  غأخث  لظ  شطسطغظ  تترغر  شإن  وتغظعا 
اإلجقطغئ إق جاسئ طظ ظعار، شأطاظا سزغمئ وسمقصئ 
ق غصش شغ وجععا ضغان عح طخطظع وق طساسمرون 
جئظاء، ولضظعا طضئطئ بتضام خعظئ سمقء، آن لرجالعا 
وغفضعا  سروحعط  وغعثطعا  غصاطععط  أن  وجغعحعا 

 صغث عثه افطئ السمقصئ
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

(شطسطغظ) المئارضئ 

ضبإ،  سظ  افتثاث  وغراصإ  سصض  له  طظ  ضض  غسطط 
تصاتض  اجاسمارغئ  دولئ  أطرغضا  أن  غصغظًا  غسطط 
وتخارع لاتصغص طخالتعا شغ السالط، ولظ تساطغع 
أي دولئ اجاسمارغئ تتصغص جغاجاعا بةثارة إق إذا 
وجثت طظ غساسثعا طظ أبظاء الئطث شغتصص أجظثتعا 
وغرسى طخالتعا شغضعن سمغًق لعثه الثولئ أو تطك، 
خاخئ سظث تعلغ جثة التضط، وأخطر عآقء السمقء 
الرجمغئ  التضط  بمآجسات  غاسارون  الثغظ  عط 
الاغ تةث الاعصغر وغسطغ الظاس لعا العقء والاصثغر، 

طبض الةغعش شغ بقد السالط.
لصث دأبئ أطرغضا شغ خراسعا طع اقجاسمار الصثغط 
اقظصقبات  سئر  المسطمغظ  بقد  شغ  الاشطشض  إلى 
إطا  الثغظ  الةظراقت  بسخ  وقء  وضسإ  السسضرغئ 
السفارات  خظساعط  أو  الثارج  شغ  تثرغئعط  تط 

افطرغضغئ شغ الئطث المسغظ سئر اإلبراء واإلغراء.
تسطط الثول الشربغئ اقجاسمارغئ أن بقد المسطمغظ 
طظ  اخاغار  تص  لطظاس  ُغارك  أن  شغعا  غظفع  لظ 
تغاتعط  شغ  به  غتضمعن  الثي  الظزام  أو  غتضمعط 
وإق قخااروا اإلجقم، شضان ق بث طظ خظاسئ تضام 
بخراطئ  الظاس  شغ  غاتضمعن  ذشاة  صساة  شةار 
اقجاسمار  جغاجات  شغظفثون  الةظثي  وصعة  الصاظعن 
بالتثغث والظار، شعط غسطمعن أن أشضارعط الساصطئ 
والترغات  السطماظغئ  الثغمصراذغئ  وحرسًا؛  سصًق 
المططصئ، تاظاصخ طع سصغثة أعض الئقد، وأظعا صطسًا 
تاخادم طع أتضام وأشضار اإلجقم، شضان ق بث طظ 
خظثوق  طظ  الئقد  عثه  خروج  سثم  غدمظ  تاضط 
طظ  أخطح  عظاك  غضعن  ولظ  وطخغثته،  المساسمر 
وق  شغظفثعا  الاسطغمات  له  ُتسطى  سسضري  تاضط 
غسرف طع حسئه إق لشئ الصعة والسقح شغزظ أظه شغ 
طسرضئ طع حسئه بثل أن تعجه طسارضه ضث افسثاء 
طظ الثول الاغ تتاض وتساسمر، وتفسث وق تخطح!

طظ  التضط  اظاجاع  شغ  أطرغضا  ظةتئ  السعدان  شغ 
الاارغت  خاتئئ  برغطاظغا  غائسعن  الثغظ  المثظغغظ 
وبث  السمقء  خظاسئ  طظ  السعدان  شغ  افجعد 
التعاضغر  شضرة  وخاتئئ  والسظخرغئ،  الصئطغئ  الفاظ 

الثطغرة، وصاظعن المظاذص المصفعلئ...إلت.
أضبر  ضاظعا  السسضر  طظ  سمقءعا  شإن  أطرغضا  أطا 
وصاتئ وجرأة شغ تظفغث طخالتعا، تغث أدخض جسفر 
الثولغ،  الظصث  خظثوق  ظفص  شغ  الئقد  الظمغري 
وحرسظ  غععد،  ضغان  إلى  الفقحا  غععد  بظصض  وصام 
أدغج  اتفاصغات  سئر  السعدان  تمجغص  لمعضعع 
أبابا وطا بسثعا، أطا سمر الئحغر شصث طجق السعدان 
إلى  التال  وخض  تاى  والسظخرغئ  الصئطغئ  بالفاظ 
الثغعن  شغ  الئقد  إغراق  غغر  عثا  الةظعب،  شخض 

ملاذا ترسى أطرغضا جظراقت الةغح
يف السعدان؟!

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)*ـ 

(واحظطظ- خفا، افتث، ١٠ جمادى افولى ١٤٤٤عـ، ٢٠٢٢/١٢/٤م) صال وزغر الثارجغئ افطرغضغ أظاعظغ بطغظضظ إن 
"اتاماقت تض الثولاغظ تئثو بسغثة لضظظا ططاجطعن به وضض طا غئسثظا سظه غدر بأطظ (إجرائغض) سطى المثى الطعغض".

عع  الثولاغظ  تض  أن  سطى  غآضث  عثا  العاضح  بطغظضظ  أظاعظغ  أطرغضا  خارجغئ  وزغر  تخرغح  إن   :
خطئ أطرغضغئ لامضغظ غععد طظ افرض المئارضئ وضمان أطظعط، وأن ضض طظ غظادي به وغسمض لاظفغثه 
تبئغئ ضغان غععد ودطةه شغ بقد المسطمغظ. وق غعمه  إظما غسسى جاعثا لثثطئ أعثاف أطرغضا شغ 
تض صدغئ شطسطغظ؛ ذلك أن تض صدغئ افرض شطسطغظ غةإ أن غظئع طظ سصغثة افطئ، وعع تترغرعا 
بعثا  بض  التض  بعثا  صغاطعا  سطى  حاعث  اإلجقطغئ  افطئ  وتارغت  جثوره.  طظ  ضغاظعط  وصطع  غععد  طظ 
شطسطغظ  لصدغئ  تض  شق  وسطغه  والمشعل،  الخطغئغغظ  طظ  المئارضئ  افرض  ذعرت  غعم  الحرسغ  التضط 
بقدظا  طظ  طمالضعط  واصاقع  الخطغئغغظ  لطرد  بافطج  تترضئ  ضما  الغعم  افطئ  جغعش  تاترك  بأن  إق 
شغ طسرضئ شاخطئ ضمسرضئ تطغظ وجغح طبض ذلك الةغح، بسث أن تضعن صث أذاتئ بأظزمئ الدرار 
وأصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ جاساظفر جغعحظا لاتصغص عثا العثف السزغط.

حل الدولتین مشروع أمریکی 
لضمان أمن کیان یهود!

طظحآعا،  تغث  طظ  حرسا  باذطئ  وضسغئ  دجاتغر  عغ  جمغسعا  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  الثجاتغر  إن 
تأغغثعا  سظ  شدق  لعا  اقلافات  المسطط  سطى  غترم  سطغه  وبظاء  طظعا،  تفرع  أو  سطغعا  بظغ  وطا  وطخثرعا، 
بسخ  وإن  الئحر.  لرب  عغ  المسطمغظ  ظتظ  سظثظا  والسغادة  الئحر،  طخثرعا  فن  سطغعا  اقجافااء  أو 
قتصا  وتئغظ  دجاعرظا"  "الصرآن  حسار  رشسئ  تغظ  افولى  شغ  سزغما  إبما  ارتضئئ  صث  اإلجقطغئ  الةماسات 
أطرت  تغظ  وافخرى  وافشرع،  والمخثر  المظحأ  وضسغ  دجاعرا  تئظئ  بض  إجقطغا  دجاعرا  تمطك  ق  أظعا 
تطالإ  أن  افطئ  شسطى  طرتغظ،  واتث  جتر  طظ  غطثغ  ق  المآطظ  وفن  له،  ق  أو  ظسط  بالصعل  المسطمغظ 
تاى  الافخغطغئ،  الحرسغئ  وأدلاه  تفاخغطه،  بضاطض  اإلجقطغ  طحروسعا  تصثم  أن  جماسئ،  أي  وبحثة 
طساظئطئ  حرسغئ،  أتضام  عغ  والصعاظغظ  الثجاعر  شغ  الثولئ  جاائظاعا  الاغ  افتضام  أن  المسطمعن  غسرف 
تئظاه. حرسغًا  تضمًا  ضان  إذا  إق  تتضط  شغما  الثولئ  بطاسئ  غطجطعن  ق  المسطمغظ  فن  ختغح،  باجاعاد 

القرآن دستورنا حقیقۀ 
ولیس شعارا للتنظیر على المسلمین!

إن وجعد تجب الاترغر شغ افطئ بشاغئ اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ، لعع دقلئ تسّغئ سطى أن أتاجغج افطئ 
اإلجقطغئ صث تتعلئ إلى شضر رغط ضض الةراح الاغ أبثظاعا، وأن عثا الفضر صث وجث ذرغصه إلى البطئ العاسغئ 
شغعا، بط تئطعر شغ الفؤئ المامغجة الاغ تضّعن التجب طظعا، لغسغر شغ افطئ وعع طثرك لفضرته طئخر لطرغصاه 
طاخعر لشاغاه. شاإلجقم ضمئثأ عع إتساس افطئ الثاخطغ، والتجب عع المسّئر سظ عثا اإلتساس، وغةإ 
عغ  غاغئ)  أجض  طظ  والسمض  الفضر  (وعغ  افتاجغج  عثه  صاسثة  إن  الصعل  خّح  ولثلك  ضثلك.  غئصى  أن 
فشضاره  عع  شعمه  تسإ  اإلجقم  طئثأ  سطى  أي  وتثعا،  الفضرة  سطى  غصعم  شالتجب  لطمئثأ.  التصغصغ  الاسئغر 
بضبرتعط  غعاط  وق  والصعة،  والةاه  السطط  طظ  أوتعا  طعما  افحثاص  سطى  غصعم  ق  شعع  شالفضرة.  وأتضاطه، 
سطى  الصثرة  له  غعشر  طا  سطى  غصعم  وق  ضبر،  أو  الاأغغث  عثا  صّض  له،  الظاس  تأغغث  سطى  غصعم  وق  صطاعط،  أو 
السمض طعما ضاظئ عثه الصثرة طشرغئ بالاسعغض والاسغغر، والاصثم واقرتفاع. وق غصعم سطى طا غصربه طظ 
طصعقته:  أحعر  طظ  ضان  ولثلك  الفضرة،  عع  واتث  حغء  سطى  غصعم  وإظما  غاعقه  أن  له  غسعض  أو  التضط 
الظعدئ،  غتثث  الثي  عع  الفضري  اقرتفاع  فن  دولئ.  بظاء  عغ  صدغاظا  وإظما  تضط  اجاقم  لغسئ  صدغاظا 
تاةه  وجسطعا  اإلجقطغئ  الفضرة  سطى  اإلجقطغئ  افطئ  جمع  عع  إظما  التضط،  أخث  لغج  الظعدئ  شغ  وافخض 
شغ تغاتعا سطى عثه الفضرة، بط غآخث التضط وغصام سطى تطك الفضرة، وعع طا غسظغ أن أخث التضط لغج 
الفضرة. سطى  إصاطاه  ذرغص  سظ  لطظعدئ  ذرغصئ  عع  إظما  غاغئ،  غضعن  فن  غخطح  ق  بض  ذاته  تث  شغ  غاغئ 

قضیتنا لیست استالم حکم بل بناء دولۀ


