
شکل نظام الحکم فی اإلسالم 
(الخـالفۀ)

متمیز عن أشکال الحکم 
المعروفۀ فی العالم

إن حضض ظزام التضط شغ اإلجقم (الثـقشئ) طامغج 
جـعاء  السالط،  شغ  المسروشئ  التضط  أحضال  سظ 
بافشضار  أم  سطغه،  غصعم  الثي  افجاس  شغ  أضان 
ترسى  الاغ  وافتضام  والمصاغغج  والمفاعغط 
الاغ  والصـعاظغظ  بالثجـاعر  أم  الحآون،  بمصاداعا 
الثي  بالحضض  أم  والاظفغث،  الاطئغص  طعضع  غدسعا 
سظ  به  تامغج  والثي  اإلجقطغئ،  الثولئ  به  تامبض 
لغج  شعع  أجمع:  السالط  شغ  التضط  أحـضال  جمغع 
غحئه  وق  المطضغ،  الظزام  غصر  وق  ططضغًا،  ظزاطًا 
المطضغ  الظزام  شغ  فظه  وذلك  المطضغ؛  الظزام 
بثلك.  لفطئ  سقصئ  وق  بالعرابئ،  ططضًا  اقبظ  غخئح 
افطئ  بغسئ  إن  بض  ورابئ،  شق  الثقشئ  ظزام  شغ  أطا 
لغج  عع  وضثلك  الثطغفئ...  لظخإ  الطرغصئ  عغ 
ظزاطًا إطئراذعرغًا، إذ إن الظزام اإلطئراذعري بسغث 
غتضمعا  الاغ  شافصالغط  الئسث.  ضض  اإلجقم  سظ 
إلى  وترجع  افجظاس،  طثاطفئ  ضاظئ  وإن  اإلجقم - 
طرضج واتث - شإظه ق غتضمعا بالظزام (اإلطئراذعري) 
الظزام  فن  (اإلطئراذعري)؛  الظزام  غظاصخ  بما  بض 
أصالغط  شغ  افجظاس  بغظ  غساوي  ق  (اإلطئراذعري) 
لمرضج  طغجة  غةسض  بض  بالتضط،  (اإلطئراذعرغئ) 
واقصاخاد.  والمال  التضط  شغ  (اإلطئراذعرغئ) 
غسعي  أظه  عغ  التضط  شغ  اإلجقم  وذرغصئ 
وغظضر  الثولئ،  أججاء  جمغع  شغ  المتضعطغظ  بغظ 
الثغظ  المسطمغظ  لشغر  وغسطغ  الةظسغئ،  السخئغات 
وشص  وواجئاتعا  الرسغئ  تصعق  الاابسغئ  غتمطعن 
اإلظخاف،  طظ  لطمسطمغظ  طا  شطعط  الحرع،  أتضام 
عع  بض  اقظاخاف،  طظ  المسطمغظ  سطى  طا  وسطغعط 
الرسغئ  أشراد  طظ  شرد  في  غةسض  ق  ذلك  طظ  أضبر 
طا  التصعق  طظ   - طثعئه  ضان  أغًا   - الصداء  أطام 
المساواة  بعثه  شعع  طسطمًا،  ضان  ولع  لشغره  لغج 
ظزاطًا  لغج  وعع  (اإلطئراذعرغئ)...  سظ  غثاطش 
وتاتث  الثاتغ  باقجاصقل  أصالغمه  تظفخض  اتتادغًا 
شغه  تسائر  وتثة،  ظزام  عع  بض  السام،  التضط  شغ 
ضما  المحرق،  شغ  وخراجان  المشرب،  شغ  طراضـح 
اإلجقطغئ  الساخمئ  ضاظئ  إذا  الفغعم  طثغرغئ  تسائر 
طالغئ  ضطعا  افصالغط  طالغئ  وتسائر  الصاعرة.  عغ 
الرسغئ  طخالح  سطى  تظفص  واتثة،  وطغجاظغئ  واتثة، 
وقغئ  أن  شطع  العقغات.  سظ  الظزر  بشخ  ضطعا، 
سطغعا  غظفص  شإظه  تاجاتعا،  ضسش  وارداتعا  ضاظئ 
لط  وقغئ  أن  ولع  وارداتعا.  بصثر  ق  تاجاتعا،  بصثر 
تضش وارداُتعا تاجاِتعا شإظه ق غظزـر إلى ذلك، بض 
تاجاتعا،  بصثر  الساطئ  المغجاظغئ  طظ  سطغعا  غظفـص 
جعاء أوشئ وارداتعا بتاجاتعا أم لط تِش. وعع لغج 
ظزاطًا جمععرغًا: شإن الظزام الةمععري أول طا ظحأ 
تغث  المطضغ،  الظزام  ذشغان  سطى  شسض  ردة  ضان 
وغاخرف  غتضط  والسططان  السغادة  لطمطك  ضاظئ 
غدع  الثي  شعع  وغععى،  غرغث  ضما  والسئاد  بالئقد 
الةمععرغئ،  افظزمئ  شةاءت  غرغث.  ضما  الاحرغع 
جمغ  شغما  لطحسإ  والسططان  السغادة  وظصطئ 
بالثغمصراذغئ. شخار الحسإ عع الثي غدع صعاظغظه 
بغث  التضط  وخار  وغصئح.  وغتسظ  وغترم،  شغتطض 
الةمععري  الظزام  شغ  ووزرائه  الةمععرغئ  رئغج 
الرئاجغ، وبغث طةطج العزراء شغ الظزام الةمععري 
الئرلماظغ (وغضعن طبض عثا - أي التضط بغث طةطج 
خقتغئ  ُظجسئ  الاغ  المطضغئ  افظزمئ  شغ   - العزراء 
وق  غمطك  رطجًا  بصغ  تغث  المطك  طظ  شغعا  التضط 
لطحسإ،  لغج  شالاحرغع  اإلجقم،  شغ  وأطا  غتضط). 
بض عع هللا وتثه، وق غتص فتث أن غتطض أو غترم 
جرغمئ  عع  لطئحر  الاحرغع  وَجْسض  اهللا،  دون  طظ 

ضئرى شغ اإلجقم...
سظ ضااب أجـعـجة دولئ الثـقشئ (شغ التضط واإلدارة) 

لتجب الاترغر

صطصغطغئ  بطثة  أعالغ  طظ  السحرات  بتدعر  تاحثة،  رطداظغئ  أطسغئ  السئئ  غعم  طساء  الاترغر  تجب  سصث 
ووجعائعا، تتثث شغعا المعظثس باعر خالح، سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ سظ صداغا 
افطئ وعمعطعا، والمآاطرات الاغ ُتتاك ضثعا، وسطى رأجعا صدغئ شطسطغظ. شعجط أجعاء حعر رطدان 
المحتعظئ بالثساء بالظخر والامضغظ وصئعل الطاسات، أضث المعظثس باعر سطى أّن اهللا عع الظاخر وعع الصادر 
سطى ضض حغء، وأّظه طا سطى المآطظغظ إق المساعمئ طظ جاظئعط بما غرضغ اهللا وغساةطإ الظخر المعسعد. 
تغث لط غظضر خالح سزط المآاطرات الاغ غتعضعا المساسمر وأدواته التضام ضث افطئ وآطالعا وتترضاتعا 
لطاترر والثقص طظ صئدئ التضام، ولضظه أضث سطى أّن التغاة صث دبئ شغ افطئ وأبئائ أظعا لط تمئ غعطا 
ولظ غرضغعا بالظعاغئ إق الاترر الضاطض طظ اقجاسمار، وتتضغط حرع اهللا شغ افرض. وتعل صدغئ شطسطغظ، 
خفصئ  أو  العاتثة  الثولئ  أو  الثولاغظ  تض  حضض  سطى  أضان  جعاء  شطسطغظ  سطى  الاآطر  أن  سطى  خالح  أضث 
الصرن، ضطه غظثرج تتئ سظعان واتث وعع الافرغط والثغاظئ واإلجرام، وأّن تض صدغئ شطسطغظ ق غمضظ أن 
غضعن طصئعق لثى المسطمغظ إق إن ضان غساظث إلى التصائص الحرسغئ الظاذصئ بإجقطغئ شطسطغظ ضطعا وترطئ 
واتث تتئ اتاقل غععد. وتثر خالح طظ الخراع الطائفغ الثي تثضغه أطرغضا وتسمض سطى  أن غئصى حئر 
اجاشقله طظ خقل إغران والسسعدغئ لاسمص الفرصئ بغظ المسطمغظ وتعجع الحرخ بغظ أبظاء افطئ العاتثة، 
أطرغضا  طع  جغاجغ  سسضري  تتالش  شغ  غععد  ضغان  دطب  ضمتاولئ  صثرة  أطرغضغئ  جغاجغئ  طآرب  ولاتصغص 
وتضام المظطصئ تتئ ذرغسئ طعاجعئ الثطر اإلغراظغ. عثا، وصث دار ظصاش بغظ المتاضر والتدعر أبرى الطصاء 

وسجز الصظاسات المحارضئ، وجاعط شغ إغداح ضبغر طظ الافاخغض.
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بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثس

إظظا إذ ظسأل اهللا جئتاظه وتسالى أن غتمض لظا السغث الصادم 
تعظؤاغظ: تعظؤئ بصثوطه وتعظؤئ بصغام دولئ الثقشئ الراحثة 
الراغئ  جرغثة  تترغر  أجرة  شغ  شإظظا  الظئعة،  طظعاج  سطى 
السالط  الاترغر  تجب  أطغر  طظ  ظاصثم  السغث،  عثا  وبمظاجئئ 
التارة  الصطئغئ  بالاعظؤئ  الرحائ،  أبع  خطغض  بظ  سطاء  الةطغض 
جائطغظ اهللا تسالى أن غتفزه طظ ضض جعء وحر، وأن غضرم 
أطاظا باقجاثقف والامضغظ وافطظ سطى غثغه. ضما ظعظأ أطاظا 
اإلجقطغئ الضرغمئ بعثه المظاجئئ المئارضئ، جائطغظه تسالى 
أن غضعن صث تصئض طظا وطظعا الخقة والخغام والصغام والثساء 

وجائر الطاسات شغ حعر رطدان الضرغط.

اصرأ شغ عثا السثد:

-  الظزام الرأجمالغ المطئص شغ لئظان عع أضئر شساد ...٢
-  التمطئ الارضغئ حمال السراق ...٢

-  صمط تضام آل جسعد البقبغئ افطرغضغئ ...٣
-  العضع شغ السعدان إلى أغظ؟ ...٤

-  ازدواجغئ طعصش افطط الماتثة 
    بغظ اظافاضاغظ، لماذا؟ ...٤
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ضطمئ السثد

السحرغظ  شغ  وبالاتثغث  طدئ؛  صطغطئ  أغام  صئض 
السظئ  طظ  والسجة،  والظخر  الفاح  رطدان  طظ 
اإلجقطغئ  الثولئ  طظاورات  ُتّعجئ  لطعةرة،  الباطظئ 
وجغاجاتعا، وأسمالعا السسضرغئ، واظاخاراتعا بالفاح 
 المئغظ (شاح طضئ المضرطئ). شضغش شرض الرجعل

جغاجات جثغثة شغ طتغط المثغظئ، وداخض الةجغرة 
بمرة  عغ  وطا  المئغظ؟  الفاح  لعثا  َصّثطئ  السربغئ 
الةجغرة  خارج  وظحره  اإلجقم،  تمض  شغ  الفاح  عثا 
السربغئ؟ وطا عغ الثروس والسئر طظ عثه السغاجات 

والمظاورات شغ واصسظا الغعم؟
تثود  سظث  غصش  ق  الفاح  سظ  التثغث  أن  التصغصئ 
صث    الرجعل  إن  بض  السزغط؛  الةطض  التثث  عثا 
وطظعا  سسضرغئ،  طظاورات  طظعا  جطغطئ؛  بأسمال  صام 
وطظعا  سسضرغئ،  تروب  وطظعا  جغاجغئ،  طساعثات 
وصث  اإلجقطغئ.  لطثولئ  المتغط  شغ  العغمظئ  شرض 
لطثولئ  رئغسا  بعخفه    الرجعل  أسمال  تمبطئ 
اإلجقطغئ، وبعخفه طسطما لظا ضغش غضعن السمض شغ 
السطغا  لفعثاف  ضمصثطات  والمظاورات؛  السغاجات 
والشاغات الةطغطئ؛ خثطئ لطثسعة وشاتا فبعاب جثغثة 

أطاطعا، تمبطئ أسمال الرجعل  بأطعر ضان أعمعا:
١- شرض جغاجئ افطر العاصع سطى المتغط لطمثغظئ 
المضرطئ،  لمضئ  الاةارغئ  الطرق  وخاخًئ  المظعرة؛ 
لئث  لطعةرة؛  الباظغئ  السظئ  شغ  صرغح  سغر  شعثد 
الععظ والدسش شغ خفعشعا، وإلتثاث واصع جثغث 

طظ العغئئ والصعة.
الثولئ؛  لعثه  المعثدة  السسضرغئ  الصعى  ضسر   -٢
شغ  ذلك  وتمبض  صرغح؛  وصعة  غععد  صعة  وخاخئ 
شغ  وتمبض  والثظثق...  وُأتث  الضئرى  بثر  غجوة 
بإجقئعط  المثغظئ؛  شغ  غععد  ضغاظات  سطى  الصداء 
وصاض بسدعط طمظ خاظعا السعث والعسث؛ وذلك بسث 

افتجاب طئاحرة.
المساعثات؛  طعضعع  شغ  السغاجغئ  المظاورات   -٣
وخاخئ خطح التثغئغئ شغ السظئ السادجئ لطعةرة؛ 
العثف  وضان  السمرة،  عع  المسطظ  العثف  ضان  تغث 
غغر المسطظ؛ عع تعصغع المساعثة لضسر حعضئ غععد 
خغئر، ولفاح المةال أطام الصئائض شغ طتغط المثغظئ 

. لطثخعل شغ تطش الرجعل
خغئر  بفاح  وذلك  غععد  ظفعذ  باخفغئ  الصغام   -٤
خغئر،  بمار  سطى  الثلغطئ  المساعثة  سطى  وإجئارعط 
شغ  السغاجغئ  المظاورة  بمار  طظ  بمرة  ذلك  وضان 

خطح التثغئغئ.
شغ  الروم  تثود  إلى  اإلجقطغ  الةغح  إرجال   -٥
وضان  واتث،  بسام  خغئر  شاح  بسث  أي  الباطظئ  السظئ 
العثف طظ ذلك غامبض شغ أطرغظ؛ افول: بث الرسإ 
 شغ ظفعس أعض طضئ؛ وذلك سظثطا غرون الرجعل

غصاتض أول دولئ شغ افرض شغ ذلك الجطان. والباظغ: 
غفضرون  شق  أظفسعط؛  الروم  ظفعس  شغ  الرسإ  بث 
طظ  اقصاراب  أو  المسطمغظ  بقد  بشجو  تفضغر  طةرد 

ججغرة السرب شغ طظطصئ الحام.
عثه  ضض  تعجئ  رطدان  شغ  الباطظئ  السظئ  شغ   -٦
لمضئ  افسزط  بالفاح  والسسضرغئ  السغاجغئ  افسمال 
بط  أشعاجا،  اهللا  دغظ  شغ  الظاس  ودخعل  المضرطئ، 

تئسعا شاح الطائش طئاحرة.
إلى  الةغح    الرجعل  جغر  الااجسئ  السظئ  شغ   -٧
تغث  حعر؛  طسغرة  بالرسإ  سطغعط  وُظخر  تئعك، 
إظعط شضروا شغ ظاائب طسرضئ طآتئ وطا تخض شغعا 
طظ صاض أسثاد ضئغرة طظ جغحعط شأخابعط الرسإ 

والثعف شاظستئعا إلى الثطش داخض تثودعط.
السظئ  أي  سحرة؛  التادغئ  السظئ  شغ  اقجاسثاد   -٨
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

لصث ضاظئ شطسطغظ درة شغ تارغت المسطمغظ صئض أن 
تفاح وبسث أن شاتعا الثطغفئ الباظغ سمر بظ الثطاب 
رضغ اهللا سظه جظئ ١٥ عةرغئ وتسطمعا طظ خفروظغعس 
شخارت  سعثته المحععرة (السعثة السمرغئ)  وأسطاه 
طرضج البصض شغ بقد المسطمغظ ضطما اساثى سطغعا طساث 
تتطط شغعا طعما ذال سثواظه، شضاظئ طصئرة لطخطغئغغظ 
ولطااار وجاضعن طصئرة لغععد بإذن اهللا، شصث دارت شغ 
سام  الخطغئغغظ  طع  ضتطغظ  الفاخطئ  المسارك  رتاعا 
١١٨٧م، وسغظ جالعت طع الااار سام ١٢٦٠م، وجغسصئعا 
بإذن اهللا المسرضئ الفاخطئ طع غععد إلسادة شطسطغظ 
ضاططئ إلى دغار المسطمغظ. لصث جاسثت غععد بسُخ 
المسطمغظ  دغار  طظ  واصاطاسعا  اتاقلعا  شغ  السعاطض 

وبصائعا شغ أغثغعط إلى غعطظا عثا وطظعا:
المسطمغظ  دغار  تاطغئ  الثقشئ  دولئ  ذعاب   -١

وتخظعط التخغظ. 
افطظغ  السغاج  شعط  لعا  وخغاظاعط  التضام  سمالئ   -٢
وغطغاظعا  افطئ  غدإ  طظ  غععد  ضغان  سطى  لطتفاظ 

وحعصعط الضئغر إلى صاال غععد وتترغرعا طظعط.
سطغه  والتفاظ  غععد  لضغان  الضئرى  الثول  دسط   -٣
طظ  خعشا  المثطخغظ  أغثي  إلى  الصعة  وخعل  وطظع 

إسادة الثقشئ شاتررعا وتسغثعا خالخئ ظصغئ إلى دغار 
المسطمغظ.

والثول اقجاسمارغئ تترص ضض الترص سطى بصاء عثه 
خظةرا  المست  غععد  ضغان  لغسامر  طةامسئ  السعاطض 
تخاسثت  ولما  اإلجقطغئ،  افطئ  خثر  شغ  طسمعطا 
إسادة  إلى  تاططع  افطئ  وبثأت  اإلجقطغئ  الختعة 
وبعرطا  ضحمغر  وأخعاتعا  شطسطغظ  وتترغر  الثقشئ 
وترضساان الحرصغئ وأششاظساان والحغحان وافظثلج 
والعظث وصئرص والسراق... وغغرعا، جارع التضام طظث 
بثاغئ الختعة إلى اطاخاص غدإ افطئ ترخا طظعط 
تفرغ  الاغ  المسغرات  شصادوا  غععد،  ضغان  بصاء  سطى 
غدإ المسطمغظ شغثش خطرعط سطى التضام وغععد. 
طاء  غتفزعا  أن  بسغث  زطظ  طظ  السمقء  التضام  اسااد 
بثشع  وذلك  لفطسطغظ  خغاظاعط  وغشطعا  وجعععط 
الظاس إلى الثروج شغ طسغرات تظثد بغععد الشاخئغظ 
وغصعطعن بعا سظث الططإ وسظثطا غرتفع غدإ افطئ 
وتخئح سروش التضام شغ خطر أو غضعظعن سطى طعسث 

اظاثابات لرشع رخغثعط الحسئغ!
أطا إغران وأتجابعا شصث زادوا سطى ذلك بسمض طسغرات 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

حزب التحریر األرض المبارکۀ فلسطین
المؤامرات على فلسطین وقضایا األمۀ کثیرة ولکّنها ستفشل

شطسطني تتررعا الةغعش 
ولغج املسريات الاغ تساعط 

يف تبئغئ السروش
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شغ غعم اقبظغظ المعاشص ٢٧ طاغع/أغار اظططصئ تمطئ 
صظثغض  طظطصئ  شغ  السراق  حمال  شغ  ترضغئ  سسضرغئ 
وآجعس جظعبغ عاضعرك طسصض طسطتغ تجب السمال 
والاغ  (المثطإ)  سمطغئ  سطغعا  وأذطص  الضردجااظغ 
"وصالئ  أضار،  خطعخغ  الارضغ  الثشاع  وزغر  غثغرعا 
لطمصاتقت  الةعغئ  الططسات  إن  الارضغئ  الثشاع  وزارة 
طئغظئ  لقرعابغغظ،  عثشاً   ٣٠ طظ  أضبر  دطرت  الارضغئ 
"بغ  طظزمئ  طساصض  اجاعثاف  حعثت  السمطغات  أن 
ضغ ضغ" اإلرعابغئ، وضان وزغر الثشاع الارضغ، ورئغج 
افرضان وصادة الةغح، تابسعا السمطغئ بحضض طئاحر طظ 
غرشئ السمطغات بمصر صغادة الصعات الةعغئ بالساخمئ 

أظصرة." (ترك برس)
واجامر الصخش الةعي والمثشسغ إلى الساسئ الباطظئ 
الثاخئ  لطصعات  الةعي  اإلظجال  بسثعا  لغئثأ  طساء 
(الضعطاظثوز) لاصعم بمعماعا الئرغئ شغ طظاذص وسرة 

لمقتصئ أسداء الاظزغط وتفضغك السثغث طظ افلشام.
وضاظئ التخغطئ افولى لطتمطئ شغ غعطعا الرابع وبتسإ 
وزارة الثشاع الارضغئ عغ طصاض تسسئ سحر جظثغا طظ 
شغ  بارزان  سظخران  بغظعط  طظ  السمال  تجب  طصاتطغ 
طاأبرغظ  افتراك  الةظعد  طظ  ابظان  وطصاتقن  التجب، 
بةروح أخغئا بعا شغ اظفةار سئعة ظاجفئ. "وصالئ وزارة 
الثشاع الارضغئ الغعم الثمغج إن ذائرات تربغئ ترضغئ 
وذائرات عطغضعبار عةعطغئ ضربئ أعثاشا شغ الةئال 
طسطتا   ١٩ "تّغث"  الةغح  وإن  السراق  بحمال  العاصسئ 
ضردغا طع دخعل سمطغاه عظاك غعطعا الرابع. وذضرت 
العزارة أن جظثغغظ ترضغغظ صاق أطج افربساء طاأبرغظ 
بةروح أخغئا بعا شغ اظفةار سئعة ظاجفئ خقل (سمطغئ 

المثطإ).." ظصق سظ (أتعال ترضغئ).

برعط  السراصغ  الرئغج  غجور  التمطئ  طع  وبالاجاطظ 
خالح ترضغا تطئغئ لثسعة طظ الرئغج الارضغ أردوغان 
لمظاصحئ طتاور سثة أبرزعا، بتسإ وجائض اإلسقم، 
تماغئ التثود المحارضئ بغظ الئطثغظ، وجععد أظصرة 
جعرغا،  شغ  والاطعرات  السمال،  تجب  ضث  وبشثاد 
غحاع  طا  رغط  ترضغ-سراصغ  باتفاق  تتثث  شالسمطغئ 
بغظ  الةاظئغظ  طظ  السئارات  شغ  وتصاذف  اخاقف  طظ 
ق  طاابع؛  ولضض  فظه  باتفاق  عع  ظسط  واآلخر،  التغظ 
جغاجئ  وغظفثان  غائسان  الةاظئغظ  ضق  أن  غثفى 

أطرغضا شغ المظطصئ.
والمثصص شغ طبض عثه التمقت السسضرغئ المسامرة 
طظ الةغح الارضغ سطى طعاصع تجب السمال غرى أن 
سسضرغا،  ولغج  جغاجغ  الشالإ  شغ  طظعا  العثف 
شعغ تأتغ لتفر طاء العجه بالظسئئ لطظزام الارضغ 

ولاسجغج ظفعذه.
إسادة  طعسث  صئغض  التمطئ  عثه  تأتغ  جاظإ  شمظ 
اقظاثابات الئطثغئ لمثغظئ إجطظئعل والاغ طظ المصرر 
إجراؤعا شغ تجغران، شصث خسر شغعا تجب السثالئ الفعز 
أردوغان  دسا  طما  أظصرة،  والساخمئ  عغ  برئاجاعا 
لطمطالئئ بإسادة اقظاثابات الئطثغئ لمثغظئ إجطظئعل، 

شثسارة  الظطاق"،  واجسئ  "اظاعاضات  بتخعل  ظثد  إذ 
الثي  ولتجبه  له  خفسئ  تسث  المثغظئ  لعثه  أردوغان 
بسئإ  وذلك  ساطا؛  وسحرغظ  خمسئ  طظث  غتضمعا 
المحاضض  طظ  وغغرعا  الارضغئ  الطغرة  اظثفاض  أزطئ 
اقصاخادغئ الاغ تمر بعا ترضغا بسئإ تطئغص الظزام 

الرأجمالغ الماعالك.
وطظ جاظإ آخر شإن عثه التمطئ تأتغ لاسجغج طعصش 
تةاه  المثجي  طعصفه  بسث  وخارجغا  داخطغا  أردوغان 
البعرة السعرغئ، والاغ أظعرت ضثب خطعذه التمراء، 
وطا غصعم به الغعم طظ إسادة الاطئغع طع ظزام المةرم 
وأدواتعط  المساسمرغظ  الضفرة  طع  وبالاظسغص  بحار 
طظ السمقء حرصا وغربا، شعع طظ جعئ غزعر لفتراك 
ترخه سطى الئقد وأطظعا المساعثف طظ تجب السمال، 
وطظ جعئ أخرى غسغر وشص الثور المرجعم له أطرغضغا 
شغ جعرغا، وطظ ضمظ أسمال عثا الثور عع إضساف 
الفخائض الضردغئ وإسادة طا اجاعلئ سطغه لظزام بحار، 
إذ جاءت عثه الدربات أغدا إلضساف عثه الفخائض 
الاغ بثأ تجب السمال بثسمعا بافجطتئ والمصاتطغظ. 
شغ  الئحمرضئ  صعات  طظ  ضردغئ  طخادر  "وتتثبئ 
جاءت  الارضغئ  السمطغئ  أن  الصرغئئ،  زطار  طظطصئ 
التجب  طسطتغ  طظ  السحرات  تترك  لمظع  اجائاصغئ 
باتةاه افراضغ السعرغئ، لطمحارضئ شغ أي طعاجعات 
سسضرغئ تةري بغظ الةغح الارضغ والفخائض الضردغئ 
بسث تطعغح أردوغان بسمطغئ وحغضئ عظاك، وصال ضابط 
شغ الئحمرضئ لـ"السربغ الةثغث"، إن طسطتغ السمال 
الفخائض  لرشث  غعطغظ  طظث  غاترضعن  الضردجااظغ 
الضردغئ المسطتئ داخض جعرغا بافجطتئ والمصاتطغظ، 

تتسئا لطمعاجعات طع الصعات الارضغئ".

افتثاث  عثه  شغ  طآطظ  ضض  ظفج  شغ  غتج  طما  إن 
الثاطغئ عع أن الثاجر العتغث شغعا عط المسطمعن شغ 
دطائعط وأطعالعط وأسراضعط، وبأجطتئ شااضئ خظسئ 
ضفرة  خظسعا  تخرا،    طتمث  أطئ  شغعا  ُتصاض  فن 

طساسمرون ق غرصئعن شغ طآطظ إق وق ذطئ.
وجعد  لسثم  غسعد  ضطه  عثا  شإن  وبالاأضغث 
شةغعش  اهللا،  بحرع  غتضمعط  لطمسطمغظ  خطغفئ 
لاظفغث  أداة  أخئتئ  سمقء  تضام  وبفسض  المسطمغظ 
تضعن  أن  بثل  المساسمرة  الضفر  دول  طثططات 
وظاخرة  فصخاعط  وطتررة  لطمسطمغظ  تاطغئ 
لمسادسفغعط وظاحرة لطثغر شغ ربعع افرض بفاح 
وشةعر  الضفر  ظطمات  طظ  أعطعا  إلظصاذ  الضفر  بقد 
افدغان إلى ظعر اإلجقم، ضما أظصثظا الختابئ رضغ 
وضسرى  الروم  جعر  طظ  تئسعط  وطظ  سظعط  اهللا 

طسطمغظ. شأخئتظا 
المسطمعن  أغعا  ظثسعضط  واآلخرة  الثظغا  شقح  شإلى 
لطسمض إلسادة بحرى رجعل اهللا  الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة، ظسأل اهللا أن غسةض لظا صغاطعا ﴿َويَْوَمئٍِذ 
َوُهَو  يََشاُء  َمْن  َفْنُصُر  اهللاَِّ  بَِنْصِر    الُْمْؤِمُنوَن  َفْفَرُح 

 [الروم: ٤-٥] ﴾الَْعِزيُز الرَِّحيُم

شفغ بثاغئ جظئ ٢٠١٩ ضحش تصرغر لمعصع "بطعطئرغ" 
افطرغضغ أن لئظان غثرس إسادة جثولئ لطثغعن، وسطى 
أبر عثا الاصرغر ذضرت وضالئ افظئاء روغارز خئر عئعط 
جظئ  إلى ٣,٧  غخض  بما  الطئظاظغئ  الثوقرغئ  السظثات 
(طعصع المثن: بسث التثغث سظ "جثولئ الثغعن".. جظثات 
لئظان الثوقرغئ تعئط ٢٠١٩/٠١/١٢) وسطى أبر ذلك 
خرح وزغر المالغئ أن إسادة عغضطئ الثغظ غغر ططروتئ 
 .(٢٠١٩/٠١/١٣ السربغئ  روغارز  (طعصع  اإلذقق  سطى 

وعثا غضحش سظ طحضطاغظ أخرغغظ؛
افولى، وعغ اقرتعان لطشرب المساسمر وذاساه شغ ضاشئ 
افطعر. وعثا افطر غظغ سظ الاسرغش. أطا الباظغئ شاضمظ 
شغ الظزام الظصثي واقساماد سطى السمطئ العرصغئ خارج 
ظزام الصاسثة الثعئغئ. بض السغاجئ اقصاخادغئ المائسئ 
بالثوقر  الخرف  صاسثة  سطى  اقساماد  عغ  لئظان  شغ 
وتبئغئ السمطئ المتطغئ بالثوقر تغث غاثخض المخرف 
المرضجي سئر ضت اتاغاذاته بالسمقت الخسئئ لابئغئ 

جسر خرف الطغرة الطئظاظغئ.
شالظزام الظصثي خارج ظزام الصاسثة الثعئغئ غسظغ بحضض 
تطصائغ السماح لطمخرف المرضجي بإخثار السمطئ دون 
تشطغئ وعثا غآدي لفصثان السمطئ صغماعا طما غآدي 
إلى ارتفاع أجسار السطع وخسارة الظاس صغمئ أطعالعا. 
وشغ لئظان عظاك سثم بصئ باصاخاد الئطث وسمطاه، غاط 
الاساطض بالثوقر افطرغضغ شغ المساطقت المتطغئ، وسطغه 
باظا ظحعث جغاجات طخرشغئ غصررعا المخرف المرضجي 
تتث طظ اقساماد سطى الثوقر شغ الاثاول المتطغ وذلك 
لاثفغش الدشط سظ الطغرة الطئظاظغئ إذ وخض جسر خرف 
الثوقر شغ افجعاق إلى ١٥٣٠ لغرة خسعدا طظ ١٥١٦

لغرة شغ ظض تثخض الئظك المرضجي لبئغئ جسر الخرف 
بغظ ١٥١٥ و١٥٢٠ سئر تتعغض اإلغثاسات لثغه بالسمطئ 
افجظئغئ إلى الطغرة لئظاظغئ. وعثا جّئإ اظضماحاً لصغمئ 
المعجعدات الثارجّغئ (اتاغاط السمقت افجظئغئ) لمخرف 
طصارظًئ  دوقر)،  ططغارات   ٤,٤٨) بظسئئ ١٠,٣٣٪  لئظان 
بالمساعى الثي ضاظئ سطغه شغ ظعاغئ حئاط ٢٠١٨، 
 :٢٤ لئظان  (طعصع  دوقر.  ططغار   ٤٣,٣٦ تغظعا  والئالس 
بافرصام: بغظ السمقت والثعإ.. عثا طا تخض بمخرف 

لئظان خقل سام! ٢٠١٩/٣/٢).
ضغاظه  بسئإ  لئظان  شغ  المحاضض  تاراضط  وعضثا 
الطائفغ العجغض وتئسغئ تضاطه لفجظثة الشربغئ سثا سظ 
تطئغص  ذلك  ضض  وشعق  واإلدارة  التضط  شغ  شسادعط 
الظزام الرأجمالغ شغ السغاجئ اقصاخادغئ إن ضان طظ 
ظاتغئ الثغعن والربا المارتإ سطغعا أو طظ ظاتغئ إخثار 
ولظ  وتدثمعا.  الثعئغئ  الصاسثة  ظزام  خارج  السمطئ 
تتض عثه المحاضض بعجعد عضثا طظزعطئ. شالتض لظ 
غضعن إق سظ ذرغص اجاسادة افطئ اإلجقطغئ جططاظعا 
سئر إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة وغاط ضط 
لئظان لغخئح ججءا طظعا شغاط إرجاء طظزعطئ اصاخادغئ 
طاغظئ ق ربا شغعا وق تدثط لسمطاعا ضعظعا صائمئ سطى 
أجاس الثعإ والفدئ. طظزعطئ ق غثدع التاضط شغعا 
الظصث  ضخظثوق  أدواته  فجظثة  وق  المساسمر  فجظثة 
غصعل  اهللا.  حاء  إن  صرغإ  ذلك  وإن  الثولغغظ.  والئظك 
اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿َفاْصبِْر َصْبراً َجِميالً  إِّغَُهْم يََرْونَُه 

 ﴾ًَونَرَاهُ َقِريبا  ًبَِعيدا
شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج  ظائإ   *

وقغئ لئظان

الظزام الرأجمالغ املطئص يف لئظان 
عع أضرب شساد

غظ السام شغ لئظان تعالغ ٨٠ ططغار دوقر وق  وخض الثَّ
غعجث عظاك أي تخعر أو خطئ واضتئ تاى اآلن لثى 
التضعطئ التالغئ لضئح عثا الثغظ، وضض طا غثور طظ ضقم 
تالغاً عع طةرد طجاغثات بغظ طضعظات التضعطئ لغسةض 
ضض شرغص ظصاذاً لخالته، ورطغ لطاعط شغما بغظعط سطى 

طا وخض تال الئطث طظ طثغعظغئ سالغئ.
لظ ظاطرق عظا إلى طثى تفاعئ سصطغئ أدسغاء السغاجئ شغ 
لئظان وطثى جفاعئ طمارجاتعط السغاجغئ بتص الرسغئ. 
أصض طا غصال سظعط إظعط سثغمع المسآولغئ وطضاظعط 
تضام  باصغ  طبض  طبطعط  واإلدارة.  التضط  شغ  لغج 

المسطمغظ الثي خاظعا أطاعط ووالعا الضاشر المساسمر.
إن المقتر شغ طظاصحات "طعازظئ جظئ ٢٠١٩" داخض 
التضعطئ سثم الاطرق لطمحضطئ التصغصغئ لطثغظ السام. 
طع أن طظ غصرأ تخاسث الثغظ بافرصام طظث جظئ ١٩٩٢

تاى جظئ ٢٠١٩ غفعط تماطا المحضطئ شعغ واضتئ 
طبض الحمج شغ رابسئ الظعار. إن افرصام تثل سطى أن 
تغث  التالغئ  المثغعظغئ  ربع  غمبض  السام  الثغظ  أخض 
ضاظئ صغماه ٢٠ ططغار دوقر لغخض الغعم ضما أجطفظا إلى 
٨٠ ططغار دوقر وعثه الجغادة (٦٥ ططغار دوقر) ٧٥٪ 
طظعا ظاغةئ تراضط الجغادات الربعغئ (أضساشاً طداسفئ) 
تسعد  الئاصغئ  ـــ٢٥٪  وال الثغظ"  "خثطئ  غسمى  طا  أو 
خارج  واإلظفاق  السظعي  السةج  لسث  إضاشغئ  دغعن  إلى 

المغجاظغئ السظعغئ.
وتالغا ظسئئ الجغادة الربعغئ سطى جظثات الثجغظئ الاغ 
إلى  وخطئ  لطئغع  وتسرضعا  المالغئ  وزارة  تخثرعا 
المثن:  (طعصع  سطغه  ضاظئ  سما   ٪٤٠ بارتفاع   ٪١٠,٥
السام  الثغظ  خثطئ  دواطئ  وشعائثعا:  الثجغظئ  جظثات 
تافاصط ٢٠١٨/١٢/٢٦). وعثا غرجع لطتاجئ المطتئ لطظصث 

لثشع طساتصات طالغئ.
أو  الربا  سعائث  وصش  غطرح  جغاجغ  شرغص  أي  غعجث  ق 
إلشاءعا أو تاى تثفغدعا طع أن خفدعا بظسئئ ١٪ غسظغ 
تعشغر ٨٠٠ ططغعن دوقر سطى الثجغظئ. والجغادات الربعغئ 
سطى الثغظ تحضض تعالغ ٣٥-٤٠ بالمؤئ طظ المعازظئ 
الساطئ وعع تةط ضئغر جثًا. وعثه افطعال غاط جتئعا 
طظ جغعب الظاس وإسطاؤعا لطثائظغظ وعط المخارف 
دراجئ  تسإ  أخعلعا،  طظ  تمطك ٤٣٪  الاغ  المتطغئ 
صام بعا الثضاعر جاد حسئان أجااذ طحارك شغ اقصاخاد 
سائقت  طظ  وأشــراد  بغروت،  شغ  افطرغضغئ  بالةاطسئ 
السغاجغغظ أو سائقت طصربئ طظعط! شالمسافغث افول 
السغاجغعن  عط  الربعغئ  لطجغادات  الئطث  أعض  دشع  طظ 
أظفسعط والثاجر افول عط ساطئ الظاس. بغث أن الربا 
اهللا  غصعل  ورجعله.  اهللا  طع  ترب  وعع  طترم  بافخض 
 ََ ّ ّفَُها الَِّذيَن آَمُنوا اّيَُقوا اهللا

َ
سج وجض شغ جعرة الئصرة: ﴿يَا ك

ْؤِمنِيَن  َفإِن لَّْم َيْفَعلُوا  وََذُروا َما بَِقَي ِمَن الّرَِبا إِن ُكنُتم ّمُ
رُُءوُس  َفلَُكْم  تُبُْتْم  َوإِن  َورَُسولِِه  اهللاَِّ  ّمَِن  بَِحْرٍب  َذنُوا 

ْ
َفأ

ْموَالُِكْم َال َيْظلُِموَن َوَال ُيْظلَُموَن﴾ والربا شعق ربا أغدا 
َ
أ

ّفَُها الَِّذيَن 
َ
طترم، صال تسالى شغ جعرة آل سمران: ﴿يَا ك

ََ لََعلَُّكْم  ّ َضاَقَفًة وَاّيَُقوا اهللا ْضَعافاً ّمُ
َ
ُكلُوا الّرَِبا أ

ْ
آَمُنوا َال تَأ

شفعق  ْت لِلَْكافِِريَن﴾  ِعّدَ
ُ
ُيْفلُِحوَن  وَاّيَُقوا الّنَاَر الَّتِي أ

ترطاعا غضاعي أعض لئظان بعا وبزطط المظزعطئ ضطعا 
وطع ذلك ق غطالإ أي تجب أو جماسئ بإلشائعا أو سطى 
افصض خفدعا! وبمةرد العمج بالمعضعع أو بتبه شغ 
اقجاماسات الثاخئ تأتغ السخا الثولغئ وتعثد بستإ 
اإلغثاسات بالسمطئ افجظئغئ شاثفئ أي ططالئئ بثلك. 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث الططغش داسعق*ـ  ـ 

التمطئ الرتضغئ حمال السراق
ـــــــــ بصطط: افجااذ سطغ أتمثـ  ــــــــــ

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

"الااغمج"  ختغفئ  "أحارت  الاالغ:  الثئر  ٢٠١٩/٠٥/٢٩م)  ١٤٤٠عـ،  رطدان   ٢٤ الغعم،  (السرب  طعصع  ظحر 
الئرغطاظغئ شغ تصرغر بسظعان "تاار الصرم غثحعن طظ اقضطعاد الروجغ المسااد"، إلى أن "تمطئ اقساصاقت 
افخغرة ضاظئ التطصئ افتثث شغ جطسطئ طظ اقساصاقت الاغ ظزماعا السططات الروجغئ بتص تاار الصرم"، وعط 
طسطمعن غحضطعن ظتع ١٢ شغ المؤئ طظ جضان حئه الةجغرة الاغ ضماعا روجغا بسث اجافااء حسئغ شغعا طظ 
أوضراظغا صئض ٥ أسعام. وأضاشئ أن "أضبر طظ ٨٠ تارغا غصئسعن اآلن رعظ اقساصال شغ السةعن الروجغئ وأغطئعط 
شغ اظازار المتاضمئ بسئإ اتعاطعط باقظاماء لـ"تجب الاترغر اإلجقطغ"، وعع تجب طسارف به شغ أوضراظغا 
لضظ روجغا خظفاه سطى صعائط المظزمات اإلرعابغئ. وأوضتئ أن تجب الاترغر ظعر شغ أسصاب اظعغار الحغعسغئ 
تغث أبسثعط الظزام السعشغاغ السابص خقل تضط جاالغظ إلى آجغا العجطى، لضظ بسث سام ١٩٩١ سادوا إلى 
طعذظعط لغعاجععا تمقت طدادة طظ السقشغغظ لضظ أسداء تجب الاترغر رغط أن أسثادعط سطى أصخى تصثغر 

لط تضظ تخض إلى سثة آقف إق أظعط ضاظعا حثغثي الاظزغط".
شغ  بثأ  المسطمغظ،  تةاه  ضراعغاه  وتةثر  الصاظعن  غغاب  ظض  وشغ  المةرم،  الروجغ  الظزام  إن   :

ط

تطئغص تةربئ ذاغغئ أوزبغضساان العالك ضرغمعف. شطصث أظعرت السططات الروجغئ بحضض ق لئج شغه أن 
جمغع طتاضمعط وتتصغصاتعط وبروتعضعقتعط واجاةعاباتعط وحععدعط وحعاداتعط، وضثلك ضض خئرائعط 
وخئرتعط، ضطعا طةرد إجراءات حضطغئ خعرغئ، إلسطاء طزعر الحرسغئ لتربعط ضث اإلجقم والمسطمغظ. 
سقوة سطى ذلك، تثدت الثثطات الثاخئ طعمئ سثم اإلشراج سظ أسداء تجب الاترغر المسةعظغظ لثغعا 

تاى بسث اظصداء طثة طتضعطغاتعط، والئصاء سطى عثه التال ذالما بصعا طسامرغظ شغ تمض دسعتعط.

اضطهاد روسیا المجرمۀ لمسلمی تتار القرم 
وخاصۀ شباب حزب التحریر

غعم  خقة  بسث  الحام  أعض  طظ  غفغرة  جمعع  ظزمئ 
طظ  ضض  شغ  المزاعرات  طظ  سثدا  الماضغ  الةمسئ 
الضراطئ،  تض  وطثغمات  أرطظاز،  وطثغظئ  تارم  طثغظئ 
وضسر  الةئعات  بفاح  خقلعا  ظادوا  إدلإ،  برغش 
المتاخرة  الخظمغظ  طثغظئ  وظخرة  التمراء  الثطعط 
بفاح  المازاعرون  ذالإ  ضما  درسا،  طتاشزئ  شغ 
الضئغظئ  شغ  المةاعثغظ  سظ  لطاثفغش  الساتض  جئعئ 
ظثدت  ضثلك  الحمالغ،  تماة  ورغش  القذصغئ،  برغش 

المزاعرات بالصخش العمةغ الثي تاسرض له المظاذص المتررة، وحظسئ سطى خمئ ظزام ترضغا أردوغان 
طسائرة إغاه حرغضا شغ اإلجرام الثي غصع سطى أعض الحام ساطئ.

مظاهرات فی سوریا تنادي بفتح الجبهات وکسر الخطوط الحمراء



 السثد ٢٣٧  ٣افربساء ٢ طظ حعال ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٥ تجغران/غعظغع ٢٠١٩ مـ 

الاغ تعشغ شغعا الرجعل  لمقصاة الروم طرة أخرى 
ظفسعا  المظطصئ  أي  الئطصاء؛  سظث  أرضعط  داخض  شغ 
طا  سطى  ضرّد  وذلك  طآتئ؛  طسرضئ  شغعا  تخطئ  الاغ 
ظحر  لئثاغئ  طصثطئ  ذلك  ولغضعن  طآتئ،  شغ  تخض 
اإلجقم خارج ججغرة السرب ولئسط السغطرة الضاططئ 
بالثروج  أتث  غفضر  شق  بالفسض؛  السربغئ  الةجغرة  سطى 
سطى جططان اإلجقم. وصث بطس طظ الصعة طا بطس شغ 

إسقن الترب سطى الثولئ افولى شغ افرض.
شغ    اهللا  رجعل  بعا  صام  الاغ  افسمال  عغ  عثه 
بالفاح  اإلجقم  ظحر  وشغ  والعغئئ،  السغطرة  بسط 
تاةاوز  لط  صخغرة  طثة  خقل  ضاظئ  وصث  والةعاد. 

السحر جظعات.
شماذا سظ تال المسطمغظ عثه افغام وعط غصرؤون 
طاذا  الةطغطئ؟!  وأسمالعا  العلغثة  الثولئ  عثه  جغرة 
سظ ططغار وظخش المطغار شغ أضبر طظ خمسغظ دولئ 
ضغان  طع  والععان  والثل  السقم  طساعثات  غسصثون 
افصخى،  تةاه  الضغان  عثا  غفسطه  طا  ضض  رغط  غععد 
وأرض المسرى وأعض المسرى، ورغط طا غفسطه ضثلك 
شغ الحام وجغظاء طظ صاض ودطار وخراب؟! وطاذا سظ 
الةاطسئ السربغئ وطظزمئ المآتمر اإلجقطغ، وأطرغضا 
تعثدعا وتاعسثعا شغ سصر دارعا؛ شغ طظطصئ الثطغب، 
وتفرض السغاجات الاغ ترغث، وتئاج أطعال المسطمغظ 

سظ ذرغص التضام السئغث الروغئدات؟!
إن جغرة رجعلظا الضرغط  عغ افجعة، وعغ الطرغص 
العادي إلى السجة والمظسئ والرشسئ، واقظسااق طظ ربصئ 

رطدان   ٢٥ الثمغج،  ظئ،  (السربغئ  طعصع  ظحر 
الاالغ:  الثئر  ٢٠١٩/٠٥/٣٠م)  ١٤٤٠عـ، 
الساسات  خقل  الطغئغ،  الةغح  صعات  تصثطئ 
الربغع  ووادي  زارة  سغظ  طتاور  شغ  افخغرة، 
سطى  ذرابطج،  الساخمئ  جظعبغ  المطار  وذرغص 
بسث  المثغظئ،  طرضج  طظ  ضغطعطارات  بدسئ  بسث 
المثسعطئ  المسطتئ  المطغحغات  طع  سظغش  صاال 
طتاور  طثاطش  وتحعث  العشاق.  تضعطئ  طظ 
ذرابطج،  الساخمئ  ضعاتغ  شغ  الصاال  وجئعات 
والماعجطئ  البصغطئ  بافجطتئ  سظغفئ  احائاضات 

وصال  المعاصع.  طظ  سثد  سطى  الةعي  الصخش  اجامرار  طع  العشاق  تضعطئ  وصعات  الطغئغ  الةغح  صعات  بغظ 
طثغر المضاإ اإلسقطغ لطصغادة الساطئ لطةغح الطغئغ خطغفئ السئغثي، شغ تخرغح لطسربغئ.ظئ، إن العتثات 
إلى  طحغرا  المثغظئ،  صطإ  سظ  ضبغرا  تئسث  ق  وأخئتئ  طعمئ،  واظاخارات  جغثة  تصثطات  تصصئ  السسضرغئ 
سطى  وتترص  المثظغغظ  تغاة  افولى  بالثرجئ  تراسغ  طثروجئ،  سسضرغئ  لثطئ  وشصا  غاترك  الةغح  أن 
طظ  ذرابطج  الساخمئ  وتترغر  أعثاشعا  تتصغص  تاى  جاسامر  السسضرغئ  السمطغات  أن  طدغفا  تماغاعط، 
تصثم  صث  الةغح  وضان  افتراك.  الدئاط  وطظ  اإلرعابغئ  الةماسات  طظ  المثسعطئ  المسطتئ  المطغحغات 
شغ وصئ جابص، شغ طتعر ذرغص ططار ذرابطج الثولغ وجغطر سطى طسسضر الظصطغئ، أغظ ضّئث المطغحغات 

المسّطتئ السثغث طظ الثسائر طا أجئرعط سطى الفرار وترك طعاصسعط.
: "إن دول الضفر تسغث شغ لغئغا شسادًا طظ أجض طخالتعا وظفعذعا، وغصاتض طظ أجض ذلك أذراف 
طظ المسطمغظ دون أن غرسعا هللا ترطئ شغ صاض إخعاظعط وشغ إعثار خغرات بقدعط الظفطغئ. ولظ غصدغ 
غعإ  أن  إق  اإلجقم  دغار  شغ  غظحروظه  الثي  الحر  وسطى  الضفر،  دول  ورائعط  وطظ  السمقء  عآقء  سطى 
المسطمعن عئئ جث ق عجل شغعا، شغصغمعا حرع اهللا وغسطظعا خقشاعط الاغ جاسغث افطعر إلى ظخابعا، 

وتةسض آطال دول الضفر بالئقد اإلجقطغئ ضعابغج طرسئئ لعط".
(طظ جعاب جآال أخثره أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ، باارغت ١٥ جمادى 

اآلخرة ١٤٤٠عـ، المعاشص ٢٠١٩/٢/٢٠م)

ذلك  ظتع  الثطعات  أولى  وإن  واقجاسئاد.  الثل  عثا 
بالثقص  والثل؛  السئعدغئ  جئإ  طظ  الثقص  عغ 
أوق طظ سمقء غععد والظخارى طظ تضام المسطمغظ، 
وتعتغث أطئ اإلجقم شغ دولئ واتثة ضما شسض رجعلظا 
افضرم ، وخطفاؤه الراحثون، وضما شسض خقح الثغظ 
افغعبغ، وظعر الثغظ آل زظضغ؛ سظثطا أظصثوا افطئ طظ 
صطج  شسض  وضما  الخطغئغغظ،  شارة  شغ  والععان  الثل 

والزاعر بغئرس سظثطا أظصثوا افطئ طظ المشعل.
به  وسث  صث  وجض،  سج  اهللا  بإذن  لضائظ  افطر  عثا  إن 
ن ُفْطِفُئوا 

َ
رب السجة شغ ضاابه السجغج شصال: ﴿يُِريُدوَن أ

َكرَِه  َولَْو  نُوَرهُ  يُتِمَّ  ن 
َ
أ إِالَّ   َُّ اهللا ىَب 

ْ
َويَأ ْفَواِهِهْم 

َ
بِأ  َِّ اهللا نُوَر 

َقِّ  بِالُْهَدٰى َوِديِن احلْ  ُ َ ْرَسَل َرُسو
َ
ِي أ َّ الْاَكفُِروَن  ُهَو ا

يِن لُكِِّه َولَْو َكرَِه الُْمرْشُِكوَن﴾؛.. وضما بحر  ِّ ُْظِهرَهُ بَلَ ا ِ
 ُ َأْی َفَ اَألْرَض،  ِلي  َزَو  َهللا  «ِإنَّ  شصال:    الرجعل 
َ ِلي  َُها َما ُزِو ُلُغ ُمْل ْ ِي َسَ اِرَقَها َوَمَغاِرََها، َوِنَّ ُأمَّ َ َم

َها...» رواه اإلطام أتمث. ِمْ
والسظا  الرشسئ  وأطئ  الثغر،  أطئ  عغ  اإلجقم  شأطئ 
افطئ  عثه  تسعد  ولسعف  افرض،  شغ  والامضغظ 
وأرضه  افصخى  المسةث  تترر  سجعا؛  جابص  ضان  ضما 
المئارضئ، وتتمض رجالئ اإلجقم طئحرة شاتتئ، شافاح 
بسث  الحام  شفاتعا  الراحثون  الثطفاء  شسض  ضما  روطا 
رجعل اهللا  طئاحرة. وغطصغ عثا الثغظ بةراظه شغ 

افرض؛ شغئطس طا بطس الطغض والظعار.
ظسأله تسالى أن غضرم أطئ اإلجقم بفاح افبعاب لظخرة 

 عثا الثغظ... آطغظ غا رب السالمغظ

رطدان   ١٨ الثمغج،  جعرغا،  (ظثاء  طعصع  ظحر 
الاالغ:  الثئر  ٢٠١٩/٠٥/٢٣م)  ١٤٤٠عـ، 
شرض  إطضاظغئ  الطئظاظغ  العزراء  طةطج  "ظاصح 
القجؤغظ  سطى  الدرائإ  طظ  جثغثة  جطسطئ 
سطغعط  لطادغغص  خطعة  شغ  وذلك  السعرغغظ، 
أضبر ودشسعط لطسعدة إلى طظاذص جغطرة الظزام 
السعري. وأضث طخثر وزاري لئظاظغ أن الدرائإ 
خقل  الظغابغ  المةطج  إلى  جاتعل  الةثغثة 
المعازظئ  صاظعن  ضمظ  لاحرغسعا  الصادطئ  افغام 
الةثغث والثي طظ الماعصع أن غضعن أضبر تصحفًا. 

وأوضح المخثر أن الدرائإ الةثغثة جاحمض زغادة طثالفات الاأخر سطى تةثغث رجعم اإلصاطئ، وإغقق 
طعصع  ظصض  لما  وشصًا  الصاظعظغئ،  أوراصعا  تساضمض  لط  الاغ  لئظان  شغ  السعرغئ  المآجسات  ضاشئ  وتشرغط 
"أورغظئ ظئ" سظه. ضما جغحمض الصاظعن الةثغث تشرغط ضض طعاذظ لئظاظغ غحشض قجؤًا جعرغًا بطرغصئ غغر 
السمض  إجازات  رجعم  رشع  إلى  إضاشئ  الحرسغئ،  اإلصاطئ  شغعا  بما  الصاظعظغئ  أوراصه  غساضمض  لط  أو  حرسغئ 
لطسعرغغظ والرجعم الماسطصئ بفاح طآجسات تةارغئ. وُغثضر أن أضبر طظ ١,٢ ططغعن قجأ جعري غسغحعن 
تثععر  طظ  أحعر  صئض  أطمغ  تصرغر  تثر  وصث  أطظغئ،  وطقتصات  وطداغصات  خسئئ  ظروف  وجط  لئظان  شغ 

إضاشغ فوضاسعط، طآضثًا أن ٦٩٪ طظعط غسغحعن تتئ خط الفصر".

شطسطغظ أق وعع تترغك الةغعش وشاح الةئعات طع 
ضغان  غصاطع  الثي  الختغح  العتغث  التض  شعع  غععد 

غععد الشاخإ لفطسطغظ وغصدغ سطغه ظعائغا.
٢- المسغرات تفرغ الشدإ طظ صطعب المسطمغظ وتثفش 
اقتاصان شغظسعن تترغر شطسطغظ وغصئطعن بأي تض 
تفرضه افطط الماتثة والثول الضئرى الماتضمئ شغعا 
الاغ تةئرعط شغ ظعاغئ المطاف سطى أن غصئطعا بخفصئ 

الصرن المحؤعطئ الراطغئ إلى تخفغئ صدغئ شطسطغظ.
الثغظ  التضام  جعءة  تشطغ  المسغرات  عثه  إن   -٣
الصغام  طظ  وتسفغعط  افظعف،  خغاظاعط  رائتئ  أزضمئ 
الاغ  الةغعش  باترغك  شطسطغظ  ظخرة  شغ  بعاجئعط 
غظفصعن سطغعا المطغارات طظ أطعال افطئ لضظعا تصش تةر 
سبرة أطام تترغر شطسطغظ وتخئح تاطغئ لضغان غععد.

تبئغئ  سطى  تسمض  الحضض  بعثا  المسغرات  إن   -٤
افظزمئ السمغطئ وتتاول إبساد طثاذر بعرة افطئ سطغعا 
إجصاذعا  طظ  بثق  بصائعا  اجامرار  حرسغئ  وتسطغعا 

وإصاطئ الثقشئ سطى أظصاضعا.
٥- عثه المسغرات تسارف بحضض واضح بضغان غععد، 
شعغ ق تطالإ إق بحرصغ الصثس شصط، تغث تططص 
سطى آخر جمسئ شغ رطدان غعم الصثس السالمغ شق 
طةال لطتثغث سظ شطسطغظ ضطعا، شعغ إذن تجرع شغ 
سصعل المسطمغظ أن غععد غتاطعن الصثس شصط أطا 
طسزط شطسطغظ وضحمغر وصئرص وترضساان الحرصغئ 
لَكَِمًة  ﴿َكرُبَْت  طتاطئ،  إجقطغئ  بقدًا  شطغسئ  وغغرعا 

ْفوَاِهِهْم إِن َفُقولُوَن إِالَّ َكِذباً﴾.
َ
ُْرُج ِمْن أ ختَ

المسطمغظ  بقد  طثاطش  شغ  وأطبالعا  المسغرات  عثه 
طع  غساعمعن  الثغظ  التضام  غصعدعا  ق  أن  افخض 
الضفار شغ تماغئ ضغان غععد، وإظما العاجإ أن غصعدعا 
المثطخعن طظ أبظاء افطئ لمطالئئ التضام أن غصعطعا 
لاترغر  الةغعش  تترغك  طظ  سطغعط  اهللا  أوجئه  بما 
شطسطغظ وضض الئقد المتاطئ، شإن لط غساةغئعا، وعثا 
عع الماعصع طظعط، شسطى افطئ أن تصعم بإجصاذعط 
شاترك  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  وإصاطئ 
الةغعش لطةعاد شغ جئغض اهللا لاترغر شطسطغظ وضض 
 ﴾َونَرَاهُ َقِريًبا  الئقد المتاطئ، ﴿إِغَُّهْم يََرْونَُه بَِعيًدا

دورغئ جظعغئ تظثد بغععد وترشع الحسارات المسادغئ 
رطدان  طظ  جمسئ  آخر  شغ  وذلك  الزاعر  شغ  لعط 
بما غسمعظه غعم الصثس السالمغ، شغصعطعن بإخراج 
المسغرات شغ طثن ضبغرة وغسئص ذلك بأغام الاتدغر 
لعا وتسطغط افضعاء سطغعا وطتاولئ إصظاع الظاس بأن 
ذلك عع طظ الةعاد وأظعا أول خطعة لاترغر الصثس 

طظ دظج غععد!!
ضرجغعط  تبئغئ  إلى  غسسعن  الثغظ  والتعبغعن 
تضمعط  اجاصرار  سظ  وغئتبعن  صعائمه  المسعجئ 
آخر  شفغ  جظعغا،  المسغرات  بتحث  غصعطعن  ضثلك 
جمسئ طظ رطدان المعاشص ٢٠١٩/٥/٣١م صاطعا بتحث 
المسغرات شغ خظساء وغغرعا لضغ غئرعظعا أظعط طع 
شطسطغظ،  صدغئ  طصثطاعا  وشغ  المسطمغظ  صداغا 
حسارات  وعغ  لغععد  المسادغئ  الحسارات  شأذطصعا 
والمعت  فطرغضا  "المعت  طبض  طظ  شصط  ضقطغئ 
لـ(إجرائغض)"، أطا الظاتغئ السمطغئ شعط غسمطعن سضج 
إخعاظعط  سطى  حسعاء  تربا  حظعا  شصث  تماطا؛  صعلعط 
الثطاء  وجفك  الئغداء،  إلى  خسثة  طظ  المسطمغظ 
ق  بشغدئ  ذائفغئ  ترب  شغ  جظعات  طظث  غاعصش  ق 
جتغط  إلى  الغمظ  أعض  تغاة  وأوخطعا  تثر،  وق  تئصغ 
بسدعا  جطمعا  وإذا  المرتئات  جمثوا  شصث  غطاق؛  ق 
شغ  غصئسعن  المساصطغظ  وآقف  طائاسثة،  شارات  شفغ 
بحضض  شغعا  تفظظعا  صث  افزطات  وخظاسئ  جةعظعط، 
وبضطمات  والشاز،  الظفطغئ  المحاصات  ضأزطئ  طثعض 
أسثاء  المسطمغظ  إخعاظعط  غاثثون  شعط  طعججة 
طامغجة  الضفار  طع  سقصاتعط  بغظما  الطائفغئ  بسئإ 
باجط  أطرغضا  طظ  الثسط  غاطصعن  عط  شعا  وودغئ!! 
المساسثات اإلظساظغئ، وصادتعط غطاصعن بالمسؤعلغظ 
افطرغضغغظ بض إظعط غساشغبعن بافطط الماتثة الاغ 
شغ  وصسعا  أو  خطر  شغ  أخئتعا  ضطما  أطرغضا  تثغرعا 

طأزق شاسارع إلى إظصاذعط وتثشع سظعط الثطر...
أن  ظةث  والمسغرات  التحعد  عثه  إلى  الظزر  وسظث 
وخغمئ  وسعاصئعا  ضبغرة  الغمظ  أعض  سطى  طثاذرعا 

لفجئاب اآلتغئ:
١- إظعا تدطغض جغاجغ سظ التض الختغح الثي غترر 

تامئ: شطسطغظ تتررعا الةغعش ...

الةئغر وضأّظه ُطاتّثث باجط أطرغضا: "إّن إدارة تراطإ 
اإلغراظغ  السطعك  باجامرار  تصئق  لظ  والسسعدغئ 
اجاعثاف  إلى  إحارة  شغ  المظطصئ"،  شغ  السثائغ 
طظحآت جسعدغئ وظاصقت ظفط شغ طغاه الثطغب طظ 
جفظ  أربع  اجاعثاف  تّط  تغث  وططغحغاتعا،  إغران 
جفغظاان  بغظعما  لقطارات،  اإلصطغمغئ  بالمغاه  تةارغئ 
المطغحغات  اجاعثاف  إلى  باإلضاشئ  جسعدغاان، 
التعبغئ لمتطاغ ضت ظفط تابساغظ لحرضئ (أراطضع) 
أّدى  طا  وعع  افخرى،  المعاصع  ولئسخ  السسعدغئ، 
بظحعب  والاطعغح  المظطصئ،  شغ  الاعتر  تجاغث  إلى 

ترب ُضئرى شغعا.
إّن عثه الصمط البقث جاءت أغدًا شغ ظض تعثغثات 
والظزام  افطرغضغئ  اإلدارة  بغظ  طائادلئ  لفزغئ 
الطائرات  تاططئ  أطرغضا  إرجال  خاتئعا  اإلغراظغ 
المظطصئ،  إلى  صاذشئ  وذائرات  لظضعلظ)  (أبراعام 
تعل  أطرغضغئ  اجاثئاراتغئ  طسطعطات  وجعد  بثسعى 
افطرغضغئ  المخالح  ضث  عةمات  إغران  حّظ  اتامال 
ضاظئ  إّظما  الصمط  عثه  أّن  ُغرّجح  طا  وعع  بالمظطصئ، 
اجاةابئ واضتئ لطرغئئ افطرغضغئ باخسغث المعاجعئ 
وطظ  تعثغثاتعا،  بعصش  ُزسط  طا  أجض  طظ  إغران  طع 

أجض التفاظ سطى أطظ واجاصرار المظطصئ.
وراء  تصش  الاغ  عغ  أطرغضا  أّن  بئئ  صث  أّظه  وبما 
السغاجغغظ  سطى  شغةإ  الصمط  عثه  شغ  السسعدغئ 
طقتزئ افعثاف افطرغضغئ المططعب تتصغصعا طظعا، 
ولسض أبرز عثه افعثاف تامبض شغ إبصاء المظطصئ شغ 
تالئ سثم اجاصرار باجامرار، واجاثثام إغران ضفّجاسئ 
سثّو  أّن  وقسائار  المظطصئ،  بروات  طظ  المجغث  لتطإ 
السرب الرئغسغ عع إغران ولغج ضغان غععد، ولائرغر 
تض  صئض  غععد  ضغان  طع  جماسغ  سربغ  تطئغع  إغةاد 
المحضطئ الفطسطغظغئ، ولطدشط طظ أجض إجئار إغران 
سطى تعصغع اتفاق ظعوي جثغث تثسر طظ خقله الثول 
افوروبغئ اجابماراتعا شغعا، ولطاقسإ بسسر الظفط بما 
شغ  ظةاتعا  بسث  طظه  أطرغضا  إظااج  زغادة  طع  غاظاجإ 
اجاثراجه طظ الجغئ الخثري بضمغات تةارغئ بضطفئ 
طسصعلئ، وإلتضام السغطرة افطرغضغئ بحضٍض إجمالغ 

 سطى طظطصئ الحرق افوجط طظ دون ُطظازع

سربغاان  صماان   ٢٠١٩/٥/٣٠ الثمغج  غعم  اظسصثت 
ذارئاان شغ طثغظئ طضئ المضرطئ بثسعة طظ طمطضئ 
الثول  وصمئ  الثطغةغ  الاساون  صمئ  وعما  جسعد،  آل 
السربغئ، وذلك لئتث طا ُوخش بالاخسغث اإلغراظغ شغ 
المظطصئ، وتئساعا شغ الغعم الاالغ الةمسئ ٢٠١٩/٥/٣١

صمئ بالبئ وعغ الصمئ الثورغئ لمظزمئ طآتمر الاساون 
اإلجقطغ، وأرغث لعثه الصمط أْن تضعن بمبابئ تحث 

سربغ وخطغةغ و(إجقطغ) شغ ُطعاجعئ إغران.
ترأّجعا  الاغ  البقث  الصمط  عثه  سطى  الشالإ  وضان 
واتث  سظعان  دسعته  سطى  وبظاء  جطمان  المطك 
والمثاذر  الاتثغات  طعاجعئ  وعع  واتث  وطعضعع 
تعثغثاتعا  ووصش  وتتةغمعا  إغران  وردع  اإلغراظغئ، 

وطظسعا طظ الاثخض شغ الحآون السربغئ.
الثطغةغئ  الصمئ  اشاااح  شغ  جطمان  المطك  ذالإ 
المةامع الثولغ - أي أطرغضا - اجاثثام ضض العجائض 
افخرى،  الثول  حآون  شغ  الاثخض  طظ  إغران  لمظع 
وتعثغثه  لقرعاب  اإلغراظغ  الظزام  دسط  "إن  وصال: 
تعجغع  إلى  غعثف  المظطصئ  شغ  واقجاصرار  لفطظ 
عثا  تصغصئ  أتث  سطى  غثفى  وق  والعغمظئ"،  الظفعذ 
عثه  طبض  شغ  غامبض  الثي  الرجمغ  السربغ  السةج 
طا  ُططالئئ  شغعا  غاط  سظثطا  وذلك  السربغئ  الصمط 
غةإ  الثي  بالثور  بالصغام  الثولغ  بالمةامع  ُغسّمى 

سطى الثول السربغئ أن تصعم به بظفسعا.
طظ  جابصاتعا  سظ  تثاطش  ق  الصّمط  عثه  أّن  وواضٌح 
الصمط السربّغئ والثطغةّغئ و(اإلجقطّغئ) الاغ ضاظئ صممًا 
الظاائب،  ُطساعى  وسطى  التدعر،  ُطساعى  سطى  عجغطًئ 
وظعر شغعا أّظعا ساججة ق تصعى سطى شسض حغء دون 
وعغ  سطغعا،  (العخغئ)  باسائارعا  أطرغضا  إلى  الرجعع 
باعائ،  إسقطغئ  تزاعرات  ضعظعا  سظ  تجد  لط  بثلك 

خاتئعا إلصاء خطابات إظحائّغئ ُطئاثلئ ُطمّطئ.
ولضظ الحغء الةثغث القشئ شغعا أّظعا ضاظئ ُطاعائمئ 
افطرغضغ  الاخسغث  طع  تماطًا  وُطظسةمئ  وُطاساوصئ 
عثه  شغ  لّعتئ  السسعدغئ  أّن  لثرجئ  إغران،  ضث 
الصمط البقث بالسغش افطرغضغ بضض خراتئ، شصّثطئ 
إغران،  ُطعاجعئ  شغ  ظفسعا  سطى  افطرغضغئ  اإلدارة 
شصال وزغر الثولئ السسعدي لطحآون الثارجغئ سادل 

صمط تضام آل جسعد البقبغئ افطرغضغئ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 

تامئ ضطمئ السثد: شاح طضئ المضرطئ.. طظاورات وأسمال جغاجغئ سزغمئ

السلطات اللبنانیۀ تزید من تضییقها على الجئی سوریا
لتعیدهم إلى النظام السوري المجرم

هل سیدرك الفرقاء فی لیبیا أن قتالهم فیما بینهم
هو خدمۀ ألمریکا وبریطانیا

صال رئغج وزراء باضساان سمران خان: "أؤضث لضط أن الثولئ الاغ جازعر صرغئا ضاصاخاد رائث شغ المظطصئ 
عغ باضساان"، طظ جاظئه أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ باضساان شغ بغان ختفغ: أن تطمغظات 
سمران خان الماضررة طئظغئ سطى جراب، وعع غسمض شصط لضسإ العصئ تاى غامضظ المساسمرون طظ السئث 
باقصاخاد، والظزام لظ غسمح لطمسطمغظ بالظععض ضاصاخاد رائث. فظه ططاجم بفضرة الثولئ الصعطغئ، والاغ 
خقشئ  ظض  شغ  تعتغثعا  خقل  طظ  اإلجقطغئ،  لطئقد  الدثمئ  اقصاخادغئ  باإلطضاظغات  اقظافاع  دون  تتعل 
راحثة سطى طظعاج الظئعة. وخاط الئغان طثاذئا المسطمغظ شغ باضساان: لصث أدى طفععم الثولئ الصعطغئ إلى 
حض صعة وترضئ افطئ، شعثا المفععم عع طفععم غربغ تط اخاراسه لمعاجعئ الاعجع المسامر لثولئ الثقشئ. 
شئسث عثم دولئ الثقشئ السبماظغئ، تط ظحر شضرة الثولئ الصعطغئ شغ جسث افطئ ضالسرذان، طما أضسفعا 
أطام المساسمرغظ، تاى تمضظعا طظ تصسغمعا والسغطرة سطغعا. بغظما أوجإ اإلجقم تعتغث الئقد اإلجقطغئ 
شغ دولئ واتثة، وبخظاسئ وزراسئ واتثة، وصعات طسطتئ واتثة. لثلك سظثطا تصعم الثقشئ شغ أي ظصطئ 

ارتضاز لعا، شإظعا جاائظى جغاجئ تعتغث الئقد اإلجقطغئ جمغسا، وتجغض التثود اقجاسمارغئ بغظعا.

تطمینات عمران خان ألهل باکستان 
بتعافی اقتصادهم مبنیۀ على سراب



افربساء ٢ طظ حعال ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٥ تجغران/غعظغع ٢٠١٩ مـ ٤     السثد ٢٣٧

أورد طعصع (روجغا الغعم، السئئ، ٢٧ رطدان ١٤٤٠عـ، 
الثولئ  وزغر  "أسطظ  الاالغ:  الثئر  ٢٠١٩/٠٦/٠١م) 
السسعدي لطحآون الثارجغئ سادل الةئغر أن الصمط البقث 
بإداظئ  واضتئ  رجالئ  وجعئ  طضئ،  اجاداشاعا  الاغ 
الممارجات اإلغراظغئ شغ المظطصئ والاثخض شغ الحآون 
ختفغ  طآتمر  شغ  الةئغر  وأضاف  لثولعا.  الثاخطغئ 
اإلجقطغ،  الاساون  لمظزمئ  السام  افطغظ  طع  طحارك 

غعجش السبغمغظ، طساء أطج الةمسئ، أن الصمط البقث الاغ دسا إلغعا المطك السسعدي جطمان بظ سئث السجغج 
سصثت شغ ضعء طا تحعثه المظطصئ طظ تطعرات تاططإ الاساون والاظسغص بغظ الثول السربغئ واإلجقطغئ وبطعرة 
طعصش طعتث بحأظعا. وأحار إلى أظه "غةإ سطى إغران أن ترضج سطى تتسغظ العضع المسغحغ لطحسإ اإلغراظغ 
بثق طظ أن تظفص صثراتعا سطى دسط اإلرعاب والثطار والصاض"، قشاا الظزر إلى أن "طسآولغئ التضعطات عغ طراساة 
حسعبعا والارضج سطى الاظمغئ وافطظ واقجاصرار والسطط ولغج الثطار والاثرغإ، ضما تصعم به إغران". ودسا الةئغر 
السططات اإلغراظغئ إلى "اتارام جغادة الثول وسثم الاثخض شغ حآوظعا الثاخطغئ والاثطغ سظ دسط المطغحغات 
اإلرعابغئ وإذقق الخعارغت الئالغساغئ"، طآضثا أن المةامع الثولغ الثي شرض سصعبات حثغثة سطى إغران "غعجه 

بثلك رجالئ واضتئ إلغران بأن اجامرارعا شغ عثا المظعب جغجغث السصعبات وغرشع البمظ"."
: إن أطرغضا عغ الاغ تاجسط دسعى الاعثغثات إلغران ولغسئ طمطضئ آل جسعد، شأطرغضا عغ الاغ 
أسطظئ بثاغئ حعر أغار/طاغع ٢٠١٩م سظ تعثغثات لطصعات افطرغضغئ شغ المظطصئ، شصاطئ وسطى الفعر 
بإرجال جظعدعا وذائراتعا وتاططئ ذائرات ضئغرة لطمظطصئ بتةئ الاعثغث اإلغراظغ. وطا ترغثه أطرغضا 
طظ عثه الجوبسئ عع إظعاء الخراع بغظ المسطمغظ وضغان غععد، وشاح طتاور جثغثة لطخراع تحرف شغعا 
السربغ.  "الظاتع"  طتعر  سطى  فطرغضا  جسعد  آل  طمطضئ  تحرف  بغظما  المصاوطئ،  طتعر  سطى  فطرغضا  إغران 
لثلك شصث وجإ سطى المسطمغظ جمغسًا رشخ ضض طا غظاب سظ عثه الصمط السعداء الاغ غسصثعا تضام 
آل جسعد برساغئ بض بأواطر أطرغضغئ، وسثم اقظثراط شغ تروب داتج والشئراء الاغ تثطط أطرغضا لعا 

لثشع المظطصئ شغ أتعظعا جظعات ذعغطئ تساظفث ذاصاتعا ضطعا.

صعات  "اصاتمئ  شغه:  جاء  ٢٠١٩/٠٦/٠٣م)  ١٤٤٠عـ،  رطدان   ٢٩ اقبظغظ،  سربغئ،  جغ  بغ  (بغ  طعصع  ظحر 
أطظ جعداظغئ طصر اقساخام أطام طئظى وزارة الثشاع شغ الساخمئ الثرذعم وتتثبئ تصارغر سظ إذقق ظار 
وترائص حئئ شغ خغام المساخمغظ. وأشادت لةظئ أذئاء السعدان المرضجغئ المحارضئ شغ المزاعرات بأن ١٣

حثخا سطى افصض صاطعا - طظ بغظعط ذفض سمره بماظغ جظعات - خقل طتاولئ الةغح شخ اقحائاك، شغ 
وصئ طئضر طظ خئاح اقبظغظ، ضما أخغإ ١١٦ حثخا آخر بةروح، وغتامض تجاغث أسثادعط. وأشادت تصارغر 
بأن صعات افطظ السرغع اصاتمئ طساحفى شغ الثرذعم، تغث ظصض بسخ الةرتى، سصإ طتاولئ صعات افطظ 
شخ اقساخام. وصالئ وجائض إسقم طتطغئ إن الصعات "اصاتمئ طساحفى روغال ضغر واساثت سطى طظ شغه، 

وطساحفى المسطمغظ"."
: عثه الممارجات تبئئ بما ق غثع طةاقً لطحك بأن الظزام الئعلغسغ شغ السعدان لط غسصط، وأن 
الثي جصط عع رأجه الئحغر وبسخ رطعزه شصط، وأن المةطج السسضري اقظاصالغ عع اطاثاد لسعث الئحغر 
شغ جئروته وتئسغاه فطرغضا، وعع غظاور وغتاور وغثسغ صئعله بمطالإ البائرغظ تاى تتغظ له الفرخئ 
لقظصداض سطغعط والفاك بعط. لثلك غةإ سطى المثطخغظ طظ أعض السعدان وطا أضبرعط، إبخار ذرغص 
الاشغغر  إظةاز  طظ  غامضظعا  تاى  السسضري  المةطج  طع  طفاوضات  شغ  اقظثراط  وسثم  الختغح،  الاشغغر 
التصغصغ شغ السعدان، ولغسطمعا أن أي تشغغر جغضعن طخغره الفحض إذا لط غضظ سطى أجاٍس إجقطغ خاٍف 
ظصغ، غساأخض الظزام التالغ طظ جثوره وغصغط سطى أظصاضه دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 

الظئعة، شغفعزوا بثغري الثظغا واآلخرة.

حث وجثب وخراع سطى ضراجغ التضط شغ السعدان 
بغظ المةطج السسضري وصعى الترغئ والاشغغر، ضقعما 
غاربص باآلخر، شغ جع طحتعن بالاخسغث والاحضغك 
شغ الظعاغا، الضض غرى أظه أتص بأن تضعن له الشطئئ شغ 
المةطج السغادي، خراع ق زال طتاثطاً بغظ الطرشغظ، 
صاطئ سطى إبره جطسات وجطسات، وُأجرغئ طفاوضات 
لط غاعخض شغعا الطرشان الماظازسان إلى تسط واضح 

لضغفغئ الامبغض شغ المةطج السغادي.
شالمةطج السسضري غطرح أظه حرغك أخغض شغ سمطغئ 
الاشغغر ولعقه لما ضان، تغث إظه صام بالعصعف بةاظإ 
المازاعرغظ وتماغاعط، وصثم شغ جئغض ذلك دطاء 
طظ أبظاء الصعات المسطتئ، شعع خاتإ الغث الطعلى 
الترغئ  صعى  ترى  آخر  جاظإ  وطظ  الاشغغر...  عثا  شغ 
وصائثة  لطازاعرات  افجاس  المترك  أظعا  والاشغغر 
لعاء التراك، وافخض أن تسطط طصالغث السططئ، لاصعم 
عغ  تضعن  وضثلك  تراعا،  الاغ  التضعطئ  باحضغض 
شغ  سسضري  تمبغض  طع  المغضاظغضغئ  افغطئغئ  خاتئئ 
المةطج السغادي، وأظعا تسامث أتصغاعا شغ الافاوض 
أطام  المساخمئ  الحسإ  صعى  طظ  السططئ  واجاقم 
وغسعق  بمعصفه،  طمسك  شرغص  شضض  الساطئ،  الصغادة 
تخسغث  شغ  الاخرغتات،  وغخرح  والتةب،  المئررات 

واضح وخراع طتاثم بغظ الةاظئغظ.
صال سدع المةطج السسضري الفرغص أول رضظ خقح 
باسائارعا  والاشغغر  الترغئ  بصعى  (ظرتإ  الثالص،  سئث 
التضعطئ  لاسطغمعا  اقجاسثاد  طــآضــثًا  حرغضئ)، 
الاظفغثغئ ضاططئ طظ رئغج العزراء وتاى أتثث وزغر، 
والئرلمان المصارح ضاطقً، وججءًا طظ المةطج السغادي، 
أطظ  شغ  ظفرط  ولظ  سظثظا،  طا  ضثا  طظ  (أضبر  وصال: 
(الخغتئ  أعطغئ)  ترب  بصغام  ظسمح  ولظ  السعدان، 

٢٠١٩/٠٥/٢٢م).
ضما أضث ظائإ رئغج المةطج السسضري، الفرغص أول 
طتمث تمثان دصطع "تمغثتغ" "لظ ظسطمعا لمظ غرغث 
لّعح  ضما  أغار/طاغع)،   ٢٣ (الحروق  التسابات"  تخفغئ 
المةطج السسضري أغداً بالثسعة قظاثابات طئضرة شغ 
تال وخض الافاوض إلى ذرغص طسثود. (الةجغرة ظئ 
٢٤ أغار/طاغع ٢٠١٩)، وشغ تخسغث آخر، حرع المةطج 
طظ  اظاصالغئ  تضعطئ  لاحضغض  طاصثطئ  ترتغئات  شغ 
الاضظعصراط، تاثطى صعى الترغئ والاشغغر طع تدمغظ 
طحارضئ الةعات الاغ جاعاشص طظ صعى الترغئ والاشغغر 

سطغعا. (اقظائاعئ ٢٦ أغار/طاغع ٢٠١٩).
أطا طظ الةاظإ اآلخر، شصث دسئ صعى الترغئ والاشغغر 
السام  الصطاسغظ  شغ  السمض  سظ  سام  إضــراب  إلى 
والسخغان  الحاطض  لقضراب  تمعغثًا  والــثــاص... 
ظصطاه  له  بغان  شغ  المعظغغظ  تةمع  وذضر  المثظغ، 
اإلضراب  اخاار  أظه  ٢٠١٩م  أغار/طاغع   ٢٦ الخغتئ 
المارددة  المعاصش  لتسط  رغئئ  ق  جئرًا  السغاجغ 

لاظتاز لمطالإ الحسإ السعداظغ.
وشغ ترص سطى تخاعط طظ السططئ الاغ تط اقتفاق 
سطغعا بغظ الطرشغظ، أضثت الاظزغمات المظدعغئ تتئ 
ظثاء السعدان الاغ تحضض أتث شخائض إسقن الترغئ 
والاشغغر، اجاماسا شغ ساخمئ الظمسا شغظَّا شغ الفارة طظ 
٢٤ إلى ٢٦ أغار/طاغع، اجاداشه طرضج دراجات السقم 
لمظاصحئ تطعرات العضع الراعظ شغ الئقد والةععد 
الةارغئ إلصاطئ تضط طثظغ اظاصالغ، وإتقل السقم شغ 
المبطى  العجغطئ  عع  الافاوض  أن  سطى  أضثت  الئقد، 
لقظاصال إلى التضط المثظغ وتثرت طظ الاراجع سما 
تط اقتفاق سطغه بغظ المةطج السسضري وصعى الترغئ 
والاشغغر شغ عثا الثخعص ووخفاه بأظه غسث طضسئاً. 

(جعدان تربغعن ٢٦ أغار/طاغع)
واتفص الطرشان خقل اجاماسات طحارضئ سطى تضعغظ 
طةطج تحرغسغ تحشض شغه صعى الترغئ والاشغغر ٦٧٪ 

العضع يف السعدان إىل أغظ؟
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تضعطئ  باضعغظ  صغاطعا  إلى  باإلضاشئ  المصاسث  طظ 
طظ الحثخغات العذظغئ المساصطئ إلجراء اإلخقتات 
قظاثابات  والاتدغر  الئقد  شغ  القزطئ  اقصاخادغئ 

ساطئ بسث بقث جظعات.
التاضط  وضأظه  غاساطض  المةطج  أن  ظرى  افبظاء  وشغ 
غطغر  السعدان  شغ  افطعر  لمصالغث  المساطط  الفسطغ 
رئغسه إلى طخر وغائادل التثغث طع السغسغ، بط إلى 
السسعدغئ طحارضاً شغ طا غسمى بصمئ الةاطسئ السربغئ، 
إلى  تمغثتغ  ظائئه  جئصه  وصث  ظئغ،  أبع  إلى  بط 
المصاتطئ  السعداظغئ  الصعات  بئصاء  طخرتا  السسعدغئ، 
إلخعاظظا شغ الغمظ، وعضثا غاخرف المةطج السسضري 

باسائاره تاضط السعدان الةثغث...
اطاثاد  عع  السسضري  المةطج  إن  الصعل  وغمضظ 
غثغرعا  ضما  افطعر  غثغر  إظه  تغث  السابص!  لطظزام 
شغ  جائر  عع  إذ  الئحغر،  سمر  الئائث  الظزام  رئغج 
السابص  الظزام  ذرغصئ  بظفج  غتضط  ذاته،  المدمار 
وغمارس  اإلجقم)  سصغثة  سظ  بسغثًا  الرجال  (ععى 
الظزام  اصاقع  سظ  تخرغتاته  شغ  والادطغض  الضثب 
ولضظ  افول،  بغاظه  شغ  ذلك  جاء  ضما  جــثوره،  طظ 
الظزام السابص ظض طعجعدًا بحضطه وأجسه وعغاضطه 
ظفسعا  والطرغصئ  افجج  وشص  غسغر  شعع  ورطعزه، 

شغ ضض حغء طع تشغغر العجعه.
أطا طا غسمى بصعى الترغئ والاشغغر شاسغر شغ ذرغص 
إظااج ظفج الظزام الساصط، بسططاته الصثغمئ الئالغئ 
الساصطئ المظتطئ، تغث غسامغاعن شغ إشراغ صعالإ 
أو  سظثعط،  طظ  بأحثاص  وططؤعا  السابص  الظزام 
الرأجمالغ  بالمظعب  غفضرون  طظ  أو  غرضعظعط،  طظ 
غثالفعط  طظ  وضــض  غغرعط،  وغاعسثون  ظفسه، 
لطاغارات  بالسثاء  وغةاعرون  بالاخفغئ،  الرأي  شغ 
الماتثث  جسغث  الرحغث  بثلك  خرح  ضما  اإلجقطغئ 
الرجمغ لاةمع المعظغغظ، وضثلك غاعسثون باترغر 
الثولئ طظ الثغظ اإلجقطغ، ضما شغ تخرغح طتمث 
وافظضى  ضثلك،  المعظغغظ  تةمع  سدع  غعجش، 
والحاط  اإلصخائغئ  غمارجعن  أشراده  شإن  ذلك  طظ 
طظ  لضض  وغغرعا  اإللضاروظغئ  طعاصسعط  شغ  والسإ 

غاتثث باإلجقم.
الترغئ  وصعى  السسضري،  المةطج  طظ  ضقً  إن  أصعل، 
والاشغغر، ق غرجى طظعط خغٌر فعطظا شغ السعدان بسث 
طظ  جسئاعط  وخطّع  السططئ  سطى  خراسعط  وضح  أن 
الئقد،  أعض  وسصغثة  المئثئغئ  إلى  تساظث  رؤغئ  أغئ 
المساعردة  الرأجمالغئ  لفظزمئ  الاام  وخدعسعط 
شخض  سطى  الحثغث  وترخعط  وتططسعط  الشرب،  طظ 
بق  المثظغئ  بالثولئ  طاثبرغظ  الثولئ  سظ  الثغظ 
بالثغمصراذغئ  غاحثصعن  تةثعط  بض  واضتئ،  رؤغئ 
والفثرالغئ والسططات البقث شغ التضط، وإسادة إظااج 
وسصعدا،  سصعدا  جعره  طظ  ظساظغ  ظططظا  الثي  الظزام 
وضض ذمعتاتعط عغ بظاء دولئ وذظغئ وظغفغئ تصعم 
الضفرغئ  والمظزمات  الثولغئ  المعابغص  اتارام  سطى 
وذأة  تتئ  سئغثًا  ظضعن  فن  وغسسعن  اقجاسمارغئ، 
أن  غثرضعن  وق  اقجاسمارغئ،  الرأجمالغئ  افظزمئ 
اإلجقم جاء بعا ظصغئ خاشغئ بغداء، ق غجغس سظعا إق 

عالك وق غاظضئعا إق ضال.
وشغ الثاام ظصعل إن الثي غاططع إلى السثل والسغح 
غطامج  أن  شسطغه  واآلخرة  الثظغا  شغ  العظغء  الضرغط 
طظ  المظجل  العتغ  ظزام  اإلجــقم،  ظزام  شغ  ذلك 
الراحثة  الثقشئ  ظزام  شغ  المامبض  خئغر،  سطغط  لثن 
سطى طظعاج الظئعة، دولئ الرساغئ الاغ تسعس الظاس 
بأتضام اإلجقم، وصث قتئ بحائرعا شغ افشص، شعغ 
وسث طظ اهللا السجغج وبحرى رجعله الضرغط، شعغ ضائظئ 

 بإذن اهللا وسائثة بسجغمئ الرجال
* سدع طةطج تجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

ازدواجغئ طعصش افطط املاتثة 
بني اظافاضاني، ملاذا؟
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ق غثفى سطى الماائسغظ لفخئار السغاجغئ سئر المظابر 
اإلسقطغئ شغ بقد المسطمغظ أو شغ بقد الشرب وعغ 
افطط  وطآتمرات  طفاوضات  سصث  خئر  لطسالط  تظصض 
سطى  المارتئئ  افوضاع  طظاصحئ  بثخعص  الماتثة 
بعرات الربغع السربغ طظث سام ٢٠١١م تاى غعطظا عثا 
وطا ترتإ سطى عثه المفاوضات والمآتمرات شغ أروصئ 
افطط الماتثة طظ صرارات وتسغغظ المئسعث تطع اآلخر 
أو  لغئغا  أو  الغمظ  أو  جعرغا  شغ  افوضاع  بثخعص 

السعدان... وتاى الختراء الشربغئ طظ صئض.
ولضظ الثي غضاد أن غثفى أو لط تألفه أجماع الماائسغظ 
أو  طفاوضئ  سصث  خئر  اإلسقطغئ  لطمظابر  السغاجغغظ 
تظاصح  الماتثة  لفطط  واتثة  جطسئ  تاى  أو  طآتمر 
شغعا أوضاع بعرة أختاب السارات الخفراء شغ شرظسا 
أو صرار تسغغظ طئسعث أطمغ خاص بمسالةئ افوضاع 

المدطربئ شغعا!
تادح  تاى  المصال؛  ظئثأ  طبال  أصرب  طظ  عظا  وظتظ 

الخعرة لطصارئ.
طسثودة  أغام  جعى  السعدان  بعرة  سطى  غمخ  لط 
بعرة  شغ  الاثخض  شغ  الماتثة  افطط  جارسئ  تاى 
السعدان.. وصث تئاغظئ ردات شسض الثول الفاسطئ شغ 
طاعاذؤئ  وأخرغات  لطبعرة  طآغث  بغظ  طا  افطط  عغؤئ 
السعدان  شغ  التاضمئ  السسضرغئ  المظزعطئ  طع 
شغ  تتثث  صدغئ  أي  طع  الاساطض  شغ  تالعط  وعضثا 
سظث  الظزر  وجعات  اخاقف  وتصغصئ  المسطمغظ.  بقد 
دول طةطج افطط الماتثة شغ عثا المدمار طا عع 
بقد  شغ  طخالتعا  ذئغسئ  تسإ  غسغر  اخاقف  إق 
لعا  غثظع  الاغ  طبًق  شأطرغضا  غغر؛  ولغج  المسطمغظ 
رطعز المآجسئ السسضرغئ السعداظغئ بالعقء والسمالئ 
ق ترى شغ بعرة السعدان إق زسجسئ لقجاصرار وافطظ 
طع  الاساطض  شغ  ضسادتعا  شعغ  برغطاظغا  بغظما  السام؛ 
شغ  أطرغضا  تساغر  أطرغضا  سمقء  غتضمعا  الاغ  الئقد 
طظ  أتئاسعا  وتحةع  أطاطعا  الفثاخ  وتدع  الزاعر 
تتئ  طظ  أطرغضا  سمقء  ضث  الاترك  سطى  السمقء 
التخعل  وعع  الصطغض  أصض  عثا  طظ  والشرض  الساار، 
بصاغا  طظ  افجث  ُغَثطِّفه  طما  البسطإ  ظخغإ  سطى 
"إرادة  إق  السعدان  بعرة  شغ  ترى  ق  شعغ  شرغساه، 
حسإ وتصرغر المخغر لطاشغغر"، سطى أطض أن تسظح لعا 
وتخص  طظاخإ  سطى  سمقئعا  تخعل  شغ  الفرخئ 
والثولئ  الترغات  غطاء  تتئ  طخالتعا  لاتصغص 
الثئغبئ  الئثور  أو  افشضار  طظ  غغرعا  أو  و...  المثظغئ 
والاغ تمبض ظئاًا طظ ترائإ أشضار طئثئعا الرأجمالغ 

الثي أصطص تغاة الئحرغئ وتعلعا إلى جتغط.
تئثأ  المخالح  ظزر  وجعات  اخاقف  تسإ  وعضثا 
الاخرغتات الثبطعطاجغئ والاراحصات اإلسقطغئ الزاعرة 
بقد  خغرات  سطى  الماخارسئ  الثول  بغظ  والثفغئ 
الرأجمالغئ  طخالتعط  جئغض  شغ  شاظسصث  المسطمغظ؛ 
المآتمرات، والةطسات المثخخئ لفوضاع الاغ تةري 
شغ بقد المسطمغظ. وعضثا غظططص المئسعث تطع اآلخر 
والمآتمر والثي بصئئ طآتمر تتئ رساغئ عثه الثول 
الماخارسئ، شغما غتدر الممبطعن طظ بقد المسطمغظ 
حععد زور وسئغثًا أظةاجاً غظفثون طا غمطى سطغعط طظ 
أجغادعط الضفار تضام الثول الماخارسئ، ولضظ المآلط 
الئسطاء  ترى  أن  الئؤغج  المحعث  عثا  شغ  والمتجن 

طظ  غرائجعط  إحئاع  إق  غعمعط  ق  الثغظ  والمشفطغظ 
المآتمرات  تخظسه  شغما  افطض  بارصئ  أن  جطثتظا  أبظاء 

بصغادة المئسعبغظ الثولغغظ!
شغا لغئ حسري..!!

أطاظا  أبظاء  طظ  السغاجغئ  لفخئار  عآقء  غطافئ  أق 
اإلجقطغئ إلى بعرة البائرغظ شغ شرظسا؟! شغظزروا..!!

أت  عض ُعظاك أغما دولئ شغ طةطج افطط الماتثة تَةرَّ
لطاثخض شغ حأظعا الثاخطغ وجغادتعا ضثولئ وحسإ؟!

وعض عظاك أغما جطسات ططعلئ لطظصاش تعل افوضاع 
شغ شرظسا أو تط إرجال طئسعث دولغ؟!

ضما  بالعضالئ  تثخطئ  دولئ  أغما  عآقء  غرى  وعض 
شغ  غربغ  أخدر  بدعء  واإلطارات  السسعدغئ  تاثخض 

صدغئ الغمظ؟!
الضاشرة  الماتثة  افطط  طظ  حفصئ  َغتَسُئعظعا  َأم 
غآبرعا  طما  أضبر  المسطمغظ  بقد  شغ  رتماعا  تظجَّلئ 
شغعا  اضطربئ  الضفر  بقد  طظ  بطث  سطى  حفصاعا 

أوضاسعا طبض "شرظسا"؟!
ْفَواِهِهْم 

َ
... صال تسالى: ﴿َقْد بََدِت الَْبْغَضاء ِمْن أ ، ضقَّ ضقَّ

إِن  اآليَاِت  لَُكُم  بَيَّّنَا  َقْد  ْكَبُر 
َ
أ ُصُدوُرُهْم  تُْخِفي  َوَما 

ُكنُتْم َيْعِقلُوَن﴾.
شغا طسحر السغاجغغظ شغ بقد المسطمغظ! أطا آن افوان 
أن  شاسرشعا  السزغط  اإلجقم  سجُة  ظثعتضط  تسابغر  أن 
خغر التطعل لمسالةئ حآون تغاتضط عع ذلك التض الثي 
جاء به خغر طئسعث لطسالمغظ طتمث ، وصث أخئرضط أن 
التض شغضط تغظ تدطرب افطعر وغاسطط سطغضط تضط 
َِّي  ُ ِ ْ ُ الةئر والةعر... ق غضعن إق طا ضما صال : «َعَلْ
...» وعثا لظ غضعن إق  ْعِ  َ ْ َ ِم ی اِشِ َلَفاِء الَّ ُ َوُسَِّة اْل
شغ ظض تضط اإلجقم، شغ ظض الثقشئ الراحثة الصائمئ 
صرغئا بإذن اهللا... روى تثغفئ بظ الغمان سظ رجعل اهللا 
ِة» شغ التثغث  َّ ُ َهاِج الُّ ُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ ُ َّ َت : «...ُث

الختغح الثي أخرجه أتمث شغ طسظثه.
اصاثغاط  إن  الساجئ  خغر  أظاط  المسطمغظ!  طسحر  شغا 
ضالُثطى  تضعظعا  شق  بعثغه،  واعاثغاط  اهللا  برجعل 

تاقسإ بعا زطرة الضفر شغ طةطج افطط الماتثة.
وافضاجرة  الصغاخرة  صعروا  بسغاجاعط  أجثادظا  إن 
بُمطِضعط المماث؛ ذلك فظعط سرشعا سثوعط شما اباشعا 
طظعط حفصئ وق ارتةعا طظعط رتمئ طعما ضان تالعط.
غغرعا  أو  ضأطرغضا  ضاشرة  دولئ  ضاظئ  عض  أتثرون؟! 
سطغضط  لافرض  افرض  أصخى  طظ  تأتغ  أن  لااةرأ 
تتضمعن  وأظاط  الثئغبئ  العضسغئ  وتطعلعا  سظةعغاعا 
الئحرغئ..  تارغت  سرشه  ضااب  أسزط  إلى  وتتاضمعن 

"الصرآن السزغط"؟!
وعض أظساضط ُغئار افغام وسَغضط؛ تاى تتاضمعا ِلَمظ 
وبحرى  ربضط  شرض  عغ  الاغ  الثقشئ  دولئ  عثطعا 

رجعلضط وذرغص سجضط وسجتضط؟!
طثى  سطى  اإلغمان  بظثاء  ُغظادغضط  الاترغر  تجب  شعثا 
جظعات؛ شاجمسعا واسصطعا طا غصعل وق تساشحعا بغابضط 
أن  أتص  شالتص  التص  ضان  شإن  آذاظضط  سظه  عا  وَتُخمُّ
دولئ  أي  شأخئروظا  تروظه  الثي  غغر  ضان  وإن  ظاَّئسه، 

وظزام غغر دولئ الثقشئ وظزام اإلجقم تئاشعن؟!
ّفَُها الَِّذيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ ِهللاِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَعاُكم 

َ
﴿يَا ك

لَِما يُْحيِيُكْم﴾
 الطعط عض سطى الُثساة إق الئقغ المئغظ... الطعط شاحعث

حذار یا أهلنا فی السودان
فنظام البشیر ما زال قائما رغم سقوط رأسه البشیر

أمریکا تدبر وتأمر ورویبضات المسلمین ینفذون طوعا ال کرها!!


