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وراءه  وطظ  المةرم  السمغض  السعري  الظزام  دأب 
أطرغضا  رأجعا  وسطى  الرأجمالغئ  الشربغئ  الصعى  طظ 
اظاخار  أي  سطغه  البعرة  تتصص  سظثطا  الخطغئغئ، 
طا،  أعثاف  تتصغص  سظ  عع  سةجه  سظث  أو  سسضري 
بسئإ  ذلك  المفاوضات؛  إلى  غطةأ  أن  سطى  دأب 
تخثروا  طظ  سظث  السغاجغ  العسغ  بشغاب  طسرشاه 
تتصصه  شما  وسسضرغا،  جغاجغا  تالغا  البعرة  صغادة 
سطى  جغاجغا  تثسره  سسضرغا  الحام  شغ  افطئ  بعرة 
ذاولئ المفاوضات والعثن شغ ظض عثه الصغادات، 
طظ  الحام  بعرة  طسغرة  شغ  واضتا  ظراه  طا  وعثا 
جظغش إلى أجااظئ وجعتحغ وأخعاتعا سطى طثار ١٠

حاعث  خغر  إق  افخغرة  درسا  أتثاث  ولغسئ  جظعات. 
حرارة  درسا  أعض  عط  شعا  ذلك،  سطى  دلغض  وخغر 
بئسخ  وصاطعا  ظعدعا  سظثطا  المئارضئ  البعرة  عثه 
وافجطتئ  المسثات  وبأبسط  السسضرغئ  افسمال 
الظزام  سطى  لطظزر  قشاا  سسضرغا  ظخرا  تصصعا 
عع  المةرم  الظزام  عثا  شسارع  الماعالك،  السعري 
الضفر  رأس  أطرغضا  ورائعط  وطظ  التاصثة  وروجغا 
المرتئطئ  غغر  المثطخئ  الاترضات  عثه  اتاعاء  إلى 
أعض  تةربئ  أن  إق  المفاوضات.  ذاولئ  إلى  وجرعا 
درسا السابصئ وسطمعط بشثر الظزام السعري وروجغا 
وق  لعط  سعث  ق  وأظعط  صئطعط،  طظ  وأطرغضا  بض 
ذطئ وق طغباق، طا زال غتمغعط طظ أن غثسروا طا 
ذاولئ  بض  المفاوضات  ذاولئ  سطى  سسضرغا  ضسئعه 
الثجائج والمآاطرات، وطع ذلك شإظه غئثو واضتا 
شغ  التراك  اشاصار  المرتطئ  عثه  شغ  جطغا  وغزعر 
وعثا  العاسغئ؛  السغاجغئ  الصغادة  إلى  وتعران  درسا 
وبالاالغ  ضئابغا  أطاطعط  السغاجغ  افشص  غةسض  طا 
الثي  افطر  لثغعط،  واضتئ  غغر  السغاجغئ  الرؤغئ 
الثطعة  إلى  واقظاصال  تصثطعط  وبغظ  بغظعط  غتعل 
المرتئط،  غغر  الاترك  عثا  شغ  واقجامرار  الباظغئ 
الظزام  سطى  تأبغره  ولغجداد  تخاسثغا  المثطص، 
السغاجغئ  الصغادة  غغاب  إن  المةرم.  السمغض  الئسبغ 
العاسغئ المثطخئ عع الثي غتعل دون وضع أعثاف 
وبالاالغ  البعري،  لطتراك  وطئطعرة  واضتئ  جغاجغئ 
الاغ  والعجائض  وافجالغإ  الثطط  تتثغث  غمظع 
وابصئ  بابائ  بثطا  لطعخعل  بتسئعا  السغر  غةإ 
إلى عثه افعثاف. ظسط طا زلظا طع طسدطئ أن غغاب 
تاما  غآدي  المثطخئ  العاسغئ  السغاجغئ  الصغادة 
آخر  وبمسظى  السغاجغ،  العسغ  غغاب  إلى  رغإ  وبق 
ذئغسغئ  ظاغةئ  عع  عثا  السغاجغ  العسغ  غغاب  إن 
تتمض  الاغ  المئثئغئ  السغاجغئ  الصغادة  لشغاب 
اإلجقم  طحروع  تالاظا  شغ  وعع  طئثئغا،  طحروسا 
السزغط؛ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة. 
لغج  المططعب  أن  سطى  الاأضغث  طظ  عظا  بث  ق  إذن 
ق  بض  صغادة،  أي  جغاجغئ  صغادة  وجعد  طةرد  عع 
حروط  السغاجغئ  الصغادة  عثه  شغ  تاتصص  أن  بث 
واإلخقص  والخثق  السغاجغ  العسغ  أعمعا 
العاجع  وافشص  العاضتئ  والرؤغئ  والبئات  الثالص 
ضض  تثاخر  طئثئغئ  ضطمئ  ولسض  الةاطع،  والمحروع 
وطفاعغط  أشضارا  تتمض  المئثئغئ  الصغادة  فن  عثا 
طظئبصا  طاضاطق  وطحروسا  ظزر  ووجعات  وطصاغغج 
أن  عغ  والثقخئ  تساظصعا.  الاغ  افطئ  سصغثة  طظ 
وأعض  سام  بحضض  اإلجقطغئ  افطئ  الغعم  تتااجه  طا 
تجب  تعل  اقلافاف  عع  الثخعص  وجه  سطى  الحام 
الخادصئ  المئثئغئ  السغاجغئ  الصغادة  شعع  الاترغر 
لاعتث  اإلجقم  طحروع  تتمض  الاغ  المثطخئ، 
طحروع  ضظاظئ  شغ  وتدسعا  العائطئ  افطئ  ذاصات 
اإلجقم، وعثا طا غساةطإ ظخر اهللا جئتاظه وتسالى 
وغضعن  وافطظ،  والامضغظ  باقجاثقف  لظا  ووسثه 
بحرى  أغثغعط  سطى  تاتصص  فن  أعًق  الحام  أعض 
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اقجاسمار  خطط  سطى  الطاولئ  الةغح  لصطإ  الشرب 
طظ  افطئ  وساص  المشاخإ  افطئ  جططان  واجاساد 

عغمظئ اقجاسمار.
ضض افتثاث الاغ طرت ببعرات افطئ ُغزعر أن جغعش 
رأغظا  بض  لفطئ  سثوة  لغسئ  جغعحا  بخفاعا  افطئ 
وغظخروظعا  طخابعا  شغ  افطئ  غحاذرون  ضئاذا 
أتغاظا،  والاظضغض  لطصاض  تسرضعا  ولربما  تضاطعا  سطى 
بسخ  غعظش  أن  ذاك  أو  الظزام  عثا  اجاطاع  وإن 
وتثاتعا شغ صمع البائرغظ شغ تطك الئطثان، طساسغظا 
طا  لضظ  والاثعغش  والسغش  والمال  المضر  بأجالغإ 

زالئ الةغعش عغ أطض افطئ وطقذعا.
لضظ ق بث لفطئ أن تثرك شغ العصئ ظفسه أن عثه 
المساسمر  السثو  جغطرة  لضظ  أبظاؤعا،  عط  الةغعش 
داء  عع  الثئغبئ  خططه  لامرغر  الةغح  صغادات  سطى 
أجض  طظ  وبعراتعا  تدتغاتعا  ضض  غصعض  سدال 
الاشغغر، وأن عثه البعرات لظ تآتغ أضطعا إق إذا صاطئ 
وتتثغث  إلغه  العخعل  وضغفغئ  عثشعا  باتثغث  افطئ 
وختغح  واضح  طحروع  وشص  وغعجععا  غصعدعا  طظ 
غضعن بمبابئ دجاعر بغظ افطئ والصغادة غضعن لفطئ 
التص الضاطض وضاطض الصثرة سطى الظخح والمتاجئئ شغ 
المعخض  الطرغص  سظ  اظتراف  أو  خطض  أي  وجعد  تال 
افطئ  سطى  لثلك  إضاشئ  المظحعد،  العثف  لاتصغص 
الثغظ  بعا،  الماربخعن  أسثاؤعا  عط  طظ  تسرف  أن 
تتصغص  لمظع  أطاطعا  السراصغض  وغدسعن  بعا  غمضرون 
عثشعا، وطظ أخطر السراصغض السمض سطى طظع اجاماسعا 
والافاشعا واتثاذعا لصغادة جغاجغئ واسغئ طثطخئ طظ 

أبظائعا العاسغظ سطى طضر السثو وطثططاته.
ضثلك سطى افطئ أن تسغ أن أطرغضا عغ راسغئ اإلرعاب 
افزطات  طآجسات  وخاتئئ  رجاقته  وخاظسئ  افولى 
شغ السالط، شعغ الرأس الحغطاظغ المثبر لطترب ضث 
اإلجقم والمسطمغظ واجاسئاد الحسعب، شفغ ططئثعا 
السغاجغ غاط تتدغر السمعم والمآاطرات الاغ تفاك 

أششاظساان وذالئان
الثثاع واملسآولغات

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ جغش اهللا طساظغر*

غا صادة الةغعش اظخروا افطئ واخثلعا أطرغضا

غا أعض لئظان: إن افزطات تاعالى سطغضط وآن لضط 

أن تاثطخعا طظعا طظ خقل إجصاط الظزام بضاططه 

طظ رأجه وتاى أخمص صثطغه، وإزالئ عثا الضغان 

بحرع  غتضط  أطئ،  طظ  ججءا  لئظان  وإسادة  الفاحض 

والسثل. بالتص  الظاس  حآون  وغرسى  تسالى  اهللا 
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ضطمئ السثد

صث  الماسةرشئ  اقتاققت  ضض  أن  الاارغت  أبئئ  لصث 
واجعئ عجغمًئ طثلًئ شغ أششاظساان. شصط شغ الـ٤٢

(اقتتاد  سالمغاان  صعتان  اضطرت  الماضغئ،  ساطًا 
السعشغاغ وأطرغضا وتطفاؤعا شغ الظاتع) لاةرع طرارة 

العجغمئ سطى عثه افرض.
تصائص  ساطاً  سحرغظ  صئض  أطرغضا  تةاعطئ  وبالمبض، 
أششاظساان تماطاً طبض تارغثعا، وتدارغسعا الخسئئ، 
أعطعا  وجعاد  والئسغط،  الصئطغ  التغاة  وظمط 
وتدتغاتعط. وافعط طظ ذلك، تةاعطئ أن أعض عثه 
افرض غساجون بسصغثتعط، وسطى الرغط طظ طسرشئ ضض 

حغء عاجمئ بشطرجئ وصاطئ باتاقل أششاظساان!
لصث اجاشطئ أطرغضا ضض افجالغإ لاثثع ظخش السالط 
والاغ  اإلرعاب"،  سطى  بـ"الترب  الضاذب  اقدساء  تتئ 
والمسطمغظ،  اإلجقم  ضث  ترباً  العاصع  شغ  ضاظئ 
الثغمصراذغئ  عغ  شارغئ  حسارات  تتئ  لاسئؤاعط 
وإسادة  الثولئ،  وبظاء  الماطعرة،  وافطئ  والترغئ 
وتصعق  المرأة  وتصعق  اإلظسان،  وتصعق  اإلسمار، 
(افصطغات). تتئ عثه الثرائع، شرضئ أصطغئ سمغطئ طظ 
بغظ طا غسمى بالصادة السغاجغغظ والسسضرغغظ سطى 
حاذة،  تضعطئ  تحضغض  خقل  طظ  افرض  عثه  أعض 
سطى  الئصاء  اجاطاسئ  لما  المتاطئ،  الصعات  دسط  لعق 

صغث التغاة لغعم واتث بغظ طسطمغ أششاظساان.
لصث أظفصئ أطرغضا أضبر طظ ٢ ترغطغعن دوقر سطى عثه 
افرض، وخسرت تعالغ ٢٥٠٠ جظثي وأضبر طظ ٢٠

ألش جرغح، وسحرات اآلقف طظعط ترضعا عثه افرض 
بخثطات ظفسغئ سمغصئ، واظاتر السثغث طظعط والئصغئ 
والخثطات  بالثظإ  بالحسعر  ططغؤئ  تغاة  غساظعن 
والظثوب والةروح بسئإ الةرائط والصسعة واإلرعاب 

الثي ارتضئعه ضث افبرغاء السّجل.
سظثطا أدرضئ أطرغضا عجغماعا السسضرغئ المعغظئ شغ 
أششاظساان، ظسغئ سطى الفعر وسعدعا الضاذبئ لثاشسغ 
وسمقئعا  أششاظساان  وحسإ  افطرغضغغظ  الدرائإ 

بإسقظعا اظستاباً غغر طحروط طظ الئقد.
إلى جاظإ ذلك، صادت أطرغضا الطسئئ سطى عثا الظتع 
لاتصغص أعثاشعا، طظ خقل طتادبات السقم واقتفاق 
طع ذالئان، وعع طا سةجت سظ تتصغصه خقل ٢٠ ساطًا 
طظ الترب. لضظ خثاسعط شحض طرًة أخرى فن ذالئان، 
إرعابغئ"  "جماسئ  تسمغاعا  سطى  أطرغضا  اساادت  الاغ 
بسئإ سثم اطابالعا لطصغط الثغمصراذغئ واإلظساظغئ، 
أسطغئ حرسغئ دولغئ. جاشر بسخ صاداتعا إلى بطثان 
طثاطفئ وأصاطعا سقصات طسعط، لصث وّجسعا ظفعذعط 
وجغطرتعط داخض الئقد وبرزوا ضعاتث طظ افذراف 
لطصدغئ افششاظغئ الاغ وّصسئ طسعا أطرغضا  الرئغسغئ 
أخغرًا اتفاصغئ الثوتئ شصط طظ أجض تفر طاء وجععا.

أطرغضا لط تضاش بثلك بض واخطئ لسئاعا المثادسئ 
تغث اسارشئ رجمغًا وشغ العصئ ظفسه بضض طظ ترضئ 
تضعطاعا  أن  اشارضئ  لصث  ضابعل.  وتضعطئ  ذالئان 
الثطغئ جاضعن صادرة سطى طصاوطئ وطتاربئ ذالئان 
تئغظ  لضظ  المسرضئ،  جاتئ  شغ  الترب  تغار  وتشغغر 
أن  أطرغضا  تثرك  لط  الاصثغر.  شغ  آخر  خطأ  عثا  أن 
تضعطاعا الثطغئ الثائظئ والفاجثة لغسئ لعا جثور 
بغظ الحسإ المسطط شغ أششاظساان طظث الغعم افول. 
لعثا السئإ، لط تساطع الئصاء فضبر طظ بدسئ أجابغع 
وسعاخط  طصاذساتعا  جمغع  طعغظ  بحضض  وشصثت 
طظ  الّرغط  سطى  صخغرة.  زطظغئ  شارة  شغ  المصاذسات 
ضان  افشراد،  طظ  صطئ  وطخالح  الحثخغئ  طخالته 
أحرف غظغ غتاول المصاوطئ، لضظ طصاوطاه تداءلئ 
شغ الطتزئ افخغرة بسئإ الفرار المثجي طظ الئقد، 
الشرب  أرجض  اآلن  الساخظئ.  المغاه  شغ  أتئاسه  تارضًا 
٥٠٠٠ جظثي أطرغضغ إضاشغ و٦٠٠ جظثي برغطاظغ 
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أسطظئ العقغات الماتثة افطرغضغئ سطى لسان جاطاظبا 
لطاظمغئ  افطرغضغئ  لطعضالئ  الاظفغثغئ  المثغرة  باور 
جعداظغئ  طسطتئ  صعات  إظحاء  طع  وصعشعا  الثولغئ 
السرغع  والثسط  الةغح  تةمع  وطعظغئ  طعتثة 
وصعات ترضات الضفاح المسطح تتئ صغادة واتثة شغ 
طع  جاصش  الماتثة  العقغات  أن  وأضثت  السعدان، 
السعدان دوطا طا واخض الطرغص سطى طئادئ السقم 
وصالئ  والثغمصراذغئ،  والمساواة  والسثالئ  والترغئ 
إن بقدعا ترغث أن تساسث وتساعط طع السعدان شغ 
جاطاظاا  وأحارت  السثغثة،  وطعارده  برواته  اجاشقل 
اقظاصالغئ  التضعطئ  اتثثتعا  طفخطغئ  صرارات  إلى 
لئج  تتثد  الاغ  الصعاظغظ  إزالئ  طظعا  اآلن،  المثظغئ 
المرأة وصعاظغظ الظزام السام وجرطئ بالصاظعن خاان 
اإلظاث وأضثت المساواة بغظ المعاذظغظ دون الظزر 
إلى الثغظ أو السرق أو الظعع وبسطئ الترغات الساطئ 

والترغات الثغظغئ شغ الئقد. (جعظا، ٢٠٢١/٨/٣).
سطى  غطائج  صث  طعتثة  طسطتئ  صعة  سظ  التثغث 
أعض  جمع  ترغث  وضأظعا  أطرغضا  شازعر  الئسخ 
تتثث  شق  واتثة  إطرة  تتئ  حمطعط  ولط  السعدان 
والسقم  افطظ  وغتض  بغظعط  تروب  أو  ظجاسات 
دغارعط، لضظ التصغصئ عغ أن عثا الثطاب عع خطاب 
الةغعش  صادة  طظ  ظفسه  له  تسعل  طظ  لضض  طعجه 
الماضابرة شغ السعدان الطسإ بسغثًا سظ المغثان الثي 
ترجمه أطرغضا ووشص المرتطئ المرجعطئ بسظاغئ والاغ 
المثظغغظ  خطط  إلشحال  المظزط  السمض  تصادغ 
الثغظ عط بثورعط غسمطعن سطى ضحش ارتجاق صادة 

الةغح وعط جعاء شغ ذلك.
إن جسغ أطرغضا لطسغطرة سطى الةغعش شغ ضض بقد 
المسطمغظ الاغ اظثلسئ بعا بعرات ظاتب طظ أن تطك 
الةغعش صث جاعمئ شغ إزالئ رأس الظزام شغ بقدعا، 
رغط تتضمه ودغضااتعرغاه، وعغ صادرة سطى إتثاث 
اقلافاف  وسمطغات  الادطغض  ولعق  الةثري،  الاشغغر 
لثول  والسغاجغغظ  الفضرغغظ  السمقء  طظ  الحغطاظغئ 

القیادة السیاسیۀ المخلصۀ
سبیل الخالص

ورد الثئر الاالغ سطى طعصع (روجغا الغعم، اقبظغظ 
٨ طترم ١٤٤٣عـ، ٢٠٢١/٠٨/١٦م): "صال طخثر 
صدائغ شغ الصرم، إن طتضمئ الثائرة السسضرغئ 
وأسداء  طظزمغظ  أربسئ  سطى  تضمئ  الةظعبغئ، 
الصرم  شغ  اإلجقطغ"  الاترغر  "تجب  تظزغط  شغ 
بالسةظ لفارات ذعغطئ. وأضاف المخثر: "أداظئ 
المتضمئ عآقء الماعمغظ وتضمئ سطغعط بالاالغ: 
طسسعدوف وخطغطعف - ١٨ ساطا، وضاظاغمغروف - 
١٢ ساطا، وظاجغش - ١٣ ساطا شغ طرضج إخقح حثغث 

الظزام، طع صداء أول ساطغظ شغ زظجاظئ السةظ". شغ الفارة طظ تجغران/غعظغع ٢٠١٨ إلى تجغران/غعظغع ٢٠١٩، 
ظزط لغظعر خطغطعف ورجقن طسسعدوف وأحرشا سطى ظحاط خطغئ "لتجب الاترغر" شغ طثغظئ العحاا بالصرم. وضمئ 
عثه الثطغئ ضمظ سظاخرعا، رجقن ظاجاغش وإلثار ضاظاغمغروف. وظحط أسداء الثطغئ، شغ تةظغث سظاخر جثغثة 
لطمظزمئ اإلرعابغئ وجمسعا الائرسات المالغئ لعا، تاى لتزئ الصئخ سطغعط شغ ١٠ تجغران/غعظغع سام ٢٠١٩".

النظام الروسی یواصل اعتقاالته لشباب حزب التحریر

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة غادة سئث الةئار (أم أواب)*ـ 
جط
طار



 افربساء ١٧ طظ طترم ١٤٤٣عـ المعاشص ٢٥ آب/أغسطج ٢٠٢١ طـ٢     السثد ٣٥٣

غمعت المؤات طظ المخابغظ بفغروس ضعروظا شغ بظشقدش ظاغةئ ظصص طراشص افضسةغظ ووتثات السظاغئ 
الختغ  الصطاع  لاطعغر  القزطئ  الثطعات  غاثث  لط  الظاس،  فطر  غعاط  ق  الثي  تسغظئ،  ظزام  فن  المرّضجة، 
شغ السام وظخش السام الماضغ. وبثق طظ ذلك، ظعإ رجاقت الظزام المطغارات بتةئ حراء المسثات الطئغئ 
وجائض  روتغظغ  بحضض  التضعطئ  تساثثم  الختغ،  الصطاع  شغ  شحطعا  سظ  الظصاش  ولاتعغض  والطصاتات. 
اإلسقم لعضع الطعم سطى الظاس بأظعط ق غائسعن اإلرحادات الختغئ لائرغر إغقصعط القإظساظغ. وسطغه شصث 
اإلغقق  سمطغات  بسئإ  أظه:  شغه  أضث  ختفغا  بغاظا  بظشقدش  وقغئ  الاترغر/  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أخثر 
الماضررة، شإظه غاط تثطغر اصاخاد الئقد، وغساظغ الظاس بحضض ضئغر لضسإ صعت غعطعط، بض إن بسدعط 
غظاترون لسةجعط سظ تعشغر الطسام فذفالعط أو لسثاد دغعظعط الضئغرة الاغ غسةجون سظ جثادعا؛ ضما 
الحعارع  إلى  الثروج  طظ  الظاس  غامضظ  ق  تاى  الظاس،  لصمع  ضأجطعب  اإلغقق  جغاجئ  التضعطئ  اتئسئ 
بظشقدش:  شغ  والمظسئ  الصعة  فعض  الظثاء  طعجعا  الئغان  وتابع  افجاجغئ.  التاجات  طظ  بتصعصعط  لطمطالئئ 
إلى  غثرجعن  الثغظ  السمض  سظ  والساذطغظ  الةغاع  إّن  افطظ،  وأجعجة  الةغح  شغ  المثطخعن  الدئاط  أغعا 
الظزام،  عثا  صئض  طظ  بسغظه  الطشغان  عع  وعثا  تشرغمعط،  غاط  أو  اساصالعط  غاط  تغاتعط  إلظصاذ  الحعارع 
«َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رجعل  صال  القإظساظغئ،  الاسطغمات  عثه  تظفغث  خقل  طظ  اقجائثاد  عثا  طظ  ججءًا  تضعظعا  شق 
طسطط. ختغح  اْإلِميَاِن»  أَْضَعُف  َوَذلَِك  َفِبَقلِْبِه  يَْسَتِطْع  لَْم  َفإِْن  َفِبلَِسانِِه  يَْسَتِطْع  لَْم  َفإِْن  ِبَيِدِه  ُْه  َفلُْيَغريِّ ُمْنكَراً  ِمْنكُْم  َرأَى 

سطى خطفغئ السراك السظخري الثي تثث طآخرا شغ طظطصئ ألاغظ داغ شغ أظصرة، والعةعم سطى طظازل المعاجرغظ طظ 
أعض جعرغا وظعإ طااجرعط، صال بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ ترضغا إظعا عةمات 
حائظئ، صام بعا تفظئ طظ المثربغظ الثغظ أبارعط الثطاب السظخري طظ السغاجغغظ الثغظ غربطعن بغظ زغادة 
طسثل الئطالئ، واظثفاض صغمئ الطغرة الارضغئ، وبغظ صثوم إخعاظظا السعرغغظ وافششان إلى ترضغا، وأرجع الئغان السئإ 
إلى الظزام الرأجمالغ السطماظغ المطئص والاآضض البصاشغ الثي غاسرض له طظث صرن، وبسخ حرائح المةامع المتئئ 
لطشرب، المثثوسغظ بالثطاب السظخري والثغظ غآطظعن بافغثغعلعجغئ السطماظغئ. ودسا الئغان التضعطئ الارضغئ قتثاذ 
جمغع الاثابغر القزطئ لمظع وصعع تعادث طمابطئ. وشغ العصئ ظفسه، طساصئئ السغاجغغظ المترضغظ الثغظ غتاولعن 
تتصغص طضاجإ جغاجغئ باجاشقل إخعاظظا المسطمغظ المعاجرغظ لطئصاء سطى الساتئ بالثطابات السظخرغئ. وخاط 
الئغان طآضثا: ق حك أن دولئ الثقشئ الراحثة، عغ العتغثة الاغ جاصدغ سطى طرض السظخرغئ، وتجغض التثود 
المخطظسئ الاغ تط إظحاؤعا بغظ المسطمغظ وتسغثعط إخعة وتعتثعط جسثًا واتثًا طظ جثغث بإذن اهللا تسالى.

لغج طظ المئالشئ الصعل إن صدغئ ضحمغر تاحابه إلى 
تّث ضئغر طع صدغئ شطسطغظ، تحابعاً غخض تّث الاطابص 
وشغ  السثو  لخالح  افرض  شغ  الافرغط  ظاتغئ  طظ 
السغاجغغظ  طظ  المساثثطئ  والاسئغرات  الاخرغتات 
الثغظ غّثسعن تمبغطعط لطصدغاغظ، طظ طبض: (أحاد، 
وأسرب، وتسّعث، وأوخى، وحةإ، واجاظضر، وذالإ...
الت)! شغ عثا السغاق ظثضر أن رئغج وزراء باضساان 
بصائه  سطى  المتاطئ  ضحمغر  بحسإ  أحاد  خان  سمران 
وتسّعث  المخغر"،  تصرغر  أجض  طظ  ضفاته  شغ  "حةاساً 
"تاى  الحسإ  تصعق  أجض  طظ  خعته  رشع  بمعاخطئ 
لصرارات  وشصاً  طساصئطعط  باصرغر  لطضحمغرغغظ  ُغسمح 
طةطج افطظ الثولغ". الصدغاان بثأتا شغ وصئ واتث 
تصرغئا (شغ سام ١٩٤٨م)، والحسئان المسطمان غعاجه 
ضض طظعما سثّوًا لثودًا تاصثًا سطى اإلجقم والمسطمغظ، 
غسسى لافرغس الئقد طظ جضاظعا افخطغغظ وإبادتعط، 
وغصعم بممارجات تشاخإ تصعصعط المحروسئ، وضما 
سطى  بحسئ  طثابح  شطسطغظ  شغ  المسطمعن  حعث 
أغثي دولئ غععد سئر طا غجغث سطى جئسغظ جظئ، حعث 
المثابح  طظ  السثغث  ضثلك  ضحمغر  شغ  المسطمعن 
الاغ ذعإ ضتغاعا اآلقف طظعط، والصدغاان حعثتا 
ضغاع  سطغه  ترتإ  افطظ  طةطج  شغ  دولّغاً  تعاذآًا 
الئقد وضغاع تصعق المسطمغظ، وصث خثرت سحرات 
الصرارات الاغ تآغث تص الحسئغظ شغ تصرغر طخغرغعما، 
واإلداظات قساثاءات دولئ غععد شغ شطسطغظ والثولئ 
تظّفث  لط  الصرارات  عثه  لضظ  ضحمغر،  شغ  العظثوجغئ 

تاى الغعم ولظ تظّفث، شافطط الماتثة عغ ظفسعا الاغ 
الاغ  الثولغئ  الصرارات  تظفغث  باتةاه  تسَع  ولط  تراخئ 
الرغط  سطى  ضحمغر،  شغ  المسطمغظ  لخالح  أخثرتعا 
طظ اّذقع المةامع الثولغ وسطى رأجه افطط الماتثة 
سطى طمارجئ الصعات العظثغئ لةرائط وتحغئ ق طبغض 
لعا شغ الاارغت، طظ صاض وتسثغإ وتحرغث لطمسطمغظ 

وعاٍك لفسراض وترق لطمظازل والمااجر والتصعل...
افرض"،  سطى  اهللا  "جظئ  عع  ضحمغر  ضطمئ  طسظى  إن 
وغطابص المسظى وخَش رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص لفرض المئارضئ 
شطسطغظ، تغث ورد سظ ابظ سئاس صعله طرشعساً: «من 
أراد أن ينظر إىل بقعة من بقاع الجنة فلينظر إىل بيت املقدس»، 
وضما دظج غععد بغئ المصثس وسابعا شغه الفساد، 
زخرشعا  العظثوجغ  اقتاقل  ظض  شغ  ضحمغر  شصثت 
طعتحئ  وصئعر  طظسجلئ  صفار  إلى  وتتعلئ  وروظصعا، 
طعةعرة، بسث أن بطس سثد الصعات العظثغئ شغعا أضبر 
طظ ططغعن جظثي عظثوجغ غمبطعن ظتع ظخش تسثاد 
بأعض  والاظضغض  الصاض  عمعط  جّض  العظثي،  الةغح 
ضحمغر. لسّض الفارق العتغث بغظ الئطثغظ عع شغ تسثاد 
السضان، تغث غخض سثد جضان ضحمغر إلى أضبر طظ 
الثغظ  شطسطغظ  جضان  سثد  غخض  بغظما  ططغعظا،   ٦٠

بصعا شغعا بسث الاعةغر ظتع ٦ طقغغظ.
اظاثابعا،  بسث  لغععد  شطسطغظ  برغطاظغا  طّطضئ  ضما 
٥,٧ بمئطس  جغظس  لشقب  ضحمغر  بئغع  برغطاظغا  صاطئ 

ططغعن روبغئ بمعجإ اتفاصغئ أطرغاسار شغ آذار/طارس 
١٨٤٦م، غثاة الترب افولى الاغ ظحئئ بغظ اإلظةطغج 
والسغت، وصث سّطص برغط ظاث بجاز سطى عثه الخفصئ، 
ضحمغر  شغ  المسروشئ  السغاجغئ  العجعه  أتث  وعع 

الاعاخض  وجائض  سطى  الحغء  بسخ  سالغًئ  أو  خاشاًئ 
وأتئاسعط،  لطسغاجغغظ  ولسظًا  جئابًا  افجــعاء  تمف 
الثغظ غاضحش شسادعط الصاتض - بضض طا شغ الضطمئ 
طظ طسظى - شغ ضض لتزئ؛ لضظ سطى افرض، الظاس 
طظعضٌئ طاسئٌئ، خارت أو تضاد تصر بضض تعجعات رشع 
الثسط وطا حاضطعا، شصط طظ أجض الثقص طظ عثه 
بغعت  إق  بغئ،  ضض  دخطئ  الاغ  الثاظصئ  الدشعذات 

الطئصئ السغاجغئ الفاجثة وأتئاسعا.
جئغض  شسطى  طمظعةئ،  افطعر  أن  ضغش  غرى  والماابع 
المبال، عا عع ظصغإ أختاب المعلثات غخرخ طاتثغًا 
سطى  لطظاس  الضعرباء  تصثغط  بإطضاظعا  أظعا  الثولئ، 
افصض لمثة بماظغ جاسات غعطغًا بض أربع سحرة جاسئ، 
الثولئ  سظث  الضعرباء  لاعلغث  العصعد  طثجون  وأن 
سطى  السإء  طظ  غثفش  وعــثا  أغطعل،  لحعر  غضفغ 
شطماذا  المازوت.  أزطئ  ُتتض  رغبما  الثاخئ  المعلثات 
إلى  العخعل  تث  إلى  الزرف  عثا  شغ  الثولئ  تصظظ 
وبعاخر  المظاذص؟!  بسخ  شغ  ضعربائغئ  تشثغئ  خفر 
غماذض  الطئظاظغئ،  الحعاذأ  سطى  المعجعدة  المازوت 
سظص  إلى  الظاس  غخض  تاى  اسامادعا،  شغ  المرضجي 
الججاجئ، بط غصعم باسامادعا، بسث أن غاثئط لئظان 

وأعطه شغ افزطات! وعثا غاضرر طرات وطرات!
وباظا ظسمع طظ السغاجغغظ - المتسعبغظ سطى التضط 
الثسط  برشع  عع  التض  بأن  صعلعط:   - والمسارضغظ 
باجاصثام  أو  جعرغا،  طظ  أغطى  السطع  أجسار  لةسض 
الصطاع  حرضات  سطى  لاسغطر  افجظئغئ  الحرضات 
السام، أو أن التض العتغث والستري عع بغث خظثوق 
الظصث الثولغ! وعثه الاخرغتات خارت بحضض سطظغ 
وأطبطعط  الثسط،  رشع  عع  لطتض  الطرغص  أنَّ  وواضح؛ 

ذرغصئ غرغثه تثرغةغاً!
وشغ ظض عثه افزطئ الحثغثة الثاظصئ، الاغ ق تارك 
لطظاس طةاقً لطاترك أو لطافضغر الةاد، طما جسض ظشمئ 
تسعد  الــعزارات  وتصاجط  التضط،  سطى  المتاخخات 

بضض صعة.
بعرة  بسث  الظشمئ  لعثه  السعدة  سطى  عآقء  جرأة  إنَّ 
الظاس، لط غضظ لغضعن لعق تالئ الظاس الصاعرة، الاغ 
أوجثعا عآقء الفاجثون لامرغر أجظثة أجغادعط تةار 
الظفط والشاز والئحر، وفجض الئصاء لمجغث طظ العصئ 
سطى رأس بطث غرون أظعط طا زالعا صادرغظ سطى ظعئه.

جغاجٌئ  عع  أزطــات  طظ  التاخض  إن  ظصعل:  لثلك 
غرغث  طا  إلــى  الظاس  تعخض  طــثروجــٌئ  طمظعةٌئ 
العاصع  بافطر  لعط  الاسطغط  وعع  وأجغادعط!  عآقء 

وبعاصسعط، شعض إلى خروجٍ طظ جئغض؟
- ظسط؛ إظه السمض بضض صعة قجاباث عثه المظزعطئ 

الفاجثة المفسثة طظ رأجعا فخمص صثطغعا.
بسدعط  الظاس  اجاؤساد  شغ  الصعة  تدغغع  سثم   -
عآقء  لُاسصط  الصعة  عثه  تعجغه  بض  بسخ  سطى 

دون اجابظاء.
- الخئر والمخابرة شغما بغظ الظاس، شالخئر غضعن 
َن  ٍء ّمِ ْ ــ َ ــ ِ ُكم 

طع الحثة، غصعل اهللا سج وجض: ﴿َوَلَنْبُلَونَّ
َمَراِت  نُفِس َوالثَّ

َ
ْمــَواِل َواْأل

َ
َن اْأل وِع َوَنْقٍص ّمِ ُ ْ ْوِف َوا َ ْ ا

َن﴾. اِبِر ِر الصَّ ّشِ َ َو
الثغظ  لئظان،  أبظاء  طظ  بالمثطخغظ  اقرتئاط  بط   -
غربطعن سمطعط وجعثعط بسمض طتغطعط شغ الئقد 
سظص  طظ  وغغره  لئظان  إخــراج  أجض  طظ  اإلجقطغئ، 
السمقء  الفاجثون  عآقء  شغعا  وضسظا  الاغ  الججاجئ 

المساعلعن سطى السططئ شغ بقدظا.
وتاى غأذن اهللا تسالى بفرجه والثي ظراه صرغئًا بإذن 
طصسثعط  سطى  المتاشزئ  لئظان  أعض  سطى  غةإ  اهللا، 
بقد  شغ  والبئات  لظةاتعا،  والساططغظ  افطئ  خش  شغ 
الحام، طع السسغ لاشغغر العاصع الفاجث، ودوام إسقن 

 رشده وظئثه

بغسعا  وجطةغئ  ضحمغر  وادي  شغ  شرٍد  بصعله: "ططغعظا 
ضما تئاع الحغاه وافغظام لمصاطر غرغإ، دون أن غضعن 
غقب  اجاطاع  وصث  المعضعع"،  شغ  رأي  أدظى  لعط 
غسغطر  أن  والثبطعطاجغئ  الئطح  طظ  بمجغب  جغظس 
سطى جاطع وضحمغر، بما شغعا طظاذص قداخ وبطاساان 
وجطةغئ، وأظحأ ظزام تضط لسائطئ دوغرا الاغ تضمئ 

ضحمغر تاى جظئ ١٩٤٧م.
المخغر"،  تصرغر  "بتص  خان  سمران  لمظاداة  بالظسئئ 
اتاقل  طظث  افطظ  طةطج  به  ذالإ  المططإ  شعثا 
العظث لضحمغر، تغث صام طةطج افطظ الثولّغ، صئض 
جئسغظ جظئ، بسث طظاصحئ ذعغطئ لطصدّغئ الضحمغرّغئ 
اجافااء  بإجراء  الصدّغئ  لتض  الصرارات  بسخ  بإخثار 
أو  العظث  إلى  باظدماطعا  العقغئ،  طخغر  لاصرغر 
٤٧ رصط  الصرار  عع  الصرارات  عثه  وأعّط  باضساان، 

والصرار  ١٩٤٨م،  ظغسان/أبرغض  طظ   ٢١ شغ  المآرخ 
١٩٤٨م، والصرار  آب/ أغسطج  طظ   ١٣ المآرخ شغ 
المآرخ شغ ٥ طظ تجغران/غعظغع ١٩٤٩م، وتدّمظئ 
عثه الصرارات وصش إذقق الظار شغ ضحمغر، وأن تصرغر 
لرغئئ  ذئصًا  جغضعن  وضحمغر  جاطع  وقغئ  طساصئض 
الّحسإ الضحمغرّي، لضظ العظث لط تطئص أّغًا طظ عثه 
بض  الضحمغرّغئ،  بالصدّغئ  الثاخئ  الثولّغئ  الصرارات 
ضسئئ العصئ لارجغت صعاسثعا وجثورعا شغ العقغئ، 
رجمغ  بحضض  لقصطغط  ضمعا  إلى  التال  وخض  تاى 
شغ ٢٠١٩/٨/٥م تغظ صام طعدي بإلشاء المادة ٣٧٠

طظ دجاعرعط الماسطص بضحمغر.

إن طظاداة سمران خان بتص تصرغر المخغر شغ ضحمغر 
وضحمغر،  باضساان  بغظ  الخطئ  صطع  شخعل  آخر  عغ 
شصث أوخطاظا عثه السغاجات المظئطتئ إلى تةرؤ الثولئ 
العظثوجغئ سطى إلشاء العضع الصاظعظغ لضحمغر بحضض 
رجمغ شغ الئرلمان العظثي، ولط غائَص لسمران أو طظ 
غأتغ بسثه طظ العجط السغاجغ شغ باضساان إق سصث 
طآتمر لطسقم غاط الاعصغع شغه رجمغا سطى تثّطغه سظ 
ضحمغر، تماطا ضما شسض تضام السرب وطظزمئ الاترغر 
تغظما وّصسعا شغ "طآتمر السقم" لطاآطر وخادصعا سطى 
ق  لثلك  شطسطغظ.  المئارضئ  لفرض  غععد  تمطغك 
السئض  بأن  اقّدساء  سسضري  أو  جغاجغ  أي  طظ  ُغصئض 
أن  غمضظ  الثولغئ  لطمظزمات  والطةعء  الثبطعطاجغئ 
وتفرغط  خغاظئ  عغ  بض  ضحمغر،  لاترغر  خغارًا  تضعن 
وبغع وتمطغك لفرض الطاعرة لثولئ العظثوس، وعثا 

طع سطط الةمغع وتتئ جمع وبخر ضض ذي سصض.
إن طسؤعلغئ تترغر ضحمغر تصع سطى ساتص المةاعثغظ 
المثطخغظ شغ عثه افطئ، وسطى رأجعط المثطخعن 
شغ  ورجاله  الظزام  لضّظ  الئاضسااظغ،  الةغح  شغ 
باضساان عط السصئئ العتغثة الاغ تصش أطام جعادعط 
سطى المثطخغظ شغ  لاترغر ضحمغر، لثلك ضان واجئاً 
السمغض  الظزام  بعثا  اإلذاتئ  الئاضسااظغ  الةغح 
الثائظ، وضظج رجاله، وتسطغط السططئ لتجب الاترغر، 
سطى  الثقشئ  غصغط  تاى  أعطه،  غضثب  ق  الثي  الرائث 
طظعاج الظئعة، الاغ جاصعد الةغح الئاضسااظغ لاترغر 
شاسغث  العظثوس،  دظج  طظ  العظث  وضاطض  ضحمغر 
لصرون  سطغه  ضاظئ  ضما  اإلجقم،  تزغرة  إلى  ضحمغر 

 خطئ، شطمبض عثا شطغسمض الساططعن

أزطات لئظان
ضشعذات طمظعةئ سطى الظاس

غظاصض لئظان طظ أزطئ إلى أزطئ؛ شئسث أن ضان الظاس 
وظعإ  أطعالعط،  صغمئ  وعئعط  ــثوقر،  ال أزطئ  شغ 
سخفئ  الاغ  الختغئ  افزطــئ  تطاعا  لعط،  الئظعك 
بطئظان والسالط، بط شصثان السطع طظ افجعاق، وخعقً 
الاغ  المازوت  طادة  وبثاخٍئ  المتروصات  أزطئ  إلى 
شغ  الئطث  أدخطئ  والاغ  لطئطث،  التغاة  سخإ  تحضض 
ظقم داطج، وأوصفئ افشران الاغ تعشر طادة الثئج 
طزاعر  ضادت  أو  سططئ  بض  الظاس،  لضض  افجاجغئ 
التغاة، سقوة سطى سثم تعشغر الضعرباء طظ الثولئ إق 

بحضض ذفغش غخض لطخفر شغ بسخ المظاذص!
افزطات،  أخسإ  أظعا  الظاس  ظظ  أزطٌئ  أتئ  وضطما 
تأبغرًا!  وأخسإ  وذأة  أحث  تطغعا  الاغ  بافزطئ  شإذا 
بغظ  تراوح  الاغ  الئظجغظ،  أزطئ  آخرًا  ولغج  وأخغرًا 
رشخ المرضجي تعصغع اقسامادات واتاضار المعزسغظ 
وأختاب المتطات، وبروز جعق جعداء خارت تئغع 
تاى بسسر أسطى طظ السسر شغما لع رشع الثسط! وبروز 
لئظان  شغ  التاضمئ  السغاجغئ  الطئصئ  شاجثي  سقصئ 
بات  شغما  واضتًا  تةطى  والثي  واقتاضار،  بالاعرغإ 
السحرات،  بتغاة  أودى  ترغٌص  سضار؛  بضاربئ  غسرف 
وإخابات بتروق حثغثة، ظةمئ سظ طثاعمئ الةغح 
لمتسعبغظ  تسعد  لطاعرغإ  طسثة  طثجظئ  لخعارغب 
رئغج  له  غظامغ  الــثي  التر  العذظغ  الاغار  سطى 
وخعره  عع  لتزئ  ضض  شغ  غجسط  الثي  الةمععرغئ، 

رئغج الاغار طتاجئئ الفساد والمفسثغظ!
أزطًئ  غسغح  اقصاخادغئ  الظاتغئ  طظ  لئظان  إنَّ  ظسط 
تصغصغًئ؛ أوقً سطى خسغث شساد المظزعطئ المائسئ شغ 
إغراق  سظ  أجفرت  والاغ  أجاجًا  والمسالةات  الظزام 
دوقر؛  ططغار   ١٠٠ صرابئ  إلى  تخض  دغعن  شغ  الئطث 
غسغروظه  شاجث  ظزام  دشئ  غصعدون  شاجثون  وباظغًا 
لمضء جغعبعط وبطعظعط تاى لع ساظى الظاس الئآس 
الظاس،  خظش  طظ  لغسعا  عآقء  فن  والثل،  والةعع 
َغاِذغِظ ِشغ  بض غخح شغعط وخش «ُصُطعُبُعْط ُصُطعُب الحَّ

ُجْبَماِن ِإْظٍج».
لضظ السآال، عض واصع افزطئ اقصاخادغئ والفاجثون 
أو  اآلوظئ  شغ  افزطئ  لافاصط  العتغثان  السئئان  عما 

افغام افخغرة؟!
عع  غتخض  طــا  إنَّ  غــصــعل:  المطمعس  الــعاصــع  إن 
شاجثو  غاصاذشعا  وطثروجٌئ،  طمظعةٌئ  ضشعذاٌت 

الطئصئ السغاجغئ، لضظ لماذا؟!
الاغ  اإلخقتات  غسمعظه  طا  لاطئغص  وخعقً  أوقً: 
أجض  طظ  الثولغغظ،  والئظك  الظصث  خظثوق  غفرضعا 
وتترغر  السمطئ،  تسعغط  شغ  والمامبطئ  لئظان،  إصراض 
السعق، ورشع الثسط سظ السطع وبافخص المتروصات، 
وخخثخئ حرضات الصطاع السام، وتصطغص وظائفه، 
والشاز  الظفط  شغه  اضاحش  الثي   - الئطث  تةسض  والاغ 
ورائعما  وطظ  الثولغغظ،  والئظك  لطخظثوق  رعغظًئ   -
الشرب المساسمر سمعطًا، وأطرغضا خخعخًا الاغ ُتتضط 
لئظان  شغ  ورجاقته  السغاجغ  الصرار  سطى  صئداعا 
السغاجات  عثه  وطبض  خشغرعط.  إلى  ضئغرعط  طظ 
قجاسقم  المظاجإ  الةع  تعشر  المثروجئ  الممظعةئ 

الظاس وتسطغمعط بما غزظعظه صثرعط!
وخفغتئ  السغح،  بطصمئ  الممظعب  اإللعاء  وباظغًا: 
الاغار  واظصطاع  الثواء،  وتئئ  الثئج،  ورغغش  الئظجغظ، 
غسرق  تار  خغش  ظض  شغ  الظاس،  سظ  الضعربائغ 
طئطشه  بطس  صث  اإلظعاك  شارى  سغعظعط،  طظ  الظعم 
طظ الظاس، شق غفضرون بحغء إق تأطغظ تاجغاتعط 
افجاجغئ لعط ولسائقتعط، طما وشر افجعاء المظاجئئ 
الطائفغئ،  المتاخخئ  لطرح  شسادوا  لطسغاجغغظ 
وجطسات  السططئ،  شاجثي  بغظ  ــعزارات  ال وتصاذف 
تطعل وتطعل بغظ طغصاتغ وسعن. وضض ذلك وق تضاد 
تسمع طسارضًا سطى ذلك طظ سمعم الظاس، إق أخعاتًا 

الظزام الئاضسااظغ غفّرط يف ضحمري
وغسطمعا لصمًئ جائشًئ لطثولئ العظثوجغئ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: المعظثس طةثي سطغـ  ـ 

الهجمات التی یشنها العنصریون فی ترکیا على مهاجري سوریا
ال یمکن أن تفسد أخوة المسلمین!

نظام حسینۀ یلجأ إلى سیاسۀ اإلغالق 
للتغطیۀ على فساده فی القطاع الصحی



 السثد ٣٥٣  ٣   افربساء ١٧ طظ طترم ١٤٤٣عـ المعاشص ٢٥ آب/أغسطج ٢٠٢١ طـ

شغ خئر ظحره طعصع (شراظج ٢٤، الثمغج، 
٢٠٢١/٠٨/١٩م)  ١٤٤٣عـ،  طترم   ١١
إغش  جان  الفرظسغ  الثارجغئ  وزغر  صال 
ترضئ  سطى  غاسغظ  إظه  افربساء  لعدرغان 
أششاظساان  سطى  جغطرت  الاغ  ذالئان 
الاصغث بثمسئ حروط طسئصئ، لضغ غتزى 
وصال  الثولغ.  المةامع  باساراف  ظزاطعا 
الةثغث  الةغض  ضان  "إذا  الفرظسغ  المسآول 
شغاسغظ   (...) دولغا  اساراشا  غرغث  ذالئان  طظ 
افششان  بثروج  غسمتعا  أن  أوق  سطغعط 
فظعط  الئطث  عثا  طشادرة  غرغثون  الثغظ 
دون  غتعلعا  أن  سطغعط  بط  وطظ  خائفعن، 

لعدرغان  وأضمض  لطشاغئ".  ططمعس  بحضض  ذلك  غبئاعا  أن  سطغعط  غةإ  لقرعاب.  طقذا  بطثعط  غخئح  أن 
إلى  اإلظساظغئ  المساسثات  بعخعل  غسمتعا  "أن  أغدا  ذالئان  سطى  غةإ  إظه  بصعله  الحروط  تسثاده 
بثلك  غخرتعن  إظعط  المرأة.  تصعق  جغما  وق  التصعق،  غتارطعا  أن  أغدا  سطغعط  وغةإ  افششاظغئ،  افراضغ 
اظاصالغئ". تضعطئ  غحضطعا  "أن  شعع  لعدرغان  تسإ  وافخغر  الثاطج  الحرط  أطا  غفسطعه".  أن  غةإ  ولضظ 

غسمى  طا  بمآجسات  وربطعا  ذالئان  ترضئ  لاثجغظ  المساسمر  الشرب  طتاوقت  بثأت  لصث   :
اظاخار  تتصغص  سطى  صثرته  سثم  طظ  الضاشر  الشرب  عثا  شغعا  تغصظ  الاغ  الطتزئ  طظث  الثولغ،  المةامع 
سسضري سطغعا، وتبئغئ تضعطئ سمغطئ له شغ أششاظساان تصعم طصاطه شغ تراجئ طخالته وبسط ظفعذه 
السسضري  اقظستاب  إلى  أشدئ  والاغ  صطر  ساخمئ  الثوتئ  شغ  سصثت  الاغ  المفاوضات  شضاظئ  سطغعا. 
لطضاشر المساسمر، وبالرغط طما تمئ المعاشصئ سطغه طظ بظعد طةتفئ شغ اتفاصغئ الثوتئ، إق أن الشرب 
الضاشر لط غضاش بثلك، وعا عع غفرض حروذا سطى لسان وزغر خارجغئ شرظسا اقجاسمارغئ؛ العثف طظعا 
تثجغظ ترضئ ذالئان، وطا أحئه الغعم بالئارتئ، شضط عغ الةماسات اإلجقطغئ الاغ صث لثغئ طظ الةتر 
ظفسه شئاتئ ق خطئ لعا باإلجقم وأتضاطه إق اقجط، شظسأل اهللا جئتاظه وتسالى أن غةظإ إخعتظا شغ 
عثا  ظخرعط  غةسض  وأن  والسمض،  الصعل  شغ  الخعاب  غطعمعط  وأن  وخئبعط،  الضفار  ضغث  ذالئان  ترضئ 
بثاغئ ظعاغئ الشرب وعجغماه، واظتسار ظفعذه وجطعته سطى بقد المسطمغظ، إن اهللا سطى ضض حغء صثغر.

ظحر طعصع (صظاة السالط، البقباء، ٩ طترم ١٤٤٣عـ، ٢٠٢١/٠٨/١٧م) 
الثطغطغ  تمث  بظ  أتمث  سمان  جططظئ  طفاغ  "وجه  شغه:  جاء  خئرا 
الاعظؤئ إلى الحسإ افششاظغ "بالفاح المئغظ والظخر السجغج سطى الشجاة 
افششاظغ  الحسإ  "ظعظأ  "تعغار":  سئر  تشرغثة  شغ  وصال  المساثغظ". 
المساثغظ،  الشجاة  سطى  السجغج  والظخر  المئغظ  بالفاح  الحصغص  المسطط 
وظائع ذلك تعظؤئ أظفسظا وتعظؤئ افطئ اإلجقطغئ جمغسا باتصغص وسث 
اهللا الخادق، وظرجع طظ الحسإ المسطط الحصغص أن غضعن غثا واتثة 
شغ طعاجعئ جمغع الاتثغات وأن ق تافرق بعط السئض وأن غسعدعط 

له  طا  ضض  وظئث  السادلئ...  اهللا  حرغسئ  باطئغص  اهللا  بتئض  واقساخام  واقظسةام،  والسقم  والعئام  الاساطح 
خطئ بحرسئ الطاغعت الثاجرة". وتابع: "ضما ظرجع بفدض اهللا أن تاتصص صرغئا أطظغاظا الضئرى باترغر المسةث 
وبثلك  الظخر...  بعثا  ظتافغ  بأن  تسالى  بفدطه  سطغظا  غمظ  وأن  تعله،  طظ  المتاطئ  افراضغ  وجمغع  افصخى 
تشسض افطئ سظ جئغظعا سار اقتاقل الثي تططثئ به ردتا طظ الجطظ بسئإ بسثعا سظ اهللا وتفرصعا بغظعا".".

: إظظا إذ ظبمظ عثه الظخغتئ الشالغئ طظ شدغطئ طفاغ جططظئ سمان لطمسطمغظ شغ أششاظساان، تغث 
غثسععط إلى تطئغص حرع اهللا جئتاظه وتسالى واقساخام بتئطه والتثر طظ جفك الثطاء، وعغ ظخغتئ غزعر 
شغعا ترخه سطى أششاظساان وأعطعا؛ شإظظا شغ العصئ ظفسه وطظ طظططص الظخح لطمسطمغظ ظساإ سطى شدغطئ 
المفاغ بأظه ضان افولى به أن غعجه ظخغتئ طبطعا إلى تضام جططظئ سمان وغأذرعط سطى تطئغص أتضام 
الحرغسئ شغ ضض طظاتغ التغاة؛ شغ التضط واقصاخاد والاسطغط والسغاجئ الثاخطغئ والسغاجئ الثارجغئ... 
إلت، ولغج شصط شغ بسخ أتضام افتعال الحثخغئ وبسخ افتضام الاغ تاسطص بالسصعبات والةظاغات، طا 
غسظغ أن ظزام التضط شغ جططظئ سمان عع بسغث ضض الئسث سظ ظزام التضط شغ اإلجقم أي ظزام الثقشئ. 
ضما ظظخح جغادة طفاغ سمان ظخغتئ خادصئ خالخئ لعجه اهللا تسالى أن غثسع لضغ تضعن جططظئ سمان عغ 
ظعاة دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة لاعتث المسطمغظ وتظططص بعط وطسعط لاترر بقدعط 
المتاطئ وطظعا افرض المئارضئ شطسطغظ، وتتمض اإلجقم صغادة شضرغئ إلى السالط أجمع بالثسعة والةعاد.

طع شرح المسطمغظ بثخعل المةاعثغظ افششان إلى ضابعل، ارتفع زخط المطالئئ بصطع خطعط إطثاد المساسمر 
افطرغضغ الاغ تمر سئر باضساان، وإغقق جفارته شغ إجقم أباد وصظخطغاه شغ ضراتحغ، وإظعاء دور باضساان 
شغ تسعغض طفاوضاته طع المةاعثغظ افششان، وشغ عثا الخثد، صالئ ظحرة أخثرعا تجب الاترغر/ وقغئ 
باضساان: لصث تان العصئ اآلن لَطضط المساسمر افطرغضغ المارظح الطضمئ افخغرة، بإظعاء ضض الاتالفات السسضرغئ 
والسقصات اقصاخادغئ طع العقغات الماتثة؛ ولفائ الظحرة إلى أن الطرغصئ الختغتئ لمظع افسثاء طظ دخعل 
شغ  العجطى  وآجغا  وأششاظساان  باضساان  تعتغث  خقل  طظ  تتخغظعا  عغ  افول  المصام  شغ  طظطصاظا  أبعاب 
دولئ خقشئ إجقطغئ واتثة، طحغرة إلى أن صعتظا ق تضمظ شغ الاتالش واقساماد سطى أسثاء المسطمغظ - شغ 
واصاخاد  واتثة،  طسطتئ  وصعات  واتثة،  دولئ  شغ  ملسو هيلع هللا ىلص  طتمث  أطئ  تعتغث  شغ  شصط  بض  الشرب -،  أو  الحرق 
التالغغظ  المسطمغظ  تضام  غضفغ  بالصعل:  الظحرة  وخامئ  اهللا،  أظجل  بما  غتضط  واتث  خطغفئ  ظض  شغ  واتث، 
خثاسًا وضثبًا وتآطرًا وخغاظئ، إظعط سإء سطى افطئ غةإ أن ُتضش أغثغعط سظعا اآلن. أسطعا ظخرتضط اآلن 
لتجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ جاتحث الصعة السسضرغئ لفطئ والمعارد اقصاخادغئ، 
وتصدغ سطى اقجاسمار افطرغضغ المارظح، وترّجت العغمظئ اإلصطغمغئ لطثقشئ لاخئح الثولئ الرائثة شغ السالط.

تامئ: غا صادة الةغعش اظخروا افطئ واخثلعا أطرغضا

وخاخئ  واظاماءاتعا  ألعاظعا  بةمغع  جمساء  بالئحرغئ 
إلى  تصش  ق  شعغ  طاأخض  عظا  شالسثاء  المسطمغظ، 
جاظإ أتث إق لافرض ظزاطعا الرأجمالغ الثغمصراذغ 
الثي أبظئ سطغه وجسطاه تصثطا إلى افطام غطجم الحضر 

والبظاء لطمرتطئ اقظاصالغئ شغ السعدان.
وطما غةإ اإلحارة إلغه عع أن أطرغضا واعغئ ضسغفئ 
بفدض  صعغئ  شعغ  والمأجعرغظ  السمقء  وجعد  لعق 
عآقء السمقء والمرتجصئ طظ صاسثة الةغعش ورؤجاء 
وتساثثطعط  تخظسعط  الثغظ  والةماسات  السخابات 
ضأدوات رخغخئ لاتضط جغطرتعا سطى حسعب السالط 
وتساشض برواتعا وتمص دطاءعا، ولغج ضما وسثت 
جاطاظبا أن بقدعا ترغث أن تساسث وتساعط طع السعدان 
شغ اجاشقل برواته وطعارده السثغثة، شأطرغضا طاضغعا 
وتاضرعا حاعث سطى اجاشقلعا لبروات ضض الئقد الاغ 
والظسض  الترث  وأعطضئ  الفساد  شغعا  وسابئ  دخطاعا 
وأسادتعا إلى صرون صئض الاارغت، شعض السعدان غثاطش 

سظ السراق وأششاظساان وغغرعا؟
طظ عظا ظصعل إن خطع تطك افدوات الاغ تأتمر بأواطر 

افسثاء غرد أطرغضا والظفعذ الشربغ إلى سصر دارعا، ولضظ 
وتتمق  افطئ  طظ  واسغا  جادا  سمق  غاططإ  افطر  عثا 
ذرغص  شغ  غصفعن  طظ  طعاجعئ  شغ  الحرسغ  لعاجئعا 
ظعداعا، وغضئطعظعا وغآخرون اظسااصعا طظ اقجاسمار 
وذلك بالسمض الةاد طع تجب الاترغر خاتإ طحروع 
الحآون  خطغفاعا  غرسى  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ 
وغصعد الةغعش وغعجععا لظحر اإلجقم رجالئ عثى 
وظعر لطئحرغئ جمساء، وبثلك ظسعد ضما ضظا خغر أطئ 
الئحرغئ  وظظصث  وسجظا  شقتظا  شظتصص  لطظاس،  أخرجئ 

طظ ظطط الرأجمالغئ وأظزماعا العضسغئ الةائرة.
وخااطًا شإن العسغ السغاجغ عع رأس التربئ شغ أي 
طسرضئ وسطى ضض طثطص واع سطى خطط اقجاسمار 
السثو  أن  سطى  افطئ  تعسغئ  شغ  جعثا  غثخر  ق  أن 
الةغعش  وأن  المساسمر،  الضاشر  عع  لعا  التصغصغ 
الةغعش  ضسإ  سطى  السمض  طظ  بث  شق  أبظاؤعا،  عط 
واظاجاسعا طظ افسثاء وطآاطراتعط لاظتاز إلى أطاعا، 

 شافعز بثغري الثظغا واآلخرة
* الصسط الظسائغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

وخرغح.  صاذع  بحضض  رشدعا  غةإ  الاغ  الصغط  عغ 
غةإ أن تاسطط ذالئان طظ تةارب الترضات اإلجقطغئ 
افخرى وأن تظأى بظفسعا سظ المحارضئ شغ افظزمئ 
وغةإ  الئحر،  خظع  طظ  عغ  والاغ  اإلجقطغئ  غغر 
الاسعغئ  فن  وذلك  التص.  جعى  حغء  أي  تصئض  أق 
حرسغاعا  شصثان  إلى  جاآدي  اإلجقم  تطئغص  شغ 
وطخثاصغاعا بغظ الظاس، وبثون دسط المسطمغظ ق 
غمضظ في ترضئ إجقطغئ الئصاء بسث اآلن. ق غمضظ 
وحسإ  خشغرة  جشراشغا  شغ  وتصغغثه  اإلجقم  تخر 
ضأطئ  المسطمغظ  تعتغث  طظ  غامضظعا  لظ  تغث  واتث 

واتثة جطمعط واتث وتربعط واتثة.
وافطط  والشرب  أطرغضا  أن  تثرك  أن  ذالئان  سطى 
بغظ  طآصئ  تض  لصئعل  دشسعا  عع  عثشعط  الماتثة 
اإلجقم والضفر، لضظ طا غصع بغظ التص والئاذض عع 
ظزام  إصاطئ  ذالئان  سطى  غةإ  وسطغه،  شصط.  الئاذض 
لضض  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ  ظض  شغ  اإلجقم 
المسطمغظ شغ السالط، وسطغعا أن تطئص دجاعرًا غصعم 
صائمئ  الثارجغئ  جغاجاعا  تضعن  وأن  الحرغسئ،  سطى 
سطى ظحر اإلجقم بالثسعة والةعاد. عثه عغ جئغض 

 السج شغ الثظغا والفقح شغ اآلخرة
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج   *

أششاظساان

إضاشغ لمظع جصعط ضابعل بثرغسئ ضاذبئ عغ اإلخقء 
وجعاجغسعط  وسئغثعط  جفارتعط  لمعظفغ  اآلطظ 

وطرتجصاعط، لضظعط لط غامضظعا طظ ذلك.
شغما  طئسبرة  طعاصش  الشرب  غائظى  ذلك،  غدعن  شغ 
وأوروبا  وبرغطاظغا  أطرغضا  لثى  بأششاظساان.  غاسطص 
ق  تغث  أششاظساان  تعل  طثاطفئ  ظزر  وجعات  بقث 
ْم  ُ ُ ﴿َتْحَس بغظعط  شغما  إجماع  إلى  الاعخض  غمضظعط 
﴾. ضما تحسر دول المظطصئ بالصطص  َّ ْم َش ُ ُ َجميعًا َوُقُلو
إزاء العضع شغ أششاظساان وتتاول رؤغئ أتث الةاظئغظ 
الروس  خاخًئ  الئقد؛  شغ  الحآون  سطى  غسغطر 
جاتاعط  إلى  افطظ  اظسثام  وخعل  طظ  الصطصغظ 
سطى  صطصئ  الخغظ  بغظما  العجطى،  آجغا  شغ  الثطفغئ 
طحارغسعا اقصاخادغئ شغ باضساان وآجغا العجطى.

الشربغئ  والثول  أطرغضا  تدشط  ذلك،  سطى  سقوًة 
السعدة  طظ  لمظسعا  ذالئان  سطى  الماتثة  وافطط 
تعثغثعا  خقل  طظ  اإلجقطغئ"  "اإلطارة  إصاطئ  إلى 
اقصاخادي  دسمعا  وتصطع  ذالئان  جاسجل  بأظعا 
لضظ  بالصعة.  الئقد  طظ  سطغعا  السغطرة  تاولئ  إذا 
افشثاخ  طظ  السثغث  أن  تثرك  أن  ذالئان  سطى  غةإ 
شّت  إن  شخاسثًا.  اآلن  طظ  أطاطعا  ُتظخإ  الثطرة 
واقساراف  لطحرغسئ  اقطابال  وسثم  الصعطغئ  الثولئ 
ذلك  إلى  وطا  المرأة  وتصعق  الثولغئ  باقتفاصغات 

تامئ ضطمئ السثد: أششاظساان وذالئان الثثاع والمسآولغات

تسرغش  إسادة  وعغ  أق  الباظغئ  لطظصطئ  طظه  اقظطقق 
البعرة بسث أن حابعا طا حابعا طظ لعبات الثاسمغظ 
وططّئطغظ؛  وطرصسغظ  وحرسغغظ  صادة  طظ  وأدواتعط 
الخفعف  بفسططئ  ضفغقً  جغضعن  الاسرغش  وعثا 
وجغضعن  والثارج  الثاخض  شغ  البعرة  أسثاء  وتسرغئ 
بعاجطاه  التاضظئ  تساطغع  الثي  المغباق  بظعد  أعط 

طتاجئئ طظ غتغث سظه سظ بغظئ.
وسطغه شإن ظصطئ تئظغ التاضظئ لاسرغش البعرة والاغ 
تسظغ الاشغغر الةثري اقظصقبغ سطى المظزعطئ الصائمئ 
واإلتغان بظزام جثغث؛ عثا الاسرغش جغظسش المظزعطئ 
الثولغئ طظ أجاجعا ضعظعا الراسغ وافب لطظزام الثي 
خرجئ البعرة سطغه. وإن تئظغ عثا الاسرغش طع بعابئ 
جغدع الخراع شغ السضئ الختغتئ وعغ أظه  البعرة 
خراع وجعد وخراع تص وباذض وخراع طع طظزعطئ 

دولغئ ولغج طع ظاذعر ذلغض ضئحار أجث.
ولضظ إن لط ظخض إلدراك تصغصئ الخراع بعثا الحضض 
شسعف غأتغ غعم ظخفص شغه لظخر سثوظا سطغظا وظتظ 

ظزظ أظظا صث اظاخرظا!
غطتص بعثه الظصطئ خظع رأي سام غصدغ باةرغط ضض 
سثوًا  واسائاره  بالاثخض  الثولغ  المةامع  غطالإ  طظ 

لطبعرة وحرغضاً تصغصغاً لطظزام.
الدرورة  شعغ  سظعا  غظًى  ق  والاغ  البالبئ  الظصطئ  أطا 
المطتئ لئظاء التاضظئ وترتغإ خفعشعا خطش وجعائعا 
وحئابعا وحثخغاتعا المآبرة المثطخئ العاسغئ الاغ 
المامبطئ  وبعاباعا  الختغح  باسرغفعا  البعرة  تائظى 
وصطع  ورطعزه،  وأرضاظه  بثجاعره  الظزام  بإجصاط 
طظئبص  بثغض  ظزام  وإصاطئ  الضاشر،  بالشرب  اقرتئاط 
وغطغص  اهللا  أطام  بعط  غطغص  الحام  أعض  سصغثة  طظ 
ظزام  إظحاء  إلسادة  غصثطععا  لط  الاغ  بادتغاتعط 

سمغض لطمظزعطئ الثولغئ طظ جثغث.
وإن ترتغإ وبظاء التاضظئ غسظغ أن غاثطى رجالعا سظ 
"جظاترك  سصطغئ  وسظ  الباظغئ  الثطعة  أختاب  سصطغئ 
إذا تترك الظاس"! فن عثه السصطغئ لغسئ سصطغئ بائر 
غساطغع الصغام بالاشغغر الةثري بض عغ سصطغئ اظعجاطغئ 
لظ  الاغ  الباظغئ  الثطعة  أختاب  طظ  الضض  جاةسض 

غخطعا إلغعا لشغاب أختاب المئادرة والثطعة افولى.
غسغ  أن  التاضظئ  عثه  طظ  شرد  ضض  سطى  شإن  وسطغه 
أن  ذلك  صئض  وغثرك  وغاتمطعا،  تماطاً  طسآولغاته 
تأخره وخماه جغظاب ظزاطاً سمغًق لطمظزعطئ الثولغئ 
لظ غضعن الثروج سطغه جعًق سطى المثى الصرغإ؛ وق 
ضالرغحئ  طحروع  بق  البعرة  أن  الةمغع  غثرك  أن  بّث 
شغ الععاء تاصاذشعا الرغاح، وضالسظ شغ دوقب الشرب 
تثور طسه تغث دار، ولثلك شإن طظ أوجإ العاجئات 
لاتصغص ضض طا ذضر أسقه أن غاط ظجع الصغادة السغاجغئ 
لطبعرة طظ أختاب المحارغع الشربغئ وتسطغط الصغادة 
طظ  المظئبص  السغاجغ  المحروع  فختاب  السغاجغئ 
دصغصئ  طفاعغط  طظ  والمظئبص  اإلجقطغئ  السصغثة 
لمسظى البعرة وبعاباعا، وق بث أن غثرك الةمغع بأن 
أظخاف البعرات طصاطئ، وبأن شاتعرة الاترك الغعم أصض 
ظخش  غعجث  ق  وبأظه  غثًا،  الاترك  شاتعرة  طظ  بضبغر 

 بعرة وق غعجث ظخش إجقم

تظاحر الغعم شضرة بغظ الظاس أن افطعر أخئتئ بغث 
تآبر  التاضظئ  شق  حغؤاً  ظفسض  أن  ظساطغع  وق  الثول 
سطى أتث وق الصائث المثطص صادرًا سطى ضسر الثطعط 
الثولغئ  المظزعطئ  بمعاجعئ  جغضعن  فظه  التمراء 
الفخائطغئ  المظزعطئ  وبمعاجعئ  لقتفاصغات،  الراسغئ 
المرتئطئ بعا والاغ جسطئ طظ ظفسعا أداة بغث الثول 

الماآطرة سطى بعرة الحام.
لصث وخض بسدعط إلى عثه الصظاسات سظثطا ظصض جظث 
بعرته الغاغمئ طظ تدظ افطئ إلى صاتض أبغعا والماآطر 
سطى أبظائعا الثي ُغططإ طظه البأر وق ُغططإ طظه الظخر.

وق بث عظا أن ظاظاول بقبئ جعاظإ: افول شغما غاسطص 
اجاسادة  بإطضاظغئ  والباظغ  التالغ،  التاضظ  بثواشع 
بضغفغئ  غاسطص  والبالث  أطه،  لتدظ  وإسادته  المعلعد 

اقجاسادة وتظمغئ ختئ المعلعد.
أطا الةاظإ افول شإن المظزعطئ الثولغئ الاغ جارسئ 
سثم  لدمان  إق  ذلك  شسطئ  طا  شعغ  البعرة،  لائظغ 
طظ  اقتادان  ضان  بط  أعثاشعا  البعرة  عثه  تتصغص 
زاوغئ أخرى ظاتةاً سظ إدراك المظزعطئ الثولغئ لثطعرة 
وجسطعا  لاروغدعا  جارسعا  لثلك  سطغعا،  البعرة  عثه 
تسغر تتئ ظطعط وتعجغعاتعط فظعط سةجوا سظ ذلك 

بالصعة السسضرغئ الاغ اجاثثطعا سمغطعط بحار أجث.
سثوعط  شغ  عثه  الدسش  ظصطئ  البعار  أدرك  ولع 
الثي  الباظغ  الةاظإ  إلى  بسقجئ  اقظاصال  قجاطاسعا 
غثسط شضرة صثرتعط سطى اجاسادة بعرتعط طظ تدظ 
سثوعا إلدراضعط طضاطظ صعتعط الاغ أوعمعط سثوعط 
أظعا غغر طعجعدة بط زاد شغ الععط لغصظسعط بأظعط غغر 

صادرغظ سطى الثروج طظ تدظه وسئاءته.
طظ  غامضظ  لط  السثو  فن  طعجعدة  الثروج  شإطضاظغئ 

ضسرعا إلى اآلن.
أطا سظ ضغفغئ الثروج طظ طزطئ المظزعطئ الثولغئ شغ 
ظض تجطئ افشضار الثئغبئ الاغ غاط ضثعا بغظ الظاس 
ضفضرة خثاصئ المةامع الثولغ لظا، وشضرة وجعد تصاذع 
طخالح بغظظا وبغظه، وشضرة أن المةامع الثولغ غسسى 
لتصظ الثطاء، وشضرة أن البعرات ق تظةح بثون تطفاء، 
وغغرعا طظ افشضار الثئغبئ الاغ غاط ببعا ضمظ تاضظئ 
وخطإ  الفخائض  وبغاظات  الصظعات  خقل  طظ  البعرة 
المحاغت الاابسغظ لعا واإلسقطغغظ السائرغظ شغ الثط 
ظفسه... أطا سظ ضغفغئ عثا الثروج شغ ظض ضض عثه 
افشضار شإظعا تئثأ باعسغئ الظاس سطى التضط الحرسغ 
سطغه  واقساماد  الشرب  تدظ  شغ  اقرتماء  غترم  الثي 
َظَطُمعا  الَِّثغَظ  ِإَلى  َتْرَضُظعا  ﴿َوَق  تسالى:  غصعل  تغث 
ُضُط الظَّاُر َوَطا َلُضط طِّظ ُدوِن اهللاَِّ ِطْظ َأْوِلَغاَء ُبطَّ َق  َشَاَمسَّ
التاضظئ  أذعان  شغ  الفضرة  عثه  وتبئغئ  ُتظَخُروَن﴾ 
لعط أطام طا شغ جسئئ عثه المظزعطئ  لاضعن تخظاً 

طظ خئث جثغث طاةثد.
صث غثور شغ ذعظ الئسخ أن عثا الطرح ظزري شضري 
البصاشغ  الفضري  الخغال  إّن  ظصعل:  ولضظظا  سمطغ  غغر 
الائحغري ق غعاجعه إق رد خغال طظ الةظج ظفسه، 
جغاجغ،  غعاجعه  والسغاجغ  شضرة  تعاجععا  شالفضرة 
وعثا الةاظإ الفضري ضظصطئ أولى شغ ضغفغئ الثروج 
غظئشغ  الثي  افجاس  عع  الثولغئ  الججاجئ  سظص  طظ 

عض تثوغض صدغئ جعرغا غسفغ أبظاءعا طظ تئظغعا؟
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طخطفى جطغمانـ 

فلیحذر مجاهدو طالبان من الوقوع فی فخ الغرب الکافر وشروطه

نصیحۀ لفضیلۀ مفتی سلطنۀ عمان تبعًا لنصیحته مسلمی أفغانستان

لقد حان الوقت اآلن لَلْکم المستعمر األمریکی المترنح اللکمۀ األخیرة
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طترم   ٧ افتث،  (الشث،  طعصع  ظحر 
جاء  خئرا  ٢٠٢١/٠٨/١٥م)  ١٤٤٣عـ، 
شغه: "بتث جقلئ المطك سئث اهللا الباظغ 
سئاس،  طتمعد  الفطسطغظغ  والرئغج 
التسغظغئ،  صخر  شغ  لصائعما  خقل 
الماسطصئ  المساةثات  افتث،  الغعم 
والةععد  الفطسطغظغئ،  بالصدغئ 
صثطاً.  السقم  بسمطغئ  لطثشع  المئثولئ 
الطصاء،  خقل  المطك،  جقلئ  وجثد 
الثاسط  افردن  طعصش  سطى  الاأضغث 
والمساظث لتصعق افحصاء الفطسطغظغغظ 
جقلاه  وحثد  والمحروسئ.  السادلئ 
الثولغئ  الةععد  تضبغش  ضرورة  سطى 
والحاطض،  السادل  السقم  لاتصغص 
الفطسطغظغغظ  افحصاء  غمضظ  بما 
سطى  المساصطئ،  دولاعط  صغام  طظ 

المضاإ  صال  ذلك  سطى  وتسصغئا  الحرصغئ".  الصثس  وساخماعا   ،١٩٦٧ سام  تجغران  طظ  الرابع  خطعط 
الطصاءات  عثه  تأتغ  طعصسه:  سطى  ظحره  تسطغص  شغ  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ 
طعمئ  ططفات  باغثن  جع  رئغسعا  طع  شغعا  بتث  الاغ  أطرغضا  طظ  الباظغ  اهللا  سئث  افردن  ططك  سعدة  بسث 
وضالئ  طثغر  طع  افخغر  سئاس  طتمعد  الفطسطغظغئ  السططئ  رئغج  لصاء  وبسث  الفطسطغظغ،  المطش  طظعا  سثة 
افخئار  ختغفئ  سظ  ظصًق  ظئ  صثس  بتسإ  طعاضغع  بقبئ  تظاول  والثي  افطرغضغئ  المرضجغئ  المثابرات 
السقم،  سمطغئ  إتغاء  وإسادة  الثاخطغ  وضسعا  وترتغإ  اصاخادغًا  السططئ  طضاظئ  تسجغج  وعغ  الطئظاظغئ 
طا  وعع  افطرغضغ  الثولاغظ  طحروع  ضمظ  افوراق  لارتغإ  الراطغئ  الاترضات  ضمظ  الطصاءات  عثه  لاضعن 
الظزام  إن  فطرغضا.  افخغرة  اهللا  سئث  زغارة  اطاثح  الثي  السططئ  رئغج  وبمظه  اهللا  سئث  المطك  سطغه  حثد 
افردظغ بسث أن جطط افردن سسضرغًا وأطظغًا فطرغضا طظ خقل طا ُجمغ باتفاصغئ الاساون الثشاسغ غتاول أن 
غعجإ  وعثا  شطسطغظ،  صدغئ  وتخفغئ  إدارة  شغ  طساسثتعا  سطى  صادر  ظاجح  ووجغط  ضسراب  ظفسه  غصثم 
سطى أعض افردن الاخثي له وإجصاذه وتترغك الةغح الثي عع سطى طرطى تةر طظ شطسطغظ لاترغرعا.

اآلن، شغ الصرن العاتث والسحرغظ تةري لسئئ ضئغرة 
عط:  القسئعن  عآقء  العجطى.  آجغا  سطى  جثغثة 
وعظاك  افوروبغ،  واقتتاد  وأطرغضا  والخغظ  روجغا 
آجغا  تتزى  شطماذا  بغظعط.  جغعجغاجغ  خراع 
عثه  طظ  اقعامام  طظ  الضئغر  الصثر  بعثا  العجطى 
الصعى اقجاسمارغئ؟ التصغصئ عغ أن المظطصئ لثغعا 
اتاغاذغات ضثمئ طظ الظفط والشاز والثعإ والظتاس 
افخرى.  والمسادن  البصغطئ  والمسادن  والغعراظغعم 
واقتخاقت  السئعر  ذرق  تمر  ذلك  إلى  باإلضاشئ 
سئرعا. ولئتر صجوغظ شغعا أغدًا أعمغئ جغعاصاخادغئ. 
تسائر  تغث  جغعجغاجغئ  أعمغئ  ذات  المظطصئ  وعثه 
طعمئ شغ السقصات الاةارغئ وغغرعا بغظ دول أوروبا 
وآجغا والحرق افوجط. إن طثى أعمغئ عثه المظطصئ 
غمضظ طسرشاه طظ ضقم السغاجغغظ الشربغغظ أغدا. 
الئرغطاظغ  الةغعجغاجغ  صال  المبال  جئغض  شسطى 
"طظ  السحرغظ:  الصرن  بثاغئ  شغ  طاضغظثر  عغطفعرد 
غتضط  وطظ  أوراجغا،  جغتضط  العجطى  آجغا  غتضط 
أوراجغا جغتضط السالط بأجره". والسغاجغ افطرغضغ 
الحطرظب  "رصسئ  ضاابه  شغ  ضاإ  برغةظسضغ  زبغشظغع 
الضئرى" أن العغمظئ السالمغئ لطعقغات الماتثة تسامث 
سطى  أطرغضا  عغمظئ  جاسامر  وضغش  طاى  "إلى  سطى 

الصارة افوراجغئ".
وآجغا العجطى عغ إتثى ذرق "المظاشج" لروجغا. 
ظفعذعا  سطى  التفاظ  روجغا  تتاول  السئإ  لعثا 
لطاساون  حظشعاي  طظزمئ  خقل  طظ  المظطصئ  شغ 
الةمرضغ  واقتتاد  افوراجغ  اقصاخادي  واقتتاد 
وطظزمئ طساعثة افطظ الةماسغ. ضما تماطك روجغا 

صعاسث سسضرغئ شغ ذاجغضساان وصرغغججاان.
إسطاء  خقل  طظ  العجطى  آجغا  تثارق  والخغظ 
دغعن  إن  المبال  جئغض  شسطى  واقجابمار.  الصروض 
أوزبغضساان لطخغظ وتثعا تةاوز ٣ ططغارات دوقر. 
التجام  سالمغ  طحروع  سظ  الخغظ  أسطظئ  وصث 
وآجغا  الصثغط.  الترغر  ذرغص  بظاء  إلسادة  والطرغص 
غربط  لطخغظ  طعط  بري  سئعر  ذرغص  عغ  العجطى 
شغ  السئإ  عع  عثا  افوروبغ.  واقتتاد  روجغا  بغظ 
المظطصئ  دول  إصراض  شغ  بسرسئ  بثأت  الخغظ  أن 
لاطعغر الئظغئ الاتاغئ لطظصض. باإلضاشئ إلى ذلك تسث 
لطخغظ  طعمئ  اجاراتغةغئ  طظطصئ  العجطى  آجغا 

تغث تصع سطى تثود ترضساان الحرصغئ.
العجطى،  آلجغا  خاخًا  اعاماطًا  أطرغضا  تعلغ  ضما 
شئغظما تتاول الثروج طظ "المساظصع افششاظغ" تظزر 
إلى اتةاه آجغا العجطى شغ إذار أعثاف اقجاراتغةغئ 
عع  افعثاف  عثه  وأتث   .٢٠١٩-٢٠٢٠ افطرغضغئ 
تسجغج تثود جاغضج بغضع شغ المظطصئ. تظص وبغصئ 
ططغعن   ٩٠ خخخئ  أطرغضا  أن  سطى  اقجاراتغةغئ 
دوقر لتماغئ عثه التثود، ضثلك تصثم صروضًا لثول 
اآلجغعي.  والئظك  الثولغ  الئظك  خقل  طظ  المظطصئ 
طظ  اسائارًا  المالغئ  لعزارة  وشصًا  المبال  جئغض  سطى 
لطئظك  أوزبغضساان  دغعن  بطشئ   ٢٠٢١ آذار/طارس 
أغدًا  أطرغضا  تثخض  دوقر.  ططغار   ٣,٧ وتثه  الثولغ 

خراع الثول اقجاسمارغئ سطى آجغا العجطى
ـــــــــ بصطط: افجااذ إجقم أبع خطغض – أوزبغضساانـ  ــــــــــ

ضطمات  خقل  طظ  عثا  غادح  بصاشغاً.  العجطى  آجغا 
اقجاراتغةغئ: "غجور الظاس شغ آجغا العجطى المراضج 
الطشئ  لاسطط  السظئ  شغ  طرة  ططغعن   ١,٤ افطرغضغئ 
اإلظةطغجغئ والاسرف سطى البصاشئ افطرغضغئ واضاساب 

المعارات القزطئ".
دورًا  وضازاخساان  أوزبغضساان  إسطاء  أطرغضا  وترغث 
طفععم  إغثغعلعجغ  شغساصث  المظطصئ.  شغ  رائثًا 
"آجغا العجطى الضئرى" ف. جاار أن أطرغضا غةإ أن 
تثرك الثور الصغادي فوزبغضساان وضازاخساان. ضما 
طظ  الثروج  سطى  أطرغضا  العجطى  آجغا  دول  تساسث 
آب/  ١١ شغ  المبال  جئغض  سطى  افششاظغ.  المساظصع 

أغسطج الاصى المئسعث الثاص لطرئغج طغرزغاغغش 
وزغر  وظائئئ  إرغاحغش  اهللا  سخمئ  أششاظساان  إلى 
خارجغئ ترضماظساان شغئا خعجغغش شغ صطر طع أتث 
وأسطظ  باردار.  الشظغ  سئث  المق  ذالئان  ترضئ  صادة 

ذلك طاتثث باجط ذالئان.
شغ آجغا العجطى أغدًا طظ الماعصع تثوث طعاجعئ 
الصرغإ.  المساصئض  شغ  والخغظ  أطرغضا  بغظ  تادة 
تظفغث  أجض  طظ  المظطصئ  شغ  بالسقم  الخغظ  تعاط 
وغمضظ  واتث".  وذرغص  واتث  "تجام  طحروسعا 
فطرغضا أن تتئط المحروع الخغظغ طظ خقل تخسغث 
الصطص  إبارة  وبالاالغ  أششاظساان  شغ  افعطغئ  الترب 
أطرغضا  أن  افتثاث  طسار  ُغزعر  العجطى.  آجغا  شغ 
آجغا  إلى  لقجؤغظ  تثشص  لثطص  خطئ  أغدا  لثغعا 
العجطى. فن افطط الماتثة دسئ الثول المةاورة 

فششاظساان إلى شاح تثودعا أطام القجؤغظ.
شغ  الظفعذ  ضسإ  أغدًا  افوروبغ  اقتتاد  غتاول 
بحضض  افوروبغ  اقتتاد  غرضج  تغث  العجطى.  آجغا 
أضئر سطى غرس وجعات الظزر وافشضار الشربغئ بغظ 
افوروبغ  اقتتاد  خخص  الشاغئ  ولعثه  الحئاب. 
الماتثة  افطط  طظزمئ  لمئادرة  غعرو  ططغعن   ٩,٦
جغاط  والاغ  (الغعظسضع)  والبصاشئ  والسطط  لطاربغئ 
شغ  أوزبغضساان  طظ  طثاارة  طظاذص  شغ  تظفغثعا 
٢٠٢٠-٢٠٢٤. ضما خخص اقتتاد افوروبغ ١٣٤

ططغعن دوقر لمساسثة آجغا العجطى.
طظ خقل عثه الثغعن تربط عثه الصعى اقجاسمارغئ 
الئطثان طما غآدي إلى خراب اقصاخاد وإغراق الظاس 
المرغر  العاصع  غآضثه  طا  وعثا  والترطان.  الفصر  شغ 
إن  الضفر!  طظ  غأتغ  شصط  الحر  أن  أي  بقدظا.  شغ 
الظثئئ التاضمئ شغ بقدظا ق تعاط إق بإرضاء أجغادعا 

المساسمرغظ واقتافاظ بسروحعا!
تخارع  اقجاسمارغئ  الصعى  عثه  أن  طظ  الرغط  سطى 
بسدعا بسدًا سطى آجغا العجطى إق أظعا طاتثة ضث 
اإلجقم. عآقء المساسمرون صطصعن طظ ختعة افطئ 
اإلجقطغئ وخاخئ المسطمغظ شغ آجغا العجطى؛ لعثا 
غثخخعن طقغغظ الثوقرات لمتاربئ اإلجقم! لضظ 
﴿ِإنَّ  تسرة.  سطغعط  جاضعن  غظفصعظعا  الاغ  افطعال 
 ِ َّ يِل  ِ َس َعن  وا  ِلَيُصدُّ ْم  ُ ْمَواَل

َ
أ ُينِفُقوَن  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ

ِذيَن  َوالَّ ْغَلُبوَن  ُ ُثمَّ  َحْسَرًة  ْم  ِ ْ َعَل َتُكوُن  ُثمَّ  ا  َ َ نِفُقو ُ َفَس
 ﴾َم ُيْحَشُروَن نَّ َ َ َج َكَفُروا ِإ

الاسثدغئ، شماذا ضاظئ الظاغةئ؟ أزغطئ تماطاً طظ خارذئ 
الصعى السعرغئ ولط ظسث ظسمع بأخئارعا.

وأّطا جئعئ الظخرة شاظخطئ أوقً طظ سقصاعا طع تظزغط 
الثولئ، بّط تظخطئ باظغًا طظ سقصاعا طع الصاسثة، بّط 
لطسطماظغغظ  إرضاًء  الةعاد  طفععم  طظ  بالبًا  تظخطئ 
والشربغغظ، ولط تضاش بثلك بض غّغرت اجمعا أغدًا، 
سطى  والسغطرة  والدرائإ  افطعال  بةمع  واحاشطئ 
أرزاق السئاد، شماذا ضاظئ الظاغةئ؟ تتعلئ عغؤئ تترغر 
الحام - وعغ جئعئ الظخرة جابصًا - إلى طةرد ترس 
المةمعسات  وتمظع  الروجغئ  الثورغات  تتمغ  تثود 

المثطخئ طظ طصاتطئ الظزام.
السطماظغغظ  طع  اإلجقطغئ  الترضئ  تساوظئ  لغئغا  وشغ 
السمقء الثغظ ظّخّئعط افوروبغعن تضاطًا شغ ذرابطج 
برغطاظغا  رجماعا  باتفاصات  والاجطعا  الصثاشغ،  بسث 
وأوروبا طبض الخثغرات وبعزظغصئ بالمشرب واتفاصات 
برلغظ وبارغج وروطا وجظغش والصائمئ تطعل، شماذا 
البعرة  طظ  ضسفاء  اإلجقطغغظ  خروج  الظاغةئ؟  ضاظئ 

وإصتاطعط شغ تروب أعطغئ ق تظاعغ.
وشغ طخر وخض اإلخعان إلى طخر بفسض المترضات 
طع  تساوظعا  سظثطا  لضظعط  لطبعرة،  اإلجقطغئ 
السطماظغغظ وصّثطعا لعط الاظازقت جصطعا طظ التضط 

جصعذًا ُطثوغًا.
وشغ الغمظ بطس تأبغر المترضات اإلجقطغئ شغ بثاغئ 
بسعدة  تطالإ  ططغعظغئ  طزاعرات  خرجئ  أْن  البعرة 
التضعطات  طع  تساوظعط  لضّظ  اإلجقطغئ،  الثقشئ 
إلى  أّدى  الثط  سطى  التعبغغظ  ودخعل  السمغطئ، 

إجعاض البعرة الغمظغئ وتتعغطعا إلى ترب أعطغئ.
تخثر  سظ  اإلجقطغغظ  غالئغئ  اباسث  السعدان  وشغ 
الثغظ  السطماظغغظ  لطغسارغغظ  بارضعا  ورضعا  البعرة، 
زسمعا ضثباً أّن غالئغئ اإلجقطغغظ عط طظ أظخار الطاغغئ 
سطغعط  اظططئ  لفجش  ولضظ  الئحغر،  تسظ  المثطعع 
التغطئ، ورضغ الضبغر طظعط بارك الساتئ لطغسارغغظ 
طثاارغظ، بثرغسئ تةظإ الفعضى وسثم جفك الثطاء، 
شغ اظاضاس البعرة، وطةغء  شضان تظازلعط عثا جئئاً 

تضام سمقء ذّئسعا السقصات طع ضغان غععد.
والعذظغغظ  السطماظغغظ  بسخ  احارط  الةجائر  وشغ 
الثغظ ق اظاماء شضري لعط احارذعا إبساد اإلجقطغغظ 
الاأذغر  تثود  خارج  البعرة  إبصاء  بتةئ  التراك  طظ 
طظ  ذلك  اإلجقطغغظ  غالئغئ  صئض  ولفجش  التجبغ، 
أجض إظةاح البعرة، شماذا ضاظئ الظاغةئ؟ عا عع الظزام 

صث اجاطاع إسادة إظااج ظفسه بصالإ جثغث.
وشغ ُطصابض ذلك ضطه شإّظظا ظةث أّن الظمعذج الطالئاظغ 
شغ أششاظساان صث اجاطاع أْن غخمث أطام ضض الصعى 
الثولغئ واإلصطغمغئ الساتغئ، واجاطاع أْن غسغطر سطى 
طسزط المظاذص افششاظغئ شغ شارة صطغطئ بسث اظستاب 
الصعات افطرغضغئ، وجئإ عثا الظةاح غرجع إلى تمسك 
ترضئ ذالئان بمترضاتعا اإلجقطغئ، وسثم تصثغمعا 
شغ  اإلجقطغئ  الترضات  شسطئ  ضما  ضبغرة  تظازقت 
بطثان البعرات السربغئ، لثرجئ أّن الرئغج افطرغضغ 
جع باغثن صث اسارف بالعجغمئ ضمظًا شغ أششاظساان 
شغ  دوقر  ططغار  ألش  أششاظساان  سطى  "أظفصظا  شصال: 
وأظا  أششاظغ،  جظثي  ألش   ٣٠٠ وجّعجظا  ساطًا،  سحرغظ 
لسئ ظادطًا سطى صرار اقظستاب طظ أششاظساان، وسطى 

افششان أْن ُغصاتطعا طظ أجض أظفسعط وأّطاعط".
تمطك  ق  البعرات  أّن  سطى  السمطغئ  افدلئ  عغ  عثه 
الثغمعطئ واقجامرار والظةاح إق بمترضات إجقطغئ 
السطماظغغظ  طع  الاتالش  أو  الاحارك  وأّن  خرشئ، 
البعرات  شحض  إلى  تامًا  غآدي  الثغمصراذغئ  ودساة 

 وتقحغعا

إّن تةربئ السحر جظغظ الماضغئ طظ البعرات السربغئ 
اقجقطغئ  الئطثان  شغ  البعرات  أن  تصغصئ  سطى  أضثت 
ق تمطك الثغمعطئ وق الصثرة سطى اقجامرار والبئات 
إق إذا ُزّودت بمترضات إجقطغئ، شظةاتعا واظاخارعا 
تضفغ  شق  المترضات،  عثه  طبض  بعجعد  طحروط 
قجامرارغئ  الحسعب  لثى  والسثط  الشدإ  دواشع 
البعرات، بض ق ُبّث لعا طظ صاسثة شضرغئ إجقطغئ خطئئ 
ترتضج سطغعا، وق ُبّث لعا طظ طترضات إجقطغئ صعغئ 
تمثعا بالعصعد البعري الثائط لضغ تسامر شغ الترضئ 

الةماعغرغئ، واقظثشاع الحسئغ فذعل طثة زطظغئ.
دون  طظ  ذعغًق  غسغح  ق  السفعي  الحسئغ  شالجخط 
إغماظغئ،  روتغئ  طحاسر  أو  سصائثغئ،  شضرغئ  طترضات 
بأتاجغج الزطط والصعر الشرغجي ق غضفغ  واقضافاء 
العذظغئ  الثواشع  وأّطا  ذعغطئ،  لمثة  البعرة  إلحسال 
الظاس  سظث  غرغجغًا  المعجعدة  والصعطغئ  والصئطغئ 
دشاسغئ طآصائ، وتفاصر إلى الفضر  شعغ طةرد أدوات 
شعثه  لثلك  الاأبغر،  سطى  الصادرة  والصغادة  الُمعجه، 
طا  وعع  أشضار،  طظ  غضاظفعا  طا  بضض  تاأبر  افدوات 
غآدي بالدرورة إلى الاتاصعا باغارات شضرغئ ُطائاغظئ 
ظاغةاعا  وتضعن  بسععلئ،  البعرة  أسثاء  غساثثطعا 
بط  وطظ  شغعا،  والمغعسئ  الاظاصخ  بروز  المتاعطئ 

غظاعغ المطاف بعا إلى الاحرذم واقظثبار.
اظثقع  بثاغئ  شغ  اإلجقطغئ  المترضات  تشطئئ  لصث 
شطط  افخرى،  المترضات  جائر  سطى  السربغئ  البعرات 
برؤوس  اإلذاتئ  طظ  وتمضظئ  طظاشج،  لعا  غضظ 
السابثغظ  زغظ  طظ  اباثاًء  وغسر  بسععلئ  الطعاغغئ 
بظ سطغ، وطرورًا بتسظغ طئارك وطسمر الصثاشغ وسطغ 
وسمر  بعتفطغصئ  السجغج  بسئث  واظاعاًء  خالح،  اهللا  سئث 

تسظ الئحغر.
لضظ صطئ طظ السطماظغغظ الثغظ ق وزن لعط وق صغمئ 
والفخائض  الةماسات  بسخ  سطى  الاأبغر  طظ  تمضظعا 
البعرة،  شغ  طسعا  بالمحارضئ  شطالئععا  اإلجقطغئ، 
والعذظغئ،  الثغمصراذغئ  حسارات  تتئ  التضط،  وشغ 
المحارضئ  بفضرة  والفخائض  الةماسات  عثه  شصئطئ 
العذظغئ،  والعتثة  الثغمصراذغئ  حسار  تتئ  بشئاء 
شضاظئ الظاغةئ ضاربغئ طثطرة لطبعرات وطةعدئ لعا.
افضبرغئ  جسض  الثغمصراذغئ  بالاةربئ  شاقظثثاع 
اإلجقطغئ المحارضئ شغ البعرات ألسعبئ بأغثي الصطئ 
تاى  المااالغئ  الاظازقت  تصثم  وجسطعا  السطماظغئ، 
الطسئئ  طظ  تماطًا  خروجعا  إلى  المطاف  بعا  اظاعى 
شغعا،  بمفردعط  السطماظغغظ  وبصاء  الثغمصراذغئ، 
وجطمعا  لعط،  المرجعطئ  بالمعمئ  بثلك  شصاطعا 
التضط لططعاغغئ بسث إظعاء البعرات الاغ حارضعا شغعا 
شغ الئثاغئ ضسظاخر عاطحغئ، وعع طا أدى شغ الظعاغئ 
أجقشعط  طظ  ذشغاظًا  أضبر  لطشاة  التضط  سعدة  إلى 

الثغظ أذغح بعط.
ترضئ  صثطئ  السربغئ  البعرات  طعث  تعظج  شفغ 
السطماظغغظ  طظ  لحرضائعا  الاظازقت  ضض  الظعدئ 
لظغض  خطغرة  تظازقت  طظ  صثطاه  طا  غظفسعا  شطط 
طرضاتعط، شصئض الشظعحغ بإبساد الحرغسئ اإلجقطغئ 
طظ بظعد الثجاعر الاعظسغ، وتثطى سظ شضرة الثولئ 
ضالئاجغ  اإلجقم  أسثاء  أساى  طع  وتتالش  اإلجقطغئ، 
الثغمصراذغئ،  سظ  بحراجئ  وداشع  السئسغ،  صائث 
شماذا ضاظئ الظاغةئ؟ أذغح به وبثغمصراذغاه، وظةح 
طظ  صطط  وبةرة   - جسغث  صغج   - طشمعر  حثص 
بعا  تشّظى  الاغ  الثغمصراذغئ  المآّجسات  ضاشئ  إلشاء 

الشظعحغ وجماساه لمثة السظغظ السحر الفائائ.
وشغ جعرغا تتالفئ الفخائض اإلجقطغئ الاابسئ لقخعان 
المسطمغظ طع الفخائض السطماظغئ، وذالئئ بالثغمصراذغئ 

البعرات ق تمطك الثغمعطئ وق الظةاح
إق بمترضات إجقطغئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 

عباس وحاشیته وملک األردن
یستکملون تآمرهم على قضیۀ فلسطین!

طترم   ١٢ الةمسئ،  (جئعتظغك،  طعصع  ظحر 
"أشاد  شغه:  صال  خئرا  ٢٠٢١/٠٨/٢٠م)  ١٤٤٣عـ، 
الرئغج الطئظاظغ طغحال سعن بأن اخاراق الطائرات 
اظاعاك  الطئظاظغئ  لفجعاء  أطج  لغض  (اإلجرائغطغئ) 
وظحرت   .١٧٠١ ولطصرار  الطئظاظغئ  لطسغادة  جثغث 
الرئاجئ الطئظاظغئ سئر تسابعا شغ "تعغار": "الرئغج 
لفطط  السام  لفطغظ  الثاخئ  المظسصئ  أبطس  سعن 
الماتثة شغ لئظان أّن اخاراق الطائرات (اإلجرائغطغئ) 
لغض أطج لفجعاء الطئظاظغئ اظاعاك جثغث لطسغادة 
الطئظاظغئ ولطصرار ١٧٠١، طا غساعجإ تتّرضًا جرغسًا 
لفطط الماتثة لدمان سثم تضراره ووضع تث له"."

حسعبعط،  لغصمسعا  افطظغئ  وأجعجتعط  الةغعش  غسثرون  السمقء؛  لئظان  تضام  دأب  عع  عثا   :
ط

افجطتئ  وغثرجعن  السظغظ،  لسحرات  المسطمغظ  وخاخئ  السغاجغغظ  بالمساصطغظ  الجظازغظ  ولغضثجعا 
البصغطئ شغ تروب ذائفغئ شغ حعارع بغروت وذرابطج، وغثرج زسغط تجب إغران شغ لئظان غجبث وغرسث 
شغ ضض طظاشسئ وطتاخخئ، بغظما غشغإ ذلك ضطه إزاء سثوان غععد لغأتغ الرد العجغض باصثغط حضعى 
إلى افطط الماتثة! أي خجي عثا غا تضام الدرار؟! سمقء أظثال أطام غععد وجئابرة ورسادغث أطام الحسعب 
المسضغظئ؟! الطعط سةض لظا بإزالئ الروغئدات تضام الدرار وق تئص طظعط أتثا أبثا، وأبثلظا بعط خطغفئ 

غرد الخاع خاسغظ سطى ضض طساث أبغط، وغضعن جعابه الرد طا تراه ق طا تسمسه غا ابظ الضاشرة.

حکام أسود على شعوبهم نعاج أمام أسیادهم!


