
البقباء  غعم  تعظسغئ  أطظغئ  شرصئ  صاطئ 
أتث  راشع  ذارق  افجااذ  باساصال  ٢٠٢٢/٥/١٧م، 
حئاب تجب الاترغر، سطى خطفغئ تضط صدائغ غغابغ 
باارغت  تعظج  شغ  اقباثائغئ  المتضمئ  سظ  خادر 
ضغثغئ  باعمئ  جةظًا  بسظئ  شغه  تضط  ٢٠٢١/٤/٢م، 

السغاجغغظ. الثخعم  لاخفغئ 
الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أخثر  لثلك  وظزرا 

شغ وقغئ تعظج بغاظا ختفغا أضث شغه سطى:
بأي  له  سقصئ  ق  الاترغر  تجب  حئاب  اساصال  ١ـ 
تظزغط إرعابغ، بض عع طقتصئ لعط بسئإ أشضارعط 
الاغ  لقجقم  المسادغئ  السغاجئ  ضمظ  اإلجقطغئ 
تعظج  بمخغر  السابث  المفطج  الظزام  غظاعةعا 
غساصض  راشع  ذارق  افجااذ  شإن  وبعثا  وأعطعا. 

وغسةظ بسئإ أشضاره لغج إق.
٢- تطفغص تعط "اإلرعاب" شغ تص حئاب تجب الاترغر 
طعجه تعجغعا جغاجغا طفدعتا لاثعغش ساطئ الظاس 
طظ التجب ولمظع أعض تعظج طظ السمض طسه لسعدة 

التغاة وشص أتضام اإلجقم.
الحاب  اساصال  أسصاب  شغ  اقساصال  عثا  غأتغ   -٣
باعمئ  ٢٠٢٢م  حئاط/شئراغر   ٢٦ شغ  لطّغش  أتمث 
سطى  طبال  إقّ  عغ  طا  اقساصاقت  وعثه  طحابعئ، 
ظفسعا  السابصغظ  التّضام  لسغاجئ  السططئ  طعاخطئ 
الثسعة  وطتاربئ  الاعط  وتطفغص  الادغغص  شغ 
قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ دولئ ذات جغادة 
لقجاسمار  وخغراتعا  برواتعا  تسّطط  ق  صراراتعا  سطى 

وق تطصغ بثغرة حئابعا شغ السةعن ظطما وبعااظا.
شطاسمسعا  بالصعل:  تعظج  أعض  الئغان  وخاذإ 
طظ  اتثث  الاترغر  تجب  إّن  طثوّغئ،  صعّغئ  السططئ 
اإلجقم  دولئ  بعا  أصام  الاغ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  ذرغصئ 
له،  ذرغصئ  اتثثعا  المظعرة؛  المثغظئ  شغ  افولى 
الراحثة  الثقشئ  إصاطئ  إلى  بالثسعة  بسثعا  لغظططص 
ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  رجعل  بعا  بحر  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى 
وغغرعا،  اإلجقطغئ  الئقد  طظ  الضبغر  شغ  وغظاحر 
ضث  بعرة  حعثت  الاغ  الثدراء  تعظج  وطظعا 
سطى  الاترغر  تجب  شسمض  سطغ،  بظ  الطاغغئ  ظزام 
تشغغر  سطى  جاعثا  غسمض  الغعم  وعع  إجصاذه،  تأغغث 
المسار السغاجّغ ظتع اقتةاه الختغح تاى ق تدغع 
تدتغات أعض تعظج، وضان ظاختا أطغظا ورائثا لط 
ولظ غضثب أعطه؛ شتثر طظ المسار السغاجغ الصائط 
ضما  وأعطعا"،  تعظج  تص  شغ  "جرغمئ  اسائره  الثي 
تثر طظ المال السغاجغ الصثر الثي غطسإ شغ أروصئ 
طتارشغ السغاجئ وق تجال تئساته تاضرة تاى اآلن، 
الثي  المفطج  الثغمصراذغ  الظزام  إبصاء  طظ  وتثر 
ذّئص السطماظغئ وأصخى اإلجقم طظ التضط والاحرغع 
والصاظعن، والتجب الغعم غتثر طظ جرغمئ اقرتعان 
لطثوائر افجظئّغئ وسطى رأجعا خظثوق الظصث الثولغ 
الثي ضان أبرز افجئاب شغ اقظعغار اقصاخادي الثي 
شغ  أخرى  طرة  تعظج  جُغسصط  والثي  الئطث  تسغحه 

المساسمرغظ. أغثي 
ضض  غسطط  تعظج:  فعض  طثاذئاه  الئغان  وواخض 
الاترغر  تجب  طظه  تثر  طا  جمغع  أن  طظخش  طاابع 
أتدان  شغ  السغاجّغئ  الطئصئ  ارتماء  وأن  وصع،  صث 
الئقد  إلغه  وخطئ  شغما  جئئًا  ضان  المساسمر  الشرب 
تجب  خراع  أن  طظخش  طاابع  ضض  غسطط  ضما  الغعم، 
غغرعط  طع  وق  الصداء  أو  افطظ  طع  لغج  الاترغر 
الشرب  طع  عع  خراسه  إن  بض  المسطمغظ،  أبظاء  طظ 
المساسمر وسمقئه شغ بقدظا، وعع خراع ق ععادة 

شغه وق طثاعظئ وق طةاططئ وق تمطص.
وخاط الئغان: وافجااذ ذارق راشع طاض شغ دسعته 
بإذن اهللا رغط اقساصاقت الاسسفغئ والاعط العاعغئ، 
وتجب الاترغر طسامر شغ سمطه إلصاطئ دولئ اإلجقم 

الحرسّغئ. السغاجغئ  بالطرغصئ 

اصرأ شغ عثا السثد:

- طا وراء زغارة ططك افردن المطعلئ فطرغضا! ...٢
- لئظان، طا بسث اقظاثابات الظغابغئ أغار ٢٠٢٢م ...٢

- عض تآدي الافةغرات واقغاغاقت شغ سثن 
   إلى شحض المةطج الرئاجغ وطشادرته الغمظ؟ ...٣

- خراع الشربان شغ السراق وطساظاة افطئ ...٤
- أطرغضا تسسى إلى طجغث طظ الاسصغث لفزطئ الطغئغئ ...٤

اآلوظئ  شغ  أطرغضا  جسئ  آخر  جاظإ  وطظ  والصمسغئ، 
افخغرة إلى دشع افظزمئ لطاطئغع طع الظزام المةرم، 
وطتاولئ إسادة اقساراف به وإسطائه الحرسغئ، ظاعغك 
شرض  غتاول  الثي  الثجاعرغئ  الطةظئ  طسار  سظ 

حرسغئ الظزام سئر المسارضئ المخطظسئ.
الماضررة  المتاوقت  شعط  غمضظ  السغاق  عثا  وشغ 
لاتعغض  أطرغضا،  تثغره  الثي  السالمغ  الشثاء  لئرظاطب 
إدخال المساسثات الشثائغئ سئر خطعط الةئعات طع 
طظاذص الظزام، وذلك بسث شحض تضعطات افطر العاصع 
الثي  اإلجراء  لعثا  البعرة  أعض  رشخ  ظاغةئ  بفاتعا 
الفخائض  زالئ  وطا  الظزام،  طع  الاطئغع  بثاغئ  غسائر 
المرتئطئ تسغظ أطرغضا سطى إجراءاتعا الساسغئ لفرض 
الاطئغع طع الظزام، تغث إظعا صئطئ تظفغث اقتفاصغات 
الثولغئ خاخئ طا غاسطص باسطغط السثغث طظ المظاذص 
شدًق سظ تسغغر الثورغات الروجغئ الارضغئ المحارضئ 

شغ وصئ جابص.
وأغداً غمضظ إدراج تخرشات الفخائض والتضعطات طع 
أعض البعرة جعاء بالادغغص سطغعط باقساصال وتضمغط 
سظ  ضاإلشراج  اجافجازغئ  بأسمال  بالصغام  أو  افشعاه، 
واشاسال  الُفرصئ  رساغئ  سظ  ظاعغك  والمةرطغظ،  الصاطئ 
اقصاااقت بغظ التغظ واآلخر، وعثا ضطه غخإ شغ خاظئ 
واقجاسقم،  لطغأس  ودشسعط  الظاس  سطى  الدشط 
بإسادة  المظعذئ  الثولغئ  لطصرارات  الثدعع  وبالاالغ 

افصخى لغج غاغماً 
لغصش يف وجه غععد وتغثاً!

ــــــــــــــــــــ
بصطط: الثضاعر طخسإ أبع سرصعب*

تجاُتُط املآاطرات سطى أعض الحام
غرباٌل غفدح املاآطرغظ وظثغٌر غحتث عمط البائرغظ

الثي  والععان  الثل  عثا  طظ  اإلجقطغئ  افطئ  خروج  إن 
الطاغظ  وسجتعا  ضراطاعا  واجاسادتعا  وذأته  تتئ  تؤظ 
وصطع  المتاطئ،  بقدعا  وتترغر  السظغظ  لمؤات  ساحاعما 
أن  غمضظ  ق  طصثراتعا،  جرصئ  سظ  المساسمرغظ  غث 
دولئ  ذلك؛  ضض  لعا  تصصئ  الاغ  الثولئ  بسعدة  إق  غضعن 
شطسطغظ،  ضض  لاترغر  جغعحعا  تساظفر  الاغ  الثقشئ 
غسغر  أطر  وعع  المتاطئ،  المسطمغظ  بقد  وضض  بض 
اهللا. جئغض  شغ  لطحعادة  تاعق  أطئ  سطى  اهللا  بإذن 
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ضطمئ السثد

سطى  غععد،  لضغان  الثاخطغ  افطظ  وزغر  خادق 
إجراؤعا  والمصرر  الصثس  شغ  افسقم  طسغرة  طسار 
شإن  إسقم  وجائض  وبتسإ  ٢٠٢٢/٠٥/٢٩م.  غعم 
جظعات  شغ  طائسًا  ضان  لما  وشصًا  جاسغر  المسغرة 
الصثغمئ  والئطثة  الساطعد  باب  طظ  وجامر  جابصئ، 

وخعقً إلى تائط الئراق.
سطى  الععمغئ  جغادته  تضرغج  غععد  ضغان  غتاول 
الصثس والمسةث افصخى شغ ضض تترك طظ تترضاته 
الصثس  شغ  اقجاغطان  لعتغرة  باخسغثه  جعاء 
وعثم الئغعت وذرد أعطعا طظعا، أو طظ خقل صاطه 
حعارع  شغ  شطسطغظ  لحئاب  الماضررة  وإسثاطاته 
وأزصئ الئطثة الصثغمئ أو سطى التعاجج، أو طظ خقل 
الةظائج  سطى  الماضررة  واساثاءاته  المازاعرغظ  صمع 
واقجاظضارات  بالاظثغثات  آبٍه  غغر  الظسعش  وتَمطئ 

الثولغئ الفارغئ المسظى والمدمعن والةععر.
غتاول  غاخإ  ضغان  بغظ  خراع  عع  الصدغئ  شةععر 
الاغ  والاارغثغئ  السغاجغئ  التصائص  طساظثة  جاعثا 
حضطاعا وضرجاعا أطئ اإلجقم سئر صرون طظ الجطان، 
لظ  افولى  المسطمغظ  وصئطئ  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  شمسرى 
وطتاوقته  بتماصاته  عح  عجغض  ضغان  غساطغع 
وسصعل  صطعب  طظ  غظاجسعا  أن  الطتزغئ  اإلجرائغئ 
تبئئ  والاارغت  السغاجئ  شتصائص  اإلجقطغئ،  افطئ 
لطسالط أن صعى الحر المامبطئ بالتمقت الخطغئغئ لط 
تساطع أن تظاجع افرض المئارضئ طظ سصعل وصطعب 
المسطمغظ الاعاصئ لاترغرعا وضظج الخطغئغغظ طظعا 
سطى الرغط طظ إصاطئ طمطضئ لعط شغعا، ودسط السالط 
الخطغئغ الشربغ ضطه لعا!! شةاء خقح الثغظ افغعبغ 
زالئ  طا  الاغ  تطغظ  طسرضئ  شغ  وتررعا  اهللا  رتمه 
صعاعط  وتسافج  المسطمغظ  سصعل  تقبغإ  تسضظ 
أو  افصخى  المسةث  اجط  افشص  شغ  قح  ضطما  التغئ 

تراءت لعط صئئ الخثرة.
غععد،  آطال  سطغعا  تاتطط  حماء  خثرة  شالخثرة، 
ووجعدعا عع رطج لعحاحئ وارتساش ضغاظعط المست 
تطغظ  لخظاسئ  اإلجقطغئ  افطئ  تترك  تامغئ  أطام 
افصخى  المسةث  شغعا  تترر  جالعت  سغظ  أو  جثغثة 

وتظخر أعض افرض المئارضئ.
الضغان  عثا  أطام  غصفعن  المئارضئ  افرض  أعض  إن 
حمعخعط  تسضج  وسجة  سارغئ  بخثور  المارق 
خاتئئ  الصعغئ  وأطاعط  السزغط  بثغظعط  واساجازعط 
الاارغت والفاعتات والاترغر وضظج الخطغئغغظ وضسر 
واقظاماء  والسجة  بالسمطصئ  اإلتساس  وعثا  المشعل، 
وخمعدعط  تخرشاتعط  سطى  اظسضج  سزغمئ  فطئ 
غععد  ضغان  سطى  المساسطغئ  وظزرتعط  الئطعلغ 
العح الثي ق غصعى سطى العصعف جاسئ أطام جغعش 

افطئ اإلجقطغئ.
أعض  وخمعد  بئات  طخثر  عغ  اإلجقطغئ  شافطئ 
شطسطغظ وطتط آطالعط، وافصخى لغج غاغما لغصش 
شغ وجه غععد وتغثا، ولفطئ سطى أعض شطسطغظ أن 
غخئروا وغاخثوا بخثورعط السارغئ وأن ق غاظازلعا 
وأعض  ولفصخى  وتغثا،  غارضعه  أو  افصخى  سظ 
الظخرة  تص  اإلجقطغئ  افطئ  سطى  المئارضئ  افرض 
والاترك الفعري لاترغرعما واصاقع ضغان غععد طظ 
سطى  وترخعا  افطئ  لسجة  تصغصغ  تةضٍّ  شغ  جثوره، 

دغظعا وطصثجاتعا.
وتثعط  شطسطغظ  فعض  غمضظ  ق  المصثجات  وعثه 
صطاع  شغ  طتاخرة  لفطئ  ضاغئئ  طظ  وق  تترغرعا، 
باتات  شغ  حغت  خمعد  شغ  الاترغر  غضعن  وق  غجة، 
افصخى، وق تضعن الظخرة والاترغر باضئغر سةعز شغ 
حغت  بضاء  شغ  وق  المسرى،  غصاتط  طساعذظ  وجه 
له  شالاترغر  شطسطغظ،  أعض  غسغحه  الثي  الثل  سطى 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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ععاء  ذعاتغظ  ضأظعا  الحام  أعض  سطى  افغام  تمر 
تسخش بعا الرغاح شاثرج طظعا طا غظفع الظاس، وتطفر 
أخئر  الاغ  الحام  وعثه  ق  ضغش  طظعا،  شسث  طا  سظعا 
الُْمْؤِمِننَي  َداِر  ُعْقَر  إِنَّ  «أََال  بصعله:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  سظعا 

اُم» رواه الظسائغ. الشَّ
طساةثات  آخر  سطى  أصش  أن  المصال  عثا  شغ  أردت 
الاآطر سطى أعض الحام، تغث بطس المضر الثولغ طئطشًا 
ُغعجإ سطى أعض البعرة وأولغاء الثم وأختاب الصدغئ، 
أن غتثدوا طسارعط وغاطمسعا ذرغص خقخعط، صئض 
أن غظثطعا غعم ق غظفسعط الظثم، وصئض أن غأتغ غعم 

غصعلعن شغه طع الصائض لغاظغ ضظئ أبخر أو أجمع!
واظطقصا طظ البابئ الثي رجماه أطرغضا شغ الاساطض 
شغ  الظفعذ  خاتئئ  عغ  تسائر  تغث  الحام،  بعرة  طع 
لتماغاه  وتسسى  شغعا  الظزام  جغثة  وعغ  جعرغا 
جعرغا  شغ  التض  طسار  تثدت  شصث  سطغه،  والتفاظ 
ووزسئ أدواره سطى أدواتعا طظ الثول الفاسطئ بحضض 
طئاحر شغ بعرة الحام. وإن طظ أبةثغات عثا التض 
وإسادة  الحام  بعرة  سطى  الصداء  أطرغضا  طتاولئ  عع 
الحرسغئ لظزام اإلجرام وإغةاد طا غسمى تق جغاجغًا 

وطخالتئ بغظ أعض البعرة وبغظ ظزام اإلجرام.
ضبغرة  طتاوقت  خقل  طظ  لعثا  أطرغضا  جسئ  وصث 
الاعةغر  طظعا  طثاطفئ  جغاجات  سئر  الظاس  إلخداع 
الممظعب والصاض المظزط، وطظ بط تسطغط تضعطات 
تتاضغ الظزام السعري بمساصقته وجغاجاته افطظغئ 

حزب التحریر مستمّر بدعوته
ال تثنیه االعتقاالت

اهللا  غغر  حغؤًا  غسئث  طظ  وضض  افوبان  سئثة  وضثلك  ضفار  والظخارى  الغععد  أن  سطى  الاأضغث  طظ  بث  ق 
عع  والضاشر  ملسو هيلع هللا ىلص،  طتمث  اهللا  رجعل  به  جاء  الثي  اإلجقم  بثغظ  غثغظ  طظ  عع  شالمسطط  ضفار،  شضطعط 
اِإلْسَالُم﴾،   ِ

ّ ِعنَد  يَن  الّدِ ﴿ِإنَّ  تسالى:  صال  طسطط...  وغغر  طآطظ،  غغر  وعع  اإلجقم  دغظ  غغر  غثغظ  طظ 
َ اِإلْسَالِم ِدينًا َفَلن ُيْقَبَل ِمْنُھ﴾ ششغر المسطط ضاشر، وإذا طات خطث بالظار، غساعي  ْ َتِغ َغ ْ وصال جئتاظه: ﴿َوَمن َي
غغر  طسطمغظ  غغر  وضطعط  ضفار  شضطعط  والحغعسغ،  والظخراظغ  والئعذي  والغععدي  العبظغ  ذلك  شغ 
واسائرت  باإلجقم  َغِثن  لط  طظ  ضض  الصرآن  آغات  ضفَّرت  الصغاطئ.      شصث  غعم  الظار  شغ  وغثطثون  طآطظغظ، 
ِإنَّ  َقاُلوْا  ِذيَن  الَّ َكَفَر  َقْد  ﴿لَّ الظخارى:  سظ  تسالى  شصال  وآخر،  ضاشر  بغظ  شارق  أي  دون  ضفارًا  المسطمغظ  غغر 
وعط  الضااب  أعض  سظ  وصال  َثَالَثٍة﴾،  َثاِلُث   َ ّ ِإنَّ  َقاُلوْا  ِذيَن  الَّ َكَفَر  َقْد  ﴿لَّ وصال:  َم﴾،  َ َمْر اْبُن  َِسيُح  املْ َو  ُ  َ ّ

الضااب  وأعض  المحرضغظ  بغظ  الضفر  شغ  وصال   ،﴾ ِ
ّ ِبآَياِت  َتْكُفُروَن  ِلَم  اْلِكَتاِب  َل  ْ أَ ﴿َيا  والظخارى:  الغععد 

َيُكِن  ﴿َلْم  وصال:  ُكْم﴾  ِ
ّ رَّ ن  ّمِ  ٍ

ْ َخ ْن  ّمِ َعَلْيُكم  َل  َّ َ ُي ن 
َ
أ َن  ُْشِرِك املْ َوَال  اْلِكَتاِب  ِل  ْ أَ ِمْن  َكَفُروْا  ِذيَن  الَّ َيَودُّ  ا  ﴿مَّ جعغًا: 

اْلِكَتاِب  ِل  ْ أَ ِمْن  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ﴿ِإنَّ  وصال:  َنُة﴾  ِ
ّ اْلَب ُم  ُ َ ِت

ْ
َتأ  َّ َح َن  ُمنَفّكِ َن  ُْشِرِك َواملْ اْلِكَتاِب  ِل  ْ أَ ِمْن  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ

تسالى:  صعله  ظجل  الظدغر  بظغ  غععد  والسقم  الخقة  سطغه  الرجعل  أْجطى  وتغظما  َم﴾  نَّ َ َج َناِر   ِ َن  ُْشِرِك َواملْ
وغغرعا  الظخعص  عثه  شثلئ  ْشِر﴾،  َ ْ ا ِل  وَّ

َ
ِأل ْم  ِ ِدَياِر ِمن  اْلِكَتاِب  ِل  ْ أَ ِمْن  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ْخَرَج 

َ
أ ِذي  الَّ َو  ُ ﴿

الظار. شغ  وأظعط  طآطظغظ  غغر  جمغسًا  وأظعط  ضاشر  والمحرك  ضاشر  والظخراظغ  ضاشر  الغععدي  أن  سطى 
أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

َن﴾ اِسِر َ ْ َوِ  اآلِخَرِة ِمَن ا ُ َ اِإلْسَالِم ِدينًا َفَلن ُيْقَبَل ِمْنُھ َو ْ َتِغ َغ ْ ﴿َوَمن َي

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طظغر ظاخرـ 
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وذلك  وسثله،  اإلجقم  رتمئ  عع  الحصاء،  طظ  تالغا  شغه  عغ  طما  الئحرغئ  غظصث  أن  غمضظ  طا  أسزط  إن 
وطشفرته  اهللا  رتمئ  شغ  الظاس  غثخض  الثي  عع  أظه  ضما  المسطط،  وغغر  المسطط  ضظفه  شغ  غسغح  سظثطا 
لطئحر  الئحر  وشعضئ  اهللا  دغظ  أصخئ  الاغ  السطماظغئ  صسعة  الظاس  جرب  أن  بسث  وخخعخا  اآلخرة،  شغ 
السصغثة  باجابارة  اإلجقم  أطئ  سطى  عع  إظما  الرعان  ضض  الرعان  وإن  العقك،  وأوردوعط  الئآس  شأذاصععط 
ظفاق  بان  أن  بسث  وخخعخا  شطسطغظ،  طصثطاعا  وشغ  أرضعا  وتترغر  دغظعا  إلصاطئ  أبظائعا  ظفعس  شغ 
الحر  صعى  شإن  ولثلك  الثغظ،  بائثغض  ولع  له  الماجلفغظ  تجلش  وشحض  سطغه،  الرعان  وتمص  ولآطه  الشرب 
طظ  ضض  طةرطا  وضان  أجاجه،  سطى  الثاشسغئ  وصاض  طسالمه  وتشغغر  الثغظ  عثا  ذمج  تتاول  المدادة 
اِفُظوَن﴾. َ َ ا َلُھ  نَّ ِ ْكَر َو ْلَنا الّذِ ا َنْحُن َنزَّ

غحارضعط شغ ذلك، ولضظ أظى غضعن لعط ذلك شثغظ اهللا طتفعظ، ﴿ِإنَّ

تمثدئ اقظاثابات الظغابغئ الاغ جرت شغ لئظان شغ 
١٥ أغار ٢٠٢٢ سظ طحعٍث جثغٍث، ولضظه لغج جثغثًا 
بالمططص، شعع جثغٌث شغ تعزغع المصاسث تغث تخث 
تجب إغران وتطفاؤه ٦٣ طصسثًا، وتخث السغادغعن - 
ضما غططصعن سطى أظفسعط - ٦٥ طصسثًا، ولغج جثغثًا 
أطرغضا،  ورائعا  وطظ  السططئ،  ظةتئ  تغث  بالمططص 
شغ إسادة تثوغر ظفسعا، والسعدة إلى المةطج الظغابغ 
جثغثٍة  وجعٍه  إحراك  طع  (حرسغ)،  بحضٍض  والسططئ 
َتراك  ظااج  عط  والثغظ  طصسثًا)،   ١٣) الاشغغرغظ  طظ 
شغ  الاترغر  تجب  صاله  ضان  طا  وعع   ،٢٠١٩ تحرغظ 
 :٢٠٢٢/٥/١٣ شغ  الخادرة  ظحرته  شغ  لئظان  وقغئ 
"... وتسمض - أي أطرغضا - شغ العصئ ذاته سطى إسادة 
لئظان،  ضمظعا  وطظ  المظطصئ،  شغ  افوراق  ترتغإ 
السغاجغئ  الطئصئ  أرباب  طظ  رجاقتعا  تثوغر  لاسغث 
جثغثٍة..."،  بعجعٍه  تطسغمعط  طع  الصثغمئ،  الفاجثة 
أو  تصطغثغئ،  اظاثابغئ  بسمطغئ  جعاء  ضان،  طا  وعع 
سمطغات  وشغ  افخغرة  الساسات  شغ  تخطئ  باقسئاٍت 
إخثار  إلى  الئرغطاظغئ  السفارة  تاى  دشع  طا  الفرز، 
تحارك  الماتثة  الممطضئ  أن  "غغر  شغه:  صالئ  بغاٍن 
المثاوف الاغ أبارتعا بسبئ اقتتاد افوروبغ لمراصئئ 
الاغ  والمتسعبغئ  افخعات  حراء  لظاتغئ  اقظاثابات 
المعالغ  الاغار  طظ  وتاى  اقظاثابات"،  سطى  ذشئ 
لتجب إغران، صال رئغج تغار المردة جطغمان شرظةغئ: 
"طظ غصعل إن اقظاثابات طرت طظ دون حعائإ عع 

سطى خطأ...".

أدارت  أطرغضا  أنَّ  تزعر  لطمحعث  افولغئ  الصراءة  إنَّ 
افطر سطى أضبر طظ جئعئ:

سطى  بسمطعا  "السظئ"  المسطمغظ  وضع  إرباك   -
المامبطئ  السغاجغئ  والترغرغئ  الترغري،  جسث  إخراج 
إظعا  تغث  السغاجغ،  المحعث  طظ  المساصئض  باغار 
أن  بسث  طسعا،  الترغري  لسمض  ططمؤظئ  تسث  لط 
ذرغص  سظ  أطرغضا  سظث  ِرجٍض  بعضع  اقجامرار  تاول 
تضام آل جسعد، ووضع رجض سظث أوروبا سظ ذرغص 
السقصئ  بصطع  جسعد  آل  تضام  إلى  شأوسجت  شرظسا، 
جغاجغًا؛  إضساشه  بط  طالغًا،  بإضساشه  بثءًا  طسه، 
وظادي  المفاغ  طبض  "السظغئ"  افوجاط  جسطئ  وصث 
طسه  أظعط  الترغري  جسث  غععمعن  العزراء  طةطج 
شغ المصاذسئ وتسطغص سمطه السغاجغ، وعط ذاتعط، 
وشغ الطتزات افخغرة، الثغظ صاطعا بمطالئئ الظاس 
طضاسئات  سطى  التفاظ  بثرغسئ  بضباشئ  باقظاثاب 
ووضع "السظئ" شغ لئظان! شضان ُجضُّ طا تخطعا سطغه 
بالمغباصغئ  غسمى  طا  المةطج  أضسئعا  أظعط  الغعم 
وبالشطاء "السظغ" المططعب ذائفغًا لامرغر طا ترغثه 

أطرغضا ورجاقتعا شغ لئظان.
- تأضثعا طظ أنَّ المرتئطغظ بعا طئاحرًة أو سئر إغران، 
وتجب  أطض  بترضئ  المامبض  "الحغسغ"  البظائغ  أي 
بعط  تأتغ  بتغث  تاضظاعط  أطظعا  لئظان  شغ  إغران 
بحضٍض ضاطٍض دون أي خرق غثضر، ِسقوة سطى جضعتعا 
سطى إسادة ترتغإ وضع الاغار التر، سظ ذرغص طعالغظ 
لتجب إغران شغ سضار وغغرعا، ورشع سثد ظعاب الاغار 
إلى ١٧ ظائئاً بسث أن ضاد غصش سظث ١٣ ظائئاً أو أصض، 
بشطاء  ظفسه  تشطغئ  أساد  صث  إغران  تجب  شغضعن 
تصطص  بسئإ  طضحعشًئ،  أرجطه  بصغئ  ولع  ظخراظغ، 
٢٠١٨ دورة  سظ  ظعاب   ٦ بمصثار  الاغار  ظعاب  سثد 

سظثطا تخض سطى أغطئغئ ظخراظغئ (٢٣ ظائئًا).
بسمغر  السسعدغئ  ذرغص  سظ  أطرغضا  أتاذئ   -
جسةع، شةسض السفغر ولغث الئثاري، بسث سعدته إلى 
صئطاه  جسض  اقظاثابات،  طظ  صرغإ  تعصغئ  شغ  لئظان 
طسراب وجاضظعا جسةع! وباصثغرظا أنَّ أطرغضا أدرضئ 
إطضاظغئ تخعل جسةع وِطْظ خطفه أوروبا سطى تخئ 
وازظئ، شضان ق بث طظ طتاولئ اخاراصه أو اإلتاذئ به، 
وق حك أنَّ جسةع ضثلك سارٌف بالغث الطعلى فطرغضا 
شغ لئظان، وأظه لظ غساطغع أن غظةج طا غرغثه طظ 
طساغرة  دون  وإداراتعا  الثولئ  شغ  الاشطشض  طتاولئ 
أطرغضا، وخاخًئ بسث طحاعثة إخفاق ضض المتاوقت 

طساحار  طع  المطك  أجراعا  الاغ  المصابطئ  ألصئ  وصث 
عربرت  تراطإ،  السابص  لطرئغج  الصعطغ  افطــظ 
طظ  أغام  بسث  ببعا  تط  ععشر،  طسعث  لثى  طضماجار، 
طضظعظات  سطى  الدعء  بسخ  ألصئ  الجغارة،  اظاعاء 
وخفاغا زغارته، والاغ بثت شغ أغطئعا أجعبئ لمطالإ 
شغ  باقجامرار  والاسعث  لعا،  واجاةاباه  أطرغضغئ 
شغ  والسسضرغئ  افطظغئ  افطرغضغئ  المخالح  رساغئ 
تضمه  ظزام  باجاصرار  اقذؤمظان  طصابض  المظطصئ، 
الحثخغ، دون الاسعث بأي حغء لما بسثه. شصث أضث 
واحظطظ  بصغادة  الثولغ"  دور "الاتالش  المصابطئ  شغ 
لمتاربئ تظزغط الثولئ، طحّثدًا سطى ضرورة طقتصئ 
الاظزغط شغ أشرغصغا، واسائار وجعد إغران شغ الةظعب 
سظ  المطك  سئر  ضما  طظازمًا"،  أطظغًا  "تتّثغًا  السعري 
وأظعا  الصثغمئ،  افطرغضغئ  افردظغئ  بالسقصئ  اساجازه 
سقصئ طآجسغئ لغسئ طع اإلدارات الماساصئئ شتسإ، 
إذسان  رجالئ  وعغ  والضعظشرس،  الةغح  وطع  بض 
تعل  تطمغح  طع  افطرغضغئ،  لطمطالإ  باقجاةابئ 
وتأضغثاته  الفطسطغظغئ  بالصدغئ  باقعامام  دوره 
"جغسعد  افوجــط  الحرق  تةاعض  بأن  لفطرغضغغظ 

سطغضط بمثاذر أضئر إذا لط تضعظعا ترغخغظ".
وضان طظ بغظ المعاضغع الاغ تط بتبعا شغ لصاءات 
الاغ  الثسط  طثخخات  تعل  الافاعط  طثضرة  المطك، 
غطالإ بعا افردن، تغث تظاعغ جابصاعا عثا السام، 
أوضتعا السفغر افطرغضغ شغ افردن شغ طصابطاه طع 
تةط  بأن  صال  سظثطا  أجئعع،  صئض  الممطضئ  شدائغئ 
المئطس  وأن  لطمفاوضات،  غثدع  غجال  ق  المساسثات 
افجاجغ لطمساسثات السظعغئ عع ١,٤٥ ططغار دوقر 
إخقتات  شغ  طسغظ  بعغضض  طرتئطئ  بأظعا  وصــال 
بجغادة  أردظغئ  لمطالإ  إحــارة  شغ  ربما  طتثدة، 
اسائار  سطى  ططغارغظ،  إلى  السظعغئ  المساسثة  تةط 
افردن،  شغ  سسضرغئ  صاسثة   ١٤ تعالغ  وجعد  أن 
طصابض  غثضر  حغء  ق  ضصاسثة  ضطه  افردن  واجائاتئ 
الاغ  المطغارات  طؤات  طع  طصارظئ  المساسثات،  عثه 
ضاظئ تظفصعا أطرغضا شغ تروبعا المئاحرة شغ السراق 
وأششاظساان، وشغ عثا الخثد ربما تطمغح تعل طراصئئ 
أطرغضا وطثى صئعلعا باإلخقتات افخغرة الاغ أجرغئ 
وطثى  اقصاخادغئ  أو  السغاجغئ  جعاء  افردن  شغ 

جثغاعا، ضحرط غدع الظزام دائمًا تتئ الاعتر.
تاربص  زالئ  طا  أطرغضا  أن  الجغارة  عثه  طظ  غادح 
بالظزام افردظغ رغط الثثطات والاظازقت الاغ غصثطعا 
الثشاع  اتفاصغئ  ورغط  أطظغئ  سسضرغئ  ظاتغئ  طظ  لعا 
المحارك السسضرغئ طع أطرغضا السام الماضغ، شعغ ق 
تجال تطالإ الظزام بثثطات وعغ تسطط طثى تاجاه 
وقئه  رغط  واجاصراره  تضمه  دسط  شغ  رضاعا  لظغض 
السغاجغ لئرغطاظغا، شاشخ الطرف سظه لئرعئ لاسعد 
الماضغئ  السظعات  طثى  سطى  شعغ  اجاصراره،  لجسجسئ 
سمطئ وطا زالئ سطى عج أرضان تضمه الاصطغثغئ، غحغر 
إلغعا اضطراره لعغضطئ الةغح والمثابرات، وأشعل رجال 
لحسئغاعط  بفصثاظعط  له  الثاسمغظ  المسظغظ  الثولئ 
الاغ  والمظاذص  السحائر  وقءات  وتفاغئ  وشسادعط، 
بعط  باقتخال  شغعا  افطرغضغئ  السفارة  تشطشطئ 
وبشغرعط وضسإ وقءات بسدعط طظ خقل زغاراتعط 
سطى طثى السصثغظ الماضغغظ، أو تاى اخاراق السائطئ 

العاحمغئ ظفسعا بما غسمى بأزطئ الفاظئ.
لظ غظاعغ عثا الخراع الثولغ سطى افردن وتصاجط 
الثي  وبرواته  طصثراته  اقجاسمارغئ  الشربغئ  الصعى 
جطت  الثي  الحضطغ  باقجاصقل  غسمى  طا  طظث  بثأ 
افردن سظ طتغطه، لظ غظاعغ إق بسعدته ججءا طظ 
دولئ الثقشئ الراحثة الاغ تسج اإلجقم والمسطمغظ، 

 وتطرد ظفعذ الشرب وأسعاظه

رئغسعا  بحثص  تاى  لئظان  شغ  لقخاراق  الفرظسغئ 
أطرغضا  بغظ  تظاغمًا  عظاك  أنَّ  ظعر  لثلك  طاضرون؛ 
وق  آخر.  ذرٍف  طظ  وجسةع  ذرف،  طظ  والسسعدغئ 
حك أنَّ تادبئ الطغعظئ وطا أسصئعا طظ الخفصئ بغظ 
بضرضغ وظئغه بري وجسةع عع أطٌر ق بث طظ طراصئاه 
سطى  غظسضج  عض  لظرى  الصادطئ  افغام  شغ  وتائسه 

رئاجئ الةمععرغئ أو غغرعا.
جآال  جعاب  شغ  الاترغر  تجب  صاله  بما  ُظثّضر  وعظا 
طع  أطرغضا  تخرف  بثخعص   ٢٠١٩/١٢/٤ شغ 
أوروبا شغ لئظان شئسث أن صال: "... طسروف أن لئظان 
صال:  وفوروبا..."  فطرغضا  أتئاع  شغه  وتةعل  تخعل 
التضط  طعازغظ  أطرغضا  تشغر  أن  الماعصع  ضض،  "سطى 
وتحرك  أطرغضا  فتئاع  العزن  شغضعن  لئظان،  شغ 
طسعط أتئاع أوروبا ولضظ بصثر... بط إحراك الحارع 
لاعثئاه...". وظزظ أنَّ عثا طا تخض، شئرغط تخعل 
ظائئًا)،   ٦٥) تصرغئًا  المةطج  ظخش  سطى  الطرف  عثا 
إق أن عثا الطرف عع غغر طاةاظج بالضاطض، بض عع 
خطغٌط طظ صعى تصطغثغئ ووجعٍه جثغثٍة، ولغج لعا 
تضاض غةمسعا تاى الساسئ، وظزظ أنَّ السمض بغظعط 
بالةمطئ،  ولغج  غصعلعن  ضما  الصطسئ  سطى  جغضعن 
إغران  تجب  أي  اآلخر،  الطرف  طظ  السضج  سطى 

وتطفاؤه، الثي غزعر أظه افضبر تماجضًا بمضعظاته.
ذئصاعا  سطى  تاشزئ  صث  أطرغضا  تضعن  بثلك   -
لمثة  جثغثًة  حرسغًئ  وأسطاعا  الفاجثة،  السغاجغئ 
الحارع  وأجضائ  جاظإ،  طظ  عثا  أخرى،  جظعات   ٤

له  شاتئ  بأن  باٍن  جاظإ  طظ  الاشغغر  إلى  الثاسغ 
الئاب لطثخعل شغ المةطج، وطظ جاظٍإ بالٍث جسطئ 
افزطئ  واجعئ  شغ  فوروبا  المعالغ  اآلخر  الطرف 
تسث  شطط  بالئطث،  تسخش  الاغ  الثاظصئ  اقصاخادغئ 
طسآولغئ تض افزطئ اقصاخادغئ الثاظصئ سطى رأس 
خعت  ضض  طسعط  أحرضئ  بض  شصط،  أطرغضا  رجاقت 
ارتفع شغ لئظان، طظ البعار، وطمظ غسمعن أظفسعط 

بالسغادغغظ.
ذرغص  سظ  تطعا  أطرغضا  ترغث  الاغ  افزطئ  عثه   -
طا  أجاجغ،  بحضض  الثولغغظ  والئظك  الظصث  خظثوق 
ُغضسئعا عغمظئ اصاخادغئ أضئر سطى المعارد الظاحؤئ 
العغمظئ  سطى  ِسقوًة  وظفط،  غاز  طظ  لئظان  شغ 
بمعارد  وطاتضمًئ  طسغطرًة  غةسطعا  طا  السغاجغئ، 
اقظفضاك  تتاول  الاغ  أوروبا،  باتةاه  جغما  ق  الشاز، 
سطى  أطرغضا  وجغطرة  الشاز  بغظ  الرابط  عثا  طظ 

خطعط إطثاده.
أطرغضا  تضعن  الحضض،  بعثا  المةطج  تحضغض  بسث   -
لئظان  غصعد  الثي  المسار  عثا  شغ  السغر  جسطئ  صث 
شغ ظطمات الخظثوق والئظك الثولغغظ، ق تصع تئساه 
طظ  ضئغرًة  ذائفًئ  ترى  لثلك  شصط،  سمقئعا  سطى 
وجعه أطرغضا الئارزة تةظئئ الطسئئ الظغابغئ، وق حك 
أن عثا لغج طظ سظث أظفسعط؛ وسطغه جاصع الائسئ 
سطى أوروبا ورجاقتعا ضثلك، بحضض ق غساطغع أتث 

ذرشغ الخراع شغ المةطج أن غطعم خخمه.
افزطات  لظاتغئ  خسئئ  أطعر  سطى  طصئٌض  الئطث  إنَّ   -
واظصسام  المحعث  تسصث  بسئإ  اقصاخادغئ، 
الخظثوق  طع  الاساشغ  خطئ  شإضمال  السططئ، 
سطى  تضعطغئ  طعازظئ  رشع  بالدرورة  تسظغ  الثولغ 
غسظغ  طا  الطغرة،  طصابض  لطثوقر  طعتٍث  خرٍف  جسر 
وشعاتغر  اقتخاقت،  وشعاتغر  الةمرضغ،  الثوقر  رشع 
الاسسغرات التضعطغئ الثي غآدي بثوره إلى المجغث 
الغعطغئ،  وطسغحاعط  الظاس  تغاة  سطى  الدشط  طظ 
الخظثوق  خطئ  شغ  السغر  سطى  افذراف  وتعصغع 
غسظغ ضثلك المجغث طظ اجامرار التالئ الخسئئ الاغ 
وضع  أطرغضا  اجاطاسئ  لصث  الغعم.  الظاس  غسغحعا 
افزطئ  طصخطئ  سطى  أوروبا  رجاقت  وبالثات  الةمغع 
تشغغر  شق  لثلك  لئظان.  شغ  الماةثرة  اقصاخادغئ 
جثري ترغث أطرغضا إتثابه شغ لئظان، بض عغ جائرٌة 
شغ خطاعا شغ العغمظئ اقصاخادغئ المئاحرة ِسقوًة 

 سطى العغمظئ السغاجغئ

طا وراء زغارة ططك افردن املطعلئ فطرغضا!

لطعقغات  الرجمغئ  زغارته  الباظغ  اهللا  سئث  المطك  بثأ 
السسضرغئ  الثوائر  طع  طظفردة  بطصاءات  الماتثة 
الصعات  أرضــان  رئغج  بغظعط  طظ  ضان  افطرغضغئ، 
الةغح  شغ  الثاخئ  الصعات  أرضان  ورئغج  المرضجغئ 
بتث  المظفخطغظ،  الطصاءغظ  خقل  وجرى  افطرغضغ، 
الاساون بغظ افردن وأطرغضا شغ المةاقت السسضرغئ 

والثشاسغئ، و(الترب سطى اإلرعاب).
وشغما بسث اظدط ولغ السعث افردظغ التسغظ بظ سئث 
اهللا لمئاتبات المطك طع لةظئ السقصات الثارجغئ ولةظئ 
المثخخات شغ طةطج الحغعخ، ضما الاصى طع رئغج 
وأسداء لةظئ الثثطات السسضرغئ شغ طةطج الحغعخ، 
وتقعا لصاء طع رئغج وأسداء لةظئ الثثطات السسضرغئ 
بمةطج الظعاب افطرغضغ، باإلضاشئ إلى رئغسئ طةطج 

الظعاب ووزغر الثشاع وطساحار افطظ الصعطغ.
وغقتر أن عثه اقجاماسات أخثت ذابع المئاتبات 
السسضرغئ اباثاًء، طا غظئأ بعجعد اتفاصغات اجاراتغةغئ 
سسضرغئ وططالإ جثغثة تاثث ذابع السرغئ ضعظعا 
جرت طع المطك سطى اظفراد، تاسطص بما غسمى بالترب 
افردن  غصثطعا  سسضرغئ  وخثطات  (اإلرعــاب)،  سطى 
شغ المظاذص المةاورة ضططغسئ لثسط أسمال سسضرغئ 
أطرغضغئ، تغث تط التثغث سظ اتامالغئ إخقء روجغ 
طع  بتربعا  اظحشالعا  خدط  شغ  جعرغا  جظعب  طظ 
تجبعا  طع  إغراظغئ  بصعات  الفراغ  وطــضء  أوضراظغا، 
الطئظاظغ ق غرضى سظه ضغان غععد، تتثث سظعا المطك 
طاضماجار  عربرت  الماصاسث  الةظرال  طع  طصابطاه  شغ 
ععشر،  لمسعث  الماثخص  السسضري  الئرظاطب  ضمظ 
وتتثث اإلسقم شغ إحارة بسث لصاء السفغر افطرغضغ 
عظري ووجار طع صظاة الممطضئ صئض أغام سظ تعجسئ 
إلى  غحغر  طا  افردظغئ،  الختراء  شغ  أطرغضغئ  صاسثة 
أن افردن ضطه أخئح صاسثة سسضرغئ أطرغضغئ، لمجغث 

طظ أسثاد الصعات افطرغضغئ شغ افردن.
وتأتغ زغارة المطك سئث اهللا فطرغضا شغ خدط أزطات 
طا  طظعا  تضمه،  اجاصرار  باعثغث  بعا  غحسر  طااالغئ 
غعثد خغط اتخاله الدسغش بالصدغئ الفطسطغظغئ أي 
العخاغئ سطى المصثجات شغ الصثس، وتعثغث ضغان 
غععد باصعغخ عثه العخاغئ، والسماح لطمساعذظغظ 
باقساثاءات الماضررة سطى المسةث افصخى، والاطعغح 
بمحارضئ أذراف سربغئ وإجقطغئ عثه العخاغئ، وطا 
غحغر اخطتابه قبظه شغ لصاء الئغئ افبغخ شغ طتاولئ 
لطتخعل سطى طعاشصئ أطرغضغئ تاسطص بدمان التضط 
قبظه طظ بسثه أو تاى بعجعده، سطى ضعء اجامرار 
اقجافجازات الاغ غصعم بعا افطغر تمجة ضئثغض لطتضط.

شضاظئ زغارة المطك سئث اهللا فطرغضا بططإ طظه بثل 
شغعا جعثًا، وإن قصئ صئعق أطرغضغًا وشرخئ قباجازات 
لظزام  واجامرار  اجاصرار  سظ  غئتث  وعع  جثغثة، 
تططإ  والثي  بأرضاظعا،  افطرغضغئ  تضمه طظ اإلدارة 
طظه تصثغط تظازقت والاسعث باظفغث ططالإ أطرغضغئ 

جرت أبظاء لصاءاته طع المسآولغظ افطرغضغغظ.
وتط لصاؤه طع الرئغج افطرغضغ شغ إسقن طاأخر وشغ 
الغعم افخغر لجغارته باارغت ٢٠٢٢/٥/١٣، شغما غئثو 
باظازار خدعسه لقطقءات افطرغضغئ الةثغثة، والثي 
ضحرغك  افردن  دور  سطى  افطرغضغ  الرئغج  شغه  أضث 
اجاراتغةغ والسقصات الصعغئ بغظ الئطثغظ، ضما أحاد 
باغثن بـ"الثور التاجط لفردن ضعخغ سطى افطاضظ 
اإلجقطغئ المصثجئ شغ الصثس"، وق غئثو أظه تخض 
تسغظ،  لفطغر  السعث  بعقغئ  تاسطص  ضماظئ  أغئ  سطى 
افطغر  طظاعدئ  طسالةئ  شغ  أخدر  ضعء  ربما  ولضظ 
صرار  قتثاذ  بالمطك  تثا  طا  واجاصراره،  لتضمه  تمجة 
بالمعاشصئ سطى صرار طا غسمى بمةطج السائطئ باإلصاطئ 

الةئرغئ سطغه طع ضمان المتاشزئ سطى سائطاه.

لئظان، طا بسث اقظاثابات الظغابغئ
أغار ٢٠٢٢م
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لن ینقذ البشریۀ من حیاة البؤس والشقاء 
إال رحمۀ اإلسالم وعدله
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   السثد ٣٩٢   ٣   افربساء ٢٥ طظ حعال ١٤٤٣عـ المعاشص ٢٥ أغار/طاغع ٢٠٢٢ طـ

لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  طعصع  ظحر 
الاترغر شغ وقغئ جعرغا تسطغصا بصطط 
إن  شغه:  صال  طساز،  إبراعغط  افجااذ 
آقطظا  غخظع  الثي  عع  الضاشر  الشرب 
وطآجغظا بط غأتغ لغسابمر شغعا، إذ ق 
زال غدت افطعال قجامرار اجاثثام 
طسار  ترف  شغ  المسمعم  المال  عثا 
المظزعطئ  صادة  ذطط  وحراء  البعرة 
العظغفغئ  والتضعطات  الفخائطغئ 
العصائع  إغصاع  وضئط  المرتئطئ، 
المثرج  غععى  ضما  والمةرغات 
الثغعط  غمسك  الثي  افطرغضغ 

ولع  والظازتغظ  القجؤغظ  سطى  اإلغابئ  تعزغع  جقح  اجاثثام  اجامرار  أن  الاسطغص:  وأضث  افدوار،  وغعزع 
بالصطارة، سئر طظزمات تثغرعا وتعجععا دول تاصثة سطى اإلجقم وبعرة الحام، عع تقشغًا لتثوث اظفةار 
المساسثات  باصثغط  تضعن  ق  التصغصغئ  والمساسثة  المسغحغ.  التغاة  ضشط  بسئإ  الظاس  طظ  تفطئ  أو 
لطرشغ الخراع ضما غجسمعن، بض باصاقع ظزام السمالئ الثي زادت جرائمه، وق غجال الشرب الضاشر غاساطى 
سظعا، وتثسع جغثته أطرغضا إلخقتات شغ جطعضه وإخقح لئسخ طعاد دجاعره العضسغ. ولفئ الاسطغص 
واغاخئعا  أطرظا  تعجثوا  طظ  بارتئاط  إظما  والرجال،  افطعال  بظصص  لغسئ  الحام  بعرة  طحضطئ  أن  إلى: 
صغادة  تعل  اقلافاف  وسثم  المسالط  واضح  طحروع  تئظغ  شغ  الظاس  تأخر  طحاضطظا  وأسزط  أطاظا.  جططان 
جغاجغئ تصعدظا ظتع تتصغص بعاباظا وسطى رأجعا إجصاط ظزام اإلجرام وإصاطئ تضط اإلجقم سطى أظصاضه.

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، افربساء، ١٨ حعال ١٤٤٣عـ، 
٢٠٢٢/٥/١٨م) خئرا جاء شغه: "دسئ طظزماا أوضسفام 
الثولغئ و"أظصثوا افذفال" لطسعن اإلظساظغ إلى اتثاذ 
وخفااعا  الاغ  الةعع  أزطئ  لمسالةئ  ساجطئ  إجراءات 
بالضاربغئ شغ حرق أشرغصغا، طحغرتغظ إلى أن المعت 
وأوضتئ  باظغئ.   ٤٨ ضض  واتثا  حثخا  غتخث  جعسا 
المظزماان شغ بغان طحارك أن الةعع "غسطط الدعء 
سطى شحض السالط الماضرر شغ درء الضعارث الاغ غمضظ 
الاغ  والخعطال  وضغظغا  إبغعبغا  وأن  طظعا"،  العصاغئ 

اجااتعا الةفاف تعاجه طرة أخرى ضاربئ واجسئ الظطاق، إذ غاسرض طقغغظ الظاس شغ الثول البقث لطةعع 
الحثغث. وأوضتاا أن سثد افحثاص الثغظ غساظعن طظ الةعع الحثغث شغ الئطثان البقبئ زاد بأضبر طظ 
الدسش طظث السام الماضغ، طظ أضبر طظ ١٠ طقغغظ إلى أضبر طظ ٢٣ ططغعظا الغعم، وأن ذلك غأتغ سطى خطفغئ 
الثغعن الاغ تداسفئ أضبر طظ ٣ أضساف شغ أصض طظ سصث، طظ ٢٠,٧ ططغار دوقر شغ سام ٢٠١٢ إلى ٦٥,٣
ططغارا بتطعل سام ٢٠٢٠، طا أدى إلى اطاخاص طعارد عثه الئطثان طظ الثثطات الساطئ والتماغئ اقجاماسغئ".

أطرغضا،  رأجه  وسطى  السالط  دول  أن  اسطمعا  اإلجقم:  دار  سصر  الحام  شغ  البائرون  افعض  أغعا 
صادة  طظ  الرخغخئ  وافدوات  الاابسئ  الثول  غساثثطعن  وعط  واتثة،  صعس  سظ  رطعضط  صث 
الاسططغئ  التضعطات  وضثلك  الصثر،  السغاجغ  المال  أجضرعط  الثغظ  الفخائطغئ  المظزعطئ 
وبطحه. المةرم  السعري  الظزام  تدظ  إلى  بالسعدة  لارضعا  سطغضط  لطادغغص  المرتئطئ 

إلى  والسعدة  الظخر  تظازروا  شق  سرضضط،  والسرض  أرضضط  وافرض  دطاؤضط  والثطاء  بعرتضط  البعرة  إن 
دغارضط طظ دول طا زالئ تتاربضط طظث أتث سحر ساطًا، وق ترتةعا خغرًا طمظ غططصعن سطى أظفسعط (أخثصاء 
والمسطمغظ. اإلجقم  سطى  تاصث  طساسمر  ضاشر  غرب  طظ  وق  ضئرى،  ضثبئ  إق  عغ  شما  السعري)،  الحسإ 

وتاحئبعا  الثاسمغظ،  وبغظ  بغظضط  التئال  تصطسعا  وأن  اهللا،  سطى  والاعضض  والبئات  بالخئر  سطغضط  بض 
جغرتعا  لاسغثوعا  البعرة،  بثاغئ  شغ  ضظاط  ضما  أظفسضط  سطى  تسامثوا  أن  سطغضط  وتثه،  الماغظ  اهللا  بتئض 
بمعاخطئ  إق  لضط  سج  ق  تغث  تسالى،  اهللا  شغظخرضط  أعطه  افطر  ولاعجثوا  وتثه،  هللا  خالخئ  افولى 
الظئعة. طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  ظض  شغ  اإلجقم  تضط  وإصاطئ  اإلجرام  ظزام  إجصاط  تاى  بعرتضط 

داود  افجغر  اجاحعاد  أبر  سطى 
بعا  أخغإ  بةروح  طاأبرًا  الجبغثي 
أبظاء  اقتاقل  صعات  برخاص 
جئص  والثي  جظغظ،  لمثغط  اصاتاطعا 
خقل  وحصغصه  والثه  اجاحعث  أن 
وعع   ،٢٠٠٢ سام  جظغظ  طثغط  اصاتام 
أغدا حصغص افجغر زضرغا الجبغثي أتث 
جطئعع  جةظ  طظ  شروا  الثغظ  افجرى 
غساد  أن  صئض  الماضغ  السام  أواخر 
ختفغ  تسطغص  صال  طةثدًا؛  اساصالعط 
شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  لطمضاإ 
جرائط  إن  شطسطغظ:  المئارضئ  افرض 

الشربغ  الثسط  بسإ  وتاخاسث  الجطظ  طع  وتجداد  إظحائه،  طظث  شطسطغظ  شغ  تاعصش  لط  غععد  ضغان 
وأخئح  بأتث  غئالغ  غععد  ضغان  غسث  شطط  تضاطعط،  خغاظئ  سطى  المسطمغظ  وجضعت  طسه  السربغ  والاعاذآ 
الاصسغط  ترجغت  وطتاولئ  المئارك  افصخى  لطمسةث  طااالغئ  اصاتاطات  إلى  افخغرة  الاطئغع  طعجئ  غارجط 
الاخثي  اخااروا  الثغظ  المةاعثغظ  وتخفغئ  شغعا  الثطاء  وجفك  لةظغظ  طااالغئ  واصاتاطات  الجطاظغ، 
عع  شغعا  السظارغات  وطمارجئ  طساحفى  داخض  طخاب  غرشئ  اصاتام  إن  الاسطغص:  وأضاف  ولةرائمه.  له 
ولع  غرشاه  ودخطعا  تةرؤوا  طا  صعة  طظ  حغء  شغه  داود  أن  وصادتعط  المساعذظعن  سطط  ولع  جئان،  سمض 
جغح،  طع  طسرضئ  خعض  طظ  طضاظئ  أصض  وأظعط  وطساعذظغه  الضغان  عثا  جئظ  غزعر  وعثا  أسجل،  ضان 
الحعثاء  طظ  جئصه  وطظ  داود  دطاء  إن  إلى:  الاسطغص  وخطص  اإلجقم!  ضأطئ  أطئ  بمعاجعئ  شضغش 
وجغعحعا،  اإلجقم  أطئ  وتساظخر  المتاض،  الضغان  عثا  طع  لطسقم  وطعرول  وططئع  طظسص  ضض  تطسظ 
رجسه. طظ  افصخى  المسةث  وتطعغر  جثوره  طظ  الةئان  الضغان  عثا  واصاقع  شطسطغظ  لاترغر  لطاترك 

تامئ: تجاُتُط المآاطرات سطى أعض الحام ...

"إلى اإلخعة شغ المةطج اقظاصالغ اظائععا ق غظطئص 
سطغضط المبض الثارج (خصر تسظ)"، وأضاف شغ تشرغثته 
سطى تعغار "تسظ أجاد تربغئ الخصر إق أن افخغر وبسث 

أول تةربئ ذغران شصأ سغظ تسظ".
وغئثو أن السسعدغئ جادة شغ تظفغث خطاعا بإدخال 
المةطج الرئاجغ شغ طفاوضات جقم طع التعبغغظ، 
لغتزى  شرسغئ،  أخرى  طضعظات  عظاك  تضعن  أن  دون 
التعبغعن بظخغإ واشر شغ تحضغض السططئ شغ الغمظ، 
اإلظةطغج  تجاتط  الاغ  افطرغضغئ  المخالح  غثثم  وعثا 
الماأخطغظ عظاك، وبعثا جاتخض أطرغضا سطى ظفعذ 
أضئر شغ الغمظ سظ ذرغص التعبغغظ وسظ ذرغص إحراف 

السسعدغئ المئاحر سطى المطش الغمظغ.
أعمغئ  المساسمر  الضاشر  أدرك  لصث  الغمظ:  أعض  غا 
بقدضط طظ تغث الظفعذ والسغطرة سطى أعط طداغص 
شغ  اقجاراتغةغئ  والسمطغات  الثولغئ  الاةارة  وطمرات 
المظطصئ، وطظ تغث صاسثة طبطث البروة الاغ تجخر بعا 
أجمائعط  اخاقف  طع  شعط -  ولعثا  السربغئ.  الةجغرة 
- غاظاشسعن بحثة سطى السغطرة سطى الظفعذ والبروة 
بأدواتعط المتطغئ. ولظ تساصر بقدضط ذالما أن عثا 
الاظاشج صائط، وق غسظغعط جغض الثم الظازف شغ الئقد 

بأجطتئ تظاةعا طخاظسعط.
إن التض شغ الغمظ غصدغ بطرد الظفعذ الشربغ وأدواته 
إلصاطئ  لطساططغظ  التضط  وتسطغط  الئقد،  طظ  المتطغئ 
أتضام  إلظجال  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
اإلجقم طظجل الاطئغص، لتماغئ الئقد والبروة وتصظ 
دطاء المسطمغظ، وتفر السرض والضراطئ، وصئض ذلك 

 وشعصه رضعان طظ اهللا أضئر

ارتفسئ وتغرة اقخاققت افطظغئ شغ الساخمئ المآصائ 
المضعن  إلغعا  الرئاجغ  المةطج  وخعل  بسث  سثن، 
طظ بماظغئ أسداء برئاجئ رحاد السطغمغ، وضان ذلك 
المةطج صث اظئبص طظ طحاورات الرغاض الاغ أجفرت 
سظ تحضغطه سطى إبر إزاتئ سئث ربه عادي طظ المحعث 
السغاجغ شغ الغمظ، واقتفاق طع التعبغغظ سطى عثظئ 

لمثة حعرغظ جاٍر السمض تالغا لامثغثعا.
أطظغئ  اخاققت  تحعث  سثن  المآصائ  الساخمئ  أن  إق 
المةطج  شغه  غسغطر  الثي  العصئ  شغ  لطظزر،  قشائ 
أن  رغط  سثن،  أطظ  سطى  إطاراتغاً  المثسعم  اقظاصالغ 
المةطج  صغادات  طظ  ابظغظ  غدط  الرئاجغ  المةطج 
اغاغال  طتاولئ  طآخرا  سثن  حعثت  شصث  اقظاصالغ. 
سطغ  خالح  الطعاء  عع  ضئغرًا  سسضرغاً  صائثًا  اجاعثشئ 
جغارة  خقل  طظ   ٢٠٢٢ أغار/طاغع   ١٥ باارغت  تسظ 
طفثثئ، وصئطعا بأربسئ أغام ُصاض ضابط شغ ططار سثن 

الثولغ برخاص طسطتغظ طةععلغظ.
سمض  سرصطئ  سطى  غسمض  اقظاصالغ  المةطج  أن  وغئثو 
المةطج الرئاجغ لسئئغظ: أولعما إبئات وجعده وأظه 
رصط طعط شغ السمطغئ السغاجغئ شغ الغمظ وشغ المرتطئ 
الافاوضغئ المصئطئ طع التعبغغظ، وباظغعما سرصطئ سمض 
السسعدغئ الاغ ترغث أن غثخض المةطج الرئاجغ بةمطاه 
بعخفه ضغاظاً واتثًا شغ طفاوضات السقم طع التعبغغظ، 
السسعدغئ  اظائعئ  وصث  سثة،  طضعظات  بعجعد  ولغج 
غغر  بحضض  اقظاصالغ  المةطج  باتثغر  وصاطئ  لثلك، 
طئاحر، إذ جاء ذلك الاتثغر سطى لسان جغاجغ جسعدي 
تترغر  رئغج  طساسث  عع  المطضغ  الثغعان  طظ  طصرب 
ختغفئ سضاظ السسعدغئ سئث اهللا آل عاغطئ، الثي صال 

عض تآدي الافةريات واقغاغاقت يف سثن 
إىل شحض املةطج الرئاجغ وطشادرته الغمظ؟

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا باذغإ – وقغئ الغمظـ 

حرسغئ الظزام، وتتعغض عثف البعرة لاشغغر أحثاص 
ضّطئ أغثغعط طظ ذبتظا، واإلتغان بأحثاص غساسثون 

إلضمال المعمئ بأجماء جثغثة ووجعه طاطعظئ.
أطا تفر خظثق سطى ذعل خطعط الةئعات طع ظزام 
اإلجرام، شإظه ُغفعط شغ السغاق ذاته الثاسغ لاسطغض 
سطى  ترضغا  شسطاه  وطا  الظزام،  عثا  بإجصاط  الافضغر 
أذراف طثغظئ الئاب غسائر خطئ خئغبئ أوصسئ الئسخ 
شغ شت البظائغات، شعغ بثأت بالفسض بتفر خظثق بسغث 
سظ الةئعات، وعثا طا أبار تفغزئ الضبغرغظ الثغظ رأوا 
شغ عثا السمض طتاولئ تسطغط طظاذص جثغثة لطظزام، 
طا جسطعط غازاعرون وغساخمعن أطام آلغات التفر، 
لاثدع ترضغا لاشغغر طسار التفر إلى خطعط الةئعات، 
الظاس  تفضغر  تخر  وعع  تصاً،  أطرغضا  ترغثه  طا  وعثا 
المظاذص  شغ  تتخض  الاغ  الضبغرة  الفرسغئ  بالمحاضض 
المتررة، وإبسادعط سظ الافضغر أو الاثطغط في سمض 

طظ حأظه أن غسصط بحار وظزاطه.
غضعن  أن  غةإ  طا  أعط  طظ  عع  العثف  وضعح  إن 
تاضرًا شغ أذعان البائرغظ، وطظ بط ق بث طظ شعط 
المثاذر  ضض  لمعاجعئ  واقجاسثاد  الطرغص،  طسالط 
الحام  أعض  أبئئ  شصث  وأعطعا،  بالبعرة  تتغط  الاغ 
جظعات  طر  سطى  بأرواتعط  لطادتغئ  اجاسثادعط 
البعرة، وسطغعط أن غضعظعا سطى أتط اجاسثاد لطتفاظ 
سطى عثه الفاتعرة الدثمئ طظ الادتغات، وق غرضعا 

بأي طساوطئ سطغعا، بض وغسمطعا سطى تتصغص العثف 
الثي طظ أجطه ُبثلئ عثه الادتغات؛ تطئغص اإلجقم 

شغ ظض خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة.
وصطعبًا  خاغغئ  آذاظًا  تةث  لسطعا  الضطمات  عثه  أضاإ 
ذئغسئ  وتسغ  بظا،  المتثق  الثطر  تةط  تثرك  واسغئ 
الثقص  ذرغص  تاطمج  بط  بظا،  ُغمضر  الثي  المضر 
والظةاة شغ الثارغظ، شق طظةى لظا إق بائّظغ اإلجقم 
ضض  غظزط  حاطض  ضثغظ  اإلجقم  تئّظغ  به،  والفثر 
وجض  سج  اهللا  أواطر  باتئاع  والئثء  اإلظسان،  حآون 
تتبظا  الاغ  تسالى  أواطره  سظه؛  ظعى  طا  ضض  وترك 
سطى افخث بافجئاب المآدغئ لطظخر، شظساخط بتئطه 
الماغظ وظةامع سطى أطره الصعغط، وظطفر أي سقصئ 
الرضعن  طةرد  سظ  وظئاسث  الزالمغظ  المةرطغظ  طع 
اهللا  غمّظ  تاى  وذلك  بسغط،  بحغء  ولع  إلغعط 
جئتاظه وتسالى بظخره، شعع الصائض شغ ضاابه الضرغط: 
َذا  َفَمن  َيْخُذْلُكْم  ن  ِ َو َلُكْم  َغاِلَب  َفَال   ُ َّ َينُصْرُكُم  ﴿ِإن 
ُْؤِمُنوَن﴾،  ْ

امل ِل  َّ َفْلَيَتَو  ِ َّ  َ َوَع ْعِدِه  َ ْن  ّمِ َينُصُرُكم  ِذي  الَّ
طخثاصا  افرض  شغ  والامضغظ  باقجاثقف  وغضرطظا 
ِمنُكْم  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ  ُ َّ ﴿َوَعَد  وتسالى:  تئارك  لصعله 
ْرِض َكَما اْسَتْخَلَف 

َ
ِ األ م  ُ

َّ ْسَتْخِلَف َ اِت َل َ ِ ا َوَعِمُلوا الصَّ
ْم  ُ َل  َ اْرَت ِذي  الَّ ُم  ُ َ ِدي ْم  ُ َل نَّ  َ َوَلُيَمّكِ ْم  ِ َقْبِل ِمن  ِذيَن  الَّ
ي  ِ ْشِرُكوَن 

ُ ال   ِ ْعُبُدوَن
َ ْمًنا 

َ
أ ْم  ِ َخْوِف ْعِد  َ ن  ّمِ م  ُ َّ َل َوَلُيَبّدِ

 ﴾ُم اْلَفاِسُقون ُ ْوَلِئَك 
ُ
ْعَد َذِلَك َفأ َ ئًا َوَمن َكَفَر  ْ َش

وإلى ذلك الغعم المحععد ظثسع المثطخغظ طظ صادة 
الةظث وضئاط الةغعش شغ افطئ اإلجقطغئ، شافصخى 
جغساصئطعظعط  المئارضئ  افرض  وأعض  باظازارعط 
وصطج  الثغظ  خقح  المتررغظ  افبطال  اجاصئطعا  ضما 

 وجظعدعما بالاضئغر والاعطغض
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

المئارضئ (شطسطغظ)

خقح  بصغادة  افطئ  وخاضاه  اإلجقم  حرسه  ذرغص 
الثغظ شغ تطغظ.

الةاد  بالاترك  اهللا  بإذن  صرغئا  صادم  تطغظ  وغعم 
لطسالط  جارجض  الاغ  التغئ  وصعاعا  افطئ  لةغعش 
رجالئ بسرسئ تترغرعا لفطسطغظ أن جغح طتمث ملسو هيلع هللا ىلص 
صث ساد وأن دولئ اإلجقم جاساأظش بثقشئ راحثة 

سطى طظعاج الظئعة.

تامئ ضطمئ السثد: افصخى لغج غاغماً لغصش شغ وجه غععد وتغثًا!

بعد جریمتی قتل أبو عاقلۀ والزبیدي
هل بقی مکان للحدیث عن السالم مع کیان یهود؟!

شغ وصئ ق غمضظ شغه فطئ طساصطئ أن تعلث طظ رتط جغاجات وأظزمئ اصاخادغئ صائمئ سطى السئعدغئ، 
تساءل المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان سئر بغان ختفغ: طا عغ ظاغةئ جئسغظ ساطا طظ 
اقجاسئاد الثغمصراذغ والسغاجات الرأجمالغئ شغ باضساان؟ وشغ اإلجابئ، صال الئغان: سظثطا غرتفع السسر 
غئثأ  الربا،  أجسار  افطرغضغ  الفغثرالغ  اقتاغاذغ  غرشع  وسظثطا  الاسبر،  شغ  اقصاخاد  غئثأ  لطظفط،  السالمغ 
الثوقر شغ اقرتفاع، بغظما تظثفخ الروبغئ، وسظثطا تثعض روجغا وأوضراظغا الترب، غخئح الطسام باعر 
البمظ وق غساطغع ساطئ الظاس تتمض أجساره، شأي ظعع طظ اقصاخاد عثا، وعع دائمًا سطى جعاز الاظفج 
الخظاسغ، وغساظغ الظاس طظ الةعع وبطعظعط شارغئ؟! وأضاف الئغان: سقوة سطى ذلك، شإن تضام باضساان 
الثغمصراذغغظ طساسثون دائمًا لاظفغث وخفات خظثوق الظصث الثولغ ظفسعا الاغ دشسئ باضساان إلى غرف 
اإلظساش شغ المصام افول، وصث ذّئص عآقء التضام وخفات خظثوق الظصث الثولغ المثطرة ٢١ طرة طظ صئض، 
طا أدى إلى اقساماد الضاطض سطى الشرب وتئثر أي شضرة سظ السغادة. وخاط الئغان طثاذئا الدئاط المثطخغظ 
شغ باضساان: لصث تان العصئ لطضش سظ العصعف سطى "التغاد" طظ عثا المحعث الثغمصراذغ والاثطص طظه 
ظعائغا! واسطمعا أظضط جاصفعن أطام اهللا، وتةردون طظ ضض الرتإ والمغثالغات والمماطضات، وجاتاجئعن 
الظئعة. طظعاج  سطى  الثقشئ  إلصاطئ  الظخرة  إسطاء  سطغضط  غةإ  لثلك  إغاعا،  اهللا  طظتضط  الاغ  الصعة  سطى 

ال یمکن ألمۀ مستقلۀ أن تولد من رحم 
سیاسات وأنظمۀ اقتصادیۀ قائمۀ على العبودیۀ

ما وراء المساعدات الدولیۀ واألممیۀ
التی تزعم دعم الشعب السوري؟

یا أهل الشام 
ال تنتظروا النصر وال ترتجوه إال من اهللا

من ثمار الحضارة الرأسمالیۀ
ثانیۀ فی دول شرق أفریقیا ٤٨ وفاة کل
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تضام  طظ  ضشغره  أردوغان  إن 
أجض  طظ  غسمض  لط  المسطمغظ، 
شصط،  الضقم  إق  حغؤًا  شطسطغظ 
شصث  اقظاثابغئ؛  تمقته  أبظاء  خاخئ 
غترك  ولط  وأعطعا،  شطسطغظ  خان 
وتترغر  غععد  لصاال  واتثًا  جظثّغًا 
شطسطغظ طظعط، بض إن سقصاه بضغان 
غععد سقصئ ودغَّئ، وعع غصغط طسعط 
وأطظغئ،  وسسضرغئ  تةارغئ  سقصات 
شغ  البقث  السقصات  سئ  تعجَّ وصث 
صئض.  ذي  طظ  أضئر  بحضض  سعثه 
وجفارة ضغان غععد شغ ترضغا دلغض 
بغظ  المامغِّجة  السقصئ  سطى  صاذع 

أردوغان وأخثصائه صادة الغععد الشاخئغظ لفرض المئارضئ شطسطغظ، بض إن أردوغان خثم ضغان غععد 
بحضض أشدض طظ التضام الثغظ جئصعه شغ تضط ترضغا. شسظثطا اظثلسئ الترائص شغ ضغان غععد سام ٢٠١٦م، 
وسةجت الضبغر طظ الثول سظ إذفائعا وطظعا اإلطارات، شإذا بخثغصعط أردوغان غسارع إلى إظصاذعط، وصث ظةح 
شغ ذلك لغسامر طسطسض صاض أعض شطسطغظ وعثم طظازلعط وتةرغش طجارسعط، وبعثا غسثُّ أردوغان حرغضًا 
شغ جرائط غععد شغ شطسطغظ طظ بسث إظصاذعط طظ الترائص شغ سام ٢٠١٦م. والسةغإ أن أردوغان لط غئادر 
إلى إظصاذ المظاذص الاغ أترصعا الظزام السعري شغ تماة، وضثلك المظاذص الاغ أترصاعا روجغا المةرطئ، 
بض صال لظ ظسمح بتماة باظغئ، شضاظئ باظغئ وبالبئ ورابسئ. ولط غسمض أردوغان حغؤًا. ورغط جرائط روجغا 
العتحغئ شغ الحام إق أظه ق زال غصغط السقصات العدغئ طع الروس المةرطغظ، وشغ طصثطاعط سثو اهللا بعتغظ.

إن طخر ق غظصخعا الثعإ الثي غمضظ أن تةسطه سمطئ تصغصغئ لعا صغمئ ذاتغئ أو سطى افصض غمضظ أن تةسض 
طظه غطاء لسمطاعا غمضظعا طظ الخمعد أطام سعاخش افزطات المالغئ السالمغئ، إق أن عثا طساتغض التثوث 
طساعى  تسثى  الثي  افطر  فطرغضا،  الضاطض  وخدعسه  الظزام  وتئسغئ  طخر  تتضط  الاغ  الرأجمالغئ  ظض  شغ 
اقظئطاح وشاق ضض درجات الثظعع تاى خارت الئقد ضطعا طرععظئ إلرادة أطرغضا، بغظما تمطك طظ البروات 
والثغرات طا غشظغعا سظ أطرغضا والسالط أجمع وق غئصى بغظ جضاظعا شصغر واتث بض وغآعطعا فن تضعن دولئ 
سزمى إن لط تضظ الثولئ افولى، عثا شصط بتثود جاغضج بغضع الدغصئ وبسغثا سظ باصغ افطئ وبرواتعا 
المظععبئ أغدا. إن طا تتااجه طخر تاى تسافغث تصا طما تمطضه طظ ذعإ وبروات أخرى عائطئ عع ظزام ق 
غثدع لطشرب وق غاساطض طع خظثوصه الثولغ وق غظفث صراراته وجغاجاته، ظزام غآدي تصعق الظاس وغرساعط 
سطى العجه الختغح، صطسا لظ غضعن الظزام الرأجمالغ الثي عع جئإ ضض افزطات طعما غغروا طظ طسمغاته 
لثثاع أعض طخر الئسطاء، شالئثغض التصغصغ والعتغث تمطضه افطئ تصا وصث تضط طخر وافطئ لصرون خطئ 
وأوجث ظعدئ سزغمئ تحعث لعا صرون طظ الجطان وطا زالئ آبارعا صائمئ شغ بطثان حاى طظ السالط؛ طظ 
افظثلج (إجئاظغا) وتاى بثارى وجمرصظث طرورا بالصاعرة وإجطظئعل ودطحص وبشثاد، بقد ضطعا تضمئ غعطا 
والسرق  والطعن  الثغظ  سظ  الظزر  بشخ  تصعصعط  جمغسا  لطظاس  وضفض  تصغصغئ  ظعدئ  أوجث  الثي  باإلجقم 
والطائفئ، بثولاه الاغ ذئصئ اإلجقم وتمطاه لطسالط، وعع ظفسه السئغض العتغث لطظععض بمخر وافطئ؛ 
اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ طظ خقل خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة تسغث جغرة الختإ الضرام وسثلعط. عثا 
الظزام شصط عع الثي غساطغع التفاظ سطى بروات طخر، وغساطغع أن غتسظ إظااجعا واجابمارعا، ورساغئ 
الظاس طظ خقلعا، وغدمظ تعزغسعا سطى الظاس بحضض سادل غتصص لعط الضفاغئ وغعشر لعط جئغض إحئاع 
تاجاتعط وجعساتعط بحضض تصغصغ ضاطض وآطظ، بمسظى أن عثا الظزام عع الظزام التصغصغ العتغث الصادر 
والمآعض لطظععض بمخر وافطئ ظعدئ تصغصغئ، بثقف أظه عع الظزام العتغث الثي غظسةط طع سصغثة أعض 
طخر وشطرتعط وغقئط بغؤاعط. إذا ضاظئ الرأجمالغئ الاغ تتضط طخر عغ أخض الثاء وجئإ ضض بقء شإن 
طخر  أزطات  لضض  الظاجع  التصغصغ  السقج  عع  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  شغ  اإلجقم  تطئغص 
الساخفئ وق سقج غغره طعما جرباط، وطعما تاولاط جازض افزطئ وجاجغث ذالما بصغاط بسغثا سظ تطئغص 
اإلجقم. وإن تجب الاترغر غدع بغظ أغثغضط طحروع اإلجقم ضاطق وجاعجا لطاطئغص شعرا ق غظصخه إق ظخرة 
خادصئ طظ المثطخغظ شغ جغح الضظاظئ تشار سطى ترطات اهللا الاغ تظاعك تتئ جمع وبخر الظزام وتشدإ 
لفساله وجغاجاته الاغ تسخش بمخر وأعطعا، غدئئ تصاطسه طظ جثوره وتصغط الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.

بسثم  سطمه  طع  التضعطئ  لاحضغض  غعطا  أربسغظ 
صثرتعط سطى ذلك، وبسثعا دسعته الظعاب المساصطغظ 
إلى تحضغض التضعطئ السراصغئ خقل خمسئ سحر غعطا 

بسغثا سظ اإلذار الاظسغصغ.
بسخ  تصثغط  إق  الخثري  لطاغار  غسث  لط  أظه  وغئثو 
خاخئ  لطةمغع،  طترجا  بات  العضع  فن  الاظازقت، 
طظ  المثسعطئ  والصعى  الاظسغصغ  اإلذار  تمسك  بسث 
افطغظ  أن  ظغعز  حفص  ظحرت  شصث  بمعصفعط،  إغران 
السام لسخائإ أعض التص صغج الثجسطغ "ضحش غعم 
بمحارضئ  السئئ، سظ صئعل وشث طظ الاغار الخثري 
ظعاب طظ اإلذار الاظسغصغ غمبطعن ظعري المالضغ شغ 
لاألغفعا".  الخثرغعن  غسسى  الاغ  الةثغثة  التضعطئ 
غسظغ  افضئر  الضاطئ  سظ  "الاظازل  أن  الثجسطغ  وتابع 
وضع تص المضعن شغ طعإ الرغح، طعضتًا أن الضاطئ 

الخثرغئ ططالئئ باصثغط تظازقت تصغصغئ".
وسّث افطغظ السام لسخائإ أعض التص تفاعط الطرشغظ 
الضردغغظ (التجب الثغمصراذغ الضردجااظغ واقتتاد 
ظتع  ضئغرة  خطعة  غمبض  بأظه  الضردجااظغ)  العذظغ 
لفذراف  صعي  داشع  الضردي  "اقتفاق  أن  طئغظا  التض، 
الاتالش  طسادلئ  جغفضك  وعع  الافاعط  ظتع  الحغسغئ 
الخثرغئ  الضاطئ  أن  إلى  الثجسطغ  وأحار  البقبغ". 
اجاتصاصات  وطظته  اإلذار  قتاعاء  طساسثة  لغسئ 
جغاجغئ، طاابسًا أن لثى الضاطئ الخثرغئ تص ترحغح 

رئغج العزراء ولثغظا تص الرشخ.
أن  بسث  تالضط  عع  عثا  السراق:  شغ  المسطمعن  أغعا 
وصث  التضط،  وروغئدات  الصعم  أراذل  سطغضط  تسطط 
رأغاط بأم أسغظضط أظعط ق غئالعن بأي واٍد تعطضعن، 
وق  أطرعط،  جض  عغ  وطضاجئعط  طخالتعط  وأن 
تضعطئ  إلى  ضالثسعة  الرظاظئ  الحسارات  تشرظضط 
شالضض  جعع،  طظ  تشظغ  وق  تسمظ  ق  شإظعا  وذظغئ، 

غئضغ سطى لغقه!
لثلك بات واجئا سطغضط أن تصرروا طخغرضط بأظفسضط 
وتةمسعا أطرضط وتسعدوا إلى رحثضط وحرغسئ ربضط، 
تفضغرضط  طعضع  المجري  واصسضط  طظ  تةسطعا  وأن 
شاشغروه، ق طخثر تفضغرضط لاضغفعا سغحضط تسئه، 
شصث ترم اهللا سطى المسطمغظ أن غسغحعا تضط الطاغعت، 
ْنِزَل 

ُ
ْم آَمُنوا ِبَما أ ُ َّ

َ
ِذيَن َيْزُعُموَن أ َ الَّ َلْم َتَر ِإ

َ
صال تسالى: ﴿أ

اُغوِت  َ الطَّ ْن َيَتَحاَكُموا ِإ
َ
ُدوَن أ ْنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُيِر

ُ
ِإَلْيَك َوَما أ

ْم َضالال  ُ ْن ُيِضلَّ
َ
ْيَطاُن أ ُد الشَّ ِر ُ ْن َيْكُفُروا ِبِھ َو

َ
ِمُروا أ

ُ
َوَقْد أ

الشرب  جعصعا  الاغ  الثغمصراذغئ  رأغاط  وصث  ِعيدًا﴾،  َ
وحغعع  وشصر  وتحرغث  صاض  طظ  أظاةئ  وطا  إلغضط 
السغح  سطغضط  وأوجإ  لطمثثرات،  واظاحار  لطرذغطئ 

بحرغساه وتتئ تضمه، لاسعد السغادة هللا.
وعضثا تاتصص الثغرغئ شغضط بافطر بالمسروف والظعغ 
 َّ ُ َما ِبَقْوٍم َح ِ

ّ َغ ُ سظ المظضر واإلغمان باهللا، شـ﴿ِإنَّ َهللا َال 
ْم﴾. ِ ْنُفِس

َ
وا َما ِبأ ُ ِ

ّ َغ ُ

ربضط  بتضط  إق  لتالضط  خقح  وق  لضط  خقص  شق 
وحرغساه، شاثرجعا طظ دائرة الاغه إلى ذرغص الرحث، 
الثقص  عع  عثا  عظاءته،  إلى  السغح  ضظك  وطظ 

العتغث وق خقص جعاه.
َدَعاُكْم  ِإَذا  ُسوِل  َوِللرَّ  ِ َّ ِ اْسَتِجيُبوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ ُّ

َ
أ ﴿َيا 

ُھ  نَّ
َ
َوأ َوَقْلِبِھ  َْرِء 

ْ
امل َن  ْ َب َيُحوُل   َ َّ نَّ 

َ
أ َواْعَلُموا  ُيْحِييُكْم  ِملَا 
 ﴾ِإَلْيِھ ُتْحَشُروَن

١- شغ بغان ظحر سطى خفتئ لغئغا أوبجرشر: "السفارة 
لسائثات  المآصئ  الاةمغث  تثسط  لغئغا  شغ  افطرغضغئ 

الظفط الطغئغ".
٢- تجداد المثاوف لثى المراصئغظ طظ شرض برظاطب 

"الظفط طصابض الشثاء" سطى لغئغا.
٣- شغ الباطظ طظ عثا الحعر اجامع السفغر افطرغضغ 
وشغ  ذئرق.  برلمان  رئغج  خالح  بسصغطئ  ظعرقظث 
ظعاب  طةطج  لرئغج  اإلسقطغ  لطمسآول  تخرغح 
ذئرق سئث التمغث الخاشغ صال: "إن الطصاء تظاول سثة 
ططفات أعمعا إغقق التصعل الظفطغئ، وسمض تضعطئ 
التصعل  شاح  أن  وأسطظ  جرت،  طثغظئ  طظ  باحآغا 
الظفط  سعائث  تعزغع  آلغئ  تبئغئ  بسث  غأتغ  الظفطغئ 
بحضض سادل سطى افصالغط...". بعثا السطعك المةرم 
شغ تص الحسإ الطغئغ تدع أطرغضا بعاجطئ بغثصعا 
شإطا  طّر؛  أتقعما  أطرغظ  أطام  الطغئغغظ  خالح  سصغطئ 
الثدعع إلى تضعطئ بالبئ تضعن بتماغئ تفار وتتئ 
بقث  إلى  لطئقد  (الاصسغط)  بتثوث  الصئعل  أو  أطره، 

ِطجق أو أضبر اجمعا "أصالغط".
٤- الثارجغئ افطرغضغئ تآضث أعمغئ طئاتبات طةطسغ 
الظعاب وافسطى لطثولئ شغ الصاعرة والاغ اظططصئ شغ 
أوبجرشر  (لغئغا  دجاعرغئ  صاسثة  لعضع   ٢٠٢٢/٤/١٣

.(٢٠٢٢/٥/١٥
"وصتئ"  طئادرة  غصثم  لغئغا  شغ  افطرغضغ  السفغر   -٥
تةري  تاى  التضط  شغ  دبغئئ  غسامر  أن  ططثخعا 
تضعطاه اقظاثابات سطى حرط أن غاسعث ضاابغًا بسثم 

الارحح قظاثابات الرئاجئ.
تسإ  المخري  الظزام  غثرج   ٥/١٨ باارغت   -٦
ادسائه بمئادرة جثغثة لطتض ضما غجسط بأن غاط تض 
التضعطاغظ؛ تضعطئ دبغئئ الاغ حضطئ برساغئ افطط 
خالح  سصغطئ  سغظعا  الاغ  باحآغا  وتضعطئ  الماتثة، 
وبرلماظه بسمطغئ تجوغر شاضتئ وتسغغظ تضعطئ جثغثة 
إلجراء اقظاثابات شغ خطعة اجائاصغئ صئض إصرار صاسثة 
(لةظاغ  الصاعرة  شغ  المةامسغظ  ذرف  طظ  دجاعرغئ 
طةطج الظعاب وطةطج افسطى لطثولئ). ولغج بثاٍف 
باإلغساز  لغئغا  شغ  غاترضعن  المخرغغظ  أن  أتث  سطى 
افطرغضغ المساار شعط غرجطعن إلى الثول الثمج 
تضعطئ  تةاوز  شغعا  غاط  جثغثة"  "بمئادرة  الضئرى 
تضعطئ  لاحضغض  والثسعة  دبغئئ،  وتضعطئ  باحآغا 
سطى  باحآغا  غحةسعن  ظفسه  العصئ  وشغ  جثغثة، 
دخعل ذرابطج بثسط طظ تفار. شإن اجاطاع الئصاء 
ظسغًا  بسثعا  المئادرة  وتخئح  به،  ضان  ذرابطج  شغ 
طظسغًا، وتساثسغ سصغطئ خالح والمحري إلى الصاعرة 
لطئتث طسعما شغ ضرورة وضع صاسثة دجاعرغئ رغط 
وجعد طحروع دجاعر وضساه لةظئ الساغظ المظاثئئ 
شغ  المةامسعن  أصّر  شإذا   ،٢٠١٣ جظئ  طظث  لثلك 
تظفغثعا  باحآغا  غاعلى  دجاعرغئ"  "صاسثة  الصاعرة 
بتماغئ تفار شغ تال ظةاته الئصاء شغ ذرابطج وذرد 
دبغئئ، وإّق تخئح ورصئ ضشط سطى دبغئئ وتضعطاه 
ُغظص شغعا سطى طا ترغثه أطرغضا طظ تضعطئ دبغئئ 
 - المخرغئ  المئادرة  تظص  ضما   - باحآغا  وتضعطئ 
وسطى سثم ترحغح دبغئئ ظفسه لطرئاجئ، وطا صام به 
الشربغئ  المظطصئ  شغ  تفار  شطعل  طظ  بثسط  باحآغا 
اآلن طتاولئ جاذجئ تسصطه أضبر طظ سغعن الظاس. 
بافسمال  والصائط  جاغفاظغ  صغام  الظاس  اجافج  وصث 
افطرغضغ الططإ طظ تضعطئ الثبغئئ الاعثئئ البقباء 

الماضغ دون أغئ إداظئ لما صام به تفار وباحآغا.
إلى  لطثخعل  الفاحطئ  الباظغئ  باحآغا  طتاولئ  شفغ   

أطرغضا تسسى إىل طجغث طظ الاسصغث لفزطئ الطغئغئ
ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث المعثبـ  ــــــــــ

طسثودة،  ولساسات  طظعا  غتضط  لضغ  ذرابطج 
لغًق  طاسطًق  لعا  دخعله  بسث  ططرودًا  جرغسًا  غشادرعا 
شغ  "المثاخطئ"  والردع  الظعاخغ  ضاغئئ  تماغئ  تتئ 
غعم البقباء ٢٠٢٢/٥/١٥، افطر غراد طظه اجاغداح 
ذرابطج  شغ  المعجعدة  افخرى  المسطتئ  الصعى  أطر 

وطسرشئ طعصفعا.
الماتثث  لسان  سطى  ذئرق  ظعاب  طةطج  أسطظ   -٧
الصادطئ  جطساه  سصث  سجطه  ططغتص  اهللا  سئث  الرجمغ 
شغ طثغظئ جرت، الاغ صرر باحآغا جسطعا طصّر تضعطاه 
(تضعطئ سصغطئ خالح وتفار) شغ خطعة لثسط تضعطئ 
طصر  ذرابطج  شغ  المضعث  شغ  شحطه  بسث  باحآغا 
تضعطئ دبغئئ وساخمئ الئقد. عثا الصرار طظ باحآغا 
لظ  التضعطئ  عثه  أن  إلى  تامًا  غصعد  خالح  وسصغطئ 
تظسى  وجعف  الئقد  إدارة  شغ  طساصئض  لعا  غضعن 

وتثشظ شغ رطال جرت.
٨- أطا سظ زغارة الرئغج الةجائري سئث المةغث تّئعن 
صال:  شعع  لغئغا  شغ  العضع  سطى  وأبرعا  ترضغا  إلى 
ترضغا  شغ  افحصاء  وبغظ  بغظظا  جععري  اتفاق  "عظاك 
سطى أن تسعغئ المحضطئ شغ لغئغا تضعن باقظاثابات... 
طسافغصغظ  ظتظ  اقظاثابات...  غغر  طظ  تض  طفغح 
سطى أن غضعن عظاك تحاور وتعاخض بالظسئئ لطصدغئ 
بتث  أظه  أوضح  وضما  طافصغظ".  وجععرغا  الطغئغئ... 
المسألئ الطغئغئ طع الرئغج الارضغ أردوغان، شعع ظظًا 
طظه أن ترضغا تسارض جثغًا سطى تفار وباحآغا وأظعا 
وأن  لغئغا  شغ  السططئ  رأس  سطى  وجعدعما  تصئض  ق 
وجعد تفار وسصغطئ خالح سطى رأس السططئ غشدإ 
ترضغا وغجسةعا وغعثد طخالتعا اقصاخادغئ شغ لغئغا 
وغعثد اقتفاصغئ الاغ سصثتعا ترضغا طع السراج تعل 

الةرف الصاري وتصاجط طغاه الئتر افبغخ.
طظ  لعشث  افتراك  خرح  شصث  دصغصاً؛  لغج  افطر  وعثا 
ذرابطج اجاثسعه إلى أظصرة وسطى رأجه خالث المحري 
المتسعب سطى افتراك بأظه (إذا جرت اظاثابات وظةح 
ظسطط  وظتظ  طسه)،  وظاساطض  به  ظسارف  شسعف  تفار 
أظعا  غغر  لغئغا  شغ  لطةجائر  اصاخادغئ  طخالح  ق  بأظه 
تثحى ضض الثحغئ طظ وجعد جططئ شغ لغئغا تأتمر 
بأطر أطرغضا، شعغ تسرف بأن أطرغضا تسمض سطى إغةاد 
الطغئغئ  التثود  طظ  اظطقصا  لعا  افطظغئ  المحاضض 
المةاورة، وأطرغضا تسمض سطى إغةاد العضع المظاجإ 
رأس  سطى  أخئح  إذا  وخخعخا  جظعات  طظث  لثلك 

السططئ شغ لغئغا تفار وعع سمغض أطرغضا المثطص.
اقجاصرار  غعشر  تقً  ترغث  ق  أطرغضا  إن  الصعل  خقخئ 
لطئقد وعغ تضرر افجالغإ الثئغبئ ظفسعا رغط شحض 
بأحثاص  تثشع  شعغ  السابص،  شغ  افجالغإ  عثه 
سطى  تاى  لطصغادة  غخطتعن  وق  الظرجسغئ  تتضمعط 
الظمط الشربغ السغأ، والثشع بئاحآغا طبال خارخ لثلك.
الافةغر  سظاخر  سطى  الثائط  اإلبصاء  طع  أغدا  وعغ 
تفار  سطى  شاإلبصاء  التاجئ،  تغظ  تساسمض  طعجعدًة 

رغط طصئ الحارع له طظ عثا الصئغض.
الضئرى  أطرغضا  أعثاف  طظ  أن  العاضح  طظ  أظه  ضما 
وجعد  رغط  والسئاد  الئقد  إشصار  سطى  المسامر  السمض 
تصعل  صفض  سطى  تسمض  عغ  وعا  الئقد،  شغ  البروة 

الظفط بط تةمغث سائثاته شغ تالئ إسادة الدت.
وطا الادثط التاخض شغ سمطئ الئقد والثي ق غعجث 
له طئرر سطمغ، شالئقد تمطك باظغ أضئر اتاغاط ظصثي 
شغ أشرغصغا والظفط أجساره شغ خسعد لط غخطه طظث 
جظعات سثغثة. شما عثا الادثط شغ السمطئ المتطغئ 

 إق اظخغاع لقرادة افطرغضغئ الثئغبئ

السراصغئ  الئرلماظغئ  اقظاثابات  ظاائب  إسقن  بسث 
المئضرة والاغ جرت شغ الساحر طظ تحرغظ افول طظ 
السطغا  المفعضغئ  شغعا  أضثت  والاغ  الماضغ،  السام 
اقتتادغئ  والمتضمئ  السراصغئ  لقظاثابات  المساصطئ 
الخثر  طصاثى  غاجسمعا  الاغ  الخثرغئ  الضاطئ  شعز 
سطى  بتخعلعا  الئرلماظغئ،  المصاسث  طظ  سثد  بأضئر 
طصسثا،   ٣٢٩ طظ  المضعن  الئرلمان  شغ  طصسثا   ٧٣
لفخائض  الرئغسغ  الممبض  الفاح،  تتالش  وتخعل 
سطى  اساراضه  بسث  الئرلمان  داخض  الحسئغ  التحث 
الظاائب افولغئ بثسعى تثوث تجوغر سطى ١٧ طصسثا، 

دخض السراق شغ دواطئ الفعضى السغاجغئ.
عثه  سطى  أحعر  جئسئ  طظ  أضبر  طدغ  وبسث  وعضثا 
بإجرائعا  السراصغئ  التضعطئ  وسثت  والاغ  اقظاثابات، 
طزاعرات  حعث  الثي  السراصغ  لطحارع  إرضاء  طئضرا 
سمئ بشثاد والمثن الةظعبغئ، ق تجال الضاض السغاجغئ 
غظادي  الثي  الخثري  الاغار  بغظ  وتظاذح  تخارع  شغ 
باحضغض تضعطئ وتثة وذظغئ طسامثا سطى اجاتصاصه 
الثي  الاظسغصغ  اإلذار  وبغظ  اقظاثابات  ظاائب  طظ 
بتضعطئ  تظادي  والاغ  الثاجرة  الحغسغئ  الضاض  غدط 
السغاجغ  المحعث  وغجداد  السابص،  شغ  ضما  تعاشصغئ 
السراصغ تسصغثًا، شغ ظض اجامرار اظسثام شرص اقتفاق 
تحضغض  ططش  تغال  الئقد  شغ  الرئغسئ  الصعى  بغظ 
الحغسغ،   - الحغسغ  واقظصسام  الةثغثة،  التضعطئ 
شغ  وسدع  بارز  جغاجغ  غحغر  السغاق  عثا  وشغ 
الاغار الخثري بمثغظئ الظةش شغ تثغث طع "السربغ 
طظ  أضئر  الةاظئغظ  بغظ  الثقشات  طسألئ  أن  الةثغث" 
الئرلمان  داخض  الضئرى  الضاطئ  أو  التضعطئ  تحضغض 
الاغ تاعلى طعمئ تحضغض التضعطئ، وأن الخثر غرغث 
الثروج طظ تالئ القدولئ الاغ غساظغ طظعا السراق طظث 
وصعى  الخثر  بغظ  "الثقف  أن  وغدغش   ،٢٠٠٣ سام 
أن  الةثغث  لضظ  لسظعات،  غماث  الاظسغصغ،  اإلذار 
جمغع افضثاد اجامسعا شغ تتالش واتث عثه المرة"، 
وغاابع "الخثر طثرك أظه شغ تال خسارته المعاجعئ 
طظ  ضئغرًا  ججءًا  جغثسر  شإظه  التالغئ،  السغاجغئ 
طساصئض الاغار الخثري السغاجغ لخالح تطك الصعى".

إن الماائع لما غةري الغعم طظ تثئط وتخارع بغظ الضاض 
السغاجغئ السراصغئ، غثرك تماطا أن عآقء السغاجغغظ 
شعط  آخر،  واد  شغ  المصععر  السراصغ  والحسإ  واد  شغ 
غرون طساظاة عثا الحسإ خخعخا بسث غقء المسغحئ 
وزغادة الئطالئ واظاحار الفصر، ولضظعط غغر آبعغظ به، 
المظاخإ  وتتخغض  طخالتعط  عع  العتغث  وعمعط 
والاغ طظ خقلعا تاط جرصئ الئطث، شعط ق غرصئعن شغ 
طآطظ إق وق ذطئ، وصث سطصعا ضض تسطغٍض لتصعق الظاس 
سطى المعازظئ وتحضغض التضعطئ! طبال سطى ذلك، شصث 
جططئ  أسطى  وعغ  السطغا  اقتتادغئ  المتضمئ  صررت 
صدائغئ شغ السراق، غعم افتث، ١٥ أغار ٢٠٢٢، إلشاء 
طحروع صاظعن الثسط الطارئ لفطظ الشثائغ والاظمغئ 
بظاء سطى دسعى أصاطعا الظائإ باجط خحان، شغما بغظئ 
أن تضعطئ الضاظمغ عغ تخرغش أسمال وق غتص لعا 

إرجال طحارغع الصعاظغظ وسصث الصروض.
أتث  باصثغط  إق  غاط  ق  التضعطئ  تحضغض  شإن  وسطغه 
الطرشغظ تظازق، وغئثو أن الاغار الخثري بسث أن صثم 
سثة طصارتات إلتراج اإلذار الاظسغصغ، طظعا إطعالعط 

خراع الشربان يف السراق وطساظاة افطئ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طازن الثباغـ 

ما تحتاجه مصر حتى تتخلص من أزمتها االقتصادیۀ
وتستفید من ثرواتها ومقدراتها

أردوغان متواطئ على قضیۀ فلسطین وأهلها
مثله فی ذلک مثل جمیع حکام المسلمین
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