
١٤٤٤عـ،  افول  ربغع   ٢٣ افربساء،  (شراظج٢٤، 
٢٠٢٢/١٠/١٩م) أضثت ترضئ تماس الفطسطغظغئ طظ 
دطحص افربساء (الماضغ) اجاؤظاف سقصاعا طع السططات 
السعرغئ، إبر لصاء وخفاه بـ"الاارغثغ" طع الرئغج السعري 
بحار افجث، بسث صطغسئ بثأت إبر اظثقع الظجاع واجامرت 
أضبر طظ سحر جظعات. والاصى رئغج طضاإ السقصات 
السربغئ واإلجقطغئ شغ الترضئ خطغض التغئ افجث، ضمظ 
وشث ضط سثدا طظ طسآولغ الفخائض الفطسطغظغئ، شغ 
أول لصاء غةمع بغظ الطرشغظ طظث بثء الظجاع شغ جعرغا. 
وصال التغئ خقل طآتمر ختاشغ إبر الطصاء "ظساصث أظه 
غعم طةغث وغعم طعط، ظساأظش شغه تدعرظا إلى جعرغا 
جعرغا".  طع  المحارك..  السمض  شغه  وظساأظش  السجغجة 
وأضاف "ظسائره لصاء تارغثغا واظطقصئ جثغثة طاةثدة 

لطسمض الفطسطغظغ السعري المحارك".
: إن الاطئغع طع ظزام افجث غسظغ الاطئغع 
زال،  وطا  بالمسطمغظ  شاك  جفاح،  طةرم  ظزام  طع 
وتارب اإلجقم وطا زال، وعةر المقغغظ وطا زال، 
واجائاح الترطات وعاك افسراض وطا زال، ووالى 
ودطر  زال،  وطا  افسثاء  وخثم  المساسمر  الضاشر 
الئقد وأشصر السئاد وطا زال، شعع تثغث سظ تطئغع 
طع ظزام تضامض شغه خفات اإلجرام واإلشساد، ظزام 
سثو هللا ولرجعله ولطمآطظغظ، ظزام طا زال غسطظعا 
باإلجقم  له  سقصئ  ق  سطماظغ  بسبغ  بأظه  طثوغئ 
سطى  الترب  طسطظا  زال  طا  ظزام  تضمه،  بظزام  وق 
دسعة  لضض  وطتارباه  بالضفر  بتضمه  ورجعله؛  اهللا 
زال  طا  ظزام  اإلجقم،  وبتضط  باإلجقم  تظادي 
جطمًا سطى غععد وبردًا وجقطًا سطى جظعد اقتاقل 
غعالغ  ظزام  ولطةعقن،  لفطسطغظ  المشاخئغظ 
أطرغضا رأس الحغطان شغ السالط وغةاعر بمعاقته 
شغ  افجعدغظ  والتاضر  الاارغت  خاتئئ  لروجغا 
طتاربئ اإلجقم والمسطمغظ، شأي طخطتئ غمضظ أن 
تاتصص طظ طعاقة ظزام ضعثا أو الاصارب طسه؟! إن 
اهللا صث أرجض طتمثًا ملسو هيلع هللا ىلص رجعقً وبسث طسه حرغسئ 
الئحر  غتااجعا  وضئغرة  خشغرة  لضض  بغان  شغعا 
لاضعن  غرجطعا  ولط  وضئطعا،  تغاتعط  لاظزغط 
غارضه  ولط  اإلظسان،  تغاة  شغ  باظعغا  جمغق  حغؤا 
جئتاظه لغتض وغترم وغخعب وغثطأ طا غراه وشص 
سظ  غسغرا  ضان  ولع  اقظتراف  جسض  صث  بض  ععاه، 
ا  ـذَ أَنَّ هَ حرسه ضقق وخسراظا طئغظا، صال تسالى: ﴿وَ
مْ  قَ بِكُ رَّ تَفَ بُلَ فَ واْ السُّ تَّبِعُ الَ تَ وهُ وَ بِعُ اتَّ يامً فَ تَقِ سْ اطِي مُ َ رصِ
تَّقُونَ﴾، وتعسث طظ  مْ تَ لَّكُ اكُم بِهِ لَعَ صَّ مْ وَ لِكُ بِيلِهِ ذَ ن سَ عَ
جئتاظه:  شصال  والسثاب  بالدظك  حرسه  سظ  غتغث 
هُ  ُ رشُ نَحْ نكاً وَ ةً ضَ عِيشَ إِنَّ لَهُ مَ ي فَ رِ ن ذِكْ ضَ عَ رَ نْ أَعْ مَ ﴿وَ
ترم  صث  وتسالى  جئتاظه  واهللا  ى﴾.  مَ ةِ أَعْ يَامَ مَ الْقِ وْ يَ
طعاقة الزالمغظ والرضعن أو المغض إلغعط ولع طغق 
مُ  كُ سَّ تَمَ واْ فَ لَمُ ينَ ظَ نُواْ إِىلَ الَّذِ كَ رْ الَ تَ غسغرا، شصال: ﴿وَ
ونَ﴾.  ُ مَّ الَ تُنرصَ لِيَاء ثُ نْ أَوْ ن دُونِ اهللا مِ م مِّ ا لَكُ مَ النَّارُ وَ
وأسزمعط  الزالمغظ  أحث  طظ  عع  بحار  وظزام 
سطى  لغصثطعا  السصض  غراعا  صث  طخطتئ  شأي  جرطا، 
سطغظا  شرض  صث  اهللا  إن  بط  ودجاعره؟!  اهللا  حرع 
اإلجقطغئ  الئقد  شغ  الصائمئ  التضط  أظزمئ  عثم 
بثق  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  وإصاطئ 

طظعا، شأي طخالتئ صث تفدغ إلى عثا العاجإ؟!
إن العاجإ سطى المسطمغظ، أشرادا وجماسات السمض 
الدرار  أظزمئ  إلزالئ  وذاصاتعط  صعتعط  بضض 
خطغفئ  وتظخغإ  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  واقجاسمار 
غضعن  ق  وعثا  ظئغه،  وجظئ  اهللا  بضااب  غتضمعط 
إق وشص ذرغصئ المخطفى ملسو هيلع هللا ىلص الاغ لط غصئض شغعا 

تثرجا أو تساغحا أو تفاوضا طع الضفر وأظزماه!

ترسيم لبنان للحدود مع كيان يهود 
شرعنة له ولنهبه غاز شرق المتوسط!

وخقف تمئ تسعغاعا قتصاً ضمظ طا بات غسرف بالصاظعن 
الثولغ ضمظ آلغئ خاخئ تحمض الافاوض بغظ افذراف 
ظاغةئ أو إذا  المفاوضات إلى  الماظازسئ، شإذا لط تخض 
الثولغ،  والصداء  الاتضغط  إلى  الطةعء  شغمضظ  تسّثرت 
وطتضمئ  الثولّغئ  السثل  طتضمئ  طظ  ضض  تئّظئ  تغث 
الاتضغط الثولغ ذرصاً طاسّثدة لاسغغظ التثود بغظ دول 
طاةاورة، وضان أبسطعا اساماد خّط العجط أو طا غسرف 
بـ(medline)، وصث اتثث الظزام الطئظاظغ طظ تطك افجج 
والمرجسغات الشربغئ طظططصاً له شغ تسعغئ التثود الئترغئ 
والتثود  المرجسغات  تطك  أن  طاةاوزًا  غععد  ضغان  طع 
ضاظئ وق زالئ تمبض إرث اقجاسمار شغ بقدظا ولسظاه 
شغ تصسغمعا وتحاغئ حمطظا، وطاةاوزًا أن ضغان غععد 
ضغان غاخإ ق حرسغئ له ق سطى بر وق سطى بتر لااط 

تسعغئ التثود طسه!
وصث صثم الظزام الطئظاظغ سام ٢٠١٠ تطك التثود الاغ 
شغه  ظعر  الثي   ٢٣ بثط  سرف  طا  ضمظ  بعا  غطالإ 
ترخه سطى سثم إغداب ضغان غععد، شةسض التثود تمر 
بمتاذاة تصض ضارغح وَجسض ججءًا طظ تصض صاظا ضمظ 
تثود ضغان غععد، وعع طا تسئإ شغ تالئ طظ الترج 
لطظزام شما ضان طظه إق أن تراجع وصثم إتثابغات جثغثة 
سام ٢٠١١ بمساسثة عغؤئ المسح الئتري الئرغطاظغئ، 
وأضاف إلى الثط السابص ١٤٣٠ضط٢ وعع طا سرف بثط 
٢٩ وغدط ضاطض تصض صاظا وججءًا طظ تصض ضارغح، وشغ 
المصابض صثم ضغان غععد إتثابغات سرشئ بثط ١ تةسض 

أردوغان غثشع بعرة الحام 
فتدان بحار

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذ أتمث طساز

لع أرادت السسعدغئ وطسعا دوغقت الظفط
تسعغصًا  الظفط  بأجعاق  تاتضط  أن  الثطغةغئ   
وتسسغرًا لفسطئ ذلك لمخطتاعا وطخطتئ حسعبعا 
إق أن عآقء التضام السمقء ق غثطر بئالعط طبض 
والثدعع  السمالئ  تحربعا  شصث  افشضار،  عثه 
لفجظئغ وتحربعا سثاء اإلجقم وأعطه، ولظ غةسض 
ظفَط المسطمغظ جقتاً بأغثغعط ق بأغثي أسثائعط 

إق دولُئ الثقشئ الصادطئ صرغئاً بإذن اهللا. 
اءُ  نْ يَشَ ُ مَ نْرصُ ِ اهللا يَ نُونَ * بِنَرصْ مِ حُ املُْؤْ رَ فْ ئِذٍ يَ مَ وْ يَ ﴿وَ

.﴾ يمُ حِ يزُ الرَّ زِ وَ الْعَ هُ وَ

اصرأ شغ عثا السثد:
- صاظعن تماغئ الطفض جعام طعجعئ لخثور أبظائظا!  ...٢

- تضام وجغاجغعن شغ السعدان سطى خطا الشرب الضاشر 

   حئرًا بحئر!  ...٢

- خغرات بقد المسطمغظ شغ خثطئ عغمظئ أطرغضا  ...٣

- طخر الضظاظئ والمآاطرات الماسثدة إلجعاض السمض 

   اإلجقطغ! (التطصئ الثاطسئ – افخغرة) ...٤

- طقطح الثجاعر شغ اإلجقم ...٤
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كلمة العدد

٢٠٢٢/١٠/٦طـ الثمغج  أردوغان  ذغإ  رجإ  أضث 
العصئ  غضعن  سظثطا  افجث  بحار  طع  غطاصغ  صث  أظه 
شغ  أردوغان  وأضاف  ذلك.  غسائسث  لظ  وأظه  طظاجئاً 
سطى  براغ  الاحغضغئ  الساخمئ  شغ  ختفغ  طآتمر 
عاطح طحارضاه شغ صمئ أوروبغئ طعجسئ، أن "طبض 
عثا اقجاماع لغج سطى جثول افسمال تالغاً، لضظ ق 
افجث".  طصابطئ  المساتغض  طظ  إظه  أصعل  أن  غمضظظغ 
وتابع صائق "سظثطا غتغظ العصئ المظاجإ، غمضظظا أغدا 

أن ظاةه إلى اقجاماع طع الرئغج السعري".
طبض عثه الاخرغتات الضبغفئ طظ أرضان الظزام الارضغ 
شغ عثه المثة الصخغرة تسضج تصغصئ طعصفه الثي 
وإن  ضبغرة،  فجئاب  الضامان  ذغ  ذعغطئ  شارة  بصغ 
ضان غراعا الئسخ اظصقباً تادًا شغ زاوغئ الرؤغئ الارضغئ 
بالمرتطئ الصادطئ، وسطى سضج طا غاخعر الةمغع شإظعا 
لغسئ طفاجؤئ بض طظازرة طظث شارة، خخعخاً بالظسئئ 
لمظ غاابع الثور الارضغ بثصئ طظث اظطقق بعرة الحام 
وغسرف  شغه،  جارت  الثي  الئغاظغ  والثط  المئارضئ، 

تصغصاه وشغ أي شطك غثور.
شالظزام الارضغ الثي غثور شغ شطك أطرغضا طظث وخعل 
تجب السثالئ والاظمغئ إلى جثة التضط، غسمض ضض طا 
طظ حأظه خثطئ المخالح افطرغضغئ خارجغاً؛ أي أظه ق 
غاترك ترضئ بثخعص جعرغا إق ضمظ خطئ أطرغضا 
شغ طعاجعئ بعرة الحام وإجعاضعا، بض ق غسمح في 
طظ الصعى الماثخطئ شغ جعرغا أن تسمض طظفردة؛ فن 
وسطى ذلك  سصئاعا.  تتمث  ق  ذلك صث غسئإ طحاضض 

ضان دور ترضغا طظث الئثاغئ تظفغث الثطئ افطرغضغئ.
والسآال عظا: طا عع دور صعى البعرة بسث أن ظعرت 
تصغصئ الثور الارضغ إلى السطظ؟ وطا عغ الثطئ الاغ 
غساطغسعن شغعا رد المضائث الاغ تتاك فعض الحام 
افترار لماابسئ اقجامرار شغ البعرة لطعخعل فعثاشعا 

وسطى رأجعا إجصاط ظزام جفاح الحام؟
لصث طرت بعرة الحام بمراتض خطغرة لما لمعصع بقد 
الحام طظ أعمغئ؛ طا دشع أطرغضا لاسثغر السثغث طظ 
الئثاغئ،  طظث  البعرة  طسغرة  لترف  وافدوات  الثول 
والسمض سطى وأدعا؛ وغسعد ذلك فن أعض البعرة سمطعا 
سطى اجاسادة صرارعط شغ تتثغث حضض ظزام تضمعط، 
شعثا عع أخض الخراع الثي لط غاعان شغه أسثاء البعرة 
وافدوات  افجالغإ  ضاشئ  واجاسمال  به  اقظثراط  سظ 
لمظع أعض الحام طظ العخعل إلغه، فظه جغاسمط شغ 
السالط وغآدي إلى تشغر حضطه وحضض السقصات الثولغئ، 
رأجعط  وسطى  الثولغ  بالظزام  الماتضمغظ  أن  أي 
رأجعا  وسطى  البعرة  ططالإ  خطعرة  أدرضعا  أطرغضا 
وتثارجعا  شاجامسعا  الظزام"،  إجصاط  غرغث  "الحسإ 

ضغفغئ طعاجعاعا باسائارعا طسرضئ طخغرغئ.
شغ المصابض ضاظئ البعرة الغاغمئ تتااج لمظ غصعدعا 
لاتصغص عثشعا المئثئغ الثي خرجئ فجطه، ولضظ طظ 
تخثر صغادتعا أو طظ تط تظخغئه ضعاجعئ جغاجغئ لعا 
لط غضظ سطى طساعى التثث أو ضان واجعئ طخظسئ 
تظفث دورعا المظعط بعا، وأطا الصغادة السسضرغئ شصث 
بادتغاتعط  وتاجرت  الظاس  تططسات  سطى  اظصطئئ 
ُخظسئ  الاغ  السغاجغئ  لطصغادة  الحرسغئ  وأسطئ 
الصادة  صام  أن  شضان  الثولغئ،  المثابرات  دوائر  شغ 
الثطعات  جمغع  باظفغث  بسطط  أو  بةعض  السسضرغعن 
وتتعلعا  البعرة  سمر  إذالئ  إلى  أدت  الاغ  السغاجغئ 
طعاجعاعا  شغ  وأتغاظاً  ترضاعا  تصغغث  شغ  أدوات  إلى 
بتةب واعغئ، وضض ذلك بسئإ الثسط المالغ واقرتئاط 
واظاعاًء  والسسعدغئ  بصطر  اباثاًء  الثارجغئ  بالصعى 

بالظزام الارضغ الثغظ لئسعا دور الثاسط لطبعرة.
إن أعثاف البعرة ضئغرة، وتتااج صغادة سطى طساعى 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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أغام صطغطئ تفخض ضغان غععد ولئظان سظ إظعاء طراجط 
الئترغئ  التثود  تسعغئ  اتفاصغئ  سطى  الرجمغ  الاعصغع 
بغظعط شغ الظاصعرة، وذلك بسث المعاشصئ الرجمغئ طظ 
الطرشغظ وتضعطاتعط سطى طسعدة اقصاراح افطرغضغ. 
وجاء عثا اقتفاق الماعصع بسث تالئ طظ الةمعد أخابئ 
المطش طظث أضبر طظ سصث شغما سرف آظثاك بعجاذئ ععف 
سام ٢٠١١، وصث تترضئ العقغات الماتثة عثه المرة 
بصعة طسابمرة العضع السغاجغ واقصاخادي شغ لئظان 
والعضع السغاجغ شغ ضغان غععد، وضشطئ بضض صعة 
إلظةاز تسعغئ جرغسئ بالاجاطظ طع اصاراب اظاثابات ضغان 
غععد واصاراب اقظاثابات الظخفغئ لطضعظشرس افطرغضغ 
الشاز  أزطئ  وتفاصط  أوروبا  شغ  افتثاث  تخاسث  وضثلك 
وحطض اإلطثادات بسث تسرض خطعط اإلطثاد الروجغئ 
لدربات جغاجغئ وسسضرغئ، وبالاجاطظ أغداً طع اظاعاء 
ضغان غععد طظ الاظصغإ شغ تصض ضارغح وسجطه بثء 
سمطغئ اجاثراج الشاز طظه وطا راشص ذلك طظ تعثغثات 
سطى لسان تجب إغران شغ لئظان وبالاظسغص طع الظزام 
ظزاطه  غثسط  دخض  طخثر  سظ  غئتث  الثي  السغاجغ 
بالئطث  ألّط  الثي  اقصاخادي  اقظعغار  بسث  الماعاوي 
والاتثغر طظ تخسغث سسضري، شما عغ تصغصئ الثقف 
الثي تمئ تسعغاه؟ وطا تأبغر ذلك سطى صدغئ شطسطغظ 

والمظطصئ وضغش غظزر له؟
ضما عع طسطعم شإن اتفاصغئ جاغضج بغضع اقجاسمارغئ 
صسمئ بقد الحام وشص تثود برغئ وبترغئ طرتئطئ بعا 
وجسطئ تطك التثود وخاخئ الئترغئ طظعا طظاذص ظجاع 

بصطط: الثضاعر  إبراعغط الامغمغ*

شغ جابصئ خطغرة، وجرغمئ طظضرة طضامطئ افرضان، صاطئ غعم السئئ 2022/10/15 طةمعسئ طظ الحئغتئ شغ 
رام اهللا طمظ غرتئطعن بافجعجة افطظغئ؛ طا بغظ طعظش وأبظائه وطصرب، طسروشغظ باقجط والخفئ؛ باقساثاء 
أتث  دعج  وطتاولئ  طساذ،  بظ  جسث  طسةث  أطام  والعراوات  بالسضاضغظ  الاترغر  تجب  حئاب  طظ  سثد  سطى 
وتعثغثعط  آخر،  جغارة  تضسغر  سظ  شدق  بالسضاضغظ،  ورأجه  جسمه  شغ  سثة  بةروح  آخر  وإخابئ  الحئاب، 
الخرغح بالصاض وإذقق الظار، وضض ذلك طمجوج بةرغمئ حاط الثات اإللعغئ والضقم الئثيء الثي ق غطغص إق 
بالئططةغئ والفسصئ. وأضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ: "إن صغام 
جعاز اقجاثئارات السسضرغئ باعشغر الشطاء فتث سظاخره، الثي ُصثطئ شغه حضعى سظث اقجاثئارات السسضرغئ 
صئض غعطغظ بسئإ تعثغثه فتث حئاب التجب بالصاض، عغ جرغمئ طظ أسزط الةرائط، ولعق تعاذآ سظاخر شغ 
اقجاثئارات السسضرغئ لما تةّرأ عثا المةرم وأبظاؤه سطى تظفغث تعثغثعط شغ الغعم الاالغ". وتابع الئغان: "إن 
السططئ عغ طظ تاتمض تئسات عثه الةرغمئ، شأجماء طظ صاطعا بالسثوان طسروشئ لثغعا وأدلئ إبئات جرغماعط 
صائمئ بالحععد والفغثغععات، وعثه الةرغمئ تسئر سظ التالئ الاغ تردت إلغعا سظاخر افجعجة افطظغئ الاغ دربعا 
الةظرال داغاعن وأجماعا بـ(الفطسطغظغ الةثغث!)، ذلك الفطسطغظغ الثي غسادي أعض شطسطغظ ودساة اإلجقم 
جرائط  سظ  المسآولئ  عغ  افطظغئ  وأجعجتعا  السططئ  "وإن  الئغان:  وخاط  وخثطاه".  اقتاقل  بمعاقة  وغفاخر 
سظاخرعا، وإن عثا السثوان له طا بسثه، وعثا طعصعف سطى أداء السططئ تةاه عآقء المةرطغظ، شإطا أن تآضث 

أظعا المسآولئ سظ جرغماعط، أو تضش أغثغعط وتساصإ طظ صاطعا بعثه الةرغمئ".

األجهزة األمنية وجهاز االستخبارات العسكرية للسلطة الفلسطينية
هم يوفرون الغطاء للمجرم من عنا

الاطئغع طع 
السفاح بحار

جرغمٌئ 
لغج لعا طربر
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افربساء ١ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٤ عـ المعاشص ٢٦ تحرغظ افول/ أضاعبر ٢٠٢٢ طـ  ٢     السثد ٤١٤

صاظعن  اباضروا  ولعثا  أذفالعط...  سطى  اآلباء  جططئ 
تماغئ الطفض وافجرة.

ضغان  طظ  الطفض  تماغئ  عض  طمظ؟!  الطفض  تماغئ 
غععد؟! طظ المساعذظغظ؟! أم تماغئ أذفال المسطمغظ 
طظ ذائرات التطش الخطغئغ الاغ صخفاعط شغ المعخض 
وتطإ وأششاظساان والسراق؟! أم تماغاعط طظ الطشاة 

والةقدغظ وطظ أصئغئ السةعن؟!
ذئسا ق، شالتماغئ المصخعدة شسطغا عغ تماغاعط طظ 

تأبغر اآلباء وافطعات الثغرغظ سطغعط.
شالصاظعن المظئبص أجاجا طظ اتفاصغئ الطفض السالمغئ 
وطظ اتفاصغئ جغثاو الاغ ترغث خغاغئ المةامع بأععاء 
وبصاشئ الشرب، والثي أصثطئ السططئ الفطسطغظغئ سطى 
الطفض  أن  غسظغ  أغام،  صئض  له  الاظفغثغئ  الطعائح  ظحر 
ظعسه  وتتثغث  وخخعخغاه  اساصاده  شغ  الترغئ  له 
اقجاماسغ أي ترغاه شغ الحثوذ واخاغار جظسه بظاء 
سطى طغعله شغثاار أن غضعن ذضرا أو أظبى بشخ الظزر 
سظ تضعغظه الئغعلعجغ، والسططئ وأجعجتعا أطام عثه 

الثغارات الحاذة غصع سطغعا دور تصثغط التماغئ.
تتثغث  شغ  وافجرة  وافم  افب  جططئ  طظ  التماغئ 
خغارات افذفال وبثلك تةسض السقصئ بغظ افب وبظاه 
وافب وابظه سقصئ تعتر وسثاء ولغسئ سقصئ تربغئ ذاسئ، 
شالمظزعطئ الفاجثة الاغ تطئصعا السططئ وغغرعا طظ 
افظزمئ التاضمئ شغ بقدظا تشرس شغ افبظاء طظ خقل 
المظاعب والثورات والظحاذات القطظعةغئ والمثغمات 
الخغفغئ أظعط أترار شغما غساصثون، أترار شغ ظعسعط 
اقجاماسغ، أترار شغ خخعخغاعط، وطظ غاسثى سطى 
ترغاعط غةإ أن غساصإ، شتثغث المخطفى ملسو هيلع هللا ىلص: «ُمُروا 
ُقوا  بُوُهْم َعلَيَها لَِعْرشِ ِسِننَي، َوفرِّ َالِة لَِسْبعِ ِسِننَي، َواْرضِ أَبَناَءكُْم ِبالصَّ
بينُهْم ِيف الَْمَضاِجعِ» غسائر شغ سرف ذلك الصاظعن اساثاء 
وشرصعا  سظفا،  غسائر  سطغعا  واضربععط  ترغاعط،  سطى 
بغظعط شغ المداجع تثخق شغ الثخعخغئ غساصإ سطغه 

ذلك الصاظعن.
شعط  أبظائظا  سطى  العةمئ  خطعرة  إلى  غحغر  والعاصع 
غاسرضعن لساخفئ ععجاء تعجععط باتةاه السطماظغئ 
والبعرة سطى اإلجقم والمساصثات والبصاشئ اإلجقطغئ 
والظحاذات  المظاعب  طظ  ضاططئ  طظزعطئ  خقل  طظ 
القطظعةغئ شغ المثارس والمثغمات الخغفغئ ووجائض 
اإلسقم وطعاصع الاعاخض، وطظ خقل المظح الثراجغئ 
الاغ غآخث شغعا شطثات أضئادظا لغسغحعا شغ أجر شغ 
لمثة  اإلجقم  سظ  الئسث  ضض  بسغثة  أوروبا  أو  أطرغضا 

طسغظئ لغثرج لك الطفض بعثه البصاشئ.
بصاشئ غظئشغ سطغظا أن ظئثل وجسظا وظةاعث شغ تتخغظ 
أبظائظا طظعا وتسطغمعط البصاشئ اإلجقطغئ الاغ تتفزعط 
طظ عثه العةمئ الحرجئ سطغعط وسطغظا. وبشغر تطك 
تطك  ظاائب  سطى  غسغطر  أن  أتث  غساطغع  ق  الةععد 
وعثا  لظا  غصثطه الشرب  طا  شعثا  الثئغبئ،  المظزمعطئ 
سطغظا  وغاتاط  بقدظا،  شغ  غظفث  أن  السططئ  ترغثه  طا 
سطى  والسمض  العةمئ  عثه  أطام  العصعف  ضمسطمغظ 
إجصاط عثا الصاظعن وغغره طظ الصعاظغظ اإلجراطغئ شغ 
سمض طاعاخض طاضاتش غحمض افطئ ضطعا قجاباث ضض 
ظفعذ لطشرب المساسمر وأدواتعط وصعاظغظعط شغ بقدظا 
لطعخعل إلصاطئ الثقشئ الراحثة الاغ تطئص اإلجقم 
أبطال  افطئ  شغ  لغافف  أضئادظا  شطثات  وسطى  سطغظا 
وسجتعا  طةثعا  لفطئ  غسغثون  الثغظ  وخقح  ضثالث 

 وطضاظاعا ضثغر أطئ أخرجئ لطظاس
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ (شطسطغظ)

أوردت ختغفئ اقتتاد تصرغرًا شغ ٢٣ أغطعل/جئامئر 
شغ  السغادة  طةطج  رئغج  تسعث  شغه:  جاء  ٢٠٢٢م 
السعدان الفرغص سئث الفااح الئرعان خقل ضطماه الاغ 
بالاتعل  الماتثة  لفطط  الساطئ  الةمسغئ  شغ  ألصاعا 
حفاشئ.  اظاثابات  إجراء  سئر  بقده  شغ  الثغمصراذغ 
وصال الئرعان خقل ضطمئ أطام الةمسغئ الساطئ لفطط 
سطى  بالسمض  "ططاجطعن  الـ٧٧:  بثورتعا  الماتثة 
وخعقً  السطمغ  اقظاصال  وتسجغج  السقم  تتصغص 

لطاتعل الثغمصراذغ سئر اظاثابات ظجغعئ وحفاشئ". 
طظ  السسضرغئ  المآجسئ  اظستاب  "صررظا  وأضاف: 
المثظغئ  لطصعى  المةال  إلتاتئ  والسططئ  التعار 

لاحضغض تضعطئ".
لمتاوقت  الثغمصراذغ  الاتعل  طفععم  خدع  لصث 
طسمصئ لطاأجغج له شغ بقد المسطمغظ وغرى أختابه 
أن سمطغئ الاتعل عغ شارة اظاصالغئ تماث بغظ طرتطئ 
تصعغخ دسائط ظزام جغاجغ جابص وتأجغج ظزام 
تاتثد  الاتعقت  عثه  أن  غرون  ضما  قتص،  جغاجغ 
بئثء سمطغئ تتطض الظزام السططعي، وطظ ظاتغئ أخرى 
بإرجاء حضض طظ أحضال الثغمصراذغئ أو سعدة حضض 
بعري،  بثغض  ظععر  أو  السططعي  الظزام  أحضال  طظ 
أو ظزام عةغظ أو تظتثر بالضاطض ظتع الفعضعغئ. أطا 
الاتعل إلى الثغمصراذغئ شغسرشه حمغار بأظه: "سمطغئ 
طآجسات  شغ  جعاء  الثغمصراذغئ  الصعاسث  تطئغص 
لط تطئص طظ صئض أو اطاثاد عثه الصعاسث لاحمض 
أشرادًا أو طعضعسات لط تحمطعط طظ صئض، إذن عغ 
سمطغات وإجراءات غاط اتثاذعا لطاتعل طظ ظزام غغر 
دغمصراذغ إلى ظزام دغمصراذغ طساصر"، وغسرشعا 
روجاع بأظعا: "سمطغئ اتثاذ صرار غساعط شغعا بقث 
صعى ذات دواشع طثاطفئ، وعغ الظزام والمسارضئ 
ذرف  ضض  وغتاول  الثارجغئ،  والصعى  الثاخطغئ 
الظعائغئ  الظاغةئ  وتاتثد  افخرى  افذراف  إضساف 
قتصا لططرف الماشغر شغ عثا الخراع". ضما غمضظ 
"طةمعسئ  عع:  الثغمصراذغ  الاتعل  أن  إلى  اإلحارة 
طظ المراتض المامغجة تئثأ بجوال الظزط السططعغئ 
لارجغت  تسسى  تثغبئ  دغمصراذغات  ظععر  غائسعا 
الصعة  تعزغع  إسادة  السمطغئ  عثه  وتسضج  ظزمعا، 
بتغث غاداءل ظخغإ الثولئ طظعا لخالح طآجسات 
المةامع المثظغ بما غدمظ ظعسا طظ الاعازن بغظ 
طراضج  بطعرة  غسظغ  بما  والمةامع،  الثولئ  طظ  ضض 

سثغثة لطصعى وصئعل الةثل السغاجغ".
شغ  سطضئ  الثغمصراذغ  الاتعل  طخططح  أخئح 
أغطئعط  وأخئح  السعدان  وجغاجغغ  تضام  أشعاه 
افطئ  تجب  رئغج  ظاخر  برطئ  صال  به.  غاحثصعن 
٢٠٢٢/٩/١٠ شغ  السعدان  ظئخ  طعصع  أورد  ضما 
طا غطغ: "ججم رئغج تجب افطئ الصعطغ شدض اهللا 
طظ  الةمغع  طع  الةّغثة  سقصاعط  بأّن  ظاخر،  برطئ 
افزطئ  تّض  إلى  افصرب  تةسطعط  وطثظغغظ  سسضر 
ختغفئ  بتسإ  برطئ  وضحش  الئقد.  شغ  السغاجغئ 
اطاقك  سظ  السئئ،  الخادرة،  السغاجغ  التراك 
الرؤغئ  عثه  بأّن  وصال  لطتّض..  رؤغئ  الصعطغ  افطئ 
تّط ذرتعا سطى الصعى السغاجغئ المآطظئ بالاتّعل 
الغسار".  إلى  الغمغظ  أصخى  طظ  الثغمصراذغ 
٢٠٢٢/٠٩/١١م  شغ   slmanet طعصع  ظحر  وضثلك 
تصرغرًا بسظعان: "صعى الترغئ والاشغغر: ظسمض طظ أجض 
الاتعل الثغمصراذغ واجاصرار الئقد"، شغ ظثوة صعى 
أغطعل/جئامئر،  طظ  افول  الثمغج  والاشغغر  الترغئ 
واضح،  اقظصقب  طظ  طعصفعط  أن  الماتثبعن  أضث 
لثولئ  العتغث  الطرغص  عع  الثغمصراذغ  والاتعل 

جعداظغئ طثظغئ.
الصغادي  المعثي  الخادق  خثغص  المعظثس  وصال 

لصث بّغظ اإلجقم السغاجئ اقصاخادغئ شعضع اإلخئع سطى طضمظ الّثاء شغ المةامع شسالةه، غصعل اهللا جئتاظه 
﴾، شسّظ أتضاطا تتعل دون ترضج المال شغ غث شؤئ صطغطئ شغ المةامع،  مْ نْكُ نِيَاءِ مِ َغْ َ األْ ونَ دُولَةً بَنيْ يْ الَ يَكُ وتسالى: ﴿كَ
وضمظ التاجات افجاجغئ طظ طسضظ وطأضض وططئج لضض شرد طظ أشراد الرسغئ، ضما ضمظ التاجات افجاجغئ 
لطرسغئ ضالاطئغإ والاسطغط وافطظ، وشرض اهللا جئتاظه وتسالى زضاة المال وتّرم الّربا وضظج المال؛ لثشع افغظغاء إلى 
اجابمار أطعالعط شغ طحارغع اصاخادغئ، لاثور سةطئ رأس المال دورتعا الطئغسغئ شاعجث طاقً تصغصغاً وتتعل دون 
تثوث أزطات اصاخادغئ ضالادثط والئطالئ. ضما جسض اإلجقم البروات الئاذظّغئ طظ غاز وبارول وشعجفات وطسادن 
كَاُء ِيف ثـََالٍث: ِيف الاَْمِء، َوالْكََألِ، َوالنَّاِر» وغغرعا ططضّغئ ساّطئ لةمغع المسطمغظ وشص طا جاء شغ خطاب رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «النَّاُس ُرشَ

وغغره طظ الظخعص الحرسغئ، ولط غةسض لطثطغفئ تّص تمطغك رصئئ المطضغئ الساطئ؛ شمظع بثلك أن غسطَع أتث ضائظا 
طظ ضان سطى أطعال الّظاس الاغ جسطعا اهللا لعط خالخئ، شدق سظ أن ُتسطى اطاغازات لحرضات الّظعإ اقجاسمارّغئ 

وغترم طظعا أعطظا، وجظ اإلجقم أتضام إسمار افرض وإتغاء المعات لاظمغئ الئقد والسئاد.

صاظعن تماغئ الطفض 
جعام طعجعئ لخثور أبظائظا!

شغ  الخراع  ذئغسئ  "إن  الصعطغ:  افطئ  بتجب 
السعدان بغظ الصعى الحمعلغئ الاغ ترغث الاسطط 
والاتضط شغ إرادة السعداظغغظ طع الصعى المثظغئ 
أن  إلى  وأحار  الثغمصراذغ..  الاتعل  ترغث  الاغ 
الثطئ افطرغضغئ شغ أشرغصغا جظعب الختراء تسمض 
واقجاصرار".  وافطظ  الثغمصراذغ،  الاتعل  سطى 
بغظما صال غاجر سرطان الصغادي شغ المةطج المرضجي 
طع  لغسئ  والاشغغر  الترغئ  إن  والاشغغر  الترغئ  لصعى 

صعات  بظاء  طع  تصش  بض  المسطتئ،  الصعات  تفضغك 
خثغصئ  طسطتئ  صعات  باسائارعا  وإخقتعا،  طسطتئ 
لطحسإ، تسمض سطى تماغئ العذظ، والترغات والظزام 
السقصات  ططش  طظاصحئ  إلى  وأحار  الثغمصراذغ. 
الثارجغئ، طع ضرورة صغاطعا بسمض خارجغ، واإلخرار 
طصثطئ  شغ  الثغمصراذغ  المثظغ  التضط  بظاء  سطى 
الاغ  السغاجغئ  السمطغئ  طع  وعغ  السالمغئ،  افجظثة 

تتصص أعثاف بعرة دغسمئر.
شق غرابئ أن غاضطط عآقء السمقء سئغث اقجاسمار طظ 
أجغادعط  خطا  سطى  شعط  عثا  بمبض  وجاجئ  تضام 
سطغه  اتفص  طا  شعثا  بثراع،  وذراسًا  بحئر  حئرا 
غصعله  طا  غرددون  بئشاوات  طةرد  وعط  أجغادعط 
٢٠٢١/١٠/٢٦م:  شغ  تاس  طعصع  أورد  شصث  السغث، 
الماتثة  افطط  لثى  الئرغطاظغئ  المظثوبئ  "أسطظئ 
غةإ  الثولغ  افطظ  طةطج  أن  وودوارد  باربارا 
شغ  الثغمصراذغ  اقظاصال  دسط  ضغفغئ  غئتث  أن 
السعدان. وصالئ لطختفغغظ صئض اجاماع المةطج 
افطظ  "طةطج  إن  البقباء،  غعم  السعدان  تعل 
دسمظا  سظ  جابص  وصئ  شغ  بعضعح  أسطظ  صث  ضان 
الثغمصراذغ".  واقظاصال  الثجاعرغئ  لقتفاصات 
وتابسئ: "عثف المظاصحات الغعم الظزر شغ ضغفغئ 

الاصثم بثلك وتتثغث الصداغا الاعاشصغئ بغظظا".
٢٠٢٢/٠٩/٢٧م،  شغ  ظغعز  رخث  طعصع  أورد  وأغدا 
أطام  الئاب  غفاح  الثي  "المفااح  غعدشري:  صعل 
تساون أضئر بغظ التضعطاغظ افطرغضغئ والسعداظغئ 
وإذار  طثظغئ  بصغادة  جثغثة  تضعطئ  تحضغض  عع 
اظاصالغ غسغث اقظاصال الثغمصراذغ شغ السعدان". 
وخرح أغدا ضما أوردت اإلظثبظثظئ شغ ٢٠٢٢/٩/٥م 
"الاصى السفغر افطرغضغ شغ السعدان وشثًا طظ تتالش 
الاتالش  ظحره  بغان  وبتسإ  والاشغغر،  الترغئ  صعى 
سئر خفتاه سطى شغسئعك، شإن غعدشري أضث دسط 

بقده الاتعل المثظغ الثغمصراذغ شغ الئقد".
أو  أخثه  غترم  ضفر  ظزام  الثغمصراذغ  الظزام  إن 
سطى  التغاة  غآجج  شعع  إلغه،  الثسعة  أو  تطئغصه 
وغةسض  التغاة،  سظ  الثغظ  شخض  سصغثة  أجاس 
وغمظع  جئتاظه  اهللا  أتضام  وغتارب  لطئحر  الاحرغع 
اإلجقم  أوجإ  شصث  والمةامع.  الثولئ  شغ  تطئغصعا 
م  كُ احْ أَنِ  ﴿وَ تسالى:  صال  جئتاظه  اهللا  بحرع  التضط 

.﴾ مْ اءهُ وَ تَّبِعْ أَهْ الَ تَ هُ وَ لَ اللَّ ا أَنزَ م بِمَ يْنَهُ بَ
طثططات  سطى  بالعسغ  تسطتعا  السعدان:  أعض  شغا 
الثغظ  والسغاجغغظ  التضام  سمقئعط  سئر  الضاشرغظ 
رضاب  شغ  بسغرعط  افطئ  وخاظعا  ورجعله  اهللا  خاظعا 
أتضام  لطمج  ظعار  لغض  غسسعن  الثغظ  الضاشرغظ 
اإلجقم وتطئغص ظزاطعط السطماظغ الثي أشصر الئقد 
والسئاد، شطاضعظعا حعضئ شغ تقصغمعط وق تظططغظ 
الثقشئ  دولاظا  عثم  طظث  شظتظ  أضاذغئعط  سطغضط 
ظضاعي بالظزام السطماظغ، شصث آن لظا أن ظصعل ضطماظا 
وظرشخ دغمصراذغاعط ذلك الظزام المعارئ وظطالإ 
ظئغظا  وأجسه  رب السالمغظ  لظا  ارتداه  الثي  بالظزام 

  الضرغط ملسو هيلع هللا ىلص
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

التةرات  جعرة  شغ  الظاس  ضض  الظاس  اهللا  غثاذإ 
رٍ  ذَكَ نْ  مِ مْ  نَاكُ قْ لَ خَ ا  إِنَّ النَّاسُ  َا  أَهيُّ ا  ﴿يَ وجض:  سج  بصعله 
مْ  كُ مَ رَ أَكْ إِنَّ  وا  فُ ارَ لِتَعَ بَائِلَ  قَ وَ وباً  عُ شُ مْ  نَاكُ لْ عَ جَ وَ ثَى  أُنْ وَ
الصرآظغئ  التصغصئ  بعثه  غثاذئعط   ،﴾ مْ اكُ قَ أَتْ اهللا  نْدَ  عِ
الاغ لط غثطر سطى بال بحر أظعا جاضعن طتض جثال؛ 
الئحر  شغ  غعجث  شق  جعّي،  غساظثعا  ق  شطرة  فظعا 
عثه  بثغعغئ  وسطى  وافظبى،  الثضر  عما  جظسغظ  غغر 
التصغصئ إق أن حغاذغظ اإلظج غةعثون شغ طتارباعا 
وحئابظا،  أبظائظا  بسصعل  لغسئبعا  الفطرة،  وطساظثة 
وغةسطعا الحثوذ حغؤا ذئغسغا، وترغئ تتمى بالصعاظغظ 
الطشاة  وجطعة  افطظغئ  افجعجة  وبصعة  وافظزمئ، 
سطى طخالته  الثغظ ظخئعط الضاشر المساسمر تراجاً 

وأدوات لاظفغث خططه شغ بقدظا!
اقجاسمارغئ  الثول  طظ  طتاولئ  شغ  ضطه  ذلك  غأتغ 
لطسغطرة سطى افطط والحسعب وطظعا افطئ اإلجقطغئ 
الاغ  العتغثة  شعغ  الثطر،  طخثر  لعط  تحضض  الاغ 
اقجاسمارغئ  الثول  باذض  وجه  شغ  تصش  أن  تساطغع 
والشرب المةرم، بما تتمطه طظ طئثأ سخغ سطى الاطعغع.
شالشرب المساسمر ق غرى شغ السالط غغر البروات، وغصارف 
المثابح والمةازر وغطعح بافجطتئ الظعوغئ وصاض المقغغظ 
وافسراض  لطثطاء  سظثه  صغمئ  شق  طخالته،  أجض  طظ 
وق غطعح شغ خغاله إق الصغمئ المادغئ الاغ تصعم سطغعا 
تدارته، وعثا الشرب المظترف سظ جادة التص والفطرة 
وضع  ودوق  وتضاطاً  أظزمئ  بقدظا  شغ  خظع  السطغمئ 
سطغعا تراجا غترجعن طخالته، وعآقء الطشاة الثغظ 
المادي  الشرب  طجاج  سطى  المظحأة  الثول  عثه  غتمعن 

المظترف ق غألعن جعثا شغ تظفغث خططه سطى افطئ.
أطئ ضرغمئ ضابثت وطا زالئ تضابث تطك الثطط وذاصئ 
طرارتعا سطى جمغع المساعغات؛ السغاجغ واقصاخادي 
وشرذئ  الئقد،  شداسئ  وافخقصغ،  واقجاماسغ 
السططئ الفطسطغظغئ شغ أوجطع وغغرعا طظ اقتفاصغات 
سظ  المسطمغظ  تضام  وتظازل  المئارضئ،  افرض  بةض 
جغادة افطئ وجططاظعا، شسةئ بقد المسطمغظ بصعاسث 
وطصاتقتعط  جغعحعط  طظعا  تثرج  لطشرب،  سسضرغئ 
وخض  تاى  طثظعط،  وتستص  المسطمغظ  لاصخش 
وغشغر  بض  برواتظا،  وغسائغح  أرضظا  غتاض  أن  بالشرب 

طظاعةظا الاسطغمغئ وغشجوظا ببصاشاه السصغمئ الحاذة.
طظ  دوطا  طظعا  غثرج  سزغمئ  بأطئ  اخطثم  حثوذ 
عثا  وغصاوم  اهللا،  رجعل  طتمث  اهللا  إق  إله  ق  غصعل 
اقجاسمار، جعاء طادغا، أو غصش شغ وجه أشضاره وبصاشاه 

وطساصثاته وغرشخ أن غخئح سطماظغا.
وصث أغصظ الشرب أن طظ غخظع المصاوطئ له وغثرج عثا 
الةغض عع افجرة، افب وافم الثغرون الثغظ شطاعا طظ 
إذئاق طظزعطئ اقجاسمار سطغعط، غربعن أبظاءعط سطى 
ق إله إق اهللا طتمث رجعل اهللا، وسطى ضطمئ ترام الاغ 
تدع خطعذا تمراء فبظائعط وتتخظعط أطام العةمئ 
الشربغئ؛ لغظاب بثلك جغض غصاوم عثه المظزعطئ السالمغئ، 
شضان ق بث لطشرب المساسمر طظ تعجغه جعاطه إلى عثه 
افجرة، وق بث طظ ظجع وقغئ افب وافم سظ افذفال، 
تاى غساطغع والمظزعطئ الحغطاظغئ أن تربغعط تسإ 
ضما ترغث بظجع عآقء افذفال طظ افجرة وإبسادعط سظ 

تأبغر افب وافم سطغعط.
شالشرب المساسمر غساصث أظه بسغطرته سطى المظاعب 
ووجائض اإلسقم وطعاصع الاعاخض والمثغمات الخغفغئ 
أن  غساطغع  المثارس  شغ  القطظعةغئ  والظحاذات 
غضعن المربغ التصغصغ لفذفال والمعغمظ افول سطى 
سصعلعط، وتاى تضامض دائرة السغطرة ق بث طظ ظجع 

تضام وجغاجغعن يف السعدان 
سطى خطا الشرب الضاشر حرباً بحرب!
ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث الثالص سئثون سطغ*ـ  ــــــــــ

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: الثضاعر طخسإ أبع سرصعب*ـ  ـ 

اء ووضعت له الدواء السياسة االقتصادية  اإلسالم بينت مكمن الدّ
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 السثد ٤١٤  ٣ افربساء ١ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٤ عـ المعاشص ٢٦ تحرغظ افول/ أضاعبر  ٢٠٢٢ طـ  

التاضط سادة غثسر عثه اقظاثابات لخالح التجب اآلخر 
دون أن تاأبر جغاجئ أطرغضا السالمغئ.

لثلك ظرى أن طا خثر سظ الرئغج افطرغضغ أو بسخ 
السغعن،  شغ  لطرطاد  ذر  إق  عع  طا  الضعظةرس  أسداء 
وغآضثه طا خرح به وزغر خارجغئ أطرغضا بالصعل "ظتظ 
والسسعدغئ لثغظا السثغث طظ المخالح المحارضئ"، طا 
غآضث أن عثا الصرار ق غثرج طظ تتئ السئاءة افطرغضغئ.
أطا سظ الصائطغظ بأن عثا الاثفغخ والمصثر بمطغعظغ 
عع  الماعصع  الفسطغ  الاثفغخ  أن  (سطماً  غعطغاً  برطغض 
ططغعن برطغض وذلك فن بسخ الثول المظاةئ لطظفط 
تصظغئ)  لمحاضض  لعا  المثخخئ  التخئ  شسقً  تظاب  ق 
غساسث  طا  والشاز،  الظفط  أجسار  ارتفاع  سطى  جغسمض 
روجغا سطى تشطغئ تضالغش تربعا سطى أوضراظغا، شإن عثا 
الصعل ق غخمث أطام تصغصئ أن روجغا وبسث السصعبات 
الاغ شرضعا سطغعا الشرب اضطرت لئغع ظفطعا لطخغظ 
الرئغج  تاى  غةرؤ  لط  جثًا  طاثظغئ  بأجسار  والعظث 
الروجغ باإلشخاح سظعا، طا غسظغ أظه وإن تثث ارتفاع 

لفجسار شطظ تضعن روجغا طسافغثة طظعا.
وبثلك تادح أبساد عثا الصرار لغأتغ طضمقً لما جئصه 
ق  فزطات  افوروبغ  اقتتاد  دول  أوخطئ  أتثاث  طظ 
تظاعغ طظ ارتفاع ظسئئ الادثط لما غفعق ١٠٪ تصرغئًا 
وارتفاع لفجسار وزغادة ظسئئ الئطالئ وزغادة اإلغقصات، 
وارتفاع أبمان الطاصئ الاغ وخطئ لثمسئ أضساف طا 
ضاظئ تتخض سطغه طظ روجغا، والثي دشع وزغر اقصاخاد 
افوروبغ  اقصاخاد  بإظعاك  أطرغضا  قتعام  افلماظغ 
وزظًا  تصغط  أن  دون  جثًا  طرتفسئ  بأبمان  الشاز  بئغسعا 
افوروبغئ  بالسمطئ  ولغثشع  بغظعط،  الخثاصئ  لسقصئ 
طا  إلى  لغخض  دراطاتغضغ  بحضض  لقظثفاض  (الغعرو) 
دون الثوقر، وغسمض سطى زغادة اقتاةاجات الاغ خرجئ 
شغ أضبر طظ طثغظئ أوروبغئ تطالإ برشع السصعبات سظ 
روجغا، وُغظئأ بإسقن إشقس لئسخ الثول افوروبغئ 
وتفضك سصثه، طتصصاً فطرغضا إبصاء عغمظاعا سطى دوله 
وجرعا لثثطاعا شغ إبصاء عغمظاعا السالمغئ واجاثثاطعا 
شغ سمطغات اتاعائعا لطخغظ وإبصاء اجاظجاف روجغا بض 

وإلسادتعا دولئ ق وزن لعا سالمغاً.
(السطسئ  الظفط  باجاثثاطعا  أطرغضا  اجاطاسئ  لصث 
اقجاراتغةغئ السالمغئ) ضسقح شّسال شغ طاابسئ تتصغص 
لطمساظصع  روجغا  جر  طظ  لعا  جسئ  الاغ  أعثاشعا 
اقتتاد  لثول  تططع  أي  إظعاء  طظعا  والاغ  افوضراظغ 
وإبصاؤعا  سئاءتعا  تتئ  طظ  اقظفضاك  طظ  افوروبغ 
شغ خثطئ تططساتعا شغ اتاعاء الخغظ وإبصاء عغمظاعا 
دون أن تصغط وزظاً لئحر وق تةر. شما داطئ طخالتعا 

تاتصص شطغثعإ الةمغع لطةتغط.
عثه عغ أطرغضا، وعثا عع الظزام الرأجمالغ ق غعمه 
تساب  سطى  ضاظئ  لع  تاى  شصط  أشراده  طخالح  إق 
وزغادة  الفصر،  ظسئئ  بارتفاع  المضاعغئ  السالط  حسعب 
خثطئ  المثن  ولُاثطر  الثطاء،  شطُاسفك  الةعسى،  سثد 
إلبصائعا طاربسئ سطى سرش اجاسمار الثول والحسعب، 
غساسثعا شغ ذلك تضام روغئدات ظخئاعط قجاظجاف 

ضظعز الحسعب اإلجقطغئ طظ خغرات وحئاب.
ظزام ق غعاط بظحر الطمأظغظئ والسثل بصثر عمه ظعإ 
طا  الثي  اإلجقطغ  الظزام  سضج  سطى  والسئاد،  الئقد 

وخض أرضاً إق جادعا اقجاصرار واقذمؤظان والسثل.
لثلك ظثسع حسعب السالط ساطئ والحسعب اإلجقطغئ 
خاخئ لطسمض الةاد إلظعاء ظطمئ عثا الظزام والمطالئئ 
بظزام اإلجقم الثي غظحر السثل والطمأظغظئ أغظما تض، 

 وطا ذلك سطى اهللا بسجغج

١٤٤٤عـ،  افول  ربغع   ٢٣ افربساء،  ظئ،  (الةجغرة 
الثارجغئ  السغاجات  طسآول  خّرح  ٢٠٢٢/١٠/١٩م) 
باقتتاد افوروبغ، جعزغإ بعرغض الثمغج الماضغ بأن 
أوروبا "تثغصئ"، وبصغئ السالط "أدغال"، وتثر طظ أن تشجو 
"افدغال" تطك "التثغصئ". وصال إن "أوروبا تثغصئ، لصث 
بظغظا تثغصئ، أشدض طجغب طظ الترغئ السغاجغئ والرخاء 
أن  اجاطاسئ الئحرغئ  اقجاماسغ  اقصاخادي والارابط 
تئظغه، لضظ بصغئ السالط لغج تثغصئ تماطا، بصغئ السالط.. 

أغطإ بصغئ السالط عع أدغال".
غساثر  بغاظاً  أخثر  صث  عثا  بعرغض  أن  رغط   :
جغاصعا  طظ  ُأخرجئ  إظعا  وصال  تخرغتاته،  سظ  شغه 
وأجغء شعمعا؛ إق أظه سئر تصغصئ سظ طضظعن ظفسه، 
بض وطضظعن السصطغئ الشربغئ (الرجض افبغخ) وأظعط 
لغج  طظ  وأن  الئحر،  طظ  غغرعط  طظ  وأرصى  أشدض 
طظ جظسعط غةإ أن غضعن خادطا لعط، وافدلئ سطى 

ذلك ضبغرة طظعا سطى جئغض المبال ق التخر: إبادتعط لسضان أطرغضا افخطغغظ سظثطا غجوعا، واخاطاف 
وبغظ  دولعط  شغ  المعجعدة  السظخرغئ  والافرصئ  ضسئغث،  واجاثثاطعط  أشرغصغا  أعض  طظ  اآلقف  سحرات 
خغراتعا  ظعإ  وضثلك  المسطمغظ  بقد  واتاقل  وطصثراتعا،  برواتعا  وظعإ  أشرغصغا  واجاسمار  حسعبعط، 
وجطإ طصثراتعا، والافرصئ العاضتئ بغظ قجؤغ أوضراظغا (الئغخ) وبغظ غغرعط طظ المعاجرغظ، والثوس 
بظسالعط سطى صغمعط طظ ترغئ شضر ورأي وترغئ حثخغئ سظثطا غاسطص ذلك بالمسطمغظ وصغمعط. سقوة 
سطى ذلك شإن طا أجماه بعرغض الاماجك (اقجاماسغ) غضاد غضعن طسثوطا شغ أوروبا، تغث أغطإ السائقت 
شغعا طافضضئ، وحسعبعا غضره بسدعا بسدا، ولعثا شعط لط غساطغسعا أن غصغمعا اتتادا صعغا بض عع عح 

طاخثع ولط غساطع أن غتصص العتثة السغاجغئ بغظ بطثاظه.

الضبغفئ  الاثخقت  خدط  شغ  خاخًا  ووسغًا  أعثاشعا 
إن  تاى  افطعر،  أبسط  شغ  تربعا  سطى  والاجاتط 
التضعطات  تخرشات  أن  غرى  أخئح  الئسغط  الماابع 
وعع  السام  الاعجه  تثثم  غثسمعا  وطظ  "المترر"  شغ 
ططفاتعا  غثغر  طظ  وضأن  عقضعا،  ظتع  بالبعرة  السغر 
غاتضط  واتث  رأس  عع  الئسغطئ  المسغحغئ  تاى 
بضض الافاخغض الاغ تثثم العثف اقجاراتغةغ الثي 
سثم  بسئإ  ضطه  وعثا  أطرغضا،  الحر  رأس  وضساه 
إدراك الةمغع فعمغئ افسمال السغاجغئ وأعمغئ وجعد 
المثططات  سطى  العاسغئ  المثطخئ  السغاجغئ  الصغادة 
تدع  بض  شتسإ  عثا  لغج  لطمراتض،  والمساحرشئ 
الثطط والتطعل لضض طرتطئ شاسغر بالظاس سطى عثى 

وتمظع السصعط شغ المظجلصات.
المتررة  المظاذص  شغ  الظاس  له  وخض  الثي  العاصع  إن 
ضان طثططاً له بثصئ سالغئ، وحارك شغ خظاساه جمغع 
أسمالعط  ظااج  ضان  بض  والسغاجغئ،  السسضرغئ  الصعى 
وصخر ظزرعط وسثم وجعد الرؤغئ السغاجغئ، باإلضاشئ 
لطاساطض طع افتثاث بردود افشسال واقخاغار دائماً بغظ 
السغأ وافجعأ، تاى وخض التال إلى طا ظراه طظ شصر 

وجعع وسعز وظجوح وتحرد.
وتاى ظثرج طما وخطظا إلغه وظاابع طسغرة البعرة وظسغث 

تمضظ طةطج الظعاب السراصغ، شغ جطساه الباظغئ غعم الةمسئ ٢٠٢٢/١٠/١٤م طظ اظاثاب المرحح سئث الططغش 
باضطغش طتمث السعداظغ طرحح "اإلذار الاظسغصغ لطصعى الحغسغئ" لاحضغض  رحغث لرئاجئ الئقد، والثي صام 
التضعطئ المصئطئ. وشغ عثا الخثد أضث بغان ختفغ خادر سظ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السراق: 
 ،٢٠٠٣ السام  طظث  السغاجغ  المحعث  سطى  المسغطرة  ظفسعا  الحثخغات  ظرى  زلظا  شما  جثغث،  غةّث  لط  "أظه 
الخثري  الاغار  زسغط  خمئ  الئغان: "طع  وأضاف  الئطث".  بروات  وجرصئ  افبرغاء  وصاض  شغ الفساد  أوغطعا  طمظ 
ا إرضاء الخثر  الثي ضان راشداً تعلغ طتمث السعداظغ رئاجئ العزراء؛ لثلك شظتظ أطام جغظارغععات بقبئ: إطَّ
طصابض التخعل سطى طصاسث وزارغئ رئغسغئ، أو الاخسغث وسعدة أظخاره إلى الحارع، أو ذعابه طع ضاض أخرى إلى 
المسارضئ الاغ جادسش دور التضعطئ، وخعقً إلى اظاثابات طئضرة أخرى". وخاط الئغان طثاذئا المسطمغظ شغ 
السراق بالصعل: "إنَّ طساظاتضط وطآجغضط ق غظعغعا تحضغض تضعطئ طظ أي ذرف ضان، ذالما غةبط سطى خثورضط 
عثا الظزام الثغمصراذغ الفاجث، وذالما غتضمضط دجاعر خاغه المتاض الثي جطط سطى رصابضط عثه التبالئ 
سجغماضط  وحثوا  السططئ،  سطى  غاخارسعن  شاترضععط  ذطَّئ.  وق  إقًّ  شغضط  غرصئعن  ق  الثغظ  السغاجغغظ  طظ 
وأجِمسعا أطرضط لطسمض سطى الاشغغر الةثري، وصطع الظزام الفاجث وأجغاده وأذظابه، وإصاطئ الظزام المظئبص طظ 

سصغثتضط، والثي شغه سجضط وحرشضط؛ ظزام الثقشئ سطى طظعاج الظئعة".

بما  تثوده  ضمظ  خط ٢٩  حمال  ٢٢٩٠ضط٢  تصرغئاً 
شغعا تصض ضارغح وطسزط تصض صاظا، وتعصفئ المئاتبات 
٢٣ خط  حمال  ععف  خط  ووضع  الظجاع  ذلك  سظث 

بحضض طظتاز لضغان غععد ضتض طآصئ، تاى جاء اقصاراح 
افطرغضغ الةثغث بإحراف طظ ضئغر طساحاري أطظ الطاصئ 
شغ وزارة الثارجغئ ساطعس ععضحااغظ، وبمصارح ظعر 
شغه السجم سطى إظعاء المطش ضمظ تصسغط غسامث خط 
٢٣ أجاجاً لطارجغط وبةسض تصض ضارغح بالضاطض لضغان 
غععد وتصض صاظا بالضاطض لطئظان طع خغشئ إرضاء لضغان 
غععد سطى ججء طظ التصض غعجث جظعب الثط ٢٣، وتط 
طع  الصائط  الثقف  لتض  ضخغشئ  الاسعغئ  عثه  اساماد 
تفاسض إغةابغ طظ الظزام الطئظاظغ وضغان غععد ذمساً شغ 
الاطئغع الضاطض ُطسَاصئقً، وتةاوزًا لمسغصات اجاثراج الشاز 
واقباساد سظ أي ظجاع سسضري سطى بروة جال سطغعا لساب 

زسماء ططغحغا إغران والظزام الطئظاظغ.
الراسغ  عغ  بض  افطرغضغئ،  العجاذئ  ظةتئ  وصث 
الاسعغئ،  عثه  إتمام  شغ  العجغط،  ولغسئ  والمعجه 
واجاطاسئ تضعطئ غائغر لئغث تةاوز تترضات ظاظغاعع 
السطغا  السثل  طتضمئ  ردت  تغث  الغمغظ؛  وجماسات 
إلخثار  غمغظغئ  طظزمات  صثطاعا  الاغ  اقلاماجات 
اقتفاق،  سطى  المخادصئ  إجراءات  بعصش  اتارازي  أطر 
واسائرت المتضمئ أن عثا اقتفاق ق غظثرج تتئ صاظعن 
سام ٢٠١٤ (الماسطص بالاظازل سظ افراضغ السغادغئ) 
وبالاالغ ق غطجم إخداع عثه الاسعغئ لطاخعغئ شغ 
أخض  طظ  سدعًا   ٨٠ أغطئغئ  سطى  والتخعل  الضظغسئ 
١٢٠ أو أغطئغئ ٦٥ سدعًا طع إجراء اجافااء حسئغ، وعع 
طا ضان غعثد بسرصطئ اقتفاق، وبالاالغ غمضظ الصعل إن 
الاسعغئ تط إظةازعا ولط غائص إق بروتعضعل الاعصغع 
الرجمغ شغ الظاصعرة، وطظ بط إذقق السظان لطسقصات 
والظزام  غععد  ضغان  بغظ  والسغاجغئ  اقصاخادغئ 
والسعدان  والئترغظ  اإلطارات  خطا  سطى  الطئظاظغ 

وُظسصط  وأرزاصعا،  وطثظعا  وصراعا  لئغعتعا  الظاس 
الظزام بضاشئ أرضاظه ورطعزه ودجاعره السطماظغ الثي 
جمح بصاض الظاس وتحرغثعط، شإظه غاعجإ سطغظا أن 
ظاتمض المسآولغئ الضاططئ وظسائر أن الصدغئ طظاذئ بظا 
دون اجابظاء، عثا أوقً، والحغء الباظغ المعط  جمغساً 
عع أن ظسطط أن افسمال السغاجغئ ق تعاجه بافسمال 
السسضرغئ بض تعاجه بأسمال جغاجغئ، شالثول لط تظض 
الاغ  السغاجغئ  بافسمال  إق  وتحردظا  وتعجطظا  طظا 
لطبعرة  سمغطئ  واجعئ  وتحضغض  الثطط  بحراء  بثأتعا 
غثططعظه  بما  واظاعاًء  بعا  السسضرغئ  الصعى  وربط 

اآلن طظ طخالتئ وسعدة فتدان الظزام.
السغاجغئ  افسمال  بأعمغئ  اقساراف  غةإ  ذلك  وسطى 
وجثواعا شغ المعاجعئ التامغئ، بض عغ المظططص لمظ 
فعثاشعا.  بعا  والعخعل  بالبعرة  اقجامرار  شسقً  غرغث 
وتاى تاط عثه افسمال ق بث طظ صغادة جغاجغئ تائظى 
ظتع  بعا  والسغر  لصغادتعا  وطساسثة  البعرة  طخطتئ 
العثف؛ وعثه الصغادة لعا طعاخفات طسغظئ غةإ اخاغارعا 
بثصئ، بأن تضعن جماسئ جغاجغئ ولعا طحروع جغاجغ 

واضح ق غمعض شغه، وغضعن طسغارًا لطمتاجئئ.
شسطى أعض الحام أن غساسغثوا صرارعط وغثااروا صغادتعط 
 وغاعضطعا سطى ربعط لاتصغص أعثاشعط وبعابئ بعرتعط

افظزمئ  جمغع  باتئ  خغاظغ  طحعث  شغ  والمشرب... 
تاسابص سطغه!!

إن عثه الاسعغئ باذطئ، بض إن الظجاع طظ أجاجه باذض، 
شالظجاع طع ضغان غععد لط غضظ شغ غعم طظ افغام طظ 
طظ  وإظما  اقجاسمارغئ،  بغضع  جاغضج  تثود  طظططص 
طظططص إجقطغ، والخراع طسه خراع وجعد ولغج خراع 
شعق  التثودغئ  الاسعغات  وعثه  وبرغئ،  بترغئ  تثود 
أظعا ترجغت لتثود اقجاسمار ضما عع تاخض طع جعرغا 
وضض بقد المسطمغظ، شعغ إصرار بحرسغئ ضغان غععد 
وأتصغئ وجعده شغ المظطصئ واتاقله لفرض المئارضئ، 
وعغ تمضظه طظ بروات عائطئ شغ حرق الماعجط بات 
غاظسط بعا وغساثرجعا وغخثرعا إلى أوروبا بمساسثة 
الظزام المخري الثائظ، شغةظغ المال، إضاشئ إلى أظه 
غساسث أطرغضا شغ إدارة جغاجاعا الماسطصئ باعشغر الشاز 
فوروبا وربما غاتعل إلى حرغان رئغسغ لعا طساصئًق 
الضمغات  ظض  وشغ  روجغا  طع  الةسعر  تتطط  ظض  شغ 
العائطئ المضاحفئ والاغ باتئ تصثر وشص عغؤئ المسح 
الةغعلعجغ افطرغضغ بـ٣٤,٥ ترغطغعن طار طضسإ طظ 
الشاز شغ تعض بقد الحام لعتثه و١,٧ ططغار برطغض 
طظ الظفط الصابض لقجاثراج، وضغان غععد غسغطر سطى 
الةجء افضئر طظعا (تعالغ ١١ تصقً إلى اآلن طظعا تصعل 
تصثر الضمغات المعجعدة شغعا ١٧ ترغطغعن طار طضسإ)، 
وعثا غعجإ سطى أطئ اإلجقم العصعف سظث عثه التصائص 
لارى أظعا لط تفصث شطسطغظ والسغادة شصط، بض تفصث 
بروات تئاعا اهللا بعا بغظما تصاجغ الفصر والةعع وحزش 
إلجصاط  السغح، وأن سطغعا الصغام بسمض جغاجغ واعٍ 
تطك افظزمئ وإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة لاترغر شطسطغظ وحرق الماعجط وبرواته طظ 

 عغمظئ غععد والثول الضئرى
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ (شطسطغظ)

تامئ: ترجغط لئظان لطتثود طع ضغان غععد حرسظئ له ولظعئه غاز حرق الماعجط!

تامئ ضطمئ السثد: أردوغان غثشع بعرة الحام فتدان بحار

انتخاب رئيس للعراق وتشكيل الحكومة 
ال ينهي معاناة أهل العراق

﴾ُ ربَ مْ أَكْ هُ ورُ دُ فِي صُ ْ ا ختُ مَ مْ وَ هِ اهِ وَ نْ أَفْ اء مِ تِ الْبَغْضَ دْ بَدَ ﴿قَ

أوبك  لطظفط  المخثرة  الثول  طظزمئ  صرار  أبار 
افربساء  غعم  اجاماسعط  خاام  شغ  جاء  الثي  بطج 
برطغض  ططغعظغ  بمصثار  اإلظااج  خفخ   ٢٠٢٢/١٠/٥
غعطغا اسائارًا طظ بثاغئ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر الصادم، 
أطرغضا،  شغ  والشدإ  الاخرغتات  طظ  السثغث  أبار 
ظاائب  طظ  جغآدي  لما  افوروبغئ  الثول  طظ  والسثغث 
شغ رشع افجسار واجامرار الادثط خخعخاً طع اصاراب 

شخض الحااء وزغادة تاجئ الثول المساعردة لططاصئ.
ولطعصعف سطى أبساد عثا الصرار وتثاسغاته وطا عع طاعصع 
طظه ق بث طظ ربطه بافتثاث الةارغئ شغ روجغا وتربعا 
روجغا  جر  تط  أجطه  طظ  الثي  والشرض  أوضراظغا،  شغ 
إلطثادات  اقظصطاع  بط  شالاثفغخ  المساظصع،  لعثا 
الشاز الروجغئ فوروبا بتةئ السصعبات الاغ شرضئ سطى 
روجغا، بط سمطغات الافةغر الماسمث لثطعط اإلطثاد 
أحارت  ضما  و٢)  الحمالغ ١  فوروبا (السغض  الروجغئ 
السثغث طظ المخادر، لغأتغ عثا الصرار طاابسا لسطسطئ 
طظ اإلجراءات الاغ تثثم الاططسات افطرغضغئ شغ إبصاء 
عغمظاعا سطى السالط وبصاء اجاسمارعا لطحسعب وتسغغر 
أظعره  طا  سضج  سطى  طخالتعا  تتصغص  شغ  الثول 
طظ  الضعظةرس  أسداء  وبسخ  افطرغضغ  الرئغج 
اقطاساض والحةإ والاظثغث بتةئ أن ظاائةه تخإ 

شغ طخطتئ روجغا بارتفاع أجسار الظفط.
شضما عع طسطعم أن طظزمئ أوبك بطج تحضطئ سام 
تغظعا  السسعدغئ  بثشع  أطرغضا  صاطئ  أن  بسث   ٢٠١٩
لطاصارب طع روجغا وإغرائعا بخفصات جقح لاظدط إلى 
طظ ١٣ دولئ لغاط  طةمعسئ أوبك والمَحّضطئ طسئصاً 
الاعاشص سطى طغباق أوبك بطج شغ شغّظا ٢٠١٩/٧/٢

باظدمام ١٠ دول أخرى لاخئح ٢٣ دولئ سطى رأجعا 
العصئ  ذلك  شغ  العثف  وضان  وروجغا،  السسعدغئ 
الاتضط شغ إظااج الظفط وبأجساره دسماً لمظاةغ الظفط 
افطرغضغ، وسطغه ق غمضظ تخعر صرار لعثه المظزمئ 
ق غثثم طخطتئ أطرغضا وتططساتعا شغ إبصاء عغمظاعا 
طظ  افوروبغ  اقتتاد  دول  اظسااق  وطظع  السالط  سطى 
طظ  أرادته  طا  تتصغص  شغ  واجامرارًا  سئاءتعا،  تتئ 
جرعا روجغا لطمساظصع افوضراظغ قجاظجاشعا وإضساشعا 
وطظع تصاربعا طع الخغظ، شئمةرد خثور الصرار أخثر 
باجاثثام ١٠ طقغغظ برطغض  الرئغج افطرغضغ أطرًا 
طظ اقتاغاذغ اقجاراتغةغ والثي غئطس ٧٢٧ ططغعن 
برطغض تصرغئاً باإلضاشئ لضمغئ طصاربئ لثلك ضمثجون 
لطحرضات الثاخئ الساططئ بالطاصئ شغ أطرغضا، باإلضاشئ 
لفتادغث الاغ بغظئ إطضاظغئ رشع السصعبات افطرغضغئ 
افطرغضغئ  حغفرون  لحرضئ  والسماح  شظجوغق  سظ 
بالسمض عظاك شغ تصعل الظفط وذلك لطسغطرة سطى 
أن  سطماً  أطرغضا،  شغ  لططاصئ  الماعصع  افجسار  ارتفاع 
سظ ٨٪  غجغث  لما  وخض  أطرغضا  شغ  الادثط  طساعى 
وافجسار طرتفسئ، وصث تاولئ التضعطئ افطرغضغئ ضئح 
الادثط طظ خقل رشع أجسار الربا طرات سثة ولط تفطح 
شغ ذلك، طآضثًا افزطئ اقصاخادغئ الاغ تساظغ طظعا، 
افطرغضغ  لطرئغج  شرخئ  لُغسطغ  الصرار  عثا  لغأتغ 

لطاعرب طظ المسآولغئ سظ عثه اقرتفاسات.
أطا سظ اتامالغئ تأبغر عثا اقرتفاع شغ افجسار سطى 
سطى  طصئطئ  أطرغضا  أن  خخعخاً  افطرغضغ  الظاخإ 
شرص  طظ  غصطض  طا  الظخفغئ  الضعظةرس  اظاثابات 
التجب الثغمصراذغ التاضط التالغ لطفعز بعا، وذعاب 
الظخغإ افضئر لطتجب الةمععري، شعثا اقتامال وإن 
الضعظةرس  اظاثابات  شغ  الظزر  أن  إق  طمضظاً  ضان 
افطرغضغ  الرئغج  تجب  أن  غةث  أطرغضا  شغ  الظخفغئ 

خريات بقد املسطمني 
يف خثطئ عغمظئ أطرغضا
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افربساء ١ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٤ عـ المعاشص ٢٦ تحرغظ افول/ أضاعبر ٢٠٢٢ طـ  ٤     السثد ٤١٤

افولى  السالمغئ  الترب  شغ  المسطمعن  عجم  لما 
ضمال  طخطفى  سمغطعا  بمساوظئ  برغطاظغا  وعثطئ 
الاغ  لعزان  طساعثة  وظفث  السبماظغئ،  الثقشئ  دولئ 
ضاظئ شغ ٢٤ تمعز/غعلغع ١٩٢٣م شغ شظثق بعرغفاج 
الصعى  المساعثة  أذراف  وضاظئ  بسعغسرا  بقس 
وشرظسا  (برغطاظغا  الترب  بسث  المظاخرة  اقجاسمارغئ 
خارجغئ  وزغر  احارط  السبماظغئ،  والثولئ  وإغطالغا) 
دولاه  لاصئض  حروط  أربسئ  ضروزون  جعرج  برغطاظغا 

اقساراف باجاصقل ترضغا وعغ:
١- إلشاء الثقشئ إلشاء تاطا

٢- ذرد الثطغفئ خارج التثود
٣- طخادرة أطعاله

٤- إسقن سطماظغئ الثولئ
اقجاسمارغئ  الثول  أجعجت  الاارغت  ذلك  وطظث 
وأظحأت  المسطمغظ،  بقد  سطى  التاصثة  الخطغئغئ 
سطغعا عثه الثوغقت الصطرغئ العذظغئ المظئائ، الاغ 
ق تساطغع أن تعاجه الاتثغات، بض أظاةئ المحاضض 

وسثم اقجاصرار السغاجغ واقصاخادي وافطظغ.
افطئ  لتال  سمغصئ  دراجئ  بسث  الاترغر  تجب  شظعخ 
شعضع  تغاتعا،  سظ  اإلجقم  بشغاب  إلغه  وخطئ  وطا 

تخعرا قجاسادة حةرة اإلجقم (الثولئ اإلجقطغئ).
الثقشئ،  دولئ  دجاعر  طحروع  طعاد  طظ  بسداً  ظثضر 
افتجاب  وصادة  والمفضرغظ  السغاجغغظ  ضض  وظثسع 
غثرجعا  أن  الخعشغئ  والطرق  اإلجقطغئ  والةماسات 
الشربغئ  التدارة  تأبغر  سظ  بسغث  وعع  الثجاعر  عثا 

والثول اقجاسمارغئ والسفارات.
 أتضام ساطئ:

• السصغثة اإلجقطغئ عغ أجاس الثولئ، بتغث ق غاأتى 
وجعد حغء شغ ضغاظعا أو جعازعا أو طتاجئاعا أو ضض 
طا غاسطص بعا، إق بةسض السصغثة اإلجقطغئ أجاجا له. 
والصعاظغظ  الثجاعر  أجاس  ظفسه  العصئ  شغ  وعغ 
سقصئ  له  طما  حغء  بعجعد  غسمح  ق  بتغث  الحرسغئ 

بأي طظعما إق إذا ضان طظئبصا سظ السصغثة اإلجقطغئ.
الثغظ  جمغع  سطى  اإلجقطغ  الحرع  الثولئ  تظفث   •
غتمطعن الاابسغئ اإلجقطغئ جعاء أضاظعا طسطمغظ أم 

غغر طسطمغظ سطى العجه الاالغ:
دون  اإلجقم  أتضام  جمغع  المسطمغظ  سطى  تظفث  أ- 

اجابظاء
ب- غارك غغر المسطمغظ وطا غساصثون وطا غسئثون 

ضمظ الظزام السام
المطسعطات  أطعر  شغ  المسطمغظ  غغر  غساطض  ج- 
والمطئعجات تسإ أدغاظعط ضمظ طا تةغجه افتضام 

الحرسغئ
المسطمغظ  غغر  بغظ  والطقق  الجواج  أطعر  تفخض  د- 
المسطمغظ  وبغظ  بغظعط  وتفخض  أدغاظعط،  تسإ 

تسإ أتضام اإلجقم
أطعر  وجائر  الحرسغئ  افتضام  باصغ  الثولئ  تظفث  عـ- 
وبغظات  وسصعبات  طساطقت  طظ  اإلجقطغئ  الحرغسئ 

وظزط تضط واصاخاد وغغر ذلك سطى الةمغع
• الطشئ السربغئ عغ وتثعا لشئ اإلجقم وعغ وتثعا 

الطشئ الاغ تساسمطعا الثولئ
• تمض الثسعة اإلجقطغئ عع السمض افخطغ لطثولئ

ظزام التضط
• ظزام التضط عع ظزام وتثة ولغج ظزاطا اتتادغا

• غضعن التضط طرضجغا واإلدارة ق طرضجغئ
الافعغخ،  طساون  الثطغفئ،  عط:  أربسئ  التضام   •
والعالغ، والساطض، وطظ شغ تضمعط. أطا طظ سثاعط 

شق غسائرون تضاطا، وإظما عط طعظفعن.
• لطمسطمغظ التص شغ إصاطئ أتجاب جغاجغئ لمتاجئئ 
التضام، أو العخعل لطتضط سظ ذرغص افطئ سطى حرط 
تضعن  وأن  اإلجقطغئ،  السصغثة  أجاجعا  غضعن  أن 
افتضام الاغ تائظاعا أتضاطا حرسغئ. وق غتااج إظحاء 
التجب في ترخغص، وغمظع أي تضاض غصعم سطى غغر 

أجاس اإلجقم.
• غصعم ظزام التضط سطى أربع صعاسث عغ:

١- السغادة لطحرع ق لطحسإ
٢- السططان لفطئ

٣- ظخإ خطغفئ واتث شرض سطى المسطمغظ
شعع  الحرسغئ  افتضام  تئظغ  تص  وتثه  لطثطغفئ   -٤

الثي غسظ الثجاعر وجائر الصعاظغظ
أطغر الةعاد (الةعاد)

• تاعلى دائرة التربغئ جمغع الحآون الماسطصئ بالصعات 
المسطتئ طظ جغح وحرذئ وطسثات وطعمات وسااد 
وبسبات  سسضرغئ،  ضطغات  وطظ  ذلك.  حاضض  وطا 
سسضرغئ، وضض طا غطجم طظ البصاشئ اإلجقطغئ، والبصاشئ 
الساطئ لطةغح، وضض طا غاسطص بالترب واإلسثاد لعا، 

ورئغج عثه الثائرة غسمى (أطغر الةعاد)
رئغج  غسغظ  الثي  وعع  الةغح،  صائث  عع  الثطغفئ   •
افرضان، وعع الثي غسغظ لضض لعاء أطغرا ولضض شرصئ 
وأطراء  صعاده  شغسغظعط  الةغح  رتإ  باصغ  أطا  صائثا. 
ألعغاه. وأطا تسغغظ الحثص شغ افرضان شغضعن تسإ 

لـ"الحرق افوجط": "إن الحئاب الثغظ غظامعن لاغارات 
بالضطغات  اقلاتاق  طظ  الماضغ  شغ  ُطظسعا  إجقطغئ 
شغ  الاسغغظ  طظ  وطظسعا  والحرذئ،  بالةغح  الثاخئ 
العظائش التضعطغئ"، قشااً: إلى أظه غثاف الثعاب إلجراء 
طظ  غةث  ق  تاى  السسضرغئ،  الضطغات  شغ  اقخائارات 
غرشده، سطى الرغط طظ ظةاته شغ اقخائارات، لمةرد 
اظامائه الثغظغ. طظ جاظئه، أضث طتمث ظعر، الماتثث 
زلظا  وطا  ذالئظا  إظظا  صائق:  الظعر  تجب  باجط  اإلسقطغ 
اإلجقطغ،  الاغار  ضث  الامغغج  عثا  طبض  بإلشاء  ظطالإ 
طاسائقً: لماذا غاط سجل الاغار اإلجقطغ، واجائساده طظ 
المحارضئ شغ بظاء العذظ، جعاء شغ التضعطئ أو السمض 

ضمساحارغظ شغ العزارات المثاطفئ؟!"
طتاوقت  شغ  افطعر  فعط  اقجاسراض  عثا  وبسث 
الشرب تطعغص السمض اإلجقطغ، وطتارباه بضض السئض 
وعثشه  غاغاه  إلى  العخعل  طظ  وطظسه  إلجعاضه، 
الختغح ظصعل: إن الشرب صث تاول بسث عثم الثقشئ 
وخقل شارة اقجاسمار الاغ أسصئئ ذلك تشغغإ حسإ 
طخر سظ واصسه التصغصغ، وتدطغطه وطتع اإلجقم طظ 
ذاضرته، لضظه شحض شحق ذرغسا؛ تغث بثأت البعرات 
اظططصئ  بط  اإلظةطغجي،  بط  الفرظسغ  اقجاسمار  ضث 
ترضات سثة  تثسع لطاشغغر سطى أجاس اإلجقم. والغعم 
غجداد عثا الفحض أطام الاعجه السام ظتع اإلجقم، رغط 
ضض تمقت الاةعغض والادطغض. لصث تاولعا ربط طخر 
بمساعثات جمععا السقم طع ضغان غععد، ولضظ بسث 
ظاظغاعع  غععد  ضغان  وزراء  رئغج  وصش  ساطا  أربسغظ 
السقم  طساعثات  ضض  شحض  لغسطظ  الضظغسئ  أطام 
افربسغظ  الثضرى  شغ  صال  تغث  السربغ؛  المتغط  طع 
لاعصغع طساعثة ضاطإ دغفغث: "لصث ظةتظا شغ تعصغع 
طساعثات جقم طع التضعطات لضظظا شحطظا شغ إغةاد 

السقم طع الحسعب".
إن شحض الشرب صثغما وتثغبا شغ تطعغع حسإ الضظاظئ 
سثغثة  بتصائص  لغثضرظا  الشرب  لمثططات  وإخداسه 

تاسطص بمخر الضظاظئ، وأبظائعا وتارغثعا طظعا:
١- طخر ضاظئ وجاسعد بإذن اهللا بعابئ الفاح إلسادة 
طةث أطئ اإلجقم، وعغ تاعغأ لعثا افطر السزغط رغط 

الضغث والمضر الضئغرغظ.
٢- لصث ضاظئ طخر السئإ شغ وتثة افطئ شغ وصئ 

الامجق والاردي والثل والععان.
٣- أعض طخر غتئعن اإلجقم، وغثطخعن له وغدتعن 
طظ أجطه سطى طر السخعر، وبرز طظعا صادة سزام، وسطماء 
والزاعر  السقم  سئث  بظ  السج  زطظ  شغ  خاخئ  أشثاذ 
وغغرعط  صقوون  بظ  خطغض  وافحرف  وصطج  بغئرس 
الضبغر. وبرز طظعا صادة سزام شغ البعرات الاغ اظططصئ 

طظ افزعر الحرغش، وصادة الاشغغر سطى طر السخعر.
٤- أرض طخر شغعا ذاصات ضئغرة شغ المال والرجال 
والبروات، وشغ طعصسعا التساس شغ الئقد اإلجقطغئ.

وطسظعغًا  تارغثغاً  اطاثادًا  زالئ  وطا  ضاظئ  طخر   -٥
ولئغئ  افشرغصغ  لطحمال  الفاح  وبعابئ  الحام،  فرض 

المصثس، وجاسعد بإذن اهللا ضما ضاظئ.
ضظاظئ  وجائصى  ضاظئ  طخر  بأن  ظصعل  الثاام  وشغ 
الصادة  بالرجال  اإلجقم  أطئ  وضظاظئ  افرض،  شغ  اهللا 
رتما  وجائصى  والمسطمغظ.  اإلجقم  سطى  الشغعرغظ 
وسعظا وغعبا ضما سعثعا المسطمعن سطى طر الاارغت، 
وضما وخفعا الرجعل افضرم ملسو هيلع هللا ىلص. وجعف تسعد طخر 
بعابئ الفاح والعتثة فطئ اإلجقم طظ جثغث لاظططص 
بغئ  ولاترر  افطئ  عثه  فسثاء  الظاشثة  السعام  طظعا 
الخطغئغغظ  طظ  تررتعا  ضما  بالبئ  طرة  المصثس 

والمشعل. شظسأله تسالى أن ذلك صرغئا .
 وآخر دسعاظا أن التمث هللا رب السالمغظ

أصثطئ السططات التعبغئ طشرب غعم الثمغج ٢٠٢٢/١٠/١٣م سطى اساصال افجااذ طتمث طسسث العراشغ (٥٧
جظئ) أتث حئاب تجب الاترغر؛ وذلك طظ طسةث التضمئ بمتاشزئ إب إبر إلصائه خاذرة حرح شغعا طحروع 
ِة». وتساءل بغان  دجاعر دولئ الثقشئ الاغ بحر بعا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص سظثطا صال: «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ: "شعض أخئتئ دسعة المسطمغظ قجاؤظاف التغاة 
اإلجقطغئ والاترر طظ سئعدغئ الشرب وأظزماه وسمقئه جرغمئ غساتص شاسطعا السةظ غا طظ تّثسعن المسغرة 
الصرآظغئ؟!". وأضاف: "إن افجااذ الصثغر طتمث طسسث العراشغ طسروف بغظ الظاس شغ طثغظئ إب بثسعته وسمطه 
طع تجب الاترغر، وعع أتث تمطئ الثسعة الثغظ ظثروا أظفسعط لعثا افطر والثغظ غخطعن لغطعط بظعارعط 
لطسمض سطى تعتغث افطئ اإلجقطغئ وإصاطئ تضط اهللا شغ افرض باجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ رغط ضغث الزالمغظ، 
ونَ﴾. واظاعى الئغان إلى الصعل: "لصث تةردت تطك  لَمُ عْ ثَرَ النَّاسِ الَ يَ لَكِنَّ أَكْ هِ وَ رِ ىلَ أَمْ الِبٌ عَ اهللا غَ صال تسالى: ﴿وَ
السططات طظ أي صغط وأخقق بإصثاطعا سطى اساصال افجااذ طتمث طسسث العراشغ شغ بغئ طظ بغعت اهللا الاغ 
افخض أن طظ دخطعا ضان آطظا، وضثلك لط غحفع له طرضه وإساصاه وضئر جظه سظثعط، إضاشًئ إلى أظه ضان غسطغ 
خاذرة بسث خقة المشرب غئغظ وغحرح لطظاس شغعا طحروع دجاعر دولئ الثقشئ. شمظ السار واإلبط والُةرم أن 
ُغساصض تمطئ دسعة اإلجقم، شئأي سثر جاصابطعن أغعا المةرطعن رب السجة غثًا، غعم ق غظفع طال وق بظعن؟! 

شئسمطضط عثا صث أسطظاط الترب سطى اهللا وسطى دغظه وتمطئ دسعته!".

مالمح الدستور في اإلسالم
ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث اهللا تسغظ (أبع طتمث الفاتح)*ـ  ــــــــــ

طا زلظا ظاتثث سظ افجالغإ والعجائض الماضرة الاغ 
بمساسثة  أطرغضا  رأجعا  وسطى  الشربغئ  الثول  تائسعا 
الضظاظئ؛  طخر  شغ  التضط  شغ  الماظفثغظ  السغاجغغظ 
لاطعغص سمطغئ اقظفةار والاشغغر سطى أجاس اإلجقم، 

ووخطظا الظصطئ الثاطسئ وعغ:
٥- زغادة الاصارب طع ضغان غععد وزغادة صعاسث الشرب: 
شصث بادر الشرب طظث جظعات ذعغطئ إلغةاد رضائج طسغظئ 
له شغ بقد المسطمغظ تتعل دوظعا ودون سعدتعا طرة 
بثاغئ  شغ  شتاول  اإلجقم.  تضط  أغام  لاارغثعا  أخرى 
ذرغسا شغ  افطر اجاسمارعا سسضرغا، لضظه شحض شحقً 
أخرى؛  سثغثة  بأطعر  ذلك  سظ  شاجاساض  افطر  عثا 
غععد  ضغان  إظحاء  وطظعا  السغاجغعن،  السمقء  طظعا 
له  طاصثطئ  صاسثة  لغضعن  اإلجقطغئ؛  الئقد  صطإ  شغ 
شغ الاخثي فغئ سمطغئ تشغغر تتثث، ولغضعن ضثلك 
صاسثة سسضرغئ طاصثطئ تاثخض جرغسا شغ تال تثوث 
أي تشغغر ضث سمقئه السغاجغغظ. وصث سمثت افظزمئ 
السربغئ المتغطئ بضغان غععد إلى أسمال ضبغرة لاصعغئ 
بأجئاب الئصاء واقجامرارغئ؛ طظعا  عثا الضغان، وطّثه 
الثول  عثه  وطظ  جقم،  طساعثات  سئر  طسه  الاصارب 
طخر، تغث ضاظئ طظ أوائض الثول الاغ أسطظئ خراتئ 
غععد،  ضغان  طع   ١٩٧٨ جظئ  جقم  اتفاصغئ  سصث  سظ 
طخالح  سظ  المحارك  الثشاع  أعثاشعا  أتث  طظ  وضان 
الشرب، والعصعف المحارك فغئ سمطغئ تشغغر وأسصإ عثه 
اقتفاصغئ إصاطئ صعاسث سسضرغئ أطرغضغئ شغ جغظاء، وظجع 
الةماسات  لترب  غطجم  طا  إق  طظعا،  افجطتئ  أظعاع  ضض 
اإلجقطغئ. ولسض التعادث افخغرة الاغ صام بعا الظزام، 
وجمح له غععد بجغادة أسثاد الةظعد المخرغغظ داخض 
جغظاء طظ أجض طقتصئ الةماسات اإلجقطغئ، أضئر برعان 
سطى الاصارب والاظسغص المحارك لترب وطظع أغئ سمطغئ 

تشغغر تتثث شغ طخر.
٦- تصرغإ بسخ الةماسات اإلجقطغئ السطفغئ، طبض طا 
غسمى بتجب الظعر السطفغ؛ لادطغض الظاس سظ العاصع 
الختغح؛ أي لاةمغض خعرة الظزام شغ ظزر الظاس طظ 
جعئ، ولطاشطغئ الحرسغئ بطرغصئ طدططئ سطى جرائط 
الظزام الاغ غصعم بعا عظا وعظاك ضث السمض اإلجقطغ 
المثطص الختغح. شصث أورد طعصع الةجغرة ظئ تخرغتا 
لرئغج تجب الظعر السطفغ باارغت ٢٠١٨/١/٢٨، جاء شغه: 
"غسطظ تجب الظعر تأغغثه لطرئغج سئث الفااح السغسغ 
لفارة رئاجغئ باظغئ... واسائر طثغعن أن السغسغ عع 
أصثر طظ غصعم بعثه المعام الةسغمئ خقل السظعات 
العضع  تتسغظ  إلى  خخعخا  طحغرا  المصئطئ،  افربع 
اقصاخادي، وطضاشتئ اإلرعاب، وترجغت المرجسغئ السطغا 
لطحرغسئ اإلجقطغئ شغ جمغع ظعاتغ التغاة". وطبض عثا 
افطر طا تصعم به طحغثئ افزعر وبسخ الاابسغظ لطظزام 

طمظ غسمعن سطماء.
العظائش  ذرغص  سظ  الظاس  سطى  الادغغص   -٧
شغ  الصائمئ  افظزمئ  جمغع  دغثن  وعثا  واقطاغازات: 
افظزمئ،  غعالعن  ق  الثغظ  شأغطإ  اإلجقطغئ.  الئقد 
سطى  ضشط  ضعرصئ  وذلك  تضعطغئ  وظائش  غظالعن  ق 
المسارضئ. شصث أورد طعصع (الراضعبئ فخئار السعدان 
ططالئات  "وتأتغ   :٢٠١١/٨/١٤ باارغت  وطخر) 
اإلجقطغغظ بسث جظعات ذعغطئ طما غصعلعن إظعا طتاولئ 
لاةرغثعط  ساطا؛   ٣٠ ذعال  السابص  الظزام  بعا  صام 
طظ  وترطاظعط  بأجرعط  والاظضغض  حغء  ضض  طظ 
العظائش الصغادغئ شغ التضعطئ، والعغؤات والمآجسات 
والةاطسات... وأسرب سمر سطغ ٢١ ساطا، سدع الةماسئ 
اإلجقطغئ، سظ تثعشه طظ اجامرار ظفج شضر الظزام 
السابص، شغ ترطان ضض طظ غططص لتغاه، وغظامغ في 
تغار إجقطغ طظ أي سمض جعاء تضعطغ أو خاص. وصال 

مصر الكنانة والمؤامرات المتعددة
إلجهاض العمل اإلسالمي!

(الحلقة الخامسة – األخيرة)

ـــــــــ درجئ بصاشاه التربغئ وغسغظه رئغج افرضانــــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ 
طةطج افطئ

الرأي  شغ  المسطمغظ  غمبطعن  الثغظ  افحثاص   •
وافحثاص  افطئ،  طةطج  عط  الثطغفئ  إلغعط  لغرجع 
العقغات  طةطج  عط  العقغات  أعض  غمبطعن  الثغظ 
افطئ  طةطج  شغ  غضعظعا  أن  المسطمغظ  لشغر  وغةعز 
إجاءة  طظ  أو  التضام،  ظطط  طظ  الحضعى  أجض  طظ 

تطئغص اإلجقم سطغعط.
 الظزام اقجاماسغ

• افخض شغ المرأة أظعا أم وربئ بغئ وسرض غةإ 
أن غخان

• افخض أن غظفخض الرجال سظ الظساء وق غةامسعن 
أجطعا  طظ  اقجاماع  وغصر  الحرع،  غصرعا  لتاجئ  إق 

ضالتب والئغع
• ق غةعز أن تاعلى المرأة التضط، شق تضعن خطغفئ وق 
طساوظا وق والغا وق ساطق وق تئاحر أي سمض غسائر طظ 
التضط، وضثلك ق تضعن صاضغ صداة، وق صاضغا شغ 

طتضمئ المزالط، وق أطغر الةعاد
وضحش  الائرج  وغمظع  طترم،  بشغر  الثطعة  تمظع   •

السعرة أطام افجاظإ
• غمظع ضض طظ الرجض والمرأة طظ طئاحرة أي سمض 

شغه خطر سطى افخقق، أو شساد شغ المةامع
الظزام اقصاخادي

• جغاجئ اقصاخاد عغ الظزرة إلى طا غةإ أن غضعن 
سطغه المةامع سظث الظزرة إلى إحئاع التاجات شغةسض 
طا غةإ أن غضعن سطغه المةامع أجاجا إلحئاع التاجات

والمظاشع  افطعال  تعزغع  عغ  اقصاخادغئ  المحضطئ   •
بعا  اقظافاع  طظ  وتمضغظعط  الرسغئ  أشراد  جمغع  سطى 

بامضغظعط طظ تغازتعا وطظ السسغ لعا.
افجاجغئ  التاجات  جمغع  إحئاع  غدمظ  أن  غةإ   •
غدمظ  وأن  ضطغا.  إحئاسا  شردا  شردا  افشراد  لةمغع 
الضمالغئ  التاجات  إحئاع  طظ  طظعط  شرد  ضض  تمضغظ 

سطى أرشع طساعى طساطاع.
• المطضغئ الساطئ عغ إذن الحارع لطةماسئ باقحاراك 

شغ اقظافاع بالسغظ
جغاجئ الاسطغط

طظعب  سطغه  غصعم  الثي  افجاس  غضعن  أن  غةإ   •
الاسطغط عع السصغثة اإلجقطغئ، شاعضع طعاد الثراجئ 
وذرق الاثرغج جمغسعا سطى العجه الثي ق غتثث أي 

خروج شغ الاسطغط سظ عثا افجاس
اإلجقطغئ  السصطغئ  تضعغظ  عغ  الاسطغط  جغاجئ   •
والظفسغئ اإلجقطغئ، شاعضع جمغع طعاد الثراجئ الاغ 

غراد تثرغسعا سطى أجاس عثه السغاجئ
• الشاغئ طظ الاسطغط عغ إغةاد الحثخغئ اإلجقطغئ 
بحآون  الماسطصئ  والمسارف  بالسطعم  الظاس  وتجوغث 
غتصص  الثي  العجه  سطى  الاسطغط  ذرق  شاةسض  التغاة، 
عثه الشاغئ وتمظع ضض ذرغصئ تآدي لشغر عثه الشاغئ

وجائض  وجائر  والمثائرات  المضائات  الثولئ  تعغأ   •
المسرشئ شغ غغر المثارس والةاطسات لامضغظ الثغظ 
طظ  المسارف  حاى  شغ  افبتاث  طعاخطئ  شغ  غرغئعن 
وعظثجئ  وذإ  شضر  وطظ  وتفسغر،  وتثغث  شصه 
تاى  ذلك،  وغغر  واضاحاشات  واخاراسات  وضغمغاء، 
والمئثسغظ  المةاعثغظ  طظ  تحث  افطئ  شغ  غعجث 

والمثارسغظ.
السغاجئ الثارجغئ

وخارجغاً،  داخطغا  افطئ  حآون  رساغئ  عغ  السغاجئ   •
تئاحر  الاغ  عغ  شالثولئ  وافطئ.  الثولئ  طظ  وتضعن 
بعا  تتاجإ  الاغ  عغ  وافطئ  سمطغا،  الرساغئ  عثه 

الثولئ.
أن  جماسئ  أو  ضاطئ  أو  تجب  أو  شرد  في  غةعز  ق   •
افجظئغئ  الثول  طظ  دولئ  بأغئ  سقصئ  لعط  تضعن 
وتثعا،  بالثولئ  طتخعرة  بالثول  والسقصئ  طططصا. 
فن لعا وتثعا تص رساغئ حآون افطئ سمطغا. وسطى 
افطئ والاضاقت أن تتاجإ الثولئ سطى عثه السقصئ 

الثارجغئ.
• تمض الثسعة اإلجقطغئ عع المتعر الثي تثور تعله 
السغاجئ الثارجغئ وسطى أجاجعا تئظى سقصئ الثولئ 

بةمغع الثول.
• تمظع طظسا باتا المساعثات السسضرغئ، وطا عع طظ 
جظسعا أو ططتص بعا ضالمساعثات السغاجغئ، واتفاصغات 
تأجغر الصعاسث والمطارات. وغةعز سصث طساعثات تسظ 
والمالغئ،  والاةارغئ،  اقصاخادغئ،  والمساعثات  جعار، 

والبصاشغئ، وطساعثات العثظئ.
• المظزمات الاغ تصعم سطى غغر أجاس اإلجقم، أو 
تطئص أتضاطا غغر أتضام اإلجقم، ق غةعز لطثولئ أن 
ضعغؤئ  الثولغئ  المظزمات  طبض  وذلك  شغعا،  تحارك 
الظصث  وخظثوق  الثولغئ،  السثل  وطتضمئ  افطط، 
والئظك الثولغغظ. وضالمظزمات اإلصطغمغئ طبض الةاطسئ 

 السربغئ
* طظسص لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر 

شغ وقغئ السعدان

 السلطات الحوثية لشباب حزب التحرير
ُ
اعتقال

سألون عنها أمام العزيز الجبار جريمة سيُ
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