
اصرأ شغ عثا السثد:
- أردوغان وتضام المسطمغظ 

   شغ خغاظئ صدغئ شطسطغظ جعاء ...٢
- عض دخعل السعدان شغ طئادرة الثول الفصغرة 

   المبصطئ بالثغعن غثرجه طظ أزطاته اقصاخادغئ؟! ...٢
- أعض الحام بغظ تصائص اإلغمان وظزرغئ جغطةمان ...٣

- خراع شرظسغ روجغ سطى أشرغصغا العجطى
   وتعاذآ أطرغضغ ...٤

- أطرغضا تثشع باتةاه تسطغط الغمظ لطسسعدغئ
   وإغصاف الترب ...٤

طعاخطئ لفسمال الةماعغرغئ الاغ غصغمعا تجب الاترغر/ 
المثاطفئ  الئقد  وأصالغط  طظاذص  شغ  السعدان  وقغئ 
وطسالةاته  اإلجقم  فتضام  العاسغ  السام  الرأي  إلغةاد 
الماسطصئ بأظزمئ التغاة المثاطفئ... أصام تجب الاترغر/ 
 /٠٦/٢١ غعم  الثرذعم  بمتطغئ  السعدان،  وقغئ 
دورغًا  غسصثعا  الاغ  السغاجغئ  طثاذئاه  ٢٠٢١م، 
بمغثان جاضسعن وجط الثرذعم، وضاظئ تتئ سظعان: 
"رشع الثسط سظ العصعد افجئاب التصغصغئ والمسالةات 
الةثرغئ"، وصث تط التثغث شغعا سظ المئررات العاعغئ 
السئإ  وسظ  الظاس،  لادطغض  التضعطئ  جاصاعا  الاغ 
إلطقءات  اقرتعان  بئساذئ  وعع  وراءه؛  التصغصغ 
خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ. وتتئ سظعان: "إسطاء 
ضردشان  وجظعب  افزرق  الظغض  لطمظطصئ  الثاتغ  التضط 
طثظغ  بمتطغئ  أصام  السعدان"،  طظ  تئصى  لما  تفاغئ 
طثاذئئ جغاجغئ بمعصش التاشقت السعق الضئغر غعم 
البقباء المعاشص ٢٠٢١/٠٦/٢٢م، وضتئ أن التضعطئ 
اقظاصالغئ تسغر سطى خطا طا غسمى بالتضعطات العذظغئ 
وتسصث اتفاصغات خغاظغئ ضاتفاصغئ جعبا وتسطغ طظطصئ 
جظعب ضردشان والظغض افزرق التضط الثاتغ، افطر الثي 
أصام  ذاته  المعضعع  وشغ  اقظفخال.  إلى  قتصاً  غآدي 
بمتطغئ أم درطان غرب غعم ٢٠٢١/٠٦/٢٣م بسعق 
لغئغا طثاذئئ جغاجئ بسظعان: "إسطاء التضط الثاتغ لطظغض 
افزرق وجظعب ضردشان تفاغئ لما تئصى طظ السعدان". 
ضما جاءت المثاذئئ السغاجغئ بمثغظئ الصدارف بسظعان: 
"التضط الثاتغ بثاغئ اقظفخال وتئثغث البروات"، وذلك 
غعم ٢٠٢١/٠٦/٢٤م، وخفئ طا تط طآخرًا طظ إسطاء 
المظطصاغظ (جظعب ضردشان والظغض افزرق) التضط الثاتغ 
بالثغاظئ الضئرى، وطعاخطئ شغ تظفغث المثطط اإلجراطغ 
سثة،  دول  إلى  السعدان  باصسغط  الصاضغ  افطرغضغ 
بثءًا بةظعب السعدان. وتتئ سظعان: "السغادة لطحرع 
والسططان لفطئ" أصام حئاب التجب بمتطغئ الثخغظات 
طثاذئئ جغاجغئ غعم ٢٠٢١/٠٦/٢٧م بالضقضطئ الطفئ، 
بّغظعا شغعا أن السغادة والتاضمغئ لطحرع ولغسئ لطحسإ 
(الئرلماظات).  الاحرغسغئ  المةالج  سئر  لظفسه  غحّرع 
غرب  درطان  أم  لمتطغئ  السغاجغئ  المثاذئئ  وجاءت 
عغ  والثقشئ  العضسغئ..  افظزمئ  "شحض  بسظعان: 
التض"، غعم ٢٠٢١/٠٦/٢٨م بسعق لغئغا، وذّضرت أن 
التضعطات الاغ تساصئئ سطى السعدان طظث (اقجاصقل) 
وإلى غعطظا عثا، عغ تضعطات سطماظغئ، طثظغئ ضاظئ أم 
سسضرغئ، وشحطئ جمغسعا شغ إدارة الئقد والظععض 
بعا؛ بض اظتثرت بعا إلى العاوغئ. وتتئ سظعان "إلشاء 
حئاب  أصام  افجسار"  سطى  وأبره  الةمرضغ  الثوقر 
غعم  افجئعسغئ  طثاذئاعط  الصدارف  بمثغظئ  التجب 
٢٠٢١/٠٧/٠١م بمغثان روغظا المطك، بّغظئ أن إلشاء 
الثوقر الةمرضغ ق غسظغ إلشاء الةمارك وإظما زغادتعا 
بخعرة ترة تاماعى طع جسر الثوقر الرجمغ الثي ق 
جطسطئ  تظفث  فظعا  سطغه  السغطرة  التضعطئ  تساطغع 
طظ الاعخغات واإلطقءات الاغ غفرضعا الشرب الضاشر 
وخظثوق  الثولغ  الئظك  اقجاسمارغئ؛  طآجساته  سئر 
الظصث الثولغ لظعإ بروات الئقد. وتعل أزطئ التضط، 
وبسظعان: "أزطئ التضط شغ السعدان وصدغئ اقظاصال"، 
بمتطغئ  السعدان  وقغئ  الاترغر/  تجب  حئاب  أصام 
ضعجاغ طثاذئئ جغاجغئ غعم ٢٠٢١/٠٧/٠٢م بسعق 
ربك تصاذع السضئ التثغث طع حارع الثمسغظ، بغظعا 
شغعا أظه طظث خروج المساسمر الئرغطاظغ طظ عثا الئطث 
لط غظسط أعض السعدان باجاصرار جغاجغ إذقصاً وظض 
غسغح شغ أزطئ جغاجغئ إلى غعطظا عثا؛ تارة طثظغئ 
تثسمعا  سسضرغئ  وتارة  افوروبغئ،  السفارات  تثسمعا 
السفارة افطرغضغئ، ولط غساطع أتث أن غتض طحضطئ 
التجب  لحئاب  السغاجغئ  المثاذئئ  وجاءت  واتثة. 
دولئ  شغ  الاسطغط  "أجاس  بسظعان:  ضعجاغ  بمتطغئ 
تصاذع  ربك  بسعق  ٢٠٢١/٠٧/٠٩م  غعم  الثقشئ"، 
أن  بغظئ  وصث  الثمسغظ،  حارع  طع  التثغث  السضئ 
السصغثة اإلجقطغئ عغ أجاس الاسطغط وتعضع المظاعب 
الثراجغئ سطى أجاجعا، سضج طا غتخض الغعم شغ بقدظا 
اإلجقطغئ طظ تثخض جاشر لطضفار شغ طظاعب الاسطغط.

غثره،  طظ  ملسو هيلع هللا ىلص  ظئّغه  طظَع  اهللا  أّن  إّق  سطغه،  غرطَغه  أن 
وظّةاه طظ حّره. وضثلك طا تسرض له ملسو هيلع هللا ىلص طظ إغثاء 
أبغ لعإ وزوجه أم جمغض لسظعما اهللا. وصث سصث ضئار 
شغما  لغاحاوروا  الظثوة  دار  شغ  اجاماسًا  المحرضغظ 
طظه.  الاثطُّص  وضغفّغئ  ملسو هيلع هللا ىلص،  الرجعل  بحأن  بغظعط 
وعظاك الضبغر طظ طتاوقت الصاض والاضثغإ وضثلك 

أطر طصاذساه وتخاره شغ حساب طضئ لبقث جظغظ.
بثغظ  جاء  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  أن  سطمعا  فظعط  ذلك  ضض 
شضاظئ  افدغان،  ضض  سطى  إلظعاره  وغسسى  جثغث، 
ضطعا طتاوقت قغاغال عثا الثغظ شغ طعثه صئض أن 
سظ  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  تبظ  لط  ضطعا  المتاوقت  عثه  غزعر، 
لعط  غساةغإ  أن  وتاحاه  وإظعاره،  اإلجقم  تئطغس 
طعما سمطعا، فظه ملسو هيلع هللا ىلص اتثث إظعار عثا الثغظ صدغئ 
أبثًا،  سظعا  غاظازل  وق  أجطعا  طظ  غمعت  له  طخغرغئ 
تسالى:  صال  جعاه.  دون  وتثه  اإلجقم  غسعد  وأن 
 َ َع َرُه  ِ ِلُيْظ ّقِ 

َ ْ ا َوِديِن  َدى  ُ ِباْل َرُسوَلُھ  ْرَسَل 
َ
أ ِذي  الَّ َو  ُ ﴿

ُْشِرُكوَن﴾. ِھ َوَلْو َكِرَه املْ ّلِ
ُ يِن  الّدِ

جاء شغ جغرة ابظ إجتاق أن صرغحا تغظ صالعا فبغ 
شصال  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  رجعل  إلى  بسث  المصالئ،  عثه  ذالإ 
له: غا ابظ أخغ، إن صعطك صث جاءوظغ، شصالعا لغ ضثا 
وضثا، لطثي ضاظعا صالعا له، شأبص سطغ وسطى ظفسك، 
وق تتمطظغ طظ افطر طا ق أذغص؛ صال: شزظ رجعل 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أظه صث بثا لسمه شغه بثاء أظه خاذله وطسطمه، 
شصال  صال:  طسه،  والصغام  ظخرته  سظ  ضسش  صث  وأظه 
ْمَس ِيف مَيِيِني َوالَْقَمَر ِيف ِشاَمِيل َعَىل أَْن  ، لَْو َوَضُعوا الشَّ ملسو هيلع هللا ىلص: «يَا َعمِّ

أَتُْرَك َهَذا اْألَْمَر، َحتَّى يُظِْهَرُه اللَُّه أَْو أَْهلَِك ِفيِه، َما تََركُْتُه».
ولط غاعصش الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص سظ الثسعة أبثا تاى أظعر اهللا 
عثا الثغظ بظخرة أعض الصعة والمظسئ طظ أعض غبرب. 

غا جغعش املسطمني 
ضعظعا الرضظ الحثغث لفّطئ!

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذة اباعال بظ التاج سطغ

تجب الاترغر صائث لفطئ
ظتع صدغاعا املخريغئ

سغث  بمظاجئئ  الراغئ  جرغثة  تترغر  أجرة  تاصثم 
تجب  أطغر  الثغر؛  دسعة  تمطئ  طظ  المئارك  افضتى 
الرحائ،  أبع  خطغض  بظ  سطاء  الةطغض  السالط  الاترغر 
والمسطمغظ  أظخاره  وطظ  الاترغر،  تجب  حئاب  وجمغع 
تئارك  اهللا  جائطغظ  والائرغضات،  الاعاظغ  بأتر  سمعطا 
ضما  جمغسا.  سطغظا  وبرضئ  خغر  سغث  غةسطه  أن  تسالى 
خطغفئ  خطش  الصادم  السام  ظتب  أن  وجض  سج  ظسأله 
المسطمغظ، أطغر المآطظغظ، إظه ولغ ذلك والصادر سطغه.
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ضطمئ السثد

صال اهللا تسالى شغ ضاابه السجغج شغ جعرة ععد اآلغئ 
َ ُرْكٍن َشِديٍد﴾، جاء  ْو آِوي ِإ

َ
ًة أ ِ ِبُكْم ُقوَّ  

نَّ
َ
٨٠: ﴿َقاَل َلْو أ

تسالى:  صعله  تأوغض  شغ  "الصعل  الطئري:  تفسغر  شغ 
َ ُرْكٍن َشِديٍد﴾. ْو آِوي ِإ

َ
ًة أ ِ ِبُكْم ُقوَّ  

نَّ
َ
﴿َقاَل َلْو أ

لصعطه  لعط  صال  ذضره:  تسالى  غصعل  جسفر:  أبع  صال 
ذطإ  طظ  له  جاؤوا  صث  لما  المدغ  إق  أبعا  تغظ 
الفاتحئ، وأغج طظ أن غساةغئعا له إلى حغء طما 
تظخرظغ  بأظخار  ًة﴾،  ِ ِبُكْم ُقوَّ  

نَّ
َ
﴿َلْو أ سطغعط:  سرض 

َ ُرْكٍن َشِديٍد﴾، غصعل:  ْو آِوي ِإ
َ
سطغضط وأسعان تسغظظغ، ﴿أ

لتطئ  طظضط،  تمظسظغ  طاظسئ  سحغرة  إلى  أظدط  أو 
بغظضط وبغظ طا جؤاط ترغثوظه طظِّغ شغ أضغاشغ.

وتثبظا ابظ تمغث صال، تثبظا جطمئ، سظ ابظ إجتاق 
َ ُرْكٍن َشِديٍد﴾، أي: سحغرة  ْو آِوي ِإ

َ
ًة أ  ِ ِبُكْم ُقوَّ

نَّ
َ
صال: ﴿َلْو أ

تمظسظغ أو حغسئ تظخرظغ، لتطئ بغظضط وبغظ عثا.
رجعل  صال  صال:  عرغرة،  أبغ  سظ  جطمئ،  أبع  وتثبظا 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: "رتمئ اهللا سطى لعط، إن ضان لغأوي إلى رضظ 
َ ُرْكٍن  ْو آِوي ِإ

َ
ًة أ ِ ِبُكْم ُقوَّ  

نَّ
َ
حثغث، إذ صال لصعطه: ﴿َلْو أ

َشِديٍد﴾، طا بسث اهللا بسَثه طظ ظئّغ إق شغ َبْروة طظ 
صعطه"، صال طتمث: و"البروة، الضبرة والمظسئ".

شالرضظ الحثغث عع عظا السحغرة الماظسئ الاغ تظخر 
وتتمغ وتثود، وعط أعض الظخرة والمظسئ.

والغعم افّطئ اإلجقطغئ شغ أحّث وأطّج التاجئ لرضظ 
حثغث تأوي إلغه!

أذطصعا  طسسعرة  دطعّغئ  ضقب  ظعحاه  افّطئ  شةسث 
الشرب الضاشر المساسمر لاظال طظ خغر أّطئ أخرجئ لطظاس.
عثه  بسئإ  إق  عع  طا  الثشغظ  والضره  التصث  وعثا 
تسالى:  صعله  شغ  جئتاظه  اهللا  تئاعا  الاغ  الثغرغئ 
ْوَن  َ ْ َْعُروِف َوَت

ْ
ُمُروَن ِبامل

ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت ِللنَّ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َ أ ْ ﴿ُكنُتْم َخ

﴾ [آل سمران: ١٠٨] ِ َّ ُنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبا
ْ
َعِن امل

أّطئ طتمث ملسو هيلع هللا ىلص خغر أطئ أخرجئ لطظاس، تأطر بالمسروف 
وتظعى سظ المظضر، وشغ أغاطظا عثه ق ظرى أسزط طظ 
طظضر التضط بشغر طا أظجل اهللا، ق ظرى أخطر طظ طظضر 
الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  غغاب 
عثطئ سطى غث طةرم السخر طخطفى ضمال بثسط طظ 
الشرب الضاشر وسطى رأجه برغطاظغا سثّوة اإلجقم افولى.
ولفن لط غعثأ ولظ غعثأ لطضفار المساسمرغظ بال، 
وجطإ  أراضغظا  واتاقل  خقشاظا،  إجصاط  بسث  شتاى 
طضان  ضض  شغ  المسطمغظ  بإخعاظظا  والاظضغض  برواتظا، 
سئغثا  تضاطا  ظخئععط  الثغظ  الصعم  أراذل  غث  سطى 
جماجط  طظ  الصرابغظ  تصثغط  شغ  غاعاظعن  ق  لعط 
والطشغان  الةئروت  عثا  ضض  بسث  تاى  المسطمغظ. 
وطظ  السزغمئ  افّطئ  عثه  طظ  خائفغظ  تةثعط 

ظعداعا الاغ جاثّك سروحعط صرغئا بإذن اهللا.
ضغش ق وصث صّغخ لعا اهللا تجب الاترغر، عثا التجب 
﴿َوْلَتُكن  تسالى:  لصعله  اجاةابئ  ظحأ  الثي  السزغط 
ْوَن  َ ْ َ َو َْعُروِف 

ْ
ِبامل ُمُروَن 

ْ
أ َ َو  ِ

ْ َ ْ ا  َ ِإ َيْدُعوَن  ٌة  مَّ
ُ
أ نُكْم  ّمِ

وَن﴾ [آل سمران: ١٠٤] ُ ِ ْف
ُ ُم املْ ُ وَلِئَك 

ُ
ُنَكِر َوأ

ْ
َعِن امل

بظ  سطاء  الةطغض  السالط  بصغادة  التجب  حئاب  شارى 
خطغض أبع الرحائ غخطعن لغطعط بظعارعط شغ جئغض 
المظضر  سظ  ظاعغظ  بالمسروف،  آطرغظ  الثغر  دسعة 
لثلك  وظاذرغظ  المخغرغئ،  افطئ  لصدّغئ  طائظغظ 

الشالغ والظفغج طظ الظفج والمال والعلث.
وتسثغإ  اساصاقت  طظ  حئابظا  له  غاسّرض  طا  ورغط 
وتحعغه واشاراءات شإظعط طاضعن ق غثاشعن شغ اهللا 
لعطئ قئط، جاشرغظ غغر طثاعظغظ، خادسغظ بالتص 
الراحثة  الثقشئ  ظض  شغ  اهللا  حرع  إصاطئ  جئغض  شغ 

الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.
وطع سزط عثه افطاظئ وبصطعا لط غشفض تجب الاترغر 
شغ  المسطمغظ  طساظاة  سظ  الثسعة  ذرغص  حّص  أبظاء 
السالط  تعّج  وشسالغاته  التجب  تمقت  شضاظئ  السالط 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الثاتط  الثغظ  بعثا  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  اهللا  بسث  أن  طظث 
ودسا  بثسعته  ملسو هيلع هللا ىلص  خثع  إن  وطا  الثالثة،  والرجالئ 
وظصخ  وطفاعغمه،  الضفر  أشضار  وساب  إلغه،  الظاس 
بحاى  الضفر  أعض  له  تخثى  تاى  الئالغئ،  ساداتعط 
أظعاع الخث واإلغثاء، وصث تسّثدت طتاوقت المحرضغظ 
قغاغاله ملسو هيلع هللا ىلص، والصداء سطغه، وسطى دسعته، وطظ عثه 
ضان  شصث  العلغث،  بظ  سمارة  طع  طئادلاه  المتاوقت 
سمارة بظ العلغث بظ المشغرة طظ أجمض حئاب صرغح، 
له،  ولثًا  لغّاثثه  ذالإ؛  أبغ  إلى  صرغح  به  شةاءت 
وُغسطغعط طصابطه الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص لغصاطعه؛ ظّظًا طظعط أّن 
الثخعل  رشخ  فّظه  ذطئعط؛  سطى  جغعاشص  ذالإ  أبا 
صائًق:  خثعط  ذالإ  أبا  أّن  إق  اإلجقم،  دغظ  شغ 
"واهللا لئؤج طا تسعطعظظغ، أتسطعظظغ ابظضط أغثوه 
لضط، وأسطغضط ابظغ شاصاطعظه، عثا واهللا طا ق غضعن 
أبثًا". وضثلك طتاولئ سصئئ بظ أبغ طسغط صاطه ملسو هيلع هللا ىلص 
شصث ضان سصئئ طظ ضفار صرغح الثغظ لةأوا إلى أحث 
والاثطص  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  صاض  لمتاولئ  حظاسئ؛  افشسال 
ُغخّطغ،  وعع  خطفه  طظ  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  باغئ  شصث  طظه؛ 
ووضع بعبه تعل سظصه، وخظصه خظصًا صعّغًا إلى أن جاء 
أبع بضر الخثغص رضغ اهللا سظه وأبسثه سظه، وصال له: 
"أتصاطعن رجًق أن غصعل رّبغ اهللا وصث جاءضط بالئغظات 

طظ ربضط؟".
الظئّغ  بصاض  جعض  أبغ  حروع  المتاوقت  عثه  وطظ 
ملسو هيلع هللا ىلص، تغث سصث أبع جعٍض اجاماسًا طع صعطه ذات غعم 
آللعاعط،  تسفغٍه  طظ  ملسو هيلع هللا ىلص؛  أشساله  سظ  شغه  غثئرعط 
شسض؛  خغر  عع  صاَطه  أّن  ورأى  لثغظعط،  وتسغغإ 
لطاثطُّص طّما جاء به، وساعثعط سطى صاطه، شأتى إلغه 
جةث،  وسظثطا  بسغث،  طظ  غراصئه  وأخث  ُغخّطغ،  وعع 
ووضع جئعاه سطى افرض، أخث أبع جعض تةرًا ُغتاول 

من فعالیات
حزب التحریر/ والیۀ السودان

افصخى  لطمسةث  وتثظغج  اصاتام  طظ  طساعذظغه  وصطسان  المست  غععد  ضغان  صعات  به  تصعم  طا  إن 
باصاقسه  إق  الشاخإ  الضغان  عثا  طع  تض  ق  أظه  لغآضث  شغه؛  والساضفغظ  المخطغظ  سطى  واساثاءات  المئارك، 
أدراج  تثعإ  الثولغئ  والدشعذات  واقتفاصغات  الافاعمات  ضض  وأن  سغظ،  بسث  طظ  أبرا  وجسطه  جثوره  طظ 
الرغاح سظث أدظى طفارق ذرق، وجغئصى غععد الشاخئعن غثظسعن المصثجات وغساثون سطى أعض شطسطغظ 
طا لط غقصعا ردة شسض تظسغعط وجاوس الحغطان وتحرد بعط طظ خطفعط. إن تثظغج افصخى وطساظاة 
طا  غرى  جغعحعط؛  وخاخئ  المسطمغظ  طظ  صعة  خاتإ  ضض  جئغظ  شغ  سار  وخمئ  جائصى  شطسطغظ  أعض 
طظث  المئارك  افصخى  المسةث  إن  الصئعر.  أعض  خمئ  خاطاًا  غئصى  بط  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  طسرى  شغ  غتخض 
أسغثوا  أن  وغساظخرعط،  المثطخغظ  وصادتعا  افطئ  جغعش  غساخرخ  زال  طا  افظةاس  غععد  اغاخئه  أن 
سظضط. ربضط  وغدإ  السار  وارشسعا  ظئغضط  طسرى  وذعروا  افغعبغ  الثغظ  خقح  المزفر  الصائث  جغرة 

ْعَلُموَن﴾ َ ُكْم ِإن ُكنُتْم  ٌ لَّ ْ ِ َذِلُكْم َخ َّ يِل  ِ ِ َس نُفِسُكْم 
َ
ْمَواِلُكْم َوأ

َ
ُدوْا ِبأ ِ ﴿اْنِفُروْا ِخَفافًا َوِثَقاًال َوَجا

اغتصاب یهود للمسجد األقصى وتدنیسهم له صباح مساء
وصمۀ عار على جبین کل صاحب قوة فی بالد المسلمین
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أضث الرئغج الارضغ أردوغان أن ترضغا جااعلى طسآولغئ تعشغر افطظ لمطار ضابعل الثولغ بسث اظستاب الصعات 
افطرغضغئ طظ أششاظساان. وصال أردوغان: "خقل المظاصحات طع أطرغضا وتطش حمال افذطسغ، تثدظا المسآولغات 
الاغ جظاتمطعا، وجظاثث عثه الثطعة بالطرغصئ افظسإ". وشغ عثا الخثد اسائر بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ 
لتجب الاترغر شغ وقغئ أششاظساان: أن العقغات الماتثة سعثت إلى ترضغا بمعمئ تأطغظ المطار، تاى تعاخض 
الصعات  وجعد  إن  طدغفا:  أششاظساان،  شغ  وبسباتعا  أظحطاعا  الثولغئ  التضعطغئ  غغر  والمظزمات  السفارات 
الارضغئ، الثي غعثف إلى تأطغظ طخالح العقغات الماتثة والشرب، جعف غتط طظ طضاظئ ترضغا بحضض واضح 
شغ أسغظ المسطمغظ شغ أششاظساان تغث غمضظ رؤغاعا ضثولئ طتاطئ. وأحار الئغان إلى: أن ترضغا ضاظئ شغ غعم 
طظ افغام طعث الثقشئ السبماظغئ وتسائر الغعم واتثة طظ الصعى السزمى شغ الئقد اإلجقطغئ. لضظ لفجش، 
عثه الصعة الغعم شغ أغثي العقغات الماتثة والشرب وتساثثم شغ المعام السسضرغئ والسغاجغئ الشربغئ. وخاط 
الئغان داسغا الةغح الارضغ: لطثروج طظ الخظثوق والظزر بحضض سصقظغ إلى الاارغت، بثقً طظ الاتعل إلى سمغض 
لطعقغات الماتثة وتطش حمال افذطسغ. شصث تضمئ الثقشئ السبماظغئ الئقد اإلجقطغئ سطى أجاس اإلجقم 
لظتع ٦٠٠ سام. وغةإ أن تثرك ترضغا أن ضراطاعا التصغصغئ وصعتعا جاسعد طظ خقل سعدتعا إلى اإلجقم.

السعدان،  شغ  اقظاصالغئ  التضعطئ  جاءت  أن  طظث 
طحاضض  تض  أن  زاسمئ  الثارج،  حطر  وجععا  غممئ 
(افخثصاء)،  أجماعط  طظ  بغث  اقصاخادغئ  السعدان 
غمبطعن  تصغصاعط  شغ  عط  الثغظ  (الحرضاء)  بط 
الثول اقجاسمارغئ الاغ عغ بثورعا السئإ الرئغج 
الاغ  السالط؛  دول  طظ  وغغره  السعدان  أزطات  شغ 
غسمعظعا دول السالط البالث، وعغ شغ تصغصاعا بقد 
الثول  تتااجعا  الاغ  الثام  والمعاد  بالمعارد  غظغئ 
اقجاسمارغئ الاغ تاتضط شغ اصاخادغات السالط، سئر 
الثولغغظ.  الظصث  وخظثوق  الئظك  طبض  طآجساتعا، 
اقظخغاع  السعدان  طظ  الثول  عثه  ذطئئ  أن  وضان 
الضاطض إلطقءات عاتغظ المآجساغظ، طمّظغظ التضام 
الاجطعا  إذا  الثغعن  بإسفاء  والتالغغظ،  السابصغظ 

بمططعباتعما.
وطظ عظا بثأت رتطئ اقباجاز، تغث صغض إن تظفغث عثه 
طئادرة  شغ  لطثخعل  السعدان  جغعغأ  المططعبات 
وعثه  (العغئك)،  بالثغعن  المبصطئ  الفصغرة  الثول 
الثولغئ  اإلصراض  جعات  بغظ  اتفاق  عغ  المئادرة 
الرئغسغئ، ُأذطصئ شغ السام ١٩٩٦م، وتظص سطى طظح 
شرخئ بثاغئ جثغثة لطئطثان الاغ تضاشح لاةث طثرجًا 
الاغ  دغعظعا  أسئاء  تثفخ  أن  تساطغع  خقله  طظ 
حروذًا  السعدان  تضعطئ  طظ  شططئئ  ضاعطعا،  تبصض 
والصمح،  المتروصات،  سظ  الثسط  (رشع  وعغ:  طثلئ 
تدع  حروط  طظ  وغغرعا  والضعرباء...)،  والشاز، 
السالمغغظ.  اقصاخاد  صرخان  طخغثة  شغ  السعدان 
شاط  بسغثًا،  حعذًا  الطرغص  عثا  شغ  التضعطئ  جارت 
صغمئ  باثفغخ  وصاطئ  بالضاطض،  العصعد  جسر  تترغر 
السمطئ المتطغئ طصابض الثوقر، وخامئ جرغماعا برشع 
الاسرشئ الةمرضغئ "أي طا غسمى بالثوقر الةمرضغ"، 

وجسطاه طساوغًا لسسر الثوقر شغ السعق.

شغ  التغاة  جسطئ  اإلطقءات،  بض  السغاجات،  عثه 
السطع  أجسار  شارتفسئ  غطاق،  ق  جتغما  السعدان 
والثثطات بماعالغئ عظثجغئ، جسطئ الظاس شغ تغرة 
بتغاة  أظفسعط  غمظعن  ضاظعا  أن  بسث  أطرعط  طظ 
رغغثة بسث ذعاب الظزام الئائث طا اضطر سثدًا ضئغرًا 
والاظصقت،  الشثاء  سطى  اإلظفاق  لثفخ  افجر  طظ 
لثى  السعدان  حؤعن  طتطض  غصعل  الخثد  عثا  وشغ 
طةمعسئ افزطات السالمغئ (ععرظر) إظه "طظ الدروري 
أن تئطس التضعطئ سطى ظتع جطغط المعاذظغظ الاسطسض 
والمظتظى الثي جغأخثه، ضغ ق غظزروا وق غروا جعى 
افلط". وبسث ضض عثه السغاجات الصاتطئ صغض لطتضعطئ 
شغ  الثولغغظ  والئظك  الظصث  خظثوق  اجاماع  بسث 
٢٠٢١/٠٦/٢٨م: "إن السعدان صث وخض إلى ظصطئ 
الصرار"، وتغظعا تاول الئسخ أن غخش عثه الثطعة 
السعدان،  دغعن  لاثفغش  أو  لحطإ،  طعاشصئ  بأظعا 
ولضظ التصغصئ غغر ذلك، شإن الصرار غسظغ شصط صئعل 
السعدان بالمئادرة، وطا زال أطاطه ذرغص ذعغض وحاق 
المتطض  غحرح  دغعظه...  بسخ  إسفاء  إلى  لطعخعل 
"غاط  بأظه  الثطعة  عثه  افصرع  طساخط  اقصاخادي 
اضامال اإلسفاء إذا واخض السعدان تطئغص السغاجات 
طساغغر  وتصص  داسمئ،  بتجم  وسجزعا  ظفسعا،  التالغئ 
طسروشئ طرضغئ لطخظثوق، تآعطه لطعخعل إلى ظصطئ 
وشغ  جظعات".  بقث  تعالغ  بسث  "اإلظةاز"  اإلضمال 
لظ  الثغعن  صخئ  أن  غسظغ  عثا  شإن  افتعال  أشدض 
تظاعغ صئض بقث جظعات طظ اقلاجام بالئراطب المافص 
وغاابع  الثولغغظ.  والئظك  الظصث  خظثوق  طع  سطغعا 

المساسمرغظ. وضان الظزام الارضغ طظ أوائض الثول 
الاغ اسارشئ بضغان غععد.

غطس  شطط  ترضغا  غتضط  وأردوغــان  ساطا  سحرغظ  وطظث 
عثا اقساراف، بض اجامر شغ السقصات طع ضغان غععد 
وتسجغجعا، بض سمض سّرابا له إذ ضان غصعم بعجاذئ بغظه 
وبغظ الظزام السعري سام ٢٠٠٨ لسصث اتفاصغئ خطح 
اجاؤظاف  السعري  والظزام  عع  غساطع  ولط  بغظعما، 

المتادبات سصإ سثوان غععد سطى غجة سام ٢٠٠٩.
جفغظئ  طاظ  سطى  أتراك  سحرة  غععد  ضغان  صاض  لصث 
لاصثغط  ذاعئغظ  ضاظعا   ٢٠١٠ سام  طرطرة  طاشغ 
طساسثات لشجة. شطط غظاصط أردوغان لعط، بض رشخ 
سطى  افخغر  غععد  ســثوان  وشغ  حعثاء.  اسائارعط 
أردوغــان  غاةاوز  لط  غجة  وسطى  افصخى  المسةث 
تخرغتات اإلداظئ سطى حاضطئ بصغئ تضام المسطمغظ، 
وغسارشعن  غععد  طع  غاساوظعن  الثغظ  وطظعط 
تثاطش  عض  السعاذش  فختاب  شظصعل  بضغاظعط. 
وأشسال  تخرغتات  سظ  وأشساله  أردوغان  تخرغتات 
أبظاء زاغث تضام اإلطارات المضروعغظ طظ الةمغع؟ وعض 
تثاطش سظ تخرغتات وأشسال الصاتض السغسغ؟! وصث 
بثأ أردوغان غسمض سطى تتسغظ السقصات طسه شطسص 
بخاصه بسثطا أداظه شغ اظصقب ٢٠١٣ وطثابح طغثان 
رابسئ وجمث السقصات طسه وطا زالئ غثاه تصطران طظ 
دطاء المسطمغظ وعع غخثر أتضام اإلسثام سطغعط؟! 
أو تثاطش أصعاله وأشساله سظ ططعك افردن والئترغظ 
والمشرب الثغظ غامادون شغ خغاظاعط وق غسمتعن 
الثغظ  السعدان  تضام  سظ  أو  غظاصثعط؟  أن  فتث 
ضرجغ  طصابض  أو  درغعمات  بئدسئ  الئقد  غئغسعن 
وأشساله  باخرغتاته  ــان  أردوغ غآضث  أشق  طسعج؟! 
ترخه سطى أطظ وبصاء ضغان غععد ضعآقء المظئعذغظ 
طظ التضام؟ شطماذا تظئثوظعط وتضرععظعط وتتئعن 

أردوغان وتصربعظه؟! شما لضط ضغش تتضمعن؟!
أردوغان خاتإ أذعل طثة تضط شغ ترضغا، تضمعا 
أتثث  والــثي  ضمال،  طخطفى  طآجسعا  طظ  أضبر 
وأعطه.  اإلجــقم  تص  شغ  إجراطغئ  جثرغئ  تشغغرات 
شطع أراد أردوغان أن غتثث تشغرات جثرغئ ختغتئ 
اقظصقب  طتاولئ  بسث  وخاخئ  ذلــك.  طظ  لامضظ 
الفاحطئ سطغه غعم ٢٠١٦/٧/١٥. وصث أشحطعا الظاس 
بثروجعط إلى الحعارع شغ وجه اقظصقبغغظ بالاضئغر 
والاعطغض والثساء والخقة شغ المساجث تاى الخئاح. 
أوجج  صعغئ  صث  اإلجقطغئ  المحاسر  رأى  وسظثطا 
إلى  شثسا  التصغصئ،  غطمج  أن  شــأراد  طظعا،  خغفئ 
الحسإ  تجب  طع  واقحاراك  الثغمصراذغئ  طسغرات 
الةمععري الضمالغ شغ طسغراته الثغمصراذغئ واسائر 
اسائرعط  صاطعا  والثغظ  لطثغمصراذغئ  اظاخارا  ذلك 
وعثا  حعثاء؟!  لطضفر  شعض  الثغمصراذغئ؟  حعثاء 
جئغض  شغ  غصاض  طظ  سطى  غططص  إجقطغ  اخطقح 

إسقء ضطمئ اهللا شصط!
طظ  غسافغصعا  أن  إلى  بأردوغان  المدططغظ  ظثسع 
لطافضغر  اهللا  دسا  وصث  سصعلعط،  وغترضعا  غفطاعط 
وخاذإ  بافشضار  طرتئطئ  المحاسر  وجسض  وشرضه 
أختاب السصعل وأولغ افلئاب شغ طؤات اآلغات، وجسض 
التضط سطى افشسال وافحغاء عع أطره وظعغه، وعثم 
افخظام جعاء أضاظئ تةارة أم حثخغات بحرغئ تآّله 
طظ دون اهللا، شغسائر صعلعا صعق وشسطعا شسق ق ظصاش 
شغه فظه غخثر طظ زسغط ططعط سمغئ الصطعب بتئه 

 سطى حاضطئ سئث الظاخر جابصا وأردوغان تثغبا
ُروَن﴾ كَّ ْلَنا اآلَياِت ِلَقْوٍم َيذَّ َك ُمْسَتِقيمًا َقْد َفصَّ ِ

ّ ـَذا ِصَراُط َر َ ﴿َو

افصرع صعله: "لظ غتض حطإ الثغعن طحضطئ اخاقل 
والضئغر  المجطظ  السةج  شغ  الماةثرة  الضطغ  اقصاخاد 

شغ طعازظئ الثولئ".
وغةثر بظا أن ظحغر عظا إلى أن الاصثغرات تصعل بأن 
٦٠ طظ  أضبر  الئالشئ  الثغعن  عثه  طظ   ٪٨٠ عظاك 

الثغظ  أخض  وأن  ربعغئ،  تراضمات  عغ  دوقر  ططغار 
السعدان.  دغعن  جمطئ  طظ  شصط   ٪٢٠ غاسثى  ق 
وظثطص طظ عثا ضطه أن إسفاء دغعن السعدان الاغ 
شغ  طتعرغئ  صدغئ  اقظاصالغئ  التضعطئ  طظعا  جسطئ 
أظعا  إلى  ظثطص  اقصاخادغئ،  السعدان  طحاضض  تض 
لظ تسفى، أو تةثول عثه الثغعن صئض بقث جظعات، 
عغ  شما  لطثغعن،  ضاطض  إسفاء  تط  أظه  شرض  وسطى 
الثواطئ  شغ  تشرق  إظعا  ذلك،  بسث  التضعطئ  شضرة 
الثغظ،  طخغثة  شغ  تثخض  أن  ترغث  تغث  ظفسعا، 
غغر  أخرى  ضغفغئ  شغ  تفضغر  لعا  غضظ  لط  إذا  وتاما 
الثدعع إلطقءات خظثوق الظصث الثولغ، وواضح أظه 
لغج لثغعا أي شضرة، وق طحروع غغر عثا الثدعع 
لعثه  رعغظئ  جغزض  السعدان  شإن  والمثل،  المعغظ 
غرزتعن  السعدان  أعض  وجغزض  الربعغئ،  الخظادغص 

تتئ الفصر والمسشئئ.
واضح  السعدان  شغ  اقصاخادغئ  المحضطئ  تض  إن 
تضام  ولضظ  الظعار،  رابسئ  شغ  الحمج  وضعح 
إق  تًق  غرون  ق  والتالغغظ،  السابصغظ  السعدان 
المساسمر،  الضاشر  لعط  رجمعا  الاغ  التثود  ضمظ 
إطقءات  سئر  السئاد  وغفصر  الئقد،  بروات  غظعإ  الثي 
خظادغصه الربعغئ المعطضئ. إن السعدان غظغ بمعارده 
لمخطتئ  غثغرعا  لمظ  تتااج  الاغ  والئاذظئ  الزاعرة 
تتااج  المساسمرغظ،  لمخطتئ  ولغج  السعدان  أعض 
غأخثون  وق  المساسمر،  بالضاشر  غرتئطعن  ق  لرجال 
رجال  وإظما  إطقءاته،  طظ  وطسالةاتعط  أتضاطعط 

سصغثة  طظ  والمسالةات  افتضام  غأخثون  ذاتغعن، 
شغ  أتضاطه  ُذئصئ  إذا  الثي  السزغط  اإلجقم  افطئ؛ 
السالط  غثاء  جطئ  السعدان  طظ  جسطئ  العاصع،  أرض 

تصغصئ، ولغج طةرد حسارات جعشاء.
وإظما  طظح،  أو  صروض  إلى  بتاجئ  لغج  السعدان  إن 
عع بتاجئ إلى إدارة طا لثغظا طظ طعارد؛ طبض الثعإ 
ظةسض  أن  غمضظ  ذظ،  طائئ  طظ  أضبر  طظه  ظظاب  الثي 
طظه سمطاظا شاضعن لعا صغمئ تصغصغئ، وظصطع سقصاظا 
بالثوقر الثي ق غساوي إق بمظ العرصئ والتئر الثي 
ذئع بعا، بط ظفةر ذاصات افطئ شغ الجراسئ والخظاسئ 
الاغ  الترام  والةئاغات  الرجعم  ضاشئ  بإلشاء  والاةارة، 
شغ  برضاه  وتسالى  جئتاظه  اهللا  شغظجل  اإلظااج،  تسطض 
زرسظا وضرسظا وتةارتظا ضما تثث شغ سعث سمر بظ سئث 
السجغج الثي ذئص أتضام اإلجقم ضاططئ، وجسض الظاس 
غجرسعن تاى شاض الثغر، ولط غئص شصغر غأخث الجضاة، 
شططإ طظ سماله أن غحاروا الصمح وغظبروه شغ جفعح 

الةئال تاى ق غصال جاع ذغر شغ بقد المسطمغظ.
سصغثة  سطى  تصعم  دولئ  إق  السمض  بعثا  غصعم  ولظ 
افطئ؛ سصغثة اإلجقم السزغط؛ الثقشئ الراحثة سطى 
تسالى  اهللا  بضااب  الظاس  شغ  تسمض  الظئعة،  طظعاج 
وتصطع  إلغه،  أرحثا  وطا  ملسو هيلع هللا ىلص،  الضرغط  رجعله  وجظئ 
غث الضاشر المساسمر السابث بمصثرات بقدظا، عثا عع 
اإلجقطغئ،  والئقد  السعدان،  لثروج  العتغث  الطرغص 
بض والسالط أجمع طظ برابظ العتح الضاجر؛ الظزام 

 الرأجمالغ الةحع
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

أردوغان وتضام املسطمني 
يف خغاظئ صدغئ شطسطني جعاء

٢٠٢١/٧/١٢ غعم  أردوغان  الارضغ  الرئغج  تتثث 
عرتسعغ  غاستاق  غععد  ضغان  رئغج  طع  عاتفغا 
رجالئ  وبسث  لضغاظعط،  رئغسا  اظاثابه  سطى  وعظأه 
سطى  وأضث  السثو،  ضغان  رئغج  طع  وتساون  خثاصئ 
"أعمغئ السقصات بغظ ترضغا و(إجرائغض) لاتصغص افطظ 
"إطضاظغئ  سظ  وسئر  افوجط".  الحرق  شغ  واقجاصرار 
الاساون بغظ الئطثغظ شغ طةاقت طثاطفئ سطى رأجعا 
الطاصئ والسغاتئ والاضظعلعجغا". وظحر أردوغان أخئار 
لفطسطغظ  الشاخإ  غععد  ضغان  رئغج  طع  طضالماه 
غبئئ  أن  غرغث  شضأظه  تعغار،  طعصع  شغ  تسابه  سطى 
أطرغضا  وراءه  غصش  وطظ  غععد  لضغان  إخقخه  طثى 
والشرب لغظال رضاعط شصال: "تتثبئ الغعم عاتفغا طع 
وتظاولظا  عرتسعغ،  غاستاق  (إجرائغض)  دولئ  رئغج 
المظطصئ.  وصداغا  البظائغئ  السقصات  المتادبئ  شغ 
بغظ  سال  طساعى  سطى  الاساون  إطضاظغئ  سطى  وأضثظا 
وجعات  اخاقف  ورغط  ضبغرة.  طةاقت  شغ  الئطثغظ 
قجاثاطئ  ضئغرة  أعمغئ  ظعلغ  أظظا  إق  بغظظا  الظزر 
شغ  أظه  وظساصث  (إجرائغض)،  طع  واقتخاقت  التعار 
تالئ الاصثم بثطعات إغةابغئ شغ الظجاع الفطسطغظغ 
سقصاتظا  جغر  سطى  جغساسث  ذلك  شإن  (اإلجرائغطغ) 
الثولاغظ"  تض  "تطئغص  إلى  ودسا  إغةابغ".  بحضض 
افطرغضغ، وعع اإلصرار باغاخاب غععد لمساتئ ظتع 

٨٠٪ طظ شطسطغظ.
وعضثا غآضث أردوغان اساراشه باغاخاب ضغان غععد 
وتسجغج  وتصعغاه  الضغان  لعثا  ودسمه  لفطسطغظ 
شطسطغظ  بأن  اإلجقم  تضط  طاظاجغا  طسه،  السقصات 
اغاخئعه  وصث  شغه  لغععد  تص  ق  بتئ  إجقطغ  بطث 
برغطاظغا  رأجعا  وسطى  اقجاسمارغئ  الــثول  باآطر 
تضام  وطظعط  المظطصئ  تضام  ظخئاا  الطاان  وأطرغضا 
طظ  تترغره  غةإ  وأظه  الضغان،  لعثا  تراجا  ترضغا 
رتمه  الباظغ  التمغث  سئث  الثطغفئ  وأن  رجسعط، 
سطغه  سرضعا  وصث  لطغععد  طظه  بحئر  غفرط  لط  اهللا 
دغعن  ضاشئ  وتسثغث  الثعئغئ  الطغرات  طظ  المقغغظ 

السبماظغئ. الثولئ 
غأططعن  الثغظ  طظ  الةغاحئ  السعاذش  أختاب  ظسأل 
شغ أردوغان خغرا! وظططإ طظعط أن غترضعا سصعلعط 
ق أن غجغظعا فظفسعط طا لغج عع بتصغصئ وغسئشعا 
سطى أحثاص خعظئ خفئ افبطال شغثثسعا أظفسعط 
ضاذبئ  بأطعر  وسعاذفعط  طحاسرعط  شغثغثغعا 
لعط  جغترر  الئطض  عثا  أن  إلى  ططمؤظغظ  وغظاطعا 
عثه  أشغ  ظسألعط:  بضاططعا!  افطئ  وغظصث  شطسطغظ 
لعط  وخثاسه  أردوغـــان  خغاظئ  شغ  حك  الضطمات 
سطى  غآضث  أشمظ  والئسطاء؟  السثج  طظ  ولشغرعط 
الشاخإ  غععد  ضغان  طع  وشسق  صعق  السقصات  أعمغئ 
"إن  بصعله:  جابصا  وخفعا  والاغ  المئارضئ  لفرض 
طخغرغئ،  أي  تغاتغئ"  (اإلجرائغطغئ)  الارضغئ  السقصات 
أو  ترضغا  بعجعد  تاسطص  ضأظعا  أي  بثائظ؟  ألغج 
سثطه! شغربط وجعد ترضغا بضغان غععد! عض فظعما 
المساسمر  أصاطعما  طخطظسئ  ضغاظات  وغغرعما 
سظ  عثطعا  الاغ  الثقشئ  أظصاض  سطى  اإلظةطغجي 
الحرغسئ  أجصط  وصث  ضمال؟  طخطفى  سمغطه  ذرغص 
الشراء، وألشى تضط اإلجقم، وأبسث الثغظ سظ الثولئ 
لطحسإ  السغادة  وجسض  السطماظغئ  بإسقظه  والسغاجئ 
سظثطا أسطظ الةمععرغئ وذئص الثغمصراذغئ، وتثطى 
شطسطغظ  سظ  ١٩٢٣م  سام  لعزان  طساعثة  بمعجإ 
تابسئ  ضاظئ  الاغ  اإلجقطغئ  الئقد  طظ  غغرعا  وسظ 
طظ  وغغرعط  لقظةطغج  سظعا  تثطى  السبماظغئ،  لطثولئ 

عض دخعل السعدان يف طئادرة الثول الفصرية املبصطئ بالثغعن
غثرجه طظ أزطاته اقصاخادغئ؟!
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أسطظ الئظك الثولغ طعاشصاه سطى تصثغط طظتئ إضاشغئ 
ططغعن   ١٥٠ صثرعا  خظساء،  شغ  التعبغغظ  لتضعطئ 
"إن  أخثره  بغان  شغ  الثولغ  الئظك  وصال  دوقر، 
سطى  التفاظ  شغ  جاساسث  الُمصّثطئ  الةثغثة  المظح 
المآجسات". وجغثشع الصرض لعضاقت افطط الماتثة 
السالمغئ  الختئ  بمظزمئ  طمبطئ  الغمظ  شغ  الساططئ 
وطظزمئ الغعظغسش، وطضاإ خثطات المحروسات. عثا 
وتساءل بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
الاغ  الماتثة  افطط  عثه  ألغسئ  الغمظ:  وقغئ  شغ 

تسئعظعا أغعا التعبغعن شغ خطاباتضط وسطى خفتات جرائثضط، تثادسعن بعا أتئاسضط، شغ العصئ الثي تصّئطعن 
غثعا المثظسئ الاغ تمثعا إلغضط، لاصثغط المال، بثق طظ أن تضسروعا ضما سئأتط افتئاع؟ وأضاف الئغان: إن 
التعبغغظ أسطظعا الترب سطى اهللا باساططعط بالربا. وإظظا ظاساءل، ضغش جغتصص التعبغعن شائثة طرجعة طظ وراء 
صروض الئظك الثولغ، الثي ظخإ سطغضط وخغاً أوضض إلغه خرف الصروض الممظعتئ لضط؟ ق ظثري ضغش جغتصص 
اقصاخادغئ؟  الشرب  لمآجسات  اصاخادغاً  غرتعظعن  العاصع  وشغ  غجسمعن،  ضما  اصاخادغاً  اجاصققً  التعبغعن 
وأحار الئغان إلى أن الثسط اقصاخادي المصثم طظ الئظك الثولغ لطتعبغغظ، غعثف إلجظادعط شغ طضء بطعن 
الظاس، وافعط عع إدراجعط ضمظ طا غثطط له الئظك الثولغ طظ اقجاغقء سطى بروات الغمظ اقصاخادغئ. 
وخاط الئغان بالصعل: إن الاعصش شغ الاساطض طع الئظك الثولغ لظ غاط إق شغ تالئ صغام دولئ الثقشئ الراحثة 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ غسمض تجب الاترغر إلصاطاعا، والاغ طسعا جغاعصش ظعائغا سظ الاساطض بالربا.

أشاد المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ شغ بغان ختفغ، أن التعبغغظ ق غجالعن غئصعن بقبئ طظ 
حئاب تجب الاترغر، شغ طساصطعط بخظساء طظث حعر رجإ المظخرم، إبر طحارضاعط شغ الثضرى المؤعغئ لعثم 
دولئ الثقشئ. وأحار الئغان إلى: أن الثسعة إلى اهللا بإصاطئ تضط اإلجقم شغ افرض جرغمئ شغ ظزر عآقء الثغظ 
غساصئعن الساططغظ لاتضغط حرع اهللا طظ حئاب تجب الاترغر، ورضعا باجامرار إبساد اإلجقم سظ الاتضغط شغ 
طثاطش حآون التغاة، وتسطط دول الشرب سطى المسطمغظ. ولفئ الئغان إلى: أن التعبغغظ غضثبعن سطى أعالغ 
المساصطغظ، بسثم تتثغث الةعئ الاغ صاطئ باساصال أبظائعط، شماذا غسمغعط الظاس غغر سخابئ تسظمئ حآون 
التضط؟ سقوة سطى ذلك عط ق غعامعن بختئ المساصطغظ المرضى لثغعط. وخاط الئغان طآضثا: إن تجب الاترغر 
تجب جغاجغ غسمض شغ أضبر طظ ٤٠ بطثًا تعل السالط، شالسغاجئ سمطه، واإلجقم طئثؤه، وذرغصئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
طظعةه شغ إصاطئ التضط باإلجقم شغ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، وصث وسث اهللا تسالى بظخر المآطظغظ الساططغظ 
اُد﴾. َ ْش َ

ْوَم َيُقوُم اْأل َ ْنَيا َو َياِة الدُّ َ ْ ِذيَن آَمُنوا ِ ا
ا َلَننُصُر ُرُسَلَنا َوالَّ إلصاطاعا شغ التغاة الثظغا وشغ اآلخرة؟ صال تسالى: ﴿ِإنَّ

تامئ: تجب الاترغر صائث لفطئ ظتع صدغاعا المخغرغئ

وغصاثي  ملسو هيلع هللا ىلص  بسغرته  غصاثي  الاترغر  تجب  عع  وعا 
التغاة  اجاؤظاف  وعغ  المخغرغئ  صدغاه  شغتثد  به، 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ 

طظعاج الظئعة، وإظعار اإلجقم سطى الثغظ ضطه.
وبظاء سطى اجاصراء التجب لطسغرة الظئعغئ، شصث تثد 
بإصاطئ  اهللا  دغظ  إظعار  له  غاط  تاى  جغره  ذرغصئ 

الثقشئ ببقث طراتض:
طآطظغظ  أحثاص  إلغةاد  الابصغش  طرتطئ  افولى: 

بفضرة التجب وذرغصاه لاضعن الضاطئ التجبغئ.
الباظغئ: طرتطئ الافاسض طع افطئ، لااثث اإلجقم صدغئ 

لعا، ولضغ تسمض سطى إغةاده شغ واصع التغاة.
البالبئ: طرتطئ ذطإ الظخرة طظ أعض الصعة والمظسئ 
قجاقم التضط، وتطئغص اإلجقم تطئغصا ساطا حاطق.

واخطغظ  واجاعاد  جث  بضض  غسمطعن  حئابه  عط  وعا 
شغ  باذلغظ  تبغبا  جسغا  وغسسعن  بظعارعط  لغطعط 
واضسغظ  وافوصات  وافطعال  افظفج  ذلك  جئغض 
وق  غضطعن  ق  أسغظعط،  ظخإ  المخغرغئ  صدغاعط 
لعا،  والسمض  لائظغعا  الظاس  دسعة  طظ  غمطعن 
وبغظعا،  بغظعط  غتعل  طظ  تجم  بضض  وغعاجععن 

وجةظ  أذى  طظ  قصعه  طا  التجب  حئاب  قصى  وصث 
واساصال وذاصعا خظعف السثاب سطى غث الزطمئ تاى 
وأصئغئ  السةعن  داخض  طظعط  ضئغر  سثد  اجاحعث 
الاتصغص وخارجعا. ولط غبظ ذلك التجب سظ صدغاه 
وإغماظا  وسجغمئ  صعة  زاده  بض  أظمطئ،  صغث  المخغرغئ 
بأظه غسغر سطى خطا الظئغ الضرغط ملسو هيلع هللا ىلص بصغادة السالط 
الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ تفزه اهللا وأغثه 

بظخر طظ سظثه، إظه ولغ ذلك والصادر سطغه.
إن تجب الاترغر غثسع ضاشئ المسطمغظ لقظثراط طسه 
غظئطب  تاى  المخغرغئ  صدغاعط  لاتصغص  السمض  شغ 
والمعغمظ  الزاعر  عع  ظزاطه  وغضعن  اإلجقم  ظعر 
سطى افظزمئ ضطعا، وعثا ق غضعن إق بالسمض التبغث 
والةاد بأصخى ذاصئ وجرسئ إلصاطئ الثقشئ الراحثة 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، شق غمضظ أن غضعن اإلجقم 
إق  والمساصثات  والمئادئ  افدغان  ضض  سطى  ظاعرًا 
خغر  رجالئ  السالط  إلى  وتتمطه  تطئصه  الاغ  بالثقشئ 

 ورتمئ بالثسعة والةعاد
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

السعدان

جثا طظغسا أطام غطرجئ الضفار المساسمرغظ؟!
وأبظاؤظا  وآباؤظا  إخعاظظا  أظاط  المسطمغظ:  جغعش  غا 
جئتاظه  اهللا  بسث  إلغه  ظطةأ  غغرضط  طظ  وأخثصاؤظا، 

وتسالى؟!
غا جغعش المسطمغظ: اظعدعا واظفدعا سظضط الععظ 

وأغصظعا أن طا سظث اهللا خغر وأبصى!
لفّطئ،  الحثغث  الرضظ  ضعظعا  المسطمغظ:  جغعش  غا 
ضعظعا أعض السّج والمظسئ وطّثوا أغثغضط لظخرة تجب 
شغ  اهللا  حرع  تتضغط  السزغط؛  وطحروسه  الاترغر 
الظئعة  طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  وإصاطاعا  افرض 

شغسّج اإلجقم وأعطه وغثّل الضفر وأعطه.
سطغه الخقة والسقم  رجعل اهللا  صاله  بما  وظثّضرضط 
، أََفَال أَْدُعوُهْم إَِىل َما ُهَو َخرْيٌ لَُهْم؟» لما دسا صعطه: «يَا َعمِّ

يََتكَلَُّموا  أَْن  إَِىل  «أَْدُعوُهْم  َصاَل:  َتْثُسعُعْط؟  َوِإَقَم  َصاَل: 
ِبكَلَِمٍة تَِديُن لَُهْم ِبَها الَْعَرُب َومَيْلِكُوَن ِبَها الَْعَجَم».

إلصاطئ  الاترغر  تجب  طع  السمض  إلى  ظثسعضط  وظتظ 
دولئ التص، الثقشئ الراحثة، الاغ بعا وتثعا غسعد 
المسطمعن السالط وغطّعروظه طظ ظةج الضفر وسفظ 
الدسغش  غستص  الثي  الماعّتح  الرأجمالغ  ظزاطه 

لغجداد جئروت الصعي.
بغظما شغ ظض تضط اإلجقم ُغضش الزالط وُغآخث التص 
وغساخط  الدسغش،  وغأطظ  الصعي،  شغرتثع  لطدسغش، 
الظاس بالثولئ بثق طظ أن غساخمعا طظعا.. عضثا ضظا 

 وعضثا جظسعد صرغئا بإذن اهللا
بًا﴾ ن َيُكوَن َقِر

َ
َ أ َو ُقْل َع ُ  َ ُقوُلوَن َم َ ﴿َو

طظ الحرق إلى الشرب إلطاذئ الطبام سظ طضر وإجرام 
الشرب الضاشر وسمقئه بتص المسطمغظ.

شارضساان الحرصغئ تظجف تتئ وذأة الخغظ المةرطئ، 
وضحمغر تثبح سطى غث اقتاقل العظثوجغ، وطسطمع 
الثطعغئ  العةمات  طع  دائمئ  طعاجعئ  شغ  الروعغظةا 
الشاخئعن  وغععد  المةرم،  طغاظمار  ظزام  لةغح 
شطسطغظ  شغ  المسطمغظ  دطاء  شغ  أوغطعا  المساثون 

ودظسعا طسرى رجعل اهللا وأولى الصئطاغظ.
الثسعة  تمطئ  سطى  غساثي  الثائظ  باضساان  وظزام 
لطظاذص  جةظه  ظثضر  جرائمه  وطظ  افظصغاء  افتصغاء 
افخ  باضساان  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ 
تسسفغئ  بخعرة  اخاطاشه  بسث  بعت  ظفغث  المعظثس 
لمطالئاه  وذلك  جظعات  تسع  طظ  أضبر  طظث  إجراطغئ 
طاأجغا  الثسعة  ولتمطه  اإلجقطغئ  التغاة  باجاؤظاف 
ذعاغغئ  طظ  غساظعن  الضبغر  وطبطه  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  برجعل 
طخر  شرسعن  السغسغ  طبض  افطئ  خثر  سطى  جبمئ 
أوزبغضساان  شغ  وطغرزغاغغش  بظشقدش  شغ  وتسغظئ 

وغغرعط طظ الزالمغظ المةرطغظ بتص المسطمغظ.
وضان اجاخراخ الةغعش سطى رأس ضض عثه التمقت 
الاغ أذطصعا تجب الاترغر ظخرة إلخعاظظا المسطمغظ 

المدطعثغظ شغ ضض طضان.
طسآولغاضط  سزط  وتسعا  الةغعش  أغاعا  شطاافّضروا 
الزطط  عثا  غمظع  غغرضط  شمظ  أطاضط!  تةاه  ودورضط 

واإلجرام بتص المسطمغظ؟!
غا جغعش المسطمغظ: طظ غغرضط غتصظ الثطاء وغصش 

تامئ ضطمئ السثد: غا جغعش المسطمغظ ضعظعا الرضظ الحثغث لفّطئ!

اجاسقم  شغ  أرضا  غظئطح  ضان  الضطإ  إن  إذ  غتثث 
تام ضطما رأى المخئاح غساظغر وغئثأ بافظغظ طظ آقم 
الخسصئ الضعربائغئ طظازرا زوالعا. اجاشرب جطغةمان 
واجاظاب تغظعا أن الضقب لط تتاول أبثا العرب رغط 
خطعة  الثطع  إق  سطغعا  وطا  أطاطعا  طعجعد  التض  أن 
واتثة لطاثطص طظ اآلقم، إذًا شالضقب تسطمئ السةج!
الئحر  طظ  طةمعسئ  سطى  ظزرغاه  جغطةمان  جرب 

بأجطعب افلشاز والدةغب واقجاظااج ذاته.
ظزرغئ  سطغظا؛  وتطئغصه  تةرباه  غرغثون  طا  عثا  ظسط 
وأدوات  الععظ،  وتسطغط  السةج  وإضساب  جغطةمان 
تةرباعط عغ الفخائض والداطظعن والمال السغاجغ 
وطست  واإلسقم  اإلظساظغئ  غغر  والمظزمات  الصثر 
التضعطات (المآصائ واإلظصاذ) وأجث المةرم وطحاغت 
سجغمئ  لغضسروا  وأضبر  ذلك  ضض  والاتئغط،  الغأس 
اإلغمان  تصائص  شإن  بالمصابض  ولضظ  الحام،  أعض 
صال  شصث  وظاائةعا،  وأدواتعا  الظزرغئ  عثه  تثتخ 
َلُموَن 

ْ
ِ اْبِتَغاِء اْلَقْوِم ِإن َتُكوُنوا َتأ ُنوا  ِ

َ اهللا تسالى: ﴿َوَال 
ِھ َما َال َيْرُجوَن  َلُموَن َوَتْرُجوَن ِمَن اللَّ

ْ
َلُموَن َكَما َتأ

ْ
ْم َيأ ُ َّ َفِإ

ُھ َعِليمًا َحِكيمًا﴾ اَن اللَّ َ َو
لما  ظجلئ  شإظعا  سضرطئ  المفسر  التاشر  غصعل  وضما 
خسث  أخاب،  طا  المسطمغظ  وأخاَب  ُأتث،  صاال  ضان 
الظئّغ ملسو هيلع هللا ىلص الةئض، شةاء أبع جفغان شصال: "غا طتمث، أق 
تثرج؟ أق تثرج؟ الترب ِجَةال، غعم لظا وغعم لضط". 
"ق  شصالعا:  أجغئعه.  فختابه:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  شصال 
الظار".  شغ  وصاقضط  الةظئ  شغ  صاقظا  جعاء،  ق  جعاء، 
شصال أبع جفغان: "ُسجَّى لظا وق ُسجَّى لضط"، شصال رجعل 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: صعلعا له: "اهللا طعقظا وق طعلى لضط". صال أبع 
جفغان: "ُأْسُض ُعَئض، ُأْسض عئض"! شصال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

صعلعا له: "اهللا أسطى وأجض".
الروح  ضرب  غرغث  جفغان  أبا  أن  ضغش  قتزئ  عض 
المسظعغئ سظث الختابئ بمبض ظزرغئ جغطةمان وضغش أن 
الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص غدرب ضقطه وغرد سطغه بتصائص اإلغمان؟

بالاجاطضط  السثا  وأغغزعا  الحام  أعض  غا  شابئاعا 
باإلغمان واجاأجثوا بةعاد الزالمغظ وق غصسثظضط 
خئغبئ،  عثن  وق  جغاجغئ  اتفاصغات  التص  ظخرة  سظ 
المةرم  الظزام  بإجصاط  عثشضط  سظ  تاظازلعا  ق 
بضاشئ رطعزه وأرضاظه تاى تضططعا ظخرضط بالامضغظ 

 لثغظ رب السالمغظ
َن﴾ ْؤِمِن ْعَلْوَن ِإن ُكنُتم مُّ

َ
نُتُم األ

َ
ُنوا َوَال َتْحَزُنوا َوأ ِ

َ ﴿َوَال 

أم  الحام  أعض  اظاخر  البعرة؟  اظاعئ  الترب؟  اظاعئ 
عثغر  غثفئ  ألط  الثولغ؟  وطةامسه  المةرم  الظزام 
السسضر  طةظجرات  تسطظ  ألط  المافةرة؟  الئراطغض 

المةرطئ عثظاعا؟
إذًا ظتظ شغ طرتطئ جثغثة ظظفخ شغعا سظ رؤوجظا 
وظئتث  المساصئض  جعرغا  إلسمار  وظاططع  الردم  غئار 

شغعا سظ بصاغا تغاة ضرغمئ لط غارضععا لظا!!
تمعض روغثًا! شالترب شغ أوج صعتعا الغعم سطى أعض 
الحام. لغسئ ترب خعارغت وطثشسغات أو تصثم سسضر 
إلغعا  لةأ  ظفسغئ  جغاجغئ  ترب  عغ  بض  وططغحغات، 
أسثاء افطئ سظثطا بئئ شحطعط وتأضثت عجغماعط شغ 
وطةاعثغعا برغط  الترب السسضرغئ طع أبطال الحام 
ضسش ساادعط وصطئ سثدعط إق أظعط أرسئعا ططئ الضفر 
والططاطظئ  وتمص  الشعذئ  شغ  وسجطعط  بإصثاطعط 
وتطإ وطسرة الظسمان ودرسا، وق زالئ افخغرة طخثر 

صطص غصخ طداجسعط إلى عثه الساسئ.
أشؤثتعط  بمداء  إق  لغسئ  الحام  صعة  أن  سطمعا 
وتسطغمعط  السةج  إضسابعط  سطى  شسمطعا  باإلغمان، 
خعت  بق  تصاض  خفغئ  تربًا  سطغعط  وأسطظعا  الععظ، 
طع  وصطعبعط  الظاس  أرواح  وُتمغئ  دم  بق  وتثبح 

جقطئ أجسادعط.
ق غسغ سطى عثه الترب إق طظ تئخر بتصائص اإلغمان 
أو  بسغش  اباثاًء  المآطظ  غعاجععا  وق  بعا  وسمض 
وطئادرة إلسقء ضطمئ  بظثصغئ بض بسصغثة راجثئ أوقً 
التضط  بعخطئ  اتثث  ذرغصه  شغ  عع  بط  باظغًا،  اهللا 

الحرسغ الثي غرحثه إلى طرضاة اهللا تسالى.
الحام  أعض  سطى  غطئصعا  أن  عثه  تربعط  شغ  أرادوا 
السةج  بظزرغئ  تسمى  طا  أو  جغطةمان  طارتظ  ظزرغئ 

الماسطَّط والمضاسإ.
طارتظ  افطرغضغ  الظفج  سالط  الزاعرة  عثه  اضاحش 
جطغةمان (ولث سام ١٩٤٢) شغ جاغظات الصرن الماضغ 
سظ ذرغص الخثشئ، إذ أتدر بدسئ ضقب ربطعا ضغ 
ق تعرب ووضع أطاطعا طخئاتا ضطما اجاظار خسصعط 
الضقب  تسطغط  بصخث  وذلك  طآلط،  ضعربائغ  تغار 
العرب ضطما اجاظار أطاطعط المخئاح قتصا. بسث ذلك 
به  الصفص  غحئه  طا  شغ  رباط  بثون  الضقب  وضع 
تغار  بثون  واآلخر  ضعربائغ  تغار  به  أتثعما  جاظئان 
صادطئ  الخسصئ  أن  الضطإ  طسطما  المخئاح  غظغر  شضان 
لط  عثا  ولضظ  اآلطظئ،  افخرى  لطةعئ  العرب  بصخث 

أعض الحام بني تصائص اإلغمان وظزرغئ جغطةمان
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث تاج طتمثـ 

عند الحوثیین العمل إلقامۀ الخالفۀ على منهاج النبوة إجرام!

شدغتئ  شمظ  بتصعط،  الماعاخطئ  السططئ  جرائط  بسئإ  شطسطغظ  أعض  تضاظش  الاغ  الشدإ  تالئ  ظض  شغ 
لصاتات ضعروظا الفاجثة إلى جرغمئ صاض الظاحط ظجار بظات وطا تئع ذلك طظ صمع واساثاءات، تتاول السططئ 
جاعثة الجج بترضئ شاح إلى الخراع طع الظاس، لادسعط شغ طعاجعئ ترضئ شاح بثق طظ السططئ الفاجثة، 
تغث غصعم أزقم السططئ باظزغط شسالغات وإذقق تخرغتات ترغث طظعا السططئ جسض ترضئ شاح غطاء لعا 
شاح  ترضئ  وبغظ  الظاس  بغظ  بأظه  السغاجغ  الضفاح  تخعغر  السططئ  وتتاول  سظعا،  الثشاع  شغ  تربئ  ورأس 
غععد. ضغان  وخثطئ  الصدغئ  وضغسئ  والظسض  الترث  أعطضئ  طةرطئ  شاجثة  وجططئ  الظاس  بغظ  ولغج 

وتابع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعصسه، إّن 
شساد السططئ وإجراطعا السغاجغ واإلداري والمالغ والختغ بات واضتا لطسغان وضعح الحمج شغ رابسئ الظعار 
وغضاعي طظه ضض أعض شطسطغظ، أشرادا وتظزغمات، وعع شساد ق غةعز السضعت سطغه وغةإ أن غثشع أبظاء ترضئ 
شاح الحرشاء إلى ضط خعتعط إلى الظاس وطساظثتعط شغ طتاجئئ السططئ وأن ق غسمتعا لطسططئ بةرعط 
طسعا إلى الخراع طع الظاس وجسطعط رأس تربئ وخط دشاع سظ جططئ طةرطئ ظثرعا الفساد وغطاعا الثغاظات.

السلطۀ الفلسطینیۀ تدفع بحرکۀ فتح لمواجهۀ الناس
والدفاع عن فسادها وإجرامها

الحوثیون اتخذوا البنک الدولی سنداً لهم  لیحققوا استقالًال اقتصادیًا!

٢ اقبظغظ،  الغعم،  (روجغا  طعصع  ظحر 
٢٠٢١/٠٧/١٢م)  ١٤٤٢عـ،  التةئ  ذو 
اقتخاقت  دائرة  "أشادت  شغه:  جاء  خئرا 
الغعم  طساء  الارضغ،  الرئغج  بمضاإ 
طضالمئ  شغ  عظأ  أردوغان  بأن  اقبظغظ، 
عاتفغئ عرتخعغ باعلغ طظخإ الرئغج 
(اإلجرائغطغ)، تغث أضث أن السقصات بغظ 
ترضغا و(إجرائغض) "لعا أعمغئ ضئغرة فطظ 
واجاصرار طظطصئ الحرق افوجط". ولفئ 
إلى أن ترضغا و(إجرائغض) لثغعما إطضاظات 
شغ  خاخئ  المةاقت  طثاطش  شغ  ضئغرة 
وصال  والاضظعلعجغا.  والسغاتئ  الطاصئ 

الرئغج الارضغ شغ عثا السغاق إن المةامع الثولغ غظحث العخعل إلى تض دائط وحاطض لطخراع الفطسطغظغ 
(اإلجرائغطغ) سطى أجاس تض الثولاغظ شغ إذار صرارات افطط الماتثة".

: إن عثا التثغث السغاجغ العاضح بغظ أردوغان وبغظ رئغج ضغان غععد غزعر أن أردوغان غرى 
إل

أن سثم تخفغئ صدغئ شطسطغظ وشص طحروع الثولاغظ افطرغضغ إلى اآلن عع بمبابئ سصئئ أطام اقظطقق 
غععد  ضغان  غحظ  سظثطا  وفطباله  له  إتراجا  غحضض  عثا  وأن  المةاقت،  حاى  شغ  غععد  ضغان  طع  الصعي 
التروب وغسفك الثطاء وغثظج المصثجات؛ ولثلك شعع غامظى أن تخفى صدغئ شطسطغظ شغ أصرب وصئ 
طمضظ تتئ طسمى التض، وأظه طساسث لاصثغط اإلغراءات والعسعد لضغان غععد لطصئعل بثلك، وعثا المعصش 
عع المعصش التصغصغ الثي غئظى سطغه العسغ السغاجغ الختغح؛ بأن أردوغان وظزاطه ذعع بظان أطرغضا 
غظفثون طثططاتعا سطى تساب دطاء المسطمغظ وطصثجاتعط، والتثغث سظ تصسغط الصثس بغظ الثغاظات 
لقجاعقك  عغ  الساذفغئ  تخرغتاتعط  وأن  دلغض،  خغر  غجة  صطاع  سطى  افخغرة  الترب  خدط  شغ  البقث 
افظزمئ  عثه  إجصاط  سئر  غمر  شطسطغظ  لصدغئ  العتغث  التض  إن  الظاس.  طظ  الئسطاء  ولثثاع  اإلسقطغ 
السمغطئ وتترغر الةغعش طظ صغعد اقجاسمار وسمقئه وتترغضعا لاترغر شطسطغظ تتئ خغتات اهللا أضئر.

تهنئۀ أردوغان لرئیس کیان یهود الجدید
تعکس حقیقۀ خیانته لقضیۀ فلسطین
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 افربساء ١١ طظ ذي التةئ ١٤٤٢عـ المعاشص ٢١ تمعز/غعلغع ٢٠٢١ طـ٤     السثد ٣٤٨

أشاد بغان خادر سظ الثارجغئ الروجغئ، افربساء، بأن وزغرعا جغرغغ قشروف الاصى ظزغره الئاضسااظغ حاه 
طتمعد صرغحغ سطى عاطح طحارضاعما شغ اجاماع وزراء خارجغئ طظزمئ حظشعاي لطاساون، شغ الساخمئ 
اإلصطغمغئ  الصداغا  جاظإ  إلى  أششاظساان  شغ  العضع  بتبا  الةاظئغظ  أن  الئغان  وأوضح  دوحظئه.  الطاجغضغئ 
سمران  العزراء  رئغج  غةرغعا  زغارة  سظ  افربساء،  بغان  شغ  الئاضسااظغئ،  الثارجغئ  وزارة  وأسطظئ  والثولغئ. 
خان، الثمغج إلى أوزبغضساان، سطى رأس وشث رشغع. وسطى عاطح زغارة غصعم بعا إلى أوزبغضساان تةّعل 
بأظعا  أوزبغضساان  ووخش  افوزبغضغئ  شرغاظئ  طظطصئ  شغ  أوغطع،  تحاووش  طعلعد  الارضغ  الثارجغئ  وزغر 
"طعذظ أجثادظا". غأتغ عثا وجط تصارغر سثغثة تعل زغارة طمبطغ العقغات الماتثة وروجغا أوزبغضساان 
والفرص"  الاعثغثات  اإلصطغمغ.  الربط  آجغا:  وجظعب  العجطى  "آجغا  بسظعان  طآتمر  شغ  لطمحارضئ 
الةاري. تمعز/غعلغع  و١٦   ١٥ غعطغ  ذحصظث  شغ  طغرزغاغغش  حعضئ  الرئغج  طظ  بمئادرة  تظزغمه  تط 

بثوره تثر بغان ختفغ أخثره اقبظغظ، المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ أوزبغضساان بحأن تصغصئ أن 
زغارة العقغات الماتثة وروجغا المساسمرتغظ لئطثظا أخئتئ طضبفئ. طاسائق: ضغش غمضظظا شعط اجاسثادات 
تضاطظا السمقء لمصابطئ عآقء بتفاوة؟! وصال الئغان: غسائر صادة آجغا العجطى أظه حرف لعط الاساون طسعط. 
طآضثا:  الئغان  وخاط  َوِلْطُمْآِطِظغَظ﴾.  َوِلَرُجعِلِه  ُة  اْلِسجَّ ﴿َوِهللاَِّ  غصعل:  واهللا  المتاطغظ!  عآقء  سظث  السجة  غئشعن 
غةإ طظع ضض الصعى اقجاسمارغئ الاغ تطمع شغ ظعإ بقدظا طظ الاثخض شغ حآوظظا وذردعا طع جفاراتعا. 
المساسمرغظ  عآقء  فن  اإلجقطغئ؛  التغاة  اجاؤظاف  جئغض  شغ  الضئغرة  الثطعات  طظ  السمض  عثا  وجغضعن 
الثاخض. طظ  ظثرا  غظثرعط  الععظ  أن  إق  سزماء  الزاعر  طظ  غئثون  أظعط  طظ  الرغط  وسطى  جثا.  ضسفاء 

(واحظطظ - الصثس السربغ، الثمغج، ٢٠ ذو الصسثة ١٤٤٢عـ، ٢٠٢١/٠٧/٠١م): ذالئئ طةمعسئ واجسئ 
وطظ  الماتثة  العقغات  طظ  والسقم  الثغظغئ  والةماسات  المثظغئ  والترغات  اإلظسان  تصعق  جماسات  طظ 
خارج  الممغائ  افطرغضغئ  الدربات  بإظعاء  باغثن  جع  افطرغضغ  الرئغج  افربساء  غعم  السالط  أظتاء  جمغع 
جاتات المسارك المسارشئ بعا أو اجاثثام الطائرات بثون ذغار. وأضثت ١١٣ طةمعسئ شغ رجالئ بسباعا 
لئاغثن أن العةمات ضاظئ غغر صاظعظغئ وأظعا ضاظئ رضغجة "لطتروب افبثغئ"، وصالئ الةماسات، وشصًا لمعصع 
"شعغج أوف أطرغضا"، إن العةمات ألتصئ خسائر بالمسطمغظ وأختاب الئحرة الئظغئ والسعداء. وحثدت 
المظزمات سطى أن العصئ صث تان "لرجط طسار جثغث لطمدغ صثطًا لاسجغج واتارام أطظظا الئحري الةماسغ" 
شغ  الةماسات  وأحارت  الماتثة.  العقغات  شغ   ٢٠٠١ أغطعل/جئامئر   ١١ السحرغظ  الثضرى  اصاراب  طع 
رجالاعا إلى أن الرؤجاء ذالئعا بسططئ أتادغئ الةاظإ لطسماح بالصاض السري خارج ظطاق الصداء خارج أي 
جاتئ طسرضئ طسارف بعا، دون طساءلئ ذات طشجى سظ العشغات غغر المحروسئ وأرواح المثظغغظ المفصعدة 
والمخابغظ. وغسائر برظاطب الدربات الممغائ تةر الجاوغئ شغ الظعب افطرغضغ افوجع الصائط سطى الترب، 
شغ  ضئغرة  خسائر  ذلك  شغ  بما  الصاطى،  طظ  اآلقف  وطؤات  سظغفئ  وظجاسات  تروب  ظحعب  إلى  أدى  والثي 
خفعف المثظغغظ، وتحرغث أسثاد ضئغرة طظ الئحر. وأحار "شعغج أوف أطرغضا" إلى أن باغثن، تئظى طبض 
غغره طظ رؤجاء أطرغضا، اجاثثام الطائرات المسطتئ بثون ذغار، لطتث طظ اتامالغئ وصعع خسائر أطرغضغئ.

"إن  طآخرا  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة  تصرغر  شغ  جاء 
وزارة الثشاع افطرغضغئ جاساأظش تساططعا طع الصعات 
وأن   - عادي  ربه  سئث  جغح   - الغمظغئ  المسطتئ 
الظحاط  طعاجعئ  سطى  الغمظ  صثرة  طظ  جغجغث  ذلك 
بعثا  الغمظغئ  التضعطئ  رتئئ  وصث  الثئغث"،  اإلغراظغ 
وعثا  الغمظغ،  لطةغح  افطرغضغ  وبالثسط  الاصرغر، 
غسث تتعق واضتا شغ تساطض أطرغضا تةاه تضعطئ سئث 
وطظ  لطتعبغغظ  واضتئ  ورجالئ  وجغحه،  عادي  ربه 
خطفعط إغران، وأن أطرغضا ذاعئئ باتةاه دسط الةغح 
الغمظغ طا صث غشغر شغ المسادلئ السسضرغئ شغ الئقد.

وعضثا بالفسض شصث شاح الةغح الغمظغ بقث جئعات 
(طأرب  افجئعع  عثا  التعبغغظ  ضث  واتث  وصئ  شغ 
حمالغئ  طتاشزات  تسث  وضطعا  والةعف)  والئغداء 
غسغطر شغ طسزمعا التعبغعن، وصث أسطظئ التضعطئ 
الئغداء،  شغ  الباصإ"  "الظةط  بسمطغئ  الصغام  الغمظغئ 
(باترغر)  إق  تاعصش  لظ  عظاك  المسرضئ  إن  وصالئ 
الرئغج  ظائإ  وأحرف  الئغداء،  طتاشزئ  ضاطض 
الةغح  تطصش  غسضج  طا  سطغعا،  بظفسه  الغمظغ 
طضاجإ  لاتصغص  واغاظاطه  افطرغضغ  لطاصرغر  الغمظغ 

سطى افرض تسطغه تفعصًا شغ المفاوضات.
لعصش  صئعلعط  شغ  التعبغغظ  تسظئ  بسث  عثا  غأتغ 
طرة،  طظ  أضبر  أطرغضا  إلغه  دسئ  الثي  الظار  إذقق 
وأرجطئ طئسعبعا الثاص لعبرضغظب لطافاوض طسعط 
شغ طسصط، وبسث إسقن السسعدغئ طئادرتعا لعصش 
رشغسًا  سماظغا  وشثا  أطرغضا  إرجال  وبسث  الظار،  إذقق 
إلى خظساء، إق أن التعبغغظ صابطعا ضض ذلك بالرشخ!
إلجئار  الغمظغ  الةغح  دسط  إلى  أطرغضا  لةأت  لعثا 
شغ  والثخعل  الظار  إذقق  وصش  لصئعل  التعبغغظ 
ضغ  السسعدغئ  المئادرة  سظعان  تتئ  المفاوضات، 
المئاحر  والمحرف  الراسغئ  عغ  السسعدغئ  تضعن 
فطرغضا  غاتصص  وبعثا  الظعائغ،  التض  قتفاق 
طأزق  طظ  جسعد  آل  طمطضئ  سمغطاعا  إخراج  أطران: 
والسالط،  أطرغضا  شغ  خعرتعا  وتحعه  الغمظ  ترب 
المفاوضات  سطى  المئاحر  الممطضئ  إحراف  والباظغ 
عادي  (تضعطئ  الظجاع  ذرشغ  سطى  عغمظاعا  وشرض 
المخالح  تماغئ  ضمان  وبالاالغ  والتعبغغظ) 

افطرغضغئ شغ الغمظ.
الحمالغئ  لطةئعئ  افطرغضغ  الاأطغظ  تغث  طظ  عثا 
سمثت  شصث  الةظعبغئ  الةئعئ  شغ  أطا  الئقد،  شغ 
"اتفاق  غسمى  طا  إلى  السسعدغئ  ذرغص  سظ  أطرغضا 
والمةطج  عادي  تضعطئ  شغه  أجئرت  الثي  الرغاض" 
واتثة  بعتصئ  شغ  لقظخعار  الةظعبغ  اقظاصالغ 
باحضغض تضعطغ واتث وتحضغض سسضري واتث، شغ 
المفاوضات طع التعبغغظ، وبعثا تتخض أطرغضا سطى 
ظفعذ أضئر شغ الاصسغط التضعطغ الثي جاسفر سظه 

طفاوضات التض الظعائغ.
باتةاه  الثشع  سطى  افطرغضغ  اإلخرار  عثا  ظعر  وصث 

أطرغضا تثشع باتةاه تسطغط الغمظ لطسسعدغئ
وإغصاف الترب

ـــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا باذغإ – وقغئ الغمظـ  ــــــــــ

خرتئ  بما  لطغمظ  السسعدغئ  واجاقم  الترب  وصش 
وغساطغ،  ضاتغ  الغمظ  شغ  افطرغضغئ  السفغرة  به 
اتفاق  تظفغث  لسرصطئ  اقظاصالغ  المةطج  تخسغث  بسث 
الرغاض، إذ صالئ "الثطاب الاخسغثي واإلجراءات شغ 
المتاشزات الةظعبغئ غةإ أن تاعصش، وسطى افذراف 
عثا  أن  غسظغ  طا  الرغاض"؛  اتفاق  تظفغث  إلى  السعدة 
عادي  (تضعطئ  الةظعبغئ  لفذراف  واضح  تعثغث 
وتظفغث  لطسسعدغئ  بالثدعع  اقظاصالغ)  والمةطج 
تةاه  أطرغضا  جثغئ  غعضح  وعثا  الرغاض،  اتفاق 
تأطغظ الةئعئ الةظعبغئ لطسسعدغئ، والسمض سطى دسط 
الةئعات  شغ  السسضرغئ  سمطغاته  شغ  الغمظغ  الةغح 
البقث، إلجئار التعبغغظ سطى المدغ ظتع وصش إذقق 

الظار والثخعل شغ طفاوضات التض الظعائغ.
أطرغضا،  طساغرة  وسمقئعا  برغطاظغا  سادة  طظ  وفن 
شصث صئطئ التضعطئ الغمظغئ بالثسط افطرغضغ لطةغح 
التعبغغظ،  طعاجعئ  شغ  أخق  إلغه  تاجئ  شغ  فظعا 
طع تثععر افوضاع اقصاخادغئ واإلظساظغئ وافطظغئ 
طا  وراء  السغر  وفن  سطغعا،  المسغطرة  المظاذص  شغ 
تثعإ إلغه أطرغضا، ق غطشغعط بض غةسض لعط ظخغئًا 
طظ العجعد شغ المفاوضات، غمّضظعط بسث ذلك طظ 
العقء  الماةثرة  افتجاب  خقل  طظ  رخغثعط  رشع 
غجسط  الثي  المةطج اقظاصالغ  خقل  وطظ  لئرغطاظغا 

الةظعبغئ. لطصدغئ  تمبغطه 
الةئعات  شغ  الصاال  تخاسث  شعط  ظساطغع  وعضثا 
البقث (طأرب والئغداء والةعف) والاخسغث السسضري 
شغ الةظعب بغظ صعات تضعطئ عادي وصعات المةطج 

اقظاصالغ.
عثا طا ترغثه أطرغضا وعثا طا تساغرعا شغه برغطاظغا 
وسمقؤعا، لضظ عثا لظ غثرج أعض الغمظ طظ طربع 
الثي  والطائفغ  المظاذصغ  والخراع  اإلخعة،  خراع 
أراد  طاى  تأجغةه  سطى  المساسمر  الضاشر  جغسمض 
الظفعذ  سطى  السغطرة  لغثه  طئصغًا  لمخالته،  خثطًئ 

والبروة شغ الئقد.
إق  اقجاسمار  طربع  طظ  الغمظ  أعض  غثرج  ولظ 
لمسالةئ  طخثرًا  وجسطعه  دغظعط،  إلى  سادوا  إذا 
سصغثًة  غاثثوه  أن  ق  طحاضطعط،  وتض  صداغاعط 
شصط دون أن غتّضمعه شغ تغاتعط وتض طحاضطعط 
ُيْؤِمُنوَن  َال  َك  ِ

ّ َوَر ﴿َفَال  تسالى:  صال  بغظعط،  تظحأ  الاغ 
ْم َحَرجًا  ِ نُفِس

َ
ْم ُثمَّ َال َيِجُدوْاِ  أ ُ َ َر َبْي َ َ ُموَك ِفيَما  َ ُيَحّكِ َّ َح

ْسِليمًا﴾. ُموْا َ َسّلِ ُ َت َو ْ ا َقَض مَّ ّمِ
الراحثة  الثقشئ  دولئ  إق  الثور  بثلك  غصعم  ولظ 
الاغ جاةسض اإلجقم أتضاطًا تغًئ تسالب بعا طحضقت 
سطغعا  تئظى  صعغئ  سصغثة  ضعظه  سطى  سقوة  التغاة، 
والمةامع،  والثولئ  افشراد  تغاة  شغ  الظزر  وجعئ 
زطاظعا،  اصارب  الاغ  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ 
صال سطغه أشدض الخقة والسقم: «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفٌة َعَىل 

 ِة» رواه أتمث ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

زاخاروف  شالغري  تسغغظ  وتّط  الرئغج،  ترس  ضمظ 
ضدابط ُطثابرات روجغ شغ طظخإ رئغج الترس 
الرئغج،  أطظ  سظ  المئاحر  والمسآول  الرئاجغ 
السقح  تعرغث  سظ  المسآولئ  عغ  روجغا  وأخئتئ 
صاطئ  بّط  تخري،  بحضٍض  العجطى  أشرغصغا  إلى 
تسجغج  شغ  الفاغظر  طرتجصئ  باجاثثام  أغدًا  روجغا 
الثعإ  طظاجط  وطظاذص  الساخمئ  سطى  السغطرة 
طظ  روجغا  تمضظئ  وبثلك  والئقتغظ،  والغعراظغعم 
الرئغج  وأخئح  التضعطئ  سطى  جغطرتعا  بسط 

تعادغرا تابسًا لعا تماطًا.
لضّظ شرظسا لط تصش طضاعشئ افغثي شثسمئ ططغحغا 
طةمعسات  ضض  ودسمئ  لعا  الاابسئ  باقضا  افظاغ 
قجاسادة  طظعا  طتاولئ  شغ  بالسقح  المسارضئ 
الروس  المرتجصئ  لضّظ  تعادغرا،  وإجصاط  السططئ 
الساخمئ  سطى  السغطرة  طظ  وتمضظعا  شرظسا  جئصعا 
وسطى ظخش الئقد بغظما تمضظئ المسارضئ المثسعطئ 

طظ شرظسا طظ السغطرة سطى الظخش اآلخر.
بغظ  طتاثطا  العجطى  أشرغصغا  شغ  الخراع  زال  وطا   
سحرات  صاض  إلى  أّدى  طا  وعع  اآلن  تاى  الطرشغظ 
تسثادعط  الئالس  الئقد  جضان  ربع  وتحرغث  اآلقف 

أضبر طظ أربسئ طقغغظ ظسمئ.
غتارب  المسطمغظ  طظ  السغطغضا  تتالش  ووصش 
المسطمغظ  ترطات  سظ  وغثاشع  الروجغ  اقتاقل 
الةرائط  أحظع  بارتضاب  الروس  شرد  اظاعضئ  الاغ 
خاص،  بحضض  العجطى  أشرغصغا  شغ  المسطمغظ  ضث 
جرائط  سظ  تصارغر  اإلظسان  تصعق  طظزمات  وظحرت 
ذلك  لضظ  المساجث،  شغ  المخطغظ  ضث  الروس 

اإلجرام لط غطص آذاظا خاغغئ طظ اإلسقم.
وسطى  الساخمئ  سطى  السغطرة  شغ  روجغا  ظةاح  إّن 
الاغ  أطرغضا  طعاشصئ  لعق  لغاط  ضان  طا  الئقد  ظخش 
تةث  لط  والاغ  صئض،  طظ  تعادغرا  الرئغج  دسمئ 
تبئغاه  اجامرار  شغ  روجغا  اجاثثام  طظ  أشدض 

ودسمه وتماغاه وذرد الظفعذ الفرظسغ طظ الئقد.
شأطرغضا إذًا باتئ ُتضّرر شغ أشرغصغا العجطى الظمعذج 
طظ  به  تمضظئ  تغث  جعرغا  شغ  اجاثثطاه  الثي 
لتماغئ  جعرغا  شغ  السسضري  بالاثخض  روجغا  إصظاع 
روجغا  تماطضعا  الاغ  الصعة  شفائخ  بحار.  سمغطعا 
أخئتئ تساثثطه أطرغضا شغ ذرد الظفعذ افوروبغ 
بسغاجاتعا  سةجت  والاغ  افشرغصغئ  الصارة  طظ 

الثبطعطاجغئ واقصاخادغئ سظ شسطه.
أشرغصغا  شغ  عثا  الروجغ  الظمعذج  ظةاح  وبسث 
تسسى  أخرى  سثة  أشرغصغئ  دول  عغ  عا  العجطى 
لاةرغئه شغ وجط وجظعب وغرب أشرغصغا طبض طالغ 
والسعدان  ولغئغا  بغساو  وغغظغا  وغغظغا  وطعزطئغص 
والئرغطاظغ  الفرظسغ  الصثغمغظ  اقجاسمارغظ  ضث 

 شغ الصارة افشرغصغئ بإغتاء أطرغضغ واضح

شغ  السغاجغ  المحعث  غاخّثر  جثغث  ظمعذج  بثأ 
الخراع  شغه  غتاثم  افشرغصغئ  الثول  طظ  سثغث 
المساسمرات  طظ  السثغث  سطى  وروجغا  شرظسا  بغظ 
باقجاتعاذ  شرظسا  اجامرت  الاغ  السابصئ  الفرظسغئ 
بثاغات  طع  الحضطغ  اقجاصقل  طظتعا  بسث  سطغعا 
جاغظات الصرن السحرغظ واجامّرت شغ ظعإ خغراتعا 
الةعاظإ  جمغع  طظ  شغعا  التضط  بظزام  والاتضط 

والاسطغمغئ. واقصاخادغئ  السغاجغئ 
شرظسا  سظ  اجاصطئ  الاغ  العجطى  أشرغصغا  شثولئ 
اجامرار  طظ  اجاصقلعا  بسث  تسطط  لط   ١٩٦٩ سام 
تاى  ُطصّثراتعا  بإدارة  الفرظسغ  اقجاسمار  تحئث 
طظ  بعار  السام  عثا  شغ  تمّضظ  تغث   ٢٠١٣ السام 
اإلذاتئ  طظ  السغطغضا  باتالش  ُسرشعا  المسطمغظ 
الخطغئغ  شرظسا  سمغض  بعزغرغه  شراظسعا  بالرئغج 

التاصث سطى اإلجقم والمسطمغظ.
السغطغضا  بعرة  إتئاط  طظ  تمضظئ  شرظسا  لضّظ 
بعاجطئ دسط تحث أظخار بعزغرغه بالسقح وإظحاء 
بةماسئ  ُسرشئ  الاغ  اإلجراطغئ  باقضا  أظاغ  طظزمئ 
السجل  المسطمغظ  بصاض  صغاطعا  إلى  ظسئًئ  السعاذغر 

بالسعاذغر باترغخ طظ شرظسا.
بّط تمضّظئ شرظسا بسث ذلك طظ ظجع جقح السغطغضا 
إلى  التضط  وإسادة  لعا  الاابع  الرئغج  وإجصاط 
وصعع  شغ  ذلك  وتسّئإ  أخرى،  طرة  بعزغرغه  جماسئ 
الئقد بفعضى سارطئ أّدت إلى جسض الئقد شغ تالئ 

سثم اجاصرار.
وبسئإ ذلك العضع المدطرب أجئرت شرظسا وتتئ 
باعلغ  الصئعل  سطى  وافطرغضغ  الثولغ  الدشط 
٢٠١٤ سام  لطئقد  طآصائ  ضرئغسئ  جاطئا  ضاترغظ 

(ترة)  اظاثابات  إجراء  سطى  باإلحراف  صاطئ  والاغ 
وزرائعا  رئغج  بعا  شاز  أطرغضغ  دولغ  إحراف  تتئ 
الرئاجئ  تعلى  الثي  تعادغرا  أرضاظب  شعجاان  آظثاك 

طظث السام ٢٠١٦ وتاى اآلن.
شغ بثاغئ تضمه سمض تعادغرا سطى اجارضاء شرظسا 
إصظاع  ظفسه  العصئ  وشغ  السثاء،  ُطةاعرتعا  وسثم 
المةامع الثولغ بأّظه رئغج تعاشصغ لةمغع الطعائش، 
سظخرغا  ضان  الثي  بعزغرغه  شراظسعا  ضسطفه  ولغج 
ذائفغًا ُغظاخإ المسطمغظ السثاء لامضغظ شرظسا طظ 
اقجامرار شغ شرض جغطرتعا سطى الئقد طظ خقله.

سظ  غئاسث  تعادغرا  بثأ  السططئ  طظ  تمضظه  وبسث 
الثولغ  بالمةامع  غاصّعى  وخار  تثرغةغًا  شرظسا 
فطرغضا  الثي  افشرغصغ  باقتتاد  وغساسغظ  (أطرغضا) 
بعما  غساطع  لط  ذلك  طع  لضّظه  به،  ضئغر  بصض 
شطةأ  الئقد،  شغ  الماةثر  الفرظسغ  الظفعذ  ُطعاجعئ 
شغ السام ٢٠١٨ إلى روجغا الاغ أرجطئ شغ الئثاغئ 
شرظسا،  بطح  طظ  لتماغاه  جظراقتعا  طظ  أربسئ 
لغسمطعا  أطظغ  سظخر   ٢٠٠ ذلك  بسث  أرجطئ  ضما 

خراع شرظسغ روجغ سطى أشرغصغا العجطى
وتعاذآ أطرغضغ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 
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