
اجافاق أعض الحام شةر غعم اقبظغظ ٢٠٢٣/٢/٦م، 
رغثار،  طصغاس  سطى  درجئ   ٧,٨ بصعة  زلجال  سطى 
طرسئًا  دطارًا  وراءه  ُطثّطفًا  الثصغصاغظ  لُصرابئ  اجامر 
شغ ضبغر طظ المظاذص شغ المثن السعرغئ، وطعصسا 
والمخابغظ.  الةرتى  وآقف  الحعثاء  آقف  ضثلك 
رئغج  أخثره  ختفغ  بغان  صال  الخثد  بعثا 
جعرغا  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ 
المسطمغظ  طثاذئا  الععاب  سئث  أتمث  افجااذ 
الجلجال  ضحش  لصث  المئارضئ:  الحام  أرض  شغ 
وطظزماته  الثولغ  لطمةامع  التصغصغ  العجه  سظ 
الاغ  السزغمئ  لطضاربئ  باق  ُغطص  لط  الثي  افطمغئ 
الدرار  أظزمئ  تصغصئ  سّرى  ضما  الحام،  بأعض  تطئ 
غسارسعا  أن  شئثل  العظغفغئ،  والتضعطات  السمغطئ 
لفاح المسابر وإرجال الفرق اإلغابغئ صاطعا بإغقصعا 
لمرور  شصط  طفاعتئ  ضاظئ  الاغ  بالطرق  طاثرسغظ 
بط  ترضغا،  شغ  صدعا  الثغظ  الحام  أعض  جبث 
شرق  إدخال  شغ  وطاذطعا  افغثي  طضاعشغ  وصفعا 
أي  الجلجال،  وصعع  طظ  الثاطج  الغعم  إلى  اإلظصاذ 
إطساظا  ظاجغظ،  سطى  السبعر  شغ  افطض  تداؤل  بسث 
صرروا  سظثطا  بط  الصاطى،  أسثاد  زغادة  شغ  طظعط 
إرجالعا  تاولعا  السعري  لطحمال  طساسثات  إرجال 
طتاولئ  شغ  الحام  ذاغغئ  سخابئ  ذرغص  سظ 
وسظ  واإلجرام.  الصاض  ظزام  تسعغط  إلسادة  طظعط 
الحام  أعض  طساظاة  زغادة  شغ  الثولغ  الظزام  دور 
لمحارغسه  إخداسعط  بعثف  إرادتعط  وضسر 
لسطعك  الماائع  إن  الختفغ:  الئغان  صال  اإلجراطغئ 
الضاربئ؛  طع  تساذغه  وضغفغئ  الثولغ  المةامع 
طساظاة  لجغادة  غسسى  الثولغ  المةامع  أن  غثرك 
طتاولئ  شغ  سطغعط  الدشط  وزغادة  الحام  أعض 
لسغاجاته،  وإخداسعط  إرادتعط  لضسر  طظه 
المظاذص  حعثته  الثي  الضئغر  التراك  بسث  وخاخئ 
أطا  الحام.  ذاغغئ  طع  لطمخالتئ  الراشخ  المتررة 
وسطى  والخمعد  البئات  سطى  الحام  أعض  صثرة  سظ 
واجاغاز  الخساب  طعاجعئ  شغ  والاعتث  اقساخام 
خطابه  طعجعا  الختفغ  الئغان  صال  شصث  الظضئات 
لصث  اإلجقم:  دار  سصر  الحام  شغ  لطمسطمغظ  أغدا 
سطى  باعتثضط  صادرون  أظضط  أجمع  لطسالط  أبئاط 
إغماظضط  وأن  المتظ،  واجاغاز  الخساب  طعاجعئ 
باهللا سج وجض وبعسثه وظخره جئتاظه راجٌت رجعَخ 
الضاشر؛  الشرب  أرسإ  طا  وعثا  الراجغات،  الةئال 
روح  وصاض  إرادتضط  ضسر  سظ  اآلن  تاى  سةج  الثي 
المساسثة  تططئعا  أن  شإغاضط  ظفعجضط،  شغ  البعرة 
لط  الضاشرة  شالثول  وجض،  سج  اهللا  طظ  إق  والسعن 
وصاطعط  والمسطمغظ  اإلجقم  سطى  لطترب  إق  تّاتث 
غصعل:  وتسالى  جئتاظه  شاهللا  برواتعط،  وظعإ 
ِإِن  ِديِنُكْم  َعْن  وُكْم  َيُردُّ  َّ َح ُيَقاِتُلوَنُكْم  َيَزاُلوَن  ﴿َوَال 
اْسَتَطاُعوا﴾. عثه عغ تصغصاعط وعثا عع عثشعط. 
سطى  وتعتثوا  وتثه  اهللا  بتئض  جمغسا  شاساخمعا 
شعع  طظزما  جماسغا  سمق  سمطضط  ولغضظ  ذاساه، 
المتظئ  عثه  شغ  لمسامعه  طا  وعثا  المظاب،  السمض 
واقلافاف  باهللا  اقساخام  سطى  وطآضثا  السزغمئ. 
بعط  تةااز  طثطخئ  واسغئ  جغاجغئ  صغادة  تعل 
واتثثوا  الئغان:  صال  العثف  وتئطشعط  السراصغض 
وطثطخئ  وخادصئ  واسغئ  جغاجغئ  صغادة  لضط 
سصغثة  طظ  طظئبصا  واضتا  جغاجغا  طحروسا  تائظى 
عثه  وجط  افطان  بر  ظتع  تصعدضط  المسطمغظ، 
والفقح،  الظةاح  ذلك  شفغ  الماقذمئ،  افطعاج 
 ُ َّ َو ْعَلْوَن 

َ
اْأل ْنُتُم 

َ
َوأ ْلِم  السَّ  َ ِإ َوَتْدُعوا  ُنوا  ِ

َ ﴿َفَال 
طسجغا  الئغان  وخاط  ْعَماَلُكْم﴾.  أَ ُكْم  َ ِ َي َوَلْن  َمَعُكْم 
وطعاجغا المضطعطغظ طظ عثا التثث الةطض، بصعله: 
طخابضط  وجئر  فطعاتضط  وغفر  أجرضط  اهللا  أسزط 
وق  والسطعان،  الخئر  وألعمضط  جرتاضط  وحاشى 
راجسعن. إلغه  وإظا  هللا  إظا  ربظا:  غرضغ  طا  إق  ظصعل 

اصرأ شغ عثا السثد:

- أزطئ الطاصئ شغ أوزبغضساان أجئابعا وسقجعا ...٢
- تصائص بقث إلى جغعش المسطمغظ 

   طساثطخئ طظ خطاب باغثن سظ تالئ اقتتاد لسام ٢٠٢٣م ...٢
- جرائط طظزمئ الختئ السالمغئ

   لظ غعصفعا إق دولئ الثقشئ ...٣
- أزطئ المشرب واقتتاد افوروبغ 

   وسار السقصئ اقجاسمارغئ! (الةجء الباظغ وافخغر) ...٤
- حرضات الظفط الضئرى تداسش أرباتعا وتثالش تسعثاتعا ...٤

شغ  طساصر  اإلجقم  أن  الجلجال  ضحش  شصث  ذلك  وطع 
غظصثون  وعط  ضاظعا  شصث  المسطمغظ،  ساطئ  أسماق 
وعط  خاخئ  غضئِّرون  الرضام  تتئ  طظ  إخعاظعط 
أو  الرضام..  تتئ  وتعشغئ  أطه  ولثته  ذفًق  غظصثون 
الثي غشطغه الرضام وغثه ظاعرة تتمض طسئتئ ضان 
طظ  اطرأة  إخراج  غتاولعن  وعط  أو  اهللا..  بعا  غسئح 
تتئ الئظاء المعثم شاططإ صئض إخراجعا غطاء لرأجعا 
طظ  غظادوظه  الثي  ذاك  أو  حسرعا..  غظضحش  ق  تاى 
لطعضعء  الماء  أوق  شغططإ  لغثرجعه  افظصاض  تتئ 
غتاولعن  الثي  بط  العصئ..  غفعته  ق  تاى  والخقة 
طظ  الصرآن  غاطع  شغةثوظه  العثم  بغظ  طظ  إظصاذه 
غتاولعن  وعط  الاغ  الفااة  تطك  أو  الئصرة..  جعرة 
ذلك  خقة  تساطع  لط  فظعا  تجظعا  تئثي  إخراجعا 
أضئر..  اهللا  الاضئغر..  غخثع  ذلك  ضض  وخقل  الغعم.. 
تعشغ  طسطط  ضض  اهللا  شرتط  المسطمعن،  عط  عآقء 
اآلخرة  حعثاء  طظ  غضعن  أن  وسسى  الجلجال  خقل 
بإذن اهللا، وحفى اهللا الةرتى حفاء ق غشادر جصما.. 
ذغئئ  تغاة  له  اهللا  وضاإ  ظةا،  طسطط  ضض  اهللا  وأسان 

غصدغعا شغ ذاسئ اهللا جئتاظه وذاسئ رجعله ملسو هيلع هللا ىلص..
بقد  شغ  التضام  عط  وأولؤك  المسطمعن  عط  عآقء 
عثا  وضض  المحرصغظ،  بسث  وبغظعما  المسطمغظ، 
الائاغظ تثث خقل عثه السظغظ المؤئ وابظاغظ طظث 
ذلك  بسث  بط  الثقشئ!  سطى  بالصداء  الةطض  المخاب 
الثقشئ،  زوال  طساشطغظ  المساسمرون  الضفار  أضاف 
شغ  دولًئ  غععد  شأسطعا  آخر،  ألغمًا  طخابًا  أضاشعا 
وطسراِجه،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  طسرى  المئارضئ،  افرض 
تماغئ  افجئاب  تطك  وأول  الئصاء.  بأجئاب  وزودوعا 

شاتضط حعر رجإ
شق تفعتضط أطةاده

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ أتمث الخعشغ

ضطمئ أطري تجب الاترغر السالط الةطغض
سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

بمظاجئئ الثضرى الــ١٠٢ لعثم دولئ الثقشئ

الثقشئ،  عثطئ  أن  غعم  ضاسئ  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  إن 

الةاد  السمض  شإلى  افغام،  عثه  عثطعا  ذضرى  تمر  الاغ 

وإلى  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ 

واهللا  شعغ  المسطمعن،  أغعا  ظثسعضط  لعا،  الساططغظ  ظخرة 

تسالى:  اهللا  لظثاء  شاجاةغئعا  الئحرغئ،  إظصاذ  وجئغض  السجة 

ِذيَن  الَّ ا  َ ُّ
َ
أ ﴿َيا   ،﴾ ِ َّ ْنَصاَر 

َ
أ ُكوُنوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ ُّ

َ
أ ﴿َيا 

ْقَداَمُكْم﴾.
َ
أ ْت  ِ

ّ َث ُ َو َ  َيْنُصْرُكْم  َّ َتْنُصُروا  ِإْن  آَمُنوا 
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ضطمئ السثد

المثغثة،  وظسمائه  المةغثة،  أغاطه  سطى  هللا  التمث 
اظاخاراتعا  فطاظا  خظع  طظ  سطى  والسقم  والخقة 
الفرغثة، وأرغط بحرغساه رؤوس الطعاغغئ السظغثة، 

وسطى آله وأختابه وتمطئ دسعته.
ْخِرْج َقْوَمَك 

َ
ْن أ

َ
َ ِبآَياِتَنا أ ْرَسْلَنا ُمو

َ
﴿َوَلَقْد أ تسالى:  صال 

َآلَياٍت  َذِلَك   ِ  
ِإنَّ  ِ َّ اِم  يَّ

َ
ِبأ م  ُ ْر َوَذّكِ وِر  النُّ  َ ِإ ُلَماِت  الظُّ ِمَن 

تتث  ذضراعا  الاغ  اهللا  أغام  عغ  َشُكوٍر﴾.  اٍر  َصبَّ ّلِ 
ُ
ّلِ

الزطمات  طظ  أطاه  لغثرج  غعإَّ  أن  حضعر  خئار  ضض 
إلى الظعر، أغام اهللا الاغ ُجطرت بعا افطةاد وخظسئ 
بعا اقظاخارات، وتتصصئ بعا ظسط اهللا وأشداله سطى 
رجطه وأتئاسعط، عغ طا غأطر اهللا بأق تشغإ ذضراعا 
سظ بال ضض طآطظ. لثلك طا أتراظا الغعم ظتظ الثساة 
أن ظثضر ضض غائج جاعط إسقم الطعاغغئ وطحاغت 
السعء شغ عجغماه ظفسغا، أن ظثضره بأطةاد اهللا وطا 

أضبرعا سطى طثار افغام والحععر.
الثي  الحعر  رجإ!  شغ  الثغر  أضبر  وطا  الثغر  رجإ 
حمطه دساء التئغإ ملسو هيلع هللا ىلص: «اللَُّهمَّ بَاِرْك لََنا ِيف َرَجٍب» رواه 
أتمث. الحعر الثي سزماه السرب شاحاصئ اجمه طظ 
العغئئ والاسزغط: (َرِجْئُئ الحغَء أي ِعْئُاه، والاَّْرِجغُإ 
المسطمغظ  طظ  وضبغر  ذضراه  بظا  تمر  الاسزغُط).  أي 
ق غاظئععن إلى أطةادعط الاغ خظساعا أغثغعط شغه 
غعم ضان لعط خقشئ، وق إلى ظضساتعط الاغ طظعا بعا 
شغه غعم عثطئ دولئ الثقشئ. شفغه خط المسطمعن 
جطعرًا طدغؤئ شغ خفتات المةث والثطعد لثغظعط 

وفطاعط السزغمئ بةعادعط وبطعقتعط الرائسئ.
شمظ أغام رجإ المةغثة بثءا طظ السغرة السطرة:

* شغ حعر رجإ طظ السظئ الثاطسئ لطئسبئ الظئعغئ 
ضاظئ العةرة افولى طظ طضئ المضرطئ إلى التئحئ، 
العةرة الاغ ضسرت صغث افجر والاسثغإ والمقتصئ، 
أظش  رغط  لطثسعة  آطظا  طةاق  لطمسطمغظ  وشاتئ 

صرغح وأولغائعا.
* وشغ حعر رجإ ٢عـ ضاظئ جرغئ سئث اهللا بظ جتح 
المسروشئ بسرغئ ظثطئ، تغث ظفث بماظغئ أجعد شصط 
طظ الختابئ، واتثة طظ أجرأ وأخطر المعمات سطى 
أسااب طضئ أرسئئ صرغحا وشغعا تمضظ الئطض واصث بظ 
سئث اهللا الامغمغ طظ صاض أول طحرك شغ جئغض اهللا 

وأجر آخرغظ، وصث ظجل شغ عثه السرغئ صرآن خالث.
بظ  سئغثة  أبغ  جرغئ  ضاظئ  ٨عـ  رجإ  حعر  وشغ   *
الئتر  ِجغش  غجوة  وتسمى  جعغظئ،  أرض  إلى  الةراح 

أي جاتض الئتر.
* وشغ حعر رجإ ٩عـ وصسئ غجوة تئعك، غجوة السسرة، 
وعغ آخر غجوات الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص وأضئر جغح ترضه سطى 
اإلجقطغئ  الصعة  إظعاء  الروطان  صرر  شسظثطا  اإلذقق. 
الاغ أخثت تعثد ضغاظعط؛ خرجئ جغعش الروم بصعى 
روطاظغئ وسربغئ تصثر بأربسغظ ألش طصاتض صابطعا بقبعن 
ألفاً طظ المسطمغظ. ضاظئ الظاغةئ أن اظاخر المسطمعن 
بالرسإ، شفر جغح الروم ضالفؤران بسث جماسعط بصثوم 
جغح المسطمغظ، وشغعا ظجل ججء ضئغر طظ جعرة براءة. 
وصث رجمئ تئعك تشغرات سسضرغئ شغ المظطصئ، جسطئ 
تطفاء الروم غاثطعن سظعا وغتالفعن السرب ضصعة أولى 
شغ المظطصئ. وترتإ سطى ذلك خدعع الظخراظغئ الاغ 
ضاظئ تمئ بخطئ العقء لثولئ الروم طبض إطارة دوطئ 

الةظثل، وإطارة إغطئ (طثغظئ السصئئ تالغاً).
* شغ ٤ طظ حعر رجإ جظئ ١٢عـ شاح المسطمعن 
طثغظئ افظئار شغ السراق بصغادة خالث بظ العلغث بسث 

أن شاح التغرة شغ جئعئ شارس.
* شغ رجإ جظئ ١٣عـ شاح خالث بظ العلغث رضغ اهللا 

سظه طثغظئ دطحص.
* شغ ٥ طظ رجإ جظئ ١٥عـ ضاظئ طعصسئ الغرطعك 
طظ  وعغ  الروم،  وجمعع  العلغث  بظ  خالث  بصغادة 
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التمث هللا والخقة والسقم سطى رجعل اهللا وسطى آله 
وختئه وطظ واقه وبسث،

الثسعة  تمطئ  وإلى  بساطئ..  اإلجقطغئ  افطئ  إلى 
إلسادة الثقشئ الراحثة بثاخئ..
السقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته

شغ طبض عثا الغعم الباطظ والسحرغظ طظ رجإ جظئ 
١٣٤٢عـ المعاشص لطبالث طظ آذار جظئ ١٩٢٤م أي صئض 
طؤئ جظئ وابظاغظ عةرغئ تمضـظ الضفار المساسمرون 
السرب  خعظئ  طع  وبالاساون  آظثاك،  برغطاظغا  بجساطئ 
وارتضإ  الثـقشئ،  دولئ  سطى  الصداء  طظ  والارك 
طخطفى ضمال جرغمئ الضفر الئعاح بإلشاء الثـقشئ شغ 
ذلك  َجتر  شغ  وإخراجه  الثطغفئ  وطتاخرِة  إجطظئعل 
افلغط  المخاب  عثا  تثث  تغث  ضان،  وعضثا  الغعم، 
شغ بقد المسطمغظ بالصداء سطى الثـقشئ... لصث ضان 
العاجإ سطى افطئ أن تصاتض طرتضَإ الضفر الئعاح بالسغش 
ضما جاء شغ تثغث الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص المافص سطغه سظ سئادة 
بظ الخاطئ رضغ اهللا سظه «َوأَْن َال نَُناِزَع اْألَْمَر أَْهلَُه إِالَّ 
أَْن تََرْوا كُْفراً بََواحاً ِعْنَدكُْم ِمْن اللَِّه ِفيِه بُْرَهاٌن» ولضظ افطئ 
لط تصط بما غآزُّ ذلك المةرم وأسعاَظه أّزًا تصطئه وأسعاظه 

خاجرغظ، بض ضان الرد ضسغفاً ق غرصى إلى ذلك!
الثقشئ  ضاظئ  أن  شئسث  افطئ،  تارغُت  أظطط  بط  وطظ 
عغ دولَاعا بالتص والسثل أخئتئ دولعا اآلن شعق 
خمسغظ طجصئ، وبأس تضاطعا بغظعط حثغث، تاى إن 
الحعر  عثا  طظاخش  حثته  سطى  وترضغا  جعرغا  زلجال 
شغ  وتثتعط  وغسغث  شرصاعط  غجغض  أن  غساطع  لط 
الجلجال  صئض  طجصعط  شغ  اجامروا  بض  واتثة،  دولئ 
ًة  ّلِ َعاٍم َمرَّ

ُ ْم ُيْفَتُنوَن ِ  ُ
َّ َوَال َيَرْوَن أَ

َ
وبسثه ق غثَّضرون! ﴿أ

ُرون﴾. كَّ ْم َيذَّ ُ وَن َوَال  ُ ِن ُثمَّ َال َيُتو ْ َت ْو َمرَّ
َ
أ

الزلزال یفضح 
النظام الدولی ومؤسساته

شغ حعر رجإ المترم طظ عثا السام ١٤٤٤عـ - ٢٠٢٣م وبمظاجئئ الثضرى الـ١٠٢ افلغمئ لصداء المةرطغظ 
شغ ٢٨ رجإ المترم ١٣٤٢عـ المعاشص ١٩٢٤/٣/٣م سطى دولئ اإلجقم الاغ أصاطعا جغث المرجطغظ طتمث 
ملسو هيلع هللا ىلص وإلشاء ظزام التضط اإلجقطغ (الثقشئ) الثي أظار جظئات الثظغا سطى طر ١٣ صرظًا، وباعجغه طظ أطغر تجب 
الاترغر  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ  صام  اهللا  تفزه  الرحائ  أبع  خطغض  بظ  سطاء  الةطغض  السالط  الاترغر 
باشطغئ الفسالغات الاغ ظزمعا التجب شغ المظاذص الاغ غسمض شغعا، ضما وأذطص تمطئ سئر اإلظارظئ بسظعان:

"ضغش تصام الثقشئ؟"
تّعجعا طساء غعم السئئ، ٢٧ رجإ المترم ١٤٤٤عـ المعاشص ١٨ حئاط/شئراغر ٢٠٢٣م، بمآتمر خااطغ خاص 
اشااته أطغر تجب الاترغر بضطمئ ظحرظا ظخعا شغ خثر عثا السثد، بط تظاول شغه ضعضئئ طظ تمطئ الثسعة 
(افجااذ أتمث الصخص، الثضاعر طتمث ططضاوي، الحغت غعجش طثارزة، افجااذ طتمث جاطع، المعظثس خقح 
الثغظ سداضئ طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر) أبرز المتاور المئغظئ لططرغصئ الحرسغئ إلصاطئ 

دولئ اإلجقم طظ جثغث، خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة.
لقذقع سطى أسمال المآتمر لمظ شاتاه طحاعثته طئاحرة، طظ خقل الرابط الاالغ:

https://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-activities/hizb-conferences/87062.html

املضاإ اإلسقطغ املرضجي لتجب الاترغر
املآتمر الثااطغ فسمال تمطئ الثضرى الـ١٠٢ لعثم الثقشئ
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 افربساء ٢ طظ حسئان ١٤٤٤عـ المعاشص ٢٢ حئاط/شئراغر ٢٠٢٣ طـ٢     السثد ٤٣١

الرئغج  ألصى  ٢٠٢٣م،  حئاط/شئراغر  طظ   ٧ شغ 
افطرغضغ جع باغثن خطاَبه الّسظعي سظ تالئ اقتتاد، 
الصعة  أعض  سطى  الاأضغث  خقله  طظ  غمضظظا  والثي 

والمظسئ شغ الئقد اإلجقطغئ بما غطغ:
- إّن سطى الصغادات شغ افطئ اإلجقطغئ طاابسَئ ودراجئ 
المعاصش تةاه الاطعرات وافتثاث والسظاوغظ الرئغسغئ 

شغما غاسطص بالمعصش الثولغ بحضض طسامر.
وجعده  شرض  غةإ  سالمغ  دغظ  اإلجقم  دغظ  إّن   -
سطى السالط، شصث وسث الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص ختئه بسرش ضسرى 
وظفعذه صئض صغام الثولئ اإلجقطغئ، بط اّتثث خطغفاه 
أبع بضر رضغ اهللا سظه طعصَش خراع طع أضئر دولاغظ 
بمعصش  تأجّغاً  والروم  شارس  وعما  وصاعا  السالط  شغ 

ظئغ اهللا سطغه الخقة والسقم.
تسئص  سالمغئ  رؤغئ  والمظسئ  الصعة  أعض  رؤغئ  إّن   -
الحرسغئ  الطرغصئ  عع  والةعاد  اإلجقم،  إلى  الثسعة 

إلزالئ السراصغض المادغئ شغ ذرغص تطئغص اإلجقم.
بسث ذلك، شإن خطاب تالئ اقتتاد الثي ألصاه باغثن 
غفخح سظ وصائع غمضظظا اقجافادة طظعا واجاشقلعا 

لخالح أطاظا، وعغ:
التصغصئ افولى: الخراع بغظ أطرغضا والخغظ

سطى الظصغخ طظ خطاب تالئ اقتتاد السام الماضغ، 
ططش  سطى  السام  عثا  باغثن  خطاب  ترضغج  صّض  شصث 
صال  الخغظغ،  المظطاد  إجصاط  سطى  وتسطغصاً  الخغظ، 
عّثدت  إذا  الماضغ،  افجئعع  أوضتظا  "ضما  باغثن: 
شسطظا  وصث  بطثظا،  بتماغئ  شسظصعم  جغادتظا  الخغظ 
التازم  طعصَفه  افطرغضغغظ  لطظاخئغظ  طآضثًا  ذلك"، 
شغ المسرح السالمغ. ضما أحار باغثن إلى الاصثم شغ 
دسمئ  تغث  طظطصاعا،  داخض  الخغظ  سثوان  اتاعاء 
ظععض العظث ضمظاشج لطخغظ، ودشسئ الغابان إلى 
ذرغص الاسطح السثواظغ، وسّجزت طعصش تاغعان السثائغ 

تةاه الخغظ.

طظ عظا غمضظ فعض الصعة والمظسئ شغ الئقد اإلجقطغئ 
لطارضغج  ضان  بقدظا  طظ  أطرغضا  اظستاب  أن  طقتزئ 
شغ  سمقؤعا  ضان  تغظ  وشغ  الخغظ،  طعاجعئ  سطى 
بقدظا ططالئغظ بـفسض المجغث شغ جئغض تتصغص غاغاتعا 
شغ المظطصئ طصابض دسٍط طادّي طظعا، وتطالإ أطرغضا 
اآلن بفسض المجغث سطى تساب الئقد اإلجقطغئ ظفسعا.

شغ  والمظسئ  الصعة  أعض  سطى  غةإ  الاغ  والتصغصئ 
دسط  عغ  إلغعا  الاظّئه  الثخعص  وجه  سطى  باضساان 
أطرغضا لطعظث بحضض ضئغر وغغر طسئعق، طظ أجض زغادة 
جغطرة العظث شغ المظطصئ، سطى تساب تصطغص ظفعذ 
باضساان بالطئع، وذلك باعرغط باضساان شغ خراع 
شاظئ طع ذالئان شغ أششاظساان، والتصغصئ اآلضثة عغ 
أن الاتالش المسامر لئاضساان طع أطرغضا لظ غةطإ لعا 

إق طجغثًا طظ الدرر.
التصغصئ الباظغئ: افزطئ اقصاخادغئ افطرغضغئ وظاائةعا

السالمغ -  الرأجمالغ  اقصاخادي  الظزام  اظعغار  خقل 
أو وحعضه سطى اقظعغار - تاول باغثن ذمأظئ ظاخئغه 
شغ  لضظ  اقصاخادغئ،  الةئعئ  سطى  إغةابغئ  باطّعرات 
خطابه عثا السام أحار إلى سةجه، صائقً: "صئض ساطغظ، 
غارظح،  غجال  ق  تصغصًئ  لضظه  غارظح"  اصاخادظا  ضان 
غحّضض  تغث  جطئغاً،  أطرغضا  شغ  السام  الرأي  غجال  وق 
اقصاخاد طخثر صطص رئغسغ، وبحضض سام، شإن ٧٥٪ 
غةإ  اقصاخاد  تسجغج  بأّن  غساصثون  افطرغضغغظ  طظ 
قجاطقع  وشصاً  السام،  عثا  صخعى  أولعغئ  غضعن  أن 
رأي جثغث لمرضج بغع لفبتاث ُأجري شغ الفارة طا بغظ 
١٨-٢٤ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٣م، تغث غسائر ٦٠٪ 
طظ افطرغضغغظ خفَخ تضالغش الرساغئ الختغئ صدغئ 
أولعغئ،  السمض  شرص  تعشغَر   ٪٤٩ غسائر  بغظما  أولى، 
الزروف  تةاه  جطئغئ  افطرغضغ  الحارع  رأي  وغجداد 
اقصاخادغئ العذظغئ، بغظما ٢١٪ شصط طظ افطرغضغغظ 

صّغمعا الزروف اقصاخادغئ بأظعا طماازة أو جغثة.
طظ عظا غمضظ فعض الصعة والمظسئ شغ بقدظا الثطعص 
ظفسعا  تةث  أطرغضا  أن  وعع  لخالتعط،  اجاظااج  إلى 
اإلظفاق  شغه  تساطغع  ق  عّح،  اصاخادي  وضع  شغ 
لاتصغص طخالتعا شغعا ضما ضاظئ شغ السابص، واساماد 
بقد  شغ  المتطغئ  افظزمئ  سطى  طرتضج  التالّغ  أطرغضا 
المسطمغظ، الاغ تظفص بثورعا طظ جغعب المسطمغظ، 

عغ أن غازبروم والحرضات الاابسئ لعا الغعم تاتضط 
شغ ضض طظ واردات وخادرات غاز أوزبغضساان لخالح 
إلى  خادراتظا  شغ  تاتضط  أظعا  تاى  الثارجغئ.  الصعى 
الخغظ. تتثد السسر وإذا لجم افطر تتثد التةط أغدًا. 
وتتثد اقجاغراد أغدا. ظاطصى الشاز طظ ترضماظساان 
وتةمعا  جسرعا  تتثغث  غاط  ضرودغضج،  حرضئ  سئر 
أغدًا طظ ذرشعط". وسقوة سطى ذلك شإن حرضئ لعك 
أوغض الروجغئ الاغ تظاب الشاز شغ أوزبغضساان أبصطئ 
ططغعن   ٦٠٠ تئطس  بثغعن  أوزبغضساان  ضاعض  أغدًا 
دوقر، عثا طا صاله الرئغج طغرزغاغغش شغ خطابه شغ 

طةطج الحغعخ.
ضسئإ آخر لفزطئ شغ صطاع الظفط والشاز والطاصئ تحغر 
الصطاع  عثا  تتثغث  ظصص  إلى  أوزبغضساان  جططات 
وصثم المسثات، وطع ذلك غصال إن ططغارات الصروض 
الثارجغئ صث أظفصئ سطى عثا الصطاع؛ سطى جئغض المبال 
طظ  اسائارًا  المرضجي  الئظك  ظحرعا  إلتخاءات  وشصاً 
٢٠٢١/٦/٣٠ بطس إجمالغ الثغظ الثارجغ ٤٣,٣ ططغار 
دوقر، طظعا ٤,٤ ططغار أظفصئ سطى صطاسغ الظفط والشاز 
والطاصئ. وطع ذلك لغج عظاك حك شغ أن طسزط عثه 
ولغج  الفساد.  طثططات  خقل  طظ  اخاطسئ  افطعال 
طث  طظ  بــثءًا  جغعبعط  طظ  غثشسعن  الظاس  أن  جرًا 

خطعط الشاز والضعرباء ولقخقتات أغدا.
دغظ  إن  صغض  شصث  ــثغــعن،  ال صدغئ  إلــى  وســـعدة 
أوزبغضساان الثارجغ شغ سام ٢٠٢٢ اصارب طظ ٤٠

ططغار دوقر، وعثا غسظغ أظه شغ رصئئ ضض ذفض غعلث 
عظاك دغظ بمصثار ١١٠٠ دوقر باإلضاشئ إلى الربا! 
٢٠٢٢ افول/أضاعبر  تحرغظ  شغ  طسطعطات  وتسإ 

ططغار   ٤,٢ وتثعا  لطخغظ  أوزبغضساان  دغعن  بطشئ 
دوقر. والثول المساسمرة بما شغ ذلك الخغظ أغدا 
الثغعن  عثه  أن  غسظغ  وعثا  ربعغئ.  صروضًا  تصثم 
جثادعا.  المساتغض  طظ  وغخئح  سام  ضض  تاجاغث 
جغضعن طظ المساتغض دشع الربا ظاعغك سظ الثغعن. 
وظاغةئ لثلك غتخض عآقء المساسمرون سطى الظفط 
والشاز وطعاردظا افخرى طةاظًا سطى تساب تطك الثغعن 
"باإلحارة  لااس  وشصًا  المبال  جئغض  سطى  وسعائثعا. 
إلى إدارة الةمارك الخغظغئ جطمئ أوزبغضساان ١,٠٧

ططغار دوقر طظ الشاز إلى الخغظ سام ٢٠٢٢"، وعثه 
بالطئع طسطعطات رجمغئ، وطا خفغ أسزط!

ضما لع أن عثه المئالس الطائطئ طظ الثغعن ق تضفغ 
دوقر  ططغار   ٤,٣ قصاراض  أوزبغضساان  شاثطط 
أخرى شغ سام ٢٠٢٣، تغث خرح بثلك وزغر المالغئ 
إلى  المصثطئ  المسطعطات  شغ  إغحمغاعف  تغمعر 
الساطئ  المعازظئ  طحروع  بحأن  الاحرغسغ  المةطج 

لطثولئ لسام ٢٠٢٣.
عثه افزطئ شغ أوزبغضساان عغ ظاغةئ تامغئ لطظزام 
الرأجمالغ المطّئص، شالرأجمالغئ دائما تئطى بافزطات. 
والثول اقجاسمارغئ بصغادة أطرغضا الاغ تفرض سطى 
السالط  أغرصئ  الصطإ"  أتادي  "السالط  جغاجئ  السالط 

وطظ ضمظه أوزبغضساان شغ طساظصع الرأجمالغئ.
لصث ضحفئ افزطئ المافاصمئ شغ صطاع الطاصئ طرة أخرى 
سثم خقتغئ ظزام التضط السطماظغ شغ أوزبغضساان. 
وأولؤك الثغظ عط سطى رأس عثا الظزام ق غعامعن 
واقصاخادغئ  السغاجغئ  الظاس  بمتظئ  اإلذقق  سطى 
بجغادة  طظحشطعن  عط  بض  وغغرعا.  واقجاماسغئ 
برواتعط؛ لثلك غةإ سطى أعض أوزبغضساان المسطمغظ 
اإلذاتئ بعثا الظزام والسمض طع تجب الاترغر إلصاطئ 
دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، شفغعا 
سجتعط وضراطاعط. تعشر دولئ الثقشئ لضاشئ رساغاعا 
الضعرباء والشاز وغغرعا طظ طعارد الطاصئ، سمق بعثي 
َوالَْماِء،  الْكََألِ،  ثـََالثٍَة: ِفي  «النَّاُس ُشَركَاُء ِفي  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رجعل 

 َوالنَّاِر» رواه أتمث وأبع داود
َدَعاُكْم  ِإَذا  ُسوِل  َوِللرَّ ِھ  ِللَّ اْسَتِجيُبوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ ُّ

َ
أ ﴿َيا 

ِلَما ُيْحِييُكْم﴾
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ أوزبغضساان

غاّضئ الطرف سظ تخاسث وتغرة اقتاصان شغ الحارع 
تاى  تظصثعا  ولظ  اقصاخادي،  لفحطعا  اإلجقطغ 
أطرغضا، شصث أخئح تظص الظاس سطى التضام أحّث طظ 
خعشعط طظ ذشغان أذرسعط العتحغئ. شغ عثه التال، 
شإن افظزمئ التالغئ عغ بغظ أطرغظ؛ إطا الئطح الثي 
وحأظعط، طا  غرشع طساعى الشدإ، وإطا ترك الظاس 

غفسح المةال أطاطعط لاتصغص تشغغر جثري.
التصغصئ البالبئ: الاحرذم السغاجغ افطرغضغ

ذضر باغثن اقظصسام السمغص بغظ التجبغظ الرئغسغغظ 
خعره  لضظه  والثغمصراذغ)،  (الةمععري  أطرغضا  شغ 
إّن  لظا  غصال  طا  شصال: "غالئاً  وراءه،  أخئح  افطر  وضأن 
الثغمصراذغغظ والةمععرغغظ ق غمضظعط السمض طساً"، 
والةمععرغعن  الثغمصراذغعن  "اجامع  أضاف:  بغظما 
طساً". إن اساراف باغثن بأن العجط السغاجغ افطرغضغ 
طظصسط بحثة سطى أجج تجبغئ جغآدي إلى ضسش شغ 

اتثاذ الصرارات، تاى تطك الماسطصئ بالئقد اإلجقطغئ.
افطرغضغئ  العقغات  صاطئ  المتطغئ،  الةئعئ  وسطى 
صعاظغظ  باحرغع  الثغمصراذغعن  سطغعا  غسغطر  الاغ 
غسغطر  وقغات  أدرجئ  بغظما  الظفط،  حرضات  ضث 
سطغعا الةمععرغعن طبض تضساس الحرضات الخظاسغئ 
الثدراء شغ صائماعا السعداء، شدمظئ العقغات الاغ 
طظاعدئ  بصاشئ  اظاحار  الةمععرغعن  سطغعا  غسغطر 
افطرغضغغظ  الظاخئغظ  لاترغخ  والمعاجرغظ،  لطعةرة 
سطغعا  غسغطر  الاغ  العقغات  تظحر  بغظما  الئغخ، 
لاسجغج  بالمعاجرغظ،  الارتغإ  بصاشئ  الثغمصراذغعن 
ظاخئغعط المآغثغظ لطعةرة، وغسامر الخراع السمغص 
بغظ التجبغظ تعل التص شغ تمض السقح واإلجعاض.

سمطغئ  اقظصسام  غسغص  الثارجغئ،  المسائض  وشغ 
صّعضئ  السابص،  شغ  شمبقً  أطرغضا،  شغ  الصرار  اتثاذ 
اتخاقت وزغر الثارجغئ افطرغضغ السابص جعن ضغري 
إدارة  بعا  تصعم  الاغ  الدشط  أجالغإ  الثغمصراذغ 

السسعدغئ  الةمععرغعن  ودشع  إغران،  ضث  تراطإ 
باغثن  إدارة  ضشط  أضسش  طا  الظفط،  إظااج  لثفخ 

سطى روجغا.
وطظ عظا شإن العاصع الثي غمضظ فعض الصعة والمظسئ 
أطرغضا  تأبغر  أن  عع  اجاشقله  اإلجقطغئ  الئقد  شغ 
لغارك  التجبغظ،  بغظ  الخراع  بسئإ  غاصطص  سالمغاً 
السغاجّغ  العجط  لضّظ  بقدظا،  شغ  جغاجغا  شراغاً 
التالغ شغ بقدظا ق غساطغع طضء عثا الفراغ السغاجغ 
العاجع، شالتضام والسغاجغعن التالغعن طصطثون سمغ 
صادرغظ  وغغر  الشربغ  والسغاجغ  اقصاخادي  لطظزام 
وعع  شحطعط،  جئإ  عع  وعثا  شضرغاً،  اقجاصقل  سطى 
طا غةسطعط طسجولغظ وشغ تغرة طظ أطرعط شغ عثه 
افغام الخسئئ، شصث تثّطئ أطرغضا سظعط سظثطا أتاذئ 
بعط افزطات طظ ضض جاظإ. شعق ذلك، شإن المسالةات 
الشربغئ لطمحاضض، الاغ غآطظ بعا الرأجمالغعن، تجغث 
جثغثة  تطعل  إلى  بتاجئ  وأظعط  ترّدغاً،  افوضاع 
اظصقبغئ، لضّظ طخالتعط الحثخغئ طاضظئ شغ الظزام 
المساسمر التالغ، تمظسعط طظ الافضغر أو الاثبر، سطى 
لثلك  تصغصغاً.  تشغغرًا  تتثث  الاغ  التطعل  شغ  افصض 
غاسغظ اجاشقل عثا الفراغ إلتثاث تشغغر تصغصغ شغ 

الئقد اإلجقطغئ.
لغاأطض أعض الصعة والمظسئ عثه التصائص البقث بسظاغئ. 
تضام  وضثلك  صئض  ذي  طظ  أضسش  أطرغضا  أن  واضح 
المسطمغظ، وأن عظاك شراغاً شغ الصغادة تالغاً ق غمضظ 
غضعظعن  ق  السغاجغغظ  طظ  جثغث  جغض  طظ  إق  ططآه 
تابسغظ فطرغضا المرغدئ، بض غرغثون لثغظعط أن غسطع 
وق غسطى سطغه، وغسائرون السغاجئ رساغئ لحآون افطئ 
وإظعط  الحرسغئ،  بافتضام  وخارجغاً  داخطغاً  اإلجقطغئ 
لصادرون سطى إظصاذ السالط ضطه طظ السصعط شغ التفرة 

السمغصئ الاغ تفرتعا أطرغضا بةحسعا وغطرجاعا.
إذا تسطط أعض الصعة والمظسئ الثرس طظ خطاب باغثن، 
الفاحض  السغاجغ  العجط  طظ  دسمعط  شسغستئعن 
الصائط، تعغؤئ لعجط جغاجغ جثغث، جاعجثه الثقشئ 
وغعطؤث  اهللا،  بإذن  صرغئاً  الصائمئ  الظئعة  طظعاج  سطى 
ضسش  وغظضحش  طةثعا،  إلى  اإلجقطغئ  افطئ  تسعد 
ِذيَن  الثول الاغ تسمى بصعى السالط الضئرى، ﴿َوَسَيْعَلُم الَّ

 ﴾يَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبون
َ
َظَلُموا أ

أزطئ الطاصئ يف أوزبغضساان 
أجئابعا وسقجعا

خطعرة  أحــث  ضاظئ  الحااء  عــثا  الطاصئ  أزطــئ  إن 
السظعات  شغ  سطغه  ضاظئ  طما  أوزبغضساان  أعض  سطى 
برد  شغ  والشاز  الضعرباء  اظصطاع  شئسئإ  السابصئ. 
الحااء الصارس غساظغ الظاس شغ ضاشئ المظاذص بمظ 
العضع  ضئغر.  بحضض  ذحصظث  الساخمئ  أعض  شغعط 
العضع  العقدة  طساحفغات  وتاى  المساحفغات  شغ 
خسإ. ضاظئ عظاك تصارغر سظ أذفال غاتعل لعظعط 
إلى الطعن افزرق طظ الئرد. وضاظئ عظاك أغدًا تصارغر 
طظ  غمعتعن  الظاس  بأن  تفغث  الاعاخض  وجائض  سطى 
الشاز  ظصص  وبسئإ  الضربعن.  أضسغث  بأول  الاسمط 
طادغئ،  خسائر  طظ  أغدًا  الظاس  غساظغ  والضعرباء 
طجرسئ  شغ  الئرد  طظ  دجاجئ   ٣٢٠٠٠ ظفصئ  شمبق 

فتث رواد افسمال شغ وقغئ ظاطاظةان.
أو  الغعم  تزعر  لط  أوزبغضساان  شغ  الطاصئ  أزطئ 
بافطج، شعغ طعجعدة طظث شارة ذعغطئ. لصث ساظى 
الظاس طظ عثه المحضطئ شغ أغام الطاغغئ ضرغمعف 
أغدا، لضظعط لط غامضظعا طظ اقتاةاج فظعط ضاظعا 
خائفغظ طظ بطحه. وبسث عقضه بثأ الظاس غسئرون 
سقظغئ سظ اجاغائعط واضطرت التضعطئ إلى اقساراف 

رجمغًا بعجعد افزطئ ولضظ بسث شعات افوان.
غحغر المسآولعن إلى زغادة الططإ سطى الطاصئ ضأتث 
افجئاب الرئغسغئ لطمحضطئ، شعض عثا ختغح تصا؟ دسظا 
ظظاصض إلى التصائص. شمبق وشصًا لطمسطعطات المعجعدة 
سطى طعصع إتخاءات الثولئ إذا تةاوز اجاعقك الشاز 
سام ٢٠٠٠، ٥١ ططغارًا شصث بطس سام ٢٠٢٠ طا غجغث 
صطغًق سظ ٤٦ ططغار طار طضسإ. وضائئ بطعطئغرج أظه 
شغ  الشاز  سطى  المتطغ  الططإ  وخض   ٢٠١٩ سام  شغ 
الئقد إلى ٤٠ ططغار طار طضسإ. وضائئ بغ بغ جغ 
شغ ٢٠٢٢/١٢/١٥ أن ٣,٨ ططغار طار طضسإ طظ الشاز 
تحضض ٢٥٪ طظ اتاغاجات جضان أوزبغضساان. تزعر 
عثه افرصام أن اقجاعقك صث اظثفخ. ختغح، وشصًا 
لمظزمئ أوبك أظاةئ أوزبغضساان سام ٢٠٢١، ٤٦,٤
المسطعطات  عثه  لضظ  الشاز.  طظ  طضسإ  طار  ططغار 
شغ  الطاصئ  صطاع  سظ  المسطعطات  فن  طعبعصئ.  غغر 
إلى  باإلضاشئ  سطغعا.  اقساماد  غمضظ  ق  أوزبغضساان 
٦٠ إظااج  غاط  أظه  إلى  الثاخطغئ  الئغاظات  تحغر  ذلك 

شغ  لئطعطئغرغ  ووشصًا  الشاز.  طظ  طضسإ  طار  ططغار 
إظااج  لجغادة  أوزبغضساان  تثطط   ٢٠٢٢/٣/٢٤
الشاز الطئغسغ بظسئئ ٢٠٪ بتطعل ظعاغئ السصث لضظعا 
الثاخطغ.  لقجاعقك  اإلضاشغ  الشاز  بمسزط  تتافر 
وصال الظائإ افول لعزغر الطاصئ أ. أتمث خعجغغش إظه 
سام  الشاز  طظ  طضسإ  طار  ططغار   ٥٣,٦ إظااج  تط  إذا 
بمصثار  جغرتفع   ٢٠٣٠ سام  الشاز  إظااج  شإن   ،٢٠٢١

٦٦,١ ططغار طار طضسإ.
الرجعم  شغثغع  وبتسإ  لطضعرباء  بالظسئئ  أطــا 
الماترضئ لعزارة الطاصئ شصث تط شغ سام ٢٠٢١ إظااج 
واجاعقك  الضعرباء  طظ  جاسئ  ضغطعواط  ططغار   ٧٢
أغظ  إذن  جاسئ،  ضغطعواط  ططغار   ١٦,٢ ضان  الظاس 
ذعئئ ضض الضعرباء المائصغئ؟ وسطغه شالضعرباء ضاشغئ 

أغدًا قتاغاجات الحسإ، شما عغ المحضطئ إذن؟!
بالمسادن  غظغ  بطث  أوزبغضساان  أن  المسروف  طظ 
طغرزغاغغش  الرئغج  خــرح  والسطتغئ.  الةعشغئ 
بظفسه طظ سطى المظئر: "لثغظا غاز، لثغظا ذعإ، لثغظا 
وخدروات..."  شعاضه  لثغظا  صطظ،  لثغظا  غعراظغعم، 
إذن أغظ تثعإ ضض عثه البروات؟ سطى جئغض المبال 
أوزبغضساان  باسئ  التضعطغئ  اإلتخاءات  لطةظئ  وشصًا 
٢٠١٩ سام  الثعإ  طظ  دوقر  ططغار   ٤,٩ صغماه  طا 

و٥,٨ ططغار دوقر سام ٢٠٢٠ و٤,١ ططغار دوقر سام 
٢٠٢١ و٤,٢٥ ططغار دوقر سام ٢٠٢٢. شأغظ تثعإ 
ضض عثه البروة؟! الةعاب عع أظعا اظاصطئ إلى أغثي 
Kun.uz الثول الضاشرة اقجاسمارغئ. شفغ طصابطئ طع

أضث ظائإ وزغر المالغئ السابص سئث اهللا سئث الصثغروف 
أن الحرضات الروجغئ تسغطر سطى واردات وخادرات 
الشاز شغ أوزبغضساان صائق: "لسعء التر شإن التصائص 

تصائص بقث إىل جغعش املسطمني
طساثطخئ طظ خطاب باغثن سظ تالئ اقتتاد لسام ٢٠٢٣م
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تامئ: ضطمئ أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ ...

جاظصرض  عثا  (لضض  التدعر.  طظ  التار  بالاخفغص 
أطرغضا. أولغس بقتعظعف ص٢٢٨)

المفارصات.  "طفارصئ  شصال  خراتئ  أسطظعا  طظ  وعظاك 
الغعم غدشط غرب طسغتغ طسظ غمعت، سطى السالط 
التمض  طظع  لغصئض  اإلجقطغ  السالط  وسطى  البالث 
لماذا  ولضظ  الشرب.  شسض  طبطما  والاسصغط  واإلجعاض 
الثي  العصئ  شغ  طسظا  اظاتار  تطش  غثخطعا  أن  سطغعط 
ذعئظا؟"  صث  ظضعن  سظثطا  افرض  لعرابئ  شغه  غصفعن 

(طعت الشرب. باترغك بعضاظظ ص١٠٤)
الختئ  طظزمئ  سطى  السضان  خفخ  طعمئ  ُألصغئ 
دساغات  إلظااج  اإلسقم  وزارات  طظ  واتثثت  السالمغئ 
وإسقظات، ووزارات الختئ باضرغج جععدعا لاتثغث 
واإلجعاض،  الصغخرغئ  السمطغات  وإجراء  الظسض 
وضظائج  "طساجث  السئادة  دور  سطى  والصائمغظ 
وطسابث" تعل السالط إلصظاع الظاس باقظخغاع لاتثغث 
الصاعرة  ضمآتمر  السضان  بمآتمرات  طاعَّجئ  الظسض. 
وغغرعا  ١٩٩٥م  سام  بضغظ  وطآتمر  ١٩٩٤م،  سام 
لاأخغر جظ الجواج والتمض إلى طا بسث جظ السحرغظ 
بسث  التمض  وسثم  العقدات،  بغظ  والمئاسثة  ساطاً، 
لعالإ  طظ  التمض  طظع  وجائض  وتعشغر  افربسغظ،  جظ 

وتطصات وواصغات ذضرغئ.
جمغض أن جغاجغغظا شغ أظزمئ التضط الصائمئ شغ بقد 
عض  ولضظ  تص،  عع  بما  غظطصعن  أتغاظاً  المسطمغظ 
طظسطش  أول  سظث  أظعط  أم  صالعا؟  طا  سطى  غخمثون 
غغرضط  طظ  حر؟  أظه  سرشعا  طا  شغتادظعن  غسعدون 
الظصث  وخظثوق  لطئظك  وسرضعا  بطعلعا  الئقد  شاح 
الثولغغظ، وبرظاطب الشثاء السالمغ والمظزمات الشربغئ 
والغعظسغش  التضط،  شغ  والثغمصراذغئ  اقصاخاد،  شغ 

شغ الختئ والغعظغسضع شغ الاسطغط؟!
عا عع وزغر الختئ والسضان ذه الماعضض غآضث بأن 
شغ  تسئئئ  صث  الباظغ  الظعع  افذفال  حطض  ذسعطات 
ظععر عثا المرض طةثدًا شغ الغمظ بسث أن ضان صث 
السالمغئ  الختئ  بمظزمئ  خطاه  غصطع  ق  بط  اظاعى، 
وتععمعن  لعا!  جثغث  طظ  وزارته  دضاضغظ  وغفاح 
الظاس بأظه ُأْظِةَج شغ طعاجعئ شغروس ضعروظا، وصماط 
باطسغط الظاس بطصاح غغر آطظ، وتمطامععط طسآولغئ 
طا جغةري لعط جراء عثا الاطسغط! ولط تةرؤوا سطى 
رد الطسعطات، فن لسابضط جال لطمساسثات المربعذئ 
بعا! لصث بطس تطسغط طظزمئ الختئ السالمغئ شغ بسخ 

الئقد ضث شغروس ضعروظا جئرًا!
ألط غثضر بظ تئاعر أظه غتااج إلى صعة عائطئ تضسر 
غا  اإلجقم؟!  غضفغ  أق  الشربغ؟  الرأجمالغ  الظزام 
رئغج العزراء: إن تجب الاترغر غترص سطى طثاذئئ 
أبظاء  طظ  ضشغرعط  المسطمغظ  بقد  شغ  السغاجغغظ 
المسطمغظ، وجغزض غطرق افبعاب تاى ُتْفَاَح له بسعن 
اهللا، وُتَضطض جععده بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ 
ا َلَنْنُصُر  لصعله تسالى: ﴿ِإنَّ سطى طظعاج الظئعة، طخثاصاً 
اُد﴾،  َ ْش َ

ْوَم َيُقوُم األ َ ْنَيا َو َياِة الدُّ َ ْ ِ ا ِذيَن آَمُنوا 
ُرُسَلَنا َوالَّ

 «ِة وبحرى ظئغه ملسو هيلع هللا ىلص «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة َعلَى ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

ظزمئ  شسالئ"،  وق  آطظئ  لغسئ  "الطصاتات  حسار  تتئ 
طآجساا بظغان والختعة الاظمعغئ غعم ٢٠٢٣/٠٢/٠٧م 
بخظساء ظثوة بسظعان "خطعرة الطصاتات سطى الئحرغئ". 
ضاظئ  والماثخخئ  المعمئ  ورصاان،  شغعا  َطْئ  ُصثِّ
بضطغئ  المساسث  وافجااذ  الئاذظغئ  أطراض  فخخائغ 
الطإ شغ جاطسئ خظساء الثضاعر سئث السجغج الثغطمغ، 
والطصاتات  افدوغئ  حرضات  سطى  شغعا  ج  سرَّ وصث 
المظدعغئ تتئ طظزمئ الختئ السالمغئ. وتدر الظثوة 
لحآون  وظائئاه  تئاعر  بظ  السجغج  سئث  العزراء  رئغج 
افطظ والثشاع جقل الروغحان، ولحآون الرؤغئ العذظغئ 
الماعضض  ذه  والسضان  الختئ  ووزغر  الةظغث  طتمعد 
وآخرون. وصث تتثث شغ الظثوة رئغج طةطج العزراء 
شصال: "إن الرأجمالغئ الشربغئ شغعا تظعع سةغإ، وعغ 
طظ  جاء  الشربغ  الظزام  وإن  افخرى  الحسعب  تصاض 
أجض العغمظئ والسغطرة سطى الئطثان الظاطغئ ضطعا، وق 
اقجاسماري  الشربغ  الظزام  سئاءة  طظ  الثروج  غمضظ 
الثي غاتضط شغ اقصاخاد السالمغ بالثوقر وغغره طظ 
افدوات إق إذا ضان عظاك صعة عائطئ تضسره". (ختغفئ 

البعرة افربساء ٢٠٢٣/٠٢/٠٨م السثد ٢١٢٦٥)
إن جرائط طظزمئ الختئ السالمغئ تعل السالط تضاد ق 
ُتْتَخى لضبرتعا، وعغ لغسئ ولغثة الغعم. إن جغاجئ 
خقل  طظ  افطراض  وظحر  والظساء،  لطرجال  الاسصغط 
أشرغصغا  أعالغ  ُذسِّط  شصث  جثغثة،  لغسئ  الطسعطات 
السالمغئ  الختئ  طظزمئ  بثأت  شصث  اإلغثز.  بفغروس 
سام ١٩٧٤م بمعمئ تصطغض السضان شغ السالط البالث 
خظسعا  طظ  فن  القتغظغئ)،  أطرغضا  أشرغصغا،  (آجغا، 
جضاظعط،  تظاصص  غرون  افبغخ  السرق  أختاب  طظ 
شغ   ١:١٠ بظسئئ  البالث  السالط  جضان  تجاغث  طصابض 
إلى  البالث  السالط  تضام  وغثشسعن  ٢٠٥٠م،  السام 
السرق  عثا  ضان  ١٩٦٠م  سام  شغ  جضاظعط.  تتثغث 
"أوروبا، أطرغضا، أجارالغا، وضظثا" غحضطعن ربع جضان 
السالط (٧٥٠ ططغعن طظ ٣ ططغار ظسمئ). (طعت الشرب. 
باترغك بعضاظظ ص ٣٢). ولشعص عثا السرق الئحري 
شغ حععاته، تاى اظتسر تسثاد ظفعس جضاظه، لغخض 
طع  وغاعصع  السالط،  جضان  جثس  إلى  ٢٠٠٠م  سام 
طظاخش الصرن التالغ ٢٠٥٠م أن غخض تسثاد جضاظه 
إلى سحر جضان السالط. (طعت الشرب. باترغك بعضاظظ 

ص ٣٣) غالئغاعط طظ ضئار السظ.
سصث السرق افبغخ شغ طططع تسسغظات الصرن الماضغ 
شغ طثغظئ جان شراظسغسضع افطرغضغئ طآتمرًا لطظثوة 
سثد  تتثغث  برظاطب  سطى  شغه  الاخثغص  تط  السالمغئ، 
السضان شغ السالط. وعثف الئرظاطب الرئغج عع خفخ 
بغظ  الفارق  تصطص  بتغث  البالث  السالط  شغ  العقدات 
جضاظه وجضان السرق افبغخ، وغحمض الئرظاطب صرابئ 
تسصغمًا  الئرظاطب  وغادمظ  السالط.  تعل  بطث  الـ١٠٠ 
إجئارغاً لطظساء والرجال طساً. وق غرابئ بأن غثطإ أتث 
أسداء المآتمر الظثوة السالمغئ بالصعل: إذا خفدظا سثد 
صادرغظ  الظاس  غئصى  شطظ  افرضغئ٩٠٪  الضرة  جضان 
اقصاراح  عثا  صعبض  وصث  الئغؤغئ،  افضرار  إلتاق  سطى 

جرائط طظزمئ الختئ الساملغئ 
لظ غعصفعا إق دولئ الثقشئ
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أطظعا بعاجطئ التضام السمقء المتغطغظ بعا، شضاظعا 
غظعجطعن أطام غععد شغ ضض ترب تظحإ تاى َأْسَطْعا 
دولئ غععد خعرًة غغر خعرتعا الاغ وخفعط اهللا بعا 
التضام  غضاش  ولط  َْسَكَنة﴾..  َواملْ ُة  لَّ الّذِ ُم  ِ ْ َعَل ْت  َ ﴿َوُضِر
إزالئ  طظ  الصدغئ  ظصض  شغ  العجع  بثلعا  بض  بثلك، 
طظ  غظستإ  لسطه  طسه  الافاوض  إلى  غععد  ضغان 

حغء طما اتاطه جظئ ١٩٦٧!
أبحع  تمارس  زالئ  وطا  ضاظئ  غععد  دولئ  إن  بط 
الةرائط شغ شطسطغظ، وطةجرة بض ططتمئ جظغظ شغ 
٢٠٢٣/١/٢٦ حاعثة سطى ذلك، شصث صام جغح ضغان 
جظغظ،  طثغط  باصاتام  طثجةئ  ضئغرة  وبصعات  غععد 
وتظفغث طةجرة اجاحعث خقلعا تسسئ حعثاء، وأصثم 
وعثم  بالصاض  الةرائط  أصخى  اجاسمال  سطى  خقلعا 
اجامر  بط  بالةراشات.  والثعج  الةرتى  سطى  السعر 
بسثواظه سطى ظابطج، واصاتط طثغط سصئئ جئر وَصاض 
غتثث  ذلك  وضض  والةرتى..  الحعثاء  شضان  وَجرح، 
دون أن غاترك التضام شغ بقد المسطمغظ لظةثتعط، 
بض ضان أطبطعط ذرغصئ طظ أسطظ وجاذاه بغظ المةرم 
وطظ وصسئ سطغه الةرغمئ صاتطعط اهللا أظى غآشضعن! 
وضغش غفسطعن شعق ذلك وعط غعرولعن لسصث جرغمئ 
طسغرة  طخر  تضام  صاد  أن  شئسث  غععد،  طع  الاطئغع 
الثل والععان عثه تئساعا المظزمئ وتضام ضض طظ 
عع  وعا  والمشرب..  والئترغظ  اإلطارات  بط  افردن 
الئرعان  اجاصئض  شصث  بالةرغمئ  غطتصعط  السعدان 
رئغج السعدان وزغر خارجغئ غععد إغطغ ضععغظ شغ 
الثرذعم ٢٠٢٣/٢/٢ لئتث تطئغع السقصات!! وضطعط 
ْجَرُموا 

َ
ِذيَن أ ُب الَّ شار الثي غطفعط ﴿َسُيِص ق غسئأ بالخَّ

اُنوا َيْمُكُروَن﴾. َ ِ َوَعَذاٌب َشِديٌد ِبَما  َّ َصَغاٌر ِعْنَد 
والسةغإ أظه طع ضض تخسغث أو ضض جرغمئ غصعم بعا 
ضغان غععد شإن صادته غضعظعن، شغ أطسعط أو شغ 
غعطعط، شغ أتدان تضام السرب أو شغ زغارة لعط، 
تغث ضان ظاظغاعع صئغض جرغمئ جظغظ ضغفا شغ صخر 
الظزام افردظغ!.. وخقل جرغمئ جظغظ ضاظئ السططئ 
أظعا  زسمئ  فظعا  وباساراشعا  غععد  طع  أطظغًا  تظسص 
جاعصش الاظسغص افطظغ بسث الةرغمئ، وإذن عع ضان! 
ولضظ افسةإ وافغرب عع أظه سظثطا غصعم بطض طظ 
شغ  شغصاض  وأعطه  بطثه  سظ  غثاشع  شطسطغظ  أبطال 
المةجرة،  تطك  بسث  غععد  طظ  جئسئ  الصثس  سمطغئ 
شإن التضام شغ بقد المسطمغظ غسارسعن بالاظثغث! 
واإلطارات  ترضغا  شغ  الثارجغئ  وزارات  أداظئ  شصث 

وافردن وطخر شغ بغاظات ختفغئ سمطغئ الصثس!!
عآقء  ذسظعا  طظ  عغ  وتثعا  شطسطغظ  لغسئ  بط 
أخرى  بصاسًا  جطَّمعا  أو  اجاسطمعا  ضثلك  بض  التضام، 
ذاعرة طظ أرض اإلجقم، شضحمغر ضمعا المحرضعن 
خاطاعن..  باضساان  وتضام  دولاعط  إلى  العظثوس 
"بعرطا"  طغاظمار  شغ  غثبتعن  الروعغظةا  والمسطمعن 
بط  غئخرون..  ق  ظائمعن  ضأظعط  بظشقدش  وتضام 
ترضساان الحرصغئ الاغ ترتضإ الخغظ المةازر شغعا، 
خمئ  خاطائ  المسطمغظ  بقد  شغ  الصائمئ  والثول 
طسألئ  إظعا  المةازر  سظ  صالئ  ظطصئ  شإذا  الصئعر 
ِإْن  ْم  ِ ِ ْفَوا

َ
أ ِمْن  َتْخُرُج  ِلَمًة  َ ْت  َ ُ ﴿َك لطخغظ!  داخطغئ 

َيُقوُلوَن ِإالَّ َكِذبًا﴾...
الثي  بالععان  المساسمرون  الضفار  غضاش  لط  بط 
شصام  سصغثتعا  سطى  تطاولعا  بض  بافطئ،  ألتصعه 
الماطرف باُلعَدان بترق ظسثئ طظ المختش الحرغش 
السئئ  جاعضععلط  شغ  الارضغئ  السفارة  طئظى  أطام 
السعغثغئ  السططات  جماح  بسث  ٢٠٢٣/١/٢١م، 
المختش  ترق  شغ  جرائمعط  تاابسئ  بط  بثلك.. 
 ..٢٠٢٣/١/٢٧ الةمسئ  ضعبظعاجظ  وشغ  قعاي  شغ 
حثغث  بئغان  طرخثه  سئر  افزعر  ذالسظا  ذلك  بسث 
طتاوقت  وجه  شغ  بالعصعف  وغطالإ  غثغظ  الطعةئ 
سطماء  أن  حك  وق  الثغظغئ..  بالمصثجات  السئث 
افزعر غسطمعن أن الرد سطى إتراق المختش ق غضعن 
باإلداظئ الطفزغئ، بض غةإ أن تاترك الةغعش ظخرة 
ترب  إسقن  عع  المختش  شترق  ودغظه،  اهللا  لضااب 
بترب  غضعن  شالرد  وسصغثتعا،  اإلجقطغئ  افطئ  سطى 
ْد  ْرِب َفَشّرِ َ ْ ِ ا ْم  ُ

َّ ا َتْثَقَف تحرد بعط طظ خطفعط ﴿َفِإمَّ
ُرون﴾. كَّ ْم َيذَّ ُ ْم َلَعلَّ ُ ْم َمْن َخْلَف ِ ِ

أغعا المسطمعن: إن السثوان سطى المسطمغظ ق غةابه 
وق  تسمظ  ق  المثئر  شارغئ  المزعر  طظمصئ  بضطمات 
تشظغ طظ جعع، بض ُغرد السثوان بتث السغش، بدربات 
سطغه  ضان  طا  عثا  الحغطان..  وجاوس  السثو  تظسغ 
وطةرغات  خقشئ،  لعط  ضاظئ  سظثطا  المسطمعن 
افتثاث شغ سععدعط تظطص بثلك، وعثا أطر بابئ ق 
غظضره خاتإ بخر وبخغرة.. شأطبطاه صائمئ شغ تارغت 
ضبغر،  قبظ  والظعاغئ  (الئثاغئ  تظاصطاعا  المسطمغظ 
وشاعح الئطثان لطَئَقُذري، وتارغت ابظ خطثون، وتارغت 

اإلجقم لطثعئغ، وطخادر أخرى)، وأظصض لضط طظعا:
(- بط دخطئ جظئ ٨٧ لطعةرة... وشغعا غجا صاغئئ بظ 
اظاخش  شما  بثارى...  أسمال  طظ  وعغ  بغضظث،  طسطط 
الثي  وضان  الظخر...  سطغعط  اهللا  أظجل  تاى  الظعار 
ألإ سطى المسطمغظ رجض أسعر طظعط، شُأجر شصال أظا 
أشاثي ظفسغ بثمسئ آقف أبعاب خغظغئ صغماعا ألش 
ألش، شأحار افطراء سطى صاغئئ بصئعل ذلك طظه، شصال 
صاغئئ: ق واهللا ق أروع بك طسطما طرة باظغئ، وأطر به 

شدربئ سظصه.).
(بط دخطئ جظئ ٩٠ طظ العةرة... وشغعا اساثى داعر 
وأخثعظ  طسطمات  شغعا  جفغظئ  سطى  السظث  تاضط 
طظ  غصاص  بأن  والغه  إلى  الثطغفئ  شأرجض  أجغرات، 
وأظصث  جغحًا  الصاجط  بظ  طتمث  شصاد  الزالط،  ذلك 
وشاح  الطاغغئ  التاضط  ذلك  طظ  واصاص  المسطمات 

بقد السظث.)
(بط دخطئ جظئ ٢٢٣ لطعةرة شثرج ططك الروم إلى 
وجئغاً..  صاًق  زبطرة  بأعض  شأوصع  المسطمغظ  بقد 
الثطغفئ  ذلك  شئطس  طساخماه  وا  اطرأة  وخاتئ 
لطمرأة..  واظاصط  جغحًا  وصاد  لئغك  شأجاب  المساخط 
"صرب  سمعرغئ  له  شصغض  أسزط  الروم  بقد  أي  وجأل 

أظصرة" شفاتعا.)
(- بط دخطئ جظئ ٥٨٢ لطعةرة... وشغعا غثر أرظاط 
ضئغرة  صاشطٍئ  سطى  الطرغص  شصطع  الضرك  خاتإ 
شاةعج  وأجر،  شَصاض  طخر،  طظ  جاءت  "التةغب" 
طظ  السساضر  وذطإ  لتربه،  الّثغظ  خقح  الّسططان 
الئقد، وظثر إن َظَفَر به لغصاطّظه، شأظفره اهللاَّ به جظئ 
٥٨٣عـ شغ وصسئ تطغظ طظاخش ربغع اآلخر، وطظ بط 
صاطه خقح الثغظ بغثه ججاء غثره وصطسه الطرق. بط 

ضان تترغر افصخى شغ ٢٧ رجإ ٥٨٣عـ.)
رواغئ  طآلش  شإن  ١٨٩٠م  سام  ١٣٠٧عـ  شغ  بط   -)
شغ  سرضعا  تاول  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  رجعل  سطى  شغعا  اشارى 
سئث  الثطغفئ  سطط  شطما  بارغج،  شغ  المسارح  أتث 
وتسمث  إجطظئعل  شغ  شرظسا  جفغر  اجاثسى  التمغث 
إذا  بأظعا  عثده  بط  السسضري،  بالطئاس  طصابطاه 
طع  السقصات  صطع  السبماظغئ  الثولئ  جاسطظ  سرضئ 
"أظا  حثغثة  بطعةئ  وخاذئه  ترب،  ضتالئ  شرظسا 
إذا  رؤوجضط  سطى  الثظغا  جأصطإ  المسطمغظ..  خطغفئ 
لط تعصفعا تطك المسرتغئ" شاجاةابئ شرظسا وطظسئ 

سرض المسرتغئ..)
أي  أن  تغظعا  غثرضعن  ضاظعا  المساسمرغظ  الضفار  إن 
بصطع  جغصابض  والمسطمغظ  اإلجقم  لترطات  اظاعاك 
الصرآن  سطى  ُغساثى  والغعم  افصثام...  وضسر  افلسظئ 
الضرغط وسطى الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص، وسطى بقد المسطمغظ وق 
ُغرّد السثوان! وطا ذلك إق لسثم وجعد اإلطام، الثطغفئ 
الراحث الثي غصغ افطئ حر افسثاء.. جاء شغ التثغث 
َوَرائِِه،  اْإلَِماُم ُجنٌَّة، يَُقاتَُل ِمْن  َا  الختغح المافص سطغه «إمِنَّ

َويُتََّقى ِبِه».
الصعة  أعض  غا  إلغضط  الاعجه  أضرر  شإظغ  الثاام  وشغ 
خثر  حفاء  غساطغع  طظ  شصط  أظاط  إظضط  والمظسئ.. 
طظ  شصط  أظاط  دغظضط،  أسثاء  أسثائعا  طظ  افطئ 
المسطمعن  إلغه  وخض  الثي  الععان  ضسر  غساطغع 
بضط،  اهللا  بارك  واجئضط  إلى  شصعطعا  بقدعط..  شغ 
إلصاطئ  الاترغر  تجب  ظخرِة  ظخرتظا،  إلى  صعطعا 
شتسإ  الظخر  ذرغَص  لغسئ  شعغ  الراحثة،  الثقشئ 
افولى  الثرجئ  شغ  فظعا  بض  العاصع،  وخش  باب  طظ 
شرٌض سزغط، وطظ ق غسمض وعع صادر إلصاطئ الثقشِئ 
سزغط  شإبمه  الئغسئ،  غساتص  الثي  الثطغفِئ  وإغةاد 
ضأظه طات طغائ جاعطغئ لطثقلئ سطى حثة اإلبط ضما 
صال ملسو هيلع هللا ىلص «َوَمْن َماَت َولَْيَس ِيف ُعُنِقِه بَْيَعٌة، َماَت ِميَتًة َجاِهلِيًَّة»، 
وأطا الباظغئ شصث َحَرع المسطمعن بئغسئ الثطغفئ صئض 
أن غحرسعا باةعغج رجعل اهللا وأداء شرض دشظه ملسو هيلع هللا ىلص، 
رضغ  سمر  أن  والبالبئ  الثقشئ..  فعمغئ  ذلك  وضض 
الثطغفئ  قظاثاب  أطثًا  جسض  صث  وشاته  غعم  سظه  اهللا 
طظ السائ المئحرغظ بالةظئ بقبئ أغام ق تجغث، وإذا 
لط غافص سطى الثطغفئ خقلعا شطغصاض المثالش، وضان 
طظضر،  سظعط  غظصض  ولط  الختابئ  طظ  طف  سطى  ذلك 
سطغظا  طدى  صث  وظتظ  الختابئ،  طظ  إجماسًا  شضان 
عغ  الثقشئ  إصاطئ  شإن  وعضثا  البقبات"!  طظ  "جمٌع 

أطر سزغط.
غا جظث اهللا: إظظا ظثرك أظه لظ تظجل طقئضٌئ طظ السماء 
تصغط لظا خقشئ، وإظما ُغظجل اهللا طقئضًئ تساسثظا إذا 
شغ  طخثوق  وسث  وعغ  الثقشئ،  إلصاطئ  بةث  سمطظا 
اِت  َ ِ ا ِذيَن َءاَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ ُ الَّ َّ ضااب اهللا ﴿َوَعَد 
ْم﴾..  ِ َقْبِل ِمْن  ِذيَن  الَّ اْسَتْخَلَف  َكَما  ْرِض 

َ
اْأل  ِ ْم  ُ

َّ ْسَتْخِلَف َ َل
المطك  عثا  بسث  اهللا  رجعل  تثغث  شغ  سج  وبحرى 
الةئري، غصعل ملسو هيلع هللا ىلص: «...ثُمَّ تَكُوُن ُملْكاً َجْربِيًَّة َفَتكُوُن َما َشاَء 
اللَُّه أَْن تَكُوَن ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة َعَىل 
ِة» ُبطَّ َجَضَئ ملسو هيلع هللا ىلص. أخرجه أتمث.. وإظظا ظثرك  ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
ضثلك أن أسثاء اإلجقم جغسّثون إصاطئ الثقشئ طظ 
صئض  طظ  أحغاسعط  طصعلئ  وغرددون  ُطتاقً،  جثغث 
ْم﴾، ولضظ ضما ضاظئ تطك  ُ ُ ُؤَالِء ِدي َ طساعجئغظ، ﴿َغرَّ 
المصعلئ وباقً سطى صائطغعا، وأسج اهللا دغظه وظخر أعطه، 
التضغط  السجغج  شاهللا  وبال،  سطغعط  عغ  الغعم  شضثلك 
أن  دون  بةث،  غسمطعن  الثغظ  المثطخغظ  سئاده  طع 
َ َباِلُغ  َّ ﴿ِإنَّ  تسالى:  صعُله  وجعارَتعط  صطعَبعط  غفارق 
ٍء َقْدرًا﴾، عآقء طع ضض غعم غمر  ْ َ ّلِ 

ُ ُ ِل َّ ْمِرِه َقْد َجَعَل 
َ
أ

َو  ُ  َ ُقوُلوَن َم َ غصاربعن طظ عثا "الصْثر" بإذن اهللا.. ﴿َو
بًا﴾... ْن َيُكوَن َقِر َ أَ ُقْل َع

 والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته
المعاشص  عـ   ١٤٤٤ رجإ  طظ  والسحرغظ  الباطظ  شغ 

٢٠٢٣/٢/١٩م      
أخعضط سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

أطغر تجب الاترغر

وجارسئ دول الدرار لقساراف بعا.
وق زال حعر رجإ غاضرر طروره ووجعه حاتإ داطع 
وق  الاضئغرات  دوي  تسمع  أغاطه  تسث  لط  السغظغظ، 
خثإ الاعطغقت، وق حعارسه تحعث الجغظئ وأعازغب 
اقظاخارات. شق خطغفئ غةغح الةغعش، وق صادة ترد 

السثوان، وق راع غخعن الرسغئ!
أغعا المسطمعن، غا خغر أطئ ضاإ اهللا لعا السجة وترم 
سطغعا الععان: فن الثقشئ تخظضط التخغظ صث زال 
عط  وتثعط  الثطفاء  وفن  تخظ،  بشغر  باط  أن  بسث 
طظ ترك جغعحضط المئارضئ وخظسعا اظاخاراتضط، بات 
اقظاخار طظسغا وباتئ جغعحضط طحطعلئ بسث أن تض 
خظساط  طظ  أظاط  الثغر  رجإ  الثطفاء.  طتض  السفعاء 
تسغثوظعا الغعم بإذن  وأظاط طظ  أطةاده شغ السابص 
اهللا طا اساخماط باهللا، واتثثتط إصاطئ الثقشئ صدغاضط 
المخغرغئ، وأسطغاط صغادتضط لطثساة المثطخغظ طظ 
الثّغرة  أطاظا  جاظةإ  شعض  الئررة.  العاسغظ  أبظائضط 
المسطاءة أطبال سمر وخالث وخقح الثغظ لاترغر أرض 
شطسطغظ طظ جثغث، وإصاطئ الثقشئ الراحثة تاى ق 
ظسمع شغعا بمبض عثه الظضئات؟ أسغثوا لرجإ أطةاده 
تاى ظسغث لفطئ رغادتعا واظاخاراتعا شغ حعر رجإ 
الثغر وغغره طظ الحععر، وتاى ظمتع طظ ذاضرة افطئ 

تطك الطغالغ السعداء الاغ تعالئ سطغعا.
وبغسئ  افوائض،  الختابئ  ضعمئ  عمئ  ظسألك  الطعط 
ق  واظاخار،  سج  ورجإ  ضظخرعط،  وظخرا  ضئغساعط، 

 رجإ ذل واظضسار
َن﴾ ْؤِمِن ْعَلْوَن ِإن ُكنُتم مُّ

َ
نُتُم األ

َ
ُنوا َوَال َتْحَزُنوا َوأ ِ

َ ﴿َوال 

أعط المسارك فظعا ضاظئ بثاغئ أول طعجئ اظاخارات 
لطمسطمغظ خارج ججغرة السرب، وآذظئ باصثم اإلجقم 

السرغع شغ طظطصئ بقد الحام.
* شغ ٥ طظ حعر رجإ سام ٩٢عـ سئر الصائث ذارق بظ 

زغاد الئتر افبغخ الماعجط إلى افظثلج لفاتعا.
المسطط  الصائث  شاح  ٢١٦عـ  السام  طظ  رجإ  وشغ   *

الصاضغ أجث بظ الفرات ججغرة خصطغئ.
* وشغ ١٢ رجإ سام ٤٧٩عـ اظاخر افطغر غعجش بظ 

تاحفغظ سطى الفرظةئ شغ طسرضئ الجقصئ.
* وشغ ٢٧ رجإ طظ سام ٥٨٣عـ أي شغ لغطئ اإلجراء 
الصائث  بصغادة  اإلجقطغئ  الةغعش  دخطئ  والمسراج 
وتررعا  الصثس  طثغظئ  افغعبغ  الثغظ  خقح  الظاخر 
وذعر  الخطغئغغظ،  اتاقل  طظ  ساطاً   ٨٨ تعالغ  بسث 
المسةث افصخى طظ افجر شغ طسرضئ تطغظ السزغمئ.
شإلغضط  طآجغه  أطا  أغاطه،  وزعرة  رجإ  أطةاد  عثه 

أجعد أغاطعا:
الثقشئ  إلشاء  تط  ١٣٤٢عـ،  سام  رجإ   ٢٧ شغ   *
وبعثه  ضمال،  طخطفى  الطسغظ  غث  سطى  السبماظغئ 
اجامرت  الاغ  والمضائث  المآاطرات  ظةتئ  الثطعة 
والتخظ  الروتغ  الرابط  لاثطغر  السظغظ  سحرات 

العاصغ لفطئ اإلجقطغئ، وضرت سطغظا الئقغا.
طةازر  أشزع  ١٣٦٧عـ  سام  طظ  رجإ  حعر  وحعث   *
غععد شغ شطسطغظ طبض طةجرة دغر غاجغظ، وطةجرة 

أبع حعحئ.
صغام  رجمغًا  أسطظ  ١٣٦٧عـ  سام  رجإ   ٧ وباارغت   *
المئارضئ،  شطسطغظ  أرض  سطى  الشاخإ  غععد  ضغان 

تامئ ضطمئ السثد: شاتضط حعر رجإ شق تفعتضط أطةاده
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 افربساء ٢ طظ حسئان ١٤٤٤عـ المعاشص ٢٢ حئاط/شئراغر ٢٠٢٣ طـ٤     السثد ٤٣١

افخعة  بغان  "إذقق  طسمى  تتئ  تفٌض  لئظان  حمال  ذرابطج  طثغظئ  شغ  البصاشغ  الخفثي  طرضج  شغ  ُسِصَث 
اإلظساظغئ شغ ذرابطج والحمال"، الائج شغه التص بالئاذض، واخاطط شغه افذان بـ(افوبرا) والاراظغط والخطعات 
الضظسغئ! طظ جاظئه أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ لئظان شغ بغان ختفغ: أظه جئص وأخثر بغاظًا 
تثر شغه طظ العبغصئ المحئععئ المسماة "افخعة اإلظساظغئ" شغ ١٤ أغار ٢٠٢٠م، وأظعر طا شغعا طظ طثالفئ 
لقجقم، وخاذإ الئغان السطماء، والمحاغت، والثطئاء بالصعل: ضفى بضااب اهللا سج وجض وبعثي رجعل اهللا 
ا َفَال َتْقُعُدوا  َ ِ  

ُ
َزأ ْ َ ْس ُ ا َو َ ِ ِ ُيْكَفُر 

َّ ْن ِإَذا َسِمْعُتْم آَياِت 
َ
ِ اْلِكَتاِب أ َل َعَلْيُكْم  ملسو هيلع هللا ىلص ُطرِحثغظ، غصعل اهللا تسالى: ﴿َوَقْد َنزَّ

ْم﴾، وشغ عثه اآلغئ، الثقلئ العاضتئ سطى الظعغ سظ طةالسئ  ُ ْثُل ُكْم ِإذًا ّمِ ِه ِإنَّ ِ
ْ ِ َحِديٍث َغ ٰ َيُخوُضوا  َّ ْم َح ُ َمَع

أعض الئاذض طظ ضض ظعع، سظث خعضعط شغ باذطعط، شضغش بمظ غرغث أن غخطظع دغظًا جثغثًا عع تعلغفٌئ 
خئغبٌئ تتئ ذرائع واعغئ؟! وحثد الئغان سطى أن: شضرة دطب سئادة المسطمغظ طع ذصعس غغرعط ق سقصئ لعا 
باقساثال، وإظما غاسطص عثا بفرض دغظ جثغث ق غرضغ اهللا، وإّن المحارضئ شغ ذصعس غغر المسطمغظ إبمعا 
سظث اهللا ضئغر، والاعصغع سطى طبض عثه العبائص إبمه أسزط وأضئر. ولفئ الئغان إلى أن: افخض شغ السقصئ 
ًق  بغظ اإلجقم وغغره، أن غسرض ضّض طظعط طا سظثه طظ سصائث وأشضار، ظاخئًا افدلئ والئراعغظ سطغعا، تعخُّ
إلى إبئات التّص والتصغصئ، وسطغه شإّن افخض شغ سقصئ المسطمغظ بشغرعط طظ الظاس، أن غثسععط جمغسًا، 
دون أّي حضض طظ أحضال اإلضراه، إلى اإلجقم بعخفه رجالئ اهللا الثاتمئ. وخاط الئغان طثاذئا المسطمغظ 
أن  واسطمعا  شالفزععا،  دغظضط  فتضام  طثالٌش  لسصغثتضط  طظاصٌخ  عع  العبغصئ  عثه  شغ  طا  ضض  إّن  بالصعل: 
وغثطؤعن،  غخغئعن  بحٌر  ضطعط  وطتّثبعن،  وشصعاء  سطماء  وإظما  ضعظعت،  وق  دغظ  رجال  شغه  لغج  دغظضط 
وخطاب اهللا عع خطاٌب لضض افطئ، وإظما غظعب سظضط شغ تطئغص اإلجقم سطغضط طظ تسطعظه بغساضط وخفصئ 
غثضط لغضعن خطغفًئ سطغضط غتضمضط باإلجقم صرغئًا إن حاء اهللا شغ دولاه الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

الاصى وشث طظ تجب الاترغر/ وقغئ السعدان، بإطارة افجااذ سئث السزغط سغسى، سدع تجب الاترغر، غراشصه ضض طظ 
افجاتثة بقل سطغ، سدع تجب الاترغر، وسخام غعجش، وسئث اهللا طتةعب طظ طآغثي التجب، الاصى العشث غعم 
افتث ٢٠٢٣/٢/١٢م، بالسمغث جرالثاط أتمث سبمان، طثغر حرذئ جمارك وادي تطفا. بّغظ افجااذ سئث السزغط 
لطسمغث، الشرض طظ الجغارة؛ أن تجب الاترغر/ وقغئ السعدان، ضان صث دحظ تمطئ لمتاربئ المثثرات شغ وضالئ 
جعظا لفظئاء غعم افتث ٢٠٢٣/١/٢٢م، وأن عثه التمطئ تادمظ طتاضرات وظثوات وأتادغث جماعغرغئ، ولصاءات 
طع المسآولغظ شغ الثولئ ضٌض تسإ تثخخه، واظازمئ عثه التمطئ أغطإ وقغات السعدان. ضما أوضح أطغر العشث 
أن ضغان غععد له دور طئاحر شغ إغراق السعدان بالمثثرات، طئغظا خطعرة الاطئغع طع عثا الضغان الشاخإ. وخاط 
تثغبه بأن التض الةثري لمحضطئ المثثرات وغغرعا طظ المحاضض الاغ تسب بعا الئقد، سقجعا شغ أتضام سصغثة 
اإلجقم السزغط، تطئصعا دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة. وأبظى طثغر حرذئ الةمارك سطى طا غصعم به التجب 
حاضرًا لطعشث الجغارة العادشئ، طامظغاً لطتجب الاعشغص، وصال إظعط جغحارضعن شغ أي سمض غصعم به التجب إن حاء اهللا. 
وشغ الجغارة الباظغئ، الاصى العشث بالمصثم خالث طتمث سطغ، ظائإ طثغر حرذئ طتطغئ وادي تطفا، وحرح له افجااذ 
سئث السزغط طا غصعم به التجب والشاغئ طظ تمطاه، شأبظى المصثم سطى التجب وطئادرته، وضان طما صاله: (ضعن التجب 
غتدر إلغظا شغ عثه الصدغئ وغسطمظا عثه المطئعسات شعثا غسظغ أظه تجب سزغط و"طا جاعض")، وتمظى أن تتثو 
بصغئ افتجاب السغاجغئ شغ السعدان تثو تجب الاترغر، ططالئاً بإصاطئ ظثوة ضئرى بالمثغظئ، وصال إظه جغعخض عثا 
افطر لفخ طثغر الحرذئ الثي ضان غغر طعجعد وصئ الجغارة. وشغ الثاام حضر العشث وتمظى لطتجب الاعشغص شغ أسماله.

الئطث  أعض  خظاسات  إشقس  إلى  أدى  طا  الئطث،  أعض 
والاشثغئ  والمفروحات  والمقبج  افتثغئ  (خظاسئ 
وخغر  المظجلغئ...)،  والمسثات  والجغظئ  والظزاشئ 
سئر  افوروبغ  الخغث  فجطعل  ظعئا  المشرب  بتار 
بالمعاد  افوروبغغظ  وطث  الةائرة،  الخغث  اتفاصغات 
تعل  بط  واتاضاراتعط،  لخظاساتعط  خثطئ  افولغئ 
الئطث لتثغصئ خطفغئ لسغاتئ واجاةمام رساع أوروبا، 
وأطعالعط  الئطث  أعض  طغاه  اجاظجشئ  الاغ  جغاتاعط 
شغ خغاظئ الفظادق والمظاةسات والمقعغ والمقسإ 
اتاقل  سطى  سطفا  السظئ،  أحعر  أضبر  الثاوغئ 
تعلاعا  بسثطا  بتارعط  طظ  وترطاظعط  حعاذؤعط 
تط  بط  خاخئ،  لمطضغئ  افوروبغئ  السغاتئ  حرضات 
بروات  طظ  اقجاسمارغئ  افوروبغئ  الحرضات  تمضغظ 
تطك  سئر  وبتره  أرضه  وأسماق  وبره  بتره  الئطث 
ضض  اجاظجشئ  تاى  الزالمئ،  اقجاسمارغئ  السصعد 
طظ  الصطغض  الصطغض  إق  فعطعا  ترك  وطا  الئطث  خغرات 
طسادظعط  أطا  بترعط،  وجمك  أرضعط  تخاد  أرذل 
أعض  جطع  شظثرة  طترطئ،  سظعط  شعغ  وطظاجمعط 
غقء  إلى  أدى  تةارتعط  شغ  المساسمر  وتتضط  الئطث 

طتاخغطعط ولتعطعط وأجماضعط وضض طسغحاعط.
ضض عثا السار والثجي وق ترى عثا اقتتاد افوروبغ 
الئائج شغ ععاظه وتخثع بظغاظه وإشقس طظزعطاه 
طع  غاساطض  تراه  ق  دوله،  وتظاشر  أزطاته  وتراضط 
ضض  تأطغظ  وظغفاعا  ضمساسمرات  إق  الثوغقت  عثه 
التاضمئ  عغ  اقجاسمارغئ  الرؤغئ  شعثه  طخالته. 
اقجاسماري  افوروبغ  اقتتاد  بغظ  لطسقصئ  والظاظمئ 

وضض دوغقت العظغفئ اقجاسمارغئ وطظعا المشرب.
السقصئ  تطك  طظ  إق  ضاظئ  شما  افخغرة  تعخغاه  أطا 
لاتخغض  اقباجاز  أدوات  طظ  وأداة  اقجاسمارغئ 
ظض  شغ  اقجاسمارغئ  المخالح  طظ  المجغث  وتأطغظ 
الاطاتظ والاضالإ اقجاسماري لثول الشرب. وططفات 
تضاد  المشربغ  المطش  شغ  تعظغفعا  غاط  الاغ  اقباجاز 
تتخر شغ ططش الختراء وططش تصعق اإلظسان وططش 

الخغث الئتري وططش المظاعجات الفقتغئ.
أطا الةعات المترضئ لعثه المطفات شماسثدة، شماى 
سظ  غسثو  ق  الئائج  افوروبغ  اقتتاد  عثا  أن  ُسِطط 
جابصا  ق  له  ضاظئ  وطا  أصض،  وق  أضبر  ق  جعصا  ضعظه 
جغاجئ  تضعن  أن  شدق  خارجغئ  جغاجئ  قتصا  وق 
خثطئ  الضئرى  دوله  تاظازسه  بض  طعتثة،  خارجغئ 
طظ  اقجاسماري  شاقباجاز  وسطغه  الثاخئ،  لمخالتعا 
ورائه دوطا دولئ أو دول طظ ذلك اقتتاد افوروبغ 
الئائج. واقباجاز افخغر ق غفعط إق شغ عثا السغاق 
غاغئ  لاتصغص  عع  اإلظسان  تصعق  ططش  وتترغك 
اجاسمارغئ، شأوروبا اقجاسمارغئ غغر طسظغئ بعتحغئ 
الظزام بالمشرب تةاه أعطه، شعغ طظ خظسئ وتعحظا 
وغثتعط سطى دطائظا خثطئ قجاسمارعا، شق غاتاطص 

طشفض طدئعع بسفاعئ تصعق إظساظعا.
الفطسفئ  شغ  أخغض  حص  وأبثا  دوطا  اقجاسمار  عع 
تزائر  وخجي  بسار  طرشعصا  المطسعظئ  الرأجمالغئ 
تعارحعا  شغ  الشرب  ضقب  جسار  عع  اقجاسمار، 
وجربعطئ تعتحعط الاغ اجاحرت واجافتطئ وتان 
زطظ اجاؤخالعا، وضفى بثقشئ اإلجقم السزغط ذئغئا 
﴿َوَلَتْعَلُمنَّ  صرغإ.  لظاظره  غثا  وإن  قجابابعا،  تاذصا 

 ﴾ٍن ْعَد ِح َ ُه 
َ
َنَبأ

بالسمض  الضئرى  الظفطغئ  الحرضات  تسعث  غضظ  لط 
تسعث  جعى  الضربعظغ  التغاد  طسار  إلى  لطعخعل 
سطى  السمض  طظ  بثقً  شعغ  له،  صغمئ  ق  العرق  سطى 
شغ  بالمئالشئ  تصعم  الضربعظغئ  اقظئسابات  طظ  التث 
تطعغث الئغؤئ، والاسرغع شغ زغادة اقتائاس التراري 
شغ  الةحع  جعى  داشع  طظ  له  لغج  طاجاغث  بحضض 
العصعد  سطى  اقساماد  شغ  والامادي  افطعال،  جمع 
افتفعري، وسثم اقلافات لاعخغات الةعات الثاسمئ 
الخثغصئ  المسارات  ظتع  الاتّعل  دسط  شغ  لقظثراط 

لطئغؤئ الظزغفئ.
اجاثراج  "خطط  أّن:  طعظغاعر  إظغرجغ  طعصع  ذضر 
ضئرى  ظفطغئ  حرضئ  وسحرغظ  لثمج  والشاز  الظفط 
جغظاب اظئسابات ضربعظغئ تساظجف طا غخض إلى ٩٠٪ 
طظ طعازظئ الضربعن المائصغئ شغ السالط الئالشئ ١,٥

درجئ طؤعغئ".
شالحرضات الظفطغئ الثمج الضئرى شغ السالط تّصصئ 
أرباتًا شغ السام ٢٠٢٢ بما غصارب المائاغ ططغار دوقر، 
وبمصارظئ أرباتعا طظ جظئ فخرى ظةث أّظعا تداسش 
أرباتعا سطى تساب اإلظسان والئغؤئ، وافرصام الاالغئ 

تفخح سظ المصال وتشظغ سظ الئغان:
افرباح بالمطغارات سام ٢٠٢١ افرباح بالمطغارات سام ٢٠٢٢ اجط الحرضئ  

٢٣  ٥٦ إضسعن طعباغض افطرغضغئ 
٤٠   ٢٠ حض الععلظثغئ الئرغطاظغئ 
٣٧   ١٦ حغفرون افطرغضغئ   
٢٨   ١٣ برغاغح بارولغعم الئرغطاظغئ  
٢٠   ١٦ تعتال إظغرجغ الفرظسغئ  

عثه  جظاعا  الاغ  الطائطئ  افرباح  عثه  جراء  وطظ 
الحرضات شصث ذالئئ الثول الشربغئ بفرض ضرائإ 
إضاشغئ سطغعا شصال الرئغج افطرغضغ جع باغثن: "إّن 
تضالغش  لثفخ  ضاشغًا  جعثًا  تئثل  ق  الظفط  حرضات 
"غظغمئ  بأّظعا:  الدثمئ  افرباح  ووخش  الطاصئ" 
بأّظه:  وصال  أوضراظغا  ترب  طظ  تاربح  وأّظعا  ترب"، 

"جغططإ طظ الضعظشرس شرض ضرائإ سطغعا".
افوروبغ  اقتتاد  ودول  برغطاظغا  ذالئئ  وضثلك 
شرض ضرائإ سطى حرضات الظفط صث تخض إلى ٣٠٪.

حرضات الظفط الضربى 
تداسش أرباتعا وتثالش تسعثاتعا

ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ــــــــــ

إّن عثه الحرضات الظفطغئ الثمج وبثقً طظ تصطغص 
إظااجعا الظفطغ تحعث تالغًا طرتطئ تطعغر ١٥٧ تصًق 

جثغثًا باإلضاشئ إلى ١٣٥٠ تصًق صغث الاحشغض.
وشغ السام ٢٠٢١ وطططع السام ٢٠٢٢ شصط واشصئ 
افطرغضغئ  حغفرون  وعغ  ضئرى  ظفطغئ  حرضات  أربع 
وحض الععلظثغئ الئرغطاظغئ وإغظغ اإلغطالغئ وتعتال 
شغ  دوقر  ططغار   ٥٨ اجابمار  سطى  الفرظسغئ  إظغرجغ 

طحروسات جثغثة.
الظفطغئ  الحرضات  فسمال  العائض  الاعجع  وعثا 
صث  أّظه  حك  ق  الظفط  تصعل  تطعغر  شغ  الضئرى 

غاسّئإ شغ ضاربئ بغؤغئ طظاخغئ.
تطعغث  إلى  غآدي  ق  الحرضات  عثه  جحع  إّن 
وتسإ،  التراري  اقتائاس  شغ  والاسّئإ  الئغؤئ 
طظ  الصادطئ  افجغال  بروات  ظجف  شغ  جغاسّئإ  بض 
وغراضط  الدسغفئ،  الحسعب  طعارد  وغظعإ  الطاصئ، 
طسزط  تساب  سطى  افغظغاء  طظ  صطغطئ  تفظئ  بروات 
الرأجمالغئ  الثول  تصعم  تغظ  شغ  افرض،  جضان 
الاغ  الدرائإ  ظسئئ  سطى  طسعا  والاظسغص  بتماغاعا 

طظعا. تتخطعا 
إّن عثا اقخاقل الضئغر شغ العضع اقصاخادي لطسالط 
غغر  طاعازن  سادل  ظزام  إق  إخقته  غساطغع  ق 

طعجعد إق شغ اإلجقم.
شثولئ الثقشئ الصائمئ صرغئا بإذن اهللا عغ العتغثة 
طةرد  باسائارعا  الحرضات  سمض  ضئط  سطى  الصادرة 
آلغئ تصثم طظ خقلعا خثطات شظغئ تأخث سطغعا أجرة 
طتثدة لصاء طا تصثطه طظ جععد، شق غاط تمطغضعا 
تمظتعا  الاغ  اقطاغازات  جاار  تتئ  الظفط  لتصعل 

الثول لعا.
وططضغئ تصعل الظفط شغ اإلجقم تئصى ططضغئ ساطئ 
ق غةعز تتعغطعا لمطضغئ افشراد، شق ُتّمطك لطحرضات 
تثغر  إظما  والثولئ  اقطاغاز،  طظتعا  بتةئ  طططصًا 
أختابعا  وعط  الرساغا  جمغع  لمخطتئ  المطضغئ  عثه 
طصابض  بأسمالعا  شاصعم  الحرضات  وأّطا  افخطغعن، 
وافرباح  افخعل  وتئصى  طتثودة  بسغطئ  أجرة 

 لسائر الظاس

شمع  بالمشرب  اقجاسمارغئ  العظغفئ  دوغطئ  سظ  أطا 
الاغ  اإلعاظات  وجغض  اقجاسماري  السفعر  عثا  ضض 
تضال لعا، شعغ ق ترى شغ عثه السقصئ اقجاسمارغئ 
أوسجت  أن  خطعاتعا  أصخى  بض  وسارا،  خغاظئ 
وطظ  وخجغعا  سارعا  بغان  تقوة  العجغض  لئرلماظعا 
ظئ  وَضمَّ اقجاسمارغئ،  وظغفاعا  شغ  طاضغئ  أظعا 
سظ  أشختئ  بسثطا  الرجمغ  ردعا  تغبغات  شغ  ذلك 
خطفغئ افزطئ طظ ضعظعا طاسطصئ بالاترضات الثارجغئ 
لرأس الظزام خثطئ لقجاسمار المظاشج (الئرغطاظغ 
أن  شغه  جاء  اجاةث)،  الثي  وافطرغضغ  تتثغثا 
أوروبغغظ  برلماظغغظ  طظ  دروجا  غظازر  "ق  المشرب 
دولئ  لضعظه  المشرب،  طخالح  ضث  أجظثة  غمطضعن 
المساعى  سطى  واصاخادغا  جغاجغا  وتامعصع  تاترك 
افشرغصغ وافطرغضغ، باإلضاشئ إلى سقصاتعا الصعغئ، 
الحغء الثي خطص طااسإ لطةاظإ افوروبغ"، وأخجى 
أجطعب  سطى  سطفا  الفاسض  سطى  الئغان  تسمغئ  طظعا 
الئرلمان  "غسرب  الئغان  خئس  الثي  والمسضظئ  الثلئ 
المشربغ سظ خغئئ أططه إزاء المعصش السطئغ والثور 
غغر الئظاء الثي لسئاه خقل المظاصحات شغ الئرلمان 
الاعخغئ  طحروع  بحأن  والمحاورات  افوروبغ 
السغاجغئ  المةمعسات  بسخ  لئقدظا،  المسادغئ 
المظامغئ لئطث غسائر حرغضا تارغثغا لطمشرب. وغأجش 
لاطك المعاصش والممارجات الاغ ق سقصئ لعا بالخثق 
إذا  الحراضئ".  روح  تصادغعما  الطثغظ  واإلخقص 
السمال  تجب  برلماظغع  خعت  الاغ  إجئاظغا  اجابظغظا 
افوروبغ  الصرار  ضث  التاضط  اإلجئاظغ  اقحاراضغ 
شدق سظ تطئغع اإلجئان لسقصاعط اقجاسمارغئ طع 
شئتضط  الئطةغضغ  الصداء  سظ  أطا  بالمشرب،  الظزام 
بئروضسض  الئرلمان  بمصر  تمئ  الرحاوي  واصسئ  أن 
ساخمئ بطةغضا، إذن تئصى شرظسا عغ الفاسض تخرا 

وصخرا شِطط خجي وسار الاسمغئ؟!
عع سار دوغقت السار، دوغقت العظغفئ اقجاسمارغئ، 
الظزام  ضث  شرغط  سار،  أطرعا  وضض  سار  ضض  شاق 
أعض  وخغاظئ  اقجاسمار  خثطئ  شغ  وجعثه  بالمشرب 
الثار، بسثطا تتعل لحرذغ ودرضغ لتراجئ وتأطغظ 
وجثر  اقجاسمارغئ،  فوروبا  الةظعبغئ  التثود 
إطضاظات أعض الئطث لاتصغص غاغئ المساسمر، وتخثى 
طظ  والمتروطغظ  الئآجاء  طظ  اآلقف  سحرات  وطظع 
أوروبا  دول  برواتعط  ظعئئ  الثغظ  أشرغصغا  بطثان 
وجعععط  سطى  عاطعا  تاى  وأشصرتعط  اقجاسمارغئ 
غاسعلعن شاات ظعئعط، طظ العخعل إلى حعاذؤعا 
بض شغ خجغه غسسى لاعذغظعط بئقد المشرب لاشغغر 
التدارغئ  الترب  طظ  ضةجء  التداري  أعطه  ظسغب 
الظزام  عثا  سمض  بط  وأعطه،  اإلجقم  ضث  الثائرة 
جاجعجا سطى أبظاء المسطمغظ لمخطتئ اقجاثئارات 
سطى  الشرب  ترب  شغ  ضطغئ  اظثرط  بسثطا  افوروبغئ 
اإلجقم وأعطه، وشغ تصارته غافاخر بثلك، بط جسض 
الئطث جعصا وأغرصعا بالمظاةات افوروبغئ بسث أن تط 
جتص إظااج وخظاسات أعض الئطث سئر ظزاطه الدرغئغ 
اقتفاق  سئر  المساسمر  شافوروبغ  المحآوم، 
تط  بمعجئعا  الاغ  الحراضئ"  "اتفاصغات  اقجاسماري 
إسفاء حرضاته وطظاةاته طظ ضرائإ الةمارك، وشغ 
المصابض تط تسعغخ عثه العاردات المالغئ الاغ تط 
طظ  تةئى  بدرائإ  طظعا  افوروبغ  المساسمر  إسفاء 

أزطئ املشرب واقتتاد افوروبغ 
وسار السقصئ اقجاسمارغئ!

(الةجء الباظغ وافخري)
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طظاجغ طتمثـ 

إطالق بیان "األخوة اإلنسانیۀ فی طرابلس والشمال"
کتم للحق وافتراء على دین اهللا

صام وشث طظ تجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ برئاجئ افخ سئث اهللا الصاضغ وسدعغئ ضض طظ المعظثس حفغص 
خمغج وافخ طتسظ الةسثبغ بجغارة المساحار اقصاخادي لطمةطج السغاجغ افسطى الثضاعر سئث السجغج الارب 
إلى طضائه بمصر سمطه؛ وصث تط بسث اقجاصئال والاسارف تسرغفه بالتجب، بط جرى الظصاش شغ ظصاط سثة طظعا 
السمطئ وتثععرعا أطام السمقت افخرى وسطى رأجعا الثوقر واظثفاض صعتعا الحرائغئ شغ افجعاق، وافزطات 
المفاسطئ شغ المحاصات الظفطغئ والشاز والادغغص سطى أعض الغمظ شغ ذلك، وضثلك سظ زغادة تسرشئ الثوقر 
الةمرضغ، وشرض الدرائإ والةمارك طع ترطاعما شغ دغظظا، طعضتغظ لطمساحار طا لعما طظ طدار سطى الظاس 
شغ ارتفاع أجسار السطع والثثطات ضعاصع ططمعس، وضثلك التطصئ الظصاحغئ الاغ اظسصثت بغظ المفاغ حمج 
الثغظ ووزارة السثل والشرشئ الاةارغئ شغ تترغط المساطقت الربعغئ، وأن الربا طترم بالظص الخرغح شغ ضااب 
اهللا سج وجض، شغترم سطغظا بعخفظا طسطمغظ أن ُظثدع أتضام اهللا لطاثاول شغعا إلصرارعا أو ظفغعا، تغث إن تطك 
التطصئ الظصاحغئ صث تعصفئ. أطا طظ عط شغ السططئ شغ حمال الغمظ وجظعبه شغرضجون البروة شغ أغثغعط ضما 
غفسض بصغئ الماظفثغظ الرأجمالغغظ شغ السالط، ق شرق بغظعط، وأن الظزام الرأجمالغ لط غتض طحاضض الظاس 
بعضثا ضغفغئ، فن ترضغج البروة شغ أغثي صطئ طظ الظاس جغةسض الئصغئ تابسغظ لعط ضالسئغث، واإلجقم غمظع 
ذلك، شصث جسض التض لعثه المحضطئ عع الاعزغع السادل لطبروة وسثم ضظجعا لغامضظ الةمغع طظ تغازة الصعة 
الحرائغئ لغحئسعا غرائجعط وتاجاتعط السدعغئ إحئاساً ختغتاً. شأجاب أن ضض طا ُذضر ختغح. ضما ترضج الظصاش 
ضثلك سظ العثظئ وطظ شرضعا وأصرعا وغسمض سطى تمثغثعا، بض وأوخطعا إلى طرتطئ القجطط والقترب. وأن 
الرساة الرجمغغظ لطخراع شغ الغمظ - أطرغضا وبرغطاظغا - عط طظ جسطعا العضع سطى طا عع سطغه فن افذراف 
اإلصطغمغئ والمتطغئ ق غماطضعن أي صرار ق شغ وصش الترب وق شغ اجامرارعا، ولط غتخض تاى اآلن اقتفاق 
سطى الظفعذ والمخالح لاسصئه الاعغؤئ لطتض السغاجغ سطى أجاس المئثأ الرأجمالغ وسصغثته سظ ذرغص العضقء 
والسمقء. شغ ظعاغئ الجغارة أعثى العشث لطثضاعر الارب ضااب ظصخ الفضر الشربغ الثي أخثره تجب الاترغر، 
وأغدا ضااب افطعال شغ دولئ الثقشئ. وضاظئ الجغارة ذغئئ تغث تطابصئ شغعا وجعات الظزر بمساعًى جغث.

وفد من حزب التحریر/ والیۀ الیمن 
یزور المستشار االقتصادي للمجلس السیاسی األعلى

وفد من حزب التحریر/ والیۀ السودان یلتقی
مدیر شرطۀ الجمارك ونائب مدیر الشرطۀ فی وادي حلفا
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