
حزب التحرير/ والية تونس
فعاليات في ذكرى الثورة

المتزامنة مع ذكرى فتح القسطنطينية

تجب  صام  تعظج،  شغ  لطبعرة  الااجسئ  الثضرى  شغ 
الاترغر/ وقغئ تعظج خئغتئ البقباء ١٩ جمادى افولى 
٢٠٢٠م  الباظغ/غظاغر  ضاظعن   ١٤ المعاشص  ١٤٤١عـ، 
بعصفئ تاحثة شغ حارع البعرة بالساخمئ، رشسئ شغعا 
قشائ ضئغرة بسظعان: "شاح الصسطظطغظغئ، بحارة تتصصئ 
تائسعا بحارات: سعدة الثقشئ وصاال غععد وشاح روطا". 
وذلك تفاسق طع التمطئ السالمغئ العاجسئ الاغ أذطصعا 
تجب الاترغر شغ الثضرى العةرغئ لفاح الصسطظطغظغئ. 
سظاوغظ  تتمض  خشغرة  قشاات  التجب  حئاب  رشع  ضما 
تعظج،  أعض  إلى  المظاجئئ  عثه  شغ  طعمئ  ورجائض 
تخظعا  الثقشئ  ودولئ  بثغظعا،  افطئ  "سجة  طظعا: 
وأطاظعا"، "ذعئئ العسعد اقظاثابغئ وبصغ ضقم تجب 
الاترغر"، "ق خقص لضط طظ عثا الثل إق بالاثطص 
طظ تضاطضط السمقء"، "شاح الصسطظطغظغئ، تتصغص وسث 
طظ وسعد اإلجقم"، "الثقشئ طتررة الئحرغئ طظ جعر 
الثغمصراذغئ". وصث ضان لحئاب التجب ضطمات طآبرة 
العمط  تحتث  الحسئغ  اقجاماع  عثا  ضمظ  وصعغئ 
وتتفج أعض الئطث سطى اجاضمال البعرة باإلجقم، تثاول 
وافجااذ  الماي،  أتمث  الحاب  طظ  ضض  إلصائعا  سطى 
عثه  تثططئ  وصث  الماي،  طعران  والحاب  راشع،  ذارق 
لطصسط  ضان  ضما  الثقشئ.  تعل  أظاحغث  الضطمات 
تثرت  سطغئ،  بظ  وعغئئ  افخئ  طظ  ضطمئ  الظسائغ 
شغعا طظ طشئئ اقظةرار وراء الشرب والثدعع لسغاجاته 
وإطقءاته سطى غرار اتفاصغئ جغثاو المحآوطئ، طئغظئ 
أن اإلجقم تغظ غطئص شغ دولئ جغضعن تق لفجرة 
والمةامع بإذن اهللا. بط تط بث الضطمئ المسةطئ فطغر 
التجب الحغت سطاء أبع الرحائ تفزه اهللا تعل ذضرى 
شاح الصسطظطغظغئ، وأسظاق التاضرغظ طحرئئئ لئغسئ 
خطغفئ لطمسطمغظ. وشغ الثاام، ضان لرئغج المضاإ 
الثضاعر  تعظج  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ 
افجسث السةغطغ ضطمئ ربطئ السغاق البعري والتراك 
اهللا  بعسث  اإلجقطغئ  افصطار  شغ  الماخاسث  الحسئغ 
بفاح    الظئغ  وبئحرى  والامضغظ  بالظخر  لفطئ 
الصسطظطغظغئ بط بفاح روطغئ الاغ ق تجال تظازر الصادة 
والفاتتغظ، طمظ جغأذن لعط اهللا بالظخر وإظعار عثا 
الثغظ طظ جثغث، داسغا الةمغع لقلافاف تعل الصغادة 
تةاه  المسآولغئ  وتتّمض  لثلك،  تسمض  الاغ  الرحغثة 
عثه المتطئ الاارغثغئ وعثا المظسرج الثي تمر به أطاظا 
تاى ظظال حرف اجاسادة السططان المشاخإ وتتصغص 
الئحارات المرجعة: صغام الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 
طظعاج الظئعة، عجغمئ غععد حر عجغمئ ودتر ضغاظعط 
إلى غغر رجسئ، وشاح روطا بإذن اهللا وسعظه، وطا ذلك 
سطى اهللا بسجغج. وشغ السغاق ذاته صام تجب الاترغر/ 
وقغئ تعظج شغ طتطغئ خفاصج غعم افتث ١٢ ضاظعن 
طثخض  شغ  تعار  ظصطئ  باظزغط   ،٢٠٢٠ الباظغ/غظاغر 
"باب الثغعان" بخفاصج أطام المثغظئ الساغصئ، تتئ 
والثقص  اقجاسمارغئ  العخاغئ  تتئ  سظعان "تعظج 
وحساراته  التجب  قشاات  خقلعا  رشسئ  اإلجقم"،  شغ 
طسرض  جاظإ  إلى   ، اهللا  رجعل  راغئ  السصاب  وراغئ 
لطضاإ الاغ غائظاعا التجب تادمظ تفخغقت المحروع 
إغةابغئ  أجعاء  ووجط  لفطئ.  غصثطه  الثي  التداري 
طفسمئ باإلغمان، صام حئاب التجب بالافاسض طع أعالغ 
المساةثات  أعط  تعل  والتعار  بالظصاحات  المثغظئ 
افزطات  طظ  الثروج  وجئغض  الئقد،  شغ  السغاجغئ 
الرأجمالغ،  الظزام  تطئغص  خطفعا  الاغ  الماساصئئ 
غتمض  والثي  لطتجب  الختفغ  الئغان  تعزغع  تط  ضما 
أضئادضط،  وشطثات  أبظاؤضط  المسطمعن،  "أغعا  سظعان: 

غساعثشعط ظزام طست اجاسماري... شاصطسعه".

اإلجقطغئ  افطئ  إلى  رجالئ  افصخى  المسةث  باتات  طظ  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  تجب  وجه 
بدرورة السسغ إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ تترر بغئ المصثس واظاحار اإلجقم وترجت 
جثوره شغ السالط ضطه. جاء ذلك شغ ضطمئ ألصغئ شغ ذضرى شاح الصسطظطغظغئ الاغ تخادف السحرغظ طظ 
حعر جمادى افولى. وصث ألصغئ الضطمئ وجط اآلقف الثغظ عافعا لطثقشئ ورشسعا راغات السصاب وحسارات 
افولى  الرجالئ  رجائض؛  أربع  الضطمئ  تدمظئ  وصث  افرض.  شغ  والامضغظ  واقجاثقف  بالظخر  افطئ  تئحر 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إصاطئ  افولى  بقث؛  بئحائر  لقجائحار  شغعا  دساعط  لطمسطمغظ  ضاظئ 
اإلجقم  ُغطصغ  أن  والبالبئ  الثقشئ،  لثولئ  ساخمئ  المصثس  بغئ  واتثاذ  افصخى  المسةث  تترغر  والباظغئ 
بةراظه شغ افرض شغئطس طحارصعا وطشاربعا. والرجالئ الباظغئ لطحئاب اجاظعدئ عممعط ودساعط لتمض 
عّط أطاعط وتطئغئ ظثاء ربعط واقساخام بتئطه الماغظ. والرجالئ البالبئ لطسطماء بدرورة صغاطعط بما أوجئه 
اهللا سطغعط طظ تمض دسعته والخثع بالتص والعصعف شغ وجه الزالمغظ، لغخظسعا حئاب افطئ سطى سغظ 
بخغرة ضما خظع الحغت أتمث الضعراظغ والحغت آق حمج الثغظ طتمثًا الفاتح. والرجالئ الرابسئ لطةغعش 

دساعط لظخرة اإلجقم والساططغظ إلسجاز دغظه، إلصاطئ الثقشئ وتترغر بغئ المصثس وشاح روطا.
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بصطط: افجااذ طتمث خطغفئ – افردن

شاح الصسطظطغظغئ بحارة لرجعل اهللا  تتصصئ 
تائسعا بحارات أخرى بحر بعا ؛ جااتصص صرغئا 

بإذن اهللا:
- إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة

وإزالئ  عجغمئ  حر  وعجغماعط  غععد  صاال   -
ضغاظعط المست

- شاح روطا طسصض الظخراظغئ والحرك شغ السالط

اصرأ شغ عثا السثد:
افردن  بغظ  الشاز  اتفاصغئ  إجصاط    -

    وضغان غععد ق غضعن إق بجوال الضغاظغظ ...٢
٢... اإلظةازات  تتصغص  شغ  وأبرعا  الئحارات    -

٣... أعثاف!  غائسه  تتصص...  عثف  الصسطظطغظئ  شاح    -
٤... اإلجقم  طع  الفضري  والاظاصخ  جغثاو  اتفاصغئ    -

اظاعاء  بسث  سمقءعا  تةازي  أطرغضا    -
    أدوارعط ججاء جظمار شعض طظ طاسر؟! ...٤
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ضطمئ السثد

لصث جسثظا ضبغرًا بصراءة ضطمئ أطغر تجب الاترغر السالط 
الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ تفزه اهللا وجماع 
ترص  طظ  خثُره  ُغضظُّه  بما  وسطمظا  لمسرشاظا  خعته، 
حثغث سطى الثسعة وأعطعا، وافطئ اإلجقطغئ وأبظائعا، 
الشاغئ  إلى  وافطئ  الثسعة  إلغخال  الثؤوب  وسمطه 
المظحعدة؛ إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 

الظئعة، وإن ذلك لضائٌظ صرغئاً بإذن اهللا.
لصث أتسظ السالط الةطغض اصاظاص شرخئ عثه المظاجئئ 
لفطئ  وغسغث  طةثعا،  بسزغط  افطئ  لغثّضر  السزغمئ 
افطئ  وأظعا  لطظاس،  أخرجئ  أطئ  خغر  بأظعا  إتساجعا 
رجالئ  سطى  بصغاطعا  أجمسغظ،  الظاس  سطى  الحاعثة 
اإلجقم، تطئصعا شغ الثاخض شغ دولئ الثقشئ، وتتمطعا 
ذضرى  طظاجئئ  شضاظئ  والةعاد،  بالثسعة  الظاس  إلى 
الغعم  ذلك  آظثاك،  الضفر  ساخمئ  الصسطظطغظغئ،  شاح 
المدغء؛ بض الساذع، ضاظئ خغر طظاجئئ لغئسث أطغرظا 
شغ افطئ الحعق لطظخر، وافطض شغ الاثطص طظ عثا 
العاصع الفاجث بشغاب تضط اإلجقم ودولئ اإلجقم سظه.

تارغثغًا  جردًا  الاترغر  تجب  أطغُر  الةطغض،  السالط  صّثم 
طعججًا لفاح الصسطظطغظغئ طظ بثء تخارعا تاى وذؤئ 
إلى  وتتعغطعا  خعشغا،  آغا  ضظغسئ  الفاتح  طتمث  صثطا 
طسةث، وإسقن الصسطظطغظغئ ساخمئ لثولئ اإلجقم، 
وتشغغر اجمعا إلى إجقم بعل، لاسامر ضثلك تاى جاء 
طةرم السخر طخطفى ضمال، وعثم الثقشئ السبماظغئ، 

وتّعل المسةث إلى طاتش!!
ولسض طظ الظصاط الئارزة المدغؤئ شغ ضطمئ أطغر تجب 
  الاترغر اإلحارة إلى َتَتصُّص بحارة الرجعل الضرغط
الئحارة،  عثه  سطى  والارضغج  الصسطظطغظغئ،  بفاح 
وربطعا بئحارات أخرى لط تاتصص بسث، واإلحارَة شغ 
عثه الئحارة إلى ذلك الةغح، وذلك افطغر، الطثغظ 
الرجعل  وطثح  الئحارة،  تطك  أغثغعط  سطى  تتصصئ 
الضرغط  لثلك الةغح وذلك افطغر، شغا له طظ حرف 

طا بسثه حرف!
أطا خاتإ ذلك الحرف، ذلك الصائث الفّث، شصث اخاّخه 
أطغر تجب الاترغر بحغء طظ الافخغض شغ ضطماه، شثضر 
ظحأته، وسطعطه الاغ درجعا، وذضر تظحؤاه السسضرغئ، 
وطا ترّبى سطغه طظ ظسعطئ أظفاره سطى الفروجغئ وشظعن 
الصاال، تاى أضرطه اهللا جئتاظه وتسالى بعثا الفدض، 
لغضعن خاتإ تطك الئحارة السزغمئ، شطسض السالَط الةطغض 
افطئ  تظئغه  الاثخغص  بعثا  أراد  الاترغر  تجب  أطغر 
ضما  لاسعد  فبظائعا  الختغتئ  الاظحؤئ  إلى  اإلجقطغئ 
ضاظئ، غاعالى سطى أغثغعا تتصغص الئحارات، واإلحارة 
إلى طا غصعم به تجب الاترغر طظ بظاء حثخغات حئابه 
الثغظ أخطخعا صطعبعط وأظفسعط هللا.. لغاتصص الظخر 
لفطئ سطى أغثغعط، وتاتصص بحارات رجعلظا ، ضما 

غحغر إلى ذلك شغ ظعاغئ الضطمئ.
وصث أولئ ضطمئ السالط الةطغض تسظ رساغئ الفاتح، صائث 
الةغح، لةظثه، وتسظ تثطغطه السسضري، شصث ذضرت 
بقبئ أطبطئ سطى ذلك، ضان أولعا تماغئ جظثه طظ الئرد 
بئظاء تخظ، غتامعن شغه طظ الئرد تغظ الطجوم، تغظ 
احاضعا إلغه. وضان باظغعا تسظ طسالةاه لطسصئئ الضئرى 
المامبطئ شغ صعة أجعار طثغظئ الصسطظطغظغئ، وضعن 
اصاتام  غمضظعا  ق  غمطضعا  الاغ  السسضرغئ  المسثات 
افجعار، شاجاصثم المعظثس المةرّي (أوربان)، وجثر 
له طا غطجم طظ اإلطضاظات لخظع طثشع سمقق تّطط به 
أجعار المثغظئ التخغظئ. أطا بالبعا شضاظئ إبثاسه شغ 
الثطغب،  شغ  المسثظغئ  السطسطئ  لاةاوز  ذرغصئ  اخاراع 
إلى  العخعل  طظ  المسطمغظ  جفظ  تمظع  ضاظئ  الاغ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

الةعاب: لقجابئ سطى عثه الاساؤقت وشعط أخض الترب 
الاةارغئ بغظ أطرغضا والخغظ ظساسرض افطعر الاالغئ:

أوقً: خطفغئ المسألئ:
١- إن الماابع لسغاجئ أطرغضا تةاه الخغظ غرى أن أطرغضا 
دائما تسسى إلى الافعق شغ أوراجغا (أوروبا وآجغا)، وق 
أوراجغا  فن  وذلك  سطغعا،  تاصثم  أن  لطخغظ  تسمح 
طظطصئ تغعغئ وضسئ العقغات الماتثة تةاععا جغاجئ 
خارجغئ صعغئ لدمان عغمظاعا سطغعا، والاغ تسامر شغ 
خثطئ طخالح المآجسات افطرغضغئ لشاغئ الغعم... وطظث 
اظعغار اقتتاد السعشغاتغ شغ سام ١٩٩١، اظصسط العجط 
بالظسئئ  رئغسغغظ  صسمغظ  إلى  أطرغضا  شغ  السغاجغ 

لاخمغط السغاجئ افطرغضغئ تةاه الخغظ:
طسعا  الاساون  أو  الخغظ  إحراك  تعل  غثور  افول: 
لاخئح خاتئئ طخطتئ وطسآولئ شغ الظزام الثولغ 

الثي تصعده أطرغضا.
الخغظ،  بظعاغا  العبعق  غمضظ  ق  أظه  غآضث  والباظغ: 
وأظعا شغ الظعاغئ صعة طظاشسئ تصش ضث الظزام الثولغ 

الشربغ بصغادة أطرغضا.
السغاجئ  طآجسئ  اجاصرت  الاسسغظات،  طظاخش  وشغ 
الثارجغئ افطرغضغئ سطى تخظغش الخغظ ضصعة طجاتمئ 
وشغ  الخغظ.  خسعد  لاصغغث  جغاجات  تئظغ  وتط  لعا 
اتثثت  وأوباطا  لضطغظاعن  السغاجغئ  اإلدارة  سعث 
جغاجئ اقتاعاء لسغاجئ الخغظ، وشغ سعث اإلدارات 
الةمععرغئ لئعش اقبظ وتراطإ اتثثت جغاجئ أضبر 

بالاتحغث  تراطإ  وصام  الخغظ.  اتاعاء  شغ  سثواظغئ 
لترب تةارغئ طفاعتئ سطى الخغظ. (شاغظظحال تاغمج)

٢- ضان لسغاجئ اقتاعاء افطرغضغئ غاغاان رئغسغاان: 
والباظغئ،  إصطغمغئ،  ضصعة  الخغظ  ظععر  تةظإ  افولى، 
طظسعا طظ تشغغر أي جاظإ طظ جعاظإ الظزام الثولغ 
اسامثت  افعثاف،  عثه  ولاتصغص  الشرب.  سطى  الصائط 
[إبارة  وطظعا  الاثابغر،  طظ  سثدًا  الماتثة  العقغات 
اظاعاضات الخغظ لتصعق اإلظسان شغ الائئ، وشغ حرق 
طحشعلئ  الخغظ  إبصاء  ضعظس...  ععظس  وشغ  ترضساان 
بافزطئ الظعوغئ الضعرغئ الحمالغئ والظجاسات اإلصطغمغئ 
والغابان  العظث  اجاثثام  الةظعبغ...  الخغظ  بتر  شغ 
شغ  وظمعه  السسضري  الخغظ  ذمعح  لاصغغث  وأجارالغا 
طظطصئ آجغا والمتغط العادئ... سرصطئ تخعل الخغظ 
سطى أتثث الاصظغات... والاراجع سظ طئادرة ذرغص التجام 
افطرغضغئ  السغاجغئ  المآجسئ  الاجطئ  وصث  الخغظغ] 
بسغاجئ اقتاعاء طع تشغغرات ذفغفئ شغ بسخ الاثابغر 
لضئح ذمعتات الصعة شغ الخغظ. وطع ذلك، شإظه بسث 
افزطئ المالغئ السالمغئ شغ سام ٢٠٠٨، والتروب الضاربغئ 
العقغات  أدرضئ  والسراق،  أششاظساان  شغ  افطرغضغئ 
ضاشغئ  تضظ  لط  لطخغظ  اقتاعاء  جغاجئ  أن  الماتثة 
وصررت تسجغجعا. وضان العثف طظ اجاراتغةغئ أوباطا شغما 
غسرف (باجاراتغةغئ آجغا) عع ظصض المسثات السسضرغئ 
والةظعد طظ أوروبا إلى آجغا والمتغط العادئ، وطعاجعئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

حزب التحرير يدعو األمة وجيوشها من األقصى
لتحقيق بشرى الرسول بإقامة الخالفة وتحرير بيت المقدس

اقتفاق الاةاري بني أطرغضا والخني
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

السآال: صال الرئغج افطرغضغ (إن تعصغع اتفاق تةارة المرتطئ ١ طع الخغظ صث غةري "بسث وصئ صخغر" 
طظ ١٥ غظاغر/ضاظعن الباظغ، وعع الاارغت الثي أسطظ الحعر الماضغ أظه جغضعن طعسث الاعصغع. وأضاف 
تراطإ: أرغإ شغ اقظاعاء طظ اتفاق المرتطئ ٢ طع الخغظ بسث اظاثابات الرئاجئ شغ إذار طساعٍ إلظعاء 
الترب الاةارغئ المسامرة بغظ أضئر اصاخادغظ شغ السالط طظث أحعر، الاغ أدت إلى اضطراب شغ افجعاق 
أضثت  صث  الخغظغئ  الاةارة  وزارة  وضاظئ  ٢٠٢٠/٠١/١٠م).  السغظ،  بعابئ  السالمغ...  الظمع  طظ  وظالئ 
طظ  افولى  المرتطئ  لاعصغع  واحظطظ  إلى  جغثعإ  لغع  الثولئ  طةطج  رئغج  ظائإ  (أن  رجمغئ  بخعرة 
اقتفاق الاةاري. وغسائر عثا أول بغان تأضغث رجمغ غخثر طظ صئض الخغظ بحأن الاعصغع والثي صال 
تراطإ جابصًا إظه جغثعإ إلى بضغظ بسث تعصغع اقتفاق لئثاغئ المفاوضات شغ المرتطئ الباظغئ... ترغث 

ضاباظ، ٢٠٢٠/٠١/١٠م). شعض غسظغ ذلك أن الاعتر الاةاري بغظ أطرغضا والخغظ صث اظاعى؟
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شاح  ذضرى  تمطئ  شغ  تظجاظغا  الاترغر/  تجب  حارك 
الصسطظطغظغئ الاغ أذطصعا شغ بثاغئ عثا الحعر المضاإ 
اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر ضتمطئ سالمغئ واجسئ 
الظطاق بمظاجئئ ذضرى شاح طثغظئ الصسطظطغظغئ (طثغظئ 
تجب  أطغر  طظ  باعجغه  تمئ  الاغ  التمطئ  عثه  عرصض). 
الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ تفزه 
تتّصصئ...  بحارة  الصسطظطغظغئ،  "شاح  حسار  تتئ  اهللا، 
تائسعا بحارات"، وظعّد الاأضغث سطى طا غطغ: ١- غثل الفاح 

سطى سزمئ اإلجقم والمسطمغظ سظثطا غاّط تطئغص اإلجقم شغ التغاة. ولظ غضعن عظاك وجعد لطضفر. ٢- ذمأظئ 
افطئ اإلجقطغئ باتصص الئحارات البقث افخرى لرجعل اهللا ، تغث تتصصئ أوقعا، وجغطغعا بحرى شاح روطا، 
وبحرى إصاطئ الثقشئ الباظغئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وصاال الغععد وعجغماعط حّر عجغمئ.٣- تثضغر المسطمغظ 
بفرض السمض إلصاطئ الثقشئ الراحثة، وتثضغرعط بأن الشرب الضاشر، طع السمقء، تمضظعا طظ عثم الثقشئ شغ 
سام ١٣٤٢عـ - ١٩٢٤طـ وطا زالعا غئثلعن وجسعط لمظع سعدة الثقشئ باجاثثام ضض طا لثغعط طظ العجائض 
وافجالغإ الثئغبئ.٤- جرت التمطئ شغ أطاضظ طثاطفئ شغ تظجاظغا طبض طثن دار السقم وطعاظجا وزظةئار وطاعارا 
(المظطصئ الةظعبغئ) وتاظشا (المظطصئ الحمالغئ الحرصغئ) باجاثثام وجائض وأجالغإ طثاطفئ طبض تعزغع ضطمئ افطغر 
سطى افطئ: ظصاحات ساطئ وخاخئ شغ المساجث، والمظاصحات الساطئ خارج المساجث، والئغاظات، وخطإ الةمسئ، 
وطصاذع الفغثغع، ووجائض الاعاخض اإللضاروظغ، وضثلك بمحارضئ بسخ أسداء التجب سئر طتطات الاطفجغعن 
والرادغع، طبض (تطفجغعن الةجغرة) وتحعتحع إف إم (زظةئار). وإذ ظاصثم بالحضر الماعاضع لةمغع الثغظ حارضعا أو 

جاعمعا بطرغصئ أو بأخرى شغ عثه التمطئ الظاجتئ، شإظظا ظثسع اهللا لطةمغع بالاعشغص وافجر السزغط.

تعشغئ زوج الرجعل  السغثة خثغةئ رضغ اهللا سظعا، 
سام  جمغ  واتث،  سام  شغ  ذالإ  أبع  سمه  تعشغ  ضما 
التجن تغث شصث رجعل اهللا  بفصثعما الثسط والسظث 
المادي وجسطه غسغح تجظا طجدوجا، شفغ التغاة الساطئ 
باتئ تظازره طداغصات وضشعط بسث أن خطئ الساتئ 
غتعل  الثي  والتاجج  الثرع  طبض  الثي  ذالإ  أبغ  طظ 
العصئ  وشغ   . طتمث  أخغه  ابظ  وبغظ  صرغح  بغظ 
ذاته بات الئغئ خالغاً طظ تطك الجوج الخالتئ المآظسئ 
التاظغئ رطج الطمأظغظئ والسضظ. شغ عثا العصئ وعثه 
والمسراج،  اإلجراء  تادبئ  جاءت  الحثغثة  الزروف 
شغه  وتفجت  التجغظ  الصطإ  وذمأظئ  العتحئ  شأزالئ 
اهللا  دام  شما  ذرغصه،  شغ  صثطا  المدغ  سطى  اإلخرار 

تسالى طسه شأي صعة تصثر سطى إغصاشه؟
ضادت  الاغ  جراصئ  خعلئ  تسةج  العةرة  رتطئ  وشغ 
تسخش بالظئغ  طظ الظغض طظه باثخض الصعة اإللعغئ 
لتماغاه طظ ضربئ طحرك تمضظ طظه. وأطام عثه التالئ 
اإلسةازغئ غططص الظئغ الضرغط  وسثًا لسراصئ بسعاري 
طظ  ضان  شما  جره.  غفح  ولط  أدراجه  ساد  إن  ضسرى 
جراصئ إق تخثغص عثا العسث السةغإ، ظسط خثصه تغظ 

رأى أن عثا الرجض طتمغ طظ صعة غغر بحرغئ.
بحرى  غتمض  ضان  إظما  ضسرى  بسعاري  العسث  عثا 
بفاح بقد الفرس وعجغمئ ضسرى صائث إتثى صعتغظ 
وتتصصئ  العصئ،  ذلك  شغ  السالط  سطى  تعغمظان 
الئحرى بسث أضبر طظ سحرغظ جظئ طظ ذلك الاارغت.

تتصصعا  ضان  شصث  وصسطظطغظغئ  روطا  شاح  بحرى  أطا 
سظ  لعا  الختابئ  تخثغص  غصّض  لط  لضظ  زطظا  افبسث 
طضئ  شاح  وبحرى  الفرس،  سطى  الروم  اظاخار  بحرى 
والمسطمعن ق غامضظعن طظ دخعلعا تاى طسامرغظ، 
وق سظ شاح الحام وتظفغث إظطاء تمغط الثاري أرض 

جئائ الثطغض طظ أرض شطسطغظ...
سمرو  بظ  اهللا  سئث  سظ  المساثرك  شغ  التاضط  روى 
ُجِؤَض  ِإْذ  َظْضُاُإ    اهللاَِّ  َرُجعِل  َتْعَل  َظْتُظ  َبْغَظَما  صال: 
َرُجعُل اهللاَِّ  َأيُّ اْلَمِثغَظَاْغِظ ُتْفَاُح َأوَّقً ُصْسَطْظِطغِظغَُّئ َأْو 
ًال،  ْقَل ُتْفَُح َأوَّ ُة ِهَ يَ ُروِطغَُّئ؟ َشَصاَل َرُجعُل اهللاَِّ : «َمِ
الاطثغص،  شغ  الثعئغ  ختته  ََِّة».  ِ َْ ْ ُق َْعِي 

وافلئاظغ شغ السطسطئ الختغتئ.
ظسط ضاظئ بحرى شاح عاتغظ المثغظاغظ افبسث زطظا شغ 
تتصص الئحارات لضظ الاخثغص بعا لط غاطرق إلغه أي 
حك سظث المسطمغظ، شصث ضاظئ طظ الخادق المخثق 

الثي ق غظطص سظ الععى إن عع إق وتغ غعتى.
طظ بط شصث ترص الثطفاء سطى تتصغص عثه الئحرى 
سطى أغثغعط وجغروا التمطئ تطع التمطئ لسض أتثعط 
غتزى بالمثح الثي أغثصه الظئغ  سطى طظ غاتصص 
سطى غثغه ذلك الفاح السزغط، روى اإلطام أتمث شغ 
  اهللا  رجعل  أن  المساثرك  شغ  والتاضط  المسظث 
 َ َها َوَلِْع ُ ُ َأِم َ اْألَِم َُِّة َفَلِْع ِ َْ ْ َّ اْلُق َ صال: «َلُْفَ

.« ُ ْ َ َ اْل ُ َذِل ْ َ اْل
ساخمئ  الصسطظطغظغئ  شاح  بحرى  تتصص  إن 
افربعذضسغئ الضاشرة، غصع ضالئطسط الحاشغ سطى صطعب 
طشاخئئ  شأرضعط  افرض،  شغ  المسثبغظ  المسطمغظ 
وأطظعط  طعثورة،  وضراطاط  طثطعف،  وجططاظعط 
طفصعد، وإن إتغاء ذضرى تتصص عثه الئحارة غئسث شغ 
المسطط افطض شغ الظععض طظ عثا المساظصع الثي 
غرزح شغه، وغسغث إلغه العمئ لاتصغص طا عع أبسث طظ 
الظععض، بض تري بأن غتفج المسطط التص سطى السمض 
شغ    الظئغ  بعا  بحر  الاغ  الباظغئ  الئحرى  لاتصغص 
التثغث ذاته وعغ شاح روطا ساخمئ الضابعلغضغئ، ظسط 
وتتصغص  الظععض  ضغفغئ  شغ  لطافضغر  ضئغر  طتفج  إظه 

طاظاجغظ أظه صئض صغام سمطغئ جقم بغظ التضعطاغظ 
ضان طبض عثه اقتفاصغئ غخظش بالثغاظئ السزمى الاغ 

تساتص اإلسثام.
قتفاصغئ الشاز  وحثتعا  تةط المسارضئ  وبالرغط طظ 
وجماعغر  الحارع  رأي  افردن  تضعطئ  ضربئ  شصث 
الظاس، ضرباه بالصماطئ الاغ أزضمئ رائتاعا افظعف 
وأخرت سطى المدغ بالسمض باقتفاصغئ، ولسان تالعا 
غصعل لصث وجثت افردن بالطرغصئ ظفسعا الاغ وجث 
بعا ضغان غععد؛ ذاك وجث بعسث بطفعر وزغر خارجغئ 
برغطاظغا، وعثا وجث بصرار المظثوب الساطغ الئرغطاظغ 
وضق  اقظاصالغئ،  افردن  حرق  إطارة  بإظحاء  أطر  الثي 
تبئغاه  سطى  وغسمض  بسدا،  بسده  غردف  الضغاظغظ 
وسثم جرشه طظ أي تغار جارف. شضغان افردن ضان وق 
غجال غحضض دساطئ لضغان غععد، وضغان غععد غحضض 

جظثا داسما لضغان افردن.
غسمض  أن  افردظغ  الحارع  شغ  افولى  ضان  عظا  شمظ 
وق  وتفخغق،  جمطئ  افردن  ضغان  خغاغئ  إسادة  سطى 
غصش سظث خإ جام غدئه سطى اتفاصغئ الشاز. شما عثه 
والمساظثة  الثسط  طزاعر  طظ  طزعر  إق  اقتفاصغئ 
بحراء  تضمظ  ق  والمحضطئ  الضغاظغظ.  بغظ  المائادلئ 
الشاز أو الئطغت طظ ضغان غععد، بض المحضطئ تضمظ 
شغ وجعد الضغاظغظ الطثغظ ظحآ بصرار برغطاظغ جائر. 
بامضغظ  أخق  تضمظ  المحضطئ  ضاظئ  صئطعا  وطظ 
برغطاظغا طظ إزالئ دولئ الثقشئ بالاساون طع سمقئعا 
طظ الغععد والسرب وافتراك، والاغ طضظاعا طظ خغاغئ 

المظطصئ طظ خقل طا سرف باتفاصغئ جاغضج بغغضع.
بسُث  وطظ  سمقئعا  خقل  طظ  برغطاظغا  ظةتئ  لصث 
سمقء أطرغضا شغ تتعغض الصدغئ التصغصغئ الاغ غةإ 
تسمعا وتطعا، طظ صدغئ أطئ خسرت ضغاظعا وطئثأعا 
بط  أوق،  غععد  دولئ  إظحاء  صدغئ  إلى  وتدارتعا، 
تصسغط شطسطغظ بغظ غععد والفطسطغظغغظ، بط تروب 
طتطغئ، بط صدغئ طساعثات وتطئغع، بط صدغئ اصاسام 
طغاه افظعار والمغاه الةعشغئ، بط حراء غاز، وسقصات 
الطغض  طضر  وتمضر  تسمض  زالئ  ق  وعضثا  دبطعطاجغئ، 
والظعار لائاسث بافطئ سظ تصغصئ المحضطئ الاغ غةإ 
أن تسالب، وسظ الصدغئ المخغرغئ الاغ بعا غاط تض 
ضض الصداغا. وق غعجث ساصض إق وغرى أن ضض طا تخض 
إغةاده  طظث  غععد  ضغان  طع  وصداغا  إحضاقت  طظ 
طا  افراضــغ،  واتاقل  المااالغئ  التروب  خقل  وطظ 
الماضغ  الصرن  طططع  لفطئ  تخض  لما  ظاغةئ  إق  عغ 
تغظ عثطئ دولئ الثقشئ، وتمجصئ افطئ إلى أحقء 
وطمالك  دوق  وبعااظا  زورا  سطغعا  أذطص  طاظابرة 
وإطارات، وعغ ق تمطك إرادة طططصا، وق جغادة سطى 
أي طظ أراضغعا أو برواتعا. وطظ عظا ضان وصش السمض 
باتفاصغئ الشاز، واتفاصغات وادي سربئ، واتفاصغات أوجطع 
وضاطإ دغفغث، وطا حاضطعا ق غتخض إق بالسمض سطى 
وتفخغق،  جمطئ  المخطظسئ  الضغاظات  عثه  تشغغر 
التبغث  والسمض  السغاجغئ،  إلرادتعا  افطئ  واجارداد 
الةاد قجاسادة بظاء دولئ الثقشئ الراحثة الاغ تطغح 
واتادظاعا  برغطاظغا،  خظساعا  الاغ  الضغاظات  بةمغع 
شغما بسث أطرغضا بما شغعا ضغان غععد المست، لاسعد 
لفطئ سجتعا وجغطرتعا سطى برواتعا وأرضعا وطائعا، 
ضغان  وبــجوال  اهللا،  بظخر  المآطظعن  غفرح  وغعطؤث 
غععد، وبظعدئ افطئ، وخغاظاعا طظ ضض جعء. ﴿وَاهللاُ 
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الئحائر فن تتصصعا غتااج إلسثاد غغر سادي. شصث شاتئ 
الصسطظطغظغئ بسث بماظمائئ وجئع وخمسغظ جظئ طظ 
إصاطئ الثولئ اإلجقطغئ افولى، وتاعغةا لسعث ذعغض 
طظ الةعاد وجطسطئ طظ الفاعتات الضئغرة الاغ اطاثت 
الثي  الفاتح  ضان  وصث  الجطظ.  طظ  الفارة  عثه  ذعال 
تتصصئ الئحرى سطى غثغه صث ُأسث إسثادا طماازا: شضرغا 
الئحرى  لاتصغص  أعق  جسطه  ووجثاظغا  وشظغا  وبصاشغا 
السزغمئ، شالئحرى تص ولضظ تتصصعا لط غأت بالامظغ 
والغسر  السععلئ  باطك  غضظ  لط  ظسط  بافتقم.  وق 
رغط وجعد الثولئ اإلجقطغئ وعغمظاعا المططصئ سطى 
غتااج  روطا  شاح  بحرى  تتصغص  شإن  بط  وطظ  السالط، 
الرجال  الرجال  افجئاب:  عثه  وأول  بافجئاب.  لفخث 
العابصعن  العاسعن  الخابرون  الخادصعن  المآطظعن 
بربعط ودغظعط وأظفسعط، الثغظ غسطمعن أن الثظغا 
ق  والسمض  بالةث  تاتصص  افعثاف  وأن  غقباً  تآخث 
بالظعم والضسض. تغظعا غأتغ السئإ الباظغ وعع إسادة 
الخرح الصادر سطى الصغام بعثا الفاح المئغظ. ظسط إن 
عع  اإلجقطغئ  التغاة  واجاؤظاف  الثقشئ  دولئ  إسادة 
بقد  طظ  المشاخإ  تترغر  ذرغص  شغ  افولى  الثطعة 
المسطمغظ والصغام بالفاعتات السزام. وغا له طظ حرف 

ظاحرف به إذ تاتصص بحارات رجعلظا سطى أغثغظا.
وإظظا شغ ذضرى شاح الصسطظطغظغئ ظعغإ بضض طسطط 
غتإ اهللا ورجعله ، وغفثر بمتمث الفاتح وبطعقته، 
أن غحمر سظ جعاسث الةث وغطاتص برضإ الثغر الثي 
سزغما.  شعزا  شغفعز  الظئعغئ  الئحارات  لاتصغص  غسسى 
ضما ظعغإ بضض حاب وحابئ طظ حئاب تجب الاترغر 
الرائث الثي آلى سطى ظفسه أن غضعن شغ طصثطئ افطئ 
غرحثعا شغ ذرغص الظعدئ والاترغر، ظعغإ بعط أن 
غضعظعا سطى صثر تجبعط جثغئ وتفاظغا وأن ُغروا اهللا 
سطغظا  غمظ  تسالى  اهللا  لسض  واإلصثام  اإلخقص  طظعط 
وبحارات  وسثه  باتصغص  وغحرشظا  والامضغظ  بالظخر 
 ُ اّبَ َفَسَيَرى  اْقَملُوا  ﴿َوقُِل  غصعل:  تسالى  شاهللا    ظئغه 
َقَملَُكْم َوَرُسولُُه وَالُْمْؤِمُنوَن﴾، وغصعل جض طظ صائض: 
الَِحاِت  الّصَ وََعِملُوا  ِمنُكْم  آَمُنوا  الَِّذيَن   ُ اّبَ ﴿وََعَد 
ْرِض َكَما اْسَتْخلََف الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم 

َ ْ
لَيَْسَتْخلَِفّنَُهْم فِي األ

ّمِن  لَّنَُهم  َولَُيَبّدِ لَُهْم  اْرتََضٰى  الَِّذي  ِديَنُهُم  لَُهْم  َنّنَ  َولَُيَمّكِ
َوَمن  َشيْئاً  بِي  يُْشِرُكوَن  َال  َفْعُبُدونَنِي  ْمناً 

َ
أ َخْوفِِهْم  َنْعِد 

ئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن﴾.
ولَٰ

ُ
لَِك َفأ

ٰ
َكَفَر َنْعَد َذ

الةاد  الخالح  والسمض  الغصغظغ  اإلغمان  إظه  ظسط 
تسطغ  غةسطك  الثي  عع  السالمغظ،  رب  هللا  الثالص 
الئاصغئ  اآلخرة  تفدض  بض  تصعا  واآلخرة  تصعا  الثظغا 
طظ  تضعن  أن  سغظغك  ظخإ  ضع  الفاظغئ.  الثظغا  سطى 
الثغظ جاسعد الثقشئ سطى أغثغعط والثغظ جغتررون 
بغئ المصثس بمصاتطئ غععد والصداء سطى وجعدعط 
شغ أرض اإلجراء والمسراج، ولط ق تضعن طظ شاتتغ 
روطغئ طسصض الضابعلغضغئ الضاشرة سابثة الخطغإ؟ ضع 
أسمالك  واجسض  الساطغئ  افعثاف  عثه  سغظغك  ظخإ 
إلغظا  تسالى  اهللا  جغظزر  تغظعا  المساعى.  عثا  سطى 
وتمضغظه  وظخره  باعشغصه  سطغظا  وغمظ  رضا  ظزرة 
شااتصص الئحرى افولى، بحرى إصاطئ الثقشئ الراحثة 
أطظعط  لطمسطمغظ  شاسغث  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ 
وأطاظعط وعغئاعط وسجتعط، بط غاعالى بسثعا تتصص 
الئحارات، وغظال أختابعا الحرف والضراطئ ورضعان 

طظه أضئر، إظه ضرغط تطغط.
الطعط إظا طآطظعن بعسثك طخثصعن لئحارات ظئغك 
ق  الضرغط  لعجعك  خالخئ  لاتصغصعا  أعق  شاجسطظا   
الثساء  طظا  الطعط  رضعاظك.  جعى  ذلك  طظ  ظئاشغ 
 ﴾ْسَتِجْب لَُكْم

َ
وطظك اإلجابئ شأظئ الصائض: ﴿اْدُعوىِي أ

إجصاط اتفاصغئ الشاز بني افردن 
وضغان غععد ق غضعن إق بجوال الضغاظني

ق غجال الشدإ طسامرا شغ افردن بسئإ بثء تظفغث 
إلى  وضثه  وافردن،  غععد  ضغان  بغظ  الشاز  اتفاصغئ 
حسئغئ  لفسالغات  الــثســعات  تجاغث  وجــط  افردن، 
وخطعات سمطغئ طظ الئرلمان لطعصعف ضثعا، بسث أن 
أسطظ وزغر الطاصئ الغععدي غعشال حااغظاج، افربساء 
تصض  طظ  الطئغسغ  الشاز  ضت  بثء  سظ   ،٢٠٢٠/١/١
أن  طاعصسا  افردن،  إلى  الماعجط  بالئتر  لغفغابان 
أغام،   ١٠ أصخاه  طعسث  شغ  طخر  إلى  الاخثغر  غئثأ 
وطآضثا أن طا وخفعا بـ"بعرة الشاز الطئغسغ" جاثر 

دخق ضئغرا سطى ضغان غععد.
وضان طةطج الظعاب افردظغ صث اتثث شغ آذار الماضغ 
أن  إق  المعصسئ  الشاز  اتفاصغئ  برشخ  باإلجماع  صرارا 
المتضمئ الثجاعرغئ شغ افردن أخثرت صرارا تغظعا، 
بأن اقتفاصغئ "ق تاططإ طعاشصئ طةطج افطئ، فظعا 
طعصسئ بغظ حرضاغظ ولغج تضعطاغظ. وضأن السقصئ 
حرضات  بغظ  سقصئ  عغ  غععد  وضغان  افردن  بغظ 

وأشراد ولغسئ بغظ ضغاظات خظسعا المساسمر بغثغه!
وتظص اقتفاصغئ، الاغ جرى تعصغسعا شغ أغطعل ٢٠١٦، 
سطى تجوغث افردن بظتع ٤٥ ططغار طار طضسإ طظ الشاز، 
سطى طثار ١٥ ساطا، اسائارا طظ ضاظعن الباظغ ٢٠٢٠. 
وأضث طتططع ضغان غععد ضما ورد شغ ختغفئ عآرتج 
لحراء  السرب  سطى  غععد  ضغان  شدطئ  افردن  أن 
الشاز. شغ تغظ ضان طظ الممضظ أن غحاري الشاز طظ 
اخاار  أظه  إق  السسعدغئ  أو  صطر  طبض  السرب  (أحصائه) 
ضغان غععد! وضاإ ظتمغا حارجطر أظه صفج طظ الفرح 
غععد  وضغان  افردن  بغظ  الشاز  باتفاصغئ  جمع  سظثطا 
ضغان  جغتخض  بمعجئعا  والاغ  اقتفاصغئ  عثه  فن 
غععد سطى أضبر طظ ١٠ ططغار دوقر ولمثة ١٥ جظئ 
جاةطإ المطغارات إلى خجغظئ الضغان، طدغفا أن افردن 
أن  إق  جعئ  طظ  أضبر  طظ  الشاز  حراء  سطى  صادرا  ضان 
سمان اخاارت أن تحاري طظ ضغان غععد شغما أسثاء 
طا  وعع  اقتفاصغئ  ضث  افردن  شغ  غازاعرون  غععد 

غةسض ضض أشراد الضغان غحسرون بالفرح.
أن  عغ  أبــثا  افذعــان  سظ  تشإ  لط  الاغ  والتصغصئ 
ضغان غععد المخطظع لط ولظ غاط صئعله طظ حسعب 
ضغان  أظه  سطى  باجامرار  له  غظزر  وجعف  المظطصئ، 
عغ  طضاسئاتعا  سطى  لطمتاشزئ  برغطاظغا  خظساه 
أظعئ  والاغ  افولى  السالمغئ  الترب  بسث  وتطفاؤعا 
بمعجئعا الثقشئ السبماظغئ، ووضسئ بقد المسطمغظ 
تتئ جغطرة أوروبا وطظ بسثعا أطرغضا. ولطمتاشزئ 
سطى عثه المضاسئات شصث ارتأت برغطاظغا خظع ضغان 
اإلجقطغئ،  الئقد  صطإ  شغ  تربئ  رأس  لغضعن  غععد 
قجارداد  غعثف  تترك  أي  أطام  سبرة  تةر  ولغضعن 
افطئ إرادتعا وجططاظعا وجغادة طئثئعا. شضان ضغان 
غععد ضغاظا غرغئا لط تصئطه حسعب المظطصئ بالرغط طظ 
طساعثات السقم، وطتاوقت التضام لسعق حسعبعط 

وطآجساتعط لطاساغح طع عثا الضغان.
طظته  تط  والثي  الشاز  حراء  اتفاصغئ  جاءت  عظا  وطظ 
لضغان غععد بسث تثطغ طخر والضغاظات المططئ سطى 
الئتر الماعجط سظ تصعط شغه، جاءت عثه اقتفاصغئ 
لاطمغظ  غائسئ  طتاولئ  طخر  طع  وطبطعا  افردن  طع 
المظطصئ.  شغ  طصئعل  ضغاظعط  أن  وإحسارعط  غععد 
افردن  شغ  الثجاعرغئ  المتضمئ  صرار  جاء  بط  وطظ 
عغ  اقتفاصغئ  بأن  المآطظغظ  وسطى  اهللا  سطى  لغفاري 
تضعطاغظ،  بغظ  ولغج  الحسئغظ،  طظ  حرضات  بغظ 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: الثضاعر طتمث جغقظغـ  ـ 

الئحارات وأبرعا يف تتصغص اإلظةازات
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة أجماء الةسئئـ 
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ظزط تجب الاترغر/ وقغئ باضساان تمطئ سطى طساعى الئقد بمظاجئئ ذضرى شاح الصسطظطغظغئ سام ٨٥٧ عةرغئ 
المعاشص ١٤٥٣ طغقدغئ سطى غث أجث طظ أجعد افطئ السططان طتمث الفاتح. وق غّثخر حئاب تجب الاترغر وجسا 
شغ الافاشعط تعل أطغرعط السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ، وشغ السمض الةاد لةسض باضساان ظصطئ ارتضاز 
لثولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ بّحر بصغاطعا رجعل اهللا . دسا حئاب التجب المحارضعن 
شغ التمطئ أجعد الصعات المسطتئ شغ باضساان إلى إسطاء الظخرة لتجب الاترغر طظ شعرعط، تاى تاصغ افطئ 
بإطام سادل وتصاتض طظ خطفه. ورشع المحارضعن شغ العصفات واقساخاطات قشاات ضاإ سطغعا: "غا أجعد الصعات 
المسطتئ الئاضسااظغئ! شاح السططان طتمث الفاتح الصسطظطغظغئ، غظغر لضط الطرغص أطام تترغر افصخى وضحمغر".

حزب التحرير/ والية باكستان
وقفات وكلمات على مستوى البالد في ذكرى فتح القسطنطينية

حزب التحرير/ تنزانيا
الفعاليات التي نظمت ضمن الحملة العالمية في ذكرى فتح القسطنطينية



 السثد ٢٧٠  ٣افربساء ٢٧ طظ جمادى افولى ١٤٤١ عـ/ المعاشص ٢٢ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٠ طـ

اإلطضاظات السسضرغئ الخغظغئ، بط بثأ تراطإ باجاعثاف 
اقصاخاد الخغظغ بحضض طئاحر، ووخفئ إدارته الخغظ 
بأظعا "تاقسإ بالسمقت" وبثأت ترباً تةارغئ طع بضغظ، 
وتصثطئ عثه سطى الةععد قتاعاء الخغظ شغ الظزام 

الصائط سطى الصعاسث الثولغئ. (بغ بغ جغ).
باظغاً: الترب الاةارغئ بغظ أطرغضا والخغظ:

تةارغئ طع  ١- ضما ذضرظا آظفاً، شصث بثأت أطرغضا ترباً 
الخغظ وذلك لطتث طظ خسعد الخغظ، وتسارسئ الترب 
الاةارغئ بغظ الصعتغظ اقصاخادغاغظ بسئإ الثطض شغ 
الاةارة، تغث تساعرد أطرغضا ٥٥٨ ططغار دوقر طظ السطع 
والثثطات طظ الخغظ، وشغ المصابض، تساعرد الخغظ ١٧٩ 
ططغار دوقر طظ السطع والثثطات طظ العقغات الماتثة 
(طضاإ الممبض الاةاري لطعقغات الماتثة). ولضظ لعتر 

طآخرًا تصارب بغظعما لغتصص ضض طظعما طخالته أوق!
اتفاق  إلى  والخغظ  الماتثة  العقغات  تعخطئ  لصث   -٢
تةاري ججئغ شغ افحعر افخغرة، (طظ حأظه وضع تث 
شغ  اصاخادغظ  أضئر  بغظ  الماخاسثة  الاةارغئ  لطترب 
السالط طظث السام الماضغ. وصال تراطإ جابصاً إن المرتطئ 
افولى طظ اقتفاق الاةاري جاشطغ ظتع ٦٠٪ طظ اقتفاق 
الحاطض، وطظ المفارض أظعا جاادمظ الاجام الخغظ 
بحراء طجغث طظ المظاةات الجراسغئ افطرغضغئ، شغ طصابض 
خفخ العقغات الماتثة تسرغفاتعا الةمرضغئ المفروضئ 
٢٠٢٠/٠١/٠٥م)  الةثغث،  السربغ  الخغظغئ...  السطع  سطى 
وضاظئ السربغئ ظئ صث ظحرت شغ ٢٠١٩/١٢/١٥ طا غطغ: 
أضئر  بغظ  الاةارغئ  الترب  اظطقق  سطى  حعرا  (بسث ٢١ 
إلى  الماتثة  العقغات  تعخطئ  السالط  شغ  اصاخادغظ 
اتفاق المرتطئ افولى طع الخغظ لضظه لظ غعصع صئض غظاغر 
المصئض، وبمعجإ اقتفاق أضثت العقغات الماتثة أظعا 
جاثفخ رجعطا بظسئئ ١٥٪ إلى الظخش سطى ١٢٠ ططغار 
دوقر طظ العاردات الخغظغئ، ولضظعا جائصغ الاسرغفات 
الاغ تئطس ٢٥٪ سطى جطع خغظغئ بصغمئ ٢٥٠ ططغار دوقر، 
ضما أجَّطئ العقغات الماتثة تطئغص رجعم جثغثة بظسئئ 
١٥٪ سطى ١٦٠ ططغار دوقر طظ المظاةات الخغظغئ ضان طظ 
المفارض تطئغصعا الغعم وعغ تحمض افلساب والععاتش 
الثضغئ... ضما واشصئ بضغظ سطى اجاغراد جطع وخثطات 
افصض  سطى  دوقر  ططغار   ٢٠٠ تساوي  إضاشغئ  أطرغضغئ 
خقل الساطغظ المصئطغظ، وضثلك جاسطص الخغظ تطئغص 
رجعم إضاشغئ سطى بسخ العاردات افطرغضغئ ضان طظ 
المفارض أن تئثأ الغعم إذ جاسطص شرض رجعم جمرضغئ 
صطع  سطى   ٪٥ وبـ  السغارات  سطى   ٪٢٥ بصغمئ  إضاشغئ 
الشغار افطرغضغئ، وأوضتئ الخغظ أظعا جاعاخض تسطغص 
الرجعم الةمرضغئ سطى ظتع ١٢٦ ططغار دوقر طظ المظاةات 
طحارغاتعا  بجغادة  تسعثعا  إلى  إضاشئ  افطرغضغئ، 
الجراسغئ طظ العقغات الماتثة بما غخض إلى ٥٠ ططغار 
جعق  إغةاد  سطى  تراطإ  ترص  وصث  جظعغا)،  دوقر 
طاخاسث لطاخثغر الجراسغ فظه غثعض اظاثابات ساطئ 
المجارسغظ  أخعات  غثسر  أن  غرغث  وق  السام ٢٠٢٠  عثا 
المبصطغظ بالثغعن لسثم وجعد أجعاق الاخثغر الضاشغئ... 
وصئض ذلك ظحر طعصع الئغان ظغعز (وذضرت وزارة الاةارة 
الخغظغئ - شغ بغان طساء الغعم الةمسئ - أن اقتفاق جاء 
بظاء سطى طئثأ المساواة واقتارام المائادل، وغادمظ 
تسسئ شخعل وعغ: طصثطئ، وتصعق المطضغئ الفضرغئ، 
والجراسغئ،  الشثائغئ  والمظاةات  الاضظعلعجغا،  وظصض 
والثثطات المالغئ، وجسر الخرف والحفاشغئ، والاعجع 
الاةاري، والاصغغط البظائغ وتسعغئ المظازسات، والئظعد 

الظعائغئ... الئغان ظغعز، ٢٠١٩/١٢/١٣م).
٣- ولضظ عثا ق غسظغ أن عثه اقتفاصات تعل الترب 
الاةارغئ جاظعغ تالئ الاعتر اقصاخادي بغظ الةاظئغظ، 
وذلك فن الترب الاةارغئ لغسئ عغ الثاشع التصغصغ 
لطسغطرة سطى الخغظ، بض عظاك أطر وراءعا أضبر سمصًا 
الثولغئ.  وأولعغاعا  افطرغضغ  اقصاخاد  سطى  وخطعرة 
الةغض  تضظعلعجغا  شغ  الرائثة  الثولئ  عغ  شالخغظ 
الثاطج وعع الةغض الاالغ طظ اقتخاقت القجطضغئ، 
وافعط طظ ذلك عع بعابئ جغطرة الثضاء اقخطظاسغ 
افبةثغئ  ورئغج  لقباضار،  الثشاع  طةطج  ضاإ  وصث 
 LinkedIn طعصع  وطآجج  حمغثت)،  (إرغك  السابص 
(رغث ععشمان)، و(والار إغساضسعن)، المآلش والرئغج 
الاظفغثي السابص لمسعث أجئظ: )"طظ الماعصع أن غتخض 
الماتضط بالةغض الثاطج "جغ ٥" سطى طؤات المطغارات 
طظ الثوقرات طظ السائثات سطى طثار السصث المصئض، طع 
إغةاد شرص سمض واجسئ الظطاق شغ صطاع الاضظعلعجغا 
القجطضغئ. وجاتخض الثولئ الاغ تماطك الةغض الثاطج 
"جغ ٥" سطى السثغث طظ اقباضارات وجاامضظ طظ وضع 
المساغغر لئاصغ السالط، وطظ غغر المرجح تالغاً أن تضعن 

.(ZDNet طعصع) ..."عثه عغ العقغات الماتثة
٤- ولطسطط شإن الةغض الثاطج "جغ ٥" عع شائص السرسئ، 
شصث (أسطظ باتبعن أن اقخائارات سطى السرسئ لقتخال 
سئر تصظغئ الةغض الثاطج "جغ ٥" تصصئ جرسات صغاجغئ، 
بطشئ تغراباغئ شغ الباظغئ، سطما أن عثه السرسئ تفعق بـ 
٢٠٠ طرة ظزغرتعا التالغئ. ووشص اقخائارات الاغ أجراعا 
شرغص بتبغ طظ طرضج تطعغر حئضات الةغض الثاطج 
غئطس  ططش  تتمغض  غمضظ  برغطاظغا  شغ  جري  بةاطسئ 
تةمه ١٠٠ ضسش ططفات افشقم الطعغطئ شغ تعالغ ٣ 
بعان. ضما أن السرسئ الةثغثة تفعق طاعجط جرسئ 
الاتمغض شغ حئضات الةغض الرابع بتعالغ ٦٥ ألش طرة. 

والظاضبغظ والمساَصئغظ بما غرغثه الشرب الضاشر شغ طتاربئ 
ضطما  واقشاراء،  بالضثب  وحئابه  وصغادته  الاترغر  تجب 
شحطعا شغ ضثبئ اخارسعا غغرعا، وضطما اظاععا طظ شرغئ 
صفجوا إلى أخاعا.. طع سطمعط أن تجب الاترغر خثرة 
خطثة تاتطط سطغعا ضض طتاوقت الضفر وأسعاظه، وأن 
لثى صغادة التجب وحئابه طظ خفاء الثعظ طا غتعل 
بغظعط وبغظ طا غرغثون طظ طضر، واهللا جئتاظه وتسالى 

ظاخر دغظه ودسعة دغظه والصائمغظ سطى ظخرة دغظه.
وغثاط السالط الةطغض أطغر تجب الاترغر ضطماه باإلحادة 
بالمعاصش الصعغئ الخطئئ الظاخسئ لحئاب التجب، الاغ 
تحئه طعاصش الختابئ الضرام رضغ اهللا سظعط طصاثغظ 
المتظ،  تعّجعا  ق  الاغ  المعاصش  عثه   ، اهللا  برجعل 
وق تطغظ صظاتعا أطام الخساب، شاجاتص حئاب التجب 

تعظؤئ التجب بعط وتعظؤاعط بالتجب.
سج  اهللا  إلى  بالدراسئ  خاتماه  الةطغض  افطغر  وغثاط 
وجض أن غاعالى تتصّص الئحارات، وغادرع إلى المعلى 
شظتسظ  سظثه،  طظ  بسعن  غمثظا  أن  وتسالى  جئتاظه 

السمض وظضعن أعقً لظخر اهللا جئتاظه.
لصث وصسئ عثه الضطمئ سطى صطعبظا ضما غصع وابض الشغث 
سطى افرض السطحى، شااحّربه وتظافع به ظئاتاً أخدر 
غاظساً وبمرًا ذغئاً، شئارك اهللا شغ أطغرظا وطضظ لقجقم 

 والمسطمغظ سطى غثغه

الصسطظطغظغئ؛  شاح  ذضرى  بمظاجئئ  قعاي  طثغظئ  شغ  شضرغئ  جغاجغئ  ظثوة  ععلظثا  الاترغر/  تجب  ظزط 
٢٠٢٠م، وجاءت عثه  ١٤ ضاظعن الباظغ/غظاغر  ١٤٤١عـ، المعاشص  ١٩ جمادى افولى  وذلك غعم البقباء، 
الظثوة ضمظ التمطئ السالمغئ الاغ أذطصعا تجب الاترغر، وتفاسق طع ضطمئ أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض 
سطاء بظ خطغض أبع الرحائ الاغ ألصاعا شغ ذضرى الفاح السزغط، شاح الصسطظطغظغئ، وتظاولئ الظثوة ذضرى 
تعل  تسظ  طغضائغض  افخ  تتثث  بط  اهللا،  ضااب  طظ  سطرة  باقوة  الظثوة  اشااتئ  وصث  السزغط،  الفاح  عثا 
تارغت  وسظ  التخار،  جئص  الثي  السئصري  والاثطغط  العائض  الةعث  وسظ  المئارك،  الفاح  عثا  إتثابغات 
المثغظئ وتتخغظعا طما جسض شاتعا أطرا سسغرا رغط التمقت المااالغئ الاغ صام بعا المسطمعن طظ أجض 
َها  ُ ُ َأِم َ اْألَِم َُِّة َفَلِْع ِ َْ ْ َّ اْلُق َ ذلك، لغفعزوا باتصغص بحارة الرجعل  شغ تثغبه الثي غصعل شغه: «َلُْفَ
»، وحاء اهللا تسالى أن غظال السططان طتمث وجغحه السزغط حرف عثا الفاح الثي  ُ ْ َ َ اْل ُ َذِل ْ َ َ اْل َوَلِْع
شصث  الباظغئ  الضطمئ  أطا  العثى.  رجالئ  وظحر  لطفاح  أجعض  عثشا  خقله  طظ  أوروبا  حرق  وجسض  الاارغت  غغر 
الفاح  عثا  ذضرى  سظ  أغدا  شاتثث  ععلظثا  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  الممبض  باق  أوضاي  افجااذ  ألصاعا 
وصع  لعا  ضان  تارغثغئ  تصغصئ  ضعظه  شصط  الفاح  عثا  إلى  ظظزر  أن  غسظغ  ق  إتغائعا  ضعن  وسظ  المعغإ، 
التثث  وعثا  الفاح  عثا  ذضر  شسظث  السزغط،  التثث  عثا  طظ  والثروس  السئر  ظساحش  أن  سطغظا  بض  طسغظ، 
السزغط ظاثضر تطصائغا تثغث رجعل اهللا  الثي بحر شغه بعثا الفاح، وظاثضر إخرار المسطمغظ وسجغماعط 
وشغ   ، الظئغ  بحرى  لاتصغص  المثغظئ  عثه  لفاح  صرون  بماظغئ  طظ  فضبر  ططض  أو  ضطض  دون  وطتاوقتعط 
عثا حرف سزغط، وعثا إن دل سطى حغء شإظما غثل سطى بصئ المسطمغظ وتخثغصعط المططص بظئغعط سطغه 
الخقة والسقم وتتصص بحاراته ق رغإ شغ ذلك. وصث أبطشظا الظئغ  شغ تثغث أي المثغظاغظ جافاح أوق؟ 
أن الصسطظطغظغئ جافاح أوق، وعثا غسظغ أن روطا جافاح باظغا ق رغإ شغ ذلك، وتطرق افجااذ باق بسث 
ذلك إلى ذضر بسخ الئحارات الاغ لط تاتصص بسث وأن أعط تطك الئحارات وأجثرعا أولعغئ عع صغام الثقشئ 
. الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، والاغ جاضعن الثطعة افولى شغ تتصغص ضض طا بحرظا به المخطفى

وطظ الماعصع أن غاراوح سثد افجعجة الماخطئ باإلظارظئ 
طا بغظ ٥٠ إلى ١٠٠ ططغار جعاز عثا السام، لثا شق بث طظ 
تعشر حئضات بظطاصات ترددغئ جثغثة وطثاطفئ لسّث 
عثا الططإ العاجع سطى اقتخال بحئضئ اإلظارظئ. أطا 
سظ ضغفغئ سمض "جغ ٥" طظ الظاتغئ الاصظغئ شإن عظاك 
طاسثدة  "طثاخض  أي  "طغمع"  بـ  اخاخارا  تسرف  تصظغئ 
تحشغض  شغ  رئغسغا  دورا  جاطسإ  طاسثدة"  وطثارج 
وتساثثم  ضفاءتعا،  وطساغغر  الثاطج  الةغض  حئضات 
تصظغئ "طغمع" ععائغات سثغثة خشغرة لاثثغط تثشص 
سطى  جاطسعظس  اسامثت  وصث  طظفرد،  بحضض  الئغاظات 
الئغاظات،  لاظجغض  طثعطئ  جرسات  لاعشغر  الاصظغئ  عثه 
وطظ المرجح أن تساثثم حئضات "جغ ٥" سثدا أضئر 

طظ طتطات الئث... السرب، ٢٠١٧/٠٨/١٣م).
المظاثى  شغ  (حمغثت)  ضحش  ٢٠١٧م  سام  وشغ   -٥
صئض  ذعغض  وصئ  غمر  "لظ  أظه  السالمغ  اقصاخادي 
تطعغر  شغ  الماتثة  العقغات  سطى  الخغظ  تافعق  أن 
الثضاء اقخطظاسغ الماصثم (AI)" (المظاثى اقصاخادي 

السالمغ). وغاةطى الثضاء اقخطظاسغ شغ:
اقخطظاسغ  الثضاء  المتادبئ  روبعتات  اجاثثام   -
لفعط طحضقت السمقء بحضض أجرع وتصثغط إجابات 

أضبر ضفاءة.
- اجاثثام الصائمغظ سطى الثضاء اقخطظاسغ لاتطغض 
المسطعطات المعمئ طظ طةمعسئ ضئغرة طظ الئغاظات 

الظخغئ لاتسغظ الةثولئ.
شغ  واقجابمارات  الضئغر  اقعامام  إلى  الثئراء  وغحغر 
الصطغطئ  السظعات  طثى  سطى  اقخطظاسغ  الثضاء  طةال 
المصئطئ، وتصثر Deloitte أن غاط إظفاق ٥٧,٦ ططغار دوقر 
بتطعل  أطرغضغ سطى الثضاء اقخطظاسغ والاسطط اآللغ 
سام ٢٠٢١، أي خمسئ أضساف طا سطغه افطر شغ سام ٢٠١٧.
٦- ولط غضظ طظ المفاجأ أن غسارض تراطإ سطظا حرضئ 
طظاجئات  شغ  خّرح  وصث   ،"٥ "جغ  تظاب  الاغ  ععاوي 
سثة بالثطر الثي تمبطه الحرضئ الخغظغئ. وصال تراطإ 
إظه  أطظغ،  خطر  أظه  "أساصث  افخغرة:  الظاتع  صمئ  شغ 
خطر أطظغ" (بجظج إظساغثر). ولعثا السئإ، ضشطئ 
العقغات الماتثة سطى السثغث طظ الثول الشربغئ (إغطالغا 
والممطضئ الماتثة وألماظغا...إلت) قجائساد حرضئ ععاوي 
طظ تصثغط سطاءات أو تفسغض الةغض الثاطج "جغ ٥" 
شغ بطثاظعط، وضض ذلك بثرغسئ زائفئ طظ اقظاعاضات 
إلصاء  ضظثا  طظ  الماتثة  العقغات  ذطئئ  ضما  افطظغئ. 
الصئخ سطى (طظس واظجعع) المثغر المالغ لحرضئ ععاوي 
سطى  المفروضئ  افطرغضغئ  السصعبات  اظاعاك  باعمئ 
إغران. شأطرغضا طعامئ بتزر حئضئ "جغ ٥" الخغظغئ، ضما 
طظع تراطإ أغداً طئغسات حرائح السغطغضعن إلى الخغظ.

٧- لصث سمض الخغظغعن ذعغق سطى أن غخئتعا طساصطغظ 
شغ طةال الاضظعلعجغا بمعجإ خطئ الخغظ ٢٠٢٥، ولضظ 
الطرغصئ الاغ تساطض بعا افطرغضغعن طع حرضئ ععاوي 
وغغرعا طظ الحرضات الخغظغئ سّةطئ طظ طساسغ الخغظ 
الاضظعلعجغات  شغ  الضاطض  اقجاصقل  سطى  لطتخعل 
الرئغسغئ. وصث أسطظ الخغظغعن سظ خطط إلظحاء ظزام 
تحشغض خاص بعط، بتطعل سام ٢٠٢٢، وأغطص عثا الئاب 
سطى حرضئ IBM وMicrosoft وDell وحرضات أطرغضغئ 
رصائص  لئظاء  الخغظ  تثطط  ذلك،  سطى  وسقوة  أخرى. 
اآلقف  رواتإ  طظ  وضاسفئ  بعا.  الثاخئ  السغطغضعن 
طظ طعظثجغ الرصائص الااغعاظغغظ واقظاصال إلى الخغظ 
سطى طثى السظعات الصطغطئ الماضغئ. وغاعصع المتططعن 
افطرغضغعن أن الخغظ جاتصص خقل خمج إلى جئع 
شغ خظاسئ الرصائص. وطظ خقل اتئاع  جظعات اجاصققً 
طظ  ضثمئ  طضاجإ  بضغظ  جاتصص  اإلجراءات،  عثه 

اقصاخاد الةثغث لطثضاء الخظاسغ.
٨- إن أطرغضا تئثل صخارى جعثعا لاصغغث صثرة الخغظ 
والثضاء   "٥ "جغ  ظزام  شغ  المئادرة  زطام  تعلغ  سطى 
اقخطظاسغ، وذلك فن عثه الاصظغئ طعمئ تماطاً طبض 
وعثه  السغطغضعن.  ورصاصئ  والضعرباء  الئثار  طترك 
اقصاخادي.  ولطظمع  لقظااج  المترضات  عغ  الاصظغات 
وعضثا شإن الترب الاةارغئ التالغئ عغ أضبر طظ طةرد 
أطرغضا  بغظ  الاةاري  الاعازن  لمعاجعئ  تةارغئ  ترب 
والخغظ، بض شعق ذلك عغ ترب تصظغات وخاخئ "جغ 
غخئح  أن  التالغئ  المسطغات  تسإ  المرجح  وطظ   ،"٥
بصغادة  الشرب  الصطإ:  بظائغ  تضظعلعجغ  ظزام  لطسالط 
أطرغضا، وبصغئ السالط بصغادة الخغظ. وإذا عغمظ الظزام 
الاضظعلعجغ الخغظغ سطى أوراجغا، شإن اتامالغئ تعثغث 

الخغظ لفولعغات افطرغضغئ شغ عثا المةال جاجداد.
ولثلك شإن اقتفاق الاةاري بغظ أطرغضا والخغظ تاى 
ضما  جظئ  بسث  ضطعا  بمراتطه  سطغه  ع  ُوصِّ بط  سصث  وإن 
اتفاق  سطى  الافاوض  جائثأ  إدارته  (إن  تراطإ:  صال 
تةارة المرتطئ ٢ بغظ العقغات الماتثة والخغظ صرغئا 
لضظه صث غظازر لقظاعاء طظ أي اتفاق لما بسث اظاثابات 
الرئاجئ افطرغضغئ شغ ظعشمئر/تحرغظ الباظغ المصئض... 
بعابئ السغظ، ٢٠٢٠/٠١/١٠)، شتاى وإن تط الاعصغع سطغعا 
بمراتطعا الظعائغئ شالماعصع أن ق تضعن أضبر طظ اجاراتئ 
طتارب وخاخئ شغ باب تضظعلعجغا الةغض الثاطج فن 
أطرغضا ق تصئض أن تضعن الظث لطخغظ تاى وإن صئطئ 

 !الخغظ، شسظةعغئ أطرغضا تمظسعا طظ أن تصئض
السابع سحر طظ جمادى افولى ١٤٤١عـ

٢٠٢٠/٠١/١٢طـ

تامئ: اقتفاق الاةاري بغظ أطرغضا والخغظ

ََِئ  ْ َن حَّى َ ُ ِل ْ ُ ُ ال ْقُُلُه َ َد، َ َن الَُه ُ ِل ْ ُ أِو ُقاِتَل ال  ُ َ َ ال ُل  َق  ، ِ َ َّ وال  ِ َ َ ال وراِء  ِم   ُّ ِد ٌّ َخْلِفي، َفَعاَل الَُه ِد ا َيُه َ اللِه ه ا َعْ  ُ ِل ْ ا ُم  : ُ َ َّ ال
ِد» رواه طسطط.  ِ الَُه َ ، فإنَّه ِم َش َقَ فاْقُْلُه، إالَّ الَغْ
وأغدا بحرى شاح روطا، صال سئث اهللا بظ سمرو: بغظما 
اِهللا  رجعُل  ُجِؤَض  إذ  ظضُاُإ،    اِهللا  رجعِل  َتعَل  ظتظ 
روطغَُّئ؟  أو  ُصسَطظطغظغَُّئ  أوَّقً:  ُتفَاُح  المثغظَاغِظ  أيُّ   :
َْعِي  ًال،  َأوَّ ُتْفَُح  ْقَل  ِهَ ُة  يَ «َمِ  : اِهللا  رجعُل  شصال 

ََِّة» أخرجه أتمث بإجظاد ختغح. ِ َْ ْ ُق
أدظى  دون  طظ  جااتصص  السزغمئ  الئحارات  عثه 
حك، ولضظعا لظ تاتصص بعثغئ طظ طقئضئ السماء، 
وطسعا  أطاعط  بغظ  ساططغظ  طثطخغظ  برجال  بض 
اهللا  خطى  الضرغط  رجعلعط  ذرغص  سطى  جائرغظ 
وإصاطئ  الةئرغئ،  افظزمئ  إلجصاط  وجطط  وآله  سطغه 
دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة سطى 
لطصداء  الثطغفئ  بإطرة  الةغعش  شااترك  أظصاضعا، 
سطى ضغان غععد وتترغر افرض المئارضئ طظ رجسه، 
وتمدغ طجطةرة طاعضطئ سطى اهللا إلى روطا لفاتعا، 
وتغظعا تاتصص جمغع بحاراته خطى اهللا سطغه وجطط 

بإذن اهللا وغفرح المآطظعن بظخر اهللا.
أغعا المسطمعن، إن تجب الاترغر بصغادة أطغره السالط 
عع  اهللا،  ظخره  الرحائ،  أبع  خطغض  بظ  سطاء  الةطغض 
العتغث الثي تئظى الطرغصئ الحرسغئ ذرغصئ الرجعل 
سعدة  بحرى  لاتصغص  وجطط  وآله  سطغه  اهللا  خطى 
الثقشئ الاغ تسمض لاتصغص الئحارتغظ افخرغغظ إزالئ 
سظ  تارددوا  شق  اهللا؛  بسعن  روطا  وشاح  غععد  ضغان 

السمض طسه تاى تفعزوا بثغري الثظغا واآلخرة.
 ِ َ ِبّ اْسَتِجيُبوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  ّفَُها 

َ
ك ﴿يَا  تسالى:  اهللا  صال 

 َ اّبَ ّنَ 
َ
أ َواْعلَُموا  يُْحيِيُكْم  لَِما  َدَعاُكْم  إَِذا  َولِلّرَُسوِل 
 ﴾نَُّه إِلَْيِه تُْحَشُروَن

َ
يَُحوُل َنْيَن الَْمْرءِ َوَقلْبِِه وَك

ذضرى شاح الصسطظطغظغئ عغ ذضرى سزغمئ تتصصئ 
شغعا بحرى رجعلظا خطى اهللا سطغه وآله وجطط سطى غث 
افطغر الحاب طتمث الفاتح وجغحه المةاعث رتمعط 
وختئه  وآله  سطغه  خطى  الرجعل  صال  جمغسا،  اهللا 
َأِطغُرَعا  اْفَِطغُر  َشَطِظْسَط  اْلُصْسَطْظِطغِظغَُّئ  «َلُاْفَاَتظَّ  وجطط: 
َوَلِظْسَط اْلَةْغُح َذِلَك اْلَةْغُح» رواه التاضط وأتمث شغ 

طسظثه بإجظاد ختغح.
عثه الثضرى السزغمئ تثضرظا برجال تعضطعا سطى اهللا 
والمسظعغئ  طظعا  المادغئ  الحرسغئ  افجئاب  واتثثوا 
لاةاوز السصئات الاغ وضسعا السثو لمظع تتصغص بحرى 
رجعلعط  خطى اهللا سطغه وآله وجطط، شصاطعا بأسمال 
بظاء  طظ  زطاظعط،  شغ  أتث  بال  سطى  تثطر  لط  شظغئ 
وطثشع  شصط،  أحعر  بقبئ  غدعن  شغ  سزغط  تخظ 
السفظ  وتسغغر  الصسطظطغظغئ،  أجعار  لثك  ضثط 
طظ خقل الةئال سطى صدئان خحئغئ طجغائ بالثعظ 
لاةاوز السطسطئ المعجعدة شغ سرض الثطغب لطامضظ 
السزغط  الفاح  لعط  تط  تاى  المثغظئ،  تخار  طظ 

والتمث هللا رب السالمغظ.
وإظظا شغ ظض عثه الثضرى ظثضر افطئ بئحارات ظئعغئ 
أخرى لط تاتصص؛ وعغ بحرى سعدة الثقشئ سطى طظعاج 
ُن  الظئعة، صال الرجعل  خطى اهللا سطغه وآله وجطط: «ت
َفُعها إذا شاء أْن  َّ َي َن، ُث ُة  ما شاء اللُه أْن ت َّ الُّ
ُن ما  ِة، ف َّ هاِج الُّ ُن ِخالفٌة على ِم َّ ت َفَعها، ُث َي
َفَعها،  َفُعها إذا شاء اللُه أْن َي َّ َي َن، ُث شاء اللُه أْن ت
 َّ َن، ُث ُن ما شاء اللُه أْن  َ ًا عاّضًا،  ُن ُمل َّ ت ُث
ُن  ًَّة، ف ًا َج ُن ُمل َّ ت َفَعها، ُث َفُعها إذا شاء أْن َي َي
 َّ َفَعها، ُث َفُعها إذا شاء أْن َي َّ َي َن، ُث ما شاء اللُه أْن ت
» أخرجه أتمث  َ َّ َسَ ٍة، ُث َّ هاِج ُن ُن ِخالفٌة على ِم ت
بإجظاد تسظ. وضثلك بحرى صاال غععد، صال رجعل 
اَعُة حَّى  َّ ُم ال اهللا خطى اهللا سطغه وآله وجطط: «ال َتُق

شاح الصسطظطغظئ عثف تتصص... غائسه أعثاف!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث السجغج المظغجـ 

حزب التحرير/ هولندا
ندوة فتح القسطنطينية.. تاريخنا المجيد ومستقبلنا المشرق

المظطصئ الدسغفئ شغ السعر، شصام طع جغحه بسمض جئار 
ظصض شغه أجطعله بّرًا شعق الغابسئ إلى تطك المظطصئ 
جفظ  حاعثوا  لما  رسئاً  الروم  صطإ  شمف  الثطغب،  طظ 
المسطمغظ خئاتاً شغ تطك البشرة، شاتصص الظخر المئغظ.

واتاراجاً طظ جائض غسأل سظ جئإ ذضر عثه الافخغقت 
الاترغر  تجب  أطغر  أجاب  شصث  الةطغض  السالط  ضطمئ  شغ 
سظ ذلك، وبغظ أظه ذضرعا فجئاب بقبئ؛ لئغان سزمئ 
اإلجقم والمسطمغظ إذا وضسعا طئثأعط طعضع الاطئغص، 
ولطمأظئ المسطمغظ باتصص الئحارات افخرى الاغ بّحر 
بعا رجعل اهللا ؛ إذا صام المسطمعن بما غةإ سطغعط، 
آباءعط  ظخر  ضما  اهللا  لغظخرعط  تسالى  اهللا  شغظخرون 
وأجثادعط طظ صئض. وبالث تطك افجئاب طا صام وغصعم به 
الشرب طظ ترب سطى اإلجقم والمسطمغظ، وطظ طتاوقت 
ضما  بثقشاعا  سجغجة  أطئ  اإلجقطغئ  افطئ  سعدة  لسثم 
ضاظئ، وطتارباه لتمطئ الثسعة شغ تجب الاترغر، واتثاذه 
السمقء  طظعا  ضان  ضبغرة،  وأجالغإ  أدوات  ذلك  شغ 
المأجعرون، الثغظ تعّلعا ِضْئَر طظع تجب الاترغر وطقتصئ 
حئابه واساصالعط وتعثغثعط وتسثغئعط بما ُغفدغ إلى 
اقجاحعاد أتغاظاً، وضثلك تسثغر ظفر طظ أبظاء افطئ 
بجغعا  وغاجغعن  بأجمائعا،  غاسّمعن  طمظ  اإلجقطغئ 
لمتاربئ دسعة تجب الاترغر بالادطغض والضثب، ولط غصش 
افطر سظث عثا التث، بض تسّثاه إلى صغام بسخ الاارضغظ 

تامئ ضطمئ السثد: طتطات طدغؤئ شغ ضطمئ أطغر تجب الاترغر...
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ظحر طعصع (الحرق افوجط، الةمسئ، ٢٢ جمادى افولى 
وزغر  "أضث  شغه:  صال  خئرا  ٢٠٢٠/٠١/١٧م)  ١٤٤١عـ، 
الثارجغئ الارضغ جاوغح أوغطع، شغ تخرغتات أطج تطرق 
خقلعا إلى الاطعرات شغ إدلإ، أعمغئ وصش إذقق الظار 
شغ السمطغئ السغاجغئ شغ جعرغا. ولفئ إلى أظه غةإ سطى 
المسارضئ تماغئ ظفسعا طظ عةمات الظزام. وأحار وزغر 
الثارجغئ الارضغ إلى أن الظزام السعري صاض الضبغر طظ 
المثظغغظ خقل صخفه العتحغ لطمساحفغات والمثارس 

وإجئاره الضبغر سطى ترك طظازلعط. وذضر جاوغح أوغطع أن الظزام السعري غآطظ بالتض السسضري شغ إدلإ".
: إن ضقم أوغطع لصادة الفخائض السعرغئ الاابسغظ لظزاطه بأن غثاشسعا سظ أظفسعط، لغج عع 
لطتاضظئ  وترضغع  تعثغث  رجائض  عغ  بض  حغء،  تصثغط  سطى  صادرًا  غسث  لط  الثي  الظاخح  المحفص  ضقم 
الحسئغئ، وخطعة شغ الدشط سطى الظاس لغصئطعا بفاح الطرصات ضأتث بظعد التض السغاجغ. وعع لغج 
دسعة تصغصغئ لطفخائض لطثشاع سظ أظفسعط، شالصثرة طعجعدة سظثعط ولضظ اإلرادة طا زالئ طسطعبئ 
لطظزام الارضغ ظفسه. ولع ضاظئ دسعة تصغصغئ لطثشاع شالضض غسطط أن خغر وجغطئ لطثشاع عغ العةعم 
طثرجات  لاطئغص  خطعة  الثطعة  جغاجئ  ضمظ  المظاورات  أتث  عع  عثا  أوغطع  ضقم  إن  الساتض.  سطى 
بط تةمغع المثطخغظ لغضعن  طظ تئال،  طا دوظعا  طع اهللا وصطع  التض عع وخض السقصئ  جعتحغ. إن 
غصعد  اإلجقطغئ  سصغثتظا  طظ  طظئبصًا  جغاجغًا  طحروسًا  تائظى  طثطخئ  سسضرغئ  صغادة  تتئ  صرار  لعط 

البعار إلجصاط الظزام وإصاطئ تضط اإلجقم الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

بسث الضط العائض طظ أجؤطئ بسخ ظعاب الحسإ، تعل زغارة 
راحث الشظعحغ لارضغا السئئ الماضغ والاغ تاجاطظ طع 
جصعط تضعطئ "الةمطغ" المضطش طظ ترضئ الظعدئ، داشع 
ترضئ  ورئغج  الاعظسغ  الظعاب  طةطج  رئغج  الشظعحغ 
الظعدئ سظ زغارته، طثضرا بفدض ترضغا سطى تعظج وأعطعا 
١٥٧٤م  جظئ  باحا  جظان  صاد  سظثطا  السبماظغغظ،  زطظ 
التمطئ السبماظغئ ضث اقتاقل اإلجئاظغ لاعظج، وتمضظ 
طظ ذرد اإلجئان وإظصاذ أعض تعظج طظ طتاضط تفاغح 

ضاظئ جافاك بعط وتطتصعط بصارسئ طظ جئصععط. وسطغه صام المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج، 
باثضغر راحث الشظعحغ، سئر بغان ختفغ: أن الصائث جظان باحا الثي تصص ذلك الظخر السزغط، ضاظئ وراءه دولئ 
عغ الثقشئ السبماظغئ، والفدض غسعد لعا، بسث سعن اهللا جئتاظه وتسالى، شعغ الثرع الثي ضان غتمغ المسطمغظ 
ََّقى ِِه». ولثلك شإن البظاء سطى  ْ َوَراِئِه َوُ ا اِإلَماُم ُجٌَّة، َُقاَتُل ِم َ ضث افسادي طخثاصا لصعل الرجعل الضرغط : «ِإنَّ
دور الصائث السبماظغ غصادغ البظاء سطى الظزام السغاجغ الثي خظسه، أي سطى الثقشئ الاغ ضاظئ بمبابئ الراسغ الثي 
غثب سظ تغاض افطئ، ولغج البظاء سطى طخطفى ضمال عادم الثقشئ، أو الظزام الارضغ السطماظغ الثي خثل أعض 
الحام وتآطر سطى بعرتعط لخالح افطرغضان والروس! وخاط الئغان طعغئا بالمسطمغظ شغ ترضئ الظعدئ: أن غسعدوا 
لمرجسغاعط اإلجقطغئ إن ضاظعا طثطخغظ لثغظعط وبعرتعط، شالبعرة ضاظئ ضث السطماظغئ وأدواتعا، ضما ظعغإ بعط 
أن غسمطعا طسظا لاتصغص بحرى الرجعل  بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، شغفعزوا شغ الثظغا واآلخرة.

سصثت لةظئ طاابسئ صداغا الظعع اقجاماسغ شغ صطاع الاسطغط أول اجاماع لعا بتدعر وزغرة حآون المرأة شغ 
السططئ الفطسطغظغئ، وصث ُحضطئ الطةظئ بصرار طظ وزارتغ حآون المرأة والاربغئ والاسطغط وذلك شغ طصر العزارة. 
وصث أضثت العزغرة أن الةععد المئثولئ بغظ العزارتغظ تسضج الطمعتات الراطغئ إلى تطعغر المظعاج الفطسطغظغ 
بما غظسةط طع الاعجعات الفطسطغظغئ والمظزعطئ الصغمغئ العذظغئ. عثا وصث اسائر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعصسه: أن تخرغتات العزغرة، والاظسغص بغظ وزارتغ 
حآون المرأة والاربغئ والاسطغط، تعضح أن الشرب وطآجساته، والسططئ الفطسطغظغئ، غرغثون تتعغض اتفاصغئ 
جغثاو الضاشرة وطفاعغمعا المثطرة إلى ججء طظ بصاشئ الةغض الظاحأ شغ افرض المئارضئ، وذلك بالاعازي طع 
طا غمارجعظه سطى أرض العاصع طظ جظ تحرغسات وتشغغر صعاظغظ وخاخئ صعاظغظ افتعال الحثخغئ والسصعبات 
لمعاءطاعا بما غاعاشص طع اتفاصغئ جغثاو وغغرعا طظ اقتفاصغات الثولغئ الاغ وصسئ سطغعا واظدمئ لعا السططئ. 
وأضاف الاسطغص: لسض أولى البمرات الثئغبئ لعثا الاساون بغظ وزارات السططئ طا تط الضحش سظه طع بثاغئ الفخض 
الثراجغ الباظغ طظ تشغغرات سطى طظعاج الخش الباطظ تغث تدمظ الضااب وتثة ضاططئ بسظعان الظعع اقجاماسغ، 
وتاتثث عثه العتثة سظ المساواة بغظ الةظسغظ وضرورة تسثغض صعاظغظ افتعال الحثخغئ بما غاعاشص طع 
اقتفاصغات الثولغئ وطظعا اتفاصغئ جغثاو، وغغرعا طظ افشضار الشربغئ المسمعطئ الاغ تساعثف الثغظ اإلجقطغ 
وافتضام الحرسغئ وتروج لطفساد واقظتقل والفعاتح شغ عثف واضح وغاغئ جطغئ وعغ جطت أبظاء المسطمغظ 
سظ أتضام دغظعط وجسطعط غسغرون وغسغحعن وغظحؤعن السقصات بظاء سطى الصعاظغظ الشربغئ وأتضام اتفاصغاتعط! 
وخاط الاسطغص بالصعل: إن السططئ تأبى إق أن تافاظى شغ خثطئ الشرب الضاشر وأن تئثل ضض جعثعا شغ جطت أعض 
شطسطغظ سظ دغظعط وبصاشاعط، وعغ تساثثم شغ تطك الترب طآجساتعا ووزاراتعا بسث أن جطمئ تطك العزارات 
والمآجسات فتئاسعا الثغظ ق غسخعن لعا أطرًا وق غرصئعن شغ أعض شطسطغظ إقً وق ذطئ، وعثا غعجإ سطى أعض 
شطسطغظ الثغظ رشدعا اتفاصغئ جغثاو بحضض أذعض السططئ وأغدئعا وأغاظ الشرب طظ ورائعا، غعجإ سطغعط 
رشع الخعت سالغاً وطثوغاً شغ وجه السططئ الاغ شرذئ بافرض وتساعثف اآلن افسراض وتسسى لظحر الفساد 
والرذغطئ بض وجسطه بصاشئ سظث أبظائظا، لغسعض تغظعا سطى غععد وسطى الشرب تخفغئ صدغئ شطسطغظ ضما غحاؤون.

اتفاصغئ جغثاو والاظاصخ الفضري طع اإلجقم

سطى  غفرضه  ولط  والظفصئ  السمض  الرجض  سطى  وشرض 
المرأة، وشرض سطغه الةعاد ولط غفرضه سطى المرأة، 
وجسض المعر سطى الرجض وتص لطمرأة، وجسض ظخغئعا 
وعضثا  تاقت.  شغ  الرجض  ظخغإ  ظخش  المغراث  شغ 
بئسدعا،  الرجال  خص  طاظعسئ  اإلجقم  أتضام  ضاظئ 
أخرى،  شغ  واتــثة  وجسطعا  بئسدعا،  الظساء  وخص 
وسطى عثا افجاس لغسئ المساواة بغظ الرجض والمرأة 
صدغئ ُتئتث، وق صدغئ ذات تأبغر شغ المةامع وق عغ 
طحضطئ بتاجئ لسقج، والصدغئ برطاعا أتئ طظ الشرب 
ظزرة  إلغعا  وغظزر  المرأة،  تصعق  غعدط  ضان  الثي 
المساواة  بتث  واتثثت  بتصعصعا  شطالئئ  جعداوغئ. 
شق  المسطمغظ  ظتظ  أطا  التصعق.  عثه  لظغض  ذرغصا 
حأن لظا بعثه اقخطقتات فن اإلجقم أصام ظزاطه 
اقجاماسغ سطى أجاس طاغظ غدمظ تماجك الةماسئ 
السسادة  والرجض  لطمرأة  وغعشر  ورصغعما،  والمةامع 

التصغصئ القئصئ بضراطئ اإلظسان.
ولطاثضغر شإظه ق ُغصال سظ افتضام العاتثة بغظ الرجض 
والمرأة طساواة وق ُغصال سظ افتضام المثاطفئ سثم 
واتثة  افتضام  جسض  ضان  شطثلك  تمغغج.  أو  طساواة 
عع  آخر  بتضط  تضط  أي  تشغغر  أو  والمرأة  الرجض  بغظ 

تسثٍّ سطى تحرغع اهللا سج وجض وظطط لقظسان.
وحرجئ  صعغئ  عةمئ  طظ  بقدظا  له  تاسرض  طا  إن 
ذات  الظسعغئ  والةمسغات  الثولغئ  المآجسات  طظ 
لطئقد  البصاشغ  الشجو  طظ  ججء  عع  الشربغ  الامعغض 
الظسغب  وتثطغر  وضرب  أرضاظه  لاصعغخ  اإلجقطغئ 
شضر  سطى  تسٍث  عغ  جغثاو  شاتفاصغئ  شغعا.  المةامسغ 
وجض،  سج  اهللا  حرع  سطى  تسٍث  أي  اإلجــقم،  وأتضام 
وشرض صرارات تاظاصخ طع شضر وطفاعغط افطئ، وعع 
إجتاف وظطط لطظاس. وعثه اقتفاصغئ تآدي إلى ظسش 
افتضام الحرسغئ الماسطصئ بصاظعن افتعال الحثخغئ، 
وعثا جطت لطمسطمغظ سظ دغظعط. ولما ضان تظاصخ 
وبصاشاعا  افطئ  شضر  طع  جطغًا  واضتًا  جغثاو  اتفاصغئ 
ضان شرضعا وتطئغصعا سطى المسطمغظ ظطمًا وإجتاشًا 
وذرغصئ  افطئ  سطى  وتربًا  ودغظه  اهللا  سطى  وتربًا 
سغحعا، لثلك ضان العاجإ والمططعب رشدعا بحثة 
والسمض ضث تطئغصعا شغ بقدظا، شعغ بداسئ شاجثة 
ق غتض وجعدعا وتروغةعا شغ بقدظا، وشغ وجعدعا 

 شغ دغارظا إشساٌد لمةامساتظا وبغعتظا

أطرغضا تةازي سمقءعا بسث اظاعاء أدوارعط 
ججاء جظمار شعض طظ طاسر؟!
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لغج  صخرًا  غئظغ  أن  التغرة  ططك  الظسمان  أراد 
أطام  به  وغفاخر  السرب  سطى  به  غفاثر  صخر  ضمبطه 
لاخمغط  جظمار  سطى  الظسمان  اخاغار  ووصع  الفرس، 
طئثسًا  روطغًا  رجًق  جظمار  وضان  الصخر،  عثا  وبظاء 
شغ الئظاء شئظى الصخر سطى طرتفع صرغإ طظ التغرة 
تغث تتغط به الئساتغظ والرغاض الثدراء، وضاظئ 
المغاه تةري طظ الظاتغئ السطغا طظ الظعر سطى حضض 
طظ  الظعر  إلى  وتسعد  الصخر  أرض  تعل  دائرة 
بظاء  طظ  جظمار  اظاعى  وسظثطا  المظثفدئ،  الظاتغئ 
الصخر، وضان الظاس غمرون به وغسةئعن طظ تسظه 
الصخر  جطح  سطى  والظسمان  جظمار  وصش  وبعائه، 
شألصى الظسمان بسظمار طظ جطح الصخر، شثر طغاًا، 

وصث شسض ذلك لؤق غئظغ صخرا طبطُه لشغره.
اظاعاء  بسث  بسمقئعا  أطرغضا  تفسطه  طا  تماطا  وعثا 
شغ  غرابئ  وق  خثطاعا،  شغ  وخقتغاعط  أدوارعط 
الماعتح  الرأجمالغ  المئثأ  تساظص  شأطرغضا  ذلك؛ 
الثي  وافخقصغئ  اإلظساظغئ  الصغط  طظ  الثالغ 
أطرغضا  شأخئتئ  شصط،  الظفسغئ  عع  أسماله  طصغاس 
السفظ،  الرأجمالغ  المئثأ  لفساد  سمطغًا  ظمعذجًا 
وق  سعث  لعا  لغج  وطةرطئ  طاعتحئ  دولئ  شعغ 
طغباق، وعغ خاظسئ اإلرعاب طاسطحئ لمص دطاء 
سالغئ  بحراعئ  وتمااز  المسطمغظ،  وخاخئ  الئحر 
بفرض  وعغ  وخغراته،  السالط  بروات  ظعإ  شغ 
تطئغص طئثئعا الرأجمالغ السفظ سطى أعض افرض 
بالئحر  تسخش  الاغ  وافزطات  المحاضض  أوجثت 
شصاطئ وحردت عغ وسمقؤعا المقغغظ طظ الئحر 
وطقغغظ  المةاسات  الفاجث  بمئثئعا  وأوجثت 
الفصراء، وسط حرعا وحر طئثئعا افرض ضطعا، ولط 
بسخ  وعثه  سمقؤعا،  تاى  حرورعا  طظ  غسطط 
افطبطئ الاغ تئغظ أن أطرغضا ق تسئأ تاى بسمقئعا 

الثغظ صدعا أسمارعط شغ خثطاعا:
وضان  ساطا  بقبغظ  طئارك  تسظغ  خثطعا  لصث   -١
صاطئ  سظثطا  ولضظ  افوجط  الحرق  شغ  جمسارعا 
بعرة ٢٥ غظاغر ٢٠١١م ضثه ولط غساطع أن غصدغ 

سطغعا خطساه أطرغضا وألصغ به شغ السةظ، وطظ بط 
أتئ بشغره.

٢٠١٨م  ظعاغئ  شغ  السعدان  بعرة  اظثلسئ  سظثطا   -٢
تامغئ  ظاغةئ  عع  الثي  الضاربغ  العضع  بسئإ 
لاطئغص سمر الئحغر لطظزام الرأجمالغ شغ السعدان، 
ولما سةج الئحغر سظ إجعاض البعرة ألصئ به أطرغضا 
وجاءت  سطغه،  طأجعف  غغر  السةعن  غغاعإ  شغ 

بالمةطج السسضري إلى التضط.
٣- لصث خثطعا بروغج طحرف رئغج وزراء باضساان 
شغ  افضئر  الثور  له  وضان  ضبغرة  خثطات  السابص 
اظاعئ  لما  ولضظ  أششاظساان  إلى  أطرغضا  دخعل 
ورطئ  اقجاصالئ  سطى  أجئرته  التضط  شغ  خقتغاه 

به شغ صارسئ الطرغص.
سطى  وتتصصئ  جطغماظغ  صاجط  المةرم  ٤-وخثطعا 
الترب  طسّسر  شعع  فطرغضا؛  ضبغرة  طخالح  غثغه 
خقلعا  صاض  الاغ  المسطمغظ  بقد  شغ  الطائفغئ 
والحام  السراق  شغ  المقغغظ  وحرد  اآلقف  سحرات 
والغمظ وغغرعا، ولضظ بسث أن اظاعئ خقتغاه صاطئ 
باغاغاله لاخظع طظه بطق شاشطغ سطى جرائط روجغا 

والظزام السعري وططغحغات إغران شغ بقد الحام.
شظصعل لسمقء أطرغضا: ق تبصعا بسغثتضط شإظعا غثارة 
ق تآطظ إق بمخطتاعا الاغ تاثثعا صدغئ طخغرغئ 
لعا، وإن الثور الصادم عع سطى أتثضط، وصث غضعن 
جطمان  أو  أردوغان  أو  تفار  عع  المساعثف  ذلك 
اظاعئ  شمظ  غغرعط...  أو  السغسغ  أو  روتاظغ  أو 
خثطععا  طعما  جظمار،  ججاء  أطرغضا  جازته  خقتغاه 
وطعما تاولعا إرضاءعا شإن طخغرعط ضمظ جئصععط 

وغظازرعط شغ اآلخرة سثاب الظار وغدإ الةئار!
طسطعطئ  والظعدئ  السجة  ذرغص  إن  المسطمعن!  أغعا 
الاترغر  تجب  طع  الةاد  السمض  وعغ  طةععلئ  غغر 
الشرب  سمقء  إلجصاط  أعطه،  غضثب  ق  الثي  الرائث 
طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  وإصاطئ  جمغسا 
الظئعة سطى أظصاض تضمعط اآلغض لطسصعط، وغعطؤث 

 غفرح المآطظعن بظخر اهللا

اتفاصغئ جغثاو عغ طساعثة دولغئ اسامثت بعاجطئ 
وصث  ١٩٧٨م،  سام  الماتثة  لفطط  الساطئ  الطةظئ 
دول  وتتفزئ  أخرى  ورشداعا  دول  سطغعا  وصسئ 
أخرى سطى بسخ بظعدعا. وعثه المساعثة أو اقتفاصغئ 
تصعم سطى أجاس شضرة المساواة بغظ الرجض والمرأة 
واقصاخادغئ  السغاجغئ  المغادغظ  وشغ  الترغات  شغ 

واقجاماسغئ والبصاشغئ والرغاضغئ و...
تسمض المآجسات الثولغئ ذات الحأن طع المآجسات 
جسض  سطى  وإطضاظغات،  وذاصئ  جعث  بضض  الظسعغئ 
شضرة  والمرأة  الرجض  بغظ  المساواة  وشضرة  رؤغــئ 
طعجعدة وططئصئ شغ ضاشئ دول السالط وخاخئ الئقد 
ظزرة  المآجسات  عثه  إلغعا  تظزر  الاغ  اإلجقطغئ، 
المرأة)،  (تصعق  الصدغئ  عثه  تةاه  وخاخئ  صاتمئ 
لةعث  تاسرض  اإلجقطغئ  بقدظا  أن  ظةث  شئالاالغ 

وترضغج أضئر شغ تمطئ وأسمال عثه المآجسات.
جغثاو  اتفاصغئ  وبظعد  أجاس  شغ  الظزر  إطسان  سظث 
افجج  شغ  افطــئ  شضر  طع  ضطغا  طاظاصدئ  ظةثعا 

والفرسغات...
دصغصئ  ظزرة  والمرأة  الرجض  إلى  اإلجقم  ظزر  لصث 
وراصغئ وطمغجة شغ صدغئ افشضار وافتضام الماسطصئ 
بضض طظعما، وعثه الظزرة جطئئ السسادة واقجاصرار 

شغ تغاة المسطمغظ الطعغطئ.
شسظث الظزر شغ افتضام الحرسغئ الماسطصئ بالمعضعع 
بالرجض  الماسطصئ  افتضام  جسض  صث  اإلجقم  أن  ظةث 
والمرأة واتثة سظثطا تضعن التصعق والعاجئات إظساظغئ 
وتصادغ  إظساظاً  ضعظه  باإلظسان  تاسطص  سظثطا  (أي 
ذئغساعما اإلظساظغئ ذلك) شطثلك جسض اإلجقم الثسعة 
لقغمان والخقة والخعم والتب والئغع وذطإ السطط 
والمرأة،  الرجض  بغظ  شغعا  شرق  ق  واتثة  جسطعا  و...، 
وسظثطا تضعن التصعق والعاجئات تاسطص بطئغسئ افظبى 
ضعظعا أظبى وذئغساعا شغ المةامع أو تاسطص بطئغسئ 
الثضر بعخفه ذضرًا وبطئغسئ طضاظاه شغ المةامع ضاظئ 
عثه الاضالغش والعاجئات طاظعسئ وطثاطفئ بغظ الرجض 
والمرأة، ولثلك جسض اإلجقم حعادة اطرأتغظ بحعادة 
رجض واتث شغ افسمال الاغ تضعن شغ طةامع الرجال 
وتثعظ  الظساء  حعادة  وُتصئض  الساطئ،  التغاة  وشغ 
شغما غتثث شغ جماسئ الظساء وق غضعن شغعا الرجال. 
وضثلك جسض اإلجقم لئاس المرأة غغر لئاس الرجض، 
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جاويش أوغلو كنظامه يخادعون ثورة الشام ويمكرون بها

المضاإ  أذطصعا  الاغ  الصسطظطغظغئ  شاح  تمطئ  طظ  ضةجء  طآتمر  باظزغط  ترضغا  وقغئ  الاترغر/  تجب  صام 
اجاعض  إجطظئعل.  شغ  المسطمغظ  طظ  ضئغر  باعامام  المآتمر  تزغ  وصث  الاترغر.  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ 
المآتمر باقوة آغات طظ الصرآن الضرغط تقعا طتمث ساضش حغظ، سدع صسط الحئاب. بط ألصى طتمث بعدك 
الضطمئ اقشاااتغئ ظغابئ سظ صسط الحئاب. وصال إن "صسط الحئاب شغ تجب الاترغر تئظى عثف ظعدئ افطئ 
أسرب  ضما  ووخط".  إداظات  أي  طظ  خعف  دون  وظعارا،  لغق  أجطه  طظ  غسمض  الثي  اإلجقم  بمئثأ  اإلجقطغئ 
طعجى  ألصى  اقشاااتغئ،  الضطمئ  بسث  المآتمر.  عثا  واجاداشئ  تظزغط  طظ  تمضغظعط  سطى  هللا  اطاظاظه  سظ 
باي أوغطع، الضاتإ شغ طةطئ الاشغغر الةثري، ضطماه. وأضث أن الفاعتات عغ الاغ تشطئئ سطى السصئات الاغ 
الفاتتغظ،  أضئر  ضان    اهللا  رجعل  وأن  الفاعتات،  أطئ  دائمًا  ضاظئ  اإلجقطغئ  افطئ  وأن  اإلجقم،  تسارض 
تجب  أطغر  ضطمئ  سرض  افولى  الضطمئ  أسصإ  المعسعدة".  الفاعتات  لاتصغص  "بمسآولغاعط  الحئاب  طثّضرًا 
الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ بمظاجئئ ذضرى شاح الصسطظطغظغئ الاغ جاء شغعا: "شطاطمؤظ 
صطعبضط باتصغص بحارات رجعل اهللا سطغه الخقة والسقم البقث افخرغات ضما تتصصئ الئحرى افولى، شصث 
وصاال  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ  وسعدة  روطا  وشاح  الصسطظطغظغئ  بفاح  سطغه  وجقطه  اهللا  خطعات  بحرظا 
غععد وعجغماعط حر عجغمئ...". وبسث ضطمئ افطغر، ألصى تسغظ تضسال صخغثة ضائعا تسغظ أوزترك، سدع 
صسط الحئاب. وخااطا، ألصى سئث اهللا إطام أوغطع الضاتإ والسالط اإلجقطغ ضطماه، الاغ صال شغعا: "إن إسادة 
الثقشئ الراحثة وشاح روطا عغ بحارات جااتصص، تماطًا طبطما تتصصئ بحرى شاح الصسطظطغظغئ". وشغ خاام 

ضطماه، دسا الةمععر لغحارضه الثساء طظ أجض تتصغص عثه الئحارات سطى أغثي المسطمغظ الغعم.

حزب التحرير/ والية تركيا
مؤتمر "روح الفتح والشباب المسلم" في ذكرى فتح القسطنطينية

السلطة الفلسطينية تستنفر كل أدواتها لتمرير اتفاقية سيداو

يا حضرة الغنوشي إن الثناء على القائد العثماني سنان باشا
يقتضي الثناء على الخالفة العثمانية وليس على النظام العلماني


