
شتثد  شافول،  افول  بئغسئ  بالعشاء  وأطر  ضبر،  خطفاء 
 : ذرغصئ ظخإ الثطغفئ، وعغ الئغسئ، وضثلك صعله
سطى  تأضغث  شعظا  ِمْنُهاَم»  اْآلَخَر  َفاْقُتلُوا  لَِخلِيَفَتنْيِ  بُوِيَع  «إَِذا 
وجعباً،  واتث  المسطمغظ  خطغفئ  وأن  الثقشئ،  وتثة 
بثقلئ أطره بصاض الماأخر طظ الثطغفاغظ، أي صاض طظ 
تعل  ضطه  التثغث  وطثار  الثقشئ،  شغ  الثطغفئ  غظازع 
حضض ظزام التضط شغ اإلجقم، شالثقشئ بعثا المسظى 
لفر حرسغ له تصغصئ حرسغئ، لط غثالش شغ عثا أتث 

طظ سطماء افطئ المسائرغظ.
واإلطاطئ  الثقشئ  بعجعب  صالعا  الثغظ  افئمئ  وطظ 
المسالغ  أبع   - التخر  ولغج  المبال  جئغض  سطى   -
الةعغظغ، والماوردي، وابظ تجم، وابظ تةر العغبمغ، 
وابظ تةر السسصقظغ، وابظ خطثون، والظسفغ، وجمال 
والصرذئغ،  افغةغ،  الثغظ  وسدث  الشجظعي،  الثغظ 
الرططغ،...  الثغظ  وحمج  والحعضاظغ،  تغمغئ،  وابظ 
وغغرعط ضبغر، ووخفععا بأظعا أسزط واجئات الثغظ، 
ووخفئ  الثغظ،  أخعل  طظ  بأظعا  بسدعط  ووخفعا 
سطى  الفروض  طظ  ضبغر  لاعصش  الفروض،  تاج  بأظعا 
بسدعط  ظصض  تاى  باظسثاطعا،  واظسثاطعا  وجعدعا، 
عثا  سظ  غحث  ولط  وجعبعا،  سطى  افطئ  سطماء  إجماع 
اإلجماع إق افخّط، وظصض ابظ تجم اتفاق جمغع أعض 
السظئ والحغسئ والثعارج طا سثا الظةثات طظعط سطى 

وجعب اإلطاطئ.
طعضعع  غخئح  أن  السةإ  غبغر  طا  أضبر  طظ  ولسض 
الثقشئ طبار ظصاش وتعار، لسظا ظصخث ساطئ الظاس، 

تسع وتسسعن ساطا طدئ سطى افطئ اإلجقطغئ وعغ 
جئتاظه  اهللا  بضااب  غتضمعا  وخطغفئ  إطام  غغر  طظ 
والسقم،  الخقة  وآله  سطغه  رجعله  وجظئ  وتسالى 
رغط أن اهللا تئارك وتسالى صث ترم سطى المسطمغظ 

المئغئ بقث لغال دون إطام.
تغاة  طظ  اإلجقم  تضط  طسعا  ششاب  الثقشئ  ُعثطئ 
وعغ  خقشاعا  عثم  طظث  شافطئ  اإلجقطغئ،  افطئ 
والصعاظغظ  العضسغئ  افتضام  ظغر  وذأة  تتئ  تسغح 
بعا  وتسالى  جئتاظه  اهللا  أظجل  طا  الاغ  الرأجمالغئ، 
طظ جططان، وعا عغ افطئ تاثئط شغ دغاجغر ظطط 
لطشرب  الائسغئ  غغابات  وشغ  الفاجثة،  الرأجمالغئ 
الاسطغمغئ  أظزماه  سئر  ظحر  الثي  المساسمر؛  الضاشر 
وطفاعغط  طسمعطئ  أشضارا  وغغرعا،  واإلسقطغئ 
شاجثة، تحى بعا بضض أجش سصعل الضبغر طظ أبظاء 
الجائفئ  ببصاشاه  اظدئسعا  الثغظ  اإلجقطغئ  افطئ 
بتمثه  غسئتعن  له  تئسا  شخاروا  الئراصئ،  وبمثظغاه 
ضض  شغ  وغصطثوظه  الئشغدئ،  تدارته  وغصثجعن 
حغء، تاى إذا دخض جتر ضإ دخطعه خطفه، طخثاصا 

لظئعءة رجعل اهللا خطى اهللا سطغه وآله وجطط.
وعاك  المسطمغظ  بقد  شاجائغتئ  الثقشئ  غابئ 
اقجاسمارغئ،  الضفر  دول  سطغظا  تةرأت  تغث  جارعا، 
شاتاطئ بقدظا وصاطئ شطثات أضئادظا وظعئئ خغراتظا 
تاى  وطصثراتعا؛  بقدظا  طصعطات  وجطئئ  وبرواتظا، 
شغعا  أطظ  ق  ضادت،  أو  ضافذقل  بقدظا  أخئتئ 
اإلجقم  دولئ  غغاب  إن  ظسط  اجاصرار،  وق  أطان  وق 
وتثظغج  المسطمغظ  بقد  اتاقل  وراء  السئإ  عع 
بغئ  افولى،  صئطاعط  طصثطاعا  وشغ  طصثجاتعط، 
حثاذ  افرض  أعض  أرذل  اغاخئعا  الاغ  المصثس، 
اآلشاق، وغغابعا أدى إلى شصثان المسطمغظ عغئاعط 
أضبر  أجمع  لطسالط  ورغادتعط  وضراطاعط  وسجتعط، 

طظ ألش سام.
الفصر  وراء  افجاس  السئإ  عع  الثقشئ  غغاب  إن 
افطئ  طظعا  تساظغ  الاغ  والاثطش  والفساد  والئطالئ 
بض  سةاف،  سام  طائئ  طظ  غصرب  طا  طظث  اإلجقطغئ 
غساظغ  الاغ  والمجطظئ  المساسخغئ  افطراض  وتاى 
طظعا المسطمعن الغعم طا ضاظئ لائصى دون سقج لع 

ضاظئ دولئ الثقشئ دولئ الرساغئ والضفاغئ صائمئ. 
تعلغ  إلى  غغابعا  أدى  الاغ  الثقشئ  عغ  إظعا  ظسط 
دول رأجمالغئ اجاسمارغئ صثرة جحسئ صغادة السالط 
الثطاء،  وجفك  والثراب  الفساد  شسط  وجغاجاه، 
غغابعا  شإن  غائئئ،  داطئ  طا  آخرا  ولغج  وأخغرا 
والتةر،  الئصر  سئثة  العظثوس  سطغظا  جرأ  الثي  عع 
تصض  ق  بعتحغئ  وتصاغق  ذبتا  بالمسطمغظ  شأطسظعا 
طساجثعط  وترصعا  الدارغئ،  العتعش  وتحغئ  سظ 

وطماطضاتعط. وطظازلعط 
دقلئ  لغثل  غتخى  ق  غضاد  طما  الضبغر  وغغره  عثا 
رجعل  والعثاغئ،  الرتمئ  رجعل  خثق  سطى  صاذسئ 
اهللا خطى اهللا سطغه وآله وجطط، تغث صال شغ التثغث 
َا اْإلَِماُم   ُجنٌَّة   يَُقاتَُل ِمْن َوَرائِِه َويُتََّقى ِبِه َفإِْن أََمَر  الحرغش: «إمنَّ
ِبَتْقَوى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوَعَدَل كَاَن لَُه ِبَذلَِك أَْجٌر َوإِْن يَأُْمْر ِبَغرْيِِه كَاَن 

َعلَْيِه ِمْنُه». رواه طسطط.
أغعا المسطمعن، لصث آن افوان فبظائضط شغ الةغعش 
واتث  رجض  عئئ  غعئعا  ضغ  وجظث  وضئاط  صادة  طظ 
وتئسغئ  تحرذم  طظ  شغه  عغ  طما  أطاعط  إلظصاذ 
غخض  الثي  الاترغر  لتجب  الظخرة  شغسطعا  وععان، 
وطةثعا،  افطئ  سجة  قجاسادة  ساطًق  بظعاره  لغطه 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  شغ  ولغعتثعا 
طظعاج الظئعة، والاغ جاسمض سطى اصاقع ظفعذ الثول 
الضاشرة المساسمرة طظ بقد المسطمغظ طظ جثوره، 
طظ  لاظصثعط  اإلجقم  رجالئ  لحسعبعط  وجاتمض 
جعر الرأجمالغئ وظطماتعا إلى سثل اإلجقم وظعره.

ظزط تجب الاترغر/ طالغجغا وصفًئ جطمغًئ أطام المفعضغئ السطغا لطعظث، شغ ضعاقلمئعر باارغت ٢٠٢٠/٠٣/٠٦م، 
اتاةاجاً سطى طثبتئ المسطمغظ شغ العظث، وخاخًئ شغ ظغعدلعغ. تغث بثأ الماطرشعن العظثوس، بإذن وباساون 
طظ رئغج العزراء ظارغظثرا طعدي، بصاض المسطمغظ، وترق المساجث، وتثطغر المظازل وغغرعا طظ المماطضات بسث 
أن اتاب المسطمعن سطى صاظعن تسثغض الةظسغئ لسام ٢٠١٩. وسطى الرغط طظ اّدساء العظث واساجازعا بضعظعا 
أضئر دغمصراذغئ شغ السالط، شصث أخثرت دون خةض، أضبر الصعاظغظ سظخرغًئ وضحفئ سظ ظغاعا شغ جسض العظث 
دولئ عظثوجغئ ق طسطمغظ شغعا. وتةرأ طعدي سطى ارتضاب عثه الةرغمئ الحظغسئ سظثطا طظته جغثه تراطإ 
الدعء افخدر لصاض المسطمغظ بتةئ طتاربئ "الاطرف اإلجقطغ". وصث بثأ الاةمع طئاحرًة بسث خقة الةمسئ شغ 
طسةث جمغض إتسان سطى بسث ٢٥٠ طارًا طظ المفعضغئ السطغا. وجار المازاعرون طظ المسةث وعط غضئرون 
بصعًة سطى ذعل الطرغص. عثا وصث دسا افجااذ سئث التضغط سبمان، الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر/ طالغجغا الثي 
صاد المسغرة، الةغعش شغ طالغجغا وباضساان وبظشقدش خاخًئ وشغ الئقد اإلجقطغئ ساطئ، إلى إسقن الةعاد شغ 
جئغض اهللا طظ أجض إظصاذ المسطمغظ شغ العظث، وتترغرعط طظ الظزام العظثوجغ المةرم. ضما دسا سئث التضغط 
جمغع المسطمغظ إلى السمض غثًا بغث طع تجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ، باسائارعا التض العتغث وافوتث إلظصاذ 
المسطمغظ شغ جمغع أظتاء السالط، باإلضاشئ إلى تعتغثعط تتئ صغادة واتثة وشصاً لقجقم. واخااط سئث التضغط 
ضطماه التماجغئ بالصعل "إن تجب الاترغر غخض لغطه بظعاره شغ جمغع الئقد اإلجقطغئ طظ أجض اجاؤظاف التغاة 

." اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ الراحثة الاغ بحر بعا رجعل اهللا

عض ظةح أردوغان يف اباجاز 
أوروبا بمسألئ القجؤني؟

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذ أجسث طظخعر

الثقشئ 
تصغصئ حرسغئ وضرورة بحرغئ

تجب  أطغر  لضطمئ  اقجاماع  ترصئعا 
الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض 
أبع الرحائ تفزه اهللا بمظاجئئ الثضرى 
بث  شغ  الثقشئ  دولئ  لعثم  الـ٩٩ 
خاص سطى صظاة العاصغئ لغطئ اقبظغظ 
المعاشص  ١٤٤١عـ،  المترم  رجإ   ٢٨

٢٣ آذار/طارس ٢٠٢٠م.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  الخراع سطى لغئغا عض غحسض ترباً إصطغمغئ؟ ...٢
-  اإلطارات تصش خطش المةطج اقظاصالغ شغ تسطغض 

   اتفاق الرغاض ...٢
- المظزمات الثولغئ أداة طظ أدوات أطرغضا تسسى طظ 

   خقلعا لابئغئ ظفعذعا شغ الغمظ  ...٣
-  ذضرى لمظ خاظاه الثاضرة وبغان لمظ أخطأ الطرغص جعتحغ 
    غطئَّص بثطاء المسطمغظ، شماى غظافخ المثطخعن؟!   ...٤

- طاذا تسظغ لغ الثقشئ؟ ...٤
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ضطمئ السثد

٢٠٢٠/٣/٩ غعم  أردوغان  الارضغ  الرئغج  اجامع 
طفعضغاعط  شأسطظئ  بروضسض،  شغ  افوروبغغظ  طع 
تمسضعا باتفاصغئ القجؤغظ الاغ سصثتعا طع ترضغا سام 
٢٠١٦. شصالئ رئغسئ المفعضغئ دغر قغظ: "اقتفاصغئ 
طا زالئ جارغئ، واآلن جظصعم باتطغض افججاء الاغ لط 
إذقق  "بإسادة  وتسعثت  ذلك"  وجئإ  تظفغثعا  غاط 
أن  غةإ  المساء،  عثا  غظاعغ  ولظ  ترضغا،  طع  التعار 
المصئطئ"  وافجابغع  افغام  شغ  أخرى  طظاصحات  تائسه 

وجاصثم اصاراتات جثغثة شغ الحعر الصادم.
طغحال:  حارل  افوروبغ  المةطج  رئغج  وصال 
"الثقشات شغ الرأي الماسطصئ باظفغث اقتفاصغئ جغصعم 
باقتتاد  الثارجغئ  طظسص  بعرغض  جعزغش  باعضغتعا 
افوروبغ ووزغر الثارجغئ الارضغ طع شرغص طظ الثئراء 
خقل افغام الصادطئ، لطاأضث طظ أظظا سطى وشاق وأظظا 
لثغظا ظفج الافسغر تعل طا ظصعم به شغ ترضغا وسطى 
واطاثح  الخفصئ"  تظفغث  أجض  طظ  اقتتاد  طساعى 
ووخفاعا  أردوغان  طع  المئاتبات  المسآوقن  عثان 

"بالئظاءة دون ذضر الظاائب المطمعجئ لعا".
طامسضئ  أوروبا  أن  سطى  الاخرغتات  عثه  تثل 
لط  طا  لاظفغث  وطساسثة  ترضغا  طع  القجؤغظ  باتفاصغئ 
تسالب  تاى  اصاراتات  لسرض  وطساسثة  طظعا  غظفث 
لعا  غسئإ  الثي  سطغعا  القجؤغظ  تثشص  طحضطئ 
غساشطعا  المسألئ  عثه  إن  إذ  داخطغا.  جغاجغا  ضررا 
الغمغظ الماطرف لاسجغج طعاصسه وزغادة أخعاته. شصث 
سجز  طما   ٢٠١٦ سام  بسث  الماطرف  الغمغظ  اجاشطعا 
اقظاثابات سطى تساب الغمغظ والغسار  تزعظه شغ 

المساثلغظ.
أوروبا  بغظ  بالسقصات  اقرتصاء  "ظرغث  أردوغان:  وصال 
شغ  وصال  خقبئ".  أضبر  جثغث  طساعى  إلى  وترضغا 
جضرتغر  طع  بروضسض  شغ  طحارك  ختفغ  طآتمر 
سطغه  دصغصئ  طرتطئ  الظاتع  "غحعث  جاعلاظئرغ:  الظاتع 
ترضغا)،  (طع  ضتطش  تداطظه  بعضعح  شغعا  غزعر  أن 
دون  وطظ  تمغغج  دون  طظ  التطش  غاةطى  أن  وغةإ 
حروط جغاجغئ. وطظ افعمغئ بمضان أن غاط تصثغط 

الثسط الثي ظططئه بثون طجغث طظ الاأخغر". 
أوروبا  سطى  الدشط  أراد  أردوغان  أن  غسظغ  شعثا 
ترضغا  لضعن  بسعرغا  افطرغضغئ  سمطغاه  شغ  لاثسمه 
سدعا شغ الظاتع شغةإ سطى أسدائه أن غصفعا طسه، 
وبثلك غسجز دور الظاتع المفروض أطرغضغا سطى أوروبا 
الاغ تسمض سطى الاثطص طظه، وتسمض سطى بظاء جغح 
غعم  طاضرون  الفرظسغ  الرئغج  ذضر  ضما  بعا  خاص 
٢٠١٨/١١/١١ أن أوروبا ترغث تأجغج جغح خاص 
والخغظ،  وروجغا  أطرغضا  طظ  ظفسعا  لاتمغ  بعا 
دسعته،  وأغثت  طغرضض  افلماظغئ  المساحارة  وصاطئ 
طساعثة  وطغرضض  طاضرون  وصع   ٢٠١٩/١/٢٢ وشغ 
بغظ  السسضري  الاساون  تسجغج  إلى  تعثف  بظائغئ 
بطثغعما غساعط شغ إظحاء جغح أوروبغ والاظسغص 
شغ السغاجات الثارجغئ بغظعما. وأبثت دول أوروبغئ 
سطى  تسمض  الاغ  برغطاظغا  وطظعا  تأغغثعا  سثغثة 

اجاشقل أوروبا لطعصعف شغ وجه تطك الصعى البقث.
لط  تغث  المططعب  غتصص  لط  أردوغان  أن  وغزعر 
طع  اجاماسه  بسث  جثغث  اتفاق  أي  سظ  اإلسقن  غاط 
اآلن.  تاى  أوروبا  باباجاز  غظةح  شطط  افوروبغغظ، 
تغث  القجؤغظ  تثشص  طظ  لمجغث  الئاب  غفاح  ولط 
إظعط جغخئتعن سالصغظ سطى التثود، وجاسئإ له 
قباجاز  طتاولاه  شغ  لعط  اجاشقله  وغزعر  إحضالغئ 
القجؤغظ  طعضعع  شغ  آراءعا  وتثت  الاغ  أوروبا 

وإدراضعا لمشجى ترضغا.
زسماء  أن  طظ  شراظج٢٤  لعضالئ  تصرغر  ذلك  وغآضث 
طظ  أردوغان  بخراطئ  تثروا  افوروبغ  اقتتاد 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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بقث:  التصائص  أن  الفصه  أخعل  شغ  المسطعم  طظ 
أي  طسظى  شغ  الئتث  شتغظ  ولشعغئ،  وسرشغئ  حرسغئ 
لفر ورد شغ ظخعص الحرع ق بث طظ بتث طعضعع 
التصائص، شغظزر الفصغه شغ طسظى الطفر، شإن وجث له 
طسظى حرسغاً أخث به، وإن لط غضظ لطفر طسظى حرسغ 
سظ  بتث  غعجث،  لط  شإن  سرشغ،  طسظى  سظ  له  بتث 

طسظاه شغ لشئ السرب بما غظاجإ جغاَصه العارد شغه.
ولما ضاظئ ضطمئ (الثقشئ) واردة شغ ظخعص الحرع 
باطئغص  وذلك  طسظاعا،  ظسرف  أن  سطغظا  غاتاط  شإظه 
الصاسثة افخعلغئ المثضعرة أسقه، الصاسثة الماسطصئ 
بظ  الظسمان  سظ  أتمث  اإلطام  روى  شصث  بالتصائص، 
«تَكُوُن  صال:    اهللا  رجعل  أن  سظه  اهللا  رضغ  الئحغر 
ُة ِفيكُْم َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن، ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها، ثُمَّ  النُُّبوَّ
ِة، َفَتكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن، ثُمَّ  تَكُوُن ِخَالَفٌة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها، ثُمَّ تَكُوُن ُملْكاً َعاضاً، َفَيكُوُن َما َشاَء اللَُّه 
أَْن يَكُوَن، ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء الله أَْن يَْرَفَعَها، ثُمَّ تَكُوُن ُملْكاً َجْربِيّاً، 
َفَتكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن، ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها، ثُمَّ 
ِة، ثمَّ َسكََت»، شصث وردت ضطمئ  تَكُوُن ِخَالَفٌة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
(الثقشئ) شغ عثا التثغث، وطسظاعا حضض ظزام التضط 
شغ اإلجقم، وعع طسظى حرسغ دّلئ سطغه الظخعص 
بَُنو  «كَانَْت  والسقم:  الخقة  سطغه  ضصعله  الحرسغئ، 
، َوإِنَُّه َال نَِبيَّ  ائِيَل تَُسوُسُهُم األَنِْبَياُء، كُلَّاَم َهلََك نَِبيٌّ َخلََفُه نَِبيٌّ إِْرسَ
بَْعِدي، َوَسَتكُوُن ُخلََفاُء َفَيكْرُثُوَن»، صالعا: شما تأطرظا غا رجعل 
اهللا؟ صال: «ُشعا ِبَئْغَسِئ اَفوَِّل َشاَفوَِّل» شصث ضان افظئغاء 
حآوظعط  غرسعن  أي  الظاس،  غسعجعن  الثغظ  عط 
وغتضمعظعط، وبّغظ سطغه الخقة والسقم أظه جغطغه 
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بصطط: افجااذ خطغفئ طتمث – افردن

حزب التحریر/ مالیزیا ینظم احتجاجًا أمام المفوضیۀ الهندیۀ العلیا
ویدعو جیوش المسلمین للتحرك واألمۀ للعمل معه إلقامۀ الخالفۀ
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السططات  وجــّثدت  الئطث.  عثا  شغ  العضالئ"  "ترب 
وطخالتئ  تعار  جطسات  قتادان  سرضعا  الةجائرغئ 

بغظ افحصاء الطغئغغظ).
باارغت  المخرغئ  الثارجغئ  وزارة  أخـــثرت  وصــث 
طخر  جمععرغئ  (إن  شغه:  جاء  بغاظا  ٢٠٢٠/١/٢؛ 
السربغئ تتثر طظ طشئئ أي تثخض سسضري ترضغ شغ 
جغآبر  الاثخض  عثا  طبض  أن  وتآضث  وتثاسغاته،  لغئغا 
جطئاً سطى اجاصرار طظطصئ الئتر الماعجط، وأن ترضغا 
أن  الئغان:  وأضاف  ضاططئ،  ذلك  طسؤعلغئ  جااتّمض 
أي اتامال لطاثخض السسضري الارضغ شغ لغئغا؛ غعثد 
الصعطغ  وافطظ  ساطئ،  بخفئ  السربغ  الصعطغ  افطظ 
ضاشئ  اتثاذ  غساعجإ  طا  خاخئ،  بخفئ  المخري 
جراء  طظ  السربغئ  المخالح  بتماغئ  الضفغطئ  اإلجراءات 

طبض عثه الاعثغثات).
إن تضعطئ العشاق الطغئغ برئاجئ شاغج السراج طسارف 
أو  أطرغضا  تساطغع  وق  الثولغ،  المةامع  طظ  بعا 
غغرعا إظعار السثاء لعا بحضض طضحعف، وق تساطغع 
تثسمه  بض  طئاحر،  بحضض  تفار  سمغطعا  دسط  ضثلك 
سظ ذرغص سمقئعا طظ طبض السغسغ وأردوغان، تغث 
جعرغا؛  شغ  باثخطعا  أحئه  عع  لغئغا  شغ  ترضغا  تثخض 
طساصئق  السغاجغئ  التطعل  تعجغه  أجض  طظ  وذلك 

لخالح تفار.
شصث خرح الصائط بافسمال بالظغابئ شغ السفارة افطرغضغئ 
جعحعا عارغج، ٢٠٢٠/٣/٤ شغ لصاء طع وزغر الثاخطغئ 
السفارة  (إن  صائق:  باحاغا؛  شاتغ  العشاق  تضعطئ  شغ 
غعثدون  الثغظ  افشراد  سطى  سصعبات  بفرض  تاسعث 
السقم وافطظ، واقجاصرار شغ لغئغا). وأضث سطى دسط 
العقغات الماتثة لةمغع الةععد الطغئغئ؛ الراطغئ لاتصغص 
وصش دائط إلذقق الظار، واقجاماع بغظ افذراف الطغئغئ 
شغ تعار جطمغ، وأضث عارغج سطى أّن السفارة افطرغضغئ 
جاسمض طع العزغر باحاغا لدمان الاظفغث الضاطض لفطر 
الاظفغثي رصط ١٣٧٢٦ الخادر سظ العقغات الماتثة، 
الثي غسمح بفرض سصعبات سطى افشراد الثغظ غعّثدون 

السقم وافطظ واقجاصرار.
العشاق  تضعطئ  ترى  وعغ  أوروبــا؛  جاسضئ  شعض 
أطرغضا  تسطط  أطام  تاثاسى  لعا؛  المعالغئ  (الحرسغئ) 
وطآاطراتعا السغاجغئ، وسمقئعا شغ الثاخض والثارج؟! 
وعغ  الةجائر  وخاخئ  الةعار  دول  جاسضئ  وعض 
لغئغا  سطى  غسغطرون  له  الثاسمئ  والثول  تفار  ترى 

وغعثدون الظزام السغاجغ شغ بقدعا طساصئق؟
التصغصئ أن عثا الخراع عع طظ أخطر الخراسات، وق 
إظه  بض  والغمظ؛  الحام  شغ  الخراع  سظ  خطعرة  غصض 
أخطر طظه، وق غسائسث أن غآجب عثا الخراع الثاخطغ 
إصطغمغا  خراسا  وإصطغمغا،  دولغا  والمعجه  المثسعم 
وجه  سطى  والةجائر  طخر  لاحمض  ظاره  تماث  خطغرا؛ 

الثخعص، وتاأبر بطعغئه وحرره تعظج والمشرب.
عثه  ظرى  أن  عع  الصطإ؛  وغثطغ  له،  غآجش  طما  إن 
الخراسات الثطعغئ شغ بقد المسطمغظ، وق تثثم إق 
الثول  خاخئ  اقجاسمارغئ؛  وأعثاشه  الشرب  جغاجات 
وغةعلعن  غخعلعن  الغععد  بغظما  الضاشرة.  الظخراظغئ 
وغسغبعن  والظسض،  الترث  وغعطضعن  شطسطغظ،  شغ 
المئارك؛  افصخى  المسةث  وغثظسعن  شسادا،  شغعا 
خئاح طساء، وق ظسمع أن ترضغا ترغث الاثخض لظخرة 

أعض شطسطغظ.
شإلى طاى جائصى الحسعب جاضائ سطى عآقء الروغئدات 
شعق رصابعا، ألط غؤظ افوان أن ترشع افطئ عثا الرجج 
وجض  سج  اهللا  ضااب  وتتضط  ظععرعا،  سظ  التضام  طظ 
بغظ ظعراظغعا؛ لاسعد ضما وخفعا ربعا سج وجض: ﴿ُكنُتْم 
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن 
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اتثثعا  الاغ  باإلجراءات  الغمظغئ  التضعطئ  رتئئ 
الاتالش السربغ بصغادة السسعدغئ بمظع صغادة المةطج 
ضإسقن  سثن،  إلى  السعدة  طظ  الةظعبغ  اقظاصالغ 
رجمغ سظ شحض اتفاق الرغاض الثي رساه السسعدغئ 
بغظ التضعطئ الغمظغئ والمةطج اقظاصالغ ظعاغئ السام 
سظ  خراتئ  اإلجراء  بعثا  الرغاض  وضحفئ  الماضغ، 

سرصطئ اقظاصالغ الةظعبغ تظفغث عثا اقتفاق وإشحاله.
الثارجغئ  لطحآون  اإلطاراتغ  الثولئ  وزغر  أن  ورغط 
الممطضئ  جععد  تساظث  بقده  إن  صال  صرصاش  أظعر 
الماعاخطئ لاطئغص اتفاق الرغاض، إق أظه طسطعم شغ 
افوجاط السغاجغئ أن اإلطارات عغ طظ تثسط المةطج 
اقظاصالغ الةظعبغ جغاجغا وسسضرغا، ولضظعا ق تزعر 
شغ خعرة المسارض لطسسعدغئ بض المراشص لعا ضمظ 
ذاته  العصئ  شغ  أظعا  إق  الغمظ،  شغ  السربغ  الاتالش 
تصعم بسرصطئ أسمالعا داخض الغمظ، سظ ذرغص المةطج 
اقظاصالغ الثي أظحأته شغ سثن وتتادظ صغاداته شغ 

الساخمئ أبع ظئغ.
جعئ،  طظ  الغمظغئ  (التضعطئ  الطرشغظ  ضق  أن  وغئثو 
شغ  جاٍد  غغر  أخرى)  جعئ  طظ  اقظاصالغ  والمةطج 
تطئغص اتفاق الرغاض، الثي أجئرتعط السسعدغئ سطى 

تعصغسه شغ ظعاغئ السام الماضغ ٢٠١٩م. الثي غصدغ 
بثطب المطغحغات المسطتئ الاغ أظحأتعا اإلطارات شغ 
الةظعب ضمظ الةغح الغمظغ، ودطب صغادات المةطج 
اقظاصالغ ضمظ السططئ شغ التضعطئ الحرسغئ، إق أن 
اإلطارات ترغث أن تتافر بالمةطج اقظاصالغ طساصق 
سظ التضعطئ الغمظغئ إلضاشئ ورصئ لسإ أخرى بأغثغعا، 
وبعثا تسرصض الثطئ السسعدغئ شغ السغطرة سطى المطش 
الغمظغ  الرئغج  سطى  جغطرت  أن  بسث  برطاه،  الغمظغ 
سئث ربه عادي وصغثت صراراته وأجئرته سطى اإلصاطئ شغ 
الرغاض، شغ العصئ الثي دخطئ شغ طفاوضات طئاحرة 

طع التعبغغظ دون اقلافات لطتضعطئ الغمظغئ.
إق أظه ظاغةًئ لثلك صام المةطج اقظاصالغ ردًا سطى طظع 
صغاداته طظ دخعل سثن بأسمال تخسغثغئ، إذ أسطظئ 
صظاة الةجغرة السئئ ١٤ آذار/طارس الةاري، أن ططار 
والصعات  اقظاصالغ  المةطج  بغظ  تعترا  غحعث  سثن 
الاابسئ لطتضعطئ الحرسغئ الاغ تحرف سطغعا السسعدغئ، 
شغ طتاولئ لضض شخغض السغطرة سطى المطار. وربما 
الصادطئ  افغام  شغ  أخرى  صاالغًئ  أسماقً  سثن  تحعث 
تصش خطفعا السسعدغئ واإلطارات، الطاان طظ المفارض 

غخادف سام ٢٠٢٠ الثضرى الثاطسئ والسحرغظ إلسقن وطظعاج سمض بغةغظ، وعغ وبغصئ طسافغدئ ضاظئ ظاغةئ 
المآتمر السالمغ الرابع المسظغ بالمرأة الثي سصثته افطط الماتثة شغ أغطعل/جئامئر ١٩٩٥ شغ بغةغظ، الخغظ. 
ضان عثشعا الظععض بتصعق المرأة وتتسغظ تغاتعا سطى الخسغث السالمغ طظ خقل تتصغص "المساواة بغظ 
الةظسغظ" شغ جمغع طةاقت التغاة: السغاجغئ واقصاخادغئ واقجاماسغئ، وإدطاج المظزعرات الةظساظغئ شغ جمغع 
السغاجات والصعاظغظ والئراطب داخض الثول، سطى جمغع طساعغات المةامع. تط الارتغإ بالعبغصئ باسائارعا أضبر 
افجظثات رؤغًئ لامضغظ الظساء والفاغات سطى المساعى الثولغ. واسامثت اإلسقن ١٨٩ دولئ، بما شغ ذلك غالئغئ 
افظزمئ الصائمئ شغ الئقد اإلجقطغئ، الاغ واشصئ سطى تظفغث الاجاطاتعا شغ الثاخض وتسجغج أجظثتعا شغ الثارج. 
لمثى  سطى طثى سصعد سثغثة، أخئتئ "المساواة بغظ الةظسغظ" سقطئ دولغئ لطتدارات الاصثطغئ وطصغاجاً 
طساططئ الثول لظسائعا. ضما غظزر الضبغرون إلغعا سطى أظعا وجغطئ ق جثال شغعا لامضغظ جمغع الظساء، وتتسغظ 
ظعسغئ تغاتعظ، والظععض باظمغئ افطط. وبالّرغط طظ ذلك، شئسث طرور خمسئ وسحرغظ ساطاً سطى تأجغج إسقن 
وطظعاج سمض بغةغظ، وجثول أسماله المضبش لاسجغج صدغئ المساواة بغظ الةظسغظ سطى الخسغث السالمغ، ق تجال 
المحضقت السغاجغئ واقصاخادغئ والئغؤغئ واقجاماسغئ الاغ تعاجه الظساء المسطمات شغ جمغع أظتاء السالط، بض 
والمرأة ساطئ، جغؤئ وتجداد جعءًا غعطا بسث غعم. لط غاط العشاء بعسعد تتصغص الامضغظ والاتسغظ شغ تغاتعظ. 
ولعثا شإن الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر غططص عثه التمطئ السالمغئ بسظعان 
"بغةغظ +٢٥: عض جصط صظاع المساواة بغظ الةظسغظ؟" وجاسسى التمطئ إلى بغان زغش الرواغات السائثة سظ 
"المساواة بغظ الةظسغظ" وادساءاتعا الضاذبئ باسجغج تصعق المرأة وتصثم افطط، باإلضاشئ إلى تصثغط طثطط 
اإلجقم الفرغث الحاطض لطمئادئ والصعاظغظ وافظزمئ الافخغطغئ ضما غطئصعا ظزاطه السغاجغ، الثقشئ سطى 
طظعاج الظئعة، والاغ طظ حأظعا أن تعشر رؤغئ بثغطئ ذات طخثاصغئ لرشع طضاظئ المرأة، وتأطغظ تصعصعا، ورشع 

طساعى عثه التصعق، ورشع طساعى المسغحئ وتتصغص تصثم تصغصغ داخض الثولئ.
لماابسئ التمطئ والظثوات سطى الرابط الاالغ:

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-campaigns/66354.html

أظعما جاءتا لاتاربا التعبغغظ.
لضظ اخاقف افجظثة الثولغئ لضطغعما غآدي إلى عثا 
الخراع المضحعف، الثي غةسض طظ الغمظغغظ وصعدًا له، 
الغمظ  شغ  افطرغضغئ  المخالح  تظفث  السسعدغئ  إن  إذ 
وتسمض سطى التفاظ سطى التعبغغظ أصعغاء شامظع تمثد 
الةغح الغمظغ شغ طأرب والةعف، بض وتسعض اجاسادة 
ذرغص  سظ  المظاذص،  تطك  شغ  خسروه  لما  التعبغغظ 
الدربات الةعغئ (الثاذؤئ) ضث الةغح الغمظغ وسظ 
ذرغص حراء صغاداته. شغ العصئ ظفسه تسسى السسعدغئ 
لطاعاجث شغ الةظعب والسغطرة سطى المظاشث شغ سثن 
وتدرطعت والمعرة، وتئصغ التضعطئ (الحرسغئ) عظاك 

طحطعلئ.
شغ  الئرغطاظغئ  المخالح  سطى  اإلطارات  تتاشر  بغظما 
سثن سظ ذرغص ططغحغات الظثئئ والتجام افطظغ وذئسًا 
المةطج اقظاصالغ الةظعبغ لائصى افطعر شغ الةظعب 
طظ  صعاتعا  اظستاب  سظ  اإلسقن  رغط  أغثغعا،  تتئ 

سثن.
شغ  الترب  سطى  جظعات  جئ  طظ  أضبر  طرور  ورغط 
الغمظ، إق أن أعض الغمظ لط غثرضعا بسث أن أرواتعط 
الماظاشساغظ  وبرغطاظغا  أطرغضا  إلرضاء  صرابغظ  تصثم 

السمقء  ذرغص  سظ  الئقد،  شغ  والبروة  الظفعذ  سطى 
المتطغغظ  والسمقء  واإلطارات)  (السسعدغئ  اإلصطغمغغظ 

(التعبغغظ وتضعطئ عادي والمةطج اقظاصالغ).
تطك  خطش  وتسغرون  جرتط  إظضط  الغمظ:  أعض  غا 
المعت  طظ  طجغثا  إق  لضط  تصثم  لط  الاغ  الصغادات 
طظ  وغدٍإ  المسغحئ  شغ  وطثلٍئ  والثراب  والثطار 

المعلى جض شغ سقه.
الرغعب  وعع  أطاطضط  واضح  الغمظ  شغ  افزطئ  تض  إن 
سظ تطك الصغادات المتطغئ واإلصطغمغئ الاغ تثغر الخراع 
الثولغ شغ بقدضط، وتةسض أرواتضط وصعدًا وتطئاً له، 
بإصاطئ  خالصضط  ذاسئ  إلى  غثسعضط  طظ  تعل  شالافعا 
حرسه وتتضغط ضاابه شغ دولئ خقشئ راحثة باظغئ سطى 
طظعاج الظئعة، ضان أجثادضط أظخارًا لفولى سظثطا احاروا 
الةظئ ظزغر ظخرة طتمث سطغه أشدض الخقة والسقم 
وطظعاجه، وظتظ ظثسعضط الغعم لاضعظعا أظخارًا إلصاطئ 
بقدضط  وتثطخعا  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الثقشئ 
والثظغا بأجرعا طظ حرور الرأجمالغئ والسطماظغئ وإبساد 
ِيَن  َّ الثغظ سظ التغاة. صال تسالى: ﴿إِنَّا َجَنرُصُ رُُسلََنا وَا

 ﴾ْشَهاُد
َ ْ
ْغَيا َويَوَْم َفُقوُم األ ُّ ََياةِ ا

ْ
آَمُنوا يِف احل

الخراع سطى لغئغا 
عض غحسض ترباً إصطغمغئ؟

إن طظ أخطر الخراسات، الاغ طرت بعا طظطصئ الحرق 
الغعم  التاخض  الخراع  عع  أشرغصغا،  وحمال  افوجط، 
شغ لغئغا؛ والسئإ عع أعمغئ عثه المظطصئ اجاراتغةغا، 
شغ  دول  سثة  بغظ  وتعجطعا  طخر،  طظ  وصربعا 
حمال أشرغصغا؛ أبرزعا الةجائر، وضثلك غظاعا بالبروات 
الطئغسغئ الماسثدة؛ وأبرزعا الظفط، وافطر الباظغ: عع 
الخراع السغاجغ الثولغ سطى عثه المظطصئ وخاخئ 
شغ  شاسطئ  دول  سثة  واحاراك   ،٢٠١١ بــعرة  بسث 
الثول  رأجعا  سطى  الخراع؛  عثا  شغ  الثولغ  المعصش 
افوروبغئ وأطرغضا. وغجغث عثا الخراع خطعرة تثخض 
سثة دول طظ المتغط اإلصطغمغ، ودول الثطغب السربغ 
سسضرغا شغ عثا الخراع، واتامالغئ تطعر عثا الخراع، 
لغضعن شغ المساصئض خراسا سسضرغا بغظ عثه الثول 

اإلصطغمغئ.
الخراع  تطعر  خطعرة  طظ  طسؤعلغظ  سثة  تثر  لصث 
إصطغمغ  خراع  إلى  لغئغا  شغ  الماظازسغظ  الفرصاء  بغظ 
سثة  إلى  ظارعا  تماث  إصطغمغئ؛  ترباً  غحسض  خطغر؛ 
دول طةاورة، شصث ظحرت ختغفئ (واحظطظ بعجئ) 
صث  إصطغمغئ  "ترب  بسظعان  تصرغرا  ٢٠١٩/١٢/٢٣؛ 
(إن  شغه  جاء  لغئغا"  شغ  الروجغ  الاثخض  غحسطعا 
وخعل عآقء المرتجصئ الروس، لمساسثة أطغر الترب؛ 
أذطص  تفار"،  "خطغفئ  لغئغا  حرصغ  سطى  غسغطر  الثي 
المسرضئ  تثة  خسَّثت  الاغ  ــثاث  افت طظ  جطسطئ 
الراطغئ إلى السغطرة سطى الساخمئ ذرابطج، وعّثدت 
وافغثغعلعجغا،  الةشراشغا  تعل  إصطغمغئ  ترب  باأجغب 
واتاغاذغات الظفط والشاز المربتئ...)، وذضرت ختغفئ 
الطغئغ  لطظائإ  تخرغتا   ٢٠٢٠/١/٤ افوجط  الحرق 
جسغث اطشغإ؛ تثر شغه طظ تثخقت ترضغا السسضرغئ؛ 
وطعاشصئ الئرلمان الارضغ سطغعا شصال: (افطر اآلن لط 
غسث غعّط الحسإ الطغئغ شصط؛ بض إن السالط ضطه طسظغ 
لثول  الصعطغ  افطظ  جاعثد  الاغ  المعاشصئ؛  بعثه 
الةعار، وضض الثول المططئ سطى الئتر الماعجط). أطا 
الةاطسئ السربغئ شصث سصئئ سطى صرار الئرلمان الارضغ 
شصالئ شغ بغاظعا: (إن عثا الاخسغث السسضري جغفاصط 
العضع الماأزم عظاك، ضما غعثد أطظ واجاصرار دول 
الماعجط،  شغعا  بما  ضضض  والمظطصئ  الطغئغ،  الةعار 
التض  عغ  تزض  السغاجغئ؛  الاسعغئ  أن  إلى  ولفائ 

العتغث لسعدة افطظ واقجاصرار إلى لغئغا).
إن طعضعع تسط الخراع شغ لغئغا ق غاعصش طعضعسه 
سطى لغئغا شتسإ، وق العثف طظه السغطرة شصط سطغعا، 
شعظاك سثة أعثاف تسسى لعا الثول الضئرى الفاسطئ 
شغ السغاجئ الثولغئ وخاخئ أطرغضا، طظعا: السغطرة 
سطى حمال أشرغصغا بأضمطه، واتثاذ لغئغا بعابئ لطثخعل 
إلغه، وبالاالغ إضساف الظفعذ افوروبغ الماتضط بعثه 

المظطصئ جظعات ذعغطئ؛ وخاخئ برغطاظغا وشرظسا.
عثا  طثاذر  طظ  والةجائر  طخر  طظ  ضض  تثرت  لصث 
بخعرة  تضظ  لط  وإن  باثخقت  وصاطئ  الــخــراع، 
طئاحرة، وصاطئ الةجائر باجاداشئ طآتمر لطفرصاء طظ 

أجض تض الثقف.
شصث خرح الرئغج الةجائري سئث المةغث تئعن، خقل 
لغئغا،  بحأن   ٢٠٢٠/١/١٩ برلغظ  بمآتمر  ضطماه 
صائق: (إن الاثخقت افجظئغئ شغ افزطئ الطغئغئ، وصغام 
الرئغج الارضغ رجإ ذغإ أردوغان بإرجال إرعابغغظ 
وطرتجصئ أجاظإ طظ جعرغا إلى لغئغا، إن ذلك جاعط 
تربطه  الثي  الئطث،  عثا  أزطئ  تفاصط  شغ  ضئغر  بحضض 
بالةجائر تثود تصارب افلش ضغطعطار، داسغاً إلى وضع 
خارذئ ذرغص لافادي اقظجقق ظتع المةععل)، أطا وزغر 
الحآون الثارجغئ الةجائري خئري بعصادوم؛ شصث تثر 
تسارع  طظ   ٢٠٢٠/٢/١٧ الئقد  لةرغثة  تخرغح  شغ 
اجامرار  غسجز  بما  لغئغا  شغ  افجظئغئ  الاثخقت  وتغرة 

اإلطارات تصش خطش املةطج اقظاصالغ 
يف تسطغض اتفاق الرغاض

ـــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا باذغإ – الغمظـ  ــــــــــ
ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ  ـ 

القسم النسائی فی المکتب اإلعالمی المرکزي لحزب التحریر
حملۀ: "بيجين +٢٥: هل سقط قناع المساواة بين الجنسين؟"



 السثد ٢٧٨  ٣افربساء ٢٣ طظ رجإ ١٤٤١عـ / ١٨ آذار /طارس ٢٠٢٠ طـ 

ضاإ الثضاعر إغاد صظغئغ سطى خفتاه سطى 
(الفغسئعك) "الرئغج افطرغضغ تراطإ غصعل: 
إظه لحرف سزغط لغ أن أسطظ أن غعم افتث 
لطخقة  العذظغ  الغعم  عع  آذار/طارس   ١٥
ظظزر  تارغثظا،  ذعال  بطث،  ظتظ  (الثساء). 
إلى اهللا طظ أجض التماغئ والصعة شغ أوصات 
ضعثه. بشخ الظزر سظ طضان وجعدك، شإظظغ 
شسض  شغ  الخقة  ظتع  الاعجه  سطى  أحةسك 

إغماظغ. طسا، جعف ظظاخر".
المسطمغظ  بسخ  أوخى  سظثطا   :

غ

اهللا  إلى  بالادرع  تعلعط  وطظ  أظفسعط 
صام  الضعروظا،  شغروس  داء  غضفغعط  أن 
ألسظاعط  جعام  باعجغه  السطماظغئ  دساة 
الساطئ والتادة ظتع اإلجقم والمسطمغظ 

طساعارغظ بالثساء وجاخرغظ طظ تعُجِه المسطمغظ الخادصغظ إلى اهللا بالثساء أن غضش الئقء سظعط وسظ 
أعطعط وسظ بقدعط وسظ المسطمغظ ضاشئ. والسآال عظا عض جظسمع طظ أولؤك المدئعسغظ بالشرب وسطماظغاه 
َطظ غصعل لاراطإ إن دولاك سطماظغئ، وق غةعز لك أن تعجه الظاس ظتع الثغظ، وسطغك أن تطاجم الفخض بغظ 
الثغظ والثولئ؟! وعض جغةرؤ أتث طظعط أن غسثر أو غساعجئ طظ تراطإ سطى دسعته افطرغضان بالاعجه 
لطثساء؟ بالاأضغث ق لظ ظسمع ولظ غةرؤ أتث طظعط سطى ذلك وإن شسطعا شسغضعن سطى اجاتغاء أو غمضظ أن 

غئرروا سمطه بأي طئرر غةثوظه لسطه غثشع سظعط حغؤا طظ شحطعط الفضري.

ووخش بغان لطترضئ لصاء  بمظئ ترضئ الةعاد اإلجقطغ طا أجماه المعصش الروجغ الراشخ لخفصئ الصرن. 
أطغظعا السام زغاد ظثالئ طع وزغر الثارجغئ الروجغ جغرجغ قشروف شغ طعجضع باإلغةابغ، وجئص لعشث الترضئ 
لصاء آخر طع بعغثاظعف طساحار الرئغج الروجغ وأضث الطصاء سطى ضرورة اجاسادة العتثة الفطسطغظغئ لمعاجعئ 
خفصئ الصرن. طظ جاظئه، تثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، شغ تسطغص ختفغ 
ظحره سطى طعصسه، تثر المثطخغظ شغ ترضات المصاوطئ ق جغما اإلجقطغئ طظعا طظ السثو الروجغ وأق تثثع 
باقباساطات شغ طعجضع وق باقجاصئال العدود شغ الضرططغظ شعثا لغج العجه التصغصغ لروجغا، إظما العجه 
التصغصغ تةسثه طثن الحام المثطرة وأحقء المسطمغظ الماظابرة واقجاماسات المااالغئ طع ضغان غععد. ضما 
أضث الاسطغص أن أغئ اجاساظئ بافسثاء عغ تدغغع لصدغئ شطسطغظ وطثالفئ حرسغئ واظاتار جغاجغ، شروجغا عغ 
طظ أبرز الثول الثاسمئ لضغان غععد، وسطى شرض اّدسائعا أظعا تسارض خفصئ تراطإ شعغ بالمصابض تطالإ 
باظفغث طحروع تض الثولاغظ الثي ق غصض إجراطا، شعض باتئ الفخائض ترى شغ طحروع الثولاغظ تًق وخقخًا 
ِيَن آَمُنواْ الَ َيتَِّخُذواْ  َّ فَُّها ا

َ
وشغ ظزرعا أصض إجراطاً طظ خفصئ تراطإ؟! واخااط الاسطغص طثضرا بصعله تسالى: ﴿يَا ك

الِِمنَي﴾. ََّ الَ َفْهِدي الَْقْوَم الظَّ نُكْم َفإِنَُّه ِمْنُهْم إِنَّ اهللا َُّهم مِّ َاء َنْعٍض َوَمن َفَتَول ِ ْو
َ
َاء َنْعُضُهْم أ ِ ْو

َ
َُهوَد وَاجََّصاَرى أ ْ ا

وراءه  جغاجغ  سمض  عع  السمض  عثا  أن  عغ  والتصغصئ 
تسسى  وافجالغإ  العجائض  حاى  طساثثطئ  أطرغضا 
لاعجغع ظفعذعا شغ الغمظ سطى تساب أتئاع اإلظةطغج. 
وطا عثه المظزمات إق إتثى تطك العجائض، وصث رأغظا 
ذلك رأي السغظ سظثطا احاسطئ طسارك التثغثة غعطغ ٨
و٢٠١٨/٦/٩م. شطما تعجعئ اإلطارات سمغطئ برغطاظغا 
الاغ  اإلطثادات  وصطع  سطغعا  لطسغطرة  التثغثة  إلى 
تخض لطتعبغغظ طظ إغران سئر طغظاء التثغثة، شضاظئ 
برشخ  ُتعاَجه  التثغثة  تعل  والمسارك  الاعجعات 
أطرغضغ ضئغر تتئ سظاوغظ إظساظغئ، وأن طغظاء التثغثة 

غمث الغمظ بالمساسثات لمقغغظ الغمظغغظ.
وبسث أن أخئح التعبغ حئه طسغطر سطى حمال الغمظ، 
العجط  السمغصئ  الثولئ  وعغ  ضئغرة  سصئئ  أطاطه  ظض 
السغاجغ الصثغط رجال اإلظةطغج طظ تجب المآتمر وغغره 
لط غأطظ التعبغ طضرعط، شاتثث أجطعباً لغسرف طظ طسه 
الصثغط  السغاجغ  العجط  سطى  شغه  ورضج  ضثه،  وطظ 
غةئه  لط  وطظ  الابصغفغئ،  بالثورات  لقلاتاق  شثساعط 

ضان طخغره إطا السةظ وإطا الصاض.
وطظ جاظإ آخر صاطئ إتثى عثه المظزمات شغ المظاذص 
طاوغئ  طثغرغاغ  شغ  وبالثات  التعبغ  سطغعا  المسغطر 
والاسجغئ شغ طتاشزئ تسج، بإجراء اظاثابات سطى طساعى 
الصرى، تغث غاط اخاغار جائ أشراد بقبئ ذضعر وبقث إظاث 
لضض طظ ٣٠٠-٥٠٠ ظسمئ، وغصعم عآقء افشراد بإجراء 
سمطغئ اإلتخاء لطسضان وتظفغث تسسئ طحارغع خشغرة، 
وتصغصئ طا غةري عع إغةاد وجط جغاجغ جثغث طعاٍل 
لطتعبغ غطاش الظاس تعلعط، وأغداً لعا جاظإ آخر وعع 
وتطعغض  الماعالك  الرأجمالغ  المئثأ  فظزمئ  الارصغع 
سمره، وتثثغر الظاس سظ الاططع لطاشغغر الختغح الثي 

خرجئ الحسعب شغ ٢٠١١م تظحثه وتطالإ به.
طظ عظا غادح سمض عثه المظزمات بأظه سمض جغاجغ 
المساسمر  الضاشر  ظفعذ  وترجغت  لابئغئ  غسسى  صثر 
برواتعا  لظعإ  المسطمغظ  بقد  شغ  أطرغضا  وخاخئ 

وطصثراتعا والتفاظ سطى سمقئعا.
ختغح أن العضع شغ بقد المسطمغظ طآلط شغ حاى 
طظاتغ التغاة، ولضظ السقج لغج سئر عثه المظزمات أو 
افظزمئ السمغطئ، الاغ عغ جئإ الئقء وأس الثاء، بض 
إن السقج الظاجع لضض طحاضض اإلظسان غضمظ تخرا شغ 
طظعب اهللا السجغج التضغط الثي خطص شسعى وصثر شعثى، 
ا تََرى  ِي َخلََق َسْبَع َسَماوَاٍت ِطَباقًا مَّ َّ الصائض جئتاظه: ﴿ا
ِمن  تََرى  َهْل  اْكَرَصَ  َفارِْجِع  َيَفاوٍُت  ِمن  الرَّمْحَِن  َخلِْق  يِف 
ُفُطوٍر﴾. وطظعب اهللا غتااج إلى سمض الرجال الرجال طع 
تجب الاترغر إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
ِيَن آَمُنواْ  َّ فَُّها ا

َ
الظئعة، شفغعا سج الثظغا وظسغط اآلخرة. ﴿يَا ك

 ﴾َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما حُيْيِيُكْم ِّ اْسَتِجيُبواْ ِهللا

غاضئا  بثا  وأظه  المئرم،  اقتفاق  حروط  اتارام  سثم 
عاجط  وصث  وطغحال،  قغظ  دغر  طعصش  طظ  وطظجسةا 
ططغعن   ٧٠٠ وتثخغخه  لعا  اقتتاد  وتأغغث  الغعظان 
لط  ولثلك  القجؤغظ،  وجه  شغ  تثودعا  لاأطغظ  غعرو 

تفاح الطرغص لعط ظتع أوروبا.
ودسا أردوغان طاضرون وطغرضض إلى ترضغا لسصث اجاماع 
تتعله  سظ  أسطظ  وصث   ،٢٠٢٠/٣/١٧ غعم  بقبغ 
قجاماع سئر تطصئ تطفجغعظغئ بسئإ شغروس ضعروظا. 
اباجازه  شغ  بسث  غظةح  لط  أردوغان  أن  غآضث  طما 
افوروبغ.  اقتتاد  صائثي  طع  لغاخض  سمطه  وغعاخض 
القجؤغظ  أذفال  طظ   ١٥٠٠ صئعل  ألماظغا  واصارتئ 
ولط  قجاصئالعط،  اجاسثادعا  وغغرعا  شرظسا  وأسربئ 

غساسثوا قجاصئال اآلخرغظ.
أظعا  بتةئ  ترضغا  تثسط  أن  أوروبا  طظ  ترغث  وأطرغضا 
بعثه  شارغث  الثاطسئ،  المادة  تسإ  بالظاتع  سدع 
أوروبا،  سطى  عغمظاعا  إلبصاء  الظاتع  دور  تفسغض  التةئ 
وترغث أن تدع أوروبا شغ طعاجعئ روجغا لادشط سطى 
افخغرة لائصى ططاجطئ باظفغث السغاجئ افطرغضغئ شغ 
جعرغا، وعثا طا ق ترغثه أوروبا أي أن تعتر سقصاتعا طع 
روجغا وأن تساشطعا أطرغضا ضما اجاشطئ روجغا، وعغ 
ق تساطغع اجاثثام التطش لمخطتاعا، فن أطرغضا عغ 
ترغث  شأطرغضا  تحاء.  ضغفما  وتسغره  سطغه  المسغطرة 
أوروبا  تاعرب  ولعثا  الظاتع،  ظض  شغ  أوروبا  اجاشقل 

طظ دسط ترضغا الاغ تسغر شغ شطك أطرغضا.
جعرغا  شغ  افتراك  الةظعد  طظ  السحرات  صاض  وسظثطا 
ظعاغئ الحعر الماضغ أسطظ الظاتع تداطظه طع ترضغا، 
ططمعس  دسط  أي  باصثغط  تاسعث  لط  أوروبا  ولضظ 
الثاطسئ  المادة  بافسغض  تصئض  شطط  الارضغئ  لطصعات 

لطتطش.
شغ  افبعاب  تعخث  أن  ترغث  ق  أوروبا  شإن  ذلك  وطع 

تامئ: الثقشئ تصغصئ حرسغئ وضرورة بحرغئ

شغ  حرسغئ  طظاخإ  تعلعا  سطماء  بسخ  طظ  ولضظ 
افوصاف والةاطسات وافزعر، وعط غسطمعن سطط الغصغظ 
أظعا سظث المسطمغظ طظ المسطعم طظ الثغظ بالدرورة 
ذعال تارغت المسطمغظ المثغث، ولسض طا غفسطه أطبال 
عآقء طظ طتاولئ خرف المسطمغظ سظ إسادة الثقشئ 
الثغظ  ظسماعط،  وأولغاء  أجغادعط  إلرضاء  عع  إظما 

غظفثون طثططات الضاشر المساسمر.
تاجاه  ظرى  الغعم،  السالط  تال  إلى  شاتخئ  وبظزرة 
لما  ظزرًا  الثقشئ،  دولئ  دولاه،  شغ  ططئَّصاً  لقجقم، 
ضغاع  طظ  بأجره  السالط  سطى  الرأجمالغ  المئثأ  جّره 
بتصغصاه،  طسرشاه  اإلظسان  أشصث  المئثأ  عثا  وحصاء، 
وطسرشاه بثالصه، وطسرشاه بمخغره، وطسرشاه بالشاغئ 
الاغ وجث طظ أجطعا. عثا المئثأ الثي تّعل اإلظسان 
إلى طةرد آلئ خّماء، غسمض لغض ظعار فجض حععاته، 
عثا المئثأ الثي طّضظ شؤئ صطغطئ طظ الظاس طظ بروات 
شغ  الظاس  طظ  افسزط  السعاد  تساب  سطى  السالط 
السالط، ق غةث ضبغر طظ الئحر صعت أوقدعط الغعطغ، 
عثا  أطعالعا!  تظفص  أغظ  تثري  ق  الصطغطئ  الفؤئ  بغظما 
المئثأ الثي أتاح لسثد طظ الثول الضئرى أن تفرض 
جغاجاتعا وطثططاتعا لاماص البروة طظ باصغ دول 
شغ  الرأجمالغغظ  غث  أذطص  الثي  المئثأ  عثا  السالط، 
تةارة السقح والتروب ولع ضان شغ ذلك دطار الئحرغئ 
الةظج  تةارة  شغ  أغثغعط  وأذطص  أرواتعا،  وإزعاق 

تامئ ضطمئ السثد: عض ظةح أردوغان شغ اباجاز أوروبا بمسألئ القجؤغظ؟

والثمعر  والمثثرات  الئحرغئ  وافسداء  وافذفال 
ضائظًا  اإلظسان  جسض  الثي  المئثأ  عثا  والفغروجات، 
والمطضغئ  اقساصاد والرأي  طامردًا بإذقق ترغاته شغ 
الئحر  أشسث  الثي  المئثأ  عثا  الحثخغ،  والسطعك 

والحةر والتةر، وأشسث شغ افرض بسث إخقتعا.
الرأجمالغ  المئثأ  تطئغص  طظ  الئحرغئ  ضّةئ  لصث 
سظ  طخروشعن  ولضظعط  الئثغض،  سظ  وتئتث  سطغعا، 
المظّجل  اإلجقم  عع  الثي  والختغح،  التصغصغ  الئثغض 
بما  أسطط  وعع  اإلظسان،  خطص  الثي  الثالص  سظث  طظ 
ال 

َ
﴿أ َخَطص،  لما  َغْخُطُح  بما  أسطط  جئتاظه  وعع  خطص، 

ْرِض 
َ
َن األ ُكم مِّ

َ
نَشأ

َ
ْعلَُم بُِكْم إِْذ أ

َ
َفْعلَُم َمْن َخلََق﴾، ﴿ُهَو أ

َهاتُِكْم﴾. مَّ
ُ
ِجنٌَّة يِف ُنُطوِن أ

َ
نُتْم أ

َ
َوإِْذ أ

شرض  الثقشئ  إصاطئ  أن  ختغح  المسطمعن،  أغعا  شغا 
عثطعا،  بسث  إسادتعا  لسثم  آبمعن  وأظاط  سطغضط، 
إلغعا، بض إن الئحرغئ  بتاجئ  وتثضط  ولضظضط لساط 
لاظصثوعا  إلغضط  وتاططع  وتتااجعا،  تتااجضط  جمساء 
جئتاظه  اهللا  أطر  وعثا  السفظئ،  الرأجمالغئ  برابظ  طظ 
جئتاظه  حرسه  باتضغط  تصعطعا  أن  لضط،  وتسالى 
والةعاد،  بالثسعة  ضاشًئ  الظاس  إلى  وتمطه  وتسالى، 
وبحرى  جئتاظه،  ربضط  وسث  الثقشئ  أن  واسطمعا 
غسمض  وطسضط  بغظضط  الاترغر  تجب  وعثا   ، رجعله 
وا  إلسادتعا، شاسمطعا طسه، واظخروه وآزروه، ﴿إِن تَنرُصُ

 ﴾ْقَداَمُكْم
َ
ُكْم َويُثَبِّْت أ ََّ يَنرُصْ اهللا

وجه ترضغا وعغ طتااجئ لعا وترغث أن تراضغعا بحغء 
طا، ولثلك أسطظ الئرلمان افوروبغ غعم ٢٠٢٠/٣/١٤

روجسئ  افوروبغ  واقتتاد  ترضغا  بغظ  "السقصات  أن 
سطى خطفغئ طسائض تاسطص بتصعق اإلظسان والاطعرات 
شغ جعرغا... وأن الاطعرات تصثم السثغث طظ افجئاب 
فسداء الئرلمان إلسادة الظزر شغ السقصات بغظ ترضغا 
واقتتاد، وأن لارضغا سقصات طبمرة لسحرات السظغظ 
السقصات  خسغث  وسطى  الظاتع  خسغث  سطى  اقتتاد  طع 
العةرة  اتفاق  سصإ  وأظه  الطرشغظ،  بغظ  الاةارغئ 
بغظعما اظثفخ سثد المعاجرغظ الصادطغظ إلى أوروبا 

بحضض ضئغر".
غرضغ  حغؤا  تصثم  أن  طدطرة  أوروبا  شإن  عظا  طظ 
ترضغا طما تطالإ شغه، شاصثم ذلك ولضظ تماذض شغ 
شطط   ،٢٠١٦ سام  باتفاق  شسطئ  ضما  جظعات  تظفغثه 
تش بأداء المئطس ضاطق وبصغ ظتع ظخفه. وعضثا سادة 
دول الضفر تعصع اتفاصا سظثطا تضعن طدطرة لاعصغسه 
تاى تضسإ العصئ وتسجز طعصفعا وتئصى تماذض شغ 
تظفغث اقتفاق تاى إذا تمضظئ طظ الامطص طظه شسطئ 
أخئتئ  وإذا  طظه،  أججاء  شغ  وتماذض  أججاء  تظفث  أو 
ظاعرة وشغ طعصع صعي ق ترصإ شغ أتث إق وق ذطئ.

وترضغا السطماظغئ جابصا وتالغا بصغادة أردوغان طخرة 
سطى الاتالش المترم طع دول الضفر والاقسإ بمخالح 
المسطمغظ لخالح الضاشرغظ وطظعا الاقسإ بالقجؤغظ 
المسطمغظ، ولظ غردسعا سظ ذلك وغةطئعا إلى جادة 
الخعاب إق حسئعا المسطط الثي بثأ العسغ السغاجغ 
طظ زاوغئ اإلجقم غثب شغه بفدض اهللا ورتماه بأن 
واع  تجب  وجعد  ضاشئ  المسطمغظ  وسطى  سطغه  أظسط 
إلصاطئ  غثسععط  المثطخئ  بصغادته  وشضرغا  جغاجغا 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة وغئخرعط الطرغص 

 وغعسغعط سطى افتثاث

هل سیجرؤ العلمانیون على السخریۀ من ترامب 
کما سخروا من المسلمین؟!

إن أي إظسان سظثطا غصعم بسمض طا غضعن عظاك حغء 
غثشسه لعثا السمض، وبالاالغ تضعن له غاغئ غرغث تتصغصعا 
طظ عثا السمض، وعضثا الةماسات والمظزمات والثول. 
شما عع الثاشع لسمض عثه المظزمات الاغ اظاحرت بحضض 
قشئ لطظزر شغ الغمظ وخخعخا بسث اظصقب التعبغغظ 
سطى طا تسمى بحرسغئ عادي وتضعطاه؟ وطا عع العثف 

الثي ترغث أن تتصصه؟ وعض تصصاه شسقً؟
لقجابئ سطى عثه الاساؤقت ق بث طظ طسرشئ الاالغ:

الثولغئ  والمظزمات  الماتثة  افطط  طظزمئ  إن  أوقً: 
المافرسئ سظعا وخعقً لمسزط طظزمات المةامع المثظغ 
إظما عغ أداة طسثرة بغث الثولئ افولى والمعغمظئ سطى 
أطرغضا، أو بالمسظى افخح  الظزام السالمغ وعغ تالغاً 
المظزمات؛  عثه  سطى  تأبغر  لعا  دولئ  أضبر  أطرغضا  إن 
تغث تسسى أطرغضا طظ خقلعا لاظفغث خططعا وتماغئ 
سمقئعا طظ أجض العغمظئ واطاخاص بروات الحسعب 

والثول سئر عثه افدوات الصثرة.
باظغاً: الغمظ سطى جئغض المبال، شئسث اظصقب التعبغغظ 
سطى طا غسمى بعادي وتضعطاه سمقء اإلظةطغج، تعجع 
التعبغعن شغ الئقد ولط غضظ لعط أي طخثر تمعغض 
غمعلعط، بض وشرض سطغعط تخار بخفاعط اظصقبغغظ 
الئظك  وق  طعارد،  لعط  غضظ  شطط  (الحرسغئ)،  سطى 
وخظثوق الظصث الثولغان غساطغسان تمعغطعط بحضض 

طئاحر آظثاك.
بالمال  َطعَّلعط  الثي  طظ  ظفسه  غطرح  الثي  والسآال 
والشثاء؟ وإذا لط غمعلعط أتث عض ضاظعا جغساطغسعن 

أن غخمثوا أو غخطعا إلى طا وخطعا إلغه تالغا؟!
شطعق الثسط المصثم طظ عثه المظزمات باجط الثسط 
اإلظساظغ لما اجاطاع التعبغعن الخمعد، شصث قتزظا 
بسث اظصقب التعبغغظ بثسط وجظث طظ أطرغضا وطئسعبغ 
افطط الماتثة سطى سمقء اإلظةطغج، أظه ُشِاَح الئاب سطى 
طخراسغه لثخعل المظزمات بضاشئ أحضالعا إلى الغمظ، 
شَمعَّلعا التعبغغظ شغ طظاذص جغطرتعط بتةئ أظه سمض 
الماظتغظ  وطظاداة  بض  التخار،  تتئ  وأظعط  إظساظغ، 

الثولغغظ أن غائرسعا فعض الغمظ شضان ذلك.
عثا وصث أحار (تصرغر وضالئ افجعحغاث برس افطرغضغئ، 
إلى رشخ التعبغغظ صغام افطط الماتثة بالرصابئ سطى 
المظزمات  تصثطعا  والاغ  دوقر  ططغعن   ٣٧٠ تعالغ 
لسغطرة  الثاضسئ  التضعطغئ  لطمآجسات  السظئ  شغ 
وضاقت  بغظ  المثاوف  إلى  الاصرغر  ولفئ  التعبغغظ. 
اإلغابئ تعل اجاغقء التعبغغظ سطى افطعال واإلطثادات 
شغ  اجاشقلعا  أو  لمآغثغعط  وتعجغععا  اإلظساظغئ، 
ذاووس  أن  العضالئ،  السسضرغئ.  وذضرت  جععدعط 
الماتضط  افسطى  المةطج  غرأس  تعبغ  صغادي  وعع 

بالمساسثات). (طأرب برس ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م).

املظزمات الثولغئ أداة طظ أدوات أطرغضا 
تسسى طظ خقلعا لابئغئ ظفعذعا يف الغمظ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ جطغمان المعاجري – الغمظـ 

روسیا التی تحتل الشیشان وتدّمر الشام 
هل تنقذ فلسطین؟!

بتراك غظئأ سظ تغعغئ افطئ وبعثف إسادة بعرة الحام جغرتعا افولى بسغثا سظ الفخائطغئ المصغائ خرجئ 
وصفئ الةمسئ شغ صرغئ بابضئ برغش تطإ الشربغ بسظعان "غا سظاخر الفخائض ق تئصعا أسعان الزطمئ" رشسئ 
قشاات ضاإ سطغعا: (آن افوان لطظاس أن غصعلعا ضطماعط وطتاجئئ طظ أوخض البعرة إلى طا وخطئ إلغه)، 
و(ق خغر شغ تحضغقت طعتثة تأتمر بأواطر ترضغا وطظ ورائعا أطرغضا، خقخظا بأغثغظا ق بأغثي أسثائظا)، و(ضض 
الفخائض حرغضئ شغ تسطغط بطث المترر، لظ ظظسى عثه الةرغمئ)، شغ تغظ خاذئئ قشائ السظاخر بالصعل: 
(أسغثوا جظئ اقظحصاق سظ الزالمغظ، والمصخعد الفخائض). وشغ جغاق طاخض خرجئ طزاعرة شغ بطثة دغر 
أعض  إتثاعا  خاذئئ  قشاات  ورشسئ  لداطظضط"  وجتصا  صرارظا  قجاسادة  "ظسط  بسظعان  إدلإ  رغش  شغ  تسان 
الحام بالسآال: (عض ترضعن غا أتفاد الفاتح وجطغمان بأن غصاض المسطمعن وق غضعن بمظ ذلك رأس أجث شغ 
دطحص؟). وذالئئ قشائ أخرى باجاسادة الصرار وتختغح المسار. شغما ذالئئ قشائ عغؤئ تترغر الحام باإلشراج 
سظ أختاب ضطمئ التص طظ جةعظعا. وذالئئ بالبئ سظاخر الفخائض أن ق غئصعا أسعاظا لطزطمئ بالصعل: صث آن 

لطمثطخغظ أن غظفضعا سظ دجال أظصرة وذالئئ باقظحصاق سظ صادة الفخائض.

قد آن للمخلصین فی سوریا أن ینفکوا عن دجال أنقرة



افربساء ٢٣ طظ رجإ ١٤٤١عـ / ١٨ آذار /طارس ٢٠٢٠ طـ٤     السثد ٢٧٨

جألعظغ.. طاذا تسظغ لِك الثقشئ؟
تجاتمئ الضطمات وتاابسئ السئارات شغ ذعظغ، بتغث 

لط أدر ضغش أبثأ وطاذا أصعل؟
فجطه  الثي  افطض  عغ  والئحرى،  العسث  عغ  الثقشئ 
غضعن السمض، عغ افطظ وافطان شغ زطظ جاده الزطط 

والفساد والفةعر.
غزطض  الثي  الراسغ  وافب  التاظغئ  افم  عغ  الثقشئ 
غظاطعا  تاى  جاعرغظ  لرشاعغاعط،  جاسغا  أوقده  سطى 

باذمؤظان.
سطى  أغااطا  رسغاه  غارك  ق  الثي  والتاطغ  المظصث  عغ 

طعائث الطؤام.
باإلجقم  والحمعخ  الضراطئ  عغ  والحرف،  السجة  عغ 
ودولئ اإلجقم، شعغ جغادة السصغثة اإلجقطغئ تطئغصاً، 
وطفاعغمه  وأتضاطه  لقجقم  الختغح  الفعط  وسعدة 

وتتضغط حرائسه شغ ضض طظاتغ التغاة.
تطئغصا  افطئ  سظ  التصغصغئ  والمسآولغئ  الرساغئ  عغ 
شسطغا لتثغث رجعل اهللا : «كُلُّكُْم َراعٍ َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه 

َفاْإلَِماُم َراعٍ َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّته».
طدئ وظتظ بثوظعا أغاام؛ بق  تسسئ وتسسعن ساطاً 

أب وق أم، بق راعٍ وق تاٍم.
طدئ وظتظ تائععن، ضائسعن،  تسسئ تسسعن ساطاً 

ذلغطعن، طظععبعن.
أتااج  الثقشئ،  أرغث  غخرخ:  بض  غصعل،  تعلظا  طا  ضض 

الثقشئ، أتعق لطثقشئ.
اقجاماسغ،  الظزام  التضط،  وظزام  السغاجغ  الظزام 
الظزام اقصاخادي، ظزام الاسطغط، وضض طظاتغ التغاة.

شطسطغظ تظادي سطغعا، افصخى المئارك، المزطعطعن 
الفصراء  والمساصطعن،  افجرى  والمدطعثون، 
والمساضغظ، السمال والضادتعن... افجعاق، المثارس، 
الطرصات، افطعات، اآلباء،... بض أظظ ضض بحر وحةر 

غتّظ إلى الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.
أغظ طظا دولئ الثقشئ لاترر الئقد والسئاد وتصطع دابر 
افسثاء، وترشع سظ المسطمغظ الزطط شغ بقد اإلجقم 
وغغر بقد اإلجقم، وتطغح بالتضام السمقء وأسعاظعط 
وأذظابعط، وتصدغ سطى الفساد بضض أظعاسه وأحضاله 

وخفاته؟!
صعتعط  لطمسطمغظ  لاسعد  الثقشئ  دولئ  طظا  أغظ 
سروش  وتعج  افسثاء  ترعإ  ضاظئ  الاغ  وسجتعط 
ططعضعط وبطارضعط، بثل الثل والمعاظئ الاغ ظسغح 

بعا؟!
عثا   - آخر  إلى  إجقطغ  بطث  طظ  الثعاب  أردظا  إن 
وإجراءات  وأوراصاً  وصااً  ظتااج   - بثخعله  لظا  ُجمح  إذا 
ظعاغئ،  لعا  لغج  وأتغاظا  بثاغئ  لعا  طسصثة  ضبغرة 

اجاطاسعا ذلك بعجائض وأجالغإ سثغثة، أساظعط شغعا 
رجاقتعط شغ الثاخض وعغ ضالاالغ:

الظاس  إلعاء  شغ  ضئغر  دور  لعا  ضان  اإلظصاذ  تضعطئ 
بطصمئ سغحعط شأضبرت الدرائإ والمضعس وضغصئ 
الطغرة  جسر  شغ  عئعط  طع  ذلك  وتراشص  الظاس،  سطى 
السطع  طظ  ضبغرًا  جسض  طما  الثوقر  أطام  السعرغئ 
غاداسش بمظعا طرة أو طرتغظ، عثا شدقً سظ ظثرة شغ 
المتروصات ضان جئئعا السطظغ والخرغح صرارات تضعطئ 

اإلظصاذ.
لط غاعصش دور تضعطئ اإلظصاذ والاغ عغ ذراع عغؤئ 
تترغر الحام السغاجغ شغ المظطصئ سظث عثا التث بض 
المتثرغظ  خعت  إجضات  سطى  طظزط  وبحضض  سمطعا 
طظ طآتمر جعتحغ والثاسغظ إلى شاح طسارك الساتض 
وصطإ الطاولئ سطى المةرطغظ، وأصخث بحضض طظزط 
أجروا  شصث  افوصاف،  وزارة  طآجساعط  خقل  طظ  أي 
أختاب  طحاغت  سطغعا  وسغظعا  لطمساجث  حاطق  طستاً 

وقء لعط وظعاذغر سطى ظعسغئ الثطاب شغعا.
أطا عغؤئ تترغر الحام شطسئئ دور الحرذغ المتاشر 
خعت  وتابسئ  شئتبئ  إدلإ  شغ  ترضغا  طحاسر  سطى 
الراشدغظ لطسئئ الداطظغظ وسمطئ سطى ضامه شاساصطئ 
صرابئ افربسغظ حاباً طظ تجب الاترغر وطسعط السثغث 
طظ العجعاء وأختاب المعاصش شغ إدلإ وتماة وتطإ.

وقجاضمال دورعا بصغئ ترغخئ وسغظعا سطى الةئعات 
غشظمه  بصغض  جقح  أو  طثشع  أو  طثرسئ  شأغما  ضثلك، 
المةاعثون الثغظ لعا جغطرة سطغعط تستئه طئاحرة 
طظ أرض المسرضئ لائصى خطعط الاماس خالغًئ تماطاً! 
لطمظاذص  السرغع  وصدمه  افخغرة  الظزام  عةمئ  وطا 

المتررة إق حاعث سطى ذلك.
شغعا  أردوغان  زج  وعمغئ  طسارك  آخرًا  ولغج  وأخغرًا 
بحئابظا وإخعاظظا الارك رتمعط اهللا لغثط طظ دطائعط 
تثود جعتحغ الثئغث وغبئاعا بسث ذعل اظازار بط 
وغختإ  طعجضع  شغ  الظار  إذقق  وصش  اتفاق  غةري 
طسه وزغر المالغئ وطةمعسئ طظ المسآولغظ، لغزعر لظا 
طظ تخرغتاته أن طخالح الئطثغظ روجغا وترضغا شعق 
دطاء المسطمغظ السعرغغظ بض وشعق دطاء المسطمغظ 

افتراك ضثلك!!
تصائص  عغ  إظما  اهللا  آغات  أن  عثا  ضض  بسث  ترون  أق 
اإلجقم  وأسثاء  الضفر  ططئ  وأن  المظاصحئ  تصئض  ق 
ترغخعن ضض الترص سطى صاالظا وترشظا سظ طئثئظا؟! 
َّ يَُردُّوُكْم َقْن  صال تسالى: ﴿َوَال يَزَالُوَن ُفَقاتِلُونَُكْم َح
ِدينُِكْم إِِن اْسَتَطاُعوا﴾، وضما بغظ بئاتعط سطى تربظا 
ضثلك أطرظا بالبئات سطى سثائعط والبصئ بعسثه. صال 
ِإَلى  َوُتْتَحُروَن  َجُاْشَطُئعَن  َضَفُروا  ِلطَِّثغَظ  ﴿ُصْض  تسالى: 

َجَعظََّط َوِبْؤَج اْلِمَعاُد﴾.
الغعم  تصظا  شغ  الحرسغ  العاجإ  إن  الحام:  أعض  غا 
ضاآلتغ: تحضغض ضاائإ طساصطئ ذاتغئ الثسط والصرار، 

بعاباعا:
ولغج  وأرضاظه  رطعزه  بضاشئ  الظزام  إجصاط   -١
تظفغث اقتفاصغات والمآتمرات الاغ تتاك ضث اإلجقم 

والمسطمغظ.
٢- صطع غث الثول والثاسمغظ ولغج الرضعن لطثغظ 
الظَّاُر  ُضُط  َشَاَمسَّ َظَطُمعْا  الَِّثغَظ  ِإَلى  َتْرَضُظعْا  ﴿َوقَ  ظطمعا 

َوَطا َلُضط طِّظ ُدوِن اهللاِّ ِطْظ َأْوِلَغاء ُبطَّ قَ ُتظَخُروَن﴾.
الظئعة؛  طظعاج  سطى  الثقشئ  اإلجقم  تضط  إصاطئ   -٣
شعغ التدارة الاغ تساسث لطصغام سطى أظصاض طظزعطئ 
الرأجمالغئ السفظئ ضما بحر رجعل اهللا  بصعله: «ثُمَّ 

 «ِة تَكُوُن ِخَالَفٌة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

الرئغسغظ  بغظ  المعصسئ  "جعتحغ"  اتفاصغئ  تتضط 
وشقدغمغر  أردوغان  ذغإ  رجإ  والروجغ،  الارضغ 
إدلإ،  طتاشزئ  طخغر   ،٢٠١٨ أغطعل  شغ  بعتغظ، 
تسائراظعا  وأظصرة  طعجضع  وإن  الةشراشغئ،  وتثودعا 

تةر افجاس لما جاضعن سطغه المظطصئ طساصئقً.
وخقخئ بظعد اتفاق جعتحغ:

أظحطئ  بأي  الصغام  لسثم  الطرشغظ  ضق  ضمان   •
طراصئئ  الارضغئ  الظصاط  وجاضعن  اآلخر  تةاه  سسضرغئ 

لثلك طحرشئ سطغه.
• إصاطئ طظطصئ طظجوسئ السقح بسمص ١٥-٢٠ ضغطعطارًا 

داخض طظطصئ خفخ الاخسغث.
سظ  الرادغضالغئ  اإلرعابغئ  الةماسات  جمغع  إبساد   •
المظطصئ المظجوسئ السقح، بتطعل ١٥ تحرغظ افول/

أضاعبر.
• اجاسادة ترضئ الاراظجغئ سئر الطرغصغظ M٤ (تطإ-
القذصغئ) وM٥ (تطإ-تماة) بتطعل ظعاغئ سام ٢٠١٨.
• غآضث الةاظئان طةثدًا سجطعما سطى طتاربئ (اإلرعاب) 

داخض جعرغا بةمغع أحضاله وخعره.
 ،٢٠١٨ سام  شغ  سصثت  الاغ  جعتحغ  اتفاصغئ  عثه 
وأذّضر بعا لمظ لط غصرأعا أو لط غسمع بعا، أذضر بعا 
ق سطى أظعا تارغت طدى بض فظعا جارغئ المفسعل تاى 
عثه الطتزئ وغةري تظفغثعا غعطغاً ولتزغاً. أذضر بعا 
بعان،  بدع  تاةاوز  ق  الاغ  الثبابئ،  ذاضرة  اتثث  لمظ 
وسظثطا  تعلك،  تتعم  لثلك  سرشاه،  طا  بسثعا  تظسى 
تتاول ضربعا تفطئ طظك وتسعد إلغك بسث بعان وصث 
المرة  شغ  سطغعا  تصدغ  أن  طخغرعا  شغضعن  ظسغئ، 

الباظغئ أو البالبئ!
الثولغئ  الطرق  تفاح  أن  وسطى  اقتفاق  الةاظئان  وصع 
شغ الااجع طظ سام ٢٠١٨ لضظ لط غضظ تظفغثه بعثه 
وغرف  الفخائض  جمغع  ارتئاط  طظ  شئالرغط  السععلئ، 
المثطخغظ  المةاعثغظ  صطئ  ووصعف  بارضغا  السمطغات 
وجماعغرغئ  حسئغئ  تترضات  أن  إق  ساججغظ  تغارى 
أبار ظصسعا تجُب الاترغر سضرت خفع الشجل واقظسةام 

الروجغ الارضغ...
شفغ الحعر الساحر لسام ٢٠١٨ بثأت جمعع العجعاء 
ووجععا  الارضغئ  المراصئئ  ظصاط  تجور  الثم  وأولغاء 
تضعظعا  أن  (شإطا  الطعةئ؛  حثغثة  رجائض  لصغادتعا 
شغ  الظزام  شظسصط  له  خرجظا  الثي  عثشظا  شغ  طسظا 
دطحص وظصغط تضط اإلجقم أو خطعا بغظظا وبغظ سثوظا 
وظصاذضط إن ضاظئ ق تةغث جعى السّث شظتظ ظةغث السث 

والرّد).
وضثلك خرج اآلقف شغ طزاعرات تاربئ عثا اقتفاق 
المحغظ والثي غصدغ باصغغثعط ولّغ أشعاه بظادصعط.

جمع  خرج   ٢٠١٨ لسام  سحر  الباظغ  الحعر  وشغ  بط 
لطسالط  لغسطظعا  الثولغئ  الطرق  إلى  العجعاء  طظ  ضئغر 
الطرق  شاح  غرشدعن  باباعن  أظعط  أطاعط  وغثاذئعا 

الثولغئ طع المةرم الطاغغئ.
الاعتر  وإبصاء  الصطص  بجرع  ضفغقً  ضان  وذاك  عثا  ضض 
سظث أختاب اقتفاق وطظ خطفعط جغثة الضفر أطرغضا، 
وصث خرح بثلك وزغر الثشاع الروجغ جغرغغ حعغشع، 
شغ ٢٧ طظ آب ٢٠١٩، تغث صال: إن تظفغث "اقتفاصغئ 
بخسعبئ  غاط  إدلإ  طظطصئ  تعل  الروجغئ-الارضغئ 
داخض  دورغات  تسّغر  "ترضغا  أن  إلى  طحغرًا  وتعتر"، 
طظطصئ خفخ الاخسغث، بغظما غسامر تسغغر دورغات 

روجغئ خارجعا".
ولضظ ضغش اجاطاع أختاب اقتفاق الاتاغَض سطى إرادة 

افطئ وشاح الطرق وتظفغث اقتفاق؟

إلى رئیس حکومۀ تونس! صندوق النقد الدولی هو أس الداء
والعالج فقط فی أحکام اإلسالم
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ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث تاج طتمثـ 

طع دخعل حعر رجإ وطرور تسسئ وتسسغظ ساطا سطى عثم دولئ الثقشئ! تساءل المعظثس خقح الثغظ سداضئ 
طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر: عض جاصغمعا افطئ الغعم صئض ذضراعا المؤئ؟! وأضاف المعظثس 
سداضئ شغ بغان ختفغ: طا زلظا ظرى الثقشئ غساد ذضرعا شغ ضض تغظ شغ افوجاط وبغظ الظاس وسطى الئراطب 
وشغ المصاقت. شالثقشئ أطسئ رأغا ساطا بغظ المسطمغظ، وجمغسعط طاتغرون ضغش تسعد. ولفئ إلى: أن سزمئ افطئ 
اإلجقطغئ ق تظفك سظ اضامال بقبغ طساطجطات السزمئ سظث افطط أق وعع "افطئ والمئثأ والثولئ". أطا افطئ شعغ 
طعجعدة، وعغ ططغؤئ بالتغعغئ والظحاط. وأطا المئثأ شمعجعد أغدا، وصث تئّخر تفخغقته ودرس تطئغصاته بطئ طظ 
الترغخغظ سطى اإلجقم وسطى رأجعط تجب الاترغر الثي تعغأ لسعدة دولئ الثقشئ، شةعج لعا طظزعطئ جغاجغئ 
حرسغئ اجاثطخعا طظ طخادر الاحرغع اإلجقطغ. وأطا الثولئ شعغ تسظغ الصعة؛ وذلك أن الثولئ تةمع ذاصات 

الحسعب المحاائ شاةسطعا صئدئ واتثة، وتظزط صثراتعا المئسبرة شاةسطعا صعة طظاةئ.

لهدمها  فی الذکرى الـ٩٩
هل سیقیمها المسلمون قبل ذکراها المئۀ؟!

ظحر طعصع (الخثى ظئ، افتث، ١٣ رجإ ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م) خئرا جاء شغه: "أشاد رئغج التضعطئ إلغاس 
الفثفاخ إظه لغج أطام تضعطاه طظ خغار اآلن غغر الاساطض طع خظثوق الظصث الثولغ، باسائار أن التضعطئ طسآولئ 

سظ أجعر المعظفغظ واإلغفاء باسعثات الثولئ المالغئ". 
: إن شرض جغاجات تصعم سطى المساسثات اقصاخادغئ الربعغئ وسطى اإلجراءات الدرغئغئ افلغمئ وسطى 
رعظ الئقد والسئاد لروحاات طآجسات الظعإ الثولغئ، عع ظجغش غةإ إغصاشه والسثول سظه، فظه ترب طظ اهللا 
ورجعله وخسران طئغظ شغ الثظغا واآلخرة، صال تسالى: ﴿ُصْض ِإنَّ اْلَثاِجِرغَظ الَِّثغَظ َخِسُروا َأظُفَسُعْط َوَأْعِطغِعْط 
َغْعَم اْلِصَغاَطِئ َأَق َذِلَك ُعَع اْلُثْسَراُن اْلُمِئغُظ﴾. إن تض أزطئ المثغعظغئ غاط بسثم دشع طا غسمى زورا الفعائث 
فظعا ربا، وأن غاتمض تسثغثعا ضض طظ حارضعا شغ التضط وضّرجعا جغاجئ اقرتعان لفجظئغ طظ افطعال الاغ 
ظعئعا الظزام السابص، بط بإغصاف جغاجئ اقصاراض إغصاشا ظعائغا، شدق سظ رجط جغاجئ جطغمئ شغ الفقتئ 
والاخظغع والاخثغر وتسظ اجاثراج واجاشقل بروات الئطث الطئغسغئ، بط بةمع أطعال افراضغ الاغ تساشطعا 
الثولئ أو تآجرعا وخمج الرضاز وأطعال الجضاة المسططئ بسئإ تطئغص الظزام الةمععري السطماظغ والاغ غةإ 
أن تخرف لفخظاف البماظغئ الاغ ذضرعا الصرآن الضرغط. عثا شدق سظ اجاسادة تصعل الشاز والظفط المظععبئ 
طظ برغطاظغا ضتصض "طغسضار" الثي غشّطغ ٦٠٪ طظ اتاغاجات تعظج وتحارغه التضعطئ بالسمطئ الخسئئ طظ 
أرضعا! والضش سظ طشالطئ الظاس والاتّغض سطغعط بتطعل ترصغسّغئ تترطعط طظ المطضغات الساطئ ضالاأطغط. ضض 
عثه افتضام وغغرعا الضبغر طسططئ بشغاب جططان اإلجقم، بط غاساءلعن سظ جئض تسئؤئ طعارد الثولئ! طع 
أظه صث أرغث لطثولئ بةمغع طآجساتعا أن تضعن أداة لظعإ خغرات عثا الئطث وأن غضعن التضام طةّرد حععد 
زور سطى عثا الظعإ المظزط، وسطغه شطظ تتض طحاضطظا اقصاخادغئ إقّ دولئ السثل والصسطاس المساصغط، دولئ 

الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

طاذا تسظغ لغ الثقشئ؟
ـــــــــ بصطط: افجااذة طسطمئ الحاطغ (أم خعغإ)ـ  ــــــــــ

طخطظسئ  جغاجغئ  تثود  إق  بغظعا  غفخض  ق  أظه  طع 
وتضام روغئدات غاتضط شغعط الشرب الضاشر المساسمر 
وبرواتعط  المسطمغظ  بقد  سطى  جغطرته  قجامرار 

وطصثراتعط، والاتضط شغ سصعلعط وأرزاصعط.
شضغش بظا شغ دولئ الثقشئ طبطما ضاظئ دولئ واتثة 
تدط ضض الئقد وافطخار، غتضمعا تاضط واتث بأتضام 
شطسطغظ  شغ  اإلشطار  شظاظاول  وحرغساه؟!  اإلجقم 
وظةامع  أوزبغضساان،  أو  طخر  شغ  الصععة  وظتاسغ 
ترضساان  شغ  وربما  السعدان،  أو  افردن  شغ  بأعطظا 

الحرصغئ أو ضحمغر أو أششاظساان شغ غعم واتث.
أق غاعق ضض طظا أغعا المسطمعن لثلك بثل تحااظا شغ 
ضض بطث ق ظرى بسدظا إق ضض بدع جظغظ، أو لسطظا ق 

ظةامع أبثا؟!
غةث  أن  صئض  شغمعت  سطئ،  تخغئه  أو  أتثظا  غمرض 
جطسطئ  بسث  غضعن  وجث،  وإن  سقجاً،  أو  طساحفى 
ذعغطئ طظ اإلجراءات والاسصغثات والاضالغش، وق تضعن 

السظاغئ ضما غةإ.
وإن أراد أتثظا الاسطغط الةاطسغ أو أضبر ولط غضظ طظ 
أعض المال أو الظفعذ أو المتسعبغات والمامطصغظ، ولع 
ضان طظ المافعصغظ شق غةث له طضاظاً بغظ أوقد عآقء.
وإن ضان شصغرًا ق غةث صعت غعطه شتثث وق ترج سظ 
جعء وضسه وذله وطعاظاه، وشغ أغام الحااء الئارد ق 

غةث وصعدا غثشأ به بغاه وأعطه وأوقده.
الاطئغإ  شغعا  غضعن  الاغ  الثقشئ  دولئ  طظا  شأغظ 
والاسطغط طةاظاً لطةمغع، وتعشغر التاجات افجاجغئ طظ 
طأضض وططئج وطسضظ، لضض شرد بسغظه  طظ واجئاتعا؟!
أغظ طظا الثقشئ لاسغث لطمرأة طضاظاعا وضراطاعا وسجتعا 
ططضئ طاعجئ شغ بغاعا، سطى ولغ أطرعا واجإ رساغاعا 
بثل  ذلك.  شطعا  السمض  أرادت  وإن  ذطئاتعا،  وتعشغر 
وضسعا التالغ شغ ظض الظزام الرأجمالغ الةحع طظ 
اجاشقل وطعاظئ والظزرة لعا ضةسث أضبر طظعا إظساظًا 
ضاطقً ضرطه اهللا. وغثثسعظعا بسئارات وبراطب براصئ سظ 
ربئ  طظ  دورعا  وتشغغر  اقصاخادي  والامضغظ  التصعق 

بغئ تخظع الرجال إلى طسغض لظفسعا وأوقدعا؟!
أغظ طظا الثقشئ تصدغ سطى الرأجمالغئ بما شغعا طظ 
الثغظ  سظ  بسغثة  شاجثة  وطئادئ  وظفسغئ  اجاشقل 
ضض  وتشطص  افخقصغ  الفساد  سطى  وتصدغ  والحرع؟! 
وبراطب  إظارظئ  وطعاصع  شدائغات  طظ  إلغه  غآدي  طا 

وجمسغات طأجعرة...؟!
الثقشئ  وغظازر  غاعق  تعلظا  طا  ضض  إن  لضط  أصض  ألط 

الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة؟!!
شعثا صطغض طما تسظغه لغ دولئ الثقشئ... وأجأل اهللا جض 
 وسق أن تسعد صرغئا وأن ظضعن طظ حععدعا وجظعدعا

إن الحرب األفغانیۀ لن تنتهی بمجرد توقیع االتفاقات
ظحر طعصع (صظاة المغادغظ، البقباء، ٨ رجإ ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م) خئرا وطما جاء شغه: "أجرى الرئغج 
وضئغر  "ذالئان"  ترضئ  زسماء  أبرز  أتث  طع  ظعسعا،  طظ  افولى  عغ  عاتفغئ،  طضالمئ  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ 
طفاوضغعا المق سئث الشظغ برادر. وصال تراطإ إظه أجرى تثغباً "جغثًا جثًا" طع أتث زسماء الترضئ. وذضرت ترضئ 
"ذالئان" أن تراطإ صال لطمق برادر إن "وزغر خارجغاه (طاغك بعطئغع) جغخض ضابعل صرغئاً لاثلغض السصئات أطام 
التعار بغظ افششان". وأحارت شغ بغان إلى أن تراطإ صال لطمق برادر خقل اقتخال إن "اظستاب الصعات افجظئغئ 
جاضعن  واحظطظ  طع  بأن "السقصئ  تراطإ  أبطس  جاظئه،  طظ  برادر،  المق  الةمغع".  طخطتئ  شغ  أششاظساان  طظ 
إغةابغئ إذا اتارطئ العقغات الماتثة اتفاق السقم"، شغ تغظ أسرب تراطإ خقل اقتخال سظ "جسادته لطاتثث 

طع المق برادر، وصال إظه غثرك أن المق غصاتض طظ أجض أرضه"."
وجاازاعر  جغاجغا  أطرغضا  اظاخرت  ذالئان،  ترضئ  أطام  سسضرغا  أششاظساان  شغ  عجغماعا  : بسث 

ع

أغداً وضأظعا ططاجطئ بالحروط. شغ تغظ إظعا اظاعضئ الحروط شغ ٤ آذار/طارس بسث أغام صطغطئ شصط طظ 
تعصغع اتفاق السقم. غمضظ أن تآدي عثه الاخرغتات أغداً إلى تثوث خثوع واظسثام بصئ واجع الظطاق 
بغظ خفعف ذالئان، طما غةسض طظ الخسإ لطشاغئ سطى صغادة ذالئان طسالةئ عثه الصداغا شغ ظض عثه 
الزروف الفعضعغئ. الئسث اآلخر لعثه الطسئئ الصثرة عع إدارة وصش إذقق الظار طع صعات اقتاقل افطرغضغ 
طع اجامرار الترب طع الصعات افششاظغئ، والاغ جعف تصعض بحضض غغر طسئعق حسئغئ ذالئان شغ ظزر 
اظاماءاتعا  وسظ  الةعاد  سظ  تثطئ  صث  تضعن  اقتفاصغئ  لحروط  ذالئان  صئعل  طةرد  إن  أششاظساان.  أعض 
السصثغئ الثولغئ طع الةماسات الةعادغئ، وأضثت طظ جثغث جصعذعا شغ ععة ظزام الثولئ الصعطغئ شغ 
ظض الظزام الثولغ التالغ بصغادة أطرغضا. شسطى المةاعثغظ المسطمغظ وافششان إدراك افبساد المثاطفئ 
لعثه الطسئئ افطرغضغئ الصثرة، والدشط سطى السغاجغغظ افششان والصادة المآبرغظ وذالئان إلغصاف عثا 
السغظارغع الثطغر. إن الترب افششاظغئ لظ تظاعغ بمةرد تعصغع اقتفاصات فن طحضطئ أششاظساان لغسئ 
طحضطئ داخطغئ، بض طحضطئ إصطغمغئ وسالمغئ. لظ غاط تض عثه المسدطئ تاى غاتث المسطمعن تتئ طزطئ 

واتثة وغصغمعا دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.


