
البظائغئ بغظعما. وظصض المعصع سظ طخادر دبطعطاجغئ 
الثي  اقجاصالئ  صرار  بأن  السراج  أبطس  أردوغان  أن 
تشغغر  شغ  جغساعط  الصرار  وعثا  خائئا،  لغج  اتثثه 
المعازغظ لخالح الةعات المسادغئ لطحسإ الطغئغ. وصث 
تظاوق خقل لصائعما افخغر شغ إجطظئعل "جئض تسجغج 
الاساون بغظ الئطثغظ". شمظ طخطتئ أطرغضا أن تئصى 
ترضغا طآبرة سطى تضعطئ السراج، تاى تظفث بعاجطاعا 
إلى جغاجغغظ وتةسض السراج وتضعطاه تتئ السغطرة 
تفار  أن  وخاخئ  الئسغث،  المثى  سطى  ظفعذعا  لاآطظ 
 ٢٠١١ سام  طظث  المتاوقت  رغط  الظةاح  طدمعن  غغر 

تاى الغعم، شطط تسث تسامث سطغه بالضطغئ.
السغاجغئ  الطسئئ  بثغعط  تمسك  برغطاظغا  وبثأت 
لعجعد تحث طظ السمقء لعا عظاك، شعصع ذرشا التعار 
طساغغر  اتفاق  طسعدة  سطى   ٢٠٢٠/١٠/٧ غعم  الطغئغ 
اخاغار المظاخإ السغادغئ سصإ اظاعاء الةعلئ الباظغئ 
طظ المفاوضات الاغ بثأت غعم ٢٠٢٠/١٠/٢ شغ طثغظئ 
بعزظغصئ بالمشرب، وغاسطص اقتفاق باطئغص المادة ١٥ 
طظ اتفاق الخثغرات بالمشرب المعصع شغ ٢٠١٥/١٢/١٧. 
شمظ جاظإ التضعطئ الطغئغئ شغ ذرابطج وصع طتدر 
شعزي  لطثولئ  افسطى  المةطج  وشث  رئغج  اقتفاق 
وشث  رئغج  وصسه  ذئرق  برلمان  جاظإ  وطظ  السصاب، 
الئرلمان غعجش السصعري شغ ضعاتغ الساخمئ الرباط.

"طةطج  أن  إلى  افولى  شصرتعا  شغ  المادة  وتحغر 
الظعاب غاحاور طع طةطج الثولئ بالعخعل إلى تعاشص 
السغادغئ  لطعظائش  الصغادغئ  المظاخإ  حاغطغ  تعل 
الاالغئ: طتاشر طخرف لغئغا المرضجي، ورئغج دغعان 
المتاجئئ، ورئغج جعاز الرصابئ اإلدارغئ، ورئغج جعاز 
لقظاثابات  السطغا  المفعضغئ  ورئغج  الفساد  طضاشتئ 
السام".  والظائإ  السطغا  المتضمئ  ورئغج  وأسدائعا، 

كيف يؤثر األفراد في السياسة العالمية
وكيف تؤثر األحزاب في اتجاه الدول

السغاجئ  شغ  غآّبروا  أن  لفشراد  غاأتى  ضغش  غصال  صث 
اتةاه  شغ  تآّبر  أن  لفتجاب  غاأّتى  ضغش  بض  السالمغئ، 
الثول، ق جغما وأن عثا اقتةاه صث أخث دور السراصئ 
أن  عع  ذلك  سطى  والةعاب  صرون.  سثة  واجامر 
السغاجغئ،  افسمال  غاابسعن  تغظ  افتجاب  أو  افشراد 
غاائسععا  أن  غخّح  ق  الثولغئ  السغاجئ  وغافعمعن 
طظ أجض الماسئ السصطغئ والارف الفضري، وق طظ أجض 
الاسطغط وزغادة المسطعطات، وإظما غاائسعظعا طظ أجض 
أن غرَسْعا حآون السالط، وطظ أجض أن غفضروا بالطرغصئ 
الاغ غآبرون شغعا سطى السالط، أي طظ أجض أن غضعظعا 
جغاجغغظ، وتاحا لطسغاجغ أن غصخث الماسئ السصطغئ، 
غمغض  أن  طظ  وتاحاه  السصقء،  أسزط  طظ  ضان  ولع 
شعع  المفضرغظ،  أسمص  طظ  ضان  ولع  الفضري  لطارف 
إذن غاائع السغاجئ وغفعط المعصش الثولغ، والعضع 
الثولغ، وغاابع السغاجئ الثولغئ، فظه جغاجغ شصط، 
ق فظه ساصض أو طفضر، وطسظى ضعظه جغاجغاً أظه غسمض 
السغاجئ  شغ  غآبر  فن  أي  السالط،  حآون  غرسى  فن 
الثولغئ. عثا طظ جعئ، وطظ جعئ أخرى شإظه ق غسمض 
طظ  ججءًا  بعخفه  غسمض  وإظما  شرد  أظه  غاخعر  وعع 
دولئ، وعع وإن لط  وبعخفه شغ ضغان، أي شغ  أطئ، 
ولضظه  غظفثوظعا،  أو  جغاجاعا  غصررون  طمظ  غضظ 
طمظ غطمتعن فن غضعظعا طمظ غصررون أو غظفثون 
أو غتاجإ المصررغظ والمظفثغظ. وبثلك غآبر دولغًا 
تاى لع ظض شردًا لغج له خقتغات الاصرغر أو الاظفغث، 
وطاى ضان ذلك ضان طآبرًا، فن الثولئ الاغ عع شغ 
ضغاظعا تآبر بأطباله، أو غسسى عع وأطباله فن غةسطعا 
تآبر شغ السغاجئ الثولغئ والمعصش الثولغ. وطظ عظا 
غأتغ طا غصخث طظ بمرات المفاعغط السغاجغئ، وعع 
جسض الثولئ تآّبر شغ السغاجئ الثولغئ، وشغ المعصش 
جغاجغاً،  العاسغظ  افشراد  إغةاد  ذرغص  سظ  الثولغ، 
والمثرضغظ لفسمال السغاجغئ الاغ تتخض شغ السالط، 
الثطعة  ضاظئ  عظا  وطظ  الضئرى،  الثول  طظ  جغما  ق 
افولى لطاأبغر شغ السغاجئ الثولغئ، والمعصش الثولغ، 
افولى  الطئظئ  وضاظئ  السغاجغئ،  المفاعغط  بطعرة  عغ 
وتفعط  السغاجغئ  افسمال  تائع  سطى  افشراد  تمض 
السغاجئ  شغ  جغاجغغظ  إغةاد  أي  الثولغئ،  السغاجئ 
السغاجئ  شغ  الثولئ  تأبغر  ذئغسغاً  شغأتغ  السالمغئ، 
الثولغئ، والمعصش الثولغ، وبثلك غزعر طثى ضرورة 
المفاعغط السغاجغئ، وطصثار صغمئ عثه المفاعغط. إق 
أظه غةإ أن غسطط أن الثولئ ق تضعن دولئ لعا العجعد 
شغ  شالفرد  افخرى،  الثول  طع  بالسقصات  إق  الثولغ، 
المةامع ق غضعن له وجعد شغ طةامسه إق بالسقصات 
طع افشراد اآلخرغظ، وطضاظاه شغ المةامع وبغظ الظاس 
شغ  تأبغره  وبتسإ  السقصات،  عثه  بتسإ  تضعن 
السقصات بغظ الظاس، وضثلك الثولئ شإن وجعدعا إظما 
غضعن بعجعد سقصات لعا طع الثول، وطضاظاعا ترتفع 
وتظثفخ بتسإ سقصاتعا طع الثول وبتسإ تأبغرعا 
شغ السقصات الثولغئ... لعثا شإظظا ظثسع ضض طسطط شغ 
وجط عثا الضفر الماتضط شغ بقد اإلجقم، فن غسمض 
إلصاطئ الثقشئ ذرغصئ لاتعغض بقده إلى دار اإلجقم، 
وتعتغثعا طع غغرعا طظ بقد المسطمغظ، وأن غتمض 
غردد  وأن  اإلجقم،  إظعار  اباشاء  السالط  إلى  الثسعة 
 : الرجعل  صعل  ووسغ،  واجاظارة  خادق،  بإغمان 
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سصث تجب الاترغر/ برغطاظغا طآتمرا دولغا سطى اإلظارظئ تعل سعدة الظزام السالمغ اإلجقطغ. واجاصطإ التثث 
غعم السئئ ٣١ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠٢٠م أضبر طظ ٢٠٠٠ طحارك، اجامسعا إلى طةمعسئ طظ الماضطمغظ 
الثغظ تتثبعا سظ سثد طظ المحاضض التالغئ شغ السالط الغعم وسظ السقج اإلجقطغ لعا. وأوضح الماضطمعن سةج 
السالط الرأجمالغ السطماظغ سظ تصثغط طسالةات ختغتئ طظدئطئ تخطح لطئحرغئ، ظاعغك سظ ضعظعا تطعقً عغ 
شغ العاصع جئإ طسزط المساظاة الاغ غسغحعا السالط الغعم. تتثث الماضطمعن خقل جطساغ افجؤطئ وافجعبئ 
سظ السثاء الفرظسغ التالغ لقجقم والرد المآجش طظ رؤجاء العزراء والرؤجاء شغ الئقد اإلجقطغئ سطى اإلجاءة 
لرجعل اهللا. شئثقً طظ اجاثثام طرضجعط السغاجغ لطرد بطرغصئ جادة وشّسالئ شصث ضحفعا سظ ضسفعط بضطماتعط 
الفارغئ، ذلك فظعط شغ العاصع طةرد دطى شغ غث الشرب. وخطص المآتمر إلى أن السالط غاعق إلى الاشغغر، وذلك 
إن  بض  الرأجمالغئ،  إخقح  شغ  ذاصاتظا  إعثار  غخح  ق  الزالمئ.  الرأجمالغئ  العغمظئ  لعثه  تث  وضع  أجض  طظ 

الاطئغص الضاطض لقجقم عع التض العتغث الثي غظعغ الرسإ واقجائثاد الثي غمبض الظزام السالمغ السطماظغ.
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بصطط: افجااذة بغان جمال*

وغغرعا  شرظسا  إجاءة  سطى  لطرد  العتغث  السئغض  إن 

طظ دول الضفر لطرجعل  عع بإسطاء الظخرة لتجب 

سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  إلصاطئ  الاترغر 

سطاء  الةطغض  السالط  أطغره  وطئاغسئ  الظئعة،  طظعاج 

بظ خطغض أبع الرحائ خطغفئ راحثا لطمسطمغظ غسغر 

جغعحا تظسغ سطعجعط الحغاذغظ وجاوس أظفسعط.

اصرأ شغ عثا السثد:

عجلغئ  واظاثابات  المخري  الظزام    -
٢ ... السططئ  طصاس  سطى  ظعاب  لمةطج     

٢ ... افول  الةجء  وجصطرى؟  المعرة  شغ  غةري  طاذا    -
السعداظغ اقظاصالغ  المةطج  رئغج  خطابات    -

٣ ... وطحفرة  طفثثئ  رجائض  تتعي     
ورجسًا  خثًى  إق  لغسئ  الةجغرة  صظاة    -

٤ ... المساسمر  الضاشر  لخعت     
فطرغضا وافربسغظ  السادس  الرئغج  جغضعن  باغثن    -

٤ ... التصغصغان  الفائجان  عما  باغثن  وق  تراطإ  ق  لضظ     
٤ ...   طتمث  جغثظا  لفبث  صائثظا    -
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ضطمئ السثد

بسث طعجئ اإلجاءة لرجعل اهللا ، الاغ اجااتئ شرظسا، 
وبسخ  الاعاخض،  وجائض  سطى  طاخثرون  اظئرى 
اإلسقطغغظ سطى الصظعات الاطفجغعظغئ لاخثغر عاحااغات 
ووجعم تثسع لمصاذسئ المظاةات الفرظسغئ لقظاخار 
لرجعل اهللا. وقصئ عثه الثسعة خثى ضئغرًا لثى ساطئ 

المسطمغظ وبالفسض تمئ المصاذسئ وضان لعا أبرعا.
بسث أن تصصئ اإلجاءة عثه الظاائب طظ اجاماع افطئ 
سطى تإ رجعل اهللا، وظفخ غثعا طظ التضام والعغؤات 
الثولغئ جمغسعا، تغث لط تظازر طظعط طئادرة وق أي 
رد شسض، بض أخثت زطام المئادرة وتاول المسطمعن 
تصثغط طا غساطغسعظه بأظفسعط، شإن دسعات المصاذسئ 
صث تصصئ لطمسطمغظ ظاائب خغر، إذ أحسرتعط ولع بصطغض 
طظ سجة شصثوعا، وأسادت لعط البصئ بأظفسعط وأظعط 

بعتثتعط غساطغسعن شسض طا غرغثون.
ولضظ، عثه الظاائب الثغرة، تسطط الدعء سطى ظصاط 
المصاذسئ  تضعن  تاى  إعمالعا  غظئشغ  ق  سثة  طعمئ 
اقظاخار  طظ  له  غراد  بما  أضطه  غآتغ  جقتاً  شسقً 

لرجعل اهللا شثر الضائظات.
وعئات  ضبغرة  بثسعات  صئض  طظ  افطئ  صاطئ  لصث   •
صعغئ بفسض ساذفاعا المحئعبئ وتئعا لثغظعا، ولضظعا 
لط تطئث أن خمثت قشاصارعا لطاظزغط وجقطئ الرؤغئ 
بفسض  احاسض  ضئرغئ  ضسعد  شضاظئ  العثف،  ووضعح 
اقتاضاك وطا لئث أن خمثت ظاره بفسض الرغح! لثلك 
ق بث أن تضعن عئاظا لقظاخار لظئغ افطئ عئئ طظزمئ 
ولعا عثف واضح ورؤغئ واضتئ المسالط لاتصغص عثا 

. العثف السزغط بما غطغص بتدرة رجعل اهللا
اقظاخار  ضغفغئ  تعل  الئتث  طظ  بث  ق  عظا  وطظ   •
ظض  شغ  تصًا  شسطه  غمضظ  الثي  وطا  اهللا،  لرجعل 
شصثاظعا  طظ  أطاظا  تتغاعا  الاغ  السخغئئ  الزروف 
أضسش  إق  تساطغع  ق  افطئ  تصًا  شعض  السططان. 

اإلغمان شظضافغ بمصاذسئ المظاةات الفرظسغئ؟
• تخثر لثسعة المصاذسئ طآبرون ودساة ظتسئعط 
سطى إخقص وخغر، وضان الةاطع لطمافاسطغظ طع عثه 
السطماء  شمظعط  ؛  اهللا  لرجعل  تئعط  عع  الثسعة 
وضطماعط  سرغدئ  جماعغر  لعط  الثغظ  والثساة 
طسمعسئ وطاابسعظعط غسثون بسحرات اآلقف، وصث 
ضاظعا غترضعن سطى المصاذسئ ولسان تالعط: "لظصط 
بأصض الصطغض طظ أجض رجعل اهللا". وإظغ أتساءل: عض 
اقصاخادغئ؟  المصاذسئ  إق  المقغغظ  تساطغع  ق  تصًا 
لماابسغعط  سطماء  طظ  دسعات  عظاك  ضاظئ  وصث 
بدرورة دسعة المسطمغظ المحععرغظ شغ ضض طةال 
إن  إذ  لطمصاذسئ،  أغدًا  طاابسغعط  ودسعة  لطمصاذسئ 
عآقء المحععرغظ تسإ الثاسغئ شقن لعط جمععر 
شرظسا  اصاخاد  سطى  تأضغث  بضض  وجغآبرون  سرغخ 
بثسعتعط العاضتئ لطمصاذسئ، تغث ضاظئ الثسعات 
طعجعئ لقسئغ ضرة طحععرغظ وطقضمغظ و"ظةعم" 

غسغحعن شغ الشرب طظ المسطمغظ.
تأبغرًا  غمطضعن  أظعط  الثساة  عآقء  ظسغ  شعض   •
طعازغًا سطى الظاس، وغمضظعط أن غصفعا طعصفًا سزغمًا 
ضالثي غططئعظه طظ قسإ ضرة صثم أو شظان طسطط؟! 
لماذا ق غططئعن عط طظ طظابرعط الاغ ائامظعط اهللا 
سطغعا وصطثعط بعا وجام الرشسئ: وربئ افظئغاء، لماذا 
الصعة  زطام  تمطك  والاغ  الةغعش  طظ  غططئعن  ق 
غظسغ  الثي  افرض  سطى  الفسطغ  الاترك  وبغثعا 
شرظسا وجاوس الحغطان الاغ جعلئ لعا أن تاةرأ 

سطى طصام رجعلظا سطغه الخقة والسقم؟!
اَء َوَرَثُة اْألَْنَِاِء،  َ • إن رجعل اهللا  صث صال: «َوِنَّ اْلُعَل
 ،َ ا اْلِعْل ُث ًا، َورَّ ا ِديَارًا َوَال ِدْرَه ُث رِّ ْ ُيَ َوِنَّ اْألَْنَِاَء َل
». وطغراث الظئعة السزغط ق بث  ٍ ٍّ َواِف َ ِ َ َُه َأَخ ْ َأَخ َ َف
لمظ تمطه أن غسطط أن عثا المصام طصام تضطغش ضئغر 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

لط غثر شغ خطث السراج وطظ دشسه لغأتغ إلى أظصرة 
تاى  طظصعخا  جغضعن  الثسط  أن  بعا  وغساسغظ 
وأطرغضا.  أردوغان  رجمعا  ولشاغات  الطرغص  طظاخش 
شزظ أظه جغسافغث طظ عثا الثسط بثشع تفار سمغض 
أطرغضا سظ الساخمئ وطظ بط تثطغص لغئغا طظ حره 
ظفسه  رطى  صث  أظه  غزعر  وعع  العضع،  له  لغساصر 
شغ أتدان ترضغا شغععط افخغرة بأظه تابع لعا وعع 
ساطئ.  ولفوروبغغظ  خاخئ  اإلظةطغج  لتساب  غسمض 
ولضظ أردوغان وطظ ورائه أطرغضا ضاظعا واسغظ سطى 
جرت  تثود  إلى  شثسمعه  المسااد،  اإلظةطغجي  الثئث 
والةفرة طسصطغ تفار، بط أوصفعا الثسط وذعإ وزغرا 
خارجغئ ودشاع ترضغا إلى ذرابطج وذطئا طظ السراج 
أن غصئض بعصش إذقق ظار دائط والافاوض طع الطرف 
ذلك؛  غتخض  ضغش  طارصا!  أظصرة  تسائره  الثي  اآلخر 
خثغصعا  تسائره  طمظ  تططإ  بط  طامردا  تفار  تسائر 
السراج أن غعصش الصاال طسه وأن تفاوضه؟! وترضئ 
أطرغضا طخر لاسطظ أن جرت والةفرة خطعط تمراء 
لغضعن ذلك طئررا فردوغان لعصش الصاال والافاوض 
تاى ق تتثث ترب إصطغمغئ ق تتمث سصئاعا. شثدسئ 
جاصاتط  أظعا  تعثد  ضاظئ  بسثطا  السراج  تضعطئ 
جرت وعغ سطى تثعطعا. وأدخطئ أطرغضا روجغا سطى 
الثط لاضعن سطى الطرف اآلخر طع تفار وعغ تظسص 
أن  وغزعر  الظار.  إذقق  وصش  تأطغظ  سطى  ترضغا  طع 
 ٢٠٢٠/١٠/٣١ غعم  شأسطظ  واجاغأس  شأله  خاب  السراج 
أظه جغساصغض شافاجأت ترضغا ودسئ السراج لطاحاور، 
وتضبفئ لصاءات المسآولغظ افتراك والطغئغغظ، وصغض 
إن ألماظغا تثخطئ وذطئئ طظه أن غبئئ تاى تظاعغ 

السمطغئ السغاجغئ، شسثل سظ اجاصالاه.
ظصض طعصع "خئر٧" الارضغ غعم ٢٠٢٠/١١/٧م أن أردوغان 
السقصات  لاسجغج  أغام  خقل  ذرابطج  بجغارة  ....... الاامئ سطى الخفتئ ٣جغصعم 

مؤتمر عودة النظام العالمي اإلسالمي يختتم أعماله برسالة أمل للمظلومين
ودعوة إلى العمل الجاد إلقامة الخالفة على منهاج النبوة

لغئغا جاتئ الخراسات!
عض جاظاعغ طع اقتفاصات افخرية؟
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افربساء ٢٥ طظ ربغع افول ١٤٤٢ عـ المعاشص ١١ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢٠ طـ ٢     السثد ٣١٢

حرق  أصخى  شغ  العاصسئ  المعرة  طتاشزئ  ظعرت 
الغمظ سطى بتر السرب شغ ظض الخراع الثولغ الثائر 
شغ الغمظ لطسغطرة سطغه بغظ برغطاظغا وأطرغضا. ضاظئ 
الئثاغئ تغظ حرسئ السسعدغئ شغ ضاظعن أول/دغسمئر 
٢٠١٧م بالصغام بئسخ افسمال ضعضسعا بسخ الصعاسث 
اإلجمظاغئ شغ طظطصئ ذعف حتر التثودغئ "٣٥٠ ضط 
سظ طثغظئ الشغدئ ساخمئ طتاشزئ المعرة" شاخثت 
وبثء  إصاطاعا،  طظ  وطظساعا  المعرغئ  الصئائض  لعا 
أسمال إسادة تأعغض وحص ذرغص إجفطاغ خاص غربط 
صعات  واظاحار  المعري،  ظحطعن  بمغظاء  السسعدغئ 
شاح  غطاء  تتئ  الشغدئ  ططار  شغ  جسعدغئ  سسضرغئ 
لغائغظ  اإلغابغئ،  المساسثات  إلغخال  المشطص  المطار 
الثي  السسعدغئ  الاترضات  ضض  طظ  العثف  بسث  شغما 
اجابار الظاس جمغساً شغ الغمظ بجغارة السفغر السسعدي 
طتمث الةابر شغ تجغران/غعظغع ٢٠١٨م لمتاشزئ المعرة 
سطى  السمض  عع  زغارته  طظ  العثف  أن  غثش  لط  الاغ 
الاتدغرات  سطى  ضبإ  سظ  واقذقع  الزروف  تعغؤئ 
الةارغئ لمث أظئعب ظفطغ لطسسعدغئ طظ الثرخغر سطى 
باتةاه  والسسعدغئ  الغمظ  بغظ  بغضع  جاغضج  تثود 

طغظاء ظحطعن شغ المعرة بالغمظ.
ورغط ضض الاترضات السسعدغئ العاضتئ بحأن إظحاء 
افظئعب الظفطغ، الاجم الرئغج سئث ربه طظخعر عادي 
وتضعطاه الخمئ، ولط غخثر طظعما أي سمض أو تسطغص 
رجمغ سطى افطر، وبثوا طشطعبغظ سطى أطرعط جغما 
الرغاض،  السسعدغئ  الساخمئ  شغ  غصغمعن  وأظعط 
والثعف شغ الغمظ طظ أن غصعطعا بالاعصغع رجمغاً طع 
ضثلك  الظفط.  أظئعب  بحأن  اتفاصغئ  سطى  السسعدغئ 
صام الرئغج سئث ربه طظخعر عادي شغ ظغسان/أبرغض 
طتمث  الحغت  افجئص  المعرة  طتاشر  بسجل  ٢٠١٥م 
جظسغاعا،  وتاطض  سمان  لسططظئ  افبرز  التطغش  ضثة، 
والراشخ لسغاجات أبع ظئغ شغ المتاشزئ، واجائثل 
بالمتاشر راجح با ضرغئ الثي تمطاه ذائرة جسعدغئ 
شغ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٨م وسصئه المتاشر الةثغث 
لطمعرة طتمث سطغ غاجر الثي سغظ شغ حئاط/شئراغر 
٢٠٢٠م. شغما غساثثم التعبغعن - الثغظ غصئع ظاذصعط 
اإلسقطغ طتمث سئث السقم شغ طسصط - خط أظئعب 
الثرخغر - ظحطعن إسقطغاً لطاحظغع سطى تضعطئ سثن 
لغج إق، طع سثم المساس صطساً بُسمان وأسمالعا شغ 
المعرة ضاحظغسعط سطى اإلطارات وجضعتعط سظ ُسمان 
شغ حأن الاطئغع طع ضغان غععد واقبظاان ططئساان! 
طا  وغاتمطعن  المتطغ،  الظجاع  ذرشغ  أتث  أظعما  طع 

غةري شغ طتاشزئ المعرة ضما غاتمض عادي.
السسعدغئ،  الظفطغئ  أراطضع  حرضئ  أن  ذضره  الةثغر 
شغ  وطستغئ  طغثاظغئ  دراجات  بإسثاد  طسئصًا  صاطئ 
شغ  طساشطئ  سئرعا،  افظئعب  جغمر  الاغ  المظاذص 
ذلك وجعد صعات جسعدغئ بحضض طسامر شغ المعرة 
المتاشزئ  ساخمئ  الشغدئ  طثغظئ  ططار  شغ  جغما 

وطغظاء ظحطعن.
إلى  الثرخغر  طظ  عثه  الظفطغ  افظئعب  إظحاء  شضرة 
طعظثجعن  ذرح  تغظ  ٢٠٠٣م  لطسام  تسعد  ظحطعن 
المظطصئ  طظ  الظفط  ظصض  تسعغض  خطئ  برغطاظغعن 
الثرخغر  طظ  السالمغئ  لفجعاق  لطسسعدغئ  الحرصغئ 
إلى طتاشزئ المعرة سطى بتر السرب طظ دون المرور 
وسمان.  إغران  بغظ  الثطغب  طغاه  شغ  عرطج  بمدغص 
وطظ عظا جاء تعجغه سئث اهللا بظ سئث السجغج شغ أغاطه 

لطسسعدغئ  غضعن  أن  ضرورة  سطى  السغادغئ  وزاراته 
طظفث بتري سئر بتر السرب.

لط تةث السسعدغئ الةع خالغًا لمث أظئعب الظفط عثا، 
الصئائض  تضظ  ولط  المعرة.  شغ  السسضري  ووجعدعا 
المعرغئ لااترك بعثه السرسئ وباطك الخعرة، شصث 
ضان عظاك طظ غصش وراءعا لمظع السسعدغئ طظ إظةاز 
السسعدغئ  وجثت  شصث  الظفطغ.  افظئعب  بظاء  طعمئ 
شغ طتاشزئ المعرة ضًق طظ ُسمان واإلطارات وصطر. 
تسائر ُسمان عغ الةار الصرغإ والمسغطر سطى طتاشزئ 
طربع"  ضط   ٨٢,٤٠٥" الدثمئ  المساتئ  ذات  المعرة 
وباسثاد جضاظغ ضؤغض غخض إلى ١٢٢,٠٠٠ ظسمئ شصط، 
والثاطات  اإلظااج،  ضؤغطئ  الظفطغئ  اآلبار  بسخ  وبعا 
عظثغئ،  حرضات  تسابمرعا  الاغ  الفطجغئ  المسثظغئ 
وحرغط بتري سطى بتر السرب والمتغط العظثي غئطس 
٥٦٠ ضط. طما جسض ُسمان تطمع شغ ضمعا إلغعا شغ 
شغ  السمض  ُسمان  بثأت  وبالفسض  الغمظ،  تفضك  تال 
المعرة طظ السام ١٩٩٠ بإصاطئ المحارغع الثثطغئ الاغ 
سةج الظزام شغ خظساء وطظ صئطه شغ سثن سظ تعشغرعا 
لعط. بط واخطئ ُسمان أسمالعا شغ المعرة سظ ذرغص 
إصاطئ سقصات حثخغئ طع السضان المتطغغظ وزسماء 
الصئائض الثغظ غحارضعن طسعا شغ افظساب والسادات 
والاصالغث وتصثم لعط الثثطات والاسعغقت الضئغرة، 
وطظتئ  طسًا،  غاتثبعظعا  الاغ  الطعةئ  جاظإ  إلى 
السام  شغ  المتاشزئ  صئائض  لجسماء  الُسماظغئ  الةظسغئ 
جططان  سفرار  بظ  سغسى  الحغت  شغعط  بمظ  ٢٠١٧م 
والخثغص  لُسمان  الصعي  التطغش  والمعرة  جصطرى 
المصرب لعزغر الاظمغئ الئرغطاظغ شغ الحرق افوجط 

وحمال أشرغصغا آلظ دوظضظ.
تئطس  برغئ  بتثود  المعرة  طتاشزئ  طع  ُسمان  ترتئط 
حِتظ  عما  برغغظ  تثودغغظ  وبمظفثغظ  ضط،   ٢٨٨
تصعم  سمان  أن  شغعا  طئاعت  وسقصاتعا  وخرشغئ 
بإرجال افطعال إلى سثد طظ رجال الصئائض والدئاط 
طتاشزئ  داخض  والحرذئ  الةغح  شغ  السابصغظ 
طتاشزئ المعرة السابص  وضغض  بغظعط  المعرة - طظ 
سطغ جالط الترغجي - لاظزغط اقتاةاجات المظازمئ 
ضث وجعد الصعات السسعدغئ ولافادي وصعسعا تتئ 
السغطرة الضاططئ لطسسعدغئ، وتصعم بتمقت إسقطغئ 
لاأجغب  المتطغعن  ووضقؤعما  الثوتئ  شغعا  تساظثعا 
شغ  المعجعدة  السسعدغئ  الصعات  ضث  اقتاةاجات 

طتاشزئ المعرة وتسطغض تترضاتعا وأسمالعا.
طظث  الغمظ  جظعب  شغ  تمثدت  الاغ  اإلطارات  أطا 
وذردعا  ٢٠١٥م  آب/أغسطج  شغ  سثن  دخعلعا 
ذرغص  سظ  المعرة  إلى  وخطئ  شصث  طظعا،  التعبغغظ 
الساططعن  غعخش  الثي   - اإلطاراتغ  افتمر  العقل 
شغه بأظعط ضئاط طثابرات - وصعات الظثئئ المعرغئ 
المتطغئ سطى غرار بصغئ الظثإ وصعات التجام افطظغ، 
تثدع  الاغ  بالشغدئ  اقظاصالغ  المةطج  وطضاإ 
جمغسعا لاعجغعات اإلطارات طظ دون تضعطئ سثن، 
طظ  اظستئئ  ُسمان  طع  اإلطارات  ولثقف  لضظعا 
المعاجعئ السطظغئ طسعا شغ المعرة، بسث أن احارذئ 
لمغظاء  طتثود  دور  سطى  اإلبصاء  السسعدغئ  سطى 
ظفطغ  ضمغظاء  سمطه  طع  غجدعر  صث  الثي  ظحطعن 
صابض لطترضئ والظحاط، وإبصائه ضمعاظأ سثن والمثا 
ق  ضغ  افشرغصغ،  الصرن  شغ  الخعطال  حمال  وطعاظأ 
غآبروا سطى طغظائعا اإلطاراتغ شغ جئض سطغ  ... غائع

الاترغر/  تجب  أصام  المئارضئ،  لفرض  المشاخإ  غععد  ضغان  طع  الاطئغع  لةرغمئ  الراشدئ  فسماله  اطاثادًا 
وقغئ السعدان سثدًا طظ العصفات اقتاةاجغئ شغ طثن: ظغاق جظعب دارشعر شغ ٢٠٢٠/١١/٢م، سصإ خقة 
الضئغر  المثغظئ  بسعق  الثعإ  جعار  طخطى  أطام  ضردشان،  حمال  وافبغخ  الساغص،  المسةث  حمال  الزعر 
غعم  الزعر  خقة  سصإ  الضئغر  الةاطع  أطام  افتمر،  الئتر  بعقغئ  بعرتسعدان  وشغ  ٢٠٢٠/١١/١م،  غعم 
السئئ ٢٠٢٠/١٠/٣١م، وشغ وجط الساخمئ الثرذعم أطام الئعابئ الةظعبغئ لطمسةث الضئغر غعم الةمسئ 
٢٠٢٠/١٠/٣٠م، وشغ أم درطان شغ جعق الحعثاء غعم السئئ ٢٠٢٠/١٠/٣١م، تغث رشع شغعا حئاب 

التجب بعجارات تسئر سظ طعصش التجب ضث جرغمئ الاطئغع طع ضغان غععد المشاخإ، وطما جاء شغعا:
• ق جئغض لاترغر أرض شطسطغظ إق بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

• طخطتاظا شغ تطئغص حرع اهللا وتترغر المصثجات ولغج شغ الاطئغع طع المشاخئغظ.
• المثظغعن والسسضر غطعبعن وراء جراب أطرغضا والغععد وق تض إق بالثقشئ.

• افطئ تاعق لطةعاد شغ جئغض اهللا واصاقع ضغان غععد طظ أرض اإلجراء والمسراج.
• الاطئغع غمبض التضام الثعظئ، وق غمبض افطئ اإلجقطغئ.

وصث راشصئ رشع عثه القشاات، عااشات طظ حئاب التجب، طع الاضئغر والاعطغض، وتفاسض الظاس طع عثه العصفات 
طظ  وضان  المسطمغظ.  صاطئ  المشاخئغظ  طع  لطاطئغع  الراشخ  المئثئغ  افطئ  طعصش  سظ  تسئر  سفعغئ  بخعرة 
العااشات الاغ خاتئئ العصفئ: (بالروح بالثم ظفثي رجعل اهللا)، و(ق إله إق اهللا الثقشئ وسث اهللا)، و(تسصط 
تسصط ضض الثول والثقشئ عغ التض) وغغرعا. وطظ القشئ لطظزر أن اطرأة حعثت وصفئ الثرذعم أطام بعابئ 
الةاطع الضئغر، شأخئتئ تعاش طع حئاب التجب، بط ذعئئ إلى طةمعسئ طظ التدعر وصالئ لعط: (أظاط لساط 
رجاق، شإن ضظاط ضثلك لماذا تافرجعن، لط ق تثعئعن لاعافعا طسعط؟)، وطظ تفاسقت عثه افطئ السزغمئ أغداً، 
أن اظدط ضبغر طظ الظاس إلى عثه العصفات، بض ذطإ بسدعط طظ الحئاب إسطاءعط بسخ القشاات لغرشسععا 

طسعط، وضثلك جاء حغت ضئغر غتمض قشائ تاتثث سظ إجاءة طاضرون لطظئغ ملسو هيلع هللا ىلص وأخئح غعاش بحساراتظا.

ظحر طعصع (أورغظئ، السئئ، ٢١ ربغع افول ١٤٤٢عـ، ٢٠٢٠/١١/٠٧م) خئرا وطما جاء شغه: "أسطظ المئسعث 
افطرغضغ الثاص بالمطش السعري جغمج جغفري اجاصالاه طظ طظخئه خقل اتخال طع ظزرائه افوروبغغظ 
والسرب والمسارضئ السعرغئ، بتسإ طا ذضرت ختغفئ "الحرق افوجط". وأشادت الختغفئ أن جغفري اتخض 
اظاعاء  شغعا  أبطشعط  الماضغئ،  الساسات  شغ  السعرغغظ  والمسارضغظ  وافوروبغغظ  السرب  ظزرائه  طظ  بسثد 
طعماته، ططمؤظًا إغاعط باجامرار السغاجئ افطرغضغئ بخرف الظزر سظ ظاائب اقظاثابات. وصال جغفري خقل 
إبقغ صرار اجاصالاه "ق أرى أي تشغغر شغ وجعد صعاتظا، وق أرى أي تشغغر شغ جغاجئ سصعباتظا، وق أرى أي تشغغر 

شغ طططئظا بمشادرة إغران جعرغا؛ جعاء أضان ذلك طع إدارة باغثن (جع باغثن) أم تراطإ (دوظالث تراطإ)"."
: إن المسآولغظ افطرغضغغظ غتاولعن طظث اظطقق البعرة سطى سمغطعط أجث، الامطص طظ المسآولغئ 

غغغغغغغغغغغغغغغغغغ

سظ جرائمه وطتاولئ إلخاصعا بإغران وروجغا الطاغظ طا ضان لعما أن غثخق جعرغا لعق ضعء أخدر ضئغر طظ 
أطرغضا. إن ظفغ جغفري طسآولغئ بقده سظ طساظاة الحسإ السعري عع اساراف بمسآولغاعط سظعا، وتخرغته 
بأن جغاجئ بقده لظ تاشغر عع تأضغث بأن طساظاة الحسإ السعري طسامرة تاى غثدع فطرغضا وسمغطعا 
المةرم وسخاباه شغ دطحص. إن السالط ضطه غسرف أن جعرغا تابسئ فطرغضا طظث سعث المصئعر تاشر أجث، أطا 
تخرغتات جغفري المضطش لتماغئ الظزام السعري وطظع جصعذه، شعغ ذر لطرطاد شغ السغعن. إن دور أطرغضا 
طضحعف ق تثفغه ضباشئ الاخرغتات اإلسقطغئ الضاذبئ وظفغ المسآولغئ سظ الةرائط الاغ تتخض شغ الحام، 
لضظ أطر البعرة طظاط ببعارعا الحرشاء الثغظ رشدعا اقظخغاع لمطالإ أطرغضا وطا زالعا باباغظ سطى طعاصفعط 
شغ إجصاط ظزام السمالئ وطتاجئاه سطى جرائمه وخغاظاه، وإن ذلك ضائظ بسعن اهللا رغما سظ أطرغضا وسمقئعا.

الظزام، إق أن الظار تتئ الرطاد، والةمغع غاأعإ لعئئ 
الظزام  بعثا  جاطصغ  طتالئ  ق  صادطئ  جثغثة  بعرغئ 

ورطعزه شغ واد جتغص.
لصث ضاظئ الفغثغععات الماثاولئ لسمطغات عثم المساجث 
لعا  والسفالئ،  بمظاعى السةرشئ  الظزام  بعا  صام  الاغ 
تأبغرعا الضئغر شغ ظفعس أعض طخر، شصطعب الشالئغئ 
طظعط طسطصئ بالمساجث؛ ولثلك ضاظئ أغطإ العااشات 
أغطعل/جئامئر   ٢٠ شغ  خرجئ  الاغ  المزاعرات  شغ 
شالثغظ  اهللا"،  سثو  والسغسغ  اهللا  إق  إله  "ق  الماضغ 
شغ  غحارضعا  لظ  اهللا"،  سثو  "السغسغ  بافطج  عافعا 

طسرتغئ عجلغئ لاةمغض وجه الظزام الصئغح.
الصاض  طبض  طظ  السغسغ  ظزام  خطاغا  سثدظا  ولع 
واإلخفاء الصسري واقساصال لثغرة أبظاء افطئ، وتفرغس 
ودغعن  اصاخادي  اظعغار  وطظ  أعطعا،  طظ  جغظاء 
قتاةظا  الصادطئ؛  افجغال  ضرغئاعا  جاثشع  طاراضمئ 
لخفتات ضبغرة. غمضظظا الصعل إن عثا الئرلمان بشرشاغه 
افجعجة  أسداءه  سغظئ  صث  السابص  الظعاب  وطةطج 
أو  السابصئ  اقظاثابغئ  السمطغئ  ضاظئ  وطا  السغادغئ، 
وعع  خاتماعا،  الةمغع  غسطط  طسرتغئ  جعى  التالغئ 
الثي   ،٢٠١٠ شغ  طئارك  برلمان  ضئغر  تث  إلى  غحئه 
واضتا  لطمسارضئ  خعت  أي  واجائساد  الاجوغر  ضان 
تماطا، طما تثا بالحئاب وطظ ق غرضى الثل والمعاظئ 

بالثروج شغ بعرة حسئغئ أذاتئ بمئارك.
إذًا الثاشع الغعم لطتراك والسمض سطى إجصاط الظزام 
أضئر بضبغر طما ضان سطغه أغام المثطعع طئارك. لصث تط 
وأذطص  افطئ،  أسثاء  ألث  فطرغضا  بالضاطض  الئطث  رعظ 
الظزام ضقبه لاظعح شغ جسث افطئ وتاطاول سطى 
اإلجقم وتعاجط أتضاطه وأشضاره وطفاعغمه ورطعزه 
تتئ دسعى تطعغر الثطاب الثغظغ، بض أضبر طظ ذلك 
الظزام  غترك  ولط  ولقجقم  لطرجعل  شرظسا  أجاءت 
به  صام  طا  غسفه  الظزام  طحاغت  أتث  وخرج  جاضظا، 
ذلك  باسائار  الفرظسغئ  لطئدائع  طصاذسئ  طظ  الظاس 
الظزام  دسعة  سطغه  العاجإ  وضان  اإلغمان،  أضسش 
سطى  الاعضط  ق  افصض،  سطى  الفرظسغ  السفغر  لطرد 

الظاس وسطى دسعات المصاذسئ!
العصئ لغج شغ خالح ظزام السغسغ شعع ضض غعم غفصث 
طظ رخغثه، إن ضان له رخغث، ضما أن وسغ الظاس غجداد 
طع العصئ بأن الصدغئ لغسئ صدغئ حثص الرئغج، 
"الحسإ  حسار  ولسض  الظزام.  شغ  تضمظ  المحضطئ  بض 
غرغث إجصاط الظزام" الغعم غثاطش طدمعظه سما ردده 
المظافدعن طظ صئض بسثطا رأوا بأم أسغظعط أن إجصاط 
طئارك لط غضظ ضاشغا، بض ضان العاجإ إجصاط الظزام 
تضط  وإصاطئ  الظزام  إجصاط  إن  ورطعزه.  أرضاظه  بضض 

 اإلجقم عغ طسألئ وصئ، وإن غثا لظاظره صرغإ

الظزام املخري واظاثابات عجلغئ 
ملةطج ظعاب سطى طصاس السططئ

طةطج  اظاثابات  لفذعان  أساد  ضسغش  إصئال  وجط 
ظسئئ  تاةاوز  لط  والاغ  وقغاه  المظاعغئ  الظعاب 
الضرة  غسغث  الظزام  عع  عا  الـــ٢٨٪،  شغعا  المحارضئ 
إلظااج برلمان سطى طصاجه خاٍل تماطا طظ أي طسارضئ، 
شةمغع طسارضغ الظزام عط شغ المظاشغ أو المساصقت. 
وضان الظزام صث صام شغ آب/أغسطج الماضغ بإجراء 
غسرف  ق  الثي  الحغعخ  بمةطج  أجماه  لما  اظاثابات 
أتث طا عع المئرر لعجعده إق أن غضعن طةرد ترضغئ 
لجباظغئ الظزام وطآغثغه طظ رجال افسمال والمظافسغظ 
الثغظ ضان صث شاتعط صطار طةطج الظعاب، والاغ لط 
تاةاوز ظسئئ المحارضئ شغعا الـ١٤٪، شمظ العاضح أن 
ظزام السغسغ غفصث ضض غعم طظ رخغثه الثي تخطه 
طظ خقل ادسائه إظصاذ الئقد طظ عاوغئ جتغصئ، شإذا 
به عع العاوغئ ظفسعا، شق عع غمطك رؤغئ جغاجغئ وق 
خطئ اصاخادغئ واضتئ، وق اسائار لثغه لرضا الظاس 
أو لسثطعط، بض ضض عمه عع إرضاء أختاب رؤوس 
افطعال وخطص ذئصئ طظ السغاجغغظ الفاجثغظ الثغظ 

غجغثون صئح الظزام.
وبرغط اجاشقل المرحتغظ قظاثابات المةطج لتاجئ 
شغ  لعط  غخعت  لمظ  طالغئ  رحــى  بسرض  الظاس 
فطاضظ  لطثعاب  جرا  الظاس  جر  وطتاولئ  اقظاثابات 
اقصاراع إق أن غالئغئ الظاس لط غساةغئعا لعثه الثسعات 
إلدراضعط سثم إتثاث أي تشغغر، شدق سظ طساظاتعط 
وأذلعط  أشصرعط  الثي  الظزام  عثا  ضابعس  ظض  شغ 
وشرط شغ طصثراتعط بحضض لط غسئص له طبغض. إظعا 
وق حك طعجلئ ولغسئ اظاثابات، وجافحض شغ تةمغض 
جئصه  سما  المةطج  عثا  جغثاطش  شعض  الظزام،  صئح 
طظ طةالج؟! ألط غعصع المةطج السابص سطى جرغمئ 
ترجغط  وجرغمئ  وخظاشغر،  تغران  ججغرتغ  سظ  الاظازل 
التثود الئترغئ طع صئرص والغعظان؟! وعض جمع أتث 
له خعتاً سظثطا وصع السغسغ سطى وبغصئ الثرذعم شغ 
آذار/طارس ٢٠١٥، وشرط شغ طغاه الظغض لغثخض طخر 

وأعطعا طرتطئ الةفاف والسطح؟!
غثسغ الظزام أظه غتزى بثسط وتأغغث حسئغ ق ظزغر 
له، شإذا به غاسرى وغظضحش ضثبه وتدطغطه؛ شطصث رأى 
اقصاراع،  لخظادغص  جعصا  الظاس  غساق  ضغش  الةمغع 
ولط تفطح الثساغات والمآتمرات اقظاثابغئ والتمقت 
الثسائغئ لطثسعة لطمحارضئ باسائارعا تصا وواجئا، لط 
شسظ  المحارضئ.  سطى  غصئطعن  الظاس  جسض  شغ  تفطح 
الظاس  ضفر  لصث  الظزام؟!  إسقطغع  غاتثث  حسئغئ  أي 
ولضظ  طرة  طظ  أضبر  سطغه  الثروج  وتاولعا  بالظزام 
بالمازاعرغظ  شظضطئ  الصمسغئ  الظزام  آلئ  واجعاعط 
واساصطئ تاى افذفال، وإظه وإن ضاظئ الصئدئ افطظغئ 
لطظاس ضث  اجاطاسئ الصداء سطى العئئ افخغرة  صث 
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 السثد ٣١٢     ٣افربساء ٢٥ طظ ربغع افول ١٤٤٢ عـ المعاشص ١١ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢٠ طـ 

ظزط حئاب تجب الاترغر شغ صرغئ بابضئ برغش تطإ الشربغ وصفئ بسظعان: "لئغك رجعل اهللا" وأضثت القشاات 
المرشعسئ شغعا: أن تةرؤ شرظسا وغغرعا سطى رجعلظا الضرغط  طا ضان لغضعن لع أن لقجقم دولئ وإطاطاً، وأن 
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة عغ التض الةثري لصطع ألسظئ طظ غسغؤعن لرجعل اهللا سطغه الخقة والسقم. شغ 
السغاق ذاته خرجئ طزاعرة شغ صرغئ تض الضراطئ برغش إدلإ الحمالغ، ظخرة لرجعل اهللا ، ودسئ القشاات 
المرشعسئ جغعش المسطمغظ إلى الاترك ظخرة لظئغظا الضرغط سطغه الخقة والسقم، ضما ذالئئ شخائض الةغح 
. العذظغ باإلشراج سظ الحاب طتمث راطج الثي اساصض شغ سفرغظ سصإ ضطمئ له شغ طزاعرة ظخرة لرجعل اهللا

ظزمئ ضاطئ العسغ شغ ضض طظ جاطسئ الئعلغاضظك والثطغض وصفئ ضث اإلجاءة لرجعل اهللا  تتئ حسار (افصظسئ 
قشاات  ورشع  ظحرة  تعزغع  سطى  العصفئ  احامطئ  تفدتعط)،  الرجعل  إلى  واإلجاءة  غعم  بسث  غعطاً  تاساصط 
بغظئ الضاطئ خقلعا أن طحعث اإلجاءة لطرجعل طتمث  ق زال غاضرر بغظ الفغظئ وافخرى طظ خقل الرجعم 
الضارغضاتعرغئ جعاء طظ الثظمارك أو شرظسا، وأن شرظسا تاولئ شغ سعث الثقشئ السبماظغئ شغ زطظ السططان 
سئث التمغث الباظغ سرض طسرتغئ طسغؤئ لطرجعل، ولضظ طعصش السططان سئث التمغث التازم والتاجط وتعثغثه 
لطتضعطئ الفرظسغئ آظثاك جسطعا تاعصش سظ سرضعا خعشاً طظ أجث اإلجقم المامبض بالثقشئ. أطا الغعم شغ ظض 
غغاب الثقشئ بات المحعث غاضرر دون خةض أو وجض، شماضرون غخرح أن اإلجقم غساظغ طظ أزطئ بضض السالط، 
وأظه لظ غاراجع سظ الرجعم الساخرة، أي أظه لظ غاراجع سظ اإلجاءة لقجقم. وشغ عثا السغاق تساءلئ ضاطئ 
العسغ؛ عض ضان غةرؤ طاضرون وطظ جئصه شغ الاةرؤ سطى الظئغ لع ضاظئ المعاصش والردود تاظاجإ طع تةط 
سظ  الصظاع  غسصط  ألط  اإلجقم؟  أطئ  سطى  اساثاء  عع    طتمث  بالرجعل  واقجاعجاء  اقساثاء  ألغج  الةرغمئ؟ 
الّثغمصراذغئ وترغئ الرأي الاغ ق طةال شغعا لطرأي اآلخر؟ وشغ الثاام بّغظئ الضاطئ المعصش الثي غةإ أن غاثث 
إلغصاف تضرار المحاعث المسغؤئ لطرجعل ، وأن ذلك غضمظ بإصاطئ الثقشئ الراحثة وتةعغج الةغعش لارشع 
الخارم المسطعل شغ وجه حاتط الرجعل وغظطص أطغر المآطظغظ صائقً شق ظاطئ أسغظ الةئظاء وظئغظا غساء إلغه. 
ضما ظزمئ ضاطئ العسغ شغ جاطسئ الئعلغاضظك شغ الثطغض وصفئ لطاثضغر بعسث بطفعر الةرغمئ، وجططئ الضاطئ 
الدعء سطى أن وسث بطفعر تتعل إلى وبغصئ صاظعظغئ طظ المةامع الثولغ والثول اقجاسمارغئ طظ خقل سخئئ 
افطط وعغؤئ افطط الماتثة الاغ تمث ضغان غععد بأجئاب الئصاء. وتمض الطقب خقل العصفئ قشاات ضاإ سطغعا:

ألط تضظ الصرارات الثولغئ تثسع لاظفغث وسث بطفعر؟!
وسث اهللا ظاشث ووسث بطفعر باذض صثجه الثعظئ باتاضاطعط لطصرارات الثولغئ؟!

اقتاضام إلى افطط الماتثة والصرارات الثولغئ تخثغص بعسث بطفعر.
وطظ الةثغر ذضره أن حئاب ضاطئ العسغ شغ جاطسئ الثدعري صاطعا بعضع قشاات ضاإ سطغعا (وا طساخماه 
تترك لعا جغح دطر سمعرغئ، أق غساتص رجعل اهللا طظا تترغك الةغعش لظخرته؟!)، (إق رجعل اهللا... لغج 

حسارا غرشع بض سصغثة غدتى طظ أجطعا ودولئ تتمغعا).

وتظص الفصرة الباظغئ طظ المادة أظه غاططإ طعاشصئ 
بطبغ أسداء طةطج الظعاب سطى عثه المظاخإ.

سام  الخثغرات  اتفاصغئ  خاغئ  الاغ  عغ  وبرغطاظغا 
تساطع  ولط  غائظاعا  افطظ  طةطج  وجسطئ   ٢٠١٥
تق  أوجثت  ضأظعا  تزعر  فظعا  طسارضاعا  أطرغضا 
وأسطظ  لعا.  سالمغ  سام  رأي  ووجث  الطغئغئ  لطمسدطئ 
تفار غعم ٢٠٢٠/٤/٢٧ إجصاط اقتفاصغئ وترؤجه لطئقد 
شاخثى له رئغج الظعاب شغ ذئرق سصغطئ خالح وعع 

طظ سمقء اإلظةطغج، شفحض تفار شغ ذلك.
السسضرغئ  الطةظئ  وشثي  بغظ  المفاوضات  وتةري 
طآتمر  طسار  سظ  المظئبصئ   (٥+٥) المحارضئ  الطغئغئ 
برلغظ لاطئغص وصش إذقق الظار بإحراف طئسعبئ افطط 
شأسطظئ  افطرغضغئ  ولغاطج  جاغفاظغ  باإلظابئ  الماتثة 
غعم ٢٠٢٠/١١/٤ الاعخض إلى تعاشص تعل بظعد اقتفاق 
وصالئ: "١٢ بظثا لاطئغص وصش إذقق الظار أبرزعا تحضغض 
لةظئ سسضرغئ شرسغئ لقحراف سطى سعدة ضاشئ الصعات 
سظ  الطرشغظ  صعات  واظستاب  بقدعا  إلى  افجظئغئ 
جرت والةفرة"، وبمعجإ اقتفاق الثي وصع شغ جظغش 
غعم ٢٠٢٠/١٠/٢٣ تثدت شارة طثتعا ٩٠ غعطا لمشادرة 
جمغع الصعات افجظئغئ افراضغ الطغئغئ. وتتثد غعم ١٦ 
طظ الحعر الةاري لسصث اجاماع شغ الئرغصئ حرق لغئغا 
لمظاصحئ تعتغث جعاز ترس المظحآت الظفطغئ. واتفص 
الطرشان سطى إظحاء لةظئ عظثجغئ طحارضئ لظجع افلشام 
واجاؤظاف الرتقت الةعغئ بغظ ذرابطج وبظشازي وبغظ 

المةمعسات  "تتثغث  سطى  وغظص  وجئعا.  غثاطج 
المسطتئ ودطةعا شغ طآجسات الثولئ الطغئغئ". وصال 
أردوغان "إظه غأطض أن غطاجم الطرشان باقتفاق، ولضظ 
بئاته ق غئثو لغ صابق لطاتصغص بثرجئ ضئغرة. وسطض ذلك 
بأن اقتفاق لط غاط بغظ طسآولغظ رشغسغ المساعى" 
شاغظر  أطبال  طظ  المرتجصئ  ضان  إن  ظسطط  "ق  وصال: 
جغظستئعن طظ لغئغا خقل بقبئ أحعر أم ق". سطما أظه 
غظسص طع روجغا شغ لغئغا! وأطرغضا ق تدشط سطى روجغا 
لاستإ عثه الصعات وغغرعا تاى تتصص أعثاشعا شغ 
لغئغا والمظطصئ ضما شسطئ شغ جعرغا وعغ ق تطالئعا 

باقظستاب طظ عظاك تاى تظفث تطعا السغاجغ.
شأردوغان غسطط أن افطعر لط تظدب بسث تاى تظفث 
اقتفاصغات، وعع غدشط سطى السراج لغصئض بالطرف 
تاى  حغؤا  تتصص  أن  ترغث  وغطغاطج  وجاغفاظغ  اآلخر. 
تزعر أظعا ظاجتئ لاسغظ طئسعبئ دائمئ لطغئغا إذ لط 

غاط المعاشصئ سطغعا.
افذراف  بغظ  الخراع  دواطئ  شغ  لغئغا  تئصى  وعضثا 
والمتطغغظ،  اإلصطغمغغظ  ووضقئعط  اقجاسمارغئ 
ضطعا  افذراف  عثه  ضث  الظاس  اظافاضئ  عع  والتض 
العاسغظ  سطى  وغةإ  وراءعا،  والسغر  تأغغثعا  وسثم 
المثطخغظ أن غسامروا شغ تعسغئ الظاس سطى عثه 
والسمض  اإلجقطغئ  بأخالاعط  وتثضغرعط  المآاطرات 
ربعط  أطرعط  ضما  غغر  ق  اإلجقم  تضط  إصاطئ  سطى 

 طاةسثا بثقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة

تامئ: لغئغا جاتئ الخراسات! عض جاظاعغ طع اقتفاصات افخغرة؟

بصثر سزط طا غتمض وبصثر سزط طصام الظئعة. شطماذا 
التصغصغ  التض  تةاعض  المغراث  عثا  تمطئ  سظث  غاط 
والةثري لعثه اإلجاءة، والاغ عغ لغسئ افولى ولظ 

تضعن افخغرة طا دام جططان افطئ طفصعدًا؟!
• إن سزمئ جغثظا طتمث وطضاظاه لثى أطاه ق تصاخر 
سطى ضعظه سطى خطص سزغط أو شغ ضعظه زوجاً رائساً أو 
ظمعذجاً طبالغاً لطمسطط المربغ، بض إن سزماه وطغرابه 
لطسالمغظ.  رتمئ  بعا  بسث  الاغ  رجالاه  شغ  غامبض 
شمضاظئ طتمث  عغ شغ طغرابه الثي ترضه لظا: اإلجقم.
• وإن أسزط إجاءة ُوجعئ لفطئ وجضائ سظعا عغ 
تظتغئ طغراث رجعل اهللا سظ العاصع، وتئسه شغ بغعت 
بأن  غرضى  ق  اهللا  شرجعل  المضائات.  ورشعف  السجاء 
ضتى  لظا  إغخاله  وفجض  به  ُبسث  الثي  دغظه  تمغاعا 
- شثته ظفسغ - بضض تغاته وضتى طسه خغر الصرون 

ختاباه رضغ اهللا سظعط أجمسغظ.
رجعلعا،  طغراث  إلتغاء  افطئ  تعإ  أن  شافخض   •
بظاعا  الاغ  دولاه  إتغاء  طظ  أسزط  سمض  طظ  ولغج 
سطغه الخقة والسقم شغ المثغظئ شضاظئ لعثا الثغظ 
جططاظه، بط عثطعا الشرب شغ أواخر  درسه ولطصرآن 
ق  شطماذا  جغثًا،  السطماء  غسطمه  وعثا  الماضغ.  الصرن 
السزغط؟!  الفرض  لعثا  لطثسعة  طظابرعط  غضرجعن 
ضطعا  الشرب  بداسئ  لمصاذسئ  الثسعة  تاط  ق  ولماذا 
وسطى رأجعا الظزام الرأجمالغ وذراز السغح الشربغ 

شغ التغاة الثي غسحح شغ بقدظا؟!
• لماذا ق تاط دسعة الةغعش، لمصاذسئ الئدائع الشربغئ 
وسطى رأجعا أظزمئ التضط الاغ غسطط الةمغع أظعا أس 
الثاء والئقء، وأن طاضرون طا تةرأ سطى المسطمغظ لعق 

غصغظه طظ وقء عثه افظزمئ لسثو افطئ؟!
• شغ الثسعات الاغ وجععا أتث الثساة لماابسغه لتث 
قسإ ضرة طسروف لطمصاذسئ، ضاظئ عظاك تسطغصات سظ 
جصطات لعثا القسإ وأظه لظ غظخر رجعل اهللا شثسك 
طظعا أغعا الحغت، شما ضان طظ الحغت إق أن صال: ظتظ 
ظثسعه لظخرة رجعل اهللا ضما ظثسع أي طسطط، وغةإ 
"المآبرغظ"!  طظ  المسروشغظ  المسطمغظ  عآقء  ضسإ 

لعثا  المسطمئ  الةغعش  أبظاء  دسعة  تاط  ق  شطماذا 
الفرض، طظ المظطص ظفسه؟! وشغ الثاام أصعل:

أظاط أغعا السطماء سطى بشر سزغط، عثه شرخئ بض ضظج 
سزغط ق غسظح طرة أخرى. إن افطئ صث اجامسئ سطى 
تإ ظئغعا وسازطئ أضبر طظ أي وصئ طدى سطى ظخرة 
دغظ اهللا، شطماذا تتخروظعا بتثود طسغظئ وتدسعن 
لماذا  والظعدئ؟!  الاترر  شغ  وذمعتعا  لصثراتعا  تثًا 
تضافعن بظخرة رجعل اهللا بافسمال الفردغئ وق غاط 
الاططع لما عع أسطى طظ رد تصغصغ غطغص برجعل اهللا 
تسظغ  اقصاخادغئ  لطمصاذسئ  افطئ  دسعتضط  إن  ؟! 
أظضط تئرعظعن سطى وسغ الحسعب، وعثه ظصطئ طعمئ 

لضظضط ق تسطعظعا تصعا!
الخراع  شغ  غزعر  ضما  جععرغاً  السام  الرأي  ضان  شإن 
بغظ اإلجقم والشرب، شطماذا ق غضعن لضط جعط شغ 
خظاسئ الرأي السام العاسغ، بتغث ترشسعن جصش السمض 
لثى الةماعغر؟ شئثل اقصاخار سطى الثسعة لمصاذسئ 
المظاةات والئدائع أضغفعا لعا طصاذسئ أظزمئ التضط 
وظزط السغح الاغ ق ترضغ اهللا، ولاضظ عئئ واتثة 
دسعة  الصرآن،  دولئ  وإصاطئ  الحرغسئ  تتضغط  تةاه 
عط  وجغعحعا  افطئ  وتضعن  ذطغساعا  شغ  تضعظعن 

سمادعا إذ تطاتط الفضرة الزاعرة بالصعة الظاخرة.
إظظا ظعغإ بضط أن تضعظعا وربئ الظئعة بتص، وغضعن 
واظاخارعا  لسططاظعا  أطاظا  اجارجاع  شغ  جعط  لضط 
التصغصغ لرجعل اهللا ، شغضعن لصاؤضط برجعل اهللا غعم 
الصغاطئ لصاء جاّرًا، وتضعن حعادة اإلجقم لضط بأظضط 
ظخرتمعه،  وظربأ بضط أن تضعظعا طمظ غضامعن سطط اهللا 
شغضعن تةئ سطغضط أطام اهللا جئتاظه، وق تضعظعا طمظ 
اخطفاعط اهللا لتمض أطاظاه شما رسععا تص رساغاعا! 

 "شإذا ضرباط شأوجسعا شإن الساصئئ واتثة"
ُ َوالُْمْؤِمُنوَن  ُ ُ َقَملَُكْم َوَرُسو ﴿َوقُِل اْقَملُوا َفَسرَيَى ابَّ
بَِما  َفُينَبُِّئُكم  َهاَدةِ  َوالشَّ الَْغْيِب  َخلِِم  إىَِل  وَن  َوَسرُتَدُّ

َيْعَملُوَن﴾ ُكنُتْم 
* سدع الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي 

لتجب الاترغر

تامئ ضطمئ السثد: لماذا غاط تةاعض دسعة الةغعش لطظخرة؟!

تاسطض دون أن غطافئ إلغعا ضبغر طظ المتططغظ. شصث 
خاتإ  عع  السسضري  المضعن  أن  سطى  الئرعان  أضث 
طظ  ذلك  سطى  وأضث  غععد،  طع  الاطئغع  شغ  المئادرة 
بغظما  جابص،  تخرغح  شغ  السطا  غاجر  الفرغص  جاظإ 
السغادة  طةطج  رئغج  ظائإ  تمغثتغ  الفرغص  ذعإ 
السربغئ:  لصظاة  ذضر  تغث  ذلك،  طظ  أبسث  السعداظغ 
"اتفاصظا طع (إجرائغض) جغسامر تاى السقصات الضاططئ". 
تطئغع  أطر  غعمعط  لطثغظ  طعجعئ  الرجالئ  عثه  إن 
أعض  عط  لغسعا  وتاماً  غععد،  ضغان  طع  السعدان 
تسالى:  صعله  وطساء  خئاتا  غصرأون  الثغظ  السعدان 
وَالَِّذيَن  الَْيُهوَد  آَمُنوا  لِلَِّذيَن  َعَداَوةً  الّنَاِس  َشّدَ 

َ
أ ﴿لََتِجَدّنَ 

رجالئ  شعغ  لطثارج،  طعجعئ  عغ  وإظما  ْشَرُكوا﴾، 
َ
أ

لطاصرب وتسظغ "أظظا افصثر سطى تظفغث المعام الخسئئ".
أطا الرجالئ افخغرة، والاغ أظعر شغعا الئرعان ظعساً طظ 
اقلاجام بمظع افتجاب الاغ تصعم سطى أجاس سصثي، شإن 
الئرعان شغ وضسه الراعظ ق غساطغع أن غصعم بعثا 
سطى  اإلصثام  طظ  تمضظه  خقتغات  غمطك  وق  السمض، 
أي سمض طظ عثا الصئغض، ولضظ طظ خقل تخرغتاته 
الشرب  غطمؤظ  أن  أراد  السصثغئ  افتجاب  سظ  وضقطه 
عثه  شغ  خقتغئ  خاتإ  أخئتئ  "إذا  غصعل:  وضأظه 
الئقد، شإظضط لظ تروا شغعا تضاقت سصثغئ"، وعثه عغ 

الرجالئ افحث خطرًا شغ ضض الثطاب.
الاغ  الحعغرة  السئارة  تطك  إن  الصعل،  وخقخئ 
ذضرعا  والاغ  السسضرغئ،  اقظصقبات  ضض  بعا  تئاثر 
الحسإ"،  إحارة  رعظ  "جظزض  خطابه  شغ  الئرعان 
و"إن الصعات المسطتئ لظ تةاطض بسث الغعم وتثفغ 
تصش  المسطتئ  الصعات  أن  سطى  وحثد  المسطعطات، 
رجائض  عغ  إظما  السعداظغ"،  الحسإ  جاظإ  إلى 

لطعجط السغاجغ بالاشغغر الماعصع.
جائ  ولمثة  السعدان،  ظض  الاغ  الثئغبئ  الثائرة  إن 
طظعا،  الثروج  طظ  بث  ق  طآجغعا،  شغ  غاصطإ  سصعد، 
وعثا غاططإ ظزام تضٍط راجثًا، ورضظًا حثغثًا، غآوى 
الصعي  اهللا  غغر  وق  ظزاطًا،  الثقشئ  غغر  ولغج  إلغه، 
الطاطسغظ  المساسمرغظ  طظ  غتمغظا  رضظا  الماغظ 

 دولغًا، وطظ سمقئعط داخطغًا

المةطج  رئغج  الئرعان،  الفااح  سئث  الفرغص  خطاب 
الصاسثة  طظ  تعجغعه  تط  الثي  السعداظغ،  اقظاصالغ 
السسضرغئ بعادي جغثظا، غعم افتث ٢٤ آب/أغسطج 
٢٠٢٠م، ضان خطابًا جغاجغا باطاغاز، تغث اتاعى سطى 
ودصئ  باتاراشغئ  تعجغععا  تط  رجائض  طظ  طةمعسئ 
الضظثغئ  الحرضئ  رائتئ  طظعا  فحاط  وإظغ  طاظاعغئ، 
لطاروغب  جابصئ  شارة  شغ  طسعا  الاساصث  تط  الاغ 
أخابظا  طما  بالرغط  السسضرغئ،  الحثخغات  لئسخ 
طظ زضام جراء الثخان الضبغش الثي ُسئؤئ به بسخ 
تمقت  وجعد  سظ  الئرعان  تتثث  شصث  الرجائض. 
لافاغئ  السعداظغ  الةغح  لافضغك  تسسى  طظزمئ 
الئقد، وسطى الخسغث ذاته أضث أن عظالك طظ غرغث 
اخاطاف البعرة طظ الحئاب... وعثه رجائض طعجعئ 
أو  ضسئعط  أجض  طظ  الظاس  لساطئ  طئاحر  بحضض 

تتغغثعط، تمعغثًا لمصئض افغام.
السعدان  باطفجغعن  لصمان  أجراه  الثي  لصائه  وشغ 
الاغ  الباظغئ  الرجالئ  ضاظئ  ٢٠٢٠/١٠/٢٥م،  افتث 
وجععا الئرعان لفتجاب السغاجغئ الاغ أسطظئ طعصفًا 
افتجاب  عثه  أن  شتعاعا  شضان  لطاطئغع،  طظاعدًا 
تتاول إطساك السخا طظ طظاخفعا بسث أن ضحش طا 

دار بغظه وبغظعا خطش الضعالغج.
واجسًا  وتغجًا  أضئر،  اعاماطا  أخثت  الاغ  الرجائض  أطا 
طظ الاتطغض والاسطغص، شعغ تطك الاغ وجعئ لتضعطئ 
الحثة  طظ  تثطع  ق  سئاراتعا  ضاظئ  تغث  تمثوك، 
غسمطعا  أن  غرغثون  "الفاحطعن  جظج:  طظ  والصسعة، 
افوضاع  و"إن  الةغح"،  طآجسات  سطى  إخفاصات 
سطغه  ضاظئ  طما  أضبر  طاردغئ  أخئتئ  اقصاخادغئ 
وتجداد جعءًا"، و"سرضظا سطى التضعطئ ضض المساسثات 
الاغ  الرجائض  طظ  وغغرعا  حغؤاً"،  غفسطعا  لط  ولضظ 
اسائرعا الئسخ ردًا سطى خطاب تمثوك، بغظما اسائرعا 
آخرون تخسغثًا خطغرًا بغظ المضعن السسضري والمضعن 
المثظغ، وصث سثه الئسخ طآحرًا جالئاً لاطك الحراضئ 

العحئ؛ بغظ المضعظغظ شغ التضعطئ اقظاصالغئ.
إن عثه الطعةئ التادة الاغ اجاثثطعا الئرعان ضاظئ 
بمبابئ صظئطئ دخان جمتئ لاطك الرجائض المحفرة أن 

خطابات رئغج املةطج اقظاصالغ السعداظغ
تتعي رجائض طفثثئ وطحفرة

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: المعظثس تسإ اهللا الظعر – السعدانـ 

كتلة الوعي تنظم مجموعة من النشاطات رفضًا لتصريحات ماكرون
ولتذكير الطالب بوعد بلفور المشئوم

حزب التحرير/ والية سوريا
فعاليات نصرة لرسول اهللا

أضث تجب الاترغر/ وقغئ تعظج شغ بغان ختفغ: رشده زغارة وزغر داخطغئ شرظسا جغرالث دارطاظان إلى تعظج 
وطظ بط الةجائر ظعاغئ افجئعع الماضغ، طثغظا تساطض السططئ الاعظسغئ الثلغض طع شرظسا الاغ اساثت سطى 
تعظج وأعطعا، وسطى ضض المسطمغظ غعم تطاول رئغسعا سطى إجقطظا السزغط الثي ظساه وأعطه باإلرعاب. وعغ 
إلى جاظإ ذلك دولئ اجاسمارّغئ ذاطسئ شغ بقدظا، ضما أن طساعمئ الةغح الفرظسغ شغ ذبح المسطمغظ شغ 
أشرغصغا العجطى طظث جظعات صطغطئ طحععرة طسروشئ. ولفئ الئغان إلى أن: شرظسا تعّظش اإلرعاب وتخطظسه 
أزطاتعا  سظ  الفرظسغ  السام  الرأي  اعامام  ولاخرف  شرظسا،  شغ  المسطمغظ  سطى  لادّغص  افغام،  عثه  وخاخئ 
الماقتصئ. واجاصئال السططئ شغ تعظج لعزراء شرظسا، عع تئرئئ لفرظسا وطتع لةرائمعا، وترجغت لضثبئ اإلرعاب 
وصئعل باتعام شرظسا لقجقم والمسطمغظ باإلرعاب. وخاط الئغان طثاذئا أعطظا شغ تعظج ساّطئ وأختاب الصعة 
خاّخئ بالصعل: إلى طاى السضعت سطى جططئ ذلغطئ أطام افسثاء غصئض تضاطعا بالثظّغئ؟! ألغج العاجإ صطسعط 
لظثطع اقجاسمار طظ بقدظا خطسا، وظاترر الاترر التصغصغ وظصغط دولئ تصغصغئ غصعدعا رجال أسجاء بثغظعط، رتماء 
بأعطعط، أحثاء سطى افسثاء؟ وظصعل لطعزغر الفرظسغ: طا ضان لضط أن تاةرؤوا سطغظا وسطى إجقطظا السزغط لع 
ضاظئ دولئ الثقشئ صائمئ، ولضظضط وجثتط أحئاه تضام ق حعضئ وق طعابئ لعط، شرتساط وتطاولاط وجاوزتط 
صثرضط. شق غشّرظك أصجام السغاجئ وأحئاه التضام الثغظ باسعا أظفسعط ودغظعط ورضسعا فطبالك، شعط تالئ حاذة 
شغ تارغثظا جظطعغعا صرغئا صرغئا بإذن اهللا، وجُظةطغضط جقء تصغصّغا بإصاطئ الثقشئ صرغئا بإذن اهللا السجغج الةئار.

وزير داخلية فرنسا الصليبية في تونس!
هذا عدّو مقتحم فال أهال وال سهال
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افربساء ٢٥ طظ ربغع افول ١٤٤٢ عـ المعاشص ١١ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢٠ طـ ٤     السثد ٣١٢

بض  المئثأ،  سظ  طظفخطئ  لغسئ  اإلجــقم  شغ  الصغادة 
باحرعا  الاغ  الفسطغئ  والصغادة  شغه،  جععري  ججء  عغ 
الرجعل  لطمسطمغظ شغ المثغظئ المظعرة عغ الصاسثة 
السغاجغئ افجاجغئ لضض صغادة إجقطغئ تأتغ طظ بسثه، 
وصاسثتعا،  الصغادة  أجاس  عغ  اإلجقطغئ  والسصغثة 
واقلاجام ببعابئ عثه الصغادة وطساغغرعا عع شرض سطى 
وبعثا  اقتئاع،  واجئئ  حرسغئ  أتضام  فّظعا  صائث،  ضض 
الثائط  افجعة  الصائث  عع    الرجعل  غضعن  المفععم 
شغ  الصغادة  فّن  ــان،  وزط طضان  ضض  شغ  لطمسطمغظ 
اإلجقم تسظغ الظعب الثي غطاجطه الصائث بما غحمطه طظ 
الاجام بالصاسثة الفضرغئ وطا غظئبص سظعا طظ أتضام وطا 

ُغئظى سطغعا طظ أشضار. وطظ أبرز جمات عثه الصغادة:
١- السالمغئ: شالصغادة شغ اإلجقم لغسئ إصطغمغئ وق 
سحائرغئ  ولغسئ  وذظغئ،  وق  صعطغئ  ولغسئ  طتطغئ، 
ْرَسَل رَُسولَُه بِالُْهَدى 

َ
وق صئطغئ، صال تسالى: ﴿ُهَو الَِّذي أ

يِن ُكلِِّه َولَْو َكرِهَ الُْمْشِرُكوَن﴾  َودِيِن الَْحّقِ لُِيْظِهرَهُ َعلَى الّدِ
أي أّن اإلجقم غةإ أْن ُغتمض إلى السالط، وأْن غزعر 
والتدارات.  والمئادئ  والمطض  ــان  افدغ جمغع  سطى 
ِ إِلَْيُكْم  ّفَُها الّنَاُس إِنِّي رَُسوُل اّبَ

َ
وصال تسالى: ﴿قُْل يَا ك

إلى  ولغج  جمساء  الئحرغئ  إلى  رجالئ  شعع  َجِميعاً﴾ 
عغ  اإلجــقم  شصغادة  وتثعط،  المسطمغظ  أو  السرب 
وروجغا  فطرغضا  صغادة  عغ  أي  السالط،  لضض  صغادة 
أّظه  ضما    والرجعل  الثول،  وجمغع  وشرظسا  والخغظ 
رجعل السالمغظ شعع أغداً صائث الئحرغئ وصائث السالط. 
وإّن تثاذل الصغادات الصائمئ شغ الئقد اإلجقطغئ الغعم 
التضط  واصع  طظ  ُغشّغر  ق  لفجظئغ  وسمالاعا  وخغاظاعا 
صائثا  ضان  والسقم  الخقة  سطغه  شالرجعل  الحرسغ، 
سالمغاً شغ المثغظئ المظعرة بالفسض، شعع بثأ بالمثغظئ 
شأرجض  ضطه،  بالسالط  اقظاعاء  أراد  لضظه  خشرعا  سطى 
الرجائض إلى ضسرى وصغخر والمصعصج... غثسععط إلى 
ْرَسلَْناَك 

َ
اإلجقم صئض أْن غفاح طضئ، صال تسالى: ﴿َوَما أ

إِالَّ َكاّفًَة لِّلّنَاِس﴾، شأرجطه اهللا جئتاظه وتسالى إلى الةظ 
واإلظج ولغج إلى اإلظج شصط. صال ابظ ضبغر: "صال 
َ اْألَْنَِاِء  َّ َأَحٌ ِم َُه ْ ُْع ًا َل ْ ُ َخ ِ رجعل اهللا : «ُأْع
ْ ِلَي اْألَْرُض  ، َوُجِعَل َة َشْهٍ َ ِ ِ َم ْع ُت ِالُّ ْ ِ ِلي: ُن َالُة َقْ َّ ال ُْه  َأْدَرَك ِي  ُأمَّ  ْ ِم َرُجٌل  ا  َ َفَأُّ رًا،  َُه َو ًا  ِ ْ ُ َم ِ ِلي، َوُأْع لَّ ِألََحٍ َقْ ِ ْ َت ُ، َوَل اِئ ْ ِلَي اْلَغَ ، َوُأِحلَّ لِّ َ ُ ِإَلى الَّاِس َفْلُ ْ ِمِه، َوُِع ْ ُ ِإَلى َق َع ِيُّ ُيْ اَن الَّ َفاَعَة، َوَ َّ ُ ال ْ َعامًَّة»، وشغ الختغح أغدا أّن رجعل اهللا  صال: «ُِع
»، صال طةاعث غسظغ: الةظ واإلظج،  ِ َ ِد َواْألَْح ِإَلى اْألَْسَ
وصال غغره: غسظغ السرب والسةط، والضض ختغح". لثلك 

صظاة الةجغرة لغسئ إق خثًى ورجساً 
لخعت الضاشر املساسمر

طصادغرعا، وإسقطغععا وختفغععا طا ضاظعا لغضعظعا إق 
خعرا وأخعاتا فغراضعا وأعثاشعا، شطغج المططعب 
شغ ختفغ وإسقطغ الةجغرة أن غضعن لثغه أطاظئ وق 
خثق ضطمئ، بض غةإ أن تضعن أصخى خطعاته السمض 
الثط  وشص  تترغره  تط  طا  لظصض  الخعتغئ  تئاله  سطى 
الاترغري لطصظاة، والمثطعط والمثطط له جطفا طظث 

أطث بسغث طظ الثائرة الشربغئ.
طظ  سظثعا  طاظع  ق  الثئغبئ،  وأعثاشعا  أغراضعا  وشغ 
طع  تاساصث  عغ  شعا  وجاصط،  رخغص  بضض  اقجاساظئ 
دتثاح رخغص سئر حئضاعا الةجغرة بطج سام ٢٠١٧ 
لظحر جفاعئ ضض طظ ألتث سصطه وأظضر خالصه، بتةئ 
والةعالئ  لطةعض  تئسغطا  بتص  وضان  السطط  تئسغط 
طثدرم،  بسمغض  أتئ  وصئطه  والضفر.  لقلتاد  وطثخق 
صطر  شاجاةطئاه  وطساصره،  طصره  غععد  ضظغسئ  ضان 
وأظحأت له وضر خغاظئ أجماه "المرضج السربغ لفبتاث 
ودراجئ السغاجات" جظئ ٢٠١٠، ُبط َتط تسمغثه طئحرا 
بالثقص السطماظغ والثولئ المثظغئ والمةامع المثظغ، 
وضاظئ الةجغرة طترابه وطثبته لترف بعخطئ بعرات 
طظ  ضثقص  اإلجقم  سظ  وخرشعا  المظطصئ،  حسعب 
طظزرا  خاتئعط  شأخئح  واجاسماره،  وجطعته  الشرب 

لطبعرات شغ تعظج وطخر والغمظ والحام.
بط عغ عغ شغ خئبعا تسمث لصطإ السالغ بالساصط، 
صظاة  ضاظئ  شما  بالثظغء،  والسزغط  بالسغأ،  والةغث 
الةجغرة إق طسثا لطتصائص وتحعغعا لطعصائع واجائثاق 

لطرضغك بالفخغح والادطغض بإخفاء لطئغان.
إق أن افتثاث السزام ُتَةطغ َخِفغَّ الثجائج شغساسطظ، 
الثي  وذاك  شغساسزط،  المضائث  دصغص  سظ  وتضحش 
وظئغه  اإلجقم  ضث  شرظسا  زظغط  تخرغح  شضان  ضان، 
، شعئئ افطئ بمةمعسعا ظخرة لظئغعا، وضان صادة 
وطترك عّئاعا خغارعا طظ افتصغاء افظصغاء طظ الساجئ 
الشرب  ورائعا  وطظ  الةجغرة  شاجاعتحئ  المئثئغغظ، 
الضاشر عئئ افطئ، وغاظعا اظصغاد افطئ لثغرة أبظائعا، 
َخمَّئ  السثاء،  وأعطه  اإلجقم  طظاخئئ  شغ  وضسادتعا 
طتمث  فطئ  العادر  الئتر  عثا  دوي  جماع  سظ  آذاظعا 
سظ  وسمغئ   ، وصائثعا  وإطاطعا  لظئغعا  ظخرة   
رؤغئ ألعغاه وراغاته وأختاب الصدغئ طظ الصادة شغ 
ظخرته، بض اجاشحئ خغاظئ سمالاعا وخفاصئ تدطغطعا 
ضما سعثظاعا، لاسمسظا وترغظا خعتا وخعرة ظئاح ضطإ 

شرظسا وعع غطعث لمثة جاسئ ضاططئ.
بط أوضطئ فتث غطماظعا وطثغر إدارتعا طعمئ تبئغط 
ذئغساه  سظ  الخراع  وتــرف  ــرار،  افت افغغار  سجائط 
والمظاضفئ  الثقف  بمزعر  وتخعغره  التدارغئ 

السغاجغئ، شاعالئ تشرغثاته لعثا غرض.
سةغإ أطر عثه الصظاة شغ إظضارعا لطتصائص وذمسعا 
لارى  وإظعا  تسطط،  ق  وضأظعا  لاسطط  وإظعا  لطعصائع، 
وضأظعا ق ترى، وإظعا لسطى تال طظضر أحث اإلظضار شغ 
ظصض افخئار، شطعا أن تسطط وترى تمار حغت ضرغر بفقة 
جرشه جغض الفرات، أطا دوي بتر عادر طظ أبظاء عثه 
افطئ ظخرة لظئغعط  غصعدعط تجب طئثئغ سرغص شغ 
واضتئ الظعار، شثوظه إغقق الظاشثة وجتإ الضاطغرات.

أختاب  المسطمغظ  طسحر  المئثئغغظ،  الساجئ  طسحر 
الحعادة سطى الظاس أجمسغظ:

طا ضاظئ صظاة الةجغرة إق خثًى ورجسا لخعت الشرب 
طظ  شغظا  الصظئطئ  عثه  ُألصغئ  وطا  المساسمر،  الضاشر 
طثشع الشرب الضاشر وعغ طتحعة ضفرًا إق لاعثم إغماظا 
صائما، وطا ضان عثطعا إق جسغا لعثم اإلجقم شغظا، 
المساسمر  لطضاشر  خثطئ  إق  ضان  طا  العثم  عثا  وضض 

وبمظا لطسمالئ طثشعسا.
ضان  فطئ  وآن  ضثب،  لسان  إق  الةجغرة  صظاة  ضاظئ  طا 
لساظعا خثصاً وخثصعا تصاً وتصعا وتغاً، أن تسغث لطضقم 
ظئض خثصه وأطاظئ تصه وظعر وتغه، شالطعط خقشئ راحثة 
سطى طظعاج الظئعة تضعن لطتص خرتا ولطئاذض َطْتصاً. 

 ﴾لُِيِحّقَ الَْحّقَ َويُْبِطَل الَْباِطَل َولَْو َكرِهَ الُْمْجِرُموَن﴿

باغثن جغضعن الرئغج السادس وافربسني فطرغضا
لضظ ق تراطإ وق باغثن عما الفائجان التصغصغان

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظـ 
غعاجه الرئغج تراطإ تتثغات صاظعظغئ، وبغظما بسخ 
الظاغةئ  لضّظ  بسث،  طتسعبئ  غغر  تــجال  ق  افخــعات 
واضتئ، وجع باغثن عع رئغج أطرغضا المظاثإ بظسئئ 
٥٠,٦٪ طظ افخعات، وجغاسغظ سطى تراطإ، بتخعله 
سطى ٤٧,٧٪ طظ افخعات، طشادرة الئغئ افبغخ شغ 
ضاظعن الباظغ. لصث خّعت تعالغ ٧٠ ططغعن أطرغضغ 
لخالح تراطإ، لضظ طسزط الـ٧٤ ططغعن خعت الاغ 
ضث  أخعاتاً  التصغصئ  شغ  ضاظئ  لئاغثن  بعا  خعتعا 
اقظصسام،  سطى  والمتّرض  المحغظ  تراطإ  جطعك 
ولثلك بغظما غثسر تراطإ اقظاثابات، شإظه شغ العاصع 
ق غجال افضبر حسئغئ بغظ اقبظغظ، عثا إلى جاظإ صعة 
التجب الةمععري شغ الضعظةرس، طا غسظغ أظه جغضعن 
طظ الخسإ سطى باغثن الصغام بأغئ تشغغرات جثرغئ. 
بحأن  ضئغرة  تتثغات  غعاجه  شإظه  ذلك،  سطى  سقوًة 
اقصاخاد افطرغضغ بغظما تسامر أزطئ ضعشغث-١٩ شغ 
ططغعن  وربع  غعطغاً،  التاقت  سثد  تجاغث  طع  اقظاحار 
تالئ وشاة طسةطئ. وتاخّثر العقغات الماتثة السالط 
شغ تاقت اإلخابئ وتاقت العشغات بسئإ ضعشغث-١٩ 
وصث ساظى اصاخادعا بحضض ضئغر. وسظثطا غشادر تراطإ 
الغمغظغئ  السغاجئ  طآغثي  وجعد  وطع  حعرغظ،  بسث 
سطى  الخسإ  طظ  جغضعن  المسارضئ،  شغ  الماطرشئ 
باغثن أن غضعن رئغساً طتئعباً. وطع ذلك، شإن باغثن 
جغاجغ طامرس، شصث ضان ظائئاً لطرئغج أوباطا لمثة 
٨ جظعات، وطظ المرّجح أن غظةع طظ الاتثغات الاغ 

تظازره، تاى لع لط غساطع الاشطإ سطغعا.
تخطئ  وصث  وافبرغاء،  افغظغاء  بثسط  باغثن  غتزى 
تطك  تةاوزت  الائرسات  طظ  سالغئ  طئالس  سطى  تمطاه 
الاغ تّط تصثغمعا لتمطئ تراطإ. طسزط الممعلغظ لط 
ُغضحش سظعط، وافطعال الاغ تئرسعا بعا تسمى "افطعال 
المزطمئ". وبالظسئئ لطسثغث طظ الرأجمالغغظ، ق غعط 
طظ جغفعز شعط غحارون الظفعذ طظ ضق الةاظئغظ طظ 
أجض تعجغه أي تجب غفعز ظتع السغاجات الاغ تساسثعط 
أضبر. ضان أتث أضئر طآغثي تراطإ عع روبرت طردوخ 
افخرى  اإلسقم  ووجائض  ظغعز  شعضج  اجاثثم  الثي 
لثسط تراطإ ذعال شارة رئاجاه. وطع ذلك، بمةرد أن 

بثى واضتاً أن تراطإ صث خسر، اظصطئئ صظاة شعضج 
ضغفظ  السظاتعر  طبض  الةمععرغغظ  تارضًئ  ضثه  ظغعز 
ضرغمر غصثم الحضاوى، تغث صال: "شعضج ظغعز تثغظ 

لطحسإ افطرغضغ باقساثار".
شغ سعث تراطإ، اظستئئ العقغات الماتثة طظ السثغث 
وشرض  افخثصاء.  وأبسثت  الّثولغئ  اقتفاصغات  طظ 
إسادة  شغ  شحض  لضظه  ــران،  إغ سطى  سصعبات  تراطإ 
جسئ  بغظما  طسعا،  جثغثة  طساعثة  سطى  الافاوض 
افطرغضغئ.  افتادغئ  اإلجــراءات  آبار  طظ  لطتّث  أوروبا 
طظ المتامض أن غةطج باغثن طع الحرضاء افوروبغغظ 
الافاوض  إســادة  غاط  وجط  تض  إلى  إغــران  وغثشع 
بحأظه. وجغاط الاأضغث سطى الثسط افطرغضغ الاصطغثي 
لتض الثولاغظ لصدغئ شطسطغظ طرًة أخرى بسث طتاوقت 
تراطإ الماشطرجئ لفرض طا غسمى بـ"خفصئ الصرن". 
تشغغرات  بأغئ  باغثن  غصعم  أن  المرّجح  غغر  طظ  لضظ 
طعمئ وجغسعد إلى جغاجئ أجقشه شغ إبطاء تعجع 

المساعذظات دون الامضظ طظ إغةاد تض.
لصث ضان أضئر شحض لاراطإ عع العصعف بمفرده شغ 
حراضئ  لئظاء  أوباطا  جععد  شضك  شطصث  الخغظ.  وجه 
إصطغمغئ سئر المتغط العادئ قتاعاء الخغظ، وبثقً طظ 
ذلك شاح ترباً تةارغئ طضطفئ طع الخغظ بةاظإ الثطاب 
السثائغ والاعثغثات. شفغ سعث أوباطا، ضاظئ الخغظ 
ججءًا طظ سمطغئ تعار طسامرة ظتع الاترغر اقصاخادي، 
لضظ تراطإ أضسش الاتالفات الطغئرالغئ الثولغئ الاغ 
الباظغئ  السالمغئ  الترب  طظث  الماتثة  العقغات  بظاعا 
والصعة  الاعثغثات  ذرغص  سظ  العغمظئ  إلى  وجسى 
الدسفاء  التضام  طع  تراطإ  ظةح  لصث  الماشطرجئ. 
والثاضسغظ، لضظه شحض طع الخغظ. بسث عثا الفحض 
بسرسئ  الخغظغ  اقصاخاد  وتساشغ  تراطإ  رتغض  وطع 
أضئر بضبغر طظ اقصاخاد افطرغضغ، صث تخئح الخغظ 
أضبر جرأًة لاتثي المخالح افطرغضغئ وتخئح أضبر تجطًا 
شغ المتغط العادئ. وغةطإ عثا خطر جعء الاصثغر 
الصخغر  المثى  سطى  ولضظ  الةاظئغظ،  لضق  والثسارة 
باغثن عع الفائج التصغصغ شغ  غضعن  افصض، لظ  سطى 
 اقظاثابات افطرغضغئ ٢٠٢٠، بض بافترى عغ الخغظ

وإشساد  الافضغر  طتص  شغ  وأصسى  أحث  حرا  ضان  طا 
الثوق طظ إسقم عثا الجطظ الرديء؛ زطظ الروغئدات، 
شعع ضان وطا زال جظاغئ الشرب الضاشر المساسمر سطى 
سصض وصطإ عثه افطئ، وآلاه المحآوطئ لاجغغش العسغ 

وتغسغر ُجئض عغمظاه.
شما ضان اإلسقم شغظا إق خسئ شضرغئ وجغاجغئ، وسمالئ 
عثه  وغسطع  وجغاجاته،  طحارغسه  إظفاذ  شغ  لطشرب 

الضعطئ طظ التحش اإلسقطغ صظاة الةجغرة الصطرغئ.
أظفثعا الشرب الضاشر المساسمر شغظا بسث أن ضاظئ ظطفئ 
شغ جعاز اقجاثئارات الئرغطاظغئ، بط تثطصئ شغ الرتط 
المطسعظئ لعغؤئ اإلذاسئ الئرغطاظغئ (بغ بغ جغ)، وطا 
ضان لغضعن خثشئ تجاطظ وقدة صظاة الةجغرة طع إغقق 
بغ  (بغ  الئرغطاظغ  الاطفجغعن  لمتطئ  السربغ  الصسط 
جغ)، بسث أن اظافئ التاجئ إلغه طع وجعدعا، وإلتاق 
وضط السثغث طظ الساططغظ شغ المتطئ الئرغطاظغئ لصظاة 
الظزام  وتضفض  قجاغطاظعا  صطر  اخاغار  وتط  الةجغرة، 
الصطري باجاسرابعا وظفصات طساسربغعا، وبثأت ببعا 

شغ ١ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ١٩٩٦.
وطا إن ُجِؤَطئ الفاظئ تاى أتاعا وطا تطئبئ بعا إق غسغرا، 
التصائص  وصطإ  والاةثغش  والاترغش  الادطغض  بثأ  بط 
وتمغغع المعاصش وتجغغش العسغ وطست افذواق، بط عغ 
شغ ضض عثا طظ أجالغإ ووجائض تثس الثجائج طظ 
ذرف خفغ إلصخاء اإلجقم سظ دائرة الفضر والسغاجئ 
والرأي، وتجعغث الظاس شغه، تتئ طغعسئ الرأي والرأي 
اآلخر واقتةاه المساضج المظاصخ والمداد لاططسات 
افطئ شغ الاترر طظ صئدئ الشرب الضاشر المساسمر سطى 

أجاس إجقطعا السزغط.
وتارغثعا  إجقطعا  شغ  افطئ  تظاصخ  الصظاة  شعثه 
سطى  بالعضالئ  تربا  وتثعض  وطساصئطعا،  وطاضغعا 
اإلجقم  صعاسث  ظصخ  تئشغ  بشغرعا،  وُتــَعرِّي  اإلجقم 
والاغ عغ السث افطظع التائض دون العغمظئ واقجاقب 
لطشرب الضاشر شضرا وجغاجئ، وتأتغ ذلك بأجطعب خئغث 
طاضر غتسئه الساطع ِتةاجاً بغظ الرأي وظصغده، وعع 
لعا  وجغص  جطفا،  ت  ُســثَّ لظاغةئ  تصرغر  التصغصئ  سطى 
الاتطغض والةثال وُجِمسئ لعا افدلئ، واْظُاِصَغ لعا تعارعا 
وطتاوروعا، بط طا ضان طظ البصاشئ الشربغئ والسغاجئ 
وأصرب  ــه  وذوغ أختابه  له  اجاثسئ  اقجاسمارغئ 
طصربغه، وطا ضان طظ اإلجقم وصداغا أعطه اجاساظئ 
شغ ضغثعا بالمسطمظغظ بطتى وضساف التةى وضتغطغ 
الفضر وأختاب العحاحئ البصاشغئ والمعجوطغظ ظفسغا 
أطام الشرب، وإن ضان وظعر شغ أتث أزطظاعا الشابرة 
الظادرة ُطثطص واع شمضرًا طظعا ق تئاً، وعضثا تدغع 
لعثه  بط  شاحض.  لمتام  باسطغمعا  السادلئ  الصداغا 
السفسطئ والاقسإ بالسصعل دساغئ وبعرجا تاى غاط 
تصاذف الدتاغا طظ شت إلى شت وطظ ضمغظ إلى ضمغظ، 

وذاك جر المعظئ!
شعثه الصظاة اخاغر لعا طثعئعا وطظعةعا جطفا، وُتِسط 
وطا  جغاجغا،  واجاسمارا  شضرغئ  سطماظغئ  غربغا؛  الثغار 
الرأي والرأي اآلخر واقتةاه المساضج، إق طثخض لعلعج 
طثعئعا واساماد طظعةعا، شق ُغْاِسَئظ أتث ظفسه، شما 
اإلذاسغئ  الثبثبات  طظ  ذبثبئ  إق  الةجغرة  صظاة  ضاظئ 

لطشرب وطعجئ طظ طعجات بث إسقطه.
خطؤه،  أو  الرأي  بخعاب  طسظغئ  لغسئ  الصظاة  شعثه 
بض  سظثعا،  التاضط  عع  سثطه  أو  الرأي  خعاب  شطغج 
بثون  التاضط  عع  الفضرغئ  وطرجسغاه  الثئر  طخثر 
طا  عع  الةجغرة  صظاة  سظث  شالرأي  آخر،  اسائار  في  ظزر 
رأى وارتأى الشرب الضاشر المساسمر وضفى. شحاان بغظ 
ظاغةئ  تصرغر  وبغظ  ُغظاةه،  طا  طظه  غراد  وتتطغض  بتث 
وشغ  افدلئ،  لعا  وُتةمع  والاتطغض  الئتث  لعا  ُغساق 

الباظغئ ضان دغثن صظاة الةجغرة وترشاعا.
الضاشر،  السثو  خظع  طظ  وأعثاف  أغراض  الصظاة  لعثه 
وعغ جائرة بتسئعا، وضان وق بث أن تةسض وُتَخغَِّر 
وَتساسمض لعا سصعق بتسإ أغراضعا وأعثاشعا وسطى 
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شالصغادة شغ اإلجقم سالمغئ ولغسئ طتطغئ، وق غةعز 
الصغادة  غصال  شق  بصعم،  أو  بسرق  أو  بعذظ  اصاراظعا 
أو  اإلجقطغئ  السربغئ  الصغادة  أو  اإلجقطغئ  اإلغراظغئ 
الصغادة الارضغئ اإلجقطغئ بض غصال الصغادة اإلجقطغئ 

شصط، فّظعا صغادة لةمغع الحسعب ولةمغع الظاس.
وعثه  بالمسطمغظ:  والرتمئ  الضفار  سطى  الحثة   -٢
 ، طتمث  الظئغ  بصغادة  اصارظئ  ُطامّغجة  صرآظغئ  جمئ 
اُء  ِشّدَ

َ
أ َمَعُه  وَالَِّذيَن   ِ اّبَ رَُسوُل  ٌد  ﴿ُمَحّمَ تسالى:  صال 

رَُحَماُء بَيَْنُهْم﴾ ودقلئ عثه السمئ تسظغ  ارِ  َعلَى الُْكّفَ
المفاخطئ والاماغج بغظ المسطمغظ والضفار، شق تساغح 
وق تثاخض بغظ جماسات المسطمغظ وجماسات الضفار، 
شتضط اإلجقم بالظسئئ لطضفار غسظغ خدعسعط الاام 
لطسغادة اإلجقطغئ وإذساظعط الضاطض فتضام اإلجقم، 
اإلجقم  دار  شغ  والمساصث  ــرأي  ال لترغئ  وجــعد  وق 
بااتاً. لثلك ُتسائر طآتمرات وتعارات افدغان طفاعغط 
سظ  اإلجــقم  ترف  عثشعا  ُطدططئ  غربغئ  تئحغرغئ 
ذرغصاه شغ السغح، وإبساده سظ طصاغغسه شغ التقل 
والترام، وضض طظ غرّوج لعا شعع صطساً طرتئط بالشرب 

الضاشر ارتئاط سمالئ أو ارتئاط طخطتئ وجعالئ.
٣- وجعد دولئ الثقشئ ضآلغئ وذرغصئ لاةسغث طفععم 
الصغادة: ق تضامض الصغادة وق تاةسث إق طظ خقل وجعد 
الاغ  العتغثة  الطرغصئ  وعغ  (الثقشئ)،  اإلجقم  دولئ 
تزعر شغعا الصغادة التصغصغئ لقجقم، شق تخطح الصغادة 
ضظماذج  العذظغئ  والصغادة  الصعطغئ  والصغادة  الصطرغئ 
لطصغادة اإلجقطغئ، ضما ق تخطح الصغادة الفردغئ لطاسئغر 
الثقشئ  دولئ  وصغادة  اإلجقم.  شغ  الصغادة  واصع  سظ 
الثسعة  لتمض  الةعادي  السمض  صغادة  بالدرورة  تسظغ 
اإلجقطغئ إلى السالط طظ خقل جغح الثولئ اإلجقطغئ 
أبظاء  لةمغع  ُطااتاً  اهللا  جئغض  شغ  الةعاد  غةسض  الثي 
افطئ. شالصغادة شغ اإلجقم عغ سغظعا صغادة الرجعل 
 لطمسطمغظ، وعغ ظفسعا الصغادة الاغ ُتطّئص أتضام 
سظ  السالط  إلى  اإلجقم  وتتمض  الثاخض،  شغ  اإلجقم 
ذرغص الثسعة والةعاد شغ جئغض اهللا، صال تسالى: ﴿يَا 
ّفَُها الّنَبِّيُ َحّرِِض الُْمْؤِمنِيَن َعلَى الِْقَتاِل﴾، وصال جئتاظه: 

َ
ك

اَر وَالُْمَنافِِقيَن وَاْغلُْظ َعلَْيِهْم﴾.  ّفَُها الّنَبِّيُ َجاِهِد الُْكّفَ
َ
﴿يَا ك

شإدارة الصاال شغ جئغض اهللا طظ خقل الثولئ اإلجقطغئ 
وتترغك الةغح اإلجقطغ عع ججء ق غاةجأ طظ سمض 
بضض  ــثاء  افس طعاجعئ  وضثلك  اإلجقطغئ،  الصغادة 
أخظاشعط وألعاظعط ولةط الماطاولغظ طظعط سطى رطعز 
اإلجقم عع طظ خمغط سمض الصغادة اإلجقطغئ. وعثه 
 عغ أبرز جمات الصغادة الظئعغئ والصغادة اإلجقطغئ
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