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غا سطماء المسطمغظ: أظاط وربئ افظئغاء، صث تمطاط 
أطاظئ سزغمئ ذعصئ أسظاصضط، جاسألعن سظعا غعم 
الصغاطئ، أق وعغ بغان تضط اهللا شغ ضض أطر طظ أطعر 
التضط  بعثا  والخثع  والثاخئ،  الساطئ  المسطمغظ 
ظغض  إق  حغء  شغ  رغئئ  ودون  أتث،  طظ  خعف  دون 
رضعان اهللا تسالى. غا سطماء المسطمغظ: إن شطسطغظ 
لفطئ  رصئاعا  ططك  شإن  لثلك  خراجغئ؛  أرض  عغ 
المسطمغظ  وتص  الثغظ،  غعم  إلى  جمساء  اإلجقطغئ 
الماتثة  افطط  طظ  طسامثا  صاظعظغا  تصا  لغج  شغعا 
عع  تةاععا  المسطمغظ  وواجإ  إلعغ،  تص  عع  بض 
واجإ حرسغ سصثي، ولغج واجئا أخقصغا أو إظساظغا 
سطماء  غا  الئسخ.  غطرح  ضما  سرصغا  أو  صعطغا  أو 
جئتاظه  اهللا  بارضعا  أرض  شطسطغظ  إن  المسطمغظ: 
َعْبِدِه َلْيًال  ِ ْسَرى 
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الحرغفغظ،  الترطغظ  بالث  عع  افصخى  والمسةث 
شعع ترم طصّثس طبض الترم المضغ والترم المثظغ، 
إَِىل  إِالَّ  َحاُل  الرِّ تَُشدُّ  «َال  سظه:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  صال  وصث 
َوَمْسِجِدي  اْألَْقَىص  َوالَْمْسِجِد  الَْحَراِم  َمْسِجِد  َمَساِجَد:  ثـََالثَِة 
المسةث  المسطمعن  غصخث  ضما  شإّظه  لثلك  َهَذا»؛ 
الترام والمسةث الظئعي الحرغش غصخثون المسةث 
افصخى؛ لثلك شإن اتاقل غععد له عع اتاقل فرض 
أخرى  إجقطغئ  أرض  أي  ضاتاقل  ولغج  طصثجئ، 
طعما ضاظئ غالغئ سطى المسطمغظ وأعطعا، شاتاقله 
ضاتاقل الترم المضغ أو المثظغ، وسطغه شإن اتاقل 
غععد لفرض المئارضئ شطسطغظ وتثظغسعط الثائط 
والمسامر لطمسةث افصخى عع أطر سزغط، غساثسغ 
لاترغره.  والظفغج  الشالغ  بثل  اإلجقطغئ  افطئ  طظ 
صدغئ  عغ  شطسطغظ  صدغئ  إن  المسطمغظ:  سطماء  غا 
اتاقل واغاخاب، وتض طبض عثه الصداغا طظ الظاتغئ 
الحرسغئ عع شصط بالةعاد، أي الصاال لاترغرعا ضما 
لغسئ  شعغ  اهللا،  رتمه  افغعبغ  الثغظ  خقح  شسض 
طاظازسغظ  حسئغظ  بغظ  خقشغئ  أو  جغاجغئ  صدغئ 
بالتعار  ُتتض  شق  عظاك،  أو  عظا  أرض  صطسئ  سطى 
الثي  شإن  لثلك  ذلك،  ظتع  أو  العجط  بالتطعل  أو 
المئارضئ  افرض  سطى  وغافاوض  غععد  طع  غاتاور 
غصئض  والثي  ولطمآطظغظ،  ولرجعله  هللا  خائظ  عع 
بتض، أي تض، غغر اجاسادة ضض افرض المئارضئ، عع 
الثي  شإن  وسطغه  وبسرضه،  وبثغظه  بسصغثته  طفّرط 
الثولاغظ،  بتض  غصعل  الثي  افطرغضغ  بالتض  غصئض 
لط  فظه  ولطمآطظغظ،  ولرجعله  هللا  خائظ  أغدا  عع 
تترغرعا  غةإ  أرضًا  باسائارعا  الصدغئ  طع  غاساطض 
أضبر  سظ  الاظازل  سطى  غصعم  الثولاغظ  وتض  ضاططئ، 
طصابض  المئارضئ  افرض  طظ  المائئ  شغ  بماظغظ  طظ 
السطماظغئ.  الفطسطغظغئ  لطسططئ  المائئ  شغ  سحرغظ 
غععد  وصاال  الةعاد  واجإ  إن  المسطمغظ:  سطماء  غا 
افطئ  سطى  عع  المئارضئ  افرض  تترغر  أجض  طظ 
اإلجقطغئ صاذئئ، شأعض شطسطغظ طسادسفعن وعط 
جمغسعا،  افطئ  بض  وتثعط،  افرض  أختاب  لغسعا 
افطئ،  طظ  والمساطغع  الصادر  سطى  واجإ  والةعاد 
افطئ  جغعش  شغ  طعجعدة  واقجاطاسئ  والصثرة 
ودرسعا  افطئ  عثه  أبظاء  عط  شالةغعش  اإلجقطغئ، 
افطئ  سظ  لطثشاع  الةعاد  واجإ  وسطغعط  وتماتعا، 
شإن  لثلك  بقدعا،  وتترغر  طصثجاتعا  واجاسادة 
لطظفغر  المسطمغظ  جغعش  دسعة  عع  السطماء  واجإ 
لصاال غععد وصاطعط ضما أطر رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص «تَُقاتِلُوَن 
الَْيُهوَد َحتَّى يَْخَتِبَي أََحُدُهْم َوَراَء الَْحَجِر َفَيُقوُل يَا َعْبَد اللَِّه 
لغسئ  وأعطعا  وشطسطغظ  َفاْقُتلُْه».  َوَرايِئ  يَُهوِديٌّ  َهَذا 
طحضطاعط شغ المال والطسام ضما غروج الماثاذلعن 
سظ  وغساظضفعن  والشثاء  المال  غرجطعن  طمظ 
َقْوٍم َعاِبِديَن﴾. َذا َلَبَالغًا ّلِ َ  ِ  

إرجال الةغعش. ﴿ِإنَّ

• وطظعا أظعا أظعرت عحاحئ الضغان الشاخإ فرض 
الةغح  سطغه  غططص  أن  غساتص  ق  وأظه  شطسطغظ، 
الثي ق غشطإ، طع طقتزئ صثرة جغعش المسطمغظ 

سطى الاشطإ سطغه تاى لع لط غضظ عحا!
شغ  المسطمغظ  جمغع  طحاسر  ترضئ  أظعا  وطظعا   •
وخعق  افبسث،  افذعاق  ودول  الصرغإ،  الطعق  دول 
وأوروبا)  (أطرغضا  الشرب  بقد  شغ  المسطمغظ  إلى 
والمسطمغظ المصغمغظ شغ باصغ دول السالط، وتظعسئ 
ضان  شمظ  الةشراشغئ،  لمعاصسعط  تئسا  أشسالعط  ردود 
طظعط صرغئا طظ شطسطغظ زتش ظتع التثود طظ جعئ 
طخر وافردن والسراق ولئظان، وطظ ضان طظعط بسغثا 
جار شغ طزاعرات وطسغرات تظثد بالسثوان سطى غجة 
تثود  سمطغا  أجصط  طا  باقظاصام،  وتاعسث  وافصخى، 

جاغضج بغضع وراغات دوغقتعا الُسّمغئ.
سروق  شغ  تةري  الاغ  الثطاء  ترضئ  أظعا  وطظعا   •
شغ  المسطمغظ  والةظعد  الدئاط  طظ  السسضرغغظ 
باترغك  بسدعط  وعثد  وغغرعا،  وترضغا  باضساان 
الطائرات لتماغئ جماء غجة السجة شغ رجائض تعثغث 

واضتئ لطتضام.
• وطظعا أظعا ترضئ السغاجغغظ وطمبطغ الظاس شغ 
طظابرعط  سطى  ووصفعا  (الئرلماظات)،  افطئ  طةالج 
افصخى  لظخرة  تترضعا  سثم  الةغعش  سطى  غسغئعن 
وغجة وردع المساثي بالصعة السسضرغئ، وغظسعن سطى 
تضاطعط الثغاظئ والاثاذل، وغظاصثون اإلجراءات الاغ 

اتثثت لمظع وخعل الجاتفغظ إلى افصخى.
ولع أردظا أن ظطامج المجغث طظ المظح الاغ تمطاعا 
ظضافغ  ولضظظا  ضعثا،  طصام  وجسظا  لما  المتظئ  عثه 
بالارضغج سطى أعط طظتئ وعغ: اظضحاف الفؤئ الحاذة 
شغ افطئ اإلجقطغئ الاغ ضاظئ جئئا شغ طظع الةغعش 
طظ الاترك لظخرة الضاغئئ الشجغئ المتاخرة، وتثاذلئ 

افظزمئ املاثاذلئ
العاجإ شدتعا ق طثتعا

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ غعجش أبع زر*

سثوان غععد سطى غجة بني املظتئ واملتظئ

ضعظعا  المسطمغظ:  جغعش  شغ  الئعاجض  الةظث  أغعا 
بالتضام  وأذغتعا  والمسطمغظ،  لقجقم  تماة 
الضاشر  تروب  شغ  لطصاال  غثشسعظضط  الثغظ  الثعظئ 
طآاطراتعط  شغ  لعط  بغادق  تضعظعا  وق  المساسمر، 
أظخار  وضعظعا  أطاضط.  سطى  عغمظاعط  إلداطئ  الصثرة 
الثقشئ  إلصاطئ  الاترغر  تجب  غظخرون  الثغظ  الغعم 
ِذيَن  الَّ ا  َ ُّ

َ
أ ﴿َيا  الظئعة:  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 

ُيْحِييُكْم﴾. ِملَا  َدَعاُكْم  ِإَذا  ُسوِل  َوِللرَّ  ِ َّ ِ اْسَتِجيُبوا  آَمُنوا 

http://www.alraiah.net :الرائث الثي ق غضثب أعطه                        السثد: ٣٤٣ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ افربساء ٥ طظ ذي الصسثة ١٤٤٢عـ المعاشص ١٦ تجغران/غعظغع ٢٠٢١ طـ                                        

ضطمئ السثد

سطى  افخغر  العمةغ  غععد  سثوان  إغصاف  سصإ 
لترضئ  السغاجغ  المضاإ  رئغج  حضر  غجة،  صطاع 
تماس إجماسغض عظغئ إغران سطى وصعشعا إلى جاظإ 
طخر  "ظحضر  صال  تغث  طخر  حضر  ضما  المصاوطئ، 
دورعا  وطارجئ  بغعم  غعطا  المسرضئ  واضئئ  الاغ 
شسض  وطبطه  (اإلجرائغطغ)"،  العةعم  ضئح  أجض  طظ 
تغث  السظعار  غتغى  غجة  صطاع  شغ  الترضئ  رئغج 
حضر إغران (الضرغمئ دائما) تسإ وخفه، بغظما وجه 
أجاطئ  تماس  ترضئ  شغ  الثولغئ  السقصات  طسآول 
تمثان الاتغئ لطظزام السعري، ضما تط اجاصئال وشث 
المثابرات  جعاز  رئغج  برئاجئ  المخرغئ  المثابرات 
خعر  ططخصات  ضاظئ  شغما  ضاطض  سئاس  الساطئ 

السغسغ تظاحر شغ حعارع غجة خقل الجغارة.
أذاصه  وطا  شطسطغظ  وسمعم  غجة  بطعقت  بغظ  طا 
لط  الثي  الئآس  طظ  غععد  لضغان  المةاعثون 
غساادوه خقل عئئ افصخى، وطا بغظ طعاصش الثثقن 
أبظاء  المسطمغظ  تضام  وصفعا  الاغ  المثجغئ  والاآطر 
الثطاء  وجفك  افصخى  المسةث  سطى  السثوان 
الجضغئ، أتئ تخرغتات الحضر والبظاء واجاصئال وشث 
المعصفغظ  بغظ  ظحعزا  لاحضض  المخرغئ  المثابرات 
العصعف  وغساثسغ  واقجاظضار،  اقجاشراب  غبغر 
عع  افظزمئ  تطك  تص  شغ  افولى  عض  والاساؤل، 

المثح أم الفدح؟
غرى  به  تصعم  وطا  افظزمئ  عثه  إلى  الظاظر  إن 
بعضعح ق تثطؤه السغظ أظعا ق تاترك إق شغ جغاق 
صدغئ  لاخفغئ  وجسغعط  والشرب،  أطرغضا  خطط 
الظزام  تترك  شصث  غععد،  ضغان  وتبئغئ  شطسطغظ 
باغثن  طظه  ذطئه  دور  لطسإ  بالعجاذئ  المخري 
سطى  خمئ  الاغ  غجة  أعض  دطاء  سطى  ترخا  ولغج 
أعض  وضأن  وطرات،  طرات  المخري  الظزام  جفضعا 
شطسطغظ ق غماعن لعط بخطئ طظ سصغثة ودغظ وق 
تاى جعار! ولصث تترك الظزام المخري شغ طعضعع 
إسمار  إسادة  سظ  ظفسه  باغثن  تضطط  سظثطا  اإلسمار 
غجة واجاؤظاف اإلغابئ، شالثور المخري عع الارجمئ 
السمطغئ لطططئات افطرغضغئ، وضض ذلك غتخض دون 
أن تاشغر الظزرة إلى غجة وصعاعا الاغ لطالما ظساععا 
باإلرعاب، ودون أن تاشغر الثواشع، شمطش اإلسمار عع 
اجاضمال لما ضان طظ أغراض التخار طظ طتاوقت 
اإلخداع والاطعغع، فن تطك افظزمئ ضاظئ وق زالئ 
أدوات أطرغضا، وق زالعا عط أولغاء ضغان غععد، وتئسا 
لثلك ضاظئ زغارات وشعد المثابرات. ولع ضاظئ الظعاغا 
ختغتئ لضان التاخض عع زغارات افرضان والدئاط 
لعضع الثطط لطاترغر، ق زغارات المثابرات لطاسطض 

والاةسج وتغاضئ الثجائج!
لئصغئ  افدوار  بصغئ  سظ  غصال  المخري  الثور  وطبض 
تغث  بالمماظسئ،  تسمئ  طمظ  وخاخئ  افظزمئ 
إذا  تاى  والمال،  الخعارغت  طظ  بصطغض  غجة  أطثت 
صاطئ المسرضئ وشاح ضغان غععد أبعاب الظار والثطار 
واإلجرام والسثوان سطى أعض شطسطغظ، خمائ تطك 
افظزمئ خماعا المثجي لائاحر صعى الاآطر والاخفغئ 
لئصغئ الثور، بغظما جغعش المماظسغظ الدثمئ تسغث 
شغ سعاخط المسطمغظ وطثظعط صاق وخرابا وتثطغرا.

إلى  تسسى  جئص  طا  إلى  وإضاشئ  افظزمئ  تطك  إن 
دورعا  وتأضغث  وجعدعا  وشرض  أجعمعا،  رشع 
الةمغع  حاعث  ولصث  المظطصئ،  صداغا  شغ  وتدعرعا 
أعض  سطى  وغمظ  غائةح  وعع  السغسغ  ظزام  إسقم 
غجة بالمساسثات، تطك المساسثات الاغ صثطئ باجط 
غسمى  طا  أظزمئ  تاشثى  شغما  حثخغا،  السغسغ 
إجراطعا  لاسار  المصاوطئ  حسارات  سطى  بالمماظسئ 

العاجع شغ بقد المسطمغظ.
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وطا  طآخرا  غجة  بصطاع  سخفئ  الاغ  افتثاث  إن 
خاتئعا طظ عغاج إسقطغ طتطغا وسالمغا، تساتص طظا 
وصفئ تأطض وتثبر، تغث بثأت حرارتعا طظ بآرتغظ: 
ولثخعخغئ  جراح،  الحغت  وتغ  افصخى  المسةث 
المسةث افصخى، وضعظه طغجان الترارة فعض شطسطغظ 
شغه  غتخض  طا  خثى  وغاردد  جمغسا،  ولطمسطمغظ 
شغ  سمغصا  أبرا  وغتثث  جمساء،  اإلجقطغئ  الئقد  شغ 
غجغث  شإظه  وضثلك  وخاخاعط،  الظاس  ساطئ  ظفعس 
المسطمغظ  جغعش  شغ  والةظعد  الدئاط  حعق  طظ 
ضاططئ  شطسطغظ  وتترغر  بض  شغه،  والخقة  لاترغره 

وباصغ بقد المسطمغظ المتاطئ.
وطآٍس  طتظ  طظ  شغعا  طما  بالرغط  العصفئ،  وعثه 
وسزغط  افرواح  شصث  سطى  تجظا  وتمطآه  الصطإ  تثطغ 
وظصص  والرسإ  المماطضات  دطار  إلى  إضاشئ  الةراح، 
الةغران  وخثقن  الضعرباء،  واظصطاع  والثواء  الشثاء 
طظتا  طسعا  تمطئ  صث  أظعا  إق  وافبسثغظ،  افصربغظ 
ضبغرة، خففئ طظ وصع تطضط المتظ سطى ظفعس أعض 
شطسطغظ بثاخئ، وظفعس المسطمغظ بساطئ، وأسطئ 
جثغثا  أطق  والمسطمغظ  اإلجقم  لظخرة  الساططغظ 
افطئ  بعثه  الظععض  ذرغص  طعاخطئ  سطى  غتفجعط 
الضرغمئ تاى غاتصص لعا الظخر المئغظ سطى أسثائعا 

وأسثاء الثغظ بإذن اهللا.
• وطظ عثه المظح أظعا وتثت طعصش أعض شطسطغظ 
وصثطعا  وأسراصعط،  وألعاظعط  أجظاجعط  اخاقف  سطى 
ضاغئئ  رأجعط  وسطى  افتثاث،  إبان  بارزة  تدتغات 

غجة السجة رغط التخار الةائر.
• وطظعا سعدة الصدغئ إلى خسغثعا اإلجقطغ بسث أن 
أخرجععا طظه إلى الخسغث السربغ بط الخسغث الفطسطغظغ، 
بط صجطععا إلى أن تضعن صدغئ بسخ الفطسطغظغغظ 
الثغظ سادوا إلى شطسطغظ تتئ تراب الشاخئغظ صئض أن 

تسعد شطسطغظ إلى أختابعا الحرسغغظ.

رسالۀ إلى 
علماء المسلمین

المضاإ  ظزمعا  الاغ  السالمغئ  التمطئ  تعل  ضااب  الاترغر  تجب  أخثر 
الثقشئ  لعثم  المؤؤعغئ  الثضرى  شغ  الاترغر  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ 
أبع  خطغض  بظ  سطاء  الةطغض  السالط  الاترغر  تجب  أطغر  طظ  باعجغه 
التجب  طع  تسمض  لضغ  اإلجقطغئ  افطئ  أبظاء  بعا  غساظعخ  الرحائ 
وضثلك  الظئعة.  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  جسغه  شغ 
ظثعة  خاص  وبحضض  التمطئ  عثه  خقل  طظ  الاترغر  تجب  غساظعخ 
بعاجئعط  إغاعط  طثضرا  اإلجقطغئ،  افطئ  شغ  والمظسئ  الصعة  أعض 
بإصاطئ  اهللا  دغظ  إلسجاز  بغثه  أغثغعط  شغدسعا  لظخرته  إغاعط  وداسغا 
الضااب  وتتمغض  لمطالسئ  الظئعة.  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ 

الاالغ: الرابط  طظ 
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 افربساء ٥ طظ ذي الصسثة ١٤٤٢عـ المعاشص ١٦ تجغران/غعظغع ٢٠٢١ طـ  ٢     السثد ٣٤٣

شغ تسصغئه سطى سثوان غععد الثمغج الماضغ سطى جظغظ صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض 
المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعصسه: أبئئ سثوان صعات اقتاقل افخغر شغ طثغظئ جظغظ، 
والثي أجفر الثمغج سظ اجاحعاد ٣ حئان بغظعط أجغر طترر، أبئئ طظ جثغث لضض أعض شطسطغظ، وطظ 
ضمظعط المظاسئعن لفجعجة افطظغئ، إجرام ضغان غععد الثي غسسى القعبعن خطش جراب السقم لطاخالح طسه، 
وغبئئ ضثلك أن السططئ الفطسطغظغئ الاغ دسئ اإلدارَة افطرغضغئ إلى طمارجئ الدشط سطى "دوغطئ اقتاقل" 
ضغ تعصش اساثاءاتعا، ق ترى شغ ظفسعا جعى ذراع أطظغ لقتاقل، وظغفاعا تماغئ اقتاقل وتأطغظ طاططئاته 
افطظغئ تاى لع ضان المصابض أرواح المظاسئغظ لفجعجة افطظغئ وأبظاء شطسطغظ، شعا عغ لط تترك جاضظا لمصاض 
ابظغظ طظ أشراد افجعجة افطظغئ وآخر طظ أبظاء شطسطغظ وإخابئ رابع، وجض طا تصعم به عع اقجاظضار واإلداظئ 
واقرتماء طظ جثغث شغ أتدان المآجسات الثولغئ المةرطئ، وأطرغضا راسغئ اقتاقل! لصث تص سطى ضض تر 
حرغش أن غائرأ طظ عثه السططئ وتص سطى ضض طظاسإ لفجعجة افطظغئ أن غارضعا ترضا ظعائغا ق سعدة سظه.

اجاماع  سطى  والاظمغئ  السثالئ  تجب  تضعطئ  ترضج 
باغثن وأردوغان الثي جغسصث شغ بروضسض، والثي 
عثا  فن  ضئغر؛  بأطض  حععر  طظث  أردوغان  غظازره 
اقجاماع جغزعر خعرة واضتئ سما إذا ضان جغئصى 
أردوغان  غاساءل  ق.  أم  أخرى  لعقغئ  السططئ  شغ 
سظ عثا اقجاماع أضبر طظ الرأي السام الارضغ، وعع 
صمع  شغ  باغثن  إدارة  جغاجئ  إن  جغثًا.  ذلك  غسرف 
روجغا  طع  تظاعةعا  الاغ  اقتاعاء  وجغاجئ  الخغظ 
الصداغا  شغ  جاتثدعا  الاغ  الةثغثة  والطرغصئ 
ضئغر  باعامام  تتزى  افوجط  الحرق  شغ  الساخظئ 
لارضغا. فن تضعطئ تجب السثالئ والاظمغئ وأردوغان 
غعاضئان  أظعما  ذالما  البصئ  سطى  التخعل  غمضظعما 
عثه السغاجات الةثغثة والاشغغرات شغ آداب إدارة 
باغثن. خقف ذلك، إذا لط تساطع إدارة باغثن رؤغئ 
طظ  أردوغان  غامضظ  ولط  أردوغان  طظ  ضاشغئ  صعة 
أوصاتًا  تجبه  وتضعطئ  عع  شسغعاجه  بصاعا،  ضسإ 

سخغئئ شغ السقصات طسعا تاى اظاثابات ٢٠٢٣.

بالسقصات  غاسطص  شغما  العضع  عع  عثا  إن  تغظ  شغ 
أجظثة  عظاك  أخرى،  ظاتغئ  شمظ  الارضغئ،  افطرغضغئ 
أردوغان  تخغإ  لارضغا  الثاخطغئ  السغاجئ  شغ  أخرى 
بالخثاع. شضما عع طسروف، تمئ إبارة أجظثة ترضغا 
بعا  أدلى  الاغ  الاخرغتات  طع  الماضغ  الحعر  شغ 
شغما  المظزمئ،  الةرغمئ  جماسئ  زسغط  بضر،  جغثات 
بضر  جغثات  والماشغا.  الثولئ  بغظ  بالسقصئ  غاسطص 
جطغمان  الثاخطغئ  وزغر  تساعثف  تخرغتات  غثلغ 
غطثرغط،  سطغ  بظ  السابص  العزراء  ورئغج  خعغطع، 
ووزغر المالغئ السابص وضثلك خعر أردوغان بغرات 
شغ  والاظمغئ  السثالئ  تجب  ظعاب  وبسخ  الئغرق، 
السربغئ  اإلطارات  طظ  المظحعرة  الفغثغع  طصاذع 
تةارة  طظ  المجاسط،  طظ  السثغث  عظاك  الماتثة. 
الظفط  تةارة  وطظ  افطعال،  غسض  إلى  المثثرات 
المظاصخات  شغ  المثالفات  إلى  جعرغا  شغ  وافجطتئ 
غضحش  بثلك،  الصغام  خقل  وطظ  ترضغا.  شغ  الضئرى 
التالغئ  والخقت  الصثر  الماضغ  سظ  أغدًا  بضر 
لطسقصات بغظ الثولئ والماشغا شغ ترضغا. بالظزر إلى 
افجماء الاغ اجاعثشعا جغثات بضر شغ تخرغتاته، 
عع  التصغصغ  العثف  أن  بعضعح  ظفعط  أن  غمضظ 
ُغتاضط  ضان  بضر  أن  تصغصئ  إلى  وبالظزر  أردوغان. 
وأن  الماضغئ  السظعات  شغ  أرغغظغضعن  صداغا  شغ 
لثغه ععغئ صعطغئ جثغثة، غمضظ الصعل إن برغطاظغا 
تساشض عثا الطمعح الحثخغ لئضر. وغئثو أن شحض 
العباء  طضاشتئ  شغ  والاظمغئ  السثالئ  تجب  تضعطئ 
السقصات  شغ  الغصغظ  وسثم  اقصاخادغئ،  وافزطئ 
الاخعغئ  إطضاظات  وتظاصص  افطرغضغئ،  الارضغئ 
لاتالش الحسإ، صث حةع افتجاب المعالغئ لئرغطاظغا. 
شصط شغ تجغران/غعظغع، بسث ظاائب اجاماع أردوغان 

حمال افذطسغ الاغ جاسصث شغ ١٤ تجغران/غعظغع. 
ضالغظ  إبراعغط  الرئغج  باجط  الماتثث  الاصى  شصث 
والسفغرة افطرغضغئ لثى افطط الماتثة لغظثا تعطاس 
الصداغا  وظاصحا  الرئاجغ  المةمع  شغ  غرغظفغطث 
وأششاظساان  ولغئغا  جعرغا  ذلك  شغ  بما  اإلصطغمغئ، 
وشطسطغظ وإغران والسراق، شدق سظ صداغا العةرة 
(وضالئ  اإلرعــاب.  وطضاشتئ  اإلظساظغئ  والمساسثات 

افظاضعل، ٢٠٢١/٠٦/٠٢)
وخاخئ  فردوغـــان،  الثاخطغئ  الثائرة  شإن  لثلك، 
جاوغح أوغطع وضالغظ، تةري طتادبات طسامرة طع 
عثا  وشغ  أطرغضا.  ططالإ  تطئغئ  وتتاول  افطرغضغغظ 
ضاظعا  روجًا  سسضرغغظ  خئراء  ترضغا  أسادت  السغاق، 
ذائرات  سطى  والاثرغإ  ترضغإ  طظ  ضةجء  الئقد  شغ 
تطرق  الثي  أوغطع،  جاوغح  أن  والعاصع  إس-٤٠٠. 
إلى عثه المسألئ أبظاء زغارته فبغظا، أضث أن الثئراء 
السسضرغغظ الروس صث سادوا (بطعطئغرغ). لثلك، غئثل 
العقغات  إلرضاء  جعثا  له  المراشص  والعشث  أردوغان 
الماتثة بحأن السثغث طظ الصداغا الاغ تظسضج وق 

تظسضج شغ الختاشئ.
شغ  تشغغرات  عظاك  أن  وغسرف  غرى  أردوغــان  وفن 
افولعغات السغاجغئ افطرغضغئ طع باغثن وأن باغثن 
افطر،  واصع  وشغ  تراطإ،  سظ  طثاطش  طعصش  لثغه 
أردوغان  تخرغتات  بظاغا  شغ  الاالغئ  الاسئغرات  شإن 
بغان  "إن  ذلك:  إلى  أغدا  تحغر  اقجاماع  عثا  بحأن 
باغثن تعل أتثاث سام ١٩١٥ وضع سئؤا إضاشغا سطى 
سقصاتظا، لضظظغ أساصث أن اقجاماع الثي جظسصثه شغ 
افذطسغ  حمال  تطش  صمئ  شغ  تجغران/غعظغع   ١٤

جغضعن سقطئ سطى تصئئ جثغثة".
إلى جاظإ اعامام أطرغضا، الاغ عغ الئطث اقجاسماري 
رصط واتث شغ السالط، وحرضاتعا ق تفضر شغ أي حغء 
الاغ  اقجابمارات  شإن  افتــعال  طظ  تال  وبأي  آخر، 
غصعطعن بعا شغ ترضغا جاتصص طخالتعط الثاخئ بثق 
طظ طخالح المسطمغظ. وطظ المآضث أن ذلك جغدر 
عظا  إلى  غأتعن  إظعط  غفغثعا.  ولظ  الئقد،  باصاخاد 
لضسإ المال واجاشقله، وإذا اجابمروا دوقرا، شإظعط ق 
غارددون شغ اجاثراجه سثة أضساف. طع اجابماراتعط! 
شإن طبض عثه الحرضات تسئإ اقضطراب والفعضى 
وسثم الراتئ، وباعثغثعا السغاجغغظ، شإظعا تةئرعط 
إظعط  لقجاسمارغغظ.  السغاجغئ  الثطط  تظفغث  سطى 

غةسطعن الثولئ أجعأ طظ خقل جرصاعا.
شغ عثا اقجاماع سئر اإلظارظئ الثي سصثه أردوغان، 
وتظحر  تروج  الاغ  ظافطغضج،  طبض  حرضات  حارضئ 
الحرضات  لعثه  ولغج  أغدا.  الثطغؤئ،  أظعاع  جمغع 
الئقد  شغ  والفةعر  الفساد  ظحر  جعى  آخر  غرض  أي 
اإلجقطغئ. شمظ ظاتغئ، شإظعط غترشعن الظاس الثغظ 
غسغحعن شغ عثه الئقد، وطظ ظاتغئ أخرى، غدغفعن 
ططغارات الثوقرات إلى برواتعط. وعغ ق تسعط شغ 
خثطئ اصاخاد الئقد بأي حضض طظ افحضال. لفجش، 
أجغاده  إرضــاء  أجض  وطظ  المالغئ  لفجئاب  ظاغةئ 
شغ  غةطج  الثي  ــان،  أردوغ غسمح  اقجاسمارغغظ، 

طصسث السططئ وغجسط أظه طسطط، بثلك.
شإن  الظزر،  وجعئ  سظ  الظزر  وبشخ  لثلك،  وظاغةئ 
عثه اقجاماسات الاغ سصثعا أردوغان طع المثغرغظ 
لاتصغص  شصط  ضاظئ  افطرغضغئ  لطحرضات  الاظفغثغغظ 
وأعطعا.  ترضغا  غفغث  ق  وعثا  المساسمرغظ.  طخالح 
أسطظئ  اجاسمارغئ  دولئ  أطرغضا  شإن  ذلك  سظ  شدق 
غةعز  وق  والمسطمغظ،  اإلجقم  سطى  خراتئ  الترب 

 اسائارعا وأطبالعا أخثصاء

جاصعد  أغظ  إلى  بعضعح  ظصغط  أن  غمضظظا  وباغثن، 
تجب  بتضعطئ  جغطتص  الثي  الدرر  وطثى  السمطغئ، 

السثالئ والاظمغئ وأردوغان طظ ذلك.
بغظ  السقصات  شغ  الصثر  ترضغا  بماضغ  غاسطص  شغما 
طظث  حغء  غاشغر  لط  العاصع،  شغ  والماشغا؛  الثولئ 
لةمععرغئ  الاارغثغ  الماضغ  العاصع،  شغ  افطج. 
ترضغا ططغء بسقصات الثولئ والماشغا لثرجئ أظه بشخ 
وبشخ  الةثغثة،  التضعطئ  ظزاشئ  طثى  سظ  الظزر 
الظزر سظ طثى صعلعا بأظعا ذعرت الئقد طظ ظزام 
الماشغا بـ"سمطغئ ظزغفئ افغثي"، شضض ذلك ق غعط، 
فظعا وبطرغصئ طا تسعد التضعطئ وتئظغ ظزام الماشغا 
جاء  سظثطا  المبال،  جئغض  شسطى  بعا.  الثاص  الصثر 
أبرز  طظ  ضان  التضعطئ،  إلى  والاظمغئ  السثالئ  تجب 
السغاجات "إخراج ترضغا طظ الاسسغظات والسمض تاى 
ق تسعد إلى تطك السظعات الماضغئ". بفدض تساوظه 
طةمعسات  لةمغع  بسمطغات  صام  غعلظ،  طةمعسئ  طع 
الماشغا شغ الاسسغظات. وطع ذلك، وبطرغصئ طا، بظى 

بسث  الثاخئ  طةمعساتعما  وغعلظ  أردوغان  طظ  ضض 
اقخاقف  ضان  الصثغمئ.  الماشغا  طةمعسات  تعصش 
الصثغمئ  الماشغا  طةمعسات  أن  عع  بغظعا  العتغث 
طزعر  ذوي  وأحثاص  طظزمات  طظ  تاألش  ضاظئ 
بأجالغإ  الةثغث  الماشغا  ظزام  سمض  بغظما  إجراطغ، 
وغعلظ  أردوغان  بغظ  الخراع  وبسث  طثاطفئ.  وذرق 
١٥ اقظصقب شغ  وطتاولئ   ٢٠١٣ سام  بثأ شغ  الثي 

تمعز/غعلغع، تط الصداء سطى طاشغا غعلظ، الاغ ضاظئ 
صث اجاصرت شغ جمغع طظاذص الثولئ، بط تاولئ طاشغا 
الاسسغظات السغطرة سطى عثه الفةعة. بسئارة أخرى، 
ضاظئ السقصئ بغظ الثولئ والماشغا طعجعدة دائمًا وق 
تجال طعجعدة شغ ترضغا. فن عثه المحضطئ ظاتةئ سظ 

الظزام الرأجمالغ السطماظغ الثي تصعم سطغه ترضغا.
دولئ  عغ  بض  صاظعن،  دولئ  لغسئ  ترضغا  جمععرغئ 
ارتئط اجمعا دائمًا بةرائط الصاض واقغاغال السغاجغ 
وسثم الحرسغئ الاغ لط غاط الصداء سطغعا إلى اآلن. 
وعغ تصعم بعثه افسمال طع الماشغا بتغث إظعما سطى 
سقصئ وبغصئ. لصث شسطئ ذلك شغ الماضغ، وعغ تفسطه 
تاشغر،  التضعطات  غثًا.  به  الصغام  وجاعاخض  الغعم، 
وافتجاب تاشغر، وتاى ظزام التضط غاشغر، لضظ عثا 
الظزام الصثر، ظزام الماشغا ق غاشغر. وطظ أجض إظعاء 
عثا افطر، غةإ إجراء تظزغش جثري، تظزغش ق غارك 
لطاثطص  العتغثة  والطرغصئ  السطماظغ.  لطظزام  بصاغا 
طظ عثا الظزام الفاجث، وإلظصاذ عثا الئطث طظ الماشغا 
ختغح.  ظزام  بظاء  شغ  عغ  إظما  واإلرعاب،  والشعغاء 
عثا الظزام عع الظزام اإلجقطغ، الثي جاطئصه دولئ 

 الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج   *

ترضغا

اجاماع أردوغان سطى اإلظرتظئ طع
٢٦ حرضئ أطرغضغئ

افطرغضغ  الرئغج  طع  له  طئاحر  اجاماع  أول  صئض 
طع  اجاماسا  أردوغــان  الارضغ  الرئغج  سصث  باغثن، 
الضئرى.  افطرغضغئ  لطحرضات  الاظفغثغغظ  المثغرغظ 
المثغرغظ  ضئار  أن  لفظئاء  روغارز  وضالئ  وذضــرت 
بعغظس  ذلك  شغ  بما  حرضئ،   ٢٠ لظتع  الاظفغثغغظ 
وأطازون وطاغضروجعشئ وضغطعج وبغئسغضع وجغسضع 
وبروضار آظث جاطئض وجعظسعن آظث جعظسعن، حارضعا 

شغ اقجاماع. (دي دبطغع).
صغادة  تتئ  والاظمغئ  السثالئ  تجب  تضعطئ  خقل 
اصاخادغا  طصطصئ  أوصاتا  ترضغا  تعاجه  أردوغـــان، 
 ٪٢٠ الثارجغ.  واقصاراض  الفساد  طظعا  فجئاب 
طظ الدرائإ، الاغ تط تتخغطعا خقل طا غصرب طظ 
سحرغظ ساطا طظ شارة تضمعا، ذعئئ إلى طثشعسات 
٥٩٠ طةمعسه  طا  دشع  تط   ،٢٠٢٠ سام  وشغ  الربا. 

أسطى   ٢٠٢١ السام  وأرصام  الربا.  لثشع  دوقر  ططغار 
واضتئ  إجابئ  تصثغط  غاسظ  ولط  بضبغر.  ذلك  طظ 
طظ  دوقر  ططغار   ١٢٨ أظفص  وطظ  أغظ  السآال  سطى 
اتاغاذغات الئظك المرضجي، الاغ حشطئ جثول أسمال 

الرأي السام الارضغ لفارة ذعغطئ؟
اقصاخاد  اجاسادة  ــان  أردوغـ غــتــاول  تغظ  وشــغ 
طظ  شإظه   ،٢٠٢٣ سام  اظاثابات  شغ  الفعز  أجض  طظ 
بمطالإ  بالعشاء  طحشعل  صعته،  وبضض  أخرى،  ظاتغئ 
أجغاده اقجاسمارغغظ. ولعثا الشرض، أجرى طضالمئ 
عاتفغئ سئر العاتش لمثة جاساغظ طع ضئار المثغرغظ 
الاظفغثغغظ شغ ٢٠ حرضئ أطرغضغئ. وشغ أسصاب عثه 
اقجاماسات، خرح بأظه غرغث زغادة تةط الاةارة بغظ 
أطرغضا وترضغا إلى ١٠٠ ططغار دوقر. وطع ذلك، ضان 
لتةط  دوقر  ططغار   ١٠٠ بصغمئ  عثشا  أغدا  تثد  صث 
الاةارة بغظ أطرغضا وترضغا شغ اجاماسه طع تراطإ شغ 
سام ٢٠١٧. وشغ سام ٢٠١٩، بطس عثا الرصط تعالغ 
٢٠ ططغار دوقر شغ طةمعسه. وبطشئ صغمئ خادرات 

ترضغا إلى أطرغضا تعالغ ٨,٩ ططغار دوقر.
صثطعا  الاغ  والمطالإ  الطصاءات  عثه  شإن  لثلك 
جثغثة.  لغسئ  افطرغضغئ  الحرضات  طع  ــان  أردوغ
سعث  شغ  صئُض  طظ  صغطئ  الاغ  الضطمات  عغ  وعثه 

تراطإ. وغمضظظا أن ظصعل طا غطغ سظ عثا اقجاماع:
طع  أردوغـــان  سصثعا  الاغ  اقجاماسات  عــثه   -١
المثغرغظ الاظفغثغغظ لطحرضات افطرغضغئ عغ واتثة 
طظ اقجاماسات الاتدغرغئ الاغ سصثت إلسثاد أجاس 
باغثن.  خاغعا  الاغ  الةثغثة،  افطرغضغئ  السغاجات 
وشغ تثغبه شغ اقجاماع سئر اإلظارظئ صال: "سطى طثى 
اإلخقتغئ،  أجظثتعط  سظ  أبثا  غاثطعا  لط  ساطا،   ١٩
باجامرار،  الماشغرة  والماططئات  لطزروف  واجاةابئ 
والصاظعن  اقصاخاد  شغ  اإلخــقح  سمطغئ  غعاخطعن 
والسثالئ بطرغصئ تازطئ"، وصث أظعر أردوغان بعضعح 
أظه بثل ضض جعث طمضظ إلرضاء أجغاده اقجاسمارغغظ 
تضام  وجعد  جئإ  فن  بثلك؛  الصغام  جغعاخض  وأظه 
المسطمغظ طبض أردوغان عع اقظخغاع فجغادعط دون 

صغث أو حرط وتطئغئ ططالئعط.
باغثن  طعاجعئ  ــان  أردوغـ غرغث  أخــرى،  وبسئارة 
ضحثص ذالع دروجه جغثا صئض اقجاماع طع جغثه 
وصث أوشى بعاجئه بالضاطض، إلظعار أظه اتئع الاسطغمات 
وعع  الصداغا.  عثه  شغ  صعته  ضض  ووضع  المسطاة 
افطرغضغئ  الحرضات  ططالإ  لاطئغئ  طساسث  أظه  غئغظ 
ذلك.  أجــض  طظ  الادتغات  ــعاع  أظ جمغع  وتصثغط 
ولعثا السئإ، غسصث إبراعغط ضالغظ وجاوغح أوغطع 
اجاماسات طضبفئ شغ أطرغضا والغعظان وأطاضظ أخرى 
تطش  صمئ  شغ  وباغثن  أردوغان  اجاماع  صئض  ضبغرة 

ترضغا تتضمعا صعاظني املاشغا
طظث ١٠٠ سام

ـــــــــ بصطط: افجااذ طتمعد ضار*ـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ طتمث تظفغ غشمعرـ  ـ 

٣٠ الةمسئ،  العذظ،  (دظغا  طعصع  ظحر 
٢٠٢١/٠٦/١١م)  ١٤٤٢عـ،  حعال 
عآرتج  ختغفئ  "ذضرت  شغه:  ورد  خئرا 
الئسبئ  أن  الةمسئ،  الغعم  (اإلجرائغطغئ)، 
المشرب،  شغ  (اإلجرائغطغئ)  الثبطعطاجغئ 
بالساخمئ  شظثق  شغ  تسمض  زالئ  ق 
المشاربئ  المقك  رشخ  بسث  الرباط، 
تأجغرعا المضاتإ الاغ تتااجعا. وأضاشئ 
شغ  (اإلجرائغطغ)  المئسعث  أن  الختغفئ، 
طظث  والمسغظ  جعشرغظ،  دغفغث  المشرب، 
السبعر  شغ  خسعبات  غعاجه  أحعر،  جائ 

سطى طضان طظاجإ لاثحغظ طضاإ الئسبئ شغ الرباط. وبتسإ الختغفئ، شإن التضعطئ المشربغئ اصارتئ طظح 
المئسعث (اإلجرائغطغ)، طئظى بسغثًا سظ وجط المثغظئ، افطر الثي رشده افخغر، لرغئاه شغ أن غضعن طصر الئسبئ شغ 
التغ الثبطعطاجغ طع السفارات افخرى، تمعغثًا لاخئح الئسبئ ذات غعم جفارة طضامطئ. وتطالإ تمقت، دحظعا 
ظحطاء طعاصع الاعاخض (اقجاماسغ) شغ المشرب، طظث أجابغع، بطرد طمبض (إجرائغض) طظ الساخمئ الرباط، شغما 
ضحش ظاحطعن، أن جضان المةمسات بالساخمئ المشربغئ، رشدعا تأجغر حصصعط لةعشرغظ، بسث طسرشاعط بععغاه".

ما یحصل لبعثۀ کیان یهود الدبلوماسیۀ فی المغرب
دلیل على أن السالم بین األمۀ وبین یهود خرافۀ لن تتحقق

جط
طار

قوات االحتالل تعتدي على أفراد األجهزة األمنیۀ
والسلطۀ الفلسطینیۀ ال تحرك ساکنا!
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ظزط حئاب تجب الاترغر بسث خقة الةمسئ، وصفئ بسظعان: شاح الةئعات غسصط اقظاثابات، وذلك شغ طثغمات 
الفخائض  شاتئ  (لع  إتثاعا:  صالئ  قشاات  العصفئ  شغ  المحارضعن  وتمض  الحمالغ.  إدلإ  برغش  تسان  دغر 
الةئعات طا ضان لططاغغئ أن غةري اقظاثابات)، بغظما صالئ أخرى: (رتط اهللا حعثاء جئض الجاوغئ والسار سطى 
طظ ق غاترك لفاح الةئعات)، وأضاشئ بالبئ: (رغط طرارة الثثقن ق زال الحسإ السعري غرغث إجصاط الظزام).

أسطظئ وضالئ الاتصغص العذظغئ العظثغئ سظ اتعاطاتعا لطحاب طتمث إصئال، بـ"ظحر رجائض غغر طصئعلئ سطى شغسئعك، 
وسصث جطسات ظصاش" تعل ظزام الثقشئ شغ الئقد اإلجقطغئ، وعع الظزام الثي غسسى تجب الاترغر إلغةاده. 
وصالئ العضالئ إن عثه الاعط تظسةط طع الصعاظغظ العظثغئ طظ بغظ صعاظغظ جظائغئ أخرى. وشغ عثا الخثد أضث 
طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر المعظثس خقح الثغظ سداضئ: أن المسآولغظ شغ وضالئ الاتصغص 
العظثغئ شحطعا شغ اشاراء تعمئ اإلرعاب سطى تجب الاترغر وأسدائه، ولضظ بثل أن غاسزعا وغاراجسعا سظ خطؤعط، 
عا عط الغعم غظاةعن تعمئ ق غمضظ وخفعا إق بالعصاتئ. شفغ دولئ تسائر ظفسعا دغمصراذغئ أخئتئ عظالك 
تعمئ تساتص السصعبئ اجمعا "المظاصحئ بغظ الظاس والضاابئ سطى شغسئعك". وأضاف المعظثس سداضئ شغ بغان 
ختفغ: لصث اجافتطئ تضعطئ طعدي شغ اجاثثام افجعجة افطظغئ شغ تظفغث جغاجاتعا السظخرغئ؛ شعط غرون 
ضض طسطط طاتمج لثغظه وطتإ فطاه، غروظه خطرا تةإ إزالاه. وتساءل الئغان: أق تثسغ التضعطئ العظثغئ أن 
دجاعرعا غدمظ ترغئ الاسئغر؟ شطماذا تساصض الحرذئ المتطغئ حثخا "تظاصح طع الظاس وضاإ سطى شغسئعك"؟! 
وتابع الئغان: أق غضفغ طا جرته تضعطئ طعدي طظ ضعارث وإخفاصات صاتطئ سطى أعض العظث؟ شطماذا ترغث اآلن أن تجغث 
افطعر جعءا باخاقق المجغث طظ المحاضض لظفسعا طع طقغغظ المسطمغظ تعل السالط؟ وخاط الئغان طحثدا: إظظا سطى 
غصغظ أن اإلجقم وظزام الثقشئ عع الظزام العتغث الضفغض بإخراج الئحرغئ وطظعا أعض العظث طظ تالئ الاثئط الاغ 
تسغحعا الغعم سطى أغثي التضام الثغظ أعطضعا حسعبعط فجض التفاظ سطى ضراجغعط وسروحعط. وظعد الاثضغر 
بأن العظث صث تضمئ باإلجقم السادل، وضاظئ تتئ تضط اإلجقم شغ جقم وأطظ ورشاعغئ لط غسئص لعا طبغض.

تترك  في  ضرورغاً  السغاجغ  العجط  وجعد  غسائر 
باإلضاشئ  الصائمئ  لطترضئ  افطان  خمام  شعع  حسئغ، 
الظزام  سطى  الدشط  أدوات  طظ  أداة  غحضض  أظه  إلى 

الثي تترضئ ضثه الصاسثة الةماعغرغئ.
وشغ الحام ضان غغاب عثا العجط واضتاً، شمع اجاقم 
خخعطه  إظعاء  إلى  اباثاء  سمث  التضط  الئسث  تجب 
الاطعغص  أو  المقتصات  ذرغص  سظ  جعاء  السغاجغغظ 
الثطعات  عثه  وضاظئ  العذظغئ،  الةئعئ  طسمى  تتئ 
افولى إلظعاء العجط السغاجغ شغ دولئ التجب افوتث.

البعرة؛  خقل  تصغصئ  الترضئ  عثه  شسالغئ  ظعرت 
شالبعرة ُجغرت طظ خقل تظسغصغات حسئغئ ق تظسغص 
سظ  السغاجغ  العجط  غاب  بغظما  بغظعا،  شغما  طسئص 
اجامرت  اإلذابئ  شسمطغات  ذضرظاه  طا  ظاغةئ  العاجعئ 

لسصعد ذعغطئ.
خقل جظعات البعرة افولى سمطئ ضبغر طظ الةماسات 
لعثف  السغاجغ  العجط  إلغةاد  وافتجاب  والاضاقت 
صغادة البعرة، وضاظئ طغجة طسزط الساططغظ اقرتئاط، 
خقل  لعط  تثئطات  طظ  تخض  طا  ذلك  أبئئ  وصث 
طراتض البعرة، وذلك طا دشع ضبغرًا طظ الساططغظ بغظ 
خفعف عثه الاضاقت إلى ترك السمض واقظجواء بسث طا 

تط لمسه طظ تئسغئ.
ضاظئ ردات شسض الظاس تةاه ذلك طثاطفئ سطى شارات، 
شفغ بثاغئ البعرة تط اقلافاف بحضض ضئغر سطى عثا 
لطامبغض  طاسطحئ  شالظاس  ذئغسغ  وعــثا  العجط 
ضما  ضاظئ  الحام  شغ  افرضغئ  أن  وبثاخئ  السغاجغ 
عثا  لغثش  المطر،  لظجول  طاسطحئ  الةرداء  افرض 
لمج  بسثطا  وبثاخئ  البعرة  طظاخش  شغ  اقلافاف 

تامئ: سثوان غععد سطى غجة بغظ المظتئ والمتظئ

والمسادسفغظ  خخعخا  شطسطغظ  أعض  ظخرة  سظ 
الاغ  المدطئ  الدالئ  الفؤئ  تطك  سمعطا،  المسطمغظ 
سطى  وزباظغئ  تضاطا  المساسمرون  الضفار  ظخئعا 
السبماظغئ،  الثقشئ  دولئ  عثم  بسث  المسطمغظ  بقد 
غسغصعا  ضغ  الظاس  رصاب  سطى  طسططا  جغفا  وجسطعط 
جسثعا،  ترضئ  وغحطعا  ظمععا  وغعصفعا  افطئ  تصثم 
صث اظضحش أطرعط لطصاخغ والثاظغ، ووصر شغ غصغظ 
افطئ أظعط السئإ المئاحر شغ الفصر والةعض والثل 
عثه  أطرعط.  تعلعا  أن  طظث  المسطمغظ  أخاب  الثي 
شغ  غسارسعن  والمظسئ  الصعة  أعض  جاةسض  المظتئ 
الةسط  عثا  إلزالئ  القزطئ  الةراتغئ  السمطغئ  إجراء 
بظخرة  وذلك  اإلجقطغئ،  افطئ  جسث  طظ  الشرغإ 
خقشئ  دولئ  إلصاطئ  والعادشغظ  الةادغظ  الثاسغظ 
سطى  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الباظغئ  المسطمغظ 

أظصاض سروش أولؤك التضام.
وبعثا السمض شصط غمضظ لظا أن ظطعي خفتئ الثل 
والضآبئ الاغ ألمئ بالمسطمغظ طظث طائئ سام، وظفاح 
اإلجقم  شغعا  غطئص  ظاخسئ،  بغداء  جثغثة  خفتئ 
تطئغصا راحثغا، وتسغر الثقشئ جغرا تبغبا ظتع الاربع 
سطى سرش الثولئ افصعى شغ السالط، وجاضعن صادرة 

بإذن اهللا سطى تترغر بغئ المصثس واجارداد طا جطئه 
روطا  شاح  إلى  جااةه  بط  إجقطغئ،  أراض  طظ  الضفار 
وباصغ بقد الضفار تاططئ طسعا العثاغئ والرساغئ سطى 
وجض،  سج  اهللا  لمرضاة  ذطئا  طمضظ،  طساعى  أسطى 
وتتصغصا لصعل رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «لََيْبلَُغنَّ َهَذا اْألَْمُر َما بَلََغ 
اللَّْيُل َوالنََّهاُر، َوَال يَْرتُُك اللَُّه بَْيَت َمَدٍر َوَال َوبٍَر إِالَّ أَْدَخلَُه اللَُّه 
اْإلِْسَالَم  ِبِه  ا يُِعزُّ اللَُّه  ِبِعزِّ َعِزيٍز أَْو ِبُذلِّ َذلِيٍل، ِعزٍّ يَن،  َهَذا الدِّ
اري  َوُذالٍّ يُِذلُّ اللَُّه ِبِه الْكُْفَر»، وضان راوي التثغث تمغٌط الثَّ
غصعل: صث سرشئ ذلك شغ أعض بغاغ، لصث أخاب طظ 
َرف والسجُّ، ولصث أخاب طظ ضان  أجطط طظعط الثغُر والحَّ
َشار والِةْجغئ. والتثغث ُطْصَاَئٌج  طظعط ضاشرًا الثُّل والخَّ
َدى َوِديِن  ُ ْرَسَل َرُسوَلُھ ِباْل

َ
ِذي أ َو الَّ ُ طظ صعله تسالى: ﴿

ُْشِرُكوَن﴾. ِھ َوَلْو َكِرَه املْ ّلِ
ُ يِن   الّدِ

َ َرُه َع ِ ّقِ ِلُيْظ
َ ْ ا

السجة  غجة  لحعثاء  اهللا  ظثسع  التغظ،  ذلك  وتاى 
الثي  بالحفاء  ولطةرتى  والمشفرة،  بالرتمئ  وغغرعا 
الفضاك  بصرب  والمسرى  ولفجرى  جصما،  غشادر  ق 
طع  السمض  ذرغص  شغ  السغر  وظشث  الصغعد،  وضسر 
الثقشئ  دولئ  بإصاطئ  الثغظ  عثا  إلسجاز  الساططغظ 
صض:  عع؟  طاى  وغصعلعن  بعا.  والمئحر  المعسعدة 

 سسى أن غضعن صرغئا

جظث  أن  طع  المسطمغظ،  بغظ  الاأغغث  طظ  جظثا  لعا 
المتئعن،  وأبظاؤعا  أطاعط  عع  الخادق  المةاعثغظ 

ولغج ذشاتعا وجقدغعا.
إن الثغظ الظخغتئ، وأولى الظخغتئ باقسائار عع طا 
ظص سطغه الثغظ، ولصث أوخاظا رجعلظا الضرغط سطغه 
أشدض الخقة والسقم بصعله «َق ُغْطَثُغ اْلُمْآِطُظ ِطْظ 
افظزمئ  عثه  طظ  لثغظا  ولصث  َتْغِظ»،  َطرَّ َواِتٍث  ُجْتٍر 
عثه  طع  الاساطض  غظئشغ  شإظه  ولثلك  وطرات،  طرات 
جغاجات  لاظفغث  أدوات  أظعا  صاسثة  سطى  افظزمئ 
الثول الشربغئ وتفر أطظ ضغان غععد ق أضبر، وإذا 
ضاظئ التال ضثلك شإن طظ افولعغات في طةاعث أو 
طثطص غسسى لاترغر شطسطغظ عع الاساون طع أبظاء 
بفدح  وذلك  الرعان،  وسطغعط  السظث  وعط  افطئ، 
صطسعط  شغ  والاسةغض  وتسرغاعط  التضام  عآقء 
ق  لطاترغر،  المسطمغظ  أطام  افولى  السصئئ  بعخفعط 
بالسماح لعط بائغغخ وجعععط وتسعغص أظفسعط، 
الاثخض  سظ  المطعبئ  الظةسئ  أغثغعط  بضش  وضثلك 

شغ صدغئ شطسطغظ.
لمظ  الظخر  طعاظع  طظ  عع  عآقء  إلى  الرضعن  إن 
ِذيَن  الَّ  َ ِإ َتْرَكُنوا  ﴿َوَال  غصعل:  وجض  سج  واهللا  غافضر، 
ْوِلَياَء ُثمَّ َال 

َ
ِ ِمْن أ َّ ن ُدوِن  اُر َوَما َلُكم ّمِ ُكُم النَّ َظَلُموا َفَتَمسَّ

ُتنَصُروَن﴾ وضثلك لمظ غافضر وغاثبر شإظه جض وسق 
ْرُزْقُھ  َ َو   َمْخَرجًا  ُھ  لَّ َيْجَعل   َ َّ ِق  َيتَّ ﴿َوَمن  أغدا  غصعل 
ِإنَّ  َحْسُبُھ  َو  ُ َف  ِ َّ  َ َع ْل  َّ َيَتَو َوَمن  ِسُب  َ َيْح َال  َحْيُث  ِمْن 

 ﴾ٍء َقْدرًا ْ َ ّلِ 
ُ ُ ِل َّ ْمِرِه َقْد َجَعَل 

َ
َ َباِلُغ أ َّ

افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *
المئارضئ (شطسطغظ)

وطظ عظا، شإن تطك افظزمئ ق تصعم بما تصعم به طظ 
ولثلك  المطععف،  إغابئ  باب  طظ  وق  المسروف،  باب 
ضان حضرعا والبظاء سطغعا ق غشغر طظ واصسعا حغؤا، وق 
غساةطإ طظعا خغرا، وضان حضرعا سعضا سظ شدتعا 
تمضغظعا  شغ  غجغث  إظما  وتثاذلعا  إجراطعا  وضحش 

وتتصغص أغراضعا بإذقق غثعا وتئغغخ خعرتعا.
إن طعصش ترضئ تماس شغ حضر تطك افظزمئ والبظاء 
الثغر  رجاء  أو  إلغعا  الرضعن  باب  طظ  ضان  إن  سطغعا 
طخغئئ  عغ  تطك  شإن   - طسائسث  أطر  ولسطه   - طظعا 
ر افطر بالدشعط،  وإلصاء بالظفج إلى الاعطضئ، وق غئرَّ
شالدشعط عغ سغظ الفت الثي ُغظخإ لغصع المةاعثون 
شغه تتئ جطعة تطك الثول وأجعجة طثابراتعا، وضض 
ذلك فجض سغعن افجغاد طظ دول الشرب، ولسض لعثه 
افظزمئ طظ تارغت الثثاع واقتاعاء طا غضفغ لطظزر 
والتثر، وطا أطر الةماسات الةعادغئ شغ أششاظساان سظا 
بئسغث، إذ تط تصثغط السعن لطمةاعثغظ فجض سغعن 
ووخفعط  بسث  شغما  بعط  الفاك  تط  طبطما  أطرغضا، 

باإلرعاب فجض سغعن أطرغضا أغدا!
وأطا إن ضان افطر دبطعطاجغئ اصاداعا الدرورة طع 
الثبطعطاجغئ  تطك  شإن  غصال،  صث  ضما  افظزمئ  تطك 
وق  دسما  غجة  فعض  تظاب  لظ  وعغ  طضاظعا،  غغر  شغ 
جطئا،  افطر  جغظسضج  وإظما  وسعظا،  جظثا  لطةعاد 
وغقت  ذاصعا  الثغظ  لطمسطمغظ  بالظسئئ  وجغضعن 
ذشاتعط  طع  الاطئغع  واصع  إلى  أصرب  افظزمئ  تطك 
جظثعا  المصاوطئ  جاثسر  العصئ  وطع  وصاتطغعط، 
تضعن  شق  المسطمغظ،  جمععر  شغ  وسمصعا  الحسئغ 
صث تفزئ ظفسعا طظ افظزمئ الشادرة وق عغ أبصئ 

تامئ ضطمئ السثد: افظزمئ الماثاذلئ العاجإ شدتعا ق طثتعا

التخعل  إلى  أغداً  افوروبغ  اقتتاد  وغسسى 
شغ  وخاخئ  العجطى  آجغا  شغ  الظفعذ  بسخ  سطى 
تجغران/  ٧ شغ  المبال  جئغض  وسطى  أوزبغضساان. 

غعظغع ٢٠٢١ أشادت RFE / RL أن اقتتاد افوروبغ 
غعرو)  ططغعن   ١١) جعم  ترغطغعن   ١٤٢ خخص  صث 
لمفعضغئ  وشصاً  أوزبغضساان،  شغ  الرغفغئ  لطاظمغئ 
الخغظ  وتتاول  أوزبغضساان.  شغ  افوروبغ  اقتتاد 
أغداً تعجغع ظفعذعا شغ آجغا العجطى. ووشصاً لفغاالغ 
المثظغ  المةامع  صداغا  دراجئ  طرضج  طثغر  ضعلغك 
شغ أوضراظغا شصث خخخئ الخغظ أضبر طظ ٥٠ ططغار 
آجغا  طظ  والشاز  الظفط  لظصض  بثغطئ  ذرق  لئظاء  دوقر 
العجطى. وطظ المسروف أن الخغظ تتاول إسادة بظاء 
ذرغص الترغر السزغط واضاساب ظفعذ اصاخادي. وطظ 
افطبطئ سطى ذلك طحروع إظحاء خط جضئ تثغث بغظ 
طثغظئ بظةغضغظئ وجمرصظث. فظه تسإ خئر شغ طعصع 
خقل  شإظه  ٢٠٢١م  ظغسان/أبرغض   ٢٦ شغ   Kun.Uz
المتادبات شغ دوحظئه رضج طمبطع وزارتغ الظصض شغ 
الظصض  طمر  تطعغر  سطى  وذاجغضساان  أوزبغضساان 

افوزبغضغ الطاجغضغ الخغظغ.
وطع ذلك غمضظ الصعل إن الخراع شغ آجغا العجطى 
عما  قسئغظ  بغظ  أجاجاً  عع  أوزبغضساان  وخاخئ 
طظ  الظفعذ  ضسإ  روجغا  جاتاول  وأطرغضا.  روجغا 
خقل المةامع اقصاخادي افوروبغ افوراجغ وطظزمئ 
لطاساون،  حظشعاي  وطظزمئ  الةماسغ  افطظ  طساعثة 
ذرغص  سظ  الظفعذ  ضسإ  إلى  أطرغضا  جاسسى  بغظما 
الاشطشض البصاشغ واإلصراض طظ خقل الئظك وخظثوق 
الظصث الثولغغظ. تسامث روجغا أضبر سطى الصعة لاأضغث 
ظفعذعا. وغادح عثا طظ خقل الخراع الثطعي افخغر 
أن  المرجح  وطظ  الصرغغجغئ.  الطاجغضغئ  التثود  سطى 
تسامث روجغا وأطرغضا سطى أوزبغضساان ضمعذأ صثم 
شغ آجغا العجطى شغ طتاولئ لةسض أوزبغضساان رائثة 
الطرغصئ  بعثه  روجغا  تاولئ  إذا  شإظه  المظطصئ.  شغ 
غمضظ  المظطصئ،  شغ  أخرى  دول  إلى  ظفعذعا  ظصض 
فطرغضا ظحر وتثتعا السسضرغئ طظ الصعات وافجطتئ 
وذاجضساان  أوزبغضساان  شغ  أششاظساان  تشادر  الاغ 
شغ  اقصاخادي  العضع  لاتسغظ  اجاثثاطعما  بط 

أششاظساان طظ أجض صمع السثط الحسئغ عظاك.
ذاجغضساان  إلى  طغرزغاغغش  زغارة  إلى  الظزر  شغظئشغ 
لعثه  الثصغصئ  الافاخغض  أطا  الصداغا.  عثه  ضعء  شغ 
طظ  أو  اضامالعا  بسث  طسرشاعا  طظ  شسظامضظ  الجغارة 

خقل طاابسئ افتثاث.
لفجش شإن بقدظا الغعم غتضمعا التضام الروغئدات 
عآقء  بصغ  وذالما  المساسمرغظ.  لطضفار  المعالعن 
التضام شطظ غثرج رأس افطئ اإلجقطغئ طظ ربصئ الفصر 
طظ  لطثقص  العتغثة  الطرغصئ  شإن  لثلك  والئآس. 
ذلك عغ إلصاء التضام شغ طجبطئ الاارغت وإصاطئ دولئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة! وق تعجث ذرغصئ 
أخرى لطثقص، وعغ صائمئ صرغئا بإذن اهللا شعغ وسث 
ُھ  اهللا جئتاظه وتسالى، ولظ غثطش اهللا وسثه! ﴿َوَعَد اللَّ
ْرِض 

َ
ْمِ  اْأل ُ َّ ْسَتْخِلَف َ اِت َل َ ِ ا ِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ الَّ

 َ ِذي اْرَت ُم الَّ ُ َ ْم ِدي ُ نَّ َل َ ْم َوَلُيَمّكِ ِ ِذيَن ِمن َقْبِل
َكَما اْسَتْخَلَف الَّ

ي  ِ ْشِرُكوَن 
ُ ِ َال  ْعُبُدوَن

َ ْمنًا 
َ
ْم أ ِ ْعِد َخْوِف َ ن  م ّمِ ُ َّ َل ْم َوَلُيَبّدِ ُ َل

 ﴾ُم اْلَفاِسُقوَن ُ وَلِئَك 
ُ
ِلَك َفأ

ٰ
ْعَد َذ َ ئًا َوَمن َكَفَر  ْ َش

ظحر طعصع جئعتظغك أوزبغضساان شغ ٧ تجغران/غعظغع 
٢٠٢١م الثئر الاالغ: "غصعم رئغج أوزبغضساان حعضئ 
طغرزغاغغش بجغارة رجمغئ إلى ذاجغضساان غعطغ ١٠

و١١ تجغران/غعظغع. وصث أسطظ ذلك جضرتغره الختفغ 
حغرزود أجثوف شغ اإلغةاز الختفغ لممبطغ وجائض 
الرئغسغئ  المفاوضات  شإن  أجثوف  وبتسإ  اإلسقم. 
جاةرى شغ الغعم افول طظ الجغارة شغ طثغظئ دوحظئه. 
وأغدا تط الاثطغط لسثد طظ الاثابغر شغ الغعم الباظغ 

طظ الجغارة شغ طثغظئ خعجظث".
لفعط دواشع وطصاخث زغارة رئغج أوزبغضساان حعضئ 
طغرزغاغغش إلى ذاجغضساان طظ الدروري اقلافات إلى 

التصائص الاالغئ:
اجاراتغةغًا  طظ المسروف أن أوزبغضساان تتاض طعصساً 
تتاض  أغدا  العجطى  وآجغا  العجطى،  آجغا  شغ  طعماً 
السحرغظ  الصرن  أوائض  وشغ  أوراجغا.  شغ  ضعثا  طعصسا 
ذرح المظزر الةغعجغاجغ الئرغطاظغ عغطفعرد طاضغظثر 
شضرة أن "ضض طظ غسغطر سطى آجغا العجطى غسغطر 
سطى  غسغطر  أوراجغا  سطى  غسغطر  وطظ  أوراجغا  سطى 
بأن  الصائض  الرأي  طع  المتططغظ  طسزط  غافص  السالط". 
الاتثغات الرئغسغئ لفطظ السالمغ سطى المثى الصخغر 
لثلك  افوراجغ.  الفداء  شغ  العضع  باطعر  طرتئطئ 
غاخاسث الخراع بغظ القسئغظ الرئغسغغظ شغ المظطصئ: 

روجغا والعقغات الماتثة واقتتاد افوروبغ والخغظ.
صاسثة  إخراج  شغ  روجغا  ظةتئ  المبال  جئغض  شسطى 
صرغغججاان،  شغ  طاظاس  ططار  طظ  أطرغضغئ  سسضرغئ 
ولضظ أطرغضا ق تساسطط بسععلئ. لصث جاءت أطرغضا 
إلى آجغا العجطى بحضض جثي ولائصى لفارة ذعغطئ. 
وخاخئ اآلن سظثطا تصعم بستإ صعاتعا طظ أششاظساان 
شإن آجغا العجطى وخاخئ أوزبغضساان طعمئ لطشاغئ 
بالظسئئ لعا. ووشصا لئسخ السسضرغغظ وطمبطغ اإلدارة 
افطرغضغئ تسائر أوزبغضساان وذاجغضساان طظ أشدض 
افطاضظ لظحر الصعات افطرغضغئ. جاسسى أطرغضا أغدًا 
إلى السغطرة سطى صطاع الطاصئ شغ المظطصئ. وروجغا 
عغ  وتثعا  ذاجغضساان  فن  عثا.  إلى  تسسى  أغداً 
الاغ تماطك اتاغاذغات ضثمئ طظ الطاصئ الضعروطائغئ 
اتاغاذغات  جمغع  ظخش  طظ  غصرب  طا  تمبض  والاغ 
الطاصئ الضعروطائغئ شغ آجغا العجطى. وغاثشص تعالغ 
١٠٠٠ ظعر سئر ذاجغضساان. ووشصاً لئسخ الاصثغرات 
٥٢٧ سطى  المائغئ  المعارد  عثه  طظ  التخعل  غمضظ 
آجغا  طعصع  أورده  لما  ووشصاً  ضعرباء!  ضغطعواط  ططغار 
الخظاسئ  وزغر  صال  تجغران/غعظغع ٢٠٢١  شغ ٧  بطج 
والاضظعلعجغات الةثغثة شغ ذاجغضساان حغرالغ ضئغر 
الفدئ  طظ  اتاغاذغات  أضئر  لثغعا  ذاجغضساان  "إن 
والثعإ وُولفرام والظتاس والمسادن افخرى شغ آجغا 
العجطى". وعثا بطئغسئ التال غاسئإ شغ جغقن لساب 
الضفار  المساسمرغظ. ولضظ سطى الرغط طظ اإلطضاظات 
شغ  دولئ  أشصر  ذاجغضساان  ُتسث  العائطئ  اقصاخادغئ 
آجغا العجطى وشصاً لمةطئ جطعبال شاغظاظج الاغ تساظث 
إلى بغاظات طظ الئظك وخظثوق الظصث الثولغغظ! وشغ 
غئطس  ظسمئ)  ططغعن   ٩,١ جضاظعا  (سثد  ذاجغضساان 
ظخغإ الفرد طظ الظاتب المتطغ اإلجمالغ تعالغ ٨٠٠

دوقر أطرغضغ شصط! وعثا غسظغ أظه طظ غغر المرجح أن 
غاطصى طغرزغاغغش دسماً اصاخادغاً طظ ذاجغضساان.

طاذا وراء زغارة طريزغاغغش لطاجغضساان؟
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ إجقم أبع خطغض – أوزبغضساانـ 

حزب التحریر/ والیۀ سوریا
وقفۀ بعنوان: فتح الجبهات یسقط االنتخابات

وکالۀ التحقیق الوطنیۀ الهندیۀ
تعتبر النقاش حول الخالفۀ تهمۀ تستحق العقوبۀ!

الظاس تئسغئ عثا العجط وسطمعا طا عغ أجظثاته.
أوجاذعا،  وضثلك  السغاجغئ  الضاض  جصطئ  لصث  ظسط 
ولط  الظاس  سصغثة  رتط  طظ  تثرج  لط  فظعا  جصطئ 
تسئر سظعا تاى وفظعا لط تضظ غعطاً برغؤئ طظ اقرتئاط 
والائسغئ، جصطئ فظعا ق تتمض تقً وإظما تخثر لطظاس 
التطعل الاغ ُتصرعا السفارات، تطعقً طسطئئ ق تعثف إق 

إلبصاء تسطط الظزام الةئري.
إن جصعط الضاض السغاجغئ وأجظثاتعا سظث الظاس لغج 
طسظاه سجوشعا سظ الئتث سمظ غمبض بعرتعا وططالئعا 
ُتسطغ  لمظ  جئص  طما  تــثرا  أضبر  أخئتئ  ولضظعا 

تمبغطعا السغاجغ.
طدى  وصئ  أي  طظ  وأضبر  الغعم  العاجإ  أخئح  لصث 
اقلافاف تعل التجب السغاجغ خاتإ المحروع المئثئغ 

والعجط السغاجغ العاسغ شعع المعخض لئر افطان.
حّضطه  وطا  وجط  طظ  تعله  وطا  السغاجغ  شالتجب 
طظ رأي سام غامغج بالعسغ عع الثي غئصغ خط السغر 
غتاك  وطا  غرغث  طا  غسطط  شعع  العثف،  ظتع  طساصغما 

وضغش غخض وغسطط ضغش غثطط وغرجط.
عثا  تعل  تطاش  فن  التاجئ  بأطج  الغعم  البعرة  إن 
فجطه  خرجئ  طا  تتصص  خقله  طظ  ــثي  وال العجط 
وتاتصص حسارات بعرتعا وتظاخر سطى الماآطرغظ سطغعا 

وسطى ضض طضر دبر لعا وضض ضغث طظ أسثائعا.
إن وجعد وجط جغاجّغ ذي شضر ووسغ وغاساذى طع 
ضض تفخغقت البعرة وأتثابعا تسإ أتضام حرع اهللا 
جئتاظه عع طا تتااجه البعرة الغعم تاى غضرطظا اهللا 
وطا  اهللا  رضعان  وظغض  الةئري  التضط  طظ  بالثقص 

 ذلك سطى اهللا بسجغج

العجط السغاجغ العاسغ
عع خمام أطان لطبعرة
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 افربساء ٥ طظ ذي الصسثة ١٤٤٢عـ المعاشص ١٦ تجغران/غعظغع ٢٠٢١ طـ  ٤     السثد ٣٤٣

حعثت أششاظساان طعجات طظ اقغاغاقت المساعثشئ والافةغرات الصاتطئ داخض المساجث بغظ المخطغظ خقل 
السام الماضغ، طما أجفر سظ طصاض طؤات السطماء المسطمغظ وأئمئ المساجث وطتاضري الثراجات اإلجقطغئ. 
وصث اسائر سثد طظ السطماء افششان أن طبض عثه العةمات "طبغرة لطحك" جثا فظعط غاعمعن بحضض صاذع 
أخثر  سطغه  وبظاء  الصثرة.  المآاطرات  عثه  بمبض  طاطئسئ  بأظعا  التالغ  الظزام  شغ  الثاخطغئ  السظاخر  بسخ 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ أششاظساان بغاظا ختفغا أدان شغه بأحث السئارات الممضظئ اغاغال السطماء 
والافةغرات شغ المساجث، واسائر عثه افسمال العتحغئ ذروة اإلرعاب والسثاوة العاضتئ هللا جئتاظه وتسالى 
وظئغه ملسو هيلع هللا ىلص والمآطظغظ والمخطغظ. وصال: لصث تتعل العةعم سطى السطماء والمساجث إلى لسئئ (جرغئ) طسصثة غاط 
طظ خقلعا اجاعثاف تغاة السطماء والمصثجات اإلجقطغئ طظ جاظإ السظاخر الماعرذئ شغ الترب والحآون 
افششاظغئ لضسإ المجغث طظ الظفعذ والاظازقت طظ خقل طتادبات السقم. وأضاف: غةإ سطى حسإ أششاظساان 
المةاعث أن غثرك أن اغاغال السطماء لغج تثبا سادغا، وق غظئشغ أن غآخث باسائاره أطرًا طسطَّماً به، تغث غئثو 
أن المآاطرات المظعةغئ والعادشئ تسمض سطى إجضات أخعات السطماء الخالتغظ إلبساد الظاس سظ المساجث. 
والتصغصئ أن الفعائث الرئغسغئ لمبض عثه الةرائط الاغ ق تشافر تثعإ طئاحرة إلى اقتاقل والتضام الثعظئ 
والحثخغات السطماظغئ والمةامسات المثظغئ، طما غثطص شةعات ططتعظئ بغظ الظاس والسطماء طما جغآدي شغ 
ظعاغئ المطاف إلى ظمع السطماظغئ واإللتاد شغ أششاظساان. وغةإ سطى السطماء المثطخغظ أن غثرضعا أغدا أن 
الظزام التالغ السمغض ططاجم شصط بتماغئ أطظ الثعظئ وافشراد الفاجثغظ وطراضج الثسارة والتاظات؛ ولثلك، 
شإن تعشغر افطظ لطسطماء والمساجث لغج أولعغئ بالظسئئ لعثا الظزام. ولع ضان اغاغال السطماء المثطخغظ صث 
تسئإ شغ إبارة ضمغر التضام الثطى الرخغص، لما ضان تخرشعط بق رتمئ تةاه طبض عثه افسمال الحظغسئ.

أضث رئغج طةطج ظعاب الحسإ راحث الشظعحغ غعم 
اقبظغظ ٠٧ تجغران/غعظغع ٢٠٢١، لثى اجاصئاله شغ 
صخر باردو، ضاتإ الثولئ الئرغطاظغ لطثارجغئ المضّطش 
جغمج  أشرغصغا،  وحمال  افوجط  الحرق  بحآون 
ضطغفرلغ، "تاجئ تعظج إلى الثسط الئرغطاظغ والعصعف 
إلى جاظئعا، ق جغما شغ عثا الزرف الثي تساسث شغه 

لمفاوضات جثغثة طع خظثوق الظصث الثولغ".
إلى  دسا  الشظعحغ  أن  لطئرلمان،  إسقطغ  بقغ  وذضر 
ضرورة تسجغج اقجابمار الئرغطاظغ شغ تعظج، وتحةغع 
السغاح الئرغطاظغغظ سطى اإلصئال سطى العجعئ الاعظسغئ، 
ودشع الاساون الاةاري واقصاخادي بغظ الئطثغظ، وشاح 
آشاق أطام الططئئ والحئاب الاعظسغ شغ إذار الاساون 
الةاطسغ وافضادغمغ. وأضث الشظعحغ أن تعظج تسعل، 
سطى  وأغدا  الئحري،  رخغثعا  "سطى  المةال،  عثا  شغ 
دسط أخثصائعا، وشغ طصّثطاعط برغطاظغا الاغ جاظثت 

طثاطش طراتض المسار اقظاصالغ شغ تعظج".

الئرغطاظغ  لطثارجغئ  الثولئ  ضاتإ  أضث  ظاتغاه،  طظ 
أشرغصغا،  وحمال  افوجط  الحرق  بحآون  المضطش 
اقظاصال  طسار  لظةاح  تصثغره  ذاته،  المخثر  تسإ 
تسث  تعظج  أن  طسائرا  تعظج،  شغ  الثغمصراذغ 
"ظمعذجا لظةاح الثغمصراذغئ شغ السالط السربغ". وسئر 
وشص ظص الئقغ، سظ اجاسثاد برغطاظغا لثسط تعظج 
الظصثغئ،  المآجسات  ولثى  الثولغئ  المتاشض  شغ 
خاخئ شغ ظض العضع اقصاخادي الخسإ الثي تمر 

به. (جرغثة الحروق).
تعظج  بروات  سطى  غثعا  تدع  الاغ  برغطاظغا  إن 
سصغثتعط  لطسقح  التاططئ  لطصعات  وتخعغ  الطاصّغئ، 
افطظغئ والسسضرغئ، وتةسطعط طةرد تراس لتصعلعا 
ووضع  التضعطئ  عغضطئ  سطى  وتحرف  الئارولغئ، 
المحعث  بعظثجئ  وتصعم  اقجاراتغةغئ،  خططعا 
السغاجغ بسث وضع غثعا سطى جض افبعاق اإلسقطّغئ، 
الحئابغئ،  الئطث  ذاصات  اجاصطاب  سطى  وتسمض 
ودولاه  اإلجقم  جططان  تشغغإ  شغ  وتسامغئ 
وطتاربئ أتضاطه الحرسّغئ، عغ دولئ خطغئّغئ تثعض 
وتسطظ  تدارغئ  طسرضئ  والمسطمغظ  اإلجقم  ضث 

وقءعا لضغان غععد وتثسط بصاء افظزمئ الةئرّغئ.
إن برغطاظغا الاغ غططإ بسدعط وّدعا وغسامغئ شغ 
تئغغخ جرائمعا أو الاطئغع طسعا أو تفدغض تدظعا 
سطى تدظ شرظسا وأطرغضا (طع أّن طّطئ الضفر واتثة)، 
بالثضرى  الصرغإ  بافطج  اتافطئ  الاغ  ظفسعا  عغ 
تمارس  طظ  وعغ  المحآوم،  بطفعر  لعسث  المؤعغئ 
العخاغئ المئاحرة سطى صدغئ شطسطغظ ضأتث أسداء 
ضغان  طع  المجسعم  لطسقم  الراسغئ  الرباسغئ  الطةظئ 
غععد، وعغ ظفسعا طظ خرح طسآولععا السابصعن 
بثورعط  غفاثرون  بأظعط  طّرة  طظ  أضبر  والقتصعن 

شغ تأجغج ضغان غععد.
برغطاظغا  بسغاجئ  دراغئ  أدظى  لثغه  طظ  ضض  إّن 
وأعطعا  وشطسطغظ  بساطئ  المسطمغظ  تةاه  اإلجراطغئ 
لطمسطمغظ  سثاءعا  أن  اإلدراك  تمام  غثرك  بثاخئ، 
وأّظه  الاارغت،  ضااب  شغ  سابرة  خفتئ  طةرد  لغج 
ضغان  غرس  أو  الثقشئ  دولئ  عثم  تث  سظث  غصش  لط 
غععد شغ صطإ افطئ اإلجقطغئ، إظما عع سثاء طسامر 
الئرغطاظغئ  التضعطئ  رئغج  تفاخر  تغث  الغعم،  إلى 
التالغ بعرغج جعظسعن بشرس بقده لضغان غععد 
ضثظةر شغ صطإ الئقد اإلجقطغئ طظ خقل وسث بطفعر، 
ووصعشعا إلى جاظإ ضغاظعط الشاخإ إلى غعطظا عثا... 

(بغ بغ جغ، ٢٠٢٠/٠٧/٠١).

برغطاظغا سثّو طئني 
ق غعالغعا إق خائظ هللا ولرجعله ولطمآطظني

ـــــــــ بصطط: المعظثس وجام افذرش – وقغئ تعظجـ  ــــــــــ

شإن ضاظئ برغطاظغا بعثا السةض طظ اإلجرام شغ تص 
السثو؟!  عع  شمظ  الشظعحغ  رأي  سطى  (خثغصئ)  افّطئ 
وضغش ُغظازر طّمظ باحر تمجغص افطئ اإلجقطغئ إلى 
الةرائط  أبحع  وارتضإ  شطسطغظ،  أعض  وحّرد  أحقء 
وغغرعما،  وأششاظساان  السراق  شغ  أطرغضا  جاظإ  إلى 
وظعإ برواتظا لسصعد ذعغطئ، أن غساظث ظعدئ بطثظا 
وسعظعا  دسمعا  ُغططإ  ضغش  بض  اصاخادعا؟!  وغثسط 
ووجاذاعا طع خظثوق الظعإ الثولغ واهللا جئتاظه 
ُضُط الظَّاُر  َشَاَمسَّ َظَطُمعا  ِإَلى الَِّثغَظ  َتْرَضُظعا  ﴿َوَق  غصعل: 
َوَطا َلُضط طِّظ ُدوِن اهللاَِّ ِطْظ َأْوِلَغاَء ُبطَّ َق ُتظَخُروَن﴾؟! 
«َق  ملسو هيلع هللا ىلص:  صعله  إلى  وأطباله  الشظعحغ  غسامع  ألط 

َتْسَاِدغُؤعا ِبَظاِر اْلُمْحِرِضغَظ»؟!
تافاخر  اإلجقطغئ  لفطئ  طتاربئ  سثّوة  برغطاظغا  إن 
خائظ  إق  وراءعا  غطعث  وق  غععد  لضغان  بثسمعا 
وبرواتظا  بقدظا  شغ  أخغطئ  ذاطسئ  وعغ  فطاه، 
وتالمئ باثطغر دغظظا وبصاشاظا بض ق تثخر جعثا شغ 

تتصغص ذلك. وسطغه شاإلجراء الحرسغ العتغث طسعا عع 
لط  وطظ  وطثدعا،  سعظعا  ذطإ  بثل  سثّوة  اتثاذعا 
غفسض ذلك، تتئ أّي ذرغسئ، شصث أخئح شغ شسطاط 
المتاض  لثغراتظا  الظاعإ  لئقدظا  المساسمر  الشرب 
ولرجعله  هللا  خغاظئ  طظ  ذلك  بسث  شعض  فرضظا. 
دطاء  شغ  تفرغطا  ذلك  طظ  أضئر  وعض  ولطمآطظغظ؟! 
غث  سطى  أو  برغطاظغا  طع  المسارك  شغ  جصطعا  الثغظ 

طظ وسثعط بطفعر بافرض المئارضئ؟!
طظ  له  غسث  لط  تعظج،  شغ  السغاجغ  العجط  إن 
ذرغص لطعخعل إلى السططئ أو الئصاء شغعا غغر ذرغص 
وتسطغط  السثو  اجاةثاء  ذرغص  والمثلئ،  المعاظئ 
المسغرة  وخطئ  ولصث  المساسمر،  لطضاشر  رصابظا 
الغعم سطى عثا الطرغص إلى جسض تعظج سطى حفغر 
العاوغئ، بطثا طسثا غاثطى سظ دغظه طظ أجض إرضاء 
سثوه، بطثا تابسا ذلغق غضاد أعطه غةعسعن وبقدعط 
تجخر بالثغرات، غساةثون الفاات وبرواتعط غسطمعا 
والمآجسات  اقجاسمارغئ  لطحرضات  التضام  أحئاه 
طظ  تأضثوا  صث  تعظج،  أعض  وإن  الظاعئئ.  المالغئ 
خغاظئ الطئصئ السغاجغئ برطاعا وطا سادوا غبصعن شغ 
عثه الصغادات المجسعطئ، بض عط غئتبعن سظ صغادة 
خادصئ طثطخئ وصث بثأوا غاططسعن إلى تجب الاترغر 

وصغادته وطحروسه.
جسطاعط  طمظ  افطئ  وجغعش  ضئاط  شإن  وسطغه 
والظفط  الشاز  تصعل  لظعإ  تراس  طةرد  برغطاظغا 
حرسا  ططالئعن  تعظج،  وطظعا  اإلجقطغئ  الئقد  شغ 
بالاترك سطى أجاس السصغثة السسضرغئ اإلجقطغئ، لرد 
أطئ  سطى  التاصث  الخطغئغ  الشربغ  الئرغطاظغ  السثوان 
وذطإ  اجاةثائعط  ق  غععد،  لضغان  والثاسط  اإلجقم 
سعظعط والامسح سطى أساابعط واظازار وجاذاعط طع 
المآجسات الربعغئ الثولغئ وضأظظا أطئ بق سصغثة وق 
دغظ وق تارغت سرغص شغ التضط واإلدارة وق صثرة لظا 

سطى تسغغر حآوظظا بمسجل سظ تثخض الشرب!
وإظه صث آن لرجال افطئ المثطخغظ أن غاترضعا قصاقع 
وبقدظا  برواتظا  جسطعا  الثغظ  افصجام  التضام  سروش 
ظاعإ  لضض  طئاتا  وضق  ذاطع  لضض  ططمسا  وأدطشاظا 
ولّص دولغ، وأن غصغمعا الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 
طظعاج الظئعة شاترر افرض المئارضئ وتتمض اإلجقم 
رجالئ ظعر وتترك جغعحعا ظتع أوروبا السةعز الحمطاء 
وترشع راغات السصاب سالغئ سطى روطا ضما رشساعا سطى 
إجطظئعل طظ صئض تتصغصا لئحارة المخطفى ملسو هيلع هللا ىلص: «ثُمَّ 

 «ِة تَكُوُن ِخَالَفٌة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

تّفجت  الاغ  افجئاب  أعط  أتث  ولسض  طخطح،  صاجط 
ظفعذ  تعجع  عع  السراصغئ   ٢٠١٩ تحرغظ  اظافاضئ 
المطغحغات المسطتئ سطى تساب الثولئ، تغث تدمظئ 
الثولئ  بغث  السقح  تخر  ضرورة  المتاةغظ  ططالإ 
وإخراج الظفعذ اإلغراظغ طظ السراق تتئ حسار "إغران 
برة برة" وعثا طا أبار تفغزئ عثه الةماسات وتسرضعا 

لقظافاضئ بالصاض والاشغغإ واقغاغال.
الحسإ  غآرق  ضابعجا  المطغحغات  عثه  باتئ  واآلن 
السراصغ وعط غرون ذعاب عغئئ الثولئ وسةج التضعطئ 
أطام الاخثي لعط وشرض الصاظعن سطغعط، خاخئ بسث 
اضافائعط شغ الامعغض ذاتغا سظ ذرغص تعرغإ الظفط 
وتةارة المثثرات والسغطرة سطى المظاشث واقخاطاف 

وأخث اإلتاوات طظ الاةار.
وغئثو أن أطرغضا الاغ تسئئئ شغ خطص عثه المأجاة طظث 
اتاقلعا لطسراق وصثوم الةماسات المسطتئ ضمظزمئ 
بثر طع التفظئ السغاجغئ الاغ جطئاعا طسعا وجمتئ 
لعثه الةماسات الاشطشض شغ طآجسات الثولئ، سظثطا 
المآجسات  شغ  المسطتئ  الةماسات  باشطشض  جمتئ 
اجامرار  طع  خئرعا  ظفث  صث  أظه  غئثو  السراصغئ، 
السسضرغئ،  الصعاسث  شغ  وجظعدعا  جفارتعا  اجاعثاف 
وصث تدطر لمعاجعاعا بالصعة السسضرغئ، ضما أحارت 
تخرغتات طسآولغظ أطرغضغغظ رشغسغ المساعى، وعغ 
اآلن تثشع بالضاظمغ لضئح جماح بسخ عثه الةماسات 
الصثس،  شغطص  صائث  جطغماظغ  صاجط  صاض  بسث  خاخئ 
لعثه  الراشخ  السراصغ  الحارع  طعصش  طظ  طسافغثة 
الةماسات، ولضظ غئثو أن الضاظمغ أضسش طظ عثه 
الثولئ  ضسش  السراصغ  الحسإ  أدرك  وصث  المعاجعئ 
عثد  وضغش  طخطح  لصاجط  اقساصال  سمطغئ  خقل  طظ 
سطى  التضعطئ  وأرغمعا  الثدراء  المظطصئ  المسطتعن 
تئرئاه، وبسث خروجه اجاصئض اجاصئال افبطال وتدر 
بالفخائض  واجامع  اإلغراظغ  الصثس  شغطص  صائث  صاآظغ 
المسطتئ ووضع تعجغعاته الاغ لط غسطظ سظعا، وصث 
تضعن تعجغعات بالاعثئئ لسثم الاخادم المسطح طع 
وبالرغط  الةماسات  عثه  أن  غثرك  أظه  خاخئ  الثولئ 
طظ اإلرعاب الثي تمارجه والاعثغثات لضظعا ق تخمث 
صرابئ  تسثادعا  والاغ  السراصغئ  المسطتئ  الصعات  أطام 

المطغعن إذا طا تخض خثام تصغصغ طسطح.
الاغ  المضاجإ  تثسر  أن  ترغث  ق  شإظعا  إغران  أطا 
تصصاعا طظ ظفعذعا شغ السراق وعغ تتاول أن تةسض 
بصغادة  الطئظاظغ  الظمعذج  غحابه  ظمعذجا  السراق  طظ 

تجبعا شغ لئظان.
وطظ ضض طا تصثم ظرى أن السراق بطث تائه شغ ظطمات 
افطرغضغ  المتاض  بغظ  بسخ؛  شعق  بسدعا  بقث 
والتضعطئ السمغطئ والمطغحغات المسطتئ، وأن جمغسعط 
أسثاء عثا الحسإ الةرغح وعط حرضاء شغ صاطه وظعإ 
برواته، وأظه ق سقج وق ظةاة لطحسإ السراصغ إق ببعرة 

سارطئ تسط جمغع الئقد تتئ صغادة طثطخئ.
أغعا المسطمعن شغ السراق: اسطمعا أن الحسعب أصعى 
طظ المتاض وصث جرباط طصاوطاه، وأصعى طظ التضعطات 
تصغصئ  وعط  الحسعب،  بعرات  أسغظضط  بأم  رأغاط  وصث 
أصعى طظ الةماسات المسطتئ الاغ ق تماطك افرضغئ 
الحسئغئ، وتأضثوا أن الادتغات الاغ جعف تصثطعظعا 
أصض  وسجضط،  تغاتضط  شغعا  تدتغات  وعغ  افطر  لعثا 
بضبغر طظ الادتغات الاغ جعف تثشسعظعا شغ اجامرار 

عثا العاصع المجري.
ُجعِل ِإَذا َدَساُضْط  ﴿َغا َأغَُّعا الَِّثغَظ آَطُظعا اْجَاِةغُئعا ِهللاَِّ َوِلطرَّ
َوَصْطِئِه  اْلَمْرِء  َبْغَظ  َغُتعُل  اهللاََّ  َأنَّ  َواْسَطُمعا  ُغْتِغغُضْط  ِلَما 

َوَأظَُّه ِإَلْغِه ُتْتَحُروَن﴾

ضاظئ  شإذا  جططاعا  بصعة  طصارظئ  الثولئ  عغئئ  إن 
أصعى  طسطتئ  جماسات  عظاك  وضاظئ  ضسغفئ  الثولئ 
طظعا تمارس الصاض وتسئث شغ أطظ الئقد واصاخاده 
شغ  حك  عظاك  شطغج  طتاجئئ،  أو  سصعبئ  تثاف  وق 

شصثان الثولئ عغئاعا وجغادتعا.
الةماسات  ضابعس  غسغح  أظه  الغعم  السراق  وواصع 

المسطتئ أو طا غسمى بالسقح المظفطئ.
طظ  بث  ق  التال،  عثا  إلى  الئطث  وخض  ضغش  ولمسرشئ 
والاضابر  والاضعغظ  الظحأة  لمسرشئ  العراء  إلى  السعدة 

وخعق إلى تعثغث الثولئ وجطإ جططاظعا.
السراصغئ  الترب  إبان  المسطتئ  الةماسات  أولى  ظحأت 
اإلغراظغئ وبثسط إغراظغ وعغ طظزمئ بثر الاغ أجسعا 
المةطج افسطى لطبعرة اإلجقطغئ، سطى غث طتمث باصر 

التضغط الثي اغاغض سام ٢٠٠٣.
ظععر جغح المعثي الاابع لمصاثى الخثر الثي حارك 
ساطغ  بغظ  أطرغضا  أحسطاعا  الاغ  الطائفغئ  الفاظئ  شغ 
شغما  اقصااال  شغ  الئطث  أبظاء  وإحشال  و٢٠٠٦   ٢٠٠٥
بغظعط لخرشعط سظ طصاوطاعا بسث افذى الثي ظالعا 
الحارع  اتعام  وبسث  المعجسئ،  المصاوطئ  ضربات  طظ 
والصاض  الطائفغئ  بالةرائط  المعثي  لةغح  السراصغ 
الةماسغ أو طا غسمى بفرق المعت ضث السظئ وإدراج 
والاعةغر  اإلبادة  سمطغات  شغ  المعثي  جغح  اجط 
اإلطاطغظ  طرصث  تفةغر  بسث  تثبئ  الاغ  الصسري 
السسضرغغظ شغ جاطراء، واساراف طصاثى الخثر بعجعد 
سظاخر شغ جغح المعثي طةرطئ وشاجثة، وعع بريء 
أظحطئ  باةمغث  صرارًا  الخثر  طصاثى  أخثر  طظعا، 
جغح المعثي ضاشئ اسائارًا طظ غعم ٢٩ آب/أغسطج 
٢٠٠٧م، وشصا لئغان خثر سظه "وإظه طظ غثض بثلك 
شق غتسئظ ظفسه طظامغا إلى ذلك السظعان السصائثي"، 
وشغ حعر آذار/طارس سام ٢٠٠٨ صثم المالضغ ظفسه 
الظطاق  واجسئ  سسضرغئ  سمطغئ  وصاد  وذظغ  ضئطض 
بالاساون طع الصعات افطرغضغئ والئرغطاظغئ شغ جظعب 
السراق سرشئ بخعلئ الفرجان اجاعثشئ ظفعذ جغح 
المعثي، وبسث أغام طظ الصاال الحرس أخثر طصاثى 
الخثر بغاظا إلى أشراد جغحه بعصش الصاال وإلصاء السقح 
وصاطئ صعات افطظ السراصغئ بسمطغات دعط واساصاقت 

واجسئ.
تثبئ  المسطتئ  لطمطغحغات  الظعسغئ  الظصطئ  ولضظ 
طظ  واجسئ  طظاذص  سطى  الثولئ  تظزغط  جغطرة  بسث 
أطاطه،  السراصغئ  المسطتئ  الصعات  واظستاب  السراق 
شأخثر المرجع الثغظغ سطغ السغسااظغ شاعى بالةعاد 
الضفائغ، شأضغفئ إلى الفخائض الرئغسغئ ضمظزمئ بثر 
وجراغا السقم طةاطغع جثد لئعا ظثاء المرجع الثغظغ 

سطغ السغسااظغ.
بط ظمئ عثه الفخائض وتظعع وقؤعا بسث سام ٢٠١٧
طا بغظ جغاجغئ ودغظغئ وإصطغمغئ (إغراظغئ)، وأخئح لعط 
الغث الطعلى شغ الئطث وتدثط ظفعذعا وخاخئ الفخائض 
المسطتئ المعالغئ إلغران وتتثغثًا بسث وخعل رئغج 
التضعطئ،  لرئاجئ  المعثي  سئث  سادل  السابص  العزراء 
تاى أخئح تسثادعا أضبر طظ ٤٠ شخغق طسطتا جطعط 
وقؤه إلغران، وأبرزعط طظزمئ بثر وضاائإ تجب اهللا 
السراصغ وسخائإ أعض التص وضاائإ الثراجاظغ وترضئ 
بشثاد  الساخمئ  حعثت  وصث  السقم،  وجراغا  الظةئاء 
خقل  المسطتئ  الةماسات  لاطك  اجاسراض  طظ  أضبر 
اصاتط  تجغران ٢٠٢٠  شفغ  الماضغئ؛  الصطغطئ  الفارات 
طسطتعن تابسعن لـضاائإ تجب اهللا المظطصئ الثدراء، 
سطى خطفغئ اساصال طا سرف تغظعا بـ"خطغئ الضاتغعحا"، 
وآخرعا تطعغص المظطصئ الثدراء إبر اساصال الصغادي 

ضابعس السقح املظفطئ
 وعغئئ الثولئ يف السراق

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طازن الثباغ – وقغئ السراقـ 

اغتیال العلماء والتفجیرات فی المساجد
یشیران إلى ذروة اإلرهاب والعداوة هللا سبحانه وتعالى

لظ غظخر الحام وغبأر لادتغات أعطعا طظ غساةثي رضا افسثاء وغظثرط شغ تطئغص خطعات تض أطرغضا 
طظ  الحام  غظخر  لظ  الحام.  بعرة  شغ  خرج  طظ  ضض  وغساصإ  اإلجرام  ظزام  أرضان  غبئئ  الثي  السغاجغ 
وغغر  المئاحرغظ  بحصغعط؛  افسثاء  طع  وظسص  وشاوض  وعادن  الةئعات  شةمث  افطئ  رصاب  سطى  تسطط 
وسجة.  ظخرًا  طظه  غرجع  طظ  أو  الثولغ)  (المةامع  غسارضغ  طظ  الحام  غظخر  لظ  (افخثصاء!)  المئاحرغظ 
لظ غظخر الحام داسط وق ضاطظ شضطعط أدوات رخغخئ تساثثطعا أطرغضا لعأد بعرة الحام وإسادة أعطعا 
إلى تزغرة الطشغان. لظ غظخر الحام إق رجال خادصعن غصطسعن التئال طع الثاسمغظ وغخطعظعا بالعاتث 
المثطخغظ  حاات  غطط  طحروع  افطئ،  سصغثة  خمغط  طظ  الثي  الثقص  طحروع  تعل  غطافعن  الصعار، 
بإجصاط  الادتغات  لااعغب  الثقص،  ذرغص  لعط  وغرجط  المسار  لعط  وغختح  الئعخطئ  لعط  وغدئط 
سطى  الظئعة  طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  ظض  شغ  اإلجقم  تضط  وإصاطئ  حروره  طظ  الظاس  وتثطغص  الظزام 

ٌز﴾. َعِز َلَقِويٌّ   َ َّ ِإنَّ  ُ َمن َينُصُرُه  َّ أظصاضه وأظعف أسثاء اهللا راغمئ: ﴿َوَلَينُصَرنَّ 
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