
ترائر  ظثاءات  سطئ  الظساء،  طظ  ضئغر  تحث  وجط 
شطسطغظ بإجصاط اتفاصغئ جغثاو. جاء ذلك خقل اجاماع 
تاحث تط تطئغئ لثسعة التاجئ أم سخام السغث شغ دغعان 
آل الترباوي الثي اضار بالترائر الطعاتغ لئغظ الثسعة 
طظ طثن شطسطغظ لغآضثن رشدعظ الاام لقتفاصغئ. 
تدمظ  الثي  الثااطغ  الئغان  بصراءة  اقجاماع  واخااط 
رشخ اتفاصغئ جغثاو لمثالفاعا الحرغسئ اإلجقطغئ وظئث 
الةمسغات الظسعغئ المحئععئ الاغ تسمض وشص أجظثات 
وتمعغض غربغئ طحئععئ، وططالئئ السططئ بإلشاء صاظعن 
تتثغث جظ الجواج. وشغما غطغ ظص الئغان الثااطغ لعثا 

اقجاماع المئارك:  بسط اهللا الرتمظ الرتغط
التمث هللا والخقة والسقم سطى رجعل اهللا وسطى آله 
وخئته وطظ واقه، أطا بسث، شصث اجامع الغعم عثا الةمع 
الشفغر طظ ترائر شطسطغظ لطاثارس والاصرغر شغ طخغئئ 
جغثاو وطفرداتعا وظاائةعا العخغمئ، وصث خرجظا طظ عثا 

اقجاماع المئارك بالئغان الثااطغ الاالغ:
١- ظتظ ظآضث سطى رشخ اتفاصغئ جغثاو وطفرداتعا، 
وظآضث أن سطى السططئ الفطسطغظغئ اقظستاب طظعا شعرا.

الظسعغئ  الةمسغات  طظ  الااطئ  براءتظا  ظسطظ   -٢
المحئععئ الاغ تاطصى الثسط طظ الشرب إلشساد أعطظا، 
وظرى أن عثه الةمسغات عغ رأس التربئ لضض طحارغع 
اإلشساد شغ بقدظا المئارضئ شطسطغظ، وظسطظ لطسمعم 
أن عثه الةمسغات ق تمبض ظساء شطسطغظ وترائرعا، 
بض غمبطظ أظفسعظ شصط وظتثر عثه الةمسغات طظ 

التثغث باجمظا.
٣- سطى السططئ الفطسطغظغئ الضش سظ السئث شغ صغمظا، 
اإلشسادغئ،  القطظعةغئ  الظحاذات  جمغع  سظ  والضش 
طبض تسطغط الثبضئ والرصص والشظاء، والضش سظ اشاسال 
أظحطئ اقخاقط المترم، والئراطب الممظعةئ إلشساد 

أوقدظا شغ المثارس والةاطسات.
الجواج  جظ  تتثغث  لصاظعن  الصاذع  رشدظا  ظسطظ   -٤

وسطى السططئ إلشاؤه.
٥- ظسطظ أظظا ظرشخ العخاغئ طظ أي جعئ ضاظئ وأظظا لط 
ولظ ظعضض أتثا بامبغطظا والظطص باجمظا أغا ضاظئ عثه 
الةعئ، ق وزارة المرأة وق الةمسغات الظسعغئ وق غغرعط.

٦- ظرشخ أي صاظعن طظ صعاظغظ افتعال الحثخغئ 
غثالش الحرع.

٧- إن اإلجقم صث أسطاظا التصعق الضاططئ غغر طظصعخئ 
ظاغةئ  عع  الغعم  المسطمغظ  ظساء  له  تاسرض  وطا 
سثم تطئغص الحرع شغ ضض طظاتغ التغاة وخخعخا 
شغ أتضام الظزام اقجاماسغ أي الصاظعن الثي غظزط 
سقصئ الرجض بالمرأة... إن طا غتثث لطمسطمغظ وطظعط 
حرع  تطئغص  سثم  طرّده  واضطعاد  جعر  طظ  الظساء 
ظساء  شغعا  ُتصاض  الاغ  الصاض  أسمال  وأن  التظغش،  اهللا 
طسطمات جئئعا أطران: افول عع افشضار والصغط الاغ 
الصاض  سصعبئ  إظجال  سثم  وباظغعا  جغثاو،  تادمظعا 
بالصاتض السمث، ضما حرع اهللا، ظاعغك سظ وجعد أسمال 
صاض ق سقصئ لعا بالمرأة بعخفعا اطرأة، بض افظزمئ 
الصاض  لةرغمئ  خخئئ  بغؤئ  تعجث  لقجقم  المثالفئ 
شأسثاد  جعاء.  تث  سطى  والظساء  الرجال  تةاه  وغغرعا 
طظ  سثدعط  أضساف  أضساف  عط  الرجال  طظ  الصاطى 

الظساء، فن افظزمئ الصائمئ ق سقصئ لعا باإلجقم.
٨- غتّمض التدعر طظ ترائر شطسطغظ ججءًا ضئغرًا طظ 
الظسعغئ  الةمسغات  إلى  الظساء  صاض  سظ  المسآولغئ 
الاغ ترشخ تطئغص أتضام الحرع سطى الةظاة وتترض 
المةامع  صغط  سطى  واقظصقب  الامرد  سطى  الظساء 
تطك  غعط  شما  ضتاغا...  لغضّظ  وتارضعظ  الفاضطئ، 
المسطمئ،  المرأة  بمساظاة  المااجرة  عع  الةمسغات 

وتظفغث أجظثات السار افجظئغئ.
٩- بئئ لظا أن ضض عثه الةمسغات الظسعغئ المحئععئ 
سظ  ولغج  الظساء  طظ  الحاذات  سظ  لطثشاع  تسمض 
تمبض  ق  الةمسغات  المرأة ولثلك شإظظا ظضرر أن عثه 

أغاً طظا طططصا.
ترائر شطسطغظ الثطغض 

٢٠٢٠/١/٧م - دغعان آل الترباوي.

إن شغ تارغت افطط أغاطاً طدغؤئ، عغ طعضع شثر لاطك افطط، شضغش إذا ضاظئ افطئ عغ افطئ اإلجقطغئ، وضاظئ تطك 
افغام طعضع تتصص بحرى التئغإ طتمث ؟ إظعا بق حك تضعن ظةعطاً شغ السماء، بض حمعجاً تدغء الثظغا وترشع 
افطئ إلى سظان السماء. شغ السحرغظ طظ جمادى افولى جظئ ٨٥٧عـ، تتصصئ بحرى الظئغ  بفاح الصسطظطغظغئ. 
وعع الصائض: «َلُاْفَاَتظَّ اْلُصْسَطْظِطغِظغَُّئ َشَطِظْسَط اْفَِطغُر َأِطغُرَعا َوَلِظْسَط اْلَةْغُح َذِلَك اْلَةْغُح». وإتغاء لعثه الثضرى غصغط 

تجب الاترغر/ وقغئ السعدان طآتمرًا غاتثث شغه بطئ طظ السطماء وأعض الفضر بسظعان:
(شاح الصسطظطغظغئ بحرى تتصصئ وبحرغات تساظعخ عمط الرجال)

شغسرظا تدعرضط، وتحرغفضط لطمآتمر، اعاماطاً بصداغا افطئ.
المضان: صاسئ الخثاصئ – الصاسئ الرئاجغئ – الثرذعم

الجطان: غعم افربساء ٢٠ جمادى افولى ١٤٤١عـ، المعاشص ٢٠٢٠/١/١٥م، الساسئ السادجئ والظخش طساًء.
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بصطط: افجااذة روق إبراعغط – بقد الحام

الاطعرات افخرية يف لغئغا

لصث بحرظا رجعل اهللا  بفاح الصسطظطغظغئ - وصث شاتئ 
روطا  وشاح   - ٨٥٧عـ  سام  بالدئط  الغعم  عثا  طبض  شغ 
وسعدة الثقشئ سطى طظعاج الظئعة وصاال غععد وعجغماعط 
حر عجغمئ... والرجعل  ق غظطص سظ الععى إن عع إق وتغ 
غعتى، وجااتصص بحارات الرجعل  البقث الئاصغئ بإذظه 
جئتاظه، ولضظعا ق تاتصص بظجول طقئضئ طظ السماء تعثغعا 
لظا، بض إن جظئ اهللا أن ظظخر اهللا شغظخرظا، شظصغط حرسه 
وظسطَغ خرح دولاه وُظسّث طا ظساطغع طظ صعة بط ظةاعث 
شغ جئغطه، وسظثعا تحرق افرض بالئحارات البقث الئاصغئ 
 وتحرق افرض بالثقشئ طظ جثغث، ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن

بَِنرْصِ اهللا َفْنرُصُ َمْن يََشاُء وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم﴾.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  الفرق بغظ ضربئ السغث وضربئ السئث  ...٢

- ق خقح فتعال المسطمغظ إق بظئث الرأجمالغئ وتتضغط 

   حرع اهللا تسالى ...٢

- الصئطغئ وخطعرتعا سطى أطظ أعض السعدان  ...٤

- طظ حرف شاح الصسطظطغظغئ إلى حرف السمض 

   إلصاطئ الثقشئ ...٤
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ضطمئ السثد

وجه أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض 
أبع الرحائ خطابا إلى افطئ اإلجقطغئ خغر أطئ أخرجئ 
لطظاس، وإلى تمطئ الثسعة افخغار افبرار، وإلى الدغعف 
الضرام سطى خفتاته شغ وجائض الاعاخض اإللضاروظغ، 
صال شغه: (إن شغ تارغت افطط أغاطاً طدغؤئ عغ طعضع 
شثر لاطك افطط شضغش إذا ضاظئ تطك افغام طعصع تتصص 
بحرى رجعل اهللا ؟ إظعا ق حك تضعن ظةعطا تحع شغ 
السماء بض حمعجاً تدغء الثظغا وترشع افطئ إلى سظان 
السماء... وطظ عثه افغام أغاطظا الشراء عثه، أغام ذضرى 

شاح الصسطظطغظغئ).
وصئض أن أحرع شغ تتطغض الثطاب والشعص شغ طساظغه 
السمغصئ، ودققته الضئغرة، أحغر إلى أن الماضطط لغج 
باتبا تارغثغا، وق سالما أو خطغئا أو طثرجا، وإن ضاظئ 
تطك الخفات شغه طاأخطئ، ولضظه صائث سزغط لمسغرة 
سزغمئ لغج لعا ظزغر شغ تارغثظا المساخر، إظه أطغر 
لتجب جغاجغ طئثؤه اإلجقم، غسسى قجاؤظاف التغاة 
وذلك  الجطان،  طظ  صرن  طظث  اظصطسئ  الاغ  اإلجقطغئ 
افرض،  شغ  جمغسا  لطمسطمغظ  الثقشئ  دولئ  بإصاطئ 
لاتضط الظاس بحرع اهللا، وتتمض دسعة اهللا إلى السالط 

أجمع بالثسعة والةعاد شغ جئغض اهللا.
إظه ضقم بطغس خادر سظ سالط جطغض شغ ذضرى تثث 
شغ  افطغر  خاذئظا  الثي  التثث  بأن  ذلك  سزغط، 
 ، ذضراه صث ارتئط ارتئاذا وبغصا بئحرى رجعل اهللا
شغ تثغبه الحرغش الثي رواه أتمث سظ َسْئث اهللاَِّ بظ 
 َِّسمرو بظ الساص صال: َبْغَظَما َظْتُظ َتْعَل َرُجعِل اهللا

َظْضُاُإ ِإْذ ُجِؤَض َرُجعُل اهللاَِّ  َأيُّ اْلَمِثغَظَاْغِظ ُتْفَاُح َأوَّقً 
«َمِديَنُة   : اهللاَِّ  َرُجعُل  َشَصاَل  ُروِطغَُّئ؟  َأْو  ُصْسَطْظِطغِظغَُّئ 
رواه  شغما  وضثلك  ُقْسطَْنِطيِنيََّة»،  يَْعِني  الً،  أَوَّ تُْفَتُح  ِهَرْقَل 
أتمث أغدا سظ سئث اهللا بظ بحر الثبسمغ سظ أبغه أظه 
جمع الظئغ  غصعل: «لَُتْفَتَحنَّ الُْقْسطَْنِطيِنيَُّة َفلَِنْعَم اْألَِمريُ 

أَِمريَُها َولَِنْعَم الَْجْيُش َذلَِك الَْجْيُش».
وظصش طع الثطاب وصفات:

العصفئ افولى: تفضغر الختابئ رضعان اهللا سطغعط شغ 
المعصش الثولغ واقظاخارات والفاعتات، وصث ضاظعا شغ 
دولئ خشغرة ظسئغا بضض المساغغر، لغج لعا شغ المعصش 
الثولغ ظخغإ، ولط تخطثم سسضرغا طع أي طظ الثول 
السزمى الاغ ضاظئ تاسظط عغضض السقصات الثولغئ شغ 
الثغظ  المسطمغظ  الصادة  ذمعح  ولضظه  العصئ،  ذلك 

غسسعن لظحر اإلجقم شغ ربعع السالط عثاغئ ورساغئ.
شضما  الصادة،  خظاسئ  شغ  السطماء  دور  الباظغئ:  العصفئ 
ضان لطظئغ  الثور الضئغر شغ خظاسئ الختابئ والصادة 
رباظغعن  سطماء  بسثه  صائث  لضض  ضان  شضثلك  افشثاذ، 
غحضطعن الئطاظئ الخالتئ له، وطظ عآقء الصادة طتمث 
الفاتح الثي اتثث طظ السالط الةطغض أتمث بظ إجماسغض 
الضعراظغ والحغت آق حمج الثغظ جظصر بطاظئ خالتئ 

جاعمئ شغ خصض حثخغاه.
بضض  افخث  سطى  وإخراره  الصائث  سجم  البالبئ:  العصفئ 
افجئاب، سظثطا بظى الفاتح التخظ لةظعده تاى غصغعط 
برد الحااء الصارس، وضثلك سظثطا اجاصثم المعظثس 
المةري أوربان الثي خظع له المثاشع، واباضاره لفضرة 
زتطصئ السفظ سطى الغابسئ خطش خطعط السثو، طا عغأ 
الةع السسضري الضاطض لفاح الصسطظطغظغئ بعثا الحضض 
اقتاراشغ والمحرف. خقشا لما غتخض طع سطمائظا الغعم، 
إذ شصثوا اتخالعط بأطاعط لسثم وجعد رساغئ لعط طظ 
التضام، شاجابمرعط الشرب، وبظى َتصُثطه السطمغ سطى 

أضااشعط.
العصفئ الرابسئ: ضاظئ المثة بغظ الشجو افول بمحارضئ 
الختابغ الةطغض أبغ أغعب افظخاري سام ٥٠عـ والفاح 
سام ٨٥٧عـ أضبر طظ بماظمائئ سام، وعغ طظ دقئض 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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ظساسرض افطعر الاالغئ لاعضغح الةعاب سطى  الةعاب:
الاساؤقت المثضعرة شغ السآال:

تفار  سمغطعا  بفرض  أطرغضا  ظةتئ  أن  بسث  أوقً: 
لغئغا  شغ  السسضري  الخراع  جاتئ  شغ  صعغاً  سظخرًا 
شصث أخئتئ لغئغا طظصسمئ بغظ ظفعذغظ، ظفعذ سمغض 
أطرغضا شغ المظاذص الاغ غسغطر سطغعا، وظفعذ سمقء 
برغطاظغا وأوروبا شغ المظاذص المائصغئ طظ لغئغا، ولما 
ضاظئ أطرغضا تجغث طظ وتغرة الثسط السسضري المصثم 
أخث  صث  ظفعذعا  شإن  طخر  سئر  خاخئ  تفار  لسمغطعا 
خفئ الجغادة شغ لغئغا، وظعر عثا شغ عةعم تفار سطى 
الةظعب الطغئغ، وخار الظفعذ افوروبغ شغ تالئ تظاصص 
ذرابطج  سطى  تفار  دحظه  الثي  العةعم  طع  خاخئ 
طططع ظغسان ٢٠١٩، وضان تفار وطظ ورائه أطرغضا 
غرغث تحثغث الدشط سطى تضعطئ السراج سمغطئ أوروبا 
شغ ذرابطج، وأن غاثث طظ ذلك ذرغصئ لظغض تخئ 
افجث شغ المفاوضات السغاجغئ. وعضثا حضض عةعم 
تفار سطى ذرابطج طططع ظغسان ٢٠١٩ بسث جغطرته 
صئض ذلك سطى الةظعب طساشقً اظحشال الةجائر بظفسعا، 
حضض ذلك رجتاظاً لصعة تفار، وتاولئ أطرغضا الثروج 
طظ بعتصئ التضعطئ المسارف بعا حرسغاً شغ ذرابطج 
اقتخال  غحئه  بما  بتفار  السطظغ  باقتخال  وذلك 
بمسؤعل تضعطغ رجمغ (بادر الرئغج افطرغضغ إلى 

اقتخال بتفار... جضاي ظغعز سربغئ ٢٠١٩/٠٤/١٩).
المسألئ  تترغك  إق  ذلك  أطام  أوروبا  تةث  لط  باظغاً: 
المساحارة  ودسعة  طئادرة  شضاظئ  جغاجغاً،  الطغئغئ 
افلماظغئ طغرضض إلى طآتمر دولغ لتض افزطئ الطغئغئ 
شغ برلغظ، وطع أن عثه المئادرة لط غتثد لعا طعسث 
أن  الماعصع  لطمآتمر  طتثد  طعسث  غعجث  (ق  طتثد 

شغطغه  دوتحغه  برلغظ...  افلماظغئ  الساخمئ  شغ  غسصث 
غغر  إسقطغئ  أخئارًا  عظاك  أن  إق  ٢٠١٩/١٢/٠٧م). 
الحعر...  عثا  أواخر  غضعن  صث  اظسصادعا  أن  طآضثة 
له  وخططئ  أوروبا  أرادته  لما  تظفغث  عغ  ضض،  سطى 
طظث اجاماع طةمعسئ السئع الخظاسغئ، (دسئ طةمعسئ 
الثول الخظاسغئ السئع الضئرى إلى سصث طآتمر دولغ 
تعل الخراع شغ لغئغا. وصالئ المةمعسئ شغ خاام صماعا 
شغ طثغظئ بغارغاج الفرظسغئ اقبظغظ، إن ضض افذراف 
المسظغئ والصعى اإلصطغمغئ غةإ أن تحارك شغ المآتمر. 
الصثس السربغ ٢٠١٩/٨/٢٦)، وترى الثول افوروبغئ 
شغ طآتمر برلغظ بارصئ أطض لطتفاظ سطى سمقئعا شغ 
السراج  (اجاصئض  ظفعذعا،  سطى  التفاظ  وبالاالغ  لغئغا 
اإلغطالغ  الثارجغئ  وزغر  ذرابطج  شغ  البقباء  الغعم 
لعغثجغ دي طاغع، الثي ظصض إلغه دسط إغطالغا لةععده 
لاتصغص افطظ واقجاصرار شغ الئقد. وأضث دي طاغع أظه 
ق تض سسضرغاً لفزطئ الطغئغئ، وأن بقده تآغث جععد 
أططه شغ  جقطئ لطسعدة إلى المسار السغاجغ، طئثغاً 
أن غتصص طآتمر برلغظ تعاشصاً بغظ ضض الثول المعامئ 

بالحأن الطغئغ. إظثبظثظئ سربغ ٢٠١٩/١٢/١٧).
بالباً: ظعر سطى أطرغضا أظعا تتاول بةث سرصطئ طسار 
بالحروط  وخاخئ  برلغظ"،  "طآتمر  اظسصاد  شغ  أوروبا 
الاغ غدسعا المئسعث الثولغ افطرغضغ إلى لغئغا أطام 
طآتمر برلغظ، (ضحش المئسعث افطمغ إلى لغئغا، غسان 
جقطئ، سظ وضسه بقبئ حروط خقل الارتغئات لسصث 
افزطئ  لتض  تترضه  أن "عاطح  طآضثًا  برلغظ،  طآتمر 
افطظ"...  طةطج  اظصسام  بفسض  لطشاغئ  خسئاً  أخئح 
طظ  الاطضآ  وعثا   ،(٢٠١٩/١١/١٣ العجط  بعابئ 

حرائر فلسطین
یتبرأن من سیداو 

والجمعیات المشبوهۀ

ؤ حزب التحریر/ والیۀ السودان دعوة لحضور مؤتمرة
(فتح القسطنطینیۀ بشرى تحققت وبشریات تستنهض همم الرجال))

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

آال
اب ج

جع

السآال: بسث اجامرار اقحائاضات الماصطسئ بغظ صعات سمغض أطرغضا تفار والصعات الاابسئ لطسراج سمغض أوروبا 
شصث اجاأظفئ صعات تفار عةعطعا باتةاه الساخمئ ذرابطج، شعض غرى تفار وطظ ورائه أطرغضا أن السغطرة 
سطى ذرابطج طمضظئ الغعم؟ وطا الثي اجاةث تاى تظثلع اقحائاضات بعثه الحراجئ؟ بط طا تصغصئ الثسط 
الارضغ لتضعطئ شاغج السراج شغ ذرابطج؟ وعض تثخض روجغا تصغصغ شغ لغئغا، أو أن عثا طظ باب الاععغض؟ 

وطا الماعصع طظ طآتمر برلغظ الثي دسئ له ألماظغا تعل افزطئ الطغئغئ؟
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ظزط تجب الاترغر/ افرض المئارضئ شطسطغظ غعم السئئ ٢٠٢٠/٠١/١١م، طتاضرة تفاسطغئ شغ خالئ الظثغض 
وجط صطاع غجة تتئ سظعان "شاح الصسطظطغظغئ والطرغص إلى افصخى"، والاغ تأتغ ضمظ تمطئ سالمغئ واجسئ 
غصعم بعا التجب لطائحغر بالظخر السزغط الثي تتصص بفاح طثغظئ الصسطظطغظغئ "إجطظئعل"، والظععض بافطئ 
ودشسعا لاتصغص السثغث طظ اإلظةازات والئحارات، والاغ تئثأ بالاثطص طظ التضام الطعاغغئ وإجصاط أظزماعط 
الةئرغئ المةرطئ وإصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، وق تظاعغ بفاح روطا "إغطالغا" وغغرعا طظ سعاخط 
السالط. اجاسرض افجااذ طتمث الععر شغ ضطماه الزروف الاغ أتاذئ بتغاة السططان طتمث الفاتح، وسئصرغاه 
«لَُتْفَتَحنَّ الُْقْسطَْنِطيِنيَُّة َفلَِنْعَم اْألَِمريُ أَِمريَُها َولَِنْعَم الَْجْيُش َذلَِك الَْجْيُش»، وطساسغه   وأبر تربغاه وشص تثغث رجعل اهللا
التبغبئ لفاح المثغظئ المتخظئ، والاغ جاءت تاعغةاً لمساعٍ ضبغرة، وطتاوقت سثغثة بثلعا المسطمعن ذعال 
عثه  طبض  إتغاء  دواسغ  ضطماه  شغ  الععر  افجااذ  وبغظ  الظئعغئ.  الئحارة  وتتصغص  الفاح  حرف  لظغض  تارغثعط 
الثضرغات شغ بقث ظصاط، وعغ تبئغئ المآطظغظ سطى دغظعط، والخئر والبئات سظث المتظ والفاظ، واجاتدار 
الخعرة المحرصئ الاغ خظسعا اإلجقم تغظ ضان ططئصاً شغ ظض دولئ. ضما شظث دساوى الغأس واإلتئاط، والرضعن 
لطعاصع، واقجاضاظئ لطزالمغظ، واقجاسقم لطصثرغئ الشغئغئ، وسثم الئثل واقجاعاد شغ ظخرة اإلجقم والسمض 
سطى إصاطئ دولئ الثقشئ الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ تطئص اإلجقم، وتعتث افطئ، وتترر افصخى، وتتمض 
الظعر والعثى لطسالط، وتثطص الئحرغئ جمساء طظ ضظك سغحعا وظطط الثول اقجاسمارغئ الماسططئ سطى السالط 
الغعم. بط بغظ الثضاعر ظئغض التطئغ وبحغء طظ الافخغض المسآولغات الاغ تصع سطى ساتص افطئ اإلجقطغئ 
الغعم تةاه حسعب السالط، وطاعغئ المعصش الختغح طظ الئحارات الظئعغئ طبض إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، 
وتترغر بغئ المصثس، وشاح روطا، وطا عغ اقجاتصاصات المططعبئ والعاجإ تعشرعا لاتصغص ذلك. وصث اسائر 
الثضاعر التطئغ شغ ضطماه أن تتصغص الظخر ق بث له طظ أطرغظ عما: اإلغمان باهللا والبصئ بعسثه، بط البصئ بافطئ 
وصثراتعا، وشغ ذرغص الظخر ق بث طظ إدراك تصائص سثة طظعا، سثم الغأس والثعف طظ صعة افسثاء، وجظئ 
الاثاول، وتامغئ الظخر، وتصغصئ الاارغت، وتصغصئ افسثاء. وصث تثطض الضطمات سرضان طرئغان ربط أتثعما بغظ 
طسةث آغا خعشغا والمسةث افصخى طسائرا أن ضطغعما أجغٌر شغ ظض غغاب دولئ اإلجقم، وتتثث السرض الباظغ 

سظ دولئ الثقشئ داخطغاً وخارجغاً، واخاامئ المتاضرة بفصرة المظاصحئ وافجؤطئ وطثاخقت التدعر.

٤- أّطا رجائض إغران اإلسقطغئ المخاتئئ لطدربئ شعغ 
ُطجدوجئ:

ا- لطرأي السام الثاخطغ:
عادرة  إسقطغئ  جسةسئ  ذات  خاخئئ  رجائض  ضاظئ 
طا  صغادة  شغ  واقجامرار  أطرغضا  سطى  اقظاخار  تّثسغ 
ُغسّمى بمتعر المصاوطئ والمماظسئ، واجاثثام سئارات 
جعشاء شارغئ تاسطص بستص وتثطغر أطرغضا وضغان غععد 

واإلطارات والسسعدغئ.
ب- فطرغضا والشرب:

الثدعع  طساظغ  ضض  شغعا  ذلغطئ  خاظسئ  رجائض  ضاظئ 
إلتاق  ُطةثدًا  إغران  ظغئ  سثم  وإظعار  واقجاسقم، 
ولع  المظطصئ  شغ  افطرغضغئ  المخالح  طظ  بأيٍ  افذى 
بثطأ حثخغ ضما خثر سظ صاجط جطغماظغ، شأسربئ 
سظ صئعلعا برجائض الاأدغإ افطرغضغئ سطى صساوتعا، 
وأضثت سطى اجامرارعا إلى جاظإ أطرغضا شغ ُطتاربئ 
الفخائض والاظزغمات اإلجقطغئ المسماة بــ(اإلرعابغئ).

ضربئ  عغ  وعثه  افطرغضغ  السغث  ضربئ  عغ  عثه 
تر،  جغادي  صرار  بفسض  جاءت  شافولى  اإلغراظغ؛  السئث 
السئث  به  غصعم  تخرف  عع  شسض  برد  جاءت  والباظغئ 

اطاباقً فواطر جغثه.
ُغسّمى  طا  شصاسئ  سظ  التعادث  عثه  تضحش  وعضثا 
صائثة  إغران  ضاظئ  شإذا  والمماظسئ،  المصاوطئ  بمتعر 
الخفسات  تاطصى  أْن  لثرجئ  جئاظئ  ذلغطئ  المتعر  عثا 
افطرغضغئ المعجسئ بضض خظعع واجاسقم، وبضض رتابئ 
خثر، وإذا ضاظئ ق تصعى سطى الرد تاى لع ُصاض ضئار 

صادتعا شضغش عع تال طظ غسغر شغ رضابعا؟!
إّن الصغادة اإلغراظغئ أبئائ أّظعا لغسئ ساججة سظ الرد 
وتسإ، بض أضثت سطى أّظعا أغداً ُطسامرة شغ الاآطر 
تتصغصًا  والسراق  جعرغا  شغ  المسطمغظ  بــعرات  ضث 

لفجظثة افطرغضغئ.
شسطى الثغظ طا زالعا ُغراعظعن سطى صثرة إغران شغ أْن 
ُتساسثعط سطى صاال ضغان غععد أْن ُغثرضعا تصغصئ أّن 
اقساماد سطى إغران شغ تتصغص عثا العثف عع ُطةرد 
خراشئ ووعط، وأّن إغران ُتظّسص ضض خطعاتعا السغاجغئ 
سئرة،  لظا  الماضغئ  افربسئ  السصعد  وشغ  أطرغضا،  طع 
السراق  شغ  فطرغضا  وشّغئ  دولئ  أضبر  إغران  ضاظئ  شصث 
شغ  تامبض  الغعم  الثئغبئ  ُطعّماعا  وإّن  وأششاظساان، 
وأد بعرات المسطمغظ، ودسط الطعاغغئ طظ طبض بحار 

المةرم.
 وسطى الةمغع أْن ُغثرضعا أّظه لظ تصعم لفطئ اإلجقطغئ 
طظعاج  سطى  الباظغئ  الثقشئ  دولــئ  بصغام  إق  صائمئ 
اإلجقم  لظخرة  غسسى  طظ  ضض  لعا  شطغسمض  الظئعة، 
الاخثي  بمصثورعا  الاغ  وتثعا  شعغ  والمسطمغظ، 
الصادرة  وتثعا  وعغ  افخــرى،  الضفر  ودول  فطرغضا 
سطى تترغر شطسطغظ، وضض بصاع المسطمغظ المشاخئئ 
والمظضعبئ، وعغ الاغ بّحرظا الرجعل  بسعدتعا بسث 
اظاعاء عثا التضط الةئري التالغ سظثطا صال: «ثُمَّ تَكُوُن 

 «ِة ِخَالَفٌة َعلَى ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

صام وشث طظ حئاب تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ بجغارة طةطج سائطئ آل طعجى الساطر، أتث 
بطعن سحغرة الةرادات الضرام، ودار تثغث العشث طسعط سظ اتفاصغئ جغثاو وطثالفاعا فتضام حرسظا التظغش، 
وطا شغعا طظ دسعة إلى الفتح والرذغطئ، وطتاربئ لطتحمئ والفدغطئ. وصث اتفصعا جمغسا سطى رشخ اتفاصغئ 
حرسغئ  بأتضام  جاء  صث  التظغش  دغظظا  أن  طآضثغظ  طظعا،  براءتعط  وسطى  وتفخغق  جمطئ  وطثرجاتعا  جغثاو 
لطمرأة تتفر سطغعا سفاعا وضراطاعا؛ لثلك شظتظ لسظا بتاجئ إلى تحرغسات الشرب الضاشر، وق ظصئض سظ حرسظا 

اإلجقطغ بثغق.

الرابع،  حعرعا  السراق  شغ  تحرغظ  اظافاضئ  دخطئ 
عع  لما  الراشخ  التراك  طعاخطئ  سطى  أضئر  بإخرار 
اخاطفاه  الثي  (العذظ)  باجاسادة  والمطالإ  صائط، 
أتجاب السططئ الفاجثة، طعما ضان البمظ، ضما غصعل 
المتاةعن والظاحطعن، ق جغما بسث الادتغات الةسام 
الاغ صثطعا الحئاب المظافخ طظث افول طظ تحرغظ 
٢٣ تعالغ  وجرح  صاض  تط  تغث  ٢٠١٩م  أول/أضاعبر 

ألش حثص، وصث باتئ تطك الادتغات دغظاً شغ رصاب 
أغطإ  شغ  الازاعر  جاتات  شغ  المساخمغظ  إخعاظعط 
طتاشزات السراق. وظفثت تطك الةرائط بأجالغإ إغراظغئ 
لطتحث  اظاسابعا  تثسغ  ططغحغات  وبأغثي  طثبرة، 

الحسئغ، تثرجئ طظ الصظص إلى الاروغع واقخاطاف 
شالصاض الحظغع، وطا زال عثا المسطسض اإلجراطغ جارغًا 
باداطظ وخمٍئ طظ التضعطئ، بض وباظفغث طظ بسخ 
أدواتعا الاغ تاصاجط افدوار طع تطك المطغحغات، وعغ 
اخاطاف  آخرعا  وضان  حغء،  غئررعا  ق  طظضرة  جرائط 
طتمث شاضض أتث أصعى الظاحطغظ طظث بثاغئ التراك 
طخثر  وصال  الساخمئ.  وجط  الاترغر  جاتئ  شغ 
صاطئ  أطظغئ  صعة  إن  الةمسئ ٢٠٢٠/١/١٠  غعم  أطظغ 
شغ  الئترغئ  جاتئ  طتغط  شغ  المازاعرغظ  بافرغص 
ضما  سحعائغ،  بحضض  طظعط  أسثادا  واساصطئ  الئخرة، 
المتاشزئ  شغ  ختفغغظ  طةععلعن  طسطتعن  اغاال 
ظفسعا، ولغسئ الظاخرغئ بأشدض تاقً طظ أخاعا. وصال 
غالإ الحابظثر أتث المعامغظ بالحأن السغاجغ: "إن 
السغاجغغظ والضاض (اإلجقطعغئ) غتاولعن اقلافاف سطى 
طظ  السراق  إلتراق  طساسثون  وعط  الحسئغ،  التراك 

أجض الئصاء شغ طظاخئعط". (الحرصغئ).
ذالئغظ  الحسإ  لساطئ  ظثاءات  المتاةعن  وجه  وصث 
المحارضئ الفسطغئ شغ اقتاةاج وسثم اقضافاء بالاأغغث 
لغعم  بمطغعظغئ  وسثعط  لاتصغص  الاعاخض  طعاصع  سئر 
لمرور  المتاشزات  وجائر  بشثاد  شغ  الفائائ  الةمسئ 
طؤاٌت  الظثاء  شطئى  اقتاةاجات.  بثء  سطى  غعم   ١٠٠
طظ الةماعغر غّخئ بعط جاتئ الاترغر وأطبالعا شغ 
العجط والةظعب. وجسض الةمغع غعافعن بطسان واتث: 
ظسط لطسراق، وجتصا فطرغضا وإغران، طع رشدعط لةسض 
الئطث جاتئ لاخفغئ التسابات، أو خعض تروب بالظغابئ 
غضعن الحسإ وصعدا لعا. ضما رشخ ذقب الةاطسات 
اقجاةابئ لظثاء وزارة الاسطغط السالغ بدرورة السعدة 
الاغ  ططالئعط  ضاطض  تتصغص  تاى  الثراجئ  لمصاسث 

خرجعا طظ أجطعا.
إغران،  سراب  لسطغماظغ  أطرغضا  صاض  أن  حك  وق 
وطعظثس جغاجاعا الثارجغئ بسث جضعتعا سظ تترضاته 
الصثرة ردتا طظ الجطظ وبسث اظاعاء (خقتغاه)، وتسثي 
حره إلى جفارتعا شغ بشثاد، وبخرف الظزر سظ دواشع 
الخثام الزاعري بغظعا وبغظ وإغران، شإظه خطط افوراق 
طزاعرات  سظ  افظزار  وتّعل  طتثودة -  لفارة  ولع   -
واآلن  افطرغضغئ.  السفارة  اصاتام  بسث  خاخئ  التراك، 
وططالئه؛  التراك  ذلك  طخغر  تعل  تساؤقت  تطرح 
طصاض  جغخّسإ  التضعطغئ  افزطئ  طساعى  شسطى 
جطغماظغ بحضض أضئر إطضاظغئ الاعخض إلى تعاشص تعل 
حضض التضعطئ الةثغثة وطظ غارأجعا، شمظ ضان طظ 
صئض الاخسغث افخغر جغخئح طاجطاا  السغاجغغظ طرظاً 

اآلن أضبر. وجاسطض إجراءات التضعطئ المساصغطئ، وربما 
ضاظئ - صئض ذلك - صاب صعجغظ أو أدظى طظ إسقظعا 
اجاةابئ لطةمععر الشاضإ، ضارحغح بثغض لرئغسعا سئث 
المعثي، وتسثغض صاظعن طفعضغئ اقظاثابات المساصطئ، 
وغغرعا طظ اقلاجاطات لطثروج طظ تالئ الةمعد الاغ 
وبات  حسئعا،  طخالح  ترسى  تضعطئ  طظ  الئقد  أخطئ 
بأطر  تئطشه  شأطرغضا  اإلرادة.  طسطعب  المعثي  سئث 
رئغج  أطا  بغظعما.  ضائع  وعع  ذلك،  ضث  وإغران  طا، 
الةمععرغئ برعط خالح شما ساد غظئج بئظئ حفئ رغط 
ضغاع طعض دجاعرغئ إلظةاز طا سطغه، وعع الثي زسمعا 
أظه تاٍم لطثجاعر وتارٌس لمخالح الحسإ! صئتعط اهللا 

طظ إطسات ق خغر شغعط.
لضظ طصاض جطغماظغ شغ العصئ ذاته شدح زغش تساذش 
بسخ السغاجغغظ طع التراك الحسئغ برضعب المعجئ، 
إذ جرسان طا اظصطئعا سطغه، بما شغعط الئرلمان الفاحض، 
والمرجسغات الثغظغئ إلى جعصات غسطظ بسدعا التثاد، 
طةطج  شغ  جطغماظغ  العالك  باجط  افخرى  وتعاش 
التصئ  المطالإ  طظ  الظصغخ  سطى  وباتعا  الظعاب، 
لطمظافدغظ. وشغ عثه التالئ غئصى السغظارغع افصرب 
لطعاصع وبتسإ الثئغر العاحمغ عع أن غئصى سادل سئث 
المعثي سطى رأس تضعطئ لاخرغش افسمال شغ ظض 
بصاءه  أن  المآضث  وطظ  تعاشص،  إلى  الاعخض  خسعبئ 
جغعاجه برشخ ضئغر طظ الحارع السازم سطى طعاخطئ 

التراك.
وسظ طعاصش المتاةغظ بسث تطك افتثاث غصعل تسظ 
ظعاف أتث الظحطاء: "إن التراك جغاعاخض، ولظ غصئض 
المازاعرون بالسعدة إلى ظصطئ الخفر بسث ضض الحعثاء 
الثغظ صدعا". وغدغش: "طا غتثث بغظ أطرغضا وإغران 
وبإخقتات  تمبطظا  بتضعطئ  ظطالإ  ظتظ  غسظغظا.  ق 

وطتاربئ الفساد". (DW سربغئ).
شغثغع  سطى  السراصغ  الظاحط  سطص  ذاته،  السغاق  وشغ 
ظحره وزغر الثارجغئ افطرغضغ بعطئغع غزعر طسغرات 
اتافالغئ ضما راج شغ بسخ وجائض اإلسقم ولط تضظ 
اتافاقت خاخئ بما تثث، بض "ضض طا شغ افطر عع أن 
بسخ المتاةغظ الماعاجثغظ أخق شغ جاتئ اقساخام 
سظث جماسعط الثئر شرتعا، وعثا ذئغسغ فظعط غسائرون 
أن جطغماظغ عع أتث المسارضغظ لتراضعط. ولط غخض 
واضتئ  التراك  وططالإ  اتافالغئ.  طسغرات  إلى  افطر 

وطا زالئ ضما عغ".
وعضثا تزض بقد المسطمغظ وطظعا السراق طسرتا طفاعتا 
وطشاطراتعا، ولغج لفطئ إق  لخراسات الثول الضاشرة 
سطى  وظصمئ  طظعا  ضره  سطى  العخغمئ  سعاصئعا  تتمض 
تضاطعا الثغظ رضعا بالائسغئ، بض طضظعا الضاشر المساسمر 
طظ رصاب أعطعا لصاء طظاخإ ذلغطئ، وألصاب تطصى سطغعط 
زورا وضثبا، وعط شغ التصغصئ سئغث فجغادعط، ق حشض 
لعط غغر تظفغث افواطر ولع سطى تساب الضراطئ أو طساظاة 
حسعبعط. لضظ افطض صائط بإذن اهللا تسالى أن غعشص 
الساططغظ المثطخغظ سطى طحروع دولئ الثقشئ الراحثة 
طظصث افطئ وتخظعا التخغظ الاغ جادع تثا لسئث 
الضاشرغظ وتثل ضئرغاءعط الجائفئ، وطا ذلك سطى اهللا 
بسجغج. ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَِنرْصِ اهللاِ َفْنرُصُ َمْن 

 ﴾يََشاُء وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم

الفرق بني ضربئ السغث وضربئ السئث

صاطئ أطرغضا افجئعع الماضغ بدرب ططغحغات إغران 
شغ السراق ضربات غادرة طعجسئ صاطئ شغعا السحرات 
الحسئغ  التحث  لضاائإ  الاابسئ  والسظاخر  الةظعد  طظ 
الاابع إلغران، واجاعثشئ بالصاض بحضٍض خاص صاجط 
جطغماظغ رئغج طا ُغسّمى بفغطص الصثس الاابع لطترس 
البعري اإلغراظغ، وصاطئ أغداً ظائئه السراصغ شغ التحث 

الحسئغ سئث الشظغ المعظثس.
افظئار  شغ  افجث  سغظ  صاسثتغ  بصخش  إغران  وردت 
وأربغض حمالغ السراق بسثة خعارغت جصطئ شغ أراٍض 
شارغئ لط ُتتثث أي ضرر، شطط ُتخإ أي جظثي أطرغضغ، 

ولط ُتسطإ أغاً طظ المسثات افطرغضغئ.
افطرغضغ  السثوان  سطى  الرد  عثا  أّن  إغران  واسائرت 
ضاف، وصال وزغر الثارجغئ اإلغراظغ طتمث جعاد ظرغش 
بسث عثا الرد إّن المعضعع صث اظاعى سظث عثا التث 
طا لط ُتخّسث أطرغضا، وأسطظ تراطإ أّن أغاً طظ الةظعد 
افطرغضغغظ لط ُغخإ بأذى طظ الصخش اإلغراظغ، وصال 
بأّن أطرغضا ساصئئ إغران بصاض جطغماظغ بسئإ وجعد 
ظعاغا لثغه لمعاجمئ السفارات افطرغضغئ. شأطرغضا طظ 
طةرد  سطى  وتصاض  ُتتاجإ  أخئتئ  سظةعغاعا  شرط 

الظعاغا ولغج سطى افشسال.
إغران  وضربئ  إلغــران  أطرغضا  ضربئ  بغظ  صارّظا  ولع 
السغث،  ضربئ  عغ  أطرغضا  ضربئ  أّن  لعجثظا  فطرغضا 
عثا  وغاةسث  السئث،  ضربئ  عغ  إغــران  ضربئ  بغظما 

الفرق شغ الظصاط الاالغئ:
شصّررت  الدرب،  بسمطغئ  بثأت  الاغ  عغ  أطرغضا   -١
الصغام بالفسض بمفردعا، واخاارت افعثاف شغ المضان 
والجطان المظاجئغظ لعا، ولط تساحر أتثًا شغ سمطغاعا 
تطك، تاى أصرب تطفائعا شغ تطش الظاتع برغطاظغا لط 

تصط بإبقغعا بالدربئ.
٢- شغ المصابض صاطئ إغران بدرباعا اقظاصاطغئ ضردة 
صئض  وجطاء  سئر  عثا  بصرارعا  أطرغضا  وأبطشئ  شسض، 
بالدربئ  غسطط  شضان  اتاغاذاتعا،  تاثث  لضغ  الدربئ 
المعثي  سئث  سادل  السراق  وزراء  رئغج  وصعسعا  صئض 
الثي خّرح بثلك، ضما سطط بثلك السعغسرغعن الثغظ 
ُغمبطعن المخالح افطرغضغئ شغ ذعران، وضثلك ذضرت 
بالدربئ  أبطشئ  بأّظعا  افطرغضغ  الةغح  شغ  طخادر 
اإلغراظغئ  المخادر  تظِش  ولط  وصعسعا،  صئض  اإلغراظغئ 
إّظعط  اإلغراظغغظ  المسآولغظ  بسخ  صال  بض  ذلك، 
صخثوا إبقغ افطرغضغغظ بثلك، وإّظعط ق غرغثون صاض 

أو إخابئ جظعد أطرغضغغظ.
٣- طظ ظاتغئ إسقطغئ أرجطئ أطرغضا رجائض واضتئ 
أي  أّن  طفادعا  المظطصئ  وشغ  إغران  شغ  سمقئعا  إلى 
خروج في سمغض لعا سظ خطعذعا التمراء ضسطغماظغ 
شإّن طخغره الصاض بق رتمئ، وبثٍم بارد، وطعما ضاظئ 
رتئاه، وأّن عآقء السمقء عط طةرد أدوات تساثثطعا 
لتزئ،  أغئ  شغ  سظعا  وتساشظغ  التاجئ،  سظث  أطرغضا 
وتعثغث  وسغث  رجائض  شعغ  غغرعا،  بعا  وتسائثل 

وتأدغإ.

ق خقح فتعال املسطمني إق بظئث الرأجمالغئ 
وتتضغط حرع اهللا تساىل

بصطط: افجااذ سئث الرتمظ العابصــــــــــ ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ـ 

وفد من شباب حزب التحریر فی األرض المبارکۀ فلسطین
یزور عشیرة الجرادات فی سیلۀ الحارثیۀ

حزب التحریر/ األرض المبارکۀ فلسطین
محاضرة فی قطاع غزة بعنوان "فتح القسطنطینیۀ والطریق إلى األقصى"



 السثد ٢٦٩  ٣افربساء ٢٠ طظ جمادى افولى ١٤٤١عـ / ١٥ ضاظعن الباظغ/غظاغر  ٢٠٢٠ طـ 

ظحر طعصع (وضالئ افظاضعل، السئئ، ٩ جمادى افولى ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠١/٠٤م) خئرا جاء شغه: "أشادت إتخاءات 
رجمغئ، بأن اإلجقم عع أجرع افدغان اظاحارا شغ إظةطارا طظ خقل تجاغث سثد المسطمغظ، طصابض تراجع شغ أسثاد 
(المسغتغغظ). وظصطئ ختغفئ "دغطغ طغض" الئرغطاظغئ، الةمسئ، سظ طضاإ اإلتخاء العذظغ (تضعطغ)، أن سثد 
المسطمغظ تةاوز ٣ طقغغظ حثص لطمرة افولى. وجاءت عثه افرصام الخادرة سظ المضاإ العذظغ لقتخاءات، 
ضمظ طحروع بتبغ شغ طتاولئ إلجراء تصغغط طظازط تعل تةط الةماسات السرصغئ والثغظغئ المثاطفئ. وأوضتئ أن 

"عظاك تراجسا شغ أسثاد (المسغتغغظ)، رغط أن (المسغتغئ) ق تجال أضئر دغاظئ طظ تغث سثد أتئاسعا شغ إظةطارا"."
: إن ازدغاد سثد المسطمغظ الغعم شغ السالط وشغ أوروبا بعجه خاص غتثث شغ وصئ غعاخض شغه 
الشرب الضاشر حظ عةعم ق ععادة شغه ضث اإلجقم والمسطمغظ، طما غآضث أن السصغثة اإلجقطغئ الاغ تافص 
طع سصض اإلظسان وشطرته شغ ضض زطان وطضان عغ سصغثة تغئ ق غمضظ أن تعجطعا الرأجمالغئ الحرغرة 
الاغ تصعد السالط إلى العاوغئ بسصغثتعا الظفسغئ السطماظغئ وصغمعا الئعغمغئ الفاجثة. إق أّن ضبرة السثد 
بثون ضغان ودولئ ق تشظغ سظ المسطمغظ حغؤا، وق تثرج افطئ طظ وضع الافضك والاحرذم والدسش الثي 
عغ شغه، بسث عثم خقشاعا وغغاب إطاطعا الةظئ الثي غصاتض طظ ورائه وغاصى به. إظظا رغط ضض عثه افتعال 
السغؤئ الاغ تسغحعا افطئ إق أظظا سطى غصغظ بأن افطئ سطى أسااب اجاسادة وضسعا الطئغسغ وتتصغص بحرى 
رجعلظا الضرغط  بصغام دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ تظفث أشضار اإلجقم وتطئص ظزاطه شغ 
واصع التغاة لغسغح المسطمعن تغاة إجقطغئ وُغثشُع سظعط الزطط الثي لتص بعط ظاغةئ غغابعا. وجاسعد 
افطئ بإذن ربعا سجغجة صعغئ، شاتصص بحارات رجعل اهللا  باترغر صثجعا طظ دظج غععد، وتثك تخعن 
الشرب الضاشر، شافاح روطا طخثاصاً لئحرى رجعل اهللا  بفاتعا ضما شاتئ أخاعا الصسطظطغظغئ طظ صئض، 
وغعطؤث َتثخض حسعب أوروبا شغ دغظ اهللا أشعاجا ق أشرادا، وُتظصض الئحرغئ جمساء طظ تالئ الحصاء وظطمات 

السطماظغئ إلى ظعر اإلجقم والسسادة شغ الثارغظ.

السصغثة  أطام  بالجطظ  سئرة  ق  أن  غآضث  وعثا  الظئعة، 
والعسث والئحرى. وضاظئ المثة بغظ اإلسثاد والفاح أصض 
طظ حعرغظ، طا غحغ باعشغص اهللا جئتاظه وتسالى، وتظجل 
ظخره سطى سئاده المآطظغظ، صال تسالى: ﴿إِنَّا َجَنرُصُ رُُسلََنا 

ْشَهاُد﴾.
َ
ْغَيا َويَوَْم َفُقوُم األ ُّ ََياةِ ا

ْ
ِيَن آَمُنوا يِف احل َّ وَا

غاتصص  سظثطا  حضرا  هللا  السةعد  الثاطسئ:  العصفئ 
الظخر، إصرارا هللا بالسئعدغئ، وأظه رب افرباب وطسئإ 
الَْعِزيِز   ِّ اهللا ِعنِد  ِمْن  إِالَّ  اجَّرْصُ  ﴿َوَما  ِبِه  افجئاب، 
َِكيِم﴾، ولغج ضما غفسض بسخ المععوجغظ الغعم  احلْ
سظثطا غتصصعن اظاخارات طعععطئ شغ طقسإ الرغاضئ 
أو غغرعا، شغططصعن الخاشرات، وغحسطعن المفرصسات، 
وغصعطعن باقجاسراضات، وغآدون الرصخات ضالئطعاء 
غتسئعن  وعط  الثظغا  التغاة  شغ  جسغعط  ضض  الثغظ 

أظعط غتسظعن خظسا!
العصفئ السادجئ: حغعع طفردات شصه اقجاثقف وجعاد 
الثولئ  أغام  الماساصئئ  المسطمغظ  سخعر  شغ  الططإ 
اإلجقطغئ بثءا بالظئعة، وطرورا بالثقشئ الراحثة افولى، 
حاسئ  تغظ  شغ  الساض،  المطك  ظعاغئ  إلى  ووخعق 
طفردات شصه اقجادساف بسث عثم الثقشئ السبماظغئ، 
وخار المسطمعن غئتبعن شغ جعاد الثشع والمصاوطئ، بط 
طا ُأذطص سطغه زورا جقم الحةسان، وشصه تمض الترائر طظ 
اغاخاب افسثاء الضفار، والخقة تتئ العثم، والخغام 
لمظ ق غةث له طأوى، ورحعة صطاع الطرق سطى التثود 
بغظ بقد المسطمغظ، وأحئاه ذلك ضبغر!! وصث تخض عثا 
جططان  وغاض  الثقشئ،  دولئ  عثطئ  سظثطا  وأطباله 
اإلجقم طظ افرض، وجغطر الضفار سطى بقد المسطمغظ 

وبرواتعط وسصعل ضبغر طظعط.
الثي  الاارغثغ  العتض  عثا  خدط  شغ  السابسئ:  العصفئ 
لغسغث  الاترغر  تجب  صام  اإلجقطغئ،  افطئ  شغه  غاخئ 
لعثه افطئ طةثعا وسجعا طظ جثغث، ولغةثد شغعا الفضر 

تامئ: الاطعرات افخغرة شغ لغئغا
باتةاه  أطرغضغ  تطضآ  سظ  غضحش  الثولغ  المئسعث 
تتثغث  خسعبئ  شغ  السئإ  أظه  وغئثو  برلغظ  طآتمر 
طعسث اظسصاده! لضظ أطرغضا لط تضاش بثلك بض صاطئ 
وعضثا  الطغئغئ،  الساتئ  شغ  وترضغا  روجغا  بإدخال 
خططئ افوراق اإلصطغمغئ والثولغئ بثخعص لغئغا بما 
أربك المساسغ افوروبغئ وطظ بط الاأبغر شغ المآتمر 
صئض اظسصاده وذلك بإدخال روجغا وترضغا إلى الساتئ 
الطغئغئ شق تضعن أوروبا سظخرًا أجاجغا طع أطرغضا شغ 
بط  وطظ  وترضغا  روجغا  تاصثطعا  أو  تظازسعا  بض  التض 
تضعن  أن  شالماعصع  وعضثا  افوروبغ...  الثور  غدسش 
ظاائب المآتمر لغسئ ضما ترجععا أوروبا عثا إذا اظسصث 
أطرغضا  طعصش  شغ  الاأبغر  أوروبا  وتتاول  المآتمر! 
لاأغغث المآتمر وتدعره بضض وجغطئ ووجغطئ تاى إن 
المسآولغظ افوروبغغظ غتاولعن إتراج أطرغضا شعط طظ 
غخرح ظغابًئ سظ أطرغضا بأظعا تعاط بالمآتمر! (وأوضح 
"طاس" - وزغر خارجغئ ألماظغا - خقل طآتمر ختفغ 
العقغات  أن  طاغع"  دي  "لعغةغ  اإلغطالغ  ظزغره  طع 
الماتثة طعامئ لطشاغئ بمآتمر برلغظ، وأظعا جامارس 
تأبغرعا إلظةاح المآتمر... سغظ لغئغا، ٢٠١٩/١١/١٠) 
سطى  شسغظعا  أطرغضا  أطا  تخرح!  الاغ  أطرغضا  لغج  أي 
المغثان شغ لغئغا، شئسث اقجاماع الاتدغري شغ برلغظ 
لثى  افطرغضغ  السفغر  جاشر   ٢٠١٩/٩/١٧ لطمآتمر 
لغسئ  أظعا  رغط  الةجائر  إلى  ظعرقظث  رغاحارد  لغئغا 
طثسعة لتدعر طآتمر برلغظ واجامع طع وزغر الثارجغئ 
الةجائري بعصادوم... الصثس السربغ، ٢٠١٩/١١/٢) طا 
غثل سطى أن سغظ أطرغضا ق تفارق الةجائر وتاثعف طظ 

تثخطعا ضث تفار شغ لغئغا.
روجغا  بإدخال  افوراق  أطرغضا  خططئ  ضغش  أطا  رابساً: 
وترضغا إلى الساتئ الطغئغئ إلضساف طعصش أوروبا وطظ 

بط السراج شضما غطغ:
أ- شصث أسطئ أطرغضا لروجغا ضعءعا افخدر لطاثخض 
افطظغئ  "شاغظر"  حرضئ  وظعرت  تفار،  سمغطعا  ودسط 
الروجغئ شغ لغئغا، وعثه الحرضئ عغ الظزغر الروجغ 
برزت  الاغ  افطرغضغئ  اإلجراطغئ  ووتر"  "بقك  لحرضئ 
شغ السراق... والزاعر أن أطرغضا أوتئ لروجغا بإدخال 
حرضئ "شاغظر" إلى لغئغا لثسط تفار، وعغ حرضئ طةعجة 
بمسثات سسضرغئ روجغئ طاصثطئ ضأظزمئ الاحعغح 
سطى الطغران بما غةسطعا سظخرًا طعماً شغ ترجغح ضفئ 
طصربئ  وعغ  لغئغا،  شغ  خخعطه  ضث  السسضرغئ  تفار 
لطشاغئ طظ الرئغج بعتغظ وتسمض سطى جظغ افطعال سئر 
طصاوقت سسضرغئ خارجغئ، وصث اسارف الرئغج الروجغ 
"إن  شصال:  افطرغضغئ  المطالإ  طع  بالاةاوب  بعتغظ 
لثى روجغا اتخاقت طع تفار وطع تضعطئ السراج"... 
روجغا الغعم، ٢٠١٩/١٢/١٩) وشغ العصئ ظفسه شإن 
أطرغضا ضثلك تثسط تفار (وصال الئغئ افبغخ تغظعا 
إن تراطإ اسارف بثور المحغر تفار المعط شغ طضاشتئ 
اإلرعاب وضمان أطظ طعارد لغئغا الظفطغئ... دوتحغه 
شغطغه ٢٠١٩/١١/٢٤) شأطرغضا ترغث إظعار لغئغا وضأظعا 
جاتئ خراع بغظعا وبغظ روجغا، وظصطئ دوتحغه شغطغه 
وضاقت  سظ  خادرًا  بغاظاً   ٢٠١٩/١١/٢٤ افلماظغئ 
تضعطغئ أطرغضغئ (دسمعا جغادة لغئغا وجقطئ أراضغعا 
ضث  الخراع  اجاشقل  روجغا  طتاوقت  طعاجعئ  شغ 

إرادة الحسإ الطغئغ).
الطغئغئ  افزطئ  شغ  دورعا  برز  شصث  ترضغا  وأطا  ب-   
أردوغان  الارضغ  الرئغج  (باعصغع  خارخ  بحضض 
طثضرتغ  سطى  السراج  شاغج  الطغئغ  العزراء  ورئغج 
والسسضري  افطظغ  لطاساون   ٢٠١٩/١١/٢٧ تفاعط 
الخقتغئ  طةاقت  وتتثغث  وذرابطج،  أظصرة  بغظ 
لطختفغغظ:  تخرغتات  شغ  أردوغان  وصال  الئترغئ، 
أبع  تضعطئ  تفسض  طاذا  لغئغا؟  شغ  طخر  تفسض  "طاذا 
صال  الروجغ،  بالثور  غاسطص  وشغما  لغئغا؟".  شغ  ظئغ 

تامئ ضطمئ السثد: ضقم بطغس طظ سالط جطغض  ...

تفار  لخالح  طرتجصئ  ترشغا  غسمطعن  "إظعط  أردوغان 
شغ لغئغا سئر المةمعسئ المسماة شاغظر، وطسروف طظ 
غضعن  ولظ  العضع،  عع  "عثا  أن  وأضاف  غمعلعط". 
طظ الخعاب أن ظصش طضاعشغ افغثي أطام ضض ذلك، 
شسض  وجظعاخض  الغعم،  تاى  بعجسظا  طا  شسطظا  لصث 
بسث  وشغما   .(٢٠١٩/١٢/٢٠ ظئ،  الةجغرة  ذلك"... 
(واشص  أردوغان  طحروع  سطى  الارضغ  الئرلمان  واشص 
الئرلمان الارضغ بأغطئغئ ٣٢٥ خعتا طصابض ١٨٤ سطى 
طثضرة تفعغخ رئاجغئ إلرجال صعات لثسط التضعطئ 
السراج.  برئاجئ  ذرابطج  شغ  دولغا  بعا  المسارف 
وغسمح عثا الافعغخ فظصرة بإرجال صعات غغر صاالغئ 
ضمساحارغظ وطثربغظ لصعات التضعطئ المسارف بعا 
شغ تربعا ضث صعات خطغفئ تفار شغ ذرابطج... بغ 

بغ جغ سربغ ٢٠٢٠/٠١/٠٢م).
بالثور  الثشع  طظ  أطرغضا  أعثاف  سظ  أطا  خاطساً: 
غسطظ  ضما  السراج  لثسط  شطغج  لغئغا  إلى  الارضغ 
أردوغان، بض إن الاثصغص شغما غةري طع جئر غعره 
وإظسام الظزر شغه غائغظ أن افعثاف طتطغئ وإصطغمغئ 

ودولغئ، والراجح أظعا سطى الظتع الاالغ:
السسضرغئ  الفخائض  طظ  الضبغر  عظاك  طتطغاً،   -١
"إجقطغئ  تسائر  السراج  تضعطئ  لعاء  تتئ  المظدعغئ 
الاثخض،  عثا  صئض  اتخاقت  بعا  ولارضغا  طساثلئ"، 
وطظ السعض سطى ترضغا جر تطك الةماسات إلى تافعا 
ضما شسطئ شغ جعرغا تغظ دشسئ بالفخائض المعالغئ 
شإن  وبثلك  بحار،  المةرم  إلى  المظاذص  لاسطغط  لعا 
ترضغا تثعض شغ لغئغا طسرضئ أخث العقءات وإضساف 
تضعطئ السراج أطام تفار، والسراج ق بث أظه غثرك أن 
أردوغان غسغر شغ شطك أطرغضا وأظه لط غاثخض لغثسمه 
الفخائض  باععغظ  تفار  ضفئ  لارجغح  لغثثسه  وإظما 
بستئعط طظ طظاذص تساجئ ضما شسض طع الفخائض 
شغ جعرغا، ولضظ السراج بارتغإ طع أوروبا غرغث إتراج 
أطرغضا باصاربه طع ترضغا شغةسض ترضغا أردوغان تدطر 
دولغا  بعا  طسارشاً  تضعطئ  ضعظعا  تضعطاه  لمساظثة 
غتص لعا ذطإ المساسثة طظ أغئ دولئ، وطظ بط تبغر 
دولغا سطى الاثخض الارضغ وطظ ورائه  أوروبا ضةغةاً 
أوروبا  ورائه  وطظ  والسراج  المخري...  بط  افطرغضغ 
غاعصسعن أن غآبر عثا الترج والدةغب باثفغش أطرغضا 

ضشط تفار وطخر سطى السراج...
الارضغ  السسضري  الثسط  ذرائع  تتئ  إصطغمغاً،   -٢
شغ  لتفار  دسمعا  طظ  وبصعة  تجغث  أن  لمخر  غمضظ 
وصئ غخسإ شغه سطى الةجائر تصثغط الثسط لتضعطئ 
السراج بسئإ ظروشعا التالغئ، وصث ترجض طخر صعات 
بحضض طئاحر لطصاال شغ لغئغا، وأطا ترضغا شإن دسمعا 
تماطًا  بال  ذا  ولغج  رطجغاً  جغضعن  السراج  لتضعطئ 
ضالثسط الارضغ لطفخائض السعرغئ المعالغئ لعا، شارضغا 
أخًق بسغثة سظ لغئغا، ظاعغك سظ أن أعثاشعا تظتخر 
طظه  الصطغض  تصثغط  طع  الثسط  سظ  والضقم  بالةسةسئ 
شصط بعثف إجصاط صعى لغئغئ شغ شت الثسط الارضغ، 

والثي جغةثوظه جراباً ضما ضان شغ جعرغا.
الطغئغئ  الساتئ  الارضغ  الاثخض  غةسض  دولغاً،   -٣
تاخض  وعع  روجغا،  وبغظ  بغظعا  وجثب  حث  جاتئ 
اآلن، شأردوغان غعاجط باخرغتاته العجعد السسضري 
الروجغ شغ لغئغا، وروجغا تسطظ اجاغاءعا طظ الاثخض 
الارضغ، بط تائع عثه الاخرغتات تخرغتات أخرى سظ 
حئغه  وافطر  لغئغا!  تعل  وروجغا  ترضغا  بغظ  اتفاصات 
تماطاً بمآاطرات ترضغا طع روجغا تعل أتثاث جعرغا...

٤- أطا طا غتاول أردوغان خثاع الظاس به بأن اتفاصه 
الشاز  سظ  الاظصغإ  شغ  اجاشقله  أجض  طظ  السراج  طع 
والئارول (وصال وزغر الطاصئ الارضغ شاتح دوظماز "إظه 
الئترغئ  التثود  ترجغط  اتفاق  سطى  الاخثغص  بمةرد 
وتسةغطه لثى افطط الماتثة جائثأ ترضغا شغ السمض 

والفصه وافخعل والسغاجئ، وذلك بأن ظثر ظفسه للسمض 
أحعاذا  التجب  صطع  ولما  الثقشئ.  لصغام  افطئ  طع 
ذعغطئ شغ عثا السمض الحاق، وبثأت سقطات الاساشغ 
الظعدعي تزعر سطى افطئ شغ ذعل الئقد اإلجقطغئ 
أدظى،  أو  صعجغظ  صاب  الثقشئ  صغام  وخار  وسرضعا، 
جظ جظعن الشرب وتضام المسطمغظ السمقء، وخاروا 
غمضرون بالتجب وحئابه، ووجث طظ غسمع لعط طظ 
والماظضئغظ،  والمساصئغظ  والظاضبغظ  والاارضغظ  الظاس 
سظ  وغبظععط  الحئاب  أسداد  شغ  غفّاعا  أن  أجض  طظ 
سمطعط الةاد والثؤوب، ولضظ صعة الحئاب وتماجك 
اإلشسادغئ  طساسغعط  سطى  الطرغص  صطع  صث  التجب 

وظحاذاتعط الحغطاظغئ.
إصاطئ  أسااب  سطى  الغعم  ظصش  وظتظ  الباطظئ:  العصفئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، شإظظا ظسامطر 
الرتمات طظ اهللا، وظظازر الظخر الصادم الصرغإ بفارغ 
الخئر، وتسظ الزظ باهللا أن غضرطظا باتصص الئحارات، 
شافاح روطا سطى أغثغظا، لظرشع راغئ السصاب خفاصئ شعق 
ربعسعا بإذن اهللا، وإظظا سطى بصئ باتصص وسث اهللا الباظغ 
بغئ  شغ  وجاضعن  شطسطغظ،  وتترغر  غععد  بصاال 
المصثس بغسئ عثى بسث أن تخئح سصر دار اإلجقم صرغئا 

بإذن اهللا.
وشغ الثاام شإظا ظدرع إلى اهللا جئتاظه أن غاعالى تتصغص 
بحارات رجعل اهللا  شاسعد خقشئ عثه افطئ، وطظ بط 
تترر صثجعا، وتفاح روطا ضما جئصاعا أخاعا شضاظئ... 
جئتاظه  ظسأله  ضما   ... اهللا  رجعل  فتادغث  طخثاصا 
أن غمثظا بسعن طظ سظثه شظتسظ السمض وظاصظه شظضعن 
أعق لظخر اهللا السجغج الرتغط. ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن 
َِّ يَنرُصُ َمن يََشاء وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم  وَْعَد   بَِنرْصِ اهللا
ْكرَثَ اجَّاِس َال َفْعلَُموَن﴾

َ
َُّ وَْعَدهُ َولَِكَنّ أ َِّ َال خُيْلُِف اهللا اهللا

 [الروم: ٤-٦]

اإلسالم أسرع األدیان انتشارا فی إنجلترا
فکیف لو تخلصنا من حالۀ الغثائیۀ وأقمنا خالفتنا؟!

سطى إخثار تراخغص تظصغإ وإظااج لطظفط والشاز شغ 
المظطصئ" وصال: أساصث أظظا جظئثأ السمطغئ شغ افحعر 
افولى طظ ٢٠٢٠"... روغارز ٢٠١٩/١٢/١٨) شغزعر أن 
أردوغان صث وجث شغ ذلك شرخئ لطمثادسئ ضأن تثخطه 
طظ ورائه الئتث سظ الشاز والظفط شعصع عثه اقتفاصغئ. 
إذ إن خطعاته لطئتث سظ الشاز بالئتر الماعجط بسمص 
١٠٠ ضطط صئالئ وقغئ أظطالغا طظث تحرغظ افول ٢٠١٨

لط تضظ جادة، ضدارب الماء بالعاون. وباساراف وزغر 
الطاصئ أن ترضغا لط تئثأ بالاظصغإ سظ الظفط والشاز، 
رغط إرجالعا جفظا طظ أجض عثه الشاغئ، واآلن غرغث أن 
غععط الظاس أظه جغئتث سظ الظفط والشاز وأظه غاثخض 
شغ لغئغا طظ أجض تتصغص المخالح الارضغئ شغ تغظ إظه 

غطسإ عثا الثور الثادع شغ لغئغا لتساب أطرغضا.
جادجاً: أطا سظ تسط طسرضئ ذرابطج، شعظاك سعاطض 

برزت شغ افحعر افخغرة ترجح ضفئ تفار:
١- أطام المحعث المرتئك فوروبا الثي خظساه أطرغضا 
تخاسث  بط  الطغئغئ  الساتئ  شغ  وترضغا  روجغا  بإدخال 
شاسطغئ الثور المخري ضما بغظا آظفاً شصث تحةع تفار شغ 
تخسغث افسمال السسضرغئ شغ ذرابطج (أسطظ الصائث 
السام لما غسمى الةغح العذظغ الطغئغ، خطغفئ تفار، 
طساء الثمغج ١٢ ضاظعن افول/دغسمئر بثء المسرضئ 
العتثات  ودسا  ذرابطج،  ظتع  والاصثم  التاجمئ 
الماصثطئ إلى اقلاجام بصعاسث اقحائاك. وأسطظ تفار، 
شغ ضطمئ تطفجغعظغئ وعع غرتثي الجي السسضري "جاسئ 
الخفر" لةمغع العتثات السسضرغئ شغ ذرابطج، صائق: 
صطإ  ظتع  والاصثم  التاجمئ  المسرضئ  ظسطظ  "الغعم 
الساخمئ..." دوتحغه شغطغه افلماظغئ، ٢٠١٩/١٢/١٢)، 

وطا زال تخاسث افسمال السسضرغئ طسامرًا...
٢- تثخض روجغا وخاخئ حرضئ شاغظر إلى جاظإ تفار 
لطاثخض  افخدر  ضعءعا  لروجغا  أطرغضا  أسطئ  تغث 
بمسثات  طةعجة  حرضئ  وعغ  تفار  سمغطعا  ودسط 
سطى  الاحعغح  ضأظزمئ  طاصثطئ  روجغئ  سسضرغئ 
الطغران بما غةسطعا سظخرًا طعماً شغ ترجغح ضفئ تفار 
السسضرغئ ضث خخعطه شغ لغئغا... وصث اسارف الرئغج 
افطرغضغئ  المطالإ  طع  بالاةاوب  بعتغظ  الروجغ 
شصال "إن لثى روجغا اتخاقت طع تفار وطع تضعطئ 

السراج..." روجغا الغعم، ٢٠١٩/١٢/١٩).
٣- تثخض ترضغا شغ الساتئ الطغئغئ، شإن عظاك الضبغر 
طظ الفخائض السسضرغئ المظدعغئ تتئ لعاء تضعطئ 
السراج تسائر "إجقطغئ طساثلئ"، ولارضغا بعا اتخاقت 
تطك  جر  ترضغا  سطى  السعض  وطظ  الاثخض،  عثا  صئض 
الةماسات إلى تافعا ضما شسطئ شغ جعرغا تغظ دشسئ 
المةرم  إلى  المظاذص  لاسطغط  لعا  المعالغئ  بالفخائض 
بحار، وبثلك شإن ترضغا تثعض شغ لغئغا طسرضئ أخث 
العقءات وإضساف تضعطئ السراج أطام تفار... عثا طظ 
جاظإ، وطظ جاظإ آخر شإن إسقن ترضغا أظعا تاثخض شغ 
لغئغا لثسط السراج غضعن طصثطئ لمخر لاسطظ الاثخض 

شغ لغئغا بثل أن غئصى جرًا!
أن  تزعر  شارضغا  وروجغا،  ترضغا  بغظ  المثادسئ   -٤
تثخطعا لثسط السراج وغخرح أردوغان طعاجمًا روجغا 
طرتجصئ  ترشغا  غسمطعن  ("إظعط  تفار  تثسط  فظعا 
لخالح تفار شغ لغئغا سئر المةمعسئ المسماة شاغظر، 
وطسروف طظ غمعلعط". وأضاف أن "عثا عع العضع، 

ولظ غضعن طظ الخعاب أن ظصش طضاعشغ افغثي أطام 
ضض ذلك، لصث شسطظا طا بعجسظا تاى الغعم، وجظعاخض 
وبسث   (٢٠١٩/١٢/٢٠ ظئ،  الةجغرة  ذلك"...  شسض 
والرئغج  ("إظه  بعتغظ!  طع  بالاقصغ  غخرح  غعطغظ 
بعتغظ حضق وشثغظ لمظاصحئ الاطعرات شغ لغئغا وإن 
إن  تطفجغعن  صرغئا"...  جغطاصعن  الئطثغظ  طسآولغ 
ضان  ضما  تماطًا  أي   (٢٠١٩/١٢/١٨ الارضغ،  شغ  تغ 
أعض  تصخش  وعغ  طسعا  وغاساون  روجغا  طع  غطاصغ 
غزعر  شغه  ضان  الثي  العصئ  شغ  طساء  خئاح  جعرغا 
جعرغا!  وأعض  الفخائض  لثسط  جعرغا  دخض  أظه  ظفاصًا 
سظ  طثفغئ  غزظعظعا  لسئئ  غطسئان  الطرشغظ  وضأن 
افسغظ شغ تغظ إظعا طضحعشئ! شصث ظصطئ الةجغرة ظئ 
٢٠١٩/١٢/٢٠ سظ طعصع إغض جعجع دغرغعا اإلغطالغ 
ضما  روجغئ،  ترضغئ  لسئئ  تحعث  الطغئغئ  الساتئ  (أن 
بغظ  افجعد  الئتر  شغ  غاحضض  بثأ  اتفاصا  عظاك  أن 
الطرشغظ، تغث إظعما طساسثان لاضرار تةربئ السقم 
ترضغا  بغظ  المثادسئ  واظضحاف  لغئغا)  شغ  السعرغئ 

وروجغا غسعض السمض أطام تفار وغظحطه...
وتتفجه  تفار  طعصش  تثسط  افربسئ  السعاطض  عثه 
ذلك...  سطى  وتحةغسه  ذرابطج  شغ  الصاال  لاخسغث 
وبطئغسئ التال شعثه السعاطض بإدارة أطرغضا وترتغإ 
طظعا. عثا طظ جاظإ تفار، أطا طظ جاظإ السراج شق 
وشرظسا  برغطاظغا  وخاخئ  تثسمه  أوروبا  أن  شغ  حك 
وإغطالغا، عثا باإلضاشئ إلى خقبئ الفخائض المصاتطئ 
وخاخئ طصاتطغ طخراته، ولضظ اجامرار الاثخقت ضما 
ذرابطج  سطى  السسضري  الدشط  وزغادة  أسقه  بغظاه 
وضسإ العقء لارضغا طظ داخض طسسضر السراج غسظغ 
أن الظفعذ افوروبغ شغ لغئغا صث أخئح طعجوزًا، وطظ 
الاابع  الضئغر  السغاجغ  العجط  غامضظ  أن  الخسإ 
الظفعذ  ذلك  إظصاذ  طظ  لغئغا  شغ  وأوروبا  لئرغطاظغا 
أطرغضا  به  صاطئ  الثي  افوراق  خطط  بسث  وخاخئ 
بإدخال روجغا وترضغا شغ الساتئ الطغئغئ أي أن تتضط 
الخسإ  طظ  عع  ضان  ضما  لغئغا  شغ  افوروبغ  الظفعذ 
أن غسعد وشص طا غاراءى طظ أتثاث وطسطغات... وطع 
شغ  سسضرغاً  افزطئ  تسط  السعض  طظ  شطغج  ذلك 
التطعل  إلى  الطةعء  شالماعصع  وسطغه  المظزعر،  المثى 
صئعل  شغ  ضرأجمالغغظ  ذرغصاعط  سطى  السغاجغئ 
التض العجط إذا خسإ سطى أي طظ الطرشغظ التسط 
المضاجإ  رجتان  اقسائار  شغ  أخثعط  طع  السسضري 
السغاجغئ وشص الرجتان السسضري وعع تالغا شغ جاظإ 

تفار أي الةاظإ افطرغضغ...
تضعن  أن  المآلط  طظ  شإظه  الثاام  وشغ  جابساً: 
الضفار  شغعا  غاسابص  صاال  جاتئ  المسطمغظ  بقد 
المساسمرون بأدوات طظ بظغ جطثتظا خثطئ لمخالح 
المسطمغظ  بقد  شغ  التضام  طظ  طعاقة  وأعطه،  الضفر 
المضسعرة!  المسعجئ  ضراجغعط  سطى  لغئصععط  لطضفار 
وق غسطط عآقء التضام أن الساصئئ لطماصغظ، لقجقم 
﴿َفرَتَى  طظثم،  تغظ  وقت  غظثطعن  بط  وطظ  وأعطه، 
ْن 

َ
َ أ ْ ِيَن يِف قُلُوبِِهْم َمرٌَض يَُسارُِعوَن فِيِهْم َفُقولُوَن خنَ َّ ا
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ذا صغمئ سظثعط، وق اسائار، وطظ ضان عثا تاله، شق 
غطمع  الثي  المساسمر  الضاشر  غساثثطه  أن  غسائسث 
شغ بقدظا بإحسال الفاظ والترائص عظا وعظاك، لثلك 

شالسعدان غحاسض طظث (اجاصقله) إلى غعطظا عثا.
إظه لظ غعصش عثا السئث إق أتضام اإلجقم تطئصه دولئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ غسمض 
سطاء  الةطغض  السالط  أطغره  بصغادة  الاترغر،  تجب  لعا 
لغطعط  غخطعن  الثغظ  وحئابه  الرحائ،  أبع  خطغض  بظ 
الةاعطغئ  أظزمئ  درك  طظ  الظاس  إلخراج  بظعارعط، 
إلى أتضام اإلجقم السزغط، وظعره المئغظ؛ وذلك فن 
التضط عع طسآولغئ وأطاظئ شغ اإلجقم ولغج طضسئا 
ق  اإلجقم،  بأتضام  بالرسغئ  التاضط  شغرتئط  وغظغمئ، 
باسائار الصئغطئ أو الةعئ، أو الةظج، وإظما باسائارعط 

رساغا شغ ظض دولئ اإلجقم.
السعدان،  شغ  التضط  سطى  تساصئئ  الاغ  افظزمئ  إن 
أجاس  سطى  الظاس  غةمسعن  السقح،  تمطئ  وضثلك 
الصعطغئ والصئطغئ، والةععغئ، والعذظغئ... شعط جمغسًا 
لغج  التض  فن  اإلظسان،  طحضطئ  تض  سظ  جغسةجون 
باضاض إبظغ أو اصااال صئطغ أو تسخإ صعطغ أو تفاخر 
بافلعان، بض الاضاض الختغح غةإ أن غضعن سطى أجاس 
طئثأ غاعاشص طع شطرة اإلظسان، لغضعن التض طظ رب 
الظاس، ولغج ضما تفسض التضعطات والترضات المسطتئ! 
إذ إظعط جمغسا ضما ذضرت آظفاً غظادون بالصئغطئ والةعئ 
والاغ عغ الثاء، والةجء افجاس شغ المحضقت الاغ 

تةري شغ إصطغط دارشعر وشغ غغره.
إن أعض دارشعر، إلى سعث صرغإ، ضاظعا غةمسعن الجضاة 
لثولئ الثقشئ، شغ زطظ السططان سطغ دغظار، شعط ججء 
طظ افطئ اإلجقطغئ، واآلن دسعظا َظُضْظ ضما أطرظا اهللا 
طظ ضرب رصاب بسدظا بسدا، شفغ لغطئ  إخعاظا، بثقً 
اهللا!  جئتان  غا  طسطمئ،  ظفساً  أربسغظ  طظ  أضبر  ُتصاض 
ودسضط طظ شاظ الةاعطغئ الظاظئ، الاغ ترطعا رجعل اهللا 
: «وََمْن َدَعا ِبَدْعَوى الَْجاِهلِيَِّة، َفُهَو ِمْن ُجَثى َجَهنََّم" َصاُلعا: َغا 
َرُجعَل اهللاَِّ، َوِإْن َخاَم َوَخطَّى؟ َصاَل: «َوإِْن َصاَم َوَصىلَّ َوَزَعَم 
ُهُم الُْمْسلُِموَن الُْمْؤِمُنوَن ِعَباَد  أَنَُّه ُمْسلٌِم، َفاْدُعوا الُْمْسلِِمنَي مِبَا َسامَّ

اللَِّه».
والصعطغئ،  والسرصغئ،  والصئطغئ،  الةععغئ  الثسعات  إن 
والحاات  بالفرصئ  تأتغ  ظاظئ،  دسعات  ضطعا  والعذظغئ، 
واقصااال، وق غأطظ الظاس شغ ظطعا أبثًا، شثسعظا ُظِصْط 
الثولئ الاغ أجسعا رجعلظا الضرغط ، شضفاظا طعازل، 
تعضع  سظثطا  اإلجقم  سزمئ  عغ  ضغش  ترون  وجعف 
أتضاطه طعضع الاطئغص والاظفغث. الطعط سةض لظا بثولئ 
الثقشئ الاغ وسث بعا المعلى سج وجض، وبّحر بعا التئغإ 
المخطفى  بسث المطك الةئري «... ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفٌة َعَىل 

 «ِة ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

إن المسطمغظ خثصعا بئحارات رجعلعط الضرغط  ولط 
غاطرق الحك إلى صطعبعط ضما خثصعه شغما أطر وظعى 
شغ الحرع، فظه ظئغ ق غضثب، شثلك غساتغض سصق أن 
غاصعل سطى اهللا، وطا عع بضاعظ، ﴿َوَما يَنِطُق َعِن الَْهَوى 
﴾، شسطط طظ ربه سالط الشغإ طا  َ ٌ يُو ْ  إِْن ُهَو إِالَّ َو
أظعره سطغه طظ الئحارات. شاسائروا الئحارات ذطئا، فن 
الثئر ذطإ غصادغ السمض. ولعثا أدرضعا أن الئحارات ق 
تاتصص إق بسمض بحري، شق تاظجل المقئضئ تصاتض سظعط 
وعط صاسثون غظازرون أن تتصص لعط الظخر، بض بالصغام 
بالسمض الةاد واإلسثاد الاام طاعضطغظ سطى اهللا باذلغظ 
سطغعط  تاظجل  شسظثئث  جئغطه،  شغ  وأظفسعط  أطعالعط 
المقئضئ أق تثاشعا وق تتجظعا، ظتظ أولغاؤضط شغ التغاة 
الثظغا واآلخرة، أوتى إلغظا ربضط أن ظبئاضط، شاضربعا شعق 

افسظاق واضربعا طظعط ضض بظان...
«لَُتْفَتَحنَّ   : الضرغط  رجعلعط  صعل  جمسعا  شسظثطا   
الُْقْسطَْنِطيِنيَُّة َفلَِنْعَم اْألَِمريُ أَِمريَُها َولَِنْعَم الَْجْيُش َذلَِك الَْجْيُش»، 
شضض واتث طظعط طظ أختاب العمط السالغئ اظططص غسمض 
بةث واجاعاد لغظال حرف الفاح طامظغا أن غضعن عع ذلك 

افطغر أو أن غضعن جظثغا شغ ذلك الةغح.
ولعثا أرجض الثطغفئ طساوغئ جغحا إلى الصسطظطغظغئ 
الفاتح،  افطغر  ذلك  غضعن  أن  طامظغا  غجغث  ابظه  بإطارة 
واظططص طسه الختابئ الضرام طامظغظ أن غضعظعا جظعد 
جغح الفاح. وضض خطغفئ طظ خطفاء بظغ أطغئ السزام 
الساخمئ  لفاح  الةغح  رأس  سطى  ضئثه  شطثة  أرجض 
الحرصغئ فسزط إطئراذعرغئ لغظال عثا الحرف. وسظثطا 
تأضث طسطمئ ابظ الثطغفئ سئث المطك طظ ختئ التثغث 
السظغظ  سحرات  تاخروعا  وعضثا  غشجوعا،...  اظططص 
وطسالمعط  ظتئه،  صدى  طظ  شمظعط  أذراشعا،  وشاتعا 
حاعثة سطغعط عظاك وأبرزعا صئر الختابغ الةطغض أبغ 

أغعب افظخاري.
وبالمظاجئئ شإظغ حثخغا صئض أربسغظ ساطا سظثطا ضظئ 
السمض  وشرضغئ  بأطةادعط  أذضرعط  الظاس  طع  أتضطط 
إلتغاء خقشاعط، شثات طرة صام حثص وصال جأدلك 
سطى طسةث ق أتث غفطظ له. شثعإ بغ إلى طسةث 
دخطئ  دخطاه،  شطما  بإجطظئعل  صراضعي  طظطصئ  شغ 
ضض  سظ  غثاطش  طاعاضع  طسةث  شعع  صطئغ،  السضغظئ 
شعق  ضاإ  والمظارات،  الصئإ  ذات  المجخرشئ  المساجث 
بابه بالسربغئ "طسةث السرب الحرغش، بظاه طسطمئ بظ 

سئث المطك سام ٧٧عـ".
وعضثا ضاظئ عمط المسطمغظ، وضض عمعط أن غفاتعا 
الئحارة  عثه  تتصغص  حرف  لغظالعا  الصسطظطغظغئ 
والئحارة الباظغئ شاح روطا، شسظثطا جؤض رجعلعط الضرغط 
ُروِطغَُّئ"  َأْو  ُصْسَطْظِطغِظغَُّئ  َأوًَّق  ُتْفَاُح  اْلَمِثغَظَاْغِظ  "َأيُّ   :
ًال يَْعِني ُقْسطَْنِطيِنيََّة». ولعثا  شأجابعط «َمِديَنُة ِهَرْقَل تُْفَتُح أَوَّ
شضروا شغ شاتعا طظ الشرب سظثطا لط غامضظعا طظ شاتعا 
طظ الحرق لغطئصعا سطغعا طظ الةعاغظ، شفاتعا إجئاظغا 
ووخطعا إلى طحارف بارغج وشاتعا خصطغئ بإغطالغا وصث 
اصاربعا طظ روطا تاى غتصصعا بحارات رجعلعط الضرغط 

الثي ق غظطص سظ الععى.
وضان خطفاء بظغ السئاس غظاوحعن الروم وصث أخدسعا 
تمرد  إذا  تاى  الةجغئ،  دشع  سطى  وأرغمععط  ططعضعط 
أتثعط شضاإ له الثطغفئ سطى ظعر رجالاه الاغ غرشخ 
شغعا دشع الةجغئ: "طظ عارون أطغر المآطظغظ إلى ظصفعر 
ضطإ الروم، صرأت ضاابك غا ابظ الضاشرة، والةعاب طا تراه 
دون طا تسمسه. بط رضإ طظ غعطه وأجرع تاى ظجل 

أردوغان شریک للمجرم بوتین
ومتعاون معه فی مؤامراته ضد أهل الشام

الصئطغئ وخطعرتعا سطى أطظ أعض السعدان

 إن تعادث اقصااال الاغ تةري شغ طثغظئ الةظغظئ شغ 
إصطغط دارشعر لغسئ عغ افولى طظ ظعسعا، ولظ تضعن 
والسرصغات،  والصئطغات  الصعطغات  بصغئ  ذالما  افخغرة، 
عغ السائثة شغ أظتاء السعدان المثاطفئ، شصث حعثظا 
شاظئ اقصااال شغ الصدارف وبعرتسعدان حرق السعدان، 
أشضار  فن  دارشعر!  شغ  الشرب  أصخى  شغ  وداراظثوضئ 
الظاس،  بغظ  السائثة  عغ  والةعئ،  والصعم،  الصئغطئ، 
الئائث،  اإلظصاذ  ظزام  سعث  شغ  جغؤئ  بخعرة  وترضجت 
 شافخض أن ُغطصى بعا شغ صارسئ الطرغص؛ فن الرجعل

صال سظعا: «َدُعوَها َفإِنََّها ُمْنِتَنٌة»، فظعا روابط ضغصئ تظحأ 
بغظ الظاس ضطما أتسعا بثطر، وجرسان طا تظاعغ بجوال 
أجاجعا  سطى  غاساططعن  الظاس  غسعد  بط  الثطر،  عثا 
ضطما ذرأ ذارئ، لثلك شإن عثه المحضقت لظ تظاعغ 
أبثًا ذالما ضاظئ عثه عغ الروابط بغظ الظاس، ولغج 
رابطئ اإلجقم! إن المعلى جئتاظه طظ بثغع خظسه أن 
آَغاِتِه  ﴿َوِطْظ  تسالى:  صال  وصئائض،  حسعبا  الظاس  جسض 
َوأَْلَعاِظُضْط  أَْلِسَظِاُضْط  َواْخِاَقُف  َواْفَْرِض  َماَواِت  السَّ َخْطُص 
ِإنَّ ِشغ َذِلَك َآلَغاٍت ِلْطَساِلِمغَظ﴾، وجسطعا سقطئ دالئ سطى 
لاسعغض  لسئاده،  طظه  ورتمئ  وتسالى،  جئتاظه  صثرته 
الاسارف شغما بغظعط شتسإ، بتضط الافاوت شغ الةظج، 
والطسان، وضبغر طظ الخفات، صال جئتاظه وتسالى: ﴿يَا 
َ وََجَعلَْناُكْم ُشُعوباً  ْغ

ُ
فَُّها اجَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر وَأ

َ
ك

وََقَبائَِل حِكََعاَرفُوا﴾، إن دغظظا التظغش صث تثد أعمغئ الصئطغئ 
سطى أظعا لطاسارف شتسإ ق غغر، ولغج لطافاخر شصال 
تسالى: ﴿َوَجَسْطَظاُضْط ُحُسعباً َوَصَئاِئَض ِلَاَساَرُشعا﴾، شق طضان 
لطاصاتض والاثاخط بغظ المسطمغظ، لضظ سظثطا غرتئط 
اإلظسان بأخغه اإلظسان سطى أجاس الصئغطئ أو السائطئ، أو 
الةظج، شعظا تضمظ الضاربئ، فظعا رابطئ طظتطئ وغغر 

إظساظغئ وتسئإ الثخعطات بغظ الظاس.
السعدان،  غربغ  الةظغظئ،  شغ  جرت  الاغ  افتثاث  إن 
وضثلك شغ الصدارف وبعرتسعدان، جابصاً وتالغاً والاغ 
والتضعطئ  الئرغؤئ،  افظفج  طظ  الضبغر  ضتغاعا  راح 
ساججة سظ التض... إظما عغ بمرة عثه الروابط الدغصئ 
أضرم  أظه  غزظ  خاتئعا  تةسض  الاغ  الظاظئ،  الفاجثة 
طظ غغره! وأظه أتص بالتغاة طظه، وطا داطئ عثه عغ 
تسامث  الاغ  وعغ  تغاتظا،  حآون  تسغر  الاغ  الروابط 
شطظ  لطظاس،  ظزرتعا  شغ  الماساصئئ  التضعطات  سطغعا 

ظظفك طظ عثه المحاضض واقضطرابات أبثًا.
إن السغاجغغظ شغ عثا الئطث طضسعشغ الئال سظ عثه 
السصطغئ  فن  وذلك  ضبغرًا،  بعا  غظحشطعا  ولظ  افتثاث، 
وغغرعا  بالصئغطئ  طرتئطئ  أغداً  عآقء  سظث  السغاجغئ 
طظ الروابط الفاجثة، شصث حشض عمعط الاسابص سطى 
واقجاصطاب،  الئقد،  بروات  وظعإ  التضط،  ضراجغ 
والمحاضسات شغما بغظعط. أطا تض صداغا الظاس شطغج 
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سطى طثغظئ عرصطئ وأوذأ الروم ذق وبقء، شصاض وجئى، 
إلغه  غآدغه  خراج  سطى  المعادسئ  وذطإ  ظصفعر  وذل 
شغ ضض جظئ شأجابه الرحغث إلى ذلك". وطظ بط أصطع 
المفاعتئ  افججاء  المسطمغظ  الارك  السئاجغعن  الثطفاء 
طظ افظاضعل لغرابطعا شغعا وغصاتطعا الروم تاى غفاتعا 
الصسطظطغظغئ، شضان أول أطغر لعط جطةعق بغك سام 
لتضط  افظاضعل  شغ  ضبغرة  أججاء  شأخدع  ١٠٤٠م، 
الثقشئ، وطظ بط واخض أطراء السقجصئ جعادعط شغعا 
تاى  الةعاد  أطراؤعط  شعاخض  السبماظغعن،  برز  تاى 
أتاذعا بالصسطظطغظغئ شظالعا حرف الفاح بصغادة طتمث 
شصام  السبماظغئ.  الثقشئ  ظض  شغ  ١٤٥٣م  سام  الفاتح 
وتعل ضظغسئ آغا خعشغا إلى طسةث، شةظ جظعن الشرب 
إلغه  شأرجض  وغاعسث،  غعلعل  الفاتغضان  بابا  صام  تاى 
الفاتح طعثدا: "لصث حرشئ آغا خعشغا بإبصائعا طسئثا شإذا 
لط تسضئ شإظظغ جأدخض روطا وأتعل الفاتغضان اخطئق 
لثغعلغ" شثاف الئابا وجضئ. ولضظ الفاتح لط غسضئ ولط 
غاعصش، شصال عثا السام سام التب والسام الصادم إن حاء 
اهللا سام شاح روطا، ولضظ المظغئ واشاه وعع ذاعإ إلى 
التب لغصدغ اهللا أطرا ضان طفسعق، ولغصغخ شاتعا سطى 
غث رجض آخر طعما ذال الجطظ، شئحارة الرجعل  بفاح 
الصسطظطغظغئ تتصصئ بسث ظتع ٨٥٠ جظئ، ولط غمض 

المسطمعن ولط غصظطعا ولط غحّضعا شغ بحارة ظئغعط.
وعا عط اآلن أعض العمط السالغئ طظعط لط غفاروا ولط 
جااتصص،  الئحارات  جائر  أن  غصغظ  سطى  وعط  غصظطعا 
وطظعا الئحارة السزمى بصعل ظئغعط «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة َعَىل 
ِة»، شصاطعا لعا، وبرز طظعط تصغ الثغظ الظئعاظغ  ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
رتمه اهللا، شصام غسمض بةث واجاعاد طامظغا أن غضعن 
الثطغفئ افول شغعا، شأجج تجبا سزغما حاطثا سالمغا 
بفضر سمغص وبظزرة باصئئ وبعسغ تام بفدض طظ اهللا 
ورتمئ، وضض حاب دخض تجبه جث واجاعث طامظغا أن 
غاحرف بالسمض لعا وأن تضاتض سغظاه برؤغاعا وطامظغا 
أن تاتصص الئحارة سطى غثه، شبئئ الباباعن طظعط شطط 
غظضبعا ولط غظصدعا غجلعط ولط غظضخعا سطى سصئغعط، 
شمظعط طظ صدى ظتئه وطظعط طظ غظازر وطا بثلعا 
تئثغق، شعط ساططعن ذاضرون غخطعن لغطعط بظعارعط 
شغ جث واجاعاد، ضطعط بصئ بعسث اهللا جئتاظه وبئحارة 
رجعله  واضسغظ غثعط شغ غث أطغرعط البالث سطاء 
تطك  وأغثغعط  غثغه  سطى  اهللا  غتصص  أن  آططغظ  الثغر 
الئحارة، وصث تتصص شغ إطارته الضبغر طظ تعجع السمض 
والئظاء  الةثغث  والضسإ  واظاحاره  وتظعسه  وتسمصه 
الصعي والجغادة شغ دصئ الفعط والعسغ والبصئ بالظفج. 
شالباباعن شغ ضض إطارة غئظعن سطى افولى وق غعثطعن، 
المسار  وغضمطعن  غظصخعن،  وق  سطغعا  وغجغثون 
وغسسعن إلى الضمال، وضض طظعط طفسط بافطض والبصئ 
والظحاط لاتصغص الئحارات الصادطات. شعط أتفاد أولؤك 
السزام، ولثوا طظ رتط عثه افطئ السزغمئ، وضض غعم 
غجغث تةاوب أطاعط طسعط، شالثظغا وصعى الضفر ضطعا 
شغ أسغظعط خشغرة، شعط رجال ضرام سزام أعض سجم 

وسجغمئ، وغظطئص سطغعط صعل الحاسر:
سطى صثر أعض السجم تأتغ السجائط

 وتأتغ سطى صثر الضرام المضارم
وتسزط شغ سغظ الخشغر خشارعا

 وتخشر شغ سغظ السزغط السزائط
واهللا أسطط تغث غةسض رجالاه وأسطط سطى غث طظ غتصص 

 بحارات رجعله، شطغاظاشج الماظاشسعن

طظ حرف شاح الصسطظطغظغئ إىل حرف السمض 
إلصاطئ الثقشئ
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افولى  جمادى   ٤ برس،  (ترك  طعصع  سطى  خئر  شغ 
"عظأ  غطغ:  طا  ورد  ٢٠١٩/١٢/٣٠م)  ١٤٤١عـ، 
الارضغ  ظزغره  بعتغظ،  شقدغمغر  الروجغ  الرئغج 
رجإ ذغإ أردوغان، بمظاجئئ تطعل سغث رأس السظئ 
المغقدغئ. وصال بعتغظ شغ برصغئ الاعظؤئ، إن طسغرة 
الةععد  بفدض  بثأت  جعرغا،  شغ  السغاجغ  التض 
المحارضئ الاغ بثلاعا أظصرة وطعجضع. وأحار إلى أن 
الصداء  أجض  طظ  جعرغا  شغ  تاساوظان  وترضغا  بقده 
وجقطئ  أطظ  تعثد  الاغ  اإلرعابغئ  الاظزغمات  سطى 
تصصاا  وروجغا  ترضغا  أن  بعتغظ  وأوضح  المظطصئ. 
اقجاراتغةغئ  المحارغع  تظفغث  شغ  ضئغرة  ظةاتات 
السمقصئ تسعد بالفائثة لضق الطرشغظ، وسطى رأجعا 

طحارغع شغ الطاصئ والاصظغات السسضرغئ".
: إن تخرغتات المةرم بعتغظ عثه عغ ُتةئ سطى أولؤك الثغظ ارتدعا السئعدغئ لشغر اهللا بسث أن طظَّ 

ع

اهللا سطغعط بالاترر طظ سئعدغئ ذاغغئ الحام، ُتةئ تخرخ شغ وجعععط وتصعل إن ظزام ترضغا أردوغان عع 
حرغك لطمةرم بعتغظ وطاساون طسه شغ ضض خطعة غثطععا سطى أرض الحام، شسقَم عط غائسعظه وغسطمعظه 
صغادعط؟! إن بعرة الحام جائصى عغ الضاحفئ الفاضتئ، وأطا السئاد شعط شغ اباقء واخائار شغ عثه التغاة 
الثظغا، شإطا أن غائسعا طا جاء به الرجعل  وغسغروا سطى خراط طساصغط، وإطا أن غمحعا ُطضّئغظ سطى وجعععط، 

وإن اهللا ظاخر دغظه وسئاده المآطظغظ وعع ُطظةٌج وسثه شاظتازوا إلغه وشروا إلغه تظةعا طظ سثاب غعم سزغط.

وفد من حزب التحریر/ والیۀ السودان
یلتقی بوکیل أول وزارة اإلعالم والثقافۀ

الاصى وشث طظ تجب الاترغر/ وقغئ السعدان بافجااذ: 
اإلسقم  وزارة  أول  وضغض  غسصعب،  جسغث  الرحغث 
لقذاسئ  الصعطغئ  لطعغؤئ  المضطش  والمثغر  والبصاشئ، 
والاطفجغعن، بمضائه خئاح اقبظغظ ٢٠٢٠/٠١/٠٦م، 
وضان العشث بإطارة افجااذ: ظاخر رضا – رئغج لةظئ 
السعدان،  وقغئ  الاترغر/  لتجب  المرضجغئ  اقتخاقت 
غراشصه سدعا العغؤئ، الحغت: سئث الصادر سئث الرتمظ، 
أن  العشث  أضث  تغث  طخطفى.  طتمث  والمعظثس: 
وضرب  الساخظئ،  الئقد  لصداغا  طسالةات  لقجقم 
طبًق بما غتثث بغظ الصئائض طظ اصااال وتظاتر، رغط 
وعع  واتث  بغظعا  المحارك  الصاجط  الصئائض  عثه  أن 

اإلجقم الثي تّرم صاض الظفج، وظئث السظخرغات والةععغات. ضما بّغظ أن ظزام التعاضغر لفراضغ عع ظزام 
غثالش اإلجقم، شافرض شغ اإلجقم ق تمطك لطصئائض، وإظما تمطك لفشراد، جعاء لطسضظ أو لطجراسئ، وتضعن 
المراسغ لطةمغع، وأن عثه المسالةات ق تاط إق شغ ظض دولئ اإلجقم الاغ تسّثر أجعجة اإلسقم ضطعا لاسطغط 
الظاس أتضام اإلجقم وطبض عثه المفاعغط الاغ ذضرظاعا. ضما تظاول الطصاء تال اإلسقم، وشغ عثا اإلذار ذطإ 
طظ  طساتئ ٤٠٪  به  أن  طئغظاً  الاطفجغعن،  سئر  الثقشئ  سظ  الاترغر  تجب  رؤغئ  أن غصثطعا  العشث  طظ  الرحغث 
الئراطب اإلجقطغئ، وأن باب اإلسقم طفاعح واجساً، وأظه - أي الرحغث - غرغث دوام الاعاخض طع التجب تاى 
غدمظ جماع رأغه وشضره طظه طئاحرة، طآضثًا أظه غسرف التجب وأظه طعجعد شغ ضض السالط. وشغ الثاام حضر 

افخ الرحغث جسغث وشث التجب سطى الجغارة، ضما حضره العشث سطى تسظ اقجاصئال، وتسظ اقجاماع.


