
إن بعرة الحام الاغ خرجئ طظ المساجث وظادت طظ 
الئثاغئ (واتث واتث واتث، الثم المسطط واتث)، وسظثطا 
ضاظئ تصخش تمص ضاظئ تطإ تثرج لاصعل لعا (غا 
تمص تطإ طسك لطمعت). وسظثطا ضاظئ تصخش درسا 
تثرج أخاعا دغر الجور لاصعل لعا وتعاجغعا (غا درسا تظا 
البعرة  عثه  رتط  طظ  خرجئ  حسارات  لطمعت)،  طسك 
لاسئر سظ وتثة العثف والشاغئ الاغ خرج أعض الحام 
سظ  غظفخض  ق  واتث  جسث  وبأظعا  تتصغصعا  أجض  طظ 
طظه  احاضى  إذا  ضطه  غاألط  واتث  جسث  بسدا،  بسده 
أتث أسدائه طظ عثا الظزام الظخغري الئسبغ السطماظغ 
الضاشر  الشرب  أغاظ  افطر  عثا  أطرغضا.  سمغض  التاصث 
المساسمر وأذظابه أتئاع تثود جاغضج بغضع شئثأوا 
وغئبعن  افخرى،  تطع  العاتثة  المآاطرات  غتعضعن 
الضفر  طظزعطئ  سطى  البائرغظ  الحام  أعض  شغ  افتصاد 
تصسغط  سطى  لغسمطعا  وظزاطه؛  أجث  بحار  وسمغطعا 
بعرة افطئ شغ الحام شضرغا وجشراشغا خثطئ فسثائعا 
الثولغغظ واإلصطغمغغظ والمتطغغظ، تاى أخئتئ لفجش 
ترزح تتئ وذأة طا غسمى (تضعطئ اإلظصاذ، والتضعطئ 
المآصائ) طتثدة بتثود اتفاصغئ جاغضج بغضع الطسغظئ.
وصث ألئج الثاسمعن المةرطعن ضض واتثة طظ عاتغظ 
طآاطراتعط  أعثاف  غظاجإ  بالغا  بعبا  التضعطاغظ 
وخغاظاتعط، وغجغث شغ العصئ ظفسه طظ شضرة الاصسغط 
وتفرصعط  الثاسمغظ  أواطر  تعتثعط  شأخئتئ  تطك، 
أذماع الصادة المرتئطغظ وشااوى الحرسغغظ المأشعظغظ؛ 
أغعا  ظسط  وبعرتعط.  الحام  أعض  بعط  اباطغ  الثغظ 
وشغ  المئارضئ  الحام  أرض  شغ  البائرون  المسطمعن 
عغ  البعرة  طظاذص  تصسغط  شضرة  إن  الثظغا،  بصاع  ضض 
شضرة طاضرة خئغبئ، سمض سطغعا أسثاء افطئ اإلجقطغئ 
(الشرب الضاشر المساسمر، وسمقؤه شغ بقد المسطمغظ) 
شغ السابص شصسمعا الئقد اإلجقطغئ بسث عثم دولئ 
بطشئ  عجغطئ  ضرتعظغئ  دوغقت  إلى  السبماظغئ  الثقشئ 
جاغظ دوغطئ أو ضادت لغسعض سطغعط بثلك السغطرة 
الحام  بعرة  وشغ  والغعم  ضان،  صث  ولفجش  سطغعا، 
غظاعةعن  المرتئطعن  الفخائض  صادة  أخئح  المئارضئ 
ذلك الظعب ظفسه وغا لطسار؛ شصسمعا المظاذص المتررة 
إلى أججاء وجسطعا لضض ججء طظعا تثودا ظخئعا سطغعا 
التعاجج، وخاروا غاساططعن طع الةجء اآلخر ضما تاساطض 
الثول بغظ بسدعا بسدا طظ شرض لطدرائإ ووضع 
لطمضعس طاةاعطغظ أظعط بثلك ق غثثطعن إق ظزام 
وتطفاءه إلضساف البعرة ولضغ تسعض  الئسث المةرم 
جغطرة الظزام وأجغاده سطغعا وطظ بط الصداء سطغعا 
صداء طئرطا. شغا أعض الحام افذعار افبرار: أطا آن لضط 
أن تسعا سطى عثه المآاطرات الاغ تتاك ضثضط وضث 
بعرتضط المئارضئ؟! ألط غأن لضط بسُث أن تصعلعا ضطماضط 
شغ وجه ضض الزطمئ والماآطرغظ وأجغادعط الثولغغظ 
وبعااظا  زورا  أظفسعط  غسمعن  الثغظ  واإلصطغمغغظ 
المئارضئ  لبعرتضط  وتسغثوا  والثاسمغظ،  بافخثصاء 
إذا  واتثا  جسثا  افولى  جغرتعا  وتسغثوعا  ساشغاعا، 
بالسعر  الةسث  جائر  له  تثاسى  سدع  طظه  احاضى 
الثي  العثف  لاتصغص  خفعشضط  وترخعا  والتمى، 
خرجاط ببعرتضط طظ أجطه وعع إجصاط الظزام الئسبغ 
الثقشئ  وإصاطئ  ورطعزه  أرضاظه  بضاشئ  السمغض  المةرم 

الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة سطى أظصاضه؟!
بطى واهللا لصث آن، شالسمض السمض والظةاء الظةاء!

وضعظعا سطى بصئ بأن طضر أسثائظا إلى بعار، وأن الطغض 
آذن بالجوال، وبجوغ شةر الظخر صث آن، وإن ذلك سطى 
ِيَن  َّ اهللا غسغر. صال جض طظ صائض: ﴿إِنَّا َجَنرُصُ رُُسلََنا وَا

ْشَهاُد﴾.
َ
ْغَيا َويَوَْم َفُقوُم األ ُّ ََياةِ ا

ْ
آَمُنوا يِف احل

لقجقم وغئطح بالمسطمغظ وغسمض سطى ترشعط سظ 
دغظعط بحاى العجائض وظحر ضض رذغطئ وشساد، شئطس 
بثرغسئ  ١٩٣٠م  سام  خعشغا  آغا  طسةث  أغطص  أن  به 
إجراء إخقتات. وشغ غعم ١٩٣٤/١١/٢٤م أخثر صرارا 
غعم  اشااح  تغث  طاتش،  إلى  باتعغطه  تضعطاه  باجط 
١٩٣٥/٢/١م، وصث ظعرت خعر الحرك الظخراظغئ سطى 
جثراظه، صغض إظعا ضاظئ طططغئ بالضطج الثفغش، ولضظغ 
أظظ أظعا رجمئ طظ جثغث شغ جظعات اإلغقق، تغث 
ضاظئ عظاك ططالإ باتعغطه إلى ضظغسئ، وذضر أن أسثاد 
الظخارى المطالئئ بثلك صطغطئ، وعظاك تثعف طظ ظععر 

ردات شسض صعغئ طظ المسطمغظ.
إلى  خعشغا  آغا  بسعدة  المطالئئ  افخعات  ازدادت  لصث 
أخطه ضمسةث طظث بماظغظات الصرن الماضغ طع ازدغاد 
صعة الختعة اإلجقطغئ. وشغ سام ٢٠٠٥ رشسئ فول 
طرة دسعى باجط جمسغئ "خثطئ الئغؤئ واآلبار الاارغثغئ 
لثى  صاظثطغر  إجماسغض  غرأجعا  الثائمئ"  وافوصاف 
الثائرة الساحرة طظ المتضمئ اإلدارغئ طظ أجض سعدة آغا 
خعشغا إلى طسةث، شأسطظئ المتضمئ صرارعا بالرشخ، 
المتضمئ  صرار  شضان  سام ٢٠٠٨  أخرى  طتاولئ  وجرت 
بالرشخ أغدا. وطظ بط رشسئ عثه الةمسغئ الثسعى 
ولضظ  الراشخ.  صرارعا  شخثر  سام ٢٠١٦،  أخرى  طرة 
جمح شغ سام ٢٠١٦ برشع افذان فول طرة طظث إغقصه 
وجمح بإصاطئ الخقة شغ صسط طظه وسغظ إطام دائط. 
وتسالئ افخعات شغ السظئ الةارغئ لسعدته ضمسةث، 
إلى أن صاطئ تطك الةمسغئ برشع الثسعى طةثدا غعم 
المتضمئ  طظ  الساحرة  الثائرة  شأخثرت   .٢٠٢٠/٧/٢
اإلدارغئ غعم ٢٠٢٠/٧/١٠م صرارا غصدغ بإبطال ذلك 
الصرار واجاسادة المضان وخفه ضمسةث وشاته لطسئادة.

تاى  أطةادعط  طظ  أبرا  المسطمعن  غظج  لط  وعضثا 
غساسغثوه. وسطغعط أن غطالئعا بإبطال صرار إلشاء الثقشئ 
وإسادة إصاطاعا طظ جثغث فظه صرار باذض لط غتج سطى 
أغطئغئ المةطج، بض سطى سثد صطغض طظ حثاذ اآلشاق، 
والصرارات  والصعاظغظ  الضفر  دجاتغر  بإلشاء  والمطالئئ 

بسث ضط العظث لضحمغر بالصعة شغ الثاطج طظ آب/أغسطج ٢٠١٩م، غعاجه المسطمعن شغ ضحمغر صمسًا 
وتحغاً طظ صئض الثولئ العظثوجغئ. وبعثه المظاجئئ غصعم تجب الاترغر/ وقغئ باضساان باظزغط تمطئ واجسئ 
بإصاطئ  لطمطالئئ  اتاةاجغئ  ووصفات  أرجاء الئقد تتئ حسار "الثقشئ جاترر ضحمغر"، تادمظ طزاعرات  شغ 

الثقشئ سطى طظعاج الظئعة تاى تاط تسئؤئ الصعات المسطتئ لاترغر ضحمغر وجائر بقد المسطمغظ المتاطئ.
#KhilafahWillLiberateKashmir

خراع افدوات يف تعظج
 إىل أغظ؟
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ق حك أن التض الةثري لعثه افوضاع المأجاوغئ 
الاغ تساظغ طظعا افطئ عع بسعدة دولئ الثقشئ، الاغ 
تتمغ بغدئ اإلجقم وتتسظ تطئغصه وتصعد الةغعش 
وتصدغ  الشرب  ظفعذ  وتطرد  شطسطغظ،  ضض  لاترغر 
سطى أدواته شغ بقد المسطمغظ، وعثا وسث طظ اهللا 
جغاتصص صرغئاً بإذن اهللا، وتاى ذلك التغظ ق بث أن 
غسمض المسطمعن سطى وأد ضض المحارغع الاغ غسسى 
إلصاطئ  السمض  إلى  باإلضاشئ  غععد،  طع  التضام  إلغعا 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة طع تجب 
 ََّ اهللا إِنَّ  يَنرُصُهُ  َمن   َُّ اهللا نَّ  َنرُصَ َ ﴿َو وظخرته  الاترغر 

لََقوِيٌّ َعِزيٌز﴾.

اصرأ شغ عثا السثد:
- بغظ خطر جث الظعدئ وخطر التث الشربغ

   الظزام المخري عع أس الئقء  ...٢
- روجغا التثغبئ تائع خطا الصغاخرة والحغعسغغظ 

   شغ ضراعغاعا لقجقم والمسطمغظ  ...٢
- الخغظ تافّظظ شغ أجالغإ تسثغإ طسطمات اإلغشعر 

   والسالط غافرج!! ...٣
- تحضغض وعغضطئ المظاذص المتررة خطعة جثغثة 

   قجاصئال التض السغاجغ افطرغضغ ...٤
- الاسثغض العزاري شغ السعدان تدطغض لطسصعل!!  ...٤
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ضطمئ السثد

رئغج  أسطظ  والعسغث،  بالاعثغث  خامه  بغان  شغ 
تمعز/  ١٥ افربساء  طساء  الفثفاخ  إلغاس  التضعطئ 

صغج  لطرئغج  اجاصالاه  تصثغط  ٢٠٢٠م  غعلغع 
جسغث، شغ سمطغئ اجائاصغئ لصطع الطرغص أطام قئتئ 
جتإ البصئ طظه، الاغ تصثم بعا ظعاب الظعدئ وصطإ 
سمق  ظائئًا)   ١٠٥) لطئرلمان  الضراطئ  وائاقف  تعظج 
بالفخض ٩٧ طظ دجاعر الاأجغسغ، لغسغث طظ جثغث 
الحثخغئ  غثاار  أن  أتصغئ  جسغث  صغج  لطرئغج 
طا  وشص  المساصغض،  التضعطئ  رئغج  لثقشئ  افصثر 
غظص سطغه الفخض ٩٨ طظ الثجاعر، تغث اظططصئ 
إلى  تماث  طاراتعظغئ  جغاجغئ  طفاوضات  الثمغج 
سظ  بتبا  جسّغث  صغج  الرئغج  غصعدعا  أغام  سحرة 
الئرلمان  بصئ  ظغض  أجض  طظ  الفثفاخ  لثقشئ  طرحح 

سمق بالفخض ٨٩ طظ الثجاعر.
سطى  عةعطه  خّسث  صث  جسغث  صغج  الرئغج  وضان 
تمعز/غعلغع   ١٣ اقبظغظ  غعم  الئرلمان  رئغج 
الماعط  التضعطئ  رئغج  طع  واضح  اخطفاف  شغ 
الظعدئ  ترضئ  دشع  طا  المخالح،  وتدارب  بالفساد 
رئغج  طظ  البصئ  جتإ  قئتئ  باصثغط  لطاسرغع 
اجاصالاه  تصثغط  إلى  افخغر  عثا  واضطّر  التضعطئ، 
الاغار  طظ  وتطفاؤه  عع  الةمغع  أوعط  بسثطا  طرغما 
سطى  تعظج  وتتغا  الحسإ  وترضئ  الثغمصراذغ 
سطى  جاسات  جعى  تمخ  ولط  بالتضعطئ،  الامسك 
ترضئ  سطى  الضاض  عثه  ردت  تاى  اقجاصالئ  إسقن 
الظعدئ باصثغط قئتئ تدط ٧٣ ظائئا لستإ البصئ 
طظ رئغج الئرلمان راحث الشظعحغ، الثي بات سطى 
صغج  بالرئغج  سقصاه  تعتر  بسئإ  جاخظ  خفغح 
جسغث وأتجاب الاتالش التضعطغ، شغ خراع طسامر 
سظ  شدق  والاحرغسغئ،  الاظفغثغئ  السططاغظ  بغظ 
بغظ  الخراع  بسئإ  الئرلمان  شغ  التاخض  الاعتر 
الضاض الظغابغئ وجغاجئ الارذغض الممظعب الثي غائسه 

بسخ الظعاب خثطئ لةعات أجظئغئ.
شعضى جغاجغئ سارطئ وطحعث جغاجغ طاأزم خظسه 
دجاعر وضسغ، أحرف سطغه الغععدي افطرغضغ ظعح 
إق  غظاب  ق  والاآطر،  بالفثاخ  ططغء  دجاعر  شغطثطان، 
افواطر  تظفغث  إق  تمطك  ق  أسمال،  تخرغش  تضعطات 
السئث  تمارس  طاسفظئ  تاضمئ  وظثئئ  الثارجغئ، 
السغاجغ، أدخطئ الئقد شغ تطصئ طشطصئ طظ افزطات 
خاظئ  بسثطا  واقجاماسغئ،  واقصاخادغئ  السغاجغئ 
والساصطغظ،  والفاجثغظ  لطساببغظ  وطضظئ  البعرة 
والبروات  افجاظإ  لطسفراء  الئقد  طصالغث  وجطمئ 

لطحرضات اقجاسمارغئ الظاعئئ.
شرظسا  أسااب  سطى  غاسعل  الثولئ  رئغج  شعثا 
رجالظا  وصاطئ  بأعطظا  شاضئ  الاغ  التاصثة  الخطغئغئ 
تمارس  زالئ  وق  خغراتظا  وظعئئ  ظساءظا  واغاخئئ 
لغظال  لاعظج  اتاقلعا  شغئغخ  سطغظا،  العخاغئ 
رضاعا! وعثا رئغج التضعطئ المساصغض، رضغ بثور 
أطا  المالغئ!  والمآجسات  الشربغئ  لطحرضات  المظاولئ 
المظزمئ  طع  طساعثة  طرر  شصث  الفدغتئ  الئرلمان 
طاصثطئ  صاسثة  تعظج  أرض  لةسض  الفرظضعشعظغئ 
فعط الرضائج اقجاسمارغئ شغ حمال أشرغصغا، بسثطا 
أجصط قئتئ اساثار شرظسا سظ جرائمعا شغ تعظج 
غمارجعن  ذلك  بسث  بط  غرغئئ!  سةغئئ  طفارصئ  شغ 
طسرتغئ أظعط تضام وأن بقدظا طساصطئ شغحشطعظظا 
بغث  أداة  إق  تضعن  لظ  تضعطئ  باحضغض  حععرا 

الثوائر الشربغئ!!
لصث تثر تجب الاترغر طرارا وتضرارا طظ اقظاثابات 
الرئاجغئ والظغابغئ شغ ظض الاسطط والصعر والائسغئ 
الاغ تساظغ طظعا بقدظا، شما داطئ بقدظا طتاطئ شإن 
ق  إحراشه  وتتئ  الشرب  آلغات  ضمظ  التضط  طسرضئ 
....... الاامئ سطى الخفح ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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لصث تترك المسطمعن لفاح إجطظئعل صئض أن غظاخش 
اإلجقطغئ  الثولئ  إصاطئ  سطى  لطعةرة  افول  الصرن 
فسزط  وإجصاذعا  سزمى  خقشئ  دولئ  وخغرورتعا 
سطى  بظاء  والروم،  شارس  آظثاك  السالط  إطئراذعرغات 
اْلُصْسَطْظِطغِظغَُّئ  «َلُاْفَاَتظَّ  صال:  سظثطا  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  بحرى 
َشَطِظْسَط اْفَِطغُر َأِطغُرَعا َوَلِظْسَط اْلَةْغُح َذِلَك اْلَةْغُح». وجؤض 
أم  الصسطظطغظغئ  أوق  تفاح  المثغظاغظ  أي  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ 
الً» أي الصسطظطغظغئ.  روطغئ؟ شصال: «َمِديَنُة ِهَرْقَل تُْفَتُح أَوَّ
شظال حرف الفاح طتمث الفاتح وجغحه جظئ ٨٥٧ عةرغئ 

- ١٤٥٣ طغقدغئ.
شاتئ  فظعا  لطمسطمغظ  غظغمئ  المثغظئ  عثه  شضاظئ   
بالصاال إذ رشدعا اقجاسقم سطى أن ق تمج أطقضعط 
شاح  سظث  السمرغئ  السعثة  شغ  تخض  ضما  وضظائسعط 
أن  لفطغر  شةاز  الصاال،  سطى  وأخروا  المصثس،  بغئ 
شغ  تثث  ضما  الحرع  أتضام  تسإ  غحاء  طا  غفسض 
شاح خغئر سطى سعث رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. ولعثا صام طتمث 
الفاتح وتّعل ضظغسئ آغا خعشغا إلى طسةث، شاتاب بابا 
الفاتغضان شثاذئه الفاتح: "لصث حرشئ آغا خعشغا بأن 
أبصغاعا طسئثا، ولضظ جعف آتغ إلى روطا وأتعل ضظغسئ 
الفاتغضان إجطئق لثغعلغ". وبثأ غساسث لاتصغص ذلك، 
المظغئ  ولضظ  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  لرجعل  الباظغئ  الئحرى  وعغ 
خعشغا  آغا  ضظغسئ  وضاظئ  ذلك.  غتصص  أن  صئض  واشاه 
ورطجا  افرذودضسغئ  الحرصغئ  لطضظغسئ  طرضجا  تسائر 
لقطئروذعرغئ الئغجظطغئ تغث بظغئ سام ٥٣٧م سطى 
سعث اقطئراذعر جساظغان افول. ولعثا ضان تتعغطعا 
الئغجظطغئ  اإلطئراذعرغئ  لسصعط  رطجا  طسةث  إلى 
وظثغر حآم لقطئراذعرغئ الروطاظغئ وضظغساعا الشربغئ 
الضابعلعضغئ شغ روطا، واظاخارا سزغما لقجقم. ولعثا 
صال المآرخ والمئحر اإلغطالغ لؤعتغ "إن ذرد اإلجئان 
الثولئ  سطى  الصداء  غسادل  ق  إجئاظغا  طظ  لطمسطمغظ 

الئغجظطغئ واقجاغقء سطى الصسطظطغظغئ".
لغعثم  اهللا  لسظه  ضمال  طخطفى  المةرم  وجاء 
غعم  الثقشئ  دولئ  الاارغت،  شغ  دولئ  وأسزط  أسرق 
حسغرة  وضض  الحرغسئ  غعثم  وبثأ  ١٩٢٤/٣/٣م، 

غا أعض الحام
الظةاء الظةاء

بصطط: افجااذ أجسث طظخعر

حزب التحریر/ والیۀ باکستان
حملۀ "الخالفۀ ستحرر کشمیر"



افربساء ١ طظ ذي التةئ ١٤٤١عـ المعاشص ٢٢ تمعز/غعلغع ٢٠٢٠ طـ٢     السثد ٢٩٦

شغ ٧ تمعز/غعلغع ٢٠٢٠م شغ حئه ججغرة الصرم اجااتئ 
طعجئ أخرى طظ سمطغات الافاغح واقساصاقت الاغ تط 
إبراعغمعف،  سخمئ  وعط:  أحثاص   ٧ اساصال  شغعا 
وزضرغا طعراتعف، وشادغط بضامغروف، وإطغض زغادغظعف، 
وألضسظثر  خغرغاثغظعف،  وجغران  جفغاظعف،  وسطغط 
سطغه  غسبر  لط  الثي  طغمغاعف،  دغطغاشر  أطا  جغجغضعف. 
شغ طظجله أبظاء الافاغح، شعع طططعب. جمغع المساصطغظ 
طاعمعن بالسدعغئ شغ تجب الاترغر، وعط طاعمعن 
لقتتاد  الةظائغ  الصاظعن  طظ   ٢٠٥-٥ المادة  بمعجإ 

الروجغ وعغ "المحارضئ شغ أظحطئ طظزمئ إرعابغئ".
إن عثه المثاعمئ فجعجة افطظ الثاخئ الروجغئ عغ 

تأضغث آخر سطى ضراعغاعا الةاطتئ لقجقم والمسطمغظ.
تمعز/غعلغع   ٧ شغ  تثث  طا  شإن  ذلك،  سطى  وسقوة 
٢٠٢٠م غزعر أن التضعطئ الروجغئ ق تسئأ بمفاعغط 

ألضسظثر  المساصض  شإن  افطر  ظعاغئ  شفغ  اإلظساظغئ، 
جغجغضعف عع حثص طساق طظ الثرجئ افولى، شعع 

أسمى تماطاً.
وشغما غاسطص بمجاسط (اإلرعاب)، طظ المسروف أن ذئغسئ 
تجب الاترغر غغر السظغفئ أضثتعا أضبر طظ ٦٠ جظئ طظ 
تارغت وجعد عثا التجب السغاجغ، تغث غصاخر ظحاط 

تجب الاترغر سطى السمض الفضري والسغاجغ تخرًا.
لةطسات  اقجاماع  دصائص  طظ  ذلك،  سطى  وسقوة 
المتضمئ لةمغع طا غسمى بحآون تجب الاترغر، شإن 
دراجئ  شغ  شصط  غضمظ  المساصطغظ  المسطمغظ  ذظإ 
وطظاصحئ افشضار وافتضام اإلجقطغئ، وق غتاعي ططش 
الصدغئ سطى أجطتئ، وق عةمات إرعابغئ، وق إخابات، 

تاى إن الاثطغط لمبض عثه افسمال طفصعد.
طضاشتئ  بتةئ  اقضطعاد،  تصغصئ  إلى  غحغر  عثا  ضض 
اإلذقق  سطى  لعط  سقصئ  ق  الثغظ  المسطمغظ،  إرعاب 
بالظحاط السظغش، شصث أخئتئ صعاظغظ طضاشتئ (اإلرعاب) 
التضعطئ  أغثي  شغ  طقئمئ  أداة  (الاطرف)  وطظاعدئ 

الروجغئ وأجعجتعا الثاخئ لمضاشتئ المسارضئ.
أطا شغما غاسطص بالسئإ التصغصغ قضطعاد المسطمغظ 
وسثم  باإلجقم  الاجاطعط  شغ  غضمظ  شإظه  الصرم،  شغ 
الاغ  اإلجراطغئ  السغاجئ  سطى  المعاشصئ  شغ  رغئاعط 
تظاعةعا روجغا ضث الحسعب المسطمئ. غصعل اهللا تسالى 
 َِّ ن يُْؤِمُنوا بِاهللا

َ
شغ الصرآن الضرغط: ﴿َوَما َغَقُموا ِمْنُهْم إِالَّ أ

َِميِد﴾. الَْعِزيزِ احلْ
إن جغاجئ روجغا الغعم شغما غاسطص بمسطمغ الصرم، تاار 
الصرم، لغسئ حغؤا جثغثا، بض عغ اجامرار لطسغاجات 
ضث  والحغعسغعن  المطعك  طارجعا  الاغ  اإلجراطغئ 

طسطمغ عثه المظطصئ فضبر طظ ٢٠٠ سام.
إن تثطغر البروة الفضرغئ لطحسعب اإلجقطغئ، وتثطغر 
المساجث والمثارس، وتتعغض عثه المئاظغ إلى أطاضظ 
لطارشغه وطساعدسات وإجطئقت، ضض عثه السغاجات 
السثائغئ تضحفئ طع صعة جثغثة شغ طعاجعئ السططات 

الروجغئ التثغبئ.
إبادة  شغ  طاتثغظ  والحغعسغعن  المطعك  ضان  لثا، 

اجاظضر تجب الاترغر جماح السططات السسعدغئ لمةطئ أطرغضغئ باخعغر ظساء حئه سارغات شغ طظطصئ السق 
الاابسئ لطمثغظئ المظعرة! وصال بغان ختفغ أخثره الةمسئ، طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر 
اإلظةطغجي،  اقجاسمار  لمخطتئ  الثقشئ  تاربعا  صث  جسعد  آل  تضام  إن  سداضئ:  الثغظ  خقح  المعظثس 
عغؤئ  "بةراد  وجاؤوا  افطرغضغ،  لطةغح  طظخئ  الئقد  وشاتعا  الشرب،  بغث  ورصئ  المسطمغظ  ظفط  وجسطعا 
الارشغه" الاغ تةااح ججغرة اإلجقم شةعرا وإشسادا، ظاعغك سظ أذاعط فطئ اإلجقم خارج الئقد... وعا عط 
الغعم غتعطعن تعل طثغظئ رجعل اهللا  ضالدئاع الاغ تتغط بافجث الةرغح. ولفئ الئغان إلى أن سمطعط 
عثا غثضرظا بأولؤك الثغظ تاولعا ظئح صئر الظئغ  وجرصئ جبماظه وأخثه إلى الضفار، شغ سعث السططان 
ظعر الثغظ زظضغ، صئض أن غضحش اهللا المآاطرة وغصدغ سطى الماآطرغظ وغأطر بتماغئ صئر الظئغ  بثظثق 
طظ الرخاص. طثضرا: بأن الثغظ تاولعا ظئح صئر الظئغ  شغ الماضغ، شسطعا ذلك وعط طاثفعن طاسارون، 
أطا الغعم شإن تضام آل جسعد غفسطعن شسطاعط وعط طةاعرون طاتثون! وخاط الئغان طثاذئا أعض الصعة 
والمظسئ: أجرسعا شغ ظخرة افطئ شإن افطر طسصعد سطغضط شغ إزاتئ الروغئدات سظ سروش الثغاظئ وإصاطئ 

الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

تسثغثه سطى الةغض التاضر وافجغال الاغ تطغه، بغظما 
جغعبعط  بمضء  التاضمئ  وزطرته  السغسغ  اجافاد 
أغثغعط  ووضــع  وتضالئعط  بفسادعط  وبطعظعط 
جثا!  شصراء  أظظا  اقدساء  بط  السزغمئ،  طخر  بروة  سطى 
باإلضاشئ إلى تسارع ظسئئ الادثط الثي وخض إلى ٦٪ 
خقل تجغران/غعظغع الماضغ، خسعدا طظ ٥٪ شغ أغار/

طاغع السابص له، طع سثم وجعد زغادات شغ المرتئات 
ارتفسئ  وصث  افجسار،  وارتفاع  الادثط  ظسإ  تضاشأ 
ظسئئ الفصراء شغ طخر إلى أرصام غغر طسئعصئ بإدخال 
خقل  الفصر  خط  تتئ  جثغث  طخري  طقغغظ   ٥ ظتع 
بقث جظعات شصط. ظسط صث ظضعن شصراء جثا ضما صال 
المسضغظ،  الحسإ  سطى  غظستإ  عثا  ولضظ  السغسغ 
شغ  ارتمعا  الثغظ  افسمال  ورجال  السسضر  رجال  بغظما 
أتدان الظزام ووضسعا أغثغعط سطى طصثرات الئقد 

أغظغاء وأغظغاء جثا.
طآجسات  صثرة  تصعغخ  تط  افخغرة  السظعات  شغ 
غسمغه  بما  تاسطص  تتثغات  أغئ  طعاجعئ  سطى  الثولئ 
اظشماس  ظاغةئ  ــك  وذل الصعطغ)،  (افطــظ  الظزام 
طعاطعا  ظطاق  خارج  أطعر  شغ  السسضرغئ  المآجسئ 
والثشاع  الئقد  تثود  تماغئ  شغ  المامبطئ  الرئغسغئ 
بحضض  اظشمسئ  صث  السسضرغئ  شالمآجسئ  سظعا، 
ضئغر شغ السغاجئ والاةارة وأسمال الئظاء والمصاوقت 
والخظاسات الشثائغئ...إلت، طما غةسض الئقد غغر صادرة 
بالحضض  التغعغئ  طخالتعا  سظ  الثشاع  سطى  سمطغاً 
المفارض، وغجغث طظ تراضط الاعثغثات فطظعا الصعطغ 
بحضض صث غثشسعا إلى تصثغط تظازقت طصابض طضاجإ 
السططات  تثطئ  شصث  شصط.  السططئ  لتماغئ  جغاجغئ 
سظ  وتظازلئ  وخظاشغر،  تغران  ججغرتغ  سظ  المخرغئ 
تصعق طخر شغ طساتات بترغئ حرق الئتر الماعجط 
المصابض  غضظ  ولط  والغعظان،  وصئرص  غععد  لضغان 
جعى طضاجإ حثخغئ تاسطص بابئغئ جططئ السغسغ 
وطآجساه السسضرغئ. وعا ظتظ ظرى طثى السةج سظ 
طغاه  طظ  تخاعا  طظ  طخر  ترطان  طثاذر  طعاجعئ 
الظغض ظاغةئ السث الثي تصغمه إبغعبغا، وعحاحئ افطظ 
ضحفئ  الاغ  الختغئ  الرساغئ  وضسش  لطئقد،  الشثائغ 
سطى  الاشطغئ  الظزام  غتاول  بط  ضعروظا،  جائتئ  سظعا 

شحطه عثا بطفئ افظزار لما غتثث شغ لغئغا!
تتاول أطرغضا اجاظساخ تةربئ السغسغ شغ لغئغا طظ 
الئقد  سطى  صغماً  لغضعن  تفار  بالةظرال  الثشع  خقل 
بثرغسئ طضاشتئ اإلرعاب، شغما تسمض أطرغضا طظ خقله 
سطى تصعغخ الظفعذ افوروبغ وخاخئ الئرغطاظغ شغ 
لغئغا، أو سطى افصض تتةغمه. وعغ تساسمض السغسغ 
لاتصغص عثا العثف، وق ُغماِظُع الظزام المخري طظ أي 
تثخض خارجغ طظ حأظه أن غثسط طبض عثه افجظثة، 
وطظ عظا ظثرك أن تثغث الظزام سظ أطظ صعطغ أو 
صعات  تصثم  طظع  شغ  طمبطئ  تغعغئ  طخرغئ  طخالح 
السراج بثسط ترضغ، طا عع إق دجض غثفغ وراءه سمالئ 

فلث أسثاء افطئ وعغ أطرغضا.
ولضظ غئثو أن السغسغ وأطباله طظ تضام المسطمغظ 
طرغمئ  أطرغضا  تثطئ  شضما  جغثا،  الثرس  غاسطمعا  لط 
سظ سمغطعا السابص تسظغ طئارك تتئ ضشط تراك 
باظغئ  الظاس طرة  غظافخ  غعم  سظه  جااثطى  الحارع، 
سطى ظزاطه الثي أذاصعط الةعع والثعف، وتغظعا لظ 
تظفسه أطرغضا ولظ غظفسه تأضغثه بأن طا تثث شغ ٢٥

ضاظعن الباظغ/غظاغر لظ غاضرر طرة باظغئ. شعثه افطئ 
 أطئ تغئ ق تمعت، وإن غثا لظاظره صرغإ

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، السئئ، 27 ذو الصسثة 1441عـ، 2020/07/18م) خئرا جاء شغه: "حعث وجط الساخمئ 
الطئظاظغئ بغروت اساخاطا لمتاةغظ طسارضغظ سطى تردي افوضاع اقصاخادغئ والمسغحغئ شغ الئقد. وذالإ 
وتفسغض  بالفاجثغظ،  وخفععط  طظ  وطتاجئئ  الماردغئ،  اقصاخادغئ  افوضاع  طسالةئ  بدرورة  المساخمعن 
أجعجة الصداء قجاسادة افطعال المظععبئ. وشغ تطعر جثغث لافاصط افزطئ، أظعئ إدارة طساحفى الةاطسئ 
افطرغضغئ شغ الساخمئ الطئظاظغئ بغروت خثطات أضبر طظ 800 طظ المعظفغظ الساططغظ شغ أصساطعا المثاطفئ. 
وظزط سحرات المخروشغظ طظ الثثطئ وصفئ أطام طئظى المساحفى، وأغطصعا أتث الطرق شغ المظطصئ لئسخ 

العصئ، اتاةاجا سطى إظعاء خثطاتعط". 

بغظ  ظحط  حثص  وأي  والسطماء  وافئمئ  المبصفغظ 
طمابطئ؛  جغاجئ  الغعم  ظرى  ظتظ  وعا  الصرم.  طسطمغ 
سظثطا ظةث طظ بغظ ٧٤ طسطماً طساصطغظ وطثاظغظ باعمئ 
(اإلرعاب)، زسماء ذعائش دغظغئ وأئمئ وطسطمغ تةعغث 
وحثخغات ساطئ جاسثت شغ ظحر اإلجقم ورجال أسمال 

وسرباً غاتثبعن لشئ الصرآن وغسرشعن السطعم الحرسغئ.
أو  الصغخرغئ  أضاظئ  جعاء  روجغا،  تتاول  وبثلك، 
تتاول  الجطان  طظ  صرظغظ  طظ  فضبر  "الثغمصراذغئ"، 
ترطان طسطمغ حئه ججغرة الصرم طظ بروتعط المئثئغئ 

وعغ الثغظ اإلجقطغ.
طزعر  عع  الغعم  الصرم  ججغرة  حئه  شغ  غتثث  طا  إن 
طظ طزاعر السةج والشدإ والسثاب الاغ جغطرت سطى 
المسطمغظ  إجئار  سظ  سةجعا  بسئإ  الروجغئ  التضعطئ 

سطى الاثطغ سظ المساصثات الاغ غمطغعا سطغعط دغظعط.

ولضظ ضغش غمضظ تفسغر اساصال حثص طساق بخرغًا 
وعع ألضسظثر جغجغضعف، المسروف بمعصفه اإلجقطغ 
الحةاع، الثي تةطى شغ الثشاع سظ المسطمغظ المساصطغظ، 
الاغ  اقتاةاجات  خقل  أو  المتاضط  طئاظغ  شغ  جعاء 
ظزمعا وتثه شغ ساخمئ الصرم. شصث صام ضئاط افطظ 
الروس ظاغةئ خعشعط طظ ضطمئ التص الاغ تثرج طظ 
بغظ حفاغ عثا المسطط، صاطعا باطفغص الصدغئ الةظائغئ 

(اإلرعاب) ضثه، طا غعثده بالسةظ طثى التغاة.
الاغ  وافتضام  اقساصاقت  سحرات  طظ  الرغط  سطى 
جططاعا  أظحأت  أن  بسث  الروجغئ  التضعطئ  ظفثتعا 
ق  ٢٠١٤م،  سام  شغ  الصرم  ججغرة  حئه  سطى  الفسطغئ 
المدطعثغظ،  جاظإ  إلى  غصفعن  الصرم  طسطمع  غجال 

وغصثطعن لعط ضض الثسط.
السغاجئ  عثه  أن  إلى  اإلحارة  تةثر  الثاام،  شغ 
طخغر  جاحارك  التثغبئ  روجغا  وذشغان  اإلجراطغئ 
ططعك الطشغان والحغعسغغظ، تغث إن ضض طتاوقتعط 
لاثطغر الععغئ اإلجقطغئ لمسطمغ حئه ججغرة الصرم، 
تاار الصرم، شحطئ شحق ذرغسا، سطى الرغط طظ تصغصئ 

أن ذشغاظعط اجامر لسصعد.
الثغظ  وجاالغظ  الباظغئ  ضاترغظ  طبض  طظ  الطشاة  إن 
ارتضئعا ضث طسطمغ الصرم جرائط أضئر وأسطظعا عثشعط 
وعع الصداء لغج شصط سطى أدظى المزاعر اإلجقطغئ 
شغ حئه ججغرة الصرم، بض تاى طتاولئ إبادة المسطمغظ 
جسثغا تماطا شغ عثه افراضغ الثخئئ، عطضعا ودخطعا 
الصئعر، بغظما بصغ طسطمع الصرم سطى صغث التغاة، وغعطا 
السابص  شعمعط  إلى  وسادوا  أصعى  أخئتعا  غعم  بسث 

لقجقم وغطالئعن باطئغصه.
إن الغعم الثي جغثافغ شغه "المصاتطعن ضث اإلرعاب" 
وجغسامر  أظزماعط،  طع  أجقشعط  طات  ضما  غصارب، 
وغمارجعن  بأطان  أرضعط  شغ  بالسغح  الصرم  طسطمع 

حسائر اإلجقم شغ تغاتعط الغعطغئ بترغئ.
َفْنرُصُ َمْن يََشاُء   َِّ ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَِنرْصِ اهللا

 ﴾وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ أوضراظغا

بني خطر جث الظعدئ وخطر التث الشربغ
الظزام املخري عع أس الئقء

الظعدئ  جث  بمضء  إبغعبغا  بثء  تعل  افظئاء  تداربئ 
دون اتفاق طع دول المخإ، شئغظما ضحفئ ختغفئ 
بغطث افلماظغئ طظث أغام ظصق سظ تصرغر لقجاثئارات 
افلماظغئ أظه تط الضحش سظ وجعد جاجعس طخري 
طغرضض  أظةغق  المساحارة  باجط  الظاذص  طتغط  شغ 
الثغظ  المسارضغظ  سظ  طسطعطات  جمع  سطى  غسمض 
تعجث  ق  المصابض  شغ  بغظما  ألماظغا،  شغ  غسغحعن 
بمضء  إبغعبغا  بثء  تصغصئ  سظ  الظزام  لثى  طسطعطات 
الثارجغئ  باجط  الماتثث  ذطإ  شصث  الظعدئ،  جث 
المخرغئ تعضغتا رجمغا ساجق طظ التضعطئ اإلبغعبغئ 
بحأن طثى ختئ بثء طضء خجان جث الظعدئ. وطظ 
المسطعم أن طخر جاضعن عغ المادرر افضئر، تغث 
جغآبر السث سطى طظسعب ظعر الظغض الثي تسامث سطغه 
المائغئ.  تاجاتعا  لاأطغظ   ٪٩٥ تاةاوز  بظسئئ  طخر 
اتفاصغاغ  بمعجإ  تارغثغئ  تصعق  إلى  طخر  وتساظث 
طغاه  طظ   ٪٨٧ تمظتاظعا  الطاغظ  و١٩٥٩م   ١٩٢٩
جظعغا.  طضسإ  طار  ططغار  بـ٥٥  غصثر  طا  وعع  الظغض 
تّص  طخر  تماطك  أغدا  اقتفاصغاغظ  عاتغظ  وبمعجإ 

المعاشصئ سطى طحارغع الري شغ دول المظئع.
وتاسطص الظصاط الثقشغئ بصعاسث تحشغض السث وتخرغش 
المغاه وضغفغئ الاساطض طع جظعات الةفاف. ولط تثضر 
أدغج أبابا تةط تثشص المغاه الثي ترغثه، بغظما تخر 
طخر سطى أن غاثشص إلغعا طا ق غصض سظ أربسغظ ططغار 
طار طضسإ طظ طغاه السث جظعغا. لضظ الثقف غتاثم 
أجاجا تعل طثة طضء بتغرة السث، شئغظما ترغث إبغعبغا 
طضء الئتغرة خقل شارة طظ أربع إلى جئع جظعات ترى 
تثشص  طظ  جاتث  وأظعا  صطغطئ  الفارة  عثه  أن  طخر 

المغاه إلغعا.
وضاظئ وبغصئ المئادئ الاغ وصساعا الثول البقث (طخر 
والسعدان وإبغعبغا) شغ ٢٣ آذار/طارس ٢٠١٥م، عغ 
أس الئقء الثي تسئإ شغه ظزام السغسغ، إذ اسارشئ 
شغعا طخر بتص إبغعبغا شغ بظاء السث. والغعم غائاضى 
الظزام سطى الطئظ المسضعب! طما غآضث أن الثطر سطى 
طخر ودخعلعا شغ طرتطئ السطح والةفاف لط غضظ 
أداء  ضسش  عع  جئئه  بض  تصغصئ،  الظعدئ  جث  جئئه 
الظزام المخري، إن لط ظصض خغاظاه وتعاذآه وتفرغطه 
شغ تصعق طخر المائغئ، شصث اضافى بمةرد الافاوض 
طظ  أضبر  طثار  سطى  إبغعبغا  طماذطئ  غصغظا  غسطط  وعع 

جئع جظعات تاى غخئح السث أطرا واصسا.
شغ المصابض تط اجاظفار الظاس وتثعغفعط طما غتثث 
طخر  طظ  المثسعم  تفار  صعات  اظثتار  بسث  لغئغا  شغ 
تشخ  اإلسقطغئ  الظزام  بأبعاق  شإذا  أطرغضغئ،  بأواطر 
شغ  الظزام  به  طظغ  الثي  الثرغع  الفحض  سظ  الطرف 
إدارة ططش الظعدئ الثي ضحش طثى اجاثفاف الظزام 
تةاه  وتأخث الظاس بسغثا  بالظزام المخري،  اإلبغعبغ 
التث الشربغ تغث المظاورات الاغ أسطظ سظعا الةغح 
أسطظ  شصث  وبصعة،  تثق  الترب  ذئعل  وضأن  المخري 
لط  ولضظظا  أتمر،  خطا  جرت-الةفرة  خط  السغسغ 
ظسمع اإلسقن سظ خط أتمر بثخعص جث الظعدئ! 
شعض غاترك السغسغ تةاه طا غتثث شغ لغئغا باسائاره 
عع  أم  (الصعطغ)،  أطظعا  سطى  وغآبر  طخر  غثص  أطرا 

طةرد طظفث لسغاجات أطرغضا شغ لغئغا؟!
التصغصئ أن ظزام السسضر عع الثطر افضئر سطى أعض 
وذق  شصرا  إق  ورائــه  طظ  الظاس  جظى  شما  الضظاظئ، 
تجغران/ بظعاغئ  الثارجغ  الثغظ  تةاوز  شصث  وطعاظئ، 

سإء  جغصع  دوقر،  ططغار   ١٢٤ ظتع  ٢٠٢٠م،  غعظغع 

روجغا التثغبئ تائع خطا الصغاخرة والحغعسغني 
يف ضراعغاعا لقجقم واملسطمني
ـــــــــ بصطط: افجااذ شدض أطجاغغش*ـ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ تاطث سئث السجغجـ  ـ 

اعتصام واحتجاجات فی بیروت
على تردي األوضاع االقتصادیۀ والمعیشیۀ فی البالد

جط
طار

! فجور حکام آل سعود یحاصر مدینۀ النبی



 السثد ٢٩٦  ٣ افربساء ١ طظ ذي التةئ ١٤٤١عـ المعاشص ٢٢ تمعز/غعلغع ٢٠٢٠ طـ 

لقغاخاب  طظعظ  المساصقت  تسرض  إلى  إضاشئ 
المظعةغ، تغث أخئح اقظاعاك الةظسغ لطظساء جقتًا 
لطخغظ ضث جضاظعا المسطمغظ. وتحغر المةطئ إلى أظه 
غاط الفخض بغظ افذفال وأجرعط، بتغث غضئر الخشار 

طظفخطغظ سظ بصاشاعط وسظ اإلجقم.
وصئض سثة أغام خادرت السططات الفغثرالغئ افطرغضغئ 
الئحري،  الحسر  طظ  المخظعسئ  المظاةات  طظ  حتظئ 
تغث احائععا بأن الحسر ُأخث صسرا طظ ظساء اإلغشعر 

المسطمات المتاةجات شغ طبض تطك المثغمات.
وبتسإ ختغفئ "الشاردغان" الئرغطاظغئ، صال طسآولع 
الظسغب  طظ  ذظاً   ١٣ إن  التثود  وتماغئ  الةمارك 
وطظاةات الحسر افخرى الاغ تصثر صغماعا بـ٨٠٠ ألش 
دوقر ضاظئ شغ الحتظئ. وتسث عثه عغ المرة الباظغئ 
عثا السام الاغ تخادر شغعا السططات افطرغضغئ حتظئ 
طظ حغظةغاظس غحائه شغ أظعا خظسئ طظ حسر السةظاء 
إظساظغئ  ذئسا  لغج  وعثا  الظساء.  خاخئ  المسطمغظ، 
طظعا أو ترخاً سطى طخطتئ اإلغشعر بض عع شخض ضمظ 

الطسئئ السغاجغئ وضرب المخالح بغظ الئطثغظ.
إن عثا غغخ طظ شغخ طا غسغحه طسطمع وطسطمات 
والاسثغإ  الخغظغئ،  التضعطئ  بطح  طظ  اإلغشعر 
العتحغ بضض أجالغئه وأحضاله، شغ العصئ الثي غطاجم 
اقظاعاضات  عثه  تغال  الخمئ  المسطمغظ  تضام  شغه 
الةسغمئ! بض وشغ تمعز/غعلغع ٢٠١٩م جاسثت دول 
طبض باضساان، والسسعدغئ، وطخر، واإلطارات، والةجائر 
شغ التغطعلئ دون تمرغر صرار شغ افطط الماتثة غطالإ 
إصطغط  دولغغظ إلى  بثخعل طفاحغظ  بالسماح  الخغظ 

ترضساان الحرصغئ، تغث غارضج اإلغشعر!
ضما أحارت ختغفئ واحظطظ بعجئ افطرغضغئ إلى أن 
الثول تساثثم الاساون والاداطظ سظثطا غئثو ذلك 
خسارة  أو  الخغظ  لصعة  الاخثي  ولضظ  لعا،  طقئما 
الاساون اقصاخادي أو السسضري طسعا ق غئثو طقئما، 
تصثر  الاغ  الخغظغئ  اقجابمارات  طظ  تظافع  فظعا 

بمطغارات الثوقرات!
الاابسغظ  الروغغدات  التضام  طظ  طاعصع  أطر  عثا  إن 
واإلتساس،  الظثعة  شغعط  طاتئ  تضام  شعط  افذقء، 
وتئطث سظثعط الحسعر والصطإ، واحاروا الثظغا وطظاخئعا 
دغظعط،  وسظ  رسغاعط  سظ  طسآولعن  أظعط  غاشطغظ 
المسطمات  وظخرة  دغظعط  ظخرة  سظ  تثاذلعط  وسظ 
سظ  ذودًا  الضفار  غصارسظ  الطعاتغ  الحرغفات  السفغفات 
دغظعظ وحرشعظ، شعط ق غتضمعن بما أظجل اهللا بض 

بما تأطرعط به أطرغضا وغععد والشرب...
وطعما صطظا شإظه شطظ غظخر المسطمات المدطعثات 
وغطئغ ظثاءعظ وغمسح دطسعظ إق اإلطام الةظئ الثي 
غتثث  طا  ه  ضرَّ شمظ  به،  وغاصى  ورائه  طظ  ُغصاتض 
خراخعط  ظثعته  وقطج  اإلغشعر،  طسطمغ  إلخعاظه 
 واجاشابات ظسائعط؛ شطغسمض سطى تظخغئه وبغساه

أصثطئ أجعجة السططئ الصمسغئ شغ طثغظئ ذعلضرم بسث طظاخش لغض افربساء الماضغ سطى اصاتام بغئ المربغ 
الفاضض والحغت الةطغض طتمث خطغض صاجط (أبع خطغض)، طظ وجعاء طثغظئ ذعلضرم، وخطسئ أتث أبعابه الثطفغئ 
تفغثه  باساصال  وصاطعا  الئغعت،  لترطات  طراساة  ودون  خةض  أو  تغاء  دون  الئغئ،  جثران  سظاخرعا  وتسطص 
عمام، وخادروا سثدا طظ الضاإ والمةقت. غأتغ عثا اقساصال سطى خطفغئ ظحاط الحاب عمام (وعع ذالإ 
جاطسغ) السغاجغ وطعاصفه طظ اتفاصغئ جغثاو اآلبمئ، وصث صاطئ الظغابئ الساطئ الثمغج باعجغه تعمئ "إبارة 
الظسرات الطائفغئ" له وطثدت اساصاله ٤٨ جاسئ، وعغ الاعمئ الاغ تعجه لطظاحطغظ السغاجغغظ الثغظ ق تمطك 
السططئ ضثعط أغئ أدلئ إداظئ. إن السططئ الاغ باتئ سئؤاً سطى أعض شطسطغظ، وبات شحطعا السغاجغ والختغ 
واقصاخادي طثوغاً، لط تاعان غعطاً شغ طتاربئ تمطئ الثسعة وأعض شطسطغظ، وعغ بثلك تسمص الععة بغظعا 
وبغظ الظاس وتآضث بأشسالعا المحغظئ عثه سثاءعا لقجقم وأظعا طةّردة طظ الصغط وافخقق. إن الاسثي سطى 
بغئ المربغ الفاضض أبع خطغض ُغسّث تسثغاً سطى وجعاء الئطث المحععد لعط، وعع جطعك لظ تةظغ طظه السططئ 
جعى الثجي والخشار لع ضاظعا غسصطعن. إن اجامرار السططئ شغ طساداتعا لقجقم غجغث خفتاعا جعادًا شعق 
السعاد الثي غمطآعا، وعغ بثلك تصطع ضض التئال طع افطئ الاغ جاتاجئعا سطى جرائمعا صرغئاً سظثطا تساسغث 

جططاظعا وتماطك زطام أطرعا، وعع غعم أصرب طما غزظه المةرطعن.

الاغ  المساغثة  غعم  جألاه  برغطاظغا  جفغرة  بأن 
الباظغ/غظاغر  ضاظعن   ٢٢ غعم  صرذاج  بصخر  تمئ 
بصئ  سطى  تتخطئ  إذا  افطعر  جاثغر  "ضغش  ٢٠٢٠م 
سرضغ  جآال  تضعطئ؟"،  رئغج  وأخئتئ  الئرلمان 
Entretien" لضظه شغ سرف الشربغغظ اخائار لطاعظغش

."d’embauche
وشغ تال شحض طرحح جسّغث شغ ضسإ بصئ الئرلمان 
بــ١٠٩ أخعات، جااسجز شرضغئ المرور إلى اظاثابات 
لط  إن  عثا  ٢٠٢٠م،  سام  ظعاغئ  طئضرة  ظغابغئ 
العجط  تةاث  تختغتغئ،  تترغرغئ  ترضئ  تفاجؤعط 
غضعن  راحث  لتضط  وتآجج  الماسفظ  السغاجغ 
طظططصا لطاشغغر التصغصغ سطى أجاس اإلجقم، لاصطإ 

الطاولئ سطى الثوائر الشربغئ وأدواتعا المتطغئ.
 ﴾ْكرَثَ اجَّاِس الَ َفْعلَُموَن

َ
ْمرِهِ َولَـِكنَّ أ

َ
َُّ ذَللٌِب بَلَ أ ﴿وَاهللا

* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
   شغ وقغئ تعظج

وجه طةطج الظعاب طظ خظساء رجالئ إلى افطغظ السام لفطط الماتثة غحاضغ طظ إصثام تضعطئ عادي شغ سثن 
"سطى إبرام سصعد واتفاصغات ظفطغئ وغازغئ وبغع بروات وطصثرات الحسإ.."، واسائرعا قغغئ ق تارتإ سطغعا آبار 
صاظعظغئ، واحارط المةطج وجعب طخادصاه سطى تطك السصعد واقتفاصغات الظفطغئ وشص أتضام الثجاعر. وسطغه شصث 
أضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ الغمظ: أن أعض الغمظ لط غظسمعا غعطاً واتثًا طظ خغرات الئقد 
وطظعا الظفط والشاز، بسئإ تضاطعط السمقء الثغظ اجاتعذوا سطى سائثاته وأسطعا اقطاغازات لطحرضات افجظئغئ، 
وصث ضان التضام الةثد طبض جابصغعط شغ السعء واإلجرام. ولفئ الئغان إلى: أن برغطاظغا أدارت ططش الظفط ضما 
ترغث شمظتئ اقطاغازات لمظ حاءت وتةئاعا سمظ حاءت بشغاب وتدعر طةطج الظعاب، وصث اجاسان التعبغعن 
الغعم بعثا المةطج، الثي خمئ سظثطا أخئح تضام خظساء سمقء فطرغضا تغث جاء الثور لاأخث أطرغضا طا تحاء طظ 
اطاغازات شغ الساتض الحرصغ لطئتر افتمر. وظخح الئغان الساجئ غغر المآتمظغظ: ابثأوا بأظفسضط صئض أن تاعجععا 
بالظخح لشغرضط إن ضظاط خادصغظ، شالطرشان الماخارسان خثم فجغادعما؛ افول وّجه الظفط لثثطئ اقصاخاد 
الئرغطاظغ واآلخر جغعجعه لثثطئ اقصاخاد افطرغضغ! وخاط الئغان طثضرا: أن افولغظ واآلخرغظ طظ تضام الغمظ 
اتثثوا أظزمئ المئثأ الرأجمالغ لاخرغش حآون التغاة شغ اقصاخاد ضما شغ غغره، وق غسطمعن وق غرغثون أن غسطمعا 
أن الظفط والشاز تضمعما شغ اإلجقم أظعما ططضغئ ساطئ ق غةعز لطثولئ الاخرف بعما، وإظما اإلحراف سطغعما شغ 
تمضغظ الظاس طظ التخعل سطغعما واقجافادة طظعما. وإن طظ غثرج ظفعذ المساسمرغظ الصثاطى والةثد عع خطغفئ 

راحث غرسى حآون المسطمغظ وشص أتضام اإلجقم شغ ظض خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة.

الردة.  طادة  إلشاءه  وأضث  الماظعسئ،  الاسثغقت  صاظعن  تعل  جثغثة  تفاخغض  السعداظغ،  السثل  وزغر  ضحش 
وصال شغ لصائه طع تطفجغعن السعدان: (شإذا ضان عظالك حثص غرغث أن غشغر دغظه شأظئ ق تمطك التص شغ 
صاطه، عثا أطر غغر طصئعل شغ السخر التثغث)!! وتسعث رئغج العزراء سئث اهللا تمثوك باجامرار المراجسات 
والاسثغقت الصاظعظغئ تاى تسالب الاحععات شغ الظزط الصاظعظغئ شغ السعدان ضاشئ!! بثوره أوضح المضاإ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان شغ بغان ختفغ: أن التضط الحرسغ الثي غسطع وق غسطى سطغه؛ عع 
أن طظ ارتث سظ اإلجقم بالشًا ساصًق ُدسغ إلى اإلجقم بقث طرات، شإن رجع وإق صاض، غصعل الرجعل : «َمْن 
َل ِديَنُه َفاْقُتلُوُه». وصال الئغان: إن الثي غتثد التص عع خاتإ التص جئتاظه وتسالى، ولغج السخر التثغث  بَدَّ
أو الصثغط، وق الضاشر المساسمر، وق غغرعا طظ أباذغض وتدطغض! أطا تثغث رئغج العزراء سظ الاحععات شغ 
الظزط الصاظعظغئ؛ شعغ ضطمئ تص أرغث بعا باذض؛ فن التضط الحرسغ طبض تضط الردة ق غافص طع العبغصئ 
الثجاعرغئ الطصغطئ؛ الاغ خاغعا سراب السغاجئ افطرغضغئ طتمث ود لئاد، سطى أجاس تدارة الشرب الضاشر 
وحرساه. وخاط الئغان طثاذئا المسطمغظ بالصعل: لصث ذسظاط شغ الزعر؛ سظثطا جضاط سطى تأجغج تغاتضط 
بتدارته  غصعدوظضط  الضاشر  الشرب  سمقء  إلى  أطرضط  جطماط  وسظثطا  باذطئ،  وضسغئ  دجاتغر  أجاس  سطى 
طسطط  سظه  غاثطش  ق  أن  غةإ  الثي  السزغط،  الحرف  عع  الراحثة؛  الثقشئ  دولئ  إلصاطئ  السمض  وإن  اآلجظئ. 
غاططع إلى طرضاة رب السالمغظ، وإلتثاث تشغغر تصغصغ؛ فن دولئ الثقشئ الراحثة وتثعا عغ الاغ تجغض 
الاحععات الصاظعظغئ طظ تغاتضط، سظثطا تدع الثجاعر الثي طخثره العتغ، شغ طعضع الاطئغص والاظفغث، 

وتسظ جمغع الاحرغسات والصعاظغظ سطى أجاس عثا العتغ السزغط؛ شاحرق افرض بظعر ربعا.

جاء  الصرار  عثا  أن  سطما  بأردوغان،  غحغث  الئسخ 
اإلجقم.  تطئغص  ضمظ  غأت  ولط  جائر،  صرار  لاختغح 
إلى  الضظغسئ  تعل  سظثطا  اهللا  رتمه  الفاتح  وطتمث 
الثقشئ.  ظض  شغ  اإلجقم  تطئغص  ضمظ  جاء  طسةث 
شإذا لط غةر تطئغص اإلجقم ضاطق وتجال دجاتغر الضفر 
والصعاظغظ المساظثة إلى السطماظغئ وتصطع التئال طع 
صعاسثعا  وتشطص  وأتقشعا  المساسمرة  الضاشرة  الثول 
السسضرغئ شطظ غتخض تشغغر جثري شغ الئقد وإظما عغ 
اجاثاطئ لطعضع الصائط، ضما تثث غعم ٢٠١٦/١/٢٩

الحرسغ  الطئاس  ارتثاء  طظع  بإبطال  صرار  خثر  سظثطا 
شغ المثارس والةاطسات بصرار طظ الثائرة الباطظئ طظ 
المتضمئ اإلدارغئ بسث رشع دسعى سام ٢٠١٤، ولضظ 
السفعر والاسري اجامر واجافتض وخار غاشاضى سظه 
طفععم  تسإ  اآلخر  شغ  غاثخض  أتث  ق  أن  بثسعى 
افطر  لفرض  خرغتئ  طثالفئ  شغ  الحثخغئ!  الترغئ 
بالمسروف والظعغ سظ المظضر. شالسصطغئ السطماظغئ ترغث 
الفةعر،  طع  والاصعى  اإلغمان،  طع  الضفر  تساغح  أن 
الثسارة،  دور  طع  السئادة  ودور  الفسعق،  طع  والسفئ 
وإحراك السابث لربه طع المظضر لتضط ربه شغ الظزام 

الثغمصراذغ تاى ق غسعد التص وق غجول الئاذض.
إن بحارات الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص بمبابئ الططإ، أي الصغام بالسمض، 
وعظاك الئحرى المحععرة "بط تضعن خقشئ سطى طظعاج 
حرف  لغظالعا  غسمطعن  المثطخعن  شالساططعن  الظئعة"، 
تتصغصعا بإذن اهللا ضما سمض أجقشعط لاتصغص بحارته 

 بفاح الصسطظطغظغئ وظالعا حرف شاتعا

الةائرة الاغ أخثرعا طخطفى ضمال وطظ جاء بسثه.
وأطا أردوغان الثي اجاشض ذلك، شإظه غعظفه لارضغج 
تضمه وعع طصثم سطى اظاثابات رئاجغئ سام ٢٠٢٣م، 
إذ اعاج شغ السظعات افخغرة، بأن خسر السام الماضغ 
وخاخئ  الضئرى  المثن  المتطغئ  اقظاثابات  شغ 
إجطظئعل الاغ ضان غصعل سظعا "طظ غضسإ إجطظئعل 
غضسإ التضط"، وطظ بط أجج رجاقت طظ تجبه سطى 
رأجعط داود أوغطع وسطغ باباجان تجبغظ سطى تساب 
شغ  طسافتطئ  اقصاخادغئ  وافزطئ  الحسئغئ،  صاسثته 
افتعال  جعء  طظ  الظاس  طساظاة  غجغث  طما  ترضغا، 
شغصطض  سطغه  السثط  غجغث  طما  وتثطرعط،  المسغحغئ 
وإظما  تطعا  طظ  أردوغان  غامضظ  ولط  حسئغاه،  طظ 
غسمض سطى الاثفغش طظ وذأتعا بمسضظات وتتاغقت 
تسمص افزطئ، شمبق سظثطا أخثر صرارا بإصراض الظاس 
بربا طظثفخ لحراء بغعت تاى غظحط السعق ظاب سظه 
إصئالعط سطى ذلك بسث شااوى باذطئ طظ رئاجئ الثغاظئ 
تداسفئ  إذ  أجعأ،  ضاظئ  الظاغةئ  ولضظ  ذلك.  بةعاز 
أجسار الئغعت شطط غسافغثوا طظ عثا الربا الترام بض 
تدرروا شجادت أسئاء الثغظ سطغعط. سثا ذلك شإن سطغه 
جثطا بسئإ خثاسه فعض جعرغا وتساوظه طع روجغا 
البعرة  سطى  لطصداء  طتاولئ  شغ  بأطرغضا  وارتئاذه 
السطماظغ  الظزام  وترضغج  اإلجقطغ  طحروسعا  وسطى 
عظاك، وجتإ الضبغر طظ البعار إلى لغئغا لاظفغث الثطئ 

افطرغضغئ عظاك.
بثأ  بأن  المسطمغظ  طحاسر  خعشغا  آغا  تثث  أبار  لصث 

تامئ: طسةث آغا خعشغا، طاذا غسظغ؟ ...

ق  شغعا  والتسط  الشربغئ،  الثوائر  بمعظفغ  إق  تأتغ 
غضعن باقظاثابات وإظما بالثسط الثارجغ، والمسرضئ 
بغظما  افجظئغئ  السفارات  أروصئ  شغ  تثور  التصغصغئ 
به  تشّطش  وسظخر  غطاء،  طةرد  اقظاثابات  تضعن 

سمطغئ خظاسئ الصرار لائثو طتطغئ وحرسغئ.
لغج واضتا تتثغث تعجه الرئغج الاعظسغ قخاغار 
الخقتغات  ضاطض  له  دجاعرغئ  ظاتغئ  شمظ  طرحته، 
شغ أن غفرض حثخغئ ربما ق تفدطعا افتجاب، إق 
أن المصطعع به عع أن عثا اقخاغار لظ غضعن خارج 
شغ  الةمغع  الرئغج  شاجأ  شصث  الشربغ،  الرضا  دائرة 
اخاغاره لطحثخغئ افصثر لطتضعطئ المساصغطئ، باخاغار 
اقظاثابات  شغ  طداسش  خفر  سطى  تتخطئ  حثخغئ 
رئغج  أن  بسث  شغما  لظضاحش  والرئاجغئ،  الاحرغسغئ 
شغ  الفرظسغئ،  الةظسغئ  خاتإ  المساصغض،  التضعطئ 
التضعطئ  رئاجئ  طعام  تسطمه  أبظاء  تثغبه  طسرض 
غخرح  ٢٠٢٠م  حئاط/شئراغر   ٢٨ غعم  الاعظسغئ 

تامئ ضطمئ السثد: خراع افدوات شغ تعظج  إلى أغظ؟

تسعد أخعل اإلغشعر إلى الحسعب الارضغئ (الارضساان)، 
طظ  المؤئ  شغ   ٤٥ ظتع  المسطمعن  اإلغشعر  وغحضض 
شغ  وغسغحعن  الخغظ  شغ  الحرصغئ  ترضساان  جضان 
أوضاع صاجغئ بائسئ، تغث غصئع ظتع ططغعن حثص 
وتصعم  التراجئ،  المحثدة  اقساصال  طسسضرات  داخض 
السططات بسمطغات غسغض الثطاغ المظزط لمؤات اآلقف 
إلجاطغًا  تسطغمغاً  ظزاطاً  سطغعط  تفرض  وضثلك  طظعط، 
وتثدسعط  إلضاروظغا،  المساصطغظ  تااّئع  ضما  صسرغاً، 
لظزام طراصئئ دصغص، وتمارس سطغعط جغاجئ الامغغج 
لتط  تظاول  سطى  إجئارعط  إلى  إضاشئ  أحضالعا،  بضض 
وطظع  رطدان،  شغ  الخعم  طظ  وطظسعط  الثظجغر، 
إذقق  طظ  الحئاب  وطظع  الثمار  ارتثاء  طظ  الفاغات 
طظ  وغغرعا  الثمعر  بغع  سطى  وإجئارعط  لتاعط، 

اإلجراءات الصمسغئ...
وضان لمسطمات اإلغشعر ظخغإ واشر شغ عثا اقضطعاد 
والسظش؛ شصث ظخئ اإلجراءات الخغظغئ الاغ تتعلئ شغ 
طططع ظغسان/أبرغض ٢٠١٧م إلى صعاظغظ، ظّخئ سطى 
أن المعظفغظ شغ افطاضظ الساطئ، طظ بغظعا المتطات 
القئغ  الظساء  طظع  سطغعط  لجاطا  جغضعن  والمطارات، 
وجعععظ،  ذلك  شغ  بما  ضاططئ،  أجساطعظ  غشطغظ 
بثورعا  والاغ  سظعظ،  الحرذئ  وإبقغ  الثخعل،  طظ 
بثسعى  الحارع  وجط  شغ  طقبسعظ  بصص  تصعم 
أظعا "ذعغطئ جثا". وعظ غةئرن أغدا سطى الجواج طظ 

خغظغغظ غغر طسطمغظ.
وطظ أشزع اقظاعاضات سمطغئ "تتثغث الظسض الصسري" 
الاغ اجامرت شغ ترضساان الحرصغئ سطى طثار السظعات 
افربع الماضغئ ضمظ تمطئ حاططئ لاصطغض سثد جضاظعا 
المسطمغظ، بض اإلبادة الةماسغئ الثغمعغراشغئ، شعغ 
شغ العصئ ظفسه تحةع أغطئغاعا طظ العان سطى إظةاب 

المجغث طظ افذفال.
ظساء  السططات  إخداع  ذلك  تتصغص  أجالغإ  وطظ 
سطى  وتةئرعظ  تمض،  لفتعخات  باظازام  اإلغشعر 
بمعاد  وتتصظعظ  التمض،  طظع  وجائض  حاى  اجاثثام 
اآلقف  طؤات  أجعدئ  وتاى  بض  بالسصط،  تخغئعظ 
افطرغضغئ  بعلغسغ  شعرغظ  طةطئ  ذضرت  وصث  طظعظ. 
لاسصغط ١٤,٨ أن الخغظ خخخئ سام ٢٠١٩ أطعاقً 
الحرصغئ  ترضساان  شغ  ععتان  طثغظئ  شغ  اطرأة  ألش 
طسطمع  غصطظعما  الطاغظ  المةاورة  غعطا  وطصاذسئ 
اإلغشعر، شدقً سظ ترضغإ ٥,٩ ألش لعلإ رتمغ لمظع 
التمض. وصث أدى ضض ذلك إلى اظثفاض ضئغر شغ طسثل 
المعالغث، تغث اظثفدئ طسثقت المعالغث شغ طسزط 
 ٪٦٠ طظ  بأضبر  وضاحشار  ععتان  شغ  اإلغشعر  طظاذص 
طظطصئ  أظتاء  جمغع  شغ  و٢٠١٨   ٢٠١٥ ساطغ  بغظ 
ترضساان الحرصغئ، واظثفدئ طسثقت المعالغث بظسئئ 
٢٤٪ سام ٢٠١٩م وتثه، طصارظئ بــ٤,٢٪ شغ جمغع 

أظتاء الخغظ.
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ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة طسطمئ الحاطغ (أم خعغإ)ـ 

السلطۀ الفلسطینیۀ ال تـتقن سوى محاربۀ اإلسالم 
واالعتداء على أهل فلسطین!

قانون التعدیالت المتنوعۀ فی السودان
حرب على أحکام اإلسالم

الطرفان المتصارعان فی الیمن 
هما خدم ألسیادهما المستعمرین



افربساء ١ طظ ذي التةئ ١٤٤١عـ المعاشص ٢٢ تمعز/غعلغع ٢٠٢٠ طـ٤     السثد ٢٩٦

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، السئئ، ٢٧ ذو الصسثة ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٧/١٨م) خئرا صال شغه: "شغ رتطئ وتةعال 
اجامرا ١٠ جظعات رخث المعظثس المسماري طتمث أطغظ غطماز صغام ١٨ بطثا ضاظئ ضمظ اإلطئراذعرغئ السبماظغئ 
باتعغض ٣٢٩ طسطما أبرغا ترضغا - طسزمعا جعاطع وطساجث، باإلضاشئ لاضاغا وأضرتئ - إلى ضظائج. وتحمض عثه 
المسالط تتعغض ١١٧ جاطسا شغ بطشارغا باإلضاشئ إلى ٧ تضاغا وأضرتئ وطثرجئ واتثة إلى ضظائج، وتتعغض ٧٤

جاطسا و١٩ ضرغتا وطآجسئ خغرغئ وطخّطغْغظ شغ الغعظان إلى ضظائج، وتمضظ غطماز طظ رخث وتتثغث الةعاطع 
والمساجث والاضاغا وافضرتئ الاغ تط تتعغطعا، وأغدا المآذن الاغ تتعلئ إلى أبراج فجراس الضظائج. ووشص 
الماتثث، شإظه "شغ بطشارغا تط تتعغض ١١٧ جاطسا باإلضاشئ إلى ٧ تضاغا وأضرتئ وطثرجئ واتثة إلى ضظائج، ضما 
تط تتعغض ٣ أبراج جاسئ إلى أبراج فجراس الضظائج، وشغ ضرواتغا تط تتعغض ٨ جعاطع إلى ضظائج، وشغ الصرم 
تط تتعغض ٦ جعاطع وضرغح إلى ضظائج". وأضاف غطماز "وشغ ضعجعشع تط تتعغض جاطع واتث إلى ضظغسئ، ضما تط 
تتعغض برج جاسئ إلى برج لةرس الضظغسئ، وشغ أوضراظغا تط تتعغض جاطسغظ إلى ضظغساغظ، ضما تط تتعغض طظارة 
إلى برج ضظغسئ، وشغ طصثوظغا تط تتعغض ٣ جعاطع وضرغتغظ وبرجغ جاسئ إلى ضظائج، وشغ خربغا تط تتعغض ١٥

جاطسا وضرغتغظ إلى ضظائج". وتابع "ضما تط تتعغض جاطع واتث شغ ضض طظ جعرجغا وأذربغةان إلى ضظائج أبظاء 
اقتاقل الروجغ، وتط تتعغض ٣ جعاطع شغ الئعجظئ والعرجك أبظاء اقتاقل الظمساوي إلى ضظائج، و٣ جعاطع شغ 
الةجائر أبظاء اقتاقل الفرظسغ لضظائج، ضما تط تتعغض جاطسغظ شغ أرطغظغا إلى ضظائج". وصال غطماز إظه "شغ صئرص 
الروطغئ (الغعظاظغئ) تط تتعغض جئغض إلى ضظغسئ، أطا شغ طعلثوشا شصث تط تتعغض ٤ جعاطع إلى ضظائج، شغ تغظ 
تتعلئ ٥ جعاطع شغ روطاظغا إلى ضظائج". وأحار إلى أظه "شغ المةر تط تتعغض ٢٣ جاطسا و٥ أضرتئ وطثرجئ إلى 
ضظائج، وتط تتعغض جمغع افبظغئ المثضعرة إلى ضظائج بالمةر إبان اقتاقل الظمساوي لعا". وصال إظه تط تتعغض 
٧٤ جاطسا و١٩ ضرغتا وطآجسئ خغرغئ وطخّطغْغظ شغ الغعظان إلى ضظائج، طحغرا إلى أظه تط تتعغض ٥ طظارات إلى 

أبراج ضظائج، بط أخئح سثد افبظغئ المسمارغئ الارضغئ الاغ تط تتعغطعا شغ الغعظان ١٠١..."."
خعشغا  آغا  بإسادة  ترضغئ  طتضمئ  تصدغ  تغظ  افوروبغئ  الثول  تدب  شطماذا  عثا  ضض  بسث   :

جج

طسةثًا، بسث أن ضان ضثلك لمثة خمسئ صرون صئض أن غتعله العالك طخطفى ضمال إلى طاتش جظئ 
المتاضط  شغ  ذعغًق  ظاضطعا  المسطمغظ  أن  رغط  غسارضعن  لماذا  الثقشئ؟!  دولئ  عثطه  بسث  ١٩٣٤م 
الرعئان  طظ  خعشغا  آلغا  الفاتح  طتمث  الصائث  حراء  تآضث  صاذسئ  وبائص  جمسعط  ذلك  شغ  بما  الارضغئ 

الظخارى الثغظ باسعه دوظما إجئار أو إضراه؟!

العغؤئ السابصغظ، ولغج آخرا الضاائإ المساصطئ الاغ 
شغ  أجث  لظزام  حاجسئ  طظاذص  تسطغط  بسث  تحضطئ 
وصئ صغاجغ، ضما سمطئ سطى طظع تحضغض أي شخغض 
أو ضغان جثغث وتخرت الصرار السسضري بشرشئ سمطغات 
الفاح المئغظ؛ والاغ تسائر العغؤئ السمعد الفصري لعا 
وخاتئئ صرار السطط والترب شغعا؛ طع طراساة الثطعط 

التمراء الاغ شرضعا الظزام الارضغ.
افطط  ود  خطإ  سطى  الحام  تترغر  عغؤئ  سمطئ  بط 
سطى  ردا  بغان  إخثار  خقل  طظ  وطشازلاعا  الماتثة 
إلى  الماتثة  افطط  شغه  دسئ  الماتثة  افطط  بغان 
إسادة الظزر شغ بغاظعا الةائر؛ وأبثت شغه اجاسثادعا 
سطى  لطعصعف  الماتثة  افطط  طظ  شرغص  قجاداشئ 
طةرغات التغاة الغعطغئ شغ طظطصئ إدلإ الاغ تاماع 
تسإ  والختاشئ  الاسئغر  وترغئ  افطظ  طظ  بثرجئ 
تسئغرعا، تثث بسخ ذلك بسث تعصغع اتفاق الثاطج 
طظ آذار بغظ الظزام الارضغ والظزام الروجغ والثي 
روجغئ  دورغات  وتسغغر  الظار  إذقق  بعصش  غصدغ 
ترضغئ طحارضئ سطى ذرغص m٤ الثي غثارق المظاذص 
الاغ تصع تتئ جغطرة عغؤئ تترغر الحام؛ وذلك بسث 

.mأن جغطر ظزام أجث سطى ضاطض ذرغص ٥
عثا سطى الخسغث السسضري، أطا سطى الخسغث السغاجغ 
والمثظغ؛ شمسروشٌئ تئسغئ تضعطئ اإلظصاذ وطا غسمى 
طةطج حعرى المترر لعغؤئ تترغر الحام الاغ تسسى 
طظ خقلعما لطسغطرة سطى التغاة السغاجغئ والمثظغئ؛ 
ظاعغك سظ السغطرة سطى المسابر والمظزمات اإلغابغئ 
الحام  تترغر  عغؤئ  تعحك  وبثلك  وغغرعا،  والثثطغئ 
سطى إتضام صئداعا سطى طظطصئ إدلإ شغ ضاشئ طةاقت 
طع  تاعاشص  طسغظئ  عغضطغئ  وشص  وتحضغطعا  التغاة؛ 
طساغغر المةامع الثولغ؛ لغاسظى لطظزام الارضغ بسثعا 
تسإ  وذلك  آطظئ  لمظطصئ  إدلإ  تتعغض  إلى  السسغ 
تخرغتات طسآولغه تغث صال وزغر الثارجغئ الارضغ 
تتعغض  إلى  "تسسى  بقده  إن  أوغطع،  جاوغح  طعلعد 
إدلإ لمظطصئ آطظئ، وإظه صث غاط إجراء ترتغئات جثغثة 
وإسادة تمرضج الصعات الارضغئ واقجاثئارات المعجعدة 
شغ ظصاط المراصئئ بإدلإ". ولاااح أطام الظزام الارضغ 
التضعطئ  التضعطاغظ؛  دطب  طظعا  إضاشغئ  خغارات 
ودطب  واتثة،  تضعطئ  شغ  اإلظصاذ  وتضعطئ  المآصائ 
الفخائض المسطتئ ضمظ تحضغض واتث؛ جعاء أضاظئ 
الفخائض المظدعغئ تتئ طسمى الةغح العذظغ؛ أو 
الفخائض المظدعغئ تتئ طسمى غرشئ سمطغات الفاح 
الصدغئ  تةربئ  اجاظساخ  أو  الثغارات،  ضأتث  المئغظ، 
الفطسطغظغئ الاغ صسمئ بغظ شاح وتماس ضثغار آخر، 
وذلك تسإ طا تصادغه المخطتئ افطرغضغئ؛ وتسإ 
افطرغضغ؛  السغاجغ  التض  تمرغر  جرغمئ  تتااجه  طا 
الثي جغسصط بعرة الحام؛ وجمغع تدتغاتعا وغتاشر 
سطى ظزاطه السمغض بةمغع جرائمه، شعض جغضعن فعض 
الحام طعصش غتئه اهللا ورجعله؛ شغاترضعا جمغسا إلظصاذ 
جاخغئعط  أم  تدتغاتعط؟  سطى  والتفاظ  بعرتعط 
طظ  السئعدغئ  ظغر  تتئ  لغرزتعا  صئطعط،  طظ  صارسئ 

 !!جثغث؟
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

صغادات  سطى  صئداه  الارضغ  الظزام  أتضط  أن  بسث 
الفخائض سمعطا؛ وسطى طظاذص طا تسمى درع الفرات 
غرب  حمال  وإلى  حماق  تصع  والاغ  الجغاعن  وغخظ 
سمض  الارضغئ؛  السعرغئ  التثود  سطى  تطإ  طثغظئ 
الظزام الارضغ سطى تحضغطعا إدارغا وسسضرغا بحضض 
جغاجاته  طع  وغاعاشص  عغمظاه  غدمظ  بتغث  طسغظ، 
المساصئطغئ وجغاجئ أطرغضا؛ وغمعث لطتض السغاجغ 
السراصغض  ضاشئ  إزالئ  سطى  بالسمض  وذلك  افطرغضغ، 
ذرغص  شغ  تصش  أن  الممضظ  طظ  الاغ  المتامطئ 
تظفغثه، شتخر الصرار السسضري شغ طةمعسئ طتثدة 
طا  جصش  تتئ  تسمض  والاغ  المرتئطئ؛  الصغادات  طظ 
غسمى الةغح العذظغ، وطظع أي سمض سسضري خارج 
اإلرادة الارضغئ، شأخثر أتضاطا بالسةظ لمثة خمج 
اظامائه  رغط  السسضرغغظ  الصادة  أتث  سطى  جظعات 
"لطةغح العذظغ" وذلك لثروجه سظ الثط المرجعم 
بالسغطرة سطى طظطصئ تثدع لظزام أجث، وضان ذلك 
السمض  ظفسه  له  تسعل  طظ  لضض  طظه  واضتئ  رجالئ 
الفخائطغئ،  وطظزعطاعا  الارضغئ  الاسطغمات  خارج 
تاق؛  أشدض  والمثظغ  السغاجغ  الةاظإ  غضظ  ولط 
تغث تسغطر طا تسمى التضعطئ المآصائ سطى التغاة 
أن  غسطط  والةمغع  المظطصئ،  شغ  والمثظغئ  السغاجغئ 
الارضغ،  الظزام  بغث  افخغر  الصرار  وأن  الظاعغ  اآلطر 
الجغاعن  وغخظ  الفرات  درع  طظاذص  تضعن  وبثلك 
وطصغثة  سطغعا،  غفرض  تض  أي  قجاصئال  جاعجة 
بحضض ضاطض بتغث ق تساطغع الاترر طظ عثه الصغعد 

الاغ شرضئ سطغعا تسإ تخعره.
المظاذص  غسمى  طما  اآلخر  الصسط  شغ  المصابض  وشغ 
المتررة؛ والاغ تسغطر سطغعا عغؤئ تترغر الحام، ضان 
الظزام  رغئئ  تسإ  وضئطعا  المظاذص  عثه  تحضغض 
أعمعا:  سثة،  فجئاب  وذلك  خسعبئ،  أضبر  الارضغ 
الصاسثة  باظزغط  المرتئط  وطاضغعا  العغؤئ  تارغت 
المتسعب سطى طا غسمى "الاغار اإلجقطغ"، باإلضاشئ 
إلى وجعد الضبغر طظ الاظزغمات المسطتئ المتسعبئ 
سطى عثا الاغار؛ والاغ غخسإ تمرغر صاالعا وتخفغاعا 
وتتغغثعا سظ الساتئ، شضض ذلك غتااج لعصئ لائرغره 
السمض  إلى  الحام  تترغر  عغؤئ  سمثت  وصث  وتمرغره، 
وطةامسه  الضاشر  الشرب  أطام  خعرتعا  تتسغظ  سطى 
تشغغرات  بإجراء  شئثأت  سثغثة،  جظعات  طظث  الثولغ 
جثرغئ سطى جغاجاتعا لادمظ وجعدعا وعغمظاعا سطى 
طظاخش  الصاسثة  باظزغط  ارتئاذعا  شفضئ  المظاذص، 
إلى  الظخرة  جئعئ  طظ  اجمعا  وغغرت  ٢٠١٦م؛  سام 
شاح الحام بط عغؤئ تترغر الحام، وتئظئ السمض تتئ 
طزطئ الظزام الارضغ والسغر ضمظ جغاجاته؛ شأدخطئ 
الةغح الارضغ وسمطئ سطى تماغاه وتسعغض اظاحاره 
شغ الحعر الساحر طظ سام ٢٠١٧م، بط أخثت باخفغئ 
خخعطعا المتامطغظ لغج اباثاء بترضئ أترار الحام 
ظعر  بترضئ  طرورا  اإلجقطغ؛  الاغار  سطى  المتسعبئ 
الثغظ الجظضغ، ولغج اظاعاء بشرشئ سمطغات "شابئاعا" 
سطى  المتسعبئ  الفخائض  طظ  طةمعسئ  تدط  والاغ 
الاغار اإلجقطغ؛ ضفخغض تراس الثغظ وأظخار الاعتغث 
وأظخار الثغظ وتظسغصغئ الةعاد الاغ أجسعا أتث صادة 

شغ خطعة طضحعشئ وطفدعتئ وطاعصسئ صثم جائ وزراء 
اجاصاقتعط وعط: وزغرة الثارجغئ أجماء طتمث سئث 
الجراسئ  ووزغر  الئثوي،  إبراعغط  المالغئ  ووزغر  اهللا، 
سغسى سبمان الحرغش، ووزغر الطاصئ سادل إبراعغط، 
البروة  ووزغر  ذاعر،  عاحط  الاتاغئ  الئظى  ووزغر 
الختئ  وزغر  إسفاء  وتط  أبحر،  الثغظ  سطط  التغعاظغئ 
طسعط غعم الثمغج ٢٠٢٠/٧/٩م وذلك بسث تعالغ 
سحرة أحعر طظ الفحض الثرغع فداء التضعطئ بأضمطعا 
ولغج المساصغطغظ وتثعط، وبسث أن بطس السغض الجبى 
واظفةرت ططغعظغئ الـ٣٠ طظ تجغران/غعظغع والاغ ظعرت 
وجغاجاتعا.  التضعطئ  سطى  ظاصمئ  ضئغرة  حرغتئ  شغعا 
وضان ذلك بسث تزر ُأغطصئ شغه ضض جئض التغاة طع سةج 
الثولئ بالمصابض سطى تعشغر تاجغات الئسطاء طظ الظاس 
طظ أبسط طا غتااجعظه شغ عثه الفارة (افضض والحرب 
والسقج)، ضض عثه الاثاسغات ضان ق بث لعا طظ ضئح 
شثاء تاى غسامر دوقب التضعطئ وق غاعصش شاسصط، 
وبالفسض صث تخض ذلك وأصغض عآقء العزراء الثغظ ضان 
طظ اآلخرغظ طظ الظاس، طبض وزغر  بسدعط أضبر ذطاً 
المالغئ ووزغرة الثارجغئ؛ شافخغرة غئثو أظعا أخثت اجط 
وزارتعا ترشغاً فظعا شسقً ضاظئ خارجئ سظ عمعم وطخالح 
الظاس شغ الثارج والثاخض، أطا وزغر المالغئ شمظث طةغؤه 

طا شاأ غارظط بمخططتات أجغاده.
وضان صث تط الامعغث لعثه اإلصاقت طظ رئغج العزراء 
أن  أراد  تغث  تجغران/غعغظع  طظ  البقبغظ  لغطئ  ظفسه 
غحغطظ طظ غاخثون لصراراته عثه وغعاجمعظعا، واتئع 
شغ ذلك جغاجئ (خغر وجغطئ لطثشاع العةعم) شصال: "إظظا 
ططاجطعن باتصغص السثالئ والصخاص، لدمان سثم تضرار 
الةرائط، الاغ تط ارتضابعا شغ السصعد البقبئ الماضغئ، 
أبر  لعا  جغضعن  المرتصئئ  الصرارات  أن  سطى  طحثدا 
ضئغر جغاجغا واصاخادغا واجاماسغا، وجاتاول بسخ 
شعع  ٢٠٢٠/٦/١٩م).  (سربغ٢١،  اجاشقلعا"  الةعات 
ضان غثرك أن عثه الثطعة جاصابض بالاسظغش طظ ضاشئ 
شائثغض  شاحطئ،  جغاجئ  فظعا  وذلك  المةامع  حرائح 
والئرظاطب  السغاجئ  ذات  سطى  اإلبصاء  طع  بآخر  حثص 
المائع طظ السابص عع تدطغض لطسصعل لغج إق، وعثا طا 
عع طبئئ طظ خقل الاةارب جعاء شغ التضعطات السابصئ 
أو تاى الساصطئ طآخرًا؛ شصئغض جصعذعا صاطئ باحضغض 
تضعطئ ضفاءات غغرت شغعا أغطإ وزرائعا وطظعط وزغر 
وبصغئ  طةغؤه  ضان  الثي  طعجى  بمساج  وأتئ  المالغئ 
لزعر تضعطئ اإلظصاذ، شما عغ إق  المسآولغظ صاخماً 
أحعر صطغطئ تاى اضاحش الظاس أظعط صث ضططعا، شعئعا 
عئئ أجصطعا بعا تطك التضعطئ. وجئتان اهللا! السمقء 
ظفسعا  السغاجئ  شاآلن  غاساصطعن!!  أحضالعط  سطى 
تماَرس سطغظا وضأظعط درجعا شغ طثرجئ واتثة وحربعا 
طظ طساظصع واتث، تاى تفر الظاس عثه الممارجئ 
أعض  تال  ولسان  سطغعط،  تةرباعا  ضبرة  طظ  وطّطععا 

السعدان اآلن (طا سظثضط غغرعا؟)
عغ  الثولئ  دوقب  غسغر  الثي  أن  بثاعئ  شمسروف 
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ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث سئث الععاب*ـ 

الاسثغض العزاري يف السعدان تدطغض لطسصعل!!
ـــــــــ بصطط: المعظثس أتمث جسفرـ  ــــــــــ

عط  افحثاص  وأن  وافظزمئ،  والصعاظغظ  السغاجات 
طةرد طظفثغظ لاطك السغاجات، شاشغغر الحثص طظ 
غغر السغاجئ عع لش ودوران وتدطغض لطسصعل، وعثا 
طا تثث وطا جغتثث؛ فن الزاعر أظه ق تعجث براطب 
لطتضعطئ  بض  القتصغظ  لطعزراء  جثغثة  جغاجات  وق 
بأجمسعا، غغر الاغ جار سطغعا السابصعن! شأبرز العزارات 
طساش  سطى  تأبغرًا  وأضبرعا  طسآولغعا  إخقء  تط  الاغ 
الظاس بحضض طئاحر عغ وزارة المالغئ، العثف السام 
الثي ضاظئ جائرة سطغه عع جغاجئ الاترغر اقصاخادي 
جمغع  سظ  (الثسط)  الظاس  سطى  ضثباً  تسمغه  طا  ورشع 
السطع والثثطات، أي الاظخض الضاطض سظ أصض تطئغص 
الثارجغئ  الثسعطات  سطى  والاسعغض  الرساغئ،  لمفععم 
طما غسمى بـ(أخثصاء السعدان) والثغظ أبئاعا سةجعط 
بسث  الثولئ  لثجغظئ  واتث  جظغه  تعرغث  سظ  الفاضح 
لصاءات واجاماسات جفرغئ وإجفغرغئ وتأجغقت ذعال 
السئسئ أحعر المظخرطئ وذلك سطى لسان جفغر اقتتاد 
افوروبغ بالثرذعم روبرت شان دن، شغ طصابطئ ختفغئ 
طع الاطفجغعن التضعطغ، تغث صال: "إن بصاء السعدان 
إسادة  أطام  سائصا  غحضض  افطرغضغئ  الصائمئ  شغ 
اإلظساش اقصاخادي. وتعل دشع أطعال طآتمر الحرضاء 
والئالشئ ططغار و٨٠٠ ططغعن دوقر صال السفغر إن ذلك 
جغساشرق أضبر طظ سام لةعئ أظه أطر بالس الخسعبئ" 
باج ظغعز ٦ تمعز/غعلغع ٢٠٢٠م. وبالاالغ ذعاب الئثوي 
وطةغء غغره شغ ظض السغاجئ ظفسعا المائسئ جابصًا 

غسظغ الضمث والمساظاة ظفسعا بض بخعرة أجعأ.
طساغغره  طظ  لغج  المططعب  التصغصغ  شالاشغغر  وسطغه 
ظعع الحثص إق طظ تغث الضفاءة والمصثرة سطى تتمض 
المسغار  وغزض  إلغه،  أوضض  طا  تظفغث  شغ  المسآولغئ 
افجاجغ والثي به غتثد الفحض طظ الظةاح عع السغاجئ 
المائسئ ولغج أي جغاجئ وإظما السغاجئ المئظغئ سطى 
طئثأ ختغح غعاشص الفطرة وغصظع السصض، وعثا عع طئثأ 
اإلجقم والثي تصعم شطسفئ التضط شغه سطى أظعا رساغئ 
ق تةّئرًا وجئاغئ شصعله ملسو هيلع هللا ىلص: «ُضطُُّضْط َراعٍ َوُضطُُّضْط َطْسُآوٌل 
َسْظ َرِسغَِّاِه» غسظغ طسآولغئ الثولئ سظ رساغاعا جمغسعط؛ 
تدمظ لعط تعشغر جمغع التاجات افجاجغئ طظ (أضض، 
وتضعن  وأطظ)  وتسطغط،  وتطئغإ،  وططئج،  وطسضظ، 
الثثطات بالمةان لطةمغع دون شرز، شالبروات الزاعرة 
إلى  باتعغطه  ضفغطئ  السعدان  شغ  المعجعدة  والئاذظئ 
جظئ شغ افرض، بض وتمضظعط طظ العخعل لطتخعل 
سطى الضمالغات، وعظا ق تزعر طخططتات الرأجمالغغظ 
الةحسئ طظ (دسط، ورشسه، وتترغر جسر الخرف) وإظما 
ملسو هيلع هللا ىلص:  شغصعل  السالمغظ؛  رب  تضط  رتمئ  شغ  تاأطض  عظا 
» (الئثاري)، وصعله: «ثـََالٌث َال  «َطْظ َتَرَك َضّقً َأْو َضَغاساً َشإَِلغَّ
مُيَْنْعَن: الاَْمُء، َوالْكََألُ، َوالنَّاُر» (جظظ ابظ طاجه)، وصعله: «كُلُّكُْم 
َراعٍ، َوكُلُّكُْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه» (الئثاري)، وصعله: «َوإِنََّها أََمانَُة، 
َها، َوأَدَّى الَِّذي  َوإِنََّها يَْوَم الِْقَياَمِة ِخْزٌي َونََداَمٌة، إِالَّ َمْن أََخَذَها ِبَحقِّ

َعلَْيِه ِفيَها» (طسطط).
 ...لمبض عثا شطغسمض الساصطعن

معماري ترکی یکشف کیف تحول 329 مسجدا وأثرا عثمانیا 
فی 18 بلدا إلى کنائس

ظحر طعصع (رووداو، السئئ، ٢٧ ذو الصسثة ١٤٤١عـ، 
٢٠٢٠/٠٧/١٨م) خئرا ورد شغه: "الاصى رئغج العزراء 
السراصغ طخطفى الضاظمغ، الثمغج، وزغر الثارجغئ 
له،  المراشص  والعشث  لعدرغان،  إغش  جان  الفرظسغ، 
دسط  شغ  الفرظسغ  الثور  أعمغئ  الضاظمغ  أضث  تغث 
اإلرعاب،  لمعاجعئ  الثولغ  الاتالش  خقل  طظ  السراق 
طظ  ضةجء  بقده،  أن  الفرظسغ  العزغر  أضث  بثوره، 
الاتالش، طساسثة لثسط السراق لغأخث دوره اإلصطغمغ. 
تعجه  بشثاد،  شغ  لعدرغان  اجاماسات  اظاعاء  وبسث 
خعب أربغض، ساخمئ إصطغط ضعردجاان، والاصى بثاغئ 
تغث  ططفات،  سثة  وبتبا  بارزاظغ،  ظغةغرشان  رئغسه 
سصثا طآتمرًا ختفغًا، صال شغه ظغةغرشان بارزاظغ، إن 

إصطغط ضعردجاان لظ غظسى دسط شرظسا، وسصإ ذلك، سصث لعدرغان اجاماسًا طع رئغج تضعطئ ضعردجاان 
طسرور بارزاظغ، الثي جطط الدعء سطى ظاائب المئاتبات، وأحار إلى أن المةامع الثولغ، وق جغما شرظسا، 

بعجسعما لسإ دور إغةابغ شغ الاصرغإ بغظ تضعطئ اإلصطغط والتضعطئ اقتتادغئ".
: رغط سمالئ تضام المسطمغظ لطشرب الضاشر المساسمر، وظفاصعط وتمطصعط له؛ شإن المسطمغظ جمغسا 
باتعا غثرضعن تصث الثول الشربغئ اقجاسمارغئ، وطظعا شرظسا، المسامر سطغعط وسطى إجقطعط، وذلك طا لظ 
غظسعه أبثا، تاى إذا أصاطعا خقشاعط صرغئا بإذن اهللا، شسغضغطعا لعا الخاع خاسغظ، وإن غثا لظاظره صرغإ.

فرنسا عدوة اإلسالم والمسلمین رغم نفاق حکامهم الرویبضات


