
اقبظغظ  الغعم  أخئار  بعابئ  سطى  له  تعار  شغ 
٢٠١٩/١٠/١٤م، سرض ذارق أبع عحغمئ طثغر المآحر 
السالمغ لطفاعى بتجب الاترغر صائق (ظاعغك سظ خطاب 
تجب الاترغر وطا غتمطه طظ أشضار طاطرشئ تاحابه طع 
الئثرة  غضعن  صث  وبالاالغ  والصاسثة؛  داسح  تظزغمغ 
افولى قظاصال افشراد طظ السظش الفضري إلى الصغام بأسمال 
إرعابغئ)، ضما ذضر طا ضحفئ سظه ظاائب المآحر تعل 
الظحاط اإلشاائغ لطاظزغمات اإلرعابغئ وجاء تجب الاترغر 
الاظزغمات  تطك  طظ   ٪١٠٠ أن  طعضتا   .٪١٢ بظسئئ 
تساشض الفاعى لاتصغص أعثاشعا ضما أظعا تتّرض أتئاسعا 
سطى الصغام بالسمطغات اإلرعابغئ. طآحر الفاعى الثي دأب 
سطى تحعغه خعرة تجب الاترغر وضأظه غترض الظزام 
وطظ خطفه سطغه طثسغا أن أشضاره الاغ غتمطعا وغروج لعا 
عغ "الئثرة افولى قظاصال افشراد طظ اإلرعاب الفضري 
ظتع الصغام بأسمال إرعابغئ"، وتظاجى الصائمعن سطغه أن 
طا غتمطه التجب طظ أشضار اإلجقم الاغ درجععا شغ 
افزعر والاغ ظاتثاعط أن غبئاعا بطقظعا أو بطقن طا 
ظثسع إلغه طظ وجعب إصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى 
تسارف  ق  المسطمغظ  لضض  واتثة  دولئ  الظئعة  طظعاج 
بتثود جاغضج بغضع ودوغقتعا، دولئ تتضط باإلجقم 
اقصاخاد  شغ  أظزماه  بضض  طظصعص  غغر  حاطق  ضاطق 
والسغاجئ والتضط والاسطغط والختئ، دولئ ترسى الظاس 
تصا سطى أجاس اإلجقم وتسغث شغعط جغرة الفاروق سمر 
وسثله. وإظظا ظسألضط أغعا الصائمعن سطى طآحر الفاعى: 
أغعما أعثى دولئ تتضط باإلجقم وإن أجاءت تطئغصه - 
رغط أن عثا لغج طا ظثسع إلغه - أم دولئ تتضط بصعاظغظ 
الشرب الاغ وضسعا الئحر وإن أتسظعا تطئغصعا؟! وعض 
غمضظ أن غصام شغ افرض سثل بثون تطئغص اإلجقم 
بضض أتضاطه؟! وعض غمضظ أن تاتصص طصاخث الحرع بشغر 
أتضام اإلجقم وتطئغصعا لاضعن طظعب تغاة لطظاس؟! أغعا 
الصائمعن سطى طآحر الفاعى! إن تتصغص طصاخث الحرع 
طساتغض بثون تطئغص أتضام اإلجقم، وق سثل وق أطان 
لطظاس إق شغ ظض أتضام اإلجقم وصعاظغظه الاغ ترساعط 
تصا وتدمظ لعط إحئاع تاجاتعط وغرائجعط سطى العجه 
الختغح الثي غرضغ ربعط وتطمؤظ له ظفعجعط، أطا 
اإلرعاب الثي تجسمعن شعع خظاسئ الشرب وظااج أظزماه 
الاغ أخئتاط ججءا طظعا وسظعا تثاشسعن، والاغ تطئَّص 
سطى بقدظا بالةئر والصعر والصمع، ولضظ افطئ اإلجقطغئ 
أطئ تغئ ق تمعت وغرتصغ وسغعا غعطا بسث غعم، ولعق 
غغاب دولئ اإلجقم الاغ تطئص أتضاطه وظزاطه لما صاطئ 
لظزام الشرب وصعاظغظه شغ بقدظا صائمئ، ولما اجاطاع 
الشرب خثاع حسعبظا بضط وق بشغرضط طظ أدواته وأذرسه 
شغ بقدظا. إن أشضارظا الاغ ظسرضعا عغ أشضار إجقطغئ 
وعغ طعجعدة شغ ضاإ الفصه والافسغر والسغرة وسطعم 
بمثارجه  افزعر  شغ  تثرس  الاغ  تطك  تاى  التثغث 
وجاطساته شتاربععا إن اجاطساط وأبئاعا لطظاس طا شغعا 
طظ خطأ إن وجث! أطا اتعام افشضار وتاططغعا باإلرعاب 
شطظ غظفسضط ق أظاط وق طظ عط خطفضط وق جادتعط شغ 
الشرب الضاشر، شسعدة الثقشئ أطر تامغ ظبص شغه وظسطط 
غصغظا أظه جغضعن بظا أو بشغرظا، وإن ضظا ظطمع أن تضعن 

بظا شظفعز شعزا سزغما.
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بصطط: افجااذ أجسث طظخعر

غضثُب  ق  الرائَث  إن  المسطمعن:  أغُّعا 
غساظعُخ  الاترغر  تجب  وإنَّ  أعَطه، 
ولسطظا،  ُجظثضط،  وغساظفُر  عممضط، 
سطى  طسضط  ظضعن  المسطمغظ،  وضضَّ 
راغَئ  شغه  ظرشُع  اهللا،  حاء  إن  طعسٍث 
راغَئ (ق  الُسصاب،  راغَئ  ملسو هيلع هللا ىلص،  رجعِل اهللا 
إله إق اهللا، طتمٌث رجعل اهللا) ﴿َويَْوَمئٍِذ 
َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَِنرْصِ اهللا َفْنرُصُ َمْن 

يََشاُء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم﴾
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ضطمئ السثد

طظ المسطعم أن الحرضات الفرظسغئ وافلماظغئ عغ الاغ 
أجسئ الئرظاطب اإلغراظغ الظعوي سطى سعث الحاه الثي 
ضان تابسا فوروبا وخاخئ برغطاظغا. ولضظ بسث جصعط 
الحاه سام ١٩٧٩ جصط ظفعذ أوروبا عظاك، وتتعلئ 

إغران إلى أطرغضا تسغر شغ شطضعا.
بتبئ أوروبا سظ طظاشث إلسادة ظفعذعا أو بسٍخ طظه، 
شأبارت طسألئ الظعوي اإلغراظغ بسثطا ضحش طسارضعن 
بقدعط  أظحطئ  بسخ  سظ   ٢٠٠٣ سام  إغراظغعن 
الظعوغئ. شئثأت المتادبات بغظ إغران والبقبغ افوروبغ 
برغطاظغا وشرظسا وألماظغا باإلضاشئ إلى روجغا والخغظ 
تغث وصسئ إغران شغ تطك السظئ بروتعضعق طع العضالئ 
السالمغئ لططاصئ الظعوغئ غسمح لعا بالافاغح الفعري 
فظحطاعا الظعوغئ. وأبارت المسألئ طةثدا سام ٢٠٠٥

بسثطا اجاأظفئ إغران سمطغئ الاثخغإ، شئثأت أوروبا 
تدشط شتعلئ المسألئ إلى طةطج افطظ. شسارضاعا 
سطى  اإلغراظغ  الاثخغإ  اجاؤظاف  واصارتئ  روجغا 

أراضغعا، شرشداه إغران بثاغئ سام ٢٠٠٦.
وضاظئ  وججر،  طث  بغظ  جظعات  التال  اجامر  وعضثا 
أطرغضا تسمض سطى إذالئ أطث المسألئ بق تض إلحشال 
أوروبا شغعا بق ذائض. ورشدئ الاثخض بثرغسئ ضاذبئ 
أظه ق غعجث لعا سقصات طع إغران، وأوروبا ق تساطغع 

تض المسألئ بثون أطرغضا.
إلى أن جاءت جظئ ٢٠١٣ شاط تعصغع اتفاق بغظ طةمعسئ 
"٥+١" غعم ٢٠١٣/١١/٢٤ أي أسداء طةطج افطظ 
الثائمغظ زائث ألماظغا طع إغران تعل برظاطةعا الظعوي. 
شصثطئ إغران تظازقت ضئغرة طصابض تثفغش السصعبات 
بسث  المظطصئ  شغ  أطرغضا  لتساب  دورا  ولاطسإ  سظعا 
تفةر البعرات شغ المظطصئ وخاخئ البعرة السعرغئ الاغ 
أطرغضا  ظفعذ  غاتثى  إجقطغا  وطدمعظا  حضق  أخثت 
ضما صال رئغسعا أوباطا شاصعم إغران بضض أرغتغئ بطسإ 
الاغ  المةمثة  أطعالعا  طظ  وتمعله  الصثر  الثور  عثا 
جاسغثعا أطرغضا لعا وجغآطظ لعا ٧ ططغارات دوقر. إق 
أن أوروبا لط تضظ راضغئ سظه فظعا تسطط عثف أطرغضا، 
وصث ذئثئ أطرغضا اقتفاق وأظدةاه بمئاتبات جرغئ 
طع إغران. شتاولئ أوروبا سرصطاه، وسظث شحطعا اضطرت 
لطمعاشصئ سطغه لاتاشر سطى طا أظةجته طظ تأبغر دولغ 
تاى  ضشعذعا  ولاعاخض  المخالح  بسخ  وتتصغص 

تتخض سطى طضاسئات أضبر.
 ،٢٠١٥/٧/٢٠ غعم  ظعائغ  جثغث  اتفاق  سصث  أن  إلى 
أوباطا  اسائره  الثي  أطرغضا  لخالح  اقتفاق  ضان  وإن 
أخعات  لضسإ  دساغئ  غمظته  وضان  تارغثغا"  "سمق 
دور  وتسجغج   ٢٠١٦ سام  اظاثابات  شغ  الثغمصراذغغظ 
إغران شغ المظطصئ وخاخئ شغ جعرغا. ولضظ افوروبغغظ 
طضاجإ  لاتصغص  إغران  سطى  اقظفااح  ذلك  اجاشطعا 
أطرغضا  شغ  الةمععرغعن  سارضه  وصث  اصاخادغئ. 
خخعطعط  ضسإ  سطى  طساسثا  ساطق  غضعن  ق  تاى 

الثغمصراذغغظ اقظاثابات.
صام  التضط  إلى  الةمععرغعن  وخض  وبسثطا 
غعم  اقتفاق  طظ  اقظستاب  بإسقن  تراطإ  رئغسعط 
جعرغا  شغ  تشغرت  صث  الزروف  فن   .٢٠١٨/٥/٨
تغث زال خطر جصعط الظزام، شطط غسث عظاك تاجئ 
إلغران عظاك، وصث تطئ روجغا طتطعا، وبسثعا ترضغا 
أردوغان شطسئاا دورا طعما بسث إغران وتجبعا الطئظاظغ 
سطى  لطصداء  طتاولئ  شغ  أطرغضا  لتساب  وأحغاسعا 
البعرة وطحروسعا اإلجقطغ وتبئغئ الظزام السطماظغ 
اجافادت  أوروبا  أن  رأت  الاغ  أطرغضا  سئغث  وأرضاظه 
ضبغرا طظ اقتفاق. شأرادت أطرغضا سصث اتفاق جثغث طع 
إغران غعمح أوروبا وغدر بمخالتعا شغ ظض الترب 
سطى   ٢٠١٨/٣/٢ غعم  تراطإ  أسطظعا  الاغ  الاةارغئ 

السثو والخثغص.
إن إغران تاظاغط طع تمطئ أطرغضا وعغ تثور شغ شطضعا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

أغعا املسطمعن إن درع الفرات 
وغخظ الجغاعن بط ظئع السقم

ضطعا خطعات يف جطسطئ إسادة التغاة 
إىل بظغئ الظزام!
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إن طا شسطه وغفسطه أردوغان عع تظفغث لما ترغثه أطرغضا 
طظ تبئغئ ظزام الطاغغئ شغ جعرغا بأغث خئغبئ دولغئ 
وإصطغمغئ وطتطغئ، وذلك بسث أن خسصئ عااشاُت الظاس 
طظ  وأسعاَظعا  ورائه،  طظ  وأطرغضا  الظزاَم  وطصاوطُاعط 
روجغا إلى إغران بط ترضغا أردوغان وشخائطه الماآطرة 
طسه شغ تظفغث خطط أطرغضا لابئغئ الظزام السطماظغ 
سظ  أخثرظا  أن  جئص  لصث  الحام!  تاضرة  شغ  الةابط 
وغخظ  الفرات  درع  شغ  الثادسئ  أردوغان  وجائض 
المثثوسغظ  أسغظ  سظ  الشطاء  غضحش  طا  الجغاعن 
ظاخر  أظه  طظعط  ظظاً  أردوغان  بةسةسئ  والمدئعسغظ 
لعط ضث ذاغغئ الحام، شصث أخثرظا تغظعا جعاب جآال 
شغ ٢٠١٦/١٢/٠٧ جاء شغه: (...غداف إلى ذلك اجامرار 
تمطئ أردوغان "درع الفرات" وطتاولاه جثب المجغث طظ 
الفخائض المصاتطئ المعالغئ لارضغا إلى طسرضئ الئاب بسث 
جرابطج، وضض ذلك طظ أجض إضساف الةئعئ التصغصغئ 
شغ تطإ، والاغ غسعل سطغعا شغ شك التخار الثاظص سطى 
المثغظئ وظةثتعا)، وعضثا ضاسئ تطإ! وضان افخض أن 
ترسعي تطك الفخائض، ولضظعا لثغئ طرة أخرى طظ جتر 
أردوغان ظفسه! شسارت طسه باظغئ شغ غخظ الجغاعن، 
وصث أخثرظا تغظعا جعاب جآال شغ ٢٠١٨/٠١/٢٤ جاء 
شغه: (...وعضثا شإن أردوغان غضرر طعضعع درع الفرات 
غخظ  اشاسض  شصث  تطإ،  إلى  الظزام  دخعل  لاسعغض 
الجغاعن لاسعغض دخعل الظزام إلى إدلإ...)، وجاء شغ 
جعاب جآال آخر أخثرظاه شغ ٢٠١٨/٠٧/٢٩م: [...وأطا 
الةئعئ الباظغئ شصث صادتعا ترضغا شغ طسرضئ درع الفرات 
غخظ  بط  وطظ  ٢٠١٦/٠٨/٢٤م  شغ  تطإ  حمالغ 
الظزام  دخعل  شسعض  ٢٠١٨/٠١/٢٠م،  شغ  الجغاعن 
تطإ وجظعب إدلإ، وذلك أن تطك الفخائض بأطر ترضغا 
شغ  اقصااال  شغ  واظثرذئ  الظزام  طع  طسارضعا  ترضئ 
الثرع والشخظ شداسئ تطإ وجظعب إدلإ أو ضادت!]، 
وعا عغ الفخائض تظثثع لطمرة البالبئ طظ ظئع السقم! 

تغث أسادت عثه التمطئ التغاة لطظزام وزادت طضاجئه 
بأطر طظ تراطإ وضعء أخدر طظه: (صال الضاتإ والمتطض 
أخدر"  ضعء  "بق  أظه  غعك،  جعاد  الارضغ،  السغاجغ 
أطرغضغ ق غمضظ لارضغا أن تاترك شغ حرق الفرات... 
(أن  افبغخ  الئغئ  وأسطظ   ،(٢٠١٩/١٠/٠٦ ظئ  تمعز 
الصعات افطرغضغئ جعف تظستإ طظ حمال جعرغا طع 
بسث  وذلك  عظاك،  سسضرغئ  سمطغئ  لحظ  ترضغا  تأعإ 
وظزغره  تراطإ  افطرغضغ  الرئغج  بغظ  عاتفغ  اتخال 
الارضغ أردوغان... جغ إن إن سربغ ٢٠١٩/١٠/٠٧م)، 
وتأضغثًا فطر أطرغضا ورضاعا شصث (أسطظ الماتثث باجط 
لطرئغج  طرتصئئ  زغارة  البقباء،  الغعم  افبغخ  الئغئ 
الارضغ رجإ ذغإ أردوغان فطرغضا شغ ١٣ ظعشمئر... 
تخرغتات  أطا  ٢٠١٩/١٠/٠٨م)...  السربغ  المحعث 
تراطإ بالسصعبات والاعثغثات (شرض الرئغج افطرغضغ 
دوظالث تراطإ سصعبات سطى ترضغا غعم اقبظغظ وذالئعا 
بعصش الاعغض السسضري شغ حمال حرق جعرغا... روغارز 
٢٠١٩/١٠/١٥)، شعثه الاخرغتات لغسئ إق ذرًا لطرطاد 
شغ السغعن طظ باب الادطغض، وإق شضغش غسطغه الدعء 
تراطإ  غعثد  بط  بتمطاه  أردوغان  شغسامر  افخدر 
افطر  أوحك  إذا  إق  تمطاه؟  بعصش  وغأطره  بالسصعبات 
المسطى طظ تراطإ لتمطئ أردوغان سطى ظعاغاه، وطظ 
وعضثا  لثلك!  إخراج  سمطغئ  إق  لغسئ  شالسصعبات  بط 
شصث صام أردوغان بتمطاه بأطر طظ أطرغضا، وجغاعصش 
سظث التثود الاغ جمح له بالعخعل إلغعا، جعاء أتصص 
لظفسه حغؤاً أم لط غتصص شالشرض عع تظفغث طثططات 
أطرغضا بإسادة الظزام إلى المظاذص الاغ لط غضظ غسغطر 
سطغعا وإدخاله رجمغاً ضضغان طسارف به دولغاً وإصطغمغاً! 
وتخرغتات الصعم تضحش عثا افطر بةقء ووضعح: أضث 
الاتالش الثولغ البقباء، (اظستاب صعاته طظ طثغظئ طظئب، 
حمال جعرغا. جاء ذلك بتسإ طا أسطظه السصغث طاغطج 

المؤشر العالمی للفتوى یتمادى 
فی غیه  ویواصل افتراءه على 

حزب التحریر

أضث بغان ختفغ لطصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان: أظه سطى غرار طا تثث شغ تعظج وطخر، غتثث اآلن شغ السعدان؛ سطمظئ خرغتئ 
طاتثغئ لسصغثة افطئ، لااتعل البعرة طظ بعرة ضث الزطط و"السطماظغئ المطاتغئ" لاخئح بعرة ضث اإلجقم وطفاعغمه سظ التغاة. ولفئ الئغان إلى: إن المسطمغظ شغ 
السعدان صث خرجعا ضث طظ تاجر باجط اإلجقم لُغئاَطْعا طظ جثغث بُتضام غظاخئعن اإلجقم السثاء وغتضمعن بشغر طا أظجل اهللا شغ دولئ تطئص السطماظغئ الساشرة وتظحر 
أشضارعا الُمعطضئ. وأوضح الئغان: إن السطماظغئ تصعم سطى سصغثة شخض الثغظ سظ التغاة، الاغ خظسعا الشرب الضاشر المساسمر، لغسغر بثلك سطى ذرغص الشغ شغ تتٍث جاشر 
هللا رب السالمغظ، وغرغث لطمسطمغظ أن غائسعه. طاسائق: عض جغخئر المسطمعن سطى تطئغص عثا المظعب المظتط شغ بقدعط؟! أم جغعّئعن لغضعظعا سئاد اهللا ضما أرادعط 
اهللا جئتاظه؛ طعتثغظ، طثطخغظ، غسمطعن طع الساططغظ لاطئغص حرع اهللا؟ وخاط الئغان طثاذئا المسطمغظ بالصعل: إزاء طا تمر به بقدظا خاخئ، وافطئ اإلجقطغئ بساطئ، 
جعف غثحظ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان – الصسط الظسائغ، تمطئ طفاعتئ بسظعان: (اظئثوا السطماظغئ وأصغمعا دولئ الثقشئ الاغ تطئص اإلجقم). 

وجعف تئثأ التمطئ، بإذن اهللا تسالى، غعم افربساء ٢٤ خفر ١٤٤١عـ، المعاشص ٢٠١٩/١٠/٢٣م؛ وجاادمظ سثة شسالغات طثاطفئ جغسطظ سظعا شغ وصاعا إن حاء اهللا.

المکتب اإلعالمی لحزب التحریر/ والیۀ السودان – القسم النسائی
حملۀ بعنوان: "انبذوا العلمانیۀ وأقیموا دولۀ الخالفۀ التی تطبق اإلسالم"
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ظعرت سقطات الاخثع افولى شغ دسط الرئغج تراطإ 
داخض تجبه عثا افجئعع بسث الضحش سظ المجغث طظ 
اُتعط  شصث  افطرغضغئ.  الثارجغئ  السغاجئ  شغ  الفساد 
الصعطغ  أطظظا  وخغاظئ  طظخئه،  غمغظ  بـ"خغاظئ  تراطإ 
وخغاظئ ظجاعئ اظاثاباتظا" سظثطا أسطظئ رئغسئ طةطج 
سظ  أغطعل/جئامئر   ٢٤ شغ  بغطعجغ،  ظاظسغ  الظعاب، 
إجراء تتصغص طساءلئ ضثه. اإلصالئ عغ جططئ طمظعتئ 
بمعجإ دجاعر العقغات الماتثة، والثي غظص سطى أظه 
المعظفغظ  وجمغع  الرئغج  وظائإ  الرئغج  سجل  "غاط 
المثظغغظ شغ العقغات الماتثة طظ طضاإ اإلصالئ باعمئ 
اإلداظئ  أو  الثغاظئ  باعمئ  واإلداظئ  السزمى  الثغاظئ 
بالةرائط والةظح". إن جططئ اإلصالئ تسعد إلى طةطج 
الظعاب، ورشع دسعى طظ افغطئغئ لاتال الصدغئ سظثعا 
إلى طةطج الحغعخ، الثي غةإ أن تضعن اإلداظئ بأغطئغئ 
البطبغظ. تط رشع دسعى ضث رئغسغظ أطرغضغغظ شصط طظ 

صئض: أظثرو جعظسعن شغ سام ١٨٦٨ وبغض ضطغظاعن شغ 
سام ١٩٩٨، وصث برئ ضقعما طظ طةطج الحغعخ.

غأطض التجب الثغمصراذغ شغ سجل تراطإ طظث اظاثابه 
طعام  غاعلى  أن  صئض  وتاى   ،٢٠١٦ سام  شغ  رئغساً 
طظخئه بالفسض. وتحغر الثقئض إلى أن تمطاه ضان لعا 
ارتئاذات غغر صاظعظغئ طع روجغا طع تعاذآ بغظ شرغص 
سام  اظاثابات  لاثرغإ  الروس  والمسآولغظ  تراطإ 
٢٠١٦ لاضعن لخالح تراطإ. وطع ذلك، شئسث ساطغظ 
طظ الاتصغصات وخمسئ أتضام إداظئ ضث حرضاء تراطإ، 
شإن الثلغض ضث تراطإ ذاته لط غضظ تاجما شغما إذا ضان 
عع صث ارتضإ بالفسض جرغمئ. وبغظما ضان الثغمصراذغعن 
غفضرون شغ الظزر شغ خطعتعط الاالغئ، ظعرت شدغتئ 

أضئر، ضاظئ عثه المرة سظ أوضراظغا.
الرئغج  تراطإ  عظأ   ،٢٠١٩ تمعز/غعلغع   ٢٥ شغ 
افوضراظغ المظاثإ تثغباً، شعلعدغمغر زغطغظسضغ، شغ 
سطى إجراء تتصغص  طضالمئ عاتفغئ حةع خقلعا أغداً 
شغ شساد ظائإ الرئغج السابص جعزغش باغثن، وعع 
لسام  لطرئاجئ  الثغمصراذغ  لطارحغح  رئغسغ  طرحح 
لططإ  لقطابال  زغطغظسضغ  سطى  الدشط  تط   .٢٠٢٠
تراطإ فظه وصئض بدسئ أغام شصط، ذطإ تراطإ تةمغث 
طئطس ٤٠٠ ططغعن دوقر ضمساسثات سسضرغئ تغعغئ 
فوضراظغا، والاغ جطمئ ضض أجطتاعا الظعوغئ السابصئ 
الماتثة  العقغات  تدمظ  بأن  ُطثطفئ  وسعد  طصابض 
أطظعا ضث تعثغثات روجغا. وضةجء طظ عثه التمطئ، 
شغ  السابصئ  السفغرة  غعشاظعشغاح،  طاري  إصالئ  تمئ 
طاظ  "سطى  المظجل  إلى  السعدة  طظعا  وُذطإ  أوضراظغا، 
"ق  بأظعا  الضعظةرس  أطام  وحعثت  الاالغئ"،  الطائرة 
تخثق أن تثاار التضعطئ افطرغضغئ إصالئ جفغر اجاظادا 
إلى طجاسط ق أجاس لعا وضاذبئ طظ أحثاص لثغعط 
بحضض واضح دواشع طحضعك شغعا". عآقء افحثاص 
الثغظ لثغعط دواشع طحضعك شغعا عط إغشعر شروطان 
تراطإ  لمتاطغ  سمغطغظ  ضاظا  الطثان  بارظاس،  ولغش 
اساصالعما  تط  والطثغظ  جعلغاظغ،  رودولش  الحثخغ، 
إجراءات  سظ  اإلسقن  طظ  أغام  غدعن  شغ  قتصاً. 

تراطإ  سظةعغات  تشثغه  ــثي  ال الــثولــغ  التحث 
الاغ  اقصاخادغئ  السصعبات  طظ  الصغاجغ  والمساعى 
وطا  "السعغفئ"،  المالغ  الاتعغض  ظزام  إلى  وخطئ 

غسظغه ذلك طظ اجاسئاد لطسالط شعق اجاسئاد.
أن  شمع  الثعإ؛  إلى  العروب  شعع  الباظغ  افطر  أطا 
الثعإ  اتاغاذغ  شغ  افولى  المرتئئ  تتاض  أطرغضا 
والثي غجغث سظ ٨٠٠٠ ذظ إق أن زغادات ظاعرة شغ 
اتاغاذات سحرات الئظعك المرضجغئ رخثت عثا السام 

والسام الفائئ.
افحعر  شغ  السالمغ،  الثعإ  طةطج  لئغاظات  شعشصا 
سحرات  زادت   ،٢٠١٩ ســام  طظ  ــى  افول البماظغئ 
الئظعك المرضجغئ طظ اتاغاذغ الثعإ بمصثار ١ ذظ 
طحارغظ  طرضجغئ  بظعك  أربسئ  وأخئتئ  افصض،  سطى 
رئغسغغظ لطثعإ شغ آب/أغسطج، وأضاشئ روجغا، 
 ،٢٠١٩ سام  شغ  الثعإ  حراء  شغ  رائثة  ضاظئ  الاغ 

١١,٣ ذظ أخرى إلى طثجوظعا.
وتةاوز اتاغاذغ الثعإ لطئظك المرضجي الروجغ شغ 
المحارغات  بفدض  دوقر  ططغار   ١٠٠ أغطعل/جئامئر 
اتاغاذغاتعا  روجغا عثا السام وتثه  افخغرة، وزادت 
طظ الثعإ بظتع ١٢٠ ذظا. شغما احارت الخغظ ٥,٩

ذظًا أخرى شغ افحعر الاسسئ الماضغئ.
المرضجغئ  الئظعك  صئض  طظ  الثعإ  طحارغات  وزادت 
الماضغ،  السام  شغ  المةمعع،  وشغ  تمعز/غعلغع،  شغ 
طظ  ذظًا   ٦٥١,٥ السالط  شغ  المرضجغئ  الئظعك  خّجظئ 
سام  أن  السالمغ  الثعإ  طةطج  وقتــر  الثعإ، 
المحارغات  خاشغ  طظ  طساعى  بأسطى  تمغج   ٢٠١٨
تسطغص  طظث  المرضجغئ  الئظعك  طظ  لطثعإ  السظعغئ 
 ،١٩٧١ سام  شغ  ذعإ  إلى  الثوقر  تتعغض  إطضاظغئ 

وباظغ أضئر إجمالغ جظعي شغ الاارغت.
غصعل طآجج تجب الاترغر السالط الةطغض تصغ الثغظ 
الظئعاظغ رتمه اهللا شغ ضااب "الظزام اقصاخادي شغ 
تضظ  لط  سالمغا،  الثعإ  ظزام  ضان  "تغظ  اإلجقم": 
أغئ طحضطئ لظزام الثعإ. وإظما ذرأت المحاضض طظ 
أسثائعا  ضرب  تتاول  الضئرى  الثول  أخثت  أن  غعم 
الثعإ  ظزام  طع  جسطئ  وتغظ  الظصث،  ذرغص  سظ 
الثول  أوجثت  وتغظ  اإللجاطغ،  العرصغ  الظصث  ظزام 
وتغظ  الثولغ،  الظصث  خظثوق  الشربغئ  اقجاسمارغئ 

جسطئ أطرغضا الثوقر أجاس الظزام الظصثي...".
أن  غمضظ  جــقح  ــرز  أب عــع  الظفط  أن  والثقخئ 
طظعاج  سطى  الباظغئ  دولئ الثقشئ الراحثة  تساثثطه 
الثوقر  عغمظئ  إلزالئ  اهللا؛  بإذن  صرغئا  الصائمئ  الظئعة 
سالمغا، وطع تسالغ افخعات دولغا المظادغئ باقظفضاك 
طظ عغمظئ الثوقر وطع زغادة تعجه الئظعك المرضجغئ 
لرشع اتاغاذات الثعإ شغ رخغثعا، وشعق ذلك طع 
بعادر افزطات اقصاخادغئ الضئرى الاغ غظاةعا الظزام 
الرأجمالغ، وبعجعد الثولئ المئثئغئ الاغ تصعد عثا 
سالمغا  والفدئ  الثعإ  ظزام  إلى  السعدة  شإن  افطر، 

 تخئح أغسر وأجرع إن حاء اهللا

اإلصالئ، تظتى ضعرت شعلضر، المئسعث افطرغضغ الثاص 
إلى أوضراظغا، لطتخعل سطى طجغث طظ الترغئ بحأن طا 
غمضظ أن غصعله إذا طا تط اجاثساؤه لقدقء بحعادته 
ُتزعر  ظخغئ  رجائض  شعلضر  أخثر  الضعظشرس.  أطام 
سطى  غدشطعن  ضاظعا  افطرغضغغظ  الثبطعطاجغغظ  أن 
الرئغج افوضراظغ لطاتصغص طع باغثن طصابض دسعة إلى 
حعث  افول/أضاعبر،  تحرغظ   ١٧ شغ  افبغخ.  الئغئ 
جعردون جعظثقظث، طئسعث العقغات الماتثة لقتتاد 
الرئغج  تعجه  طظ  أطض  بثغئئ  "غحسر  بأظه  افوروبغ، 
إلحراك السغث جعلغاظغ" وذلك شغ الةععد المئثولئ 
إلجئار أوضراظغا سطى شاح تتصغص شغما غاسطص بمظاشج 
تراطإ السغاجغ. بسث عثه الحعادة، أصر رئغج أرضان 
الئغئ افبغخ باإلظابئ طارك طعلفاظغ بالاعط المعجعئ 
ضث تراطإ صائقً: "تةاوزوا افطر، جغضعن عظاك تأبغر 

جغاجغ شغ السغاجئ الثارجغئ".

طظ  خخغخاً  اخاغرت  لةان  جئ  تحضغض  تط 
الحععد  لمصابطئ  الظعاب  طةطج  شغ  الثغمصراذغغظ 
بالعخعل  السماح  دون  الثراجئ  ووبائص  الرئغسغغظ 
شغ  لطاتضط  وذلك  اآلخرغظ،  الضعظشرس  طمبطغ  إلى 
وصث  ذلك.  غاط  وطاى  إخثارعا  غاط  الاغ  المسطعطات 
دسا الةمععرغعن إلى إجراء تخعغئ رجمغ لطاخرغح 
جغفصثون  أظعط  طظ  الرغط  سطى  فظه  باإلجراءات، 
سطى  العخعل  إطضاظغئ  جغمظتعط  أظه  إق  الاخعغئ، 
صثم المساواة إلى اإلجراءات وجغساسثعط شغ الثشاع.
وسطى الرغط طظ الثسط الصعي طظ التجب الةمععري 
لطرئغج، إق أن أتثاث افغام الصطغطئ الماضغئ عجتعط؛ 
طا جسض بسخ الةمععرغغظ غئثؤون شغ اقباساد سظ 
الحغعخ،  طةطج  شغ  افغطئغئ  زسغط  تثر  شصث  تراطإ. 
افطرغضغئ  الصعات  اظستاب  أن  طظ  طاضعظغض،  طغاح 
طظ جعرغا "جعف غارك الحسإ افطرغضغ والعذظ أصض 
أطاظاً، وجغحةع أسثاءظا، وغدسش الاتالفات المعمئ". 
ضما تسرض الرئغج قظاصادات تادة طظ وزغر الثشاع 
السابص جغمج طاتغج. عآقء الرجال غسارضعن طعصش 
آخرغظ  لضظ  أغثغعلعجغئ،  فجئاب  اقظسجالغ  تراطإ 
جسغ  سظ  الضحش  طظ  الاتثغث  وجه  سطى  خثطعا 
تراطإ لاتصغص طضاجإ جغاجغئ سئر تةإ المساسثات 
الةمععري  المرحح  وغطث،  بغض  سئر  شصث  أوضراظغا.  سظ 
لطرئاجئ لسام ٢٠٢٠، سظ تأغغثه لسجله، صائقً: "أساصث 
أن العصئ صث تان ضغ غعاخض طةطج الظعاب الاتصغص"، 
وصال تاضط وقغئ أوعاغع السابص، والمرحح الةمععري 
المساءلئ  أن  "أساصث  ضاجغح  جعن  لطرئاجئ،  السابص 
غةإ أن تاترك ُصُثطا وغةإ أن تسغر ظتع اجاةعاب 

ضاطض وطتاضمئ شغ طةطج الحغعخ افطرغضغ".
السغاجئ افطرغضغئ تجبغئ، وسظثطا غاط إجراء تخعغئ 
سطى المساءلئ شغ طةطج الظعاب، شمظ المآضث أن غاط 
إصراره بسئإ افغطئغئ الثغمصراذغئ عظاك. وطع ذلك، لظ 
تاط إداظئ تراطإ بأغطئغئ البطبغظ المططعبئ شغ طةطج 
الحغعخ، طا لط غخعت طا ق غصض سظ ٢٠ جمععرغاً طع 

 الثغمصراذغغظ ضث الرئغج

العروب إىل الثعإ

بسظعان:  طعصسعا  سطى  اإلظثبظثظئ  ظحرته  طصال  شغ 
أوردت  ــثوقر؟"  ال عغمظئ  طظ  العروب  غمضظ  "عض 
الختغفئ بسث التثغث سظ عغمظئ الثوقر بظسئئ ٩٩٪ 
سطى تثاول الظفط بتةط تةارة غصثر بظتع ١٤ ترغطغعن 
صث  "السالط  شرسغ  سظعان  تتئ  أشردت  جظعغا،  دوقر 
غسعد إلى المسغار الثعئغ" صائطئ: "وشغ السغاق ذاته، 
لطعجاذئ  ضابغاال  باجغفغك  غعرو  حرضئ  رئغج  صال 
المسغار  إلى  غسعد  صث  السالط  إن  حغش،  بغار  المالغئ، 
إلى  طحغرًا  افخغرة،  أغاطه  الثوقر  وغسغح  الثعئغ، 
أن العقغات الماتثة خرجئ سظ المسغار الثعئغ شغ 
سام ١٩٧١، ولضظ شغ رأغه، شإن السالط جغسعد إلغه".

سمطئ  ــثوقر  ال شغعا  ضان  الاغ  ــام  "افغ حغش  وصــال 
اتاغاذغ طسثودة، وظتظ ظسعد إلى افجاجغات. ضما 
ضان  طظسّغ.  صثغط  عع  جثغث  عع  طا  ضض  تسطمعن، 
لطثعإ صغمئ خاخئ شغ الماضغ، والمساصئض له. إن 
المساصئض  لااعصع  غضفغ  بما  ذضغئ  المرضجغئ  الئظعك 

وتجغث اتاغاذاتعا طظ الثعإ اآلن".
بغع  ارتئاط  افول  طعمان:  أطران  المصال  شغ  القشئ 
الظفط بالثوقر، والباظغ الاعجه الثولغ لطعروب إلى 

المجغث طظ اتاغاذات الثعإ.
سصعبات  شرض  وبسث   - روجغا  شإن  افول  افطر  أطا 
سطغعا - تتاول جاعثة بغع ظفطعا بالروبض أو الغعرو، 
 ٪٥ غاةاوز  ق  أطرغضا  طع  روجغا  تةارة  تةط  أن  وطع 
الاةارة  طظ   ٪٥٠ طظ  أضبر  ولضظ  الضطغ  التةط  طظ 
الروجغئ طصعطئ بالثوقر افطرغضغ وذلك أغدا بسئإ 

الظفط الثي غصّعم بالثوقر.
"ضان  لقظثبظثظئ  صال  ذه  وضاح  اقصاخادي  الثئغر 
ضسمطئ  الــثوقر  اساماد  شغ  شارصا  ساطا   ١٩٧٤ سام 
طخّثر  أضئر  باسائارعا  السسعدغئ،  اتفاق  بسث  الظفط 
لطظفط بالسالط، والعقغات الماتثة سطى تسسغر الظفط 
لطثام  الاسسغر  لائظغ  أجاس  ظصطئ  لاخئح  بالثوقر 

افجعد بالسمطئ افطرغضغئ".
طظ  السسعدغئ  طبض  دولئ  اظفضاك  أن  غحغر  وعثا 
بصعة  غجسجع  أن  حأظه  طظ  بالثوقر  الظفط  تصغغط 
طضاظئ الثوقر لغععي إلى غغر رجسئ، ولضظ أّظى لتضام 
السمالئ  سطى  طردوا  وصث  ذلك  غفسطعا  أن  جسعد  آل 

والثغاظئ ضسائر تضام المسطمغظ؟!
خرح  غعظضر  ضطعد  جعن  افوروبغئ  المفعضغئ  رئغج 
افوروبغ  اقتتاد  غثشع  أن  الطئغسغ  غغر  "طظ  صائق: 
 ٪٢ تغظ  شغ  بــالــثوقر  الطاصئ  واردات  طظ   ٪٨٠
شصط طظ العاردات تأتغ طظ أطرغضا" وقم الحرضات 
أظعا  طظ  بالرغط  بالثوقر  تساططعا  سطى  افوروبغئ 
إلى  واضتئ  ــارة  إح ذلــك  وشــغ  أوروبــغــئ،  حرضات 
وجغطرته.  الثوقر  طظ  لقظفضاك  التبغبئ  المتاوقت 
الظفط  حراء  تصغغط  إلى  بضغظ  جسغ  ذلك  سطى  وزد 
طظ  لقظفضاك  أخرى  طتاوقت  شغ  أغدا،  بسمطاعا 

عغمظئ الثوقر ولع ججئغا.
وإلى  السالمغ  العسغ  شغ  تظاطغ  إلى  غحغر  ضطه  عثا 

السغاجئ الثارجغئ افطرغضغئ 
طسروضئ لطئغع خقل شرتة رئاجئ تراطإ

بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظــــــــــ ــــــــــ

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: المعظثس تسام الثغظ طخطفىـ  ـ 
جط
طار

شطسطغظ: "إن  صداة  صاضغ  العئاش  طتمعد  الثضاعر  غطغ: "صال  طا  جاء  خفر ١٤٤١عـ، ٢٠١٩/١٠/١٨م)  الةمسئ، ١٩  اإلخئارغئ،  طسا  خئر ظحره طعصع (وضالئ  شغ 
الةماسات المظترشئ صاطئ باحعغه اإلجقم وأخثته بسغثا سظ ذاته وأخعله وتصغصاه"، طآضثا "أن عظاك شرصا بغظ طظ غثثم اإلجقم وطظ غساثثم اإلجقم، وعثه 
الةماسات المظترشئ اجاثثطئ اإلجقم واجاشطاه وحععاه تظفغثا فجظثات طظترشئ طسادغئ لفطئ اإلجقطغئ وذمعتاتعا وطساصئطعا وتثطغرعا". جاءت أصعال العئاش شغ 
اتافالغئ إذقق تمطئ بسظعان "عثا عع اإلجقم" بالساخمئ المخرغئ الصاعرة، والاغ ظزماعا وزارة افوصاف المخرغئ شغ المةطج افسطى لطحآون اإلجقطغئ، لطاسرغش 
بختغح اإلجقم وذلك بمظاجئئ صرب تطعل ذضرى المعلث الظئعي الحرغش. وأضاف صاضغ الصداة أظه غةإ سطى السطماء ورجال الثغظ والمفضرغظ ورجال اإلسقم والسغاجئ 
خغاغئ اجاراتغةغئ تضاططغئ حاططئ لمعاجعئ أختاب الفضر المظترف وتعسغئ الحئاب الماتمج لثثطئ الثغظ بتصغصئ اإلجقم العجطغ المساثل الثي غاصئض اآلخر وغصغط 

وزظا لطتعار وغتارم اإلظساظغئ جمساء".
: إظه لمظ السثرغئ بمضان أن غثرج العئاش الثي غطعي أسظاق الظخعص الحرسغئ خثطئ فجغاده لغتاضر سظ خثطئ اإلجقم.

إن اإلجقم عع الثغظ التص، وعع دغظ جغاجغ، أظجله اهللا تئارك وتسالى لغطئص شغ أرض العاصع، ولغسعس الظاس وغخعغ تغاتعط وشص أتضاطه، وضض طظ غعمض 
تطئغصه، أو ق غثسع وق غسمض لاتضغمه شغ الثولئ والتغاة والمةامع شعع ق غثثطه، وعع شغ خسران طئغظ وإن ظظ أظه غتسظ خظسا.

وظصعل لطعئاش وأطباله طظ بطاظئ السعء، إن عثه افظزمئ السمغطئ الةابمئ سطى خثور المسطمغظ عغ أولى السصئات الاغ غةإ أن تجال شغ ذرغص إصاطئ الثولئ 
اإلجقطغئ الاغ تطئص اإلجقم وتتمطه رجالئ خغر ورتمئ لطسالط، وضض طظ غظاشح سظ عثه افظزمئ وغئرر لعا خغاظاتعا شعع غثثم اقجاسمار ولغج اإلجقم.

أّنى لمن یلوي أعناق نصوص الشرع خدمۀ للحکام وأسیادهم  أن یتکلم عن خدمۀ اإلسالم یا هباش؟!
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أو  التعبغعن  جعاء  الغمظ،  شغ  الماخارسئ  افذراف  أن  الغمظ  وقغئ  الاترغر/  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أضث 
ولفئ  الادطغض.  أبعاق  سئر  أو  بالمال،  إغرائعط  سئر  جعاء  الةئعات،  إلى  الظاس  تحث  شغ  غاسابصعن  عادي، 
الئغان إلى: أن سئث ربه عادي وسئث المطك التعبغ وسطغ طتسظ افتمر وسغثروس الجبغثي عط رؤوس الحر 
والفاظ شغ الغمظ وأجعط الضفار الماخارسغظ - أطرغضا وبرغطاظغا - لاظفغث طثططاتعط والجج بأبظاء الغمظ 
شغ تروب طاسثدة افجماء. طدغفا: أن طحاعثة الةبث الماظابرة طظ طثاطش افذراف لعع طظزر طآلط طتجن. 
وذضر الئغان: بأن تجب الاترغر صث أبان طظث الئثاغئ، أن الشرض طظ الترب عع إظصاذ التعبغغظ وإظعارعط 
طساًثى سطغعط، إللئاجعط حرسغئ التضط تسإ ذطإ أطرغضا ولع سئر ترب طفاسطئ. شالتعبغعن ق غعثدون 
طخالح أطرغضا بض غسسعن لطتفاظ سطغعا طعما خرخعا ضثعا، وعغ لط تساططعط ضةماسئ إرعابغئ، وتسطظ 
أظعا تطاصغعط وتظسص طسعط شغ سمطغات ضث الصاسثة وتظزغط الثولئ و(اإلرعاب). وشغ المصابض شإن عادي 
وحرسغاه واقظاصالغ عط دطى بغث اإلظةطغج. وخاط الئغان ظاختا أعض الغمظ: بأن عثا الصاال إظما عع لاتصغص 
ظثسعضط  وإظظا  وعظاك.  عظا  تئثل  الاغ  الصثرة  وافطعال  بالحسارات  واقظثثاع  شإغاضط  المساسمرغظ،  طخالح 
إلى وصش اقصااال، وتتضغط حرع اهللا وإصاطئ تضط اإلجقم شغ بقد الغمظ وجسض الحسإ عع طظ غئاغع تاضمًا 

غتضمه وشص أتضام اإلجقم شغ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

صاطئ ضاطئ العسغ - اإلذار الطقبغ لتجب الاترغر - شغ جاطسئ بعلغاضظك شطسطغظ طئظى (وادي العرّغئ) وطئظى (أبع 
رّطان) باعزغع خاذرة سطى الطقب بسظعان (خراع التدارات) رضجت خقلعا سطى الظصاط الاالغئ:

- إن الّخراع بغظ الثغر والّحّر، وبغظ التّص والئاذض، ُجظَّئ طظ ُجظظ التغاة، إذ اصادئ تضمئ اهللا تسالى أن غةسض 
ِّ اجَّاَس  الّخراع والّاثاشع بغظ الّظاس طظ سعاطض ظععر التّص والثغر، واظعجام الئاذض والّحّر، صال تسالى: ﴿َولَْوالَ َدْفُع اهللا

ْرُض﴾.
َ
َنْعَضُهْم بَِبْعٍض لََّفَسَدِت األ

- إّن افّطئ اإلجقطّغئ، صث دّبئ شغعا أتاجغج الّظعدئ، سطى أغثي أبظائعا المآطظغظ والعاسغظ المثطخغظ، شأدرضئ 
دوُل الضفر، أنَّ صعة اإلجقم غغر طتخعرة شغ جعازه الّاظفغثّي شصط، وأنَّ اجامالئ بسخ ضساف الّظفعس المسطمغظ، 
باطعغث أشضارعط بالّبصاشئ الشربّغئ، لط غتّصص طا ضاظعا غامّظعظه. وصث وخطعا إلى أّن صعة اإلجقم وأبظائه تضمظ شغ 
سصغثته وطا غظئبص سظعا طظ أشضار، طا دساعط إلى إسادة الّظزر شغ خططعط والسمض سطى تطعغرعا، لااعلى الّثول 
الضاشرة، بأجعجتعا الّرجمّغئ وسمقئعا طظ التضام والمفضرغظ، طعّمئ اإلجعاز سطى اإلجقم، باإلجعاز سطى سصغثته، 

بخفاعا سصغثة جغاجّغئ.
- غةإ أن غاّط ضحش عثه افشضار وافسمال، لغائّغظ المسطمعن طا غتاك ضثعط، وطا ُغضاد لثغظعط، لغامّسضعا بعثا 
وا شغ السمض إلسادة الثقشئ سطى طظعاج الّظئّعة، اصاثاًء برجعل اهللا ، لغاتّصص سطى أغثغعط إسادة  الّثغظ، ولغةثُّ

يِن لُكِِّه َولَْو َكرِهَ الُْمرْشُِكوَن﴾. ِّ ُْظِهرَهُ بَلَ ا ِ َقِّ  ُ بِالُْهَدى وَدِيِن احلْ َ رَْسَل رَُسو
َ
ِي أ َّ الثقشئ والتضط بما أظجل اهللا. ﴿ُهَو ا

* ضما ظزمئ ضاطئ العسغ شغ جاطسئ الصثس "أبع دغج" غعم افتث وصفئ اتاةاجغئ تعل طا تاسرض له المرأة شغ 
شطسطغظ طظ عةمئ حرجئ غحظعا الشرب وأدواته طظ طآجسات وعغؤات وإسقم.

تغث اخطش حئاب ضاطئ العسغ سطى المثخض الرئغسغ لطةاطسئ راشسغظ راغات وغاشطات تسئر سظ رشدعط الحثغث 
لطعةمئ الحرجئ الاغ تحظعا المآجسات الظسعغئ والشرب سطى المرأة شغ شطسطغظ طظ أجض إشسادعا وعثم 

افجرة المسطمئ.
وضان طظ بغظ افشضار وافجؤطئ اقجاظضارغئ الاغ ضائئ سطى الغاشطات:

- لماذا غصعم الشرب بثسط المآجسات الظسعغئ طالغا؟!
- لمخطتئ طظ غاط تثرغإ سصعل بظاتظا وجرعظ إلى الرذغطئ؟!

وخطئ سطى غاشطات أخرى سئارات أضثت سطى أن اإلجقم عع وتثه الثي غمطك الظزام وافشضار الاغ تخعن المرأة 
والسرض وتتفر افجرة.

عثا وغأتغ عثا الظحاط ضمظ طةمعسئ ظحاذات تظزمعا ضاض العسغ شغ جاطسات الدفئ لطاخثي لطعةمئ الثئغبئ 
الاغ تاسرض لعا المرأة شغ شطسطغظ.

افصعى.  الثولغ  الظفعذ  خاتئئ  عغ  أطرغضا  أن  وتسطط 
اقتفاق  طظ  باقظستاب  وتعثد  أوروبا  تئاج  شخارت 
لطمرة   ٢٠١٩/٥/٨ طظث  الاجاطاتعا  شثفدئ  الظعوي 
افولى، ولطمرة الباظغئ غعم ٢٠١٩/٧/٧، ولطمرة البالبئ 
٢٠١٩/١٠/٦ طظث  تعثد  وبثأت   ،٢٠١٩/٩/٧ غعم 

بالاثفغخ لطمرة الرابسئ. شضطما تأخرت أوروبا شغ تطئغئ 
ذطئاتعا وضطما زادت أطرغضا طظ وتغرة شرض السصعبات 
تجداد تعثغثات إغران. وعثا ضطه غخإ شغ خاظئ طخالح 
أطرغضا الاغ تساعثف إجصاط اقتفاق. شتاولئ أوروبا 
الظفطغئ  سائثاتعا  بعا  تعخض  ذرغص  بفاح  طراضاتعا 

خارج ظزام الاتعغقت المالغئ السالمغ افطرغضغ.
وسمطئ شرظسا سطى إصظاع أطرغضا بمظح إغران خطا ائاماظغا 
الظفطغئ  طساتصاتعا  غسادل  طا  دوقر  ططغار  صغماه ١٥ 
فربسئ أحعر طصابض سعدة إغران لقلاجام باقتفاق الظعوي 
وضمان أطظ الثطغب وشاح طفاوضات طسمصئ تعل افطظ 
اإلصطغمغ وطرتطئ طا بسث السام ٢٠٢٥ سظث اظاعاء السمض 
بئظعد اقتفاق. شرشدئ أطرغضا ذلك، شثاب شأل أوروبا. 
بض صاطئ أطرغضا وشرضئ سصعبات جثغثة حمطئ ١٦

ضغاظا و١١ جفغظئ و١٠ أشراد شغ إغران. وذلك شغ تتث 
سطظغ فوروبا وضرب طخالتعا الاةارغئ شغ إغران.

شأوروبا تامسك باقتفاق فظه تصص لعا طضاجإ اصاخادغئ 
وجغاجغئ بتغث اجاطاسات أن تةطج طع أطرغضا لسصث 
اتفاق دولغ شرشسئ طظ حأظعا الثولغ. وأطرغضا ترغث 
إجصاط طضاجإ أوروبا وتعمغحعا وتةسطعا تسغر خطفعا 
ولغج بةاظئعا، وضثلك روجغا والخغظ. ولعثا ترغث سصث 
اتفاق طظفخض طع إغران تدع إذاره وطدمعظه وتضعن 
الثول افخرى تتئ عغمظاعا شاأخث أطرغضا تخئ افجث 
والثول افخرى تأخث الفاات والسزام. وعا عغ تعمح 
أن  سطما  الحمالغئ  ضعرغا  طع  طئاتاباتعا  شغ  الخغظ 
الخغظ عغ خاتئئ الاأبغر عظاك، ولضظ لدسش الخغظ 
جغاجغا وصطئ تغطاعا شطط تساطع أن تةئر أطرغضا سطى 

وعثا  والامجغص  الاصسغط  ذلك  سطى  تتاشر  زالئ  وق 
غثثم الضفار وغمظتعط الصعة وغةسض لعط صثرة أضئر 
شغ العغمظئ المسامرة سطى المسطمغظ شغظفثون ضض 

طثططاتعط بسععلئ وغسر.
المسطمغظ  ضسش  سعاطض  طظ  شالامجق  وبالمصابض 
وجععلئ الاظاتر شغما بغظعط وزغادة افتصاد والدشائظ 
بغظعط وغضعظعن شرغسئ في ترب غرغث الضفار إحسالعا 
دولئ  سطى  واقساثاء  العذظغئ  السغادة  بتةئ  بغظعط 

طساصطئ والثروج سطى الصاظعن الثولغ وغغرعا.
٤- العقء العذظغ تض طتض العقء هللا ولرجعله ولقجقم 
والمسطمغظ شأخئح الفرد غسمض طظ أجض العذظ ولغج 
هللا، وغصاتض طظ أجض العذظ ولغج إلسقء ضطمئ اهللا، 
وغعالغ  العذظ  أجض  طظ  المسطمغظ  إخعاظه  وغصاتض 
الضفار الثغظ لعط جغادة سطى العذظ، وغثرس المسطط 
بثون طرتإ طظ أجض العذظ... وعضثا أخئح الساطض 
المسغر عع العذظ ولغج أواطر اهللا وظعاعغه، شأخئح 

العذظ خظما غسئث طظ دون اهللا!
٥- إن الرابطئ العذظغئ عغ رابطئ طظتطئ، ق تخطح 
ذرغص  شغ  غسغر  تغظ  باإلظسان  اإلظسان  تربط  أن 
الظععض شق تخطح العذظغئ أجاجاً لطظعدئ وبالاالغ 
افربع  الصغط  تتصص  الاغ  الختغتئ  لطظعدئ  تخطح  ق 
لقظسان وعغ الصغمئ الروتغئ والصغمئ المادغئ والصغمئ 

اإلظساظغئ والصغمئ افخقصغئ.
إن الرابطئ الختغتئ الاغ غةإ أن تربط بغظ المسطمغظ 
ظزام  طظعا  اظئبص  الاغ  اإلجقطغئ  السصغثة  رابطئ  عغ 
أن  اإلجقم  تثد  وصث  التغاة،  طظاتغ  لةمغع  حاطض 
الطرغصئ السمطغئ لاطئغص اإلجقم شغ طسارك التغاة عغ 
دولئ الثقشئ الةاطسئ لطمسطمغظ الاغ تاثطى الطائفغئ 
والعذظغئ والصعطغئ وتتضط بالحرغسئ اإلجقطغئ، وترسى 
اإلجقم  وتتمض  اإلجقم،  بأتضام  المسطمغظ  حآون 
رجالئ ظعر وعثى لطسالط ضطه بالثسعة والةعاد. وإن تجب 
الاترغر الثي غسمض إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 
طظعاج الظئعة صث أسث المحروع اإلجقطغ بحضض تفخغطغ 
جاعج لطاطئغص الفعري سظث صغام دولئ الثقشئ، وعع غثسع 
المسطمغظ جمغسا أن غرخعا الخفعف خطفه وغسمطعا طسه 
الفروض،  تاج  عع  الثي  السزغط  الفرض  بعثا  لطصغام 
أغطإ  غابئ  وبشغابه  الفروض  ضض  تعجث  شئعجعده 
الفروض. شظثسعضط أغعا المسطمعن أن تظئثوا افظزمئ 
العضسغئ الاغ جئئئ لضط المحاضض والضعارث وافزطات، 
وأن تظئثوا العذظغئ والصعطغئ والسخئغئ الةاعطغئ، وأن 
ترطعا الراغات وافسقم الاغ ترطج لطتثود اقجاسمارغئ 
غرضغ  الثي  حسارضط  غضعن  وأن  الاارغت،  طجبطئ  شغ 
ربضط عع: أطئ واتثة، راغئ واتثة، دولئ واتثة، شإلى 
السمض الةاد طع تجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ ظثسعضط 
شعغ شرض ربضط وطئسث سجضط وصاعرة سثوضط وطتررة 
أرضضط وعغ طظارة الثغر والسثل والسطط شغ ربعع السالط، 
 لمبض عثا شطغسمض الساططعن، ولغاظاشج الماظاشسعن

تامئ: أغعا المسطمعن إن درع الفرات وغخظ الجغاعن...
بغ ضاغغظج، الماتثث السسضري باجط سمطغئ "السجم 
الخطإ" الاابسئ لطاتالش شغ طعصع "تعغار".... سرب ٢١، 
٢٠١٩/١٠/١٥)... وجاء شغ بغان لعزارة الثشاع الروجغئ 
أن (الةغح التضعطغ السعري جغطر بالضاطض سطى طثغظئ 
طظئب وطتغطعا... شراظج٢٤/ أ ف ب ٢٠١٩/١٠/١٥)... 
وصث سثَّ أردوغان دخعل الةغح السعري إلى طظئب أطرًا 
ولغج جطئغاً! (ضثلك أضث "أردوغان" أن دخعل  إغةابغاً 
جغح الظزام السعري طثغظئ طظئب لغج جطئغاً... السربغئ 
(إظه  افطرغضغ:  الرئغج  ظائإ  وصال   ...(٢٠١٩/١٠/١٦
جعف غصعد وشثا إلى ترضغا صرغئا، وإن الرئغج افطرغضغ 
تتثث طع ظزغره الارضغ أردوغان، وذالئه باإلظعاء الفعري 
 ...(٢٠١٩/١٠/١٥ الشث  صظاة  لسعرغا...  الارضغ  لطشجو 
وأحارت ختغفئ "جمععرغات" الارضغئ، إلى أن أضار وزغر 
الثشاع الارضغ أشاد (بأن أظصرة تئتث سظ جئض لطاعاخض 
٢٠١٩/١٠/١٥م)...   ،٢١ سربغ  السعري...  الظزام  طع 
وأسطظئ طعجضع (أن تضعطاغ دطحص وأظصرة تثعضان 
شغ  الارضغئ  السسضرغئ  السمطغئ  أبر  سطى  طسامرا  تعارا 
 .(٢٠١٩/١٠/١٥ سمعن  وضالئ  (بارا)  جعرغا...  حمال 
وعضثا تسطغ تمطئ ظئع السقم طضاجإ جثغثة لطظزام 
وتبئغااً لضغاظه، وتمعغثًا لطافاوض طسه، وطا ضان لغتصص 

ضض ذلك لعق عثه التمقت المحؤعطئ!
ضض ذلك غضحش أن تدتغات أعض جعرغا والثطاء الاغ 
جفضئ وافسراض الاغ اظاعضئ والةرائط طظ افتئاع 
وافحغاع وافدوات... ضض ذلك غسث سظث تطك افصعام ق 
صغمئ له وق وزن شغ جئغض إرضاء أطرغضا وطثططاتعا! 
صاتطعط اهللا أظى غآشضعن... إظعط غزظعن بعثه افشسال 
الثئغبئ أظعط جغسغثون أعض الحام إلى أتدان الطشاة 
ظظ  لضظ  جثغث...  طظ  المساسمرغظ  الضفار  أسعان 
عثه الطشمئ الثائظئ جغردغعا بإذن اهللا وغردعا سطى 
أسصابعا ق تظال خغرًا، تغث إن الثغظ اظافدعا غرغثوظعا 
لظ  عآقء  هللا"...  عغ  هللا،  "عغ  بتص  تظطص  طدغؤئ 
تعجعط الخساب بض تجغثعط صعة سطى صعة وعط بإذن 
سطى  غظاطعا  لظ  طساصغط  ذرغص  شغ  جعاء  سطى  اهللا 
ضغط خاظسغظ، ولظ غصسثوا سطى ععن طساسطمغظ، بض 

تامئ ضطمئ السثد: أوروبا بغظ ضشعط أطرغضا وإغران وطخغر اقتفاق الظعوي

عط الرجال الرجال، غثرضعن أن اهللا طسعط شغ السراء 
رجعله  وجغرة  جئتاظه  اهللا  ضااب  شغ  ولعط  والدراء 
ذلك  ضض  شغ  لعط  الضرام،  الختإ  سطغه  ضان  وطا   
داشع لقجامرار شغ السمض لاشغغر الطشاة وإصاطئ تضط 
الثظغا  سطغعط  أسسرت  شضطما  الراحثة،  الثقشئ  اهللا 
جاءعط الغسر شإن طع السسر غسرًا... وضطما ظظئ أطرغضا 
طما  أضئر  افطر  أن  أدرضعا  لعط  الظخر  بأن  وأحغاسعا 
تخرغتاتعط  وتسارضئ  أشسالعط  شاضطربئ  غزظعن 
ذلك  شغ  غةث  افطعر  طةرغات  غاثبر  وطظ  وأصعالعط! 
درجاً وأي درس، شمع أن خراساً دولغاً شغ جعرغا غضاد 
غضعن طسثوطاً، وضثلك إصطغمغاً وطتطغاً تغث إن أطرغضا 
عغ الماتضمئ شغ ضض ذلك، إق أن أطرغضا لط تساطع 
أن تخعغ التضط شغ جعرغا وغساصر لعا الظفعذ ذعال 
اآلن!  تاى  وأدواتعا  صعاتعا  تةظغث  طظ  جظعات  سحر 
إن طظ تثبر ذلك غسطط أن الئاذض ق بث طعجوم ولع 
بسث تغظ، تاى لع ظةح الطشاة شغ جعلئ شسغثسرون 

جعقت، وتطك افغام ظثاولعا بغظ الظاس...
صطعب  طظ  غظادغضط  الاترغر  تجب  شإن  الثاام  وشغ 
طا  غسعؤعا  وأظفج  واإلخقص،  الخثق  غمطآعا 
شغ  ُبّتئ  وبأخعات  غسرضط،  طا  وغسرعا  غسعؤضط 
ظختضط وتعجغعضط ظتع الطرغص المساصغط، شاطظسعا 
اقظثثاع  طظ  الفخائض  وغغر  الفخائض  طظ  أبظاءضط 
بأردوغان وغغر أردوغان، شالتص أبطب وعع واضح لضض 
ذي سغظغظ، شاجامروا شغ تترضضط لاشغغر أظزمئ الطشاة 
بالسمض الخادق المثطص وظتظ طسضط، بض صثاطضط، 
وأغصظعا بأن اهللا ظاخر سئاده الخالتغظ ولع بسث تغظ، 
ْظَغا َوَغْعَم  ﴿ِإظَّا َلَظْظُخُر ُرُجَطَظا َوالَِّثغَظ آَطُظعا ِشغ اْلَتَغاِة الثُّ
َغُصعُم اْفَْحَعاُد﴾، شالظخر لغج لطرجض شتسإ، بض ضثلك 
ِيَن آَمُنوا﴾، والظخر لغج شغ اآلخرة شتسإ، بض عع  َّ ﴿وا
 ََّ ْشَهاُد﴾... ﴿إِنَّ اهللا

َ ْ
ْغَيا َويَوَْم َفُقوُم األ ُّ ََياةِ ا

ْ
ضثلك ﴿يِف احل

ٍء َقْدراً﴾. ْ َ َُّ للُِكِّ  ْمرِهِ َقْد َجَعَل اهللا
َ
بَالُِغ أ

تجب الاترغر
السابع سحر طظ خفر الثغر ١٤٤١عـ 

٢٠١٩/١٠/١٦م

المتصارعون فی الیمن یتسابقون لحشد الناس إلى الجبهات
تنفیذا لسیاسات أمریکا وبریطانیا

جانب من فعالیات کتلۀ الوعی فی جامعات فلسطین

أن تضعن المئاتبات بقبغئ، وصث ألشئ أطرغضا المئاتبات 
السثاجغئ طع ضعرغا الحمالغئ الاغ ضاظئ تحارك شغعا 
روجغا والخغظ والغابان لاافرد بافطر، ولاآضث ضعظعا 
الثولئ افولى شغ السالط بق طظاشج وق طحارك ولاتثد 
وإق  اآلخرون،  بعا  لغطاجم  بظفسعا  الثولغئ  السقصات 
تسرضعا لطسصعبات ولطدشعذات وتبغر سطغعط الرأي السام 
السالمغ، فظعا صث تثدته. طبض طا شسطئ شغ طعضعع 
جار  والضض  لثلك  خدسئ  السالط  دول  شضض  (اإلرعاب) 
غطاجم  ق  وطظ  صعاظغظه،  ووضسئ  طتارباه  شغ  طسعا 
تخمه بمساسثة (اإلرعاب) شغاسرض لطسصعبات ولسثط 
الرأي السام الثولغ. شالاجم الةمغع بعا، وعضثا تفسض شغ 

ضض صدغئ لافرض عغمظاعا وتآطظ طخالتعا.
طدمعظئ  وغغر  طعجوزة  أوروبا  طتاوقت  أن  وغزعر 
الظةاح، وافصرب أن غسصط اقتفاق شسطغا وغئصى تئرا سطى 
ورق وترضى أوروبا بثلك لاتاشر سطى طضاجئعا شغ 
ظض سةجعا إلى أن تاتغظ الفرص لاصعغئ طعصفعا، بغظما 
تسمض أطرغضا سطى سصث اتفاق طظفخض طع إغران غعمح 
سةج  تعاجط  وعغ  ذلك،  طع  تاةاوب  وإغران  اآلخرغظ، 
أوروبا وتسافجعا باجامرار بسئإ المعصش افطرغضغ طظ 
أوروبا، ولضظ عظاك إحضالغات أخرت اقتفاق افطرغضغ 
الاشطإ  وغةري  وخارجغا،  الئطثغظ  شغ  داخطغا  اإلغراظغ 
سطغعا إذ غرغث تراطإ أن غتصص حغؤا غجغث طظ شرص 

ظةاته شغ اقظاثابات الاغ جاةري السام الصادم.
إن إغران دولئ صعطغئ تبغر الطائفغئ وتساشطعا، وتسسى 
لاتصغص طخالتعا بالسغر شغ رضاب أطرغضا، شاصعي الظفعذ 
افطرغضغ شغ جئغض طخالتعا ورؤغاعا الدغصئ ضما عع 
طحاعث شغ جعرغا والسراق وأششاظساان والغمظ. ولضظ 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئا 
بإذن اهللا لظ تافاوض طع أتث تعل خظاساعا التربغئ 
غمطغه  بما  وجاطاجم  تثخطه  تصئض  ولظ  الظعوغئ  وطظعا 

 سطغعا الحرع طظ إسثاد الصعة الاغ ترعإ السثو

العذظغئ شضرة اجاسمارغئ خئغبئ، 
شاظئثوعا أغعا املسطمعن

شغ سام ١٩١٦م أي صئض طائئ وبقبئ أسعام تط تعصغع 
جاغضج  برغطاظغا  وزراء  رئغج  بغظ  طحؤعطئ  اتفاصغئ 
باتفاصغئ  تارغثغا  وسرشئ  بغضع  شرظسا  وزراء  ورئغج 
جاغضج بغضع، وتظص سطى تمجغص الثقشئ السبماظغئ 
إلى دوغقت خشغرة تاةاوز الثمسغظ دوغطئ تصسط بغظ 
برغطاظغا وشرظسا. وصث تط الاظفغث السمطغ لعثه اقتفاصغئ 
بسث بماظغ جظعات طظ السمض الماعاخض تاى تط لعط 
المسطمغظ  بقد  وتمجغص  السبماظغئ  الثقشئ  إجصاط 
وأخرى  دولئ  ضض  بغظ  التثود  رجط  وتط  دوغقت  إلى 
الفرظسغ  الثجاعر  طظ  دولئ  لضض  الثجاتغر  ووضسعا 
بصعة  رضجوا  بط  بطث  ضض  طع  غاظاجإ  بما  تسثغطه  بسث 
سطى غرس العذظغئ وتإ العذظ سظث المسطمغظ تاى 
ق غفضروا شغ العتثة سطى أجاس اإلجقم طظ جثغث، 
شطئصئ سطى المسطمغظ الصعاظغظ الشربغئ المأخعذة شغ 
افخض طظ الثجاعر الفرظسغ العضسغ وظخئ المادة 
افولى شغ ضض دجاعر باقجاصقل وعغ تسظغ اقجاصقل 
سظ المسطمغظ شغ الئقد افخرى. أطا الضفار شصث أتضمعا 
جغطرتعط سطى المسطمغظ طظ خقل صعاظغظعط العضسغئ 
الاغ ذئصعا سمقؤعط تضام المسطمغظ وطظ ذلك غرس 
العذظغئ وتصثغج الاراب بحضض طسامر شغ المثارس 
المثارس  شغ  العذظغئ  افظاحغث  وتردغث  واقتافاقت 
اإلسقطغئ  العجائض  طظ  وغغرعا  والاطفجغعن  واإلذاسات 
تاى أخئتئ سصغثة العذظ عغ سصغثة الضفاح والظدال 
شغ  طظسجلئ  أخئتئ  الاغ  اإلجقطغئ  السصغثة  سظ  بثق 
العجثان وق غئظى سطغعا إق السطعك الفردي شصط. أطا 
العذظغئ شصث خارت شضرة سمطغئ تسفك طظ أجطعا الثطاء 
والعاصع غحعث بثلك شالماخارسعن سطى السططئ شغ 
الغمظ شرغصان أتثعما غثسغ الثشاع سظ العذظ واآلخر 
شضرة  عغ  شالعذظغئ  العذظ،  لاترغر  غسسى  أظه  غجسط 
اجاسمارغئ خظسعا الضفار بثعاء وخئث وطضر لامجغص 
بسدعا  غتارب  خشغرة  صطع  إلى  العاتث  افطئ  جسث 
بسدا سطى تثود وعمغئ وغمضظ إجمال طساوئ العذظغئ 

وضعاربعا الاغ جرتعا سطى أعطعا شغ الظصاط اآلتغئ:
ولغج  الاحرغع  طخثر  عغ  افرض  جسطئ  أظعا   -١

الصرآن والسظئ.
٢- تسطغ الضاشر الثي غظامغ إلى ترابعا طظ التصعق طا ق 
تسطغه لمسطط ق غظامغ إلى ترابعا، شالضاشر الثي غظامغ 
إلى تراب العذظ غتص له أن غرحح ظفسه لغضعن رئغسا 
لطعذظ، شمظ خفات الرئغج شغ أي دجاعر أن غظامغ 
العذظ،  ظفج  طظ  أبعاه  غضعن  وأن  العذظ  تراب  إلى 
طبق أن غضعن غمظغا طظ أبعغظ غمظغغظ، شطط غحارط 
شغ  الثجاتغر  بصغئ  وضثلك  طسطما،  التاضط  غضعن  أن 
الثوغقت افخرى ضمخر وتعظج ودول الثطغب وإغران 
وترضغا وغغرعا بغظما أي طسطط ق غظامغ إلى العذظ شق 
غتص له أن غظاثإ أو غارحح تاى ولع ضان غسمض شغ 

العذظ بحضض طسامر طظ سحرات السظغظ.
٣- إن التثود العذظغئ صسمئ المسطمغظ إلى دوغقت 

بصطط: افجااذ حاغش الحرادي – الغمظــــــــــ ــــــــــ
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ظحر طعصع (وضالئ طسا اإلخئارغئ، اقبظغظ ١٥ خفر ١٤٤١عـ، ٢٠١٩/١٠/١٤م) خئرا جاء شغه: "اتافض الاعظسغعن 
بفعز المرحح المساصض صغج جسغث برئاجئ تعظج شغ الثور الباظغ طظ اقظاثابات الرئاجغئ طافعصا سطى طظاشسه 
رئغج تجب "صطإ تعظج"، ظئغض الصروي. وردد المتافطعن طظ وجط حارع البعرة حسارات وعااشات لظخرة 

الصدغئ الفطسطغظغئ طبض "شطسطغظ ترة ترة، والخعغعظغ سطى برة"، و"الحسإ غرغث تترغر شطسطغظ"."
: إن عثه العااشات الاغ خثتئ بعا تظاجر أعض تعظج لاآضث أن صدغئ افرض المئارضئ شطسطغظ 
سزط  طظ  الرغط  شسطى  أخغض،  طسثظعا  اإلجقطغئ  افطئ  وأن  المسطمغظ،  صطعب  شغ  تغئ  صدغئ  زالئ  طا 
طتاوقت الشرب الضاشر المساسمر لفخض صدغئ شطسطغظ سظ سمصعا اإلجقطغ، وجسطعا طةرد صدغئ وذظغئ 
غسعض سطغعط تخفغاعا وإظعاؤعا َوْشَص طخالتعط؛ رغط ذلك طا زالئ افطئ طرتئطئ بصدغئ افرض المئارضئ 
ارتئاذا سصثغا وبغصا وطا زالئ طاحعصئ لاترغرعا وتطعغرعا طظ دظج غععد المشاخئغظ. إق أظه عظاك أطرًا 
ق بث طظ الصغام به ضغ تارجط عثه العااشات سطى أرض العاصع؛ وعع أن سطى أعض تعظج وضاشئ المسطمغظ 
أن غصغمعا دولئ اإلجقم، الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شعغ وتثعا الاغ جاترك الةغعش لاترغر 
شطسطغظ واصاقع ضغان غععد طظ جثوره، دون ذلك شطظ تةثي عثه العااشات طعما ضاظئ خادصئ وظابسئ 

طظ الصطعب؛ فظعا تتااج إلى صعة تةسطعا تصغصئ وتظفثعا سطى افرض.

شغ جمسئ جثغثة تمطئ سظعان: ظرغثعا بتئض اهللا الماغظ ق 
بتئال الثاسمغظ، ظزط حئاب تجب الاترغر برغش إدلإ الحمالغ 
سصإ خقة الةمسئ، وصفئ شغ بطثة تض الضراطئ، خاذئئ قشااتعا 
اَكلَّيِت  تَُكونُواْ  ﴿َوالَ  وتسالى:  جئتاظه  اهللا  بصعل  المةاعثغظ 
نَكاثًا﴾. وذالئئ أطظغات عغؤئ تترغر 

َ
ةٍ أ َغَقَضْت َغْزلََها ِمن َنْعِد قُوَّ

الحام باإلشراج سظ دساة الثقشئ وأختاب ضطمئ التص جمسئ 
جطغمان؛ والمةاعث بعاء الثغظ إجماسغض. ضثلك، ظزط حئاب 
تجب الاترغر شغ بطثة دغر تسان طزاعرة ذالئئ حساراتعا: طظ 
زسط اقساخام بتئض اهللا، بصطع تئال الثاسمغظ. وأضثت قشااتعا 

المرشعسئ: أن تئض اهللا واتث، بغظما تئائض الشرب طسثودة.

لفدب  ظعبض  جائجة  السعغثغئ  افضادغمغئ  طظتئ 
بثشاسه  المحععر  عاظثضه  بغار  الظمساوي  لطروائغ 
سظ ججار الئعجظئ طغطعجعشغاح ووصعشه طع الخرب 
شغ  المسطمغظ  بتص  ارتضئععا  الاغ  المةازر  وتئرغر 
طتاضماه  أبظاء  طغطعجعشغاح  أن  وغثضر  الئعجظئ، 
باعمئ اإلبادة الةماسغئ وجرائط الترب ذطإ اقجاساظئ 
بئغار عاظثضه ضحاعث دشاع، وبسث وشاته شغ زظجاظاه 
شغ قعاي سام ٢٠٠٦ صام عاظثضه باأبغظه شغ خطاب 
بالطشئ الخربغئ أطام آقف طظ طحغسغه، واخفاً ظفسه 
سطى  وتسصغئا  طغطعجعشغاح".  طظ  طصربئ  "سطى  بأظه 

ذلك صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ظحره سطى طعصسه: إن طظح 
لعع  افدب،  شغ  ظعبض  جائجة  اإلظساظغئ  طظ  والثالغ  والمسطمغظ  اإلجقم  سطى  التاصث  المةرم  السظخري  عثا 
وخمئ سار سطى تطك الثول الاغ تثسغ السقم، وعع دلغض إضاشغ سطى أن عثه الةائجة جعاء أضاظئ لفدب أو 
لطسقم أو غغرعا طظ المسمغات، ططعبئ وتثدع شغ ضبغر طظ افتغان فععاء وأعثاف غربغئ تاصثة سطى اإلجقم 
والمسطمغظ وطحةسئ فسثائعط، وطظ ذلك طظح طةرم الترب حمسعن بغرس جائجة ظعبض لطسقم سام ١٩٩٤. 
إن الشرب الضاشر غحةع المةرطغظ سطى المدغ شغ إجراطعط وغحةسعط سطى ذلك بمظتعط افوجمئ والةعائج، 
وطظ ذلك طظح المةرم ذاته عاظثضه جائجة إبسظ الثولغئ شغ سام ٢٠١٤ رغط افخعات المسارضئ لثلك، وعع 
طا حةع عاظثضه فن غخرح صائًق لمسارضغه "اذعئعا إلى الةتغط"، وفن غئصى طخرًا سطى آرائه التاصثة، وضثلك 
رشخ لةظئ ظعبض الظروغةغئ سام ٢٠١٨ جتإ جائجة ظعبض لطسقم طظ أوظس جان جع تحغ المسآولئ افولى 
سظ سمطغات الصاض الةماسغ واقغاخاب بتص طسطمغ الروعغظةا.. ق خقص لطئحرغئ جمساء طظ الةرائط وطةازر 
اإلبادة والةجارغظ إق بصغام دولئ اإلجقم الاغ تطئص طئثأ السثل والثغر، طئثأ اإلجقم الثي جاء لغثرج الئحرغئ 
طظ الزطط والصعر والدظك إلى السثل والثغر والطمأظغظئ الاغ ارتداعا لعط خالصعط ولغج لصاض الظاس افبرغاء 
وأذفال وحغعخ وإعقك الترث والظسض وظعإ البروات وتثطغر الئقد والمثن سطى رؤوس أعطعا  طظ ظساء 

وظحر الثراب وطظح الةعائج لطةجارغظ والسفاتغظ والسظخرغغظ.

املاخارسعن وضقء الضفار غرصخعن سطى جراح أعض الغمظ طظ غاثترج ق غصش إق سظث الصاع

أضث وزغر الحآون الثغظغئ وافوصاف شغ السعدان ظخر 
الثغظ طفرح سجطه تظفغث طحروع تثرغإ وتأعغض حئاب 
الثسعغئ،  صثراتعط  ورشع  المساجث  وأئمئ  الضظائج 
وصال لثى لصائه وشثًا طظ طةطج الضظائج السعداظغ 
براطب  واجاسراض  الاسرف  إذار  شغ  تأتغ  الجغارة  إن 
وطحارغع طةطج الضظائج شغ المرتطئ المصئطئ قشاا 
إلى أن وزارته تمبض الظخارى والمسطمغظ، وأظه جغسمض 
سطى طساسثة الظخارى سطى طمارجئ حسائرعط الاسئثغئ 
طساشئ  سطى  جغصش  أظه  وأضاف  وسثالئ،  ترغئ  بضض 
سطى  طحثدا  السعدان،  شغ  افدغان  ضض  طظ  واتثة 
ودسا  والعاجئات،  التصعق  أجاس  عغ  (المعاذظئ)  أن 
إلى أعمغئ طث جسعر الاعاخض، وإدارة الاظعع الثغظغ، 
طآضثا الثسط والمساظثة المادغئ، والمسظعغئ لطضظائج.
عثا وصث دسا العزغر طفرح صئض ذلك غععد الثغظ شارصعا 
الاساغح  سطى  طآضثا  لطئقد،  السعدة  إلى  السعدان، 
الثغظغ والمثعئغ، جاء ذلك شغ لصاء أجراه طع "صظاة 
السربغئ" الةمسئ ٢٠١٩/٩/٦م وذلك بسث تسغغظه وزغرا 
لطحآون الثغظغئ وافوصاف. وصال طفرح طعجعا ضقطه 
لغععد الثغظ غادروا السعدان: "ظثسععط بتص الاةظج 
دولئ  عظاك  فن  الئقد،  إلى  لطرجعع  و(المعاذظئ) 
طثظغئ شغ عثا الئطث، (المعاذظئ) شغعا أجاس التصعق 
والعاجئات"، عثا وصث ظادى وزغر الحآون الثغظغئ بعضع 
طسألئ ترغئ اقظاصال طظ دغظ إلى آخر بخعرة واضتئ 
شغ الثجاعر بسث المآتمر الثجاعري السام شغ خعاتغط 
الفارة اقظاصالغئ، صاذسا بأظعا صدغئ خاضسئ لطظصاش 

وواخفا إغاعا بأظعا صدغئ خقشغئ.
الحآون  وزغر  ضقم  اجاغساب  شغ  خسعبئ  فجث  إظغ 
شضري  طظزعر  طظ  السعدان،  شغ  وافوصاف  الثغظغئ 
وسصثي شعع غصعل بأظه جغثسط الضظغسئ طادغا وطسظعغا 
وغسمض سطى تثرغإ حئاب الضظائج وغآعطعط لطثسعة 
الظخارى  غحةع  ق  عع  إذن  الظخراظغ،  لطثغظ  ذئصا 
سطى الامسك بثغظعط وتسإ بض غثسمعط وغآعطعط 
لثسعة الظاس له إلدخال أعض المطض افخرى شغه تاى 
لع ضاظعا طسطمغظ! شضغش غسصض ذلك وافخض شغه أظه 
اِإلْسالَُم﴾،   ِّ اهللا ِعنَد  يَن  ِّ ا ﴿إِنَّ  صطسغ  بحضض  غآطظ 
﴿َوَطظ َغْئَاسِ َغْغَر اِإلْجَقِم ِدغًظا َشَطظ ُغْصَئَض ِطْظُه َوُعَع ِشغ 
خغاظئ  عثا  سمطه  غسائر  أق  اْلَثاِجِرغَظ﴾؟!  ِطَظ  اآلِخَرِة 
الثخعل  وبغظ  بغظعط  تال  إظه  إذ  الظخارى  لعآقء 
شغ اإلجقم؟! ألغج دوره التصغصغ عع أن غثسع غغر 
 المسطمغظ لطثخعل شغ اإلجقم، وعع سمض الرجعل
واظاصض  اإلجقم،  إلى  لطثسعة  تغاته  ضض  ضرس  الثي 

عثا العاجإ طظ بسثه لضض المسطمغظ؟!
أطا بالظزر إلى تخرغتات وزغر الحآون الثغظغئ وافوصاف 
طظ المظزعر السغاجغ (العاصسغ) الثي تظاعةه التضعطئ 
الئقد  شغ  الصائمئ  التضعطات  طظ  وغغرعا  السعداظغئ 
اجاةابئ  بمبابئ  غضعن  الضقم  عثا  شإن  اإلجقطغئ؛ 
لحروط أطرغضا السائ الاغ ذطئاعا لرشع اجط السعدان 
طظ صائمئ الثول الراسغئ لقرعاب وعثا افطر دشع العزغر 
فن غصعل طبض عثا الضقم الثي غاظاشى طع سصغثته. وصث 
تثا تثوه ضبغر طظ المسآولغظ شغ التضعطئ اقظاصالغئ 
شثسا وزغر السثل إلى شخض الثغظ سظ الثولئ، وصث دسئ 
طظ صئض شثوى سئث الرتمظ المرحتئ السابصئ لمةطج 

السغادة إلى عثا الضقم ظفسه، وصث تط تسغغظعا طآخرا 
السعداظغئ"،  الةاطسات  "أضئر  الثرذعم  لةاطسئ  طثغرة 
"إن  ٢٠١٩/٧/١٥م  الةرغثة  ختغفئ  ذضرت  شصث 
بالحرغسئ،  وتقسئئ  بالسغاجئ  الثغظ  طججئ  اإلظصاذ 
وبالاالغ ق بث طظ شخض الثغظ سظ الثولئ" ضما صال 
الصراي المسآول الةثغث سظ المظاعب شغ السعدان شغ 
وزارة الاربغئ والاسطغط "سظ صعاظغظ الحرغسئ الاغ ذئصئ 
شغ الصرن السابع المغقدي وصاطئ سطى عثغعا الثولئ 
اإلجقطغئ افولى، ق غمضظ أن تطئص الغعم وذلك لطفرق 
الحاجع بغظ تاجئ وذاصئ المةامع الضعضئغ المساخر 
ضان  والثي  الئحري  المةامع  وذاصئ  وتاجئ  العائطئ، 
غمبض طةامع الةجغرة" وغغرعا الضبغر طظ الاخرغتات 
الاغ ق غسسعا المصام والاغ صثطئ الحرغسئ اإلجقطغئ 
صرباظا لمخالح أطرغضا لرشع اجط السعدان طظ صائمئ 
تصعى  المسآولغظ  عآقء  سظث  غضظ  لط  إن  (اإلرعاب). 
وسغ  لثغعط  ألغج  أصعال،  عضثا  طبض  طظ  تمظسعط 
جغاجغ غةسطعط غثرضعن طظ عغ أطرغضا؟! وضط عط 
التضام الثغظ خثطععا لسحرات السظغظ تفاة الصثطغظ، 
بط رطئ بعط شغ طجبطئ الاارغت غغر طأجعف سطغعط، ألط 
غاسزعا طظ جسفر الظمغري، وتسظغ طئارك، ودضااتعر 
عاغاغ، وسمر الئحغر الثي دشع لعط البطث الشظغ طظ 
السةعن؟!  شغ  غصئع  اآلن  عع  وعا  بمظ  بق  السعدان 
الثارجغئ  وزارة  طسآولغ  تخرغتات  عآقء  غصرأ  ألط 
افطرغضغئ سظ رشع اجط السعدان طظ صائمئ (اإلرعاب)؟ 
أضثت  شعرجعدان  أضئ  طظزمئ  طع  خاص  لصاء  شفغ 
غعم الثمغج  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة  طسآولئ شغ 
٢٠١٩/٣/٣م أن رشع اجط السعدان طظ عثه الصائمئ 
صث غساشرق جظعات، وشغ تخرغح آخر لعاحظطظ بعجئ 
شغ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٩م ظفى طسآول أطرغضغ 
رشغع تتثغث بقده جصفا زطظغا لرشع السعدان طظ صائمئ 
افطرغضغئ  الثارجغئ  وزغر  طساسث  وأضاف  (اإلرعاب)، 
فشرغصغا تغئعر ظاجغ ردا سطى جآال لـ"جعدان تربغعن" 
خقل تظعغر ختفغ أن عظاك صغعدا وطاططئات صاظعظغئ 
تتضط سمطغئ طراجسئ وضع السعدان شغ عثه الصائمئ. 
إن أطرغضا بعثه الصرارات تثشع بعآقء الظاس إلى صاع 

السمالئ والظثاجئ، وعا عط غاثترجعن...
شغ  وافوصاف  الثغظغئ  الحآون  لعزغر  ظصعل  وأخغرا 
اهللا،  إلى  الظاس  تثسع  ضظئ  أن  بسث  إظك  السعدان: 
أخئتئ   ، الرجعل  طظئر  سطى  طظ  بثغظه  والامسك 
بسث تسطمك طظخئك عثا، وعع طضان أرتإ لطثسعة 
إلى اهللا، تاثترج ظتع الصاع وتثسع إلى دسط الظخراظغئ 

وتأعغض الحئاب لطثسعة لعا!!
شغ  الاثترج  عثا  شغ  اجامرغئ  إن  العزغر  أغعا  إظك 
تسالى:  صعله  عع  صاسك  شإن  الضفار  إلرضاء  طتاولئ 
َّ تَتَّبَِع ِملََّتُهْم  َُهوُد َوَال اجََّصاَرى َح ْ َ َقْنَك ا ﴿َولَْن تَْر
ِي  َّ ْهوَاَءُهْم َنْعَد ا

َ
َِّ ُهَو الُْهَدى َولنَِئِ ايََّبْعَت أ قُْل إِنَّ ُهَدى اهللا

ٍّ َوَال نَِصرٍي﴾ إن  ِ َِّ ِمْن َو َجاَءَك ِمَن الِْعلِْم َما لََك ِمَن اهللا
عثا الاجلش لطضفار لظ غةطإ إق الثل والععان والثجي 
ةُ  الِْعزَّ  َِّ ﴿َوِهللا تسالى:  غصعل  المااالغئ،  والعجائط  والسار 
َفْعلَُموَن﴾ َال  الُْمَنافِِقنَي  َولَِكنَّ  َولِلُْمْؤِمننَِي   ِ ِ َولِرَُسو

ْغَيا  ُّ ا ََياةِ 
ْ
ِيَن آَمُنوا يِف احل َّ وغصعل: ﴿إِنَّا َجَْنرُصُ رُُسلََنا وَا

 ْشَهاُد﴾ طظ عظا الثرب أغعا العزغر
َ ْ
َويَوَْم َفُقوُم األ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: المعظثس تسإ اهللا الظعر - الثرذعمـ 
وخاخئ  افتجاب  طظ  وحرضاؤعا  عادي  تضعطئ  تتافض 
١٤ وذضرى  أغطعل/جئامئر   ٢٦ بثضرى  اإلخقح  تجب 

الاغ  حئاط/شئراغر   ١١ وذضرى  افول/أضاعبر،  تحرغظ 
ضاظئ شغ ٢٠١١م الاغ ترشعا طسارعا وصاطعا شغعا افطض 
الثي ضان غخئع إلغه الظاس البائرون بإصاطئ دولئ ترسى 
حآوظعط وتعشر لعط افطظ والسج والضراطئ، وعثه لظ 
تاتصص لعط إق شغ ظض دولئ تطئص اإلجقم ضما أطر اهللا.
لعا  وغدغفعن  أسقه  بالمظاجئات  التعبغعن  وغتافض 
ذضرى ٢١ أغطعل/جئامئر الاغ تثبئ شغ ٢٠١٤م والاغ 
دخطعا شغعا خظساء، شضق الطرشغظ غتافض وغتحث التحعد 

وغةمع الظاس وغثرج شغ طسغرات وغسصث المعرجاظات.
غحارضععط  أن  الغمظ  شغ  الظاس  طظ  غرغث  والضض 
أشراتعط واتافاقتعط الاغ لط تجد الحسإ إق تساجئ، 
وشغ العصئ الثي غسغح شغه ضبغر طظ المعظفغظ بق 
رواتإ وخثطات ق غثطع بغئ شغ الغمظ طظ صاغض أو 
أجغر، وشغ أتسظ التاقت الثعف طظ طثاعمئ إتثى 
الطغض،  طظاخش  بسث  لمظازلعط  الماخارسئ  المطغحغات 
ظاعغك سظ الشقء الفاتح لطمسغحئ وافزطات المفاسطئ 
اظسثام المحاصات الظفطغئ، شظحاعث بغظ التغظ  طبض 
الظفطغئ،  المحاصات  طتطات  أطام  الطعابغر  واآلخر 
شعط غسسعن إلحشال الظاس بطصمئ السغح قجاشقل 
واتث  خغار  إق  الظاس  أطام  غضعن  شق  لطمال  تاجاعط 
وعع اقظثراط طسعط شغ الصاال لطتخعل سطى طا غسث 
رطصعط طظ الفاات الثي غسطغه التعبغعن شغ الحمال 
لمظ غصاتض طسعط، أطا شغ جعئ عادي شإن السسعدغئ 
واإلطارات تشري الظاس لطصاال شغ خفعا بمئالس أضئر 

طظ المال.
والضعغئ  جظغش  شغ  الماصاتطغظ  زسماء  طمبطع  وغةامع 
الماتثة  افطط  طئسعبغ  وغساصئطعن  وغغرعا  والسعغث 
بالمساسثات  تاثرع  الاغ  اقجاثئاراتغئ  والمظزمات 
غمبطعن  ق  وعط  الغمظ،  أعض  سطى  وتائاضى  اإلظساظغئ 
إق الةعات الاغ تثسط افذراف الماخارسئ عثا أو ذاك 

وغظفثون أجظثتعا.
إن المحضطئ شغ الغمظ وغغرعا طظ بقد المسطمغظ ق 
سطى  غسغطرون  الثغظ  الماخارسغظ  شغ  شصط  تضمظ 
طظ  ضبغر  تصاسج  شغ  بض  المال،  سطى  وبالاالغ  التضط 
الظاس سظ الافضغر الةثي والختغح شغ ضغفغئ الثقص 
طظ ضض عآقء شأخئتعا غصارظعن بغظ الماخارسغظ سطى 

أجاس أخش الدررغظ وأععن الحرغظ!
شغ  خغر  ق  أظه  الغمظ  شغ  الظاس  أغطإ  غثرك  شمبقً 
غمبطعن إق أظفسعط أو الةعات  الماخارسغظ شعط ق 
المفاوضات  شغ  الظصاش  أن  وغثرضعن  لعط،  الثاسمئ 
ظخغإ  تعل  الظصاش  غاسثى  ق  الخراع  أدوات  بغظ 
والمعارد  السقح  بصاء  وضمان  التضط  شغ  طظعط  ضض 
المالغئ شغ أغثغعط، وتعل إذقق أصاربعط افجرى أو 
افجرى  أطا  سظثعط،  صغمئ  لعا  زالئ  ق  الاغ  الصغادات 
بافبرغاء  أو  بعط  غعامعن  شق  المدططغظ  افتئاع  طظ 
أو  تص  ضطمئ  بسئإ  أجرعط  تط  الثغظ  الظاس  طظ 
لمةرد اقحائاه أو جةظ بسئإ دشاسه سظ تصه أطام 
ططغحغات الماخارسغظ، شق غعامعن فطرعط، وأطا أطعر 

المرتئات أو أطعر المسغحئ لطظاس شق تعط أتثًا طظعط 
إظما غائاضعن بعا أطام الظاس شصط وضض غاعط اآلخر 
بالاصخغر شغ العصئ الثي غثبتعط ضض ذرف طظ جعاه 
بالةمارك شغ ضض المظاشث الةمرضغئ، بمسظى طظ جمارك 
طا غسمى الحرسغئ وطرة أخرى طظ جمارك التعبغغظ 
طرة  طظ  أضبر  تآخث  الاغ  المرعصئ  الدرائإ  وتفرض 
سطى ظفج السطسئ العاتثة المساعردة، شافرض طرة 
بط  الُةمطئ  تاجر  سطى  وطرة  الرئغسغ  المساعرد  سطى 
سطى تاجر الاةجئئ، وق ظظسى افطعال الاغ تآخث شغ 
غأتغ  بط  الحاتظات،  طرور  لاسعغض  الافاغح  ظصاط 
لطمعرجاظات  الحسئغ  والثسط  الجضعغئ  العاجئات  دور 
والةئعات، وشغ افخغر غطصعن الاعط سطى الاةار الثغظ 
غسعضعن ضض ظفصاتعط عثه برشع أجسار السطع!! ضض 

عثا غثرضه الشالئغئ طظ الحسإ الغمظغ.
أطا إذا أراد الحسإ أن غئتث سظ التض الختغح لضض تطك 
المحاضض شق بث أن غشغر ذرغصئ تفضغره وغسمض سطى 
إغةاد بعرة شضرغئ جطغمئ صئض أي ظعع طظ البعرات لغسرف 
ضغفغئ الاثطص طظ ضض تطك المحاضض ق المفاضطئ بغظعا.

وإذا أردظا أن ظدع بسخ ظصاط التض شاامبض شغ:
١- إن أسزط ظسمئ أظسط اهللا بعا سطى أعض عثا الئطث عغ 
ضعظعط طسطمغظ، ولثلك لعتر أن أبر سصغثة الرزق 
وافجض حابعا بسخ الشئار، وعثا طا جسض الضبغر غتض 
دم أخغه المسطط لطتخعل سطى شاات طظ طااع الثظغا 

الجائض، شسطغعط أن غةطعا عثا الشئار.
٢- الصغام بعاجإ افطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر 
وسثم المحارضئ أو الاأغغث لطرف طظ افذراف الماخارسئ 
ولع بالضطمئ، صال تسالى شغ ذم طظ غسضئ سطى افطر 
َقْن  يَتََناَهْوَن  َال  ﴿اَكنُوا  المظضر:  سظ  والظعغ  بالمسروف 

ُمْنَكٍر َفَعلُوهُ َكِئَْس َما اَكنُوا َفْفَعلُوَن﴾.
٣- الثسعة لعصش الترب والعصعف ضث أذراف الخراع 
بَِبْعٍض  َنْعَضُهْم  اجَّاَس   َِّ اهللا َدْفُع  ﴿َولَْوَال  الفاظئ  ودساة 
َمْت َصوَاِمُع َوبَِيٌع َوَصلَوَاٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر فِيَها اْسُم  لَُهدِّ
ََّ لََقوِيٌّ َعِزيٌز﴾. َُّ َمْن َفْنرُصُهُ إِنَّ اهللا نَّ اهللا َْنرُصَ َ َِّ َكثرِياً َو اهللا

٤- دسعة ضض الصغادات الماخارسئ إلى صطع غث افجظئغ 
يِف  يَرُْقُبوَن  ﴿َال  الئقد  حآون  شغ  الاثخض  طظ  وطظسه 

َِك ُهُم الُْمْعَتُدوَن﴾.
ٰ

وَح
ُ
ًة وَأ ُمْؤِمٍن إِالًّ َوَال ذِمَّ

٥- اقلافاف ظتع طحروع تصغصغ لطظعدئ طسامث طظ 
سصغثة أعض الغمظ، ق تعل طحارغع وعمغئ وحسارات 
جعشاء، ولغج عظاك غغر الثسعة إلصاطئ دولئ اإلجقم 
الاغ تةمع المسطمغظ جمغساً تتئ راغئ واتثة وتصطع 
والسثل  افطظ  وتعجث  الطشاة  ضض  وتتاجإ  الضفار  غث 
بسث غغاب ذعغض، دولئ ق تماغج بغظ الرسغئ بض تسطغ 
ضض ذي تص تصه بشخ الظزر سظ طثعئه أو لعظه أو 
سرصه، وعثا افطر لغج تطماً وإظما عع تصغصئ ضاظئ شغ 
إظعا  التاضر،  شغ  لعا  غسمطعن  رجال  وعظاك  الماضغ 
الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ  إلصاطئ  الثسعة 
غسمض لعا تجب الاترغر وعغ دسعة أخئتئ الغعم سابرة 
آتَاُكُم  ﴿َوَما  والاحعغه  والاساغط  الصمع  رغط  لطصارات 
 ََّ ََّ إِنَّ اهللا الرَُّسوُل َفُخُذوهُ َوَما َغَهاُكْم َقْنُه َفاْغَتُهوا وَايَُّقوا اهللا

 ﴾َشِديُد الِْعَقاِب
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منح المجرمین بحق المسلمین الجوائز
دافع ومحفز الرتکاب المزید من الجرائم

فلسطین قضیۀ أمۀ 
مهما حاول الغرب وأعوانه اختزالها فی مجرد شعب
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