
ودساعط  بالرد"،  الظاس  أتص  وأظاط  الصعة،  أختاب 
لظخرة الثغظ وإصاطئ الثقشئ.

العصفئ  تطك  شغ  ألصغئ  الاغ  الضطمئ  ظص  غطغ  وشغما 
: الةماعغرغئ التاحثة ظخرة لرجعل اهللا
بسط اهللا الرتمظ الرتغط

  َذلِّنَي 
َ
األ يِف  ْوَحَِك 

ُ
أ  ُ َ َوَرُسو  َ ابَّ حُيَادُّوَن  ِيَن  َّ ا ﴿إِنَّ 

َ َقوِيٌّ َعِزيٌز﴾. نَا َورُسيِل إِنَّ ابَّ
َ
ْغلنَِبَّ أ

َ
ُ أل َكَتَب ابَّ

  بالثقشئ والةعاد شغ جئغض اهللا، ظظخر رجعل اهللا
وظترر المسةث افصخى

أغعا المسطمعن شغ أرجاء افرض، غا جغعش المسطمغظ، 
أغعا الدئاط:

لصث رأغاط تصث طاضرون وططؤه سطى رجعل اهللا  تصثًا 
أجعد طسمعطاً.

وق  طفضر،  وق  سالط  طضاظاه  شغ  غثاظغه  ق  اهللا  رجعل 
غصرب طظ رشساه رئغج وق ططك وق تاضط، خثصئ غا 
» رواه  َ ْ ُ َوَلِ آَدَم َوَال َف جغثي غا رجعل اهللا «َأَنا َسِّ

التاضط شغ المساثرك.
أغعا المسطمعن: طا الثي غضرععظه طظ طتمث رجعل 

اهللا ؟!
خاذؤئ،  ضاذبئ  تدارة  والشرب،  شرظسا  تدارة  إن 
اهللا،  دغظ  غضرععن  شعط  ولعثا  وضفر،  إلتاد  تدارة 

دغظ التص، دغظ الاعتغث.
شعط  ولعثا  وحثوذ،  وشةعر  سعر  تدارة  تدارتعط 
غتصثون سطى رجعل اهللا  الثي غأطر بالطعر والسفئ 

وغتفر افسراض وافطعال والثطاء.
تدارة شرظسا والشرب تدارة دطعغئ اجاسمارغئ صاطئ 
سطى  غتصثون  شعط  ولعثا  خغراتعا،  وظعئئ  الحسعب 

رجعل اهللا  ظئغ الرتمئ والعثى والظعر لطسالمغظ.
سطى  طاضرون  الُساّض  جّرأ  الثي  طا  المسطمعن:  أغعا 

حزب التحرير/ والية لبنان
 نصرة لرسول اهللا

لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أخثره  ختفغ  لئغان  وشصا 
شغ  الاترغر  تجب  ظزط  شصث  لئظان  وقغئ  الاترغر/ 
سصإ  بغروت  شغ  تاحثًة  ووصفًئ  طسغرًة  لئظان  وقغئ 
المعاشص  ١٤٤٢عـ  افول  ربغع   ١٣ الةمسئ  خقة 
أطام  طظ  المسغرة  اظططصئ  لـ٢٠٢٠/١٠/٣٠م. 
وخعقً  المجرسئ،  ضعرظغح  شغ  الظاخر  سئث  طسةث 
لمصر طفعض اقجاسمار الفرظسغ جابصاً وطصر السفارة 
عااشات  المازاعرون  خقلعا  وعاش  تالغاً،  الفرظسغئ 
تزعر طتئاعط لقجقم ورجعله ، إضاشًئ لعااشاٍت 
شرظسا  رأجه  وسطى  المساسمر،  الضاشر  بالشرب  طظثدٍة 
ورئغسعا طاضرون. بط ضان خاام العصفئ ضطمًئ لرئغج 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ لئظان الحغت 
طضاظئ  سطى  خقلعا  حثد  إبراعغط،  طتمث  الثضاعر 
شغعا  واظاصث  المسطمغظ،  ظفعس  شغ    طتمث  الظئغ 
وصعف السغاجغغظ الطئظاظغغظ إلى جاظإ شرظسا، واخفًا 
إغاعط بأظعط ق غمبطعن المسطمغظ، طعاجماً طتاوقت 
الفرظسغئ،  السططات  وطتمقً  العصفئ،  سرصطئ  السططئ 
ُطثضرًا  غتثث،  طا  طسآولغئ  وغطرجاعا  وسظخرغاعا 
أنَّ اإلجقم ورجعله  دوظعط الظفج والمال وافعض 
 ، والعلث. طحعٌث خثتئ شغه الاضئغرات وِذْضُر الظئغ
وخفص شغه لعاء رجعل اهللا  وراغاه لغزعر وجه بغروت 
أذراشه،  ضض  طظ  العصفئ  أمَّ  الثي  لئظان،  بض  التصغصغ 
لظخرة  لئظان  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  دسعة  ططئغاً 
أن  إق  أبئ  الطئظاظغئ  السططئ  لضظ   . وظئغه  اإلجقم 
تزعر شسادعا واظفخالعا سظ افطئ، وأسطظئ سظ تثابغر 
لطسغر، تعل طظطصئ العصفئ، وضثلك غئثو أن بسداً طظ 
السغاجغغظ الئططةغغظ، أوسجوا لطشرف السعداء أن تةسطعا 
المثغظئ  طثاخض  سطى  التعاجج  شعِضسئ  سرصطئ!  تثابغر 
طظ الةظعب والحمال، وسطى طساشاٍت بسغثٍة طظ طضان 
الاةمع، وسمثت إلى تفاغح الئاخات وسرصطئ ترضاعا 
الثي  طأزصعا  رغط  الاغ  السططئ  إظعا  ظسط،  لساسات، 
تسغحه، طا تجال تخر سطى ترب اهللا ورجعله والمآطظغظ، 
إرضاًء لطشرب الضاشر المساسمر وتجلفاً له، ولع ضان سطى 
تساب اإلجقم ورجعله ، إق أن اهللا سج وجض أتئط 
سمطعط ورد طضرعط شغ ظتعرعط، شضان بثل التحث 
عآقء  وحمالعا.  جظعبعا  طظ  المظطصئ  دخق  تحثان 
السغاجغعن الثغظ تاولعا ضثلك دشع بسخ (زسراظعط) 
إلشساد السمض، إق أن تضمئ حئاب اقظدئاط وبئاتعط، 
شعتئ سطغعط الفرخئ، بض إنَّ اجط تجب الاترغر ظاخع 
الئغاض الثي غسرشه الصاخغ والثاظغ، جسض تاى الصعى 
افطظغئ تثرك أن عثه الافطاات لغسئ طظ حغط حئاب 
تجب الاترغر وق خفئ أسماله، طا ضان له ضئغر افبر شغ 
وخعل السمض إلى طئاشاه، شغ إغخال خعت المسطمغظ 
لط  طحعٍث  شغ   ، وظئغه  دغظه  سظ  المثاشع  التصغصغ 
تساطع وجائض اإلسقم - الاغ تدرت بضباشئ - إق أن 
تخفه بالمزعر والحضض التداري، لغرد اهللا سج وجض 
عآقء  غساطع  شطط  باظغئ،  طرة  ظتعرعط  إلى  طضرعط 
ووجعه  وزععته  السمض  تصغصئ  تثرغإ  أجغادعط  وق 
سزغط  سطى  وتسالى  جئتاظه  اهللا  ظتمث  وإظظا  الظاخع. 
شدطه وضرطه، الثي غسطط جئتاظه، أظظا طا صمظا رغئًئ 
شغ دظغا ظططئعا أو طظخٍإ ظضسئه، أو تاضٍط أو جغاجغ 
وإظضارًا  وترطاته،  اإلجقم  سظ  دشاساً  بض  ظرضغه، 
لطمظضر وأطرًا بالمسروف، وجظزض بإذن اهللا تراجاً أطظاء 
لقجقم، ظرشع أخعاتظا شغ وجه ضض ظالٍط أو طاسٍث، شغ 
ذرغص ططالئاظا باتضغط حرع اهللا تسالى ورجعله  شغ 
دولٍئ إجقطغٍئ؛ خقشٍئ راحثٍة سطى طظعاج الظئعة، تاى 
غصئدظا اهللا سج وجض سطى ذلك أو ظعطك دوظه، ﴿إِنَّ 

ٍء َقْدراً﴾. ْ َ ُ للُِكِّ  ْمرِهِ َقْد َجَعَل ابَّ
َ
َ بَالُِغ أ ابَّ

ظّزط حئاب تجب الاترغر/ ضغظغا غعم الةمسئ ٣٠ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠٢٠م جطسطئ طظ العصفات ظخرًة 
وطعطئاجا  ظغروبغ  شغ  الرئغسغئ  المثن  شغ  الةمسئ  خقة  بسث  العصفات  عثه  سصثت  وصث   . طتمث  لطظئغ 

باإلضاشئ إلى المثن الساتطغئ افخرى. ورشع الحئاب خقل عثه العصفات قشاات وططخصات ضاإ سطغعا:
الثقشئ: الثشاع سظ ظئغظا دشاع سظ دغظظا

الثقشئ جاثاشع سظ حرف ظئغظا
وصث ظزمئ عثه العصفات اتاةاجًا سطى الاخرغتات المسادغئ لقجقم الاغ أدقعا الرئغج الفرظسغ إغماظعغض 
الرجعل  ضث  الساخر  لطضارغضاتغر  المآغثة  وتخرغتاته  وطصثجاته  اإلجقم  تظاصث  والاغ  طآخرًا  طاضرون 
الضرغط . وصام الماتثبعن بافضغك طفععم الضفر برطاه سظ ترغئ الاسئغر، الثي به غثسط طاضرون ورشاصه 
تسخئعط شغ ظحر الضراعغئ ضث المسطمغظ وطصثجاتعط. وصث ظزط تجب الاترغر/ ضغظغا عثه العصفات لطصعل 

بأن الثقشئ سطى طظعاج الظئعة وتثعا عغ الاغ جاتمغ حرف الرجعل الضرغط  وتثاشع سظه.
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بصطط: افجااذ أجسث طظخعر

إن ظخرة رجعل اهللا  تضعن بمصاذسئ المظاةات الشربغئ 
المامبطئ بتضام سمقء؛ وأتضام وضسغئ ودجاتغر غربغئ 
اإلجقطغئ  الئقد  تعتغث  وإسادة  والئقد،  السئاد  أحصئ 
الضاشر  الشرب  صسمعا  أن  بسث  ؛  اهللا  رجعل  راغئ  تتئ 
بصغادة شرظسا وبرغطاظغا، وإسادة الاتاضط لحرغسئ رجعل 
اهللا  الاغ أصخاعا الشرب الضاشر سظ التضط بسث عثطه 
الثقشئ السبماظغئ، سظثعا شصط لظ غاضرر طحعث اإلجاءة 

لسغث الئحر أجمسغظ طتمث خطعات اهللا وجقطه سطغه.

اصرأ شغ عثا السثد:

خطغئغئ  طاضرون  شرظسا    -
٢ ... تغاة  ضمظعب  اإلجقم  طعاجعئ  شغ      

غععد؟  ضغان  لعجعد  أدت  الاغ  افجئاب  عغ  طا    -
٢ ... لجواله؟  تعشرعا  العاجإ  الزروف  عغ  وطا     

٣ ... صدغئ  خاِتَإ  ُضْظ    -
الّظزام  إجصاط  اإلجقم!  أّطئ  غا    -

وافزقم الةئابرة  بإجصاط  غضعن  ق     
٤ ... الّظزام  لعثا  الةثرّي  بالّاشغغر  بض     

٤ -  افردن إلى أغظ؟ الةجء ٢٩ ...
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ضطمئ السثد

أخثر افزعر الحرغش بغاظا سطص شغه سطى تادث طصاض 
ودسعته  لطتادث  "إداظاه  طآضثا  شرظسا،  شغ  حثص 
ودسا  افدغان"،  بأخقق  الاتطغ  ضرورة  إلى  الةمغع 
اإلجاءة  غةرم  سالمغ  تحرغع  تئظغ  "ضرورة  إلى 
إلى  الةمغع  غثسع  ضما  المصثجئ،  ورطعزعا  لفدغان 
سطى  تآضث  الاغ  افدغان  وتسالغط  بأخقق  الاتطغ 

اتارام طساصثات اآلخرغظ".
إن الحثص الثي غحغر افزعر إلى طصاطه صام بسمض 
غسرف  وافزعر  بالرجعل،  اقجاعجاء  تسمث  إذ  حظغع 
تضط طظ غفسض ذلك. إن عثا الرد ق غرصى أن غضعن 
سطى طساعى طحغثئ افزعر وق أصض طظعا وق طظ أي 
سئث  المسغؤئ  الرجعم  "عثه  بأن  أضث  وصث  طسطط! 
شما  الضرغط".  ولظئغه  لطثغظ  خرغح  وسثاء  وتعرغب 
شعض  خراتئ؟!  والظئغ  الثغظ  غسادي  طمظ  المعصش 
الثغظ  غظضر  وعع  افدغان  بأخقق  الاتطغ  إلى  غثسى 
شرظسا  تسرف  وعض  برجعله؟!  وغساعجئ  اإلجقطغ 
إلى  وتثسع  افخقق  تتارب  أظعا  أم  افخقق؟  طسظى 
شالترغئ  الضرغط؟  بالظئغ  اقجاعجاء  وطظعا  الترغئ 
سطى  والعةعم  افخقق  طظ  اقظفقت  تسظغ  سظثعا 
وصغط  شرظسا  غظاصثوا  أن  لفخرغظ  غتص  وق  الثغظ 
بسئإ  المسطمغظ  وتعاجط  والسطماظغئ،  الةمععرغئ 
طاضرون  واسائر  وأتضاطه  الثغظ  بأخقق  الاجاطعط 
وإظضارًا  طعاز  ظزام  وإصاطئ  اظفخالغئ  "ظجسئ  ذلك 
المسغؤئ  الرجعطات  ظحر  سطى  وغخر  لطةمععرغئ"، 
الةمععرغئ  غظاصث  الثي  ولضظ  ترغئ  وغسائرعا 

والسطماظغئ أو غطاجم بثغظه شعع اظفخالغ واظسجالغ!
وضغش غثسع افزعر إلى تحرغع سالمغ غةرم اإلجاءة 
لفدغان ورطعزعا المصثجئ وعع غصر بأن ق تحرغع 
ق  ضفر  تحرغسات  شاطك  اإلجقم؟!  تحرغع  غغر  تص 
غسغء  لمظ  اإلجقطغئ  السصعبات  تطئص  أن  غمضظ 
لطظئغ  شاتضط سطغه بالصاض! سطما أن عظاك تحرغسا 
أوروبغا غةرم اإلجاءة لطرجعل ، ولضظ الفرظسغغظ 
طثالفاعط  سطى  أتث  غساصئعط  ولط  به  غطاجطعا  لط 
غعم  افوروبغئ  المتضمئ  طظ  صرار  خثر  شصث  ذلك! 
جغثة  ضث  الةظائغئ  "إداظئ  شغه:  صالئ   ٢٠١٨/١٠/٢٥
ظمساوغئ أذطصئ تخرغتات طسغؤئ لرجعل اإلجقم 
وتشرغمعا ٤٨٠ غعرو، ق غسث اظاعاضا لتصعا شغ ترغئ 
أصخى  وعثه  افوروبغ  الاحرغع  عع  عثا  الاسئغر". 
 !! لطرجعل  غسغء  طظ  تص  شغ  غعصسعا  سصعبئ 
شعغ سصعبئ غغر رادسئ، ولعثا صام طاضرون وأذطص 
تخرغتات طسغؤئ وحةع سطغعا شطط تثظه المتضمئ 
لعصاتئ  رادع  عظاك  غضعن  أن  شغةإ  تشرطه.  ولط 

ورئغسعط. الفرظسغغظ 
به  صام  طا  وطظعا  افطئ،  طظ  حسئغئ  شسض  ردات  إن 
وخطابات  ووصفات  طسغرات  طظ  الاترغر  تجب 
شغصعل  ججئغا  تاراجع  شرظسا  جسطئ  صعغئ  وتمقت 
اإلجقطغئ  والبصاشئ  "الثغظ  لعدرغان  خارجغاعا  وزغر 
وظتظ  وافوروبغ،  الفرظسغ  تارغثظا  طظ  ججءان 
طططصئ  بخفئ  غظامعن  المسطمعن  ظتارطعما.. 
بمتاولئ  غصعم  طاضرون  وجسطئ  العذظغ"،  لمةامسظا 
الافاف سطى تخرغتاته الاترغدغئ بأن غضثب وغصعل 
بض  تضعطغا  طحروسا  لغسئ  الضارغضارتغرغئ  "الرجعم 
تابسئ  غغر  وطساصطئ  ترة  ختش  طظ  طظئبصئ  عغ 
بالاثطغ  الططإ  أو  اجاظضارعا  دون  طظ  لطتضعطئ" 
سظعا. سطما بأظه تئظاعا وصال لظ ظاراجع سظعا وظحرعا 
سطى جثران بظاغات شغ بارغج وجسض المثرس الثي 
صاض بسئئعا بطق صعطغا وطظته وجام الحرف ودشظ 
طحروسا  ذلك  ألغج  شرظسا...  سزماء  طصئرة  شغ 
تضعطغا؟! شغصعم بمتاولئ تراجع غغر طاصظئ فظه أبئئ 
أظه غغر ظاضب جغاجغا، وطظ بط غدغش أظه "غافعط 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

ظزط تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ غعم 
الةمسئ ١٣ ربغع افول ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٠٢٠/١٠/٣٠م، وصفئ 
جماعغرغئ شغ باتات المسةث افصخى ظخرة لطرجعل 

افضرم  ورشدا إلجاءات الضاشرغظ المساسمرغظ.
  وردد المحارضعن شغ العصفئ حسارات ظخرة لطظئغ
وضث الرئغج الفرظسغ طاضرون، ورشسعا راغات وألعغئ 

رجعل اهللا سطغه الخقة والسقم.
واسائر تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ 
ضطماه الاغ ألصغئ وجط الةماعغر الاغ اتاحثت شغ 
العصفئ، أن تدارة شرظسا والشرب جمغسا، عغ تدارة 
ضاذبئ خاذؤئ، تدارة إلتاد وضفر، ولعثا شعط غضرععن 
وأن  الاعتغث.  دغظ  التص  الثغظ  اإلجقم  اهللا  دغظ 
شعط  ولعثا  وحثوذ،  وشةعر  سعر  تدارة  تدارتعط 
غتصثون سطى رجعل اهللا  الثي غأطر بالطعر والسفئ 
وغتفر افسراض وافطعال والثطاء. وأن تدارة شرظسا 
والشرب عغ تدارة دطعغئ اجاسمارغئ صاطئ الحسعب 
وظعئئ خغراتعا، ولعثا شعط غتصثون سطى رجعل اهللا 

 ظئغ الرتمئ والعثى والظعر لطسالمغظ.
وأرجع تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ تةرؤ الصعى 
اقجاسمارغئ سطى اإلجاءة لطظئغ سطغه الخقة والسقم 
به،  وغاصى  ورائه  طظ  غصاتض  الثي  الثطغفئ  غغاب  إلى 

وإلى تعاذآ تضام المسطمغظ شغ عثا الجطان.
بالصعل  طاضرون  الفرظسغ  الرئغج  التجب  وخاذإ 
(أبحر غا سثو اهللا ورجعله بالثي غسعؤك، شظتظ سطى 
طعسث طع خقشئ راحثة سطى طظعاج طتمث  تاترك 
جتاشطعا بالاضئغر والاعطغض قجاغاح شرظسا وشاح روطا، 

لاصغط شغعا السثل وتظحر الظعر شغ جظئاتعا).
ضما وجه التجب رجالئ طظ المسةث افصخى لدئاط 
وجغعش المسطمغظ أضث شغعا أن "الرد التصغصغ سطى 
وأظاط  اهللا،  جئغض  شغ  الةعاد  بإسقن  غضعن  ....... الاامئ سطى الخفتئ ٣شرظسا 

حزب التحرير/ كينيا
 ينظم وقفات احتجاجية نصرة لرسول اهللا

تجب الاترغر يف افرض املئارضئ شطسطني طظ افصخى
بالثقشئ والةعاد يف جئغض اهللا 

ظظخر رجعل اهللا  وظترر املسةث افصخى
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افربساء ١٨ طظ ربغع افول ١٤٤٢ عـ المعاشص ٤ تحرغظ الباظغ/جئامئر٢٠٢٠ طـ ٢     السثد ٣١١

طا  المسطمغظ  تضام  تتمغض  أن  أم  اقساصال؟!  خاتئعا  غساتص  جرغمئ    اهللا  رجعل  ظخرة  أخئتئ  عض 
الحمال؟!  شخائض  أطظغات  سطغعا  تقِتص  تعمئ  أخئح  اهللا  رجعل  ظخرة  وجعب  طظ  سطغعط  اهللا  اشارضه 
بعثا الاساؤل سّصإ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ جعرغا، شغ بغان ختفغ، سطى اساصال أطظغات 
ألصاعا  ضطمئ  خطفغئ  سطى  وذلك  التجب؛  حئاب  أتث  راطج  لمتمث  طراد  والسططان  اإلجقم  جغح  شخغطغ 
طتمث شغ طزاعرة سفرغظ شغ رغش تطإ الحمالغ ُظخرة لرجعل اهللا  تّمض شغعا طسآولغئ اقصاخاص 
ضان  لع  أظه  شغعا  وأضث  ترضغا  رئغج  أردوغان  رأجعط  وسطى  أجمسغظ؛  المسطمغظ  لتضام    له  أجاء  طمظ 
لطمسطمغظ دولئ وإطام طا تةرأ أتٌث أن غظال طظ طصام رجعل اهللا . ودسا الئغان أعض الحام أن غصفعا شغ 
وجه عثه الاخرشات الرسظاء، وصال: طا خرجظا شغ البعرة سطى ظزام تئج أظفاس الظاس وصمع أخعاتعط 
لظقصغ ظسثئ سظه بعجعه جثغثة! وتثر طظ أن غسامر عثا الشغ طمظ غّثسغ البعرة وعع لغج طظ أعطعا.

شغ أول تعار تطفجغعظغ له غعم افتث ٢٠٢٠/١٠/١٨م، صال رئغج التضعطئ الاعظسغئ عحام المحغحغ، 
إن السةج شغ المغجاظغئ المالغئ لسظئ ٢٠٢٠ وخض إلى ١٤ شغ المائئ، وأن تسئؤئ المعارد المالغئ لمغجاظغئ 
٢٠٢١ جغاّط طظ خقل طعاخطئ اإلخقح الةئائغ واقصاراض طظ الةعات الماظتئ. عثا واسائر بغان  جظئ 
ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ تعظج: أن رئغج التضعطئ بثل أن غاثث صرارا باجارجاع 
بروات الحسإ الاعظسغ طظ الحرضات اقجاسمارغئ الاغ تظعئه، أخطث إلى افرض واتئع جئغض طظ جئصعه، 
شطمع شغ جغعب الظاس لغسطئعط أطعالعط وغجغثعط شصرا سطى شصرعط بما غسمى اإلخقح الةئائغ وذلك 
 ُ ََّة َصاِح َ ُخُل اْل بإبصال ضاعض الحسإ الاعظسغ المسطط بالدرائإ، وعع طا ترطه اإلجقم لصعله : «َال َيْ
المالغئ  المآجسات  طظ  الاثاغظ  شغ  جئصعه  طظ  جغاجئ  اتئع  التضعطئ  رئغج  أن  الئغان:  وأضاف   .« ٍ ْ َم
والئظك  الظصث  خظثوق  أن  طسروشًا  أخئح  تغث  طظعا،  غثرج  لظ  طشطصئ  تطصئ  شغ  حسئه  لغثخض  الثولغئ، 
الثولغغظ عما طآجساان اجاسمارغاان تساثثطعما الثول الضئرى لطاثخض شغ حآون دول السالط بإغراصعا 
شغ دواطئ الثغعن وشرض الائسغئ اقصاخادغئ سطغعا. وخاط الئغان طثاذئا افعض شغ تعظج بالصعل: إظه 
ق تض لما أظاط شغه إق باإلجقم ودولئ الثقشئ الراحثة الاغ ُتآّطظ لمظ غسغح شغ ضظفعا السغح الضرغط، 
وُتعّشر التاجات افجاجغئ لضض شرد، وعغ سطى الّظصغخ تماطا طظ دولئ الةئاغئ، المظئبصئ طظ سصغثة شخض 

الثغظ سظ الثولئ الاغ جسطئ طسزط الظاس شغ تعظج غساظعن الفصر والمرض والئطالئ وجعء الرساغئ.

وتسارع  عرولئ  طظ  افغام  عثه  غةري  طا  ظض  شغ 
اإلطاراتغ  بالاطئغع  بثءًا  غععد  ضغان  طع  لطاطئغع 
أخرى  دول  سظ  والتثغث  السعداظغ  بط  والئترغظغ 
لظا  تسظغ  طاذا  ذلك،  ضض  إزاء  لطاطئغع،  الطرغص  شغ 
إظعا  وافصخى؟  المصثس  وبغئ  شطسطغظ،  صدغئ 
الَِّذي  ﴿ُسْبَحاَن  تسالى:  صال  سصثغئ،  إجقطغئ  صدغئ 
الَْمْسِجِد  إِلَى  الَْحَراِم  الَْمْسِجِد  ِمَن  لَْيالً  بَِعْبِدهِ  ْسَرى 

َ
أ

ُهَو  إِنَُّه  آيَاتَِنا  ِمْن  لُِنِريَُه  َحْولَُه  َنا 
ْ
بَاَرك الَِّذي  ْقَصى 

َ ْ
األ

أولى  عع  المصثس  بغئ  إن  الَْبِصيُر﴾،  ِميُع  الّسَ
بظ  سمر  شاتعا  الحرغفغظ  الترطغظ  وبالث  الصئطاغظ 
الثطاب واجاطط طفاتغتعا جظئ ١٥عـ وذعرعا خقح 
وتاشر  ٥٨٣عـ  جظئ  الخطغئغغظ  رجج  طظ  الثغظ 

سطغعا سئث التمغث الباظغ.
دولغ  طآتمر  سصث  إلى  الئرغطاظغئ  التضعطئ  دسئ 
برغطاظغا  سظ  طمبطعن  تدره  لظثن  شغ  ١٩٠٧م 
والئرتشال  وبطةغضا  وإجئاظغا  وععلظثا  وشرظسا 
وإغطالغا، وصث وضع عثا المآتمر تصرغرًا خطغرًا جاء 
الةظعبغئ  الحعاذأ  شغ  غضمظ  الثطر  إن   ...) شغه: 
شعغ  خاص،  بعجه  الماعجط  لطئتر  والحرصغئ 
بأشرغصغا  آجغا  غخض  الثي  الدغص  الئري  الةسر 
جاظإ  وسطى  أوروبا  حرغان  السعغج  صظاة  به  وتمر 
الئتر افتمر وسطى ذعل جاتض الئتر العظثي وبتر 
العظث  إلى  الطرغص  تغث  الئخرة  خطغب  تاى  السرب 
شغ  الحرق،  شغ  اقجاسمارغئ  اإلطئراذعرغات  وإلى 
واتث  حسإ  غسغح  الحاجسئ  التساجئ  الئصسئ  عثه 
تاعشر له طظ وتثة تارغثغئ ودغظغئ ووتثة لساظه 
واقتتاد،  والارابط  الاةمع  طصعطات  ضض  وآطاله 
تاعشر له شغ ظجساته الاتررغئ وشغ برواته الطئغسغئ 
والاترر  الصعة  أجئاب  ضض  تظاجطه  ضبرة  وطظ 
ظسمئ  ططغعن   ٣٥ اآلن  تسثاده  وغئطس  والظععض. 
طائئ  إلى  واتث  صرن  طثى  شغ  غرتفع  أن  وغمضظ 
الاغ  اإلجقطغئ  لحرائسه  بالظسئئ  ظسمئ  ططغعن 
الظسض  زغادة  إلى  وتآدي  الجوجات  تسثد  له  تاغح 
عثه  وضع  غضعن  أن  غمضظ  شضغش  والاضابر، 
وأعثاشه  حسئعا  آطال  شسًق  تعتثت  إذا  المظطصئ 
وإذا اتةعئ عثه الصعى شغ اتةاه واتث؟) واجاطرد 
وسمئ  الاسطغط  اظاحر  لع  (طاذا  الاساؤل  شغ  الاصرغر 
إذا  غضعن  وطاذا  الحسإ؟  عثا  أوجاط  شغ  البصاشئ 
الطئغسغئ  برواتعا  واجاشطئ  المظطصئ  عثه  تتررت 
السآال  عثا  سظ  الاصرغر  وغةغإ  أعطعا؟)  صئض  طظ 
تامًا  الصاضغئ  الدربئ  جاتض  ذلك  (سظث  شغصعل: 
ضطه  ذلك  أجض  طظ  اقجاسمارغئ).  باإلطئراذعرغات 
سطى  اقجاسمارغئ  الثول  تسمض  أن  المآتمر  أوخى 
ججئعا  بفخض  وتفضغضعا  المظطصئ  عثه  تةجئئ 
صعي  بحري  تاجج  وإصاطئ  افشرغصغ  سظ  اآلجغعي 
لقجاسمار  غمضظ  الةجأغظ  الاصاء  ظصطئ  شغ  وغرغإ 

أغراضه. لاتصغص  أداة  غساثثطه  أن 
وصث أخث المآتمرون الصرارات الاالغئ:

١. تسسى الثول ذات المخالح المحارضئ لطسمض سطى 
اجامرار تةجئئ عثه المظطصئ وتأخرعا وإبصاء حسئعا 

سطى طا عع سطغه طظ تفضك وتأخر وجعض.
٢. ضرورة السمض سطى شخض الةجء افشرغصغ طظ عثه 
لثلك  الطةظئ  وتصارح  اآلجغعي،  الةجء  سظ  المظطصئ 
الثي  الةسر  غتاض  وغرغإ  صعي  بحري  تاجج  إصاطئ 
بالئتر  طسًا  وغربطعا  الصثغط  بالسالط  أوروبا  غربط 
افبغخ الماعجط، بتغث غحضض شغ عثه المظطصئ 
خثغصئ  صعة  السعغج  صظاة  طظ  طصربئ  وسطى 

لقجاسمار وسثوة لسضان المظطصئ.
شغ  غععد  ضغان  وجعد  وراء  عع  المآتمر  عثا  إذًا 
إلى  تعخطعا  وصث  اجاسمارغئ،  تاجئ  وعع  المظطصئ 
صطرغئ  دوغقت  وإصاطئ  المظطصئ  عثه  لاةجئئ  ذلك؛ 
تمضظعا  سظثطا  السبماظغئ  الثقشئ  دولئ  وعثم  عجغطئ 
ووصعع  ١٩٤٨م  سام  المست  الضغان  عثا  إغةاد  طظ 
فعطعا  والاحرغث  الاصاغض  طظ  والمخائإ  الضعارث 

تاى غعطظا عثا.
أرض  شغ  ووجعدعا  الثولئ  عثه  إصاطئ  أطر  وضان 

جغثتغظ وذسظعظ بمظاذص طافرصئ طظ الةسث.
لغج اإلجقم شغ أزطئ ضما غثسغ طاضرون، وق غمضظ 
أن غضعن ضثلك. شاإلجقم، عع المثرج العتغث لضض 
افزطات الاغ تساظغ طظعا الئحرغئ. لصث ظجل اإلجقم 
والثاتمئ  افخغرة  الرجالئ  باسائاره    الظئغ  سطى 
وصث  الختغح،  العتغث  المئثأ  وعع  جمساء،  لطئحرغئ 
الغعم  وعع  تطئغصه،  سظث  الظزغر  طظصطع  ظةاتا  تصص 
لغج شغ أزطئ، بض المسطمعن والسالط بأجره غسغحعن 

أزطئ ق طثرج لعط طظعا إق به.
إن طتاولئ الشرب تةرغط اإلجقم ضعظه دغظا جغاجغا، 
عع طتاولئ لفرض التغاة السطماظغئ سطى المسطمغظ، إق 
ولط غصاظسعا  أن المسطمغظ لط غعدمعا عثه الفضرة 
الفصر  افظزمئ  تطك  ظض  شغ  ساظعا  بسثطا  خاخئ  بعا 
والةعع والترطان والزطط والثل وضظك السغح، وعثا 
شتغاة  السطماظغئ،  سظ  لطمثاشسغظ  ضابعجاً  غسئإ  طا 
تغث  وواضتئ،  خرغتئ  جغاجغئ  تغاة  عغ    الظئغ 
ضان سطغه الخقة والسقم غمارس رساغئ حآون الظاس 
بتسإ طا ظجل به العتغ، وترك طظ بسثه دولئ بضض طا 
تتمطه الضطمئ طظ طسان، دولئ طاضاططئ افرضان ترسى 

حآون الظاس باإلجقم سطى خغر طا تضعن الرساغئ.
الضفر  أئمئ  طظ  وغغرعط  وبعتغظ  وتراطإ  طاضرون 
غضغثون لقجقم والمسطمغظ لمظع صغام ضغان جغاجغ 
جاطع لفطئ غتمغ بغداعا وغمظع تثخقت أسثائعا شغ 
حآوظعا، وغدسعن الثطط وافجالغإ لدرب اإلجقم 
طظ  المثطخغظ  تعل  اقلافاف  سظ  افطئ  أبظاء  وإبساد 
التغاة  واجاؤظاف  افطئ  خش  لاعتغث  أبظائعا الساططغظ 
سطى  الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  جثغث  طظ  اإلجقطغئ 
طظعاج الظئعة، عثا طا غثغش طاضرون، ولغج طا غسمغه 
عع بـ(اقظسجالغئ اإلجقطغئ)، شطع لط غظثطب المسطمعن 
ضافغاام  تالعط  سطى  وظطعا  شرظسا  شغ  المةامع  شغ 
سطى طأدبئ الطؤام، ق راسغ لعط وق تاطغ، وق إطام جظئ 
غصاتطعن طظ ورائه وغاصعن به، شطظ غضعن قظسجالغاعط 
أي أبر أو تعثغث لفرظسا والشرب. شثعف الشرب عع طظ 
وتتمطه  تطئصه  دولئ  ظض  شغ  تغاة  ضمظعب  اإلجقم 
ق  طما  شإن  عظا  وطظ  الفاتتغظ،  أطةاد  لاسغث  لطسالط 
حك شغه أن اإلجقم تعثغث وجعدي لفرظسا السطماظغئ 
أضبر  إظه  اقجاسمارغئ،  وظعازسعا  افخقصغ  باظتقلعا 
طظ غطاء لطرأس وحسائر تسئثغئ وأضش ترشع إلى اهللا 
بالادرع والثساء، اإلجقم بئساذئ عع ظصغخ تداري 
تارظح  الاغ  الرأجمالغئ  لطتدارة  وطسرشغ  وصغمغ 

 لطسصعط شغ واد جتغص
وا َعن َسبِيِل  ْمَوالَُهْم لَِيُصّدُ

َ
﴿إِّنَ الَِّذيَن َكَفُروا يُنِفُقوَن أ

ُفْغلَُبوَن  ُعّمَ  َحْسَرةً  َعلَْيِهْم  تَُكوُن  ُعّمَ  َفَسيُنِفُقوَغَها   ِ اّبَ
َوالَِّذيَن َكَفُروا إِلَى َجَهّنََم يُْحَشُرون﴾

شغ  غزعر  وعثا  الثقشئ،  دولئ  عثم  سئر  العاصع 
رشخ  سظثطا  الباظغ  التمغث  سئث  السططان  ضقم 
عغرتجل  الثضاعر  (اظختعا  صال:  تغث  عغرتجل  سرض 
أن ق غاثث خطعات جثغئ شغ عثا المعضعع، شإظغ 
أرض  طظ  واتث  حئر  سظ  أتثطى  أن  أجاطغع  ق 
افطئ  ططك  بض  غمغظغ  ططك  لغسئ  شعغ  شطسطغظ، 
عثه  جئغض  شغ  حسئغ  جاعث  لصث  اإلجقطغئ... 
افرض ورواعا بثطه... شطغتافر الغععد بمقغغظعط 
شإذا طجصئ دولئ الثقشئ غعطًا غساطغسعن آظثاك أن 
غأخثوا شطسطغظ بق بمظ... وأطا وأظا تغ شإن سمض 
المئدع شغ بثظغ فععن سطغ طظ أن أرى شطسطغظ 
صث بارت طظ دولئ الثقشئ وعثا افطر ق غضعن، إظغ 
وظتظ  أجسادظا  تحرغح  سطى  أواشص  أن  أجاطغع  ق 

سطى صغث التغاة).
إذًا جرت المآاطرة سطى عثم الثقشئ باثبغر اإلظةطغج 
١٣٤٢عـ  رجإ   ٢٨ شغ  ضمال  طخطفى  وسمغطعط 
جاءت  الاغ  العجغطئ  الصطرغئ  الضغاظات  عثه  شضاظئ 
باتفاصغئ جاغضج بغضع سام ١٩١٦م وضان وسث بطفعر 

سام ١٩١٧م.
التصعق  وضغاع  أزطات  طظ  اآلن  سطغه  ظتظ  وطا 
عع  الاارغت  طظ  افطئ  وخروج  المصثجئ  وافراضغ 
الجطان  ذلك  شغ  اقجاسمارغئ  الصعى  أوجثته  بما 
بإسطاء  أطرغضا  بصغادة  الغعم  جطعتعا  واجامرار 
ضض أجئاب الئصاء واقجامرار لعثا الضغان طظ خقل 
عغمظاعا سطى العضع السغاجغ السالمغ، وشغ الئقد 
جسطئ  الاغ  المسادلئ  عثه  تاشغر  وتاى  اإلجقطغئ، 
اإلجقطغئ  افطئ  سطى  المعغمظئ  اقجاسمارغئ  الصعى 
ق بث أن تماطك عثه افطئ إرادتعا وصرارعا؛ وذلك 
عثه  سطى  وتبعر  بضاططعا  افطئ  تاترك  بأن  غضعن 
المساسمر  بظاعا  الاغ  العذظغئ  الصطرغئ  افظزمئ 
جابصًا وتاشر سطغعا اآلن؛ وذلك بإصاطئ دولئ جاطسئ 
لفطئ سطى أظصاض عثه الثوغقت الضرتعظغئ، دولئ 
سرشعا  والاغ  اإلجقطغئ  افطئ  سصغثة  سطى  تصعم 
الحرع بأظعا خقشئ سطى طظعاج الظئعة، وعغ واجئئ 
حرسًا سطى افطئ بأن تسمض سطى إصاطاعا ودلئ سطى 
وإجماع  وجظئ  ضااب  طظ  الحرسغئ  الظخعص  ذلك 
اهللا  طظ  وسث  ضثلك  وعغ  حرسغ،  وصغاس  ختابئ 
ِمْنُكْم  آَمُنوا  الَِّذيَن   ُ اّبَ ﴿َوَعَد  وتسالى:  جئتاظه 
َكَما  ْرِض 

َ ْ
األ فِي  لَيَْسَتْخلَِفّنَُهْم  الَِحاِت  الّصَ َوَعِملُوا 

ِديَنُهُم  لَُهْم  َنّنَ  َولَُيَمّكِ َقْبلِِهْم  ِمْن  الَِّذيَن  اْسَتْخلََف 
ْمناً 

َ
أ َخْوفِِهْم  َنْعِد  ِمْن  لَّنَُهْم  َولَُيَبّدِ لَُهْم  اْرتََضى  الَِّذي 

َوَمْن َكَفَر َنْعَد َذلَِك  َفْعُبُدونَنِي َال يُْشِرُكوَن بِي َشيْئاً 
ُن  ُ َت  َّ «ُث   الظئغ  وبحرى  الَْفاِسُقوَن﴾  ُهُم  ولَئَِك 

ُ
َفأ

تضعن  الثقشئ  شئصغام  ِة».  َّ ُ الُّ َهاِج  ِمْ َعَلى  ِخَالَفٌة 
الطرف  رد  طظ  وبأصض  إرادتعا،  ططضئ  صث  افطئ 
باترغك  السغاجغ  الصرار  المسطمغظ  خطغفئ  جغخثر 

غععد. ضغان  لصطع  الةغعش 
وصث بحرظا الظئغ  وعع الخادق المخثوق، بصاال 
غععد، شةاء شغ التثغث سظه سطغه الخقة والسقم 
ا   : ُ َ َ اْل ل  ق حّى  َفْلَْقَُلَّه  د،  ه ال  ّ قاتل «ل
لضائظ  عثا  وإن  َفاْقُْلُه».  عال  ف  ، ٌّ ِد َيُه ا  ه  ! ل م
الغعم  الشرب  غثحاه  طا  وعثا  تسالى،  بإذظه  صرغئًا 
تاتصص  ق  تاى  غسمض  بأن  تساب  ألش  له  وغفسض 
ظض  شغ  افطئ  تعتث  الاغ  وافتعال  الزروف 
الثقشئ، لثلك عع غتارب بضض صعة تعجه افطئ ظتع 
اإلجقم بما غسمى بـ(الترب سطى اإلرعاب) وبمجغث 
والدشط  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  التروب  إحسال  طظ 
جغثعإ  ذلك  ضض  ولضظ  واقصاخادي.  السغاجغ 
الطغض  غخض  الثي  الاترغر  تجب  وجعد  أطام  عئاًء 
طحروع  الثقشئ  طحروع  إلظةاز  افطئ  طع  بالظعار 
افطئ الثي أخئتئ له السطعة والصعة بغظ جماعغر 
افطئ عثه افغام، شخئر جاسئ إن حاء اهللا وغضعن 
بَِنْصِر    الُْمْؤِمُنوَن  َفْفَرُح  ﴿َويَْوَمئٍِذ  المئغظ،  الظخر 

 ﴾َفْنُصُر َمْن يََشاُء َوُهَو الَْعِزيُز الّرَِحيُم ِ اّبَ
* سدع لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر شغ 

وقغئ السعدان

شرظسا طاضرون خطغئغئ 
يف طعاجعئ اإلجقم ضمظعب تغاة

المتمعم  السئاق  طاضرون  الفرظسغ  الرئغج  دخض 
شصادة  الشرب،  به  غصعم  الثي  اإلجقم  سطى  لطاعةط 
وصغمغ  شضري  إشقس  تالئ  طظ  غساظعن  الغعم  الشرب 
أطام اإلجقم، وبرغط أظه لغج لقجقم دولئ صائمئ 
طظث عثم الثقشئ السبماظغئ، إق أظه اجاطاع أن غسةض 
اظاحارا  افضبر  الثغظ  شعع  لخالته؛  طفخطغئ  ظصاذا 
شغ السالط برغط اجامرار الشرب شغ وخمه بالاطرف 
لطامسك  غسعدون  الغعم  والمسطمعن  واإلرعـــاب، 
لامضغظه  وغسسعن  بالظعاجث  سطغه  والسخ  بثغظعط 
شغ دولئ تصغصغئ جاثعض خراسا طع تدارة الشرب 
أبظائعا.  أطام  وغفدتعا  وغسرغعا  شسادعا  غضحش 
سطى  زالعا  طا  الشرب  صادة  أن  اآلن  تاى  والمقتر 
العخعل  أو  التضط  شغ  لقجامرار  بعاباعط  أن  صظاسئ 
إلغه عغ رشع ظئرة السثاء ضث اإلجقم، شمع افزطات 
الاغ تسرضئ لعا شرظسا سطى خطفغئ اتاةاجات ترضئ 
"السارات الخفراء"، وضثلك تأبغر أزطئ شغروس ضعروظا 
سطى اصاخادعا، باتئ صدغئ أوضاع المسطمغظ واتثة 
طظ الصداغا الاغ غمضظ المراعظئ سطغعا لطتخعل سطى 
المجغث طظ الاأغغث اقظاثابغ طظ جعئ أخعات الغمغظ 

الماطرف الثي غتمض أشضارًا خطغئغئ تةاه اإلجقم.
خاخئ  شرظسا  شغ  جائث  اتةاه  وجعد  شغه  حك  ق  وطا 
المسطمغظ  أن  غرى  الماطرف  لطغمغظ  ساطئ  وأوروبــا 
غحضطعن تعثغثًا لطتدارة والصغط الشربغئ، خخعخاً طع 
ازدغاد ظسئئ المسطمغظ بحضض سام داخض المةامسات 
عةعطغظ  ٢٠١٩م  خقل  شرظسا  جةطئ  لصث  الشربغئ. 
رجض  أذطص  تجغران/غعظغع،   ٢٧ شفغ  طسةثغظ.  سطى 
الظار سطى أحثاص غشادرون طرضجًا إجقطغاً شغ برغسئ، 
صئض أن غظاتر. وشغ ٢٨ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٩، 

عاجط حثص طسةثًا شغ باغعن بسقح ظاري.
الرجعطات  سظ  تاثطى  لظ  تضعطاه  إن  غصعل  طاضرون 
المسغؤئ لرجعل اهللا ، غائع ذلك صغام طسؤعلغ أتث 
طضئرة  خعر  بسرض  بارغج  شغ  التضعطغئ  المئاظغ 
تسثر طظ اإلجقم سطى جثران المئظى التضعطغ، بط 
غأتغ وزغر الثاخطغئ الفرظسغ لغسئر سظ اجاغائه الحثغث 
طظ وجعد صسط لططسام التقل شغ المااجر الفرظسغئ! 
ألغج ذلك تترغداً سطى الضراعغئ وإسقظاً خرغتاً لطسثاء 
باخرغتاته  طاضرون  سئر  لصث  والمسطمغظ؟  لقجقم 
السثائغئ تةاه اإلجقم والمسطمغظ سظ طضظعن ظفسه، 
وتصثه المعروث تةاه اإلجقم وتدارته وتارغثه، وأجب 
باخرغتاته تطك تالئ العغةان ضث ضض طا عع إجقطغ 
شغ شرظسا، لائثأ جطسطئ طظ اقساثاءات سطى المسطمغظ؛ 
تغث تط العةعم بسضغظ سطى أجرة طسطمئ طضعظئ طظ 
٩ أشراد وجط إذقق سئارات سظخرغئ وسئارات ظابغئ 
تةاب  تمجغص  إلى  باإلضاشئ  والمسطمغظ  السرب  سظ 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ تاطث سئث السجغجـ  ـ 

طا عغ افجئاب الاغ أدت لعجعد ضغان غععد؟
وطا عغ الزروف العاجإ تعشرعا لجواله؟

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث اهللا تسغظـ 
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هل أصبحت نصرة رسول اهللا  جريمة 
االعتقال؟! صاحبها  يستحق 
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 السثد ٣١١     ٣افربساء ١٨ طظ ربغع افول ١٤٤٢ عـ المعاشص ٤ تحرغظ الباظغ/جئامئر٢٠٢٠ طـ 

افرض  شغ  الاترغر  تجب  ظزط 
افغام  شغ  شطسطغظ  المئارضئ 
جماعغرغئ  أسماق  الماضغئ  الصطغطئ 
تاحثة شغ الدفئ الشربغئ وصطاع 
ظخرًة  افصخى  والمسةث  غجة 
لرجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، وردًا سطى إجاءات 
شرظسا.  وطاضرون  التاصث  الشرب 
تغث وزع التجب غعم أطج الةمسئ 
بضباشئ ظحرة سطى الظاس شغ صطاع 
والحثخغات  افشراد  سطى  غجة، 
الحعارع  وشغ  والمآجسات 
سغظه  عع  سظعاظا  تتمض  والمتقت 

الحسار الثي رشسه التجب لفسالغاته ضطعا وعع: (بالثقشئ والةعاد شغ جئغض اهللا، ظظخر رجعل اهللا وظترر المسةث 
افصخى). ضما ظزط التجب غعم أطج بسث خقة الةمسئ وصفئ تاحثة شغ جاتات المسةث افصخى وتةمعر 
اآلقف راشسغظ الراغات والغاشطات وطرددغظ العااشات المظثدة باإلجاءات والمطالئئ باترك الةغعش لطرد سطى 
اإلجاءات وتترغر المسةث افصخى، وألصغئ ضطمئ تماجغئ شغ التحعد تمطئ رجائض سثة. والغعم ظزط التجب 
بقث وصفات طااالغئ سئر طثن الدفئ؛ افولى ضاظئ وجط طثغظئ ذعلضرم، بط جاءت بسثعا طئاحرة واتثة أخرى 
شغ وجط طثغظئ رام اهللا سطى دوار المظارة، بط ضاظئ العصفئ البالبئ شغ وجط طثغظئ الثطغض سطى دوار ابظ رحث. 
شاةمعر اآلقف شغ العصفات البقث طظ حئاب التجب وطظاخرغه وطظ الثغظ لئعا دسعة التجب، وسطئ افخعات 
اقجاشابئ  وظثاءات  بالاضئغرات  الةمعع  وخثسئ  له،  شثاء  لطادتغئ  واقجاسثاد  اهللا  رجعل  بتإ  والعااشات 
الضراتغظ  طظ  السثغث  جاظإ  إلى  افبغخ  ولعاؤه  السعداء  اهللا  رجعل  راغات  المحعث  سطى  وذشئ  بالةغعش، 
والغاشطات المسئرة سظ رجالئ العصفات. وصث ألصغئ ضطمات خطابغئ شغ ضض طظ العصفات البقث وضطعا ذالئئ 
الةغعش بالاترك ظخرة لرجعل اهللا وتترغرا لطمسةث افصخى، واسائرت أن الرد التصغصغ سطى اإلجاءات ق غضعن 
بمةرد اإلداظات أو طصاذسئ الئدائع، بض بإسقن الةعاد وإصاطئ الثقشئ الاغ تظاخر لترطات اإلجقم. عثا وظثدت 
الضطمات بمعاصش التضام واسائرتعط حرضاء شغ الةرغمئ بسضعتعط سظ اإلجاءات وطعاقتعط لطشرب، وأضثت سطى 

أظه طا ضاظئ تطك اإلجاءات لامر طرور الضرام لع ضان لطمسطمغظ خطغفئ ضأبغ بضر وسمر والسططان سئث التمغث.

ظزط حئاب تجب الاترغر شغ وقغئ السعدان، بمثغظئ الصدارف، وصفئ أطام طسةث سئث الصادر سئث المتسظ، 
وصفئ  بتري  بمتطغئ  التجب  حئاب  ظفث  ضثلك  غععد،  ضغان  طع  اقظاصالغئ  التضعطئ  تطئغع  سطى  اتاةاجًا 
وطسرى  المصثجئ،  لفرض  المشاخإ  غععد  ضغان  طع  الاطئغع  طساظضرغظ  المعاخقت،  بمعصش  اتاةاجغئ 
رجعل اهللا  ورشع الحئاب شغ ضق العصفاغظ قشاات تظثد بالاطئغع، وتظادي بالثقشئ الراحثة سطى طظعاج 

الظئعة، وضان أبرز طا ضاإ شغ القشاات:
١- شطسطغظ أرض إجقطغئ شاتاعا الثقشئ وتفزاعا، وذعئئ بثعابعا، ولظ تسارد إق بالثقشئ.

٢- الاطئغع تطئغع التضام ولغج تطئغع افطئ اإلجقطغئ.
٣- الاطئغع خغاظئ لفطئ وق غفسطه إق سمغض.

٤- غا أعض السعدان ق تأبمعا بالسماح لطتضعطئ اقظاصالغئ بالسغر شغ ذرغص الثغاظئ بالاطئغع طع ضغان غععد.
٥- ق خقص لفطئ إق باصاقع أظزمئ الثظعع، وإسادة جططان اإلجقم؛ الثقشئ.

طثظغ  ود  طثغظئ  طظ  بضض  ٢٠٢٠/١٠/٢٨م،  افربساء  سخر  السعدان  وقغئ  الاترغر/  تجب  حئاب  ظفث  ضما 
والثرذعم جظعب، وصفات اتاةاجغئ، طساظضرغظ طا صاطئ به التضعطئ اقظاصالغئ طظ الاطئغع طع ضغان غععد 
المشاخإ فرض اإلجراء والمسراج، تغث ضاظئ وصفئ طثغظئ ود طثظغ أطام برج السمال، أطا وصفئ الثرذعم 

جظعب شضاظئ بسعق الضقضطئ الطفئ، صئالئ طرضج الحرذئ. وصث تمض الحئاب قشاات ضاإ سطغعا:
١- الاطئغع طع ضغان غععد خغاظئ هللا ولرجعله ولطمآطظغظ.

٢- الاطئغع غمبض التضام الثعظئ، وق غمبض افطئ اإلجقطغئ السجغجة.
٣- شطسطغظ لغسئ صدغئ وذظغئ، وق سربغئ، بض صدغئ إجقطغئ.

٤- الثقشئ شاتئ الصثس وتاشزئ سطغعا، وجاتررعا طرة أخرى إن حاء اهللا.
٥- اقساراف بضغان غععد المتاض غسظغ الاظازل سظ افرض المصثجئ.

٦- غا جغعش المسطمغظ ألغج شغضط رجض رحغث، غساسغث جغرة الفاتتغظ ضخقح الثغظ وصطج؟
٧- طخطتاظا شغ تطئغص حرع اهللا وتترغر المصثجات، ولغج شغ الاطئغع طع الشاخئغظ.

وصث تةمعر الظاس طعططغظ وطضئرغظ، وطآازرغظ، طا غآضث تغعغئ عثه افطئ، ورشدعا لاطئغع التضام الطؤام 
طع ضغان غععد، وأظعط طع أطاعط ضث المطئسغظ الثعظئ.

ودغظظا؟! ظئغظا 
أتراه غاةرأ سطغظا لع ضان تاضمظا الخّثغص أو الفاروق!! 
أو الرحغث أو المساخط!! أو خقح الثغظ أو السططان 

سئث التمغث؟!
جفطئ  افظثال  تضاطظا  تعاذآ  جّرأه  إظما  واهللا...  ق 
عثا الجطان، غرون اقجاعجاء برجعلظا ودغظظا شق عط 
تضام  غا  اهللا  صئتضط  أق  غاضطمعن.  عط  وق  غاترضعن 
عع  وصرغإ  الفاجرون،  الثاظسعن  أغعا  المسطمغظ 
أجماءضط  وظمتع  بسروحضط  شغه  جظطغح  الثي  الغعم 
وظطصغ بضط إلى طجابض الاارغت، وظسغث لفطئ جططاظعا 
رجالاعا  فداء  شاظعخ  ورعئاعا،  صعتعا  ولطةغعش 

شاترر الئقد والسئاد طظ الضفر وأظزمئ الطشغان.
طظ المسةث افصخى ظصعل لسثو اهللا ورجعله طاضرون:

أبحر غا سثو اهللا ورجعله بالثي غسعؤك، شظتظ سطى 
طعسث طع خقشئ راحثة سطى طظعاج طتمث  تاترك 
جتاشطعا بالاضئغر والاعطغض قجاغاح شرظسا وشاح روطا، 
لاصغط شغعا السثل وتظحر الظعر شغ جظئاتعا... صرغئا غا 
طاضرون لظجغطظَّ تدارتضط الفاجثة ولظطعرّن افرض 
طظ رجج رأجمالغاضط، صرغئا بإذن اهللا تسالى ظتضمضط 
بسثل اإلجقم وتدارته السزغمئ، لغثرك أعض أوروبا 
وأشضارعا  الفرظسغئ  بالبعرة  طثثوسغظ  ضاظعا  ضط 
اإلجقم  سثل  طظ  طتروطغظ  ضاظعا  وضط  الساصطئ، 

ارِ﴾. َّ َ ا اُر لَِمْن ُقْق ورتماه ﴿وََسَيْعلَُم الُْكفَّ
وجغعش  ضئاط  إلى  افصخى  المسةث  رجالئ  أطا 
اهللا،  جئغض  شغ  والةعاد  (بالثقشئ  شعغ:  المسطمغظ 

ظسط،  افصخى)...  المسةث  وظترر  اهللا  رجعل  ظظخر 
بإسقن  إق  غضعن  ق  ورئغسعا  شرظسا  سطى  الرد  إن 
الةعاد شغ جئغض اهللا، شعثا عع الرد التصغصغ الثي 
أغعا  شأظاط  الحغطان،  وجاوس  الضاشرغظ  غظسغ 
الصعة،  أختاب  أظاط  الصدغئ...  أختاب  الدئاط 
لظخرة  اجاظخرظاضط  لصث  بالرد،  الظاس  أتص  وأظاط 
دغظ اهللا وإصاطئ الثقشئ، لصث ظادغظاضط طظ المسةث 
ظظادغضط  والغعم  لاترغره،  تمغاضط  ظسابغر  افصخى 
طظ جثغث أن عئعا لظخرة رجعل اهللا.. اظفروا خفاشًا 
لظخرة رجعل اهللا وتترغر المسةث افصخى...  وبصاقً 
ظساخرخضط أن لئعا ظثاء اهللا ورجعله وضعظعا أظخارًا 
هللا ورجعله... أجغئعا أطغر تجب الاترغر سطاء اهللا أبا 
غاجغظ وباغسعه سطى إصاطئ الثقشئ وإصاطئ دغظ اهللا 
 ِ ابَّ بَِنرْصِ    الُْمْؤِمُنوَن  َفْفَرُح  ﴿َويَْوَمئٍِذ  افرض.  شغ 

َفْنرُصُ َمْن يََشاُء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم﴾.
الطعط بطس عثا الثغر لطمسطمغظ واحرح خثروعط به،

جغعش  صطعب  إلى  جئغقً  لظثاءاتظا  اجسض  الطعط 
المسطمغظ شإن صطعبعط بغظ غثغك.

الطعط أذل طاضرون وطفه وطظ طافه وواقه
الطعط ظخرك الثي وسثت خقشئ سطى طظعاج الظئعة

الطعط خض وجطط وبارك سطى طتمث وآل طتمث وأطئ 
طتمث خقة وجقطا تئطشظا بعا ظخرك وختئئ رجعلك.

 آطغظ والتمث هللا رب السالمغظ
١٣ ربغع افول ١٤٤٢عـ                                تجب الاترغر
المعاشص ٢٠٢٠/١٠/٣٠م           افرض المئارضئ شطسطغظ

تامئ: بالثقشئ والةعاد شغ جئغض اهللا ظظخر رجعل اهللا وظترر المسةث افصخى

وغظثم  لعط  غساثر  أن  دون  طظ  المسطمغظ"  طحاسر 
سطى طا شسض وطا ظاب سظ ذلك.

سطغه  شاظصطإ  وأعطه  باإلجقم  طضرا  أراد  طاضرون  إن 
ضثولئ  شرظسا  وظعرت  طأزق  شغ  ودخض  أعطه  وسطى 
غئغئ تساسثي ظتع ططغاري طسطط. شعثه صمئ الشئاء، 
شماذا جغةظغ طظ ذلك غغر أظه غرغث أن غظفج سظ 
طظ  ضبغر  شغ  السغاجغ  شحطه  سطى  وغشطغ  أتصاده 
الدشط  تتئ  المسطمغظ  غةسض  أن  وغرغث  الصداغا 
تسرضه  جثغثا  دغظا  وغصئطعا  اإلجقم  سظ  لغاثطعا 
شرظسا سطغعط غةردعط طظ أي جطعك إجقطغ، دغظًا 
شغخئتعا  خارجه،  غزعر  وق  المسةث  شغ  طتخعرًا 
ضالظخارى غساصثون شغ وجثاظعط ولضظ ق غظسضج 
الضظغسئ؟  شغ  وطتخعر  وتخرشاتعط  جطعضعط  سطى 
شماضرون ق غرغث أن غفعط أن ذلك غغر طمضظ، فن 
اإلغمان باهللا وبرجعله غثسع لطسمض، وسصغثة اإلجقم 
روتغئ جغاجغئ غظئبص سظعا ظزام لطتغاة، وعع دغظ 
طظه الثولئ. شسظثطا غعاجط اإلجقم السغاجغ غعاجط 
ضما  صطغطئ  رادغضالغئ  شؤئ  ولغج  جمغسا  المسطمغظ 
غّثسغ. بض بئئ له أن ضاشئ المسطمغظ صاطعا غثاشسعن 
تظئغه  سعاطض  طظ  ذلك  شضان  وظئغعط.  دغظعط  سظ 
المسطمغظ لطسعدة لثغظعط وأضاف طجغثا طظ العسغ 

سطى طا غثطط لعط تاى غفحطعه.
إن  تفسطه،  أن  غةإ  طاذا  تسرف  افزعر  طحغثئ  إن 
أصض طا غةإ أن تفسطه عع دسعة التضام لطعصعف شغ 
غعصفععا  أن  طظعط  وتططإ  الفرظسغئ  التمطئ  وجه 

سظث تثعا بضض جثغئ. وعغ تثرك أظعط لظ غصعطعا 
بثلك، شسطغعا أن تصعم باسرغاعط وشدتعط والثسعة 
اإلجقم  سظ  غثود  خطغفئ  إغةاد  وإلى  إلجصاذعط 

ورجعله، وإغةاده واجإ آضث.
لع  شضغش  الاأبغر  عثا  تآبر  حسئغئ  أسمال  ضاظئ  شإذا 
ضان عظاك طعصش دولئ طئثئغئ إجقطغئ تعثد شرظسا 
أو  والبصاشغئ  واقصاخادغئ  السغاجغئ  طخالتعا  شغ 
غععد  طع    اهللا  رجعل  شسض  ضما  طئاحرة  تعثدعا 
بظغ الظدغر الثغظ تاولعا صاطه؟ وضما شسض طع غععد 
بظغ صغظصاع سظثطا ضحفعا سعرة اطرأة طسطمئ؟ وطظ 
بط جاء طظ بسثه الثطفاء غصاثون بسظاه شغ الاساطض 
طع طظ غسغء لقجقم والمسطمغظ ولثاته الضرغمئ. 
شالثطغفئ المساخط جعج جغحا سرطرطا لمساصئئ الروم 
طسطمئ،  اطرأة  سطى  سطعجعط  طظ  سطب  تسثي  بسئإ 
وشاح سمعرغئ وأسمض صاق شغ أعطعا افخقف الثغظ 
الزسغظئ  سطى  والاسثي  الصاض  لشئ  إق  غسرشعن  ق 
الباظغ  التمغث  سئث  الثطغفئ  عثد  وصث  والدسغفئ، 
طسرتغئ  غسرض  أن  سطعجعا  أتث  أراد  سظثطا  شرظسا 
شرظسا  شصاطئ  ١٨٩٢م،  سام    اهللا  رجعل  إلى  تسغء 
وطظسئ سرض تطك المسرتغئ... وغغر ذلك الضبغر طظ 

المعاصش المحرشئ شغ تارغت الثطفاء المسطمغظ.
الظاس  غثُع  لط  إن  ذلك،  طظ  وزرا  غتمض  افزعر  إن 
إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ تدع 
المسطمغظ  بغدئ  وتتمغ    لطظئغ  لقجاءة  تثا 

 وتثاشع سظ صداغاعط شغ ضض طضان

تامئ ضطمئ السثد: شرظسا واإلجاءة لرجعل اهللا طظ غدع تثا لعا؟

وق  طساحعط  شغ  ظعدعا  عط  شق  وتةاعطعه،  الاارغت 
بصغ لعط ذضٌر أو أبٌر بسث طماتعط!

إذًا طا عغ الصدغئ المخغرغئ؟
الصدغئ المخغرغئ عغ الصدغئ الاغ ق تثخك بثاتك 
بك  ترتصغ  شضرغئ  رجالئ  تتمض  الاغ  الصدغئ  عغ  بض 
وبالمةامع الثي ارتدغئ أن تضعن ججءًا طظه طظ الثون 
إلى الصمئ، واجاسثادك أن تئثل ضض طا تمطك بما شغعا 
بالمثاخر  أي  العثف،  عثا  تتصغص  جئغض  شغ  روتك 
عغ الصدغئ الاغ غةإ أن غضعن سظثك شغعا درجئ طظ 

الصظاسئ تثشسك فن تاثث بتصعا إجراء التغاة أو المعت.
الثعظ  شغ  غارجت  أن  غةإ  الثي  المفععم  عع  عثا 
ظسغر  وعض  سمرظا  أشظغظا  الصداغا  أي  شغ  ظسطط  تاى 
الروتغظ  صداغا  سظث  ظصش  زلظا  ق  أظظا  أم  الاشغغر  ظتع 

وظتظ ظزظ أظظا ظعاضإ جغر التدارات.
طخغرغئ  صدغئ  ضض  لغج  أن  عظا  اإلحارة  تةإ  ضما 
تعشرت  إذا  إظه  صطظا  شظتظ  ظصغئ،  ختغتئ  صدغئ  عغ 
الظاس  طظ  صعم  وتمطعا  الاشغغر  أجئاب  الصدغئ  شغ 
سظ صظاسئ وضتعا طظ أجطعا شعغ إذًا بتصعط صدغئ 
والظصاء،  الختئ  شغعا  غحارط  ق  ولضظ  طخغرغئ 
ظزرغاتعط  طظ  ضّعظعا  والرأجمالغعن  شالحغعسغعن 
السالط  وجه  بعا  غغروا  طخغرغئ  صدغًئ  وطئادئعط 
طظ  إربًا  ترضعا  ولضظعط  أجطعا  طظ  وضتعا  وبثلعا 
الحصاء والثطاء، وعثا العاصع المرغر الثي ظسغحه الغعم 

طباٌل حاعٌث سطى شساد طئادئعط وخطأ صدغاعط.
ظتظ  سطغظا  غةإ  الاغ  المخغرغئ  الصدغئ  عغ  شما 
المسطمغظ أن ظائظاعا وظةسطعا سطى رأس صداغاظا؟

إن صدغاظا المخغرغئ ظتظ المسطمغظ ق ظئتث سظعا 
شغما أظاةه المفضرون والمبصفعن طظ طئادئ وأشضاٍر 
وظزرغات، بض ظئتث سظعا شغ طئثئظا وطا غظئبص سظ 
سصغثتظا طظ أتضام وطا بظغ سطغعا طظ أشضار تتثد لظا 
غاغئ خطصظا ووجعدظا سطى عثه افرض، وعغ السمض 
سج  صال  وسئادته،  بطاساه  اهللا  رضعان  ظغض  أجض  طظ 
ِلَغْسُئُثوِن﴾،  ِإقَّ  َواْإلِْظَج  اْلِةظَّ  َخَطْصُئ  ﴿َوَطا  وجض: 
حرسه  بالاجام  اهللا  رضعان  ظغض  عغ  العجعد  ششاغئ 

وتةسغثه شغ واصع التغاة.
ضض  شغ  وأواطره  أتضاطه  تاةطى  أن  عغ  اهللا  وسئادة 
اقصاخاد  وشغ  والتضط  السغاجئ  شغ  التغاة  جعاظإ 
شغ  تاةسث  أن  أي  ضاشئ،  المساطقت  وشغ  والاسطغط 
شغ  تاةسث  وأجعجتعا،ضما  وصعاظغظعا  الثولئ  دجاعر 
دولٌئ  لطمسطمغظ  ُوِجَثت  إذا  إق  عثا  غاأتى  وق  الفرد، 
تةسث اإلجقم سمطغا شغ واصع التغاة شاطئُص أتضاطه 
داخطغا وتتمطه رجالئ عثى وظعر لاظصث الئحرغئ طما عغ 

شغه، وبثلك تاتصص غاغئ وجعدظا شغ عثه المسمعرة.
سطغظا  اهللا  شرضه  شرض  الثولئ  إصاطئ  أن  سطمظا  وإذا 
شعع  به  إق  العاجإ  غاط  ق  "طا  باب  طظ  أغدا  وعغ 
عغ  إظما  الغعم  المخغرغئ  صدغاظا  أن  ظثرك  واجإ"، 
بأتضام  الظاس  حآون  ترسى  دولئ  إلصاطئ  السمض 
شعثه  لطسئادة،  التصغصغ  العاصع  لعط  وتعغأ  اإلجقم 
والاغ  ربظا  لظا  ارتداعا  الاغ  المخغرغئ  الصدغئ  عغ 
غةإ سطى افطئ اإلجقطغئ بالمةمعع تئظغعا وجسطعا 
تاج الصداغا، شظمعت شغ جئغطعا وق ظاعاون طع طظ 
غتاول طظسظا طظ تتصغصعا، تاى لع ضطفظا ذلك أرواتظا، 
شئعا وتثعا تاتصص غاغئ طساحظا، شق سئرة لتغاة بق 

 غاغئ وق صدغئ، َشُضْظ خاِتَإ صدغئ

صئض  فخاه  رجالاه  شغ  اهللا  رتمه  صطإ  جغث  غصعل 
الصداغا  أختاب  لاثطغث  طتسعس  طبال  شغ  إسثاطه، 
تاى لع شارصئ أجسادعط عثه التغاة: "سظثطا ظسغح 
لثواتظا شتسإ، تئثو لظا التغاة صخغرة ضؤغطئ تئثأ طظ 
تغث بثأظا ظسغ، وتظاعغ باظاعاء سمرظا المتثود! أطا 
سظثطا ظسغح لشغرظا أي سظثطا ظسغح لفضرة (أو لصدغئ)، 
بثأت  تغث  طظ  تئثأ  سمغصئ  ذعغطئ  تئثو  التغاة  شإن 

اإلظساظغئ وتماث بسث طفارصاظا لعجه عثه افرض،...".
باإلظسان  غرتصغ  الثي  الفارق  عع  لصدغئ  شالسغح 
غصرسعا  ق  الاارغت  شأبعاب  الئحر،  طقغغظ  سظ  لغمغجه 
إق الةادون المارشسعن سظ إغةاد ذواتعط المدتعن 
قتاسإ  عثا  اإلظسان  أدرك  شطع  صداغاعط،  إلغةاد 
الفعط  عع  وعثا  لصدغئ،  تمطه  غعم  طظ  سمره  أغام 
الثي تةسث شغ حثخغئ سمر بظ الثطاب رضغ اهللا 
سظه شئثأ باسثاد جظغ سمره طظث دخض اإلجقم أي طظث 
أن تمض صدغئ، شضان له باإلجقم سمٌر آخر. والصدغئ 
شارتصغ  المةمعع  غتمطعا  أغداً  افشراد  غتمطعا  ضما 
بعط ارتصاًء جماسغاً، شغشغرون ترضئ الاارغت إن جادت 
صدغاعط؛ شاظزر إلى السرب شإظعط ضاظعا بمةمعسعط 
سطى ععاطح الاارغت ق وزن لعط وق اسائار تاى ُتمِّطعا 
صدغئ اإلجقم رجالًئ واجئَئ الائطغس شظصطاعط طظ تغاة 
الفاح  ولعاء  التص  لثسعة  تمطٍئ  إلى  الئسغطئ  الئثاوة 
طئحرغظ بمغقد جثغث لعجه افرض. شظةث رجاط صائث 
جغح الفرس طثاذئاً المشغرة واخفاً السرب: "...أطا أظاط 
(أي السرب) شأعض صحٍش وطسغحئ جعء وجعٍث وحصاء، 
ضط، وضاظئ إذا صتطئ أرضضط  ق ظراضط حغؤا، وق َظُسثُّ
شرضغاط  صمح،  أو  تمر  طظ  وصرًا  شتمطظاضط  أتغامعظا 
ورجساط...، وإظغ فرى أظه طا جاء بضط إق الةعث، شسعدوا 
أدراجضط وظتظ ظعِصُر لضط رضائئضط صمتاً وتمرًا، وأظا آطر 
فطغرضط بضسعة وبشض وألش درعط، وضض رجض طظضط له 
وصر طظ تمر وصمح وبعبان، وتسعدون أرضضط، شإظغ ق 

أحاعغ صاطضط، شارجسعا ساشاضط اهللا...".
ظزرة رجاط عثه لطسرب عغ ظزرة ذئغسغئ شعط لغسعا 
جعسات  تترضعط  صدغئ،  أختاب  وق  تدارة  أعض 
بطعظعط شثاذئعط سطى صثرعط الثي سعثعط سطغه، 
ولط غسطط أظعط طا سادت تظفع طسعط جطئ اإلغابئ الاغ 

وسثعط بعا فظعط باتعا أختاب صدغئ ورجالئ.
وعظا غاةطى سظثظا جآال عض ضض صدغئ غتمطعا اإلظسان 
ترتصغ به عثا اقرتصاء أم أن عظاك صداغا طتثدة؟

ظةثعا  صداغا  طظ  المرء  غحشض  طا  إلى  ظزرظا  شإذا 
ظعسغظ؛ صداغا طخغرغئ وصداغا باظعغئ:

أطا الصداغا الباظعغئ شعغ ضض طا غحشض اإلظسان شغ 
التالئ الطئغسغئ وغصعم بعا ضض الئحر بق اجابظاء طظ 
وتأطغظ  أبظائه  وتربغئ  لثاته  واجاصقل  فجرته  بظاء 
طظ  وغغرعا  الثاص...  طعرده  وإغةاد  غعطه  صعت 
الئحر،  ضض  سظث  الماضررة  الضبغرة  الباظعغئ  الصداغا 
تحشض  ضاظئ  وإن  فظعا  الئتث؛  طعضع  عغ  شطغسئ 
به  ترتصغ  ق  ولضظعا  اإلظسان  تغاة  طظ  ضئغرًا  تغجًا 
ارتصاء السزماء، وظتظ أذطصظا سطغعا اجط صداغا طةازًا 

شتصغصاعا لغسئ صداغا بض عغ روتغظ المساش.
أطا الظعع الباظغ طظ الصداغا شعغ الصداغا المخغرغئ؛ 
شعثا الظعع طظ الصداغا عع الثي غاب شعمه سظ أشراد 
طخغرغئ  صداغا  الباظعغئ  الصداغا  طظ  شةسطعا  افطئ، 
شاةاعطعط  الباظعغات  خطش  غرضدعن  تغاتعط  شأشظعا 

ُضْظ خاِتَإ صدغئ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث حضّغرـ 

حزب التحرير/ والية السودان
فعاليات احتجاجا على تطبيع الحكومة االنتقالية مع كيان يهود

حزب التحرير في األرض المباركة فلسطين
 ينظم أعماال جماهيرية حاشدة للرد على إساءات ماكرون والغرب لرسول اهللا

raya_no_311.indd   3raya_no_311.indd   3 02.11.2020   12:10:2302.11.2020   12:10:23



افربساء ١٨ طظ ربغع افول ١٤٤٢ عـ المعاشص ٤ تحرغظ الباظغ/جئامئر٢٠٢٠ طـ ٤     السثد ٣١١

دسا الرئغج الارضغ أردوغان زسماء أوروبا، إلى وضع تث لما جّماه أجظثة الرئغج الفرظسغ المسادغئ لقجقم، 
ضما دسا الحسإ الارضغ إلى طصاذسئ الئدائع الفرظسغئ. وتّثر طظ أن السثاء لقجقم والمسطمغظ أخئح جغاجئ 
طثسعطئ سطى طساعى الرؤجاء شغ بسخ الثول افوروبغئ. وأحار إلى أن المسطمغظ شغ أوروبا غاسرضعن لتمطئ 
سظش طمظعةئ، وصال إظه غثحى أن تضعن عظاك خطئ "أضبر ظقطا وطضرا بسئإ طا غةري لطمسطمغظ شغ أوروبا". 
وشغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعصسه صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ: سطى 
الرغط طظ إدراك أردوغان وتخرغته بأن تمطئ اإلجاءة والزطط والسظةعغئ طمظعةئ وطظ أسطى العرم وغصش 
إذ  والسجل  والحسعب  الدسفاء  دور  غاصمص  بض  وزسغط  ضصائث  غاخرف  أن  غأبى  أظه  إق  وزسماء،  صادة  وراءعا 
غثسع لمصاذسئ عجغطئ ق تشغر واصسا وق تردع سثوا. وبغظما ظةثه غترك الصطع التربغئ الئترغئ طظ أجض طخطتئ 
اصاخادغئ إلظصاذ اقصاخاد الثي أعطضه، وغخرح وغفاخر باعشغر ضض أحضال الثسط السسضري والمادي شغ الترب 
الثائرة بغظ أذربغةان وأرطغظغا تطئغئ وتظفغثا لطرغئئ افطرغضغئ، وغرجض الةغعش والسااد لطصاال شغ الحام ولغئغا 
تظفغثا لمثططات أطرغضا، شعع سظثطا غاسطص افطر بالثود سظ رجعل اهللا وسظ المسطمغظ المسادسفغظ تةثه 
ظضص سطى سصئغه واضافى بالةسةسات والثسعات الاغ تظاجإ الدسفاء والسجل ق صادة الثول ورؤجاء أصعى جغح 
تراطإ  وأواطر  الارضغئ  الطغرة  طظ  أردوغان  سظث  أععن  اهللا  ورجعل  اإلجقم  طضاظئ  شعض  افوجط!  الحرق  شغ 
المةرم؟! إن الاترك العتغث المصئعل طظ ضض ذي صعة وطضاظئ أن غساظفر الةغعش وغترك ضض طا لثغه طظ سااد 
وأجطعل لطبأر لرجعل اهللا ولظخرة المسطمغظ المسادسفغظ، وغغر ذلك عع خثاع وتدطغض وذر لطرطاد شغ السغعن.

لئظان  شغ  وتجبعا  إغران  تثخض  وصئطه  الحام،  بعرة  ضث  الخطغئغئ  روجغا  تثخض  سطى  طدئ  جظعات  خمج 
وططغحغاتعا، وغغرعا طمظ زسمعا خثاصئ البعرة لغطسظععا شغ ظعرعا، وطع ذلك ق تجال جثوة البعرة طاعصثة 
شغ ظفعس أبظائعا، رغط تضالإ الحرق والشرب وخغاظئ الثائظغظ وخثقن الماثاذلغظ طظ أبظاء جطثتظا، وطا زال 
أعض الحام خابرغظ باباغظ سطى التص شغ وجه أصعى دول تاولئ وطا زالئ تتاول الصداء سطى بعرتعط المئارضئ 
الاغ أرسئئ السالط طظث بثاغاعا بحساراتعا واظطقصاعا طظ المساجث تخثح بالاضئغر والاعطغض وتطالإ بإجصاط 
ظزام اإلجرام وإصاطئ تضط اإلجقم. ورائثة الماآطرغظ أطرغضا طا شاؤئ تضغث وتتعك المآاطرات ضث أعض الحام 
لترشعط سظ بعاباعط والصداء سطى بعرتعط، ولط تساطع تاى اآلن أن تصدغ سطى بعرة تضفض اهللا بأعطعا، 
رغط طا تاضاه طظ طآاطرات واجاثثطاه طظ أدوات وأظفصاه طظ أطعال لحراء ذطط ووقءات صادة شخائض باسعا 
بثغظعط دظغا غغرعط، ورغط خظاسئ تضعطات جئاغئ وتسطط تصعم بالدشط سطى أعض الحام، طظ شرض ضرائإ 
وطضعس وإتاوات، ضمظ أجعاء الاسطط افطظغ والصمع، لغضعظعا بثلك حرضاء شغ تروغخ تاضظئ البعرة الاغ 
تساظغ الاعةغر والفصر، ضغ غثدسعا لةرغمئ التض السغاجغ افطرغضغ الثي غصادغ أن غسعد أعض الحام إلى 
تدظ الظزام المةرم خاغرغظ لادغع الادتغات السزغمئ وتسعد الحرسغئ لطمةرطغظ لغتضمعا بالضفر والصمع طظ 
جثغث. ولضظ طعما سزط تآطر الماآطرغظ وتسالى بطحعط وتصثعط شإن ضفالئ اهللا فعض الحام بط إخرارعط سطى 
بعرتعط، وتختغتعط لمسارعا، طاعضطغظ سطى اهللا وتثه جغئطض ضغث الضائثغظ وطضر الماضرغظ شالضطمئ افخغرة 
عغ لطمثطخغظ العاسغظ طظ أعض الحام الباباغظ سطى التص الساططغظ واخطغظ لغطعط بظعارعط لضحش طآاطرات 
الشرب الضاشر الاغ تتاك لبعرة الحام المئارضئ، ولضض الساططغظ إلجصاط ظزام اإلجرام وإصاطئ تضط اإلجقم. ولط 
غئص بإذن اهللا الضبغر تاى غئجغ شةر الظخر الضئغر الثي غظازره أعض الحام، بض وافطئ اإلجقطغئ صاذئئ بسث 

ِ يَنرُصُ َمن يََشاء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم﴾. جظعات التضط الةئري المزطمئ ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَِنرْصِ ابَّ

غا أّطئ اإلجقم! 
إجصاط الّظزام ق غضعن بإجصاط الةئابرة وافزقم

بض بالّاشغري الةثرّي لعثا الّظزام

وجعرغا والغمظ ولغئغا. شصث لسإ الشرب بثئث سطى وتر 
ضسش ضض دولئ وتاك طا غتطع له طظ أضاذغإ وِسطض 
واعغئ ورشع حسارات خادسئ لغتصص ططالئه وطآربه طظ 
شرض الائسغئ له وطظ اجاشقل لطبروات وظعإ لطثغرات.

غسطط الشرب جغثا أن خراسه طع اإلجقم خراع تداري، 
غسمض  لثلك  شظاء،  أو  بصاء  خراع  الخراع  عثا  وأن 
جاعثا وبضض الطرق والسئض سسى أن غتّث طظه وغمظع 
سعدته إلى تغاة المسطمغظ بخفئ خاخئ وإلى التغاة 
بخفئ ساّطئ، فظه غسطط جغثا أن عثا الثغظ صادر سطى 
بصغادته  بأضمطه  السالط  خعرة  وتشغغر  المعازغظ  صطإ 
له، ولسض تخرغح طاضرون افخغر وطا غتمطه طظ تصث 
وضره لقجقم غفدح رسإ الشرب طظ تدارة اإلجقم 
تض  سظ  وسةجت  تدارتعط  أشطسئ  أن  بسث  خاخئ 

طحاضض الظاس.
الفعضى  شغ  السغح  غسظغ  ق  الظزام  إجصاط  إن 
الظاس،  بغظ  السقصات  تظزط  بصعاظغظ  الاصغث  وسثم 
بض طسظاه اجائثال آخر به طشاغر له غختح طا أشسثه 
والظزام  شغعا.  غاثئطعن  الاغ  الظاس  طحاضض  وغتض 
وظعر  سعراته  باظئ  صث  الغعم  الصائط  الرأجمالغ 
ذلك  سطى  وسقوة  السالط،  صغادة  سظ  وسةجه  شساده 
شصث ُشرض شرضًا سطى أّطئ اإلجقم بسث عثم دولاعا 
ظضثًا  واظفخاطا  طعتحئ  غربئ  شساحئ  تغاتعا  وجغر 
وظزام  سصغثتعط  بغظ  تائعغظ  المسطمغظ  جسض  طما 
غرغإ  آخــر  ظزام  شغعط  وتتضط  سظعا،  غظئبص  لط 
سطى  وتسمض  دغظعط  تتارب  تدارة  سظ  تمّثخ 

اجاباث طفاعغمه طظ سصعل وظفعس أبظائعط.
لصث وسى السطماء المثطخعن طظ أبظاء افطئ سطى الخراع 
افبثي بغظ التص والئاذض ووسعا سطى الترب الماعاخطئ 
تتثغر  وشص  وجــاروا  والشرب،  اإلجقم  تدارتغ  بغظ 
لقجقم  غضظعن  ق  الثغظ  الئاذض  أعض  طظ  خالصعط 
وأعطه إق الضره والتصث وغسمطعن دوطا سطى الظغض طظه، 
وظادى عآقء السطماء دوطا باسطغط أبظاء المسطمغظ عثه 
المسطمئ وترجغت عثه الئثغعغات شغ سصعلعط لغفعمعا 
ق  وأن  ربعط  ولحرع  لثغظعط  الشطئئ  تضعن  أن  طسظى 
غرضعا الثظغئ شغه شغسمطعا سطى رشساه وسطى أن غضعن 

عع الصغادة والعثى والظعر لطئحرغئ صاذئئ.
ْلَظا َسَطْغَك اْلِضَااَب  صال ابظ طسسعد شغ تفسغر آغئ ﴿َوَظجَّ
ضّض  الصرآن  عثا  شغ  لظا  بّغظ  صث  َحْغٍء﴾:  ِلُضضِّ  ِتْئَغاظًا 
سطط، وضّض حغء... شإّن الصرآن احامض سطى ضّض سطط 
ضّض  وتضط  جغأتغ،  طا  وسطط  جئص،  طا  خئر  طظ  ظاشع 
أطر  شغ  طتااجعن  إلغه  الّظاس  وطا  ــرام،  وت تقل 

دظغاعط ودغظعط، وطساحعط وطسادعط.
شضغش لقظسان أن غسغر شغ تغاته بشغر ظزام خالصه؟! 
أن  وظاصص  ساجج  بإظسان  غرضى  أن  لطمسطط  وضغش 
ظزام  سظ  وغاثطى  تغاته  تظزط  صعاظغظ  له  غسظ 
الثالص الضاطض الصادر الثي غسطط ضض حغء وعع سطى 

ضض حغء صثغر؟!
سطى الّحسعب المسطمئ الاغ تظادي بإجصاط الظزام أن 
تفصه وتسغ أّن عثا الظزام المراد إجصاذه عع الظزام 
والثي  السالط  شغ  غاتضط  الثي  السطماظغ  الّرأجمالغ 
شضره  وشساد  جحسه  ظاغةئ  العغقت  اإلظساظّغئ  أذاق 
وطظئسه، وسطغعا أن تدع غثعا بأغثي المثطخغظ طظ 
لغتضط  السالمغظ  رب  ظزام  إلسادة  الساططغظ  أبظائعا 
الظزام  ظطط  طظ  الظاس  شغثرج  الصغادة  له  ولاضعن 
الرأجمالغ إلى سثل ورتمئ الظزام اإلجقطغ. شطظسمض 
سطى إصاطئ الثقشئ الّراحثة الّباظغئ سطى طظعاج الظئعة؛ 
به  شاتضط  اإلجقم  لظزام  التخغظ  التخظ  لاضعن 

 وتتمطه لطئحرغئ جمساء

افردن إىل أغظ؟ الةجء ٢٩
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ المساخط باهللا (أبع دجاظئ)ـ 

افطرغضغ  السفغر  سظ  السابص  المصال  شغ  ذضرظا  لصث 
الةثغث وطا غحضطه طظ خطعرة سطى حضض ودور الظزام 

شغ افردن بسئإ خئرته وطا غتمطه طظ رتئئ...
السفغر  طعضعع  شغ  (القشئ  افخئار  شغ  ورد  تغث 
ووجار، أن الرجض غحشض طظخإ "ُطفّعض" شغ وزارة 
الثارجغئ افطرغضغئ، وعثا شغ السرف الثبطعطاجغ غسظغ 
السادي،  السفغر  خقتغات  تفعق  خقتغات  لثغه  أن 
وأظه وفول طرة طظث أربع جظعات، جعف غسمض طساصًق 
بافردن وبمسجل سظ جفارة واحظطظ شغ تض أبغإ). 
وعع خاتإ الاسئغر شغ خطابه شغ الضعظشرس "افردن 
الةثغث"، وشغ عثا السغاق غآضث افطغظ السام لتجب 
"أردن أصعى"، حقش الثرغحئ، شغ تخرغتات خاخئ 
لـ"سربغ بعجئ"، أن تسغغظ جفغر أطرغضغ لثى افردن 
أطر ذئغسغ شغ طبض عثه المرتطئ، بسث شراغٍ داَم بقث 

جظعات، ظاغةئ طمارجئ ضشعضات سطى افردن.
وصال طساثرضاً: "لضظ افعط شغ افطر عع شخض ارتئاط 
السفارة افطرغضغئ شغ سّمان سظ ارتئاذعا بسفارتعا لثى 
(إجرائغض) طظ تغث الصرارات والتدعر والسمض، وبثلك 
تخئح تابسئ طئاحرة لطثارجغئ افطرغضغئ"، طدغفاً أن 
السمض جاٍر اآلن سطى الفخض بغظ السفارتغظ؛ طظ أجض 
الفطسطغظغئ  الصدغئ  ططش  وإظعاء  الصادطئ  الارتغئات 
طظ خقل خفصئ الصرن، وتشغغر حضض الثولئ افردظغئ 

جشراشغاً ودغمشراشغاً وجغاجغاً.
وتآضث طخادر خاخئ صرغئئ الخطئ بالصرار السغاجغ، 
لـ"سربغ بعجئ"، أن العقغات الماتثة تسسى طظ خقل 
خطعة تسغغظ السفغر الةثغث، إلى الاعجه بافردن ظتع 
تضط ططضغ دجاعري بالئثاغات سطى أق غاةاوز ذلك سام 

.٢٠٣٠
وأضاشئ المخادر الاغ رشدئ ذضر اجمعا، أن "عثا 
السادة  شعق  طفّعض  طظخإ  شغ  جفغر  اخاغار  غفسر 
لغاابع السغاجات افطرغضغئ وطبض عثه المطفات، ضما 
والثي  افردظغئ  الةشراشغا  تشغغر  إلى  واحظطظ  تعثف 
تمبَّض طظ خقل طحروع ظغعم، تغث جاتخض تسثغقت 
بض  شتسإ  عثا  ولغج  افردن".  تثود  طساتئ  سطى 
طظ خقل دطب المضعن الفطسطغظغ أغدا لغضعن طضعظا 
أخغق وإلشاء شضرة التصعق المظصعخئ وإسطائعط دورًا 
صاظعن  تشغغر  خقل  طظ  عثا  وجغضعن  وضئغرًا،  أخغقً 
افرض  سطى  التصغصغ  السضاظغ  والامبغض  اقظاثاب 

وتضعطئ برلماظغئ.
ورد شغ طصال لمةطئ "شعرغظ بعلغسغ" افطرغضغئ ظصق 
الرئغج  إن  طاصاسث  دبطعطاجغ  جغظاتعر  لسان  سطى 

افطرغضغ دوظالث تراطإ أصال السفغرة السابصئ وغطج، بظاء 
سطى ذطإ طئاحر طظ المطك سئث اهللا الباظغ. وأضاشئ أن 
المطك ضان صث ذطإ ذلك طظ الرئغج افطرغضغ السابص 

باراك أوباطا، إق أظه رشخ إصالاعا طآضثا دسمه لعا.
وضاظئ وغطج جفغرة طجسةئ وشدعلغئ أصتمئ ظفسعا 
ضبغرا شغ صداغا طتطغئ طظث الغعم افول لاسغغظعا شغ 
طراساة  دون  تاترك  وضاظئ  سام ٢٠١٤،  تمعز/غعلغع 
لفسراف الثبطعطاجغئ. وبمسظى أدق شإن السفغرة السابصئ 
وغطج والاغ ضاظئ طخثر إزساج لطظزام شغ افردن ذعئئ 
لغأتغ تراطإ بسفغر آخر جغةسطعط غارتمعن سطى أغام 

وغطج تسإ تخرغح أتثعط!
وعظا جألصغ الدعء سطى طا ورد شغ افخئار تعل شخض 
ارتئاذعا  سظ  سّمان  شغ  افطرغضغئ  السفارة  ارتئاط 
بسفارتعا لثى ضغان غععد طظ تغث الصرارات والتدعر 
اإلدارة  رشخ  وواصسغا  سمطغا  غسظغ  وعــثا  والسمض، 
وضغان  افردظغ  الظزام  بغظ  الاعأطئ  لفضرة  افطرغضغئ 
غععد أتث رضائج بئات الظزام شغ افردن واسائار السقصئ 
والسمض  والصرارات  التدعر  تغث  طظ  تماطا  طظفخطئ 
بتغث تاساطض طع ضض طظعما سطى تثة بثل الاساطض 
طسعما ضأظعما جسث واتث ضما ضان شغ السابص، وبثا 
تضعن اإلدارة افطرغضغئ طظ ظاتغئ رجمغئ صث شخطئ 
لعثا  وجغضعن  واصسغئ،  تصغصئ  طظعا  لاةسض  الاعأطئ 
الفخض افبر الثطغر سطى الظزام افردظغ تغث الصرارات 
الخادطئ والتساجئ بسغثا سظ تساجغئ سقصاه بغععد، 
ذئسا بسث السمض سطى إتثاث حرخ ضئغر بغظ الظزاطغظ 
شغ  التساجئ  بالصداغا  غاسطص  شغما  الصداغا  أبرز  شغ 
وإظعاء  والمصثجات  العخاغئ  وطسألئ  التض  طعضعع 
طع  غععد  سقصئ  جاظإ  طظ  العظغفغ  افردظــغ  الثور 
الثطغب ضما تثث طظ تطئغع بتغث خارت السقصئ بغظ 

غععد والثطغب بظائغئ وق تمر سئر افردن.
وجغضعن لظا شغ الةجء افخغر طظ عثه السطسطئ سرض 
افخئار  أعط  سرض  بسث  الماتثة  العقغات  ترغثه  لما 
وافتثاث سظ سمض وتفضغر أطرغضا تةاه افردن تتصغصا 
لمخططح "افردن الةثغث" بعجعد خاتإ عثا الاسئغر 
وبما  افردن  شغ  افطرغضغئ  الثبطعطاجغئ  رأس  سطى 
غتمض طظ رتئئ وخئرة، وربط المساسثات افطرغضغئ 
باظفغث الصرارات افطرغضغئ والرؤى افطرغضغئ لغئظغ سطى 
طا ترباه وغطج طظ أسمال شةئ وزغارات لمثاطش المثن 
افردظغئ ولصاءات وحراء ذطط، شصث تان دور الصطاف 
شغ  الاشغغر  إلتثاث  وطاأن  دؤوب  سمض  بسث  والبمار 

 افردن

الحسعب  رشساه  حسار  الّظزام"  إجصاط  غرغث  "الحسإ 
شغ دول سربّغئ سثة بسث أن ضاصئ ذرسا بتضام جئابرة 
ذعغطئ تساظغ الّزطط  أذاصععا العغقت. شساحئ جظغظ 
طظ  وتتّررت  خرجئ  والفصر.  الةعع  وتحضع  والصعر 
الثعف الثي ضّئض افغادي وأخرس افلسظ لاخغح بأسطى 
خعتعا "الحسإ غرغث إجصاط الّظزام". ُرشع الّحسار شغ 
ضّض المثن الّبائرة وضحش سظ غدإ حسئّغ جماعغري 
جرسان طا اطاخاه تضعطات ووجعه شغ التضط جثغثة 
طظ  وتشغر  ططالئعا  جاتصص  بأّظعا  الّحسعب  أوعمئ 
أوضاسعا لاتغا شغ رخاء وأطظ بسث إظجال الّطعاغغئ (بظ 
سطّغ - طئارك - الصثاشغ - خالح) سظ سروحعط. لصث 
تسئئ أّظعا بثلك صث أجصطئ الّظزام وأّظعا صث ظالئ 
بثلك طئاشاعا وتصصئ عثشعا طظ الّبعرات ولضظ عغعات 
عغعات، شالّظزام ق زال صائما تبئاه العجعه الةثغثة الاغ 
العجعه  تشغرت  لصث  جصعذه.  وطظع  لتماغاه  اجاماتئ 
ولضظ الظزام لط غاشغر، جصطئ أصظسئ الةئابرة وجصطئ 
تضعطاتعط ولضظ الظزام الثي غتضط وغسغر لط غسصط.

التغاة،  تسغر  طةمعع الصعاظغظ الاغ  الّظزام غسظغ  إن 
ضض  رطغ  طسظاه  الظزام  بإجصاط  الحسإ  غظادي  شأن 
سظ  والئتث  طحاضطه  تض  سظ  سةجت  الاغ  الصعاظغظ 
الضرغط  السغح  له  غعشر  ظزام  تّطعا،  سطى  صادر  ظزام 
وغثرجه طظ افزطات الاغ ذعصئ تغاته وجسطاه غسغح 

الدظك والةعع والئطالئ والثخاخئ.
سطى  تصعم  طآّجسات  لعا  دولئ  إلى  الظزام  وغساظث 
تظفغثه وتسعر سطى تبئغاه وتماغاه، لثلك شإن طسظى 
وطآّجساتعا  الثولئ  عثه  ذعاب  عع  الّظزام"  "إجصاط 
به.  تسمض  الــثي  الثجاعر  شغ  جــثري  تشغغر  وإتــثاث 
وجطإ  أحثاص  إجصاط  طسظاه  لغج  الظزام  شإجصاط 
طسظاه  بض  الثجاعر،  بظعد  تظفغث  سطى  غصعطعن  آخرغظ 
صطسه طظ جثوره وتشغغر الثولئ وطآجساتعا وشص ظزام 

جثغث غصعم سطى صعاظغظ أخرى طثاطفئ.
إن الظزام ق غجول بجوال حثص التاضط، وعثا طا تثث 
شغ بطثان الّربغع السربغ وطا لمساه الّحسعب بسث جظعات 
ازدادت  شصث  العجعه؛  وتشغر  التضعطات  تساصإ  طظ 
افوضاع جعءًا وتفاصمئ المحاضض وافزطات، شخثطئ 
الحسعب واحرأبئ افسظاق ترصإ طظ غظصثعا آططئ شغ 

صثوم افشدض لغثطخعا طظ تغاة الئآس والّحصاء.
لعا  تضعن  أن  دون  الحعارع  إلى  الحسعب  خرجئ 
صغادة تضغمئ تسرف طاذا ترغث، صغادة تعّجععا لطّسغر 
الصعاظغظ  ضض  غصطإ  الثي  الختغح  الاشغغر  ذرغص  شغ 
الفاجثة وتصثم لعا بخثق التطعل الظاجسئ لمحاضطعا. 
جئابرة  بتضام  ذرسا  ضاصئ  أن  بسث  الّحسعب  خرجئ 
طصابض  وغثعظعظعا  أسثائعا  طخالح  سطى  غسعرون 
سروش وطراضج. خرجئ وذالئئ بإجصاذعط ولضظعا لط 
تع أّن طظ جغثطفعط وغطغعط لظ غتغث سظ ذرغصعط 
وجغمحغ سطى دروبعط وغظفث طا غثّطط له افسثاء... 
شعض تتصصئ المطالإ بسصعط بظ سطغ طبق وتساصإ 
التضعطات العاتثة تطع افخرى وتشغر العجعه بمثاطش 
أذغاشعا؟ عض تتسظئ افوضاع شغ طخر وعض عظاك 

اخاقف بغظ تضط طئارك وتضط الّسغسغ؟
لغج غرغئا أن غاثّخض الشرب شغ بقد المسطمغظ بسث 
أن عثم خقشاعط الاغ ضاظئ تتمغعط وتثود سظعط، 
أشضارا  ظّخئعط  الثغظ  التضام  سطى  غفرض  وخــار 
تظاشغ  صعاظغظ  جظ  وألجطعط  والثغمصراذغئ  ضالترغئ 
سصغثة الحسعب المسطمئ. لصث أجصط الشرب طفاعغمه 
عثه  تغاة  شغ  السطماظغ  ظزاطه  وتضط  الرأجمالغئ 
الحسعب شاطاججئ المطالإ الحسئغئ بالمآاطرة الشربغئ 
وأظاةئ خراسا طسطتا، اخاطفئ تثته بغظ تعظج وطخر 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة زغظئ الخاطئـ 

هل مكانة اإلسالم ورسول اهللا أهون عند أردوغان
من الليرة التركية وأوامر ترامب المجرم؟!

صام تجب الاترغر/ وقغئ تعظج باظزغط وصفاغظ لظخرة رجعل اهللا ، ورشدا لطتمطئ الخطغئغئ الاغ تصعدعا 
شرظسا ضث اإلجقم وظئغ اإلجقم وأطئ اإلجقم تتئ غطاء "ترغئ الاسئغر". وصث صاطئ السططئ بسرصطئ ظحاط 
التجب واجاعثاف التحعد الماةعئ ظتع حارع البعرة بالساخمئ لافرغصعا طع طظع العصفئ الاغ ضان طظ المصرر أن 
تظازط خئغتئ غعم الثمغج ٢٩ تحرغظ افول/أضاعبر أطام المسرح الئطثي. ضما تط تطعغص طضان العصفئ بصعات 
افطظ واساصال سثد طظ حئاب التجب، وعط افخ طتمث سقء الثغظ سرشاوي وافخ طتمث سطغ السالمغ وافخ طتمث 
أطغظ الجواتظغ وافخ جفغان السئاجغ. وطع ذلك، شصث اجاطاع حئاب التجب تعزغع سثد ضئغر طظ العمسات شغ 
حعارع الساخمئ، تعل وجعب ظخرة رجعل اهللا . عثا وصث صاطئ وجائض إسقم طتطغئ باعبغص تعادث اقساثاءات 
سطى حئاب تجب الاترغر شغ الساخمئ. وتجاطظا طع ظحاط التجب شغ الساخمئ، شصث جةض حئابه شغ الصغروان 
تدعرعط باظفغث وصفئ طظاعدئ لممارجات شرظسا السثائغئ تةاه ظئغ افطئ  وذلك شغ باب الةقدغظ، تغث ضان 
شغعا لفخ سج الثغظ سعغحاوي ضطمئ ذضر شغعا بةرائط شرظسا وبرد دولئ الثقشئ أغام السططان سئث التمغث الباظغ 
ودسا شغعا أبظاء تعظج وسطى رأجعط أعض الصعة والمظسئ لطعصعف إلى جاظئظا شغ ظخرة عثا الثغظ وظخرة رجعلظا 
الضرغط  بإصاطئ دولئ تطئص حرع اهللا وتعاثي بعثي رجعل اهللا . ضما تط تعزغع العمسات سطى الظاس لطاثضغر 

بعجعب ظخرة اإلجقم وظئغ اإلجقم بإصاطئ دولئ اإلجقم، دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

حزب التحرير/ والية تونس
 ينظم وقفتين نصرة لرسول اهللا

كثرة المؤامرات والمتآمرين
لم تزعزع ثقة أهل الشام المخلصين
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