
باعجغه طظ أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ صاطئ وشعد طظ تجب الاترغر شغ أخصاع 
افرض باصخث السفارات الخغظغئ لاسطغمعا بغاظا ختفغا خادرًا سظ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لطتجب بسظعان "الثقشئ 
جاترر ترضساان الحرصغئ وتثطص طسطمغ اإلغشعر طظ طزالط الخغظ المةرطئ" وذلك ضمظ أسمال التمطئ السالمغئ 
الاغ أذطصعا التجب ظخرة واجاظخارا فعطظا المزطعطغظ شغ ترضساان الحرصغئ. وطما جاء شغ الئغان "... شئغظما تصعم 
السططات الخغظغئ بفاظئ المسطمغظ سظ دغظعط، بمظسعط طظ طمارجئ الحسائر وارتغاد المساجث بإغقصعا، وطظسعط 
طظ خغام حعر رطدان المئارك، وطتارباعا لضض طزاعر اإلجقم، تاى بطس افطر أن أصاطئ طساصقت ضثمئ ضمئ 
وراء جثراظعا شعق المطغعن طظ المسطمغظ، ضمظ تمقت طااالغئ تعثف إلى "طضاشتئ اإلرعاب" بجسمعا الضاذب تتئ 
حسار "إسادة الابصغش" والاثرغإ... شالمسطمعن ق غظاطعن سطى ضغط، والضئعة الاغ تمر بعط عغ جتابئ خغش سابرة، 
والثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئا بإذن اهللا جاظاخر إلخعاظظا المزطعطغظ شغ ترضساان الحرصغئ، 
ؤ  اك ل ت ِه» وح ََّقىِ  ْ َوَراِئِه َوُ َقاَتُل ِم ا اِإلَماُم ُجٌَّةٌ  َ وجاتاجإ ضض طظ ظطمعط وساداعط؛ صال رجعل اهللا : «ِإنَّ

". هللا ق ع  ، ال لها صاع اع س رك أن ال ًا ألنها ت ل ذ م ال وال غ ال أن ت

أوقً: إن اإلجقم عع الثغظ الثي ارتداه اهللا لطظاس، شق 
غةعز الصئعل بشغره طظ المئادئ وافظزمئ العضسغئ، صال 
ْيَمْمُت َعلَْيُكْم 

َ
ْكَملُْت لَُكْم دِيَنُكْم وَأ

َ
َوَْم أ ْ تسالى: ﴿ا

ِْسَالَم دِيناً﴾.
ْ

نِْعَميِت َوَرِضيُت لَُكُم اإل
شق  أتضاطه،  باظفغث  اهللا  أطرظا  دغظ  اإلجقم  باظغاً: 
تةعز المساوطئ سطغه أو الاعاون شغ تطئغصه، صال تسالى: 
 ُ ُ َوَرُسو  ُ ابَّ  َ َق إَِذا  ُمْؤِمَنٍة  َوَال  لُِمْؤِمٍن  اَكَن  ﴿َوَما 
 َ ابَّ َفْعِص  َوَمْن  ْمرِِهْم 

َ
أ ِمْن  ةُ  رَِيَ

ْ
اخل لَُهُم  يَُكوَن  ْن 

َ
أ ْمراً 

َ
أ

ُ َفَقْد َضلَّ َضَالالً ُمبِيناً﴾. َ َوَرُسو
بالباً: إن اإلجقم تضفض اهللا بتفزه وإظعاره سطى الثغظ 
َافُِظوَن﴾، 

َ
ُ حل َ ْكَر َوإِنَّا  ِّ ْجَا ا ُْن نَزَّ ضطه، صال تسالى: ﴿إِنَّا حنَ

ُْظِهرَهُ  ِ َقِّ  ُ بِالُْهَدى وَدِيِن احلْ َ رَْسَل رَُسو
َ
ِي أ َّ وصال: ﴿ُهَو ا

يِن لُكِِّه َولَْو َكرِهَ الُْمرْشُِكوَن﴾. ِّ بَلَ ا
شغ  دغظه  إلصاطئ  اهللا  اجائاعا  اإلجقطغئ  افطئ  رابساً: 
افرض والحعادة سطى الظاس، صال تسالى: ﴿وََجاِهُدوا يِف 
يِن  ِّ ِ َحقَّ ِجَهادِهِ ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم يِف ا ابَّ
اُكُم الُْمْسلِِمنَي ِمْن  نِيُكْم إِبْرَاِهيَم ُهَو َسمَّ

َ
ِمْن َحَرٍج ِملََّة أ

َوتَُكونُوا  َعلَْيُكْم  َشِهيداً  الرَُّسوُل  َُكوَن  ِ َهَذا   ِ َو َقْبُل 
وَاْقَتِصُموا  اَكةَ  َوآتُوا الزَّ َالةَ  قِيُموا الصَّ

َ
ُشَهَداَء بَلَ اجَّاِس َفأ

َ َونِْعَم اجَِّصرُي﴾. ِ ُهَو َمْوَالُكْم َفنِْعَم الَْمْو بِابَّ
شروض  طظ  عغ  اإلجقطغئ  افطئ  وتثة  إن  خاطساً: 
اإلجقم  تصغط  أن  لفطئ  غاأتى  وق  السزغمئ،  اإلجقم 
وتظحره ضما أوجإ اهللا تسالى إق إذا اجامسئ سطى رجض 
 ْ َأَتاُك  ْ «َم  : الرجعل  صال  الثغظ،  شغعا  غصغط  واتث 
ْ، َأْو  اُك َ َّ َع ُ ُ َأْن َ ِ ٌع َعَلى َرُجٍل َواِحٍ، ُي ِ ْ َج ُك َوَأْمُ

ُه» رواه طسطط. ْ، َفاْقُُل ُ اَعَ َ َق َج ِّ َُف
جظام  ذروة  عع  اهللا  جئغض  شغ  الةعاد  إن  جادجاً: 
اإلجقم، وعع الطرغصئ الحرسغئ والسمطغئ لظحر اإلجقم 
ظطمات الضفر  وتمطه إلى الظاس ضاشئ إلخراجعط طظ 
والدقل إلى ظعر اإلجقم وسثله، صال تسالى: ﴿َقاتِلُوا 
ُموَن َما َحرََّم  َوِْم اْآلِخرِ َوَال حُيَرِّ ْ ِ َوَال بِا ِيَن َال يُْؤِمُنوَن بِابَّ َّ ا
وتُوا الِْكَتاَب 

ُ
ِيَن أ َّ َقِّ ِمَن ا ُ َوَال يَِديُنوَن دِيَن احلْ ُ ُ َورَُسو ابَّ

ْزيََة َقْن يٍَد وَُهْم َصاِغُروَن﴾. ِ
ْ
َّ ُفْعُطوا اجل َح

تاتصص  الاغ  السزمى  الفرغدئ  عغ  الثقشئ،  جابساً: 
وتعتغث  الثغظ،  إصاطئ  الضئرى،  البقبئ  الفروض  بعا 
المسطمغظ، وظحر اإلجقم شغ السالط، وبالثقشئ تترر 
وتتض  المسطمعن،  وغسج  المتاطئ،  المسطمغظ  بقد 
طحاضطعط بض وطحاضض السالط، ظسط، عغ دولئ اإلجقم 
الاغ أصاطعا رجعل اهللا  والاغ بثوظعا غتغا الظاس تغاة 
َاَعٍة، َلِقَي َهللا   ْ ًا ِم ْ َخَلَع َي جاعطغئ، صال الرجعل : «َم
َعٌة،  َ ِفي ُعُِقِه َبْ ْ َماَت َوَلْ َة َلُه، َوَم َّ َاَمِة َال ُح ِ َم اْل ْ َي

ًَة َجاِهِلًَّة» رواه طسطط.  َماَت ِم
باطظاً: المآجسات الثولغئ طظ عغؤئ افطط وطةطج 
افطظ...الت، والمآجسات اإلصطغمغئ ضالةاطسئ السربغئ 
وطةطج الاساون الثطغةغ وطظزمئ المآتمر اإلجقطغ 
إلبصاء  اقجاسمارغئ  الشربغئ  الثول  أدوات  طظ  عغ 
طثططاتعا  وتظفغث  المسطمغظ  بقد  سطى  عغمظاعا 
طمجصئ  اإلجقطغئ  افطئ  إبصاء  رأجعا  وسطى  شغعا 

وطظععبئ البروات.
تاجساً: إن تترر افطئ طظ اقجاسمار ق غضعن إق باترك 
وأظزمئ  الطاغعت  تضام  لاثطع  التصغصغئ  افطئ  صعى 
الطاغعت، وتةاث ظفعذ اقجاسمار طظ جثوره، وعثا 
غصادغ أن تظتاز الةغعش إلى خفعف افطئ، وتسطظ 
براءتعا طظ عثه افظزمئ السمغطئ الثائظئ، وتسارع إلى 

خطسعا وتثطغص افطئ طظ حرورعا.
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إن تجب الاترغر 
طاٍض شغ ذرغص إظعاض افطئ طظ ضئعتعا، 
وتترغرعا طظ أظزمئ الضفر وأشضار الضفر، 
باجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ 
الاغ  الظئعة؛  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 
أظض زطاظعا وخارت صاب صعجغظ أو أدظى 
ِ يَنرُصُ  ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَِنرْصِ ابَّ

َمن يََشاء وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم﴾.

اصرأ شغ عثا السثد:

-  طآاطرة تشغغإ اإلجقم سظ تراك الةجائر  ...٢

-  ظزرة سطى الاطعرات افخغرة شغ لغئغا  ...٢

- تاضظئ بعرة الحام تمجق افصظسئ وتجغض الشحاوة 

   وتاطمج ذرغص اظاخارعا ...٤
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ضطمئ السثد

بتدعر اآلقف ووجط العااشات لطثقشئ ورشع الراغات 
السعداء وافلعغئ الئغداء، وجه تجب الاترغر شغ افرض 
المئارضئ (شطسطغظ) ظثاء طظ باتات المسةث افصخى 
سصإ خقة الةمسئ ٢٩ رجإ المترم ١٤٤٠عـ، المعاشص 
الساجض  لطاترك  ودساعا  وجغعحعا  لفطئ  ٢٠١٩/٤/٥م 
وإصاطئ  افصخى  المسةث  وتطعغر  شطسطغظ  لاترغر 

الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
غأتغ عثا الظثاء شغ الثضرى الباطظئ والاسسغظ لعثم 
الثقشئ والاغ أتغا التجب شغ افرض المئارضئ (شطسطغظ) 
شسالغاتعا لعثا السام تتئ حسار (الثقشئ ظخر طظ اهللا 

وشاح صرغإ).
وصث تدمظ ظثاء افصخى ظثاًء لةغعش افطئ وضئاذعا 
افطئ  صداغا  تض  شغ  ودورعا  الثقشئ  فعمغئ  وحرتاً 

الغعم ودسعة فعض الصعة والمظسئ لطاترك إلصاطاعا.
وشغما غطغ الظص الضاطض لطظثاء:

بسط اهللا الرتمظ الرتغط
التمث هللا رب السالمغظ والخقة والسقم سطى رجعل اهللا 

وسطى آله وختئه وطظ واقه، وبسث،
أغعا المسطمعن شغ طحارق افرض وطشاربعا،
أغعا الدئاط والةظعد شغ جغعش المسطمغظ...

ظظادغضط طظ طسرى رجعل اهللا ، ظثاذئضط طظ المسةث 
افصخى افجغر، وظصعل لضط، الثقشئ ظخر طظ اهللا وشاح 

صرغإ... شاظخروا اهللا غظخرضط وغبئئ أصثاطضط.
لظخرة  عممضط  ظساظعخ  افصخى  المسةث  طظ 
ظساخرخضط  المئارضئ  الئصسئ  عثه  طظ  اإلجقم... 
إلصاطئ دغظ اهللا شغ افرض، شعض أظاط طةغئعن؟ شعض 

أظاط ططئعن؟
أغعا المسطمعن:

الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، عغ ذرغص ظةاتضط وسجتضط، 
وإصاطئ دغظضط.

الثقشئ سطى طظعاج الظئعة عغ ذرغص تترغر افصخى 
ذرغص  عغ  الشاخئغظ،  رجج  طظ  المئارضئ  وافرض 
بعرطا  شغ  المسطمغظ  طظ  المسادسفغظ  ظخرة 
والسمطغ  الحرسغ  الطرغص  عغ  الحرصغئ،  وترضساان 
السرب  وججغرة  وأششاظساان  السراق  طظ  أطرغضا  لثتر 

وباصغ بقد المسطمغظ المتاطئ...
وتثتضط،  ذرغص  عغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ 
الاغ  وعغ  حسبضط،  وتطط  ضطماضط  تةمع  الاغ  شعغ 
المظاظئ،  والصعطغئ  المصغائ  الطائفغئ  سطى  جاصدغ 
وباصغ الثسعات الاغ طجصئ افطئ، وعغ الاغ جاةمع 
المسطمغظ سطى صطإ رجض واتث، أطئ واتثة طظ دون 

الظاس ضما أرادعا اهللا ورجعله.
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة عغ الاغ جاحتظ الةغعش 
وتسغرعا لظحر اإلجقم شغ افرض إلخراج الظاس طظ 

ظطمات الضفر والدقل إلى ظعر اإلجقم وسثله.
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة عغ الاغ جاثطص السالط 
أطرغضا  حرور  وطظ  وشسادعا،  الرأجمالغئ  جحع  طظ 

وتطفائعا... 
ظسط، الثقشئ عغ الاغ جاظصث الئحرغئ وتظحر الثغر سطى 

افرض لغظسط به الظاس جمغسا.
أغعا المسطمعن، غا جغعش المسطمغظ...

ألط غأن لصطعبضط أن تثحع لثضر اهللا وطا ظجل طظ التص؟ 
ألط غأن لضط أن تظخروا اهللا ورجعله؟

وذشمئ  الطاغعت،  تضام  تثطسعا  أن  لضط  غأن  ألط 
المفسثغظ الثغظ أذاصعا افطئ خظعف الثل والععان؟

ألط غأن لضط أن تظئثوا أجئاب الُفرصئ وتجغطعا التثود 
الاغ شرق بعا الضاشر جماساضط؟

اهللا  شاظخر  لقجقم  تظتاز  أن  افطئ  لةغعش  غأن  ألط 
ورجعله؟

بطى واهللا صث آن ... بطى واهللا صث آن...
وطعماظا  اإلجقم،  عغ  صدغاظا  إن  وأتئاظا:  إخعتظا  غا 
عغ إصاطئ دغظ اهللا شغ افرض، وصث اجائاظا اهللا تسالى 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

حقائق يجب 
على األمة اإلسالمية أن 

تعيها جيداً وتقف عليها مليا

اتفاق ترضغا طع روجغا 
سطى خفصئ إس ٤٠٠ وتثاسغاته

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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نصرة ألهلنا في تركستان الشرقية 
وفود حزب التحرير تتقصد السفارات الصينية
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جعاب السآال ظساسرض افطعر  غادح  لضغ  الةعاب:   
الاالغئ:

جعرغا  سطى   ٢٠١٥/٩/٣٠ شغ  روجغا  سثوان  بثأ  لصث   -١
أوباطا  اجاماع  طئاحرة  (جئصه  تغث  أطرغضا  طع  باتفاق 
وبعتغظ شغ ٢٠١٥/٩/٢٩ ودام اقجاماع ٩٠ دصغصئ... اتاطئ 
افزطئ افوضراظغئ الةجء افول طظه بغظما رضج الرئغسان 
سطى العضع شغ جعرغا بالةجء المائصغ. وصث ظعرت ظاائب 
اقتتاد  طةطج  واشص  وشغ ٢٠١٥/٩/٣٠  شعرًا،  الطصاء  عثا 
الصعات  اجاثثام  بعتغظ  ذطإ  سطى  باإلجماع  الروجغ 
الةعغئ الروجغئ شغ جعرغا... روجغا الغعم ٢٠١٥/٩/٣٠") 
الترب  ذالئ  إن  روجغا  أن  تثرك  أطرغضا  ضاظئ  وصث 
وضاق المساظصع سطى روجغا شصث تساسةض الصغام بأسمال 
غغر طتسعبئ أطرغضغاً، شأرادت أن تةسض ترضغا أردوغان 
سغظاً لعا لدئط اإلغصاع الروجغ وشص التثود افطرغضغئ 
شأوسجت إلى ترضغا أن تحارك طع روجغا شغ طا غحئه 
الروجغئ  العةمات  إغصاع  ترضغا  تدئط  تاى  الاتالش 
بتغث ق تاةاوز التثود المططعبئ وعغ أن ق ُغصدى 
ع شغ إدلإ صئض اظاعاء طحروع  سطى المسارضئ الاغ ُتةمَّ
أطرغضا شغ التض الظعائغ لفزطئ السعرغئ فن أطرغضا ترغث 

بصاء طسارضئ لاافاوض طع الظزام سظث التض الظعائغ.
٢- لضظ المحضطئ ضاظئ أن ترضغا تئثو شغ الزاعر طع 
المسارضئ وروجغا طع الظزام، أي عما شغ خخعطئ... 
بط تأزطئ المسألئ أضبر سظثطا ُأجصطئ الطائرة الروجغئ 

طظ صئض ذغارغظ أتراك شغ ٢٠١٥/١١/٢٤ ورضإ المعجئ 
أردوغان! ورشخ اقساثار... وفن أطرغضا ضاظئ طعامئ 
بأن تاعاشص ترضغا طع روجغا، شصث ضان رأغعا أن تساثر 
ترضغا وتاصارب طع روجغا، وعضثا ضان... شئسث أن ضاظئ 
وق  افجعاء  اخارصئ  الروجغئ  الطائرة  إن  تصعل  ترضغا 
تساتص اقساثار صاطئ وصثطئ اقساثار شغ ٢٠١٦/٦/٢٧: 
إن  بغسضعف  دغماري  الضرططغظ  باجط  الظاذص  (وصال 
"الرئغج الارضغ سئر سظ تساذفه وتسازغه التارة لسائطئ 
طدغفًا  اساثاره"  صثم  ضما  صاض،  الثي  الروجغ  الطغار 
إلخقح  بعجسه  طا  ضض  "جغئثل  إظه  صال  أردوغان  أن 
السقصات العدغئ تصطغثغاً بغظ ترضغا وروجغا"... السربغئ، 
(وصث  الاسعغخ  غحئه  طا  ضان  وضثلك  ٢٠١٦/٠٦/٢٧م) 
اصارح سمثة طظاةع ضمر الارضغ طظح طظجل لسائطئ الطغار 
المشثور خقل لصاء طع الصظخض السام الروجغ شغ طثغظئ 
أظطالغا جرى شغ وصئ جابص طظ غعم الةمسئ... روجغا 
الغعم ٢٠١٦/٧/١). وبسث أن ضان بعتغظ السثو الثي غصخش 
شغ  طسه  التثغث  أخئح  الارضمان  جئض  وخاخئ  افعض 
شغ  عاتفغاً  بئعتغظ  أردوغان  اتخض  شصث  ودغئ،  أجعاء 
٢٠١٦/٦/٢٩ (وبتسإ طخادر شغ الرئاجئ الارضغئ، شصث 
تمئ المضالمئ شغ أجعاء ودغئ لطشاغئ... السربغ الةثغث، 
خعرة  شغ  وروجغا  ترضغا  أخئتئ  بط   ...(٢٠١٦/٦/٢٩
رغط  بالخثغص  بعتغظ  أردوغان  شغثاذإ  افخثصاء 

[(واحظطظ: العقغات الماتثة تةمث طظح ترضغا طصاتقت اف ٣٥ الحئح... وصال طاتثث باجط الئظااغعن "باظازار 
صرار خرغح طظ ترضغا باقطاظاع سظ تسطط ظزام اس ٤٠٠، تط تسطغص سمطغات الاسطغط وافظحطئ المرتئطئ بافسغض 
الصثرات الاحشغطغئ لطائرات إف ٣٥ شغ ترضغا". وأضاف "تعارظا طسامر طع ترضغا شغ حان عثه المسألئ المعمئ"...) 

[٢٠١٩/٤/١ i٢٤news.tv
والسآال: عع أن اتفاق ترضغا طع روجغا سطى خفصئ إس ٤٠٠ صث بثأ الاثاول شغه طظث حعر أغطعل ٢٠١٧، وتغظعا شإن 
أطرغضا لط تسارض بحثة سطى تطك اقتفاصغئ بض ضان طعصفعا أحئه بالاتفر، شما الثي جسطعا الغعم بسث ظتع جظئ 
وظخش ُتزعر عثه الحثة الاغ عغ أحئه بالاعثغث لارضغا إذا اجاطمئ عثه الخفصئ طظ روجغا؟ وججاك اهللا خغرًا.
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شغ  السغاجغ  العجط  ترضئ  ضاظئ  الثي  العصئ  شغ 
جّمغ  طا  سصث  لارتغإ  سةض  سطى  تسسى  ذرابطج 
لعضع  الحعر  عثا  طظاخش  شغ  الةاطع"  "بالمآتمر 
لغئغا طعضع الاظفغث "ضما  خرغطئ التض السغاجغ شغ 
ضاائئه  باترغك  تفار  صام  العصئ  عثا  شغ  غّثسعن"، 
الساخمئ)  (ذرابطج  الئقد  غرب  اتةاه  شغ  المسطتئ 
واتثث ختراء الةظعب طسئرًا له لطعخعل إلى ذرابطج، 
جاسقً طظ طثغظئ غرغان ظصطئ ارتضاز له لعجعد إتثى 
العتثات شغ غرغان اظتازت له، وذارت افخئار بسغطرة 
تفار سطى غرغان العاصسئ سطى بسث ١٠٠ ضطط تصرغئاً سظ 

الساخمئ. ولثلك ق بث طظ تسةغض العصائع الاالغئ:
- تفار شغ تسةغض خعتغ غسطظ بثاغئ طا جّماه "سمطغئ 

تترغر ذرابطج".

- السراج رئغج المةطج الرئاجغ غأطر الصعات الةعغئ 
باجاسمال الصعة لطاخثي لضض طظ غعثد الساخمئ.

- السراج غأطر رئاجئ افرضان والمظاذص السسضرغئ برشع 
درجئ اقجاسثاد والاخثي لضض طظ غعثد المثظغغظ.

- وزارة الثاخطغئ تسطظ تالئ الطعارئ الصخعى وتساثسغ 
شغ  أطظغ  خرق  في  والاخثي  افطظغئ  العتثات  ضاشئ 

الساخمئ.
تأطر  "طخراتئ"  العجطى  السسضرغئ  المظطصئ  صغادة   -

ضاائإ لعا بالاعجه إلى ذرابطج.
- طثغظئ طخراتئ خاتئئ أضئر صعة سسضرغئ شغ الشرب 

الطغئغ تسطظ الظفغر السام.
جظعب  لتفار  تةمساً  تعاجط  ذرابطج  تماغئ  صعات   -

ذرابطج ٨٠ ضطط جظعب.
تطك عغ أبرز أتثاث غعم الثمغج.

- شغ الغعم الاالغ جغطرت صعات الجاوغئ الاابسئ لتضعطئ 
العشاق سطى ضاغئئ لتفار شغ طظطصئ ٢٧ غرب ذرابطج 

وأجر ضاطض أسثادعا وغظط سثتعا.
- صغام جقح الةع الاابع لطسراج بصخش تةمع لتفار شغ 

طظطصئ "العغرة" جظعب ذرابطج.
سطغه  جغطرت  أن  بسث  ذرابطج  ططار  اجارجاع   -

طةمعسئ تابسئ لتفار.
تطك عغ طةمض افتثاث السسضرغئ...

وشغ العصئ ظفسه تترضئ الثول الثارجغئ:
- أطرغضا غخثر وزغر خارجغاعا بغاظاً "ظاابع العضع سظ 
ضبإ شغ لغئغا وظثسط المسار الثي تصعده افطط الماتثة"

- برغطاظغا تطالإ بسصث اجاماع ذارئ لمةطج افطظ 
الثولغ بحأن تطعرات افوضاع شغ لغئغا.

الةمسئ:  ذرابطج  شغ  الماتثة  لفطط  السام  افطغظ   -
"التض شغ لغئغا غةإ أن غضعن جغاجغاً طظ خقل التعار".

- افطغظ السام لفطط الماتثة: "لظ غضعن عظاك طآتمر 
وذظغ لطتعار شغ عثه الزروف"...

شغ طتاولئ لفعط دققت وأجئاب طا غتخض شصث ضاظئ 
لطتعار  الةاطع  (المآتمر  سصث  إلى  طعجعئ  افظزار  ضض 
الطغئغ – الطغئغ) شغ طثغظئ سعاطج العاصسئ سطى ظصطئ 
الاصاء التثود الطغئغئ الاعظسغئ الةجائرغئ سطى طصربئ طظ 
تعاجث صعي لطةغح الةجائري، الثي تسارض دولاه أي 

صاطئ افجعجة افطظغئ شغ سمان بإغقق الصاسئ الاغ تةجعا تجب الاترغر شغ وقغئ افردن، وإسقم خاتئعا بمظع 
الصغام بأغئ شسالغئ شغعا وذلك غعم الةمسئ الماضغ ٢٩ رجإ ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٤/٥م، بسث أن ضان التجب صث أسث الارتغئات 
لسصث طةمعسئ طظ المتاضرات شغ تطك الصاسئ وتتعغض الفسالغئ قتصا لمآتمر تتئ سظعان "حعر رجإ حعر الثقشئ 
وشغ ذضراعا ضغش ظسغثعا". وصث أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ افردن بعثا الخثد بغاظا ختفغا صال 
شغه: "عثا الظزام وأجعجته الصمسغئ وبضض جرأة وخفاصئ غتارب اهللا ودغظه وتمطئ دسعته شغ ضض بصسئ غخض إلغعا 
شغ السالط وشغ ضض زطان طظث أن أوجثته برغطاظغا رأس الضفر، وعع طثطص لطضفر وأعطه تاى الظثاع، وطظشمج شغ 
خثطئ الضفر وطتاربئ دغظ اهللا اإلجقم تاى البمالئ، شعع غقتص تمطئ الثسعة بسةظعط واساصالعط ودعط بغعتعط 
واجاتقل ترطاتعا شغ جظح الزقم وق غراسغ ترطئ لعا، وضان آخرعا صئض غعطغظ باساصال المربغ الفاضض ولغث 

تةازات ودعط بغاه وضرب أوقده، وغفرض سطغعط الضفاقت واإلصاطات الةئرغئ تاى بسث أتضام صدائه العضسغ".

أغعا افعض شغ افرض المئارضئ شطسطغظ: إن شطسطغظ ُغثبر لعا جرغمئ ضئرى وخغاظئ سزمى ق تصض سظ خغاظئ 
غرغثوظعا أضبر إجراطًا  سام ٤٨، بض  خغاظاعط شغ  أو  سام ٦٧  التضام شغ  خغاظئ  تثاطش سظ  وق  أوجطع،  اتفاق 
وأحث خغاظئ، ورطعز الثغاظئ عثه المرة، بالعث الثغاظئ واإلجرام، عط تضام طخر وافردن وطمطضئ آل جسعد، 
غحارضعط شغ ذلك طظ ق خقق لعط طظ المظافسغظ والمرتجصئ طظ أصجام شطسطغظ، لثا شإظظا ظتثر أعض شطسطغظ 
والمثطخغظ طظ أبظائعا طظ العصعع شغ أقسغئعط أو العبعق بأي ذرف طظ عثه افذراف، شالسططئ الفطسطغظغئ 
تحربئ الثغاظئ تاى أضتئ جةغئ طظ جةاغاعا، وتضام المسطمغظ أذل طظ الطرغص الاغ ُتثاس، ورأس الضفر 
أطرغضا وأسثاء اإلجقم لسان تالعط غصعل إطا أن تصئطعا بالثل وتثظغج المصثجات وظعإ البروات والثدعع 
وأبظاءظا  دغظظا  اجاعثشعا  اإلجقم  أسثاء  إن  والثراب.  والاثطغر  والاحرغث  الصاض  طخغرضط  جغضعن  أو  لطسمقء 
وأسراضظا وطصثجاتظا ولط غئصعا ترطئ إق واظاعضععا، وعثه الةرائط تمئ بشطاء وطساوظئ طظ تضام المسطمغظ 
الماآطرغظ، وق جئغض لرشع الثل سظا إق باقساخام بتئض اهللا الماغظ، والئراءة طظ المةرطغظ والثائظغظ، وإسادة 
صدغئ شطسطغظ إلى تدظعا افخغض، افطئ اإلجقطغئ، واجاظخار افطئ وجغعحعا إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ 
سطى طظعاج الظئعة وتترغر بغئ المصثس. شبصعا باهللا الصعي السجغج، بط بصعا بأطاضط شعغ أطئ اجائاعا اهللا لقجقم، 
شإن ضئئ الغعم ضئعة شإظعا بعمئ رجالعا المثطخغظ جاظعخ طظ ضئعتعا وتسغث جغرة الراحثغظ... شظتظ سطى 
طعسث طع ظخر اهللا وتتصغص بحرى رجعله  وظجول الثقشئ بئغئ المصثس، وتثبروا صعل اهللا تسالى: ﴿إِنَّا َجَْنرُصُ 

ْشَهاُد﴾.
َ ْ
ْغَيا َويَْوَم َفُقوُم األ ُّ ََياةِ ا

ْ
ِيَن آَمُنوا يِف احل َّ رُُسلََنا وَا

جغطرة لتفار سطى افوضاع شغ لغئغا.
وضما عع طسطعم شصث ذعإ السّراج شغ الحعر الماضغ 
إلى أبع ظئغ بثسعة رجمغئ لقجاماع بتفار رغط أظه 
لط تظحر أي خعرة لطصاء ولضظ ظحر طا جّمغ "بافاعط 
بغظ اقبظغظ" سطى اصاسام السططئ شغ ذرابطج بمسجل 
سظ بصغئ الفرصاء اآلخرغظ طما أتثث طعجئ طظ الشدإ 
سظث اآلخرغظ سطى اخاقف طحاربعط. وصث سّئر أتثعط 
تر  طبض  "لطثضر  صاسثة  سطى  جاء  اقصاسام  عثا  بأن 

افظبغغظ" بغظ تفار والسّراج.
وضان طظ الماعصع أن غامضظ غسان جقطئ سظ ذرغص 
المآتمر الةاطع شغ "غثاطج" شغ عثا الحعر طظ إصرار 
ورصئ الافاعط عثه ولضظ غئثو أن أطرغضا وأتقشعا شغ 
المظطصئ لط غرضعط طا تط اقتفاق سطغه، شضاظئ عثه 

التمطئ طظ تفار، طساشقً سةج الةجائر سظ الصغام بأي 
الثاخطغئ  أوضاسعا  شغ  قظحشالعا  تثودعا  سطى  شسض 
"المشحعحئ"  الفرظسغئ  الاطمغظات  لئسخ  ربما  أو 
لطةجائرغغظ بأن افطر ق غحضض خطعرة سطغعط، وطغًق 
طظ بسبئ افطط الماتثة لدرورة إسطاء أطرغضا وسمغطعا 
تفار العصئ والفرخئ لطصغام باعثغث ذرابطج وبالاالغ 
تعثغث ظفعذ أوروبا شغ لغئغا طظ أجض سصث "المآتمر 
ضما  ظاائةه  شاضعن  تفار  جقح  تعثغث  تتئ  الةاطع" 

ترغث أطرغضا.
شأطرغضا تمارس جغاجئ الضثب الثي تثسغ شغه بأظعا 
أبعاب  سطى  بتفار  تثشع  شعغ  السغاجغ،  التض  طع 
الساخمئ ذرابطج ولثلك ضان وزغر الثاخطغئ "الصعي 
افطمغئ  الئسبئ  طاعماً  غخّرح  السّراج"  تضعطئ  شغ 
سمطغئ  بثسط  سربغئ  دوقً  وطاعماً  تفار  طع  بالاعاذآ 
تفار عثه بض طخرتاً: "أظظا لط ظسث ظبص شغ المةامع 

الثولغ وجعف ظسامث سطى أظفسظا".
وعثا غثل دقلئ واضتئ سطى أن الخراع شغ بقدظا بغظ 
أطرغضا وطا تئصى طظ أوروبا بات سطظغاً غغر طساار وعثا 
ظاعر شغ الئغاظات الاغ أخثرعا السراج وافواطر الاغ 
أسطاعا لطعتثات السسضرغئ بدرورة الاخثي لسمطغئ 
تفار. وضاظئ طظ ظاائةعا الئارتئ خسائر شادتئ شغ 

ططغحغات تفار طظ افجر والصاض وغظط السااد.
وعثا صث غضعن طثخًق إلى ترب ضروس ق تئصغ وق 
تثر، وعع شغ تث ذاته طصخث أطرغضا فظعا تسمض سطى 
إغصاع الاثطغر شغ بقدظا، وعثا ق ظتااج إلى سظاء تفضغر 
شغ إدراضه شعع طحاعث طتسعس ططمعس شغ الئقد 
السربغئ وخخعخاً شغ الئقد الاغ صاطئ شغعا البعرات.

الئقد  طظ  الماتثة  افطط  بسبئ  ذرد  أخئح  ولثلك 
وسثم  حآوظظا  شغ  بالاثخض  لعا  السماح  وسثم 
والاخرف  الضئرى  الثول  جفراء  إلطقءات  اقجاةابئ 
بمسجل سظ عآقء جمغساً عع ذرغص اقظسااق طظ ربصئ 
فَُّها 

َ
الضفار شغ بقدظا، واقلاجام بتضط اهللا تسالى: ﴿يَا ك

ُ َعلَْيِهْم َقْد يَئُِسوا  َّْوا َقْوًما َغِضَب ابَّ ِيَن آَمُنوا َال َيَتَول َّ ا
ْصَحاِب الُْقُبورِ﴾.

َ
اُر ِمْن أ ِمَن اْآلِخَرةِ َكَما يَئَِس الُْكفَّ

سطى  المآطظغظ  ظخر  ولغج  الظخر،  ذرغص  عع  شثلك 
 اهللا بسجغج

وطعط ضالةجائر غماطك ضض ُطصعطات الثولئ اإلجقطغئ، 
غتمض  لط  إذا  المسطمغظ  سطى  المتسعب  الاغار  شعثا 
طحروساً إجقطغاً تتعل إلى تغار سطماظغ ببعب أو بمزعر 
إجقطغ خاٍو طظ الثاخض، وبالاالغ ُغخئح تغارًا باظعغاً ق 

صغمئ له، وق غآبر، وق غفغث إق أسثاء اإلجقم.
إّن طا غتثق بالتراك الحسئغ شغ الةجائر الغعم طآاطرة 
خطغرة غاط طظ خقلعا تسّمث تشغغإ الاغار اإلجقطغ، 
ططالئه  اخاجال  لطتراك  وُغــراد  اإلجــقطــغ،  والفضر 
الحثص  وتشغغر  بعتفطغصئ،  حثص  باشغغر  وتخرعا 
به،  حئغه  وغأتغ  بعتفطغصئ  شغثعإ  جثًا،  جعض  سمض 
تعل  ُطظعضئ  دورًة  دار  صث  غضعن  شالاشغغر  وبالاالغ 

ظفسه، وجغظاعغ به إلى الغأس والثمعد.
جثغثة،  جغظارغععات  شغ  تثخض  الطسئئ  بثأت  لصث 
شضرة  ذــرح  خالح  صاغث  أتمث  ــان  افرض وزغــر  شعثا 
تفسغض المادة ١٠٢ وعع طا غسظغ أّن السططئ جاعجة 
لاشغغر افحثاص ق الظزام، وعظا تضمظ المآاطرة سطى 
التراك، شئثقً طظ المطالئئ باشغغر الظزام بضض أرضاظه 
ورطعزه غاط تشغغر بسخ افحثاص، وغاضّرر شغ الةجائر 
السغظارغع ظفسه الثي تثث شغ تعظج شثعإ بظ سطغ 
وجاء السئسغ، وشغ طخر ذعإ طئارك وجاء السغسغ، 
شعثه عغ المآاطرة، وعغ طآاطرة ُغمسك الشرب جغثًا 
بثغعذعا سظ ُبسث، وعثشعا الرئغج عع إبساد اإلجقم 
سظ التضط، وعثه المآاطرة ق غئططعا إق تئظغ طحروع 
تعله  وتطاش  اإلجقطغ  الاغار  غائّظاه  واضح  إجقطغ 
وُتصام  الفاجث،  الةمععرغئ  ظزام  وغعثم  الةماعغر، 
سطى أظصاضعا دولئ إجقطغئ تتضط الظاس بحرع اهللا، 

وتتمض دسعة اإلجقم إلى السالط.
سطى الساططغظ لطاشغغر أْن ُغمّغجوا بغظ طحروع اإلجقم 
وبغظ  اإلجقطغئ،  الثولئ  بظاء  طحروع  وعع  السزغط 
الاغ  والثثطاتغئ  واقجاماسغئ  اقصاخادغئ  الئراطب 
تطرتعا افتجاب السطماظغئ وافتجاب اإلجقطغئ ضترضئ 
وق  طاحابعئ  افتــجاب  عثه  شئراطب  وتمج،  الئظاء 
تضاد تطتر بغظعا أي شارق ذي صغمئ شضطعا تثرج طظ 
المحضاة ظفسعا، شئرظاطب تمج طبق غصعل ظتظ ججء 
طظ تضاض الةجائر الثدراء، وظرشع حسارات الاتالش طع 
لةمغع  الترغات  ظحر  أعثاشظا  وطظ  العذظغغظ،  جمغع 
الئحر، وإصاطئ الثولئ الةجائرغئ العذظغئ وشصاً لثجاعر 
شما  سطماظغ؟  أم  إجقطغ  الئرظاطب  عثا  شعض   ،١٩٥٤
سقصئ الاغار اإلجقطغ بثجاعر ١٩٥٤؟! إّن طبض عثا 
غةطإ  وق  اإلجــقم،  أســثاء  ُغفرح  أّظــه  حك  ق  الطرح 

لطمسطمغظ إق الدغاع والفحض.
شإذا لط غضظ المحروع غظص سطى التضط بضااب اهللا 
أي  غعجث  شق  اهللا،  أظجل  بما  التضط  أي  رجعله،  وجظئ 
تشغغر، أّطا أْن ظسمع طظ طبض عثه الترضات اإلجقطغئ 
الطاطئ  عغ  شعثه  السطماظغغظ،  طع  الاظسغص  ضرورة 
طظ  اإلجـــقم  أســـثاء  طع  ُغظسصعن  شضغش  الضئرى، 
طحارضئ  صعاجط  عظاك  وعض  القدغظغغظ؟  السطماظغغظ 
بغظ اإلغمان والضفر، وبغظ التص والئاذض؟! شالسطماظغعن 
طسعط،  الاعاشص  غةعز  شق  اإلجــقم،  سطى  غتصثون 
إغماظظا  سظ  تثطغظا  أّظظا  إق  غسظغ  ق  الاعاشص  ذلك  فّن 

وإجقطظا، ودخطظا شغ سطماظغاعط المحآوطئ.
تراك  إلى  التالغ  التراك  عثا  غاتعل  أن  ظرجع  إظظا 
إجقطغ واضح، بمحروع إجقطغ واضح، وعع طحروع 
طظعاج  سطى  الثقشئ  التصغصغئ؛  اإلجقطغئ  الثولئ  بظاء 
الظئعة، وإْن لط غتخض عثا الاتعل شسعف تئصى افطعر 
سطى طا عغ سطغه، وجعف غظثم المئاعةعن شغ التراك 
سطى اخاغارعط لطسطماظغئ، وصغمئ التراك وصغمئ البعرة 
تضمظ شصط شغ تئظغ طحروع دولئ الثقشئ وعع وتثه 
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عثه  الةجائري  الحارع  تراك  شغ  الظزر  غطفئ  طّما  إّن 
سظ  ُطسئرًا  العادر،  ضالطعشان  اظططص  والــثي  افغــام، 
رغئٍئ خادصٍئ وجاّدة شغ الاشغغر، عع تشغغإ دور الاّغار 
اإلجقطغ شغه، شق تسمع له رضجًا، ذلك الاغار الثي ضان 
تّط  الاغ  افولى  الاشغغر  ُطتاولئ  شغ  افجاس  الثور  له 
وأدعا بةئروت السسضر، وباعاذآ طع الصعى اقجاسمارغئ 

شغ طططع تسسغظات الصرن المغقدي الُمظخرم.
شعاضح شغ عثا التراك تسّمث تشغغإ الاغار اإلجقطغ، 
والاساغط سطى ذضر العااشات اإلجقطغئ، طع أّظظا جمسظا 
بسخ العااشات الاغ ُتظادي بإصاطئ الثولئ اإلجقطغئ، 
لط  وضأّظعا  تماطاً  تةاعطاعا  اإلســقم  وجائض  ولضّظ 
خئر  العجائض  عــثه  ظصطئ  شصث  وبالمصابض  ُتعاش! 
اإلجقطغئ  اإلظصاذ  جئعئ  صادة  طظ  بطتاج  سطغ  اتاةاز 
المتزعرة ُبسغث ظجوله ُطئاحرًة إلى الحارع لطمحارضئ 

طع المازاعرغظ شغ اتاةاجاتعط.
وتاى رطعز الترضئ اإلجقطغئ المعالغئ لطظزام شصث تّط 
طظسعا طظ اقظثراط شغ الازاعرات، شسئث اهللا جاب اهللا 
الازاعرات،  شغ  المحارضئ  طظ  ُطظع  صادتعا  أبرز  أتث 
وسظثطا ظجل إلى الحارع تّط ذرده وإخراجه بضض خفاصئ.
شعثه الفةاجئ شغ الاساطض طع اإلجقطغغظ ضمظ عثا 
إصخاء  شغ  ُطاعاذؤئ  الُمسارضئ  أّن  سطى  تثل  التراك 
اإلجقطغغظ طظه بضض اتةاعاتعط وأذغاشعط تاى الظثاع 
صث  والُمسارضئ،  التضعطئ  أي  وأّظعما،  التضعطئ،  طع 
رضئاا المرضإ ظفسه شغ ُطعاجعئ طراضإ اإلجقطغغظ، 
وذلك بالرغط طظ تخرغتات ُطثغئئ لفطال خثرت سظ 
حثخغات طتسعبئ سطى اإلخعان ضسئث اهللا جاب اهللا 
بالسغطرة  ترغإ  ق  اإلجقطغئ  "الصعى  بأّن  صال  الثي 
طع  الاظسغص  وُترغث  سطغه،  الصفج  شغ  وق  التراك،  سطى 
ُطئّررًا  لطةظراقت  ظعّشر  ق  لضغ  السطماظغئ  الصعى  جمغع 
عثا  شّجاسئ  اإلجقطغعن  وغخئح  التراك،  عثا  لدرب 
الاخرغتات  عثه  شمبض  إجقطغئ"،  شعبغا  أو  التراك 
ولفجش ُطثّغئئ لفطال، فّن افخض شغ الاغار اإلجقطغ 
إجقطغ  بطث  شغ  خاّخًئ  حسئغ  تراك  أي  غاعّلى  أن 
ُطةاعث ضالةجائر، ق أْن غاعّرب طظ تتّمض طسآولغاته، 

وغثظع أطام السطماظغغظ الُماتالش طسعط!!
وبمبض عثه الاخرغتات الُماثاذلئ خّرح أتث الظاذصغظ 
غساثسغ  اقجقطغغظ  بروز  "إّن  شصال:  "تمج"  باجط 
التفغزئ  وُغبغر  السغاجغ،  اقجاصطاب  طظ  تالئ 
ششرغإ  السطمغئ"،  البعرة  شغ  لطحرضاء  افغثغعلعجغئ 
عع  اإلجقم  شضأّن  اقظعجاطغئ،  الاخرغتات  عثه  طبض 
شصط الثي ُغبغر التفغزئ أّطا الحغعسغعن والمارضسغعن 
آغئ  تسغظ  تجب  طظ  واقحاراضغعن  تّظعن،  ضطعغجة 
البصاشئ  غتمطعن  الثغظ  افطازغشغغظ  وبسخ  أتمث، 
طظ  ضض  طظ  وغغرعط  السطماظغغظ،  وجائر  الفرظسغئ، 
عّإ ودّب، شضطعط طسمعٌح لعط التدعر والُمحارضئ 
شغ التراك، وشصط الاغار اإلجقطغ عع الممظعع فّظه 
تسإ زسمعط غأتغ باقجاصطاب، شعع الفّجاسئ، وعع 
شصط الثي ُغبغر تفغزئ الةمغع!! تصاً إّظه طظطص غرغإ، 
بض طظطص شاجٌث طسعج، إّظه لضقٌم طآجش بالثات سظثطا 

غثرج طظ صادة شغ الاغار اإلجقطغ.
ببعٍب  سطماظغ  تغار  عع  الاغار  عثا  أّن  عغ  والتصغصئ 
إجقطغ، شئثقً طظ أن غصعم عثا الاغار بتراك تصغصغ 
ُغتّعل التراك إلى بعرة إجقطغئ تصغصغئ ُتتثث الاشغغر 
ظتع تطئغص اإلجقم وإصاطئ دولئ اإلجقم، ظةثه غاصعصع 
إلى ُطةرد أداة بغث السططئ السطماظغئ الفاجثة  ُطاتّعقً 

الاغ تائع الشرب وُتطّئص أتضام الضفر.
إن سطى الساططغظ شغ تصض الاشغغر أن غسعا تصغصئ السمض 
اإلجقطغ جغثًا، وأْن غثرضعا تمام اإلدراك وجعب السمض 
إلصاطئ دولئ اإلجقم التصغصغئ، خاخئ وأّظعط شغ بطث ضئغر 
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الطائرات طا بغظ بقبئ و٢٤٠ ضغطعطارا، وبإطضاظعا تثطغر 
جمغع أظعاع المصاتقت واساراض الخعارغت المةظتئ... 
وإلى جاظإ صثرتعا الاثطغرغئ، شإن طظزعطئ "إس ٤٠٠" 
تتااج شصط إلى خمج دصائص لغضعن الخاروخ جاعجا 
لقذقق، وصث تجود الةغح الروجغ بعا طظث سام ٢٠٠٧... 

الةجغرة شغ ٢٠١٧/١٢/٢٩).
طعصفًا  اقتفاصغئ  طظ  أطرغضا  وصفئ  التال  وبطئغسئ   -٦
أحئه بالاتفر وتسإ، طع أن ترضغا سدع شغ  عادئاً 
التطش افذطسغ وتظزغط افجطتئ خقل التطش تظزغط 
روجغا  طظ  أجطتئ  بغظه  غضعن  أن  طع  غاسارض  غربغ 
وبثاخئ إس ٤٠٠ الاغ تساطغع اخاراق المظزعطئ الشربغئ 
شغ التطش... ولضظ أطرغضا والتطش أبثوا تغظعا طعصفاً لغظًا 
قسائارغظ: افول أن أطرغضا بتاجئ إلى بصاء اقلاخاق بغظ 
روجغا وترضغا صائماً لمظع روجغا طظ العةعم سطى إدلإ 
السعرغئ،  لفزطئ  افطرغضغ  الظعائغ  التض  اضامال  صئض 
والباظغ أن أطرغضا تسائسث تظفغث عثه الخفصئ طا داطئ 
ترضغا شغ التطش افذطسغ، شق تسمح أطرغضا لارضغا أن 
شغ  الشربغئ  المظزعطئ  داخض  روجغئ  طظزعطئ  تعجث 
التطش افذطسغ... لعثغظ اقسائارغظ ضان طعصش أطرغضا 
وطظ بط التطش افذطسغ عادئاً ق غاةاوز الاتفر! (... 
وق تجال واحظطظ تخر سطى طعصفعا الاتفر إزاء حراء 
ترضغا عثه الخعارغت شغما اسائر تطش الظاتع أن طظ تص 
ترضغا اصاظاء افجطتئ الاغ تساسثعا شغ تفر أطظعا بسث 
أن أسطظئ أظصرة أن المظزعطئ الرئغسغئ لظ ُتثطب شغ 

طظزعطات الظاتع... الحرق افوجط ٢٠١٧/١٢/٢٨).
 ٧- وظاغةئ الخفصئ شصث اظاسحئ السقصات بغظ روجغا 
وترضغا اظاساحاً قشااً لطظزر وعثأت جئعئ إدلإ ظسئغاً... 
والمتادبات  الخثاصئ  عثه  أن  تزظ  روجغا  وضاظئ 
المحارضئ طع ترضغا جاسةض العخعل إلى تض تساطغع 
روجغا الثروج طظ طأزصعا، ولضظ التال اجامر ظتع جظئ 
إلى أواخر ٢٠١٨ ولط غاشغر حغء بالظسئئ لمأزق روجغا، 
الاغ  لطمتادبات  اعاماطاً  تعلغ  ق  أطرغضا  ضاظئ  شصث 
ضاظئ تةري وبثاخئ شغ أجااظئ بض تتدرعا ضمراصإ 
طبض افردن أو غمبطعا جفغرعا شغ ضازاخساان! وروجغا 
تثرك أن لغج عظاك تض إذا لط تحارك أطرغضا بخعرة 
جثغئ... وغئثو أن روجغا أدرضئ الطسئئ افطرغضغئ شصررت 
العةعم سطى إدلإ وضاظئ لشئائعا تزظ أن ترضغا جاصش 
طسعا شفعجؤئ بمعصفعا الراشخ وطظ بط أسادت صعاتعا 
إلى بضظاتعا! وصث وضتظا عثا افطر شغ جعاب جابص شغ 
٢٠١٨/٩/٢٢: [ولما تط تحر البعرة السعرغئ المسطتئ شغ 
إدلإ، وأرادت روجغا اقجامرار شغ أسمالعا السسضرغئ، 
شتحثت وتعسثت وظاورت شغ الماعجط بئعارج ضئغرة 
وصاذشات جعغئ اجاراتغةغئ وأغطصئ المةال الةعي شغ 
حرصغ الماعجط لطمرة افولى شغ تارغثعا، شصث وجثت 
ظفسعا أطام طأزق ضئغر تغث حاعثت روجغا أطعرًا لط 

تضظ شغ تسئاظعا:
إدلإ،  سطى  حاططئ  ترب  سطى  ترضغا  تعاشص  لط   ... أ- 
(واسائر العزغر الارضغ أظه غظئشغ تتثغث "اإلرعابغغظ" 
إدلإ  سطى  حاططئ  ترب  حظ  غخح  وق  وطتارباعط، 
وصخفعا بحضض سحعائغ. سظإ بطثي ٢٠١٨/٨/١٤)، وصث 
تةّطئ طسارضئ ترضغا لطترب بحضض واضح أبظاء طآتمر 
وأبرزت  وإغران،  وترضغا  روجغا  رؤجاء  بغظ  ذعران 
سطى  الترب  طظ  طثاوَشعا  روجغا،  شاجأ  بحضض  ترضغا، 
روجغا  وأترجئ  إلغعا،  القجؤغظ  تثشص  وطظ  إدلإ، 
شغ  السغاجغ  التض  سطى  لطصداء  أداًة  الترب  باسائار 
جعرغا، (صال الرئغج الارضغ رجإ ذغإ أردوغان الغعم 
الةمسئ إن اجامرار العةمات سطى طتاشزئ إدلإ الاغ 
السمطغئ  اظعغار  إلى  جغآدي  المسارضئ  سطغعا  تسغطر 
السغاجغئ شغ جعرغا... الغعم السابع ٢٠١٨/٩/٧)، وبعثا 
شصث أخئتئ ترضغا سصئئ أطام الطمعح الروجغ بالصداء 
سطى الفخائض السسضرغئ شغ إدلإ. وفظعا ضثلك، شصث 
وبعتغظ  أردوغان  بغظ  باظغاً  اجاماساً  افطر  اجاثسى 
٢٠١٨/٩/١٦ شغ جعتحغ، أي بسث تسسئ أغام شصط طظ 

اجاماسعما شغ ذعران...
ب- وعضثا شإن أطرغضا ترغث لروجغا أن تئصى سالصًئ شغ 
جعرغا، ق تساطغع الثروج طظعا إلى أن تظاعغ أطرغضا 
طظ تظفغث التض السغاجغ وشص طثططاتعا... لصث باتئ 
أدرضئ  وربما  افطرغضغئ،  السغاجئ  عثه  تسغ  روجغا 
تعرغط أطرغضا لعا شغ جعرغا، وعغ شسقً سالصٌئ شغعا ق 
تساطغع الثروج إق بإذن أطرغضا الاغ تماطك ضاشئ أدوات 
الاأبغر شغ جعرغا، لثلك لط تساطع إضمال عةعطعا الثي 
أسثت له إلظعاء افزطئ شغ إدلإ سطى ذرغصاعا فن ترضغا 
بثشع طظ أطرغضا اسارضئ وإغران خمائ... وعضثا شحض 
اجاماع إغران ٢٠١٨/٩/٧ شغ إصرار خطئ روجغا لمعاجمئ 
غمخ  ولط  روجغا...  ذرغصئ  سطى  افزطئ  وإظعاء  إدلإ 
بعتغظ  أردوغان  اجاماع  سصث  تاى  أغام  بدسئ  جعى 
السقح!  طظجوسئ  طظطصئ  إظحاُء  العةعم  طتض  وتض 
وذلك بمئارضئ أطرغضغئ، شصث ظصطئ وضالئ ظعشساغ غعم 
صعله  افطرغضغئ  الثارجغئ  شغ  طسآول  سظ   ٢٠١٨/٩/١٨
لطعضالئ: "ظرتإ وظحةع روجغا وترضغا سطى اتثاذ خطعات 
سمطغئ لمظع العةعم السسضري طظ تضعطئ افجث وتطفائه 
سطى طتاشزئ إدلإ..." وصال الرئغج الروجغ شغ خاام 
لصائه ظزغره الارضغ شغ طظاةع جعتحغ الروجغ "صررظا 
إصاطئ طظطصئ طظجوسئ السقح بسرض غاراوح بغظ ١٥ و٢٠ 
ضغطعطارا سطى ذعل خط الاماس، اباثاًء طظ الثاطج 

سحر طظ تحرغظ افول/أضاعبر طظ عثا السام"... وأسطظ 
وزغر الثشاع الروجغ جغرغغ حعغشع لطعضاقت الروجغئ 
أن عثا اقتفاق جغمظع العةعم المرتصإ طظث أغام سطى 
آخر طسصض لطفخائض شغ جعرغا. وردًا سطى جآال تعل طا 
إذا ضان عثا اقتفاق غسظغ أظه لظ غضعن عظاك عةعم 
سسضري سطى إدلإ، أجاب العزغر "ظسط"، وشصا لعضالاغ 
"إظارشاضج" و"تاس"... وشغ المصابض، صال أردوغان شغ 
"إن  الرئغسغظ:  بغظ  اقجاماع  سصإ  الختفغ  المآتمر 
روجغا جااثث الثطعات القزطئ لدمان سثم تخعل 
إدلإ"...  شغ  الاخسغث  خفخ  طظطصئ  سطى  عةعم  أي 
شراظج ٢٤/ أ ف ب ٢٠١٨/٠٩/١٧)... وعضثا أوصفئ روجغا 
صخفعا سطى إدلإ وأسادت جفظعا الاغ ظاورت شغ الئتر 
أطرغضا  ورائعا  وطظ  ترضغا  اعامام  أن  أي  الماعجط... 
بمظع عةعم روجغا سطى إدلإ ضان شغ الثرجئ افولى 
لمخطتئ أطرغضا ولغج لمظع الظزام طظ العخعل إلدلإ 
شغه  ُتتضط  الثي  العصئ  شغ  بض  المثظغغظ،  لتماغئ  أو 
أطرغضا التض الثي ترغث وتثدع له روجغا شتغظعا تععن 
سظثعط دطاء إدلإ، طثظغغظ أو غغر طثظغغظ، طظجوسئ 
السقح أو غغر طظجوسئ السقح... وجغرتعط تظطص بثلك 
شغ طظاذص جعرغا المثاطفئ، وجرائمعط تاصثطعط طظ 

ضض جاظإ...] اظاعى اقصائاس.
ترضغا  وأن  خطاعا  بظةاح  أطرغضا  اذمأظئ  وبثلك   -٨
أخئتئ صادرة سطى إتئاط أي عةعم روجغ سطى إدلإ 
صئض اضامال التض افطرغضغ لفزطئ السعرغئ بأن تعجث 
له  وغضعن  التالغ  السمغض  غثطش  جثغثًا  سمغقً  أطرغضا 
صئعل طظ المسارضئ التالغئ وعثا غصادغ بطئغسئ التال 
أن تئصى المسارضئ شغ إدلإ لطافاوض طع الظزام إلصرار 
التضط الةثغث تسإ الثطئ افطرغضغئ... وبظاء سطغه شصث 
أخئتئ أطرغضا لغسئ بتاجئ إلى تساون ترضغا طع روجغا، 
والعةعم  التحعد  تحث  سطى  بصادرة  روجغا  تسث  شطط 
سطى إدلإ، ولثلك زال السئإ الثي جضائ أطرغضا طظ 
أجطه سظ اتفاصغئ ترضغا طع روجغا سطى خفصئ إس ٤٠٠، 
وسطغه بثأت طعاصش أطرغضا الماحثدة والمعثدة لارضغا 
إذا تط تظفغث الخفصئ ضمظزعطئ روجغئ داخض طظزعطئ 
التطش افذطسغ الشربغئ... وأخئتئ المعاصش افطرغضغئ 
ضث الخفصئ طاحثدة طع أظعا ضاظئ لغظئ تغظ سصثعا 
قخاقف تاجئ أطرغضغئ لاصارب ترضغا طع روجغا سظث سصث 

اقتفاصغئ ٢٠١٧، واظاعاء عثه التاجئ شغ ٢٠١٩...
٩- وطظ عثه المعاصش الماحثدة الاغ ُأسطظ سظعا:

أ- (تثر طسؤعلعن طظ العقغات الماتثة وتطش حمال 
افذطسغ (ظاتع) أظصرة طظ أظه ق غمضظ دطب المظزعطئ 
الروجغئ شغ المظزعطئ الةعغئ الخاروخغئ لطتطش وأن 
ترضغا  حراء  اتامال  جغدسش  إس ٤٠٠  طظزعطئ  حراء 
لمصاتقت إف ٣٥ طظ "لعضعغث طارتظ" افطرغضغئ وصث 
غآدي إلى سصعبات طظ جاظإ واحظطظ... جضاي ظغعز 

سربغئ. ٢٠١٩/٢/٢٦).
ب- (أسطظ الماتثث باجط وزارة الثشاع افطرغضغئ تحارلج 
سعاصإ  تعاجه  صث  ترضغا  أن   ٢٠١٩/٣/٨ الةمسئ  جاطرز 
خطغرة شغ تال احارت المظزعطئ الروجغئ المدادة، بط 
أضاف شغ طآتمر ختفغ شغ الئظااغعن (شغ تال احارت 
ترضغا إس ٤٠٠ جاضعن عظاك سعاصإ خطغرة سطى سقصاظا 
ولظ  خاص...  غحضض  السسضرغئ  وسقصاتظا  سام  بحضض 
غضعن بإطضاظعط التخعل سطى ذائرات إف ٣٥ وخعارغت 

باترغعت... DW شغ ٢٠١٩/٣/٨)
ج- (شغما صال طسآول شغ الثارجغئ افطغرضغئ، البقباء، 
إن العقغات الماتثة أخئرت ترضغا بأن اجامرار افخغرة 
شغ  طحارضاعا  جاعثد  الـ"إس ٤٠٠"،  خفصئ  شغ  صثطاً 
برظاطب الـ"إف ٣٥"، ضما جاعثد أي خفصئ جقح طصئطئ طع 
واحظطظ... وشغ أول إجراء أطغرضغ لمظع تسطغط ذائرات 
"إف ٣٥" لارضغا، ذضر طاتثث باجط وزارة الثشاع افطغرضغئ 
"الئظااغعن"، اإلبظغظ، أن العقغات الماتثة أوصفئ حتظ 
طسثات طاخطئ بعثه الطائرات فظصرة... وأبطس طخثران 
طططسان وضالئ "روغارز" بأن طسآولغظ أطغرضغغظ أبطشعا 
ظزراءعط افتراك شغ افغام الصطغطئ الماضغئ بأظعط لظ 
غتخطعا سطى حتظات أخرى طظ المسثات الماسطصئ بإف ٣٥ 

تامئ: اتفاق ترضغا طع روجغا سطى خفصئ إس ٤٠٠ وتثاسغاته
اجامرار روجغا بصخش المسطمغظ شغ جعرغا...!

أردوغان  ودخض  تمغمغئ  الخثاصئ  أخئتئ  وعضثا   -٣
جعاب  شغ  وصطظا  ولصاءات...  اتفاصات  شغ  بعتغظ  طع 
بعثا  تصعم  ترضغا  (وظطئ   :٢٠١٧/٢/٥ شغ  جابص  جآال 
إسقن  بسث  تاى  طثطص  ضاابع  فطرغضا  خثطًئ  الثور 
شعز الرئغج المظاثإ تراطإ ٢٠١٦/١١/٩، ولط تضظ تاى 
لافضر شغ أي تشغغرات طتامطئ بسث اجاقطه طعام طظخئه 
٢٠١٧/١/٢٠. وظزرًا فن تراطإ أظعر طروظئ تةاه روجغا 
شغ تمطاه اقظاثابغئ شصث ظظئ روجغا أن تتثغث طعسث 
افجااظئ بسث تظخغإ تراطإ جغةسض أطرغضا ترشع طظ 
حأن المآتمر بأن تتدره بمساعى رشغع، شروجغا ضاظئ 
تظازر سطى أتر طظ الةمر تسطُّط الرئغج تراطإ لمظخئه 
أطقً طظعا شغ أن وزغر خارجغئ تراطإ جغتدر، وعضثا 
شصث ضاظئ روجغا تاططع إلى أن غضعن طآتمر أجااظئ 
اظطقصئ لمفاوضات جقم حاططئ بغظ المسارضئ السعرغئ 
وتضعطئ بحار بثسط طظ تراطإ... وذلك ظاغةئ غئائعا 
السغاجغ شغ أن تراطإ غثسط روجغا! وطظ بط وجعئ 
الثسعة لعاحظطظ لتدعر المآتمر، وعغ تاعصع تدعر 
وشث سالغ المساعى، شضاظئ الخفسئ الاغ تطصاعا عغ أن 
تحارك واحظطظ-تراطإ شغ طفاوضات أجااظئ بإغفاد 
السفغر افطرغضغ شغ أجااظئ ضمراصإ! وعضثا اظسصثت 
 ٢٠١٧/١/٢٤ شغ  واظاعئ   ٢٠١٧/١/٢٣ أجااظئ  طفاوضات 
دوظما أي ظاغةئ ذات حأن بالظسئئ لعصش إذقق الظار، 
بض تضبش إذقق الظار سطى وادي بردى! وبطئغسئ التال 
دوظما أي تض جغاجغ، شظجلئ طفاوضات أجااظئ ضبغرًا 
سظ المساعى الثي أرادته روجغا له، واظاعئ المفاوضات 
بالمراوتئ تعل طربع وصش إذقق الظار!) اظاعى اقصائاس
٤- واجامر العضع عضثا تاى أواخر ٢٠١٧ شصث تأزم العضع 
الروجغ وأخئتئ روجغا تطعح بالصداء سطى المسارضئ 
شغ إدلإ وضان عثا اقعامام بالشاً لثرجئ خحغئ طسعا 
ذعع  سظ  وتثرج  رأجعا  روجغا  ترضإ  أن  طظ  أطرغضا 
التض  صئض  إدلإ  سطى  الظعائغ  لطعةعم  شُاسث  أطرغضا 
المرتطئ  عثه  شغ  السعرغئ.  لفزطئ  افطرغضغ  الظعائغ 
ضان طظ الدروري أن تاصارب ترضغا طع روجغا بصعة شغ 
طا غحئه الاتالش وطظ بط ق غصع عةعم ضاجح سطى إدلإ 
إق بمعاشصئ الطرشغظ، وعضثا ضاظئ خفصئ إس ٤٠٠ بمئطس 
خقل  وبثاخئ  لروجغا  ُطشرغئ  خفصئ  وعغ  ططغار   ٢,٥
أزطاعا اقصاخادغئ الاغ تمر بعا، وصث بررعا أردوغان 
بأن الطغارغظ افتراك تط اساصال أضبر طظ ظخفعط بسث 
طتاولئ اقظصقب السسضري الفاحطئ الاغ وصسئ طظاخش 
تمعز/غعلغع طظ سام ٢٠١٦، وطظ بط شإن الصعات الةعغئ 
الارضغئ ق تمطك سثدًا ضاشغاً طظ الطغارغظ الصادرغظ سطى 
ترضغا،  بتعزة  الاغ   ١٦ إف –  طصاتقت  جمغع  اجاثثام 
وإذن عغ بتاجئ إلى خفصئ إس٤٠٠ الروجغئ الماطعرة 
الطائرات  غصعدون  الثغظ  الطغارغظ  ظصص  لاسعغخ 
التربغئ، شاضعن ترضغا شغ أطان طظ تغث الثشاع الةعي.

٥- لصث اظفرجئ أجارغر روجغا تةاه عثه الخفصئ شعغ 
ترضج سطى ضسإ طجاغا طادغئ، شخفصئ إس ٤٠٠ طع ترضغا 
تسعغخ  طعجضع  وترغث  دوقر،  ططغار   ٢,٥ تثود  شغ 
سطغعا  افطرغضغئ  افوروبغئ  السصعبات  جراء  خسائرعا 
وطصاذسئ الضبغر طظعط لطظفط والشاز الروجغ، وضاظئ عثه 
الخفصئ سئارة سظ الاخاق جثغث بغظ روجغا وترضغا، ولما 
احارذئ ترضغا إلتمام الخفصئ اإلظااج المحارك (ظصطئ 
ختغفئ "أضحام" سظ وزغر الثارجغئ الارضغ طعلعد أوغطع 
صعله افبظغظ ٢٠١٧/١٠/٩ أن بقده صث تسسى وراء اتفاق 
لط  إذا  خاروخغ  دشاع  ظزام  قطاقك  أخرى  دولئ  طع 
تعاشص روجغا سطى اإلظااج المحارك لمظزعطئ خعارغت 
إس ٤٠٠ DW شغ ٢٠١٧/١٠/٩) بط رشدئ روجغا اإلظااج 
المحارك شاراجسئ ترضغا وواشصئ سطى الخفصئ لاعصش 
(أ  العةعم الروجغ سطى إدلإ الثي بثأته روجغا شسقً 
ف ب: صاض ٢٨ طثظغاً سطى افصض لغض الةمسئ السئئ شغ 
غارات جعغئ سطى بطثة ارطظاز شغ طتاشزئ إدلإ الاغ 
تسث بغظ طظاذص خفخ الاعتر شغ حمال غرب جعرغا، 
بتسإ طا أسطظ المرخث السعري لتصعق اإلظسان. وضان 
١٢ صاغقً وردوا شغ تخغطئ جابصئ أسطظعا طساء الةمسئ 
المرخث... وضاظئ طتاشزئ إدلإ ُأسطظئ طظطصئ خفخ 
تعتر بمعجإ اتفاق أجااظئ وطع ذلك عاجماعا روجغا... 
"تظفغث  الى:  المرخث  طثغر  الرتمظ  سئث  راطغ  وأحار 
أرطظاز  بطثة  اجاعثشئ  باظغئ  غارة  التربغئ  الطائرات 
الطائرات  صخفئ  تغث  الشربغ،  الحمالغ  إدلإ  برغش 
إظصاذ  سمطغئ  خقل  افولى،  الشارة  تظفغث  طظاذص  عثه 
المئاظغ  أظصاض  تتئ  طظ  السالصغظ  واظاحال  الةرتى 
طظ  المرخث  وتابع  التربغئ".  الطائرات  دطرتعا  الاغ 
جعئ اخرى، ان ١٣ طثظغاً آخرغظ ُصاطعا شغ سمطغات صخش 
شغ طثاطش طظاذص المتاشزئ. وتاسرض طتاشزئ إدلإ 
طظث أجئعسغظ لشارات روجغئ وأخرى جعرغئ طضبفئ... 
الخفصئ  ُسصثت  وعضثا  شغ ٢٠١٧/٠٩/٣٠م)  الثطغب  أخئار 
سعدته  خقل   - أردوغان  وصال  المحارك!  اإلظااج  دون 
طظ رتطئ إلى أوضراظغا وخربغا - (إظه لظ غضعن عظاك 
إظااج طحارك بالمرتطئ افولى طظ خعارغت "أس ٤٠٠" 
الاغ جاحارغعا بقده، لضظ شغ المرتطئ الباظغئ "جظاثث 
بإذن اهللا خطعات بثخعص اإلظااج المحارك". و"إس 
٤٠٠" طظزعطئ خعارغت طاطعرة صادرة سطى تثطغر أعثاف 
طظ طساشات بسغثة، وغخض سثد افعثاف الاغ بإطضاظعا 
تائسعا شغ وصئ واتث إلى بقبمؤئ، وغئطس طثى تثطغر 

ضمظ الفسالغات الاغ غظزمعا تجب الاترغر/ وقغئ السعدان شغ حعر رجإ المترم إتغاء لثضرى عثم دولئ 
اإلجقم (الثقشئ)، سصث الصسط الظسائغ شغ تجب الاترغر / وقغئ السعدان ظثوة ضئرى بمظطصئ التاج غعجش 
غعم الثمغج، ٢٨ رجإ المترم ١٤٤٠عـ، المعاشص ٠٤ ظغسان/أبرغض ٢٠١٩م الساسئ التادغئ سحرة خئاتا وضاظئ 

بسظعان:
"شغ الثضرى الـ ٩٨ لعثم الثقشئ شطظسمض إلسادتعا راحثة سطى طظعاج الظئعة"

وتدمظئ الظثوة بقث ضطمات؛ ضاظئ الضطمئ افولى لفخئ "أم طساذ" سدع تجب الاترغر بسظعان "أدرضعا افطر 
طظعب  سطى  "الاشغغر  بسظعان  الاترغر  تجب  سدع  أغمظ"  "أم  لفخئ  الباظغئ  والضطمئ  بعرتضط"،  تسرق  ق  تاى 
الظئعة"، والضطمئ البالبئ لفخئ "أم أبع بضر" بسظعان "الثقشئ الراحثة خغار المسطمغظ". وصث بغظئ افخعات 
طظ  الافاسض  وضان  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  الحرسغئ  والطرغصئ  اإلجقطغئ  افطئ  لمحضقت  الحرسغئ  التطعل 
التدعر جغث جثا وأبظئ التاضرات سطى سمض تجب الاترغر الرائث الثي ق غضثب أعطه ودارت ظصاحات سثغثة 
قتصًا تعل بعرات افطئ اإلجقطغئ شغ حاى الئقد اإلجقطغئ. واظاعئ الفسالغئ بالثسعة لطسمض الةاد لطاشغغر 

طع تجب الاترغر.

حزب التحرير/ والية السودان (القسم النسائي)
ندوة "في الذكرى الـ٩٨ لهدم الخالفة فلنعمل إلعادتها راشدة 

على منهاج النبوة"

والقزطئ لقسثاد لعخعل الطائرات الحئح الاغ تخظسعا 
الئظااغعن  باجط  الماتثث  وصال  طارتظ...  لعضعغث 
"لتغظ  بغان:  شغ  أظثروز،  طاغك  ضعلعظغض،  الطفاظاظئ 
خثور صرار ترضغ ق لئج شغه بالاثطغ سظ حتظات إس 
٤٠٠، شإن الحتظات وافظحطئ المرتئطئ بصثرات ترضغا 
سطى تحشغض ذائرات إف ٣٥ جااعصش". السربغئ ظئ شغ 

(٢٠١٩/٤/٢
روبرت  افطغرضغ  الثارجغئ  وزغر  طساسث  (وضان  د- 
باقدغظع صال إن واحظطظ صطصئ بحضض جثي تةاه عثه 
الخفصئ. ضما حثد باقدغظع سطى أن عظاك إسادة طتامطئ 
ترضغا،  طع   ٣٥ إف  لطائرات  المحارك  باإلظااج  لطافضغر 
وضثلك أي خفصات جقح أخرى شغ المساصئض. وذضر 
والحثخغات  الثاخئ  المآجسات  أو  الثولئ  أن  أغداً 
المحارضئ شغ حراء إس ٤٠٠ غمضظ أن تثدع لسصعبات 
طتامطئ بمعجإ صاظعن " CAATSA". Kurdstreet شغ 

.(٢٠١٩/٣/١١
 ١٠- أطا الماعصع بالظسئئ لاظفغث الخفصئ شعع غاراوح بغظ 

افطعر الاالغئ:
الخفصئ،  شغ  صثطا  المدغ  سثم  ترضغا  تصرر  أن  أ- 
ظزرًا قرتئاذاتعا العبغصئ بأطرغضا جغاجغاً واصاخادغاً، 
طبض  تضاغضغئ،  أجطتئ  بحراء  الخفصئ  تسعض  وأن 
إذ  إس-٤٠٠،  خفصئ  طظ  بثقً  روجغا  طظ  المروتغات، 
إن طبض عثه افجطتئ الاضاغضغئ لظ تتزى برد شسض 
سثائغ طظ تطش الظاتع أو العقغات الماتثة، وطظ بط 
تتفر  دشاسغئ  طسثات  سطى  أطرغضا  طظ  ترضغا  تتخض 
وزغر  بأسمال  الصائط  حاظاعان  باترغك  صال  أطظعا... 
الغعم  الئظااغعن  شغ  لطختفغغظ  افطرغضغ  الثشاع 
غتخطعن  بتغث  المحضطئ  ظتض  أن  ("أتعصع  البقباء 
سطى المسثات الثشاسغئ المظاجئئ شغما غاسطص بخعارغت 
باترغعت وذائرات إف-٣٥". السربغئ ظئ شغ ٢٠١٩/٤/٢).

ب- أو غطرح افطرغضغعن "التض الغعظاظغ"، أي وضع 
لرتمئ  وترضعا  طساعدسات  شغ  الروجغئ  الخعارغت 
طظ  باترغعت  خعارغت  بطارغات  حراء  طصابض  الخثأ، 
العقغات الماتثة الاغ تئطس ضطفاعا بقبئ ططغارات دوقر 
شغ  الروجغئ  الخعارغت  صخئ  وتسعد  المطغار.  وظخش 
الغعظان إلى أن طعجضع باساعا أخق لصئرص الاغ دشسئ 
بمظعا، لضظ اساراضات أظصرة الحثغثة أرغمئ أبغظا سطى 
اقتافاظ بعا لثغعا تةظئاً فزطئ خطغرة طع ترضغا. وعع 
طا غسظغ أن غثشع افتراك عثا المئطس إضاشئ إلى ططغارغظ 
وعثا  الروجغئ!  الخعارغت  بمظ  الثوقرات  طظ  وظخش 
التض غظاجإ دوظالث تراطإ بالاأضغث، لضظ ضطفاه المالغئ 
طثاشع  طرطى  شغ  الارضغئ  التضعطئ  جادع  الئاعزئ 
تاعط  أن  تصعا  طظ  جغضعن  الاغ  الارضغئ  المسارضئ 
التضعطئ بالافرغط بأطعال الحسإ الارضغ سطى طثبح 

أخطاء السغاجئ الثارجغئ لطتضعطئ.
ج- أو طظ الممضظ إرجال عثا الظزام إلى دولئ بالبئ 
طع  غاماحى  أغدا  وعع  روجغا  إجثاط  لسثم  ضالعظث 

اجاراتغةغئ أطرغضا لاطعغص الخغظ.
وغئثو أن اقتامال افرجح عع افول (الظصطئ أ) تغث 
لعتر أن الاخرغتات التالغئ طظ أذراف الصدغئ تمعث 
لثلك طبض تخرغح حاظاعان المثضعر أسقه شغ ٢٠١٩/٤/٢، 
لحآون  الروجغ  العزراء  رئغج  ظائإ  تخرغح  وضثلك 
الاخظغع السسضري: (ق تعجث طثاوف لثغظا طظ إطضاظغئ 
تراجع ترضغا سظ خفصئ إس ٤٠٠ الةجغرة شغ ٢٠١٩/٤/٣) 
وأغداً طا ظصطاه الةجغرة شغ الغعم ظفسه ٢٠١٩/٤/٣ (لط 
الروجغ  الثوطا  بمةطج  الثشاع  لةظئ  رئغج  غسائسث 
خفصئ  سظ  ترضغا  تثطغ  إطضاظغئ  حاطاظعف  شقدغمغر 
طظزعطئ خعارغت إس ٤٠٠ طع روجغا... الةجغرة ظئ شغ 
الغعم  عثا  التثث  السربغئ  ظصطاه  طا  وأغداً   ،(٢٠١٩/٤/٣
واحظطظ  طع  سمض  لمةمعسئ  تثسع  (ترضغا   :٢٠١٩/٤/٤
تئتث خطر طظزعطئ الخعارغت الروجغئ إس ٤٠٠)... وضض 
عثا غرجح اقتامال افول بسثم تظفغث خفصئ الخعارغت 

 طع روجغا، أي إلشاء الخفصئ
الباطظ والسحرون طظ رجإ ١٤٤٠عـ

٢٠١٩/٤/٤م
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افربساء ٤ طظ حسئان ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١٠ ظغسان/أبرغض ٢٠١٩ طـ  ٤     السثد ٢٢٩

جاوا   / طــادورا  شغ  السطماء  ططاصى  تدر 
المترم  رجإ   ٢٤ افتــث،  غعم  الحرصغئ 
١٤٤٠عـ المعاشص ٣١ آذار/طارس ٢٠١٩م 
والحغعخ  السطماء  طظ   ٦٠٠ طظ  أضبر 
وطصثطغ الرساغئ الثاخطغئ اإلجقطغئ، بما 
تجاطظ  والثي  وأجاتثة،  تئاغإ  ذلك  شغ 
طع إتغاء ذضرى إجراء وطسراج رجعل اهللا 
اإلجقم  بأن  المسطمغظ  السطماُء  ذّضر   .
الثي  العتغث  الثغظ  وأظه  ضاطض  دغظ  عع 
تسالى:  صال  وتسالى،  جئتاظه  اهللا  بارضه 
ْيَمْمُت 

َ
وَأ دِيَنُكْم  لَُكْم  ْكَملُْت 

َ
أ ﴿الَْيوَْم 

ِْسَالَم 
ْ

اإل لَُكُم  َوَرِضيُت  نِْعَمتِي  َعلَْيُكْم 
دِيناً﴾. والثقشئ ججء ق غاةجأ طظ افتضام 
اإلجقطغئ الاغ غطجم تطئغصعا، فجض ذلك 
وتعثغث  طظع  أسمال  طظ  سمض  ضض  شإن 

جاشرًا سطى اإلجقم وطظعةه شغ التغاة. ضما  وتةرغط واضطعاد الضفاح طظ أجض إصاطاعا غسث جرغمئ وتسثغاً 
أضث اقجاماع سطى أن المثاشسغظ والةماسات والمظزمات والاضاقت الاغ تضاشح طظ أجض إصاطئ دولئ الثقشئ 
عط أحثاص وطةمعسات وتضاقت وطظزمات غاعلعن وغتمطعن الحآون الثغظغئ وق غةعز أن غاسرضعا لطمظع 
والاعثغث والاةرغط واقضطعاد. ضما أضث جمغع السطماء الثغظ تدروا اقجاماع طرة أخرى الاجاطعط بأن غضعظعا 
دوطا طع تمطئ الثسعة اإلجقطغئ والثشاع سظعط بما شغ ذلك الثشاع سظ تمطئ الثسعة إلى إصاطئ دولئ الثقشئ 

سطى طظعاج الظئعة.

َُهوَد وَاجََّصاَرى  ْ ِيَن آَمُنوا َال َيتَِّخُذوا ا َّ فَُّها ا
َ
اهللا تسالى ﴿يَا ك

َُّهْم ِمْنُكْم َفإِنَُّه ِمْنُهْم  َاُء َنْعٍض َوَمْن َفَتَول ِ ْو
َ
َاَء َنْعُضُهْم أ ِ ْو

َ
أ

ِيَن يِف قُلُوبِِهْم  َّ الِِمنَي  َفرَتَى ا َ َال َفْهِدي الَْقوَْم الظَّ إِنَّ ابَّ
 َ ْن تُِصيبََنا َدائَِرةٌ َفَع

َ
َ أ ْ َمرٌَض يَُسارُِعوَن فِيِهْم َفُقولُوَن خنَ

وا  رَسُّ
َ
ْمٍر ِمْن ِعْنِدهِ َفُيْصبُِحوا بَلَ َما أ

َ
ْو أ

َ
َ بِالَْفْتِح أ ِ

ْ
ْن يَأ

َ
ُ أ ابَّ

ْغُفِسِهْم نَادِِمنَي﴾.
َ
يِف أ

وإظظا طظ عظا، طظ عثه الئصسئ المئارضئ، ظتثرضط طظ 
الطاغعت،  وتضام  والثائظغظ  الزالمغظ  إلى  الرضعن 
لعط،  وظصعل  والفخائض  لطترضات  بالظخغتئ  وظاعجه 
إن صدغئ شطسطغظ طردعا إلى اإلجقم وأطئ اإلجقم، 
زطرة  إلى  أو  الثولغئ،  العغؤات  أو  أطرغضا  إلى  ولغج 
الثائظغظ طظ تضام المسطمغظ، وظثص بالثضر بالعث 
الثغاظئ تضام طخر وافردن والسسعدغئ، شأسثاء اإلجقم 
والترضات  الفخائض  لضض  الثغاظئ  بعب  إلئاس  غرغثون 
الاترغر  لمظزمئ  صئُض  طظ  ألئسعه  ضما  شطسطغظ  شغ 
سطى  جغسمطعن  ذعاسغئ  تطئسعه  لط  وإن  الفطسطغظغئ، 
إرغاطضط سطغه، ولعثا ظثسعضط جمغساً لطئراءة طظ أظزمئ 
الطاغعت، وطظ العغؤات الثولغئ، ورد صدغئ شطسطغظ 
إلى أجاجعا أق وعع اإلجقم، واجاظخار افطئ اإلجقطغئ 

وجغعحعا إلصاطئ الثقشئ وتترغر بغئ المصثس.
أغعا المسطمعن:

الثقشئ ظخر طظ اهللا وشاح صرغإ، شاظخروا اهللا غظخرضط 
وغبئئ أصثاطضط، وبصعا باهللا الصعي السجغج، شعع وتثه 
لَُكْم  ذَللَِب  َفَال   ُ ابَّ ُكُم  َفْنرُصْ ﴿إِْن  الظخر  بغثه  الثي 
 ِ ُكْم ِمْن َنْعِدهِ وبََلَ ابَّ ِي َفْنرُصُ َّ َوإِْن خَيُْذلُْكْم َفَمْن َذا ا
ِ الُْمْؤِمُنوَن﴾، شاسمطعا طسظا وضمعا أغثغضط إلى 

َفلَْيَتَولكَّ
أغثغظا لظصغمعا خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة.

الطعط بطس سظا عثا الثغر لطمسطمغظ واحرح خثورعط 
إلغه، وألش بغظ صطعبظا واجمع أطئ طتمث سطى ذاساك 
وطرضاتك وظخرة دغظك، واجسض لظا طظ لثظك جططاظا 

ظخغرا.
وأختابه  آله  وسطى  طتمث  ظئغظا  سطى  الطعط  وخض 

 أجمسغظ... والتمث هللا رب السالمغظ
٢٩ رجإ ١٤٤٠عـ                      تجب الاترغر

المعاشص ٢٠١٩/٤/٥م                افرض المئارضئ شطسطغظ

تاضظئ بعرة الحام تمجق افصظسئ وتجغض 
الشحاوة وتاطمج ذرغص اظاخارعا

طا زالئ بعرة الحام تثعض طسارضعا الطاتظئ وسطى 
شغ  سطغعا  طّر  طما  أخسإ  ولضظعا  المساعغات  ضاشئ 
طسرضئ  عغ  التالغئ  السغاجغئ  شالمسرضئ  السابص، 
بسخ  فن  ذلك  وظصعل  ظعائغاً،  البعرة  سطى  الصداء 
سطط  وبثون  بسطط  أسثائعا  خش  إلى  اظتازوا  أبظائعا 
إلجعاض بعرتظا السزغمئ الاغ صثطئ طا غئعر افبخار 
جغاساءل  وتتررعا...  اظسااصعا  جئغض  شغ  اآلن  تاى 
الضبغرون ضغش ذلك؟ وطا عغ المسطغات الاغ لثغك 
سطى  الاثعغظ  لشئ  تمارس  ولماذا  ذلك؟  تصعل  تاى 
بعار بعرة غاغمئ تآطر سطغعا الصرغإ والئسغث وتضالئئ 

سطغعا افطط؟
وضغش  البعرة،  وخطئ  أغظ  ظسرف  أن  لظا  بث  ق  بثاغئ 
وخطئ، وطا عع السئغض قجامرارعا ووخعلعا لعثشعا؟ 
وضغش غضعن ذلك واصسغاً، خخعخاً أن الئسخ غاعمظا 
بسثم العاصسغئ وسثم السصقظغئ، شظصعل وباهللا الاعشغص:
أّق  الثغاظئ  إن  بض  تثعغظاً  لغج  التصائص  ضحش  إن 
ظصعل التصغصئ شغ وصاعا، إن البعرة وخطئ إلى تائط 
طسثود وذلك فجئاب ضبغرة ُأرغث لعا ذلك، وجاسث 
بالاضئغر  اظططصئ  الاغ  شالبعرة  بثلك،  أبظائعا  بسخ 
طثابراتغ  لظزام  والثل  السئعدغئ  صغعد  وتطمئ 
ذائفغ طةرم، وتصصئ شغ بثاغاعا طا ق غمضظ تخعره 
وعجطئ الظزام حر عجغمئ تساظغ الغعم أحث المساظاة، 
وغصش طظ تعلى صغادتعا ساججًا سظ الترضئ بسث أن جطط 
طصالغث البعرة لطثول وطظزعطاتعا وتّعل ظفسه وصعته 
وصعة البعرة إلى أدوات بغث عثه الثول تترضه تسإ 
طخالتعا... عثا عع العاصع وغسرشه الصاخغ والثاظغ، 
الباظغ  السآال  أطا  جآال،  أول  سطى  الةعاب  عع  عثا 
جمساه  ضما  عع  شةعابه  عظا،  إلى  وخطئ  ضغش  وعع 
طظ أتث بعار الساتض وغثسى (طخطفى عثغئ): صال 
لغ بالترف العاتث إن بعرتظا اظاعئ طع افتث سحر ألش 
المئطس  عثا  عع  وطا  جغاساءل  الةمغع  جعرغئ!!  لغرة 
الصاض  ظزام  أسةجت  بعرة  طع  صخاه  عغ  وطا  الااشه 
واإلجرام؟ ذئساً عع ظفسه جغةغإ وعع غاتثث لغ سظ 
طسارضعط شغ الساتض وضغش أظعط ضاظعا صاب صعجغظ 
طظ أن غثخطعا القذصغئ وجئطئ وباظغاس وجمغع طثن 
ضاظئ  وضغش   ٢٠١٣ سام  بثاغئ  شغ  شاتتغظ  الساتض 
الثطط السسضرغئ صث وضسئ لثلك العثف الثي لع 
تتصص لضان الظزام السفظ صث اظاعى ولضظا اآلن ظسغح 

تصئئ جثغثة طظ السجة والضراطئ والترغئ.
طخطفى عع أتث حئاب البعرة ضما غغره الضبغر طمظ 
غاةرسعن اآلن طرارة الثثقن فعطعط شغ خان حغثعن 
افتث  وصخئ  الئاغعز،  وتاى  والشاب  الظسمان  وطسرة 
تغظعا  اقئاقف  رئغج  دخض  سظثطا  بثأت  ألفاً  سحر 
أتمث الةربا إلى جئعئ الساتض وصثم الثسط المسمعم 
الثي جطئه طظ طحشطغه شغ ترضغا والثطغب لعصش زتش 
البائرغظ إلى سصر تاضظئ الظزام، شاحارى ذطط بسخ 
الصادة وضان طظعا طئطس طؤئ دوقر وزسئ سطى جمغع 
تغظعا  شغ  الثوقر  وضان  افبظاء  تطك  شغ  المصاتطغظ 
غسادل ١١٠ لغرات جعرغئ، ذئساً طخطفى غرشخ شضرة 
طظ  جطئعا  الةربا  أن  وغخّر  الثول  طظ  عع  المال  أن 
الظزام الظخغري لعصش جئعئ الساتض وعثا طا تخض 
شسقً، تغث صام بسخ صادة الفخائض بأخث الثسط وبظاء 
شخائض ضئغرة عثشعا طظع طظ غرغث اقجامرار شغ صاال 
الظزام وشاح الةئعات وصااله إذا أخّر سطى ذلك، وعثا 
طا تخض شصث تعصفئ أعط جئعئ سطى الظزام،  أغداً 
بض تط قتصاً تسطغط طظاذص طتررة واجسئ شغ الساتض 
طظ  ضبغر  سظ  غةغإ  الصثر  عثا  وعمغئ..  بمسارك 
تساؤقت الظاس شغ جئعات أخرى سطى ضاطض افرض 
السعرغئ شما تخض بالساتض لغج ظحازًا، شعع ظفسه 
وعع  ودرسا،  والشعذئ  وتمص  تطإ  شغ  تخض  طا 

ظفسه طا غراد لما تئّصى طظ طترر شغ إدلإ.

أطا السئغض لعصش ذلك واجاسادة البعرة طمظ تسطط 
سظث  وغئتث  التائط  أطام  اآلن  وغصش  صغادتعا  سطى 
الثول سظ تطعل إن لط ظصض غظازر أن غسطط طا تئصى 
طعماه،  وتظاعغ  دوره  لغظاعغ  ظسط  دوره...  لغظاعغ 
جرصئ  تاط  ضغش  أسغظظا  بأم  ظرى  وظتظ  ذلك  وظصعل 
الادتغات وإعثارعا بإظحاء تضعطات وظغفغئ طةععلئ 
عآقء  وبراطةعط،  لطثاسمغظ  إرضاًء  والظسإ  افعض 
أجغادعط،  طخالح  إّق  لعط  عّط  ق  الثغظ  الثاسمغظ 
وعظا ق أخفغ طسطعطاً وأصخث ترضغا الاغ ضاظئ وق زالئ 
ودخطئ  الثطش  طظ  البعرة  به  ُذسظئ  طسمعطاً  خظةرًا 
سطغعا بطئاس التمض العدغع، وطا شسطاه عغ وطثابراتعا 
شغ تماغئ الظزام وطظسه طظ السصعط، ولغج آخرعا 
الاخسغث  خفخ  بتةئ  السسضرغئ  ظصاذعا  إدخالعا 
وغاغاعا العتغثة عغ وصش البعرة وطظع البائرغظ طظ 
اجاضمال بعرتعط الصادرة سطى تتطغط الظزام وجسطه 
أبرًا بسث سغظ... والسئغض لثلك غضعن باترك التاضظئ 
الحسئغئ لعصش عثه المعجلئ واقلافاف تعل العاسغظ 
إلغه  أوخطظا  الثي  السغأ  العاصع  لاشغغر  المثطخغظ 
المرتئطعن، وذلك غضعن بائظغ صغادة جغاجغئ لطبعرة 
تماطك  سصغثتظا  خمغط  طظ  واضتاً  طحروساً  تتمض 
العسغ السغاجغ الثي غتئط المآاطرات وتاعلى اتثاذ 
الثول  طع  اقرتئاط  صطع  وعع  البعرة  شغ  صرار  أعط 
السسضرغئ  الصعة  وتعتغث  والعثف  العجعئ  وتعتغث 
أو  حثخغئ  أعثاف  سطى  ولغج  البعرة  عثف  سطى 
اقجامرار  إلى  جمغساً  بعط  والسغر  الثول،  أعثاف 
عع  الثي  اإلجقم  وتتضغط  الظزام  وإجصاط  بالبعرة 

أجمى افعثاف وظعال رضا اهللا وعع غاغئ الشاغات.
ظسمض  أن  سطغظا  غةإ  الثي  العاصع  تصغصئ  عغ  عثه 
أن  إّق  افوضاع  وجعء  جعئه  وسطى  لاشغغره،  جمغساً 
التاضظئ  تترك  ظرى  وظتظ  زال  طا  افطض  بخغص 
الحسئغئ وإدراضعا لتصغصئ افسمال السغاجغئ وأعمغاعا 
غئحر  طا  لطبعرة،  تتاك  الاغ  المآاطرات  إبطال  شغ 
بمرتطئ طعمئ صادطئ، بثأت تزعر تئاحغرعا باترك 
والغعم  وطثرجاته،  جعتحغ  طآتمر  إلجصاط  الظاس 
برشخ طا بات غسمى بالمآتمر السعري السام الثي 
اجاظادًا  بسغظه  شخغض  صائث  طصاس  سطى  تفخغطه  تط 
إلى صعته السسضرغئ وافطظغئ الاغ غتاول بعا تعثغث 
ورضاب  رضابه  شغ  لطسغر  سطغعط  والدشط  الظاس 
داسمغه، الثغظ غرغثون أن تضعن لعثا المآتمر وطا 
اظئبص سظه طظ تضعطئ طمبقً لطبعرة، وتةغجعا شغما بسث 
لطةطعس طع الظزام وتظفغث التض السغاجغ افطرغضغ.

شخائض  بعا  تسغر  الاغ  الثطعات  لعثه  ظصثظا  إن 
بالثات  العصئ  عثا  شغ  تضعطات  وتحضغض  البعرة 
وسثم جماع أخعات أعطظا شغ الحام بض والدرب بعا 
سرض التائط، وتظفغث أجظثة الثاسمغظ سطى تساب 
أعض البعرة والةعاد غظثر بحر ضئغر ق تتمث سعاصئه، 
ق  الاغ  المحئععئ  المحارغع  عثه  تصغصئ  ظرى  شإظظا 
اإلجقم  سطمظا  وصث  خطئ،  بأي  الضراطئ  لبعرة  تمئ 
وسطماظا البعرة أن عثه الةععد عغ إضاسئ لطئعخطئ 
ودخعل شغ ظفص طزطط غثثم أسثاء البعرة وق غثثم 
تاى الفخغض الثي غسمض سطغه، بض غتعله طظ الةعاد 
إلسقء ضطمئ اهللا إلى شخغض وظغفغ غسغر شغ تبئغئ 
لغسئ  الةمر  سطى  تسغر  الاغ  شالبعرة  الظزام،  أرضان 
طضاظاً لطاةرغإ، وشغ إجقطظا طا غشظغظا سظ الاةرغإ، 
شاتئاع التضط الحرسغ شغ ضض صدغئ طظ الصداغا عع 
الثي غعخطظا إلى بر افطان ودوظه العقك وغدإ اهللا، 
وطا زال عظاك شستئ شاصطسعا طا أطر اهللا به أن غصطع 
طظ تئال طع أسثاء اهللا وبّئاعا تئالضط طع اهللا، وسعدوا 
إلى جعادضط وتعبعا إلى اهللا وجغروا سطى طا جار سطغه 
َ َفاتَّبُِعوىِي يُْحبِْبُكُم  ظئغظا  ﴿قُْل إِن ُكنُتْم تُِحّبُوَن اّبَ

 ﴾َلُفوٌر رَِّحيٌم ُ ُ َويَْغِفْر لَُكْم ُذنُوَبُكْم� وَاّبَ اّبَ

أضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ باضساان: أن الصغادة التالغئ تطئص حروط وتعجغعات 
خظثوق الظصث الثولغ الاغ ألتصئ الدرر الئطغس باصاخاد الئقد سطى طثار السصعد البقبئ الماضغئ، ولغج الفساد 
وتثه عع الثي تسئإ شغ افزطئ اقصاخادغئ العائطئ التالغئ. وأضاف الئغان: أن خظثوق الظصث الثولغ، عع 
أداة تثثم الصعى اقجاسمارغئ وحرضاءعط المتطغغظ، طظ الفاجثغظ شغ الصغادة الئاضسااظغئ، وعع غططص السظان 
لطادثط العائض، وغفرض زغادة شغ ظاعرة الثخثخئ لطمطضغات الساطئ لخالح الحرضات اقجاسمارغئ افجظئغئ 
والصغادة الفاجثة المتطغئ لامطك طخادر اإلغرادات الضئغرة. ضما أن حروط وتعجغعات خظثوق الظصث الثولغ 
تفرض زغادة شغ الدرائإ، طما غثظص سمطغات الئغع والحراء المتطغئ وتسث ضربئ ضئغرة أخرى لطجراسئ والخظاسئ. 
لثلك شإظه طع تساصإ التضعطات، غخئح المساسمرون افجاظإ والفاجثون المتطغعن أغظغاء سطى تسابظا. وخاذإ 
ضاذبًا  وسثًا  إسطائضط  خقل  طظ  السططئ  إلى  التالغئ  الصغادة  وخطئ  بالصعل:  باضساان  شغ  المسطمغظ  الئغان 
بالاشغغر. وعط غسسعن اآلن لطئصاء شغ السططئ طظ خقل طظتضط أطقً وعمغاً لقظاساش اقصاخادي. وخاط الئغان 
طحثدا: ق حغء غغر تطئغص اإلجقم تاى غاط وصش ظجغش اقصاخاد الئاضسااظغ. تغث جارشخ الثقشئ الصائمئ 
صرغئا بإذن اهللا، بتجم الاساطض طع خظثوق الظصث الثولغ والسدعغئ شغه وأخث الصروض طظه ودشع الربا له وصئعل 
حروذه وإطقءاته الدارة الاغ تضسر ظععرظا، وجاطئص الثقشئ التضط باإلجقم شغ صطاع الطاصئ والمسادن، 
وعع أظعا ططضغئ ساطئ، وجاطئص الثقشئ افتضام الحرسغئ الماسطصئ بإغرادات الثولئ طبض الجضاة والثراج سطى 

افراضغ الجراسغئ، إلى جاظإ إلشاء الدرائإ المرعصئ، لمثالفاعا لفتضام الحرسغئ.

ظزط تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ غعم الثمغج ٢٠١٩/٠٤/٠٤م، طسغرة تاحثة شغ المظطصئ 
العجطى طظ صطاع غجة، تغث اظططصئ المسغرة طظ المسةث الضئغر شغ طثغط الئرغب، وخعق إلى وجط طثغط 
بمظاجئئ  شطسطغظ  شغ  التجب  بعا  غصعم  الاغ  والفسالغات  الظحاذات  طظ  جطسطئ  إذار  شغ  وذلك  الظخغرات؛ 
الثضرى الـ ٩٨ لعثم دولئ الثقشئ. وصث رشسئ شغ المسغرة الراغات السعداء وافلعغئ الئغداء وتمطئ الحسارات 
واظططصئ العااشات الاغ تطالإ بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة. وصث وجه التجب شغ ظعاغئ 
المسغرة سطى لسان افجااذ خالث جسغث، سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، 
لقساخام  ودساعا  السمغطئ  افظزمئ  تئائض  شغ  العصعع  طظ  وتثرعا  الفطسطغظغئ  والفخائض  لطترضات  ظخغتئ 
بتئض اهللا، ضما وجه ظخغتئ فعض شطسطغظ ودساعط إلى البئات والخئر واقلاجام بأطر اهللا والامسك بمسرى 
رجعله . وشغ ظثاء تار لةغعش المسطمغظ صال جسغث: "إن تجب الاترغر وطظ غجة عاحط غظادغضط وغساظعخ 
لصاال  شاظفروا   ، وطسراجه  اهللا  رجعل  طسرى  وشغعا  المسطمغظ،  بقد  درة  عغ  المئارضئ  شافرض  عممضط، 

سثوضط ولظخرة أعطضط، ألغج طظضط رجض رحغث غظططص ظخرة لشجة وشطسطغظ؟".

حزب التحرير في األرض المباركة فلسطين
مسيرة حاشدة في قطاع غزة إحياء للذكرى الـ98 لهدم دولة 

الخالفة

ليس سوى تطبيق اإلسالم 
هو الذي يوقف النزيف االقتصادي في باكستان

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث طسازـ 

حزب التحرير/ إندونيسيا
ملتقى العلماء في إندونيسيا أكد على 
مواصلة الكفاح من أجل إقامة الخالفة

لطحعادة سطى الظاس، وجسطظا خغر أطئ أخرجئ لطظاس 
بعثا الثغظ التص، شاثبروا صعل اهللا تسالى: ﴿وََجاِهُدوا يِف 
يِن  ِّ ِ َحقَّ ِجَهادِهِ ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم يِف ا ابَّ
اُكُم الُْمْسلِِمنَي ِمْن  نِيُكْم إِبْرَاِهيَم ُهَو َسمَّ

َ
ِمْن َحَرٍج ِملََّة أ

َوتَُكونُوا  َعلَْيُكْم  َشِهيًدا  الرَُّسوُل  َُكوَن  ِ َهَذا   ِ َو َقْبُل 
وَاْقَتِصُموا  اَكةَ  الزَّ َوآتُوا  َالةَ  الصَّ قِيُموا 

َ
َفأ ُشَهَداَء بَلَ اجَّاِس 

َ َونِْعَم اجَِّصرُي﴾. ِ ُهَو َمْوَالُكْم َفنِْعَم الَْمْو بِابَّ
شاساخمعا بتئض اهللا الماغظ واظعدعا لثغظ اهللا لظصغمه 
سطى  الثقشئ  بإصاطئ    اهللا  رجعل  بحرى  وظتصص  طسا 

طظعاج الظئعة.
ظمض  ضطعا لظ  وأتئاظا شغ بقد المسطمغظ  إخعتظا  غا 
طظ طظاداتضط طظ المسةث افصخى تاى غصر اهللا سغعظظا 
بظخره شظرى ضاائئضط وجظعدضط طضئرغظ طعططغظ شغ 
باتات افصخى طرددغظ صعل اهللا تسالى: ﴿َفُقِطَع َدابُِر 

ِ َربِّ الَْعالَِمنَي﴾. َْمُد ِبَّ ِيَن َظلَُموا وَاحلْ َّ الَْقوِْم ا
غا أعض افرض المئارضئ، أعطظا افسجاء شغ غجة عاحط...

لصث تآطر سطغضط الصرغإ والئسغث، ولغج لضربضط ضاحٌش 
إق اهللا الصعي السجغج، وصث طضر أسثاء اهللا بضط وتربخعا 
بضط الثوائر ولضظ طضر اهللا أضئر طظ طضرعط، صث غضعن 
أظفسعط  غرتعط  أو  المةرطغظ،  التضام  تثاذُل  غرَّعط 
سطعًا واجاضئارًا... ولضظ عثه افرض المئارضئ عغ سرغظ 
اإلجقم، وصئطئ المسطمغظ افولى، وطسراج الظئغ  إلى 
السماء، وشغعا الطائفئ المظخعرة الزاعرة سطى التص، 
َسْظ َأِبغ ُأَطاَطَئ رضغ اهللا سظه َصاَل: َصاَل َرُجعُل اهللاَِّ : «َال 
َ َال  ْ َقاِهِ ِه َ َلَعُوِّ َاِهِ  ِ ي ِي َعَلى الِّ ْ ُأمَّ َاِئَفٌة ِم اُل  ْ َأْمُ َتَ ْأِتَُه ْ َألَْواَء َحَّىَ  ْ ِم ْ ِإالَّ َما َأَصاَبُه ْ َخاَلَفُه ْ َم ُه ُّ ُ َ ِ ْ ». َصاُلعا: َغا َرُجعَل اهللاَِّ َوَأْغَظ ُعْط؟ َصاَل: «ِبَ َ َِل َ ْ ِ َوُه َّ

ْقِِس» (رواه أتمث) َ ِ اْل ْقِِس َوَأْكَاِف َبْ َ اْل
غا أعطظا وأتئاظا: لصث أَلَئج الشرُب وتضام المسطمغظ 
طظزمئ الاترغر بعَب الثغاظئ، شسطضئ ذرغص الثائظغظ 
دون  طظ  أولغاء  الضفر  ودول  أطرغضا  طظ  واتثثت 
المآطظغظ، وَصِئطئ بصاظعن دولغ أسعر ق غرى إق طخالح 
غععد وتمضغظعط طظ افرض المئارضئ، وأسثاء اإلجقم 
ق غظفضعن سظ الاآطر والضغث باإلجقم، وأطرغضا وأوروبا 
وروجغا وضغان غععد بسدعط أولغاء بسخ بظص ضااب 

تامئ ضطمئ السثد: ظثاء المسةث افصخى شغ الثضرى الـ٩٨ لعثم الثقشئ
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