
طعاخطئ لفسمال الةماعغرغئ الضئغرة الاغ غصغمعا تجب 
الاترغر/ وقغئ السعدان شغ ذعل الئقد وسرضعا رشدًا 
وصفئ  التجب  أصام  غععد،  ضغان  طع  الاطئغع  لةرغمئ 
أم  بمظطصئ  ٢٠٢٠/١٠/٣١م  السئئ  غعم  اتاةاجغئ 
غفسطه  وطظ  خغاظئ  "الاطئغع  بسظعان  الحعثاء  درطان 
شعع خائظ هللا ولرجعله ولطمآطظغظ"، وصث تفاسض المارة 
بحضض قشئ لطظزر طع العصفئ سئر الاضئغرات والاسطغصات 
تردغث  وضثلك  الظضراء  الاطئغع  لةرغمئ  الراشدئ 
الحسارات والعااشات طع حئاب التجب، وصث حارك جمع 
غفغر طظ المارة شغ العصفئ ورشسعا الغاشطات والراغات 
طع الحئاب طظ بثاغئ العصفئ إلى ظعاغاعا، وبسث اظاعاء 
اجاسثادعط  وأبثوا  التدعر  طظ  سثد  أصئض  العصفئ 
لطسمض طع التجب ودخطعا شغ ظصاحات طع حئابه شضان 
الافاسض طظصطع الظزغر ضحش سظ طسثن افطئ افخغض 
سظعان  وتتئ  غععد.  ضغان  طع  الاطئغع  ترشخ  الاغ 
"ضطظا شثاك غا رجعل اهللا" أصام التجب وصفئ اتاةاجغئ 
بمثغظئ الصدارف غعم البقباء ٢٠٢٠/١١/٠٣م الساسئ 
العاتثة ظعرا أطام طغثان الترغئ وجعار المسةث الساغص 
اجاظضارا لاطاول أسثاء اإلجقم سطى جغثظا طتمث ملسو هيلع هللا ىلص، 
وصث تفاسض التدعر بحثة طع العصفئ وأظعروا تئعط 
لرجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأبظعا سطى دور تجب الاترغر وطعاصفه 
سظ  سئروا  تغث  اإلجقطغئ،  افطئ  صداغا  تةاه  البابائ 
الحئاب.  خطش  وغعافعن  غخعرون  وعط  خراتئ  ذلك 
تغث  تاضرة  طثظغ  طثغظئ  ضاظئ  ظفسه  الغعم  وشغ 
بالسعق  جماعغرغئ  طثاذئئ  الاترغر  تجب  حئاب  أصام 
تمبض  وق  وخغاظئ  جرغمئ  سظعان "الاطئغع  تتئ  الضئغر 
أعض السعدان"، وتفاسض طع عثه المثاذئئ جمع غفغر 
خاخئ طظ السغاجغغظ الثغظ أبثوا تأغغثعط لما صغض. 
وبالاعازي شصث ضاظئ طتطغئ أم درطان حمال شغ الاعصغئ 
ظفسه تثاذإ الةماعغر بمظطصئ البعرة الـ١٧، وجاءت 
المثاذئئ تتئ سظعان "تضعطئ الفحض طاضغئ شغ تةعغع 
الظاس وصاطعط سئر تظفغث روحائ خظثوق الظصث الثولغ"، 
وذلك سطى أبر زغادة جسر المتروصات تتئ طسمى رشع 
بعثا  وطسالةات"،  تطعل  المعاخقت..  "أزطئ  الثسط. 
٢٠٢٠/١١/٠٥ الثمغج  سخر  التجب  أصام  السظعان 

طثاذئاه الثورغئ بسعق الضقضطئ، صثطعا افجااذ سئث 
الفااح أتمث ضع الئغئ. وصث تفاسض طسعا التدعر بحضض 
ذغإ، خاخئ الظصطئ الماسطصئ بإلشاء الةمارك والدرائإ 
طتطغئ  حئاب  أصام  ضما  غغارعا.  وصطع  المرضئات  سطى 
الصدارف طثاذئئ جغاجغئ تتئ سظعان "ضطظا شثاك غا 
رجعل اهللا"، الثمغج ٢٠٢٠/١١/٠٥م الساسئ الرابسئ 
شغعا  تتثث  افجظان،  طرضج  المساحفى/  جعار  طساًء 
إجاءة  شغعا  وتظاول  ظعر،  طتمث  غتغى  طغسرة  افجااذ 
شرظسا لرجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وبغظ تصثعا الثشغظ سطى اإلجقم 
والمسطمغظ، وضحش سظ الثثاع والادطغض الثي غروج 
له الشرب الضاشر طظ دغمصراذغئ وترغئ، والاغ تصغصاعا 
تثث  طا  وأن  افخقصغ،  واقظتقل  الفساد  طظ  ضعطئ 
شغ شرظسا طظ اإلجاءة لسغث افظام، لعع أصرب وأوضح 
دلغض سطى شساد طئثئعط وإشقجه. "شغ ذضرى طعلثه 
حئاب  أصام  السظعان  بعثا  ظخرته؟"  تضعن  ضغش  ملسو هيلع هللا ىلص 
طتطغئ أم درطان حمال طتاضرة غعم افتث بالمسةث 
الساغص بسعق ٤٢ البعرة سصإ خقة المشرب، صثطعا 
شدغطئ الحغت أتمث أبضر. تغث ذضر ضغش أن طحرضغ 
وآذوه  ملسو هيلع هللا ىلص  لطظئغ  الحثغثة  سثاوتعط  أظعروا  طضئ 
وسثبعا ختاباه. بط تساءل الحغت لماذا غسادون الظئغ 
ملسو هيلع هللا ىلص ولماذا تسادغه شرظسا الغعم؟ طحغرًا إلى أن الصاجط 
المحارك لسثاوة شرظسا وضفار صرغح لطظئغ عع أظه ملسو هيلع هللا ىلص 
جاء بالظزام التص الثي غظصخ أظزماعط الئاذطئ الاغ 

جاطئ الظاس جعء السثاب.

تظستإ طظ طظزمئ الاةارة والختئ السالمغاغظ، وطرة 
تفرض الرجعم والدرائإ سطى الاةارة الثارجغئ طظ 
أوروبا والخغظ وغغرعما، وتظستإ طظ اتفاصغئ الاشغر 

المظاخغ... وعضثا.
الةمععري  وتجبه  تراطإ  طظ  السطعك  عثا  ضان  وصث 
ظثغرًا، ربما لطسغاجغغظ، طظ تشغر بسخ طا ضان باباا 
افجئاب  طظ  عثا  ولسض  افطرغضغئ،  اقجاراتغةغئ  شغ 
شالرجض  ظخابعا،  إلى  افطعر  إسادة  اجاثسئ  الاغ 
بالتضط، وإظما ضان غرغث أن غثغر الثولئ  لغج خطغصاً 
افطرغضغئ ضحرضئ طظ حرضاته بمظطص اجاسةال الربح 
واجائطاء الثسارة، وطع أّن بسخ المتططغظ لط غظزروا 
لفطر طظ زاوغئ طئثئغئ، شصالعا بأن تراطإ جغأخث تزه 
غتصصه  لط  طا  فطرغضا  تصص  صث  شعع  باظغئ،  دورة  شغ 
المتسعس  المحاعث  أن  إق  زسمعط،  تسإ  أجقشه 
افطرغضغئ  الثغعن  أن  عع  السغظ  بأم  ظراه  والثي 
الثارجغئ والثاخطغئ بازدغاد طسامر، وأن تةط الئطالئ 
طرتفع، وسةج المعازظئ غجداد جظئ بسث أخرى... شالثول 
وطع  شأطرغضا  الحرضات،  تاظاول  ضما  تظاولعا  غةري  ق 
أظعا طا زالئ عغ الثولئ افولى شغ السالط، إق أظه صث 
السغاجغغظ  بسخ  أن  والزظ  طئثئغ،  خطر  أخابعا 
وإظصاذعا  تثارضعا  طظ  بث  ق  شضان  عثا  أدرضعا  شغعا 
طظ افتمص تراطإ، وق أدّل سطى ذلك طظ أن الضبغر 
طظ الةمععرغغظ وصفعا ضث إسادة اظاثابه، بض وعظأوا 
طظث  واإلصاقت  اقجاصاقت  وضثلك  شعزه،  سطى  باغثن 
تثخض  تضاد  والاغ  افبغخ  الئغئ  إلى  تراطإ  دخعل 
ضااب غغظغج لفرصام الصغاجغئ والاغ ضان آخرعا إصالاه 

وزغر الثشاع طارك إجئر.
افطرغضغئ  اقظاثابات  شغ  الثغمصراذغ  التجب  شعز  إن 
السغاجغغظ  طظ  السصقء  بسخ  وجعد  إلى  غحغر  ربما 
والثولئ السمغصئ الاغ تأتغ بالرئغج، والاغ لع ضاظئ 
طخطتاعا طع تراطإ وتجبه الةمععري لمضظاه طظ أن 
أن  أدرضعا  ولضظعط  باظغئ  لفارة  أطرغضا  رئغج  غضعن 

وأدًا لفاظِئ الخراساِت الصئطغِئ شغ حرِق السعدان، وإغماظاً طظا بأنَّ اإلجقَم السزغَط، وسطى طثاِر الاارغتِ اإلظساظغ، 
عع وتثه الثي غعتُث الضطمَئ، وغةمُع الخش وغخعر الظاَس شغ بعتصٍئ واتثة، بض إنَّ أظزمَئ اإلجقِم الاغ ُتطئُصعا 
دولُئ الثقشِئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، عغ الطرغُص العتغُث إلى تغاٍة إجقطغٍئ آطظٍئ ططمؤظئ، ُتتفر شغعا 
ْرِض مَجِيعاً َما 

َ ْ
ْغَفْقَت َما يِف األ

َ
لََّف َننْيَ قُلُوبِِهْم لَْو أ

َ
الترطات، وتأتطش شغعا الصطعب، طخثاصاً لصعله تئارك وتسالى: ﴿وَك

لََّف بَيَْنُهْم إِنَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم﴾،
َ
ََّ ك لَّْفَت َننْيَ قُلُوبِِهْم َولَِكنَّ اهللا

َ
ك

َغثسعضط تجُب الاترغر/ وقغئ السعدان، لتدعر المآتمر الةاطع لجسماء الصئائض، والصغادات، والسطماء شغ حرق 
السعدان، تتئ حسار:

َِّ مَجِيعاً َوالَ َيَفرَّقُوا﴾. ﴿وَاْقَتِصُمواْ حِبَْبِل اهللا
المضان: طثغظئ الصدارف – خالئ (ود الئرا) أطام طئظى بطثغئ الصدارف.

الجطان: السئئ ٢٠٢٠/١١/٢١م طظ الساسئ ٠٩:٣٠ خئاتاً وتاى الساسئ ٠٣:٣٠ سخرًا.

أتثاث تغشراي طرتطئ دطعغئ 
تخغإ السعدان وإرغرتغا طسا

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذ غسصعب إبراعغط 

(أبع إبراعغط) – الثرذعم

عض التجب الثغمصراذغ أصض إجراطا 
طظ التجب الةمععري؟

غا أعض الصعة والمظسئ: 
أظاط أظخار اهللا، وظخرة دغظضط عغ شرض سطغضط وق 
أن  واسطمعا  ظعار،  طظ  جاسًئ  تآخروه  أن  لضط  غةعز 
ظخرة الثغظ ق غاصثم سطغعا تٌإ لتغاٍة وق خعٌف طظ 
بطح، شعئعا لظخرة تجب الاترغر ودسعته، وباغسعه 
سطى إصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
المثغظئ  أعض  ضان  ضما  الغعم  أظخار  وضعظعا  الظئعة، 
 َِّ نَصاَر اهللا

َ
ِيَن آََمُنوا ُكونوا أ َّ فَُّها ا

َ
المظعرة أظخار افطج، ﴿يَا ك

َقاَل   َِّ نَصارِي إىَِل اهللا
َ
َ اْنُن َمْريََم لِلَْحوَارِيِّنَي َمْن أ َكَما َقاَل ِعي

.﴾َِّ نَصاُر اهللا
َ
ُْن أ َوَارِيُّوَن حنَ احلْ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  صاظعن شخض المعظفغظ طجغث طظ تضمغط افشعاه 

   والاسطط سطى أعض طخر  ...٢

-  طاذا غةري شغ المعرة وجصطرى؟ الةجء الباظغ وافخغر ...٢

- اإلجقم سصغثة روتغئ جغاجغئ ضفاتغئ صادرة سطى اصاقع  

   أظزمئ الضفر السطماظغئ ...٣

- طا بغظ الاشغغر والاثطغر ...٣

- افردن إلى أغظ؟ الةجء البقبعن وافخغر ...٤
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ضطمئ السثد

رجائض  وسصإ  العزراء،  رئغج  طظ  أطر  بمعجإ 
وبسث  اإلبغعبغغظ،  والئرلمان  التضعطئ  طظ  تتثغرغئ 
صطع حئضات العاتش واإلظارظئ، وإسقن تالئ الطعارئ 
تغشراي  إصطغط  اإلبغعبغ  الةغح  شاجأ  تغشراي،  شغ 
أي  السضان،  طظ   ٪٧,٣ وتمبض  سرصغئ  أضئر  بالث 
أجطتئ  طثازن  بصخش  ظسمئ،   ٧,٩٥٧,٠٠٠ تعالغ 
جعغئ  ضربات  سثة  وتظفغث  المظطصئ،  شغ  وطتروصات 
عثه  أشرزت  تغث  ٢٠٢٠/١١/٠٤م.  غعم  طمغائ، 
السعدان،  إلى  سالغئ  ظجوح  طعجئ  وغغرعا  العةمات 
وخطعا  الثغظ  اإلبغعبغغظ  القجؤغظ  سثد  "تةاوز  وصث 
إلى وقغاغ الصدارف وضسق شرارًا طظ الترب الثائرة 
شغ إصطغط الاغشراي ٢٤ ألش قجأ" (جعدان تربغعن)، 
العاصسئ  السئعر  طراضج  شغ  طآصئ  بحضض  إغعاؤعط  تط 
بالصرب طظ ظصاط الثخعل التثودغئ وعغ لعدجغ شغ 
طخثر  و"صال  ضسق.  وقغئ  شغ  وتمثاغغئ  الصدارف 
القجؤغظ  سثد  إن  "جعظا"  لعضالئ  جعداظغ  تضعطغ 
٢٠٠ إلى  غرتفع  أن  غمضظ  السعدان  شغ  اإلبغعبغغظ 

عظاك  إن  الماتثة  افطط  و"صالئ  (شراظج ٢٤).  ألش" 
الخراع  بسئإ  لطظجوح  طسرضعن  حثص  طقغغظ   ٩
ظئ  (الةجغرة  بإبغعبغا".  تغشراي  إصطغط  شغ  المتاثم 
السعداظغئ،  التضعطئ  شاجاظفرت  ٢٠٢٠/١١/٨م)، 
الاغ تساظغ عغ افخرى طظ أزطات طسافتطئ، المةامع 
الثولغ لطعصعف بةاظئعا، وبالطئع "أسطظئ المفعضغئ 
لظصض  ذائرات  تعشغر  سظ  القجؤغظ  لحآون  الساطغئ 
تصغمعا  جثغثة  طسسضرات  إلى  اإلبغعبغغظ  القجؤغظ 
التثودغئ  المظاذص  سظ  بسغثا  السعداظغئ  التضعطئ 

الماعاجثون شغعا". (جعدان تربغعن).
الاغشراي  جئعئ  باتعام  ضرباته  أتمث  آبغ  برر  وصث 
جئعئ  لخالح  الثاخض"  طظ  الةغح  "تثطغر  بمتاولئ 
الةغح،  صائث  أصال  بط  تغشراي،  إصطغط  حسإ  تترغر 
غعم  الثارجغئ،  الحآون  ووزغر  المثابرات،  ورئغج 
آبغ  وضان  أجئاب.  ذضر  دون   ،٢٠٢٠/١١/٨ افتث 
السام  شغ  لطسقم  ظعبض  جائجة  تسطمه  سظث  أتمث 
إرغارغا،  طع  السقم  تتصغص  سطى  له  تضرغما  ٢٠١٩م 
وخش الترب بأظعا "خعرة طخشرة لطةتغط"، غغر أظه 
ظصخ غجله شاراجع سظ طعصفه، وأططر جضان تغشراي 
طظه لمسالةئ عثه افزطئ  بعابض طظ الخعارغت، جسغاً 

سئر التطعل افطظغئ!
إق  غةغثون  ق  برؤجاء  افشرغصغئ  الصارة  اباطغئ  لصث 
طخالح  تثثم  الاغ  افطظغئ  والتطعل  الترب،  لشئ 
دول  إلى  أطرغضا  تسططئ  شصث  المساسمر،  الشرب 
أشرغصغا شأوجثت سمقء لعا شغ ضبغر طظ الثول، شفغ 
إبغعبغا تمسك أطرغضا بمفاخض التضط، وبثاخئ بسث 
باظفغث  غصعم  تغث  العزراء،  رئاجئ  أتمث  آبغ  اجاقم 
جغاجغ  اخاراق  أي  وطعاجعئ  افطرغضغئ،  المثططات 
فوروبا وبثاخئ برغطاظغا الاغ تسسى أطرغضا إلخراجعا 
طرتطئ  شعغ  لثلك  طساسمرات؛  طظ  لعا  تئصى  طما 
دطعغئ صاجغئ تمر بعا الضبغر طظ الثول افشرغصغئ، ق 
جغما وأن أطرغضا تسامث شغ طساسمراتعا سطى الصعة، 
شعغ تأطر سمقءعا أغظما ضاظعا لطتفاظ سطى ضراجغعط 

لتماغئ طخالتعا بأي بمظ.
وطع اتساع ظطاق الترب اإلبغعبغئ، شصث غخغإ غئارعا 
السعدان، طع إطضاظغئ تسرب طسطتغظ إلغه، وبتسإ 
طع  الئرعان  الفرغص  السغادي  المةطج  رئغج  اتفاق 
آبغ أتمث، شغ زغارة الئرعان افخغرة إلى إبغعبغا شغ 
٢٠٢٠/١١/٠١م، سصإ سعدته طظ الصاعرة، اتفصا سطى 
تسجغج أطظ التثود، وذلك صئض إسقن الترب، والةثغر 
بالثضر أن عثه الجغارة ضاظئ أطظغئ شغ المصام افول، 
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ق حك أن اقظاثابات افطرغضغئ تثث طعط لضض طظ 
غماعظ السغاجئ دولئ ضان أو تجباً؛ ذلك أن أطرغضا طا 
زالئ ودون طظاشج تصغصغ تاربع سطى سرش الثولئ 
وتاى  الباظغئ  السالمغئ  الترب  طظث  السالط  شغ  افولى 
غعطظا عثا، لثلك لط تضظ طاابسئ اقظاثابات افطرغضغئ 
ععاغئ أو تدغغساً لطعصئ وإظما لما لعا طظ تأبغر سطى 
الثول شغ الثارج طظ تغث ذئغسئ سقصاتعا بعا وعثا 
طا غعمظا؛ وبطئغسئ التال وغضاد غضعن بابااً طظ بعابئ 
الةمععري  بتجبغعا  أطرغضا  أن  افطرغضغئ  السغاجئ 
طتض  لغسئ  بابائ  خارجغئ  جغاجئ  لعا  والثغمصراذغ 
غسضظ  طظ  بطئغسئ  تاأبر  وق  التجبغظ  بغظ  جثال 
أي  تال  وعثا  الثارجغئ،  شغ  غضعن  أو  افبغخ  الئغئ 
دولئ طئثئغئ. شثولئ الثقشئ طبق ضاظئ تدع الثطط 
والةعاد؛  بالثسعة  لطسالط  اإلجقم  وتمض  الئقد  لفاح 
الثطغفئ،  بحثص  تاشغر  ق  بابائ  اجاراتغةغئ  وعثه 
شالثول الضئرى تدع اجاراتغةغات بابائ ق تاشغر باشغر 
افحثاص أو افتجاب، وأطرغضا لغسئ بثساً طظ الثول 
السزمى، شعغ وطظث الترب السالمغئ الباظغئ صث وضسئ 
تشغغر،  أي  شغعا  غضعن  ق  الاغ  الثائمئ  اقجاراتغةغات 
لعا  أداة  لغضعظا  الثولغغظ  والئظك  الخظثوق  شخظسئ 
شغ ضئط ترضئ اقصاخاد والمال، وبالاالغ السغطرة 
اقصاخادغئ سطى الثول، وأظحأت الظاتع لاةسض طظه أداة 
إلى  وخعلعا  جئغض  وشغ  خالفعا،  طظ  ضض  به  تدرب 

افجعاق، أجسئ طظزمئ الاةارة السالمغئ.
وعضثا أحرشئ سطى خظاسئ ظزام سالمغ تاى تتضط 
وطرة  السعلمئ  باجط  طرة  الثول،  سطى  جغطرتعا 
باجط طتاربئ (اإلرعاب)، وعضثا وضسئ اجاراتغةغات 
وداوطئ سطغعا وق زالئ، وإن ضاظئ تثفص أتغاظا وتظةح 

أتغاظا أخرى.
سطى  تظصطإ  بثأت  تراطإ  طةغء  طع  أطرغضا  أن  إق 
وخظساعا  بظفسعا  سطغعا  أحرشئ  وعغؤات  طآجسات 
إدارة  تةث  شمرة  خظاساعا،  وأتضمئ  سغظعا  سطى 
وطرة  الظاتع،  سطى  تاعضط  رئغسعا  بحثص  تراطإ 

تجب الاترغر/ وقغئ السعدان
ظخرة لرجعل اهللا 
ورشدا لطاطئغع

بصطط: افجااذ خالث افحصر (أبع المساج)

دعوة لحضور المؤتمر الجامع
لزعماء القبائل والقیادات والعلماء فی شرق السودان
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عثا سظ أذراف الخراع اإلصطغمغئ شغ المعرة، شماذا سظ 
افذراف الثولغئ؟ إن برغطاظغا ضاظئ تاضرة شغ السام 
٢٠٠٣ أغام سمغطعا سئث اهللا بظ سئث السجغج وغئثو أظعا 
شغعا  جغسئر  الاغ  لفرض  السسعدغئ  حراء  طع  لغسئ 
شغ  الُسماظغ  لطاعجع  داسمئ  وعغ  الظفطغ،  افظئعب 
بالاظسغص طع ُسمان.  المعرة ولطعجعد اإلطاراتغ أغداً 
وصث بثأ ذلك طظ خقل ظععر ضئاٍط برغطاظغغظ طظث 
أواخر آب/أغسطج ٢٠١٩م وتاى اآلن. والاتثغرات 
سظ  وإبسادعا  السسعدغئ  إلزساج  العادشئ  الئرغطاظغئ 
طرضج  طظ  ضاظثل  إلغجابغث  أذطصاعا  الاغ  المعرة 
شغ  المثاخئ  أضسفعرد  بةاطسئ  اإلجقطغئ  الثراجات 
حأن الغمظ تغظ صالئ "إن عظاك سثاء ضئغرًا لطاثخض 
الساتض  ذعل  سطى  خاخئ  المعرة،  شغ  السسعدي 

المضار بالسضان".

أطا أطرغضا وسمغطعا جطمان بظ سئث السجغج الثي أخئح 
افظئعب  إلظحاء  تترضه  طظ  شعغ  التضط،  شغ  الغعم 
الظفط  ظاصقت  سطغعا  لغعشر  ظحطعن  تةاه  الظفطغ 
باصخغر المساشئ سطغعا بإغخاله إلغعا سطى بتر السرب 
طدغص  سئر  تثعإ  ضاظئ  أن  بسث  حرصاً  إلغعا  لغاةه 
صثطًا  ولامدغ  السسعدغئ،  التصعل  طظ  لاظصطه  عرطج 
أرجطئ  شصث  الغمظ،  تفاغئ  بحأن  طثططاتعا  شغ 
العقغات  شغ  الصعطغ  لفطظ  السابصئ  المساحارة 
الماتثة شراظسغج تاوظسظث إلى طتاشزئ المعرة شغ 
الجغارات  طظ  بسثد  صاطئ  الاغ  ٢٠٢٠م  آذار/طارس 
وغغر  التضعطغغظ  بالمسآولغظ  والاصئ  المغثاظغئ 

التضعطغغظ شغ طتاشزئ المعرة.
الاغ  بالمعرة  صئطغاً  ترتئط  الاغ  جصطرى  ججغرة  أطا 
تصع شغ بتر السرب وتسث الئعابئ الةظعبغئ لطئتر افتمر 
الئتري  طعصسعا  تغث  طظ  افشرغصغ  لطصرن  وطضمقً 
وصربعا طظه، شصث ظعرت افسمال السغاجغئ شغعا طآخرًا 
شغ ٢٠١٥م طع دخعل الصعات اإلطاراتغئ سثن، ووخعل 
ججغرة  إلى  خطغفئ  وطآجسئ  اإلطاراتغ  افتمر  العقل 
والمساسثات  اإلغابغئ  المسعظات  غطاء  تتئ  جصطرى 
اإلظساظغئ - شعغ الحسار افظسإ عثه افغام لطاثخض 
شغ الغمظ الثي ورباه افظزمئ اإلصطغمغئ سظ جاداتعا 
الثولغغظ - وطظ بط سرض اإلطارات شغ السام ظفسه 
تأجغر الةجغرة لعا لمثة ٩٩ ساطا، شصث أظعرت ظعاغاعا 
تةاه الةجغرة وتصثغمعا لطسثغث طظ المحارغع الثثطغئ. 
وتغظ رشخ ذطئعا صاطئ بسثد طظ افسمال السغاجغئ 
طظعا إظحاء الظثئئ السصطرغئ طآخرًا شغ ٢٠١٨م الاغ 
وتمضغظ  سسضرغاً،  تثرغئعا  بعثف  سثن  إلى  أرجطاعا 
أغدًا  ٢٠٢٠م.  شغ  الةجغرة  طظ  اقظاصالغ  المةطج 
حعثت ججغرة جصطرى وخعل صعات وطسثات سسضرغئ 
جصطرى  طتاشر  ذرد  سطى  سمطئ  الاغ  اإلطارات  طظ 
الثي سغظه سئث ربه، بصعات المةطج اقظاصالغ، وأرجطئ 
افجطتئ إلى ججغرة جصطرى. والسسعدغئ طظ جعاعا 

إن طظ واجإ الثولئ شغ اإلجقم وتسإ رؤغاه ووجعئ 
ظزره شغ التغاة أن تعشر لضض شرد طظ رساغاعا سمق غدمظ 
له تث الضفاغئ شغ بقث عغ المأضض والمطئج والمسضظ، 
بغظما تدمظ له الثولئ أطظا ضاطق غةسطه آطظا سطى طاله 
وأرضه وسرضه وتدمظ له أشدض رساغئ ختغئ وأسطى 
طساعى طظ الاسطغط تسإ صثرتعا وبالمةان لطةمغع ق 
شرق شغ ذلك بغظ غظغ وشصغر أو بغظ طسطط وغغر طسطط 
شضطعط طاساوون أطام الثولئ شغ التصعق والعاجئات، 
تطئص  دولئ  شغ  إق  واصسا  غخئح  لظ  افطر  عثا  ولضظ 
اإلجقم ضاطق حاطق غغر طظصعص، ولعثا جغئصى تال 
بصغئ  ذالما  أجعأ  إلى  جغأ  طظ  غظتثر  عضثا  بقدظا 
أدواتعا،  وأجــعأ  خعرعا  بأتط  تتضمظا  الرأجمالغئ 
وذالما لط غثرك أعض طخر ضغش تضعن ظةاتعط وق طا 
عع المحروع الخالح لاشغغر تغاتعط إلى طا غطمتعن 
وغظحثون، ولط غتادظعا صغادة واسغئ تتمض طحروع 
اإلجقم وتسسى لاطئغصه شغ دولاه الثقشئ الراحثة 

سطى طظعاج الظئعة.
تصغصئ افطر أن ضض طتاوقت الظزام جعاء أضاظئ لاظفغث 
لظ  الظاس  أشعاه  لاضمغط  أو  الثولغ  الخظثوق  صرارات 
تةثي ظفسا وتعجع الثرق سعضا سظ رتصه، شافزطئ شغ 
الرأجمالغئ الاغ لط تسث تمطك تطعق وضطما تاولئ أن 
بضاربئ  غئحر  شصرا  الظاس  شغجداد  افزطئ  شاصمئ  تسالب 
تعثد أجاس الظزام ظفسه، وتطك التطعل افطظغئ الاغ 
تضمط أشعاه المسارضغظ والمسارضغظ لظ غسامر طفسعلعا 
إلى افبث، ولظا شغ طخر تةارب ضبغرة آخرعا طا تثث طع 
طئارك الثي خرج الظاس سطغه تاى أجئرته أطرغضا سطى 
الاظتغ لاماص غدإ الظاس رغبما تةعج الئثغض طظ 
رجالعا، وضان أحثظا تفاؤق غرى أن طئارك جغسامر شغ 
التضط تاى طعته وسظثعا لظ غرث ابظه التضط طظ بسثه، 
شضان طا رأغظاه وضظا حععدا سطغه، شالحسعب أصعى طظ 

التضام طاى اطاطضئ إرادة ترة ورغئئ شغ الاشغغر.
غا أعض طخر الضظاظئ: إظضط ق تثرضعن صعتضط ولضظ 
شرظسا  زلجلئ  الاغ  ضطماعا  وصعة  أطاضط  إلى  اظزروا 
غث  شغ  أطعرضط  وزطــام  جقح  بق  تةمضط  لاسطمعا 
سثوضط، شضغش لع اطاطضاط زطام أطعرضط واظتاز لضط 
أبظاؤضط المثطخعن شغ الةغعش وصطسعا أغادي الشرب 
شحثوا  وخغراتعا،  برواتعا  وتظعإ  بالئقد  تسئث  الاغ 
سطى أغثي أبظائضط وإخعاظضط شغ الةغعش لغصطسعا طا 
بغظعط وبغظ سمقء الشرب طظ تئال ولغخطعا تئالعط 
باهللا وتثه طتادظغظ الساططغظ لاطئغص حرسه وإصاطئ 
طخر  شاضعن  أرضضط  وسطى  بضط  تصام  سطعا  دولاه 
المظعرة درة تاج الثقشئ الراحثة الباظغئ، الطعط سةض 

بعا واجسطظا طظ جظعدعا وحععدعا.
ّفَُها الَِّذيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ ِهللاِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَعاُكم لَِما 
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* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

السغطرة  بشغئ  الةجغرة  إلى  السسضرغئ  صعاتعا  أرجطئ 
سطغعا، وصث تط اقتفاق بغظ السسعدغئ واإلطارات بحأن 
تخرشئ  ضما  سطى الةجغرة.  صعاتعما السسضرغئ  وجعد 
شصث  أراضغعا،  ضمظ  جصطرى  ججغرة  وضأن  اإلطارات 
صاطئ بارتغإ رتقت جغاتغئ لفجاظإ إلى الةجغرة طظ 
دون الاظسغص طع تضعطئ طسغظ سئث المطك، ضما صاطئ 
بظصض السثغث طظ الظئاتات الظادرة الاغ تتعغعا الةجغرة 

إلى بر اإلطارات.
شغ  سسضرغئ  طعاصع  أربسئ  اإلطارات  أصاطئ  وطآخرًا 
ضئاذًا  واجاصثطئ  والشربغ،  الحرصغ  الةجغرة  ذرشغ 
سطى  العجعد  شغ  طسعا  لغاحارضعا  غععد  ضغان  طظ 
شغ  طسا  وغسمطعن  إغران  طع  غاحارضعن  ضما  الةجغرة، 
باب  طدغص  شغ  العاصسئ  اإلرغارغئ  الةجر  سطى  العجعد 
صام  تغظ  افتمر  لطئتر  الةظعبغ  الطرف  شغ  المظثب 

ضغان غععد بئظاء صاسثة ضئغرة له شغ جئض أطئاجارغا. 
إصاطئ  لعثف  غأتغ  غععد  ضغان  طع  اإلطاراتغ  الاساون 
شغ  اجاثئاراتغئ  صعاسث  بإظحاء  اجاثئاراتغ  تساون 
ججغرة جصطرى شغ الغمظ شغ ظض تساون جري طسامر 
بغظعما طظث أسعام سثغثة، وطظ بغظ أعثاشه المسطظئ 
والسغطرة  ضبإ  سظ  التعبغغظ  صعات  تترضات  طراصئئ 

سطى المقتئ الئترغئ شغ المظطصئ.
تسعد أعمغئ ججغرة جصطرى عثه افغام لمحروع أطظ 
الئتر افتمر الثي أذطصاه أطرغضا صثغماً وتثغباً بشرض 
صرن  صرابئ  طظث  سطغه  الفسطغئ  برغطاظغا  جغطرة  إبساد 
طظ الجطان، وأن تسائثل بعا جغطرتعا سطى حعاذأ 
الئتر افتمر طظ جعاغه الحرصغئ والشربغئ. طآتمر أطظ 
الئتر افتمر دسا له إبراعغط التمثي طظ تسج شغ آذار/

وصاطعما  سطغ  ربغع  جالط  وتدره  ١٩٧٧م  طارس 
افتمر  الئتر  أطظ  طآتمر  إلى  وغثسع  الئرغطاظغعن، 
الغعم جطمان بظ سئث السجغج شغ الرغاض شغ ضاظعن 

الباظغ/غظاغر ٢٠٢٠م.
التالغ  لطصرن  افول  السصث  طظاخش  طظث  أطرغضا  ظطئ 
بإصاطئ  جصطرى  ججغرة  سطى  السغطرة  تطط  غراودعا 
صاسثة سسضرغئ لعا سطغعا، لضظ برغطاظغا تمظسعا، شطط 
الغعم  تثشع  لضظعا  الطتزئ،  تاى  أطرغضا  تطط  غاتصص 
شغما  تصغصئ،  التطط  جسض  سطى  تسمض  ضغ  بالسسعدغئ 

تثشع برغطاظغا باإلطارات.
وأطرغضا  برغطاظغا  بغظ  الثولغ  الخراع  غحاث  وعضثا 
الاترغر  تجب  طظه  تثر  الثي  الغمظ،  سطى  لطسغطرة 
ظثوة  بإصاطاه  ٢٠٠٨م  السام  طظث  الغمظ  وقغئ  شغ 
تتئ سظعان "الخراع سطى الغمظ شغ ظض غغاب دولئ 
الثقشئ"، ولغج فعض الغمظ جعى السعدة إلى اإلجقم 
بالسمض طع تجب الاترغر إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، بثل أن غاةاذبعط افسثاء 
شغ خراع غةسطعط سئغثًا لعط طظ دون اهللا، غتصصعن 

 طخالح دول الشرب بثطاء أعض الغمظ

صاظعن شخض املعظفني طجغث طظ تضمغط افشعاه 
والاسطط سطى أعض طخر

الظعاب  طةطج  أصــره  الــثي  المعظفغظ  شخض  صاظعن 
المخري غبغر الةثل، تغث واجه الضبغر طظ اقظاصادات 
وردود شسض سثغثة بسئإ ظخعص الصاظعن الاغ ُوخفئ 
بأظعا غغر واضتئ وصث تتمض أضبر طظ طسظى، ضما أظعا صث 
ُتساثثم لطاثطص طظ بسخ المعظفغظ شغ المآجسات 
التضعطغئ، تغث غاغح الصاظعن الةثغث لطثولئ أن تفخض 
طعظفغعا بصرار طئاحر دون سرضعط سطى جعات الاتصغص 
الاغ تثاص بالاساطض طع طعظفغ الثثطئ المثظغئ، أو 
الظغابئ  طظ  صرار  أي  خثور  ودون  الاأدغئغئ،  المتاضط 
اإلدارغئ، وغظص الصاظعن سطى أن عظاك حروذاً لفخض 
المعظفغظ بشغر الطرق الاأدغئغئ طبض أن ُغثرج المعظش 
أو  واقسائار،  البصئ  غفصث  أو  اإلرعابغغظ،  صعائط  سطى 
غدر إضرارا جسغما باإلظااج، أو غفصث أجئاب الخقتغئ 

لطعظغفئ، أو غمج بأطظ الثولئ وجقطاعا.
ظزام ق تسظغه رساغئ الظاس وق تأطغظ أرزاصعط، وق سمض 
له غغر جئاغئ أطعالعط وظعإ طثخراتعط وصمع ضض خعت 
غطمح طظه بادرة اساراض سطى صراراته الضاربغئ، تطك عغ 
تصغصئ عثا الظزام الثي غفرط شغ بروات طخر بض غعئعا 
بمظ  بق  طظعا  تمضظعط  الاغ  الصعاظغظ  وغسظ  لطشرب 
وبتغث ق غمطك أعض طخر تص المطالئئ بعا طساصئق 
بض ق غضعن سطغعط إق اجاضمال طسغرة تراجئ سثوعط 
بصراراته  الظزام  غفسطه  طا  عثا  لبروتعط!  جطئه  أبظاء 
طخر  تتااجعا  وق  تظاعغ  ق  الاغ  وصروضه  المااالغئ 
أخق وق غراعا أعطعا وق غسطمعن شغط تظفص وق غظالعط 
طظعا إق طا غخاتئعا طظ أسئاء وغقء، ولسض الظزام عظا 
غرغث تثفغخ السمالئ خدعسا وتظفغثا لصرارات خظثوق 
الظصث الثولغ دون التاجئ لاتصغصات ودون الثخعل شغ 
طساءقت بثساوى ضبغرة وضطعا طشطفئ وطسطئئ وطعجعدة 
تتئ الططإ وأصربعا طا ظخئ سطغه حروط الصاظعن أن 
الظزام  رجال  غدسعا  الاغ  اإلرعاب  صعائط  سطى  غثرج 
الثولئ  بأطظ  المساس  أو  واقسائار  البصئ  شصثان  أو 
وجقطاعا وضطعا تعط ططاذئ تتامض الاأوغض وتدع 
طةاقت  وتفاح  والرغئئ  بالزظ  اتعام  طعضع  الةمغع 

العحاغئ الاغ أوجثعا الظزام وحةع سطغعا.
طبض عثا الصاظعن غدسه الظزام لغضعن جغفا طسططا سطى 
أرزاق الظاس لمةرد وحاغئ تحغر قساراضعط سطى وجعده 
أو سطى أي صرار طظ صراراته جعاء صالعا بفمه أو ضائعا 
سطى وجائض الاعاخض الاغ غاابسعا الظزام سظ ضبإ طما 
غسث ظعسا جثغثا طظ تضمغط افشعاه وطتاولئ لطسغطرة 
سطى الماظفج العتغث الثي غزعر الظاس شغه اساراضعط 

سطغه والثي ق غمطك الظزام الصثرة سطى الاتضط شغه.
غرى وزغر الصعى الساططئ المخري السابص، ضمال أبع سغطئ، 
أن عثا الصاظعن "صاض افطان العظغفغ" الثي ُسرشئ به 
وظائش افجعجة التضعطغئ، رؤغئ عثا العزغر السابص طظ 
طظططص الظزرة الرأجمالغئ، وعغ الرؤغئ الاغ تاعشر شغ 
ضض دولئ تسائر حسعبعا رساغا ولعط حغء طظ التصعق 

صطسا ق تاعشر شغ جمععرغات المعز الاغ ظسغح شغعا.

طاذا غةري يف املعرة وجصطرى؟
الةجء الباظغ وافخري

ـــــــــ بصطط: المعظثس حفغص خمغج – الغمظـ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ جسغث شدض*ـ  ـ 

غصعل المبض السربغ "غثاك أوضاا وشعك ظفت"، وضعن عثا المبض غططص سطى طظ ضان جئإ عقضه طظه، شإظظا ظصعل 
لطئصغئ الئاصغئ طظ المثطخغظ طظ سظاخر الفخائض سطى أرض الحام المئارضئ: لصث جسطاط جئإ عقضضط وعقك 
أعطضط وعقك بعرتضط طظضط أظفسضط؛ وذلك بسث أن ظّخئاط أراذل الظاس سطغضط صادة، وصث ضان العاتث طظعط صئض 
عثه البعرة المئارضئ ق غتطط تاى طةرد تطط أن غضعن شغ طعصسه عثا. إق أّن افظضى طظ ذلك أن عآقء الصادة صث 
خاظعا افطاظئ ووضسعا أغثغعط بأغثي (الثاسمغظ) الثغظ ضاظعا خظةرا طسمعطا ُغرس شغ ظعرضط وظعر بعرتضط، 
بسث أن جسطعا أظفسعط ضاطظغظ لضط والتصغصئ أظعط ضاطظعن لصاطضط ووأد بعرتضط، وظثص بثلك ترضغا أردوغان 
الثي ضئض أغثغضط، وباع تدتغاتضط، ودطاء حعثائضط وضض طا صثطامعه إلسقء ضطمئ اهللا، شسصث المآتمرات وعغأ 
لطمفاوضات إلظصاذ الظزام السعري المةرم، وخرج باتفاصات جطمئ طظاذصضط بض باسئ بعرتضط بمةمطعا، شضظاط 
باسطغط صرار بعرتضط له ولشغره طظ (الثاسمغظ)، طمظ غخثق سطغعط المبض "غثاك أوضاا وشعك ظفت"! إن العاجإ سطغظا 
جمغسا اجاسادة الصرار وتختغح المسار، لثلك جظئصى ظثسعضط وظثسعضط سطى أطض أظضط ق بث جاظتازون إلى بعرتضط 
وإلى أعطضط الثغظ ق غجالعن غبصعن بضط وق غجالعن طساسثغظ لثسط ضض سمض طثطص ضث ظزام اإلجرام بضض طا 
غساطغسعن. لصث آن أن تثطسعا سظضط رداء الائسغئ، وتظفدعا سظضط الثل والععان، وتثطسعا طظ ضان جئئا شغ طا وخطئ 
إلغه بعرة الحام، وأن تسغثوعا ضما بثأت (عغ هللا عغ هللا)، وتسغروا ظتع عثشضط؛ إجصاط ظزام اإلجرام وإصاطئ تضط 
اإلجقم، شئعثا وتثه جادمظعن دسط أعطضط وتئعط، وبه أغدا تساةطئعن ظخر اهللا فظه عع وتثه ظاخرضط وعع 

وتثه الثي ُتئثل افرواح والثطاء شغ جئغض طرضاته.

إلى البقیۀ المخلصۀ من عناصر الفصائل 
على أرض الشام المبارکۀ

تعظج  وقغئ  الاترغر/  تجب  طظ  وشث  صام 
السغاجغ،  المضاإ  رئغج  طظ  طضعن 
لةظئ  رئغج  غتغى  بظ  غاجغظ  وافجااذ 
التئغإ  طتمث  وافجااذ  اقتخاقت، 
خئاح  اقتخاقت،  لةظئ  سدع  التةاجغ 
غعم البقباء ٢٠٢٠/١١/١٠م، بجغارة وزغر 
شغ  سزعم،  أتمث  السّغث  الثغظغئ  الحآون 
طضائه بمصر العزارة. وتط التثغث طسه تعل 
طسألئ غطص المساجث وطعصش التجب طظعا، 
وصث تّمض وشث التجب العزغر طسآولغئ عثا 
ذات  الحرسغئ  لفتضام  المظاصخ  الفسض 
السقصئ، ودساه إلى السمض سطى إغصاف عثه 

الةرغمئ شعرا. وغظعه العشث إلى تفاسض السغث العزغر طع ططالإ التجب والثي سّئر سظ اجاسثاده لرشسعا ضما عغ 
شغ الةطسئ الئرلماظغئ المجطع سصثعا غعم ١٥ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر الصادم.

وفد من حزب التحریر/ والیۀ تونس
یقوم بزیارة وزیر الّشؤون الّدینیۀ



 السثد ٣١٣  ٣ افربساء ٣ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٢عـ المعاشص ١٨ تحرغظ الباظغ/ ظعشمئر ٢٠٢٠ طـ  

دولئ اجاسمارغئ ق تصغط وزظا لسصغثة أو دغظ أو إظساظغئ 
أو أخقق، بض ضض ذلك ق صغمئ له سظثعا، وإن سصغثتعا 
جمسغئ  لغسئ  شعغ  غغر،  لغج  المخطتئ  عع  ودغظعا 
خغرغئ، وطا شسطه تراطإ شعق الطاولئ جغفسطه باغثن طظ 
تتاعا، ولغج تضام أطرغضا إق أدوات لطثولئ السمغصئ 
شق  افطث،  ذعغطئ  أطرغضا  اجاراتغةغات  وراء  تصش  الاغ 
تسارسعا شغ أطرغضا وق شغ غغرعا شصث تثطئ سظ طئارك 
وأوخطئ (اإلجقطغغظ) إلى التضط صئض أن تظصطإ سطغعط، 
وطئارك خثطعا بض تفاظى شغ خثطاعا فضبر طظ بقبئ 
سصعد، وترضئ الئحغر طع أظه خظع لعا بسمالاه طا لط 

غخظسه غغره، وغضفغ أظه جسض السعدان جعداظْغظ!
شضطعط  غرغئاً  لغج  باغثن  شعز  التضام  طئارضئ  إن 
غثطإ ود أطرغضا وغصّئطعن غثعا لغض ظعار، وغةمسعط 
عط وأطرغضا طتاربئ اإلجقم والتفاظ سطى ضغان غععد.

أطا طئارضئ طظ غظاسإ إلى اإلجقم وغصرأ الصرآن وغصعم 
الطغض وغخعم الظعار شعع أطر واهللا سزغط.

ترب  "إظعا  اقبظ:  بعش  بصعل  شصط  عآقء  وأذضر 
خطغئغئ وأظه غثعضعا ضث المسطمغظ بأطر طظ الرب".

مِّن  بَِطانًَة  َيتَِّخُذوا  َال  آَمُنوا  ِيَن  َّ ا فَُّها 
َ
ك ﴿يَا  تسالى:  صال 

لُونَُكْم َخَباالً وَدُّوا َما َعنِتُّْم َقْد بََدِت اْكَْغَضاُء 
ْ
ُدونُِكْم َال يَأ

ْكرَبُ َقْد بَيَّنَّا لَُكُم اْآليَاِت 
َ
ْيِف ُصُدورُُهْم أ ْفوَاِهِهْم َوَما ختُ

َ
ِمْن أ

 ﴾إِن ُكنُتْم َيْعِقلُوَن

ذلك جاضعن له آبار طثطرة سطى ضغان ووتثة الثولئ 
افطرغضغئ.

طظ  السثج  وبسخ  المسطمغظ،  تضام  طسارسئ  إن 
والثغمصراذغغظ  باغثن  شعز  طئارضئ  إلى  اإلجقطغغظ 
بالرئاجئ واجائحارعط بعط خغرا، عع ضسش ظزر وصطئ 
أصض  لغج  الثغمصراذغ  شالتجب  السغاجئ،  شغ  شعط 
حراجئ طظ التجب الةمععري، شعثا روزشغطئ الرئغج 
الثغمصراذغ عع طظ خاض تربا ُصاض شغعا خمسعن ططغعظا 
طظ الئحر (الترب السالمغئ الباظغئ)، وتروطان الثغمصراذغ 
عع طظ ضرب الغابان بالصظئطئ الثرغئ والاغ ظاعج صاقعا 
طؤئ ألش، وأوباطا وطا أدراك طا أوباطا خاتإ الطائرات 
بثون ذغار والترب سطى اإلجقم باجط اإلرعاب وطا ضان 
طظه وطظ تجبه طظ تثطغر لطحام والفاك بأعطعا، وإدخاله 
إغران وتجبعا الطئظاظغ وروجغا إلى جعرغا لطتفاظ سطى 
سمغض أطرغضا بحار افجث عغ أسمال ق تظسى؛ وإذن ق 
شرق بغظ جمععري ودغمصراذغ، شاجاراتغةغئ التجبغظ 
اجاسمارغئ. وعثا باغثن الرئغج افطرغضغ الثي عظأه 
(اإلجقطغعن!) غسطظ خراتئ أظه لع لط غضظ غععدغا لضان 
خعغعظغا، وعثه ظائئاه عارغج ق تصض تئا وسحصا لضغان 

غععد طظ رئغسعا.
ظصعل لئسخ (السثج) طظ اإلجقطغغظ الثغظ غراعظعن 
أطرغضا  إن  الةثغث:  ورئغسه  الثغمصراذغ  التجب  سطى 

تامئ:عض التجب الثغمصراذغ أصض إجراطا طظ التجب الةمععري؟

شصث راشص الئرعان ضض طظ الفرغص أول رضظ جمال سئث 
طتمث  غاجر  والطعاء  الساطئ،  المثابرات  طثغر  المةغث 
سبمان، طثغر عغؤئ اقجاثئارات السسضرغئ، شغئثو أن 
لثلك  فطرغضا،  المعالغئ  افذراف  طظ  له  طرتإ  افطر 
صاطئ الثرذعم بإغقق تثود وقغاغ ضسق والصدارف، 
و"أرجطئ تسجغجات سسضرغئ ضئغرة إلى حرق الئقد، سطى 
ولمظع  التثود،  لتماغئ  وإبغعبغا،  إرغارغا  طع  التثود 
 .(٢١ (سربغ  السعدان"  إلى  إبغعبغغظ  طصاتطغظ  تثشص 
وواضح أن أطرغضا تاابع العضع سئر المئسعث افطرغضغ 
طع  المئسعث  ظاصح  شصث  بعث،  دوظالث  بالثرذعم 
طسؤعلغظ شغ السعدان، افزطئ شغ إبغعبغا واتاماقت 

تأبغرعا سطى دول الةعار وطظ ضمظعا السعدان.
شالةئعئ الحسئغئ لاترغر تغشراي طتاخرة طظ ضض الةئعات، 
صث  لقصطغط،  الحمالغئ  الظاتغئ  طظ  ضثلك،  إرغارغا  فن 
أبرطئ اتفاق جقم طع إبغعبغا شغ تمعز/غعلغع ٢٠١٨م، 
بإغساز طظ أطرغضا، وق غسسعا إق أن تصش بةاظإ إبغعبغا 
أو سطى افصض شغ التغاد، لثلك أذطصئ الةئعئ الحسئغئ 
بسخ الخعارغت، أخابئ ططار أجمرا، أوردت صظاة المظار 
شغ ٢٠٢٠/١١/١٥م أن رئغج الةئعئ الحسئغئ لاترغر 
تغشراي صال: "ظصاتض صعات إرتغرغئ وإبغعبغئ سطى جئعات 
سثة خقل افغام الماضغئ"، وذضرت ختغفئ اقظائاعئ 

تامئ ضطمئ السثد: أتثاث تغشراي طرتطئ دطعغئ تخغإ السعدان وإرغارغا طسا

أون قغظ شغ ٢٠٢٠/١١/١٥م: "أن جئعئ تترغر حسإ 
تغشراي الاغ تتضط إصطغط تغشراي اإلبغعبغ، السئئ، صث 
تئظئ سمطغئ إذقق خعارغت سطى ططارغظ صرغئغظ طظ 

المظطصئ وعثدت بمعاجمئ إرغارغا المةاورة".
بعب  لطسعدان  الثاص  طئسعبعا  شإن  برغطاظغا،  أطا 
ضسادة  السطمغئ  لطاسعغئ  طثارج  سظ  غئتث  شغروغجر، 
برغطاظغا شغ الاساطض طع طسائض ذرشعا أطرغضا، ضما عع 
التال شغ لغئغا والسعدان، شصث ظاصح طع الفرغص الئرعان 
ورئغج العزراء سئث اهللا تمثوك، "افتثاث الةارغئ شغ 
لفزطئ"،  تسعغئ  إغةاد  وضغفغئ  بإبغعبغا،  تغشراي  إصطغط 

"المخراوي ٢٠٢٠/١١/١٢م).
وشغ الثاام شإظه طظ المآلط أن سمقء أطرغضا شغ دول 
المظطصئ ق غطصعن باقً لتغاة الظاس إق الصاض والاحرغث 
شغضعن تالعط ضافغاام سطى طائثة الطؤام، وصث ضان طظ 
الماعصع إضاشئ أسئاء جثغثة سطى السعدان سصإ عثه 
العةمات الاغ تحظعا إبغعبغا سطى تغشراي.. شطع جألظا آبغ 
أتمث طا عغ جرغرة عآقء الظسعة وأذفالعظ وضثلك 
الحغعخ لغاط تعةغرعط؟! وعض أشرغصغا تظصخعا طحاضض 

قجؤغظ لضغ تفاح جئعات جثغثة؟!
إظه ق غخطح أي حأن وق غساصغط أطر الظاس إق بثقشئ 

 تثرجعط طظ الزطمات إلى الظعر

والمطسعطات  افخقق  شغ  وبظفسه  السئادات،  شغ 
والمطئعجات، وبشغره طظ بظغ اإلظسان شغ المساطقت 
تثشع  اإلجقطغئ  السصغثة  تةث  ولثلك  والسصعبات. 
تعله  طظ  وحأن  حأظه  غرسى  أن  إلى  طساظصعا 
باإلجقم وأتضاطه وطسالةاته. شاإلجقم سصغثة ُتسّغظ 
غئظى  شضرغئ  وصاسثة  التغاة،  شغ  اإلظسان  ظزر  وجعئ 
سطغعا ضض شضر، وعغ صغادة شضرغئ تظئبص سظعا جمغع 
له  وظزام  سصغثة  شاإلجقم  التغاة.  طحاضض  طسالةات 
افدغان  طظ  غغره  سظ  طامغج  التغاة  شغ  خاص  ذراز 
إذ طظ خخائص عثا المظعب اإلجقطّغ أن شغه ظزاطا 

اصاخادّغا واجاماسّغا وجغاجغا وتسطغمغا...
وبمتمث  دغظا  وباإلجقم  ربا  باهللا  اإلظسان  آطظ  وإذا 
ملسو هيلع هللا ىلص ظئغا شإظه غساتصر ضض سثاب شغ الثظغا غخادشه طظ 
أجض سصغثته، الاغ عغ طسظى وجعده، طظ أجض البئات 
سطغعا وطظ أجض أن تئصى سجغجة وعغ المعغمظئ سطى 
الئحر، شغخئح المآطظ جئق حاطثاً ق تآبر شغه جغاط 
المةرطغظ وق جةظ الساصطغظ وق سثاب المظئعذغظ 

بض غساسثب ذلك شغ جئغض اهللا.
والبئات  الخقبئ  اإلجقطغئ  السصغثة  طصادغات  شمظ 
بالطرغص  وتمطعا  أشضار  طظ  سظعا  غظئبص  وطا  سطغعا 
الضفاتغ ضث السططئ الصائمئ التاضمئ بشغر طا أظجل اهللا 
المعالغئ لطضفار؛ لئغان زغفعا وخثاسعا وجعء رساغاعا 
لطظاس، وسثم ترك أي شرخئ إلجصاط عغئاعا طظ أسغظ 
الظاس لاضبر افغثي الاغ تماث لفخث بسظصعا واإلجعاز 
سطغعا. عضثا تضعن السصغثة اإلجقطغئ سصغثة ضفاتغئ 
غسارخص شغعا المسطط ظفسه شغ جئغض خالصه طصثطا 

جسثه صطسئ صطسئ تصربا لئارئه.
خاتئعا  تثشع  سصغثة  اإلجقطغئ،  السصغثة  عغ  عثه 
والسثل،  التص  إلى  والثسعة  الزطط  قصاقع  وتحتظه 
الدغط  خظعف  ضض  طسعا  غأبى  لطظفج  سجة  وتضسئه 
 ِ ِ َولِرَُسو ةُ  الِْعزَّ  َِّ ﴿َوِهللا تسالى:  صال  والتغش.  والّزطط 
ضفاتغئ  جغاجغئ  روتغئ  سصغثة  عغ  َولِلُْمْؤِمننَِي﴾. 
أخرجئ طقغغظ المسطمغظ طظافدغظ غظخرون ظئغعط 
وغثودون سظ دغظعط ق غدّرعط إجرام تضاطعط وق 
صمع أجعجتعط افطظغئ، وعغ الاغ جُاثرج طظ جغعش 
افطئ بإذن اهللا طظ ق غرضى ردا سطى جاضظ اإللغجغه 
إق أن غظاسض شرظسا ضما غظاسض تثاءه. وعثا طا غثحاه 
طاضرون وأطباله طظ الصادة الخطغئغغظ الةثد، شغمدعن 
شغ تأخغر خروج المارد اإلجقطغ طظ الصمصط، بطمج 
تصغصئ عثا العجعد وظحر ضثبئ أن السطماظغئ ق تصخغ 
واخاجاق  الظخراظغئ  سطى  صغاجا  تسادغه،  وق  الثغظ 
حسائرغئ.  وطمارجات  وذصعس  سادات  شغ  لقجقم 
ِمْن  ُْرُج  ختَ لَكَِمًة  َكرُبَْت  آلبَائِِهْم  َوال  ِعلٍْم  ِمْن  بِِه  لَُهم  ا  ﴿مَّ

ْفوَاِهِهْم إِن َفُقولُوَن إِالَّ َكِذبًا﴾.
َ
أ

ىَب 
ْ
ْفوَاِهِهْم َويَأ

َ
َِّ بِأ ن ُفْطِفُئوا نُوَر اهللا

َ
صال تسالى: ﴿يُرِيُدوَن أ

 ﴾ن يُتِمَّ نُورَهُ َولَْو َكرِهَ الْاَكفُِروَن
َ
َُّ إِالَّ أ اهللا

إغماظعغض  شرظسا  رئغج  اهللا  سثو  لسان  سطى  جاء 
طاضرون خقل لصاء خاص طع صظاة الةجغرة أن "السطماظغئ 
عغ طئثأ الفخض بغظ الضظغسئ وبغظ الثولئ، وعغ أن 
وق  تمعله  وق  الثغظ  بأطر  تظحشض  ق  طتاغثة  الثولئ 
تظزمه... وشغ شرظسا ظصعل بضض وضعح: طئثأ السطماظغئ 

لغج له طحضض طع اإلجقم ضثغظ".
الاارغت  اجاثساء  خفاصئ  بضض  طاضرون  تاول  لصث 
الثي  والضظغسئ  الفقجفئ  بغظ  الخراع  إلى  والسعدة 
شغ  شثضر  (الثغمصراذغئ)  السطماظغئ  بظحعء  اظاعى 
تثغبه سظ الةمععرغئ الفرظسغئ "أن بطثظا له تارغثه، 
وتارغت بطثظا أظه بظى الحأن السام أو المخطتئ الساطئ 
غالئا  غسمى  طا  وعثا  طا  ظعسا  الثغظ  طظ  بإخراجعا 
بالسطماظغئ فن شرظسا ضان لعا تارغت أوق طع الثغاظئ 
الضابعلغضغئ. لصث جظظا صعاظغظظا وعغ بمرة شضر سخر 
الاظعغر وعغ طظث ظعاغئ الصرن الباطظ سحر..." لغساوي 
طظ  طةمعسئ  بعخفعا  افدغان  وبصغئ  اإلجقم  بغظ 
السطعضغات والممارجات الفردغئ الاسئثغئ الضعظعتغئ 
وبمظطص  ظفسه  شغظخإ  الثظغا،  جغاجئ  سظ  الساججة 
بأطساء  ططك  آخر  غحظص  (أن  الفرظسغئ  البعرة  إرعاب 
طظ  لضض  طتاربا  لطسطماظغئ  تاطغا  دغظ)  رجض  آخر 
غاثث طظ اإلجقم طئثأ غعثف إلى تشغغر المةامسات 
تدع  اإلجقطغئ  السصغثة  أجاس  سطى  دولئ  وإرجاء 
تثا لقجرام السطماظغ المظزط، فن اإلجقم سظث عثا 
المأزوم ق غظئشغ أن غاةاوز جثران دور السئادة وطا 

غثفغ خثره أضئر.
الحثة  أخاباه  طظ  عع  المأزوم،  اإلظسان  أّن  طسطعم 
والدغص وتسثدت سصثه، وأّن أضئر سصثة سظث اإلظسان 
تئسث شغه التغرة واقضطراب عغ سصثة وجعده الاغ 
ضطغئ  شضرة  سظ  شضره  شغ  ارتصى  ضطما  غئتث  تةسطه 
وجعده  تصغصئ  سظ  أي  والتغاة،  واإلظسان  الضعن  سظ 
ضإظسان، وصث سمث اإلجقم إلى تض عثه السصثة تق 
ختغتا غعاشص شطرة اإلظسان وغمف سصطه صظاسئ وصطئه 
ذمأظغظئ. شئّغظ أن وراء عثا الضعن والتغاة واإلظسان 
الظاتغئ  ضاظئ  عظا  وطظ  تسالى،  اهللا  عع  خطصعا  خالصا 
الروتغئ شغ السصغثة اإلجقطغئ عغ إدراك اإلظسان أظه 
طثطعق لثالص عع اهللا تسالى. إق أن السطماظغئ وإن لط 
تظضر تصغصئ وجعد الثالص ووجعد غعم الئسث وتاةاوز 
لعثه  سقصئ  ق  أظه  شضرة  أسطئ  أظعا  إق  أتغاظا،  ذلك 
بغظ  خطئ  الثغظ  وأن  بسثعا  وطا  صئطعا  بما  التغاة 
الفرد وخالصه شصط (شخض الثغظ سظ التغاة وطظه سظ 
التغاة  سقصئ  لغئغظ  اإلجقم  جاء  تغظ  شغ  الثولئ)، 
الثظغا بما صئطعا وطا بسثعا، فن اهللا الثي أوجث عثا 
الضعن طظ سثم عع الصادر سطى أن غسغث خطص الظاس 

طظ أجض التساب.
والظاتغئ السغاجغئ شغ السصغثة اإلجقطغئ تامبض شغ 
برّبه  اإلظسان  سقصئ  تظزط  الاغ  والظعاعغ  افواطر 

اإلجقم سصغثة روتغئ جغاجغئ ضفاتغئ 
صادرة سطى اصاقع أظزمئ الضفر السطماظغئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث سقء الثغظ سرشاويـ 
شاطئصه سمطغا سطى رساغاعا وتتمطه لفخرغظ، تاطُّ الشاغئ 
حرسغئ  بطرغصٍئ  بالمةامع  اقظاصال  وعغ  الاشغغر  طظ 
واضتئ طساصغمئ ووشص ُخطعات طثروجئ ظتع الاشغغر 

الختغح.
وبما أن اهللا تسالى أضرطظا وجسطظا طسطمغظ، وأن حرغسئ 
اإلجقم وأتضاطه خالتئ لضض زطان وطضان، ضان لجاطًا 
سطى أي جماسئ تسسى لطاشغغر أن تضعن ظزرتعا إلى تشغغر 
المةامسات والظععض بعا طظ زاوغئ خاخئ، وتاى غعجث 
الاشغغر الظعدئ الختغتئ ق بث أن غصعم سطى أجاس 
ختغح، وعع المئثأ اإلجقطغ، الثي عع سصغثة سصطغئ 
(السصغثة اإلجقطغئ) غظئبص سظعا ظزام (افتضام الحرسغئ) 
أشسال  لاشثو  جمغسعا  اإلظسان  سقصات  تظزط  الاغ 
المسطط طصغثة بافتضام الحرسغئ. شالحرع عع طظ غتثد 
لطةماسات اإلجقطغئ ذرغصئ العخعل لطاشغغر الختغح، 
ولغسئ المخطتئ والمفسثة الاغ غحرسعا السصض الصاخر، 
وق العاصسغئ المصغائ الاغ تئرر الاظازل والاثّرك بتةئ (شصه 

العاصع)!
ر لعثا الحأن (الاشغغر) أنَّ عثا  شالعاجإ أن َغسَطط طظ َتخثَّ
الطرغص خسٌإ وحاق، وغتااج إلى خئر وتضمئ وَجَطث، 
لطاةارب واإلخفاصات، فن  وأنَّ عثه افطَّئ لغسئ طةاقً 
ا أن غتُثث  ظاائب الاشغغر تضعن سطى افطئ جمساء، شإطَّ
الاشغغر والظععض بالمةامع، وإطا ق صثر اهللا غضعن وباقً 
سطى خاتئه وسطى أطَّاه طظ خطفه، وغآدي إلى زغادة 

تفضك وتثطغر الئقد اإلجقطغئ.
شمظ طضَّ المسغر وبثأ باقظتثار ووصع شغ شتِّ الاظازقت، 
شطغاثث صرارًا جرغؤاً بالاعصش، ولغراجع ذرغصاه وغساثضر 
عثشه طظ جثغث، ولغةثد سعثه طع اهللا طاصغثا بالطرغصئ 
الحرسغئ ولغج بإطقءات اآلخرغظ وبصض وضشط العاصع، 
شإن افطئ لظ تساطح طظ عثر ذاصاتعا وضان جئئاً شغ 

تأخغر ظعداعا.
رجال  إلى  وتتااج  سزغمئ،  وافطئ  سزغط  شاإلجقم 
غسغرون سطى بخغرة وظعر، ضمظ خط واضح المسالط، 
الحرسغئ  الظخعص  طظ  تفاخغطه  جمغع  شغ  طساظئٍط 
لطعخعل إلى الظععض بافطئ طظ جثغث واجاؤظاف التغاة 
طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ 

الظئعة.

ظاغةًئ  غضعن  إلتثابه  اإلظسان  غسسى  تشغغٍر  أيَّ  إن 
إلتساجه بعاصع جغأ، عثا اإلتساس غعلِّث لثغه رغئًئ 
شغ اقظاصال طظ التال السغأ إلى تال أشدض طظه، وعثه 
الرغئئ ُتحِسُض بثاخطه داشساً صعغاً قتثاذ صرار جريء غضعن 

ُأولى ُخطعاته شغ ذرغص الاشغغر.
واإلتساس بالعاصع السغأ والرغئئ شغ الاشغغر، إطا أن 

غضعظا سطى الظطاق الفردي أو سطى ظطاق المةامع.
أطا سطى المساعى الفردي، شاإلظسان بطئسه غسسى دائمًا 
ظتع تتصغص افشدطغئ، ولضظَّه غاردد شغ الئثء بثطعات 
الاشغغر، شعع غسغح تاقً طسغظاً، وباظاصاله إلى تاٍل آخر 
غثاف أن تضعن ظاغةئ الاشغغر جطئغئ، وخاخئ شغ الصداغا 
المتعرغئ شغ تغاته (الجواج - الثراجئ - المعظئ...الت) 
شإتساس الرجض بدرورة اقظاصال طظ تغاة السجوبغئ إلى 
التغاة الجوجغئ تتااج طظه صرارًا بالجواج. وضثلك إتساس 
اإلظسان بالعاصع الخسإ ظاغةئ تالئ شصٍر غسغحعا تثشسه 
إلى الئتث المسامر سظ سمض لاشغغر وضسه المسغحغ 

ظتع افشدض.
شالاشغغر غتااج بثاغئ إلى صظاسئ لثى الحثص، وعثه 
الصظاسئ غاعلث سظعا صرار جريء فظه وتثه طظ غاتمض 
ظاائب إصثاطه، شإن تتصص العثف طظ الاشغغر، شالثغر له، 
وإن ضاظئ الظاائب جطئغئ أو طثطِّرة شسطغه، وبالاالغ شإن 

ِظطاق تأبغرعا غئصى حثخغاً.
المةامع  ظطاق  سطى  الاشغغر  بدرورة  اإلتساس  ا  وأطَّ
سطى  تظسضج  الاشغغر  عثا  ظاائب  شإن  به،  والظععض 
شصط،  الفردي  المساعى  سطى  ولغج  سمعطاً،  المةامع 
سمغصٍئ  غتااج إلى دراجٍئ  وبالاالغ اتثاذ صراٍر بالاشغغر 
إلى  لطعخعل  المططعب،  الاشغغر  وذئغسئ  لطمةامع 

طثرجاٍت واضتئ إلتثاث تشغغٍر ختغح.
والاشغغر الختغح لطمةامسات، ق غضعن إق بحضض جماسغ 
َطغظ.  وسطى أجاس طئثئغ ووشص ذرغصٍئ وطحروعٍ طفخَّ
أي أن الةماسئ الاغ تسسى إلى الاشغغر َتتِمض أشضارًا طظئبصًئ 
سظ المئثأ الثي تتمطه وتسسى لاتمغطعا فشراد المةامع 
لاخئح رأغاً ساّطاً، عثه افشضار تاتعَّل إلى طفاعغط تامبض 
شغ جطعك أشراد المةامع، شُاسغُِّرعط وشصاً لعا وتخئح 

طحاسرعط واتثة.
 وبإصاطئ الثولئ الاغ تةسث المئثأ سمطغا شغ واصع التغاة 

طا بني الاشغري والاثطري
ـــــــــ بصطط: افجااذ غاجر أبع العلغثـ  ــــــــــ

ظزط تجب الاترغر/ أجارالغا السئئ، 
المعاشص  ١٤٤٢عـ  افول  ربغع   ٢١
٠٧ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢٠م، 
شغ  الفرظسغئ  الصظخطغئ  أطام  وصفئ 
باإلجاءة  تظثغثًا  أجارالغا  جغثظغ/ 
طع  وذلك  ملسو هيلع هللا ىلص،  الضرغط  لرجعلظا 
المظاعخ  شرظسا  طعصش  اجامرار 
لقجقم وتترغدعا ضث المسطمغظ 
شغ جمغع أظتاء السالط، تغث أرجطئ 
العصفئ طظ أطام الصظخطغئ الفرظسغئ 
طفادعا  واضتئ  رجالئ  جغثظغ  شغ 
أبثًا  غصئطعا  لظ  المسطمغظ  أن 

اقساثاءات الطفزغئ أو الضاابغئ أو الةسثغئ ضث أحثاص المسطمغظ أو ظئغ المسطمغظ ملسو هيلع هللا ىلص أو دغظ المسطمغظ، 
جعاء ارتضئعا أشراد أو وجائض اإلسقم أو دول.

حزب التحریر/ أسترالیا ینظم وقفۀ أمام القنصلیۀ الفرنسیۀ
 تندیداً باإلساءة لرسولنا الکریم



افربساء ٣ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٢عـ المعاشص ١٨ تحرغظ الباظغ/ ظعشمئر ٢٠٢٠ طـ  ٤     السثد ٣١٣

دولغئ  خفصئ  طظ  ججء  أو  تطئغسغئ،  أو  اصاخادغئ 
افوروبغ  اقجاسمارغغظ  الماظاشسغظ  بغظ  جثغثة 
وافطئ  الئقد  سطى  وافطرغضغ  تتثغثًا)  (الئرغطاظغ 

وبرواتعا وسصغثتعا...
 شعع اجاتصاق أطرغضغ، غصعم به الظزام سطى سغظ رئغج 
جّغان،  باغثن  أو  تراطإ  افطرغضغئ  الماتثة  العقغات 
وتتئ جمع جفغرعا الةثغث عظري ووجار، إلبئات إذساظه 
إلطقءاتعط، شغما لع اضطر لاأجغض أو إلشاء اقظاثابات 
بثرغسئ طظ طبض العضع العبائغ الترج، إلسطاء ظفسه 
أن  غمضظ  طا  إلى  الرؤغئ  لثغه  تادح  زطظغئ  طعطئ 
الئرغطاظغ  الثور  جعاء  الثولغ  المعصش  سظه  غامثخ 
أو  افردن،  شغ  الظزام  وضع  غثص  شغما  افطرغضغ  أو 
طةطج  غمدغ صثطا شغ اقظاثابات الاغ جاظاب تاماً 
ظعاب عجغقً بامبغض اظاثابغ ضسغش، تعضض إلغه تظفغث 
أجظثات أطرغضغئ طططعبئ طظ الظزام طظ طبض المخادصئ 
سطى الرؤغئ افطرغضغئ لتض صدغئ شطسطغظ وبظعدعا الاغ 
بادر افردن لاظفغث الضبغر طظ طحارغسعا، باإلضاشئ إلى 
خغاغئ صاظعن اظاثابغ جثغث، غفسِّض المطضغئ الثجاعرغئ 
والتضعطئ الئرلماظغئ والامبغض السضاظغ التصغصغ، لغسامر 
عثا المةطج الةثغث لظعاغئ طثته أو غاط تطه بسث شارة 
لطظاخئغظ،  التصغصغ  تمبغطه  سثم  بتةئ  صخغرة  زطظغئ 
اظاثابغ  لصاظعن  وشصا  جثغث  طةطج  قظاثاب  لغخار 

جثغث.) [اظاعى اقصائاس]. 
شغ  بافردن  تاسطص  جطسطئ  طظ  الصثر  بعثا  وظضافغ 
بقبغظ ججءًا بثأت طظ ظحأته تاى العصئ الراعظ، واهللا 
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لظا  (وجغضعن  غطغ:  طا  السابص  الةجء  شغ  ذضرظا  لصث 
شغ الةجء افخغر طظ عثه السطسطئ سرض لما ترغثه 
العقغات الماتثة بسث سرض أعط افخئار وافتثاث 
تتصغصا  افردن  تةاه  أطرغضا  وتفضغر  سمض  سظ 
لمخططح "افردن الةثغث" بعجعد خاتإ عثا الاسئغر 
وبما  افردن  شغ  افطرغضغئ  الثبطعطاجغئ  رأس  سطى 
غتمض طظ رتئئ وخئرة، وربط المساسثات افطرغضغئ 
لغئظغ  افطرغضغئ  والرؤى  افطرغضغئ  الصرارات  باظفغث 
سطى طا ترباه وغطج طظ أسمال شةئ وزغارات لمثاطش 
المثن افردظغئ ولصاءات وحراء ذطط، شصث تان دور 
إلتثاث  وطاأن  دؤوب  سمض  بسث  والبمار  الصطاف 
تجب  أظجل  اهللا  طظ  وبفدض  افردن)،  شغ  الاشغغر 
باقظاثابات  تاسطص  ظحرة  افردن  وقغئ  الاترغر/ 
بسظعان "اقظاثابات الظغابغئ طعجلئ ولغسئ لمخطتئ 
لطظزام  اقجاسمارغئ  لطائسغئ  خثطئ  عغ  بض  الظاس 
والثور  بافردن  غاسطص  طا  شغعا  ورد  وصث  افردظغ"، 

افطرغضغ وظصائج طا ورد شغعا:
طسالمعا  وإبراز  اقظاثابغئ  اإلجراءات  بعثه  (شالمدغ 
وترضغج  وتةاوزات  طحارضات  طظ  العاصع  أرض  سطى 
طظ  ترخاً  لغج  الرجمغ،  اإلسقم  شغ  إظعارعا 
الظزام شغ افردن ضما غّثسغ سطى تفسغض اجاتصاصات 
تحرغسغ  طةطج  اظاثابات  إلجراء  ضمئرر  دجاعرغئ 
فظه  وإظما  جابصغه،  طظ  وجعءًا  شسادًا  أضبر  جثغث 
جغظاط به طعمئ جثغثة لحرسظئ دور وظغفغ جثغث 
تصادغه الائسغئ اقجاسمارغئ لطظزام إطا إذساظاً لثول 
الشرب الضاشر أو اتفاصغئ خغاظغئ جثغثة طع ضغان غععد 

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، السئئ، ٢٨ ربغع افول ١٤٤٢عـ، ٢٠٢٠/١١/١٤م) ورد شغه: "صالئ طظزمئ السفع 
شغ  خثطئ  أبار  ملسو هيلع هللا ىلص  لطظئغ  طسغؤئ  رجعطا  ظحره  بسث  باتغ،  خاطعغض  الفرظسغ  المثّرس  طصاض  إن  الثولغئ 
لطئاتث  طصال  شغ  ذلك  جاء  الفرظسغغظ.  المسطمغظ  جمسئ  لاحعغه  تمطاعا  التضعطئ  إبرعا  ضاسفئ  شرظسا، 
بالمظزمئ طارضع بغرولغظغ، ظحرته سطى طعصسعا الرجمغ، وبمةطئ "ظغعزوغك" (Newsweek) افطرغضغئ صئض 
ذلك بغعطغظ، أضث شغه أن شرظسا لغسئ ظخغرة لترغئ الاسئغر ضما تجسط، وأن خطابعا بعثا الثخعص "ظفاق 
٢٠١٩ سام  شفغ  تجسط،  ضما  الاسئغر  ترغئ  ظخغرة  لغسئ  الفرظسغئ  "التضعطئ  أن  المصال  ضاتإ  وذضر  طثج". 

أداظئ طتضمئ رجطغظ باعمئ (اقزدراء) بسث أن أترصا دطغئ تمبض الرئغج إغماظعغض طاضرون خقل طزاعرة 
جطمغئ"، وشغ العصئ ذاته "غظاصح الئرلمان الفرظسغ تالغا صاظعظا جثغثا غةّرم تثاول خعر المسآولغظ سئر 
الفرظسغئ  السططات  ودشاع  الاعجه  عثا  بغظ  الاعشغص  "غخسإ  ذلك  أجض  طظ  أظه  ورأى  الاعاخض".  طظخات 
الحرس سظ تص تخعغر الظئغ طتمث ملسو هيلع هللا ىلص شغ رجعم ضارغضاتعرغئ". وأضاف "شغ تغظ غاط الثشاع بصعة سظ 
التص شغ الاسئغر، شإن ترغات المسطمغظ شغ الاسئغر والمساصث سادة طا تتزى باعامام ضؤغض شغ شرظسا تتئ 
جاار (حمعلغئ طئادئ الةمععرغئ)"، طحغرا إلى أظه "باجط السطماظغئ، ق غمضظ لطمسطمغظ شغ شرظسا ارتثاء 
الرطعز الثغظغئ أو الطئاس الثغظغ شغ المثارس أو شغ وظائش الصطاع السام". وحثد سطى أن "جةض شرظسا 
"ازدراء  بُاعمئ  افحثاص  آقف  ُغثان  سام  ضض  شفغ  ظفسه،  بالصثر  صاتط  أخرى  طةاقت  شغ  الاسئغر  ترغئ  شغ 
المعظفغظ السمعطغغظ"، وعغ جرغمئ جظائغئ ُطسّرشئ بحضض غاطخ وذّئصاعا جططات إظفاذ الصاظعن والسططات 
الةمسغات  تض  سطى  تسمض  "شرظسا  أن  بغرولغظغ  وذضر  السطمغئ".  المسارضئ  إلجضات  عائطئ  بأسثاد  الصدائغئ 
وإغقق المساجث سطى أجاس طفععم (الاطرف) الشاطخ، وسطى اطاثاد تالئ الطعارئ، وغالئا طا ضان طخططح 
الاطرف ُغساثثم ضظاغئ سظ المسطط الماثغظ". ورأى الئاتث بالمظزمئ أن "خطاب التضعطئ الفرظسغئ بحأن 
ترغئ الاسئغر ق غضفغ إلخفاء ظفاصعا المثجي"، وأن "ترغئ الاسئغر ق طسظى لعا إق إذا ضاظئ تظطئص سطى الةمغع". 
وخطص إلى أظه "ق غظئشغ أن ُتساثثم تمطئ التضعطئ الفرظسغئ لتماغئ ترغئ الاسئغر طظ أجض الاسّار سطى 
اإلجراءات الاغ تسّرض الظاس لثطر اظاعاضات تصعق اإلظسان، بما شغ ذلك الاسثغإ"، طدغفا أظه "لغج طظ 

الاطرف أن ظقتر أن المسطمغظ وافصطغات افخرى عط ضتاغا السظخرغئ شغ شرظسا".".

افردن إىل أغظ؟
الةجء البقبعن وافخري

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ المساخط باهللا (أبع دجاظئ)ـ 

من ثمار الحضارة الرأسمالیۀ
فرنسا لیست نصیرة الحریۀ

ظزمئ ضاطئ العسغ اإلذار الطقبغ لتجب الاترغر، شغ جاطسئ الئعلغاضظك بالثطغض وصفئ بغظئ خقلعا تصغصئ 
لططقب  خقله  طظ  أوضتئ  بغان  وتعزغع  قشاات  رشع  خقل  طظ  وذلك  اقجاصقل،  سغث  غسمى  بما  اقتافال 
تصغصئ طا غسمى بسغث اقجاصقل، وبغظئ أن اقجاسمار ُغشغر دائما ذرغصئ عغمظاه سطى الحسعب وافطط سظثطا 
غرى أن وجعده غغر ُطرتإ به. شئسث غأجه طظ طتاربئ المسطمغظ سسضرغا، خرج طظ بقد المسطمغظ تتئ 
طسرتغئ اقجاصقل سظه. شئات لضض بطث طظ بقد المسطمغظ غعم وذظغ تتافض به بمظاجئئ اقجاصقل، سطى 
الرغط طظ طسرشئ الةمغع أظه اجاصقل طجغش ق غسئر سظ جغادة تصغصغئ ق شغ اقصاخاد وق شغ السغاجئ، وق 

سظ إرادة الحسعب. ووجعئ ضاطئ العسغ طةمعسئ طظ الاساؤقت لطمتافطغظ بما غسمى بسغث اقجاصقل:
- عض تتررت شطسطغظ طظ اتاقل ضغان غععد لغتافض المتافطعن باقجاصقل؟

- أغظ اقجاصقل وطا زال جظعد السثو غصاتمعن المظاذص الثاضسئ لسغطرة السططئ الفطسطغظغئ لغض ظعار؟
- أغظ اقجاصقل وأعض شطسطغظ ق غساطغسعن السفر، والاظصض بغظ المثن إق بإذن الُمتاض؟

- عض شسًق عظاك اجاصقل شغ ظض المساسثات الثولغئ المالغئ والسغظغئ المحروذئ باظفغث جغاجات الماظتغظ؟
الشرب  لبصاشئ  تحرغسغ  اطاثاد  عغ  شطسطغظ  شغ  جظعا  والُمراد  المطئصئ  والاحرغسات  الصعاظغظ  ألغسئ   -

اقجاسماري طبض صاظعن تماغئ افجرة، واتفاصغئ جغثاو، وتطئغص تسطغمات الغعظسضع شغ طظاعب الاسطغط؟
- ألغج اقجاصقل أضثوبئ وخثسئ ُغراد طظعا إغعام أعض شطسطغظ باإلظةازات والئطعقت الاغ لط تترر حئرًا 

طظ أراضغظا المشاخئئ؟
اقجاصقل  إن  بصعلعا:  وذلك  اقجاصقل  طسظى  إدراك  أعمغئ  سطى  العسغ  ضاطئ  أضثت  الظحرة  ظعاغئ  وشغ 
التصغصغ عع اقظسااق طظ إرادة وإدارة السثو المئاحر (ضغان غععد)، وغغر المئاحر (المةامع الثولغ) لصداغاظا 
وطخالتظا، وأن تظئبص جغاجاتظا اقصاخادغئ واقجاماسغئ والاسطغمغئ والسسضرغئ طظ طئثأ اإلجقم السزغط، 
ولغج طظ الئظك وخظثوق الظصث الثولغغظ، والمآجسات الثولغئ الاابسئ لفطط الماتثة. اقجاصقل التصغصغ 
عع أن غضعن جططاظظا وأطاُظظا بأغثغظا، وأن تضعن تطعل طحاضطظا ظابسئ طظ سصغثتظا اإلجقطغئ وطا اظئبص سظعا 

طظ أتضام حرسغئ.

کتلۀ الوعی: االستقالل غطاء االستعمار الجدید
وفی فلسطین تعزیز لالحتالل ومن خلفه!

ظحر طعصع (وضالئ طسا اإلخئارغئ، اقبظغظ ٢٣ ربغع افول ١٤٤٢عـ، ٢٠٢٠/١١/٠٩م) خئرا جاء شغه: "سئر رئغج 
لطسمض  أطض  بارصئ  باغثن  جع  الةثغث  افطرغضغ  الرئغج  اظاثاب  غحضض  بأن  أططه  سظ  احاغئ  طتمث  التضعطئ 
سطى طسار جغاجغ جثي طساظث إلى الحرسغئ الثولغئ والسمض سطى إظعاء الخراع، وأضاف شغ طساعض اجاماع 
التضعطئ "ظاططع إلى سقصات بظائغئ طئظغئ سطى أجاس صغط التص والسثل والمساواة لاتصغص افطظ والسقم". 
وسرج احاغئ سطى اجامرار (إجرائغض) بمخادرة افراضغ وبظاء المساعذظات، وتابع صائق "اقجاغطان سثو السقم 
و(إجرائغض) غةإ أن تعصش طثططاتعا اقجاغطاظغئ وطخادرة افراضغ.. وبطس سثد المساعذظغظ شغ الدفئ 
والصثس ٧٥٠ ألش طساعذظ وغحضطعن ٢٥٪ طظ طةمض جضان الدفئ الشربغئ". وصال "سطى (إجرائغض) أن تثاار 

بغظ تض الثولاغظ أو الثوبان الثغمعغراشغ. ظتظ ظفعق سثد الغععد ٢٥٠ ألفاً".".
شغ  التضط  جثغثة  إدارة  وتعلغ  باغثن  جع  شعز  بسث  تتاول  الثلغطئ  الفطسطغظغئ  السططئ  إن   :

غ

أطرغضا، تمرغر تخرغتات تزعر طثى تصئطعا لمحارغع الشرب الضاشر المساسمر سطى اخاقف أحضالعا شغ 
أن  احاغه "سطى (إجرائغض)  طتمث  تضعطاعا  رئغج  ضقم  جاء  السغاق  عثا  شطسطغظ، وشغ  صدغئ  تخفغئ 
تثاار بغظ تض الثولاغظ أو الثوبان الثغمعغراشغ، ظتظ ظفعق سثد الغععد بـ٢٥٠ ألفًا"، وعع بثلك غثعف 
غععد طظ طحروع الثولئ السطماظغئ العاتثة (طحروع برغطاظغا) الثي تقحى طع تراجع ظفعذعا، وغزعر 
وعع  العاتثة،  الثولئ  طحروع  اخااروا  تال  شغ  الثغمعغراشغ  الثوبان  طظ  الشاخإ  ضغاظعط  سطى  ترخه 
وغصرره.  اقجاسمار  غطرته  تض  بأي  لطصئعل  ورجاقتعا  السططئ  صابطغئ  طثى  ظفسه  العصئ  شغ  غزعر  طا 
إن السططئ تآضث شغ ضض طرة أظعا طساسثة لقساراف والسغر بأي تض وبأي طحروع إق طحروع اإلجقم 
المامبض شغ أن أرض شطسطغظ عغ أرض إجقطغئ غةإ تترغرعا ضاططئ واصاقع ضغان غععد طظ جثوره 

سطى غث افطئ اإلجقطغئ وجغعحعا.

السلطۀ الفلسطینیۀ تتسول کل الحلول 
إال حل الشرع الحنیف!

ظحر طعصع (السربغئ ظئ، افربساء ٢٥ ربغع افول ١٤٤٢عـ، ٢٠٢٠/١١/١١م) خئرا صال شغه: "اصاظص المطغاردغر 
الروجغ، طغثائغض شرغثطان، خسعدًا ظادرًا لطغرة الارضغئ، وارتفاساً شغ افجعاق السالمغئ لئغع تخئ شغ أضئر حرضئ 
لطعاتش المتمعل شغ ترضغا. باع شرغثطان ٥٪ طظ حرضئ "ترضسغض" بصغمئ ٢٠٥ طقغغظ دوقر غعم اقبظغظ 
سئر آلغئ تسرغع بغع افجعط، تغث تةاوز الططإ السرض، وعغ الخفصئ الاغ سمض سطغعا "ضرغثي جعغج"، 
و"غعلثطان جاضج" ضمظسصغظ سالمغغظ طحارضغظ وطثغري اقضاااب لطخفصئ. وصال إغمري ضمال طغماروغطع، 
رئغج الثثطات المخرشغئ اقجابمارغئ شغ وتثة ضرغثي جعغج الارضغئ، إن الخفصئ جاثسط أجعاق رأس 
المال الارضغئ طظ خقل إدخال افطعال افجظئغئ إلى افجعط، شغ تغظ تثسط الططإ سطى السمطئ المتطغئ. وصال 
طغماروغطع "إظظا شى تعار ظحط طع الحرضات الارضغئ افخرى الاى غمضظ أن تظزر شغ خفصات طمابطئ بعثف 

زغادة أجعط الاثاول التر الثولغئ المثرجئ شغ الئعرخئ"." 
: إّن الخفصات المالغئ شغ الئعرخئ الارضغئ لظ تسعد بالفائثة سطى اقصاخاد الارضغ، شعغ أحئه 
بسمطغات الصمار، وإّن سمطغات الئغع الدثمئ فجعط الحرضات الساططئ بطتزات سابرة بالئعرخئ شغ ترضغا 
ق تفغث اقصاخاد الارضغ بصثر طا تفغث المسابمرغظ افجاظإ، بض إّظعا ُتسّرض اقصاخاد الارضغ فخطار 
ضئغرة، وتاقسإ بصغمئ افجعط الارضغئ شغ افجعاق المالغئ بما ُغطئغ أذماع أولؤك الُمسابمرغظ، بتغث 
ُغخئح اقصاخاد الارضغ أضبر ارتعاظًا لعط، وعع ُغعّجع ععة الفرق بغظ الصغط التصغصغئ فخعل الحرضات 
وبغظ الصغط الرصمغئ لعا شغ افجعاق المالغئ، وبالاالغ غادثط تةط السعق الععمغ سطى تساب السعق 
التصغصغ. شق غعجث تض لمسدطئ اقصاخاد شغ ترضغا وشغ الئقد اإلجقطغئ إق بالسعدة إلى السمض باقصاخاد 
اإلجقطغ الثي ُغترم الربا وُغترم افجعاق المالغئ الطفغطغئ وغترم اجابمار افجاظإ شغ الئقد اإلجقطغئ.

الصفقات المالیۀ فی البورصۀ الترکیۀ 
لن تعود بالفائدة على االقتصاد الترکی

شغ خئر ظحره طعصع (الةجغرة ظئ، السئئ ٢٨ ربغع افول ١٤٤٢عـ، ٢٠٢٠/١١/١٤م) جاء طا غطغ: "ضحش طخثر 
أطظغ طخري رشغع المساعى سظ بثء السططات المخرغئ سمطغئ وخفعا "بإتقل وتةثغث" لطعجعه اإلسقطغئ، 
تماحغا طع الاشغغرات الاغ تثبئ شغ الفارة افخغرة، وأبرزعا خسارة الرئغج افطرغضغ الةمععري دوظالث تراطإ 
لخالح طظاشسه الثغمصراذغ جع باغثن. وشغ تخرغتات خاخئ لطةجغرة ظئ، صال طخثر أطظغ طططع إن السغسغ 
غرغث الصغام بثطعة اجائاصغئ طع اإلدارة افطرغضغئ الةثغثة، سئر تصثغط وجعه جثغثة تحضض خعرة طثاطفئ 
غرغثعا باغثن والثغمصراذغعن شغ العقغات الماتثة، طع السماح لمسارضئ طساأظسئ بأخث دور أضئر؛ بما غسعط 
شغ تخثغر خعرة دغمصراذغئ سظ طخر. واسائر طراصئعن أن السغسغ غسسى إلى اجاظساخ ظمعذج طحعه طظ 
تةربئ الرئغج الراتض تسظغ طئارك شغ السماح بعاطح طسارضئ ضئغر شغ الئرلمان، وظسئئ أضئر شغ اإلسقم 
وطظزمات المةامع المثظغ، لضظعط أضثوا أن السغسغ لظ غصثر سطى تطك الاةربئ الاغ غمضظ أن تسمح باظاصادات 
تادة لحثص السغسغ ظفسه. وتأتغ الثطعة المخرغئ تفادغا في خثام طاعصع طع اإلدارة افطرغضغئ الةثغثة، 
طجغث  "ق  شغعا  وصال  الماضغ،  تمعز/غعلغع  شغ  لطسغسغ  باغثن  وجععا  الاغ  السابصئ  اقظاصادات  بسث  خاخئ 
طظ الحغضات سطى بغاض لثضااتعر تراطإ المفدض". شدق سظ ططالئئ أسداء بالضعظشرس افطرغضغ وظعاب 
بالئرلمان افوروبغ - سئر رجائض طظفخطئ وجعععا إلى السغسغ - باتارام تصعق اإلظسان واإلشراج الفعري سظ 
المساصطغظ السغاجغغظ. وذطإ السغسغ - وشصا لطمخثر افطظغ - طظ سئاس ضاطض رئغج جعاز المثابرات الساطئ 
تةعغج خطئ المرتطئ المصئطئ، تغث تط تحضغض لةظئ برئاجئ ضاطض لاصغغط المرتطئ الماضغئ، ووضع تخعرات 
لطثطئ المصئطئ، وتدط الطةظئ ضق طظ الطعاء طتسظ سئث الظئغ طثغر طضاإ رئغج الةمععرغئ، وطتمعد السغسغ 
ظةض الرئغج والدئاط بالمثابرات الساطئ، والمصثم أتمث حسئان المسآول سظ ططش اإلسقم شغ المثابرات. 
وتسإ المخثر ذاته، شصث اجاصرت الطةظئ ضثلك سطى شاح الئاب أطام العجعه المسارضئ، "الاغ ق تثطأ وق 
تحاط شغ السغسغ"، واجاداشاعا شغ وجائض اإلسقم، وتحضغض طسارضئ خعرغئ، ضما ضان غتثث خقل ظزام 

طئارك، شدق سظ شاح عاطح طظ الترغات لطمعاذظ السادي، والضش سظ المقتصئ افطظغئ واقساصاقت". 

السیسی یعد خطۀ إلرضاء سیده الجدید بایدن
تجدید وجوه اإلعالم وهامش لمعارضۀ صوریۀ


