
صطاع  شغ  الاترغر  تجب  له  دسا  الثي  المآتمر  اظسصث 
غجة تتئ حسار "الثقشُئ تسغث لفطئ سجَتعا ولطصثِس 
طضاظَاعا"، لطاأضغث سطى وجعب خقص افطئ واظسااصعا 
طظ عغمظئ اقجاسمار، وإظعاء تالئ الافرق والاحرذم، 
طتاوقت  ضض  سطى  وردًا  وضراطاعا،  سجتعا  واجاسادة 
شطسطغظ  صدغئ  سطى  تمارس  الاغ  والاخفغئ  الاآطر 
بظسثعا المثاطفئ، والاغ ضان آخرعا طا جمغ بخفصئ 
الصرن، وجاء صرار تراطإ باسائار الصثس ساخمئ لضغان 
غععد ضةجء طظعا. تغث أضث الئغان الثااطغ لطمآتمر 
سطى أن الثقشئ عغ المحروع افول الثي غةإ سطى 
عغ  الثقشئ  باسائار  أجطه،  طظ  والسمض  تئظغه،  افطئ 
السمطغ  الاةسغث  وعغ  لفطئ  التصغصغ  المحروع 
فتضام وأشضار اإلجقم. وحثد الئغان سطى أعمغئ دور 
وطظاخرة دسعة  سمطغئ الاشغغر المظحعد  الةغعش شغ 
افظزمئ  سظ  التماغئ  برشع  الةغعش  ططالئاً  الثقشئ، 
الصائمئ والسعدة لثورعا الطئغسغ شغ الةعاد وتترغر 
شطسطغظ وضاشئ الئقد المتاطئ، وتماغئ طخالح افطئ 
أن  بغاظه؛  شغ  التجب  اسائر  ضما  افظزمئ.  تماغئ  ق 
رشخ السططئ لخفصئ الصرن ق غسفغعا عغ وطظزمئ 
الاترغر طظ الافرغط والاآطر سطى صدغئ شطسطغظ سئر 
طرجسغئ  الثولغئ  الحرسغئ  واسائار  المفاوضات  طسار 
وإلشاء  رشخ  طسآولغئ  شطسطغظ  أعض  وتمض  التض، 
جمغع اقتفاصغات طع ضغان غععد. ضما وذالإ التجب 
شغ بغاظه بدرورة أن تسطظ الصعى شغ شطسطغظ، سظ 
وجعب تترك جغعش افطئ لطصغام بثورعا شغ تترغر 
شطسطغظ بعخفعا صدغئ افطئ، ق صدغئ وذظغئ خاخئ 
بأعض شطسطغظ، شضض الثغارات المطروتئ جعى ذلك 
ق تتصص تترغر شطسطغظ واجاؤخال ضغان غععد طظ 
جثوره، جعاء أضان خغار طصاوطئ ضغان غععد بالسقح 
افطئ  جغعش  طظاداة  شافولى  الحسئغئ،  بالمصاوطئ  أم 
طا  أصخى  والثي  الثولغ  المةامع  طظاداة  طظ  بثقً 
شطسطغظ  أعض  تصعق  طظ  بئسخ  إصرار  عع  غسطغه 
المآتمر بصراءة  وشغما اشااح  ضغان غععد.  بصاء  طصابض 
طظ  ضض  شغه  تتثث  شصث  الضرغط،  الصرآن  طظ  آغات 
الثضاعر ظئغض التطئغ الثي أضث شغ ضطماه أن طآاطرات 
اظسااق  طظع  إلى  تعثف  المظطصئ  سطى  التالغئ  الشرب 
لمج  أن  بسث  اإلجقم،  أجاس  سطى  وتتررعا  افطئ 
ضئغرًا شغ ذرغص ظعداعا  أن افطئ صث صطسئ حعذاً 
شغ  المظطصئ  طظ  الشرب  ظفعذ  ضظج  غسظغ  طا  وعع 
تالئ إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة. وافجااذ طتمث 
الععر، الثي تظاول شغ ضطماه صدغئ شطسطغظ وطا آلئ 
غععد،  ضغان  إق  تثثم  لط  الاغ  اقتفاصغات  سئر  إلغه 
اقتاقل  تتئ  السططئ  أن  طسائرًا  أطرغضا،  وطخالح 
ضطماه  شغ  واظاصث  غععد.  لضغان  طضسإ  طةرد  عغ 
إجراءات السططئ افخغرة "شئثل أن تسجز خمعد الظاس 
شغ ظض تثععر أوضاسعط سطى ضاشئ الخسث تجغث طظ 
فزطاتعا جعى بجغادة جئغ  أسئائعط، شق تةث طثرجاً 
وطقتصئ الظاس شغ صعتعط!! والثخط طظ  المضعس 
رصابعط،  سطى  السصعبات  جغش  وتسطغط  طرتئاتعط، 
خمعدعط".  وإضساف  لاعةغرعط  وخفئ  وذاك  وعثا 
لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع  جسغث  خالث  وافجااذ 
التجب  أسمال  اجاسرض  الثي  شطسطغظ،  شغ  الاترغر 
الاغ صام بعا ودور المضاتإ اإلسقطغئ لطتجب تعل سثد 
طظ الصداغا ودورعا شغ إبراز صدغئ شطسطغظ، إضاشئ 
شطسطغظ  شغ  التجب  أسمال  طظ  سثد  اجاسراض  إلى 

السغاجغئ والفضرغئ واإلسقطغئ خقل الفارة السابصئ.

والاثرغإ لطمساسثة شغ تظمغئ أجعاق افوراق المالغئ... 
حثدت الممطضئ السربغئ السسعدغئ والممطضئ الماتثة 
شغ  ودورعا  وافطظغئ  الثشاسغئ  السقصئ  أعمغئ  سطى 
تتصغص افطظ العذظغ المحارك واقجاصرار اإلصطغمغ... 
أسطظ الئطثان سجطعما ترضغج الةععد لمضاشتئ اإلرعاب 
والاطرف طظ خقل تئادل المسطعطات وشعط الطرق الاغ 
الفؤات  شغ  لطاأبغر  والماطرشعن  اإلرعابغعن  غسطضعا 
طثضرات  طظ  سثد  سطى  التضعطاان  وصسئ  الدسغفئ... 
الافاعط لاسمغص أوجه الاساون والحراضئ بغظعما... ضما 
تادمظ تعصغع طثضرة إسقن ظعاغا سظ رغئئ الةاظئغظ شغ 
اجاضمال المظاصحات بغظعما لطاعخض إلى اتفاق لتخعل 
الممطضئ سطى ٤٨ ذائرة تاغفعن إضاشغئ... حثد الئطثان 
تسظ  بمئادئ  المظطصئ  شغ  إغران  الاجام  ضرورة  سطى 

الةعار، وسثم الاثخض شغ الحآون الثاخطغئ لطثول...
ساطئ  عغ  الاغ  وافطظغئ  السغاجغئ  افطعر  بسخ  ب/ 

ولغسئ طرضجة أو طتثدة شغ تض طفخض لطمسائض:
- أضث الئطثان سطى أعمغئ الاعخض إلى تض جغاجغ لفزطئ 
شغ الغمظ سطى أجاس طئادرة طةطج الاساون الثطغةغ 
وصرار  الغمظغ  العذظغ  التعار  وظاائب  تظفغثه  وآلغات 
طةطج افطظ رصط ٢٢١٦ الثي جغصعد إلى تض جغاجغ 
الطرشان  وأسرب  أراضغه.  وجقطئ  الغمظ  أطظ  غضفض 
الماتثة  لفطط  الثاص  لطمئسعث  الصعي  دسمعط  سظ 
المسغظ تثغبا إلى الغمظ طارتظ غرغفغث... واتفصا سطى 
ططغحغا  سطى  بالدشط  الثولغ  المةامع  صغام  أعمغئ 
التعبغ إلى السماح بعخعل المساسثات اإلظساظغئ دون 
سائص... رتئئ الممطضئ الماتثة بالاجام الممطضئ السربغئ 
السسعدغئ المسامر بدمان أن تاط التمطئ السسضرغئ 
لطاتالش وشصا لطصاظعن اإلظساظغ الثولغ... أساد الئطثان 
تأضغثعما سطى اقلاجام بتض الثولاغظ، بظاء سطى طئادرة 

السقم السربغئ وصرارات افطط الماتثة ذات الخطئ.
ج/ بسخ افطعر اقصاخادغئ المصخعد طظعا الارضغئ، 

ظاغةئ إجراءات ابظ جطمان ضث رجال اإلظةطغج:
- تطاجم الممطضئ السربغئ السسعدغئ والممطضئ الماتثة 
بحراضئ ذعغطئ افجض لثسط تتصغص رؤغئ ٢٠٣٠ بتغث 
تصغغط  ذلك:  شغ  بما  المةاقت  طظ  طةمعسئ  تحمض 
الماتثة  الممطضئ  طع  المائادلئ  واقجابمارات  الفرص 
الساطئ،  اقجابمارات  خظثوق  صئض  طظ  خقلعا)  (وطظ 
والاةارة الئغظغئ بغظ الئطثغظ... وطظ الماعصع أن تئطس 
دوقر  ططغار   ١٠٠ إلى  غخض  طا  طةامسئ  الفرص  عثه 
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط 

الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

أغعا الدئاط والةظعد شغ الةغعش اإلجقطغئ: 
أغرضغضط تال أطاضط؟! أغرضغضط أن تضعظعا أدوات شغ غث تضام ق 

غرصئعن شغ طآطظ إق وق ذطئ؟! أتصئطعن سطى أظفسضط أن تضعظعا شغ 
ذاسئ سمغاء لتضام سمقء، غتاربعن اإلجقم وتمطئ دسعته، وتضعظعن 
أظاط أداته شغ تظفغث ذلك إرضاء فطرغضا، ق إرضاء لرب أطرغضا ورب 
السالمغظ؟! ق واهللا، إظضط لساط طمظ غرضى بثلك، شجطةروا شغ وجه 
الطشاة، وصعدوا ضاائإ الظخر، وأسطعا الظخرة لطساططغظ سطى تعتغث 
عثه افطئ شغ ضغان واتث عع الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
 : الظئعة، بسث عثا التضط الةئري الثي ظسغحه، صال رجعل اهللا

َّ َيْرَفُعَها ِإَذا َشاَء َأْن  َن، ُث ُ ُ َأْن َت ُن َما َشاَء هللااَّ ُ ِرًَّة، َفَ ًا َجْ ُن ُمْل ُ َّ َت «ُث
َت».  َّ َسَ ٍة ُث َّ ُ َهاِج الُّ ُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ ُ َّ َت َيْرَفَعَها، ُث

رواه اإلطام أتمث سظ تثغفئ بظ الغمان. 
شضعظعا ذلك الةغح الثي غظخر تجب الاترغر الساطض لسعدتعا... 

ولظسط ذلك الةغح... ﴿لِِمْثِل َهَذا َفلَْيْعَمِل الَْعاِملُوَن﴾.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  عض أوحضئ بعرة أعض الحام أن تضعن بغظ 

   خفغتغ جاخظ...؟ ...٢

- شطسطغظ تتررعا الثقشئ وجغعش المسطمغظ ولغج 

   الجغارات الاطئغسغئ والمآتمرات الثغاظغئ  ...٢

- شغ ذضرى عثم دولئ الثقشئ ظثُضُرعا لُظتغغعا 

   ق لظئضغعا ...٤
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ضطمئ السثد
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السآال:
جاء شغ إخثارظا باارغت ٢٠١٨/٠٤/١١م سظ اجاماع 
بعتغظ وروتاظغ وأردوغان أن عآقء البقبئ غظفثون 
السطماظغ  التضط  لامضغظ  جعرغا،  شغ  أطرغضا  طخالح 
بعتغظ  غضعن  بط  وطظ  افطرغضغ،  الظفعذ  تتئ  شغعا 
غسمض شغ جعرغا بالاعاشص طع أطرغضا ولثثطاعا... شما 
تفسغر الدربئ افطرغضغئ شغ جعرغا عثه الطغطئ، طع 
وضغش  وتمغمغط؟  ذرذعس  شغ  صعات  له  بعتغظ  أن 
غضعن غسمض بالاعاشص طع أطرغضا بط عغ تدرب صعاته 
شغ جعرغا؟ بط طا عثا الاتالش بغظ أطرغضا وبرغطاظغا 
ذلك،  تعضغح  ظرجع  طثاطفئ؟  وطخالتعط  وشرظسا 

وججاك اهللا خغرًا... والمسثرة سظ جرسئ السآال...
الةعاب:

السآال،  شغ  جاء  طا  بسخ  ظختح  الئثاغئ  شغ   /١
وعثا  جعرغا  شغ  روجغا  طعاصع  تدرب  لط  شأطرغضا 
عثا  خئاح  الروجغئ  الثشاع  وزارة  تخرغح  شغ  واضح 
صرب  تعالغعا  ضربئ  وإظما  ٢٠١٨/٠٤/١٤م،  الغعم 
باب طعاصسعا، وعغ خاطائ، طع أظعا تجسط أظعا خاتئئ 

الئقد والسئاد شغ جعرغا والممسضئ بجطاطعا!
أضبر  لروجغا  تأدغإ  عغ  افطرغضغئ  الدربئ  إن   /٢
ظتع  شإن  السعرغئ،  الضغماوغئ  لفجطتئ  ضرب  طظعا 
سحرة طعاصع ُضربئ شةر الغعم، وطع ذلك شإن بسخ 
الاسطغصات لثئراء سسضرغغظ شغ وجائض اإلسقم خئاح 
عثا الغعم ذضرت أن الصطغض طظ تطك المعاصع طخاظع 
ضغماوغئ أو طراضج أبتاث، وأن أضبرعا طعاصع سسضرغئ.

رغط  روجغا  شإن  لروجغا،  تأدغإ  عغ  ضغش  أطا   /٣
حغؤًا  أن  إق  أطرغضا،  لمخطتئ  جعرغا  شغ  خثطاتعا 
شغ  ظحاذعا  اجاشقل  شتاولئ  قطسعا،  الجعع  طظ 
شغ  افطعر  بجطام  الممسضئ  ضأظعا  باظافاخ  جعرغا 
لارجغت  تسمض  بأظعا  لعا  المسمعح  طاةاوزة  جعرغا، 
ظفعذ أطرغضا شغ جعرغا، ولغج لاتض طتطعا... شضاظئ 
طظ طعاصسعا لاسغث  الدربئ شغ سصر دار روجغا صرغئاً 
روجغا إلى تةمعا شإن زّلئ صثطعا شاجاشطئ طا تصعم 
أو  صعة  طرضج  ضأظعا  ورائه  طظ  لازعر  جعرغا  شغ  به 
تث  إلى  بصعة  وجععا  شغ  تصش  أطرغضا  شإن  ظفعذ، 
اإلعاظئ، ضما خرح السفغر الروجغ شغ واحظطظ بأن 
الدربئ افطرغضغئ ضاظئ إعاظئ لئعتغظ حثخغاً ولغسئ 

لروجغا شتسإ!
٤/ أطا لماذا ضاظئ الدربئ طعجعئ إلعاظئ روجغا أضبر 
طما عغ لطمعاصع السعرغئ، شثلك فن جسةسئ تراطإ 
رجالئ  شضاظئ  الدربئ،  صئض  أغام  بدسئ  اجامرت 
تضاد  الثسائر  ضاظئ  ولثلك  طعاصسه،  بإخقء  لطظزام 
تضعن طادغئ طع أن الخعارغت الاغ ُأذطصئ أضبر طظ 
جثغثًا  غضظ  لط  شإظه  الظاتب  افبر  أطا  خاروخ...  طائئ 
سطى الظزام، شعع طسااد سطغه شعع غععن سطى ظفسه: 
(وطظ غعظ غسعض الععان سطغه)، وعثا حأن السمقء، 
شإن أجغادعط ق غرون بأجاً شغ ضربعط ضطما اصادئ 
عثا  شغ  ضبغرة  الاارغت  ووصائع  ذلك،  افجغاد  طخالح 
المةال... بط إن أطرغضا صث شسطئ ظتع عثا شغ السام 
الماضغ سطى أبر أتثاث خان حغثعن... شالسمغض لغج 
جثغثًا عثا افطر سطغه، بض عع (طرّوض) سطغه، وشعق 
الثي  افبر  أن  إق  بالظخر!  غتافض  الدرب  شئسث  ذلك 
أضبر  جتئئ  الاغ  لروجغا،  بالظسئئ  عع  سظثه  غعصش 
جفظعا، وأخطئ بسخ المعاصع شرارًا طظ تعصع الدربئ، 
وعغ  طعاصسعا،  طظ  صرغئئ  ضاظئ  الدربات  أن  وطع 
الاغ ضاظئ تجسط أظعا الماتضمئ شغ جعرغا، ورغط ضض 
ذلك شطط تساثثم دشاساتعا الةعغئ لخث الدربئ ضما 

خرتئ وزارة الثشاع الروجغئ ظعر الغعم!
٥/ شغ تخرغح فتث المسآولغظ الروس خئاح الغعم، 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

/c/AlraiahNet

الةعاب: إن الجغارة المصخعدة، عغ زغارته إلى العقغات 
الماتثة افطرغضغئ، وأطا زغارته لئرغطاظغا، شعغ زغارة 
شغ  سمقئعا  تةاه  طآبرة  بأسمال  صام  فظه  ترضغئ، 
سطى  زغارة  شعغ  لفرظسا  زغارته  وأطا  السسعدغئ... 
سطى  جطمان  قبظ  الحعرة  طظ  جع  إلغةاد  العاطح، 
اسائار أظه زار الثول الضئرى شغ أطرغضا وأوروبا، والئغان:

أوقً: زغارة طتمث بظ جطمان لئرغطاظغا:
شغ  برغطاظغا  إلى  جطمان  بظ  طتمث  زغارة  بثأت 
٢٠١٨/٠٣/١٠م،  تاى  أغام  بقبئ  واطاثت  ٢٠١٨/٠٣/٠٧م 
ترضغئ  زغارة  ضاظئ  شعغ  الئثاغئ  شغ  ذضرظا  وضما 
لئرغطاظغا، فن طتمث بظ جطمان غثرك أن لثى اإلظةطغج 
جثورًا صعغئ شغ السائطئ المالضئ، وتساطغع برغطاظغا إغةاد 
طااسإ قبظ جطمان... ولثلك شصث زار برغطاظغا إلغةاد 
جع طظ الاعثئئ باصثغط بسخ اإلغراءات اقصاخادغئ، 

وإن ضاظئ بصثر، ولغسئ بحضض واشر...
وغآضث ذلك طا جاء شغ الئغان الثااطغ، شعع أصرب إلى 
الجغارات السادغئ، واقتفاصات المساادة بضقم سام غغر 
طتثد، إق بسخ اإلغراءات اقصاخادغئ، شمبقً ورد شغ 

الئغان الثااطغ:
أ/ بسخ افطعر الساطئ المساادة شغ الئغاظات الثااطغئ 

الروتغظغئ:
لرؤغئ  الصعي  دسمعا  الماتثة  الممطضئ  تآضث   -
السسعدغئ  السربغئ  الممطضئ  وبرظاطب   ،٢٠٣٠ السسعدغئ 
تظعغع  إلى  العادف  واقجاماسغ  اقصاخادي  لقخقح 
ورئغسئ  جطمان  بظ  طتمث  افطغر  أذطص  اقصاخاد... 
طةطج  افربساء  غعم  طاي  تغرغجا  الئرغطاظغئ  العزراء 
رئغسغئ  آلغئ  لغضعن  السظعي  اقجاراتغةغئ  الحراضئ 
لتعار طظازط لاسجغج ضض جعاظإ السقصئ البظائغئ... تحغث 
الممطضئ  وتةربئ  بثئرة  السسعدغئ  السربغئ  الممطضئ 
الماتثة شغ صطاسات الاسطغط المثاطفئ بثءًا طظ رغاض 
افذفال والاسطغط اقباثائغ والباظعي تاى الاسطغط السالغ 
والامغج شغ طعارات الاثرغإ المعظغ... تثرك الممطضئ 
السربغئ السسعدغئ طثى الثئرة الئرغطاظغئ شغ الرساغئ 
اإلدراج  بأعمغئ  الماتثة  الممطضئ  أحادت  الختغئ... 
طظ  ججءًا  بعخفعا  السسعدغئ  أراطضع  لحرضئ  الظاجح 
خطئ الممطضئ السربغئ السسعدغئ لقخقح اقصاخادي... 
وأغثت الممطضئ السربغئ السسعدغئ طضاظئ لظثن بعخفعا 
لظثن  طةمعسئ  واتفصئ  رئغسا...  سالمغا  طالغا  طرضجا 
فجعاق افوراق المالغئ طع حرضئ جعق افوراق المالغئ 
الصثرات  بظاء  تثابغر  برظاطب  سطى  "تثاول"  السسعدغئ 
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....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

األرض المباركة: مؤتمر الخالفة 
في غزة تحت شعار

عزَتها  لألمة  تعيد  "الخالفُة 
مكانَتها" وللقدِس 

;‡]⁄÷à;fld;Å⁄•;ÎÑ]ÁÜ
]â›Ö…Â;]“ÁÖŸ^Â;]Ë›]ŞÁÖd;∞b

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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السآال: اخااط طتمث بظ جطمان، ولغ السعث السسعدي زغارته لفرظسا وضان صث بثأعا غعم اقبظغظ ٢٠١٨/٠٤/٠٩، 
واجامرت غعطغظ تاى ٢٠١٨/٠٤/١٠م... وضان طظ صئض صث زار برغطاظغا اسائارًا طظ ٢٠١٨/٠٣/١٠م ولمثة بقبئ 
أغام، بط أتئسعا زغارة إلى أطرغضا، اسائارًا طظ ٢٠١٨/٠٣/٢٠م تاى ٢٠١٨/٠٤/٠٨م... وصث اجاصئض اجاصئال رؤجاء 
الثول، شماذا غةري وراء عثه الجغارات؟ والقشئ لطظزر أن عثه الجغارات لةعات طثاطفئ المخالح، شما الةاطع 

بغظعا؟ ظرجع تعضغح افطر، وججاك اهللا خغرًا.
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وطظ  الثول  أساى  شسةجت  هللا  التال  اتاساب  خاتئه 
خطفعا سظ ضسر إرادتعط شضاظعا ضما صال شغعط رجعل 

اهللا  خغرة اهللا طظ سئاده سطى خغرته طظ أرضه.
والغعم وبسث ضض ذلك وضح الثاء الثي اجاحرى شغ 
عثه البعرة المئارضئ، شئسث أن ضاظئ بعرة أطئ تاداشر 
جععد أبظائعا لغسغروا بثطا بابائ إلجصاط ظزام الشثر 
والثغاظئ والسمالئ شغ دطحص أخئتئ بعرة شخائض جض 

غاغاعا جططئ وطاقً وجاعاً!!
وجإ  الحام  أعض  سطى  طرت  الاغ  التاقت  طظ  تالئ 
تةاوزعا شغ جئغض السغر لطعثف المظحعد الثي صاطئ 
ورطعزه.  أرضاظه  بضاشئ  الظزام  بإجصاط  بعرتعط  سطغه 
تحئه جابصاتعا وتداف لما برع الظزام سطى الصغام به 
تغظ غخسإ سطغه أن غسصط وغضسر إرادة أعض الحام.

تترك  أي  لعأد  جاعثة  تسسى  الضفر؛  ططئ  دغثن  عثا 
فجض  أوجثت  الاغ  الروغئدات  أظزمئ  أدواتعا  لفطئ، 
لغساسغظعا  إغاعا  تسطغعط  طفاعتئ  أذون  الشاغئ،  تطك 
بأبحع العجائض فجض طظع أي ترضئ ختغئ تسغر بافطئ 
وإن  تاى  المسطعب؛  جططاظعا  باجاسادة  عثشعا  ظتع 
ضاظئ طعاد طترطئ دولغا ضالضغماوي طبق الثي اجاثثم 

طرات وطرات شغ الشعذئ وخان حغثعن ودوطا طآخرا.
وطا ُغزعر جطغا ُجثش عثا المةامع وتضعطاته وظغاته 
المصخعدة عغ ردود الفسض بسث ضض طرتطئ غساثثم 
صثر  غتاولعن  شعط  دولغا،  طترم  غسمعظه  طا  شغعا 
تخرغتاتعط  خــقل  طظ  العجه  طــاء  تفر  اإلطضان 
وتطمغتاتعط بظغئ الاترك ولضظ أدرك الصائمعن سطى 
السالط  أن  والبعرغعن  شغعا  والمحارضعن  الحام  بعرة 
جطه ضتضعطات غاغاه واتثة وظغاه واتثة وعثشه واتث 
لعثا  صائمئ  تصعم  أن  طظع  وعع  أجالغئه؛  تظعسئ  وإن 
الثغظ والسسغ بضض جعث فن غئصى لعط ظفعذ شغ بقد 
المسطمغظ وإن ضطفعط ذلك صاض المقغغظ شعثا آخر 

عمعط وعثه ذئغسئ طئثئعط الاسغج.
غا أعطظا شغ الحام! ضظا طسضط طظث ظسعطئ أظفار البعرة 
ضبعرغغظ وشاسطغظ وظحطاء وضظا طسضط ضةعاز طظاسئ 
بغظ  وضظا  بعرتضط  جرصئ  الةئظاء  تاول  سظثطا  لضط 
لضط  وضظا  وألط،  طساظاة  طظ  ظطظاه  طا  وظطظا  خفعشضط 
ضما افم قبظعا ترساه وتتفزه وتخعظه وتعجعه لثغر 
البعرة  طراتض  ضض  طسضط  ساغحظا  وجثادعا.  الطرق 
الظار  خفائح  بغظ  طظ  غعطا  تثرج  لط  والاغ  الساخظئ 
وتثرظاضط طظ الشرب الضاشر وظغاه إجعاضعا وأجالغئه 
الاغ صث غائسعا فجض ذلك، شضظا رائثا ق غضثب أعطه 
وغخثصه، وظثغرا سرغاظا شغ طراتض الثطر الضئغر، والغعم 
وغثا وتاى غصدغ اهللا أطرا ضان طفسعق، وجظئصى رائثا 
ق غضثب أعطه وغسغر أطاطعط شغ جئغض العخعل لعسث 

اهللا وبحرى رجعله خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة.
غا أعض الحام! ق تغأجعا طظ عثا التال الثي وخطئ له 
البعرة شإظما عغ جظئ اهللا شغ خطغصاه أن غسئص الفةر 
أحث جاسات الزطمئ وأن تدغص التطصات تاى تساتضط 
ولضظ بسثعا شةر غئجغ وشرج صادم، شما سطغضط إق الخئر 
واهللا، وأن تعجثوا افطر فعطه شصث جصطئ ضض أصظسئ 

الزالمغظ.
بعرة الحام الغعم أطام طحعث سزغط ولغج عع العتغث 
جسغ  شغ  الئحر  ذئاب  بعا  غاربص  سطغعا،  طر  الثي 
خغر  واهللا  اهللا  وغمضر  غمضرون  ولضظ  سطغعا  لطصداء 
الماضرغظ، وإن ضان طضرعط لاجول طظه الةئال ولضظه 
اهللا  روح  طظ  الغأس  سثم  عع  شالمططعب  اهللا،  سظث 
واقلاةاء إلغه والسسغ ضمظ دائرة ذاساه شما الظخر 
إق طظ سظثه ولضظ وجإ سطغظا ظخرته وشغ تغظعا لغج 

 اهللا بمثطش وسثه رجطه إظه سجغج ذو اظاصام

اظططصئ بسث سخر غعم السئئ ٢٠١٨/٤/١٤م طسغرة تجب 
الاترغر شغ الثضرى السابسئ والاسسغظ لعثم الثقشئ شغ 
طثغظئ الثطغض، شغ وصاعا المتثد وجط طحارضئ ضئغرة 
طظ وجعاء الثطغض وأظخار تجب الاترغر وساطئ أعالغ 
الثقشئ  بإسادة  المطالئئ  الغاشطات  رشسئ  وصث  الئطث، 
والاغ تساظخر أعض الصعة شغ افطئ اإلجقطغئ لطسمض 
تترغر  أجض  طظ  الةغعش  وتترغك  الثقشئ  إصاطئ  سطى 
افرض المئارضئ وطسرى الرجعل . وصث ألصى الثضاعر 
طخسإ أبع سرصعب ضطمئ شغ ظعاغئ المسغرة بغظ شغعا 
أن الصثس طععى صطعب المآطظغظ وأظعا جاضعن سصر 
دار اإلجقم ولظ غسغث لعا طضاظاعا إق الثقشئ الراحثة. 
وأضث أن التحث الثي حارك شغ المسغرة غآضث طثى 
احاغاق ظفعس أعض شطسطغظ والمسطمغظ ساطئ إلى أن 

غتضمعا بضااب اهللا وجظئ رجعله، وأن صطعبعط تظئ فطئ واتثة طعتثة، وأن سغعظعط ترظع إلى تترغر بغئ المصثس 
وأضظاشه. وأبرق التحث سئر الضطمئ رجالئ إلى أطئ اإلجقم طفادعا أن الثقشئ تسغث لفطئ سجتعا ولطصثس طضاظاعا 
وأن أعض شطسطغظ باظازار جغعش افطئ لااترك لظخرة افصخى وشطسطغظ. وأوضح أبع سرصعب أن افجعجة افطظغئ 
تاولئ طظع وخعل المسغرة إلى دوار ابظ رحث، وصاطئ شغ ظعاغات المسغرة بإذقق صظابض الشاز المسغض لطثطعع 
سطى التحعد المشادرة طظ المضان بسث اظاعاء الضطمئ طما تسئإ شغ إخابئ سثد طظ وجعاء الثطغض وضئار السظ 
بتاقت إغماء. واجاظضر أبع سرصعب عثا اقساثاء سطى التحعد شغ ظض تأضغث الحرذئ وطتاشر الثطغض سطى سثم طظع 
المسغرة وأظعط جغصعطعن باظزغط وتسعغض ترضئ السغر شغ المضان، وأضث أن طا صاطئ به السططئ غسئر سظ الشغر 
الثي طف صطعبعط طظ رؤغئ التحعد الشفغرة والةماعغر الدثمئ الاغ خرجئ ططالئئ بالثقشئ اإلجقطغئ رغط ضض 

طزاعر الاعتر واإلرباك والارعغإ الاغ سمطئ السططئ سطى إغةادعا شغ افغام افخغرة وخئاح الغعم.

إّن طا خثر شغ الئغان الثااطغ لمآتمر بغئ المصثس 
اإلجقطغ الثولغ الااجع، الثي اظسصث شغ طثغظئ رام 
اهللا طظاخش افجئعع الماضغ، طظ أن طثغظئ الصثس 
المتاطئ عغ ساخمئ شطسطغظ افبثغئ، وزغارتعا واجئئ 
وشرض سطى المسطمغظ طا اجاطاسعا إلى ذلك جئغق، 
وإسقظه شغ الئغان الثااطغ أن الحثخغات الاغ ترطعا 
لتدعر  طثسعة  شطسطغظ  إلى  الثخعل  طظ  اقتاقل 
والمسةث  الصثس  إلى  الرتال  لحث  الساحر  المآتمر 
افصخى المئارك، وضاشئ افطاضظ المصثجئ اإلجقطغئ 
والظخراظغئ، داسغا السطماء والثساة إلى تث المسطمغظ 
جغاجغئ،  وضرورة  دغظغئ  شدغطئ  باسائاره  ذلك،  سطى 
طظ أجض تماغئ الصثس وضاشئ افطاضظ المصثجئ شغ 
أظه  سطى  تثلض  عثه  المآتمر  طثرجات  إّن  شطسطغظ، 

خطعة جثغثة شغ طسغرة الاطئغع وتطصئ إضاشغئ طظ 
تطصات الافرغط والاظازل الاغ تصعدعا طظزمئ الاترغر 

وسطى رأجعا طتمعد سئاس وجططاه اآلبمئ.
تغث إّن إخرار سئاس وزطرته شغ ضض طظاجئئ وتغظ 
بحضض  لفطسطغظ  الاطئغسغئ  لطجغارات  الاروغب  سطى 
قشئ وغغر طسئعق غثلض سطى طثى ترخه سطى إظةاح 

طحروع السقم الثغاظغ تاى آخر رطص شغ تغاته.
وعع عثه المرة بسث أن بطغئ حساراته العذظغئ وبعاباه 
والمخططتات  الثغظ  تسثغر  إلى  لةأ  صث  الماعاضئ 
اإلجقطغئ لامرغر الاطئغع طع اقتاقل وتسجغجه، وعع 
تتئ  افصخى  والمسةث  شطسطغظ  سطى  غاآطر  بثلك 
زسط الترص والامسك بعما، وغرغث أن غةسض الثغاظئ 
والافرغط أخق وحائسا وساطا بغظ المسطمغظ تاى ق 

غئصى وتثه وجططاه المارصئ شغ عثا العتض.
وإق شعض غثفى سطى ساصض أو طظ سظثه ذرة طظ إخقص 
تراب  تتئ  وشطسطغظ  افصخى  المسةث  زغارة  بأن 
اقتاقل وشععات بظادصه وبالاظسغص طع جفاراته عع 
صئعل واساراف بحرسغئ اقتاقل وأتصغاه شغ السغادة 
طظ  عثا  ألغج  افصخى؟!  والمسةث  شطسطغظ  سطى 
المسطمات السصطغئ والسغاجغئ؟! ظسط، عغ ضثلك وعع 
غسطط ذلك وطظ طسه، ولضظه عع وطظ جار سطى دربه 
غثادسعن أظفسعط لغئرروا "الاظسغص افطظغ المصثس" 

طع اقتاقل ضما وخفه سئاس ظفسه.
صاال  طظ  تفضغرعا  شغ  تظاصض  أن  لفطئ  غرغث  شسئاس 
غععد وتترغر شطسطغظ وتطعغر المسةث افصخى إلى 
السطمغئ  والمصاوطئ  اقتاقل  طع  بالاساغح  الافضغر 
غسسى  وعع  العجغطئ،  المضاسئات  بسخ  لاتخغض 
لئظاء السقصات الثبطعطاجغئ والاطئغسغئ لاضعن طثخق 
شغ  السططئ  سطى  بحغء  غمّظعن  لسطعط  غععد  إلتراج 
طحروع السقم! شعع غرغث أن غسجز طظ طسساه شغ دشع 
غععد إلى السقم طع أعض شطسطغظ وافطئ اإلجقطغئ، 

لسض ضبغرا طظ الضقم صث تط التثغث سظه بثخعص 
بسخ  غخض  وصث  أتعالعا،  إلغه  آلئ  وطا  الحام  بعرة 
افتغان الصارئ إلى الدةر طظ تضرار افتثاث والسرد 
لطعصائع طظ باب أظعا أخئتئ طسطعطئ لطةمغع، ولضظ 

عض عثا غضفغ...؟
ظسط صث تط تضرار الافاخغض طرات سثة ولضظ الاةاوب 
شطغج  المططعب  لطمساعى  تخض  لط  واقجاةابئ 
المصخعد عع الثئر وإظما افشسال، شإن لط تصث الفضرة 
تاةاوز ضعظعا طسطعطات  لسطعك شعثا طسظاه أظعا لط 
شصط تضعن شائثتعا أظعا تثضر شغ المةالج والةطسات 
شصط... لثلك لجم أن تساد الفضرة وتطرح طرات وطرات 
تارضج  أن  فجض  طرة  بسث  طرة  سظعا  التثغث  وغاضرر 
وغظاب سظعا جطعك غفدغ لاترك غضسر تاجج صث بظغ 

لغتعل دون ذلك.
شما دام طخثر الاشغغر ق غساةغإ طع سطمه بمضمظ 
الثطض شثقلئ ذلك أن تاله غثاطش سما ضان سطغه صئض 
أن غضسر تاجج الخمئ الثي ضان غسغح شغه. لثلك 
غثضر  أن  أعطه  غضثب  ق  الثي  الرائث  سطى  لجاطا  ضان 
طرات وطرات افطئ بعاجئعا ودشسعا قجاسادة جططاظعا 
السام  بالمحعث  غثّضر  لثلك  الختغح،  بمضاظه  لادسه 
لطبعرة وتاضرر افشضار طرات وطرات ضما صطرات المطر 

تاى تتثث أبرًا وغاتصص المصخعد.
وجآال الضبغرغظ المطروح عع: عض أوحضئ بعرة الحام 
أن غصدى سطغعا وأخئتئ سطى بسث خطعات طظ السعدة 

لثائرة تضط الظزام العظغفغ شغ الحام؟
طظث  أظعا  لغةث  الحام  لبعرة  بخغرة  بسغظ  الظاظر  إن 
أغاطعا افولى لط تضظ بمأطظ طظ الماربخغظ والثئباء 
الفضر  أختاب  طظ  وغغرعط  والماطعظغظ  والماسطصغظ 
الحام  بعرة  أسطظئ  أن  شمظث  واقظئطاتغغظ.  الزقطغ 
جئع  سطغعا  طر  أن  وبسث  الغعم  عثا  وتاى  آذار  شغ 
لط  غعم  سطغعا  طر  طا  وعغ  افغام  طظ  وغجغث  جظعات 

تضظ شغه بغظ خفغتغ جاخظ...
شثئاب السالط أجمع تضالئئ سطغعا؛ ضض غرغث أن غظعح 
جسثعا؛ شمظ ذاطع فن غضعن له طعذأ صثم شغعا 
بسث أن صطسئ، إلى طاأطض أن غظال ظخغئاً طظ خغرات 
جظغظ  طزطاه  تتئ  تئصى  أن  غرغإ  صثر  إلى  بطثعا، 
وجظغظ وطا عمعط أعطعا وق طساظاتعط وق طا غمارس 

سطغعط، تطك عغ سطماظغاعط وعثا عع تصثعط...
الاسغسئ  العظغفغئ  أظزماعط  ذلك  شغ  تطغفعط  ضان 
المسطمغظ  تاضظئ  أجصطعا  أن  بسث  وضسععا  الاغ 
وراسغئ طخالتعط، أظزمئ جائرة سطى رسغاعا ططعاسئ 
فجغادعا غاغاعا رضعاظعط لغئصعا شغ طظاخئعط ولع 
غةعل  وطا  عمعط  آخر  شعثا  اهللا،  بسثط  افطر  ضان 
شغ خاذرعط، أسماعط الثظغا سما اجارسعا سطغه شثاظعا 

افطاظئ وضغسععا...
والثغاظئ  الشثر  وأطــعاج   ٢٠١١ سام  طظ  آذار  شمظث 
تططط جفغظئ أعض الحام لمظسعا طظ العخعل لعثشعا 
تمارس  لط  وجغطئ  تارك  لط  المظحعدة.  وغاغاعا 
تطئسئ  شرصئ  ذلك  أدوات  وضاظئ  غظفث،  لط  وأجطعب 
الحام  بأبظاء  ششثرت  أجغادعا  لثثطئ  البعرة  بطئعس 
شمظ  بعرتعط.  بعخطئ  بترف  وجاعمئ  وذسظاعط 
سمقء  شخائض  صادة  إلى  سطماظغغظ  ظفسغغظ  جغاجغغظ 
اهللا  طع  وصتغظ  لحرسغغظ  العخعل  تاى  ذماسغظ 
فجض  حغطاظغئ  برساغئ  وزغظععا  ترشععا  وظخعخه 
وخعلعط  جئغض  ولضظعا  تثوم  لظ  الثظغا  طظ  لساسئ 

لةعظط وبؤج طبعى الزالمغظ.
أغام وجظعات طرت سطى أعض الحام شغعا ضظك السغح 
خئر  راشصه  والبمرات،  وافظفج  افطعال  طظ  وظصص 

شغ ظض طا غحعثه طظ طماظسئ غععد لسمطغئ السقم 
وذمسعط شغ ضض حغء طصابض ق حغء.

شعع ظدال طظ أجض الافرغط والثغاظئ وتبئغئ اقتاقل 
سطى أضبر طظ بقبئ أرباع شطسطغظ المئارضئ، لاتصغص 
تطمه شغ إظعاء سثابات غععد وإصاطئ دوغطئ شطسطغظغئ 
عجغطئ دورعا افعط عع تماغئ اقتاقل والسعر سطى 

أطظه.
ضما أظه بات طظ المسطَّط به سصق وواصسا أن غععد وطظ 
لغععد  دولئ  أوجثوا  طا  الضفر  ودول  أطرغضا  خطفعط 
لغعثطععا أو غجسجسعا أرضاظعا، وطا َصِئَض غععد بالسططئ 
الاغ أوجثتعا أطرغضا إق فظعط رأوا شغعا ذرغصا إلضفاء 
الحرسغئ سطى ضغاظعط وتبئغئ أرضاظه طظ خقل سمطغئ 
السقم، لثلك شإن ضض طا غةري الافضغر به أو الاثطغط 

له طظ خقل براطب السططئ وطحارغسعا ودسعاتعا إظما 
خفئ  ولعق  سظعا،  غثرج  وق  الشاغئ  عثه  شغ  غخإ 
َظِخغٌإ  َلُعْط  ﴿َأْم  تسالى:  صعله  شغ  المثضعرة  الغععد 
طَِّظ اْلُمْطِك َشِإذًا قَّ ُغْآُتعَن الظَّاَس َظِصغرًا﴾ لضان صث تط 
تخفغئ الصدغئ طظث زطظ بسغث بفدض جععد السططئ 

واجاسثادعا القطاظاعغ لطافرغط والاظازل.
أطا طظ غرغث تترغر شطسطغظ شق غتااج إلى جططئ تتئ 
اقتاقل وق إلى تظسغص طع غععد ودول اقجاسمار وق 
اقجاساظئ بالتضام افصظان لاسغغر الجغارات الاطئغسغئ، 
المامبطئ  الصعة  تاترك  أن  أجض  طظ  السمض  سطغه  بض 
بالةغعش فظعا المآعطئ والصادرة سطى الاترغر وشرض 
افطر العاصع سطى غععد وأطرغضا ودول اقجاسمار، وبشغر 
خثطئ  شغ  أو  عثرا  إطا  جاثعإ  الةععد  شإّن  ذلك 

طحروع الافرغط طظ تغث تثري أو ق تثري.
ولغج  وجعد  سطى  خراع  عع  شطسطغظ  شغ  شالخراع 
اقتاقل  طع  شصدغاظا  وخقتغات،  تثود  سطى  خراسا 
المئارضئ  افرض  طظ  وخطسه  جثوره  طظ  إزالاه  عغ 
والخقتغات  افرض  تصاجط  ولغج  شطسطغظ، 
السططئ  تسامغئ  والثي  وبغظه،  بغظظا  والمصثجات 

وتضام المسطمغظ سطغه.
سطى  غثفى  وق  طسطعم  ذرغصه  شطسطغظ  وتترغر 
طسطط، شاترك الةغعش لطةعاد شغ جئغض اهللا وتترغر 
طظ  المسطعم  طظ  وعع  حرسغ  واجإ  عع  شطسطغظ 
الثغظ بالدرورة، وعع طا غةإ أن تاسالى به افخعات 
قجاظفار  الاترغر  تجب  غسمض  ولعثا  والثسعات، 
الراحثة  الثقشئ  لاصغط  افطئ  واجاظعاض  الةغعش 
سطى طظعاج الظئعة الاغ تةمع جغعش افطئ وتترضعا 
وظسأل  المئارك،  افصخى  والمسةث  شطسطغظ  خعب 
 َ َ ُهَو قُْل َع اهللا أن غضعن ذلك صرغئا، ﴿َويَُقولُوَن َم

 ﴾ًن يَُكوَن َقِريبا
َ
أ

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ 

ZIIIfl|]à;ÈuËê;Ød;‡Ê“h;‡ ;̂‹]ç’\;◊· ;̂ÎÑÊl;j“åÂ ;̂◊·
ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سئثو الثلغ (أبع المظثر)ـ  ـ 

شطسطني تتررعا الثقشئ وجغعش املسطمني 
ولغج الجغارات الاطئغسغئ واملآتمرات الثغاظغئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: المعظثس باعر خالح*ـ 

األرض المباركة: مسيرة حزب التحرير في الخليل

حعث طغثان الترغئ غعم السئئ ٢٠ رجإ ١٤٣٩عـ، المعاشص ٢٠١٨/٤/٧م بمثغظئ الصدارف ٤١٦ ضط جظعب حرق الثرذعم 
طعرجاظا خطابغا تاحثا خاذئه ضض طظ افجااذ/ سئث اهللا سئث الرتمظ – سدع طةطج العقغئ، وافجااذ/ بطه طتمعد 
– سدع التجب، والحغت/ طتمث أتمث سبمان طظخعر – رئغج اتتاد التفزئ وإطام طسةث الةئاراب. الةثغر بالثضر أن 
الةمعع الشفغرة طظ أعض الصدارف الاغ اتاحثت بمغثان الترغئ وجط المثغظئ تفاسطئ طع ضطمات الماتثبغظ تفاسًق 
ذغئاً، وظعر الفرح سطى وجعه الظاس وارتفسئ أخعاتعط بالاضئغر والاعطغض، ضما رددت الةماعغر حسارات غططئعن 
بعا وتثة وظعدئ وخقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة... طبض: (ق إله إق اهللا... الثقشئ وسث اهللا) (أطئ واتثة.. دولئ 
واتثة.. وراغئ واتثة) (ق طفر ق طفر... الثقشئ عغ التض) وعط غطعتعن براغئ رجعل اهللا  الُسصاب ولعائه افبغخ، 
شساظصئ أجعاء الصدارف راغئ رجعل اهللا . طسائحرة بإرعاخات اظعغار الظزام الرأجمالغ الضالح وتامغئ إصاطئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة. جادت أجعاء ذغئئ وردود أشسال طماازة سصإ المعرجان الثطابغ دّلئ 

سطى الاقتط والاقصغ الطئغسغ بغظ حئاب التجب وأبظاء افطئ اإلجقطغئ السزغمئ.

حزب التحرير/ والية السودان
محلية القضارف تحتضن مشروع الخالفة وتهتف بفرضية عودتها
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أ/ الاصى طع وزغر الثشاع افطرغضغ طاتغج ورئغج عغؤئ 
افرضان داظفعرد طآضثا لعما وقءه فطرغضا شصال: "إن 
غعاجععا الئطثان،  الاتثغات الغعم لغسئ افولى الاغ 
ظعاجه الغعم تتثغا خطغرا شغ المظطصئ والسالط جعاء طظ 
تخرشات الظزام اإلغراظغ.. أو الاتثغات الاغ تصعم بعا 
المظزمات اإلرعابغئ" (العئام السسعدغئ ٢٠١٨/٣/٢٤) وصال 
السسعدي  السعث  لعلغ  طاتغج  افطرغضغ  الثشاع  وزغر 
طتمث بظ جطمان إظه "سطغظا أغدا إتغاء الةععد بحضض 
ساجض لطئتث سظ تض جطمغ لطترب افعطغئ شغ الغمظ، 
لطختفغغظ  وصال  الخثد"  عثا  شغ  ظثسمضط  وظتظ 
"ظتظ ظسسى إلى إظعاء الترب، عثا عع العثف الظعائغ، 
وجعف ظظعغعا بحروط إغةابغئ لحسإ الغمظ وأغدا طع 
تتصغص افطظ لثول حئه الةجغرة". (روغارز ٢٠١٨/٣/٢٢) 
شغعا  أطرغضا  تتصص  لط  طسألئ  عغ  الغمظ  شمسألئ 
أعثاشعا الظعائغئ بسث، والسسعدغئ الاغ صاطئ بالمعمئ 
لاتصغص أعثاف أطرغضا طا زالئ شغ طأزق لط تساطع أن 
تثرج طظه. شإظعاء عثه المسألئ وخروج السسعدغئ طظعا 

بسقطئ غسجز طظ جططئ ابظ جطمان...
ب/ الاصى طع سثد طظ الختش، وأدلى باخرغتات تئغظ 

ارتئاذه الصعي بأطرغضا:
"تاغط"  لمةطئ  باخرغتات  جطمان  ابظ  أدلى  لصث   -
افطرغضغئ غعم ٢٠١٨/٣/٣١ والاغ صال شغعا: "ظساصث أن 
الصعات افطرغضغئ غةإ أن تئصى لفارة طاعجطئ سطى 
افصض إن لط غضظ لفارة ذعغطئ.. العجعد افطرغضغ شغ 
جعرغا عع السئغض العتغث إلغصاف تمثد الظفعذ اإلغراظغ 
شغ المظطصئ بمساسثة تطفائعا. ضما أن وجعد الصعات 
إبثاء  طظ  واحظطظ  جغمضظ  جعرغا  داخض  افطرغضغئ 
الرأي شغ طساصئض جعرغا.. وصال "بحار باق، لضظ أساصث 
طا  غفسطعن  اإلغراظغغظ  غثع  أق  بحار  طخطتئ  طظ  أن 
غرغثون". شصابطه الرئغج افطرغضغ تراطإ بالاخرغتات 
الاالغئ غعم ٢٠١٨/٤/٣: "أرغث أن أسغث صعاتظا إلى دغارعا، 
أرغث أن أبثأ بإسادة بظاء أطاظا. طعماظا افجاجغئ شغما 
أظةجظا  لصث  داسح،  طظ  الاثطص  عغ  بعثا  غاسطص 
عثه المعمئ تصرغئا. جظاثث صرارا شغ وصئ جرغع جثا. 
جظاحاور طع التطفاء وأصارح أن تثشع السسعدغئ شاتعرة 
الصعات افطرغضغئ المعجعدة شغ جعرغا. إن السسعدغئ 
شإذا  تسطمعن  ضما  تسظا.  وصطئ  بصرارظا.  جثا  طعامئ 
ضظاط ترغثون أن ظئصى شربما غاسغظ سطغضط أن تثشسعا". 
(شراظج برس ٢٠١٨/٤/٣) وعضثا غعاخض تراطإ جغاجئ 
اقباجاز لظزام آل جسعد الثي غترص سطى بصاء الظفعذ 

افطرغضغ شغ المظطصئ.
- وضثلك أدلى باخرغتات لمةطئ أتقظاك افطرغضغئ غعم 
٢٠١٨/٤/٢ شسظثطا وجه إلغه جآال: "عض تساصث أن الحسإ 
الغععدي له التص شغ أن غضعن لثغه دولئ صعطغئ شغ 
ججء طظ طعذظ أجثاده سطى افصض؟" شصال "أساصث سمعطا 
أن ضض حسإ شغ أي طضان له التص شغ السغح شغ بطثه 
المسالط. أساصث أن الفطسطغظغغظ و(اإلجرائغطغغظ) لعط 
العئام  (خفتئ  الثاخئ"...  أرضعط  اطاقك  شغ  التص 

السسعدغئ ٢٠١٨/٤/٣).
لفرض  بالظسئئ  تاى  خغاظاه  غثش  لط  جطمان  شابظ 

المئارضئ، أرض اإلجراء والمسراج...
رئغج  شأسطظ  ضثمئ.  طغجاظغئ  الارشغه  باجط  وضع   -
سصغض  بظ  أتمث  السسعدغئ  شغ  لطارشغه  الساطئ  العغؤئ 
 ٢٤٠ إلى  غخض  طا  اجابمار  العغؤئ  "ظغئ  سظ  الثطغإ 
ططغار رغال بما غسادل ٦٤ ططغار دوقر شغ صطاع الارشغه 
خقل السظعات السحر الصادطئ". وأسطظ سظ الئثء بئظاء 
دار افوبرا وعغ افولى طظث تأجغج الممطضئ" (خفتئ 

السربغئ السسعدغئ ٢٠١٨/٢/٢٢).
الرابع  الغعم  شغ  افطرغضغئ  بعجئ  واحظطظ  أجرت   -
وافخغر طظ زغارته لعاحظطظ ولصائه طع المسآولغظ 
شغعا غعم ٢٠١٨/٣/٢٤ طصابطئ طع ابظ جطمان ذضر شغعا: 
الغمظ  شغ  الترب  طظاصحئ  اقجاماع  خقل  تط  "أظه 
وسمطغئ  وإغران  افوجط  الحرق  شغ  السقم  وسمطغئ 
اإلخقح الثاخطغ وتصعق اإلظسان والثطط والاططسات 
شغ  افجاجغئ  طعماه  أن  وذضر  السسعدغئ..  الظعوغئ 
إلى  افطرغضغغظ  المسابمرغظ  بصئ  ضسإ  عغ  أطرغضا 
جاظإ التخعل سطى المساسثة الاضظعلعجغئ والاسطغمغئ 
لثسط جععد اإلخقح شغ السسعدغئ. وذضر لطختغفئ 
شغما غاسطص بمظح المرأة السثغث طظ تصعصعا... وطسظى 
ودرجئ  أطاطه  شاتئ  ضطعا  المظطصئ  ططفات  أن  ذلك 
طسه تاى غضعن سطى سطط سطى ضغفغئ تظفغثعا وغسارع 
شغ تأغغثعا وتظفغثعا طع افطرغضان، شسثا طسألئ الغمظ 
صدغئ  وتض  افوجط  الحرق  شغ  تراطإ  خطئ  عظاك 
افحعر  شغ  خطئ  جغسطظ  أظه  أسطظ  تغث  شطسطغظ 
غععد  لضغان  ساخمئ  بالصثس  اسارف  بسثطا  الصادطئ 
سظ  بثق  ضسثو  إغران  اتثاذ  وطسألئ   ،٢٠١٧/١٢/٦ غعم 
ضغان غععد الثي جغةري الخطح طسه، وضثلك السغاجئ 
الثاخطغئ السسعدغئ لما ترغثه أطرغضا طظ إجراء تشغغرات 
لسطمظئ الئطث وظحر التدارة والصغط الشربغئ شغه، بةاظإ 
سطى  لطسغطرة  الفرص  افطرغضان  المسابمرغظ  طظح 

اقصاخاد شغ الئطث جغطرة ضاططئ.
ختغفئ  سظ   ٢٠١٨/٣/٢٩ غعم  سربغ٢١  طعصع  ظصض   -
سطى  اذطسئ  أظعا  ذضرت  الاغ  الئرغطاظغئ  إظثبظثظئ 
برظاطب ولغ السعث السسعدي طتمث بظ جطمان، إذ تدط 
لصاءاته طع طثغرغظ تظفغثغغظ لحرضات ضئرى وجغاجغغظ 

والارشغه  الاضظعلعجغا  طةال  شغ  وساططغظ  ظفط  ورجال 
والفظ، وأظعا تعثف سطى طا غئثو لسصث خقت طع الرأي 
أس"  بغ  "جغ  طتطئ  طسه  وأجرت  افطرغضغ...  السام 
طصابطئ  أول  وعغ  دصغصئ"  برظاطب "جاعن  سطى  طصابطئ 
تةرغعا المتطئ طع زسغط جسعدي طظث سصعد، واجاثثم 
المظاجئئ لاسجغج خعرته بخفاه إخقتغا جرغؤا وحابا 
جططئ  طظ  التث  طبض  الدرورغئ..  باإلخقتات  غصعم 
السغارة.."...  بصغادة  لطمرأة  والسماح  الثغظغئ  الحرذئ 
جابصغظ  طسآولغظ  طع  الاصى  أظه  الختغفئ  وذضرت 
ضطغظاعن  وبغض  ضغسظةر   (٢٠١٨/٣/٢٧ (غعم  البقباء  غعم 
وعغقري ضطغظاعن وغغرعط، وطع أختاب ختش سثغثة 
ضئغرة، وجغصابض الرئغج السابص أوباطا ووزغر خارجغاه 

افجئص جعن ضغري ودغفغث باراغعس...
- وزغادة شغ الثظعع والثدعع شصث أرجض ابظ جطمان 
وعع غشادر أطرغضا باتةاه شرظسا، أرجض رجالئ ذاشتئ 
بالعقء فطرغضا تراطإ، غصعل شغعا: (خاتإ الفثاطئ، 
الماتثة  العقغات  رئغج  تراطـإ  دوظالث  الرئغج 
بطثضط  أغادر  وأظا  غسرظغ  ذغئئ:  تتغئ  افطرغضغئ، 
الخثغص، أن أتصثم لفثاطاضط بئالس الحضر واقطاظان 
لما لصغاه والعشث المراشص طظ تفاوة اقجاصئال وضرم 
الدغاشئ. وأظاعج عثه الفرخئ فحغث طةثدًا بالسقصات 
تحعث  والاغ  بطثغظا،  بغظ  واقجاراتغةغئ  الاارغثغئ 
طجغثًا طظ الاطعر شغ ضاشئ المةاقت، ضما ق غفعتظغ 
أن أؤضث أن المئاتبات الاغ تمئ خقل الجغارة جاسعط 
شغ تسمغص عثه السقصات وتماغظعا، وشغ تسجغج أواخر 
الاساون المحارك،... طامظغاً لفثاطاضط طعشعر الختئ 
والسسادة، ولحسإ العقغات الماتثة الخثغص اجامرار 

الاصثم واقزدعار.)
وظثاط سظ عثه الجغارة بإسادة طا صطظاه شغ الئثاغئ، 
أن  غرى  فطرغضا،  جطمان  ابظ  لجغارات  الماائع  (إن 
أطرغضا تخظع ابظ جطمان سطى سغظغعا، سئثًا ططغساً... 

شاعغظه أطام وجعه شغئاسط، وتئاجه شغساسطط).
بالباً: زغارة طتمث بظ جطمان إلى شرظسا:

١/ إن زغارة ابظ جطمان لفرظسا، عغ زغارة سابرة سطى 
العاطح إلغةاد جع طظ الحعرة قبظ جطمان بأظه زار 
افوروبغ  اقتتاد  بط  أطرغضا  إلى  برغطاظغا  طظ  الشرب 
اشاصرت  شصث  الجغارة  عثه  أعمغئ  ولسثم  (شرظسا)... 
تاى لطروتغظ الثبطعطاجغ شغ الجغارات الثولغئ، شمبقً: 
(طظ جاظإ آخر، صال طسآول شغ طضاإ رئغج العزراء 
الفرظسغ، إن ولغ السعث السسعدي ألشى، الغعم اقبظغظ، 
الظاحؤئ  الاضظعلعجغئ  لطحرضات  ضئغر  لمةمع  زغارة 
سمص  سطى  الدعء  لاسطغط  تعثف  ضاظئ  بارغج،  شغ 
الاضظعلعجغا.  طةال  شغ  السسعدغئ  الفرظسغئ  السقصات 
غاسئإ  أن  المرجح  طظ  أظه  ترغئغعن"  "لغ  وأوضتئ 
إلشاء زغارة افطغر طتمث لمةمع "جاغحظ إف"، شغ حسعر 
طاضرون باإلتئاط، خاخئ أظه زار سمالصئ الاضظعلعجغا شغ 
وادي السغطغضعن بالعقغات الماتثة، افجئعع الماضغ) 
وضان ابظ جطمان صث احارط لجغارة عثا المةمع حرذًا 
أبار تفغزئ طاضرون... شصث ظصض طعصع السالط السربغ شغ 

:(REUTERS/ POOL ©) ٢٠١٨/٠٤/٠٩ ظصقً سظ
(ضحفئ ختغفئ "لغ ترغئغعن" الفرظسغئ، أن ولغ السعث 
الفرظسغ  الرئغج  تفغزئ  أبار  جطمان  ابظ  السسعدي 
اجافادة  طصابض  وضسه  بحرط  طاضرون،  إغماظعغض 
الممطضئ.  طع  تةارغئ  سصعد  طظ  الفرظسغئ  الحرضات 
لماضرون  أوضح  جطمان  "ابظ  أن  الختغفئ،  وذضرت 
افطرغضغئ،  المةمعسات  طبض  الفرظسغئ،  الحرضات  أن 
بحرط  الممطضئ،  طع  سصعد  طظ  تسافغث  أن  غمضظ 
سثم طااجرتعا طع إغران"، طدغفئ أن عثا الحرط أبار 

تفغزئ طاضرون...).
٢/ ضما أن طا تط (الافاخر) به طظ سصث حراضئ اجاراتغةغئ 
تاى  أحعر  بماظغئ  الاعصغع  ُأرجأ  بض  سطغه،  غعصع  لط 
آخر السظئ ٢٠١٨م، وطسروف أن الاشغرات شغ السغاجئ 
الثولغئ جرغسئ، ولثلك شالعسعد باعصغع اقتفاصغات أو 
وبثاخئ  بعا،  العشاء  غاط  ق  طا  ضبغرًا  الظاججة،  السصعد 
طصربئ  طخادر  أسطظئ  شصث  ذعغطئ.  اآلجال  ضاظئ  إذا 
طظ الرئاجئ الفرظسغئ لطختاشغغظ أن طاضرون وطتمث 
اجاراتغةغئ  وبغصئ  إسثاد  سطى  (جغسمقن  جطمان  بظ 
جاخئح جاعجة بتطعل ظعاغئ السام، جاظاب سظعا سصعد 
غاعجه (طاضرون) إلى السسعدغئ بظعاغئ السام لاعصغسعا) 
المخثر الئغان شغ ٢٠١٨/٠٤/١٠، وضثلك ظحرت السربغئ 
وافطغر  الرئغج  (وجغسمض   :٢٠١٨/٠٤/٠٩ اقبظغظ  ظئ 
ظعاغئ  صئض  جاعجة  جاضعن  اجاراتغةغئ  وبغصئ  سطى 
السام وتظاب سظعا سصعد جغثعإ طاضرون لاعصغسعا شغ 
شغ   ٢٤ شراظج  وأسطظئ  السام).  ظعاغئ  صئض  السسعدغئ 

٢٠١٨/٠٤/٠٩ الثئر ظفسه.
٣/ لغج عثا شتسإ، بض إن طا أسطظ الرئغج الفرظسغ 
الئروتعضعقت  باب  وتتئ  افطض،  تثود  شغ  عع  سظه، 
الاغ تتااج إلى الافاوض سطغعا والاحاور سطغعا لاضعن 

سصعدًا ظاشثة:
أسطظئ الرئاجئ الفرظسغئ "ظأطض شغ تخعل تساون جثغث، 
غامتعر بحضض أصض سطى سصعد آظغئ وبحضض أضئر سطى 
الرصمغ  المةال  شغ  جغما  وق  لطمساصئض،  اجابمارات 

والطاصئ الماةثدة". (أ ف ب ٢٠١٨/٠٤/٠٥م).
(وغاعصع أن تضطض زغارة افطغر طتمث بظ جطمان لفرظسا 
طةاقت  شغ  اتفاق  برتعضعل   ١٢ تعالغ  سطى  بالاعصغع 

سطى طثى ١٠ جظعات، وغساعثف طظ ضمظعا خظثوق 
اقجابمارات الساطئ اجابمارات طئاحرة تعثف إلى أن 

تخض إلى ٣٠ ططغار دوقر.
- رتئئ الممطضئ الماتثة والممطضئ السربغئ السسعدغئ 
تط  الاغ  الرئغسغئ  الاةارغئ  الخفصات  طظ  ضئغر  بسثد 
اقتفاق سطغعا خقل عثه الجغارة والماعصع أن تاةاوز ٢ 
ططغار دوقر، طما غثطص وغآطظ العظائش واقزدعار شغ 

الممطضئ السربغئ السسعدغئ والممطضئ الماتثة.
وواضح طظ ضض عثا أن الجغارة ق تاةاوز شغ غرضعا 
افجاس الارضغئ والاعثئئ، شمسزمعا ضقم سام، إق طظ 
بسخ العسعد اقصاخادغئ، وعغ بصثر ولغسئ بالسسئ 

المآبرة ذات الحأن.
زغارة طتمث بظ جطمان إلى العقغات الماتثة  باظغاً 

افطرغضغئ:
إن الماائع لجغارات ابظ جطمان فطرغضا، غرى أن أطرغضا 
تخظع ابظ جطمان سطى سغظغعا، سئثًا ططغساً... شاعغظه 

أطام وجعه شغئاسط، وتئاجه شغساسطط، وتعضغح ذلك:
١/ طا إن تعلى جطمان التضط بسث وشاة أخغه سئث اهللا 
تضمه  لابئغئ  جرغسئ  بإجراءات  شئثأ   ٢٠١٥/١/٢٣ غعم 
وطظ غأتغ طظ بسثه شسجل أخاه طصرن بظ سئث السجغج 
ابظه  وسغظ  اإلظةطغج  سطى  المتسعب  السعث  وقغئ  طظ 
طتمث بظ جطمان ضعلغ لعلغ السعث، وجطمه خقتغات 
سثغثة لاسجغج جططاه وصث أبسث وسجل السثغث طظ أشراد 
السائطئ المظاشسغظ له أو المعالغظ لقظةطغج، وأظعر وقءه 
الحثغث فطرغضا... وجاءت الثطعة الباظغئ وعغ تعبغص 
جغثا  سطغه  ولطاسرف  وصثراته  جطمان  بابظ  افطرغضان 
وطثى وقئه وإخقخه لعا شصام بجغارة واحظطظ غعم 
٢٠١٧/٣/١٥ بسث تظخغإ تراطإ رجمغا ضرئغج فطرغضا، 
الئغئ  شغ  طساعى  أسطى  سطى  تراطإ  اجاصئطه  وصث 
افبغخ بتدعر ظائئه بظج وطساحاره لفطظ الصعطغ 
افطرغضغ راشسا طظ طساعاه. وصث أظعر تراطإ تأغغثه 
قبظ جطمان... وجاءت الثطعة افخرى غعم ٢٠١٧/١١/٤ 
سمقء  أجظتئ  بصخصخئ  جطمان  ابظ  جططئ  لاسجغج 
اإلظةطغج وغغرعط وإخداع الةمغع لسغطرته وإذقلعط 
المؤات  اتاةج  سظثطا  تساباتعط  باةمغث  واباجازعط 
طظ افطراء والعزراء والمسآولغظ ورجال افسمال تتئ 
طسمى طضاشتئ الفساد، وأسطظ أظه جمع طظعط ١٠٠ ططغار 
طرة  بجغارته  افخغرة  صئض  الثطعة  تأتغ  واآلن  دوقر. 
باظغئ لعاحظطظ لاسجغج وقئه فطرغضا وتسجغج روابطه بعا 
ولقسثاد لطثطعة افخغرة باظخغئه ططضا بخعرة شسطغئ 
شغ وصئ غاعصسعظه صرغئاً... وبثأ ابظ جطمان بالجغارات 
تخض  ضما  ضمطك،  بعا  غساصئض  أخئح  إذ  الثارجغئ، 
شغ زغارته لمخر غعم ٢٠١٨/٣/٤ وزغارته لئرغطاظغا غعم 
٢٠١٨/٣/٧ تغث اجاصئض طظ صئض المطضئ... بط اقجاصئال 
إن  بض  ذلك.  تآضث  فطرغضا  افخغرة  الطعغطئ  والجغارة 
تراطإ أحار إلى عثا افطر، شصال طثاذئا ابظ جطمان: 
"لصث تثبئ بسخ افطعر الرائسئ طظث زغارتك افخغرة إلى 
الئغئ افبغخ، لصث ضظئ ولغ السعث، واآلن أظئ أضبر طظ 

ولغ سعث". (جئعتظغك الروجغئ ٢٠١٨/٣/٢١)...
واحظطظ  شغ  جطمان  ابظ  تط  إن  شما  وعضثا   /٢
تاى اجامع طع رئغسعا تراطإ غعم ٢٠١٨/٣/٢٠ والثي 
خرح صائق: "غحرشظغ اجاصئال ولغ السعث السسعدي، 
والاصغاضط  جثا..  صعغئ  وسقصئ  صعغئ  خثاصئ  تةمسظا 
شغ أغار الماضغ خقل زغارتغ لطسسعدغئ سظثطا وسثتظا 
عثه  افرجح  وسطى  دوقر،  ططغار  بمئطس ٤٠٠  السسعدغئ 
الضئغرة...  اقجابمارات  خقل  طظ  جاصعى  السقصئ 
وتابع: "السسعدغئ بطث بري جثا وجاسطغ أطرغضا بسدا 
طظ عثه البروة، ضما ظأطض، شغ حضض وظائش وحراء 
بغظ  الخثاصئ  "دسائط  بأن  جطمان  ابظ  ورد  طسثات". 
افطظغئ  الةعاظإ  تحمض  والسقصات  صعغئ..  الئطثغظ 
واقصاخادغئ، ظسمض سطى خطئ اجابمار ٢٠٠ ططغار دوقر 
بغظ الئطثغظ وصث تخض إلى ٤٠٠ ططغار دوقر". (جغ إن 
إن ٢٠١٨/٣/٢٠)، شأطرغضا تئاج السسعدغئ وتظعإ بروات 
المسطمغظ بعاجطئ التضام الثغظ خاظعا افطاظئ وغثروا 
بافطئ... شما غعط تراطإ وافطرغضان عع حفط أطعال 
المسطمغظ سظ ذرغص آل جسعد الثغظ غسطظعن وقءعط 
تماغئ  شغ  وغثثطعظعط  طسعط،  وتتالفعط  لطضفار 
اصاخادعط  وغمعلعن  افوجط  الحرق  شغ  ظفعذعط 

وغثشسعن ضض تضالغش الثشاع سظ ظفعذعط.
٣/ وصث سرض تراطإ لعتات أطام الضاطغرات ووضسعا 
لما  وخعر  رجعطات  سطغعا  جطمان  ابظ  خثر  سطى 
جاحارغه السسعدغئ طظ أطرغضا طظ أجطتئ وتسطط لعا 
وصغماعا  افجطتئ  وأظعاع  الخفصات  شغعا  وسثد  صرغئا، 
شاات".  لضط  بالظسئئ  المئطس  "عثا  له:  صائق  بالمطغارات 
وصال تراطإ: "عثه الخفصات جاعشر شرص سمض جثغثة 
(شغ أطرغضا) غاعصع أن تخض إلى ٤٠ ألش شرخئ سمض". 
غدع  أن  إق  بصغ  شما   (٢٠١٨/٣/٢١ الروجغئ  (جئعتظغك 
تراطإ تئق شغ الطعتات وغسطصعا شغ رصئئ ابظ جطمان، 
وضأظه غعجه له رجالئ أن تأغغثظا لك عع بمثى تصثغط 
افطعال الطائطئ لظا، وجسض افرض طسائاتئ لظا، وتظفث 
ضض طا ظأطرك به طظ دون أدظى اساراض. شضان عثا 
الاخرف إعاظئ قبظ جطمان وغصابطعا باقباسام ضالشئغ، 

وتراطإ غاخرف تخرشا وصتا غغر طضارث به.
٤/ وخقل زغارته الاصى بضبغر طظ المسآولغظ شغ اإلدارة 

وشغ الصطاسات افخرى المعمئ:

تامئ: زغارة طتمث بظ جطمان إلى برغطاظغا وأطرغضا وشرظسا
شغ  الرغاض  بارغج  جاساسث  تغث  ضالسغاتئ  سثة، 
تسطغط الدعء سطى طعصع التةر (طثائظ خالح) المثرج 
سطى قئتئ الغعظسضع لطاراث السالمغ والعاصع شغ حمال 
غرب الممطضئ شدق سظ طغادغظ أخرى ضالختئ والطاصئ 

والظصض إلت) (أ ف ب ٢٠١٨/٠٤/٠٨م)
٤/ وضثلك شطط تعصع شغ الجغارة أغئ سصعد اصاخادغئ 
ذات حأن، وبثاخئ وأن الجغارة صخغرة (غعطان) طما 
لصخر اإللغجغه، لعثا صال شغ تخرغح، ردا  جئإ ترجاً 
السسعدي  لفطغر  المصادئئ  الجغارة  تعل  جآال  سطى 
إلى شرظسا بسث زغارة له إلى العقغات الماتثة اجامرت 
بقبئ أجابغع: (رتإ اإللغجغه بإدراج شرظسا ضمظ أولى 
الجغارات الثارجغئ لعلغ السعث السسعدي... شراظج ٢٤/ 
ترجًا  جئإ  سصعد  تعصغع  وسثم   ،(٢٠١٨/٠٤/٠٥ ب  ف  أ 
دبطعطاجغ  طخثر  أضث  أخرى،  جعئ  (طظ  لقلغجغه: 
وراء  ترضخ  "ق  شرظسا  أن  شراظج٢٤  لمعصع  شرظسغ 
إبرام سصعد تةارغئ طع السسعدغئ ضما ضان التال شغ 
الرؤى  طاطابصئ  حراضئ  بظاء  إلى  تسسى  بض  السابص 
ذعغض  والاضظعلعجغ  اقصاخادي  الاطعر  سطى  ترتضج 

افطث". (أ ف ب ٢٠١٨/٠٤/٠٨)
الجغارة،  تطك  ظظخش  وتاى  وذاك،  عثا  ضض  وطع   /٥
قصئ  اتفاصغئ  وعغ  شسقً،  سصثت  اتفاصغئ  عظاك  شإن 
سطى  الاعصغع  تط  تغث  جطمان،  ابظ  ظفج  شغ  ععى 
اتفاق إلظحاء أورضسارا وذظغئ ودار لفوبرا، وأغظ؟ شغ 
البصاشئ  وزغرة  أسطظئ  شصث  الحرغفغظ!!  الترطغظ  أرض 
الفرظسغئ شرظسعاز ظغسغظ، أن بارغج جاساسث الرغاض 
سطى إظحاء أورضسارا ودار لفوبرا. وصالئ ظغسغظ، بسث 
السعاد  سعاد  واإلسقم  البصاشئ  وزغر  طع  اتفاصات  تعصغع 
شغ بارغج: "الغعم تط تعصغع اتفاق طع دار افوبرا شغ 
بارغج لمساسثة السسعدغئ سطى إظحاء أورضسارا وذظغئ 
ودار لفوبرا". طعصع السالط السربغ شغ ٢٠١٨/٠٤/٠٩ ظصًق 

:(REUTERS/ POOL ©) سظ
وضان ابظ جطمان صث صّثم لعثا اقتفاق بأن صام بجغارة 
تفًق  شتدر  الرجمغئ،  زغارته  صئض  افتث  غعم  خاخئ 
شرظسا:  جظعب  شغ  الفخح  طعرجان  قخااام  طعجغصغاً 
(وخض افطغر ابظ جطمان افتث ٢٠١٨/٠٤/٠٨م صادطا طظ 
العقغات الماتثة، شغما غتدر تفق طعجغصغا قخااام 
صرب  بروشاظج"  أن  "أضج  بمثغظئ  الفخح  طعرجان 
طارجغطغا جظعب الئقد لغساماع خقله بسماع المعجغصى 
حعطان  وروبرت  دبعجغ  لطمآلفغظ  الضقجغضغئ 

وشطغضج طظثلسعن) أ ف ب ٢٠١٨/٠٤/٠٨...
٦/ وعضثا شإن الجغارة لط تضظ ذات حأن ق شغ اقتفاصغات 
وق شغ السصعد، إق إذا ضاظئ دار افوبرا تسث حأظاً، والسغاذ 
باهللا! وصث ضان واضتاً عثا افطر شغ المآتمر الختفغ 
وظحر  ٢٠١٨/٠٤/١٠م،  البقباء  طساء  سصث  الثي  الثااطغ 
شغ وجائض اإلسقم شغ  ٢٠١٨/٠٤/١١م، شصث ذضر شغه أن 
طا تط اقتفاق سطغه عع بروتعضعقت واتفاق ظعاغا، إق 
ظئ  الةجغرة  ظحرت  شصث  شسقً!  وصسئ  شصث  افوبرا،  دار 
عثا الغعم ٢٠١٨/٠٤/١١م: (اخااط ولغ السعث السسعدي 
طتمث بظ جطمان الغعم البقباء زغارة اجامرت غعطغظ 
حرضات  بغظ  اتفاق  بروتعضعل   ١٩ باعصغع  لفرظسا 
شرظسغئ وجسعدغئ بصغمئ إجمالغئ تجغث سطى ١٨ ططغار 
دوقر... وتاسطص اتفاصات الظعاغا بصطاسات خظاسغئ طبض 
الئاروضغمغائغات وطسالةئ المغاه، ضما تحمض السغاتئ 
طا  اقتفاصات  أبرز  وطظ  والجراسئ،...  والختئ  والبصاشئ 
أسطظاه حرضئ أراطضع السسعدغئ الظفطغئ سظ تعصغسعا 
اتفاصغات تجغث صغماعا سطى ١٢ ططغار دوقر طع حرضات 
أجض  طظ  وجعغج  وتضظغإ  تعتال  بغظعا  طظ  شرظسغئ، 
الاطعغر المحارك لمعصع باروضغمغائغ شغ الةئغض (حرق 
أضثط  الفرظسغئ  المةمعسئ  تمطك  تغث  السسعدغئ)، 
طخفاة لعا شغ السالط) وتاى عثه اقتفاصغات طع أراطضع 
شعغ ق تصاخر سطى تطعغر أسمال أراطضع بصثر طا تصاخر 

سطى تطعغر الثخض المالغ لطمخفاة الفرظسغئ.
سظ  ٢٠١٨/٠٤/١١م  باارغت  ب  ف  أ  شغ  عثا  طبض  وورد 
المآتمر الختفغ، شصث ورد شغ المخثر ضثلك: (وشغ 
جطمان  بظ  طتمث  السسعدي  السعث  ولغ  زغارة  خاام 
لفرظسا البقباء صام الئطثان باعصغع ١٩ بروتعضعل اتفاق 
بغظ حرضات شرظسغئ وجسعدغئ بصغمئ إجمالغئ تجغث سظ 
بصطاسات  عثه  الظعاغا  رجائض  وتاسطص  دوقر.  ططغار   ١٨
ضما  المغاه،  وطسالةئ  الئاروضغمغائغات  طبض  خظاسغئ 
تحمض السغاتئ والبصاشئ والختئ والجراسئ، سطى طا أشاد 
بغان خادر سظ طظاثى افسمال الفرظسغ السسعدي الثي 

غدط أرباب سمض وطمبطغظ سظ التضعطاغظ).
الختفغ  المآتمر  شغ  جطمان  وابظ  طاضرون  ذضر  بط 
الظعوي،  واقتفاق  إغران،  طعضعع  طبض  روتغظغئ  صداغا 
سطى  أغثغعط  غدسعا  أن  دون  إلت  والغمظ...  وجعرغا، 

التض التصغصغ لعثه الصداغا!
رابساً: الثقخئ:

عغ  المصخعدة،  الجغارة  إن  صطظاه:  طا  شظسغث  وعضثا 
زغارته  وأطا  افطرغضغئ،  الماتثة  العقغات  إلى  زغارته 
لئرغطاظغا، شعغ زغارة ترضغئ، فظه صام بأسمال طآبرة 
تةاه سمقئعا شغ السسعدغئ... وأطا زغارته لفرظسا شعغ 
زغارة سطى العاطح، إلغةاد جع طظ الحعرة قبظ جطمان 
 ...سطى اسائار أظه زار الثول الضئرى شغ أطرغضا وأوروبا

شغ الرابع والسحرغظ طظ رجإ ١٤٣٩عـ
٢٠١٨/٠٤/١١م

raya_no_178.indd   3raya_no_178.indd   3 16.04.2018   12:19:0416.04.2018   12:19:04



افربساء ٢ طظ حسئان ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ١٨ ظغسان/أبرغض ٢٠١٨ طـ  ٤     السثد ١٧٨

الثقشئ  لعثم  والاسسغظ  السابسئ  الثضرى  شغ 
بغئ  وأعض  الاترغر  تجب  أظخار  طظ  اآلقف  اتاحث 
المصثس غعم الةمسئ ٢٦ رجإ ١٤٣٩عـ، المعاشص 
٢٠١٨/٤/١٣م، شغ باتات المسةث افصخى طرددغظ 
طضاظاعا".  ولطصثس  سجتعا  لفطئ  تسغث  "الثقشئ 
ألصى  وافلعغئ  الراغات  رشسئ  الاغ  الةمعع  ووجط 
الحغت سخام سمغرة ضطمئ التجب شغ التحعد والاغ 
ضغاع  شغ  جئئا  ضان  الثقشئ  ضغاع  أن  سطى  أضثت 
عغئئ افطئ والعغقت والضعارث الاغ تطتص بعا، وطظعا 
اتاقل شطسطغظ وشصثان الصثس لمضاظاعا المرطعصئ 

وخدعسعا قتاقل غاحط. وأضث التجب شغ بغاظه أن إسادة الثقشئ ضفغض باجاسادة افطئ لعغئاعا بغظ افطط، 
واجاسادة طضاظئ الصثس لُغتضط السالط طظعا بسثل ورحث وتسظ رساغئ. ووجه التجب ظثاًء فعض الصعة والمظسئ 
وضئاط الةغعش دساعط شغه إلى ظخرة اإلجقم والمسطمغظ وإلى تترغر المسةث افصخى افجغر ولطِّ حسث 

المسطمغظ وظخرة المسادسفغظ شغ الحام وشطسطغظ والغمظ وبعرطا وباصغ بقد المسطمغظ.

أسطظ أن روجغا جاصثم حضعى لمةطج افطظ، وشسًق 
صثطاعا وتصرر اجاماع طةطج افطظ الساسئ الثاطسئ 
سحرة باعصغئ غرغظاح عثا الغعم، أي ضما تفسض الثول 
الدسغفئ بأن تضعن الحضعى عغ التغطئ والعجغطئ أطام 
السثوان سطغعا، شروجغا اسُاثي سطغعا سمطغاً تاى وإن لط 
ُتدرب صعاسثعا، فظعا ضاظئ تخعل وتةعل شغ جعرغا، 
طثغثغئ طحاسرعا بسزمئ اقتتاد السعشغاغ السابص... 
شضاظئ الدربئ ضما ذضرظا آظفاً تسغثعا لتةمعا شعغ لط 
تةرؤ سطى أي سمض طادي إزاء تطك الدربئ... وعضثا غزعر 
طثى الشئاء السغاجغ لثى الروس تغث غئثلعن الةععد 
الماعاخطئ شغ جعرغا، والظاغةئ أن ق غساصر لعط صرار إق 
أن غضعن بغث أطرغضا، شطط غاسزعا طظ جظعاتعط الطعغطئ 
شغ طخر بط بةّرة صطط أخرجعط السادات طظ طخر فن 
عع فطرغضا ولط غثرك الروس  الظفعذ الثي ضان صائماً 
ذلك، وعط غضرروظه الغعم شغ جعرغا، شغصعطعن بأسمال 
والمسطمغظ،  لقجقم  ضغثًا  غغرعط  لمخطتئ  وتحغئ 
وعثه افسمال العتحغئ الاغ ترتضئعا روجغا وطظ ورائعا 
أطرغضا لظ تمتى طظ أذعان المسطمغظ، وافغام دول، 

وإن غثًا لظاظره صرغإ.
أطرغضا  بغظ  تتالفاً  أن  طظ  السآال  شغ  ورد  طا  أطا   /٦
وبرغطاظغا وشرظسا... شعع لغج سطى وجه الثصئ (تتالش) 
بمسظى الاتالش بغظ دولئ وأخرى ظث لعا، بض عع بإذن 
طظ أطرغضا ضما تثث شغ السراق وجعرغا باضعغظ الاتالش 

شعق جئع جماوات، ولط غسّمُضط بصعطغات وق وذظغات 
سفظئ طظاظئ! ألط غأن لضط أن تثحع صطعبضط لثضر اهللا وطا 
أطرضط به؟! ألط تسطمعا بسُث أن دوقً طةامسًئ عغ الاغ 
غةري سطى أغثغعا طا غةري طظ تصاغض واتاقل وتثطغر؟؟ 
دول اجامسئ سطى إذقل ضّض طظ صال ق إله إق اهللا طتمث 
رجعل اهللا، ق غبظغعط ولظ غبظغعط سظ جعء شسالعط شرٌد 
وق جماسٌئ طعما بطشئ صعتعا وسثغُثعا، بض دولئ وجغح 

. رباظغٌّ شغه أطبال افوائض طظ ختابئ رجعلظا
إن السصض السطغط لغثرك - صئض أن ظاتثث بالحرع - أظه 

شغ تارغت افطط صاظعن، وعثا الصاظعن عع أظه:
ق غصش شغ وجه الثولئ إق دولئ، وق غصدغ سطى دولئ أغا 
ضاظئ إق دولئ، وبأن افشراد والةماسات طع سمطعط شغ 
سثوعط شإظعط ق ُغظجلعن به إق أذى - طع ضض تصثغرظا 
واتاراطظا لمظ اتثث طظ الةعاد شغما تئظاه ذرغصا لصاال 
غععد وطتارباعط - إق أن الفرد والةماسئ ق غمضظ بتال 
أن تجغض طظ العجعد دولئ، فن المسألئ ق تاسطص بسقج 
أسراض لثاٍء، بض ق بّث طظ تّض جثري لطمحضطئ وجئئعا، 
شمحضطئ المسطمغظ عغ شغ أجاجعا أن حرع اهللا غائإ، 
ودطائعط  وأسراضعط  دغظعط  تاطغئ  اإلجــقم  ودولــئ 
غائئئ، وأن أطغر المآطظغظ الثي ُغصاتض طظ ورائه وغاصى 
وأيُّ ظظٍّ  غائإ،  أغدا  المخثوق  صال الخادق  ضما  به 
لتّض لمحضطئ المسطمغظ شغ غغر عثه الثائرة عع تثثغر 

وتسضغظ لفلط ق غرشع ذّلئ وق غسغث ضراطئ!!
شاطك الةغعش الرابدئ شغ بضظاتعا، الخاطائ خمئ 
غطئعا  أن  سطغعط  غاعجإ  الثغظ  عط  الصئعر،  أعض 
وسعغض  الحغعخ  خرخات  وافغاطى،  البضالى  خرخات 
افطعات، ودطاء افذفال وأحقءعط الاغ تطسظ طع ضّض 
صطرة طظعا ضّض طاثاذل خاظع جاضئ ق غتّرك جاضظا 
الةغعش  شاطك  المسطمغظ.  ضّض  المسطمغظ،  لظخرة 
افطئ  طع  شاطاتط  سمطعا،  أخض  إلى  تسعد  أن  غةإ 
جسثًا واتثًا، بعط وطسعط غسمطعن جمغساً سطى إسادة 

سّج اإلجقم والمسطمغظ.
إخعة اإلغمان! وّذظعا أظفسضط سطى أن تّض صداغاضط ق 
غضعن إق بثولئ وإطام، واسطمعا أظضط جمغسا طأطعرون 
طظ شعق جئع جماوات أن تسمطعا لثغظضط وأطاضط وأن ق 
ترضعا بالضفر حرغسئ ُتتضمعن بعا، وق بافذظاب تضاطا 
جئظعط  سطى  وظحعث  ظراعط  ظتظ  شعا  رصابضط،  شعق 
وتثاذلعط وتعاذؤعط لغض ظعار، وعط أدظى طظ أن غتمعا 
أظفسعط أو غثاشسعا سظ وجعدعط إن عثدعط أجغادعط، 
شثلك صاطعه، وعثا غططئعظه لمتضمئ الةظاغات، وبصغاعط 
تضام  سظث  تئاشعن  شعض  وخظعع،  ذّل  خمئ  خاطاعن 

ضعآقء السّجة أو الضراطئ أو الظخر؟؟!
اسطمعا أغعا الضرام، أن ضّض طظ جمع جغحعث سطى ظفسه 
أطام الثالص الةئار شغ غعم ق غظفع شغه طال وق بظعن إق 

طظ أتى اهللا بصطإ جطغط...
شعض غرى الشرب خطر الساططغظ لطثقشئ وغثاشعن طظ 
ظاائب سمطعط شغ تغظ إن المسطمغظ ق غجالعن إلى الغعم 
غرون الثقشئ تطما ق غمضظ أن غاتصص؟! شعض تظضرون 

آغات اهللا ووسثه، وظئعءة ظئغه ؟!
افتئئ،  أغعا  طسآولغاضط  شعغ  ضئغرة،  واهللا  إظعا 
لثغظ  غسمض  أن  الحعادتغظ  حعث  طظ  ضّض  طسآولغئ 
اهللا، وأن غضعن طسغظا لطمثطخغظ، ق سصئئ طع المبئطغظ 
المرجفغظ، شصعطعا إلى أخض سمطضط لاخطعا إلى جئإ 
سّجتضط وضراطاضط، شعضثا تال ظسغحه بق ضراطئ وبق سجة 
لعع تال طثج ق غطغص بثغر أطئ أظاط طظعا... والتمث هللا 

 رب السالمغظ

لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  شغ  طخادر  أشادت 
الاترغر شغ شطسطغظ بأن السططئ الفطسطغظغئ 
السئئ  غعم  خئاح  طظث  بثأت  صث  جظغظ  شغ 
طسغرة  اظطقق  طعسث  اصاراب  وطع   ٢٠١٨/٤/١٤
المثغظئ  طثاخض  سطى  التعاجج  بظخإ  التجب 
واساصال طظ تحائه بتدعره طظ أجض المحارضئ 
شغ المسغرة، وطظ أطام المسةث الضئغر وطتغطه 
بمثغظئ جظغظ صاطئ باساصال المحائه بعجعدعط 
المساصطغظ  سثد  وبطس  المسغرة،  أجض  طظ 
المؤات لشاغئ جاسئ إسثاد الثئر. طظ جاظئه أضث 
المعظثس باعر خالح، بأن عثه الةرغمئ الاغ 
اصارشاعا السططئ شغ جظغظ لظ تبظغ التجب سظ 
طمارجئ تصه الحرسغ والسغاجغ، وأن السططئ 

عغ الثاجر العتغث بمساداتعا لمحروع الثقشئ واإلجقم واخطفاشعا طع أسثاء اإلجقم.وإن الةرغمئ الاغ صاطئ بعا 
افجعجة افطظغئ شغ جظغظ الغعم سجزت تالئ اقتاصان الاغ لثى الظاس سطى السططئ، طما جسض الظاس شغ الطرصات 
غطسظعظعا وغطسظعن الصائمغظ سطغعا. وتساءل خالح، لمخطتئ طظ ُغمظع أعض شطسطغظ طظ اجاظخار افطئ اإلجقطغئ 
وجغعحعا لاترغر بغئ المصثس؟! وطا عغ الةرغمئ الاغ ُغساصض طظ أجطعا المؤات طظ حئاب وأظخار التجب شغ جظغظ؟! 
وطا عثه العساغرغا الاغ أخابئ افجعجة افطظغئ تاى تساصض افذفال وتدرب الظاس شغ الطرصات وطظ سطى أبعاب 
المسةث؟! عثا وأضث خالح أّن المسغرة ضاظئ صاظعظغئ واجاعشئ ضض اإلجراءات المسععدة والثغظ صاطعا باقساثاء 

سطغعا لع ضان شغ السططئ ظجاعئ لُصثطعا إلى طتاضمات سطظغئ سطى جرائمعط عثه.

يف ذضرى عثم دولئ الثقشئ
ظثُضُرعا لُظتغغعا ق لظئضغعا

شغ الباطظ والسحرغظ طظ رجإ طظ ضض سام تمّر شغ 
ذضرى  وأطاعط  لثغظعط  المثطخغظ  المسطمغظ  ذاضرة 
ألغمئ طفةسئ، أق وعغ ذضرى عثم دولئ الصرآن، دولئ 
جغث افظام طتمث ، تطك الثولئ الاغ اجازض بزطعا 
سام  وأربسمائئ  ألش  طظ  غصرُب  طا  المسطمعن  الــعارف 
ساحعا خقلعا جادًة وطحاسض طظ ظعٍر لطسالط، أطظعا شغعا 

سطى أظفسعط وأطعالعط وأسراضعط ودطائعط ودغظعط.
دولُئ الثقشئ تطك، الاغ ُعثطئ شغ ٢٨ رجإ ١٣٤٢ه، 
البالث طظ آذار/طارس لسام ١٩٢٤م، بسث أن ضاد لعا 
لطضفر  أظفسعط  باسعا  طظ  والسةط  السرب  طظ  أسثاؤعا 
ُغضافى  ق  أظه  غغر  ذضراعا...  تمرُّ  بثج.  ببمظ  وأعطه 
سجتعط  جئإ  وبأظعا  بعا  المسطمغظ  وتثضغر  بثضرعا 
غثشع  وضراطاعط، بض إّن ذضراعا غةإ أن تضعن داشساً 
بالساططغظ لعا وبمظ صدى حئابه وسمره شغ السمض سطى 

إسادتعا واصسا غسغحه المسطمعن شغ ربعع افرض.
وشعق ذلك، شإّن العاصع الثي غسغحه المسطمعن شغ بصاع 
افرض ضطعا لعع خغر حاعث سطى طا آلئ إلغه تالعط 
ولثطائعط،  لعط  ورخٍص  وطعاظئ  وتحرذم  ضغاع  طظ 
غسائغتعط أرذل الثطص، خطٌص طظ بسث خطص غاظاوبعن سطى 
إذقلعط وعثر ضراطاعط وأطعالعط وطصثراتعط. وق أدلَّ 
سطى ذلك طظ الحعاعث وافخظام المتّضمئ سطى رصابعط 
طمظ غسّمعن تّضاطا، والثغظ ق غمطضعن بغظ أغثغعط 
وسمالاعط  شائسغاعط  وحرائطه،  التضط  أدوات  أبسط 
وخغاظاعط فطاعط تظطص بعا ضّض أتعالعط لغض ظعار. شصث 
أجطمعظا لسثوظا، وتآطروا طسعط سطغظا، طظفثغظ تسالغط 
أجغادعط، ططّئصغظ سطغظا أتضاطا ق خطئ لحرع اهللا بعا ق 
طظ صرغإ وق طظ بسغث، وغسمطعن وشص طظزعطئ جغاجغئ 

ق أخض شغعا وق شرع طظ حرسظا التظغش.
طاعّاضئ  ــقت  دوغ شغ  غسغحعن  المسطمعن  شأخئح 
الظاس.  دون  طظ  واتــثة  أطئ  غسعدوا  شطط  طحرذطئ، 
شثاك أردظغ، وعثا طشربغ، واآلخر باضسااظغ... وذظغات 
وصعطغات سفظئ ظاظئ طا أظجل اهللا بعا طظ جططان، ق غصئض 
بتالعا طظ جطط سصطه وخّتئ سصغثته طظ أتفاد الفاتح 
وخقح الثغظ والسّج بظ سئث السقم. وق غرضى بعا طظ 
ضان تاضمه غعطا أبا بضر وسمر وسبمان وسطغاً... أسقٌم 

أتصغاء أظصغاء داظئ لعط طحارُق افرض وطشارُبعا!!
بّط لما ظظزُر إلى تالظا طظ زاوغئ غغر زاوغئ تحرذطظا، 
ظةث أظظا صث أجطمظا أطرظا لتضاٍم سزغُط طعماعط عغ 
إرضاُء أجغادعط وطظ طّضظعط طظ ضراجّغعط، ولع بثلعا 
فجض التفاظ سطى تالعط تطك دطاءظا وأطعالظا وأسراضظا، 
والحام والغمظ وباصغ بقد المسطمغظ حاعٌث تاضر. وتطك 
السراق حاعث غخرخ بسمالاعط وجغرعط طع أسثاء افطئ 
سطى تساب دطائعا وأسراضعا، وأششاظساان تؤّظ تتئ 
وذأة ترابعط، وضحمغُر وطظ صئطعا الئعجظئ جالئ دطعع 
الئعاضغ شغعا أظعارا طظ دطاء، والعظث وضحمغر ُغثبح شغعا 
المسطمعن سطى غث ُسّئاد الئصر والسالط غظزر وق غترك 
شطسطغظ،  وعثه  المسطمغظ...  طظ  الصاطى  فن  جاضظا 
بطث المتحر والمظحر، طعث الثغاظات والرجاقت، أرض 
اجاماع افظئغاء الثغظ طا اجامسعا إق شغعا، أرض الربط 
بغظ أرض اهللا وجمائه بسروج ظئغه  طظعا إلى المف 
افسطى، افرض الاغ بارك اهللا شغعا وتعلعا، أرضعا دطاٌء 
وحغعخ  بضالى  أطعات  تثرشعا  دطعع  وطاؤعا  وأحقء، 
شةسعا بافعض وافبظاء!! وتضام الّثلئ والمعاظئ غخاشتعن 
الصاتض  وغتمعن  وغتدظعن  وغدتضعن  وغسمرون 

وضأظعط غئارضعن له حظغع شساله بالمسطمغظ!!
طظ  بالمسطمغظ  اهللا  جماضط  طظ  غا  المسطمعن،  أغعا 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة روق إبراعغط – بقد الحامـ 

محافظ جنين "إبراهيم رمضان" ومدراء األجهزة األمنية لديه
يقترفون جريمة بحق اإلسالم وأهل فلسطين

الثولغ بتةئ طضاشتئ اإلرعاب، تغث واشصئ أطرغضا سطى 
أن  جئص  وصث  الاتالش...  شغ  وشرظسا  برغطاظغا  إحراك 

ذضرظا ذلك طفخقً شغ إخثاراتظا السابصئ.
٧/ إن المآلط عع أن الثول المآبرة شغ السالط (تسرح 
أعض  دون  افطعر  بجطام  وتمسك  بقدظا)،  شغ  وتمرح 
الئقد... وظتظ ق دولئ تةمسظا وتسغث سجتظا، وإق فدرضئ 
أطرغضا بالصعل والفسض ضغش ضاظئ تثشع (رجعم طرور) سظث 
دخعل الئتر الماعجط، تثشسه لعالغ الثولئ السبماظغئ 
شغ الةجائر... وفدرضئ ضثلك شرظسا ضغش ضاظئ تساةغر 
ططضعا  إلظصاذ  الصاظعظغ  جطغمان  المسطمغظ  بثطغفئ 
تصثم  ضاظئ  ضغش  برغطاظغا  فدرضئ  وأغداً  المأجعر... 
لئسخ  لظثن  شغ  السبماظغئ  الثولئ  جفغر  إلى  اساثارًا 
اإلجاءة لطرجعل ، صام بعا رجض طسرح، وطاى عثا؟ لما 
ضاظئ الثولئ السبماظغئ شغ أوج ضسفعا، وطظ بط اضافئ 

باقساثار، وإق لضان افطر شعق شعق ذلك.
غئثل العجع  غظئخ غةإ أن  سرق  شغه  طسطط  إن ضض 
شغ السمض طع تجب الاترغر إلسادة التضط بما أظجل اهللا، 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وطظ بط غسج اإلجقم 

والمسطمعن، وُغثل الضفر والضاشرون. 
ِ َفْنرُصُ َمْن يََشاُء وَُهَو  ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن * بَِنرْصِ ابَّ

الَْعِزيُز الرَِّحيُم﴾.
السئئ ٢٧ رجإ ١٤٣٩عـ

٢٠١٨/٠٤/١٤م

تامئ ضطمئ السثد: تصغصئ الدربئ الةعغئ افطرغضغئ افخغرة لسعرغا!

غظزط تجب الاترغر شغ ععلظثا الةمسئ، ١٢ رجإ المترم ١٤٣٩عـ المعاشص ٣٠ آذار/طارس ٢٠١٨م، تمطًئ بسظعان "الرجعع 
إلى طةث اإلجقم"، وعغ تمطئ ُغصخث طظعا تثضغر المسطمغظ بماضغعط السرغص وطةثعط الاطغث وذلك طظ خقل 
الارضغج والعصعف سظث بسخ المتطات السزغمئ خقل التضط اإلجقطغ شغ افظثلج والثقشئ السبماظغئ، لضغ تضعن 
داشساً لطمسطمغظ لطسمض طظ أجض إصاطئ دولئ اإلجقم دولئ الثقشئ الباظغئ سطى طظعاج الظئعة لاساسغث افطئ طةثعا 
طظ جثغث وتصاسث طضان الخثارة بغظ دول السالط، وتتمض رجالئ اإلجقم لطسالط الثي غضاعي بظار الرأجمالغئ 
والرأجمالغغظ لاثرجعط طظ الزطمات إلى ظعر اإلجقم. عثا وجاادمظ التمطئ السثغث طظ المتاضرات والظثوات شغ 
السثغث طظ المثن الععلظثغئ، شغ حمالعا وجظعبعا، وجاضعن خاتماعا طسضاً بإذن اهللا، تغث جغسصث تجب الاترغر 
شغ ععلظثا طآتمرًا بسظعان "سطى خطا الرجعل "، وذلك شغ السادس طظ حعر أّغار/طاغع ٢٠١٨م، واهللا ظسأل أن 

غئارك شغ جععد الحئاب الساططغظ وأن غاصئطعا طظعط صئعقً تسظاً.

حزب التحرير/ هولندا
حملة بعنوان "الرجوع إلى مجد اإلسالم"

بمظاجئئ ذضرى عثم دولئ الثقشئ ظزط تجب الاترغر/ وقغئ بظشقدش طسغرة جماعغرغئ غعم الةمسئ، ٢٦ رجإ 
المترم ١٤٣٩عـ، المعاشص ١٣ ظغسان/أبرغض ٢٠١٨م، قجاظعاض افطئ إلصاطئ الثقشئ الراحثة واجاظخارا لةغعش 
افطئ لطصغام بعاجئعا الحرسغ أق وعع إسطاء الظخرة لتجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، واجاؤظاف التغاة 

اإلجقطغئ.

ش /

حزب التحرير/ والية بنغالدش
مسيرة الخالفة الستنصار الجيوش إلقامتها

ضمظ الفسالغات السالمغئ الاغ غظزمعا تجب الاترغر بمظاجئئ ذضرى عثم دولئ الثقشئ السابسئ والاسسغظ؛ قجاظعاض 
افطئ اإلجقطغئ وحتث عماعا إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، ظزط تجب الاترغر شغ وقغئ 
باضساان غعم الةمسئ، ٢٦ رجإ المترم ١٤٣٩عـ، المعاشص ١٣ ظغسان/أبرغض ٢٠١٨م، شسالغات صراءة بغان ختفغ سطى 

ساطئ الظاس شغ طثغظاغ بغحاور وضراتحغ.

حزب التحرير/ والية باكستان
فعاليات بمناسبة ذكرى هدم الخالفة

إتغاء لثضرى عثم الثقشئ أصام تجب الاترغر شغ وقغئ تعظج غعم الةمسئ السادس والسحرغظ طظ رجإ ١٤٣٨عـ، 
المعاشص ٢٠١٨/٠٤/١٣م، وصفات جماعغرغئ بسث خقة الةمسئ أطام سثد طظ المساجث شغ طثاطش طثن تعظج. وأبظاء 
عثه العصفات تط إلصاء ضطمات وتعزغع ظحرة لاثضغر المسطمغظ بعثه الفاجسئ افلغمئ ولثسعتعط لطسمض الةاد إلسادتعا 
ق باسائارعا طحروسا خاخا بتجب الاترغر بض فظعا شرض أوجئه اهللا سطى ضض المسطمغظ وق تساصغط تغاتعط إق بعا.

أ

حزب التحرير/ والية تونس
ُيقيم وقفات جماهيرية بمناسبة ذكرى هدم الخالفة

شغ الثضرى الـ٩٧ لعثم دولئ الثقشئ، ظزط تجب الاترغر شغ برغطاظغا طزاعرة أطام جفارة ترضغا شغ لظثن، اتاةاجا 
سطى خدعع ترضغا لطثطط اقجاسمارغئ ضث المسطمغظ، ولفدح غثر الظزام الارضغ السطماظغ وتآطره سطى افطئ 
اإلجقطغئ؛ وذلك غعم السئئ ٢٧ رجإ ١٤٣٩عـ، المعاشص ١٤ ظغسان/أبرغض ٢٠١٨م. وخاذإ المسطمغظ خقلعا بأظه بسث 

صرن تصرغئا طظ عثم دولئ الثقشئ، غاعجإ سطغعط أن غسغثوعا خقشئ سطى طظعاج الظئعة.

أ

حزب التحرير/ بريطانيا
يحتج على خضوع تركيا للخطط االستعمارية ضد المسلمين

حزب التحرير وأهل بيت المقدس
 يحتشدون في المسجد األقصى مرددين

الخالفة تعيد لألمة عزتها وللقدس مكانتها
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