
الاترغر  تجب  غظزمعا  الاغ  السالمغئ  الفسالغات  ضمظ 
رجإ)   ٢٨) الثقشئ  دولئ  عثم  ذضرى  بمظاجئئ 
قجاظعاض افطئ اإلجقطغئ وحتث عماعا إلصاطئ دولئ 
الثقشئ الراحثة طظ جثغث، ظزط تجب الاترغر/ وقغئ 
تعظج غعم افتث المعاشص ٢٨ رجإ ١٤٣٩عـ شسالغات 
طثاطفئ شغ أرجاء الئطث، شفغ جاطع سصئئ بظ ظاشع بسث 
خقة السخر ألصى حئاب التجب ضطمئ بسظعان "الثقشئ 
شرض سطى المسطمغظ"، وصام حئاب طتطغئ أرغاظئ بةعلئ 
تفاسطغئ شغ طظطصئ رواد وزسعا خقلعا طظحعرات التجب 

لاثضغر افطئ بفاجسئ عثم دولئ اإلجقم وبعجعب السمض طع الساططغظ إلصاطاعا طظ جثغث، وألصى حئاب الساخمئ 
ضطمئ طسةث شغ جاطع الجغاعظئ، باإلضاشئ إلى تظزغط تمطئ عاحااغج طظ أطام المساجث شغ طثاطش المثن.
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بصطط: المعظثس تسإ اهللا الظعر - الثرذعم

شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  تجب  أسطظ 
غظزمعا  أن  طصررا  ضان  الاغ  المسغرة  إلشاء  سظ 
المعاشص  ١٤٣٩عـ،  حسئان   ٥ السئئ  غعم  سخر 
إلى  الضئغر  الئغرة  طسةث  طظ  ٢٠١٨/٠٤/٢١م 
سجتعا  لفطئ  تسغث  "الثقشئ  حسار  تتئ  المظارة  دوار 
لعثم  الـ٩٧  الثضرى  بمظاجئئ  طضاظاعا"  ولطصثس 
اإلسقطغ  المضاإ  وصال  السبماظغئ.  الثقشئ  دولئ 
لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ السئئ 
اإللضاروظغ  طعصسه  سطى  ظحره  ختفغ  إسقن  شغ 
العمةغئ  اإلجراءات  سطى  بظاء  جاء  المسغرة  إلشاء  إن 
والاسسفغئ الاغ صاطئ بعا السططئ ذلك الغعم لصمع 
وطظع اظطقق المسغرة والاغ حرسئ بعا طظث الخئاح 
الئاضر، تغث ظخئئ التعاجج سطى طثاخض طثغظئ رام 
اهللا الرئغسغئ والفرسغئ، وطثارج صرى رام اهللا والمثن 
الرئغسغئ شغ الدفئ طبض الثطغض وبغئ لتط وصطصغطغئ 
وجظغظ، ضما ظخئئ تعاجج شغ بطثة السئغثغئ ووادي 
وظخئئ  اهللا،  رام  سظ  الدفئ  جظعب  شفخطئ  الظار 
وجظغظ  الثطغض  طثغظئ  داخض  التعاجج  طظ  السثغث 
ورام اهللا والئغرة، وذفصئ تفاح السغارات بتبا سظ 
أزطات  أتثث  طما  بالمسغرة،  لطمحارضئ  الصادطغظ 
وتعائةعط  الظاس  لمخالح  وإساصئ  خاظصئ  طرورغئ 
دون طراساة لخشغر أو ضئغر، عثا شدق سظ التحعد 
اإلرعاب  أجعاء  أحاسعا  الثغظ  والمطبمغظ  السسضرغئ 
وجط طثغظئ رام اهللا وتعلعا طتغط المسةث ودوار 
التجب  صرر  سطغه،  وبظاء  سسضرغئ.  بضظئ  إلى  المظارة 

إلشاء المسغرة، وغآضث سطى طا غطغ:
سثائعا  شغ  سزغمًا  طئطشًا  بطشئ  السططئ  إن   -١
لقجقم والمسطمغظ، وتسمئ أطرعا طع ضغان غععد 
غرتفع  أن  دون  لطتغطعلئ  السسغ  شغ  اإلجقم  وأسثاء 
خعت اإلجقم وظثاء الةغعش طظ شطسطغظ افجغرة 

المساخرخئ لاترغرعا ضاططئ طظ اقتاقل.
٢- إن ارتعان السططئ فسثاء اإلجقم جسطعا تساعار 
لضئغر  تضارث  تسث  شطط  الئقد  وأعض  الظاس  بتصعق 
وق لخشغر وق لحغت وق قطرأة، وعع طا غظثر بساصئئ 
وخغمئ لعا ضساصئئ ساد وبمعد والصثاشغ وطئارك وابظ 
شطسطغظ  وأعض  افطئ  غدئئ  السططئ  شطارتصإ  سطغ، 
ِلي  ْ ُ َوَجلَّ  َعزَّ  َهللا  «ِإنَّ   : اِهللا  َرُجعُل  َصاَل  افحراف، 
ْخُذ َربَِّك 

َ
َّ َقَرَأ ﴿َوَكَذلَِك أ ُْه، ُث ْ ُْفِل ِ، َفِإَذا َأَخَذُه َل َّاِل ِلل

ٌم َشِديٌد﴾». ِ
َ
ْخَذهُ أ

َ
َخَذ الُْقَرى َويِهَ َظالَِمٌة إِنَّ أ

َ
إَِذا أ

باتئاسعا  السططئ  أن  إق  المسغرة  صاظعظغئ  رغط   -٣
بأرجض  صاظعظعا  سطى  بالثوس  صاطئ  أجغادعا  أواطر 
السططئ  شطاسطط  ولثلك  افطظغئ،  أجعجتعا  وبساذغر 
شغ  أصثاطعط  صئض  أصثاطظا  وضع  شغ  ظاردد  لظ  بأظظا 

الثوس سطى صاظعظعا.
٤- وأخغرا، شطاسطط السططئ أظظا ق ظسضئ سطى ضغط، 
الثسعة،  تمض  شغ  وواجئظا  بتصظا  بالمساس  ظصئض  وق 
ق  الثغظ  الرجال  بأظظا  صائما  بظا  افطئ  سعث  وجغئصى 
ظثحى شغ اهللا أتثا، وإّن غثا لظاظره لصرغإ. ﴿وََسَيْعلَُم 

َيّ ُمْنَقلٍَب َفْنَقلُِبوَن﴾.
َ
ِيَن َظلَُموا أ َّ ا

غئثل  أن  غةإ  غظئخ  سرق  شغه  طسطط  ضض  إن 

العجع شغ السمض طع تجب الاترغر إلسادة التضط 

بما أظجل اهللا، الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، 

الضفر  وُغثل  والمسطمعن،  اإلجقم  ُغَسجُّ  بط  وطظ 

 ِ والضاشرون. ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَِنرْصِ ابَّ

َفْنرُصُ َمْن يََشاُء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم﴾.
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بغرضظعغث  الئرغطاظغئ  الئترغئ  جفغظئ  بثأت  تغظما 
جعاتض  صئالئ  بالشرق  برغطاظغئ  صعات  تتمض  الاغ 
جظعب أشرغصغا سام ١٨٥٢م احاعر سظ ضاباظ السفغظئ 
أوق  وافذفال  لطظساء  جمتعا  أظعط  وضئاذعا 
طظ  والسثغث  الضاباظ  وبصغ  الظةاة  صعارب  برضعب 
الةظعد سطى ظعر السفغظئ تاى الظعاغئ، وعطضعا شغ 
طما  المعصش  بعثا  برغطاظغا  تئاعئ  وصث  المتغط. 
إرجاء  سطى  الئتري  الظصض  وخئراء  المحرسغظ  دشع 
صعاسث السطعك الظئغض شغ الئتر. وغرجع الئسخ أن 
لعروب  غسعد  إظما  الشارصئ  السفغظئ  طظ  الصفج  صخئ 
الةرذان طظ السفغظئ تغظما تعحك سطى الشرق ظاغةئ 

لما لثغعا طظ إتساس ساٍل بأن السفغظئ جاشرق.
الشارصئ  السفغظئ  طظ  الصفج  أن  الصخئ  أخض  ضان  أي 
وترك اآلخرغظ غعاجععن طخغرعط غسائر سمق طحغظا 
خار  ذلك  وطع  السفغظئ،  صئطان  طظ  أتى  إن  خاخئ 
الصفج طظ السفغظئ الشارصئ أطرا حائسا وضبغرًا طا غتثث 
شغ حاى ظعاتغ التغاة. شافتجاب الاغ تظستإ طظ 
اقئاقف التضعطغ طاى طا رأت أن التضعطئ آغطئ إلى 
السصعط غسائر سمطعا عثا صفجًا طظ السفغظئ. ورؤجاء 
المآجسات اإلسقطغئ تغظما غحسرون أن طآجساعط 
وغصثطعن  سظعا  الظاس  واظخرف  برغصعا  شصثت  صث 
الشارصئ،  السفغظئ  طظ  صفجوا  صث  شإظعط  اجاصاقتعط 
حرضاتعط  سظ  غساصغطعن  الثغظ  الحرضات  وطثراء 
العزراء  وضثا  ضثلك،  شإظعط  لطسصعط  تارظح  وعغ 
أن  غحسرون  تغظما  وزاراتعط  سظ  غساصغطعن  الثغظ 
تامغ  زوال  إلى  طخغرعا  وخار  شحطئ  صث  التضعطئ 
شعض  الشارصئ...  السفغظئ  طظ  صفجًا  عثا  شسطعط  غسائر 
عغ  أم  السعداظغ  الثارجغئ  وزغر  سطى  غظطئص  افطر 
عغ  وتثعا  الصرائظ  بالمسؤعلغئ؟  إتساس  ختعة 

الاغ تسطغ المآحر التصغصغ لطفسض.
سمر  الةمععرغئ  رئغج  أصال  شصث  طسطعم  عع  ضما 
جاسات  بسث  غظثور  إبراعغط  خارجغاه  وزغر  الئحغر 
حضى  تغث  الئرلمان  سطى  ألصاه  الثي  خطابه  طظ 
سظ  المرضجي  والئظك  المالغئ  وزارة  سةج  طظ  شغه 
وضثا  بالثارج  وزارته  شغ  الساططغظ  طرتئات  جثاد 
أحعر  جئسئ  لمثة  وذلك  المئاظغ  إغةارات  دشع  سظ 
طااالغئ، طما تثا بئسخ السفراء لطمطالئئ بالسعدة 
تاسثى  ق  المططعبئ  المئالس  أن  وأضاف  الئقد،  إلى 
البقبغظ ططغعن دوقر، وذضر أظه صث رشع عثا افطر 
لرئغج الةمععرغئ بقث طرات وق اجاةابئ بالرغط 
افطر  لطرح  دشسه  طا  وعثا  الرئغج؛  تعجغعات  طظ 
لطسطظ سطى تث صعله. وصث أبار عثا افطر ردود شسض 

طائاغظئ وذلك ضما ورد شغ وجائط اإلسقم.
شمظعط طظ عاجط غظثور ووخش خطابه بأظه ضان غغر 
السعداظغئ  الثبطعطاجغئ  غاربع  أظه  طع   - دبطعطاجغ 
-. شصث ضحش بشرات شغ تالئ الئطث اقصاخادغئ طما 
طادة  وخخعطعا  التضعطئ  أسثاء  تمطغك  شغ  جاعط 
دجمئ لغعاجمعا بعا التضعطئ وغحضضعا شغ طصثراتعا، 
الثولغغظ  لطمسابمرغظ  جطئغئ  رجالئ  أرجض  أظه  ضما 
التصغصئ  وشغ  طجرغئ.  اصاخادغئ  تالئ  شغ  الئقد  بأن 
إن غظثور اجاثثم طا تسطمه طظ الثبطعطاجغئ لغعخض 
بعا رجالاه وغتصص بعا أعثاشه. شصث اخاار المةطج 
العذظغ ضمظئر إسقطغ غئث طظ خقله رجالاه وعثا 
الاغ  افلفاظ  اخاار  وصث  اعامام،  طعضع  غةسطعا 
سطى  الترغص  بمزعر  شزعر  عثشه  إلى  تعخطه 
طخالح الساططغظ طسه شغ العزارة تاى ولع أدى ذلك 
أن  اجاطاع  وبثلك  جئغطعط،  شغ  بظفسه  بالادتغئ 
غضسإ تساذش ضبغر طظ الظاس. ضما أن افلفاظ الاغ 
ضان  لطئقد  واقصاخادي  المالغ  العاصع  بعا  وخش 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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أسطظ الرئغج الارضغ أردوغان أن اقظاثابات الرئاجغئ 
 ٢٠١٩/١١/٣ غعم  إجراؤعا  طصررًا  ضان  الاغ  والئرلماظغئ 
تط تصثغمعا إلى ٢٤ تجغران المصئض، طّثسغا أن الئقد 
لاةاوز  الاظفغثي  الرئاجغ  لطظزام  الاتعل  إلى  بتاجئ 
وصث  وصئ.  أجرع  شغ  تسعدعا  الاغ  الشمعض  تالئ 

أغثه رئغج تجب الترضئ الصعطغئ بعاحطغ.
ارتفسئ  بسثطا  الفرخئ  اغاظام  غرغث  أردوغان  إن 
حسئغاه بسمطغئ سفرغظ، إذ ظزر إلغعا الظاس بسطتغئ 
الترضات  لدرب  بأظعا  اسامثه  الثي  الادطغض  تسإ 
وأغثعا  الئقد.  وتثة  تعثد  الاغ  اقظفخالغئ  الضردغئ 
وارتئاذاته  الصعطغئ  لاعجعاته  الصعطغئ  الترضئ  تجب 
أردوغان  أن  الظاس  طظ  ضبغر  غثرك  ولط  افطرغضغئ. 
وإغران  وروجغا  أطرغضا  لطمةرطغظ  خثطئ  أضئر  غآدي 
المةرطغظ  عآقء  طع  اتفص  شصث  السعري.  والظزام 
ضربئ  السعرغئ  البعرة  لدرب  سفرغظ  بسمطغئ  لطصغام 
صاخمئ بطفئ افظزار إلى سمطغاه وجتإ البعار ظتععا 
جظعب  لغثخض  وإغران  روجغا  بمساسثة  الظزام  وترك 
إدلإ وبسثعا الشعذئ ضما شسض شغ تطإ بسمطغئ درع 
المةرطغظ  أولؤك  وطّضظ  طظعا  البعار  أخرج  إذ  الفرات، 
طظ السغطرة سطغعا. شعغ خغاظات العاتثة تطع افخرى 

غرتضئعا أردوغان بغظما المثثوسعن به غخفصعن له!
لاشغر  تتسئا  اقظاثابات  طعسث  غصثم  أردوغان  إن 
الزروف واظصقبعا سطغه، خاخئ أن افوضاع اقصاخادغئ 
تاةه ظتع افجعأ، شعضع الطغرة غاثععر طظث سام ٢٠١٤ 
بسئإ  الغائسئ،  طتاوقته  رغط  إظصاذعا  غساطغع  وق 
تاراضط  الاغ  الثغعن  لاسثغث  الخسئئ  السمقت  حح 
سطى الئقد، إذ أسطظئ الثجاظئ الارضغئ شغ أغطعل ٢٠١٧ 

سظ بطعغ الثغعن الثارجغئ لارضغا ظتع ٤٣٨ ططغار دوقر. 
السعق  طظ  الخسئئ  السمقت  لةمع  ترضغا  شادطر 
لاسثغث المساتصات سظ خثطات الثغظ، شصث خرتئ 
الثجاظئ غعم ٢٠١٧/١٠/٣١ أظعا "تثطط لثشع ١٠,٩٢ ططغار 
ططغار   ٤٣,١ صرابئ  غخض  الثي  المئطس  طظ  ضةجء  دوقر 
دوقر لثثطئ الثغظ شغ سام ٢٠١٨". وصالئ شغ بغاظعا: 
شغ  والاطعرات  الثغظ  خثطئ  إجمالغ  قرتفاع  "ظزرا 
إجمالغ  ارتفع   ،٢٠١٧ سام  شغ  المصارضئ  غغر  المعارد 
طسثقت  وبطشئ  افولغ"،  باإلسقن  طصارظئ  اقصاراض 
تثععرعا  ازداد  وصث   .٪١٠ طظ  أسطى  إلى  الادثط 
 ٢٠١٨/٤/١٤ غعم  "طعدغج"  شتثرت  افخغرة،  المثة  شغ 
صائطئ: "إن الدسش المجطظ شغ السمطئ الارضغئ له أبر 
جطئغ لاخظغش دغعظعا السغادغئ وإحضالغ لقصاخاد"، 
لثى  افجظئغ  الظصث  اتاغاذات  "تثظغ  إلى  وأحارت 
ترضغا". وعظاك سةج بغظ الخادرات والعاردات، إذ زاد 
أظعرت  ضما  دوقر  ططغار   ٧٧,٠٦ إلى  لغخض   ٪٣٧,٥ إلى 
بغاظات وزارة الةمارك والاةارة الارضغئ غعم ٢٠١٨/١/٢. 

والعاردات تثشع بالسمقت الخسئئ.
وضاظئ طتاوقت ترضغا لمعاجعئ ضسش الطغرة سظ ذرغص 
رشع جسر الفائثة الربعغئ، شطط غسسفعا ذلك. وسظثطا 
خفدئ "طعدغج" تخظغفاتعا لئسخ المآجسات الارضغئ 
"الحشض  شصال:  غاضئا  أردوغان  اظفةر   ٢٠١٨/٣/١٢ غعم 
الحاغض لعضالئ طعدغج عع وضع ترضغا شغ طأزق لمظح 
العضع".  عثا  طظ  اقجافادة  شغ  غرغإ  لمظ  الفرخئ 
اقصاخاد  سظ  والمسآول  العزراء  رئغج  ظائإ  وضان 
طتمث حغمحاك صث تثر بأظه "سصإ اقظاثابات طئاحرة 
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أردوغان غططص سمطغئ 
تسجغج صئداه سطى التضط يف ترضغا
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تصغصئ  تعل  الماضغئ  المثة  ذعال  افظئاء  تداربئ 
إخاباه  غآضث  شرغص  "تفار"؛  لطمحغر  الختغ  العضع 
الشغئعبئ  طرتطئ  دخعله  إلى  أدت  دطاغغئ  بةططئ 
"الضعطا"، وأضث بسدعط أظه شغ تالئ طعت جرغري. 
غغر أن جعصئ إسقم "الضراطئ!" الاغ تدط بصاغا طظ 
السطماظغئ  طظ  المااع  جصط  وبسخ  السابص  الظزام 
عآقء غرددون بأن تفار شغ تالئ جغثة، وضاظعا شغ 

أول افطر غرشدعن اقساراف بتصغصئ طرضه.
وشغ طظاخش الحعر الماضغ سظثطا تخاسثت وتغرة 
الخراع بغظ سصغطئ خالح والمحغر تفار بسث أن صام 
المتاخرة  السسضرغئ  الةئعئ  بجغارة  خالح  سصغطئ 
صئغطاه  أبظاء  طتثرًا  المةاعثة،  درظئ  لمثغظئ 
المظاسئغظ إلى صعات تفار طظ طعاجمئ درظئ، وبأظه 
جغضعن طخغرعط ضمخغر "الئراسخئ"، شأرجض طضاإ 
بالسطع  صاطعا  له  الاابسغظ  طظ  أشرادًا  افطظغ  تفار 
بسقتعا،  آلغئ  وأخثوا  خالح  سصغطئ  تراجات  سطى 

شضاظئ رجالئ واضتئ إلى سصغطئ خالح.

واآلن وصث أخئح تفار شغ سثاد المعتى شإظظا ظحعث 
عط  والثغظ  لمخر  عط  الثغظ  "افتئاع"  بغظ  تسابصًا 
خالح  سصغطئ  تفار.  بثقشئ  الفعز  أجض  طظ  لقطارات 
ذعإ إلى اإلطارات طظ أجض اإلجراع شغ تبئغئ خطٍش 
التماغئ  لظفسه  غدمظ  تاى  لقطارات  طعاٍل  لتفار 
والثسط. شغ العصئ الثي جسئ شغه طخر إلى وضع 
المظاذص  سطى  لتفار  افطظغ  "المسآول  الفرجاظغ 
الحرصغئ"، طتض تفار، فن الفرجاظغ طظ صئغطئ تفار 
أواطرعا  وغظفث  طخر  لثى  طعبعق  وعع  "الفرجان"، 
وتاى   .- وصثرته  تفار  تةط  شغ  غضظ  لط  وإن   -
العضع  سطى  صابدئ  أطرغضا  خطفعا  وطظ  طخر  تئصى 
شغ  والاأبغر  الثور  لعا  وبالاالغ  الطغئغ،  الحرق  شغ 

جغر افتثاث شغ لغئغا، وضمان أدواتعا المتطغغظ.
صعات  أوجاط  شغ  صعي  الرشخ  أن  غئثو  ولضظ 
تفار لطفرجاظغ لاعلغ صغادة جغح تفار ولثلك بثأ 
الطعاء  طبض  طظ  المظخإ  لعثا  أخرى  أجماء  تسرغإ 
بسخ  "لاثوغر"  سمطغئ  شغ  التاجغ  السقم  سئث 
خقل  اجُاثثطعا  أن  لعط  جئص  الثغظ  الفاجثغظ 
"الحغطان  صاسثة  سطى  الماضغئ،  افربع  السظعات 
طا  أن  غغر  سطغه"،  تاسّرف  الثي  طظ  خغر  تسرشه  الثي 
وضسه  غاط  افحثاص  طظ  أغًا  أن  ظسرشه  أن  غةإ 
التاجغ  أو  الفاخعري  أو  الفرجاظغ  أضان  تفار؛  طتض 
التال  إرجاع  غساطغع  لظ  شإظه  ظفسه،  تفار  ابظ  أو 
إلى طا ضان سطغه، وإذا ضان تفار ظفسه صث سةج سظ 

تسط افطر شغ المظاذص الحرصغئ، شإن غغره أسةج!
ولظ تساطغع أطرغضا اآلن أن تتسط افطر لخالتعا، 
اإلظةطغج  طع  باسعغات  الصئعل  إلى  غطةؤعا  صث  وعثا 
أن  وغمضظظا  طرتطغا.  ولع  لغئغا  شغ  والفرظسغغظ 

ظساحرف ذلك طظ خقل أطعر سثة:
أطرغضا  بأن  أطرغضغ  لمسآول  طثة  طظث  تخرغح   -١
شغ  افطرغضغ  الثور  تاعلى  بأن  إغطالغا  أوضطئ 
باساراض  إغطالغا  غعطعا  وصاطئ  الطغئغئ،  المسألئ 
ذائرات صادطئ طظ اإلطارات وأخرى طخرغئ وطظساعا 

الطائرات اإلغطالغئ طظ صخش درظئ.
٢- بط رأغظا شغ افغام الماضغئ إصثام "صعات أشرغضعم" 
الطغئغ،  الةظعب  شغ  طسطتغظ  صخش  سطى  افطرغضغئ 
اإلدارة  وخرتئ  الثولئ،  تظزغط  طظ  إظعط  وصغض 
افطرغضغئ وتضعطئ السراج بأن ذلك تط بالاظسغص بغظ 
التضعطاغظ، ولط تساسمض أطرغضا أو تظسص طع صعات 
تفار شغ عثا افطر، وعع إحارة تتااج إلى طاابسئ، بأظه 

تثث تشغر شغ المعصش افطرغضغ طما غةري شغ لغئغا.
وسطى ضض شإن المراد طظ الرتقت المضعضغئ لسصغطئ 
والفرجاظغ  أغدا،  والفاخعري  اإلطارات  لثولئ  خالح 
تةاه  المتطغئ  الحثعص  طظ  وغغرعط  طخر،  إلى 

الماضغغظ  الغعطغظ  شغ  به  صام  وطا  السعاخط،  عثه 
وشٌث غدط حثخغات شرظسغئ وإغطالغئ وألماظغئ طظ 
سظ  الظاتب  المعصش  خعرة  سطى  تثل  لطئرق،  زغارة 
غغاب تفار طظ المحعث، وبأن طا ضان سطغه الارتغإ 
شغ وجعد تفار صث اخاض وأخئح طظ الخسعبئ بمضان 
تظفغثه وخخعخا طا ضان ُغسث له طظ اجاغاح طثغظئ 
شغ  تفار  صعات  وجعد  أخئح  بض  المةاعثة،  درظئ 
لمخر  بالظسئئ  أعمغاه  رغط  سطى   - الظفطغ  العقل 
العتثات  بسخ  بثأت  شصث  خسئًا،  أطرًا   - وأطرغضا 
باقظستاب  الظفطغ  العقل  طظطصئ  شغ  المسطتئ 
وافطرغضان،  المخرغعن  أي  وعط  الحرق،  باتةاه 
وتاى افوروبغعن، غثحعن أن غظفةر العضع افطظغ 
والامرد  الفعضى  وتسط  الئقد  طظ  الةجء  عثا  شغ 
ولثلك  طاعشرة،  الحرصغئ  المظطصئ  شغ  سعاططه  الثي 
لغئغا  شغ  العضع  شغ  افوروبغ  اقتتاد  تحاور  شصث 
أن  غمضظ  "طما  طتثرا  افوروبغ  الظاذص  وخرح 

غتخض سظث غغاب تفار".

ورأت بسخ الصعى السغاجغئ شغ ذرابطج أن خروج 
طساسثًا  ساطًق  جغضعن  لغئغا  شغ  المحعث  طظ  تفار 
الججاجئ؛  سظص  طظ  بالئقد  والثروج  العضع  لطمطمئ 
شصث صال سمر أبعحاح سدع المةطج افسطى لطثولئ 
وجعد  بفرضغئ  الحرصغئ  المظطصئ  شغ  غتثث  "طا 
لغج  عع  الضراطئ  سمطغئ  بصغادة  سسضرغئ  طآجسئ 
غفرصعا  طا  وططغحغات  صئطغئ...  طةمعسئ  تتالش  "إق 
لغئغا  حرق  شغ  الخراع  و"أن  غةمسعا"،  طما  أضبر 
السظعان  عع  جغضعن  المحعث  طظ  تفار  خروج  بسث 
و"أن  تفار"،  ترضئ  تعل  طثاطفغظ  (صادة)  بغظ  الئارز 
ختئ  تتسظ  بحأن  شرظسا  خارجغئ  وزغر  تخرغتات 
تفار، طا عغ إق شرخئ لارتغإ العضع طا بسث تفار 
السغظارغععات  لعضع  ضاشغًا  وصاا  القسئغظ  وطظح 

الةثغثة". شما عغ عثه السغظارغععات؟!
إن المئاغائ الاغ تخطئ لفذراف الثاخطغئ والثارجغئ؛ 
"الشغئعبئ"  تالئ  شغ  تفار  بثخعل  ودولغئ،  إصطغمغئ 
افذراف  عثه  أربضئ  السرغري"  "المعت  ولسطعا 
وجسطاعط غصعطعن بافطر وظصغده، جعاء شغ الاساطض 
لثرجئ  لعط،  المااتئ  الثغارات  شغ  أو  الثئر  واصع  طع 
تسمث الضثب والدشط سطى بسخ افذراف بالثروج 
لقسقم بأخئار ضاذبئ سظ تالئ تفار، ضما عع واضح 
المحغر  طع  "تتادث  أظه  طظ  جقطئ  تخرغح  شغ 
غتثث  شطط  خراح،  ضثب  شعع  العضع"،  شغ  تفار 
عثا اقتخال وإظما عع اجاةابئ لدشعط طظ شرظسا 
تخرغح  جاء  ظفسه  السغاق  وشغ  واإلطارات،  وإغطالغا 
وزغر خارجغئ شرظسا بأن "المحغر تفار تاتسظ ختاه 

بسث إجراء الفتعخات القزطئ له".
شصث ضحش تخرغح ابظ تفار "سصئئ" عثا الضثب تغث 
خرح لمعصع "طغثل إغسئ أي" الئرغطاظغ بأن والثه 
غساظغ طظ تطغش شغ الرئئ وطظ الاعاب تاد شغ الثطاغ 

ظاب سظه ظجغش شغ الثطاغ وأظه شغ تالئ "غغئعبئ".
شفدح بعثا الاخرغح افضاذغإ الاغ تخر سطى تتسظ 
الماظاصدئ  الاخرغتات  عثه  ضض  ضاظئ  وصث  ختاه، 
طظ أجض التخعل سطى العصئ الضاشغ لاثبر أطر اخاغار 
عغعات  عغعات  ولضظ  الثور،  بظفج  غصعم  له  خطغفئ 
شصث "اتسع الثرق سطى الراتص"، شعض غضعن وضع تفار 
الثاسمئ  افذراف  له  تتسإ  لط  وصئ  شغ  جاء  والثي 
أي تساب، جئئاً شغ إرباك "خططعط الممعلئ" وجئئًا 
طرضه  وغضعن  بئسخ،  بسدعا  افوراق  اخاقط  شغ 
"الممغئ" بثاغئ خراع داٍم غئتث شغه ضض ذرف "طتطغ" 
سظ طخالته الحثخغئ طما غآدي إلى اظعغار طحروع 
"ضرطئ تفار" الثي دسمعه بالشالغ والظفغج طظث سام 
طظ  الثوقرات  طظ  المقغغظ  طؤات  شغه  ودشسئ   ٢٠١٤

 الحرق والشرب؟ الجطظ ضفغض بإظعار ذلك

تحضض (طظزمات وأشرادًا) جئعئ وذظغئ واتثة تسمض 
المسطح..  بالضفاح  وتترغرعا  شطسطغظ،  قجارداد 
المادة الااجسئ: أن الضفاح المسطح عع الطرغص العتغث 
ولغج  اجاراتغةغئ  بثلك  وعــع  شطسطغظ،  لاترغر 
تضاغضاً... المادة الثاطسئ سحرة: تترغر شطسطغظ طظ 
ظاتغئ سربغئ عع واجإ صعطغ؛ لرد الشجوة الخعغعظغئ 
واإلطئرغالغئ سظ العذظ السربغ الضئغر، وتخفغئ العجعد 
ضاططئ  طسآولغاته  تصع  شطسطغظ؛  شغ  الخعغعظغ 
ذطغساعا  وشغ  وتضعطات،  حسعباً  السربغئ  افطئ  سطى 
الحسإ السربغ الفطسطغظغ. الباطظئ سحرة: رشخ صرار 
اقظاثاب،  وخك  بطفعر،  ووسث   ١٩٤٧ لسام  الاصسغط 
العذظغ،  المغباق  طظ  سحرة  الااجسئ  المادة  وظخئ 
ضما ظخئ المادة السابسئ سحرة طظ المغباق السابص، 
سطى أن تصسغط شطسطغظ الثي جرى سام ١٩٤٧ وصغام 
سطغعما  ذال  طعما  أجاجعما؛  طظ  باذقن  (إجرائغض) 
الجطظ؛ لمشاغرتعما إلرادة الحسإ الفطسطغظغ، وتصه 
الطئغسغ شغ وذظه.. المادة التادغئ والسحرغظ: رشخ 
ضض التطعل الئثغطئ سظ تترغر شطسطغظ تترغرًا ضاطقً، 
الصدغئ  تخفغئ  إلى  الراطغئ  المحارغع  ضض  ورشخ 
سطى  ذرح  طا  طصابض  شغ  تثوغطعا؛  أو  الفطسطغظغئ، 
الساتاغظ السربغئ والثولغئ بسث الثاطج طظ تجغران 
١٩٦٧ طظ تروغب لطاسعغئ السغاجغئ سطى أجاس صرار 

طةطج افطظ الثولغ رصط ٢٤٢ لسام ١٩٦٧.
عثه أبرز طا ظخئ سطغه صرارات الصمط السربغئ السابصئ، 
وصرارات المغباق العذظغ بسث ضغاع الةجء الباظغ طظ 
الاظاصخ،  ضض  تظاصخ  وعغ   .٦٧ جظئ  شطسطغظ 
وتثالش ضض المثالفئ طا غفسطه تضام المسطمغظ عثه 
المشاخإ،  بالضغان  واساراشات  تظازقت  طظ  افغام؛ 

الةابط سطى برى شطسطغظ الطاعر.
وشغ الثاام ظصعل: إن أرض شطسطغظ (أرض افصخى 
عغؤئ  طغباق  غصررعا  ق  المئارضئ،  وأضظاشه  والمسرى) 
افطط، وق الصمط السربغئ؛ جعاء شغ بغروت أو الزعران 
أو غغرعا. وق غصررعا طغباق طظزمئ الاترغر أو غغرعا طظ 
؛ صرره  عغؤات أو طآجسات. إظما صرارعا صراٌر حرسغ إلعغٌّ
ْسَرٰى 

َ
أ الَِّذي  ﴿ُسْبَحاَن  صعله:  شغ  جقله  جض  السجة  رب 

ْقَصى الَِّذي 
َ ْ
بَِعْبِدهِ لَْيًال ّمَِن الَْمْسِجِد الَْحرَاِم إِلَى الَْمْسِجِد األ

الَْبِصيُر﴾،  ِميُع  الّسَ ُهَو  إِنَُّه  آيَاتَِنا  ِمْن  لُِنِريَُه  َحْولَُه  َنا 
ْ
بَاَرك

اِجَد:  َ َحاُل ِإالَّ ِإَلى َثَالَثِة َم دُّ الرِّ َ وصعل رجعله : «َال ُت
ى»  َ ِد األَْق ِ ْ ِل ، َوَم ُس ِد الرَّ ِ ْ َراِم، َوَم َ ِد اْل ِ ْ َ اْل
رواه الئثاري، والسعثة السمرغئ الاغ أجمع سطغعا ختابئ 
«َوَق  الصثس:  بثخعص  شغعا  وجــاء  ؛  اهللا  رجــعل 
َغْسُضُظ ِبِإغْطَغاَء (اْلُصْثِس) َطَسُعْط (َأْي َطَع الظََّخاَرى) َأَتٌث 
ِطَظ اْلَغُععِد».. شأرض شطسطغظ بعثا الفعط الحرسغ؛ 
المساظث إلى افخعل المسائرة حرسا؛ عغ أرض خراجغٌئ؛ 
غمطك  وق  افرض،  وجه  سطى  اإلجــقم  أطئ  لضض  ططك 
الاخرف شغعا خقف ذلك أتث طظ المسطمغظ طعما ضان. 
أطا التضط الحرسغ الماسطص بعا اآلن شعع الةعاد تاى 
تترغر آخر تئئ تراب طظ ترابعا الطاعر وإسادتعا إلى 
تزغرة المسطمغظ. وعع الفعط الثي شعمه ضض سطماء 
الضرغمئ شغ  اآلغات  به  وظطصئ  السابصغظ،  المسطمغظ 
ْخرُِجوُهم 

َ
وَأ ثَِقْفُتُموُهْم  َحْيُث  ﴿وَاْقُتلُوُهْم  جئتاظه:  صعله 

[الئصرة:  الَْقْتِل﴾  ِمَن  َشّدُ 
َ
أ وَالِْفْتَنُة  ْخرَُجوُكْم 

َ
أ َحْيُث  ّمِْن 

ّفَُها الَِّذيَن آَمُنوا َقاتِلُوا الَِّذيَن يَلُونَُكم 
َ
١٩١]، وصعله: ﴿يَا ك

َمَع   َ اّبَ ّنَ 
َ
أ وَاْعلَُموا  ِغلَْظًة  فِيُكْم  َولَْيِجُدوا  ارِ  الُْكّفَ ّمَِن 

الُْمّتَِقيَن﴾ [الاعبئ: ١٢٣]. وعثا طا شعمه الصادة السزام 
طظ أطئ اإلجقم سطى طر السخعر؛ أطبال الصائث خقح 
الثغظ افغعبغ، والزاعر بغئرس... وغغرعط طظ صادة 

سزام شغ تارغت عثه افطئ السزغمئ. 
ظسأل اهللا تسالى أن غضرم أرض بغئ المصثس بصادة 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  ظض  شغ  عآقء؛  أطبال  سزام 
وطضاظاعا...  سجتعا  لعا  لغسغثوا  الظئعة،  طظعاج  سطى 

 الطعط آطغظ

II<<Ô]Ÿ;‡a⁄æ’\;„eâ´; fig\Öà;IIIãÅŒ’\;Ï̌ fl⁄Õ

السرغخ  السظعان  عثا  غصرأ  أو  المسطط  غسمع  سظثطا 
زسماء  أن  وعطئ  فول  باله  شغ  غثطر  الصثس)؛  (صمئ 
السرب صث سّج سطغعط طا غخغإ الصثس، وأعض الصثس، 
شطسطغظ  برى  سطى  الصثس  أضظاف  شغ  والمسطمغظ 
الصرارات  أغدا  سطغعط  وسج  ذلك،  سطغعط  سّج  افجغرة، 
صغاداُت  وبارضاعا  أطرغضا  رئغج  سظ  خــثرت  الاغ 
غععد، وخارت تسمض - طظ خقلعا - لاضعن (الصثس 
دون  المست  لثولاعط  أبثغئ  ساخمًئ  المعتثة) 
سجًة  شاظاشثعا  وذاك؛  افطر  عثا  سطغعط  سّج  طسارض. 
افجرى  وسطى  وافصخى،  الصثس  سطى  وترصًئ  وحرشا 
شغ الصثس وأضظاشعا، شاتثثوا صرارات ططغؤئ بالتمغئ 
والظثعة، ودسْعا لاترغك الةغعش سطى جئعات الصاال؛ 
لغثطسعا عثا الضغان المشاخإ؛ الةابط سطى برى أرض 

الصثس وأضظاشعا، وغتّرروا المسرى وافجرى.
ولضظ غفاجأ المسطط وُغخثم وق غضاد غخثق طا تسمع 
أذظاه، أو ترى سغظاه طظ صرارات ذلغطئ خاظسئ طساسطمئ؛ 
وعع  المسطط  ُغخثم  الثلغطئ.  الصمئ  عثه  سظ  تخثر 
غصرأ أن أعط صرارات عثه الصمئ الثلغطئ عغ اقساراف 
بأغطإ الصثس لغععد، واقساراف بضغان غععد الشاحط 
المساثي المشاخإ، وبتصه شغ برى شطسطغظ الطاعر. 
أتث  غصرأ  سظثطا  أجًى؛  ظفسه  وتماطأ  أغدا  وُغخثم 
أعط الصرارات الثااطغئ لعثه الصمئ تصعل: بأن السقم 
عع اجاراتغةغئ، وأن صرارات صمئ بغروت جظئ ٢٠٠٢ 
عغ افجاس لعثه اقجاراتغةغئ المساصئطغئ! وافظضى 
طظ عثا وذاك عع الصرار الماسطص بمتاربئ (اإلرعاب) أي 
اإلجقم، والعصعف شغ وجعه بضض الطاصات والسئض؛ غثا 
بغث طع أطرغضا؛ بثل العصعف شغ وجه غععد المةرطغظ.

شعض عثه صمٌئ لطمتاشزئ سطى الصثس وأضظاشعا، أم 
عغ تفرغٌط وتآطٌر سطى الصثس بمسراعا وبراعا؟! وأغظ 
الشربغئ"؟!..  بـ"الصثس  غسمى  شغما  المسطمغظ  تّص 
خارج  طعّةر  بماظغئ طقغغظ  غصرب طظ  طا  تصعق  أغظ 
أرض شطسطغظ؛ ُعةروا طظ أرضعط وتصعط جظئ بمان 
وأربسغظ؟! بض أغظ تص المسطمغظ شغ المشاخئات الاغ 
تطعق الصثس الحرصغئ طظ جمغع جعاظئعا؟! وطا عع 
به  غظادي  الثي  المخغر  تصرغر  وحضض  الثولئ،  حضض 
الثولغئ؛  وافسراف  الصعاظغظ  تسإ  الصمئ  عثه  صادة 
أعع صرار الاصسغط، أم صرار ٢٤٢، أم عع اتفاق أوجطع 
ووادي سربه أم طاذا؟! أعغ دولئ طظجوسئ السقح، أم 
دولئ بمسظى الثول ذات السغادة والظفعذ؛ سطى أرضعا 

وطائعا وجمائعا وباذظ افرض شغعا؟!
لع رجسظا صطغق إلى طئادئ الصمط السربغئ الاغ اظسصثت 
وصارظاعا  غععد،  طع  السقم  طساعثات  صئض  جابصا؛ 
بالصمط الاغ أسصئئ طساعثات السقم طع ضغان غععد؛ 
شإظظا ظرى الافرغط والاظازل سظ ضض البعابئ والمئادئ؛ 
الاغ ُصررت طظ صئض عثه الثول وطظ صئض طآجساعا 
السربغئ  الةاطسئ  طساعى  شسطى  السربغئ)..  (الةاطسئ 
اغاخاب  بسث  أي  آب؛  حعر  شغ   ٦٧ جظئ  اظسصثت 
افصخى  المسةث  واغاخاب  الصثس،  طظ  تئصى  طا 
المئارك، اظسصثت عثه الصمئ شغ الساخمئ السعداظغئ 
الثرذعم، وخرجئ بصرار غصعل: "ق خطح، ق تفاوض، ق 
اساراف (بإجرائغض)"؛ وجمغئ عثه الصمئ "صمئ القءات 
البقث".. أطا طا غاسطص بمظزمئ الاترغر؛ شإظعا تحضطئ 
بسث ضغاع شطسطغظ الاارغثغئ - ضما غسمعظعا - جظئ 
١٩٦٤؛ أي صئض اغاخاب طا تئصى طظ شطسطغظ جظئ 
٦٧ وطظعا الصثس. وجاء شغ طغباصعا العذظغ؛ والثي 
أصره المةطج العذظغ الفطسطغظغ؛ شغ دورته الرابسئ 
شطسطغظ  ضغاع  بسث  أي  ١٩٦٨/٧/١٧؛  الصاعرة  شغ 
جظئ ٦٧.. المادة الباظغئ: الحسإ السربغ الفطسطغظغ 
عع خاتإ التص الحرسغ شغ وذظه، وغصرر طخغره بسث 
إرادته  وبمتخ  طحغؤاه  وشص  وذظه،  تترغر  غاط  أن 
الفطسطغظغئ؛  الةماعغر  الباطظئ:  المادة  واخاغاره... 
جعاء طظ ضان طظعا شغ أرض العذظ، أو شغ المعاجر 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ  ـ 
تصغصئ طرض تفرت

واظسضاجاتعا سطى العضع الثاخطغ الطغئغ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث المعثبـ 

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

الاترغر  تجب  ظزمعا  الاغ  السالمغئ  الفسالغات  ضمظ 
رجإ)   ٢٨) الثقشئ  دولئ  عثم  ذضرى  بمظاجئئ 
قجاظعاض افطئ اإلجقطغئ وحتث عماعا إلصاطئ دولئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، ظزط تجب الاترغر 
لعمط  اجاظعاضا  شسالغات  جطسطئ  جعرغا  وقغئ  شغ 

المسطمغظ شغ ذضرى عثم دولئ الثقشئ.

حزب التحرير/ والية سوريا
وقفات بمناسبة ذكرى هدم دولة الخالفة



 السثد ١٧٩  ٣افربساء ٩ طظ حسئان ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٢٥ ظغسان/أبرغض ٢٠١٨ طـ 

المترم  رجإ   ٢٦ الةمسئ،  غعم  شغ 
ظغسان/أبرغض   ١٣ المعاشص  ١٤٣٩عـ 
٢٠١٨م، صاد تجب الاترغر شغ ضغظغا افطئ 
المزطمئ  الـ٩٧  الثضرى  شغ  اإلجقطغئ 
غاغمئ  افطئ  ترضئ  الاغ  الثقشئ  لعثم 
إتغاء  تط  وصث  حآوظعا.  غرسى  راع  بق 
الثضرى طظ خقل إجراء اساخام بسث خقة 
ظغروبغ  شغ  الرئغسغئ؛  المثن  شغ  الةمسئ 
وطعطئاجا وضثلك طثن لظةطظةا وضغطغفغ. 
"أغغبعا  حسار:  تتئ  اقساخام  وضان 
جظات... أظصثوا الشعذئ... أصغمعا الثقشئ". 
روجغا  سثاء  بأن  المسطمغظ  التجب  وذّضر 
لغج  لطثقشئ  المثطخغظ  الثساة  ضث 

جثغًثا تغث تساوظئ طع برغطاظغا لاثطغر الثقشئ شغ سام ١٩٢٤م. وشغ العاصع، شإن غغاب الثقشئ عع طخثر 
ضض اإلذقل والضعارث الاغ تطتص بافطئ سطى طساعى السالط فظعا شصثت درسعا الثي ذضره الظئغ  شغ تثغبه: 
ََّقى ِِه». [رواه طسطط] ضان اقساخام ججًءا طظ التمطئ السالمغئ الدثمئ  ا اِإلَماُم ُجٌَّة َُقاَتُل م َوَراِئِه َوُ َ «ِإنَّ
الاغ أذطصعا المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر شغ حعر رجإ ١٤٣٩ عةري. وتعثف التمطئ إلى تثضغر 

المسطمغظ بمداسفئ جععدعط شغ تظفغث واتث طظ شروضعط السزغمئ بض أّم الفروض؛ إصاطئ الثقشئ.

غظزمعا  الاغ  السالمغئ  الفسالغات  ضمظ 
دولئ  عثم  ذضرى  بمظاجئئ  الاترغر  تجب 
افطئ  قجاظعاض  رجإ)   ٢٨) الثقشئ 
دولئ  إلصاطئ  عماعا  وحتث  اإلجقطغئ 
تجب  ظزط  جثغث،  طظ  الراحثة  الثقشئ 
الاترغر/ إظثوظغسغا غعم السئئ، ٢٧ رجإ 
ظغسان/  ١٤ المعاشص  ١٤٣٩عـ  المترم 

جماعغرغئ  شسالغات  ٢٠١٨م  أبرغض 
بمظاجئاغ اإلجراء  طثغظئ   ٣٤ واجسئ شغ 
الثقشئ  لعثم  افلغمئ  والثضرى  والمسراج 
حسار  رشع  تغث  ١٣٤٢عـ،  رجإ   ٢٨ شغ 

افطئ  سطى  المطصاة  المسآولغئ  سطى  لطاأضغث  وذلك  #سعدة_الثقشئ،  و  #الثقشئ_طظ_تسالغط_اإلجقم 
اإلجقطغئ تةاه السمض الةاد إلصاطئ الثقشئ الراحثة طظ جثغث، الاغ عغ ضغان حرغساعا وجر طةثعا.

رجإ)   ٢٨) الثقشئ  دولئ  عثم  ذضرى  بمظاجئئ  الاترغر  تجب  غظزمعا  الاغ  السالمغئ  الفسالغات  ضمظ 
الصسط  ظزط  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  إلصاطئ  عماعا  وحتث  اإلجقطغئ  افطئ  قجاظعاض 
الظسائغ شغ تجب الاترغر/ وقغئ السعدان شسالغات طثاطفئ ذعال حعر رجإ المترم لطاثضغر بعثم دولئ 
باضبغش  افخعات  صاطئ  تغث  افلغمئ،  الثضرى  سطى  ساطًا  وتسسغظ  جئسئ  وطرور  رجإ   ٢٨ غعم  شغ  الثقشئ 
الثروس المفاعتئ والجغارات شغ الئغعت لاعسغئ المسطمات بأبساد عثا الفصث السزغط وتثاسغاته سطى صداغا 
شغ  سثة  طظاذص  الفسالغات  حمطئ  وصث  خاخًئ،  السعدان  شغ  الةارغئ  افتثاث  وسطى  ساطئ  اإلجقطغئ  افطئ 
شغ  الثل  "سغحئ  طبض؛  طظ  سثة  طعاضغع  وتظاولئ  غعجش،  والتاج  والضقضطئ  درطان  أم  طظطصئ  الساخمئ، 
جئغض  عع  اقجاماسغئ  لطتغاة  اإلجقم  و"تخعر  راحثة؟"  خقشئ  ظض  شغ  السج  سغحئ  أم  الشرب  سطماظغئ  ظض 
الثقشئ  "أحئال  طعرجان  حعث  ضما  الظئعة".  طظعاج  سطى  خقشئ   – افولى  جغرتعا  و"جظسغثعا  الثقص" 
غثضرون افطئ بعجعب إسادتعا سطى طظعاج الظئعة"، تدعرًا قشاًا لطظساء وتفاسًق ضئغرًا طظ أطعات افحئال 
القتغ غسمطظ سطى إسثاد صادة المساصئض، ضما تفاسطئ افخعات شغ طثغظئ الصدارف طع المعرجان الثطابغ، 
المرأة  وجسادة  اإلجقم  سج  وإسادة  الثقشئ  بشغاب  تساظغه  وطا  المرأة  صداغا  تعل  طضبفئ  بظصاحات  وصمظ 
المسطمئ وغغر المسطمئ بإصاطاعا طظ جثغث. ضما حارضئ حابات تجب الاترغر شغ الصسط الظسائغ بالظحر 
طعاصع  سطى  الاترغر  تجب  حئاب  أذطصعا  الاغ  وتمضغظ"  وسج  لطثغظ  إصاطئ  "الثقشئ  تمطئ  لعصائع  المضبش 
أو  تغاة  صدغئ  "الثقشئ  الظسائغ  الصسط  خفتئ  خقل  وطظ  الثاخئ  خفتاتعظ  سئر  اإللضاروظغ،  الاعاخض 
طعت". أغدًا صاطئ الحابات بإسثاد قشاات تماجغئ وطصاذع شغثغع إلغخال ضطمئ التص لطمرأة داخض وخارج 

السعدان راجغات طظ اهللا تسالى صئعل الطاسات والظخر الصرغإ شغ عثه افغام المئارضات.

ضفغق أن غصثف به خارج جفغظئ اإلظصاذ. وبثلك غضعن 
إظةازات  ضفئ  وسطى  واتث.  بتةر  سخفعرغظ  اخطاد 
الثضاعر غظثور شإن غظثور طظ أبظاء اإلظصاذ شسعآتعا 
طآجسات  ضض  شغ  تصطإ  شصث  شحطه،  وشحطعا  جعآته 
طظه  ظر  شطط  والاظفغثغئ  والاحرغسغئ  الظصابغئ  الثولئ 
اقخاراق  سظ  غصال  طا  أطا  اإلظصاذ.  طظ  رأغظا  طا  إق 
سظ  التزر  ورشع  السعداظغئ  افطرغضغئ  السقصات  شغ 
السعدان، شإظظا إذا أطسظا الظزر شغ عثا اإلظةاز شسظةث 
أظظا دشسظا ضض حغء ذطئاه أطرغضا وبةرة صطط طستئ 
بصرار  السعدان  سظ  التزر  رشع  سظ  ضائاه  طا  أطرغضا 
إبصاء السعدان ضمظ الثول الراسغئ لـ(اإلرعاب)، وعثا 
السعدان،  طع  والاساون  الاساطض  سثم  سطغه  غارتإ 

والعاصع المساش خغر حاعث سطى طا ظصعل.
السظعات  ذعال  أبترت  أن  وبسث  اإلظصاذ  جفغظئ  إن 
الاغ  افطعاج  طظ  ضبغر  أطام  وخمثت  السابصئ 
ظاغةئ  اعارأت  أظعا  إق  وعظاك،  عظا  طظ  تقذماعا 
وذلك  والامعضع  بالاحرذم  الثاخض  طظ  أخابعا  طا 
بسئإ الاظاشج سطى طا بصغ شغ الصخسئ، وصث حثص 
خشغرة  الضغضئ  بأن  العاصع  ذلك  الئحغر  الرئغج 
الثارج  طظ  أطا  الثاخض  طظ  عثا  ضبغرة.  وافغادي 
وطاصاربئ؛  طااالغئ  وضرباته  ساتغا  أخئح  المعج  شإن 

٢٠١٥، ولط غرحتعا التجب لثعض اظاثابات تحرغظ 
الباظغ ٢٠١٥. وصث حارضئ شغ تأجغج تجب أردوغان 
سام ٢٠٠١ باجط تجب الفدغطئ، إق أظعا ترضاه، ربما 
أظعا أدرضئ تعجعاته افطرغضغئ وسثم صثرتعا سطى 
طظاشساه داخطغا، شاعجعئ ظتع تجب الترضئ الصعطغئ 
المعالغ  رئغسه  لاظاشج  اإلظةطغجغئ  الةثور  ذي 

فطرغضا، شطثى عثه المرأة تعجعات إظةطغجغئ.
أسربئ  سظثطا  اقظاثابات  لاصثغط  أطرغضا  اظاصاد  أطا 
إجراء  طظ  "الصطص  سظ  ظعغرت  خارجغاعا  طاتثبئ 
اظاثابات طئضرة بارضغا شغ ظض تالئ الطعارئ" إظما 
الرأي  وخثاع  أردوغان  تصغصئ  سطى  لطاشطغئ  ذلك 
طخر  شغ  السغسغ  اظاثابات  طع  شسطئ  ضما  السام 
لطمرحتغظ  اجائساده  طظ  الصطص  سظ  أسربئ  سظثطا 
وحفاشغئ اقظاثابات، ولضظ سظثطا شاز السغسغ ضان 
أول  ضان  ضما  له،  بارك  طظ  أول  افطرغضغ  الرئغج 
الاسثغقت  باجافااء  شاز  سظثطا  فردوغان  بارك  طظ 
واجسئ  خقتغات  لمظته   ٢٠١٧/٤/١٦ غعم  الثجاعرغئ 
واقظاصال طظ الظزام الئرلماظغ إلى الرئاجغ، وعثه 
طظ  أول  أردوغان  أن  سطما  ذلك.  بمرة  اقظاثابات 
طما  جعرغا  شغ  افخغرة  بدرباتعا  فطرغضا  بارك 

غآضث وقءه فطرغضا.
وطظ  اقظاثابات  عثه  شغ  أطرغضا  تثسمه  شأردوغان 
سطى  صئداه  غتضط  تاى  بعا،  غفعز  أن  المتامض 
الثاخض  شغ  فطرغضا  لغظفث  ترضغا  شغ  افطعر  زطام 
طثى  أبئئ  شصث  أرغتغئ،  بضض  جغاجاعا  والثارج 
تمضظ  إذ  لعا،  السزام  الثثطات  وتصثغط  وقئه 
سطغعا  تصثر  لط  لطبعرة  طعجسئ  ضربات  تعجغه  طظ 
وجغصعم  لطبعار،  بثثاسه  طئاحرة  وروجغا  أطرغضا 
بطسإ دور شّسال شغ المظطصئ اإلجقطغئ ضطعا لسرصطئ 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  بسعدة  افطئ  طحروع 
الظئعة، شصث أضث سطماظغاه طثة ١٦ جظئ باطئغصه لعا 
إلصاطئ  الساططغظ  وطتارباه  لعا  والثسعة  وبالاروغب 
صائمئ  ولضظعا  الظئعة.  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
الضاشرغظ  ضض  وأظش  أطرغضا  جغثته  وأظش  أظفه  رغط 
وسثه،  اهللا  غثطش  ولظ  اهللا  وسث  فظعا  والمظاشصغظ، 
ذَللٌِب  ﴿َواهللاُ  بحراه  تثغإ  ولظ    رجعله  وبحرى 

 ﴾ْكرَثَ اجَّاِس َال َفْعلَُموَن
َ
ْمرِهِ َولَِكنَّ أ

َ
بَلَ أ

جاطةأ التضعطئ إلى تطئغص إخقتات اصاخادغئ وأن 
العخفئ السقجغئ جاضعن ُطرة"، شعبثه أردوغان سظ 
إلى   ٢٠١٨/٤/٢١ غعم  أردوغان  شاضطر  الضحش،  عثا 
الاخرغح بثلك شصال "بفدض تصثغط تارغت اقظاثابات 
جظساسث آلبار زلجال اصاخادي طثطر وإق لظ ظامضظ طظ 
الثروج طظ عثه الفارة دون تضئث الثسائر". شق غثرك 
الثغظ اتئسعه وغساسثون قظاثابه أظه ُغِسّث لعط طجغثا 
طظ الدظك شغ السغح لحثة السطتغئ لثغعط وسثم 
الاترغر  ضتجب  الرحاد  جئض  غعثغعط  لمظ  اقلافات 

بثسعته إلى تطئغص الظزام اقصاخادي اإلجقطغ.
أردوغان  شمف  الثاخطغئ؛  افوضاع  تثععر  وضثلك 
السةعن، تغث بطس سثد المساصطغظ ٤٨,٣ ألفا ضما خرح 
وذرد   ،٢٠١٨/١/١٠ غعم  جعغطع  الثاخطغئ  وزغر  بثلك 
سطغه.  الاآطر  باعمئ  وظائفعط  طظ  ألفا   ١٢٠ طظ  أضبر 
ولط غضاش بثلك، بض غساصض طظ غظاصثه شغ تعجعاته 
ضمطاردته  اإلجقم  إلى  غثسع  طظ  أو  السغاجغئ 
لحئاب تجب الاترغر وتأضغث افتضام الخادرة سطغعط 
لطظاس  ظاختغظ  ضاظعا  أظعط  وذظئعط  جظغظ،  طظث 
ولتضاطعط وطتاجئغظعط سطى خغاظاعط وداسغظ الظاس 

لاشغغرعط وإصاطئ الثقشئ الراحثة الاغ جاسسثعط.
بعاحطغ؛  الصعطغئ  الترضئ  تجب  رئغج  تأغغث  وأطا 
طآغثا  دائما  شضان  افطرغضغئ،  قرتئاذاته  شغسعد 
سام  جئإ  الثي  وعع  جغاجاته،  ضض  شغ  فردوغان 
طعالغا  ضان  الثي  أجاوغث  تضعطئ  جصعط   ٢٠٠٢
غعم  أردوغان  تجب  لظةاح  الطرغص  لغمعث  لقظةطغج 
طغرال  سطى  الفرخئ  غفعتا  أن  وغرغثان   .٢٠٠٢/١١/٣
أضحظار الاغ تاولئ إجصاط بعاحطغ والتطعل طتطه، 
شفعتعا  ضثعا،  صاطعا  وطتاضمه  أردوغان  أن  إق 
أطرغضا،  سمغض  بعاحطغ  سطى  لطتفاظ  سطغعا  الفرخئ 
وصث تمضظ طظ إخراجعا طظ تجبه غعم ٢٠١٦/١٢/١٥، 
ظعاب  طع   ٢٠١٧/١٠/٢٥ غعم  "الةغث"  التجب  شأجسئ 
شغ  سراصغض  تعضع  إذ  التجب،  سظ  اظفخطعا  آخرغظ 
تطصى  وعغ  اقظاثابات،  شغ  تجبعا  طحارضئ  وجه 
ضعزغرة  سمطئ  وصث  الصعطغ.  العجط  شغ  تأغغثا 
داخطغئ شغ تضعطئ أربضان ساطغ ١٩٩٦-١٩٩٧ وشازت 
شغ  الصعطغئ  الترضئ  تجب  سظ  برلماظغ  بمصسث 
تجغران  واظاثابات   ٢٠١١ وسام   ٢٠٠٧ سام  اظاثابات 

تامئ: أردوغان غططص سمطغئ تسجغج صئداه سطى التضط شغ ترضغا ...

تامئ ضطمئ السثد: غظثور والصفج طظ السفغظئ الشارصئ

لط  الثي  الطاتظ  الشقء  وطعجئ  الفساد  شمعجئ 
غسئص له طبغض شغ السعدان وطعجئ الئطالئ وطعجئ 
لشغرعا  المةال  تفسح  لط  وعغ  الظصثغئ،  السغعلئ 
الاغ  المااالغئ  العصعد  حح  طعجات  جاءت  ذلك  وطع 
حطئ التغاة وسططئ طخالح الظاس... لثلك ضان طظ 
السفغظئ  طظ  الصفج  شغ  الضبغرون  غفضر  أن  الطئغسغ 

الشارصئ، شإن صفج غظثور شسعف غائسه آخرون.
بسث  طاذا  بط  ضئرى،  اجافعام  سقطئ  عظالك  ولضظ 
عثا الدغص وعثا الدظك وعثه المساظاة الاغ أخثت 
غطرته  ضما  لطاسةغج  لغج  السآال  عثا  بتقصغمظا؟ 
ضبغرون طمظ غصااتعن طظ سرق المستعصغظ وغحربعن 
عع  السآال  إظما  أطرعط،  سطى  المشطعبغظ  دطعع  طظ 
لطافضغر بط السمض الةاد والختغح والمبمر الثي غثرجظا 
طظ سظص الججاجئ الاغ ُتحرظا شغعا. عض ظتظ خغر أطئ 
أخرجئ لطظاس؟! عض ظتظ الثغظ ُأظجل سطغظا صعل اهللا 
لََفَتْحَنا َعلَْيِهم  وَايََّقواْ  ْهَل الُْقَرى آَمُنواْ 

َ
نَّ أ

َ
تسالى ﴿َولَْو أ

ْرِض﴾؟ عض ظتظ طظ أظجل سطغعط 
َ
َماء وَاأل َن السَّ بََراَكٍت مِّ

ُ َمِعيَشًة  َ ْعَرَض َعن ِذْكرِي َفإِنَّ 
َ
صعل اهللا تسالى ﴿َوَمْن أ

َضناًك﴾؟ إذن إجابئ السآال صث ذضرت شغ ضااب اهللا وطا 
سطغظا إق اقجاعاد شغ إظجاله سطى أرض العاصع شاجول 

 الشمئ بإذن اهللا

افطئ واسغئ طئخرة لطرغص الظةاة والثقص.
باب  حرسغ طظ  ظفسعا ضعاصع  عثه البعابئ تفرض 
خرجئ  شبعرة  الفضري،  الارف  ولغج  المطتئ  التاجئ 
سطى ظزام ُغفارض أن تسسى لاشغغره سظ بضرة أبغه 
ورطعزه  أرضاظه  بضاشئ  وتسصطه  جثوره  طظ  وتةابه 
وأضبر، طا غسظغ ذلك المظزعطئ افطظغئ والسسضرغئ؛ 
شئعط تامبض الثولئ السمغصئ وضض طا جعى ذلك إظما 

عع ترصغع لطظزام وإسادة إظااجه.
وبالاالغ شالبابئ افول غةإ أن غضعن إجصاط الظزام 
بضاشئ أرضاظه ورطعزه، وبالسغاق ظفسه غفرض البابئ 
الباظغ ظفسه أق وعع الاثطص طظ ظفعذ دول الضفر 
تعالغعا  الاغ  ولفظزمئ  لعا  الائسغئ  طظ  واقظسااق 
فظعا لظ تصئض بإجصاط تطصئ طظ جطسطاعا شضغش إن 
ضان عثا السصعط طآذظًا بظعاغاعط شساةث طضرعط 
تضاد تجول طظه الةئال، وعثا طا تخض شضاظئ السخا 
لئظان  شغ  وتجبعا  وإغران  وروجغا  (الظزام  الشطغزئ 
الظاسمئ  والسخا  جعئ،  طظ  المطغحغات)  وطرتجصئ 
وغغرعا  والسسعدغئ  وصطر  وترضغا  (أطرغضا  المطمج 

طمظ ادسى زورًا الخثاصئ) طظ جعئ أخرى.
وأطا البابئ البالث شضان إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة؛ وذلك فن البعرة الاغ خرجئ إلجصاط 
الظزام،  عثا  سظ  الئثغض  لاخعر  بتاجئ  شعغ  الظزام 
شضغش  الضاشر  السطماظغ  الظزام  سطى  صاطئ  وضعظعا 
اهللا  طظ  تططإ  وضغش  ربعا  حرسئ  بشغر  تصئض  بعا 
اهللاَ  َيْنُصُروا  ﴿إِْن  طسادلئ  تتصص  لط  إن  غظخرعا  أن 

َفْنُصْرُكْم﴾ وضغش غظخرعا سطى غغر ذاساه.
عثه عغ البعابئ البقبئ الاغ ق بث لطبعرة أن تطاجم 
بعا وق تتغث سظعا صغث أظمطئ وق تتااج بثلك إق لصغادة 
وأسعاظعط  الضفار  خطط  سطى  واسغئ  طثطخئ  جغاجغئ 
وتمطك طحروساً طساظئطاً طظ ضااب اهللا وجظئ رجعله 
شاضعن الربان الثي غصعد دشئ السفغظئ إلى بر افطان 

بسث تقذط أطعاج الضفر سطغعا وتصاذشعا بعا.
أعطه  غضثب  ق  الثي  الرائث  الاترغر  تجب  عع  وعا 
سطى  واسغئ  جغاجغئ  صغادة  إلخعاظه  ظفسه  غصثم 
لمحروع  طالضئ  وخططه،  الشرب  وطضر  افتثاث 
تفخغطغ غرضغ رب السئاد، شغا أعض الحام ق تضعظعا 
ضاطك السغج واسطمعا أن التض بغظ أغثغضط، شسغروا 
سطى برضئ اهللا واسطمعا أن اهللا جئتاظه ﴿َغالٌِب َعلَى 

 ﴾ًْمرِهِ﴾ و﴿َسَيْجَعُل اهللاُ َنْعَد ُعْسٍر يُْسرا
َ
أ

ضالسغج شغ الئغثاء غصاطعا الزما *** 
والماء شعق ظععرعا طتمعل

سطى  افطئ  تال  الحسر  طظ  الئغئ  عثا  جسث  لطالما 
تصثم  زالئ  وطا  صثطئ  ضط  تغث  ذعال  جظعات  طر 
طظ تدتغات لغج إق فظعا آطظئ بربعا ﴿َوَما َغَقُموا 
وتاططع  الَْحِميِد﴾  الَْعِزيِز  بِاهللاِ  يُْؤِمُنوا  ْن 

َ
أ إِّالَ  ِمْنُهْم 

المئادئ  أتئاع  المةرطغظ  ربصئ  طظ  اقظسااق  إلى 
سطى  جروا  الثغظ  وغغرعا  رأجمالغئ  طظ  افخرى 

السالط طا جروه طظ وغقت.
صال  الاغ  المئارضئ  افرض  شغ  طاظفسًا  افطئ  وجثت 
 َ ُْؤِمِ اْل َداِر  ُعْقَر  ِإنَّ  «َأَال    الضرغط  رجعلظا  سظعا 
أسمض  طاشطرس  ظزام  سطى  بعرة  شصاطئ  اُم»  َّ ال
السظعات  سحرات  طر  سطى  الةراتات  جسثعا  شغ 
بعرة  شضاظئ  طةرطئ،  وسسضرغئ  أطظغئ  بمظزعطئ 
ولغثة خرجئ طظ المساجث وخثتئ بحسارات تظئأ 

بإجصاط الظزام وإصاطئ تضط اإلجقم.
أظزمئ  طظ  ضشغره  المةرم  الظزام  عثا  ضان  ولما 
جطسطئ  طظ  تطصئ  اإلجقطغ،  السالط  شغ  الةعر 
الشرب  شغ  أجغاده  زرسعا  حر  وبثرة  السالمغ  الظزام 
الضاشر وسطى رأجه أطرغضا ضان ق بث طظ أن غساظفر 
تسإ  ضض  البعرة  عثه  سطى  لقجعاز  والحرق  الشرب 
سطماظغئ  جغاجغئ  صغادة  شخظسعا  له،  المرجعم  الثور 
لمفاوضات  وجاصععط  السسضرغئ،  الصعى  بعا  ألتصعا 
عع  الةقد  شخار  المةرطغظ  برساغئ  المةرطغظ  طع 
الداطظ، شاظتسرت البعرة ولتصئ بعا خسائر طااالغئ 
وبثأ الظجول بسث خسعد والعجغمئ بسث الظخر، شائغظ 
أن اقظاخارات الاغ أترزت طا عغ إق إتثى ابظاغظ: 
إطا ضرم طظ اهللا وأسطغئ رغط طساخغظا وذظعبظا سطعا 
تئًق  أو  فطره،  واقطابال  الطاسئ  ظتع  طعجعًا  تضعن 
طظ تئال أطرغضا طضرت تاى تطفه سطى رصابظا وتحثه 
طع  طظه  أخث  طا  لطظزام  لاسغث  المظاجئئ  الطتزئ  شغ 
تخفغاعا،  بط  وطظ  لطبعرة  الظفسغئ  العجغمئ  تتصغص 
وشغ ضق التالاغظ اقظتسار تتصص شسطمئ بقد وسئاد 

وسااد، أساد لطظزام ظحعة الظخر بسث ذل العجغمئ!!
وبالاحثغص الثصغص لطمرض الثي اجاحرى شغ جسث 
الفخائض  بغظ  واصااال  صثر  جغاجغ  طال  طظ  البعرة 
والسااد... والسئاد  الئقد  وتسطغط  وطفاوضات  وعثن 

إلت، طا ضان ذلك لغتخض لع ضاظئ عظاك بعابئ تسغر 
البعرة بعا ووشصعا تتئ ظض صغادة جغاجغئ طظ خطإ 

بعابئ بعرة افطئ يف الحام 
تاجئ ططتئ ولغسئ ترشا شضرغا
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ ساطر جالط أبع سئغثةـ 

حزب التحرير/ والية السودان
القسم النسائي "فعاليات ذكرى هدم دولة الخالفة"

حزب التحرير/ إندونيسيا
مجدَّداً حزُب التحرير يدعو األمة للعمل معه إلقامة الخالفة الراشدة

حزب التحرير في كينيا
يذكر المسلمين بالذكرى األليمة؛ ذكرى هدم الخالفة
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صام حئاب تجب الاترغر شغ صطاع غجة، باظزغط زغارات 
طضبفئ لسمعم أوجاط الظاس شغ طثاطش أظتاء صطاع غجة، 
وذلك ضمظ أسمال تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ 
شطسطغظ شغ الثضرى الـ٩٧ لعثم دولئ الثقشئ. تغث تط 
تعزغع ططعغئ تثضر افطئ بأعمغئ وواصع دولئ الثقشئ، 
وأن سطى افطئ السمض قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ 
عثه الثولئ، والاغ جاصعم سطى أظصاض افظزمئ الاغ 
ق تطئص اإلجقم، بض وتأتمر بأواطر الشرب سقظغئ، شغ 
خعرة اجاعاار بافطئ وسثم اتارام فشضارعا وطعروبعا 

التداري المامبض باإلجقم. ضما ذضر حئاب التجب، شغ إذار زغاراتعط أن تض صدغئ شطسطغظ، غضمظ شغ تترغك 
جغعش افطئ لستص ضغان غععد وإزالاه طظ العجعد، وأن سطى الةغعش ضسر الطعق الثي غصغمه التضام تعل 
تترضعا وسعدتعا لثورعا الطئغسغ. ورغط أن عثه الجغارات عثشئ لطاثضغر بإصاطئ الثقشئ، إق أن حئاب التجب 
صث لمسعا تالئ وسغ سظث سمعم الظاس، شعط لط غضافعا بالارتغإ بأشضار تجب الاترغر وتتغاه والاحثغث سطى أن 
الثقشئ عغ التض، بض ظعر تةط إدراك سمعم الظاس لمآاطرات تضام المسطمغظ، وأظعط طاعاذؤعن سطى أعض 
شطسطغظ وافطئ، وطظعط تضام آل جسعد وأردوغان والثي ضسادته غضافغ بالاخرغتات الخارخئ دون أن غائسعا 
إقّ بثجي افشسال ضالاطئغع طع ضغان غععد، وذلك سطى إبر تخرغتاته بتص ضغان غععد وإجراطه أبظاء طسغرات 
السعدة، وعع شغ العصئ ذاته أتث أضئر المطئسغظ طع عثا الضغان، وخاتإ دولئ لعا جغح جرار خثل وتآطر سطى 

أعض الحام، وعا عع غثثل أعض شطسطغظ، أجعة بتضام طخر وافردن والسسعدغئ وضاشئ افظزمئ السمغطئ.
#الثقشئ_تسغث_لفطئ_سجتعا_ولطصثس_طضاظاعا

بتدعر تاحث زاد سظ افلش، سصث حئاب 
شغ  ظثوة  تعجان  شغ  الاترغر  تجب 
الثضرى السابسئ والاسسغظ لعثم الثقشئ 
طشرب البقباء ٢٠١٨/٠٤/١٧، شغ جاتئ 
الاغ  الفسالغات  ضمظ  وذلك  تعجان، 
غظزمعا تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ 
تسغث  "الثقشئ  حسار  تتئ  شطسطغظ،   –
اشااتئ  طضاظاعا".  ولطثقشئ  سجتعا  لفطئ 
بط  التضغط،  الثضر  طظ  بآغات  الظثوة 
ضاظئ ضطمئ الظثوة بسظعان "الثقشئ تسغث 
ألصاعا  طضاظاعا"،  ولطصثس  سجتعا  لفطئ 
شغعا  بغظ  تغث  طتمعد،  أبع  افجااذ 
الظثوات  عثه  طبض  وأن  الثقشئ،  أعمغئ 

وافسمال لغسئ طظ أجض الئضاء سطى الثقشئ، وإظما عغ لحتث العمط لطسمض لعا، طئغظا أعمغئ الثقشئ وأظعا 
عغ الاغ تسغث لفطئ طةثعا وجآددعا. وذّضر طظ خقل الضطمئ بتال افطئ غعم ضان لعا دولئ، غعم ضان 
لعا خطغفئ شضاظئ أسج الظاس؛ شاتئ الفاعح وتررت الئقد، وأن الصثس شاتئ بعجعد الثقشئ أغام سمر بظ 
الثطاب رضغ اهللا سظه، وتررت غعم ضان لظا خقشئ أغام خقح الثغظ افغعبغ رتمه اهللا، وتاشزئ الثقشئ 
افطئ  تدظ  طتالئ بإذن اهللا إلى  ق  وأظعا جاسعد  رتمه اهللا،  التمغث  سئث  أغام السططان  سطغعا طظ غععد 
تسغث  شغطط بسظعان "الثقشئ  سرض  بط  الثقشئ الصادطئ.  ساخمئ  اإلجقم  سصر دار  وجاضعن  بض  جثغث،  طظ 
لفطئ سجتعا ولطصثس طضاظاعا"، بّغظ شغه تال افطئ، والصثس خخعخا أغام الثقشئ وطا آلئ إلغه افتعال 
بسث غغابعا. بط خامئ الظثوة بثساء طآبر. وصث قصئ الظثوة بضطماتعا وتظزغمعا اجاتسان وطثغح الظاس، 
وعط غادرسعن إلى اهللا أن غضرم عثه افطئ بالظخر والامضغظ صرغئا إن حاء اهللا، والتمث هللا رب السالمغظ.

صام حئاب ضاطئ العسغ باظزغط وصفئ أطام طئظى جاطسئ 
الئعلغاضظك غعم البقباء ٢٠١٨/٤/١٧، تغث صاطعا برشع 
طةمعسئ طظ القشاات ضاإ سطغعا (الثقشئ تسغث لفطئ 
سجتعا ولطصثس طضاظاعا)، (الثقشئ سطى طظعاج الظئعة 
(افصخى  الثغظ)،  بعا  ظصغط  الاغ  الظئعة  طغراث  عغ 
غساخرخ افطئ وجغعحعا إلصاطئ الثقشئ وتترغر افرض 
َماُم ُجٌَّة َُقاَتُل  ا اإلِْ َ المئارضئ)، وتثغث رجعل اهللا  «ِإنَّ
ََّقى ِِه»، وتط خقل العصفئ تعزغع ططعغئ  ْ َوَراِئِه َوُ ِم
طظ إخثار تجب الاترغر افرض المئارضئ تتئ سظعان 

(الثقشئ تسغث لفطئ سجتعا ولطصثس طضاظاعا) ضما تط إلصاء درس شغ طسةث الةاطسئ بثخعص ذضرى عثم الثقشئ، 
تغث تط التثغث شغه سظ افطعر الاغ خسرعا المسطمعن بعثم خقشاعط، وأن الثقشئ لغسئ طةرد شرغدئ بض عغ 
تاج الفروض طساثق بالضااب والسظئ واإلجماع، وطساأظسا بأصعال السطماء شغ ذلك، ضما أضث أن الثقشئ عغ التض 

لضض طآجغ المسطمغظ؛ شعغ طتررة افرض وخائظئ السرض، طئحرا أظعا سائثة ضما وسث اهللا وبحر رجعله.

شإّن  واإلجقطغغظ  اإلجقم  سطى  عةعطه  ُطصابض  وشغ 
ابظ جطمان صام شغ رتطاه عثه إلى أطرغضا بالاصرب 
إلى الغععد والماخعغظغظ والخطغئغغظ، شاجامع بأضبر 
طظ جئ طةمعسات غععدغئ وخعغعظغئ طظعا اغئاك 
جارغث  تةاه  ذئغسغ  غغر  ودًا  وأظعر  برغئ،  وبظغ 
ضعحظر طساحار الرئغج افطرغضغ وخعره الغععدي 
الثي ُضّطش بمطش الحرق افوجط، شصث أطدى جاسات 
ذعغطئ طسه شغ بتث طآاطرة خفصئ الصرن، وشغ الثور 
السسعدغئ  السفارة  وصالئ  لعا،  الامعغطغ  السسعدي 

بأن الرجطغظ بتبا طساصئض خطئ السقم.
المةامع  صــغــادات  بضض  جطمان  ابــظ  واجامع  ضما 
افطرغضغ طظ السغاجغغظ واقجاثئاراتغغظ والمفضرغظ 
واقصاخادغغظ واإلسقطغغظ، وتاى الرؤجاء الاظفغثغغظ 
وأوبر  وطاغضروجعشئ  وأطــازون  آبض  طبض  لحرضات 

وولئ دغجظغ ولعضعغث طارتظ.
أرضان  لضض  وطصابطاه  جطمان  بابظ  أطرغضا  واعامام 
ُغراد  الرجض  أّن  إلى  طرده  افطرغضغ  المةامع  ورطعز 
اقجاماسات  وعثه  ذعغطئ،  لمثة  ططضاً  غضعن  أن  له 
تةسطه غسغح شغ الةع افطرغضغ تماطاً، وعع طا غةسطه 
صادرًا سطى الافضغر بظفج ذرغصئ افطرغضغغظ، وُغخاغ 
تضمظ  أغظ  وطسرشئ  افطرغضغئ،  الطرغصئ  بظفج  سصطه 

طخالتعط بحضٍض دائط لغساطغع تتصغصعا.
ولسّض تخرغح الرئغج افطرغضغ تراطإ افخغر سظ جتإ 
الصعات افطرغضغئ طظ جعرغا ضان اخائارًا قبظ جطمان 
وضغش غفّضر، شرّد سطى الاخرغح بصعله بأّظه غةإ سطى 
أطرغضا الئصاء شغ جعرغا سطى المثى الماعجط إن لط غضظ 
سطى المثى الطعغض لطتفاظ سطى ظفعذعا، ولؤق تفصث طا 
وخفه بالتاجج، وطظع تمثد ظفعذ اآلخرغظ، وصال بأّظه 
جغثسط بصاء أطرغضا شغ جعرغا، وعع طا غسظغ أّظه شعط أّن 

سطغه دشع المجغث طظ افطعال فطرغضا لصاء بصائعا عظاك.
وأّطا تخرغته طع طةطئ تاغط افطرغضغئ تعل بصاء بحار 
افجث شغ السططئ، وأططه شغ أق غضعن دطغئ بغث إغران، 
شةاء ظاغةئ لاأبره بافجعاء افطرغضغئ الاغ ساش شغعا 
أبظاءعا  وأدرك  أطرغضا،  شغ  افخغرغظ  افجئعسغظ  خقل 

تصغصئ المعصش افطرغضغ التصغصغ الثاسط لئحار افجث.
وأّطا سظ تئثغث أطعال المسطمغظ سطى افطرغضان شتّثث 
وق ترج، وق ظساطغع شغ عثه المصالئ المتثودة تخر 
طؤات المطغارات الاغ أعثرعا ابظ جطمان شغ أطرغضا سطى 
الخفصات والمحارغات، شتةط طحارغات السسعدغئ طظ 
سام،  طظ  أصض  شغ  دوقر  ططغار  بطس ٥٤  شصط  افجطتئ 
شغما اسائر الرئغج افطرغضغ تراطإ أّن صغمئ الخفصات 
صطغطئ وذالإ بجغادتعا، وشغ التفض الُمسّمى بـ"الحراضئ 
طظ  وغغره  ظظاخر"،  طساً  افطرغضغئ...  السسعدغئ 
اقتافاقت الاغ تدرعا صال بأّظه باجاماساته طع تراطإ 
ضان جئئاً شغ تعشغر أضبر طظ أربسئ طقغغظ شرخئ سمض 
شغ أطرغضا، بغظما تسغح السسعدغئ أزطئ خاظصئ، وُتساظغ 

طظ بطالئ طجطظئ تفعق ابظغ سحر ططغعظاً طظ الحئاب!!
إعثار  سظ  والظاجمئ  عثه  أزطاعا  سطى  ولطثقلئ 
أطعالعا شغ أطرغضا شصث ذضرت طخادر طخرشغئ بأّن 
السسعدغئ أتّمئ اصاراض ١٦ ططغار دوقر طظ بظعك 

أطرغضغئ وأوروبغئ وآجغعغئ.
إلرضاء  اإلجــقم  سطى  الترب  جطمان  ابظ  بإسقن 
افطئ  وبروات  الثولئ  لمعارد  وتئثغره  افطرغضان، 
شغ  ظفسه  غدع  بثلك  شإّظه  أسثائعا،  تاجات  سطى 
طع  وتساوظعا  حسعبعط،  سادوا  الثغظ  التضام  سثاد 
سطغعط،  البعرة  ضــرورة  غسظغ  طا  وعع  أسثائعط، 

 ووجعب السمض سطى إجصاط تضمعط

خقخئ زغارة ابظ جطمان فطرغضا:
ترب سطى اإلجقم وتئثغث لفطعال

السعث  ولغ  جطمان  بظ  لمتمث  افخغرة  الجغارة  تثاطش 
السسعدي فطرغضا الاغ اجامرت بقبئ أجابغع - وعغ 
زغارة رجمغئ - سظ ضض زغاراته السابصئ، وتثاطش ضثلك 
الظعاتغ،  جمغع  طظ  المسآولغظ  طظ  غغره  زغارات  سظ 
شعغ تأتغ أوقً بسث إبساد جمغع طظاشسغه طظ السططئ، 
وتسطمه الفسطغ لطتضط، وعغ طظ ظاتغئ زطاظغئ اجاشرصئ 
أجابغع، بغظما لط تاسّث زغارة أي طسآول آخر فطرغضا شغ 
أصخى تاقتعا بدسئ أغام، شعغ أحئه باإلصاطئ ولغسئ 
إذقق  طظ  شغعا  جطمان  ابظ  أضبر  ولصث  زغــارة!  طةرد 
الةثغثة  الظزر  وجعات  وبغان  الثطغرة،  الاخرغتات 
الخادطئ، وضان افولى شغه أْن ُغرجأ ذلك لتغظ سعدته 
إلى السسعدغئ، شعع غتضط السسعدغئ اآلن طئاحرة طظ 

أطرغضا وعغ الساخمئ السغاجغئ التصغصغئ لتضمه.
حغء  ضض  طعاجمئ  شغ  وجسًا  جطمان  ابظ  غّثخر  لط 
افشضار  شعاجط  فطرغضا؛  تصربًا  بــاإلجــقم  غاسطص 
السغح  وذـــراز  اإلجقطغئ  والــتــرضــات  اإلجقطغئ 
لفطط  السام  افطغظ  طع  اجاماسه  شسصإ  اإلجقطغ، 
شغ  المحضقت  إّن  صال  غعتغرغج  أظطعظغع  الماتثة 
الحرق افوجط عغ طع افشضار الاغ ق تآطظ بمئادئ 
صعاظغظ  ضض  خارخ  بحضض  وتظاعك  الماتثة،  افطط 
افغثغعلعجغات  تروغب  وشغ  الماتثة،  افطط  وأسراف 

سابرة لطتثود ولغسئ لعا سقصئ بالمخالح العذظغئ.
السالمغئ،  اإلجـــقم  أشــضــار  ُغعاجط  جطمان  شابظ 
صعاظغظ  ُتصرعا  الاغ  العضسغئ  افشضار  لائظغ  ــرّوج  وُغ
العذظغئ  الروابط  لاضرغج  وغثسع  الماتثة،  افطط 
وتتضغط  اهللا،  بتئض  اقساخام  راشداً  اقظفخالغئ، 
والسظئ،  بالضااب  والامسك  اإلجقطغئ،  الحرغسئ 

وتعتغث المسطمغظ واقساخام بتئض اهللا الماغظ.
اإلجقطغئ  الترضات  سطى  الترب  جطمان  ابظ  وأسطظ 
تاضظئ  بأظعا  المسطمغظ  ــعان  اإلخ جماسئ  شعخش 
اإلرعابغغظ، وتسعث شغ طصابطئ له طع طتطئ "جغ بغ 
إس" باجاباث سظاخر اإلخعان طظ المثارس السسعدغئ 
شغ وصٍئ صخغر، وصال بأظه غةإ الاثطص طظ الاطرف، 
طظ  اإلجقطغئ  الترضات  جمغع  إصخاء  غسظغ  طا  وعع 
تطك  فّن  السسعدغئ،  شغ  والفضرغئ  السغاجغئ  التغاة 
الترضات تثسع بحضض أو بآخر إلى اإلجقم، وضض طظ 

غثسع إلى اإلجقم شغ ظزره إّظما غثسع لطاطرف.
السغح  أحضال  طظ  حضض  أي  جطمان  ابظ  ورشخ 
طظ  به  صام  بما  أطرغضا  شغ  غافاخر  شراح  اإلجقطغ، 
بصغادة  لطمرأة  ضالسماح  إخقتغئ،  اسائرعا  إظةازات 
السغارة، وتدعرعا لمئارغات ضرة الصثم، واقخاقط 
المثن  إلى  السغظما  دور  بإدخال  والسماح  بالرجال، 
حاضض  وطا  ولعع،  غظاء  تفقت  وإتغاء  السسعدغئ، 

ذلك طظ طزاعر التدارة الشربغئ.
سظ  بعجئ  العاحظطظ  لختغفئ  جطمان  ابظ  وضحش 
تصغصئ تأغغث السسعدغئ لطةعاد (اإلرعاب تسإ تسئغره) 
شغ أششاظساان إبان غجو السعشغات، شصال إّن اقجابمار 
شغ المثارس والمساجث الثي غسعد إلى تصئئ الترب 
الئاردة جاء سظثطا ذطإ التطفاء الشربغعن طظ السسعدغئ 
اجاثثام السسعدغئ لمظع سثوان اقتتاد السعشغاتغ، 
لطسسعدغئ  الشرب  باعجغه  خرغح  اساراف  ذلك  وشغ 
لمتاربئ  وتمعغطعط  الةعادغغظ  إرجال  بتمطئ  لطصغام 
الروس لتساب أطرغضا والشرب، واسائر أّن التضعطات 
السسعدغئ الُماساصئئ صث ضطئ الطرغص، وصال بأظه غةإ 
بامعغض  غاسطص  شغما  اآلن  ظخابعا  إلى  افطعر  إسادة 
بأّظه  صال  الثي  الختعة  تغار  وعاجط  ضما  (اإلرعــاب)، 

عغمظ سطى الئقد ظتع بقبغظ ساطا طدئ.

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 

بحضور حاشد شباب حزب التحرير في حوسان 
يحيون ذكرى هدم الخالفة

حمالت زيارات مكثفة لشباب حزب التحرير في قطاع غزة
في الذكرى الـ97 لهدم دولة الخالفة

كتلة الوعي في جامعة البوليتكنك 
تستنهض همم الطالب في ذكرى هدم الخالفة

شغ  الاترغر  تجب  غظزمعا  الاغ  الفسالغات  ضمظ 
 - باغر  شغ  التجب  حئاب  سصث  الثقشئ  عثم  ذضرى 
بسث   ٢٠١٨/٤/١٣ المعاشص  الةمسئ  غعم  لتط  بغئ 
خقة المشرب ظثوة تتئ حسار: "الثقشئ تسغث لفطئ 
وصث  تماد  آل  جاتئ  شغ  طضاظاعا"  ولطصثس  سجتعا 
جغما  ق  والمعامغظ  الصرغئ  أعض  طظ  تحث  تدرعا 
تفاسطغئ  طتاضرة  الظثوة  تثطض  الحئاب.  شؤئ  طظ 
اظاصض  وضغش  اإلجقم  أطئ  تال  المتاضر  شغعا  سرض 
إلى  الثلئ  وطظ  الصعة  إلى  الدسش  طظ  المسطمعن 

ولضغفغئ  المصثس  بغئ  الثقشئ  لفاح  سرض  ضما  الئقد،  وتفاح  اإلجقم  تطئص  دولئ  لعط  صاطئ  لما  السجة 
تترغره طظ الخطغئغغظ وأن ذلك اصادى سمق طظزمًا طظ خقح الثغظ افغعبغ الثي وتث بقد المسطمغظ 
لفطئ،  الفضري  المساعى  ورشع  السطماء  اجاصثام  سطى  وسمض  السئاجغئ  الثقشئ  ظض  تتئ  وجسطعا  المفرصئ 
وخاط المتاضر بأن تترغر بغئ المصثس طرة أخرى لظ غضعن إق باعتغث افطئ اإلجقطغئ تتئ دولئ الثقشئ 
سطى طظعاج الظئعة. واظاعئ الظثوة برجالئ طظ حاب غاشع إلى أصراظه وأولغاء أطعرعط بّغظ شغعا دور الحئاب 
شغ ظخرة اإلجقم وإصاطئ دولاه وتّثر طظ دور المآجسات الشربغئ والسططئ شغ طتاوقتعط لطمج سصغثة 
اإلجقم شغ ظفعس الحئاب وظجع أخقصعط سئر الظحاذات القطظعةغئ اإلشسادغئ، بط رشع المحارضعن أضش 

الدراسئ إلى اهللا تسالى راجغظ أن غتصص جئتاظه طا تخئع إلغه افطئ طظ الظخر والامضغظ.

شباب حزب التحرير في بتير يحيون الذكرى الـ97 لهدم الخالفة

شغ إذار شسالغات التجب التعارغئ شغ الثضرى الـ٩٧ 
غجة  صطاع  شغ  التجب  حئاب  دحظ  الثقشئ،  لعثم 
أشضار  وسرض  ظصاش  اجاعثشئ  تعارغئ،  ذاوقت 
وحعث  الةاطسات.  وذطئئ  الحئاب  لةمعع  التجب 
السمض  شغ  التجب  دور  تعل  طسمصئ،  ظصاحات  التعار 
إلصاطئ الثقشئ، والطرغصئ الاغ غسغر سطغعا لطعخعل 
شطسطغظ،  لصدغئ  التجب  ظزرة  وضثلك  غاغاه.  إلى 
شغ  الشعص  شغ  غضعن  ق  الصدغئ  عثه  تض  وأن 
إذار  شغ  بض  لطعاصع،  والثدعع  الاظازقت  طساظصع 

تترغك جغعش افطئ وصعاعا المثاطفئ إلزالئ ضغان غععد، وإسادة التص إلى افطئ. ضما تط سرض سثد طظ 
ضاإ وإخثارات التجب، الماسطصئ بأشضار اإلجقم.

طاوالت حوارية في غزة تناقش قضية الخالفة وفلسطين

ضمظ الفسالغات السالمغئ الاغ غظزمعا تجب الاترغر بمظاجئئ ذضرى عثم دولئ الثقشئ الـ٩٧ قجاظعاض 
افطئ اإلجقطغئ وحتث عماعا إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، ظزط الصسط الظسائغ شغ 
٢٠١٨م،  ١٤ ظغسان/أبرغض  ١٤٣٩عـ المعاشص  ٢٧ رجإ المترم  تجب الاترغر/ وقغئ لئظان غعم السئئ، 

الثقشئ". "أصغمعا  حسار  تتئ  طسغرة 

حزب التحرير/ والية لبنان
القسم النسائي "مسيرة أقيموا الخالفة"


