
أيها الجند المسلمون!
كيف يحاَرب اإلسالم

وأنتم تشهدون؟!

رحغث؟  رجض  طظضط  ألغج  المسطمعن:  الةظث  أغعا 
ضغش غتاَرب اإلجقم وأظاط تحعثون؟! ضغش تسائاح 
بقدضط طظ الضفار المساسمرغظ وق تشطغ الثطاء شغ 
اآلطر  عع  بقدضط  شغ  الشرب  غضعن  ضغش  سروصضط؟! 
الةظث  أغعا  إظضط  بسعاطضط؟!  تصثشعظه  وق  الظاعغ 
لقجقم  أطظاء  تراجًا  ضاظعا  السزماء؛  أولؤك  أبظاء 
ودولاه  صدغاعط،  اإلجقم  شضان  والمسطمغظ 
دولاعط، ظخروا اهللا شظخرعط، وضاظعا طظ الخادصغظ. 
غساظعخ  الاترغر  تجب  إن  المسطمعن:  الةظث  أغعا 
تصعطعا  أن  وغثسعضط  سجائمضط،  وغساظفر  عممضط، 
روا شغ عآقء التضام الثغظ  هللا طبظى وشرادى شاافضِّ
ئعط أسثاؤضط سطى رصابضط، شعط صث ارتضئعا شغ  ظخَّ
تضمعط ضض طا عع جغأ، بض ضض طا عع أجعأ، شثثوا 
اهللا  غثخطضط  ق  تاى  سطغعط،  وغغِّروا  أغثغعط،  سطى 
شعغ  وصسئ  إذا  المخغئئ  شإن  السثاب،  شغ  طسعط 
تخغإ الزالمغظ بزطمعط، وضثلك تخغإ الساضاغظ 
َظلَُموا  ِيَن  َّ ا تُِصينَبَّ  الَ  فِْتَنًة  ﴿َوايَُّقوا  الزطط  سطى 
وصث  الِْعَقاِب﴾.  َشِديُد   َ ابَّ نَّ 

َ
أ َواْعلَُموا  ًة  َخاصَّ ِمْنُكْم 

أوتى اهللا جئتاظه إلى رجعله  شغما أخرجه الارطثي 
طظ ذرغص أبغ بضر الخثغص رضغ اهللا سظه «ِإنَّ الَّاَس 
 ْ ُه َّ ُع َ َأْن َ ِه َأْوَش ْ ُوا َعَلى َيَ ْأُخ َ ْ َ َفَل َّاِل ِإَذا َرَأْوا ال
ُه». شفروا إلى اهللا أغعا المسطمعن، شروا  ُ ِِعَقاٍب ِمْ َّ
لثغظضط،  واظاخروا  المسطمعن،  الةظث  أغعا  اهللا  إلى 
غساظخرضط  الاترغر  تجب  إنَّ  ظئغضط.  راغئ  وأسطعا 
شاظخروه، وغساسغظ بضط شأسغظعه. أزغطعا تضط الزطط 
والمسطمغظ،  اإلجقم  دولئ  وأصغمعا  والزالمغظ، 
وإظضط  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثـقشئ 
سطى ذلك لصادرون بإذن اهللا، شإن جغعشضط عغ الاغ 
تضاطضط  سطغعا  غةطج  الاغ  الضراجغ  صعائط  ُتئصغ 
تطك  رْت  تضسَّ السغعف  تطك  سظعا  تثطَّْئ  شإن  صائمًئ، 
تغث  إلى  سظعا  التضام  وععى  وتظابرت،  الصعائط 
غطسظعط اهللا ورجعله والمآطظعن. ﴿إِنَّ يِف َهَذا َكَالذَلً 
افوان  آن  صث  اإلجقم  أطئ  غا  أق  َخبِِديَن﴾.  لَِقْوٍم 
وبثاخئ  لضط،  خخمًا  وتاثثوه  سثوضط  لاسرشعا 
طظ  والمثطخعن  المسطمغظ  بقد  شغ  الةغعش  صادة 
طظ  المسطمغظ  إلظصاذ  طثسعون  شإظعط  الصعة،  أعض 
الضفار  طظ  أجغادعط  ظفعذ  وإزاتئ  السمقء،  ذشغان 
باترغر الئقد طظ ضاشئ أحضال اقجاسمار: السسضري، 
تجب  شإن  لثا  والبصاشغ؛  واقصاخادي،  والسغاجغ، 
الاترغر غثسعضط جمغسًا لطسمض طسه قجاؤظاف التغاة 
اإلجقطغئ شغ تضط خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة 
أظض زطاظعا بإذن اهللا تسالى واهللا ظاخر دغظه وطزعر 
اْسَتِجيُبواْ  آَمُنواْ  ِيَن  َّ ا فَُّها 

َ
ك ﴿يَا  المثطخغظ.  سئاده 

أغعا  غا  حُيْيِيُكْم﴾.  لَِما  َدَخُكم  إَِذا  َولِلرَُّسوِل  ِبِّ 
غاعلى  أن  الضئرى  طخائئضط  طظ  إن  المسطمعن، 
وطظ  غسصطعن،  ق  شعط  سمغ  بضط  خط  تضام  أطرضط 
غخفص  طظ  التضام  عآقء  غةث  أن  افخرى  المخائإ 
إن  َطاُعوهُ﴾! 

َ
َفأ َقْوَمُه  ﴿َفاْسَتَخفَّ  الظاس  طظ  لعط 

المسطمعن،  أغعا  بضط،  غساثفعن  التضام  عآقء 
سطغضط  تص  أذسامععط  شإن  المعالك،  وغردوظضط 
 ْ ِبِه ِ َ ِ ْ َقُه ْ َصَّ اُء َم ْعِ ُأَمَ ُن َ ُ صعله : «ِإنَُّه َسَ
 َ َوَلْ ُه  ِمْ  ُ ْ َوَل ِمِّي   َ َفَلْ  ْ ِه ِ ُْل َعَلى   ْ ْ َوَأَعاَنُه َوَل  ْ ِبِه ِ َ ِ  ْ ْقُه ِّ َ ُ  ْ َل  ْ َوَم َض  ْ َ اْل َعَليَّ  اِرٍد  َ ُه َوُهَ َواِرٌد َعَليَّ ِب ْ َفُهَ ِمِّي َوَأَنا ِمْ ِه ِ ُْل ْ َعَلى  ُه ُِعْ
َض» أخرجه الظسائغ طظ ذرغص ضسإ بظ ُسةرة. ْ َ اْل

غسّرظا شغ تجب الاترغر/ وقغئ السعدان، وغحّرشظا تدعرضط المغمعن، لطمحارضئ شغ إتغاء الثضرى افلغمئ؛ 
الثضرى الباطظئ والاسسغظ إلجصاط دولئ اإلجقم (الثقشئ)، اجاظعاضًا لعمط الرجال والظساء، طظ أجض إسادتعا 
 ُ َّ ُن َما َشاَء  ُ ًَّة َفَ ِ ًا َجْ ُن ُمْل ُ َّ َت راحثة سطى طظعاج الظئعة، تتصغصًا لئحرى التئغإ طتمث  الصائض: «... ُث

ِة». َّ ُ َهاِج الُّ ُن ِخالَفًة َعَلى ِمْ ُ َّ َت َفَعَها ُث َفُعَها ِإَذا َشاَء َأْن َيْ َّ َيْ َن ُث ُ َأْن َت
ووأدًا لقتئاط الثي غخغإ بسخ المسطمغظ طظ جراء العاصع افلغط، وبسباً لفطض. وجغضعن المآتمر بسظعان:

(وأد اإلتئاط وبسث افطض... أعض السعدان ظمعذجًا)
* الجطان: السئئ ٣٠ رجإ ١٤٤٠عـ، المعاشص ٢٠١٩/٠٤/٠٦م طظ الساسئ الرابسئ سخرًا وتاى الساسئ الااجسئ لغقً.

* المضان: طرضج الحعغث الجبغر طتمث خالح الثولغ لطمآتمرات (الصاسئ الضئرى).
تدعرضط غسظغ اعاماطضط بصدغئ افطئ المخغرغئ.
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بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثس

السابع  الغعم  ظتافغ  وإذ  إظظا  المسطمعن:  أغعا 
وعغ  صطعبظا،  سطى  سجغجة  بثضرى  رجإ  طظ  والسحرغظ 
ذضرى اإلجراء والمسراج؛ الاغ أضرم اهللا الرتمظ الرتغط 
التجن  سام  شغ  الطاعر  صطئه  سظ  لغسري  بعا    رجعله 
سظعا،  اهللا  رضغ  خثغةئ  السغثة  زوجه    شصث  أن  بسث 

وسمه أبا ذالإ؛ بمعتعما وصث ضاظا له ظخرًا وسعظاً...
شإن غثًا الثمغج الباطظ والسحرغظ طظ رجإ ١٤٤٠عـ، 
لاصسغط  جئئا  ضاظئ  صطعبظا،  سطى  ألغمئ  ذضرى  سطغظا  تمر 
بقدظا أغادي جئأ، وجئئا لافرصظا وتحرذطظا؛ وعغ الثضرى 
عثه  وشغ   . الرجعل  دولئ  لعثم  والاسسعن  الباطظئ 
طظ  إلصاطاعا  السمض  بعجعب  ظثضرضط  التجغظئ  المظاجئئ 
جثغث خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة؛ لسض اهللا غسري بعا 

سظ صطعبظا المضطعطئ وغسغث لظا سععد سجتظا وأطةادظا...

اصرأ شغ عثا السثد:
-  عض أطرغضا تصارب طظ تبئغئ 

    تضط التعبغغظ شغ حمال الغمظ؟! ...٢
-  أزطئ دغعن الئظعك الارضغئ: 

    أزطئ ربا وترب طظ اهللا ورجعله ...٢
-  الثغال السغاجغ (الفاظاازغا السغاجغئ) 
    الثي صث غخغإ العاسغظ جغاجغا ...٣
-  افردن إلى أغظ؟! الةجء الااجع ...٤

-  دور اإلسقم وطعاجعاه 
   شغ تحعغعه خعرة اإلجقم والمسطمغظ ...٤

http://www.alraiah.net :افربساء ٢٧ طظ رجإ ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٣ ظغسان/أبرغض ٢٠١٩ طـ                                             الرائث الثي ق غضثب أعطه                    السثد: ٢٢٨ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ 

ضطمئ السثد

العجغمئ  بسئإ  الةجائر  شغ  الظزام  جظعن  جظ  لصث 
الساتصئ الاغ طظغ بعا التجب التاضط (جئعئ الاترغر 
شعضع  ١٩٩٠؛  جظئ  الئطثغات  اظاثابات  شغ  العذظغ)؛ 
صسما طظ رطعز الةئعئ شغ السةعن، وصام باسثغقت 
صام  الاغ  المداغصات  ورغط  اقظاثابات.  صعاظغظ  سطى 
بعا التجب التاضط ضث جئعئ اإلظصاذ، ورغط الاثخقت 
دخطئ  الترضئ  أن  إق  اقظاثاب،  صعاظغظ  شغ  لخالته 
اقظاثابات الاحرغسغئ جظئ ١٩٩١ وشازت بـ ١٨٨ طصسثا 
طظ أخض ٢٣٢ طصسثا؛ شغ تغظ إن التجب التاضط لط 
غتخض إق سطى ١٢ طصسثا، شةظ جظعن الصعى الشربغئ 
طغاران  شراظسعا  رئغسعا  خرح  تغث  شرظسا؛  وخاخئ 
شغ ذلك العصئ صائق: (إذا ظةح ووخض افخعلغعن إلى 
تضط الةجائر؛ شسعف أتثخض سسضرغاً؛ ضما تثخض بعش 
شغ بظما)... وصث تثخض الةغح الةجائري بإغساز وتساوٍن 
طع الشرب خاخئ شرظسا، وألشى ظاائب اقظاثابات، واسائر 
طسسعرة  جئعئ اإلظصاذ جماسئ طتزعرة، وأسطظ ترباً 
سطى الثساة المسطمغظ والمآغثغظ لعط؛ وضان أجعأ طا 
شغ عثه الترب طا صام به الظزام طظ تمقت طظزمئ؛ 
(شرظسغئ)؛  غربغئ  خارجغئ  طسطتئ  صعى  طع  بالاساون 
بتمقت صاض وتخفغات باجط الظاحطغظ المسطمغظ؛ 
خاخئ أظخار وطآغثي جئعئ اإلظصاذ.. وصث ضان الظزام 
رغط  المسطمغظ؛  بالظاحطغظ  افسمال  عثه  غطخص 
سظث  وطسروشئ  طفدعتئ  ضاظئ  العصائع  طظ  ضبغرا  أن 
الظاس؛ بأن المسطمغظ ق غصعطعن بمبض عثه افسمال، 
وصث اتدح افطر، وضحفئ التصائص سظثطا صام ضئاط 
شغ الةغح الةجائري بفدح جرائط الظزام؛ وضان أبرز 
عآقء الدئاط تئغإ جعغثغئ؛ تغث ألش ضاابا بعثا 

الثخعص جماه "الترب الصثرة".
إن طسألئ الاآطر سطى البعرات، وتدطغطعا جعاء أضان 
وطحععر  طسروف  أطر  عع  غغرعا  شغ  أم  الةجائر،  شغ 
الاترر  شبعرة  اإلجقطغ.  السالط  ضض  شغ  وطضحعف 
الصرن  بثاغات  شغ  الفرظسغغظ  سئعدغئ  طظ  الةجائري 
الماضغ وأواجطه؛ ضاظئ ذات ذابع إجقطغ، وضاظئ 
شغ  تطمح  إجقطغئ؛  روتا  أغدا  شغعا  الصاالغئ  الروح 
المشاخإ  الضاشر  وطصاتطئ  واقجاحعاد،  الةعاد 
الضفار  تتاغض  الةجائر  تتررت  أن  وبسث  طظه.  والاترر 
أظفسعط  ظسئعا  طمظ  الصادة  بسخ  طع  الفرظسغعن 
لطبعرة والبعار، شصاطعا بصطإ المعازغظ، وصطش البمرة 
المشمعجئ بثطاء الحعثاء افبرار، بطرغصئ تثالش شضر 
الظاس وذرغصئ سغحعط، بط صاطعا باطئغص الصعاظغظ 

الشربغئ، بثل الحرغسئ اإلجقطغئ.
المعازغظ،  صطإ  أخرى  طرة  اقجاسمار  غتاول  والغعم 
لرطعز  الراشدئ  السارطئ،  البعرة  عثه  سطى  والاآطر 
شغ  الظاظر  وإن  به.  المرتئطئ  ولفتجاب  اقجاسمار 
أتجاب  طظ  وراءعا  غصش  وطظ  التضعطئ،  أسمال 
إلصخاء  الاالغئ  بافسمال  تصعم  أظعا  غرى  سطماظغئ؛ 
وطظ  له،  تثسع  الاغ  والةماسات  السغاجغ  اإلجقم 

غآغثعط طظ طثطخغظ:
أو  التاضط،  التجب  خاخئ  العذظغئ  الاغارات  إبراز   -١
المسمعسئ  اإلسقم  وجائض  شغ  الغسارغئ،  افتجاب 
والمرئغئ، وشغ العصئ ظفسه ذمج وإصخاء افتجاب 
اإلجقطغئ المثطخئ، أو الرطعز الصغادغئ شغعا؛ طع أن 
تتمض  فظعا  سام  ورأي  واجع،  تأغغث  لعا  الرطعز  عثه 

المحروع اإلجقطغ السغاجغ.
تظادي  الاغ  اإلجقطغئ؛  الاغارات  بسخ  إبراز   -٢
ترضئ  طظعب  سطى  والعجطغئ؛  واقظفااح  بالترغات 
الظعدئ الاعظسغئ؛ وذلك لطمج افتجاب اإلجقطغئ 

المثطخئ وذمج الثساة والسطماء المثطخغظ.
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

طظ  تالئ  جشراشغاعا  اطاثاد  سطى  افطئ  تسغح  بغظما 
طظ  والئآس  التجن  سطغعا  وغثغط  والدغاع،  الاحائ 
أذراشعا،  طظ  الدارغات  الضقب  وتظعحعا  جاظإ،  ضض 
وأبثظاه  إق  حئرًا  جسثعا  شغ  أبصئ  شما  صطئعا  وطظ 
جراتاً، وترضاه غظجف دطاً، ترخظا سطى أن ظطفئ افظزار 
ظتع بصسئ الدعء شغ ظعاغئ الظفص، واجاعثظا أن ظتمض 
غاغاعط،  إلى  ذرغصعط  لطظاس  تظغر  الاغ  الظعر  صظادغض 
شرشسظا حسار "الثقشئ ظخر طظ اهللا وشاح صرغإ"، وضطظا 

ُكُم اهللاُ َفَال ذَللَِب لَُكْم﴾. بصئ ﴿إِْن َفْنرُصْ
رواغاته،  تظصطع  وق  خفتاته،  تظاعغ  ق  الظخر  ضااب 
رجط تروشه وضطماته إغمان وبصئ باهللا، وسجائط وغصغظ، 
إبراعغط  عثا  اهللا،  سطى  تعضض  وتسظ  وبئات  وإسثاد 
الثطغض جقم اهللا سطغه ضاظئ ﴿َحْسبَُنا اهللاُ َونِْعَم الَْوكِيُل﴾ 
غظئخ بعا صطئه صئض أن غظطص بعا لساظه لاثدع الظار 
فطر خالصعا وطعصث حسطاعا ﴿ُكوىِي بَْرداً وََسَالماً﴾، وتطك 
﴾ لغطاصغ الماء سطى أطر  ِّ َمْغلُوٌب َفانَترِصْ َ

دسعة ظعح ﴿ك
ودجر  ألعاح  ذات  سطى  طسه  وطظ  ظعح  شُظةغ  صثر،  صث 
جَمْرَاَها َوُمرَْساَها﴾، وشغ التثغث سظ التالئ   ِ ﴿ِۢ ابَّ
السقم،  سطغه  طعجى  خاضه  الثي  والخراع  الفرسعظغئ 
شغما غحئه تالئ الخراع بغظظا وبغظ تضاطظا الغعم، والثي 
لط تضث جعرة طظ جعر الصرآن إق وتتثبئ سظه لسزط 
جئتاظه  جمغساً  غطثخعا  والثي  شغعا  والسئرة  الثرس 
ِيَن اْسُتْضِعُفوا يِف  َّ ن غَُّمنَّ بَلَ ا

َ
وتسالى بصعله ﴿َونُِريُد أ

َْعلَُهُم الْوَارِعنَِي﴾.
َ

ًة َوجن ئِمَّ
َ
َْعلَُهْم أ

َ
ْرِض َوجن

َ ْ
األ

أطئ  أظظا  افذعان  سظ  تشغإ  أق  غةإ  الاغ  التصغصئ 
اإلجقم اطاثاد لاطك السطسطئ الثعئغئ طظ أظئغاء اهللا 
افحراف افذعار افخغار، والثغظ آطظعا طسعط والاابسغظ 
َبُعوهُ  ايَّ يَن  ِ لَثَّ بِإِبْرَاِهيَم  اجَّاِس   َ ْو

َ
أ ﴿إِنَّ  بإتسان،  لعط 

﴿َقْد  الُْمْؤِمننَِي﴾،   ُّ ِ َو  ُ وَابَّ آَمُنوا  ِيَن  َّ وَا اجَّيِبُّ  َذا  َوَهٰ
ِيَن َمَعُه﴾، وإن  َّ ْسَوٌة َحَسَنٌة يِف إِبْرَاِهيَم وَا

ُ
اَكنَْت لَُكْم أ

َِد 
َ

جظئ اهللا طاضغئ شغ ظخرة سئاده الماصغظ ﴿َولَن جت
ِ َيْبِديالً﴾، وإن وسث اهللا صائط إلى غعم الثغظ  لُِسنَِّة ابَّ
ِيَن  َّ ا  ُ ابَّ ﴿وََعَد  المآطظغظ  لسئاده  والامضغظ  بالظخر 
ْرِض 

َ ْ
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف األ آَمُنوا ِمنُكْم وََعِملُوا الصَّ

ِي  َّ نَنَّ لَُهْم ِديَنُهُم ا َُمكِّ َ ِيَن ِمن َقْبلِِهْم َو َّ َكَما اْسَتْخلََف ا
َفْعُبُدونيَِن  ْمناً 

َ
أ َخْوفِِهْم  َنْعِد  مِّن  َجَُّهم  َُبدِّ َ َو لَُهْم   ٰ َ اْرتَ

ُهُم  َِك 
ٰ

وَح
ُ
َفأ لَِك 

ٰ
َذ َنْعَد  َكَفَر  َوَمن  َشيْئاً   ِ يرُْشُِكوَن  َال 

ِكنَّ 
َولَٰ وَْعَدهُ   ُ ابَّ خُيْلُِف  َال   ِ ابَّ ﴿وَْعَد  الَْفاِسُقوَن﴾، 

ْكرَثَ اجَّاِس َال َفْعلَُموَن﴾.
َ
أ

إن تال السالط الغعم وطا تساظغه الئحرغئ طظ ظطط وظقم 
ق تض له إق اإلجقم، ولضغ غساطغع اإلجقم ضمئثأ أن 
غمارس دوره شغ إظعاض افطئ، وإظصاذ الئحرغئ ق بث له 
طظ دولئ، تدسه طعضع الاطئغص، وإذا وصفظا أطام عثه 
التالئ طظ الاحرذم والدغاع والزطط المظاحر شغ أخصاع 
بمةامسات  غفاك  غضاد  الثي  والةعع  والفصر  السالط، 
بأضمطعا، واقظتقل افخقصغ، والافضك افجري، وجطسظئ 
المرأة، والةحع والطمع والععس المادي الثي غثظص 
الرأجمالغ  وظزاطعا  الشربغئ،  التدارة  بسئإ  السالط 
المةرم، وشغ العصئ ظفسه بالظزر إلى ضط الظخعص 
الحرسغئ الاغ تعجإ التضط بما أظجل اهللا، وتفرض سطغظا 
الاعتث ضأطئ، ووجعب بغسئ خطغفئ غتضمظا بما أظجل اهللا، 
ُموَك فِيَما َشَجَر بَيَْنُهْم﴾،  ٰ حُيَكِّ َّ ﴿َفَال َوَربَِّك َال يُْؤِمُنوَن َح
َّْم حَيُْكم بَِما  ُ﴾، ﴿َوَمن ل نَزَل ابَّ

َ
ِن اْحُكم بَيَْنُهم بَِما أ

َ
﴿وَأ

َِك ُهُم الْاَكفُِروَن﴾ وشغ التثغث سظ سئث 
ٰ

وَح
ُ
ُ َفأ نَزَل ابَّ

َ
أ

اهللا بظ سمر رضغ اهللا سظعما سظ الظئغ اهللا  أظه صال: 
َة َلُه  َّ َاَمِة َوَال ُح ِ َم اْل ْ َاَعٍة َلِقَي َهللا َي  ْ ًا ِم ْ َخَلَع َي «َم
ًَة َجاِهَلًَّة» رواه  َعٌة َماَت ِم َ ِفي ُعُِقِه َبْ ْ َماَت َوَلْ َوَم
طسطط، طظ ذلك ضطه ظفعط أن الثقشئ والسمض إلغةادعا 
شرغدئ حرسغئ وضرورة بحرغئ، شالمسطمعن طضطفعن 
وغضمطعا  أطاظاعط  وغآدوا  الراغئ،  غتمطعا  أن  الغعم 
رجالاعط تةاه أظفسعط وتةاه السالط أجمع ﴿ُكنُتْم َخرْيَ 
وََسطاً  ًة  مَّ

ُ
أ َجَعلَْناُكْم  لَِك 

ٰ
﴿َوَكَذ لِلنَّاِس﴾،  ْخرَِجْت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ

َُكونُوا ُشَهَداَء بَلَ اجَّاِس﴾. حكِّ
طظ  غسةإ  غرصئظا  والجطان  ظسغر  ضظا  الصرغإ  بافطج 

أطرظا ظامبض صعل الحاسر:
طظ ذا الثي رشع السغعف

لغرشع اجمك شعق عاطات الظةعم طظارًا
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

حزب التحرير/ والية السودان
دعوة لحضور مؤتمر الخالفة الرابع

الثقشئ ظخر طظ اهللا وشاح صرغإ
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بمظاجئئ الثضرى افلغمئ لعثم دولئ الثقشئ، وضمظ شسالغات تجب الاترغر السالمغئ لاثضغر افطئ بمخابعا 
طظ  الظئعة)  طظعاج  سطى  الراحثة  (الثقشئ  اإلجقم  دولئ  بإصاطئ  طةثعا  جابص  إلسادة  وقجاظعاضعا  الةطض 

جثغث، ظزط تجب الاترغر/ وقغئ لئظان طآتمره السظعي شغ ذرابطج الحام تتئ سظعان:
"دور السطماء شغ طعاجعئ السطماظغئ"

وذلك غعم افتث ٢٤ رجإ المترم ١٤٤٠عـ، المعاشص ٣١ آذار/طارس ٢٠١٩م، وصث حارك شغه جمع ذغإ 
طظ الماتثبغظ، وصث تضطض بالظةاح والتمث هللا.

تصغغط  طظزمئ  سظ  طصاق  روغارز  أظئاء  وضالئ  أوردت 
العضع المالغ لطثول "جااظثارد آظث بعر" أن الئظعك 
تغث  الماسبرة  الصروض  أزطئ  طظ  تساظغ  الارضغئ 
الئظضغ  الصطاع  شغ  الماسبرة  الصروض  ظسئئ  جاخض 
طظ  الممظعتئ  الصروض  طةمعع  طظ   ٪٨ الارضغ 
جغعاجه  الارضغ  اقصاخاد  شإن  وبالاالغ  الئظعك، 
طةمعسه  طا  أن  غسظغ  وذلك  لطشاغئ.  خسئئ  طحاضض 

١٨٨ ططغار لغرة ترضغئ جعف تخئح دغعظا طسثوطئ إطا 
ضطغا أو ججئغا طظ أخض ٢٣٥٣ ططغار لغرة وعع طةمعع 
الماسبرة  والثغعن  الئظعك.  طظ  الممظعتئ  الصروض 
غعطا   ٩٠ طظ  أضبر  سطغعا  طر  الاغ  الثغعن  تطك  عغ 
المارتإ  الربا  دشع  طظ  المثغظعن  غامضظ  أن  دون 
سطى الثغظ أو أخعل الثغظ أو ضطغعما. وتسائر ظسئئ 
تالغا.  السالط  شغ  الظسإ  أضئر  طظ  الماسبرة  الثغعن 
اقرتفاع  عثا  أن  بعر  آظث  جااظثارد  تصارغر  وتثضر 
ضسش  بطس  والثي  الماسبرة  الثغعن  ظسئئ  شغ  الضئغر 
طا ضاظئ سطغه صئض جظئ عع ظاغةئ ذئغسغئ قظثفاض 
جسر الطغرة الارضغئ والثي تةاوز ٣٠٪ طظ جسر خرف 
الطغرة طصابض الثوقر صئض جظئ تصرغئا. وطظ المتامض 
أن تسعد طظزمئ جااظثارد آظث بعر لاثفغخ الصغمئ 
العضع  سطى  تتسظ  غطرأ  لط  إذا  لارضغا  اقئاماظغئ 
تسعد  أن  المتططعن  تعصع  وصث  واقصاخادي.  المالغ 
 ٦,٨٨ جسر  إلى  لاخض  لقظثفاض  الارضغئ  الطغرة 

طصابض الثوقر خقل افسعام البقبئ الصادطئ.
طالغ  ظزام  أي  شغ  الماسبرة  الثغعن  أعمغئ  وتضمظ 
بظضغ وطظه ترضغا، شغ ضعظه طآحرا أجاجغا سطى طصثرة 
المحارغع  تمعغض  سمطغئ  شغ  اقجامرار  سطى  الئظعك 
طظ خقل الصروض. تغث إن تسبر الصروض، غسظغ أن 
المثغظغظ  وشاء  خقل  طظ  لطئظعك  المال الراجع  ضمغئ 
المثغظعن  تسبر  ضطما  تصض  الئظك  تةاه  بالاجاطاتعط 
غسةج  شتغظ  وخثطاتعا.  رباعا  أو  الثغعن  جثاد  سظ 
المثغظعن سظ جثاد ١٨٨ ططغار دوقر، شعثا غسظغ أن 
الئظعك طظ أجض أن تتاشر سطى سمطعا واقجامرار شغ 
اإلصراض جاضعن طدطرة أن تثفخ صغمئ الصروض 
لغرة  ططغار   ١٨٨ بمصثار  الثغظ  لطالئغ  تمظتعا  الاغ 
سطى طثى السظغظ المططعب شغعا جثاد عثه الثغعن. 
شطع ضاظئ صغمئ شاتعرة جثاد الثغظ السظعغئ تساوي 
طبق ٢٠٪ طظ صغمئ الثغظ الماسبر أي طا غسادل ٣٧,٦ 
ططغار لغرة، وضاظئ صغمئ جثاد الثغظ الضطغ ٤٧٠ ططغار 
لغرة، شإن الئظعك جاضعن صادرة سطى تصثغط صروض 
ططغار لغرة. وإذا   ٤٣٢,٤  = ٤٧٠-٣٧,٦ بما ق غجغث سطى 
شغ  تخض  ضما    ٪٥٠ لاخئح  الثغعن  شحض  اجامر 
الغعظان طبق شإن طصثار الصروض الاغ تصثطعا الئظعك 
طا  أي  افتعال  أتسظ  شغ  لغرة  ططغار   ١٩٧ تاةاوز  ق 
إلدارة  غضفغ  ق  وعثا  شصط،  دوقر  ططغار   ٣٦ غسادل  
سةطئ اصاخاد ضثط ضاقصاخاد الارضغ، طا غسظغ أن 

سةطئ اإلظااج ودورة المال جغخغئعا حئه حطض تام.
والةثغر بالثضر أن تسبر الصروض وشحطعا تاى سطى 
طحارغع  تسبر  إلى  جغآدي  اآلن  عع  ضما   ٪٨ طساعى 
طظ  ضبغرا  أن  خاخئ  الارضغ،  اقصاخاد  شغ  ضبغرة 
طثاطفئ.  صروض  طظ  الامعغض  طاسثدة  المحارغع 

شاسبر صرض طسغظ صث غآدي إلى تسبر صروض أخرى 
ظسئئ  زغادة  أجئاب  أتث  عع  عثا  ولسض  وعضثا... 
 ٪٨ إلى   ٪٤ طظ  الدسش  بمصثار  الماسبرة  الصروص 
الئغاظغ  الرجط  إلى  ظزرظا  وإذا  جظئ.  طظ  أصض  خقل 
لعجثظاعا   ٢٠٠٨ سام  أزطئ  خقل  الماسبرة  لطصروض 
بثأت تاجاغث حغؤا شحغؤا تاى وخطئ أسطى صمئ سام  

٢٠١٠. ضما عع طئغظ شغ الحضض الاالغ:

الربعغئ  الئظعك  تخغإ  تظفك  ق  الاغ  التاقت  وعثه 
تساب  سطى  برواتعا  وتجغث  الربا  سطى  تسغح  الاغ 
الثي  اقصاخاد  شغ  تفاك  شاؤئ  طا  الظاس،  أطعال 
المحارغع  وتمعغض  الربعغئ  الصروض  سطى  غسامث 
وطظعا  السالمغئ  اقصاخادغات  تدرب  وعغ  بالربا. 
ترضغا الغعم ضض تغظ. وق غسائر الظاس طما غحاعثون 
طظ دطار اصاخادعط وذعاب أطعالعط وغسعدون لما 
ضعارث  سطى  وباجامرار  غمرون  وعط  سطغه،  ضاظعا 
ضمظ  وعط  الربعغئ!  وبغعتعط  بظعضعط  أخابئ 
وخفعط اهللا سج وجض غمرون سطى أطط أعطضعط اهللا 
ْرنَا اْآلَخِريَن  َوإِنَُّكْم  بثظعبعط وق غسائرون ﴿ُعّمَ َدّمَ
َيْعِقلُوَن﴾  َفَال 

َ
أ َوبِاللَّْيِل    ْصبِِحيَن  ّمُ َعلَْيِهم  وَن  لََتُمّرُ

ْرِض 
َ ْ
َماَواِت َواأل ْن آيٍَة فِي الَسّ يِّن ِمّ

َ
وضصعله تسالى ﴿َوَكك

وَن َعلَْيَها َوُهْم َقْنَها ُمْعرُِضوَن﴾. َفُمُرّ
ألط غأن لمسطمغ ترضغا وغغرعا طظ بقد المسطمغظ 
وأظه  اآلشات،  أحث  طظ  آشئ  عع  الربا  أن  غسطمعا  أن 
ألط  اصاخادعط؟!  وطثطر  أطعالعط  طعطك  حك  ق 
َِّيْرُبَو  ل ًبا  رِّ ِمّن  آتَيُْتم  ﴿َوَما  وجض  سج  اهللا  صعل  غثرضعا 
ِ﴾ أي أن المال الثي  ْمَواِل الَنّاِس َفَال يَْرُبو ِعنَد اَبّ

َ
فِي أ

ربعغئ  زغادة  وغجغث  الظاس  أطعال  تساب  سطى  غظمع 
ضالظار  آشئ  عع  المعارد  وزغادة  باإلظااج  لعا  سقصئ  ق 
غثرك  أولط  تترصه؟!  طا  تةث  لط  إن  ظفسعا  تترق 
بسث طظ آطظ باهللا والغعم اآلخر أن أحث ترب غمضظ 
أن غاسرض لعا الئحر عغ ترب اهللا سج وجض والاغ 
خرغتئ  تربا  اهللا  غسطظ  ولط  ضاحفئ،  طظ  لعا  لغج 
زغادة  سطى  والساططغظ  الربا  آضطغ  سطى  إق  ضاابه  شغ 
َ َوَذُروا  ّفَُها الَِّذيَن آَمُنوا اّيَُقوا اّبَ

َ
افطعال بالربا؟! ﴿يَا ك

َيْفَعلُوا  لَّْم  َفإِن    ْؤِمنِيَن  ّمُ ُكنُتم  إِن  َبا  الّرِ ِمَن  بَِقَي  َما 
ِ َوَرُسولِِهۖ  َوإِن تُبُْتْم َفلَُكْم ُرُءوُس  َذنُوا بَِحْرٍب ّمَِن اّبَ

ْ
َفأ

ْمَوالُِكْم َال َيْظلُِموَن َوَال ُيْظلَُموَن﴾.
َ
أ

ولضظ التصغصئ الاغ ق طفر طظعا وق طفر طظ السخ 
سطغعا بالظعاجث عغ أن ظزام الئظعك الربعي عع ججء 
طختعب  رأجمالغ،  اصاخادي  ظزام  طظ  غاةجأ  ق 
إبساد  سصغثة  سظ  طظئبص  سطماظغ،  دغمصراذغ  بظزام 
الثغظ واإلجقم سظ تغاة الظاس وحآوظعط، وبالاالغ 
شإظه ق جئغض لطثقص طظ عثه اآلشئ والطاطئ الضئرى 
اقصاخادي  الظزام  باطئغص  إق  الماتصئ  والضاربئ 
إجقطغئ  دولئ  جغاجغ؛  بظزام  طختعب  اإلجقطغ، 
سطى طظعاج الظئعة، طظئبصئ سظ سصغثة سصطغئ ختغتئ 
له.  حرغك  ق  طسئعدا  وإلعًا  ربا  وجض  سج  باهللا  تآطظ 
غمضظ  وتثعا  السصغثة  وعثه  وتثه  الظزام  وبعثا 
شغ  الظاس  جماعغر  أطام  غصش  أن  المسطمغظ  لثطغفئ 
ترضغا وشغ باصغ بقد المسطمغظ غصعل ضما صال رجعل 

 «ٌع ُض ًا َمْ لُّ ِر اهللا : «َأَال ُ

غرون  فظعط  خفه  شغ  غصاتطعن  الظاس  غةسض  طما 
سظ  غثاشع  الثي  عع  التعبغ  أن  السطتغئ  بظزرتعط 
وعثا  المتاطغظ،  طع  غصاتض  اآلخر  الطرف  وأن  العذظ 
بثقف  غعم  بسث  غعطا  حسئغاعط  اظتسار  إلى  غآدي 
التعبغغظ. شالمآتمر واإلخقح خقل شارة تضط خالح 
زرسعا سصغثة العذظ شغ ظفعس أعض الغمظ شأخئتئ 
التغاة،  شغ  جطعضعط  شغ  تآبر  طفاعغط  أشضارعا 

والتعبغعن عط طظ صطفعا بمارعا.
جئئئ  صث  الثاطج  ساطعا  جاثخض  الاغ  الترب  إن 
المخظعسئ  وافطـــراض  والــثطــار  والــثــراب  الــضــعارث 
بأغث آبمئ (الضعلغرا) والاغ راح ضتغاعا المؤات خقل 
افجابغع الماضغئ شغ بسخ المتاشزات رغط الاضاغط 
بظعد  تتصغص  طظ  تصارب  أطرغضا  إن  سطغعا.  الحثغث 
ظفعذ  إخراج  بسث  ظفعذعا  بسط  إلى  الراطغئ  خطاعا 
ذلك  شغ  وغساسثعا  الغمظ،  حمال  طظ  برغطاظغا 
طتاخرة السسعدغئ لطمصاوطئ وطظسعا طظ إلتاق افذى 
بالتعبغغظ، شصث طظساعط شغ ظعط بطغراظعا طظ الاصثم 
خعب خظساء طظث جظعات، وعا عغ تصعم بثثقن صئائض 
لمرتجصاعا  وأوسجت  طسعط  أظعا  تزاعرعا  بسث  تةعر 
باعصغش ضض الةئعات لغرضج التعبغعن صعتعط شغ جئعئ 
تةعر شغثدسععا لسغطرتعط لضغ غرجطعا رجالئ إلى 
الصئائض افخرى أن التعبغ طصاتض ق ُغصعر وأن البعرة 
سطغه طخغرعا المعت شغ طعثعا خاخئ بسث أن اصاتط 
تةعر بآقف المصاتطغظ وصام بالصاض والاحرغث والاظضغض 
وتفةغر المظازل لئث الرسإ شغ صطعبعط، وظعر لطظاس 
ضثب ودجض السسعدغئ والمصاوطئ شصث ضاظئ المصاوطئ 
عائطئ  صعة  وتمطك  تةعر  طظ  ضغطعطارات  بسث  سطى 
غدعن  شغ  ضطعا  تةئ  طتاشزئ  تضاسح  أن  تساطغع 
افجئعع  شغ  السسعدي  الطغران  ضــرب  ضما  ــام،  أغ
سطى  ضاظئ  أن  بسث  الةعف  شغ  المصاوطئ  الماضغ 
وحك السغطرة سطى طعاصع صث غةسطعا تصطإ المسادلئ 
تمظع  أطرغضا  ورائعا  وطظ  السسعدغئ  فن  لخالتعا 
أطرغضا  جئروت  شإن  وسطغه  بالتعبغغظ؛  الثطر  إلتاق 
طظ  وسمقئعا  برغطاظغا  وسةج  لطتعبغغظ  وطساظثتعا 
لخالتعط  غصطإ المسادلئ  سطى التعبغغظ  تصثم  إتراز 
أطرغضا  أن  غآضث  ذلك  إن  ذلك،  سطى  صثرتعط  رغط 
تبئغئ  وعع  أق  السغاجغ  عثشعا  تتصغص  طظ  تصارب 
التعبغغظ شغ التضط شغ حمال الغمظ. أطا الةظعب شعع 
شغ صئدئ برغطاظغا سظ ذرغص اإلطارات وأتئاسعا، ورغط 
جسغ أطرغضا سظ ذرغص التراك الاابع لعا (تراك باسعم) 
لجسجسئ ظفعذ اإلظةطغج شغ الةظعب إق أن برغطاظغا تثسط 
سمغطعا الجبغثي وتسسى إلى شرض طةطسه اقظاصالغ 
ضسططئ أطر واصع تثسمه اإلطارات المظفثة لمثططاتعا 
شغ الغمظ، وضان الجبغثي صث ألصى ضطمئ شغ طةطج 
إلى  ذلك  طظ  اإلظةطغج  وغعثف  الئرغطاظغ،  السمعم 
وعع  الةظعب  شغ  التراك  غمبض  الثي  عع  وأظه  إبرازه 
عط  اقظاصالغ  وطةطسه  شعع  بالتضط  طظعط  المثعل 
طظ غمبض أعض الةظعب ضما غجسمعن... وعضثا غتاثم 
سمقئعط  ذرغص  سظ  وبرغطاظغا  أطرغضا  بغظ  الخراع 

والدتغئ عط أعض الغمظ.
ق  غغرعما  أو  برغطاظغا  أو  أطرغضا  جــعاء  الضفار  إن 
غساطغسعن تظفغث طثططاتعط إق سئر سمقئعط طظ 

أبظاء المسطمغظ الثغظ باسعا بثغظعط دظغا غغرعط.
غا أعض الغمظ! ق غساطغع الضفار تظفغث طثطط واتث 
سطى  شثثوا  إشحاله  وصررتط  خطعرته  سطى  وسغاط  إذا 
أغثي السمقء صئض أن تشرق السفغظئ بأضمطعا، واسمطعا 
طع تجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ الاغ 
تسغث جططاظضط المشاخإ طظ أسثائضط وتطئص حرع 
ربضط وتسغثضط خغر أطئ أخرجئ لطظاس ضما ضظاط طظ 

 صئض، وشغ ذلك شطغاظاشج الماظاشسعن

عض أطرغضا تصرتب طظ تبئغئ تضط 
التعبغني يف حمال الغمظ؟!

تةّعج التعبغعن لطصغام بالفسالغات المثاطفئ ضالعصفات 
غعم  شغ  الساطئ  المغادغظ  شغ  والازاعر  اقتاةاجغئ 
٣/٢٦ الثي خادف الثضرى الرابسئ لطاخثي لطسثوان 
سثد  أضئر  لتحث  التعبغعن  وجسى  الغمظ،  سطى 
اجامرار  طساشطغظ  الحسئغئ  تاضظاعط  لئظاء  طمضظ 
غعم  طظ  اباثاء  الثاطج  ساطعا  دخطئ  الاغ  الترب 
٢٠١٩/٣/٢٧ وق زال الئسخ طظ أعض الغمظ غخثق 
افغظغئ الصثغمئ الاغ تسئر ضطماتعا أن صعات الاتالش 
بصغادة السسعدغئ جاءت لطصداء سطى التعبغغظ وتترغر 
الغمظ طظ المث الفارجغ الثي تجرسه إغران وأتئاسعا! 
أن  الظعار  رابسئ  شغ  ضالحمج  الساذسئ  والتصغصئ 
التعبغغظ  إلظصاذ  جــاءت  المحؤعطئ  التجم  ساخفئ 
ولغج لطصداء سطغعط، ولاصعغاعط ولغج إلضساشعط، 
ولابئغئ تضمعط ولغج قصاقسه. شأطرغضا عغ الثاسط 
التصغصغ لطتعبغغظ، أطا إغران والسسعدغئ شعغ أدوات 
تصعم  شإغران  المرجعم،  دوره  له  طظعما  وضض  أطرغضا 
بابصغش التعبغغظ وتسطغتعط شغ السر وتثرغئعط، أطا 
السسعدغئ شاازاعر بأظعا ترغث الصداء سطغعط وذلك 
وإبرازعط  تةمعط  وتضئغر  لعط  حسئغئ  تاضظئ  لئظاء 
سمقق  أظعط  إسقطغا  وإظعارعط  تصغصاعط  غغر  سطى 
شصث  سطغعط.  الترب  باجامرار  إق  ضسرعط  غمضظ  ق 
أسطاعط طظ الصعة طا ق تساطغع إغران أن تفسطه شغ 
جاءت  أظعا  الساخفئ  شتصغصئ  جظعات،  سحر  طظ  أضبر 
واإلطــارات  عادي  غمبطه  الثي  اإلظةطغج  ظفعذ  إلزاتئ 
وأتئاسعط، وشغ المصابض تبئغئ تضط التعبغغظ ولغج 
اإلسقطغ  الاروغب  بسئإ  الئسخ  غاععط  ضما  إزالاه 
التصائص  صطإ  غاسمث  والثي  وأتئاسه  لطاتالش  الضاذب 
ظفعذ  شــإزاتــئ  تصغصاه،  غغر  سطى  الحغء  وإظــعــار 
اإلظةطغج وتبئغئ ظفعذ أطرغضا طضاظه سظ ذرغص تبئغئ 
وصث  فطرغضا  جغاجغ  عثف  عع  التضط  شغ  التعبغغظ 
رجمئ خطئ خئغبئ لاتصغص ذلك العثف تاضعن طظ 

بقبئ طرتضجات عغ:
١- إزاتئ ظفعذ اإلظةطغج طظ الغمظ والصداء سطى صعتعط 
واقجاغقء سطى طآجسات الثولئ الاغ بأغثغعط، وصث 
صاض  طظ  التعبغغظ  وطضظئ  ذلك  شغ  أطرغضا  ظةتئ 

الرئغج المثطعع سطغ سئث اهللا خالح.
٢- اإلطساك بعادي وأتئاسه وجسطعط طزطئ قجامرار 
الترب تاى غاط تبئغئ التعبغغظ ظعائغا، وصث اجاطاسئ 
أطرغضا جسض صعات عادي شغ صئدئ سمغطعا جطمان شصام 
باتةغمعا وطظسعا طظ إلتاق الدرر بالتعبغغظ ضالاصثم 

شغ جئعئ ظعط تاى تئصى خظساء بغث التعبغغظ.
٣- إضساب التعبغغظ الحرسغئ وخطع خفئ اقظصقبغغظ 
سظعط وذلك بئظاء التاضظئ الحسئغئ لعط سظ ذرغص 
اجامرار الساخفئ واقساراف بعط رجمغا طظ تضعطئ 
عادي شغ المفاوضات، وصث ظةتئ أطرغضا طظ خقل 
تتصغص  شغ  جطمان  ساخفئ  قجامرار  طساظثتعا 
الئظثغظ افول والباظغ شغ افسعام البقبئ الماضغئ بط 
اجامرت تسمض خقل السام الرابع لاتصغص الئظث البالث 

طظ الثطئ شغ خطغظ:
افول: الدشط سطى سمقء اإلظةطغج لصئعل المفاوضات 
خفئ  سظعط  وتظجع  حرسغئ  التعبغغظ  ُتضسإ  لضغ 
رجمغا،  بعط  غسارف  اآلخر  الطرف  وتةسض  اقظصقب 
المفاوضات  ططش  تترك  أن  أطرغضا  اجاطاسئ  وصث 
بسث أن تعصش أضبر طظ ساطغظ شضاظئ اتفاصغئ السعغث 
الطرف  وأجئرت  الحرسغئ  خفئ  التعبغغظ  طظتئ  الاغ 
التعبغغظ  وشث  رئغج  وتخاشح  ذلك  صئعل  سطى  اآلخر 
طتمث سئث السقم طع خالث الغماظغ بترارة غاعجطعما 

المئسعث افطمغ إلى الغمظ غرغفغث.
الباظغ: اجامرار الترب لئظاء التاضظئ الحسئغئ لطتعبغغظ 
طساشطئ تشطشض سصغثة العذظغئ شغ ظفعس أعض الغمظ 
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حزب التحرير/ والية لبنان
مؤتمر "دور العلماء في مواجهة العلمانية"

بمخابعا  افطئ  لاثضغر  السالمغئ  الاترغر  تجب  شسالغات  وضمظ  افلغمئ  الثقشئ  دولئ  عثم  ذضرى  بمظاجئئ 
طظ  الظئعة)  طظعاج  سطى  الراحثة  (الثقشئ  اإلجقم  دولئ  بإصاطئ  طةثعا  جابص  إلسادة  وقجاظعاضعا  الةطض 
جثغث سصث تجب الاترغر/ وقغئ تعظج غعم السئئ، ٢٣ رجإ المترم ١٤٤٠عـ، المعاشص ٣٠ آذار/طارس 

٢٠١٩م، طآتمره السظعي تتئ سظعان:
"بعرة افطئ: ظتع صطع اقجاسمار وإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة"

حزب التحرير/ والية تونس
مؤتمر "ثورة األمة: نحو قلع االستعمار وإقامة الخالفة على منهاج النبوة"



 السثد ٢٢٨  ٣افربساء ٢٧ طظ رجإ ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٣ ظغسان/أبرغض ٢٠١٩ طـ 

شغ حعر رجإ، تمر بظا ذضرى عثم الثقشئ، ذضرى ألغمئ لضظعا 
تتمض بغظ ذغاتعا بحرى خغٍر فطٍئ اساادت سطى الظععض بسث 
وطحروسا  إلعغًا  طئثأ  الظةاح؛  أجئاب  تماطك  فطئ  ضئعة،  ضض 
تدارغا ورجاق إن خدئ بعط الغّط خاضعه شغ جئغض اهللا وشغ 
المظاجئئ  وبعثه  لطسالمغظ.  رجالاه  وظحر  دسعته  تمض  جئغض 
غتغغ تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ عثه الثضرى 
"الثقشئ  حسار:  تتئ  طاسثدة  وشسالغات  بظحاذات  السام  عثا 
سثة،  أشضارا  افطئ  شغ  لغسجز  صرغإ"،  وشاح  اهللا  طظ  ظخر 
وعغ  حرسغ،  واجإ  وعغ  افطئ  خقص  عغ  الثقشئ  أعمعا: 
اقجاسمار.  عغمظئ  طظ  غتررعا  الثي  العتغث  السمطغ  الطرغص 
افطئ صادرة سطى الاشغغر رغط طا أخابعا وطا تاسرض له، وشغ 
  الاارغت والتاضر سئرة. الثقشئ عغ وسث اهللا وبحرى رجعله
الثولغئ  العةمئ  احاثاد  تسالى.  اهللا  بإذن  صرغئا  صائمئ  وعغ 
لطثطر  المساسمرغظ  إدراك  سطى  دلغض  افطئ  سطى  اقجاسمارغئ 

الثي غاعثد طخالتعط وظفعذعط شغ بقدظا. الثقشئ تاشزئ سطى شطسطغظ طظ افسثاء... وعغ الصادرة 
جاطئص  الثقشئ  وخثلاعا.  سطغعا  المسطمغظ  بقد  شغ  افظزمئ  تآطرت  أن  بسث  جثغث  طظ  تترغرعا  سطى 
اإلجقم الثي جغظصث الئحرغئ طظ حصاء الرأجمالغئ وأزطاتعا السغاجغئ واقصاخادغئ، وجغئطس اإلجقم شغ 

سعثعا طا بطس الطغض والظعار، شعثا طا وسثظا اهللا ورجعله، وخثق اهللا ورجعله.

سطى  صادرة  غغر  تدارتعط  أن  وغثرضعن  أطاطضط، 
إظصاذ الئحرغئ طظ الدظك والحصاء الثي أخابعا، وعط 
لثا  جثغث،  طظ  اجاماسظا  وغثحعن  إجقطظا،  غثحعن 
والفرصئ  الاحزغ،  تالئ  إلبصاء  ذاصاعط  بضض  غسسعن 
الاغ شرضععا سطغظا شغ طبض عثه افغام صئض زعاء طائئ 
وتروبعط  الحرجئ،  عةماتعط  غفسر  طا  وعع  سام، 
أدواتعط  عط  وتضاطضط  (اإلرعاب)  بتةئ  المخطظسئ 
شغ ذلك، شاجامسضعا بتئض اهللا وق تثاشععط وبصعا 
وعع  حغء  ضض  وخالص  خالصضط  شعع  جئتاظه  بعسثه 
طظ  طسه  وطظ  ظئغضط  ظخر  ضما  ظخرضط  سطى  الصادر 
افولى،  اإلجقطغئ  الثولئ  شأصاطعا  صئض  طظ  المآطظغظ 
وظتظ شغ ذضرى عثم خقشاضط ظثسعضط لطسمض طسظا 
إلصاطئ شرض اهللا السزغط واجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ، 
بحرى رجعل اهللا  بإصاطئ دولئ الثقشئ  لظتصص طساً 
َهاِج  ُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ ُ َّ َت الباظغئ سطى طظعاج الظئعة «ُث
ِة» خقشئ تطئص ضااب ربضط وجظئ ظئغضط، تظخر  َّ ُ الُّ
وتةمع  حسبضط  تطط  المطععف،  وتشغث  المزطعم 
تخعن  خشغرضط،  وترسى  ضئغرضط  ترتط  حمطضط، 
سثوضط  سظضط  ترد  أطعالضط،  سطى  وتتاشر  أسراضضط 
وسةمضط،  سربضط  بغظ  شغعا  شرق  ق  أصخاضط،  وتترر 
واتثة  وتربضط  واتثة  جطمضط  وأتمرضط،  أبغدضط 

غسسى بثطاضط أدظاضط.
ْكرَثَ اجَّاِس َال 

َ
ِكنَّ أ

ُ َوْعَدهُ َولَٰ ِ َال خُيْلُِف ابَّ ﴿َوْعَد ابَّ
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افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *
المئارضئ شطسطغظ

ضظا جئاقً شغ الةئال وربما جرظا
سطـى طـعج الئتـار بتـارًا

تغُث  "أططري  الستاب  أطغرعا  غثاذإ  دولئ  لظا  ضان 
سماله  طظ  آخر  وغططإ  إلّغ"،  سائٌث  خراجِك  شإنَّ  حؤِئ 
أن غظبروا الصمَح سطى رؤوِس الِةئال لضغ ق غصال: جاَع 
بسططاظظا  ععلظثا  تساظةث  المسطمغظ،  بقد  شغ  ذغٌر 
شغرد سظعا السثوان بصمخان ٤٠ طظ جظعده، وتساشغبه 
أظش  رغط  والطسام  بالمال  شغشغبعا  الةعع  طظ  إغرلظثا 
برغطاظغا الزالمئ، غعاط شاروصعا بأدق تفاخغض رساغاعا 
وراتاعا، تاى بطس به افطر أن غعاط لئشطئ تسغر شغ 
ذرصات المسطمغظ طثاشئ أن غسأله اهللا سظعا، غأتغعا 
ذقب السطط طظ ضض تثب وخعب لغظعطعا طظ طسغظ 
سطائعا الخاشغ وتدارتعا الجاخرة، ق غةرؤ أي ظالط 
سطى أن غثوس سطى ذرف شرد طظ رسغاعا طسطما ضان 
أم غغر طسطط، غصدغ صاضغعا بالتص والسثل ولع سطى 
صطع غث طتمث الفاتح، ق شرق بغظ الظاس شغ جظسعط 
شاتتغظ دخطظاعا  أو لعظعط أو دغظعط، إذا دخطظا أرضاً 
عثاة طعثغغظ ق ضالغظ وق طدطغظ، ظثرج الظاس طظ 
ظطمات سصائثعط إلى ظعر اإلجقم، ق ظظازسعط أرضعط، 
أو سرضعط، شإن أجطمعا شعط إخعاظظا شغ الثغظ، وإق 
شعط أعض ذطاظا ق غخغئعط جعء وق أذى بغظظا، تماغاعط 
والثشاع سظعط واجإ سطغظا، دولئ الظساء شغعا حصائص 
الظفج،  فجطعا  تئثل  وزوجئ  وبظئ  وأخئ  أم  الرجال، 
عغ صاضغئ أو طسطمئ، ذئغئئ أو طعظثجئ، خاتئئ رأي 

وطحعرة، وجغاجغئ وتاططئ دسعة وطةاعثة.
أغعا المسطمعن! إن أسثاءضط غثرضعن ضط عط أصجام 

تامئ: الثقشئ ظخر طظ اهللا وشاح صرغإ

الئطعلغ والرغادي والثي غعجث تالئ طظ اقجاشظاء سظ 
الاائع السغاجغ الغعطغ ظظا طظه أن افطعر خائرة إلى 
تغث طا تعخض إلغه التالئ الحسعرغئ الاغ ظاةئ سظ 

الاخثغص الةازم الصثري.
وطظ تاقت تطك الفاظاازغا صث غطةأ بسخ السغاجغغظ 
إلى اقساماد سطى المظةمغظ والسراشغظ إلسطائه ذلك 
الاخعر الثي غةسطه ضالرتى غثور تعله لغصعم بأسمال 
ذلك  وتعصع  تععط  تغث  إلى  العخعل  حأظعا  طظ 

السراف الضثاب.
وطظ تطك افجئاب لعثه الزاعرة السغاجغئ أغدا أن 
رجض الثولئ أو السغاجغ طا غعمه بالثرجئ افولى عع 
طاذا جغصعل سظه الاارغت وطاذا جغضاإ سظه المآرخعن، 

شاةث سغظه دائما سطى المآرخ.
وضثلك الجسغط البعري خاتإ افشضار الفاظاازغئ شسغظه 
بض  الحارع،  شغ  الظاس  ضض  سطى  ولغج  الحارع،  سطى 
الضراعغئ  سطغعط  اجاعلئ  الثغظ  الاسساء  عآقء  سطى 
ترص  غأتغ  عظا  طظ  العاصع.  طع  الاساطض  سظ  والسةج 
لضغ  الاسساء  السةجة  سثد  زغادة  سطى  البعري  الجسغط 
غدمظ جمععرا أضئر وأضبر اجاةابئ لشعغائغاه إلى أن 

تتثث له ضربئ غساتغض الاظئآ بمخثرعا.
لضظ سظثطا غرى المخاب بالفاظاازغا السغاجغئ أو غسمع 
طا غثالش تعصساته أو أتقطه العردغئ شإظه أطام بقث 

ردات طظ الفسض:
أوق أن غظضر تصغصئ واصسغئ فظعا غغر جارة له، أو أن 
بالتصغصئ، ولضظ  شغعا شغسارف  تالئ اإلظضار  غصطض طظ 
غصطض طظ حأظعا، شغظضر جثغاعا أو خطعرتعا (بمسظى 
طسعا  غاساطض  أن  أو  والائرغر).  اإلظضار  طظ  طجغب  أظعا 
غسارف  وشغعا  الشغر،  سطى  القئمئ  إلصاء  بمتاوقت 
بضض طظ التصغصئ وجثغاعا أو خطعرتعا، ولضظه غظضر 
طسآولغاه تةاععا بإلصاء الطعم سطى حثص طا أو جعئ 

طا أو أي حغء آخر.
وق غفعط طظ ذلك أن اقساماد سطى اإلغمان بصطسغئ 
ظجول الظخر طظ سظث اهللا أو الرجاء طظ اهللا أبظاء جغر 
فن  السغاجغئ،  الفاظاازغا  صئغض  طظ  عغ  الثسعة  تمض 
المادغئ  بافجئاب  غأخث  السغاجغ  أو  الثسعة  تاطض 
واقظاخار  الثخعم  سطى  الفعز  إلى  المعخطئ  الضعظغئ 
اإلجقم  طئثأ  غتمض  الثي  الضغان  وإصاطئ  افسثاء  سطى 

رجالئ لطسالمغظ طاعضق سطى اهللا طعصظا بظخر اهللا.
لتجب  السغاجغئ  المفاعغط  شغ  ورد  شصث  الثاام  وشغ 
افطاظغ  غظئث  أن  جغاجغا  العاسغ  غثسع  طا  الاترغر 
الافضغر  سمطغئ  أبظاء  والثغاقت  والمغعل  وافوعام 
بالافضغر  تفاك  الاغ  اآلشات  طظ  واسائرعا  السغاجغ 
السغاجغ وتفسثه، شصث صال التجب شغ ضااب طفاعغط 
زاوغئ  جغاجغا  العاسغ  قلاجام  ظزرًا  أظه  جغاجغئ: "إق 
خاخئ، ولعجعد ذوق طسغظ له، وطغعل طسغظئ لثغه، 
ذئغسغئ ضاظئ أو طئثئغئ، شإظه غثحى إن لط غع سطى 
وأن  غععاه،  الثي  بالطعن  التصائص  غطعن  أن  ظفسه 
غفعط  وأن  غرغثه،  الثي  العجه  سطى  افشضار  غآّول 
إلغعا؛  غخض  أن  غرغث  الاغ  الظاغةئ  بتسإ  افخئار 
اآلراء  سطى  طغعله  تسطط  طظ  غتثر  أن  غةإ  ولثلك 
أو  تجبغ،  أو  ذاتغ،  لحغء  الظفج  شرغئات  وافظئاء. 
طئثئغ، ربما تةسطه غفسر الرأي أظه خثق وعع ضثب، 
أو غثغض إلغه أظه ضثب وعع خثق؛ ولثلك ق بث طظ 
الثي  والسمض  غصال،  الثي  الضقم  العاسغ  غائغظ  أن 
تعادث،  أو  ضاظئ  أحغاء  لطعصائع،  شئالظسئئ  غسمض. 
تسًا  بعا  غتج  وأن  تسغًا،  إدراضًا  غثرضعا  أن  غةإ 
أن  وغرغإ  غتإ  ضما  ق  عغ،  ضما  ولضظ  طظطصغًا، 
عع  ضما  ُتفعط  أن  غةإ  لفشضار،  وبالظسئئ  تضعن. 
واصسعا، شغظاصض شغ ذعظه إلى الثارج: خارج الثعظ، 
وغفعط  الفضر،  سظ  غسئر  الثي  العاصع  بئخغرته  وغرى 
عثا الفضر، تسإ رؤغاه لطعاصع الثي غثل سطغه، ضما 

 عع، ق ضما غافص طع طا غرغث" اظاعى

إلغه  غخئع  طا  تثوث  تعصع  عع  السغاجغ  الثغال 
الحثص شغ خدط أتثاث ساطئ بظاء سطى تععط لغج 
له سقصئ بمسطغات العاصع، أو عع تالئ اظثشاع حسعري 
تفسغر  سطى  اقساماد  شغ  جغاجغا  العاسغ  غظااب  صعي 
شغ  الرغئئ  تمطآعا  خغالغئ  تعصسات  سطى  بظاء  افتثاث 
تثوث الحغء أو أطظغات طساصئطغئ أو الحسعر باإللعام 

بما غحئه الاراجغثغا الامبغطغئ.
والفاظاازغا ضمخططح أدبغ وشظغ تسظغ الثغال والاععط، 
أخطأت  إذا  أطا  الفظغ.  اإلبثاع  عع  الطئغسغ  وطضاظعا 
ذرغصعا وجضظئ سصض رجض السغاجئ شق بث أن تعّلث 
شغه ذاصئ عائطئ طظ افوعام الاغ تحسره بصعة ق غمضظ 
عغ  بض  الرغح  تترضعا  ق  جفغظئ  إلى  شغاتعل  تثغطعا. 
الاغ تاتضط شغعا، وإذا ضاظئ الرغاح أتغاظا ق تأتغ بما 
تحاعغه السفظ، شعع سطى غصغظ بأن الرغاح جاثدع 
الغصغظ  بعثا  طساماسا  وغسامر  جفغظاه.  تحاعغه  لما 
به  المتغط  العاصع  طظ  الدربئ  تأتغه  أن  إلى  المماع 
لغثضره بعجعده. ألغج طظ المثعح أن الطشئ السربغئ 
احاصئ ضطمئ تعصع طظ العاصع. شالصثرة سطى الاعصع عغ 
ظفسعا الصثرة سطى شعط العاصع بط اجاثثام سظاخره 

لاتصغص العثف السغاجغ.
إن الثغال السغاجغ لعع طظ أجعأ طا اباطغئ به افطط 
الثي  السغاجغ  الافضغر  تثطغر  شغ  وافشراد  والحسعب 
شغتعل  وافطاظغ  لفوعام  أجرى  طظعط  غةسض  بثوره 
الماسطط  السثو  صئدئ  طظ  اقظسااق  وبغظ  بغظعط 
تصغ  لطحغت  الافضغر  ضااب  شغ  ورد  طا  وعثا  سطغعط، 
آشات  سظ  تتثث  سظثطا  اهللا  رتمه  الظئعاظغ  الثغظ 
الافضغر السغاجغ تغث صال: "إن جعء الافضغر السغاجغ 
عع الثي غثطر الحسعب وافطط، وعع الثي غعثم الثول 
أو غدسفعا، وعع الثي غتعل بغظ الحسعب المسادسفئ 
غتعل  الثي  وعع  اقجاسمار،  ربصئ  طظ  اقظسااق  وبغظ 
بغظ افطط المظتطئ وبغظ الظععض. ولثلك شإن الافضغر 
وظاائةه  افعمغئ،  بالس  أطر  السغاجغئ  الظخعص  شغ 
شزغسئ أو سزغمئ. وأخطار الثطأ أو الدقل شغه أخطار 
طثطرة. وطظ عظا ضان ق بث طظ السظاغئ الفائصئ بالافضغر 
أظه  ذلك  تفضغر.  بأي  السظاغئ  تفعق  سظاغئ  السغاجغ 

ضروري لطحسعب ضرورة التغاة." اظاعى
إن عثه التالئ الثغالغئ الاغ تخغإ السغاجغغظ تةسطعط 
إظضار  طظ  تالئ  سظثعط  تخظع  جضرات  شغ  غاغععن 
التصغصئ المطمعجئ شغما غسرف بتالئ الظضران وعغ تالئ 
شق  طططصا،  طرغتئ  غغر  تصغصئ  الحثص  شغعا  غعاجه 
غساطغع تصئطعا شغرشدعا بثق طظ ذلك، وغخر سطى أظعا 

لغسئ تصغصئ رغط وجعد افدلئ الثاطشئ سطى ختاعا.
غسمى  طا  أو  السغاجغ  الثغال  جغطرة  أجئاب  وطظ 
الفاظاازغا السغاجغئ سطى تفضغر السغاجغ، جغطرة تالئ 
غاحضض  تغث  الافضغر...  شغ  الععمغ  المظطصغ  العلع 
غعطا بسث غعم بظاء سطى طسطغات أولغئ بط بظاء ظاائب 
اساماد  إن  واصع.  لعا  ولغج  طتسعجئ  غغر  طاعصسئ 
تسطغه  الثعظغئ  بافطظغات  المحئع  المظطصغ  الارتغإ 

اظثشاسا وجثاظغا شغ الاساذغ طع افتثاث.
إن عثه التالئ أغدا تاضعن شغ ذعظ العاسغ جغاجغا 
بظاء سطى جضرات وجثاظغئ لعا بسثعا الشرغجي أو الثغظغ 
الممجوجان بظجسئ الزععر المظئبصئ سظ غرغجة ضرورة 
شغ  السضرات  عثه  شاساتدر  والحسعب،  افشراد  بصاء 
الافضغر السغاجغ لاسعغض المعمئ السغاجغئ واخاجال 
سظاء الافضر شغعا وإسطاء ظاائب طرغتئ لطظفج شغ ظض 

ذلك الصعر السططعي الممارس سطى الظاس.
وطما غاسئإ أغدا شغ عثه التالئ الثغالغئ السغاجغئ عع 
الاشثغئ الراجسئ المتحعة بافخئار الزظغئ الاغ تاتثث 
سظ وصائع وأتثاث غغئغئ وغغرعا، والاساطض طسعا سطى 
شضرة  تشثي  الاغ  الصثري  الارتغإ  تطصائغئ  أخئار  أظعا 
إغةاد التطعل طظ خارج العاصع، وأن عظاك تق جترغا 
الثور  أخث  شغ  بعا  غتطط  الاغ  افطظغئ  لغتصص  صادطا 

الثغال السغاجغ (الفاظاازغا السغاجغئ)
الثي صث غخغإ العاسني جغاجغا

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث السجغج طتمثـ 

سطى  واقجاصعاء  الئططةغئ  وظعب  السخابات  فجطعب  طتاضاة 
المضاإ  سدع  اتاةاز  الصمسغئ  السططئ  أجعجة  تعاخض  السجل، 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، الثضاعر 
جةظ  إلى  تسسفغئ  بخعرة  بظصطه  صاطئ  وصث  الامغمغ،  إبراعغط 
الثضاعر  باساصال  الفطسطغظغئ  السططئ  أجعجة  صاطئ  تغث  أرغتا. 
إبراعغط؛ إلظضاره عع والمخطغظ سطى أتث طظادغإ افطظ العصائغ 
الثي تاول إبارة الفاظئ داخض المسةث والاةسج سطى الثطغإ 
باخعغر خطئاه الاغ ق تروق لطسططئ لضعظه لغج طظ أزقطعا. 
طعظش  سطى  "الاسثي  تعمئ  وجعئ  بأن  وصاتئ  ذلك  أتئسئ  بط 

أطظ" لطثضاعر إبراعغط، لاةمع بثلك بغظ اقشاراء سطى اهللا وسطى سئاده الخالتغظ! إن عثه السططئ الاغ تبغر 
الفاظ شغ المساجث وتطفص الاعط لتمطئ الثسعة، إظما تئارز اهللا بالسثاوة، وعغ ق تتاضط ق إلى دغظ وق صاظعن 
وق أخقق، وعغ تزظ بأن الخعلئ جاثوم لعا دون أن تاسر بمظ ضان أحث طظعا صعة وأضبر جمسا، وإن ظظعا 

عثا جغعدي بعا، وافطئ تغظعا لظ تظسى طظ آذى أبظاءعا وظطمعا، ولعا شغ اآلخرة تساب سسغر.

السلطة القمعية تواصل احتجاز الدكتور إبراهيم التميمي
وتنقله إلى سجن أريحا

جغاجغ،  (إرعاب)  بأظه  السغاجغ؛  اإلجقم  وخط   -٣
وأظه جّر سطى الةجائر أسعاطا جعداء، وق ظرغث أن ظسعد 
إلغعا طرة أخرى؛ وذلك طظ أجض إبصاء طعضعع الاشغغر 
الاابسئ  السطماظغئ،  الثائرة  عغ  طشطصئ؛  دائرة  ضمظ 

لطشرب أو التجب التاضط.
الةجائر  شغ  التصغصغئ  الفساد  أجئاب  سظ  الاثطغ   -٤
وإلعاء الظاس بسمطغات اظاثابات جثغثة؛ غسابظى طظعا 
اسائار  سطى  السغاجغ؛  واإلجقم  الماطرشئ  افتجاب 
السجلئ  الةجائر  سطى  غةطإ  وأظه  غرغثه،  ق  الشرب  أن 

واإلصخاء طظ المةامع الثولغ.
بسخ  بإدخال  المآصائ؛  المحارضئ  طعضعع  ذرح   -٥
اظاثابات  طعجلئ  ذرغص  سظ  التضعطئ؛  شغ  افتجاب 
جثغثة؛ وذلك باضرار السغظارغع الثي تخض شغ طخر، 
ولضظ بحضض أوجع وإبصاء أجعجة الةغح والاتضط ضما 
عغ، وإبصاء جثور الفساد، تاى إذا اجاصرت افطعر أسادوا 

العضع السغاجغ روغثا روغثا؛ ضما جرى شغ تعظج.
وشغ الثاام ظصعل: بأن الاشغغر التصغصغ جعاء شغ الةجائر 
أو طخر أو تعظج أو غغرعا ق غضعن بالمحارضئ لرطعز 
الفساد. وق غضعن بإبصاء الصعى السسضرغئ الماتضمئ ضما 
عغ؛ طاربسئ سطى رأس جطط افطظ والسغاجئ. وق بإبصاء 
الثجاعر سطماظغا ظالما شاجثا؛ فن ضض الثجاتغر الاغ ق 
تساظث لقجقم عغ ظالمئ وشاجثة، وق بالثخعل شغ 
اظاثابات تتئ طزطئ الصعى السمغطئ، وإضفاء الحرسغئ 

سطى وجعدعا بطرغصئ ططاعغئ خئغبئ طاضرة.
الفساد  أجئاب  بثطع  أوق  غضعن  التصغصغ  الاشغغر  إن 
والزطط؛ وأولعا الجطرة السغاجغئ؛ الاغ زرسعا اقجاسمار 
الزالط  السطماظغ  الثجاعر  وبثطع  الظاس،  رصاب  سطى 
المثالش لثغظ الظاس وذرغصئ سغحعط، ووضع الثجاعر 
اإلجقطغ طعضع الاطئغص. وعثا غتااج إلى اقلافاف تعل 
المثطخغظ طظ أبظاء افطئ، وخطع ضض طظ جعاعط طظ 
صعى سمغطئ وأوجاط جغاجغئ باسئ ظفسعا لطشرب الضاشر.

وإظظا طظ عثا المظئر اإلجقطغ المثطص (جرغثة الراغئ)، 
ظظاحث أعطظا وإخعاظظا شغ الةجائر شظصعل: ق تصئطعا سظ 
اإلجقم بثغق جعاء بالمحارضئ أو المتاخخئ أو غغر 
سطى  طاربسغظ  الظزام؛  رطعز  بئصاء  تصئطعا  وق  ذلك. 
المثظغئ  أو  السغاجغئ  المآجسئ  شغ  جعاء  رصابضط؛ 
الثجاعر  لاشغغر  سالغا  خعتضط  وارشسعا  السسضرغئ.  أو 
الفاجث الزالط، ولطرغصئ اقظاثاب المظئبصئ طظه والاغ 
المسطمغظ  إلصخاء   ١٩٩١ جظئ  الزطط  أغثي  خاغاعا 
هللا  عع  سمطضط  واجسطعا  السغاجغ،  اإلجقم  وإصخاء 
سج وجض، وطظ أجض تطئغص اإلجقم، وخثوا الثروس 
 ْ ُ ِم ِم ْ ُ ُغ اْل والسئر طظ غغرضط طظ بعرات، شإظه «َال ُيْلَ

. ؛ ضما صال« ِ َتْ ٍ َواِحٍ َمَّ ْ ُج
وشغ  الةجائر،  شغ  المسطمغظ  غضرم  أن  تسالى  ظسأله 
ضض بقد المسطمغظ بثطع الفساد وأجئابه أوق، وبتضط 

 اإلجقم السادل الصعغط المساصغط سما صرغإ

تامئ ضطمئ السثد: بعرات الةجائر الماةثدة ...

حزب التحرير/ األرض المباركة فلسطين 
يحيي الذكرى الـ٩٨ لهدم الخالفة

شسالغات  جطسطئ  الثقشئ  دولئ  لعثم  الـ٩٨  العةرغئ  الثضرى  بمظاجئئ  بظشقدش  وقغئ  الاترغر/  تجب  أذطص 
المترم  رجإ  طظ   ٢٨ شغ  اإلجقطغئ  الثولئ  سطى  شغعا  صدغ  الاغ  افلغمئ  الثضرى  بعثه  المسطمغظ  لاثضغر 
بسئإ  افطرغظ  تساظغ  اإلجقطغئ  افطئ  زالئ  ق  والاغ  ١٩٢٤م،  آذار/طارس  طظ  البالث  المعاشص  ١٣٤٢عـ، 
شصثاظعا، ولتث المسطمغظ لطسمض الةاد طع تجب الاترغر وططالئئ أعض الصعة والمظسئ إسطاء الظخرة لتجب 

الاترغر قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ طظ جثغث بإصاطئ دولئ اإلجقم الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

حزب التحرير/ والية بنغالدش
فعاليات بمناسبة الذكرى الـ٩٨ لهدم الخالفة!



افربساء ٢٧ طظ رجإ ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٣ ظغسان/أبرغض ٢٠١٩ طـ ٤     السثد ٢٢٨

ظحر طعصع (الصثس السربغ، الةمسئ، ٢٢ رجإ ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٣/٢٩م) خئرا جاء شغه: "لطةمسئ السادجئ سطى 
الاعالغ خرج الةجائرغعن شغ اتاةاجات تاحثة تطالإ برتغض الرئغج سئث السجغج بعتفطغصئ والظزام. واظططصئ 
أخثت  وصث  الئقد.  طظ  سثة  وطظاذص  الةجائرغئ  الساخمئ  وجط  شغ  اآلقف  ضمئ  طئضرة  وتةمسات  طسغرات 
اقتاةاجات زخما "ططغعظغا" شغ ضض أظتاء الئقد بسث خقة الةمسئ. وصث اجاثثطئ الحرذئ الةجائرغئ غازا طسغًق 
لطثطعع وطثاشع المغاه شغ طتاولئ لافرغص طازاعرغظ شغ جاتئ "أودان" بالساخمئ، وتاول طازاعرون اخاراق 
الطعق افطظغ لطاعجه ظتع صخر الرئاجئ بالمرادغئ. وعثه أول جمسئ سصإ دسعة صائث أرضان الةغح الفرغص أتمث 
صاغث خالح لاطئغص المادة ١٠٢ طظ الثجاعر الماسطصئ بحشعر طظخإ رئغج الةمععرغئ. وشغ المصابض رددت 

حسارات ططالئئ فول طرة برتغض صاغث خالح: "غا بعتفطغصئ اظئ راغح راغح إدغك (خث) طساك صاغث خالح".".
: إن العاجإ سطى المتاةغظ والشالئغئ السزمى طظعط طسطمعن أن غةسطعا صدغاعط عغ اإلجقم 
ودولئ اإلجقم "الثقشئ سطى طظعاج الظئعة"... شفغ عثا سج الثظغا واآلخرة وتعشغر السغح الضرغط واظاحار 
السثل والثغر شغ ربعع الئقد، شق حصاء وق ضظك، بض عع السج شغ الثظغا والفعز شغ اآلخرة ﴿َشَمِظ اتََّئَع ُعَثاَي 
َشَق َغِدضُّ َوَق َغْحَصى * َوَطْظ َأْسَرَض َسْظ ِذْضِري َشِإنَّ َلُه َطِسغَحًئ َضْظضًا﴾. (طظ جعاب جآال أخثره أطغر تجب 

الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ باارغت الرابع سحر طظ رجإ ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٣/٢١م)

بسث أن اجاسرضظا شغ المصاقت السابصئ الثطئ اإلظةطغجغئ 
وأدوات  شطسطغظ  صدغئ  لاخفغئ  افطرغضغئ  والثطئ 
ضض طظعما طظ تغث الاظفغث طخر وافردن وغغرعما، 
وضغش وصفئ افردن شغ وجه المحروع افطرغضغ لخالح 
وبسخ  بصغئ  اآلن  ظساسرض  اإلظةطغجي،  المحروع 
افدوات وطظعط رئغج تعظج السمغض اإلظةطغجي وتاطض 
افطرغضغ  المحروع  طصابض  شغ  اإلظةطغجي  المحروع 
وسمغطعا سئث الظاخر والخراع بغظعما ظاغةئ الخراع بغظ 

المحروسغظ لتض الصدغئ الفطسطغظغئ.
 ،١٩٦٥/٣/٣ باارغت  افردن  بعرصغئئ  التئغإ  زار  لصث 
وألصى خطاباً شغ طثغظئ أرغتا، ودسا شغه إلى طئثأ الصئعل 
بالاصسغط، وافخث بمئثأ (خث وذالإ)، وأن جغاجئ ق 
غالإ وق طشطعب، عغ الصاسثة السغاجغئ الاغ غمضظ 

أن تضعن طظططصاً لتض طا جمغ بالصدغئ الفطسطغظغئ.
بغروت،  بعرصغئئ  زار  ١٩٦٥/٣/١١م،  باارغت  بط 
ضان  ولصث  إجطظئعل،  زار  ١٩٦٥/٣/٢٩م،  وباارغت 
طةمض تخرغتاته عع تضرار قصاراته لتض الظجاع بغظ 
السربغئ  الثول  باساراف  وذلك  غععد،  وضغان  السرب 
جمغساً بضغان غععد ضثولئ أطر واصع، طصابض إسادة ضغان 
١٩٤٨م،  ترب  ظاغةئ  المتاطئ  المساتئ  لبطث  غععد 
وإظحاء دولئ لطفطسطغظغغظ سطى عثه افرض، وعثه 
الثولئ الظاحؤئ طمضظ بالافاوض أن تساصر سظ ذرغص 
افردظغئ  الممطضئ  طع  ضعظفثرالغ  أو  شغثرالغ  اتتاد 
العاحمغئ وطع ضغان غععد الصائط، لطعخعل إلى دولئ 
وافسراق  الثغاظات  الماسثدة  الثغمصراذغئ  شطسطغظ 

(الممطضئ الماتثة).
برجالئ  بعرصغئئ  أرجــض  ١٩٦٥/٤/٢٩م،  وباارغت 
تعضغتغئ إلى الرئغج جمال سئث الظاخر، تاول شغعا 
تفسغر تخرغتاته ظاغةئ الشدإ المخري، (طخر سئث 
الظاخر ضاظئ تتمض المحروع افطرغضغ) بسث تخرغتات 
وتترضات رجض اإلظةطغج بعرصغئئ وبسث أن ترك اإلسقم 
جاء  الــثي  اإلظةطغج  طحروع  تةاه  الشدإ  الظاخري 
اإلجقطغ  الحارع  جاد  أن  بسث  وذلك  بعرصغئئ  غتمطه 
الطسظات  لتصئ  بتغث  اقجاغاء  طظ  سارطئ  طعجئ  ساطئ 
المزاعرات  وخرجئ  لئعرصغئئ  واقتعاطات  والمسئات 
شغ الضبغر طظ سعاخط الثول السربغئ والئقد اإلجقطغئ 
طساظضرة تخرغتاته، واسائرت عثه المصارتات تخإ 
شغ خاظئ الاعاذآ سطى الصدغئ الفطسطغظغئ وسطى السرب 
والسروبئ، وعغ سصث إذسان لطغععد وشرض فطر واصع 
تسإ طا غثسغ ولظ غةرؤ أتث سطى المعاشصئ سطغه جعاء 
ظطص  بعرصغئئ  أن  ختغح  المتضعطغظ،  أو  التضام  طظ 
بالمحروع اإلظةطغجي وتمطه إلى افردن وشطسطغظ لضظه 
شحض آظثاك ظاغةئ المعصش الرجمغ والاترغك اإلسقطغ 

افردن إىل أغظ؟!
الةجء الااجع

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ المساخط باهللا (أبع دجاظئ)ـ 
المخري والعةعم سطى المحروع وتاططه، شمبق ظحرت 
جرغثة "افعرام"، شغ سثدعا الخادر شغ ٢٥ ظغسان/

ظزرًا  شغه: "إظه  صال  لطحصغري،  تخرغتاً  أبرغض ١٩٦٥، 
الرئغج  بعا  أدلــى  الاغ  افخــغــرة،  الاخرغتات  إلــى 
خرغتئ  طشاغرة  بمةمعسعا،  اتاعت،  والاغ  بعرصغئئ، 
ق  واإلجضظثرغئ،  الصاعرة  شغ  الصمئ،  طآتمَري  لصرارات 
تاجئ، شغ العصئ التاضر، قشاااح طضاإ شغ تعظج. 
طمبًق  تعظج،  أرض  شعق  غسغح  تعظسغ  ضض  وظسث 

لطحسإ الفطسطغظغ شغ ضفاته وظداله".
وظعرت "افعرام"، شغ سثدعا الخادر شغ ٢٣ ظغسان/

أبرغض، لاسطظ "طعصش" الصاعرة طظ "المآاطرة". وصالئ إن 
تخرغتات بعرصغئئ افخغرة، "تصطع ضض تغرة"، وتعضح، 
لطمرة افولى، أن الرئغج الاعظسغ، بعرصغئئ "غاترك 
وشص خطئ طرجعطئ، جرى تظسغصعا، ووضسعا، بعاجطئ 
صعى اقجاسمار الشربغ، تآطرًا سطى صدغئ المخغر السربغ 
ضطه". وذضرت "افعرام" أن الصاعرة، أخئتئ ترى "أن 
افطر ق غمضظ السضعت سطغه"، وأظعا صررت ذطإ إدراج 
شغ  وآبارعا"  ودققتعا  الاخرغتات  عثه  "طعضعع 
الثي  السربغئ،  التضعطات  رؤجاء  طآتمر  أسمال  جثول 

جغسصث شغ حعر أغار/طاغع شغ الصاعرة.
وشغ ٢٩ ظغسان/أبرغض، أخثرت لةظئ طمبطغ المطعك 
طظ  الضبغر  سطى  اتاعى  إجماسغاً  بغاظاً  السرب  والرؤجاء 
أو  اقساراف  إلى  دسعة  أي  رشخ  طظعا:  ظثضر  الظصاط 
طبض  واسائار  غععد،  ضغان  طع  الاساغح  أو  المخالتئ 
صدغئ  شغ  السربغ  اإلجماع  سطى  "خروجاً  الثسعة  عثه 
شطسطغظ، وسطى طغباق الةاطسئ، وظصداً لطثطط، الاغ 
السربغئ،  الثول  وتضعطات  ورؤجاء  ططعك  سطغعا  أجمع 

وبارضاعا افطئ السربغئ".
تترغر  طظزمئ  رئغج  الحصغري،  أتمث  اظستإ  وصث 
شطسطغظ، طظ اجاماع لةظئ طمبطغ المطعك والرؤجاء 
السرب، فن اصاراته بإجصاط سدعغئ تعظج طظ جاطسئ 
ساد،  أظه  إقّ  التسئان.  شغ  غآخث  لط  السربغئ،  الثول 
بسث ذلك، إلى الةطسئ، بسث أن جةض شغ المتدر، أظه 
غه سظ تتمض تئسات السمض شغ المظزمئ،  جغسطظ تظتِّ

"إذا جارت افطعر بعثه الطرغصئ".
الظاخر  سئث  بغث  الحصغري  أتمث  ضان  شصث  ولطاثضغر 
غسثه وشص المحروع افطرغضغ لغضعن الةعئ الرجمغئ 
وعثا  سربغا،  بعا  والمسارف  الفطسطغظغئ  والمرجسغئ 
ضان صئض إظحاء اإلظةطغج لمظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ 
بجساطئ سرشات لما أدرضئ خطعرة وجعد طرجسغئ بغث 
طظزمئ  وجعد  بدرورة  الضعغئ  إلى  شأوسجت  أطرغضا 
السمغض  سرشات  غاجر  خقل  طظ  لعا  تابسئ  شطسطغظغئ 

 اإلظةطغجي الصادم

أسطظ وزغر الثارجغئ افطرغضغ طاغك بعطئغع جغاجئ شرض صغعد سطى تأحغرات الثخعل افطرغضغئ سطى طتصصغ 
المتضمئ الةظائغئ الثولغئ إذا ضاظعا غظعون الاتصغص شغ جرائط الترب السسضرغئ افطرغضغئ شغ أششاظساان، وأضاف 
أن أطرغضا جااثث خطعات إضاشغئ بما شغ ذلك السصعبات اقصاخادغئ، إذا لط تشغر المتضمئ طسارعا. وشغ عثا 
الخثد أضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ أششاظساان: أن السئإ شغ صطص أطرغضا باتصغصات 
المتضمئ الةظائغئ الثولغئ بحأن طعظفغعا شغ أششاظساان غاسطص بضعظعا ارتضئئ جرائط وتحغئ ضث الحسإ 
افششاظغ طاسارة بةثول أسمال "الترب سطى اإلرعاب" شغ أششاظساان، وسطى طثى السظعات الـ١٨ المظخرطئ، 
صاطئ أطرغضا وجرتئ أضبر طظ ظخش ططغعن أششاظغ، وأدارت جةعظاً جرغئ تغث غساطض شغعا السةظاء بطرغصئ 
اإلظسان"،  وتصعق  "الثغمصراذغئ  بحسارات  سادة  تاحثق  أطرغضا  أن  الئغان:  وأضاف  حظغسئ.  ووتحغئ  حرجئ 
ولضظ سظثطا تاسرض طخالتعا لطثطر، شإظعا ق تسمح تاى بإجراء أي تتصغص خشغر، وغحغر عثا المعصش بعضعح 
إلى أن عثه الحسارات تساثثم شصط ضعجغطئ لدمان عغمظئ وطخالح الشرب، وبثاخئ أطرغضا. وخاط الئغان 
طحثدا: أن المتضمئ الةظائغئ الثولغئ غغر صادرة سطى الاتصغص شغ جرائط الترب افطرغضغئ، فن عثه المآجسئ 
طبض السثغث طظ المظزمات السالمغئ افخرى، تسمض سطى تأطغظ جثول افسمال السغاجغ لطشرب المةرم. ولثلك 
شإن الثقشئ وتثعا عغ الاغ جاضحش بإذن اهللا سظ جرائط الترب الاغ ارتضئعا الشرب شغ الئقد اإلجقطغئ، 

وجارد بتجم ضث إجراءاتعا العتحغئ وتتمغ أراضغ المسطمغظ وتخعن دطاءعط وضراطاعط وطصثجاتعط.

هل تخشى أمريكا من افتضاح أمرها وانكشاف مجازرها في أفغانستان؟

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، الةمسئ، ٢٢ رجإ ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٣/٢٩م) خئرا أورد شغه: "لطمرة الباظغئ خقل أصض 
طظ حعرغظ، تسرضئ طثرجئ إجقطغئ شغ طثغظئ ظغعضاجض الئرغطاظغئ قساثاء سظخري وتمجغص لظست طظ الصرآن 
الضرغط، وجط تخاسث قشئ لةرائط ضراعغئ المسطمغظ. وطّجق المساثون ظسثا طظ الصرآن الضرغط ورطععا سطى 
أرضغئ طئظى المثرجئ، ضما تطمعا الظعاشث وبسخ طصاظغات المثرجئ اإلجقطغئ. وصال طثغر المثرجئ إطام سئث 
المتغط لعضالئ افظاضعل إن جائ أحثاص دخطعا طسةث المثرجئ ورحعا طعاد صابطئ لقحاسال بسث تتطغط 
ظعاشث وتمجغص طخاتش، طحغرا إلى أظعط ضاظعا غساجطعن إتراق المضان صئض أن غئطس الةغران الحرذئ. وأحار إلى 
أن طظفثي العةعم ضاظعا غاتثبعن طع بسدعط تعل "اإلرعابغغظ المسطمغظ"، وغططصعن ظضات سظخرغئ وطسغؤئ 
لطمسطمغظ. ولفئ سئث المتغط إلى أن عثا اقساثاء عع الباظغ طظ ظعسه ضث المثرجئ خقل حعرغظ، طسربا سظ 

صطصه طظ تسرضعا قساثاءات أضئر طساصئق، باسائارعا المثرجئ اإلجقطغئ العتغثة حمالغ الئقد".
: إن الحثخغئ المجدوجئ الاغ تاخش بعا الطئصئ السغاجغئ السطماظغئ ووجائض إسقطعا الرئغسغئ 
سظثطا غاسطص افطر بدتاغا الصاض الةماسغ واإلرعاب. لصث جّعصعا إلغظا جمغساً صخئ "الترب سطى اإلرعاب"؛ 
وشغ  والعظث  وطغاظمار  وجعرغا  وأششاظساان  السراق  شغ  سظعا  الصظاع  ُضحش  صث  الترب  عثه  تصغصئ  ولضظ 
ظغعزغطظثا تالغاً. شإذا ضان الدتاغا المثظغعن طسطمغظ، شإن الترب سطى (اإلرعاب) لط تسث ترباً ضث العةمات 
سطى المثظغغظ افبرغاء؛ بض إظعا شغ العاصع طسآولئ سظعا وتصش وراءعا. إن عثه الترب الاغ جمغئ ضثبًا 
بأظعا ترب سطى (اإلرعاب) تسظغ ضمظاً أن المسطمغظ ق غمضظ أن غضعظعا ضتاغا لقرعاب، بض المترضغظ 
سطغه شتسإ! إن المئثأ الرأجمالغ السطماظغ عع الثي أسطى الفرخئ لطئصئ الظثئئ افبرغاء قجاشقل حسعب 

السالط لاتصغص طضاجئعط الحثخغئ، بشخ الظزر سظ سعاصإ وطساظاة ساطئ الظاس.

اعتداء على مدرسة إسالمية في بريطانيا وتمزيق مصاحف

دور اإلسقم وطعاجعاه يف تحعغعه 
خعرة اإلجقم واملسطمني
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ 

إن المسطعطات تآبر سطى اإلظسان، بسئإ تاجاه إلغعا شغ 
الافضغر لغربطعا طع العاصع وغظصطعا إلى الثطاغ بعاجطئ 
التعاس لغتضط سطغه. ووجائض اإلسقم تظصض المسطعطات 
أو  خاذؤئ  ضاظئ  إن  تفضغرعط  سطى  لاآبر  الظاس  إلى 
المسطعطات،  بظحر  تضافغ  وق  ختغتئ.  أو  طشطعذئ 
التصغصئ  تسضج  ق  ربما  الاغ  بالخعرة  تربطعا  بض 
تعل  أشضارا  تسطغ  ذلك  طظ  وأضبر  تأبغرا،  أضبر  وعثه 
المعضعع، ربما تضعن طدططئ شغاطصفعا الظاس وساطاعط 
تاأبر بثلك. وتساثثم أجالغإ طاصظئ لاصظسعط بختئ 

المسطعطات وافشضار لاعجث رأغا ساطا طسغظا.
ولعثا شإن وجائض اإلسقم لغسئ وجائض لئث افخئار 
شاارك  تثخض  دون  بتئ  طعضعسغ  وبحضض  طةردة 
الظاس غفضرون، بض عغ طعجعئ طظ أختابعا تسإ 
سصطغاتعط وتعجعاتعط والثول الاغ تصش طظ ورائعط، 
شإن ضاظعا ضفارا أو طعالغظ لعط أو طأجعرغظ شعط شغ 

ترب طع اإلجقم.
وطظ عظا ضاظئ وجائض اإلسقم الشربغئ خاخئ وعغ الاغ 
تعجه وجائض اإلسقم شغ الئقد اإلجقطغئ، تحظ تربا 
خئغبئ ضث اإلجقم وتمطاه والمامسضغظ به، وتثس 
شغ أخئارعا السط طظ طسطعطات طشطعذئ وربما ضاذبئ 
وطظ تحعغه لطتصائص وطظ ظصض لعا طظ جاظإ وإعمال 
جاظإ طعط أو ظصض أظخاف التصائص أو اساماد الادطغض 
ولفئ  آخر  جاظإ  وتحعغه  جاظإ  تطمغع  أو  الاساغط  أو 
افظزار إلى جاظإ وخرشعا سظ جاظإ آخر طعط، تسئما 
الاسمغات  وإذقق  الترب،  عثه  شغ  طخطتاعا  تآدي 
وافلصاب سطى المسطمغظ وخاخئ الساططغظ إلصاطئ تضط 

اإلجقم لاحعغه خعرتعط.
والمآرخعن الشربغعن ضائعا ضغش ُضططئ حسعبعط شغ 
التروب الخطغئغئ؛ إذ تسمثت الثول إلى اخاقق افضاذغإ، 
شعخفعا المسطمغظ بالعمب وسئاد أوبان وأظعط جسطعا 
رعئاظعط  وصام  الظفاغات  لرطغ  طضاظا  المصثس  بغئ 
طاسمثغظ الضثب بئث عثه الثساغئ شألئعا الحسعب لاظصاد 

لمطعضعط المسائثغظ الماتالفغظ طع الضظغسئ.
وطعاصع  واإلظارظئ  والاطفجغعن  اإلذاسئ  اضاحاف  وبسث 
الاعاخض اإللضاروظغ والاطفعظات الثضغئ بةاظإ السغظما 
تئثو  إذ  خئبا  وأحث  أضبر،  وطاصظا  طمظعةا  افطر  خار 
أو  طشالطات  تتعي  ولضظعا  ختغتئ  الخعر  أو  افخئار 
أشضارا طدططئ. وصث برزت وضاقت أظئاء ووجائض إسقم 

لثغعط شأخئتئ طعبعصئ.
والمسطسقت  والئراطب  السغظما  اجاثثطعا  وصث 
الاطفجغعظغئ والفغثغععات سئر اإلظارظئ لاطسإ دورا طآبرا 
لُغخعروعط  والمسطمغظ،  اإلجقم  خعرة  تحعغه  شغ 
غعغظعن  التدارة؛  غسرشعن  ق  طاعتحعن  صاطئ  بأظعط 
وتخرشاتعط  صثر،  حضطعط  جعطئ،  طاسخئعن  المرأة، 
صئغتئ، وطقبسعط وجثئ، وسصعلعط جاذجئ، طحاغثعط 
وزساطاتعط لثغعط المال غئثروظه سطى الظساء وغااجرون 
وحسعبعط  ظساء،  زغر  وظئغعط  خراشغ،  دغظعط  بعظ، 
شصغرة طاثطفئ وافطراض طافحغئ شغعا، شغبغرون الحك 
والرغئئ والثعف طظ ضض طا له خطئ باإلجقم. وغخعرون 
الشربغ وأتئاسه السطماظغغظ والثغمصراذغغظ ضثبا وزورًا 
غتارطعن  وطاتدرون  وطامثظعن  جقم  رجال  بأظعط 
المرأة واإلظسان، غسرشعن ضغش غاخرشعن بالمال، وضغش 
غسالةعن المحاضض بتضمئ وسصقظغئ وبسمص وبعثوء، 
شغظاةعن التطعل الظاجسئ وافشضار المساظغرة وغظصثون 
الدسغش والمرأة والطفض وغساسثون المتااج وغتاربعن 
ععلغعود  شأشقم  لطئحرغئ.  الثغر  وغصثطعن  الحر 
والمسطسقت  افشقم  وجائر  بثلك  تطفح  افطرغضغئ 

افطرغضغئ والشربغئ.
وإظعط لغثاارون المخططتات، شفغ البماظغظات أذطصعا 
لصإ افخعلغئ سطى الافضغر اإلجقطغ وافخعلغغظ سطى 
المسطمغظ الساططغظ لقجقم، ولضظعط لط غظةتعا فن 
عثه الضطمئ واصسعا غثاطش سظث المسطمغظ سظ الشربغغظ 
والئثائغئ  الئسغطئ  المسغح  لتغاة  السعدة  تسظغ  إذ 
والرشخ لضض أحضال المثظغئ، شسظثطا لط غظةتعا شغ 

ذلك ولاسجغج تربعط صرظعا اإلجقم باإلرعاب والاحثد.
 ٢٠١٨/٧/٩ غعم  طاضرون  الفرظسغ  الرئغج  اسارف  وصث 
بالسثاوة الاغ أظعرتعا شرظسا ضث اإلجقم والمسطمغظ 
صائق: "عظاك صراءة طاحثدة وسثائغئ لقجقم ترطغ إلى 
تثدع  ق  تر  وطةامع  ترة  ضثولئ  بصعاظغظظا  الاحضغك 
سظثطا  وذلك  دغظغ".  ذابع  ذات  لاسطغمات  طئادئعما 
رأى المسطمغظ صث أدرضعا أن الشرب طظاشص وضاذب شغ 
ادسائه لطترغئ والمساواة، شغترم الترغئ سطى المسطمغظ 

وغمظتعا لضض طظ غسادي اإلجقم والمسطمغظ.
إظعط سمطعا سطى اجاشقل العةمات المسطتئ الاغ غصعم 
بعا بسخ المسطمغظ جعاء لمصاوطئ اقجاسمار شغ الئقد 
اإلجقطغئ أو الثغظ غصعطعن بأسمال ضث المساسمرغظ 
شغ سصر دارعط. ربما تصعم الثول اقجاسمارغئ وافظزمئ 
السمغطئ باظزغط عةمات وتفةغرات وتظسئعا لطمسطمغظ 
طظ أجض تحعغه خعرة اإلجقم وتئرغر عةعطعط سطى 
الساططغظ له. شغضعن ذلك طادة شغ وجائض اإلسقم شغ 
تربعط لمظع سعدة اإلجقم إلى التضط وطظع ظعداعط، 
ولاأضغث ظزرتعط تعل اإلجقم. شظرى ضض دول السالط 
سطى  لطعةعم  الجاوغئ  تةر  (اإلرعاب)  طتاربئ  جسطئ 
أن  شغرغثون  إسقطعا.  وجائض  ضض  وجثرت  اإلجقم 
سطما أن الثاشع  أظزماعط طظ بعرات الحسعب،  غتمعا 
لعثه الحسعب عع اإلجقم وتاعق لاطئغصه لطاثطص طظ 

الزطط والستص واإلذقل الثي تاسرض له.
غعم  لمخر  زغارته  أبظاء  بعطئغع  أطرغضا  خارجغئ  ووزغر 
٢٠١٩/١/١٠ أسطظ تأغغث أطرغضا لتاضمعا المسائث السغسغ 
الترب  "شغ  طسه  تصش  وبأظعا  اإلجقم  سطى  تربه  شغ 
سطى (اإلرعاب) الاغ تعثد جمغع أخثصائظا شغ الحرق 
افوجط.. وإن خطر اإلجقم الرادغضالغ تصغصغ". إذن 
العةمات  بسخ  بسئإ  اإلجقم  سطى  الترب  لغسئ 
المسطتئ، بض بسئإ رؤغاعط لقجقم بأظه خطر سطغعط 
وسطى افظزمئ الاابسئ لعط، وغصخثون سعدة اإلجقم 
رجسعط  طظ  المظطصئ  جغطّعر  وسظثئث  التضط،  إلى 

وغترطعط طظ جرصاتعط لبرواتعا.
وبسئإ أوضاع المةامسات واقخاراسات التثغبئ خارت 
وجائض اإلسقم ووجائض الاعاخض اإللضاروظغئ تطسإ دورا 
طعما شغ تغاة الظاس وشغ تجوغثعط بالمسطعطات والاأبغر 
سطغعط شضان لجاطا سثم إعمالعا، بض شرض اجاثثاطعا 
تسإ صاسثة طا ق غاط العاجإ إق به شعع واجإ. وخاخئ 
أن افسثاء غساثثطعظعا شغ العةعم سطى اإلجقم وأعطه 
والساططغظ له. شغرغثون أن غطفؤعا ظعر اهللا بأشعاععط، 
شخار لجاطا سطغظا أن ظعاجه ذلك بضض طا أطضظظا تاى غاّط 
اهللا ظعره بعاجطاظا ولع ضره الضاشرون وأولغاؤعط. ولثلك 

ظتثد الظصاط الاالغئ الاغ تاسطص بالمعضعع:
١. شدح أضاذغإ وطشالطات وجائض اإلسقم تطك.

ضاشئ  باجاثثام  وظصدعا  صعة  بضض  لعا  الاخثي   .٢
العجائض.

اإلسقم  وجائض  شغ  بالساططغظ  اقتخال  طتاولئ   .٣
لاتثغرعط وردسعط والاأبغر سطغعط.

٤. إغةاد وجائض إسقم إجقطغئ صعغئ وبأجالغإ طاصظئ.
٥. تخ ضض طسطط سطى السمض والمحارضئ بما غساطغع 

وخاخئ حئضات الاعاخض اإللضاروظغ.
٦. تسغغظ حئاب طثطخغظ طثاخغظ لاعجغه المسطمغظ.

٧. تتمغض ضض الصعى اإلجقطغئ أتجابا وجماسات وسطماء 
وطفضرغظ طسآولغاعط وإحراضعط شغ السمض.

تغث  الشرب  بقد  شغ  الصاذظغظ  المسطمغظ  تعظغش   .٨
تصع سطغعط طسآولغئ ضئغرة بأن غصعطعا باتسغظ خعرة 
اإلجقم وتفظغث ادساءات وجائض اإلسقم الشربغئ وغصعطعا 

باقتخال بالظاس وطثاذئاعط طئاحرة.
٩. وأعط ظصطئ عغ السمض سطى إصاطئ الثقشئ الراحثة 
المعالغظ  ضض  سطى  جاصدغ  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى 
والمأجعرغظ شغ الثاخض والاخثي لطعةمات الثارجغئ، 

بض صغاطعا بالعةعم سطغعط.
ِ وََعِمَل َصالًِحا َوَقاَل  ْحَسُن َقْوالً ّمِّمَن َدَعا إِلَى اّبَ

َ
﴿َوَمْن أ

 ﴾إِنَّنِي ِمَن الُْمْسلِِميَن
مظاهرات مليونية في الجزائر للجمعة السادسة 

تطالب برحيل بوتفليقة والنظام


