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١٤٤٢عـ،  رجإ   ٩ افتث،  طسا،  (وضالئ  طعصع  ظحر 
السططئ  "وجعئ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢١/٠٢/٢١م) 
افطرغضغئ  لقدارة  جغاجغ  خطاب  أول  الفطسطغظغئ 
الةثغثة، تتثد شغه اقتفاصات افجاجغئ الاغ تعخطئ 
إلغعا الفخائض الفطسطغظغئ، بما شغ ذلك تماس. وجاء 
شغ الرجالئ، الاغ ظحرعا طعصع أطث لقسقم أن جمغع 
الفخائض ططاجطئ بإصاطئ دولئ شطسطغظغئ شغ تثود سام 
١٩٦٧ وساخماعا الصثس الحرصغئ، والمصاوطئ الحسئغئ 
جطمغا. وأرجطئ الرجالئ طظ صئض العزغر تسغظ الحغت 
الثارجغئ  شغ  (إجرائغض)   / شطسطغظ  ططش  طسآول  الى 
افطرغضغئ عادي سمرو تعل اقظاثابات واقلاجاطات الاغ 
ظخئ سطغعا الاسثغقت شغ الصاظعن افجاجغ. وتدمظئ 
العبغصئ أغدا حرط اقظاثاب لطارحغح (ذطإ الارحغح) 
(طرشص ٤): غةإ سطى ضض حثص غظدط إلى اقظاثابات أن 
غعصع سطى ذطإ وغصئض صاظعظاً أجاجغاَ صاظعظاَ لقظاثابات 
وتسثغقته الاغ ُتصر وتصئض الصاظعن افجاجغ لمظزمئ 
الاترغر الفطسطغظغئ وأن طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ عغ 

الممبض الحرسغ العتغث لطحسإ الفطسطغظغ.
خغاظئ  طثى  بعضعح  تزعر  العبغصئ  عثه   :
طسزط  سظ  الاظازل  سطى  وإخرارعا  الاترغر  طظزمئ 
شطسطغظ باجط أعض شطسطغظ، بادساء أظعا عغ الممبض 
الحرسغ والعتغث لعط، وأظعا ق تثاعظ وق تةاطض شغ 
خغاظاعا، وأن اظاثاباتعا صائمئ سطى طحروع الثولاغظ 
افطرغضغ الثي غسطغ طسزط شطسطغظ لضغان غععد، 
وأظعا تساظث إلى الصاظعن الثولغ الثي وضسه الشرب 
المساسمر لاخفغئ صدغئ شطسطغظ، وأن أبرز طاططئات 
بثغاظات  اإلصرار  عع  اقظاثابات  عثه  شغ  المحارضئ 
المظزمئ واسائارعا َططالإ لمظ غحارك شغ اقظاثابات 
والسططئ، واسائار المظزمئ الاغ ضغسئ الئقد والسئاد 
الممبض الحرسغ والعتغث لطحسإ الفطسطغظغ، وأظعا 
واظاثاباتعا  السططئ  بغئ  دخعل  غرغث  لمظ  جصش 
حاء طظ حاء وأبى طظ أبى. إن لسان تال السططئ 
شغ عثه العبغصئ عع أظظا خعظئ طفرذعن ق ظثاف وق 
ظثةض ق طظ اهللا وق طظ رجعله وق طظ المآطظغظ، 
وأن طظ غرغث أن غةثف شغ طساظصسظا شسطغه الحرب 
طظ طائه اآلجظ، وسطغه أن غسطط تصغصئ عثا المساظصع 
صئض الثخعل شغه ضغ ق غئصى له سثر وق تةئ، وأظعا 
ترغث الثغاظئ سطى سطط وطسرشئ تاى ق غجاغث سطغعا 
طظ غحارضعا السططئ جعاء شغ تةط الافرغط والثغاظئ 
افطظغ  الاظسغص  أو  الثولاغظ  بمحروع  صئعلعا  أو 
وتماغئ ضغان غععد، بض ترغث طا عع أبسث طظ إصرارعا 
واتفاصغاتعا  خغاظاعا  طحارضاعا  وعع  خغاظاعا  سطى 
وتظسغصعا افطظغ "المصثس" وطتاربئ أعض شطسطغظ! 
إن العاجإ سطى أعض شطسطغظ، بسث عثه المةاعرة 
بالثغاظئ والسظةعغئ شغ شرضعا سطى أعض شطسطغظ، 
أن غفدتعا المظزمئ وجططاعا واظاثاباتعا الصائمئ 
عثه  طع  غاساططعا  وأن  والافرغط،  الاظازل  سطى 
اقظاثابات سطى أظعا أداة لاةثغث الحرسغئ لطمظزمئ 
شطسطغظ،  بصدغئ  وتفرغطعا  اآلبط  جغرعا  لاضمض 
ق  ورجاقتعا  والسططئ  لطمظزمئ  جعداء  جعق  وأظعا 
تاجئ لعط بعا وق تاى اقصاراب طظعا، وأن غزعروا 
فطئ اإلجقم، خاتئئ الصدغئ، أن المظزمئ ق تمبض 
إق ظفسعا أو طظ غثخض تتئ غطائعا وأظعا ق تمبض 
جغش  عغ  بض  شطسطغظ  صدغئ  وق  شطسطغظ  أعض 
طسطط سطى رصاب أعض شطسطغظ وأداة بغث اقجاسمار 
لاخفغئ صدغئ افرض المئارضئ وشخطعا سظ سمصعا 
اإلجقطغ. وسطى الفخائض الفطسطغظغئ أن تثرك أن 
طصابض  بسغث  زطظ  طظث  الصدغئ  باسئ  صث  المظزمئ 
جططئ طعععطئ تتعلئ إلى جعاز أطظغ لثثطئ ضغان 
غععد الشاخإ، وأن المظزمئ والسططئ لغسئ غظغمئ 
ُغطمع بعا وغاظاشج سطغعا، وسطى عثه الفخائض أغدا 
أن تائرأ طظ المظزمئ وجططاعا وطظ اظاثاباتعط وطظ 
وبغصاعط وأق غخئتعا ججءًا طظعا. صال تسالى: ﴿َمن 
يُِّب  ِْه يَْصَعُد الْلَكُِم الطَّ َ ِ ةُ مَجِيعاً إ ِ الِْعزَّ َّ ةَ هلَلِ اَكَن يُرِيُد الِْعزَّ
يَِّئاِت لَُهْم َعَذاٌب  ِيَن َفْمُكُروَن السَّ َّ الُِح يَرَْفُعُه وَا وَالَْعَمُل الصَّ

ْوَحَِك ُهَو َفُبوُر﴾.
ُ
َشِديٌد َوَمْكُر أ

تسطغمعا،  وجغاجئ  اقجاماسغ،  وظزاطعا  اقصاخادي، 
سصعباتعا،  وظزام  واإلدارة،  التضط  شغ  وأجعجتعا 
إجابات  سطى  ِسقوًة  السغاجغئ،  وطفاعغمعا  وظزرتعا 
دصغصئ جغاجغئ وشضرغئ وشصعغئ، ق تئظغ تفزًئ ولضظ 
لفدلئ،  الثصغص  الفعط  سطى  طآجسئ  سصطغات  تئظغ 
وظفسغات تظصاد لفتضام الحرسغئ تسطغماً ودون ترج، 
لاحضض الحثخغئ اإلجقطغئ الاغ غةإ أن تضعن ضمبض 

طظ اجاتصعا الثقشئ افولى سطى طظعاج الظئعة.
وافسةإ طظ ضض ذلك طحروع وطصثطئ لطثجاعر طظ 
١٩١ طادة دجاعرغًئ بأدلاعا الافخغطغئ. إظعما الصرآن 
والسظئ الطثان أصاطا دولئ الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص افولى، بط اجامرا 
سطى  الظئعة  طظعاج  سطى  افولى  الراحثة  الثقشئ  شغ 
إظعما  سظعط؛  اهللا  رضغ  وافظخار  المعاجرغظ  أغثي 
الصرآن والسظئ وصث تحضق الغعم ُضائاً وأشضارًا وطفاعغط 
اآلغطئ  الرأجمالغئ  سخر  شغ  إجقطغٍئ  دولٍئ  لئظغان 

لطسصعط والحغعسغئ الاغ جصطئ.
تغظ تاةعل شغ طحروع الثجاعر أو طصثطئ الثجاعر، 
تسغح الثولئ اإلجقطغئ تصغصًئ ق خغاقً، وسمطغاً ق ظزرغاً، 
تسغح الثطغفئ وبغساه، والمساوظغظ لطثطغفئ؛ وتطمج 
أجعجة الثولئ؛ تسغح السقصات الثولغئ؛ وجاتات الةغح 
ترى  التربغئ؛  ودائرة  الثاخطغ  افطظ  ودائرة  والةظث 
الخظاسئ لما لعا طظ أعمغئ شغ صغام الثول وصث ُرجمئ 
دائرة  تعشثعط  الثارجغئ  طساوظغ  وترى  جغاجاتعا،؛ 
وشص  دولئ،  ورجال  دساة  افرض  أخصاع  شغ  الثارجغئ 
اإلجقطغئ  الثولئ  سقصئ  تظزط  طئعبئ  خارجغئ  جغاجئ 
بضض الثول؛ ترى طةالج الصداء وصث اظاخإ صداتعا 
سطى طثاطش أسمالعط، طظ صاضغ التسئئ بغظ الاةار وشغ 
افجعاق...، إلى صاضغ المزالط بغظ الرسغئ والتضام؛ ترى 
خجاظئ الثولئ؛ بغئ المال، وطعارده وظفصاته، وشص ظزام 
اصاخادي ُغحسرك بإظساظغئ وسالمغئ عثا الثغظ؛ تاى 
اإلسقم أداة السخر لط غشفض سظعا تجب الاترغر خاتإ 
طحروع الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، شرجط 
لعا دائرًة إسقطغًئ تاعلى وضع السغاجئ اإلسقطغئ لطثولئ 
لئظاء طةامع إجقطغ طاماجك شغ الثاخض، وشغ الثارج 

لفجئعع البالث سطى الاعالغ تسامر شسالغات تجب الاترغر الةماعغرغئ العاجسئ الاغ غظزمعا باعجغه وسظاغئ طظ 
أطغره السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ تفزه اهللا وطضظ لطمسطمغظ سطى غثغه، بمظاجئئ طرور صرن عةري 

ضاطض سطى عثم دولئ الثقشئ؛ وذلك شغ جمغع الئقد الاغ غسمض شغعا التجب تتئ حسار:
"شغ الثضرى المؤعغئ لعثم الثقشئ.. أصغمععا أغعا المسطمعن"

عثا وإن المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر غصعم باشطغئ حاططئ لعثه الفسالغات جمغسعا؛ وسطغه شئإطضان 
صرائظا افسجاء طاابسئ عثه الاشطغئ الحاططئ سطى الرابط الاالغ:

http://www.hizb-uttahrir.info/ar/index.php/hizb-campaigns/72581.html

أطئ ضرغمئ 
وطسآولغات جسغمئ 
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اصرأ شغ عثا السثد:

- طظ لقجقم إن لط ظضظ ظتظ أغعا المسطمعن؟! ...٢
- صدغئ شطسطغظ شغ ظض الاشغرات الثولغئ واإلصطغمغئ 

   والمتطغئ الةجء افول ...٢
- تجب الاترغر صث أضمض السثة بصغادته وأطغره 

   إلصاطئ الثقشئ وصغادة افطئ ...٣
- صغادة الرجعل التضغمئ وإصاطئ دولئ اإلجقم ظئراس لطساططغظ 

   إلصاطئ الثقشئ طظ جثغث ...٤
- شدائض الثقشئ وطتاجظعا ...٤

http://www.alraiah.net :الرائث الثي ق غضثب أعطه                               السثد: ٣٢٨ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ  افربساء ١٩ طظ رجإ ١٤٤٢عـ المعاشص ٣ آذار/طارس ٢٠٢١ طـ                                  

ضطمئ السثد

إن طا غمغج اإلجقم ضمئثأ تصعم سطغه تغاة الئحرغئ، عع 
إغةاد تالئ طظ الاعازن بغظ الفرد وتاجغاته وطاططئاته 
اقظاماء  وأعمغئ  الةماسئ  صغمئ  إسقء  وبغظ  الثاخئ، 
إلغعا، وتضرغج ذاصئ الفرد شغ خثطاعا، والمتاشزئ 
سطى تماجضعا وتصعغئ روابطعا، وذلك طظ غغر إشراط 
وق تفرغط، ولدمان صغام ضض ذرف بثوره ووظغفاه 
المظعذئ به، شصث تثد اإلجقم طسآولغئ ضض طظ الفرد 
شق  الفرد  ضغان  سطى  المتاشزئ  تاط  بتغث  والةماسئ 
غعدط تصه وغثوب شغ دواطئ الةماسئ، وشغ المصابض 
طسالط  وتاقحى  وتثتعا  وتافرق  الةماسئ  تاحائ  ق 
وجعدعا أطام افظاظغئ ورغئئ الفرد الةاطتئ شغ الامطك 
اإلجقم  شغ  المسآولغات  تصسغط  وغمضظ  والزععر. 
إلى بقبئ طساعغات طظ تغث الخقتغات والصثرة سطى 

الاطئغص والممارجئ:
١- طسآولغئ الفرد.

٢- طسآولغئ الةماسات السغاجغئ.
٣- طسآولغئ الثولئ.

وغمضظ العصعف سطى خعر المسآولغئ شغ اإلجقم طظ 
خقل:

• رساغئ حآون الشغر:
َرُجعَل  َجِمْسُئ  صعله:  ُسَمَر  ْبِظ  اهللاَِّ  َسْئِث  َسْظ  جاء  شصث 
اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َغُصعُل: «كُلُّكُْم َراعٍ َوكُلُّكُْم َمْسؤول َعْن َرِعيَِّتِه، اإلَِماُم 
َوُهَو َمْسؤوٌل  أَْهلِِه  ِيف  َراعٍ  ُجُل  َوالرَّ َرِعيَِّتِه،  َعْن  َوَمْسؤوٌل  َراعٍ 
َعْن َرِعيَِّتِه، َوالَْمْرأَُة َراِعَيٌة ِيف بَْيِت َزْوِجَها َوَمْسؤولٌَة َعْن َرِعيَِّتَها، 
َوالَْخاِدُم َراعٍ ِيف َماِل َسيِِّدِه وَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، - َقاَل: َوَحِسْبُت 
ُجُل َراعٍ ِيف َماِل أَِبيِه َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه - َوكُلُّكُْم  أَْن َقْد َقاَل: َوالرَّ

َراعٍ َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه» أخرجه الئثاري وطسطط.
تاظعع  شإظعا  الحرسغئ  افتضام  ذئغسئ  إلى  وبالظزر 
صثرة  بطشئ  وطعما  التغاة،  طةاقت  باخاقف  وتثاطش 
صثرته  تئصى  تعله  شغمظ  وتأبغره  وخقتغاته  الفرد، 
سطى تطئغص افتضام طرتئطئ بالظاتغئ الفردغئ الماسطصئ 
والعلث،  والجوجئ  ضافعض  وغرسى  غسعل  بمظ  أو  به 
وعثه افتضام الثاخئ بالسصغثة والسئادات والمساطقت 
وافخقق ق تاةاوز ُخمج أتضام اإلجقم، بغظما تئصى 
تطئغصعا  شغ  طاعصفئ  اإلجقم  أتضام  أخماس  أربسئ 
الثولئ  سطى  أي  اإلطام  سطى  التغاة  واصع  شغ  وإغةادعا 
الاغ ترسى الظاس شغ حآون دغظعط ودظغاعط، ولعثا 
لغج غرغئاً أن غسائر سطماؤظا وجعد الثولئ طظ أسزط 
العاجئات، وتاج الفروض، وضثلك صعل ابظ تغمغئ رتمه 
أسزط  طظ  الّظاِس  أطِر  وقغئ  أن  ُغسرف  أن  "غةإ  اهللا: 

واجئاِت الّثغظ، بض ق صغاَم لطّثغظ وق لطثظغا إق بعا".
• الظخغتئ والمتاجئئ 

وافطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر:
شعع الدمان لثوام اجاصاطئ المةامع وخقته، وطاى 
صخر المسطمعن شغ أداء عثه المسآولغئ، شسغخغئعط 
الثطض والدسش شغ طظزعطئ الصغط والسطعك، وغاجسجع 
اجاصرارعط وغاعثد وجعدعط، وطخغرعط ضأطئ، شفغ 
التثغث سظ أبغ جسغث الثثري  صال: جمسئ رجعل 
ُْه ِبَيِدِه، َفإِْن لَْم  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص غصعل: «َمْن َرأَى ِمْنكُْم ُمْنكَراً َفلُْيَغريِّ
يَْسَتِطْع َفِبلَِسانِِه، َفإِْن لَْم يَْسَتِطْع َفِبَقلِْبِه َوَذلَِك أَْضَعُف اْإلمِيَاِن»،

ضان  وعثا غحمض ضض شرد طظ أشراد المسطمغظ رجقً 
أو اطرأة، وطظ أعط أسمال افطر بالمسروف والظعغ سظ 
المظضر وأجطعا وأسزمعا أجرًا سظث اهللا تسالى، طتاجئئ 
وتطئغصه،  اهللا  بحرع  الاجاطه  طثى  وطراصئئ  السططان 
وإتسان الرساغئ لحآون الرسغئ، شسظ جابر  سظ الظئغ 
َهَداِء َحْمَزُة بُْن َعْبِد الُْمطَّلِِب، َوَرُجٌل َقاَم إَىل  ملسو هيلع هللا ىلص صال: «َسيُِّد الشُّ
إَماٍم َجائٍِر َفأََمَرُه َونََهاُه، َفَقَتلَُه»، وَسْظ تثغفَئ  َسِظ الظَّئغِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص َصاَل: «َوالَِّذي نَْفِيس ِبَيِدِه، لََتأُْمُرنَّ ِبالَْمْعُروِف، َولََتْنَهُونَّ َعْن 
الُْمْنكَِر، أَْو لَُيوِشكَنَّ اللَُّه أَْن يَْبَعَث َعلَْيكُْم ِعَقاباً ِمْنُه، ثُمَّ تَْدُعونَُه َفَال 

يُْسَتَجاُب لَكُْم» رواه الارطثي.
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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غخادف عثا السام ٢٠٢١م المعاشص لطسام ١٤٤٢عـ، 
طرور طائئ جظئ سطى عثم الثقشئ سطى غث طةرم السخر 
طخطفى ضمال، ولسطعا تضعن رأس المائئ الاغ غئسث 
تةثغث  وأيُّ  دغظعا،  لعا  غةثد  طظ  شغعا  وجض  سج  اهللا 
جغضعن أسزط وأجمض طظ أن غصعم الضغان السغاجغ 
الاظفغثي، الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، 
ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  وبحارات  خفاصئ،  اإلجقم  راغات  شارى 
طتصصئ، وأراضغ المسطمغظ المتاطئ والمشاخئئ طتررة 

طظ رجج الشرب الضاشر المساسمر وأزقطه وأتئاسه.
لصث َتمطُئ الثسعة طع تجب الاترغر طظث السام ١٩٨٩م، 
تمر  عغ  وعا  وجعرغا،  لئظان  بغظ  التجب  سطى  تسرشئ 
ساطًا   ٣٢ ٢٠٢١م،  السام  شغ  الغعم  وظتظ  افسعام، 
طظث َتمطُئ عثه الثسعة، وشضرة الثقشئ عغ العثف، 
قجاقم  والسمض  السغاجغ  والضفاح  الفضري  والخراع 
التضط سظ ذرغص ذطإ الظخرة عغ الطرغصئ؛ شغ أول 
بتةةه،  وأتى  أتثًا  ظاصحئ  إذا  ضظئ  بالتجب  سقصاغ 
جألاه سظ الثلغض، شغضعن السآال "عض أظئ طظ تجب 
ضان  طةطج  أي  شغ  الثقشئ  ذضرت  وضطما  الاترغر؟" 

الاسطغص افول "أظئ طظ تجب الاترغر".
الاترغر  تجب  وعض  ظفسغ:  شغ  وأصعل  أجاشرب  ضظئ 
عع العتغث الثي غمطك افدلئ؟! وعض تجب الاترغر طع 
وجعد ضض عثه الترضات اإلجقطغئ عع العتغث الساطض 

إلصاطئ الثقشئ؟!
بسث عظغعئ طظ الجطظ، والثراجئ طع التجب، والاسمص 
شغ شعط أشضاره، واقظشماس شغ سمطه، واقذقع سطى 
تجب  زال  وطا  ضان  الاغ  اإلجقطغئ  والبصاشئ  افدبغات 
الاترغر ُغعخغ ضض ساطض طسه باقجاجادة طظعا، بسث أن 
غظال تزه طظ بصاشئ التجب اإلجقطغئ، وطاابسئ أسمال 
أجث  لسطغ  أصارن  ضظئ  أظغ  التصغصئ  افخرى،  الترضات 
خرت  أظظغ  إق  لحغء،  ق  آخر،  وطظعةاً  أصعى  اجاثققً 
باتباً سظ الثي غرضغ ربغ سج وجض، لضظ طظ سطمظغ 
وطصارظاعا  افشضار  شغ  والظزر  افدلئ،  شغ  الظزر  ذلك، 

بالسطعك السمطغ، إظه تجب الاترغر.
شصث  تعصفئ،  أن  لئبئ  طا  تطك  والئتث  الاسمص  رتطئ 
وظزاطعا  تضمعا،  بظزام  أطاطغ  الثقشئ  دولئ  تراءت 

وثیقۀ العار والشنار
والتفریط باألرض المبارکۀ

بصطط: المعظثس طةثي سطغ

حملۀ حزب التحریر العالمیۀ
فی الذکرى المئویۀ لهدم الخالفۀ تواصل فعالیاتها

أقيموها أيها المسلمون  الذكر الـ١٠٠ لهدم الخالفة
#أصغمعا_الثقشئ
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طع ذعاب إدارة دوظالث تراطإ وطةغء إدارة جع باغثن 
إلى الئغئ افبغخ وطدغ طا غصرب طظ حعرغظ سطى 
ططروتئ  افجؤطئ  طظ  الضبغر  باتئ  لمعاطعا،  تسطمعا 
وطاثاولئ بثخعص صدغئ شطسطغظ، أعمعا طثى تأبغر 
السغاجئ  سطى  باغثن  جع  واجاقم  تخض  الثي  الاشغر 
الثارجغئ افطرغضغئ بثخعص الصدغئ خاخئ وأن تراطإ 
اتثث خطعات سمطغئ خقل شارة تضمه لاخفغئ الصدغئ 
أطرا  الثطعات  تطك  وأخئتئ  المسطعطئ  خفصاه  وشص 
الصثس  إلى  السفارة  ظصض  الثطعات  تطك  وأبرز  واصسا، 
واإلسقن سظ اقساراف بدط الةعقن لضغان غععد ورساغئ 
اتفاصغات الاطئغع بغظ ضغان غععد وافظزمئ الصائمئ شغ 
بقد المسطمغظ، شما عع طعصش باغثن طظ عثه المطفات 
خاخئ شغ ظض افزطات الثاخطغئ الضبغرة؟ وعض جغسمض 

باغثن سطى وضع المطش الفطسطغظغ سطى الطاولئ طظ 
أو  صثغمئ  جغاجغئ  رؤغئ  وشص  السغر  وغضمض  جثغث 
جثغثة؟ وعض جغمارس ضشعذات تصغصغئ سطى ضغان 
غععد إلبطال الثطعات الاغ اتثثعا تراطإ بسغثًا سظ 
طحروع الثولاغظ ضمظ إذاره الصثغط؟ وضغش غظزر إلى 
تترك السططئ والفخائض إلجراء اقظاثابات بالاجاطظ طع 
وخعل باغثن إلى التضط؟ وطا ذئغسئ الاترك المخري 
لقحراف سطى إتمام السمطغئ اقظاثابغئ؟ وطا طعصش ضغان 
غععد طظ اقظاثابات وعض غسمض سطى سرصطاعا؟ وطا عع 
العاصع السغاجغ لمحارضئ أعض الصثس شغ اقظاثابات؟

وصئض اإلجابئ سظ عثه افجؤطئ ق بث طظ الاثضغر بأن 
أطرغضا عغ الثولئ افولى شغ السالط وأظه طظث جصعط 
ذلك  شغ  فطرغضا  التصغصغ  المجاتط  السعشغاغ  اقتتاد 
العصئ وأطرغضا تاسالى سطى السالط وتسائر ظفسعا طالضاه 
السالط  صداغا  سظ  المسآولئ  وأظعا  طظازع  بق  وصائثته 
الضئرى وطظعا صدغئ الحرق افوجط الاغ تحضض صدغئ 
الصداغا  عثه  خروج  وأن  شغعا  افبرز  الةجء  شطسطغظ 
طظ غثعا غسائر جصعذا طثوغاً وتراجساً سالمغاً وخسارة 
تارك  ق  شعغ  ولثلك  وسسضرغئ،  واصاخادغئ  جغاجغئ 
عثه الصداغا تثرج طظ غثعا وق تسمح لشغرعا بالاثخض 
شغعا إق وشص رغئاعا وبالتةط الثي ترغثه، وعثا ق غسظغ 
سثم وجعد تحعغح سطغعا طظ أوروبا وخاخئ برغطاظغا 
طظ خقل طا تئصى لعا طظ أدوات جغاجغئ شغ المظطصئ، 
ولضظه غئصى تحعغحا ق غرصى لثرجئ شرض المحارغع 
المساصطئ وطسارضئ المحارغع افطرغضغئ، وعثا الحسعر 
بثروج  الصئعل  وسثم  السالط  سطى  بالسغطرة  افطرغضغ 
الصداغا السالمغئ الضئرى طظ غثعا طا زال صائماً وطسغطرًا 
طجاتط  وجعد  وسثم  افوروبغ  الدسش  ظض  شغ  خاخئ 
تصغصغ لعا وضبرة افدوات السغاجغئ افطرغضغئ الاغ تط 

إغةادعا سئر السصعد الماضغئ.
عض جغسمض باغثن سطى وضع المطش الفطسطغظغ سطى 
جغاجغئ  رؤغئ  وشص  السغر  وغضمض  جثغث  طظ  الطاولئ 

صثغمئ أو جثغثة؟
وصئض اإلجابئ ق بث طظ اإلحارة أن سثم وضع المطفات 
السغاجغئ الماسطصئ بالصداغا الضئرى وطظعا صدغئ الحرق 
ترضئ  أطرغضا  أن  بتال  غسظغ  ق  الطاولئ  سطى  افوجط 
غرغث  لمظ  شراغا  وأوجثت  سظعا  وتثطئ  المطفات  تطك 
أن غحشطه طظ الثول الضئرى فن ذلك غسظغ جصعذعا 
دولغاً وتراجسعا سالمغاً، وإظما غسظغ أن عظالك أولعغات 
وضع  تصادغ  واظحشاقت  وأزطات  افطرغضغئ  لطسغاجئ 
بسخ المطفات سطى الطاولئ ووضع بسدعا سطى الرف 
وعثا  لعا،  تافرغ  تاى  التالغ  وضسعا  سطى  وإبصاءعا 
غضعن شغ الصداغا المسصثة والاغ تاططإ أولعغئ وترضغجًا 
تساظغه  وطا  جئص  طا  سطى  وبظاء  شطسطغظ،  صدغئ  طبض 
بغظ  اقظصسام  وتالئ  داخطغئ  أزطات  طظ  تالغا  أطرغضا 
الحسإ وضسر السزام بغظ السغاجغغظ ووجعد ططفات 
واعاماطًا  اظحشاقً  وتاططإ  أطرغضا  تتاعا  ترزح  ضئرى 
ضئغرًا بعا طبض ططش الحرق افصخى شإظه طظ الماعصع أن 
تجاح صدغئ شطسطغظ سظ الطاولئ وأن تثار طظ إدارة 
باغثن وشص طا عع طااح إلدارة المطش دون تترك جثي 
لاخفغئ الصدغئ، ولثلك ظرى أن باغثن شغ بغاظه افول 
طظ وزارة الثارجغئ لط غاطرق لطصدغئ الئائ وعثا سطى 
غغر المسااد، ووزغر خارجغاه بطغظضظ خرح أطام طةطج 
الحغعخ "الرئغج وأظا حثخغاً ظساصث أن السئغض العتغث 
لدمان طساصئض (إجرائغض) ضثولئ غععدغئ دغمصراذغئ 

سطى إبر الاسةغض الثي ظحر شغ وجائض الاعاخض فربع أخعات وطسعظ حابئ شغ ١٦ طظ سمرعا طظ سطى صمئ 
صطسئ سمعرغئ شغ ترضغا تغث رشسظ راغئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وذالئظ بضطمات طعججات افطَئ اإلجقطغئ لطاترك إلصاطئ 
دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة؛ وذلك إتغاء لطثضرى المؤعغئ لعثم الثقشئ، اظصخ أسعان 
أردوغان وطثابراته سطى طظازل افخعات خئاح غعم البقباء المعاشص ٢٠٢١/٠٢/٢٣ وصاطعا باساصال افخعات 
افربع والحابئ الئالشئ طظ السمر ١٦ ساطا وذفض رضغع. أي أن أردوغان ق غضافغ باطئغص السطماظغئ الضاشرة، 

إظما وبضض وصاتئ غتارب سعدة الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.

تسطمعن، بما درجاط طظ ضااب اهللا، أن جغادة الحرع 
بما أظجل اهللا واجإ، وأن إصاطئ دولئ اإلجقم  والتضط 
وافطئ  الثولئ  وتثة  وأن  اإلجــقم،  بعا  غصام  شرغدئ 
وإزالئ تثود الامجغص أطر تامه الحرع، وأظه ق بث لفطئ 
طظ أن تمطك جططاظعا تاى تمطك صرارعا وأن تضسر 
الائسغئ فسثائعا تاى تاخرف بمصثراتعا، وتسرشعن أن 
طظ غصش دون تتصغص ذلك عط ضفار طساسمرون وتضام 
طاسططعن، ولضظضط تسرشعن أغدا، وصث خئرتط أن تجب 
الاترغر طظث ظحأته غضاشح الضفار وغصارع السمقء، وعع 

غتمض عثا المحروع وغسمض له وغثسعضط لطسمض طسه.
لصث وضسئ شغ جئغض الظععض بافطئ السئض، شصاطئ 
لثلك تترضات وترضات بسدعا أسرض اباثاء سظ جئغض 
اهللا، وبسدعا تتئ ضشط العاصع وترك العاجإ الحرسغ 
بتةئ الممضظ العاصسغ اظترف سظ جئغض اهللا، شما ازداد 
ضض عآقء المسرضغظ سظ خراط اهللا المساصغط إق خئاق 
وطا زادوا افطئ إق رعصا، وطظ ضان طظعط غظحث السجة طا 
ازداد إق ذق، وطظ ضان غسسى ظتع الاظمغئ طا ازداد إق 
تثطفا، وطظزمات ضاظئ تجسط تترغر الئقد خارت عغ الاغ 
تسطمعا، وضطعط شغ الرضعن إلى الزالمغظ ووضع صداغا 
افطئ شغ غث سثوعا جعاء، وخارت افطئ بمتاوقتعط 
شغ السططئ والتضط تصض تةارب، لضظعا تةارب شاحطئ، 
طظ  وذعلعا،  الئقد  سرض  شغ  تدب  الفحض  وحعاعث 
تعظج إلى السراق وطظ الةجائر إلى شطسطغظ وطظ طخر 
ّنَ َهَذا ِصرَاِطي 

َ
إلى الغمظ، طع أن اهللا تسالى غصعل: ﴿وَأ

َق بُِكْم َعن َسبِيلِِه  ُبَل َفَتَفّرَ ُمْسَتِقيماً َفاتَّبُِعوهُ َوَال تَتَّبُِعوا الّسُ
اُكم بِِه لََعلَُّكْم َيّتَُقوَن﴾. َذلُِكْم وَّصَ

أغاعا افطئ الضرغمئ، أغعا المسطمعن:
إن تجب الاترغر صث تمض إلغضط دسعته ضاسئغر واضح 
أخغض سظ صدغاضط وطا غصادغه ظتععا إجقطضط، وجار 
أو  السغر  شغ  بسفعغئ  ق  حرسغئ،  بأتضام  ذرغصاه  سطى 
اضطراب شغ الاةارب، ولضظ افطر غاططإ طظضط الظخرة 
تاى غتخض الظخر والثسط تاى تتخض الضفاغئ، شصعطعا 
واظخروه  اإلجقم  لظخرة  الاترغر  تجب  طع  السمض  إلى 
إلسادة الثقشئ، شأظاط وإغاه شغ جفغظئ ظةاتعا باإلجقم، 
والربان ق غشرق ظفسه والرائث ق غضثب أعطه، واظزروا 
خقل  وطظ  والعاجئات،  الفروض  خقل  طظ  الثظغا  إلى 
بالظخر  اهللا  بإذن  طعسعدون  شأظاط  والئحرغات،  العسث 
وطئحرون بالامضغظ شصعطعا لامضغظ دغظضط، وإن طظ 
طث غثه لطظةعم غعحك أن غطمسعا، وطا الظعدئ إق شضرة 

 وظخرة، واهللا طسضط ولظ غارضط أسمالضط
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ (شطسطغظ)

طع إسطاء الفطسطغظغغظ دولئ غتص لعط بعا، عع سئر تض 
الثولاغظ لضظ واصسغاً، أساصث أظه جغضعن طظ الخسإ 
تتصغص أي حغء سطى عثا الخسغث شغ المثى الصخغر" 
ودسا الةاظئغظ شعرًا إلى "تةظإ اتثاذ خطعات تجغث عثه 
السمطغئ تسصغثًا"، وضثلك ضاظئ تخرغتات باغثن جابصا 

سظ اجائساده وجعد تض لطصدغئ شغ المثى المظزعر.
باغثن  إدارة  ظةاح  تالئ  شغ  تاشغر  صث  التالئ  وعثه 
خقل الفارة الصادطئ بالظععض سطى صثطغعا طظ تتئ 
الرضام وطظ بغظ افزطات والدشعذات الثاخطغئ وتض 
بسخ المطفات والصداغا الثارجغئ، شسظثعا غمضظ أن 
غاط إسادة تترغك ططش الصدغئ بحضض جاد وشص المسار 
الصثغط لمحروع الثولاغظ والثي أضث سطغه باغثن طرارًا 
وتضرارًا ولغج وشص خفصئ تراطإ الاغ ذعئئ بثعابه 

وذعاب إدارته.
طعصش باغثن طظ الثطعات الاغ اتثثعا تراطإ بسغثًا سظ 
طحروع الثولاغظ ضمظ طساره الصثغط وعض جغمارس 
ضشعذات تصغصغئ سطى ضغان غععد إلبطال حغء طظعا؟

الةعقن  وضط  السفارة  ظصض  بالثطعات  والمصخعد 
واتفاصغات الاطئغع، وجعف ظاظاولعا بإغةاز:

اتثثه  صرار  عع  الصثس  إلى  افطرغضغئ  السفارة  ظصض   -
الضعظشرس شغ سعث الرئغج الثغمصراذغ بغض ضطغظاعن 
وضان الصرار طةمثا غظازر طظ غخادق سطغه وعع طا شسطه 
تراطإ سام ٢٠١٧، والصرار شغ تصغصاه وحضطه المئعط 
ق غاسارض طع طحروع الثولاغظ افطرغضغ فظه غظص 
وغربغ  تتثغث،  دون  الصثس  إلى  السفارة  ظصض  سطى 
الصثس عع ججء طظ الصثس وججء طظ ضغان غععد وشص 
المحروع افطرغضغ، ولثلك شإن صرار ظصض السفارة بحضطه 
السام غغر المفخض غمضظ ترجماه وشص الرغئئ افطرغضغئ 
ولثلك  الضقجغضغئ،  بظسثاه  الثولاغظ  طحروع  ووشص 
ظةث طةطج الحغعخ بحصغه الثغمصراذغ والةمععري 
خادق باارغت ٢٠٢١/٢/٥ وباإلجماع سطى إبصاء السفارة 
بالصثس وذلك رغط ذعاب تراطإ وصثوم باغثن ولط 
غسمض سطى ظصثه، ولثلك شإظه ق تشغر لثى إدارة باغثن 
سطى صرار ظصض السفارة ولضظعا ترغث جسض ذلك شغ جغاق 
طحروع الثولاغظ وصداغا التض الظعائغ ولغج شغ جغاق 
خفصئ تراطإ، وعع طا أضثه وزغر الثارجغئ بطغظضظ سظث 
جآاله طظ طثغع حئضئ "جغ إن إن" سظ وضع حرصغ 
لثولئ  ضساخمئ  العزغر  غاثغطعا  ضان  إذا  وطا  الصثس 
شطسطغظ؟ شأجاب بطغظضظ: "طا غةإ أن ظراه غتثث عع 
أن تطاصغ افذراف طئاحرة وتافاوض بحأن طا غسمى 
بصداغا العضع الظعائغ، عثا عع العثف"، وذلك بسث أن 
جائصى  تغث  (إجرائغض)  ساخمئ  عغ  الصثس  "أن  أضث 
السفارة"، ولثلك ق تشغغر سطى عثا الصرار ولضظ باغثن 

جغةسطه شغ جغاق طحروع الثولاغظ.
- ضط الةعقن عع صرار اتثثه تراطإ باارغت ٢٠١٩/٣/٢٥

سطى  بالضاطض  غععد  ضغان  بسغادة  خقله  طظ  واسارف 
الةعقن المتاض وذلك بسغثًا سظ السغاجئ الاغ ضاظئ 
تائسعا اإلدارات السابصئ تةاه عثا المطش، وعثا الصرار صث 
تةاوز الرؤغئ افطرغضغئ الضقجغضغئ الصائمئ سطى أن ططش 
الةعقن غةإ أن غتض طظ خقل المفاوضات واقتفاق 
سطى  أطرغضا  ترساعا  جقم  اتفاصغئ  وشص  الطرشغظ  بغظ 
غرار اتفاصغه ضاطإ دغفغث بغظ ضغان غععد وطخر ولغج 
بفرض أطر واصع، ولثلك ظةث أن إدارة باغثن وسطى لسان 
وزغر الثارجغئ بطغظضظ ظصثت الصرار وذلك خقل تثغبه 
لحئضئ "جغ إن إن" اإلخئارغئ ولضظ بحضض دبطعطاجغ 
ظاسط، تغث صال بطغظضظ إظه "طظ الظاتغئ السمطغئ، أساصث 
لعا  تزض  العضع  عثا  شغ  الةعقن  سطى  السغطرة  أن 
أعمغئ تصغصغئ فطظ (إجرائغض)... افجؤطئ الصاظعظغئ حغء 
آخر وبمرور العصئ إذا تشغر العضع شغ جعرغا، شعثا حغء 
ظئتبه، لضظظا لسظا صرغئغظ طظ ذلك بأي تال"، أي أن 
باغثن اخاار ظسش الصرار بسثم اقساراف به، وعثا بظزره 
غضفغ خاخئ أن صرار تراطإ بثخعص الةعقن لط غشغر 
حغؤا سطى أرض العاصع، شالةعقن طتاض طظث سام ١٩٦٧

والسغطرة شغه بالضاطض لضغان غععد الثي أسطظ ضمه 
 إلغه سام ١٩٨١

غائع...
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ شطسطغظ

طظ لقجقم 
إن لط ظضظ ظتظ أغعا املسطمعن؟!

أغعا المسطمعن:
لصث اظصدى سخر العتغ بسث خاتط افظئغاء، ولط غئص 
سعث  اظاعى  ولصث  وصرآظضط،  رجالاضط  إق  لطئحر  طظه 
الرجض ولط غئص طظ غتمض الرجالئ بسث افظئغاء إق أظاط، 
تاى إذا ظعر الفساد شغ الئر والئتر بما ضسئئ أغثي 
الظاس، وعا عع ظاعر تث الطشغان، وتاى إذا غرصئ 
الئحرغئ شغ ظطمات الةاعطغئ، وعا عغ اآلن شغ الصاع، 
بما  الظعر،  إلى  الزطمات  طظ  غثرجعا  طظ  أظاط  ضظاط 
أودع اهللا بغظ أغثغضط طظ ضااب طتفعظ وطتفعظ به 
الثغظ وضطفضط بظحره، واهللا سج وجض غصعل: ﴿الر كَِتاٌب 
لَُماِت إِلَى الّنُورِ بِإِْذِن  نَزلَْناهُ إِلَْيَك لُِتْخِرَج الّنَاَس ِمَن الّظُ

َ
أ

غتمض  طظ  شأظاط  الَْحِميد﴾  الَْعِزيِز  ِصرَاِط  إِلَٰى  َرّبِِهْم 
عثا افطر بسث رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى الئحر. وصث صال اهللا 
ُمُروَن 

ْ
ْخرَِجْت لِلّنَاِس تَأ

ُ
ٍة أ ّمَ

ُ
تسالى شغضط: ﴿ُكنُتْم َخْيَر أ

َولَْو آَمَن  بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن الُْمنَكِر َوتُْؤِمُنوَن بِاهللاَِّ 
ْكَثرُُهُم 

َ
وَأ الُْمْؤِمُنوَن  ّمِْنُهُم  لَُّهم  َخْيراً  لََكاَن  الِْكَتاِب  ْهُل 

َ
أ

الَْفاِسُقون﴾.
أغعا المسطمعن:

طظ  وغحفغعا  المعت  طظ  الئحرغئ  غتغغ  اإلجقم  إن 
السصط، وإن الئحر صث أرعصعط ذشغان المادغئ وخعاء 
الروح، وشاك بعط حصاء المئادئ وضقل المثاعإ، تطك 
المثاعإ الاغ أوردت افرض العقك سظثطا جسطئ طع 
اهللا إلعا آخر، شحرسئ لعط طظ الرأجمالغئ طا لط غأذن به 
اهللا تاى ظعحئ طثالئعا الدسفاء وحرسئ طظ السطماظغئ 

طا اظاضسئ طسه الفطر.
وإن أطاظا اإلجقطغئ - وصث أخابعا طا أخابعا طظ ظصخ 
شغ الئظغان وعثم شغ افرضان وتسطط لفسثاء وضسش 
وغابئ  اإلجــقم  ظض  سظعا  غاب  صث  سظثطا  افطط  بغظ 
حمج الثقشئ - غظئشغ لعا أن تساحفغ باإلجقم تاى 
غغرعا،  به  تتغغ  تاى  به  تتغا  وأن  غغرعا،  به  تحفغ 
وجض  سج  واهللا  بسعاه،  لعا  تغاة  وق  تغاتعا،  شاإلجقم 
ُجعِل ِإَذا  غصعل: ﴿َغا َأغَُّعا الَِّثغَظ آَطُظعا اْجَاِةغُئعا ِهللاَِّ َوِلطرَّ
َدَساُضْط ِلَما ُغْتِغغُضْط﴾، شالثاء طسروف والثواء طعخعف، 
وتغاة افطئ وحفاؤعا بإصاطئ دغظ اهللا، وإصاطئ دغظ اهللا 
بإصاطئ دولاه، وإسادة خقشاه، الاغ ترسى افطئ بحرغسئ 

اإلجقم وتساأظش تمطعا لرجالاه.
أغعا المسطمعن:

إن السمض إلصاطئ الثغظ بإصاطئ دولئ اإلجقم غةري سطى 
صثم وجاق، وترضاه تسسى شغ جظئات افطئ ذعابا وإغابا، 
سطغضط،  غثفى  ق  أظعرضط  بغظ  الاترغر  تجب  عع  وعا 
ودسعته طسروشئ لثغضط، غتمض طحروع اإلجقم، وعع 
وإظضط  أسظاصضط  شغ  أطاظئ  اهللا  جسطه  الثي  طحروسضط 

صدغئ شطسطني يف ظض الاشريات الثولغئ واإلصطغمغئ واملتطغئ
الةجء افول

ـــــــــ بصطط: الثضاعر إبراعغط الامغمغ*ـ  ــــــــــ

جغئ
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ات 
زر
ظ

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ غعجش أبع زر*ـ  ـ 

مخابرات أردوغان تعتقل خمس أخوات ورضیع
لمطالبتهن بإقامۀ الخالفۀ من قلعۀ عموریۀ!
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تتئ سظعان: "تعسغئ افطئ وتتمغطعا طسآولغئ إسادة الثقشئ"، وبمظاجئئ طرور طائئ سام سطى عثطعا، أصام 
درطان  أم  صظاة  اجاعدغععات  شغ  المرة  عثه  افجئعسغ  افطئ  صداغا  طظاثى  السعدان  وقغئ  الاترغر/  تجب 
الفدائغئ، تدره سثد طظ السغاجغغظ، وأختاب الفضر والرأي، واإلسقطغغظ. وصث ضاإ الختفغ طتمث طئروك 
تجب  حئاب  فن  المظاثى  لتدعر  تماجغ  زاد  غطغ:  طا  افتث  الخادرة  السعداظغئ  الغعم  أخئار  ختغفئ  شغ 
لطشاغات،  لطعخعل  طتثد  طظعب  إظما  الثرصاء،  الحسارات  غرشسعن  وق  الةعشاء  العااشات  غةغثون  ق  الاترغر 
وإخرار وسجغمئ ق غدسفعا تةاعض بسخ أجعجة اإلسقم. ضان الماتثث افول شغ المظاثى لغعم السئئ دضاعر 
طتمث سئث الرتمظ الثي بثأ تثغبه بصاسثة أخعلغئ، وعغ أن السمض السغاجغ ق غضعن طظاةا إق إذا ضان سطى 
التضط  صعاسث  أرجئ  الاغ  المثغظئ  دولئ  صغام  تاى  طضئ  شغ  اإلجقطغئ  الثسعة  طراتض  حارتا  اإلجقم،  ظعب 
الثي غصغط الثولئ سطى السثل وتتصغص تططسات افطئ. وأحار سئث الرتمظ إلى بعرات الربغع السربغ وغغرعا طظ 
البعرات الاغ جرغسا طا تمئ السغطرة سطغعا. وصال: إن الاشغغر التصغصغ غتااج الفضر الخالح بطرغص واضح، 
شالتماس وتثه ق غضفغ واتئاع طظاعب اقجاسمار والشرب عع ظطط وجاعطغئ وق غخطح تال افطئ، وق غضعن 
وضان  اإلطام.  وتظخغإ  الظئعة  ظعب  سطى  اإلجقطغئ  الثقشئ  بإسادة  طظدئط  جغاجغ  بسمض  إق  طمضظا  ذلك 
الماتثث الباظغ افجااذ المتاطغ أتمث أبضر الثي صثم ورصئ بسظعان الحئاب سماد الاشغغر باسائار الحئاب صعة 
تصغصغئ لصغادة الاشغغر. وحارك بسخ التدعر بإضاشات وأجؤطئ أجاب سطغعا الماتثبان وطظعا السآال سظ 
سثم جسغ تجب الاترغر قجاصطاب الةغعش خاخئ أن افطر غتااج إلى سعن أعض الصعة والظخرة، شضان الرد 
أن التجب غسامث سطى طظعب الثسعة والمعسزئ التسظئ وعغ السئغض العتغث إلى تتصغص عثف العخعل إلى 

الثولئ وعغ الثقشئ اإلجقطغئ سطى ظعب الظئعة.

الةظغه  خرف  جسر  اقظاصالغئ  التضعطئ  باسعغط  أظه  السعدان  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أّضث 
السعداظغ، تضعن صث أضمطئ خقتعا شغ طتراب خظثوق الظصث الثولغ جةعدا، بسث أن خدسئ التضعطئ لةمغع 
افواطر السابصئ، وذئصاعا، غغر سابؤئ بما تةره طظ وغقت سطى السئاد. وصال شغ بغان ختفغ، إن وخفات 
خظثوق الظصث الثولغ المعطضئ أغظما ذئصئ شغ أي طضان شغ السالط ضاظئ وباقً، شالظزام الئائث ضان غطئصعا، 
إق أظه ضان غصثم ِرجًق وغآخر افخرى خعشًا طظ غدئئ الةماعغر تاى جصط، وعثا الظزام الثي ق غئالغ بما 
غتغص بافغطئغئ الساتصئ المشطعبغظ سطى أطرعط جغضعن أطره خسراظًا، وجغثعإ ببعرة تصغصغئ تصاطع جثوره. 
وطع الثضرى المؤعغئ إلجصاط دولئ الثقشئ، ظاحث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان افجااذ 
وأذظابه؛  اقجاسمار  طظ  لطاثطص  الاترغر  تجب  طع  الةاد  بالسمض  السعدان  أعض  خطغض)  (أبع  سبمان  إبراعغط 
بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ تصطع دابر الضاشرغظ طظ بقدظا، وتسعس الظاس 
بأتضام رب السالمغظ، وتثغر بروات الئقد لمخطتئ افطئ، شالسعدان لغج بطثًا شصغرًا، لضظه ُطفَصر بسغاجات 
الظزام الرأجمالغ الةائر الثي ق غعمه إن طات الظاس أم ساحعا بصثر طا غعمه جرصئ البروات سئر الصروض 

الربعغئ، وتسطغط خغرات الئقد لقجابمارات افجظئغئ.

طآطظغظ  أحثاص  إلغةاد  الابصغش  طرتطئ  افولى:  المرتطئ 
بفضرة التجب وذرغصاه لاضعغظ الضاطئ والتجب، والتمث هللا 
اهللا،  حاء  إن  الاشغغر  إتثاث  سطى  وصادرًا  صعغاً،  التجب  خار 
شالتجب الغعم غسمض شغ جمغع الئقد اإلجقطغئ، بض تاى شغ 

بقد الشرب والحرق.
المرتطئ الباظغئ: طرتطئ الافاسض طع افطئ لاتمغطعا اإلجقم 
تاى تاثثه صدغئ لعا ضغ تسمض سطى إغةاده شغ واصع التغاة 
والثولئ والمةامع، وصث ضان لسمض التجب ذعال عثه السظعات 
الصثح المسطى شغ جسض افطئ تضفر اآلن بةمغع افظزمئ الاغ 
اإلجقم  شةر  إلى  وترظع  طخغرعا،  شغ  وتاتضط  تتضمعا، 
وتاحعق قظئقج خئح الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، الثي خار 

صاب صعجغظ أو أدظى.
المرتطئ البالبئ: طرتطئ اجاقم التضط، وتطئغص اإلجقم تطئغصًا 
ساطاً حاطقً شغ الثاخض، وتمض اإلجقم رجالئ عثى وظعر إلى 

السالط الدال المضاعي بظغران الرأجمالغئ الماعتحئ.
وتجب الاترغر الغعم غصش طع افطئ شغ آخر خطعات المرتطئ 
البالبئ وافخغرة، وصث اجاضمض جمغع طططعباتعا، ولط غائص 
الاترغر،  لتجب  ظخرتعط  والمظسئ  الصعة  أعض  غسطغ  أن  إق 
لغساأظش التغاة اإلجقطغئ؛ بإصاطئ الثقشئ الباظغئ سطى طظعاج 
الظئعة، وعع اآلن شغ أتط الةاعجغئ قجاقم السططئ، وإصاطئ 

التضط بما أظجل اهللا، وصث أسث السثة لثلك بما غطغ:
أوقً: لصث وضع تجب الاترغر، طحروع دجاعر لطثولئ اإلجقطغئ 
طظ ١٩١ طادة لغضعن طحروع دجاعر دولئ اإلجقم؛ الثقشئ 
بإذن اهللا، به أتضام ساطئ  سطى طظعاج الظئعة السائثة صرغئاً 
تئغظ افجاس الثي تصعم سطغه الثولئ وعع السصغثة اإلجقطغئ 
ق غغر، وأن دولئ الثقشئ ق غضعن أطاظعا إق بأطان اإلجقم 
والمسطمغظ، وأن الثطغفئ عع الثي غسظ الصعاظغظ، وغائظى 
افتضام الحرسغئ، ضما غئغظ أن الثولئ ق تمغج بغظ رساغاعا 
ضغفغئ  غئغظ  ضما  الصداء،  أو  التضط  أو  الحآون  رساغئ  شغ 
ضما  المسطمغظ،  غغر  وسطى  المسطمغظ  سطى  اإلجقم  تظفغث 
بغظئ افتضام الحرسغئ. وطحروع الثجاعر غتثد ظزام التضط 
والصعاسث الاغ غصعم سطغعا، وأجعجة التضط واإلدارة ضما جاء شغ 
طحروع الثجاعر ضغش غضعن الظزام اقصاخادي شغ اإلجقم، 
الثارجغئ  والسغاجئ  اقجاماسغ،  والظزام  الاسطغط،  وجغاجئ 
وغغرعا، ضض ذلك باجاعاد ختغح طظ ضااب اهللا وجظئ رجعله 
ملسو هيلع هللا ىلص، وطا أرحثا إلغه طظ إجماع الختابئ، والصغاس الثي سطاه 

سطئ حرسغئ.
لطثولئ لعط الصثرة السغاجغئ،  باظغاً: لصث خظع التجب رجاقً 
العاصع،  أرض  شغ  اإلجقم  أتضام  لاطئغص  اإلدارغئ  والتظضئ 

ورساغئ حآون افطئ باإلجقم.
وطئخرة  لفضرته،  عاضمئ  ططعمئ  صغادة  لطتجب  إن  بالباً: 
افطئ  أوضاع  سطى  السغاجغ  بالعسغ  غاسمعن  لطرغصاه، 
الثارجغ،  السالط  أوضاع  وسطى  طسالةاعا،  وضغفغئ  الثاخطغئ، 
والثول اقجاسمارغئ الضاشرة، وطآاطراتعط ضث افطئ، وضغفغئ 
السمض لمضاشتاعا، والسغر بافطئ ظتع الامضغظ شغ افرض، 
وتمض اإلجقم رجالئ عثى وظعر لطسالمغظ غصعدعط أطغرظا، 
السالط افخعلغ، والمفضر السغاجغ الفث، والمةاعث افلمسغ 
السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ تفزه اهللا ورساه، 

 وجسض الظخر سطى غثغه، إظه ولغ ذلك والصادر سطغه
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غئغظ سزمئ  لسرض اإلجقم شغ السطط والترب سرضاً 
اإلجقم وسثله وصعة جظثه، وغئغظ شساد الظزام العضسغ 
وظطمه وعجال جظثه؛ وتطمج سقصئ الرجض بالمرأة شغ 
اإلجقم شغ تئعغٍإ ُغزعر طا لطمرأة طظ تصعق وطا سطغعا 
طظ واجئات شغ أغام جاد شغعا العرج؛ غةسطك الضااب 
تثخض ردعات طةطج افطئ (طةطج الحعرى والمتاجئئ) 
شغ ظزام شرغث ُطتضط لامبغض افطئ؛ ولئظاء جغض غتمض 
طئطعرة  واضتئ  ظصغئ  إجقطغئ  بصاشئ  وشص  اإلجقم 
ارتسمئ جغاجئ الاسطغط الاغ تسطط اإلظسان طا غطجطه 
شغ طسارك التغاة ضفرض سطى الثولئ، لضض شرد ذضرا 
ضان أو أظبى طةاظا وشص أجج تسطغط طظعةغ واضتئ، 
طع تعشغر المضائات والمثائرات تاى شغ خارج المثارس 
والةاطسات لامضغظ ضض باتث طظ الئتث، إلغةاد تحث 

طظ المةاعثغظ والمئثسغظ والمثارسغظ.
الاترغر  تجب  جطرعا  الافاخغض  طظ  وغغره  عثا  ضض 
شغما غجغث سطى ٥٥٠ خفتًئ، لضظ لغج طةرد ضطمات 
طظمصات، بض بغان واضح بافدلئ الحرسغئ طظ الضااب 
بتص  لغضعن  والصغاس،  الختابئ  وإجماع  والسظئ 
به  السمض  تةسض  حرسغئ،  أتضاطا  أي  إجقطغا،  دجاعرا 

شرضا سطى المسطمغظ.
أْن تمطك ضض عثا غسظغ حغؤاً واتثا شصط، غسظغ السمض 
والةث والئثل، تاى ظضعن شغ المعضع الثي غتإ اهللا 
جئتاظه أن غراظا شغه، شظضعن أعقً لاظجل الظخر سطغظا وسطى 

واصع التغاة، وغضعن افطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر 
باب وخعل افطئ إلى طرتئئ الثغرغئ الاغ أرادعا اهللا 
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف 

ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
لعا ﴿ُكنُتْم َخرْيَ أ

.﴾َِّ َوَيْنَهْوَن َعِن الُْمنَكِر َوتُْؤِمُنوَن بِاهللا
افطئ  سظص  شغ  الماسطصئ  المسآولغات  عثه  أطام 
فتضام  غغاب  طظ  افطئ  تساظغه  طا  وأطام  اإلجقطغئ، 
اإلجقم، وتفرق وتحرذم، وتسطط لطضفار المساسمرغظ 
اهللا،  فطر  اجاةابئ  الاترغر  تجب  وجعد  ضان  سطغعا، 
وبعسثه  باهللا،  باإلغمان  طاسطتاً  بالفرض،  والاجاطاً 
جئتاظه فولغائه بالظخر والامضغظ، شصث أخث سطى ساتصه 
الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ،  التغاة  اجاؤظاف 
بعضع  لثلك  السثة  وأسث  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ 
أجج الثولئ المامبطئ بالثجاعر وأظزماعا المثاطفئ 
ضظزام التضط والظزام اقصاخادي والظزام اقجاماسغ، 
ضائه  شغ  وجطرعا  واإلسقم،  والختئ،  والاسطغط، 
المظحعرة بغظ غثي أبظاء افطئ بطشات حاى، لااثاولعا 
وتططع سطغعا وتاثارجعا، وجمع شغ خفعشه طظ أبظاء 
افطئ افبرار افخغار طظ غصعطعن بعثه المعمئ ضرجال 
جغاجئ ورجال دولئ، أصعغاء أطظاء غئاشعن طرضاة اهللا، 
بضض  ذلك  شغ  غصعدعط  قئط،  لعطئ  شغه  غثحعن  وق 
تضمئ واصاثار السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ.

غغاب  طظ  سام  طؤئ  تضفغ  أق  المسطمعن:  أغعا 
والاحرذم  الفرصئ  طظ  سام  طؤئ  تضفغ  أق  اإلجقم؟ 
والثل والععان؟ أق تضفغ طؤئ سام طظ تسطط الضاشر 
ظض  شغ  السغح  طظ  سام  طؤئ  تضفغ  أق  المساسمر؟ 
شإظظا  وأدواته؟!  المساسمر  الضاشر  خظغسئ  الروغئدات 
طرضج  اصاساد  إلى  ظثسعضط،  واآلخرة  الثظغا  سج  إلى 
الخثارة بغظ افطط غا خغر أطئ ظثسعضط، إلى أن ظضعن 
المطععف،  وغغاث  المزطعم،  وظخرة  السصغط،  دواء 
والعثاغئ  والرتمئ  الظعر  وظحر  السثل  طغجان  وظخإ 
المسطمعن،  أغعا  ظثسعضط  السالمغظ  ربعع  شغ 

 شأصغمععا خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة
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افطئ عغ خاتئئ السططان التصغصغ، وعغ طظ تمطك 
تص اخاغار التاضط الثي ترتدغه لاعلغ أطرعا ورساغئ 
الغعم  افطئ  سطى  وجإ  لثلك  ودظغاعا،  دغظعا  حآون 
غظخإَّ  أن  والظععض،  الاشغغر  ذرغص  شغ  تسغر  وعغ 
افظزمئ  إجصاط  سئر  جططاظعا  اجاسادة  سطى  جعثعا 
التضط  تغاة  وإظعاء  المسطمغظ،  بقد  شغ  التاضمئ 
وتطئغص  ربعا  دغظ  إصاطئ  سطى  تسمض  وأن  الةئري، 
إطام  وتصعاه،  بثغظه  تبص  لمظ  أطرعا  وتعلغ  حرسه، 
تصغ ظصغ تساأطظه سطى تاضرعا وطساصئطعا، وغطغع 

اهللا شغعا وغرساعا باإلجقم تص الرساغئ.
وفن الثولئ والمةامع ضغاظات ضئغرة وطسصثة، ضان ق 
بث طظ وجعد ضغان أو ضغاظات شغ طصابطعا، صادرة سطى 
بفرض  والصغام  والمةابعئ،  المسآولغئ  سزط  تتمض 
المتاجئئ، وافطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر، عثه 
الضغاظات طامبطئ شغ افتجاب السغاجغئ، والاغ عغ خمام 
اقظجقق  سثم  طظ  والدمان  والثولئ،  لطمةامع  افطان 
والسصعط، والتغث سظ المئثأ، شمعما بطشئ صعة الفرد 
وصثرته سطى الاأبغر شعغ طتثودة وغغر طسامرة، ولثلك 
بغظعط  طظ  غضعن  أن  المسطمغظ  سطى  اإلجقم  أوجإ 
طئثأ،  اإلجقم  طظ  تاثث  جغاجغئ،  وأتجاب  جماسات 
وطظ السغاجئ سمقً لعا، تثسع لقجقم وتأطر بالمسروف 
وتظعى سظ المظضر، وتئصى شغ غصزئ تاطئ وتظئه دائط، 
تتصص الصعاطئ سطى تج المةامع وشضره، اجاةابئ لصعله 
ُمُروَن 

ْ
َرْيِ َويَأ ٌة يَْدُعوَن إىَِل اخلْ مَّ

ُ
نُكْم أ تسالى: ﴿َوحْكَُكن مِّ

َِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن﴾.
ٰ

وَح
ُ
بِالَْمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن الُْمنَكرِ وَأ

تئطغس اإلجقم والحعادة سطى افطط:
طظ المسآولغات المطصاة سطى افطئ تمض اإلجقم إلى 
الظاس وتئطغشعط رجالاه، وعثاغاعط إلى الثغر والظعر، 
تئارك  التص  غصعل  الصغاطئ،  غعم  سطغعط  والحعادة 
َُكونُوا ُشَهَداَء  حكِّ ًة وََسطاً  مَّ

ُ
تسالى: ﴿َوَكَذلَِك َجَعلَْناُكْم أ

بَلَ اجَّاِس َويَُكوَن الرَُّسوُل َعلَْيُكْم َشِهيداً﴾، ولطصغام 
بعثه المعمئ السزغمئ، طعمئ الحعادة وأداء افطاظئ 
اإلجقم  تطئغص  طظ  بث  ق  واجاتصاصعا،  وجععا  سطى 
صعقً وسمقً طظ خقل دولئ تةسث أتضام اإلجقم شغ 

ََّ لََقوِيٌّ َعِزيٌز﴾. َُّ َمن يَنرُصُهُ إِنَّ اهللا نَّ اهللا َنرُصَ َ افطئ ﴿َو
إظعظَّ صرابئ البماظغئ والساغَظ ساطا طظ السمض السغاجغ 
الثؤوب، وتجب الاترغر، بعخفه تجبا جغاجغا، طا زال 
غتمض عثه الثسعة، ببئات وسطى بخغرة طظ افطر، ظزرغا 
وسمطغا، شغ العصئ الثي تظضإ شغه الضبغرون سمطغا سظ 

عثا الطرغص، وإن جطروه شغ أدبغات وضاابات.
ظسط بعثا ضطه، غضعن تجب الاترغر والثقشئ، والثقشئ 
طظ  تعأطان  بض  غفارصان،  ق  خظعان  الاترغر،  وتجب 
رتط واتثة عغ اإلجقم، ضاابه وجظاه، وغضعن تجب 
لعا  جطر  شصث  غاغاه،  شغ  خادصاً  اهللا  بإذن  الاترغر 
ضض طا غطجطعا، وضان وطا زال غئثل العجع واخقً لغطه 
بظعاره تاى غساةغإ له أعض ظخرٍة غضعظعن ضافظخار 
افوائض، شغساتص تجب الاترغر بتعل اهللا تسالى صعله 
ُبوَن  الُْمَقرَّ وَحَِك 

ُ
أ   ابُِقوَن  السَّ ابُِقوَن  ﴿وَالسَّ جئتاظه: 

َن  مِّ َوَقلِيٌل    لنَِي  وَّ
َ ْ
األ َن  مِّ ثُلٌَّة    اجَِّعيم  َجنَّاِت  يِف   

اْآلِخِريَن﴾.
تجب  غضعن  أن  اهللا  شسسى  سام  المائئ  رأس  وإظعا 
الاترغر وأطغره السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ 
(أبع غاجغظ)، الثي غسغر سطى خط طظ جئصاه رتمعما 
اهللا افطغر المآجج الحغت تصغ الثغظ الظئعاظغ (أبع 
سئث  الحغت  افطغر  بسثه  طظ  َخَطَفُه  وطظ  إبراعغط)، 
اهللا  ضاإ  طمظ  غضعظعا  غعجش)،  (أبع  زلعم  الصثغط 
 تسالى لعط أن غةثدوا دغظه وغصغمعا حرسه ودولاه

تامئ: تجب الاترغر والثقشئ خظعان ق غفارصان، وتعأطان طظ رتٍط واتثٍة

تامئ ضطمئ السثد: أطئ ضرغمئ وطسآولغات جسغمئ 

بسث أن عثطئ دولئ اإلجقم، الثقشئ وصدغ سطى ضغاظعا 
أغثي  سطى  لعط  وطعتثة  لطمسطمغظ،  جاطسئ  باسائارعا 
طخطفى  الثائظ؛  وأجغرعط  سمغطعط  باجاثثام  اإلظةطغج، 
آلذار/طارس  المعاشص  ١٣٤٢عـ  السام  طظ  رجإ  شغ  ضمال 
١٩٢٤م، ضاع اإلجقم ضثجاعر دولئ وتحرغع أطئ وظزام 
تغاة، شخار تال المسطمغظ ق غسر خثغصاً وق غشغر سثوًا، 
دوقً،  طةازًا  جمغئ  عجغطئ،  ضرتعظغئ  دوغقت  شغ  طحااغظ 
وعغ طةرد ضاظاعظات غتضمعا سمقء لطشرب الضاشر المساسمر، 
طعزسغظ بغظ جمععرغئ وطمطضئ وإطارة وجططظئ وطحغثئ، 
غسغطر سطغعا جمغسعا سمطغاً الشرب الضاشر المساسمر شغ التضط 

والسغاجئ واقصاخاد وغغرعا.
شغ ظض عثا العضع الصائط وتاى ق تسعد افطئ لسابص سجعا 
وطةثعا وتاعتث سطى أجاس اإلجقم، زرسئ برغطاظغا ضغان 
غععد المست شغ صطإ افطئ اإلجقطغئ، وشغ افرض المئارضئ 
شطسطغظ لغضعن عثا الضغان خظةرًا طسمعطاً شغ ظعر افطئ 
الضغان،  عثا  ضث  الرخغص  بالضفاح  افطئ  وتحشض  وصطئعا، 
وتظسى صدغاعا المخغرغئ؛ وعغ السعدة إلى التضط بما أظجل 
اهللا بإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة. شغ عثه افجعاء ضان 
طغقد تجب الاترغر سطى غث المةثد والمةاعث والسالط الةطغض 
الحغت تصغ الثغظ الظئعاظغ رتمه اهللا شغ السام ١٣٧٢ عةرغئ 
المعاشص لطسام ١٩٥٣ طغقدغئ، الثي درس واصع المسطمغظ 
جغاجغئ  دراجئ  اإلجقم  ودرس  طساظغرة،  سمغصئ  دراجئ 
تحرغسغئ تاى تعخض إلى أن ق خقص لفطئ طظ عثا العاصع 
لطتغاة  أجاجاً  وجسطه  باإلجقم  إق  لعا  ظعدئ  وق  المجري، 
تثده  الثي  اإلجقم  بسططان  إق  ذلك  غضعن  وق  ولطثولئ، 
رجعل اإلجقم طتمث ملسو هيلع هللا ىلص بأظه خقشئ سطى طظعاج الظئعة، شضان 
تجب الاترغر تجباً جغاجغاً طئثؤه اإلجقم، غسمض بغظ افطئ 
والمةامع  والثولئ  التغاة  إلى  اإلجقم  إسادة  لااثث  وطسعا 
صدغئ طخغرغئ لعا، ولغصعدعا إلصاطئ الثقشئ وإسادة التضط 
بما أظجل اهللا، شضاظئ غاغئ تجب الاترغر عغ اجاؤظاف التغاة 
سغحًا  السغح  لغسعد  اإلجقطغئ  الثسعة  وتمض  اإلجقطغئ، 
إجقطغاً تضعن جمغع حآون التغاة شغه طسغرة وشص افتضام 
دولئ  ظض  شغ  والترام،  التقل  عع  والمصغاس  الحرسغئ، 
إجقطغئ عغ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شضان الاضاض 
سطى عثا افجاس، وضان السمض لاتصغص عثه الشاغئ؛ عع السغر 
الثسعة  تمض  شغ  تامبض  الاغ  ملسو هيلع هللا ىلص؛  اهللا  رجعل  ذرغصئ  سطى 
بقد  شغ  المةامع  شغ  الفاجث  عثا العاصع  لاشغغر  اإلجقطغئ 
المسطمغظ الغعم، وتتعغطه إلى طةامع إجقطغ سظ ذرغص 
التغاة  سظ  اإلجقم  أشضار  وإغةاد  التغاة،  سظ  افشضار  تشغغر 
ساطاً، وطفاعغط راجثئ تثشع افطئ  طضاظعا تاى تخئح رأغاً 
لاطئغصعا، والسمض بمصاداعا، وتشغغر المحاسر تاى تخئح 
ورجعله،  جئتاظه  اهللا  غرضغ  لما  ترضى  إجقطغئ  طحاسر 
وتشدإ لما غشدإ اهللا ورجعله، وتشغغر السقصات تاى تضعن 

سقصات إجقطغئ تسغر وشص أتضام اإلجقم وطسالةاته.
جغاجغئ  أسمال  عغ  التجب  بعا  غصعم  الاغ  افسمال  وعثه 
غئرز شغعا تبصغش افطئ بالبصاشئ اإلجقطغئ لخعرعا باإلجقم، 
وتثطغخعا طظ السصائث الفاجثة، وافشضار الثاذؤئ، والمفاعغط 

المشطعذئ، وتترغر افطئ طظ الاأبر بأشضار الشرب وآرائه.
وبظاًء سطى جغرة الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص شغ جغره طظث الئسبئ إلصاطئ الثولئ 
ولاتعغض دار الضفر إلى دار إجقم، وتتعغض المةامع الةاعطغ 

إلى طةامع إجقطغ، تثد التجب ذرغص جغره بمراتض بقث:

تجب الاترغر صث أضمض السثة بصغادته وأطريه 
إلصاطئ الثقشئ وصغادة افطئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض)*ـ 

توعیۀ األمۀ 
وتحمیلها مسؤولیۀ إعادة الخالفۀ

کتلۀ الوعی تستنهض همم المدرسین والطلبۀ
فی الذکرى المئویۀ لهدم الخالفۀ

صاطئ ضاطئ العسغ - اإلذار الطقبغ لتجب الاترغر - شغ جاطسئ بعلغاضظك شطسطغظ شغ الثضرى المؤعغئ لعثم الثقشئ 
بمةمعسئ طظ الظحاذات تتئ حسار "أصغمععا أغعا المسطمعن"، والاغ تأتغ ضمظ التمطئ السالمغئ الاغ غظزمعا تجب 
الاترغر، تغث صاطئ الضاطئ برشع طةمعسئ طظ القشاات ضاإ سطغعا (الثقشئ عغ الئداسئ والخظاسئ، عغ السج والمظسئ، 
بعا تصام افتضام وتفاح الفاعح وتترر الئقد والسئاد طظ الضفر وسمقئه)، (الثقشئ عغ الاغ ترسى حآون الظاس 
وتصدغ طخالتعط وتسعض جئض التغاة)، (بالثقشئ غظحر السثل والثغر وغسج اإلجقم وأعطه وغثل الضفر وأعطه)، 
(عض تسطط أن الثقشئ لغسئ خاخئ بتصئئ طسغظئ وق بأظاس طثخعخغظ، بض ظزام التضط شغ اإلجقم غططص سطغه 
الثقشئ؟). وأضثت الضاطئ شغ تثغبعا طع المثرجغظ والططئئ سطى افطعر الاغ خسرعا المسطمعن بعثم خقشاعط، 
وأن الثقشئ لغسئ طةرد شرغدئ بض عغ تاج الفروض، طساثلئ بالضااب والسظئ وإجماع الختابئ، وطساأظسئ بأصعال 

السطماء شغ ذلك، ضما أضثت أن الثقشئ عغ التض لضض طآجغ المسطمغظ شعغ طتررة افرض وخائظئ السرض.

بتعویم سعر صرف الجنیه تکون الحکومۀ االنتقالیۀ السودانیۀ
قد أکملت صالتها فی محراب صندوق النقد الدولی
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وشص الاجاطات العبغصئ الاغ أرجطاعا السططئ الفطسطغظغئ إلى الثارجغئ افطرغضغئ، أخثر رئغج السططئ طتمعد 
سئاس طرجعطغظ ططجطغظ في شخغض أو حثص طرحح لقظاثاب، بأن صاظعن اقظاثاب غساظث إلى الصاظعن 
سصإ  وصث  عثا  الفطسطغظغ.  لطحسإ  العتغث  الحرسغ  الممبض  وأظعا  الفطسطغظغئ  الاترغر  لمظزمئ  افجاجغ 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ سطى ذلك باسطغص ختفغ ظحره سطى طعصسه 
بصعله: طا أوردته العبغصئ غزعر بعضعح أظعا ق تثاعظ وق تةاطض شغ خغاظاعا وأن اظاثاباتعا صائمئ سطى 
طحروع الثولاغظ الثي غسطغ طسزط شطسطغظ لضغان غععد، إن لسان تال السططئ شغ عثه العبغصئ عع أظظا 
خعظئ طفرذعن ق ظثاف وق ظثةض ق طظ اهللا وق طظ رجعله وق طظ المآطظغظ، وأن طظ غرغث أن غةثف شغ 
طساظصسظا سطغه الحرب طظ طائه المطعث، وسطغه أن غسطط تصغصئ عثا المساظصع صئض الثخعل شغه ضغ ق غئصى 
له سثر وق تةئ، وأظعا ترغث الثغاظئ سطى سطط وطسرشئ تاى ق غجاغث سطغعا طظ غحارضعا السططئ جعاء شغ 
تةط الافرغط والثغاظئ أو صئعلعا بمحروع الثولاغظ أو الاظسغص افطظغ وتماغئ ضغان غععد، بض ترغث طا عع 
أبسث طظ إصرارعا سطى خغاظاعا وعع طحارضاعا خغاظاعا واتفاصغاتعا وتظسغصعا افطظغ "المصثس" وطتاربئ أعض 
شطسطغظ. إن العاجإ سطى أعض شطسطغظ، أن غفدتعا المظزمئ وجططاعا واظاثاباتعا الصائمئ سطى الاظازل 
والافرغط، وسطى الفخائض أن تثرك أن السططئ والمظزمئ صث باسئ الصدغئ طظث زطظ ببمظ بثج طصابض 
جططئ طعععطئ تتعلئ إلى جعاز أطظغ لثثطئ ضغان غععد، وأن ذلك البمظ عع بمظ باذض وجططئ عجغطئ 
ولغسئ غظغمئ ُغطمع بعا وغاظاشج سطغعا، وسطغعط أن غائرؤوا طظ المظزمئ وطظ السططئ وطظ اظاثاباتعط 

وطظ وبغصاعط وأق غخئتعا ججءًا طظعا.

شدائض الثقشئ وطتاجظعا
ـــــــــ بصطط: افجااذة غادة سئث الةئار (أم أواب)ـ  ــــــــــ

الواجب على أهل فلسطین أن یفضحوا السلطۀ
وانتخاباتها القائمۀ على التنازل والتفریط

اإلجقم  ذئص  صث  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  أن  شغه  حك  ق  طما 
سمطغاً، وضثلك خطفاؤه الراحثون بط طظ أتى بسثعط 
غسرشعا  لط  المسطمغظ  إن  إذ  السبماظغئ،  الثقشئ  تاى 
الثطغفئ،  غئاغسعن  وضاظعا  شغه،  لعط  خطغفئ  ق  سغحاً 
أسطغات  سطغعط  وتعزع  ربعط  حرع  سطغعط  شغطئَّص 
لطةعاد  غاترك  وعع  الةغح  وغحاعثون  المال،  بغئ 
لائطغس رجالئ رب السالمغظ، ضثلك ضاظعا غرون التثود 
تطئص أطام أسغظعط، والجضاة تآخث طظ أغظغائعط وترد 
إلى شصرائعط، وغحاعثون الاةار غااجرون بق ضرغئئ 
ذئغسغًا  افطئ  سغح  اجامر  وعضثا  (طضعس).  جمارك 
طسازطئ براغئ ق إله إق اهللا طتمث رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغ 
أطظ وذمأظغظئ ظاغةئ تطئغص أتضام اإلجقم، تتاجإ 
سطغعا،  اإلجقم  تطئغص  أجاء  أو  ظطمعا  إن  التاضط 
تأخثعا  ق  اقجاحعاد،  أو  لطظخر  ذطئاً  لطةعاد  تسارع 
شغ اهللا لعطئ قئط، واجامرت سجغجة تطئص اإلجقم شغ 
وبصغ  والةعاد،  بالثسعة  الثارج  شغ  وتظحره  الثاخض، 
السالمغئ  الترب  بسث  الثقشئ  ُألشغئ  تاى  عضثا  تالعا 
افولى سطى غث طةرم السخر طخطفى ضمال وأسعاظه، 

ورغط زوال دولئ الثقشئ طظث صرن طظ الجطان.
الغععدي  غث  سطى  السبماظغئ  الثقشئ  عثطئ  أن  طظث 
المةرم طخطفى ضمال شغ ١٣٤٢عـ، وافطئ اإلجقطغئ 
وذأة  تتئ  تؤظ  زالئ  وطا  ذئغسغئ،  غغر  تغاة  تسغح 
السالط  وغحارضعا  الثقشئ،  حمج  غغاب  ضعابغج 
أجمع شغ ذلك، وإظعا لتصغصئ ذلك الصعل الثي تفعه 
به لعراظج شغ وخش غغاب الثقشئ غخش العاصع الثي 
ظسغحه بضض دصئ، شفغ رجائطه السرغئ صال: "سطى أن 
ظحاط (الحرغش تسغظ) غئثو طفغثًا لظا، فظه غاماحى 
طع أعثاشظا المئاحرة تفاغئ الةئعئ اإلجقطغئ وعجغمئ 
السرب  سعلب  وإذا  السبماظغئ،  اإلطئراذعرغئ  وتمجغص 
الاحرذم  طظ  تالئ  شغ  جغزّطعن  طظاجئئ  بطرغصئ 
الماتاجثة  الخشغرة  اإلطارات  طظ  ظسغب  السغاجغ، 

وغغر الصابطئ لطاماجك".
حرغسئ  غغاب  ظاغةئ  غالغئ  أبماظاً  افطئ  دشسئ  لصث 
الشربغ  اقجاسمار  شرض  أن  بسث  التغاة،  سظ  اإلجقم 
أظزمئ  بعاجطئ  المسطمغظ  تغاة  سطى  أظزماه  الضاشر 
سمغطئ ق تماطك صرارعا، طعماعا افجاجغئ عغ طتاربئ 
ق  أظزمئ  المساسمر،  جغثعط  فواطر  تظفغثًا  اهللا  حرع 
تئالغ بمصثس وق دم ترام، بض ترتضإ ضض المثالفات 

الحرسغئ، ضض ذلك تثث بسئإ غغاب الثقشئ.
بسئإ  بافطئ  لتص  طا  تخش  أن  طةطثات  تساطغع  ق 
غغاب الثقشئ، فظه غسظغ غغاب حرع اهللا سظ افرض، 
وعع رأس ضض طخغئئ ألمئ بافطئ، شالمسطط ق غساصغط 
شالثدعع  اهللا،  حرع  سظ  بسغثًا  غسغح  وعع  إجقطه 
لصعاظغظ الضفر طظ الحرائع العضسغئ بسث سظ اإلجقم، 
ظزام  بض  ظزام،  سظعا  غظئبص  سصطغئ  سصغثة  شاإلجقم 
حاطض طاضاطض ق غشظغ تطئغص بسده دون بسخ وعع 
ضض غغر صابض لطاةجئئ طظ تغث اإلغمان والاصئض، صال 
ُموَك فِيَما َشَجَر  َّ حُيَكِّ تسالى: ﴿َفَال َوَربَِّك َال يُْؤِمُنوَن َح
ا َقَضْيَت َويَُسلُِّموا  مَّ نُفِسِهْم َحرَجاً مِّ

َ
بَيَْنُهْم ُعمَّ َال جَيُِدوا يِف أ

 َُّ نَزَل اهللا
َ
ِن اْحُكم بَيَْنُهم بَِما أ

َ
تَْسلِيماً﴾، وصال تسالى: ﴿وَأ

نَزَل 
َ
ن َفْفتُِنوَك َعن َنْعِض َما أ

َ
ْهوَاَءُهْم وَاْحَذْرُهْم أ

َ
َوَال تَتَّبِْع أ

لمحضقت  وتطعل  أظزمئ  اإلجقم  شفغ  َْك﴾،  َ ِ إ  َُّ اهللا
التغاة جمغسعا، شمظ خقل اجاصراء الظخعص الحرسغئ 
اصاخادي،  وظزام  تضط،  ظزام  شغه  اإلجقم  أن  ظةث 
وظزام اجاماسغ، وجغاجئ خارجغئ وجغاجئ الاسطغط...، 
عع  ولغج  والسصعبات،  المساطقت  أظزمئ  غتعي  شعع 

دغظ سئادة شصط.
 إن غغاب الثقشئ عع شغ تصغصاه خدعع المسطمغظ 
لطسغاجئ اقجاسمارغئ الاغ أذاصاعط العغقت السزام، 

أولى  تثظغج  طظ  غععد  تمضغظ  شغ  شصط  لغج 
باتفاصغات  أغداً  بض  ملسو هيلع هللا ىلص،  الرجعل  وطسرى  الصئطاغظ 
تضام  وصسعا  الاغ  غععد  ضغان  طع  المجسعطئ  السقم 
المسطمغظ الثعظئ لتراجئ أطظ غععد بثقً طظ تطعغر 
صاطعا  ذلك  طظ  وبثقً  رجسعط،  طظ  المئارضئ  افرض 
التروب  بحظ  المساسمر  جغثعط  تسطغمات  باظفغث 
المثطرة الاغ أعطضئ الترث والظسض شغ الغمظ وجعرغا 

وغغرعما طظ بقد المسطمغظ.
شغ  طثاارغظ  المسطمغظ  تضام  جار  الثقشئ  بشغاب 
تشرغإ  إلى  الثاسغئ  اقجاسمارغئ  السغاجئ  تظفغث 
سطى  والاعصغع  المسطمغظ،  بقد  شغ  المةامسات 
وصاطعا  جغثاو  ضاتفاصغئ  والسعر  الافست  اتفاصغات 
باشغغر المظاعب الثراجغئ لااماحى طع أواطر اقجاسمار 
طع وجعد اإلسقم الثي ق عط له إق شرض الحثخغئ 
الشربغئ ضظمعذج غتاثى به، ضض ذلك أدى إلى تتطغط 
طصعطات الحثخغئ اإلجقطغئ سطى ضض الخسث الفضرغئ 
إلى  أدى  طما  والسغاجغئ،  واقصاخادغئ  والبصاشغئ 
اإلصخاء الضطغ لقجقم طظ واصع تغاة المسطمغظ، وشغ 
أتسظ افتعال تخر اإلجقم بممارجئ بسخ الحسائر 
الاسئثغئ الفردغئ، الاغ ق تآبر شغ ظعدئ المسطمغظ، 

أو شضاضعط طظ ربصئ الشرب المساسمر.
سطماء  بسخ  تطك  جرائمعط  شغ  التضام  وغحارك   
باذض  غجغظعا  أن  فظفسعط  ارتدعا  الثغظ  السعء 
التضام، وشغ أتسظ افتعال السضعت سظ جرائمعط، 
ضبغرغظ  تةث  شئغظما  اهللا؛  لحرع  تسطغطعط  ذلك  وأول 
طظ  غظفع  وق  غدر  شغما  وغةعلعن  غخعلعن  طظعط 
غساتغ  ق  بخطئ،  العاصع  تمج  ق  وطتاضرات  شااوى 
أتثعط طظ جضعته سظ جرائط التضام الزطمئ الثعظئ 
الثغظ غزاعرون الضفار وغسططعن حرع اهللا، وغتاربعن 

الساططغظ لاطئغص حرسه.
تضعن  بتغث  الرباظغئ  الحرغسئ  بتضط  اقجازقل  إن 
دولئ الثقشئ دولئ عثاغئ ورساغئ ورتمئ وسجة وسثالئ، 
لعع أطر سزغط ظاعغك سظ أن أطئ اإلجقم لعا رجالئ؛ 
عغ إدخال الظاس شغ اإلجقم إلخراجعط طظ الزطمات 
إلى الظعر، سظثطا ضان المسطمعن تطك صدغاعط، ضاظعا 
ضاظعا  طا  بةاظإ  وطشاِربَعا  اْفَْرِض  طحاِرَق  غماطضعن 
سطغه طظ تدارة وسمران ورصغ شضري وتطعر طثظغ، 
لطسغح  غحااصعن  الئقد  بصغئ  شغ  الظاس  ضان  شصث 
تتئ ظض الثقشئ، وضاظعا غظازرون جغعش المسطمغظ 
لافاح بقدعط لطتاق برضإ السطط والظةاة طظ الةعض 
والاثطش، وطا ضائه لعغج جغثغع سظ افغالئئ الثغظ 
ذلك  سطى  دلغض  أشرغصغا  إلى  اإلجقم  تدارة  أدخطعا 
طا  إظساش  شغ  وجساً  افغطإ  بظع  غثخر  "لط  صال:  شصث 
غساطجطه ضض بطث غظغ خخغإ طظ الاةارة والخظاسئ 
والجراسئ، شسعطعا الخقت بغظ جضان الختراء وجضان 
الساتض بما أوجثوه طظ المساعدسات، وأظحأوا الطرق، 
وجعروا سطى جقطئ المعاخقت، وأتثبعا ظزارة ساطئ 
دورًا  أصاطعا  بط  وطخر،  المشرب  تثود  بغظ  لطئرغث 
صعي  أجطعل  لعط  شضان  المراشأ،  أعط  شغ  لطخظاسئ 
الاغ  التثغث  جضئ  زالئ  وطا  الئتر".  جادة  به  أضتعا 
طسطمًا  اهللا  رتمه  الباظغ  التمغث  سئث  الثطغفئ  أظحأعا 

حاعثًا إلى الساسئ سطى سزمئ دولئ الثقشئ.
وصئ  طسألئ  عغ  جثغث  طظ  الثقشئ  دولئ  صغام  إن 
والرشسئ  والسجة  والامضغظ  اقجاثقف  أن  ضما  غغر،  ق 
التغاة  قجاؤظاف  السمض  وإن  ذلك،  شغ  طظاضفئ  ق  آت 
اإلجقطغئ، وطئاغسئ خطغفئ شرض شغ سظص ضض طسطط 
تاى  له  السمض  وغةإ  شغه،  الاصخغر  غترم  وطسطمئ، 
غظجع اهللا الثل سظا، وتاى ظسعد إلى جغرتظا افولى؛ خغر 

 أطئ أخرجئ لطظاس

الاغ تارجط ذرغصئ الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص شغ الاشغغر، وعغ تمطك 
طصعطات الصغادة السغاجغئ اإلجقطغئ المثطخئ العاسغئ 
وق ظجضغعا سطى اهللا، وذلك أن غغره طمظ غصثم ظفسه 
لفطئ باسائاره صائثا وطثطخا، إطا عع صغادة جغاجغئ 
سطى غغر أجاس اإلجقم، ضافتجاب الصعطغئ والعذظغئ 
والسطماظغئ والثغمصراذغئ، أو عغ صغادات تتمض اجط 
الصغادة اإلجقطغئ اجما، لضظعا لفجش الحثغث ق تمطك 
الختغتئ،  الاشغغر  ولطرغصئ  لقجقم  الختغح  الفعط 
والظصص  الثطض  عثا  تشطغ  الثعر  طظ  تغظاً  وظّطئ 
بحسارات غاطدئ أو حئه غاطدئ، تاى اظضحفئ لفطئ 
تغظ دخطئ شغ الطسئئ الثغمصراذغئ واجاطمئ التضط، 
شإذا بعا ق تثاطش سظ غغرعا، شطط تر افطئ تشغغرا غثضر 
سظ العضع السابص، جعاء شغ التضط بشغر طا أظجل اهللا، 
أو شغ السقصئ الئاذطئ طع أسثاء افطئ، أو شغ اجامرار 

طظاخئئ اإلجقم ودسعته السثاء والمتاربئ.
إن تجب الاترغر غثرك أن اإلجقم ضطه عع تغاته وجرُّ 
وجعده، وعع غأخث بضض افجئاب القزطئ لظةاح سمطغئ 
الاشغغر، والظععض بافطئ طظ جثغث سطى أجاس عثى 
اهللا بفضرته الظصّغئ الخاشغئ الاغ غثسع الظاس إلغعا، وعع 
وظسغط  الثظغا  سج  إلى  غصعدعا  وصثاطعا  أطاه  طع  غسغر 
اآلخرة، بحئابه وحغعخه، برجاله وظسائه، الثغظ خاروا 
شعط  ودسعة،  وشضر  شصه  وتمطئ  ودولئ،  جغاجئ  رجال 
بسعن اهللا جئتاظه وبتسظ الاعضض سطغه جعف غمضظعن 
طظ إصاطئ دولئ اإلجقم الاغ تسغث لفطئ ضراطاعا وسجتعا 

وطضاظاعا القئصئ بغظ الحسعب وافطط.
شغ  اإلجقطغئ  لفطئ  صغادته  شغ  الاترغر،  تجب  إن   
عثا الزرف الراعظ الثي اخافئ شغه الصغادات افخرى، 
خار عع والشرب الضاشر المساسمر وتطفاؤه وسمقؤه، 
ضفرجغ رعان، وضط غئثل عثا السثو شغ جئغض خظاسئ 
تظصطع،  ق  بمآتمرات  لطمسطمغظ  جغاجغئ  صغادات 
وبمآاطرات ق تتخى، وبإسقم طحعِّه لطتصائص غّخط 
اآلذان وغشحى سطى افبخار، وبأطعال ترام تظفص، وضط 
جععد  طظ  الضاشرة  والثول  السمغطئ  التضعطات  تئثل 
وضض  الضفار،  سغظ  سطى  المخظعسئ  الصغادات  إبراز  شغ 
عثا طسامر شغ بقد المسطمغظ جمغساً، تاى ق تصعم 
لقجقم والمسطمغظ صائمئ، وتئصى تالئ الثلئ والائسغئ 
غمظع  وتاى  سصعد،  طظث  ظغرعا  تتئ  افطئ  ترزح  الاغ 
سطغه  والصائمغظ  الختغح  السغاجغ  اإلجقم  وخعل 
بصغادة  افطئ  ولضظ  افطئ،  صغادة  إلى  الاترغر  ضتجب 
تجب الاترغر صادرة بإذن اهللا سطى خعض ضض المسارك 
الفضرغئ والسغاجغئ والسسضرغئ طع الشرب. صال تسالى: 
وا َقْن َسبِيِل اهللاَِّ  ْموَالَُهْم لَِيُصّدُ

َ
﴿إِّنَ الَِّذيَن َكَفُروا ُفْنِفُقوَن أ

َفَسيُْنِفُقوَغَها ُعّمَ تَُكوُن َعلَْيِهْم َحْسَرةً ُعّمَ ُفْغلَُبوَن وَالَِّذيَن 
َكَفُروا إِلَى َجَهّنََم يُْحَشُروَن﴾[افظفال: ٣٦].

ولعثا شإظا ظثسع المسطمغظ وأعض الصعة والمظسئ شغعط 
أن غظخروا اهللا ورجعله والمآطظغظ، بالسمض طسظا لظرشع 
طتمث  اهللا  إق  إله  ق  راغئ  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  رجعل  راغئ  جمغساً 
رجعل اهللا، تاى ظصغط طساً الثقشئ الراحثة الباظغئ، الاغ 
وسثظا بعا المعلى جئتاظه، وبحرظا بعا رجعله طتمث 
ملسو هيلع هللا ىلص. صال تسالى: ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن * بَِنْصرِ اهللاَِّ 
 َُ ّ َفْنُصُر َمْن يََشاُء وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم * وَْعَد اهللاَِّ َال يُْخلُِف اهللا
ْكَثَر الّنَاِس َال َفْعلَُموَن * َفْعلَُموَن َظاِهراً ِمَن 

َ
وَْعَدهُ َولَِكّنَ أ

ْغَيا وَُهْم َعِن اْآلَِخَرةِ ُهْم َغافِلُوَن﴾ [المآطظعن:  الَْحَياةِ الّدُ
[٤-٦

العخعل  سطى  وصعته  اهللا  بتعل  لصادرون  وافطئ  وإظظا 
 لاطك الشاغئ السزغمئ، وشغ عثا شطغاظاشج الماظاشسعن

لع أن أي أطئ طظ افطط غغر أطئ اإلجقم تسرضئ لما 
ذضر  العاصع  شغ  لعا  بصغ  لما  افطئ،  عثه  له  تسرضئ 
طظ  افطط  سطغعا  تضالئئ  شصث  تضاغئ،  الاارغت  شغ  وق 
صخساعا،  إلى  افضطئ  تاضالإ  ضما  وخعب  تثب  ضض 
وظعئعا  طاظابرة  أحقء  وجسطععا  أوخالعا  شصطسعا 
بأبظائعا؛  وظضطعا  أرضعا  واتاطعا  وبرواتعا  خغراتعا 
افطئ  أبظاء  بسخ  وبأغثي  تارة  بأظفسعط  ذلك  شسطعا 
أبظاء  سطى  الروس  تضالإ  ضغش  رأغظا  وصث  أخرى،  تارة 
وضغش  سطغعط،  غصدعا  أن  ضادوا  تاى  عظاك  افطئ 
تضالإ العظثوس سطى المسطمغظ شغ العظث وضحمغر، 
وتضالإ الخرب سطى أبظاء افطئ شغ ألئاظغا والئعجظئ 
شغ  وافطرغضان  شطسطغظ،  شغ  وغععد  والعرجك، 
أششاظساان والسراق، ورأغظا ضقب افرض ضطعا تضالئئ 
سطى افطئ شغ الحام، ضما رأغظا ضغش تظضض بأبظاء افطئ 
تطك افظزمئ المةرطئ المسططئ سطى رصابعا، وبرغط 
الشالغ  تئثل  طاماجضئ  خاطثة  افطئ  ظطئ  ذلك  ضض 
باجابظاء  والعلث  والظفج  بالمال  وتةاعث  والظفغج 
تفظئ صطغطئ باسئ ظفسعا لطحغطان، بض إظعا بارت سطى 
وصئ  غمدغ  ولظ  بإجصاذعا،  وذالئئ  افظزمئ  تطك 
ذعغض تاى تثوجعا افطئ بافصثام وتظاخر لظفسعا 

ودغظعا وسرضعا بإذن اهللا.
المثطخغظ،  الساططغظ  طظ  بطئ  افطئ  شغ  صاطئ  ولصث 
لحرع  تظتغئ  وطظ  طآس  طظ  افطئ  أخاب  طا  عالعط 
والظفغج  الشالغ  شئثلعا  والسغاجئ،  التضط  سظ  اهللا 
افطئ  إسادة  جئغض  شغ  الادتغات  غصثطعن  زالعا  وطا 
لما ضاظئ سطغه خغر أطئ أخرجئ لطظاس، شحمروا سظ 
جعاسث الةث قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ 
الراحثة الباظغئ الاغ وسثظا اهللا جئتاظه بعا، وبحرظا 
بعا الرجعل الضرغط ملسو هيلع هللا ىلص. ولصث تعخطئ تطك البطئ إلى 
جغرة  طظ  الثقشئ  بعا  تصام  الاغ  الحرسغئ  الطرغصئ 
لاشغغر  السمض  شغ  خطاه  وترجمعا  ملسو هيلع هللا ىلص،  المخطفى 
العاصع الئائج الثي تسغحه افطئ، وإلصاطئ دار اإلجقم، 

وإسادة السجة والضراطئ فطئ اإلجقم.
أدرضئ تطك البطئ العابصئ بظخر اهللا أظعا تاى تظةح شغ 
تتصغص عثشعا بالامضغظ لحرع اهللا شغ دولئ الثقشئ 
شغ  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  خطا  تارجط  أن  سطغعا  شإن  الباظغئ، 
إصاطئ الثولئ افولى شغ المثغظئ طظ تأجغج الضاطئ 
وبظائعا بظاء طاغظا صعغا بصعة السصغثة اإلجقطغئ، وطظ 
الخراع الفضري والضفاح السغاجغ وطظ بط أسمال ذطإ 
الظخرة، شعع ملسو هيلع هللا ىلص المبال والصثوة شغ ضض حغء وشغ 
صغادته سطغه الخقة والسقم ضاطئ الختابئ صئض صغام 
إلصاطئ  لطساططغظ  الظئراس  ملسو هيلع هللا ىلص  شعع  وبسثعا،  الثولئ 

الثقشئ طظ جثغث.
أجاس  سطى  صغادته  أظحأ  ملسو هيلع هللا ىلص  طتمث  الضرغط  شرجعلظا 
الاغ  اإلجقم  رجالئ  وعغ  جئتاظه،  اهللا  طظ  العتغ 
طظ  صعطه  لصغادة  شثسا  بسثه.  طظ  إغاعا  اجاعدسظا 
صرغح والسرب بط الظاس أجمسغظ سطى أجاس اإلجقم 
وحرغساه، تاى أظحأ الثولئ والمةامع اإلجقطغ طساً، 
أخث  وبعط  الظاس،  دون  طظ  واتثة  أطئ  خاروا  تاى 
غسمض بالثسعة والةعاد سطى صغادة السالط، تاى خارت 
الصغادة اإلجقطغئ أسزط الصغادات أبرًا شغ تغاة الئحر 

سئر تارغت اإلظساظّغئ.
المسطمغظ  غثسع  الاترغر  وتجب  سصعد،  وطظث  والغعم 
لطسمض طسه بما غتمطه طظ شضر إجقطغ واضح وأتضام 
بّغظئ طأخعذة باجاعاد ختغح طظ اإلجقم ولغج طظ أّي 
حغء غغره. وعع غثسععط لطسغر طع صغادته السغاجغئ 

صغادة الرجعل التضغمئ وإصاطئ دولئ اإلجقم
ظرباس لطساططني إلصاطئ الثقشئ طظ جثغث

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تاطث سئث السجغجـ 

الثقشئ  عثم  ذضرى  شغ  السالمغئ  التمطئ  إذار  شغ 
سطى  راحثة  إصاطاعا  إسادة  سطى  لطسمض  والثسعة 
لتجب  المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ  صال  الظئعة،  طظعاج 
الاترغر، شغ بغان ختفغ: لصث ضان لطمؤئ سام عثه، 
شالزطمئ  طئحر،  طحرق  وآخر  طتجن،  طزطط  وجعان؛ 
وطآجغ  باإلجقم،  التضط  تسطغض  شغعا:  طا  أبرز  ضان 
الةاظإ  أطا  الثقشئ.  بشغاب  والمسظعغئ  المادغئ  افطئ 
طظ  الضاشر  الشرب  جمسه  طا  شرغط  المئحر،  المحرق 
إق  التغاة،  إلى  السعدة  طظ  اإلجقم  لمظع  وطضر  صعة 
طظ  سجطا  أحث  الثسعة  تمطئ  شضان  أخجاعط.  اهللا  أن 

تدب  أطئ  أطام  الغعم  ظتظ  عا  الئغان:  وأضاف  طرض.  صطعبعط  شغ  والثغظ  والزقطغغظ  اإلجقم  أسثاء 
بالتغاة، تثرك دغظعا التص، وتاطمج الطرغص إلى وتثتعا، وتسائحر بأن اهللا جغسغث لعا سجعا لافاح الئقد 
ضعروظا  شغروس  اهللا  أرجض  تاى  اقظتسار،  طرتطئ  بثأ  شصث  المساسمر،  الضاشر  الشرب  أطا  تدارتعا.  وتظحر 
غسظغ  المؤئ  خفتئ  اظطعاء  أن  إلى:  الئغان  ولفئ  اقصاخاد.  وعع  تصثجه  طا  سغظ  شغ  تدارته  به  لغدرب 
ذم  الثغظ  أولؤك  شغ  الةغض  عثا  غضعن  أن  ظثحى  شئاظا  اإلجقم،  تضط  بق  الجطان  طظ  صرظا  بطشظا  صث  أن 
الصرآن اجاسخاءعط سظ إصاطئ أطر اهللا. وصث جربئ افطئ جمغع أحضال التضط السطماظغئ الخرشئ والمطسمئ 
ولعثغظ  الضرام.  الختابئ  ذئصه  وضما  ملسو هيلع هللا ىلص  طتمث  جغثظا  به  جاء  ضما  الظصغ  باإلجقم  التضط  إق  باإلجقم، 
السئئغظ اآلظفغظ ظثسع افطئ اإلجقطغئ بمةاطغسعا وأوجاذعا وشسالغاتعا وأعض الصعة والمظسئ شغعا، إلصاطئ 

الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

هل االستغراب من الدعوة إلقامۀ الخالفۀ
أم من السکوت على أنظمۀ الکفر المطبقۀ علینا؟!
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