
تركيا أردوغان
ترسل جنودها إلى ليبيا
خدمة لمصالح أمريكا

ظحر طعصع (وضالئ افظاضعل، الثمغج، ٧ جمادى افولى 
"خادق  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢٠/٠١/٠٢م)  ١٤٤١عـ، 
الئرلمان الارضغ، الثمغج، سطى طثضرة رئاجغئ تفّعض 
وجرى  لغئغا.  إلى  سسضرغئ  صعات  بإرجال  التضعطئ 
تطئغئ  الئرلمان،  سصثعا  ذارئئ  جطسئ  شغ  الاخعغئ 
لثسعة رئغسه طخطفى حظطعب، لمظاصحئ المثضرة، 
ضاظعن   ٢١ شغ  رجمغئ  سططئ  الئرلمان  دخعل  رغط 
افول/دغسمئر الماضغ وتسامر لشاغئ ٧ ضاظعن الباظغ/

غظاغر ٢٠٢٠. وخقل طظاصحئ المثضرة، صال رئغج لةظئ 
الثشاع شغ الئرلمان سخمئ غطماز، إن العثف افجاجغ 
طظ المثضرة عع إتقل اقجاصرار ووصش إذقق الظار شغ 
والاظمغئ  غطماز (ظائإ سظ تجب السثالئ  لغئغا. وأضاف 
لاتصغص  المثضرة  خقل  طظ  تسسى  ترضغا  أن  التاضط)، 
المظاجئئ  افوضاع  وتعغؤئ  لغئغا  شغ  ظار  إذقق  وصش 
لقظاصال إلى تض جغاجغ. وتابع صائق: "لثغظا سقصات 
طاةثرة طع لغئغا شغ ضاشئ المةاقت، واجاةاباظا لظثاء 
التضعطئ الحرسغئ، غاعاشص طع طخالتظا الصعطغئ". وأردف 
شالثغظ  المظطصئ،  شغ  ضبغرة  أحغاء  غّغرت  "المثضرة 
ضاظعا غثسمعن الصعى غغر الحرسغئ شغ عثا الئطث، باتعا 
الغعم غاتثبعن سظ التض السغاجغ شغ لغئغا". واقبظغظ 
الماضغ، سرضئ الرئاجئ الارضغئ سطى رئاجئ الئرلمان، 
طثضرة تفعغخ بحأن إرجال صعات سسضرغئ إلى لغئغا، 

تمطئ تعصغع الرئغج رجإ ذغإ أردوغان.
وخاخئ  فوروبا  طعالغئ  السراج  تضعطئ  إن   :
الثي  الخثغرات  اتفاق  بسث  حضطئ  وصث  برغطاظغا، 
أن  إق  المشرب،  شغ   ٢٠١٥ سام  برغطاظغا  ذئثاه 
أطرغضا ترضئ سمغطعا تفار إلشحاله، وأوسجت لطظزام 
المخري برئاجئ سمغطعا السغسغ بثسمه. وطظ بط 
دشساه لغاخض بروجغا وغططإ طساسثتعا. إن السراج 
أطرغضا  لثى  جابصا  تصثم  شصث  ترج  شغ  وتضعطاه 
بعا  طسارشاً  تضعطاه  لضعن  ودسمعا  تثخطعا  غططإ 
دولغا، إق أن أطرغضا لط تاةاوب طسه. واآلن تصثم إلى 
رجطعا أردوغان شغ العصئ الثي جثد شغه الططإ طظ 
أطرغضا لطاثخض سسضرغا لمساسثته بةاظإ ذطئه طظ 
برغطاظغا والةجائر وإغطالغا، شغضعن السراج باتفاصه 
طع ترضغا وذطئه طظ أطرغضا الاثخض صث غطى سطى 
ذطئه طظ برغطاظغا وتابسعا الظزام الةجائري الثي 
إلى  الاصثم  طظ  وطظسه  تفار  وجه  شغ  وصش  ذالما 
ظتع  لطاترك  اجاسث  صث  أردوغان  إن  لغئغا.  غرب 
أن  أطرغضا  شارغث  أطرغضا،  رجماه  دورا  لغطسإ  لغئغا 
تساشض العضع لادشط سطى تضعطئ السراج بعاجطئ 
تسثغض  أعمعا  وطظ  بتطعلعا  تصئض  تاى  أردوغان 
اتفاق الخثغرات الثي غتعل دون تعلغ تفار صغادة 
لظزام  جثغثا  طئررا  أردوغان  تترك  وضان  الةغح. 
السغسغ بأن غسطظ دسمه طةثدا لتفار، إذ غزعر أظه 
وترضغا طاسادغان، ولضظ ضض طظعما غطسإ دورا طسغظا 
لتساب أطرغضا. إن روجغا صث صئطئ السغر شغ لغئغا طع 
أطرغضا، لطزععر بمزعر الثولئ الضئرى المآبرة وتسغر 
بةاظإ أضئر دولئ شغ السالط أي أطرغضا، وتضسإ ودعا 
تاى ق تصعم وتحاشض بعا شغ أوضراظغا والصرم وآجغا. 
وتعظج  طخر  شغ  السمقء  ضتال  تاله  أردوغان  أطا 
وشغ لغئغا طظ تفار إلى السراج إلى غغرعما، وعط 
غعالعن عثه الثولئ اقجاسمارغئ أو تطك. وق خقص 
لفطئ إق بالثقص طظ ضض السمقء وافظزمئ الاابسئ 
لطثول اقجاسمارغئ، والامسك بالمثطخغظ العاسغظ 
الثغظ غصعدوظعا شغ ضفاتعا لطثقص طظعط وإصاطئ 
أظصاضعط  سطى  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 

وأظصاض سروحعط اآلغطئ لطسصعط.

أبع  خطغض  بظ  سطاء  الةطغض  السالط  الاترغر  تجب  أطغر  طظ  باعجغه 
الرحائ تفزه اهللا غططص المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر 
تمطئ سالمغئ واجسئ بمظاجئئ الثضرى العةرغئ لفاح الصسطظطغظغئ 
(طثغظئ عرصض) الاغ اجامر تخارعا طظ ٢٦ ربغع أول تاى شاتعا 
شغ ٢٠ طظ جمادى افولى جظئ ٨٥٧عـ، أي طظ ٠٥ ظغسان/أبرغض 
تاى ٢٩ أغار/طاغع ١٤٥٣م، شاتصصئ بثلك بحرى رجعل اهللا  شغ 
 ُ ْ َ َ اْل َها َوَلِْع ُ ُ َأِم َ اْألَِم َُِّة َفَلِْع ِ َْ ْ َّ اْلُق َ تثغبه الحرغش «َلُْفَ
». إظظا ظدرع إلى اهللا جئتاظه أن غاعالى تتصغص بحارات  ُ ْ َ َ اْل َذِل
رجعل اهللا  شاسعد خقشئ عثه افطئ، وطظ بط تترر صثجعا، وتفاح 
 ... روطا ضما جئصاعا أخاعا شضاظئ... طخثاصاً فتادغث رجعل اهللا
ظا بسعن طظ سظثه شظتسَظ السمض وظاصَظه  ضما ظسأله جئتاظه أن غمثَّ

ِ َفْنرُصُ َمْن يََشاُء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم﴾. شظضعَن أعقً لظخر اهللا السجغج الرتغط ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَِنرْصِ ابَّ
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المةّث  الةاد  لطسمض  غثسعضط  الاترغر  تجب  إن 
أطئ  خغَر  افطُئ  شاسعد  الثقشئ،  إلصاطئ  لظخرته 
أخرجئ لطظاس، وتسعد الثولُئ عغ الثولَئ افولى 
سطى  تاطاول  الاغ  السظص  شاصطع  السالط،  شغ 
اإلجقم والمسطمغظ، وتئار الغث الاغ تماث إلغعط 
طظ  وغغرعا  لارضساان،  غضعن  وسظثعا  بسعء... 
أرض اإلجقم، طساخٌط غةغإ اجاشاباعا، وغظاصط 
لعا طمظ ظطمعا، وتحرق افرض بظعر الثقشئ طظ 
ِ َفْنرُصُ  جثغث، ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَِنرْصِ ابَّ

َمْن يََشاُء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم﴾.

اصرأ شغ عثا السثد:
السعدان  شغ  الصئطغ  اقصااال    -

    بغظ سئث الساجئ والتض الةثري ...٢
طتاولئ  سطغ  طتمث  وبغصئ    -

٢... الثالخئ  بالسطماظغئ  طخر  شغ  الخراع  لخئس      
طساصطئ  ضفاءات  تضعطئ    -

    وعض غخطح السطار طا أشسث الثعر؟! ...٣
أطرغضا  اجاراتغةغئ  الرئغسغئ  الطرق  شاح    -

اجاراتغةغئ  عغ  شما  الحام  بعرة  سطى  لطصداء     
   أعض الحام لظخرة بعرتعط؟ ...٤
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ضطمئ السثد

بالظزر إلى أن صغاَم دولئ الثقشئ غسائر أوَّل إظةاٍز سطى 
ذرغص اجاؤظاف التغاِة اإلجقطغئ شغ بقد المسطمغظ، 
وباسائار صغام الثولئ سطى أجاس السصغثة اإلجقطغئ 
اإلجقم، شإن ذعل الـظََّفج  أسثاء  سطى  سزغماً  ظخرًا 
وطساطجطاِت  خفات  أعط  طظ  عع  والبئات  الخئر  طع 
افتثاث  طاابسِئ  سثم  أن  إق  المئثئغغظ.  السغاجغغظ 
وطةرغات افطعر سظ صرب، وسثَم العصعف سطى ذئغسئ 
وتةط الخراع شغ الئقد اإلجقطغئ وأغظ وخض، عع 
طا غةسض المرء ضبغرًا طا غثطأ شغ تعخغش وتحثغص 
العاصع. ضما غةسطه ق غرى الظاائَب الاغ تزعر إغةابغًا 
شغ افطئ، أي ق غطمج البمار الاغ تتصصئ أو تاتصص 
شغ افطئ طظ خقل طا غصعم به تجب الاترغر أو غغُره 
طظ الساططغظ، خخعخاً إذا ضان بسغثًا سظ شعط تصغصئ 
وأبساد الخراع طع افسثاء وسظ طقطسِئ الماشغرات شغ 
العاصع، ولع ضان طظ المئثئغغظ. وذلك لسئإ بسغط 
عع أن الظاائب شضرغئ وجغاجغئ، شعغ ق تطمج بالغث 
غاابع  لمظ  شصط  أي  لطمثصصغظ،  إق  بالسغظ  ترى  وق 
وغراصإ الماشغرات شغ أتعال الحسعب والمةامسات! 
شصث غسأل بسدعط: أغظ عغ الظاائب بسث سصعد طظ 
أو  ُتصام  بظاغاٍت  غرى  أن  غرغث  السائض  شضأن  السمض؟ 
ذرصاً ُتحص أو سحراِت المقغغظ طظ المخطغظ غمفون 
المساجث! وعثه التالئ ضبغرًا طا تئسث سطى الاحاؤم 
طظ  ُخطصعا  الئحر  ضعن  أتغاظاً،  الغأس  سطى  تاى  أو 
َسةٍض، شعط غساسةطعن الظخر ضما غساسةطعن صطش 
َفالَ   ِ آيَا رِيُكْم 

ُ
َسأ َعَجٍل  ِمْن  اإلنَساُن  ﴿ُخلَِق  البمار. 

لضبرة  اإلظسان  إن  أي   ،[٣٧ [افظئغاء:  تَْسَتْعِجلُوِن﴾ 
سةِطه شغ أتعاله ضأظه ُخطص طظه.

الظخَر  وغساسةطعن  الظاائب  ظععر  غساسةطعن  شعط 
وصطش البمار، الاغ صث ق غروظعا سطى افرض بسئإ 
طا ُذضر، إلى درجئ أظعط ُغظضرون تاى سطى المافائطغظ 
تفاؤلـَعط بصرب طةغء الظخر أي باصاراب الَفَرج وصرِب 
صغام ضغان المسطمغظ ودولِاعط، طع أن عآقء الساططغظ 
لتخعل  تعصغااً  خطابعط  شغ  غتثدوا  لط  المافائطغظ 
غظضرون  وصث  غساطغسعن.  وق  الظخر،  أو  الامضغظ 
 - طسه  أو  طظه  ضاظعا  ولع   - ذاك  أو  التجب  عثا  سطى 
ُغظضرون  ضما  الرجاء،  وتسظ  بافطض  المفسط  خطاَبه 
أضبر  والمافائض  بافطض  المطغء  خطاَبعط  أشراده  سطى 
ختغئ  غغر  ظفسغئ  تالئ  وعغ  بظزرعط!  الطجوم  طظ 
سظ  شدقً  ظفُسه  الثسعة  تاطُض  أتغاظاً  شغعا  غصع  صث 
غغره، صث ُتصسثه سظ السمض شارًة أو شاراٍت طظ الجطظ 
تغظما تشطئه الاساؤقُت سظ جقطئ السغر بض سظ ختئ 
المظعب وربما سظ أعطغئ َطظ غصعد، وتةسطه غصعل طبقً: 
جعء  طظ  إلغه  وخطئ  لما  ظزرًا  افطئ  تال  تشغغر  إن 
تالعا وطظ جراء تسطط أسثائعا وتردي أوضاسعا، صث 

غاططإ صروظاً سثغثة! وصث صغض.
والسر شغ المسألئ عع أن عثه الةماسئ أو عثا التجَب 
ظسط عع تجب جغاجغ طئثئغ، ولضظ طئثأه اإلجقم، 
شق بث حرساً أن غضعن خطاُبه، طع الافاظغ شغ السمض، 
غغرعا،  وشغ  الصدغئ  عثه  شغ  العتغ  طع  طظسةماً 
ضما عع جغره وطظعةه اآلن ودائماً، أي ططآه الخثق 
والافاؤل.  وافطض  الظََّفج  وذعل  والسجم  والخئر 
وأجعأ  افوصات  أتطك  شغ  تاى  وذلك  والافاؤل!  ظسط 
وأخسإ  التاقت  وأضسش  المعاصش  وأحث  الزروف 

افوضاع وأضغص افتعال وأدق المراتض!
وبالرجعع إلى السغرة السطرة ظةث أن عثا عع طا ضان 
سطغه الختابُئ رضعان اهللا سطغعط جمغساً طع رجعل اهللا 
خطى اهللا سطغه وآله وجطط، أي عع تال المآطظغظ شغ 
زطظ رجعل اهللا صئض طةغء الظخر بصغام الثولئ، وإن 
تأخر. والظخعص ضبغرة شغ عثا الحأن. ﴿َوَما اجَّرْصُ إِالَّ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

التمث هللا سطى ظسط اهللا والخقة والسقم سطى رجعل 
اهللا وسطى آله وختئه وطظ واقه وبسث.

إلى افطئ اإلجقطغئ خغر أطئ أخرجئ لطظاس... وإلى تمطئ 
الثسعة افخغار افبرار... وإلى ضغعف الخفتئ الضرام،

السقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته،
شثر  طعضع  عغ  طدغؤئ  أغاطًا  افطط  تارغت  شغ  إن 
لاطك افطط شضغش إذا ضاظئ تطك افغام طعصع تتصص 
بحرى رجعل اهللا ؟ إظعا ق حك تضعن ظةعطًا تحع 
افطئ  وترشع  الثظغا  تدغء  حمعجًا  بض  السماء  شغ 
الشراء  أغاطظا  افغام  عثه  وطظ  السماء...  سظان  إلى 
بثأ  لصث  الصسطظطغظغئ...  شاح  ذضرى  أغام  عثه، 
طظ  اسائارًا  وطتاخرتعا  الصسطظطغظغئ  غجو  الفاتح 
السادس والسحرغظ طظ ربغع افول تاى تط شاتعا 
جمادى  الحعر  عثا  طبض  طظ  السحرغظ  البقباء  شةر 
حعرغظ،  ظتع  اجامر  التخار  أن  أي  ٨٥٧هـ،  افولى 
سظ  ترجض  ظاشرًا  المثغظئ  الفاتح  طتمث  دخض  ولما 
شرجه، وجةث هللا حضرًا سطى عثا الزفر والظةاح، بط 
شغعا  اتاحث  تغث  خعشغا"،  "آغا  ضظغسئ  إلى  تعجه 
وأطر  افطان،  شمظتعط  ورعئاظه،  الئغجظطغ  الحسإ 
باتعغض ضظغسئ "آغا خعشغا" إلى طسةث، وأطر بإصاطئ 
أغعب  "أبغ  الةطغض  الختابغ  صئر  طعضع  شغ  طسةث 
افولى  التمطئ  خفعف  ضمظ  ضان  تغث  افظخاري"، 

لشجو الصسطظطغظغئ، وتعشغ عظاك رتمه اهللا ورضغ 
سظه... وصرر الفاتح الثي ُلصِّإ بعثا الطصإ بسث الفاح 
ضاظئ  أن  بسث  لثولاه  ساخمئ  الصسطظطغظغئ  اتثاذ 
شاتعا  بسث  الصسطظطغظغئ  سطى  وأذطص  أدرظه،  جابصًا 
اجط "إجقم بعل" أي طثغظئ اإلجقم "دار اإلجقم"، 
المثغظئ  الفاتح  دخض  بط  "إجااظئعل"،  بـ  واحاعرت 
وأخئتئ  شغعا  وخطى  خعشغا"  "آغا  إلى  وتعجه 
واجامرت  وتمثه...  وظسماه  اهللا  بفدض  طسةثا 
تاى  المآطظعن  غسمره  طحرصًا  ذاعرًا  طسةثًا  ضثلك 
تمضظ طةرم السخر طخطفى ضمال طظ طظع الخقة 

شغه وتثظغسه بةسطه طاتفًا لطرائح والشادي!
تثغبه  شغ    اهللا  رجعل  بحرى  تتصصئ  وعضثا 
صال:  الساص  بظ  سمرو  بظ  اهللاَِّ  َسْئث  سظ  الحرغش 
َبْغَظَما َظْتُظ َتْعَل َرُجعِل اهللاَِّ  َظْضُاُإ ِإْذ ُجِؤَض َرُجعُل 
َأْو  ُصْسَطْظِطغِظغَُّئ  َأوَّقً  ُتْفَاُح  اْلَمِثغَظَاْغِظ  َأيُّ    اهللاَِّ 
ًال،  ْقَل ُتْفَُح َأوَّ ُة ِهَ يَ ُروِطغَُّئ؟ َشَصاَل َرُجعُل اهللاَِّ : «َمِ
والتاضط  طسظثه  شغ  أتمث  رواه  ََِّة»،  ِ َْ ْ ُق َْعِي 
سطى  ختغح  تثغث  "عثا  سظه  وصال  المساثرك  شغ 
الثعئغ  سطغه  وسطص  غثرجاه"،  ولط  الحغثغظ  حرط 
وطسطط".  الئثاري  حرط  "سطى  صائًق:  الاطثغص  شغ 
ِبْحٍر  ْبظ  اهللاَِّ  َسْئث  سظ  الحرغش  التثغث  شغ  وضثلك 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير
حملة عالمية واسعة بعنوان:

"شاح الصسطظطغظغئ بحارة تتصصئ... تائسعا بحارات!"

ضطمئ أطري تجب الاترغر 
السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

بمظاجئئ ذضرى شاح الصسطظطغظغئ 
جظئ ٨٥٧عـ - ١٤٥٣م
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طا غتثث شغ طخر عع طا غسئص الساخفئ طظ عثوء، 
إق  اظازاره،  ذال  وإن  باظفةار  غظثر  أعطعا  ساظاه  وطا 
أظه طاعصع التثوث وظاغةئ تامغئ لما غظفثه الظزام 
الرأجمالغ  والظزام  أطرغضا،  ُتمطغعا  جغاجات  طظ 
طفطج  ظزام  عع  السغسغ  به  غتضط  الثي  السطماظغ 
غغر  غمطك  وق  الظاس،  لمحضقت  تطعل  أي  غمطك  ق 
السخا الشطغزئ غئطح بعا بضض طسارضغه، وطظاشسغه 
رأجه  وسطى  الشرب  غثحاه  طا  وأخحى  السمالئ،  شغ 
وسطى  جغطرتعط  خارج  اظفةار  غتثث  أن  عع  أطرغضا 
غغر طرادعط غعخض لطتضط رجاق طسطمغظ طثطخغظ 
تصاطع  دولئ  لقجقم  شاصام  تصغصئ  اإلجقم  غطئصعن 
ظفعذ الشرب طظ ضاطض بقدظا وتطرده طظعا إلى غغر 
وخغراتعا،  افطئ  لبروات  ظعئه  جغض  وتعصش  رجسئ 
بظفسه،  الخراع  إلدارة  جاعثا  غسسى  شعع  ولعثا 
لُغثرج طظ دائرته ضض المثطخغظ وغةسض طظه خراسا 
بجطاطعما  عع  غمسك  حصغظ  بغظ  خالخا  سطماظغا 

وغترضعما ضغفما حاء.
صئض أغام أسطظ طتمث سطغ سظ وبغصئ لطاعاشص العذظغ 
طآتمر  شغ  جابصا  سظه  أسطظ  طحروع  ضمظ  إظعا  صال 
لظثن لاعتغث صعى المسارضئ المخرغئ لقذاتئ بالظزام 
المخري طثاخرا الظزام شغ حثص الرئغج سئث الفااح 

السغسغ طاشاشق سما غطئصه السغسغ شسق طظ أظزمئ 
تغاة، تاى إن العبغصئ الاغ أسطظعا طتمث سطغ ق تثاطش 
سظ الثجاعر الثي وضسه السغسغ ظفسه؛ شعغ تتاشر 
سطى طثظغئ الثولئ، والظزام الثغمصراذغ التاضط شغعا 
عع سغظه طا تصعله المادة افولى شغ الثجاعر المخري، 
سثم  أو  الثغمصراذغئ  تطئغص  شغ  السئرة  لغسئ  وعظا 
غفضرون  طمظ  الظزام  طسارضع  غثسغ  ضما  تطئغصعا 
وق  زاوغاه،  طظ  التطعل  وغطرتعن  ظزره،  بعجعئ 
غثرجعن سظ اإلذار الثي رجمه لعط الشرب، شثقخئ 
لطظزام،  ضئثغض  أظفسعط  غطرتعن  ق  إظعط  الصعل 
طظاشج  ضئثغض  أي  الظزام  غطئص  لمظ  ضئثغض  وإظما 
شغ السمالئ لطشرب الضاشر، وغععمعن الظاس أن افزطئ 
لغسئ شغ الثغمصراذغئ بض شغ إجاءة أو سثم تطئغص 
التضام لعا، وضعظعط سمقء لطشرب. بغظما التصغصئ عغ 
أن افزطئ شغ الثغمصراذغئ ظفسعا وشغ ضعظعا ظزاطا 
وطسالةات  تطعل  وضع  سظ  غسةج  الئحر  وضع  طظ 
الثغمصراذغئ  ضعن  سظ  شدق  لمحضقتعط،  تصغصغئ 
بروات  ظعإ  طظ  لامضظه  المساسمر  الشرب  وضسعا 
ططئصععا،  اخاطش  طعما  وجغاجات  بصعاظغظ  حسعبظا 
والثدعع  الثغمصراذغئ  باطئغص  الاجطعا  شطالما 
خعف  شق  الثولغئ  واقتفاصات  والمعابغص  لطمساعثات 
سطى طخالح الشرب وق ضغر بسث ذلك شطغأِت طظ غأتغ 
جغعش  شصادة  عثا  ضض  وصئض  طتفعظئ،  شمخالتعط 
بقدظا طربعذعن بالشرب تسطغتا وتثرغئا؛ ولعثا شمظ 
غثالش أو تزعر سطغه بادرة لمتاولئ اظسااق طظ تئسغئ 
الشرب شاقظصقب سطغه وسجله طدمعن، شافزطئ إذن شغ 
واصع الظزام الثي غثسع طتمث سطغ شغ وبغصاه لطتفاظ 
سطغه، وضض طا غطغ ذلك طظ بظعد شغ العبغصئ عع طظ 
صئغض الحسارات الفدفاضئ الاغ تشطش بعا الثغمصراذغئ 
السط الجساف تاى غصئطعا الظاس، شمظ ذا الثي غرشخ 
الترغئ والسثالئ والضراطئ اإلظساظغئ؟ غغر أظه ق غثرك 
تأتغ  الاغ  الثغمصراذغئ  عغ  لغسئ  افحغاء  عثه  أن 

بعا، بض غأتغ بعا اإلجقم وشصط اإلجقم.
لطسطماظغئ  تضرغج  عغ  شغعا  بما  العبغصئ  عثه  إن 

لسقتعا  المسطتئ  الترضات  بإلصاء  جااتسظ  افطعر 
ظاظغظ أن الصدغئ (أي صدغئ الامرد) جاظاعغ بجوال 
الظزام الئائث، إق أظعط لط غثروا أن الظجاع وإن ضاظئ 
أدواته طتطغئ ووصعده عط الصئائض عظا وعظاك إق أن 
السعدان  سطى  ظفعذ  خراع  عع  تصغصاه  شغ  الخراع 
وبخعرة  السعدان  شغ  رجالعا  لعا  الاغ  أطرغضا  بغظ 
لعا  الاغ  أوروبا  وبغظ  السسضرغئ،  المآجسئ  خاخئ 
أن  وبما  المامردة.  والترضات  افتجاب  طظ  رجالعا 
السعدان الثي ضان شغ شارة البقبغظ جظئ الماضغئ 
خالخًا فطرغضا سئر ظزام اإلظصاذ الئائث إق أن أوروبا 
وحرق  ــعر  دارش شغ  الترب  شاغض  أحسطئ  طظ  عغ 
المثاطفئ  السعدان  أصالغط  طظ  وغغرعما  السعدان 
وسظثطا جصط ظزام اإلظصاذ وآلئ افطعر شغ ظاعرعا 
المضعن  فن  ظاعرعا  شغ  وأصعل  أوروبــا،  رجال  إلى 
التصغصغ  المسغطر  عع  فطرغضا  الاابع  وعع  السسضري 
سطى افطعر شغ الئقد، وإن لط غمارس السططئ الفسطغئ 
الاظفغثغئ فن التاضط التصغصغ عع طظ غمطك الصعة. 
أطا أوروبا وأتجابعا شإظعا تساظث إلى الحارع، والحارع 
اقصاخادغئ  الزروف  ظض  شغ  خاخئ  طدمعن  غغر 
طظ  واضح  وعثا  السعدان،  بعا  غمر  الاغ  الداغطئ 
شغ  الةظعظغ  واقرتفاع  اقصاخاد  شغ  المرغع  الاثععر 
أجسار المعاد وحح بسدعا، وطا غعط الظاس دائمًا عع 
طساحعط، وأطرغضا تدشط سطى ظزام الثرذعم تاى 

تسصطه وغسعد افطر لرجالعا بالضاطض.
ق  أظه  السعدان  أعض  شطغسطط  ضثلك  افطر  دام  وطا 
اجاصرار وق أطظ وق ذمأظغظئ وق اظفراج شغ الظاتغئ 
الصئطغ  اقصااال  وأطــا  السغاجغئ،  أو  اقصاخادغئ 
شسغزض غثور طا داطئ افطعر لط تساصر لةعئ واتثة 
وطا دام اقجاصطاب عع دغثن الساجئ، ولظ غاعصش 
سطى  تصعم  طئثئغئ  دولئ  بصغام  إق  الساجئ  سئث 
سصغثة أعض السعدان وتصدغ سطى الخراع المتمعم 
اقجاسماري،  الشربغ  والظفعذ  السغطرة  أجض  طظ 
وعثه الثولئ عغ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 
طظعاج الظئعة، الاغ جاسغث عثه الصئائض إلى وضسعا 
الطئغسغ الثي تثده رب السجة جئتاظه الصائض: ﴿يَا 
ْغَثى وََجَعلَْناُكْم 

ُ
ّفَُها الّنَاُس إِنَّا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأ

َ
ك

ْيَقاُكْم 
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعْنَد اّبَ

َ
ُشُعوباً َوَقَبائَِل لَِتَعاَرفُوا إِّنَ أ

َ َعلِيٌم َخبِيٌر﴾ وُتسطط الظاس ضغش أن دطاءعط  إِّنَ اّبَ
ترام سطغعط وأن زوال الثظغا أععن سظث اهللا طظ صاض 
َ اللَِّه  ُن ِعْ ْنَا َأْهَ َواُل الُّ اطرئ طسطط، غصعل : «َلَ
بعاجإ  الثولئ  تصعم  بط   ،« ٍّ َح  ِ َِغْ  ٍ ِم ْ ُم ِل  َقْ  ْ ِم
الظاس  وتمضغظ  وأطظ  وتسطغط  ختئ  طظ  الرساغئ 
ق  تاى  الرسغ  طسارات  وشاح  والخظاسئ  الجراسئ  طظ 
وبالةمطئ  والرساة...  المجارسغظ  بغظ  اتاضاك  غتثث 
تسعد التغاة تغاة إجقطغئ غعظأ شغعا الظاس بافطظ 
والطمأظغظئ وتصطع أغثي الساببغظ دون ععادة، وعثا 
عع الثي غةإ أن غخض له جمغع أعض السعدان تاى 
شغ  وغثخطعا  المساسمر  الضاشر  خظثوق  طظ  غثرجعا 
ّفَُها الَِّذيَن آَمُنوا 

َ
ذاسئ اهللا ضما صال اهللا جئتاظه: ﴿يَا ك

ْيَطاِن  الّشَ ُخُطَواِت  تَتَّبُِعوا  َوَال  َكاّفًَة  لِْم  الّسِ فِي  اْدُخلُوا 
 ﴾إِنَُّه لَُكْم َعُدّوٌ ُمبِيٌن

* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

سطماظغئ  بخئشئ  طتامض  تراك  أي  لخئس  وطتاولئ 
شغ  غظاب  صث  شغما  الافضغر  طظ  الشرب  ترغح  خالخئ 
طصئض افغام جراء أي اتاةاج سطى الظزام، وتساظست 
إلظااج  ظفسعا  الثخئئ  الاربئ  وتعجث  ظفسه  الظزام 
افدوات ذاتعا الاغ سابئ شسادا وإشسادا، شدق سظ 
تصثم  وق  ططروح  غغر  جثغثا  تطرح  ق  العبغصئ  ضعن 
بثغق لطظزام، بض عغ تفضغر داخض إذاره وتطعل سطى 
تضرس  الاغ  ظفسعا  السطماظغئ  الظزر  وجعئ  أجاس 
وبما  وجحسعا  باعتحعا  التاضمئ  الرأجمالغئ  لئصاء 

تظعئه طظ بروات طخر وخغراتعا.
بسصطه  غثرج  أن  تصا  طخر  خغر  شغ  غفضر  طظ  وسطى 
طحضقت  وغسالب  الرأجمالغئ،  إذار  خارج  وتفضغره 
الئقد طظ زاوغئ أخرى غغر زاوغاعا، بض سطغه أن غفضر 
سطى  تطعله  وتضعن  طخر  أعض  سصغثة  أجاس  سطى 
الاغ  الحرسغئ  أتضاطه  خقل  وطظ  اإلجقم  أجاس 
طخثرعا العتغ ولغج سصض الئحر، شعغ المسالةات 
تعاشص  الاغ  وتثعا  وعغ  الظاس  لمحضقت  التصغصغئ 
طخر  أعض  سطى  ذئصئ  الاغ  وتثعا  وعغ  شطرتظا، 
وأخطتئ تالعط جابصا وأظصثتعط طظ ظطط الروطان، 
وعغ وتثعا الضفغطئ بإظصاذ طخر وافطئ بض والسالط 
واجاسئادعا  وظطماتعا  الرأجمالغئ  ظطط  طظ  أجمع 

غائظى  أن  تصا  لمخر  الثغر  غرغث  طظ  وسطى  لطئحر، 
سصغثته؛  سظ  المظئبص  التداري  اإلجقم  طحروع 
ترى  لظ  شئشغره  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
شما  الرأجمالغئ،  بظغران  تضاعي  وجازض  خغرا  طخر 

شغعا طظ طسالةات عغ السط الجساف.
ضطعا  افطعر  إن  الضظاظئ!  جغح  شغ  المثطخعن  أغعا 
بغثضط وطا غتاك بمخر غصع تتئ جمسضط وبخرضط 
وربما برساغاضط وتتئ تراجاضط، شسقم خماضط وإلى 
ألغج  وفعطضط؟!  لثغظضط  الثثقن  عثا  غسامر  طاى 
شغضط طظ غشدإ أو غشار سطى دغظه وطا غظاعك أطام 
ظاظرغه طظ ترطات اهللا؟! ألغج شغضط طظ غشدئه طا 
غفرط شغه الظزام طظ تصعق أعطضط شغ طخر؟! إن طا 
وطحارغع  واطاغازات  أطعال  طظ  الظزام  إغاه  غسطغضط 
طظ صئغض الرحعة لغحاري خماضط سظ جرائمه، عغ 
أصض بضبغر طما غةإ لضط طظ تصعق ضفطعا لضط الحرع 
طعائثه  شاات  إق  عغ  وطا  اإلجقم،  شغضط  ُذئص  لع 
غطصمضط إغاعا ضما غطصط ضقب تراجاه، شما أدظى طظ 
غصئطعا وغئغع بعا دغظه وضراطاه وغرضى أن غساعي 
لظربأ  وإظظا  وأطاه!  دغظه  وسثو  لسثوه  التراجئ  بضطإ 
افظخار  طظجلئ  تظالعا  أن  وظرجع  تال  عضثا  طظ  بضط 
الساططغظ  بظخرة  اآلخرة  شغ  وضراطئ  الثظغا  شغ  حرشا 
سطى  الراحثة  الثقشئ  دولاه  شغ  اإلجقم  لاطئغص 
طظعاج الظئعة وتمض طا غتمطعن طظ طحروع تداري 
تصغصغ خالح فْن تاعاشص تعله ضض الصعى وأن تتمطه 
لطاطئغص شغ دولئ تظحر السثل شغ افرض ضما شسض 
بضط  طخر  سج  وغا  تغظعا  شعزضط  شغا  الضرام.  الختإ 
دولئ  وتاضرة  المظعرة  طخر  بضط  وضاظئ  شسطاط  لع 
اإلجقم ودرسعا ودرة تاجعا. الطعط سةض بعا واجسض 
ظخرتعا  أعض  طخر  جغح  واجسض  تاضرتعا  طخر 
جمغسا  واجسطظا  وتعلعا  سطغعا  لطاعاشص  أعطعا  ووشص 

طظ جظعدعا وحععدعا، الطعط آطغظ.
إَِذا  َولِلّرَُسوِل   ِ ِبّ اْسَتِجيُبواْ  آَمُنواْ  الَِّذيَن  ّفَُها 

َ
ك ﴿يَا 

 ﴾َدَعاُكم لَِما يُْحيِيُكْم
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

اقصااال الصئطغ يف السعدان 
بني سئث الساجئ والتض الةثري

دارشــعر  غرب  وقغــئ  تاضرة  الةظغظئ  أتــثاث  بــثأت 
صئغطاغظ  طظ  حثخغظ  بغظ  بحةار  الماضغ  افجئعع 
طثاطفاغظ، شضان عثا الحةار جئئًا شغ الترغص الثي 
أدى لفوضاع الضاربغئ طظ صاض وترق وتحرغث لفقف 
تغث أتخى العقل افتمر السعداظغ ٤٨ صاغًق و٢٣١ 
تعالغ  إن  طتطغئ  صئطغئ  طخادر  تصعل  بغظما  جرغتًا، 
٧٠ حثخًا صاطعا شغ عثه افتثاث. بط بثأ جغظارغع 
إلصاء الطعم سطى افجعجة افطظغئ وتصخغرعا شغ تفر 
افطظ، بط تسالئ افخعات بإصالئ العالغ (السسضري). 
وعظا غمضظ أن ظصرأ عثه المطالئئ بالسئاق المتمعم 
والاشغغر،  الترغئ  لصعى  تابسغظ  طثظغغظ  وقة  لاسغغظ 
طآجغ  شغ  غسابمرون  شإظعط  السغاجغغظ  وضسادة 
خظسعا.  طظ  عط  غضعظعا  لط  إن  وضعاربعط  الظاس 
أجض  طظ  التضعطئ  تفاوض  الاغ  البعرغئ  شالةئعئ 
السقم المجسعم أسطظئ تسطغصعا لطمفاوضات شغ طسار 
دارشعر ططالئئ التضعطئ بالصغام بثورعا شغ الاتصغص 
شغ التادبئ وتصثغط الةظاة إلى طتاضمات سادلئ شغ 
العصئ الثي خرج شغه اآلقف شغ طزاعرات اتاةاجغئ 
بالساخمئ الثرذعم تطالإ بعصش اقصااال الصئطغ شغ 
وغرشع  دارشعر  غرب  شغ  صطغًق  تعثأ  وافطعر  دارشعر. 
أخرى  طرة  ساخفئ  افتــثاث  شاظثلع  الاةعال  تزر 
لااةثد  بعرتسعدان  طثغظئ  شغ  الئقد  حــرق  شغ 
شغسطظ  ساطر،  والئظغ  الظعبئ  صئغطاغ  بغظ  اقحائاضات 
الساسئ  طظ  اسائارًا  الاةعال  تزر  افتمر  الئتر  والغ 
الثاطسئ طساء الةمسئ وتاى الساسئ الثاطسئ خئاتًا 
وضاظئ تخغطئ الدتاغا ١٤ صاغًق و١١٢ جرغتًا تسإ 
تخرغح طثغرة الختئ بالعقغئ زسفران الجاضغ. وتاى 
افطظ  طةطج  أسطظ  افبظاء  وشغ  المصالئ  عثه  ضاابئ 
والثشاع السعداظغ اتثاذ الاثابغر واإلجراءات لمعاجعئ 
افوضاع افطظغئ الراعظئ ووّجه باضعغظ لةظئ تتصغص 
طظ التضعطئ المرضجغئ شغ أتثاث العةعم سطى طصر 
دارشعر  وقغئ  جظعب  ظغاق  طثغظئ  شغ  (غعظاطغث)  بسبئ 
وتسجغج  الظجاسات  طظاذص  شغ  إضاشغئ  صعات  وظحر 

وجعد الحرذئ شغ الطرصات.
وبثاخئ  السعدان  شغ  الصئطغ  اقصااال  أن  ظسطط  إظظا 
جغاجغئ  أجئاب  له  الــســعدان  وحــرق  دارشــعر  شغ 
افتجاب  طارجاه  الثي  التاد  اقجاصطاب  بغظعا  طظ 
شضض  اإلظةطغجي،  المساسمر  خــروج  بسث  السغاجغئ 
المظطصئ  وشغ  صئائض  سثة  أو  صئغطئ  غساصطإ  تجب 
الاظاشج  وغئثأ  أخرى،  صئائض  اآلخر  غساصطإ  ظفسعا 
اقصااال،  غئثأ  بط  والدشائظ  والتجازات  الخراع  بط 
وضان دائمًا غتض سئر طا غسمى الةعدغئ الاغ تصدغ 
جاء  وسظثطا  الصئطغ.  افجــاس  سطى  الثغات  بثشع 
ظفسه  افتــجاب  ظعب  سطى  جار  الئائث  اإلظصاذ  ظزام 
الامرد  تثث  سظثطا  وبثاخئ  الصئطغ  اقجاصطاب  شغ 
بسخ  شاظتازت  قتصًا،  السعدان  وحرق  دارشعر  شغ 
جسض  طما  المامردة  المسطتئ  لطترضات  الصئائض 
التضعطئ تسطح الصئائض المعالغئ لعا وتساثثطعا شغ 
صاال المامردغظ، وبالاالغ أوجث عثا العضع تالئ طظ 
الاعتر والاعجج شغ تطك المظاذص وخارت المظطصئ 
ضطعا سئارة سظ برطغض بارود صابض لقحاسال شغ أغئ 
لتزئ. وسظثطا جصط الظزام الئائث تخعر الظاس أن 
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أشاد رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ جعرغا، افجااذ أتمث سئث الععاب: بأن أطظغئ عغؤئ تترغر 
الحام صاطئ باساصال سظاد جسئار أبع سمار أتث حئاب تجب الاترغر بسث أن ظخئئ له ضمغظا وأذطصئ الظار سطغه 
وأخاباه وعع ذاعإ إلى خقة الةمسئ شغ بطثة ضططغ، برغش إدلإ الحمالغ، وأضاف سئث الععاب: ق تجال أطظغات 
عغؤئ تترغر الحام جادرة شغ غغعا وطسامرة شغ الصمع وتضمغط افشعاه، بسث أن أصثطئ طظث حععر سطى اساصال 
السثغث طظ حئاب تجب الاترغر، ووجعاء المظاذص، وطخادرة المسثات الثاخئ بإذاسئ تجب الاترغر والمماطضات 
الحثخغئ لطمساصطغظ. وصال رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر شغ جعرغا سئث التمغث سئث التمغث: 
ضظا ظامظى رؤغئ بطعقت أطظغغ عغؤئ تترغر الحام حرصغ طسرة الظسمان. ولطمصارظئ شصط شالظزام المةرم ضان 
غساصض الظاس أو غصاطعط بسث الثروج طظ المساجث، بغظما عغؤاظا أخئتئ تظخإ لعط الضمائظ شغ ذرغص الثعاب 
إلى المساجث وصئض دخعلعا، إظه تضرار طصغئ لممارجات ظزام اإلجرام الئسبغ غتثث لثغظا اآلن شغ طا بصغ 
لتثود افسثاء، وغأطروظعط باسطغط افرض  طظ المترر، شالصادة المةرطعن غخظسعن طظ المةاعثغظ تراجاً 
لطمةرطغظ، صطسئ ضض تغظ، وغئسبعن بمثابراتعط غسغبعن شغ افرض الفساد. بثوره، سدع لةظئ اقتخاقت 
ظاخر حغت سئث التغ، أضث أن عثا السمض اإلجراطغ غدع سظاخر عغؤئ تترغر الحام سطى المتك؛ شإطا أن غظتازوا 

إلى افطئ وططالئعا أو أن غضعظعا حرضاء شغ اإلجرام بسضعتعط سما تصارشه أغثي افطظغغظ اآلبمئ.

ال تزال أمنّيات هيئة تحرير الشام سادرة في غيها
ومستمرة في القمع وتكميم األفواه

اجامسئ سحائر بغئ المصثس ووجعاؤعا الةمسئ، شغ طثغط حسفاط، وذلك تطئغئ لثسعة افطاظئ الساطئ لسحائر 
الصثس وشطسطغظ، وذلك طظ أجض اإلسقن سظ رشخ أعض شطسطغظ الاام قتفاصغئ جغثاو. واشااح اقجاماع 
الثي تدره اآلقف طظ بغئ المصثس وشطسطغظ، بآغات طظ الثضر التضغط، بط تاالئ الضطمات الاغ تتثث شغعا 
وجعاء السحائر طظ طثاطش المظاذص، طظ الثطغض وبغئ لتط والصثس، والثغظ أضثوا جمغسا شغ ضطماتعط سطى 
رشخ جغثاو وضض طا غثالش اإلجقم، وترخعط سطى أن غاثاسى ضض أعض شطسطغظ لطاخثي قتفاصغئ جغثاو 
وطثرجاتعا. وجاء شغ الئغان الثااطغ أن سحائر بغئ المصثس المسطمئ غصفعن ضث جغثاو ضعصعشعط شغ خش 
الخقة، وغرغثون إلشاءعا جمطئ وتفخغق لمظاصداعا فتضام اإلجقم، وأظعط غرغثون السططئ أن تاراجع سظ 
صرار تتثغث جظ الجواج، واقطاظاع سظ جظ أي صعاظغظ أخرى جثغثة تثالش الحرغسئ اإلجقطغئ، وأضثوا سطى 
أظعط غرغثون إلشاء المآجسات الظسعغئ ذات الامعغض افجظئغ والمرتئطئ بالشرب، وخخعخا الاغ بئئ سطغعا 
السمض سطى ظحر الفساد بغظ المسطمغظ، ودسئ السحائر شغ بغاظعا الثااطغ المسطمغظ لطتفاظ سطى أسراضعط، 
وذالئعا الةعات الرجمغئ بالضش سظ السئث بافسراض. عثا وتثاسى التدعر شغ ظعاغئ اقجاماع إلى الاعصغع سطى 
سرغدئ رشخ جغثاو وضض طا غثالش أتضام الحرغسئ اإلجقطغئ شغ طحعث غسضج طسثن أعض شطسطغظ افخغض.

عشائر ووجهاء بيت المقدس ُيجمعون على رفض اتفاقية سيداو



 السثد ٢٦٨  ٣افربساء ١٣ طظ جمادى افولى ١٤٤١ عـ/ المعاشص ٨ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٠ طـ

الباظغ/غظاغر  ضاظعن   ٠٤ المعاشص  ١٤٤١عـ،  افولى  جمادى   ٠٩ السئئ،  غعم  ععلظثا  الاترغر/  تجب  ظزط 
لععلظثا،  السغاجغئ  الساخمئ  بمبابئ  عغ  الاغ  قعاي  طثغظئ  شغ  الخغظغئ  السفارة  أطام  طزاعرة  ٢٠٢٠م، 

وذلك تظثغثا بةرائط تضعطئ الخغظ، وتداطظا طع أعطظا طسطمغ اإلغشعر شغ ترضساان الحرصغئ.

ظحر طعصع (سربغ ٢١، الةمسئ، ٨ جمادى افولى ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠١/٠٣م) خئرا صال شغه: "أسطظ الترس 
البعري اإلغراظغ، طساء الةمسئ، طصاض ١٠ أحثاص بغظعط ٥ إغراظغغظ أبرزعط صائث "شغطص الصثس" اإلغراظغ 
صاجط جطغماظغ، جراء العةعم افطرغضغ شغ بشثاد. جاء ذلك وشص بغان لمضاإ صغادة صعات "شغطص الصثس" 
ارتصعا  "الثغظ  الصاطى،  سثد  إن  الئغان  وصال  (إرظا).  الرجمغئ  افظئاء  وضالئ  أوردته  البعري،  لطترس  الاابع 
الةمسئ شغ العةعم اإلرعابغ افطرغضغ بالساخمئ السراصغئ بشثاد عط ١٠ أحثاص؛ بغظعط ٥ إغراظغغظ، و٥ 
"شغطص  صائث  بثقف  البعري  الترس  صعات  طظ  الصاطى  أن  وأوضح  السراق".  شغ  الحسئغ  التحث  طظ  آخرون 
والرائث  ظغا،  طزفري  حعرود  والسصغث  ظغا،  جسفري  تسغظ  "السصغث  عط  جطغماظغ،  صاجط  اإلغراظغ  الصثس" 
شغ  جطغماظغ  طصاض  افطرغضغئ  الثشاع  وزارة  أضثت  الةمسئ،  وشةر  زطاظغان".  وتغث  والظصغإ  ذارطغ،  عادي 

بشثاد، بظاًء سطى تعجغعات طظ الرئغج دوظالث تراطإ".
: إن اغاغال أطرغضا لصاجط جطغماظغ غآضث طةثدًا أن أطرغضا ق تصغط وزظًا لسمقئعا، شصث صاطعا 
سحرات اآلقف طظ المسطمغظ شغ جعرغا والسراق وغغرعما بض شغ إغران ظفسعا خثطئ لمخالح أطرغضا، 
إق أن خثطاتعط (الةطغطئ) تطك لط تحفع لعط سظث جغثتعط، وضسادتعا سظثطا غساظفث سمقؤعا دورعط 
بافظزمئ  تاقسإ  وأظعا  لظا  تصغصغئ  سثوة  عغ  أطرغضا  أن  أدرضظا  شعق  الطرق.  بحاى  طظعط  تاثطص 

وططغحغاتعا ضأدوات تثثم طثططاتعا دون أن تصغط لعا وزظًا؟!

لطةجء  طخثاصًا  روطا  بغجظطئ  أخئ  اهللا  حاء  إن  صرغئًا 
اآلخر طظ بحرى رجعل اهللا  بفاح روطا...

بحارات  باتصغص  صطعبضط  شطاطمؤظ  الباظغ:  وأطا 
الئحرى  تتصصئ  ضما  افخرغات  البقث    اهللا  رجعل 
بفاح  سطغه  وجقطه  اهللا  خطعات  بحرظا  شصث  افولى، 
سطى  الثقشئ  وسعدة  روطا  وشاح  الصسطظطغظغئ 
طظعاج الظئعة وصاال غععد وعجغماعط حر عجغمئ... 
وتغ  إق  عع  إن  الععى  سظ  غظطص  ق    والرجعل 
غعتى، وجااتصص بحارات الرجعل  البقث الئاصغئ 
بإذظه جئتاظه، ولضظعا ق تاتصص بظجول طقئضئ طظ 
اهللا  ظظخر  أن  اهللا  جظئ  إن  بض  لظا،  تعثغعا  السماء 
وُظسّث  دولاه  خرح  وظسطَغ  حرسه  شظصغط  شغظخرظا، 
وسظثعا  جئغطه،  شغ  ظةاعث  بط  صعة  طظ  ظساطغع  طا 
وتحرق  الئاصغئ  البقث  بالئحارات  افرض  تحرق 

افرض بالثقشئ طظ جثغث...
وأطا البالث: شإن الشرب الضاشر وصث تمضظ طع خعظئ 
١٣٤٢هـ-١٩٢٤م  الثقشئ  عثم  طظ  والارك  السرب 
واسائار عثا العثم طعازغًا لفاح الصسطظطغظغئ، وطظ 
عطُّ  أخئح  شصث  شصثعا،  صعة  الضاشر  لطشرب  أساد  بط 
طظ  الثقشئ  تسعد  ق  أن  شغ  العجع  غئثل  أن  الشرب 
جثغث، تاى ق تدغع طظه الصعة الاغ أسادعا، وخاخئ 
وضان  المسطمغظ،  لئقد  المساسمر  عع  أخئح  وصث 
غراصإ الترضات شغ بقد المسطمغظ، شطما ُأسطظ صغام 
رضغجة  أن  لطشرب  وتئغظ  ١٣٧٢هـ-١٩٥٣م  الاترغر  تجب 
الثقشئ  إسادة  عغ  المخغرغئ  وصدغاه  التجب  سمض 
الشرب  أطر  سمطه  شغ  طةث  جاد  وأظه  جثغث،  طظ 
باقساصال  وطقتصاه  التجب  بمظع  التضام  سمقءه 
بط  طظاذص،  شغ  اقجاحعاد  تاى  والاسثغإ 
طظاذص  شغ  المآبث  تاى  وخطئ  الطعغطئ  بافتضام 
وتشغغر  والاجوغر  الضثب  أجالغإ  أضاشعا  بط  أخرى... 
لعثه  غضعن  وتاى  خةض...  أو  تغاء  دون  التصائص 
غصعطعن  الثغظ  طظ  جسطعا  بزظعط  تأبغر  اقشاراءات 
وغاجغَّعن  المسطمغظ  بأجماء  غاسمَّعن  أحثاخًا  بعا 
بسخ  اقشاراءات  عثه  شغ  طسعط  جار  بط  بجغعط، 
الاارضغظ والظاضبغظ والمساصئغظ طظ الثغظ ضاظعا شغ 
والاجوغر  اقشاراء  شغ  احارك  وعضثا  جابصًا...  التجب 
طظعط  وضض  طةامسئ،  افخظاف  عثه  التصائص  وتشغغر 
له دور: الضفار والمظاشصعن والمرجفعن بط طةمعسئ 
والظاضبغظ  والمساصئغظ  الاارضغظ  طظ  طسثودة 
والثغظ شغ صطعبعط طرض، احارضعا ضطعط شغ عثا 
بُثطًا  ذلك  شغ  وجاروا  سطغه،  واقشاراء  لطتجب  الضغث 
ضطما  طراتطعط،  ضض  شغ  الضثب  غماعظعن  طسمعطئ 
طماعظع  وظسغ  أخرى  بفرغئ  جاءوا  شرغئ  شغ  شحطعا 
خفاء  طظ  لعط  التجب  حئاب  أن  تظاجعا  أو  الضثب 
غةسطعط  طا  الثضاء  وسمص  الئثغعئ  وجرسئ  الثعظ 
غمغجون الثئغث طظ الطغإ شق غارضعن ضثبًا غثخض 
شسطاذعط... وعضثا شرغط وجائض تجغغظ اقشاراءات 
الاغ اتثثوعا، ورغط خظاسئ الاةمغض لاجوغر التصائص 
الاغ أتسئعا أظفسعط شغ خظاساعا، شإظعا لط تةث لعا 
أذظا خاغغئ سظث حئاب التجب وق سظث أي ساصض طظ 
ْمآُن  اٍب بِِقيَعٍة حَيَْسُبُه الظَّ المسطمغظ، بض ضاظئ ﴿َكرَسَ
طضر  ضض  وطع  َشيْئاً﴾،  جَيِْدهُ  لَْم  َجاَءهُ  إَِذا   َّ َح َماًء 
التجب  تةاه  خظسعه  وجعء  جئطعه،  وخئث  طضروه، 
التجب،  شغ  جغآبرون  أظعط  طظعط  ظظا  وصغادته 
بإذن  غظصطئعن  بط  وطظ  غردغعط  ظظعط  ضان  شصث 
ضثبعط  تطاول  طعما  خغرًا  غظالعن  ق  خائئغظ  اهللا 
إِالَّ  يُِّئ  السَّ الَْمْكُر  حَيِيُق  ﴿َوَال  وطضرعط  وضغثعط 
ْهلِِه﴾، وجغةثون ساصئئ ذلك سظث اهللا طعما تضبَّش 

َ
بِأ

 ِ ابَّ َوِعْنَد  َمْكَرُهْم  َمَكُروا  ﴿َوَقْد  وطضرعط:  اشاراؤعط 
َباُل﴾. ِ

ْ
وَل ِمْنُه اجل َمْكُرُهْم َوإِْن اَكَن َمْكُرُهْم لزَِتُ

اإلخعة،  أغعا  الصعغئ،  طعاصفضط  شإن  الثاام  وشغ 
التمقت  أطام  الصعغئ،  الظاخسئ  التص،  سطى  البابائ 
رظا بمعاصش الختابئ  المااالغئ سطى دسعة التص َلُاثضِّ
 ، اهللا  رجعل  بمعاصش  اصاثاء  سطغعط  اهللا  رضعان 
التضغمئ السزغمئ شغ طعاجعئ الحثائث... عضثا عغ 
المتظ  طع  تدسش  ق  بابائ  خطئئ  طعاصش  طعاصفضط، 
وتخثع  سجائمضط  تحاث  بض  الفاظ،  خقل  تعاج  وق 
وإلى  طرة  الثظغا  إلى  تظزرون  تظاجرضط،  بالتص 
اآلخرة طرات، شعظغؤًا لطتجب بضط وعظغؤا لضط بالتجب 
َوإَِقاِم   ِ ابَّ ِذْكِر  َقْن  َنْيٌع  َوَال  جِتَاَرٌة  تُلِْهيِهْم  َال  ﴿رَِجاٌل 
َيَتَقلَُّب فِيِه الُْقلُوُب  خَيَافُوَن يَْوماً  اَكةِ  َوإِيَتاءِ الزَّ َالةِ  الصَّ
َويَِزيَدُهْم  َعِملُوا  َما  ْحَسَن 

َ
أ  ُ ابَّ َْجِزيَُهُم  ِ  بَْصاُر 

َ ْ
َواأل

ُ يَْرُزُق َمْن يََشاُء بَِغرْيِ ِحَساٍب﴾. ِمْن َفْضلِِه َوابَّ
أن  جئتاظه  اهللا  إلى  أضرع  شإظغ  الثاام  وخاتمئ 
خقشئ  شاسعد    اهللا  رجعل  بحارات  تتصغص  غاعالى 
عثه افطئ، وطظ بط تترر صثجعا، وتفاح روطا ضما 
جئصاعا أخاعا شضاظئ... طخثاصًا فتادغث رجعل اهللا 
سظثه  طظ  بسعن  ظا  غمثَّ أن  جئتاظه  ظسأله  ضما   ...
شظتسَظ السمض وظاصَظه شظضعَن أعًق لظخر اهللا السجغج 
ِ َفْنرُصُ  الرتغط ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَِنرْصِ ابَّ

 ﴾َمْن يََشاُء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم
والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته.

أخعضط سطاء بظ خطغض أبع الرحائ أطغر تجب الاترغر 
الثمغج، السابع طظ جمادى افولى ١٤٤١هـ المعاشص 

٢٠٢٠/١/٢م

 َّ َ اْلَثْبَسِمّغ َسْظ َأِبغِه َأظَُّه َجِمَع الظَِّئغَّ  َغُصعُل: «َلُْفَ
 ُ ْ َ اْل  َ َوَلِْع َها  ُ َأِم  ُ اْألَِم  َ َفَلِْع َُِّة  ِ َْ ْ اْلُق
اْلَمِطِك  َسْئِث  ْبُظ  َطْسَطَمُئ  َشَثَساِظغ  َصاَل:   « ُ ْ َ اْل  َ َذِل
أتمث،  رواه  اْلُصْسَطْظِطغِظغََّئ،  َشَشَجا  ْبُاُه  َشَتثَّ َشَسَأَلِظغ 
"رواه  سطغه  الاسطغص  شغ  الجوائث  طةمع  شغ  وجاء 
شاتصصئ  بصات"...  ورجاله  والطئراظغ  والئجار  أتمث 
الفاتح  طتمٍث  الحاب  عثا  غثي  سطى  الئحرى  عثه 
ضان  ولضظه  والسحرغظ،  التادغئ  غاةاوز  لط  الثي 
اعاط  شصث  ذفعلاه،  طظث  طساصغمًا  إسثادًا  ُأِسثَّ  صث 
غااطمث  شةسطه  به،  الباظغ  طراد  السططان  والثه 
بظ  "أتمث  وطظعط  سخره،  أجاتثة  خغرة  غث  سطى 
ضان  أظه  السغعذغ  ذضر  الثي  الضعراظغ"  إجماسغض 
أول طسطمغ الفاتح، وصال سظه: إظه "ضان سالمًا شصغعًا، 
إظعط  بض  واإلتصان،  بالافعق  سخره  سطماء  له  حعث 
ضاظعا غسمعظه: أبا تظغفئ زطاظه"، ضثلك الحغت "آق 
شغ  زرع  طظ  أول  ضان  الثي  جظصر"  الثغظ  حمج 
"شاح  سظ    اهللا  رجعل  تثغث  خشره  طظث  ذعظه 
تتصغص  إلى  غخئع  وعع  الفاى  وضئر  الصسطظطغظغئ"، 
ذلك الفاح سطى غثغه... وصث درَّس الحغت "آق حمج 
صرآٍن  طظ  افجاجغئ  السطعم  الفاتح  لمتمث  الثغظ" 
السربغئ  الطشات  وضثلك  وشصه،  ظئعغئ  وُجظَّئ  وتثغث 
سطعم  بسَخ  له  درَّس  ضما  والارضغئ،  والفارجغئ 
شدًق  عثا  والاارغت...  والفطك  ضالرغاضغات  التغاة 
وصث  الصاال...  وشظعن  الفروجغئ  شغ  حةاساه  سظ 
 ، أضرطه اهللا بمظه وشدطه، شتصَّ له طثح رجعل اهللا
شصث ضان الفاتح ِظسط الصائث وضان جظثه ظسط الةظث، 
جعارتعط  واظططصئ  باإلغمان  صطعبعط  اطافت  تغث 
باإلسثاد وخثق الةعاد، ظخروا اهللا شظخرعط بعثا 

الفاح السزغط، شالتمث هللا رب السالمغظ.
 لصث ضان الفاتح جثغث الظزر خائإ الئخغرة والئخر، 
ضطما رأى بشرة سالةعا سطى وجععا بإذن اهللا، وضطما 
بقبئ  واجعاه  وصث  اهللا،  بسعن  أزاله  سائص  له  ظعر 

سعائص تطَّعا بثضاء تاد وبفطظئ قشائ لطظزر:
السراء  شغ  وعط  الةع  برودة  جظثه  له  حضا  شصث   -١
ضطما  إلغه  غأوون  تخظًا  لعط  شئظى  افجعار  تعل 
لجم، شضان ق غرغث لطةظث أن غفّضعا التخار إذا ذال 
وغسعدوا ضما شسطئ جغعش المسطمغظ السابصئ الاغ 
غجت الُصسطظطغظغئ، بض ضان غرغث أن ق سعدة إق أن 

ُتفاح الصسطظطغظغئ بإذن اهللا...
ذئصات  بقث  الُصسطظطغظغئ  أجعار  ضاظئ  وضثلك   -٢
ضان  ولثلك  أطاار،  بدسئ  وأخرى  ذئصئ  ضض  وبغظ 
شغ  غضظ  شطط  المسألئ،  عثه  شغ  طتاارًا  الفاتح 
أصعى  ضان  بض  تثطغرغئ،  صعة  ذات  أجطتئ  سعثعط 
لغسئ  تةارة  غرطغ  الثي  المظةظغص  لثغعط  طا 
بشرة  لفاح  غضفغ  بما  لغسئ  ولضظعا  التةط  خشغرة 
ضان  الفاتح  طتمثًا  وفن  التةط،  بعثا  جثار  شغ 
وخض  شصث  السالط  شغ  السسضرغئ  الصثرات  غاابع 
صث  (أوربان)  المةرغغظ  المعظثجغظ  أتث  أن  لسطمه 
أسث شضرة خظع طثاشع ذات صعة خاخئ بإطضاظعا أن 
تثك افجعار، وضان أوربان صث سرض خثطاته سطى 
شاجاصئطه  به،  غعاط  شطط  الصسطظطغظغئ  إطئراذعر 
تسظًا وأغثق سطغه افطعال وغسر له  الفاتح اجاصئاقً 
ضض العجائض الاغ تمضظه طظ إتمام اخاراسه، شحرع 
المعظثجغظ  بمساوظئ  المثاشع  خظع  شغ  أوربان 
السبماظغغظ، وضان الفاتح غحرف سطغعط بظفسه، ولط 
تمخ بقبئ أحعر تاى ضان أوربان صث خظع بقبئ 
طثاشع ضئغرة التةط، ووزن صثغفئ المثشع ظتع ذظ 
افجعار  سظث  المثشع  غةرب  أن  غتإ  ولط  وظخش، 
خحغئ أن تضعن الظاائب لغسئ ضما غةإ وغراعا الروم 
المسطمغظ،  صعة  شغ  ذلك  شغآبر  افجعار  خطش  طظ 
شأجرى الاةربئ شغ "أدرظه" وضاظئ ظاجتئ شتمث اهللا 
وصام بظصض المثاشع البقبئ طظ أدرظه إلى صرب أجعار 

الصسطظطغظغئ لثضعا شغساسطط الروم...
غسطط  ضان  شصث  غحشطه،  آخر  أطر  عظاك  ضان  بط   -٣
تعل  الثطغب  طظطصئ  شغ  ضسغفئ  افجعار  أن 
ضسش  غثرضعن  الروم  أن  وطع  الصسطظطغظغئ، 
ططمؤظغظ  ضاظعا  لضظعط  الثطغب  جعئ  شغ  افجعار 
إلغعط  العخعل  المسطمغظ  جفظ  تساطغع  لظ  بأظه 
المسثظغئ،  بالسطسئ  الثطغب  طثخض  إغقق  بسئإ 
ولضظ الفاتح شاح اهللا سطغه صث وخض إلى صرار بجتطصئ 
السفظ طظ خقل جطح الاطئ (غططئ) المصابطئ لطسعر 
طظ جعئ الثطغب (الصرن الثعئغ)، شبئَّئ أخحابًا سطى 
الجغعت  طظ  عائطئ  ضمغات  سطغعا  وخإ  الاطئ  جطح 
خقل  واجاطاع  سطغعا  السفظ  زتطص  بط  والحتعم 
وضان  جفغظئ،   ٧٠ الثطغب  إلى  غظجل  أن  واتثة  لغطئ 
ورأوا  الخئاح  أخئح  شسظثطا  لطروم،  طثعًق  افطر 
رسئًا  صطعبعط  اطافت  الثطغب  شغ  المسطمغظ  جفظ 

وضان الظخر والفاح والتمث هللا رب السالمغظ.
طظ  حغؤًا  سطغضط  أسغث  أن  أتئئئ  لصث  اإلخعة،  أغعا 

شاح الصسطظطغظغئ لبقبئ أجئاب:
افول: اجاسادة لطثضرى لغرى ضض ذي سغظغظ ضغش عغ 
إجقطعط  غعضع  سظثطا  والمسطمغظ  اإلجقم  سزمئ 
بض  صائمئ،  لطضفر  تغظعا  تصعم  شق  الاطئغص،  طعضع 
وصث  أضئر)،  (اهللا  افذان  ارتفاَع  وغرتفع  التص  غسطع 
بعما  وتطتص  أطاطه،  وبغجظطئ  شارس  شاظتظئ  ضان، 

تامئ: ضطمئ أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ...

شغ  والسغر  اقجاسمارغئ  لطحرضات  الطئغسغئ  البروات 
الافعغئ شغ المآجسات السمعطغئ لطرأجمال افجظئغ.

إن تترضات جفراء برغطاظغا وشرظسا شغ تعظج ووجعد 
الاعظسغ  اقصاخاد  صغادة  لةظئ  شغ  أجاظإ  أسداء 
بالئظك المرضجي، غثل سطى أن الظفعذ الشربغ طاشطشض 
شغ الئقد، شالشرب عع التاضط الفسطغ، شغ تغظ تمبض 
الظثئئ السغاجغئ طةرد أدوات، ولثلك شإن الاخعغئ 
لطتضعطئ البالبئ سحرة بسث البعرة، لظ غشغر طظ افطر 
جابصاتعا،  سظ  تثاطش  لظ  الصادطئ  شالتضعطئ  حغؤا، 
شعغ تئثأ بالاسعغص لعا بةعصئ إسقطغئ عائطئ وبعسعد 
ضاذبئ بط تظاعغ بفحض ذرغع وبثسعات لتطعا، فظعا 
لظ تثرج سظ المحروع الشربغ، والرأي السام شغ تعظج 
غثرك بأن عثه التضعطئ لظ تضعن جعى تّئئ طسّضظ 
لضسإ العصئ وأظعا لظ تتض المحضطئ باسائار المحضطئ 
الشربغ  والظفعذ  الرأجمالغئ  المظزعطئ  شغ  تضمظ 
وطآجساته المالغئ، وعضثا جعف غسامر تضام تعظج 
شغ الشئاء السغاجغ وجاخثق شغعط طصعلئ آغظحااغظ 
"الشئاء عع شسض ظفج الحغء طرتغظ بظفج افجطعب 
وظفج الثطعات واظازار ظاائب طثاطفئ"، شعط شغ ضض 
أس  عع  الثي  الرأجمالغ  الظزام  وشص  غسغرون  طرة 
الئقء وغائسعن وخفات خظثوق الظصث الثولغ وجرساته 

الممغائ بط غظازرون ظاائب طثاطفئ!
طا غتج شغ الظفج عع أن تاعاذأ الطئصئ السغاجغئ شغ 
تعظج بالاسثي والاتثي إلصخاء اإلجقم طظ طظزعطئ 
التضط والاحرغع شغ الثجاعر وجائر الصعاظغظ، وضأن 
غثرك  تغظ  شغ  وأتضاطه،  اإلجقم  سطى  ضاظئ  البعرة 
الةمغع أن غغاب اإلجقم سظ واصع التغاة عع الضاربئ 

الضئرى الاغ جطئئ الثراب والحرور.
لظ تضعن السظئ الةثغثة شغ بطث الجغاعظئ والصغروان 
الغعم  شالشرب  الةثغثة،  وتضعطاه  الشرب  سطى  جعطئ 
شغ أضسش تاقته أطام تراك افطئ المماث طظ السراق 
حرصا إلى الةجائر غربا، وعع غاثظثق شغ آخر الساتات 
طضحعشئ،  وأوراصه  ضؤغض  سظثه  الاترك  وعاطح 
وطحروسه التداري غتادر ورجاقته ساججون وصئداه 
سظث  تةثد  صث  البعري  الظَفج  شإن  وبالمصابض  تراخئ، 
طدى  وصئ  أي  طظ  أضبر  الغعم  وعط  سصئئ،  أتفاد 
الئثغض  باسائاره  باإلجقم  بعرتعط  إلتمام  طاتفجون 
التداري العتغث الصادر سطى تترغرعط تترغرا ضاطق غغر 
طظصعص، لغةسطعا طظ بطث الجغاعظئ والصغروان ظمعذجا 
شغ  الطئغسغ  اطاثادعا  طع  تطاتط  صعغئ  لثولئ  وظعاة 

المظطصئ، لظحر السثل شغ افرض بسثطا اطافت جعرا.
َأَصاُطعا  اْفَْرِض  ِشغ  ظَّاُعْط  َطضَّ ِإْن  ﴿الَِّثغَظ  تسالى:  صال 
َسِظ  َوَظَعْعا  ِباْلَمْسُروِف  َوَأَطُروا  َضاَة  الجَّ َوآَتُعا  َقَة  الخَّ

 ﴾اْلُمْظَضِر َوِهللاَِّ َساِصَئُئ اْفُُطعِر
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج

ضاظعن  اقبظغظ ٢٣  الدغاشئ،  بصخر  ألصاعا  ضطمئ  خقل 
افول/دغسمئر ٢٠١٩، أسطظ التئغإ الةمطغ طرحح ترضئ 
سظ  طساصطئ  ضفاءات  تضعطئ  تحضغض  سظ  الظعدئ 
جمغع افتجاب، طتمق بسخ افتجاب طسآولغئ شحض 
طظ  تضطغفه  طظث  خاضعا  الاغ  المدظغئ  المفاوضات 
تحرغظ  شغ ١٥  جسغث  صغج  الةمععرغئ  رئغج  ذرف 
الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٩ لاحضغض تضعطئ عغ افسصث طظث 
السصطغئ  افتجاب  سطى  جغطرت  تغث  البعرة،  اظثقع 
اقظاعازغئ الشظائمغئ الاغ جسطئ طظ التصائإ العزارغئ 

الاغ جاتزى بعا أولى أولعغاتعا خقل المفاوضات.
إظةاح  أجض  طظ  بالافاوض  تصعم  الاغ  الظعدئ  ترضئ 
تعظج  صطإ  ضاطئ  طساظثة  ضمظئ  طرحتعا  تضعطئ 
تضعطئ  تضعغظ  طحروع  خاتئئ  ظفسعا  تسائر  الاغ 
وجاخعت  افتجاب،  سظ  المساصطئ  الضفاءات  طظ 
لمخطتاعا، طما غسظغ ضاطئ واضتئ غحضطعا ٩٢ ظائئا، 
تضعطاه  طرور  لدمان  ظائئا   ١٧ إق  لطةمطغ  غئص  ولط 
شغ  البصئ،  لظغض  الظعاب  طةطج  سطى  جغسرضعا  الاغ 
خطعة تئثو طترجئ لترضئ الحسإ والاغار الثغمصراذغ 
وتتغا تعظج بما أن طعصش بصغئ الضاض ضان واضتا طظث 

الئثاغئ جعاء بالرشخ أو بالثسط المحروط.
التضعطئ  تحضغض  طفاوضات  أن  افطر  شغ  الشرغإ 
العزارغئ  والمظاخإ  التضط  أحثاص  تعل  تمتعرت 
وضع  أن  طظ  بالرغط  والرؤى،  لطئراطب  الاسرض  دون 
لمحروع  وغتااج  الججاجئ  سظص  إلى  وخض  الئقد 
تداري ظابع طظ سصغثة افطئ، صادر سطى اظاحال الئقد 
التضعطات  سطغعا  درجئ  الاغ  الردغؤئ  السغاجات  طظ 
الماساصئئ وأدخطئ الئقد شغ بتر طظ الثغعن الماراضمئ 
غسادل  طا  أي  دغظار،  ططغار   ٨٢,٦ طظ  أضبر  بطشئ  الاغ 
الئقد  جسض  طما  اإلجمالغ،  المتطغ  الظاتب  طظ   ٪٧١,١
تتئ العخاغئ الشربغئ والمآجسات المالغئ، تغث تط 
الضحش طآخرا سظ وجعد لةظئ صغادة اصاخادغئ خطإ 
افجاظإ  طظ  سثدًا  تدط  الاعظسغ،  المرضجي  الئظك 
وسطى رأجعط السفغر الفرظسغ باعظج، واإلدارة الساطئ 
لطثجاظئ الفرظسغئ، وجفغر اقتتاد افوروبغ، وطظزمات 
لطئقد  اقصاخادغئ  السغاجات  ترجط  أخرى  أوروبغئ 
وتسمى بـ"لةظئ صغادة الثراجات اقجاراتغةغئ وإسادة 
بظاء وتظمغئ اقصاخاد الاعظسغ"، وشغ عثا اإلذار جاء 
طحروع الصاظعن افجاجغ الثي غظص سطى اجاصقلغئ 
الئظك المرضجي الثي غمبض السططئ الظصثغئ لطئقد، تاى 
طا  أصض  أجاظإ  غصعدعا  لةظئ  ذرف  طظ  تعجغعه  غاط 
غصال شغعط إظعط غسمطعن سطى تأطغظ طخالح دولعط. 
أطا الضاربئ افخرى شعغ اتفاصغئ الائادل التر الحاطض 
تعثد  والاغ  افوروبغ،  اقتتاد  طع  (افلغضا)  والمسمص 
الصطاع  تساعثف  باسائارعا  لطئقد،  الشثائغ  افطظ 
تسطغط  بسث  طعارد  طظ  تئصى  طا  آخر  وعع  الفقتغ 

تضعطئ ضفاءات طساصطئ
وعض غخطح السطار طا أشسث الثعر؟!

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر افجسث السةغطغ*ـ 

أال يتعظ أزالم أمريكا من مصير أسالفهم
فيقلبوا لها ظهر الِمجن؟!

حزب التحرير/ هولندا
مظاهرة نصرة لمسلمي اإليغور أمام السفارة الصينية



افربساء ١٣ طظ جمادى افولى ١٤٤١ عـ/ المعاشص ٨ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٠ طـ٤     السثد ٢٦٨

حظ التعبغعن، عةعطا سظغفا سطى السغاجئ الظصثغئ لظزام عادي شغ سثن طظ خقل إسقن جتئعط لطفؤات 
الئظك المرضجي  صام  والمؤئ الاغ  والمائاغظ  والثمسمائئ  شؤات افلش  الرغال طظ  المتطغئ  السمطئ  الةثغثة طظ 
طسغحاعط  شغ  الظاس  أعاظعا  التعبغغظ  شإن  المصابض  شغ  جغطرتعط.  طظاذص  إلى  وتسربئ  طآخرا  بطئاساعا 
واجاعلعا سطى المسعظات الثولغئ، وشاتعا الئقد لطمظزمات الاغ عرسئ لظةثتعط تصثم لعط افطعال وتسغث شغ 
افرض شسادا، وغمعثون اآلن لطاساطض بالرغال اإللضاروظغ وُغِسّثون لطاساطض طع الئظك وخظثوق الظصث الثولغغظ. 
المالغئ  السغاجات  جمغع  أن  ختفغ:  بغان  شغ  الغمظ  وقغئ  الاترغر/  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أضث  سطغه  وبظاء 
والمسالةات اقصاخادغئ سطى الةاظئغظ خاذؤئ ترجمئ خطا الظزام اقصاخادي الرأجمالغ شغ وضع المسالةات 
وخظثوق الظصث الثولغغظ ولط تطافئ إلى  لطمحاضض اقصاخادغئ وتطّصغ الئراطب والصروض الربعغئ طظ الئظك 
جعاه. وخاط الئغان طآضثا: أن اقبظغظ عادي والتعبغ غشازقن الئظك وخظثوق الظصث الثولغغظ لطسمض جعغا شغ 
براطةعما الاغ غصثطاظعا لعضع غثعما سطى اقصاخاد شغ الغمظ. وق خغر شغ اقبظغظ عادي والتعبغغظ طا لط 
غتاضما إلى طا أظجل اهللا شغ جغاجاعما بحضض سام واقصاخاد بحضض خاص. ودسا الئغان الطرشغظ إلى اقباساد 
سظ اقصاخاد الرأجمالغ وصطع خطاعط به والسعدة لطسمض سطى أجاس الظزام اقصاخادي شغ اإلجقم وطسه بصغئ 

أظزمئ التغاة السغاجغئ واقجاماسغئ...الت شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

ورد الثئر الاالغ سطى طعصع (الةجغرة ظئ، السئئ، ٢ جمادى افولى ١٤٤١عـ، ٢٠١٩/١٢/٢٨م) "شغ تطعر 
قشئ، خخص جعاز أطظ الثولئ السسعدي أرصاطًا لططعارئ، وذطإ طظ المعاذظغظ والمصغمغظ داخض الممطضئ 
اقتخال طظ خقلعا؛ وذلك لـ"اإلبقغ سظ أحثاص طسارضغظ لطثولئ أو أختاب أشضار طاطرشئ". وذضرت وضالئ 
افظئاء السسعدغئ (رجمغئ)، الغعم السئئ، أن "رئاجئ أطظ الثولئ أذطصئ تمطئ تسرغفغئ بمرضج الئقغات افطظغئ 
والمعاذظ  الرئاجئ  بغظ  والاعاخض  اقتخال  جسعر  طث  إلى  أظعا "تعثف  إلى  طحغرة   ،"٩٩٠ المعتث  والرصط 
والمصغط". وأضاشئ العضالئ: إن التمطئ تعثف إلى "تأضغث أعمغئ إجعاطعط شغ اإلبقغ الفعري سظ افطاضظ 
المحئععئ، الاغ صث غضعن شغعا إرعابغعن أو طططعبعن أطظغًا أو خقغا إرعابغئ وأحثاص طحئعععن أو الثغظ 
افطظغئ".  الئقغات  طرضج  طع  بالاعاخض  وذلك  لطثولئ،  المسارضئ  أو  الماطرشئ  افشضار  بسخ  سطغعط  لعتزئ 
ولفائ إلى أن "المرضج غسمض سطى طثار الساسئ، وغساصئض الئقغات افطظغئ بضض طعظغئ وجرغئ، وغتّعلعا إلى 
الةعئ المثاخئ لطاساطض طسعا". وظحرت العضالئ أرصام ععاتش شغ الثاخض والثارج وسظاوغظ برغث إلضاروظغئ 
إلرجال الئقغات سطغعا. جثغر بالثضر أن الممطضئ حعثت تخاسثًا ضئغرًا شغ تمقت اقساصاقت طظث خسعد ولغ 
السعث طتمث بظ جطمان إلى طظخإ الرجض الباظغ شغ الئقد، بسث والثه المطك جطمان، خغش سام ٢٠١٧. 
وبثأت طعجات اقساصال بالصئخ سطى أطراء ووزراء ورجال أسمال بارزغظ، شغ تمطٍئ وخفاعا وجائض إسقم 
لغحمض  التمقت  ظطاق  واتسع  الممطضئ".  شغ  الفساد  وطتاربئ  لـ"طضاشتئ  بأظعا  المطضغ  الثغعان  طظ  طصربئ 
دساة وطفضرغظ وسطماء بارزغظ طبض جطمان السعدة وسعض الصرظغ وسطغ السمري وجفر التعالغ، بط ذالئ 
ظحطاء بارزغظ شغ تصعق اإلظسان طظ الةظسغظ. وإضاشئ إلى تطك التمقت، ضحفئ تصارغر غربغٌئ تةسج 
الرغاض سطى المسارضغظ خارج الممطضئ، وطتاولئ التخعل سطى طسطعطات حثخغئ سظعط إلى جاظإ آقف طظ 

".(IP) طساثثطغ طظخئ "تعغار"، سقوة سطى تعرغإ أرصام الععاتش وسظاوغظ الئرغث اإللضاروظغ واإلظارظئ

شاح الطرق الرئغسغئ اجرتاتغةغئ أطرغضا
لطصداء سطى بعرة الحام

شما عغ اجرتاتغةغئ أعض الحام لظخرة بعرتعط؟

شأعض الحام سظثطا باروا سطى ظزام اإلجرام، لط تضظ لعط 
صغادة جغاجغئ تصعدعط، بض ضاظئ بعرة حسإ سارطئ، 
عثا  سطى  ظفسعا  تسرض  المةرطئ  الثول  جارسئ  وصث 

الحسإ المضطعم الثي واجه الثبابات بخثور سارغئ.
وغثط  بالظخرة  وغمظغعط  غسثعط  بثأ  طظ  شمظعط 
الثطعط التمراء طثادساً، وطظعط طظ أغثق الثوقرات 
لطحسإ  غضظ  ولط  بأظفسعط  اخااروعط  صــاداٍت  سطى 
الثول  عثه  جغطرت  تاى  اخاغارعط،  شغ  دور  أي 
الصادة  سطى  جغطرتعا  خقل  طظ  الصرار  طفاخض  سطى 
السسضرغغظ المرتئطغظ الثغظ رعظعا صرارعط لثاسمغعط 
وتاجروا ببعرة الحام وتدتغات أعطعا، وضثلك اخاارت 
ضاظعا  جغاجغئ  طسارضئ  أجمععط  رجاقً  الثول  عثه 
غةرجروظعط طظ ساخمئ إلى أخرى شئاسعا وتاجروا تاى 
وخطظا إلى عثه الظاائب الضاربغئ، شالبعرة تاى اآلن لط 
تاثث صغادة جغاجغئ واسغئ طثطخئ تسغظ عثا الحسإ 

المضطعم سطى ظةاح بعرته.
إن طصعطات الظخر طعجعدة ولضظ صئض ضض حغء غةإ 
الحسإ  عثا  إرادة  خارج  أخئح  الثي  الصرار  اجاسادة 
أطره  سطى  ُغطإ  والصرار  اإلرادة  شصث  شمظ  الضرغط، 

وُأجصط شغ غثه.
أطا طصعطات الظخر شااطثص شغ بقبئ أطعر أجاجغئ 

وعغ:
١- صغادة جغاجغئ واسغئ طثطخئ خاتئئ طحروع دولئ.

الثطعط  تتطط  طثطخئ  خئغرة  سسضرغئ  صغادة   -٢
التمراء الاغ خطعا أسثاء البعرة وتتحث المةاعثغظ 
وتسمض سطى شاح المسارك التاجمئ الاغ تثثم العثف 
افجاجغ وعع إجصاط الظزام ولغج طسارك سئبغئ شغ 
الختراء أو طا حابععا، بض غةإ أن تضعن شغ سصر دار 

الظزام أو خاخرته الرخعة.
٣- خطئ سمض غةامع سطغعا أغطإ الظاس، أي البعابئ 
أن  غةإ  والاغ  البعرة  سطغعا  تسغر  أن  غةإ  الاغ 

تادمظ السمض سطى طا غطغ:
 ا- إجصاط الظزام بضاشئ أرضاظه ورطعزه، شق طفاوضات 

وق لصاء طع عثا الظزام الثي دطر عثا الحسإ الضرغط.
ب- شك اقرتئاط بةمغع افظزمئ والثول وخخعخاً الاغ 
خثسئ عثا الحسإ وتآطرت سطغه وسطى بعرته ضالظزام 

الارضغ وأظزمئ دول الثطغب ضاشئ.
ج- غةإ السمض سطى إصاطئ الظزام الثي جغظحر السثل 
والرساغئ  الضراطئ  لعط  وغتصص  الظاس  ضض  الظاس  بغظ 
بضاشئ أحضالعا تصغصئ ولغج خثاساً، ولظ غضعن ضثلك إق 
بإصاطئ ظزام اإلجقم السزغط الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.

عثه عغ طصعطات الظخر، وعغ طاعشرة بتمث اهللا، ولضظ 
غاططإ افطر سمق جثغا، شأعض الحام غةإ أن غأخثوا 
دورعط التصغصغ، شعط الثغظ ضتعا بضض طا غمطضعن، 
أختاب  شعط  ودغارعط،  وأبظائعط  بأظفسعط  ضتعا 
الصدغئ، وبغثعط الاتضط شغعا، وعغ بسث تسسئ أسعام 
تاشطشض شغ الظفعس وتجداد تحسئاً، وغجداد أعطعا إخرارًا 
سطى الماابسئ شغعا تاى الظخر بإذظه تسالى، شضما أن 
الضفار صث غؤسعا طظ دغظضط طظ صئض، ضثلك عط الغعم 
أو غثًا إن حاء اهللا جغخغئعط الغأس طظ إطضاظغئ الصداء 
سطى بعرتضط السزغمئ، شصث حابئ رؤوس ضئارعط طظ 
الظخر  تاى  طاابساعا  سطى  وإخرارضط  بعرتضط،  بئات 
ترظع  وسغعظعا  وتاترك،  تشطغ  طسضط  شأطاضط  المئغظ، 
اظاخارضط،  تظازر  وعغ  إلغضط،  تعفع  وصطعبعا  إلغضط، 
شطاضظ  وجض،  سج  اهللا  ضفالئ  شغ  شأظاط  عثا  ضض  وشعق 
عثه عغ اجاراتغةغاضط، شعئعا لظخرة دغظضط وإصاطئ 
حرغسئ ربضط، وأسغثوا أطةاد أطاضط، شإن الظفعس صث 

تاصئ واهللا إلى غعم الظخر المئغظ.
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* سدع لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر شغ وقغئ 
جعرغا

لصث جسئ أطرغضا وأدواتعا طظ الثول والسمقء لطصداء 
شغ  طساسمطئ  اظطقصاعا،  طظث  الحام  أعض  بعرة  سطى 
ذلك أدعى أظعاع الثئث والمضر، طساظفرة ضض أدواتعا 
وإطضاظغاتعا لاتصغص ذلك، وصث تصصئ أطرغضا شغ عثا 
دول  خقل  طظ  وخاخئ  قشااً  ظةاتاً  اآلن  تاى  افطــر 
ذلك  تط  وصث  وترضغا"،  وروجغا  "إغران  المةرم  البالعث 
الظةاح طظ خقل طسطسض أجااظئ وجعتحغ، شصث أسادت 
عثه افظزمئ لطظزام السعري طظاذص سثة وطساتات 
حاجسئ ضاظئ بتعزة البعار طظث بثاغئ البعرة، وذلك سئر 
طثطط خئغث، تغث حظئ تمقت حرجئ بأساى أظعاع 
بترًا  اقجاراتغةغئ  الصاذشات  تخئعا  الفااضئ،  افجطتئ 
وجعًا، وضثلك الخعارغت والتمط الاغ تظعال سطى رؤوس 
الظاس افبرغاء، تثطر الئغعت سطى جاضظغعا، شغ طحعث 

لط تحعث الئحرغئ أسزط إجراطاً طظه سئر الاارغت.
ولضظ بالرغط طظ تةط عثه التمقت الحرجئ إق أظظا 
لسعاطض  وشصثاظه  المةرم  الظزام  صعى  اظعغار  ظقتر 
السغطرة سطى افرض، شصث تتعل جغحه إلى طةمعسات 
الظاس  بغعت  ظعإ  عع  وافخغر  افول  عمعا  طحاائ 
وطماطضاتعط طظ المظاذص الاغ عةر طظعا أعطعا ظاغةئ 

الصخش الحثغث واظستاب طصاتطغ الفخائض.
وصث رأغظا السغظارغع ذاته غاضرر شغ جمغع المظاذص الاغ 
بالشعذئ  وطرورًا  تطإ،  طظ  بثءًا  الظزام،  إلغعا  تصثم 
حغثعن  خان  إلى  تماة  ورغــش  ــعران  وت والصطمعن 

وحرصغ السضئ واآلن غربغعا.
دغارعط  طظ  ُغثَرجعن  غاضرر؛  واتث  الحام  أعض  وتال 
وأطعالعط بفسض الصخش الحثغث وغاعزسعن سطى طثغمات 
شغ المظاذص المتاذغئ لطتثود بةاظإ جثار الفخض الثي 
أدظى  تآطظ  ق  المثغمات  عثه  الارضغ،  الظزام  بظاه 

طصعطات السغح شدقً سظ التغاة الضرغمئ.
وأطا سطى افرض وباجاراتغةغئ طسامرة ظرى أسثاء البعرة 
غسغرون ظتع تتصغص عثشعط، وتطئغص طا اتفص سطغه 
تضام دول البالعث المةرم، ضمظ طا رجمئ لعط أطرغضا 
طظ أدوار غصعطعن بعا وغائادلعظعا شغما بغظعط لاتصغص 
العثف افجاس وعع الصداء سطى عثه البعرة المئارضئ، 
وإخداع أعض الحام الضرام إلى إرادة رأس الضفر أطرغضا، 
سئر التض السغاجغ الثي غظعغ البعرة وغرجع بأعطعا إلى 
تدظ الظزام وتدغع بسث ذلك الادتغات الةسام الاغ 

صثطعا أعض الحام عئاًء طظبعرًا.
لعا،  المرجعم  العثف  ظتع  تسغر  اقجاراتغةغئ  عثه 
وأخطر ظصطئ الاش تعلعا تتالش الحر شغ عثه اآلوظئ 
عغ طتاولئ السغطرة سطى الطرق الثولغئ والاغ غـرطج 
لعاM٤ ، M٥، عثه الطرق الاغ إن وخطعا الظزام "ق 
بغث  المتررة  المظطصئ  طسزط  شساسصط  اهللا"  جمح 
تماس  سطى  أخئتئ  الظزام  طظاذص  وتضعن  الظزام، 
والاغ  الرجمغئ  المسابر  خقل  طظ  الارضغ  الظزام  طع 
جافاح وصاؤٍث وتسعد السقصات الرجمغئ المئاحرة إلى 
خشغر  جغإ  سظ  سئارة  البعار  طظاذص  وجاشثو  السطظ 
الظزام  بظاه  الثي  الفاخض  بالةثار  خطفه  طظ  طتاخر 
الارضغ وتظاحر شغه طؤات المثغمات الاغ جاضعن شغ 
ظزر السالط سئارة سظ تةمسات وططةأ لقرعابغغظ، افطر 
الثي جغسرضعا فحث أظعاع التخار سطى حاضطئ طثغط 
غضظ  لط  إن  السعرغئ،  افردظغئ  التثود  سطى  الرضئان 

طخغر عثه المظطصئ سطى حاضطئ الئاغعز.
وبثلك غزظ المةرطعن وأدواتعط بأظعط صث صدعا سطى 
البعرة وأسادوا افرض إلى أختابعا التصغصغغظ ضما خرح 

طرارًا وتضرارًا رأس الظزام الارضغ.
شإن ضاظئ عثه عغ اجاراتغةغاعط الاغ غسغرون سطغعا 
عغ  طا  بالمصابض  ظسأل  أن  شطظا  وبصئ،  وضــعح  بضض 

اجاراتغةغئ أعض الحام لظخرة بعرتعط وإظةاتعا؟
والةعاب العاضح الخرغح عع أن أعض الحام شغ العصئ 
صغادة  ق  بئساذئ  فظعط  لعط  اجاراتغةغئ  ق  التالغ 

واسغئ طثطخئ لعط!

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر طتمث التعراظغ*ـ 

 ِ َِكيِم﴾، ﴿يَنرُصُ َمن يََشاء﴾، ﴿ِبَّ ِمْن ِعنِد ابِّ الَْعِزيزِ احلْ
ْمُر ِمن َقْبُل َوِمن َنْعُد﴾. ضما غةإ أن غاغصظ الساططعن 

َ ْ
األ

باتةاه  أي  إلغه،  غخئعن  طا  ظتع  افطئ  تاِل  تتعَل  أن 
تتصغص ضغان المسطمغظ وصغاِم دولاعط، ق ولظ غاط إق 
بظخر طظ اهللا وتأغغث طظه، ولثا غةإ تخر الثعظ شغ 
وتثه.  طظه  الاأغغث  وعثا  الظخر  عثا  اجاةقب  ضغفغئ 
بالمئثأ  غطاجم  أي  وغبئئ،  غطاجم  لمظ  إق  ذلك  ولغج 
وغبئئ سطى الطرغص، رغط ضض الحثائث والخساب ورغط 
وسعرة الطرغص. ظسط غطاجم وغبئئ، وإن تأخر عثا الظخر 
والامضغظ، فن افطر ضطه بغث اهللا. إذ ق غاتصص ذلك إق 
بصعة الخطئ باهللا السزغط وصعِة اقرتئاط بالثالص سج وجض 
شغ السر والسقظغئ، طع تسظ الاعضض واقلاجام والثساء 

والرجاء ضما ضان الرجعُل وختاباـه شغ ضض حأظعط.
غضعن  أن  حرساً  غةإ  لفطئ  المئثئغ  التجب  شثطاب 
الخثق والافاؤل وافطض والبصئ الااطئ شغ ظخر اهللا، بض 
وشغ صرب ظخر اهللا! شق غخح حرساً أن ظصعل لطمسطمغظ 
ساطًئ وق فظفسظا إن ظخَر اهللا ق غجال بسغثًا! بط طا عع 
طصغاس الظةاح شغ تمض الثسعة والسمض؟ أعع تتصغص 
أطعر  تتصغص  أم  افرض؟  سطى  العاصع  شغ  طادغئ  ظاائب 
ططمعجئ سطى طساعى افشراد بالضبرة شغ المةامع؟ بط 
طا عغ الظاائب الاغ غرغث المساسةطعن أن غروعا سطى 
افرض، ربما سطى طراتض صئض صغام الثولئ أو بالاثرج 
طما  ضبغرًا  أن  سطماً  أذعاظعط؟  شغ  ضما  الاطئغص  شغ 
غرغثون رؤغاه شغ العاصع لظ غخغر واصساً إق بسث صغام 
الثولِئ، أي بسث تطئغص اإلجقم ضاطقً ولغج صئض ذلك 
طططصاً!! أم إن طصغاس الظةاح شغ السمض عع طثى تتعل 
الرأي السام شغ المةامع باتةاه السعدة إلى اإلجقم سطى 
طساعى التضط، أي باتةاه تتضغط اإلجقم شغ السقصات 
المةامسغئ تاضماً وطتضعطاً؟ ألغج طظ الظةاح شغ السمض 
إذًا البئاُت سطى الطرغص والامسك سطى بخغرٍة بالمئثأ 
طعما ذال الجطظ، أي تاى وإن تأخر الظخر؟ وعض الشاغئ 
إق رضعان اهللا وافجر والبعاب والمضاظئ الرشغسئ سظث اهللا 
ِيَن  َّ َثُل ا تُِكم مَّ

ْ
ا يَأ َنََّة َولَمَّ

ْ
ن تَْدُخلُواْ اجل

َ
ْم َحِسبُْتْم أ

َ
غثًا؟ ﴿أ

 َّ َح َّاء َوُزلِْزلُواْ  َساء وَالرضَّ
ْ
ْتُهُم اْكَأ سَّ ِمن َقْبلُِكم مَّ َخلَوْاْ 

ال إِنَّ نرَْصَ 
َ
َ نرَْصُ ابِّ أ ِيَن آَمُنواْ َمَعُه َم َّ َفُقوَل الرَُّسوُل وَا

ابِّ َقِريٌب﴾ [الئصرة: ٢١٤]، أي أظظظاط أغعا المآطظعن أن 
ا ُغخْئضط طظ اقباقء طبُض طا أخاب  تثخطعا الةظئ ولمَّ

المآطظغظ الثغظ طدعا طظ صئطضط، طظ الفصر وافطراض 
صال  تاى  المثاوف  بأظعاع  وُزلجلعا  والرسإ  والثعف 
رجعُلعط والمآطظعن طسه، سطى جئغض اقجاسةال لطظخر 
طظ اهللا تسالى، طاى ظخر اهللا؟ أق إن ظخر اهللا صرغٌإ 
غَُّهْم َقْد 

َ
َس الرُُّسُل َوَظنُّواْ ك

َ
َّ إَِذا اْستَْيأ طظ المآطظغظ. ﴿َح

ُسَنا َعِن 
ْ
يَُردُّ بَأ ََّشاء َوالَ  َ َمن ن ِّ نَا َفُن َجاءُهْم نرَْصُ ُكِذبُواْ 

الَْقوِْم الُْمْجِرِمنَي﴾ [غعجش: ١١٠].
وصث وردت لفزئ "شاخئر" شغ آغاٍت ضبغرة طظ الصرآن 
المثغظئ،  شغ  الثولئ  وصغام  الامضغظ  صئض  أي  المضغ 
ْولُوا الَْعْزِم ِمَن الرُُّسِل 

ُ
ضصعله تسالى ﴿َفاْصرِبْ َكَما َصرَبَ أ

غَُّهْم يَْوَم يََرْوَن َما يُوَعُدوَن لَْم يَلَْبُثوا 
َ
َُّهْم َكك َوَال تَْسَتْعِجل ل

إِالَّ َساَعًة مِّن غََّهاٍر بََالٌغ َفَهْل ُفْهلَُك إِالَّ الَْقْوُم الَْفاِسُقوَن﴾ 
َقْبلَِك  مِّن  رُُسٌل  بَْت  ُكذِّ ﴿َولََقْد  وصعله   .[٣٥ [افتصاف: 
َل  نَا َوالَ ُمَبدِّ تَاُهْم نرَْصُ

َ
َّ أ وُذواْ َح

ُ
بُواْ وَأ واْ بَلَ َما ُكذِّ َفَصرَبُ

[افظسام:  الُْمرَْسلنَِي﴾  َبإِ  غَّ ِمن  َجاءَك  َولَقْد  ابِّ  للَِكَِماِت 
أرَجطعط  صئطك  طظ  رجقً  الضفاُر  ضثَّب  ولصث  أي   ،[٣٤
 تسالى إلى أطمعط وأوذوا شغ جئغطه، شخئروا سطى 

ُ
اهللا

ذلك وطَدْعا شغ دسعتعط وجعاِدعط تاى أتاعط ظخُر 
اهللا. وق طئثل لضطمات اهللا، الاغ عغ طا َأظَجل سطى ظئغه 
طتمث  ِطظ وسثه إغاه بالظخر سطى َطظ ساداه. وظتظ 
حرغساه  وتطئغِص  اإلجقم  دولئ  إسادِة  أطاظِئ  تَمطُئ 
وتمِض رجالاه سطى دربه جائرون، وشغ ذلك سئرة لمظ 
شالسمض  الظخر!  اجاسةال  داء  طظ  لظفسه  السقج  غرغث 

السمض والخئر الخئر والبئات البئات!
وأخغرًا وجإ لفُئ الظزر إلى أن صغاَم دولِئ الثقشئ سطى 
أرض العاصع لغج بافطر الغسغر سطى دول السالط ضطعا. 
ولظ تخمث عثه الثولُئ بسث صغاطعا إق باأغغث طظ اهللا، 
أي إن صغام دولِئ المسطمغظ، بض إن ظئأ صغاطعا جغصطإ 
شغ السالط وغشغر المعصَش الثولغ رأجًا  المسادلئ تماطاً 
سطى سصإ! شدقً سما جعف غائع ذلك طظ أطعر سزام 
وأتثاث جسام، وطا جغطصاه المسطمعن ساطًئ طظ حثائَث 
وطا جغعاجععظه طظ تتثغات طظ افسثاء طظ ضض خظش. 
ولعثا ضان ق بث لتَمطئ الثسعة طظ ختغح الظزر شغ عثا 
افطر الةطض طظ تغث افخث بأجئاب طصعطاِت الخمعد 
ئ، وطا غطجم لثلك  والئصاء، طع صعة إدراك ِسزط المعمَّ
ِيَن  َّ ﴿إِنَّا َجَنرُصُ رُُسلََنا وَا العـِّمئ.  وسطع  وسجٍم  جثٍّ  طظ 

 [غاشر: ٥١] ﴾ْشَهاُد
َ ْ
ْغَيا َويَوَْم َفُقوُم األ ُّ ََياةِ ا

ْ
آَمُنوا يِف احل

تامئ ضطمئ السثد: طحروع الثقشِئ السزغط وداُء اجاسةال الظخر

ال خير فيمن لم يحتكم إلى ما أنزل اهللا سبحانه وتعالى

الئسطاء  جغعب  طظ   ٢٠٢٠ سام  طعازظئ  لامعغض  الئائث،  الظزام  ذرغصئ  وسطى  السعداظغئ،  التضعطئ  لةأت 
لمظاصحئ  اقجابظائغئ،  العزراء  طةطج  جطسئ  سصإ  اإلسقم،  وزغر  خّرح  شصث  الئقد،  أعض  طظ  والمستعصغظ 
جاظئه  طظ  طاثرجئ)،  بخعرة  والضاز  الئظجغظ  سظ  الثسط  رشع  تصارح  (المغجاظغئ  صائًق:  ٢٠٢٠م،  السام  طعازظئ 
وشغ صراءة فرصام المعازظئ أوضح تجب الاترغر/ وقغئ السعدان شغ ظحرة أخثرعا: أن افرصام الاغ وردت 
شغ المعازظئ، والاغ تخش واصع الفصر، والزطط الثي غساظغه أعض الئقد، عغ تصائص غةإ أن تضعن طعضسًا 
لطسقج بفضرة طئثئغئ تضرم اإلظسان، وترشع سظه الزطط، والفصر، والمرض، وذلك إظما غضعن شغ ظض دولئ 
عغ  والةمارك  الدرائإ  أن  وأضاف:  الظاس.  جغإ  شغ  طا  إلى  غثعا  تمث  وق  ضاطًق،  اإلجقم  تطئص  رساغئ؛ 
السئإ الرئغج لطشقء الطاتظ، وعغ أضض أطعال الظاس بالئاذض، وعغ ترام حرسًا. أطا افرصام العاردة، والاغ 
تخش طا غسمى بالثسط، شإن العاجإ سطى وزغر المالغئ وتضعطاه أن غسطما أن طال الثسط المجسعم عثا، لغج 
طظ بغعتعط، وق طظ بغعت آبائعط، بض عع طال الرسغئ، وافخض أن غعضع لرساغئ حؤعظعا. وحثدت الظحرة 
سطى: أن التضعطئ اقظاصالغئ لط غضظ تفضغرعا شغ ططش اقصاخاد خارج خظثوق المئثأ الرأجمالغ، لثلك جاءت 
الضاطض  اقلاجام  طع  ظفسه؛  الئائث  الظزام  لسصطغئ  اطاثادًا  افزطئ،  رتط  طظ  اقصاخادغئ  لطمحضطئ  طسالةاتعا 
بروحائ خظثوق الظصث الثولغ! وخاط تجب الاترغر شغ وقغئ السعدان ظحرته طثاذئا افعض شغ السعدان: 
إن الاشغغر التصغصغ لظ غاتصص إق بصطع جثور الشرب الضاشر المساسمر وطآجساته، طظ بقدظا، والئثاغئ إظما 
تضعن بضحش عآقء التضام الثغظ تترضعط المظزمات الثولغئ والسفارات، وإظظا فطئ غظغئ برجالعا، وظسائعا، 
وبرواتعا، وشعق ذلك شظتظ أغظى طظ ضض افطط بأشضارظا، وبروتظا الاحرغسغئ، والاغ طخثرعا عع العتغ وظتظ 
صادرون سطى بظاء دولئ طئثئغئ تتررظا طظ اجاسمار الشرب الضاشر وطآجساته، وتحرغساته، وتفةر الطاصات، 
اجاؤظاف  أجض  طظ  لطسمض  ظثسعضط  واآلخرة،  الثظغا  خغري  شفجض  المساسمر.  الضاشر  الشرب  تسعل  سظ  بمسجل 

التغاة اإلجقطغئ، بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شعغ الدماظئ العتغثة لطاشغغر ولطظعدئ.

لن يتحقق التغيير الحقيقي 
إال بقلع جذور الغرب الكافر المستعمر من بالدنا
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