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تخظ  الثقشئ،  دولئ  عثم  سطى  طدئ  سام  طؤئ 
لطظاس  اإلجقم  ظعر  وتاططئ  التخغظ،  المسطمغظ 
رب  سئادة  إلى  السئاد  سئادة  طظ  لاثرجعط  أجمسغظ 
وطظ  اإلجقم،  سثل  إلى  افدغان  جعر  وطظ  السئاد، 
ضغص الثظغا إلى جسئ الثظغا واآلخرة... طظث أن عثطئ 
دولئ الثقشئ لط غسث عظاك طظ غخارع الضفر وأعطه 
التربان  وطا  والظسض،  الترث  أعطك  الثي  وتضمعط 
سطى  واضح  دلغض  إق  الحسعب  واجاسمار  السالمغاان 

طثى إجراطعط وصعرعط الظاس بالتثغث والظار.
إلى  السالط  اظصسط  السبماظغئ  الثقشئ  عثم  شئسث 
والمسسضر  الحغعسغ  الحرصغ  المسسضر  طسسضرغظ؛ 
الشربغ الرأجمالغ، وأخث ضض طسسضر غظاشج اآلخر سطى 
بروات السالط وخاخئ الئقد اإلجقطغئ طظاشسئ طتمعطئ 
ق تسرف دغظاً وق صغماً ق أخقصغئ وق إظساظغئ، شالصاض 
واإلجرام ضان دغثظعط، واجاسمار الحسعب وظطمعط 
طظ  وترطاظعط  وبرواتعط  خغراتعط  وظعإ  وصعرعط 

أبسط تصعصعط عع غاغاعط وعثشعط.
وبسث اظعغار اقتتاد السعشغاغ طططع السصث الااجع طظ 
الصرن الماضغ، بط اظفراط سصث المسسضر الحرصغ، تفرد 
المئثأ الرأجمالغ شغ صغادة السالط شاساظمئ جرائمه 
المسطمغظ،  ذطغساعط  وشغ  السالط  تص  شغ  وسربثته 
ولسض طا جرى وغةري شغ أششاظساان والسراق وضحمغر 
وشطسطغظ وجعرغا والغمظ وطغاظمار ولغئغا وترضساان 
الحرصغئ وأشرغصغا العجطى وغغرعا طظ بقد المسطمغظ 

لثغر دلغض وأضئر حاعث سطى ذلك.
الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ  بشغاب  إظه 
تطئص طئثأ اإلجقم وأتضاطه سطى رساغاعا شغ الثاخض 
وتتمطه إلى السالط شغ الثارج لاظصث به الئحرغئ جمساء 
وظطمعا  دوله  وطظ  وحروره  الرأجمالغ  المئثأ  طظ 
وبطحعا، وتاخثى لسربثتعا سطى السالط، شغثطأ طظ 
تالظا  طظ  أشدض  عع  الشرب  شغ  الظاس  تال  أن  غزظ 
سظثطا غرى أن التروب شغ بقدظا ولغسئ شغ بقدعط؛ 
ذلك أن الحصاء لغج شغ اظثقع التروب شصط، بض إن 
شغ  واظتطاط  الظزط  شغ  شساد  طظ  الشرب  غساظغه  طا 
طظ  عع  المةامع  شغ  وتخثع  أجري  وتفضٍك  افخقق 
الحصاء بض عع سغظ الحصاء. وطا زواج المبطغغظ وتةارة 
الةظج وزواج المتارم وغغرعا الضبغر الضبغر إق دلغض 
سطى اظتثارعط فدظى درضات اقظتطاط سطى اإلذقق، 

وهللا در الحاسر تغظ صال:
الظاس شغ الشرب أحصى طظ بعائمعط  

                            تساصثم الفاح تساةثغك غا سمر
إن تدارة الشرب الضاشر الاغ أحصئ اإلظسان وأورباه 
العط والشط والفصر والةعع، عثه التدارة الئاذطئ الاغ 
تائظاعا وتتمطعا الغعم دول وسطى رأجعا أطرغضا، لظ 
تجول إق بثولئ تةسث تدارة اإلجقم وتصثم لقظسان 
ذرازًا شرغثا لطسغح، دولئ طئثئغئ، تطئص طئثأعا شغ 

الثاخض وتظحره شغ أرجاء الثظغا.
إق  الئحرغئ  تظصث  ختغتئ  تدارة  طظ  عظاك  ولغج 
التدارة اإلجقطغئ، ولغج عظاك طظ أتث شغ الثظغا 
الثغظ  المسطمعن،  إق  الرباظغئ  التدارة  عثه  غمطك 
ٍة  مَّ

ُ
أ َخرْيَ  ﴿ُكنُتْم  بصعله:  وتسالى  جئتاظه  اهللا  ضطفعط 

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن الُْمنَكِر 
ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
أ

.﴾َِّ َوتُْؤِمُنوَن بِاهللا
شمظ ذا أغعا المسطمعن الثي غحمر سظ جعاسث الةث 
الاترغر  تجب  حئاب  المثطخغظ  الساططغظ  طع  وغسمض 
إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، 
لاطئص حرع اهللا، وتتمغ بغدئ المسطمغظ، وتدع تثا 
لطرأجمالغئ وتضام الةعر، وتطةط ضض طظ أرادعا سعجاً، 
وتظحر ظعر اإلجقم شغ أرض اهللا لغظسط الظاس بتضط 
ْمَنا  َكرَّ ﴿َولََقْد  تسالى:  جئتاظه  صال  تغث  اهللا؟  حرع 
يَِّباِت  َن الطَّ َوَرزَْقَناُهم مِّ بيَِن آَدَم ومََحَلَْناُهْم يِف الرَْبِّ وَاْكَْحرِ 

ْن َخلَْقَنا َيْفِضيالً﴾. مَّ ٰ َكثرٍِي مِّ لَْناُهْم بَلَ َوَفضَّ

ِبُفُجوِرِه، َفاْسَمُعوا لَُهْم َوأَِطيُعوا ِيف كُلِّ َما َواَفَق  ِبِربِِّه، َوالَْفاِجُر 
، َوَصلَّْوا َوَراَءُهْم، َفإِْن أَْحَسُنوا َفلَكُْم َولَُهْم، َوإِْن أََساُءوا َفلَكُْم  الَْحقَّ
َوَعلَْيِهْم». واآلغات الاغ تأطر المسطمغظ بالتضط بما أظجل 
نَزَل 

َ
ِن اْحُكم بَيَْنُهم بَِمآ أ

َ
اهللا ضبغرة طظعا صعله تسالى: ﴿وَأ

يِف  ﴿وََشاوِْرُهْم  سبحانه:  وقو  ْهوَاءُهْم﴾، 
َ
أ تَتَّبِْع  َوالَ   ُّ اهللا

.﴾ِّ ْ بَلَ اهللا ْمرِ َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَولكَّ
َ
األ

جططات  والسقم  الخقة  سطغه  الظئغ  طارس  وصث 
جغاجغئ ق تخثر طظ غغر صائث دولئ، ضإصاطئ التثود 
العقة  وتسغغظ  الةغعش  وتسئؤئ  المساعثات  وسصث 
المالغئ  الحآون  شغ  الظاس  بغظ  الثخعطات  وشخض 

والةظائغئ وظتععا.
الئرعان السصطغ، وعع تعشغر الظزام ودرء الفعضى:

إن اقجاماع والامثن ذئغسغ شغ الئحر، وضض اجاماع 
غآدي إلى الاظازع والاجاتط واقخاقف بسئإ تإ الثات 
والترص سطى المخالح الثاتغئ، وتتصغص أضئر صثر طظ 
المخالح الحثخغئ، والاظازع غفدغ غالئاً إلى الثخام 
الئحر  بعقك  المآذظئ  والفعضى  والعرج  والخراع 
واظصراض الظعع اإلظساظغ إذا لط تظزط التصعق وتتثد 
العاجئات وغفرض الظزام، وغصعم العازع الرادع، وغاط 

ذلك بالسططان، وق غاط بشغره.
• صال الماوردي: "تةإ اإلطاطئ سظث ذائفئ سصقً لما شغ 
ذئاع السصقء طظ الاسطغط لجسغط غمظسعط طظ الازالط، 
وغفخض بغظعط شغ الاظازع والاثاخط، ولعق العقة لضاظعا 

شعضى طعمطغظ، وعمةاً طداسغظ".
• وصال افشعه افودي وعع حاسر جاعطغ: 
"ق غخطح الظاس شعضى ق جراة لعط

وق جراة إذا جعالعط جادوا". 
تصعق  سطى  والتفاظ  التغاة  ضرورات  أن  غسظغ  وعثا 

اإلظسان تصادغ وجعب اإلطاطئ أو السططئ.
برعان العظغفئ:

إن صغام اإلظسان بعظغفاه بضعظه خطغفئ الثظغا شغ افرض 
الثغظغئ)،  والاضالغش  (الفروض  وعغ:  افطاظئ،  وتاطض 
غاعصش سطى وجعد السططئ السغاجغئ الاغ تمضظه طظ 
أداء وظغفاه سطى ظتع أضمض. وعثه العاجئات ق تاتصص 

تسامر الفسالغات الةماعغرغئ العاجسئ الاغ غظزمعا تجب الاترغر باعجغه طظ أطغره السالط الةطغض سطاء بظ خطغض 
أبع الرحائ تفزه اهللا، بمظاجئئ طرور ١٠٠ سام سطى عثم دولئ الثقشئ؛ وذلك شغ جمغع الئقد الاغ غسمض شغعا 

تتئ حسار:
"شغ الثضرى المؤعغئ لعثم الثقشئ.. أصغمععا أغعا المسطمعن"

وغصعم المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر باشطغئ حاططئ لعثه الفسالغات جمغسعا، تغث بإطضان صرائظا 
افسجاء طاابسئ عثه الاشطغئ الحاططئ سطى الرابط الاالغ:
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دسعة طفاعتئ خادصئ 
لضض الحئاب املسطط
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بصطط: افجااذ أتمث بظ تسغظ
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اصرأ شغ عثا السثد:
- الشرب والثقشئ: عض غامضظ طظ طظع إصاطاعا؟ ...٢
- السططان سئث التمغث الباظغ شغ ذضرى طرور أضبر طظ 

   طؤئ سام سطى وشاته  ...٢
- سظثطا تخض أطاظا إلى الصاع ق تمعت بض تدع افجاس 

   لاسغث بظاء الثقشئ الراحثة  ...٣
- الثقشئ لغسئ أطظغات إظما سمض وجسغ وتتثغات ...٣
- شرظسا تسمض لقجاغقء سطى الشاز شغ بطتاف وأعض الغمظ 

   غطعبعن وراء لصمئ السغح  ...٤
-سطغظا أن ظسعد خغر أطئ أخرجئ لطظاس ...٤
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ضطمئ السثد

رغط بآس افظزمئ الصائمئ شغ الئقد اإلجقطغئ طصئرة 
الطاصات، ورغط ادساءاتعا بأظعا إظما تراعظ سطى الحئاب 
اتصاء لعسغه وختعه ق إغماظا سمغصا به، إذ لع ضان ضثلك 
ضما غثسغ التضام لما ضان الحئاب بغظ ترغص وغرغص، 
ُصاض شغه اقظاماء لئطثه تاى بالمسظى السطتغ لقظاماء، 
تغث لط تعشر له افظزمئ إق ضض بآس وشراغ وضغاع، 
طسه  تاطق  الئتر  راضئا  بطثه  طظ  شاّرًا  الحئاب  شأخئح 
أتقطا جسطاعا تطك افظزمئ ضعابغج وعغ شغ اإلجقم 

السجغج أدظى درجات التصعق.
رغط ضض ذلك تةث اإلبثاسات واقخاراسات، تغث ُغثرج 
العظغفغئ  الثول  عثه  ودم  شرث  بغظ  طظ  الحئاب 
وتفرغسات  وتعلغفات  تعلغثات  العجغطئ  والضغاظات 
الضئرى  الثول  وسطغعط  سطغعا  غاسابص  وإلعاطات 
لاصطش بمرات سصعلعط الاغ ظالئ طظعا أظزمئ الفحض 
والسةج والاغؤغج والثجي والسار، عثه الثول الضسعلئ 
الةئاظئ الاغ تسائر ضض وسغ غثطص إحضاق وضض بروة 
تثطص اجاسمارا، وضض إبثاع عع إشراط شغ الافضغر صث 
غساصإ سطغه الصاظعن، عثه الثول الاغ ق تماطك رؤغئ 
بغعم  غعطعا  تةاري  اجاراتغةغات  ق  أشص،  لعا  ولغج 
غثه  غدع  الثي  وعع  الطرغص  غاطمج  الئخر  ضفاصث 

سطى سغظغه ق غروم تظتغاعا.
طئالس  سطغه  سرضئ  طظ  اإلجقم  حئاب  ظتظ  طظا  بض 
شرشخ  اخاراع  براءات  شغ  الافرغط  طصابض  خغالغئ 
إرادة طظه ورغئئ بأن غضعن إبثاسه سطى ذّطئ طحروع 
الائسغئ  طع  غصطع  تتّرري  طحروع  جغاق  شغ  أطئ 
وشغ  الئآس  عثا  ضض  رغط  ظسط  لفجظئغ.  واقرتئاط 
عثا السالط الثي جّظ شدغتئ المطضغئ الفضرغئ والثي 
اتاضر جطط الاصغغمات والاسرغفات ووضع المفاعغط، 
افظزمئ  شغه  شافرط  وغاألص  اإلجقم  حئاب  غئثع 
لغدسعه بق بمظ ضمظ طحروع غسادي افطئ ودغظعا 

وطئثأعا وصغمعا وحئابعا.
بإبادة  الثعظئ  السمقء  التضام  أغعا  جمتاط  لصث 
الحئاب إبادة حاططئ ضاططئ تاى غضعظعا بغظ ترغص 
بعط  تظفث  السالمغئ  المثابرات  أغثي  شغ  أو  وغرغص 
وتتمسه  ساذفاه  طساشطئ  اقجاسمارغئ  طحروساتعا 
بحضض  السغاجغئ  التغاة  صّظظاط  أظضط  ضما  لقجقم. 
ق غمارس شغعا الحئاب السغاجئ إق شغ إذار شضري 
سطماظغ طظئّئ سظ دغظه وععغاه بتغث غضعن خخغما 
لطمحروع اإلجقطغ بطئغساه غثري أو ق غثري، ضما 
غاةعلعن  طثارجضط  الشربغئ  لفظزمئ  شاتاط  أظضط 
بعا  غجدان  ضغ  افطئ  زععر  لغصطفعا  الثغقء  شغعا 

ربغسعط وغسطع حأن حسعبعط ودولعط.
اسطمعا أغعا التضام أظضط وصٌئ طساصطع شغ بث تةرغئغ 
رديء لطشاغئ سطى صظاة افطئ شغ اظازار الئث الرجمغ 
إغاعط  داسغظ  الئث  رداءة  سطى  لمحاعثغظا  طساثرغظ 
جغرتعا  وسعدتعا  افطئ  ظخر  اظازار  شغ  خعته  لضاط 

افولى سطى جعاسث حئابعا حئابا سطى طظعاج الظئعة.
الةمغع  أبعرت  بعرة  ظصعد  الغعم  الحئاب  ظتظ  عا 
الضّئار.  طضرعط  رغط  واقجاضئار  الحر  صعى  وأربضئ 
الةئظاء  وأخاشئ  السمقء  أربضئ  صداغا  شّةر  حئاب 
شضان  دراجاته  وطراضج  وطآجساته  الشرب  وأرعصئ 
"الحسإ غرغث إجصاط الظزام" شأخئح حسارا غارّدد شغ 
والاترر  الاخظغع  صداغا  وضاظئ  جارغئ  وول  حعارع 
والسغادة والعتثة واجارداد البروات لظعصر الةمغع 

طظ جئات شرضاه أظزمئ الثغاظئ والسمالئ.
غا حئاب اإلجقم، أغعا الةظاح الظابخ المفسط بافطض 
والطمعح الحئاب السظغث الثي ق غرضى إق بمسالغ افطعر 
وسطغائعا الثي جؤط الرتابئ والسمالئ واجائقه افظزمئ 
والتضام وتسالغعط وتصجغمعط، أظاط اآلن أختاب الحأن 
أن  شسطغضط  سزغط،  واظاماء  سزغمئ  رجالئ  وأختاب 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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آله  سطى  اهللا  رجعل  سطى  والسقم  والخقة  هللا  التمث 
وختئه وطظ واقه

الثغاط  التسغظ  وأبع  (الضسئغ)  والئطثغ  الةاتر  صال 
وأورد  وحرساً،  سصقً  اإلطاطئ  تةإ  الئخري:  والتسظ 
وسصطغئ  حرسغئ  براعغظ  سثة  الظزرغئ  عثه  أختاب 

وضرورات وظغفغئ.
الئرعان الحرسغ، وعع اإلجماع:

• أجمع الختابئ والاابسعن سطى وجعب اإلطاطئ، إذ بادر 
الختابئ شعر وشاة الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص وصئض تةعغجه وتحغغسه إلى 
سصث اجاماع شغ جصغفئ بظغ جاسثة، وبسث تحاور ضئار 
المعاجرغظ وافظخار باغسعا أبا بضر الخثغص رضغ اهللا 
سظه صغاجاً سطى تصثغط الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص له إلطاطئ الظاس شغ 
الخقة أبظاء طرضه الحرغش، وأصر المسطمعن عثه الئغسئ 
شغ المسةث شغ الغعم الاالغ، طما غظئأ أظعط طةمسعن 

سطى ضرورة وجعد إطام أو خطغفئ.
• صال اإلغةغ شغ المعاصش وحارته الةرجاظغ: "إظه تعاتر 
إجماع المسطمغظ شغ الخثر افول، بسث وشاة الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص 
سطى اطاظاع خطع العصئ طظ إطام، تاى صال أبع بضر رضغ 
اهللا سظه شغ خطئاه المحععرة، تغظ وشاته سطغه الخقة 
والسقم: أق إن طتمثًا صث طات، وق بث لعثا الثغظ طمظ 
غصعم به، شئادر الضض إلى صئعله، وترضعا له أعط افحغاء، 
وعع دشظ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، ولط غجل الظاس سطى ذلك، 
شغ ضض سخر إلى زطاظظا عثا، طظ ظخإ إطام طائع شغ 
ضض سخر". وواضح طظ صعل السطماء أن اإلجماع طظخإ 
صطسغئ  تةئ  واإلجماع  التاضط.  وجعد  ضرورة  سطى 
غصغظغئ سطى وجعب اإلطاطئ بسث الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص وشغ ضض 
رؤجاء  وق  صادة  ق  شعضى  الظاس  غخطح  ق  إذ  سخر، 
لعط شغ ضض زطان، وغآضث عثا اإلجماع أو غسث طساظثًا 

له إحارات شغ الصرآن والتثغث.
• صال الماوردي: جاء الحرع بافعغخ افطعر إلى ولغ شغ 
 َّ ِطيُعواْ اهللا

َ
ِيَن آَمُنواْ أ َّ فَُّها ا

َ
الثغظ، صال اهللا سج وجض: ﴿يَا ك

ْمرِ ِمنُكْم﴾ شفرض سطغظا ذاسئ 
َ
ِ األ ْو

ُ
ِطيُعواْ الرَُّسوَل وَأ

َ
وَأ

أولغ افطر شغظا، وعط افئمئ الماأّطرون سطغظا.
• وروى عحام بظ سروة سظ أبغ خالح سظ أبغ عرغرة 
الَْربُّ  َفَيلَِيكُُم  ُوَالٌة،  بَْعِدي  «َسَيلِيكُْم  صال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  أن 

کفانا ١٠٠ عام
بدون خالفۀ

بصطط: الحغت سخام سمغرة (أبع سئث اهللا) – بغئ المصثس

استمرار فعالیات حزب التحریر العالمیۀ
فی الذکرى المئویۀ لهدم الخالفۀ

١٤٤٢عـ - ٢٠٢١م

أقيموها أيها المسلمون  الذكر الـ١٠٠ لهدم الخالفة
#أصغمعا_الثقشئ
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غمضظظا شسض  ق  ولضظ  جعرغا والسراق.  طا شغ  بخعرة 
ذلك إق إذا سطمظا أن لثغظا حرضاء سطى افرض صادرغظ 
وتظزغمات.  أظزمئ  طظ  سمقء  أي  الفراغ"  طضء  سطى 
وصال وزغر خارجغئ روجغا قشروف غعم ٢٠١٩/١٠/٣

"العثف الروجغ شغ جعرغا ضان طتاربئ الماطرشغظ 
الثغظ جسعا إلى خطص خقشئ حئه دولئ سطى طساتات 
واجسئ طظ دول المظطصئ بما غسظغه ذلك طظ ضاربئ 

سطى السالط".
وتال الشرب دون سعدة اإلجقم إلى التضط بعاجطئ 
اقظاثابات، شسظثطا ظةتئ الةئعئ اإلجقطغئ بالةجائر 
شصال  شرظسا  جظعن  جظ   ١٩٩٢ سام  اقظاثابات  شغ 
بإصاطئ  ظسمح  "لظ  طغاران  شراظسعا  تغظؤث  رئغسعا 
شرظسا  سمقء  إلى  وأوسج  الةجائر"  شغ  إجقطغئ  دولئ 
بالةغح الةجائري لطصغام باظصقب وحظ تربًا دطعغئ 
طسطط.  ألش   ٢٠٠ ظتع  ضتغاعا  ذعإ  سصثا  داطئ 
وشرض الشرب سطى طظ غرغث أن غثخض اقظاثابات أق 
غتمض طسه طحروسا إجقطغا. وطع ذلك غراصإ عآقء 
طحروع  بثون  التضط  إلى  وخطعا  الثغظ  اإلجقطغغظ 
إجقطغ وغسمض سطى إجصاذعط تاى غصال إن اإلجقم 
وجماساه،  طرجغ  طع  طخر  شغ  تخض  ضما  شاحض 
وطظ بصغ طظعط شغ التضط غسطثه طظ جطثه ظعائغا 
وأن  اإلجقم  تطئغص  سظ  تثطغه  غسطظ  فن  وغدطره 
وأردوغان  تعظج  شغ  ضالشظعحغ  سطماظغ  طحروسه 

شغ ترضغا وأتئاسعما.
شصالعا  افطـــر،  تصغصئ  غربغعن  طفضرون  وأدرك 
ق  فظه  اإلجقطغئ  الثقشئ  طع  الاساغح  "بدرورة 
طظاص طظ سعدتعا" "شرشدئ أطرغضا ذلك، وأوجثت 
جئعاغظ: سالمغئ وإصطغمغئ تحمض افظزمئ شغ الئقد 
الضاتإ  المفضرغظ؛  عآقء  طظ  وأتئاسعا"،  اإلجقطغئ 
افطرغضغ الئارز جاي تعلسعن وغرى أن "الشرب أجاء 
طعثدا  غاطدا  طفععطا  واسائرعا  الثقشئ  شضرة  شعط 
له شغ تغظ إظعا سمغصئ الةثور شغ الثاضرة البصاشغئ 
جعن  المحععر  المتطض  وطظعط  اإلجقطغ".  لطسالط 
٢٠١٠/١/١١ غعم  فوباطا  رجالئ  وجه  شصث  حغا 
لظ  الاغ  الثاطسئ  الثقشئ  طع  طخالتئ  "بفاح  ذالئه 
أو  وجععا  شغ  العصعف  افطرغضغئ  الصعات  تساطغع 
طةابعاعا، وصال: التصغصئ الةطغئ عغ أظه ق غساطغع 
أي جغح شغ السالط وق أي صعة سسضرغئ طعما بطشئ 
درجئ تسطتعا أن تعجم شضرة سصائثغئ، غةإ أن ظصر 
بأظظا ق ظساطغع أن ظترق صادة عثه الفضرة شغ ضض 
ظظحر  أو  ضائعا  ظترق  أن  وق  افوجط  الحرق  بقد 
أجرارعا، ذلك فن عظاك إجماسا بغظ المسطمغظ سطى 
الصعة  الغعم  غعاجه  افوجط  الحرق  إن  الفضرة،  عثه 
ختغح،  عثا  افوروبغئ،  لطثول  المعتثة  اقصاخادغئ 
لضظ سطغظا أن ظسرف أظه شغ الشث جغعاجه الشرب الصعة 

المعتثة لثولئ الثقشئ الثاطسئ".
وصال الئروشغسعر تسغفغ جفر المتاضر شغ السثغث طظ 
٢٠١٨/١/٢٦ غعم  والغععدغئ  افطرغضغئ  الةاطسات 

سظ  أطرغضا  جااعصش  الجطان  طظ  سصث  غدعن  "شغ 
اظاعاء  طظث  طرة  فول  وذلك  خارجغ،  دور  أي  لسإ 
بروز  أطام  المةال  غفسح  طما  الباظغئ  السالمغئ  الترب 
اإلطئراذعرغئ اإلجقطغئ" (وغصخث الثقشئ) وججم بأن 
السالط  طخغر  تسط  جغاعلى  طظ  عط  "اإلجقطغغظ 
خقل سحرات السظغظ الصادطئ وغصررون طا غثور شغه".

إن الثقشئ لصائمئ بإذن اهللا ولع ضره الضاشرون، فظعا 
وسث طظ اهللا باجاثقف المآطظغظ الساططغظ لطخالتات 
شطط  سطغه  اهللا  ساعثوا  طا  خثصعا  الثغظ  السازطغظ 
الاترغر،  ضتجب  غئثلعا،  ولط  غعادظعا  ولط  غاظازلعا 
ووسثعط بالامضغظ وبافطظ. وعغ بحرى رجعل اهللا 

 «ِة ملسو هيلع هللا ىلص «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفٌة َعلَى ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

لسظئ  حئاط  طظ  الساحر  وشغ  افغام  عثه  طبض  شغ 
التمغث  سئث  السبماظغ  السططان  وشاة  ضاظئ  ١٩١٨م؛ 
الباظغ رتمه اهللا. وإذا ذضر السططان سئث التمغث الباظغ 
رتمه اهللا ذضرت بقبئ أطعر طعمئ؛ أوقعا: المتاشزئ 
سظعا  والثشاع  اإلجقم؛  وأتضام  الثقشئ،  وتثة  سطى 
طصابض العةمئ الشربغئ لسطمظئ الثولئ، وإدخال الصعاظغظ 
والسضظى،  العةرة  طظ  الغععد  طظع  والباظغ:  الشربغئ، 
الاخثي  والبالث:  شطسطغظ،  داخض  افرض  وحراء 
أرض  طظ  ججء  لحراء  الخعغعظغئ؛  الترضئ  لمتاوقت 
شطسطغظ إلصاطئ وذظ لطغععد سطغعا. شفغ جظئ ١٨٩٦

رشغع  وشثا  الخعغعظغئ  الترضئ  زسغط  عرتجل  حضض 
إجقطئعل،  شغ  التمغث؛  سئث  السططان  إلى  المساعى 
وذطإ العشث برئاجئ السفغر الظمساوي ظغعلظسضغ طظ 
السططان بغع أو اجاؤةار صطسئ أرض سطى طصربئ طظ 
الصثس؛ طصابض جثاد الثغعن المساتصئ سطى الثولئ 
تةاه  وصعغاً  حرسغاً  السططان  رد  شضان  الترب.  بسئإ 
أجاطغع  لعط: "ق  صال  تغث  الثئغبئ؛  المتاوقت  عثه 
شعغ  شطسطغظ،  أرض  طظ  واتث  حئٍر  سظ  أتثّطى  أن 
ولصث  اإلجقطغئ،  افطئ  ططك  بض  غمغظغ،  ططك  لغسئ 
بثطه،  ورواعا  افرض،  عثه  جئغض  شغ  حسئغ  جاعث 

شطغتافر الغععد بمقغغظعط، وإذا ُطّجصئ دولئ الثقشئ 
غعطا؛ شإظعط غساطغسعن آظثاك أن غأخثوا شطسطغظ 
بثظغ،  شغ  المئدع  سمض  شإن  تغ؛  وأظا  أطا  بمظ،  بق 
فععن سطغ طظ أن أرى شطسطغظ صث بارت طظ دولئ 
الثقشئ؛ وعثا أطر ق غضعن، إظغ ق أجاطغع المعاشصئ 

سطى تحرغح أجسادظا وظتظ سطى صغث التغاة".
وسظثطا شحطئ الةععد الخعغعظغئ صام بغعدور عرتجل 
جظئ ١٨٩٧ بثسعة الغععد شغ جمغع أظتاء السالط إلى 
اقجاماع شغ طثغظئ بال السعغسرغئ؛ لمظاصحئ صدغئ 
العذظ الغععدي، وشغ ظعاغئ المآتمر اتفص المةامسعن 
الثالث  الغععدي  (العذظ  شطسطغظ  جسض  ضرورة  سطى 
وافبثي)، وطظ أجض تتصغص عثا العثف اتثث المآتمر 

بسخ الصرارات طبض:
بصغادة  السالمغئ  الغععدغئ  المظزمئ  تحضغض   -١
بغعدور عرتجل لاةمغع الغععد شغ جمغع أظتاء السالط. 
٢- تحةغع العةرة الغععدغئ إلى شطسطغظ. ٣- اتثاذ 
تأغغث  سطى  لطتخعل  القزطئ  الاثابغر  وجمغع  السئض 
تحضض   -٤ وتئظغه.  الغععدي  لطعثف  السالط  دول 
تظفغث  لماابسئ  الغععدغئ"  "العضالئ  الاظفغثي  الةعاز 

صرارات المآتمر.
تاول عرتسض طتاوقت سثة بسث ذلك فخث ججء طظ 
والعجاذئ،  والعشعد  اإلغراءات  ذرغص  سظ  شطسطغظ 
شأخثر السططان سئث التمغث شرطاظاً أو الصاظعن المسمى 
ظص  والثي  ١٨٨٣؛  سام  خثر  الثي  الباظغئ)  (اإلرادة 
وصش  أراضغ  شطسطغظ  أراضغ  طظ   ٪٨٠ جسض  سطى 

تابسئ لطثولئ و٢٠٪ شصط طظعا أرض ططك خاص.
غظاشح  ظض  الباظغ  التمغث  سئث  السططان  شإن  وعضثا 
وغضاشح سظ برى شطسطغظ الطععر؛ ذعال تغاته تاى 
آخر طتاوقت عرتجل جظئ ١٩٠٢ سظثطا الاصاه حثخغا 

شغ طصر الثقشئ، ورشخ أي سرض طظ سروضه.
لصث ظطئ شطسطغظ تظسط بإجقطغاعا شغ ظض الثقشئ، 
ولط غطمع أو غطمح غععد بالتخعل سطى حئر واتث 
طظعا بطرغص رجمغ؛ أي سظ ذرغص الئغع طظ الثولئ، 
أو اقجاؤةار، أو سظ ذرغص طساعثة دولغئ تةغج لعط 

العةرة إلغعا. شما الثي تخض بسث الثقشئ؟!
الضفار  اجاطاع  ١٩٢٤م  جظئ  الثقشئ  عثم  بسث   -١
تظفغث طا خططعا له طظ صئض؛ شغ تمضغظ غععد طظ 
طساعثة  شئمعجإ  المئارضئ.  شطسطغظ  سطى  السغطرة 
سطى  برغطاظغا  جغطرت  الاآطرغئ  بغضع  جاغضج 
طظ  الئرغطاظغ)  (اقظاثاب  طسمى  تتئ  شطسطغظ 

الماتثة.  افطط  سخئئ  ذرغص  سظ  ١٩٤٨؛   -١٩٢٠
بمساسثة  برغطاظغا  صاطئ  اقظاثاب  عثا  ظض  وشغ 
جظئ  أعطعا  تعةغر  بط  شطسطغظ،  إلى  لطعةرة  الغععد 
١٩٤٨ بط إصاطئ ضغان غععد، بط اسارشئ طسزط دول 

السالط بعثه الثولئ؛ رغط طثالفاعا لطصاظعن الثولغ.
٢- وبسث عثم الثقشئ ضثلك جغطر غععد سطى طا تئصى 
طظ أرض شطسطغظ جظئ ٦٧؛ بما شغعا المسةث افصخى 
أحضاله  بضاشئ  وإشسادا؛  شسادا  شغعا  وسابعا  المئارك، 
وألعاظه وخعره. جعاء أضان ذلك سطى المسطمغظ شغعا، 
أم سطى براعا الطاعر، أم سطى المصثجات والمساجث بما 

شغعا المسةث افصخى المئارك والمسةث اإلبراعغمغ.
واقتتاد  أطرغضا  رأجعا  سطى  الضاشرة  الثول  صاطئ   -٣
افوروبغ وروجغا؛ باروغخ التضام لقساراف بالصرارات 
الثولغئ المجورة الضاذبئ وجسطعا حرسغئ، بط تروغدعط 
لاعصغع طساعثات اساراف وتطئغع وجقم طع عثا الضغان 

المشاخإ. وطا زالئ سمطغات الاطئغع طسامرة.
الةاطسئ  ذرغص  سظ  سثغثة  بمتاوقت  الضفار  صام   -٤
الصدغئ  لفخض  اإلجقطغ  المآتمر  وطظزمئ  السربغئ 
صدغئ  بةسطعا  أي  السصائثي؛  ُبسثعا  سظ  الفطسطغظغئ 
صعطغئ لطفطسطغظغغظ وتثعط، ولغسئ صدغئ إجقطغئ؛ 

بضغان  واقساراشات  الثغاظات  تمرغر  لغسعض  وذلك 
غععد.

غععد  لةسض  الاطئغع  ذرغص  سظ  الغعم  السسغ   -٥
واصاخادغا  وجغاجغا  اجاراتغةغا  المظطصئ  أجغاد 
الصرن  بخفصئ  غسمى  طا  ضمظ  وذلك  وسسضرغا؛ 

والحرق افوجط الضئغر.
عثا طا شسطه الضفار، وطا زالعا غفسطعظه بتص شطسطغظ 
اإلجقطغ.  طتغطعا  سظ  وجطثعا  الثقشئ  عثم  بسث 
المثططات  عثه  وتظفغث  بارجغت  الضفار  غظةح  شعض 

الحرغرة بتص شطسطغظ وأعطعا؟!
وصسئ  شطسطغظ  ظصعل:  السآال  عثا  سطى  ولقجابئ 
سطى  افطئ  سمطئ  بط  اقتاقل،  تتئ  طرة  طظ  أضبر 
إظصاذعا طظ طظططص سصائثي، ولغج صعطغا أو وذظغا. 
تغث جاءعا آل زظضغ افتراك، وخقح الثغظ افغعبغ 
الضردي، وترروعا طظ برابظ الخطغئغغظ بسث ٩١ ساطا 
جطعة  تتئ  وصسئ  بط  واغاخابعا،  تثظغسعا  طظ 
وترروعا  ضثلك  طخر  طظ  الممالغك  وجاءعا  المشعل 

طرة باظغئ.
السصائثي  برابطعا  طرتئطئ  شطسطغظ  تئصى  وجعف 
العبغص؛ ق غشغره خغاظئ التضام، وق الصرارات الثولغئ، 
وق جقم ضاذب، وق تطئغع طعغظ، تاى تامضظ افطئ 
التص  أخئر  شصث  غععد.  طظ  تترغرعا  طظ  أخرى  طرة 
تسالى أن عثه افطئ عغ أطئ الثغر تاى تصعم الساسئ. 
وأخئر رجعله ملسو هيلع هللا ىلص ضثلك بأن افطئ جائصى صائمئ سطى 
أطر دغظعا؛ ق تطغظ وق تظتظغ أبثا لطضفار، صال تسالى: 
بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
تَأ لِلنَّاِس  ْخرَِجْت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ َخرْيَ  ﴿ُكنُتْم 

ْهُل الِْكَتاِب 
َ
َِّ َولَْو آَمَن أ َوَيْنَهْوَن َعِن الُْمنَكِر َوتُْؤِمُنوَن بِاهللا

الَْفاِسُقوَن﴾. ْكرَثُُهُم 
َ
وَأ الُْمْؤِمُنوَن  ْنُهُم  مِّ َُّهم  ل َخرْياً  لاََكَن 

ِتي َعَىل  وصال سطغه الخقة والسقم: «َال تََزاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَّ
إِالَّ  َخالََفُهْم  َمْن  ُهْم  َال يَُرضُّ َقاِهِريَن،  ِهْم  لََعُدوِّ الَْحقِّ ظَاِهِريَن 
َما أََصابَُهْم ِمْن َألَْواَء، َحتَّى يَأْتَِيُهْم أَْمُر اللَِّه َوُهْم كََذلَِك، َقالُوا: 
بَْيِت  َوأَكَْناِف  الَْمْقِدِس  ِبَبْيِت  َقاَل:  ُهْم؟  َوأَيَْن  اللَِّه  َرُسوَل  يَا 
الَْمْقِدِس»؛ أخرجه الطئراظغ، وصال العغبمغ رجاله بصات. 
وصال ضثلك: «طَبُض ُأطَّاغ طَبُض المَطِر؛ ق ُغْثَرى أوَُّله خغٌر 

أْم آِخُره» رواه الارطثي وتسظه.
شظسأله تسالى أن غئسث لعثه افطئ - وظتظ شغ الثضرى 
المؤعغئ لعثم الثقشئ - رجاق أطبال ظعر الثغظ زظضغ، 
المسةث  شغترروا  بغئرس  والزاعر  الثغظ،  وخقح 
وطضاظاعا  سجتعا  لفطئ  وغسغثوا  المئارك،  افصخى 
 وضراطاعا؛ شغ ظض خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة

الشرب والثقشئ: 
عض غامضظ طظ طظع إصاطاعا؟

تصغصاعا  غثرك  شعع  الثقشئ،  طع  تارغثًا  لطشرب  إن 
سصر  إلى  وخطئ  شصث  ظزرته،  تسإ  سطغه  وخطرعا 
الصسطظطغظغئ  الحرصغئ  ساخماعط  وأجصطئ  داره، 
وعغ  روطــا،  الشربغئ  ساخماعط  تخض  أن  وضــادت 
سطى طعسث طسعا، والثقشئ وجصعط ساخماغ الشرب 
بحرى رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، وطئحراته ضطعا خادصئ، فظعا 

وتغ طظ اهللا.
شالشرب غسمض بضض صعاه لمظع صغاطعا، شعع غسطط أظعا 
واجاسماره،  ظفعذه  طظاذص  طظ  شسغترم  أصغمئ  إذا 
إذ  سظه،  سازشعن  وعط  الثغر  إلغعط  تتمض  وجاسعد 

ُزغظ لعط جعء أسمالعط شغروظعا تسظئ.
ولعثا شعع غظسب بضض طا تفاصئ سظه سصطغاه الحرغرة 
شضرغئ  تروبا  شغثعض  لعأدعا،  خئغبئ  وتغق  خططا 
وإسقطغئ  وظفسغئ  واصاخادغئ  وجغاجغئ  ودطعغئ 
غحسرعط  ق  شعع  طضره  حثة  وطظ  المسطمغظ.  طع 
دغظعط  غتارب  التروب،  عثه  طسعط  غثعض  بأظه 
وغمسظ شغعط صاق وغساعلغ سطى بقدعط وخغراتعط 
السغاجغ  اإلجـــقم  غــتــارب  إظــه  لعط  غصعل  وعــع 
والرادغضالغغظ والماطرشغظ واإلرعابغغظ، وضأن عآقء 
غآطظعن  الثغظ  المسطمغظ  طظ  لغسعا  أشراد  بدسئ 
دغظ  وأظه  لطتغاة،  حاطض  ظزام  اإلجقم  بأن  جمغسا 
جصط  بسثطا  افلفاظ  عثه  وأذطص  الثولئ!  وطظه 
ضما  وأسطظ  والحغعسغئ،  السعشغاغ  اقتتاد  سثوه 
دغك  السابص  افطرغضغ  الثشاع  وزغر  لسان  سطى  ورد 
تحغظغ شغ طآتمر طغعظت لفطظ السالمغ سام ١٩٩٢

وبثأ  السغاجغ،  اإلجقم  عع  الصادم  الشرب  سثو  أن 
ضفضرة  اإلجقم  سطى  الصداء  لضغفغئ  الثطط  غرجط 
شأخئتئ  لعا.  والساططغظ  دولئ  سطغعا  تصام  جغاجغئ 
طتاربئ سعدة اإلجقم إلى التضط طاةسثا شغ الثقشئ 
تةر الجاوغئ شغ جغاجاه، بض أخئتئ جغاجئ دولغئ 
وطا  اإلجقم.  طتاربئ  تئظئ  سظثطا  الثول  ضض  تئظاعا 
الترب.  عثه  طظ  ججء  إق  والسراق  أششاظساان  اتاقل 
ولعثا أسطظعا رئغج أطرغضا السابص بعش اقبظ تربا 
طشالطئ  جماعا  الثقشئ  صغام  لمظع  اجائاصغئ  خطغئغئ 
"إطئراذعرغئ"، شصال غعم ٢٠٠٥/١٠/٦ "سظث جغطرة 
افخعلغغظ سطى دولئ واتثة جغساصطإ عثا جمعع 
افظزمئ  بةمغع  اإلذاتئ  طظ  غمضظعط  طا  المسطمغظ 
شغ المظطصئ وإصاطئ إطئراذعرغئ أخعلغئ إجقطغئ طظ 
برغطاظغا  وزراء  رئغج  وصال  إظثوظغسغا"،  إجئاظغا إلى 
ظةابه  "إظظا   :٢٠٠٥/٧/١٦ غعم  بطغر  تعظغ  افجئص 
إخراج  وإلى  (إجرائغض)،  دولئ  إزالئ  إلى  تسسى  ترضئ 
الشرب طظ السالط اإلجقطغ وإلى إصاطئ دولئ إجقطغئ 
واتثة تتّضط الحرغسئ اإلجقطغئ شغ السالط اإلجقطغ 

سظ ذرغص إصاطئ الثقشئ لضض افطئ اإلجقطغئ".
ضبغرة  سعائص  أوجــث  الثقشئ  الشرب  عــثم  سظثطا 
والعذظغئ  الصعطغئ  شظحر  جثغث؛  طظ  إصاطاعا  لمظع 
أتجابا  وأظحأ  والسطماظغئ،  والثغمصراذغئ  واقحاراضغئ 
تثسع لعثه افشضار الفاجثة بةاظإ افظزمئ السمغطئ 
الاغ أصغمئ سطى عثه افشضار، وطجق الئقد إلى دول 
تترص سطى الامجغص أغما ترص باجط تماغئ العذظ! 
الاسطغمغئ  وبراطةعا  وصعاظغظعا  دجاتغرعا  ووضــع 
له،  تابسغظ  تضاطا  وظخإ  واإلسقطغئ  والابصغفغئ 
وعع  لطثقشئ.  غثسع  طظ  ضض  شغ  غئطحعن  وجسطعط 
افطعر  أن  رأى  إذا  لتزئ  أغئ  شغ  لطاثخض  غساسث 

جافطئ طظ أغثغعط.
شسظثطا صاطئ البعرات سام ٢٠١١ شغ الئقد السربغئ 
تاى  افجالغإ  بضض  سطغعا  غاآطر  عّإ  سمقئه  ضث 
غتعل دون جصعط افظزمئ الاابسئ له، وغتعل دون 
إصاطئ الثقشئ، شصال الرئغج افطرغضغ افجئص أوباطا 
خقشئ  بإصاطئ  لعط  ظسمح  "لظ   ٢٠١٤/٨/٨ غعم 

السططان سئث التمغث الباظغ 
يف ذضرى طرور أضبر طظ طؤئ سام سطى وشاته
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ذاساعط، شثاك دجض وتثجغظ لضط لاضعظعا جظثا لزالط 
وتاضط باع الئطث وأعطه وبعرته بتضمه بشغر طا أظجل اهللا، 

ق تائسعا خطعات الحغطان وق خطعات التضام.
وتتمطعا  افطئ  تضّفروا  أن  غثسعضط  شضر  ضض  ارشدعا 
غعثر  شضر  ضض  بالثظإ  غضّفر  شضر  ضض  السقح،  سطغعا 
المتطغئ  والمثابرات  افجظئغئ  الثوائر  لاعظفه  الثطاء 
طمارجئ  وتحعغه  بضط  السئث  أجض  طظ  والسالمغئ 
السغاجئ سطى أجاس اإلجقم، صال ملسو هيلع هللا ىلص: «َوَمْن َخَرَج َعَىل 
َها َوَفاِجَرَها َال يَُحاِيش ُمْؤِمناً ِإلِميَانِِه َوَال  ُب بَرَّ ِتي ِبَسْيِفِه يَْرضِ أُمَّ

ِتي». يَِفي لِِذي َعْهٍد ِبَعْهِدِه َفلَْيَس ِمْن أُمَّ
داخض  طظ  غئثأ  الاشغغر  أن  غآطظ  الثي  الحئاب  إلى 
افظزمئ شعع ضمظ غصعل شطظخطح طا تحّصص طظ جثران 
طظجل جصفه جغععي سطى الةمغع، وطبطه ضمظ غسطص 
غرشئ  داخض  ولضظ  والربغع  الجععر  خعرة  شغه  إذارا 
إلى  تسالعا  السئعدغئ،  ظروف  لاتسغظ  شصط  جةظ 
أظاس  سظ  أخرى  وتةارب  وتارغثا  واصسا  سمغص  ظصاش 
تاولعا وجربعا، وضما صالئ السرب "طظ جرب المةرب 
تثرس  ضالظتض  ورحات  شطاضظ  المثرب"،  سصطه  ضان 

تطك الاةارب تساثطص طظعا السئر.
غا حئاب اإلجقم ضعظعا جغاجّغغظ سطى أجاس اإلجقم 
السزغط تظزرون إلى السالط طظ زاوغئ شضر رجالغ صائط 

 سطى العسغ الصائط سطى العتغ

أضثت طخادر رجمغئ أطرغضغئ، أن اإلدارة الةثغثة تامسك بالمعصش افطرغضغ الاصطغثي الثي غظص سطى أن 
الثغار الثغمصراذغ عع حأن شطسطغظغ وضرورة "صئعل المحارضغظ شغ السمطغئ الثغمصراذغئ لقتفاصات السابصئ 
- أوجطع - وظئث السظش و(اإلرعاب) واقساراف بتص (إجرائغض) شغ العجعد". طظ جعاه أضث المضاإ اإلسقطغ 
لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعصسه أن عثا عع واصع اقظاثابات 
وعثا طا جعف تصعم سطغه؛ اقلاجام باقتفاصغات السابصئ وسطى رأجعا اتفاصغئ أوجطع وظئث اإلرعاب والسظش - 
الثي بات حسارا لمتاربئ اإلجقم والمسطمغظ - واقساراف بتص ضغان غععد شغ العجعد؛ بقث رضائج خئغبئ 
تئغظ العاصع السغاجغ لةرغمئ اقظاثابات الاغ تثسع لعا السططئ وتتاول جر أعض شطسطغظ لطمحارضئ شغعا. إن 
ضض جغاجغ غشمخ سغظغه سظ عثه الرضائج البقث عع إطا جاعض أو طدطض، شعثه التصائص الئّغظئ الاغ ترغثعا 
أطرغضا، الممسضئ بجطام المظزمئ والسططئ والظزام المخري الراسغ التخري لقظاثابات. إن رضغجة واتثة طظ 
عثه الرضائج الثئغبئ ضاشغئ لةسض أعض شطسطغظ غرشدعن المحارضئ شغ عثه اقظاثابات، شضغش التال وعغ 
رضائج بقث تثالش افتضام الحرسغئ وتدغع صدغئ شطسطغظ وتسارف بعجعد ضغان غععد الشاخإ؟! وعثا غعجإ 
سطى الفخائض الاغ تتمض حسار المصاوطئ أن ترتصغ لمساعى الصدغئ وطا غضاد لعا شق تحارك شغ عثه الةرغمئ، 

وإق أخئتئ طظ تغث تثري أو ق تثري شغ رضإ المظزمئ وجططاعا الثائظئ والمفرذئ.

بصغ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بقبئ سحر ساطا غسمض عع وأختابه 
لغخض اإلجقم إلى التضط. وصاجى ملسو هيلع هللا ىلص وأختابه جمغع 
أظعاع السثاب؛ طظ صاض وإجاءة وتخار واشاراءات طا 
أظجل اهللا بعا طظ جططان طظ تضام صرغح ورؤوس 
الضفر شغعا. وبصغ سطى ذلك تاى أضرطعط اهللا بظخرة 
رجعلظا  لعط  صثطه  الثي  السزغط  لطمحروع  افظخار 
وغمظسعه  غظخروه  أن  وسطى  سطغه  شئاغسعه  الضرغط 
طظ ضض طظ جغتعل بغظه وبغظ إغخال عثا المحروع 
والسقم،  الخقة  سطغه  وشاته  وبسث  لطظاس.  السزغط 
خطفه أبع بضر الخثغص وَطظ بسثه طظ الثطفاء لغضمطعا 
عثا المحروع اإللعغ لغثرجعا به الظاس طظ الزطمات 
أواطر  وغطئصعا  الظاس  بغظ  ولغصسطعا  الظعر،  إلى 

خالصعط طظ أتضام وتثود وأظزمئ.
أسزط  طظ  عغ  الفرغدئ  عثه  أن  سطى  غثل  وعثا 
الفرائخ والعاجئات ضما وخفعا اإلطام الحاشسغ (تاج 
الفروض)، وغثل أغدا سطى أظظا لظ ظخض إلغعا إق بسث 

سمض وجسغ وجعث خادق.
طثطص  جسغ  بثون  عئئ  وق  عثغئ  لغسئ  شالثقشئ 
غصثطعا اهللا لطظاس بتسإ أطظغاتعط، ولع ضاظئ ضثلك 
لضان افولى أن تضعن تطك عثغئ لسغثظا طتمث ملسو هيلع هللا ىلص 
وفختابه بثسعة واتثة. ولضظ إصاطئ دولئ اإلجقم 
الاغ أصاطعا رجعلظا ملسو هيلع هللا ىلص شغ المثغظئ المظعرة، والثقشئ 
وتتمض  بالادتغات  إق  وتسامر  تصط  لط  بسثه  طظ 
الخساب والسثابات، وجسطعا الصدغئ المخغرغئ لعط، 
لعا  السمض  شغ  العجع  ضاطض  وبثل  اإلخقص  وبسث 

والخئر سطى ذلك.
جعرة  شغ  جئتاظه  بصعله  اهللا  طظ  وسث  عغ  ظسط 
احِلَاِت  ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم وََعِملُوا الصَّ َّ َُّ ا الظعر: ﴿وََعَد اهللا
ِمن  ِيَن  َّ ا اْسَتْخلََف  َكَما  ْرِض 

َ ْ
األ يِف  لَيَْسَتْخلَِفنَُّهم 

غعطظا عثا، وباعشغص اهللا جئتاظه، حعذًا بسغثًا شغ تعسغئ 
الثقشئ  وسطى  لطتغاة،  ظزاطًا  بعخفه  اإلجقم  سطى  افطئ 
بعخفعا ظزام التضط شغ اإلجقم، وسطى الئغسئ بعخفعا 
الطرغصئ الحرسغئ لظخإ الثطغفئ، وسطى الظزام اقصاخادي 
شغ اإلجقم بعخفه طظزعطئ افتضام الحرسغئ الاغ تئغظ 
ضغفغئ تمطك البروة وتظمغاعا والاخرف شغعا، وسطى الظزام 
الطعر  بسئص  التغاة  غسطر  الثي  اإلجقم  شغ  اقجاماسغ 
والفدغطئ وغضرم المرأة وغتافغ بالطفض وغظحؤه الظحأة 
الختغتئ شغفغخ خغرًا سطى أجرته وطةامسه، وسطى جغاجئ 
الاسطغط وطظاعةه الاغ تعجث الحثخغات اإلجقطغئ وتثرج 
السطماء افشثاذ شغ السطعم الضعظغئ الثغظ غظفثون جغاجئ 
الشرب  تئال  وغصطسعن  البصغطئ  الخظاسئ  شغئظعن  الثولئ 
الضاشر المساسمر وطظزماته الاغ ظخئئ ظفسعا وخغًا سطى 
افطئ وبرواتعا. أطا السغاجئ الثارجغئ شغ اإلجقم شاصعم 

سطى أجاس تمض اإلجقم إلى السالط بالثسعة والةعاد.
والاغ  اإلجقم،  أتضام  بسخ  سظ  سرغدئ  خطعط  عثه   
تال  سطغه  طا  وتظاصخ  الضاشر  الشرب  تدارة  تظاصخ 
والثقشئ  السطماظغئ،  غظاصخ  شاإلجقم  الغعم؛  المسطمغظ 
تظاصخ الثغمصراذغئ، والترغات تظاصخ طفععم السئعدغئ؛ 
غطئصعن  الثغظ  والساجئ  الحرسغ،  بالتضط  الاصغث  أي 
اإلجقم وأظزماه الاغ جاءت طظ لثن خئغر سطغط، وغسسعن 
لمرضاة اهللا، لغسعا ضالساجئ الرأجمالغغظ الثغظ غسسعن 

إلرضاء الظاخئغظ بالضثب والظفاق.
الاترغر  تجب  تئظاعا  الاغ  الدثمئ  اإلجقطغئ  البصاشئ  إن 
واإلخثارات الاغ تاةثد طع حروق الحمج عغ الدماظئ 
التصغصغئ إلغةاد العسغ وضماله سظث افطئ. وإن وخض حئاب 
ضض  والظفغج،  الظفج  غصثطعن  بظعارعط  لغطعط  التجب 
ذلك غآذن بفةر الثقشئ الاغ أظض زطاظعا، والاغ بظغاظعا 
عثا السمض السغاجغ الةاد سطى أجاس اإلجقم، عثا الئظاء 
الثي أوحك أن غئطس تماطه وعع طا غفسر جصعط الشرب 
وصغمه  المسطمغظ  تةاه  جطعضه  بغظ  الاظاصخ  دواطئ  شغ 

التدارغئ اآلغطئ لطسصعط.
إن اصاراب المسطمغظ تتئ صغادة تجب الاترغر طظ اجاؤظاف 
التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 
عع الثي أشصث الشرب خعابه شأجصط افصظسئ وخرج غتارب 
تربه  شضاظئ  حغء؛  سطى  غطعي  ق  ظعارًا  جعارًا  اإلجقم 
سطى اإلجقم بعخفه ظزاطًا لطتغاة تتئ راغئ الترب سطى 
اإلرعاب والاغ جظث لعا خط الثشاع افول سظ طخالته، أي 
تضام المسطمغظ، وطظعط التضعطئ اقظاصالغئ شغ السعدان 
تربًا  وجضظاتعا  ترضاتعا  ضض  طفاعح  بحضض  جسطئ  الاغ 
سطى اإلجقم وأظزماه تغث تائسئ الاحرغسات والصعاظغظ 
وطظاعب الاسطغط واإلسقم تاى خطإ الةمسئ شغ المساجث 
ظزام  اإلجقم  أن  إلى  غحغر  طا  ضض  طظ  تخفغاعا  ترغث 
الثولغئ  العخاغئ  تتئ  الئقد  وضسئ  إظعا  بض  لطتغاة، 
وسغظئ طظثوبًا جاطغًا إلدارة الئقد بئسبئ جغاجغئ طاضاططئ 
اخطفئ  بض  بثلك  تضاش  لط  بط  السادس!  الفخض  تتئ 
طع ضغان غععد شغ طتاربئ اإلجقم، تاى إن وزغر الثشاع 
ضععغظ  إغطغ  غععد  اجاثئارات  وزغر  شاجأ  السعداظغ 
لمتاربئ  وافطظغ  اقجاثئاراتغ  لطاساون  طسعدة  باصثغط 
٢٠٢١/١/٢٥م  الثرذعم  شغ  الاصاه  سظثطا  اإلرعاب 
سطغعا  وصسعا  بط  تسثغقت  بسخ  الغععد  أدخض  تغث 
وذلك بتسإ ختغفئ الحرق افوجط الخادرة الثمغج 

٢٠٢١/١/٢٨م السثد (١٥٤٠٢).
عثا عع الثرك الثي وخطظا إلغه بسث عثم الثقشئ، وظرجع 
أن غضعن طآذظًا بسعدتعا شغ الصرغإ الساجض راحثة سطى 

 طظعاج الظئعة غرضى سظعا جاضظ السماء وافرض
* سدع طةطج العقغئ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

تدسعا إبثاساتضط الفضرغئ والسغاجغئ والسطمغئ والسصثغئ 
الثي  الماتّفج  اإلجقطغ  المحروع  ذطئ  سطى  والاصظغئ 
المعالعن  سظه  وظعى  سظه  وظأى  السمقء  التضام  خثله 

لطشرب الثغظ اجاخشروا أظفسعط واجاسزمعا الشرب.
وسجضط  شثرضط  شعع  ملسو هيلع هللا ىلص  لمتّمث  تظامعن  أظاط 
وق  جغفارا  وق  جاالغظ  وق  لغظغظ  شق  وصائثضط، 
طاوتسغ تعظس وق سئث الظاخر وق خثام وق غغرعط 

عط صادتضط وق طخثر إلعاطضط.
إلى الحئاب المظثرط شغ السمض السغاجغ، أدسعه إلى 
والعجائض  واآللغات  المرجعة  غاغاه  طراجسئ  ضرورة 
الفضر  شغ  السمص  شغ  تعار  سئر  المائسئ  والطرق 
والسغاجئ ق سصث وق إتراج وق إصخاء. بض بضض تترر 
طظ ضض رأي طسئص سظ السمض السغاجغ سطى أجاس 
سطغه  تمارس  أن  طا  جعئ  في  غسمح  ق  وأن  اإلجقم 
تعار  إلى  أدسعه  الفضري،  واإلرعاب  الفضرغئ  العخاغئ 
أجاس،  أي  وسطى  الظعدئ  ضغفغئ  شغ  وجاد  حاطض 
اإلجقم  شغ  السغاجغئ  والتغاة  والئراطب  والاخعرات 
حئابا  شسق  لظضعن  الاارغت؛  شغ  سمغصئ  ظزرة  وضثلك 

سطى طظعاج الظئعة ظتمض الرجالئ وافطاظئ.
إلى الحئاب الاائإ اآلغإ إلى رّبه عربا طظ الاغه وبتبا 
طئرطا:  صداء  التاضمئ  افظزمئ  سطغه  صدئ  أطض  سظ 
ارشدعا ضض شضر غسائر عآقء التضام وقة أطعر وجئئ 

إق شغ ظض وجعد دولئ، جعاء أضاظئ سئادات طتدئ 
ضافذان  ساطئ  حسائر  أم  والسمرة،  والتب  ضالخطعات 
ضالسصعد  طةامسغئ  طساطقت  أم  وافسغاد،  والةمسئ 
بأظعاسعا، أم تضالغش جماسغئ ضالةعاد وافطر بالمسروف 
والظعغ سظ المظضر وإصاطئ المةامع الفاضض والاساون 
وق  افععاء.  وطتاربئ  الحر،  وصمع  الثغر،  جئغض  شغ 
جغاج  شغ  إق  السغاجغئ  السططئ  عثه  شائثة  تزعر 
طظغع طظ الصعة الماظسئ والسطعة الرادسئ الاغ تقزم 

وجعد الثولئ.
• صال الظسفغ: "والمسطمعن ق بث لعط طظ إطام غصعم 
بشعرعط،  وجث  تثودعط،  وإصاطئ  أتضاطعط،  باظفغث 
الماشطئئ  وصعر  خثصاتعط،  وأخث  جغعحعط،  وتةعغج 
وافسغاد،  الةمع  وإصاطئ  الطرغص،  وصطاع  والماطخخئ 
وصطع المظازسات العاصسئ بغظ السئاد، وصئعل الحعادات 
الصائمئ سطى التصعق، وتجوغب الخشار والخشغرات الثغظ 
ق أولغاء لعط، وصسمئ الشظائط، وظتع ذلك طظ افطعر 

الماططئئ لعجعد التاضط".
• وصال اإلغةغ شغ المعاصش: "إن شغ ظخإ اإلطام دشع 
ضرر طزظعن، وإن دشع عثا الدرر واجإ حرساً. وبغان 
ذلك أظظا ظسطط سطماً غصارب الدرورة أن طصخعد الحارع، 
والةعاد،  والمظاضتات،  المساطقت،  طظ  حرع  شغما 
والتثود والمصاخات، وإظعار حسائر الحرع شغ افسغاد 
والةماسات، إظما عع طخالح سائثة إلى الثطص طساحًا 
طظ  غضعن  بإطام  إق  غاط  ق  المصخعد  وذلك  وطسادًا، 

صئض الحارع غرجسعن إلغه شغما تسغظ لعط".
• إن طعمئ الثولئ شغ اإلجقم تراجئ حآون الثغظ 
والثظغا، وتتصغص السسادة لطئحر شغ التغاة الثظغا واآلخرة، 

شق بث طظ السسغ الفعري إلغةادعا.

ودغظ  اإلجقم  دسعة  طع  الثولئ  وجعد  تقزم  إن   •
اإلجقم أطر ق غمضظ شخطه شغ طفععم إظسان، طظث أن 
صاطئ دولئ المثغظئ باسائارعا أول ظعاة لعجعد الثولئ 

بالمسظى التثغث.
شغا أغعا السطماء افشاضض: طاذا ترغثون أضبر طظ ذلك 
جططان  إلصاطئ  الساطض  العتغث  التجب  تآازروا  تاى 
اإلجقطغئ  الئقد  شغ  الثقشئ  دولئ  وعع  المسطمغظ 
الغعم، وعع تجب الاترغر، بض واقظدمام إلغه، وتمض 
وطظ  واتثة  أطئ  أظظا  والاأضغث  افطئ،  إلى  رجالاه 

العاجإ سطغظا أن ظاتث تتئ الثقشئ الراحثة؟
الثي  السزغط  بافجر  ظثضرضط  أن  الصعل،  ظاشطئ  وطظ 
غظاله الساططعن الماأخرون، والثي غفعق أجر الساططغظ 
سظ  الارطثي  أخرج  الضرام.  الختابئ  طظ  الماصثطغظ 
ْربُ  أبغ بسطئئ أن الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص صال: «إِنَّ ِمْن َوَرائِكُْم أَيَّاماً، الصَّ
ِفيِهنَّ ِمْثُل الَْقْبِض َعَىل الَْجْمِر، لِلَْعاِمِل ِفيِهنَّ ِمْثُل أَْجِر َخْمِسنَي 
اْلُمَئاَرِك  ْبُظ  اهللاَِّ  َسْئُث  َصاَل  َعَملِكُْم»،  ِمْثَل  يَْعَملُوَن  َرُجالً 
َوَزاَدِظغ َغْغُر ُسْاَئَئ: «ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه أَْجُر َخْمِسنَي ِمنَّا أَْو 
عثه  ظسغح  وظتظ  ِمْنكُْم».  َخْمِسنَي  أَْجُر  بَْل  َقاَل:  ِمْنُهْم؟! 
افغام الاغ أخئرظا سظعا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، شأروا اهللا طظ 

أظفسضط خغرا، واهللا طسضط ولظ غارضط أسمالضط.
وأخغرا ظصعل لضط: ظسط إن سمطضط طع التجب غدفغ 
إلصاطئ  الثسعي  السمض  شغ  سزغما  وتأبغرا  ضئغرا  زخما 
وتثه  اهللا  بغث  الظخر  بأن  ظثضرضط  ولضظظا  الثقشئ، 
تصاسج  وطظ  وُظخر،  ُأجر  سمض  شمظ  وصخرا،  تخرا 
المسطمغظ  سطى  طرت  سةاف  سام  طائئ  وتضفغ  أبط، 
آن  وصث  وغدئه،  اهللا  طسخغئ  شغ  دولاعط  بعثم 
افوان إلصاطاعا ضغ ظئثأ السظعات السمان شغ ذاسئ 

 اهللا وطرضاته

تامئ: أصعال السطماء الصثاطى والمساخرغظ شغ وجعب الثقشئ وإصاطئ الثغظ

تامئ ضطمئ السثد: دسعة طفاعتئ خادصئ لضض الحئاب المسطط

والئاذض،  التص  بغظ  الخراع  جعقت  طظ  جعلئ  شغ 
وعثم  المساسمر،  الضاشر  الشرب  الئاذض؛  اجاسطى 
رجإ   ٢٨ شغ  والارك  السرب  خعظئ  بمساوظئ  الثقشئ 
وبثلك  ١٩٢٤م،  آذار/طارس   ٣ المعاشص  ١٣٤٢عـ 
شاظصطسئ  اإلجقم  أظزمئ  طظ  المسطمغظ  تغاة  أشرغئ 
بظغاظعا  وحاد  أجسعا  وضع  الاغ  اإلجقطغئ  التغاة 
سطى  وتفرصئ  وتثتعا  افطئ  شفصثت  ملسو هيلع هللا ىلص،  طتمث  التئغإ 

ووذظغئ. وطثعئغئ  وسرصغئ  صعطغئ  أجج 
شغ  الجاوغئ  تةر  عغ  الثقشئ  أن  غثرك  الضاشر  الشرب  إن 
الحرسغئ  الطرغصئ  فظعا  إجقطغًا  سغحًا  المسطمغظ  سغح 
﴿َوَأِن  وتسالى:  جئتاظه  الصائض  وعع  اهللا  أظجل  بما  لطتضط 
َُّ َوَق َتاَِّئْع َأْعَعاَءُعْط َواْتَثْرُعْط َأْن 

اْتُضْط َبْغَظُعْط ِبَما َأْظَجَل اهللا
عثم  شإن  لثلك  ِإَلْغَك﴾؛   

َُّ
اهللا َأْظَجَل  َطا  َبْسِخ  َسْظ  َغْفِاُظعَك 

الثي  المساسمر  الضاشر  لطشرب  باعرًا  ظةاتًا  ضان  الثقشئ 
ضان غحفغ تصثه أن غعثم بسخ أتضام اإلجقم شإذا به 
بعثطعا  والاغ  الثقشئ  غعثم  المسطمغظ  خعظئ  بمساوظئ 
وعع  اإلجقم،  أطئ  تغاة  طظ  اإلجقم  أتضام  جض  عثم 
سظثطا  ضرزون  الطعرد  برغطاظغا  خارجغئ  وزغر  سظه  سئر  طا 
واجه اساراضًا شغ طةطج السمعم الئرغطاظغ سطى اساراف 
برغطاظغا باجاصقل ترضغا الثي غمضظ أن غحضض خطرًا سطى 
الشرب شأجاب صائًق: "لصث صدغظا سطى ترضغا الاغ لظ تصعم 
لعا صائمئ بسث الغعم، فظظا صدغظا سطى صعتعا المامبطئ شغ 

أطرغظ: اإلجقم والثقشئ".
لصث ضان عثم الثقشئ أسزط طخغئئ تطئ سطى اإلظساظغئ 
اإلظساظغئ  الصغط  وغابئ  اإلجقم،  غاب  شئعثطعا  جمساء 
والصخاص  المسادسفغظ،  وظخرة  والثطصغئ،  والروتغئ 
المئثأ  السالط  شغ  تتضط  وبشغابعا  الزالمغظ،  طظ 
التغاة  وضئط  الزطط  وظحر  الفاتحئ  شأحاع  الرأجمالغ 
التغاة  شأخئتئ  المادغئ،  الصغمئ  عغ  واتثة  صغمئ  سطى 
وحربئ  الثئج  صطسئ  تاى  حغء؛  ضض  سطى  لطخراع  جاتئ 

الماء وجرسئ الثواء!
طظ  دشسات  اظططصئ  الثاطج  الزقم  عثا  وجط  شغ 
افطض،  الظفعس  شغ  وتحغع  الزطمات  تئثد  الدعء 
طخثرعا تجب الاترغر الثي ولث وقدة ذئغسغئ طظ رتط 
خغر أطئ أخرجئ لطظاس، شضان طعلعدًا طساشى وطئرأ طظ 
ضض سغإ، شئثأت التغعغئ تثب شغ افطئ وبثأت تاطمج 

ذرغصعا ظتع الظعدئ.
عثشه  جسض  أعطه  غضثب  ق  الثي  الرائث  الاترغر  تجب  إن 
سطى  الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  اجاؤظاف 
طظعاج الظئعة وعع غسسى لصغادة افطئ ظتع عثا العثف. 
افطئ  ضاظئ  ولما  وطاططئاتعا،  الصغادة  طاعغئ  غسطط  وعع 
وحئابه  الاترغر  تجب  تمغج  لةئان،  وق  لةاعض  تظصاد  ق 
واقجاسثاد  المططصئ  وبالحةاسئ  الضاطض  بالعسغ 
﴿قُْل  اآلغئ:  شغ  العارد  الصغط  جطط  غتضمعط  لطادتغئ 
ْزَواُجُكْم 

َ
وَأ َوإِْخَوانُُكْم  ْنَناُؤُكْم 

َ
وَأ آبَاُؤُكْم  َكاَن  إِْن 

تَْخَشْوَن  َوتَِجاَرٌة  اْقَتَرْفُتُموَها  ْمَواٌل 
َ
وَأ َوَعِشيَرتُُكْم 

اهللاَِّ  ِمَن  إِلَْيُكْم  َحّبَ 
َ
أ تَْرَضْوَغَها  َوَمَساِكُن  َكَساَدَها 

 َُ ّ اهللا تَِي 
ْ
يَأ َحّتَى  َفَتَرّبَُصوا  َسبِيلِِه  فِي  وَِجَهاٍد  َوَرُسولِِه 

َُ َال َفْهِدي الَْقْوَم الَْفاِسِقيَن﴾. ّ ْمرِهِ َواهللا
َ
بِأ

سظثطا ضاظئ افتجاب العذظغئ والصعطغئ وبسخ الترضات 
السفارات  رتط  طظ  التغاة  إلى  خرجئ  والاغ  اإلجقطغئ 
تجب  وسى  وحرصًا،  غربًا  المسالةات  تاسعل  الشربغئ 
اإلجقم  أن  سطى  الماضغ  الصرن  طظاخش  وطظث  الاترغر 
ظزام لطتغاة وشّخض شغ بصاشاه الاغ غثرجعا حئابه شغ 
لخغاغئ  غسسى  الاغ  وعغ  اإلجقم  أظزمئ  سطى  التطصات 

المةامع سطى أجاجعا.
وتاى  ١٩٥٣م  جظئ  ظحأته  طظث  الاترغر  تجب  صطع  لصث 

سظثطا تخض أطاظا إىل الصاع ق تمعت 
بض تدع افجاس لاسغث بظاء الثقشئ الراحثة

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تاتط جسفر المتاطغ*ـ 

أمریکا تؤکد على الرکائز الخبیثۀ 
التی ستقوم علیها االنتخابات الفلسطینیۀ!

َعَىل  ِخَالَفٌة  تَكُوُن  ثُمَّ   ...» ملسو هيلع هللا ىلص  ظئغظا  وبحرى  َقْبلِِهْم...﴾. 
ِة». ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

ظسط عغ وسث وبحرى ولضظعا ق تأتغ إق بسث اإلغمان 
والطاصات  الصعة  بضض  لعا  والسسغ  والسمض  والخقح 
وأختابه  ظئغظا  وجغرة  فجطعا.  أذى  ضض  وتتمض 

تظطص بثلك.
ألط غتاخر رجعلظا الضرغط ملسو هيلع هللا ىلص وأختابه بقث جظعات 
غضادون  وق  الةعع  غصاجعن  ذالإ  أبغ  حسإ  شغ 
وتاسالى  أحثاصعط،  تاحصص  غأضطعن،  طا  غةثون 

خرخات أذفالعط طظ حثة الةعع؟
بثولئ  سطغعط  اهللا  طّظ  والامتغص  اقباقء  بسث  بط 
اجامرت صروظا ذعغطئ شاتئ خقلعا افطخار وتمطئ لعا 

ظعر اإلجقم وسثله، وضاظئ الثولئ افولى شغ السالط.
خعظئ  طظ  طسه  تآطر  وطظ  الضاشر  الشرب  تمضظ  ولما 
الارك والسرب طظ عثم الثقشئ شغ ٢٨ طظ رجإ جظئ 
وتمجصئ  افرض  طظ  اهللا  تضط  غاب  عةرغئ،   ١٣٤٢
سطغعا  وظخإ  الضاشر  الشرب  سطغعا  واجاعلى  الئقد 
تضاطا ظعاذغر غثثطعن طخالته وغظفثون طثططاته 

شغ طظع إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.
وظتظ شغ عثه افغام طظ رجإ ظسغح الثضرى المؤئ 
بعثا  المسطمغظ  جمغع  ظثضر  الثقشئ،  عثم  لةرغمئ 
الفرض السزغط الثي ُضّغع لمؤئ سام وضاسئ لدغاسه 

شرائخ ضبغرة طصروظئ به.
الاترغر  تجب  شغ  إخعاظضط  ظثر  لصث  المسطمعن:  أغعا 
سطى  الباظغئ  الثقشئ  إصاطئ  أجض  طظ  لطسمض  أظفسعط 
إلصاطئ  طسعط  لطسمض  جارساط  شعق  الظئعة،  طظعاج 
خرح سجضط، سسى اهللا أن غضرطظا بإصاطاعا سما صرغإ 
وغةسطظا طظ جظعدعا وطظ حععدعا، ولغج ذلك سطى 

 اهللا بسجغج

الثقشئ لغسئ أطظغات إظما سمض وجسغ وتتثغات
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ ظعر الثغظ التعراظغـ 
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 افربساء ١٢ طظ رجإ ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٤ حئاط/ شئراغر  ٢٠٢١ طـ  ٤     السثد ٣٢٧

طعاذظعن  "وجه  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢١/٠٢/١٧م)  ١٤٤٢عـ،  رجإ   ٥ افربساء،  الةثغث،  (السربغ  طعصع  ظحر 
شطسطغظغعن اظاصادات تعل وجعد تقسإ بالسةض اقظاثابغ لقظاثابات الفطسطغظغئ الساطئ الصادطئ، بالاجاطظ 
الطغطئ  طظاخش  اقظاثابغ  السةض  بغاظات  تتثغث  اظاعاء  الفطسطغظغئ  المرضجغئ  اقظاثابات  لةظئ  إسقن  طع 
الماضغئ. طظ جاظئعا، أضثت لةظئ اقظاثابات المرضجغئ شغ بغان لعا، الغعم افربساء، وخطئ ظسثئ سظه إلى 
"السربغ الةثغث"، ورود سثة حضاوى طظ طعاذظغظ تاسطص بظصض طراضج اصاراسعط داخض ظفج الاةمع السضاظغ 

دون سطمعط".
: شدق سما ورد شغ الثئر شصث اظاحرت سطى طعاصع الاعاخض اإللضاروظغ طحارضات واجسئ فظاس 
غساظضرون تسةغطعط شغ السةض اقظاثابغ دون سطمعط أو اخاغارعط. شإذا ضاظئ عثه أولى بعادر الفساد 
شغ السمطغئ اقظاثابغئ وعغ أبسطعا وشغ طسألئ غمضظ طقتزاعا بسععلئ شغ وضح الظعار، شضغش إذًا 
بما جغضعن طظ وراء الضعالغج وطا ق غمضظ طقتزاه بسععلئ؟! بالطئع جغضعن الفساد والاجوغر وضض 
طا غطجم لامرغر المآاطرة تاضرا وبصعة. وطا الثي غمظع تثوث ذلك، ذالما أن الراسغ والمراصإ والصاضغ 
والمظفث ضطعط أدوات بغث طظ أراد لقظاثابات أن تاط؟! وذالما أّن اقظاثابات طظ أجاجعا باذطئ حرسا 

وطضغثة خئغبئ تغضئ فعض شطسطغظ؟! 
ظسط، لصث جاءت اقظاثابات لاةثغث الحرسغئ لطسططئ الفطسطغظغئ وطآجساتعا الئاذطئ، طظ أجض تةثغث 
الحرسغئ لطاظسغص افطظغ وطفاوضات السقم والاطئغع وبغع الئقد، وفجض أن تاط عثه الشاغئ المامبطئ 
شغ إسادة تثوغر السططئ لاعاخض طعاطعا شغ تخفغئ صدغئ شطسطغظ وطتاربئ اإلجقم وأعض شطسطغظ، 
وظسئئ  الظاخئغظ  وأسثاد  المسةطغظ  أسثاد  تجوغر  حغء؛  أي  لفسض  طساسثون  وراءعا  وَطظ  السططئ  شإّن 
أعض  طظ  المثطخغظ  ضض  شسطى  ذلك.  طظ  غمظسعط  طا  غعجث  وق  لطمرحتغظ،  افخعات  وسثد  الاخعغئ 
شطسطغظ طصاذسئ عثه اقظاثابات الثئغبئ، والعسغ سطى افعثاف المسمعطئ الاغ غسسى الصائمعن سطى 
اقظاثابات لاتصغصعا، وسثم اقظثثاع بافطظغات وزخرف الصعل الثي غخثر سظ شؤات صئطعا فظفسعط أن 
سطغعط  جغضعن  وشاات  ضراجغ  طصابض  الصدغئ  تخفغئ  شغ  لطمةرطغظ  وأسعاظا  لطمفرذغظ  حرضاء  غضعظعا 

وباق شغ الثظغا صئض اآلخرة.

بمظاجئئ اظصداء طؤئ سام سطى إلشاء الثقشئ؛ وشغ إذار تمطئ سالمغئ، أذطصعا تجب الاترغر، صال بغان ختفغ 
لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ ترضغا: طؤئ سام ذعغطئ... ضاظئ افخسإ سطى افطئ اإلجقطغئ الاغ لط 
تاسرض شغ تارغثعا لمبض عثا الزطط! ولط تاسرض طصثجات اإلجقم لمبض طا تسرضئ له طظ عةمات! ولط 
تسائح دطاء المسطمغظ شغ تارغثعا بمبض عثه السععلئ الاغ اجائغتئ بعا! ولط غامجق المسطمعن وغخئتعا بق 
راع بمبض عثا المساعى الخارخ. وتساءل الئغان: عض غطغص أن تضعن خغر أطئ أخرجئ لطظاس بعثا المساعى؟ وغا 
أغعا المسطمعن عض لضط أن تضعظعا طبض أجقشضط؟ طعضتا: إن السئغض إلى ذلك بغظ ق غمعض شغه؛ أن تظئثوا 
الصعطغات الاغ ترطعا اهللا تسالى والاغ عغ جئإ تمجصضط، وأن ُتسرضعا سظ الثغمصراذغئ الاغ تئسثضط سظ دغظ 
اهللا، وتاألى سطى اهللا، وتجسط أظعا "تسطط واهللا ق غسطط!"، وسظ السطماظغئ الاغ تجسط أن اهللا "ق غاثخض شغ حآون 
الثظغا!"، تسالى اهللا سظ ذلك سطعا ضئغرا، وأن تضعظعا غثًا واتثة، وتسغحعا شغ ظض دولٍئ واتثة، وتسغثوا وتثتضط 

طظ جثغث، وتصغمعا دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة طظ جثغث.

أّضث تجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا أن عثم دولئ الثقشئ ضان أضئر ضاربئ وجرغمئ ق غجال المسطمعن غثشسعن 
لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أخثره  ختفغ  بغان  لفئ  المظاجئئ،  وبعثه  عثا.  غعطظا  تاى  سظعا  جضعتعط  بمظ 
الاترغر/ وقغئ جعرغا إلى: أظه بعثم الثقشئ اظاصدئ أضئر سروة طظ سرى اإلجقم؛ شأخئتئ السغادة لطتاضط 
الماسطط الثي غتضط الظاس بالتثغث والظار تتئ حسار ضاذب اجمه الثغمصراذغئ؛ وبثلك شصَث الحرع جغادته، 
وافطئ خغرغاعا، وشصث المسطمعن جططاظعط وعغئاعط بغظ افطط، شأخئتعا ضافغاام سطى طعائث الطؤام؛ طا أدى 
إلى جغطرة المئثأ الرأجمالغ الثي غضاعي السالط أجمع بحروره. وخاذإ الئغان المسطمغظ شغ الحام، صائق: 
طع سطمه بأظه صث آن أواظعا، شإن الشرب الضاشر جسض صدغاه المخغرغئ عغ طظع سعدة الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة طظ جثغث؛ شاةثه غخر سطى إصخاء اإلجقم، وشرض افظزمئ العضسغئ، وطتاربئ الساططغظ طظ 
أجض ختعة افطئ وإصاطئ دولئ الثقشئ، لضظ ترخه عثا لظ غمظع حمج الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 

أن تحرق طظ جثغث، شعغ وسث اهللا المظةج؛ وبحرى رجعله الضرغط ملسو هيلع هللا ىلص.

سطغظا أن ظسعد خري أطئ أخرجئ لطظاس
ـــــــــ بصطط: افجااذة طسطمئ الحاطغ (أم خعغإ)ـ  ــــــــــ

هدم دولۀ الخالفۀ أکبر کارثۀ حلت بالمسلمین
وال زالوا یدفعون ثمن سکوتهم عنها حتى یومنا هذا

أنباء عن وجود تالعب وتزویر 
فی السجل االنتخابی للسلطۀ الفلسطینیۀ

لط  وضأظعط  الضرغط  آغات الصرآن  طظا  سطى السثغث  تمر 
اهللا  غثاذإ  شمبق  آغاته،  غاثبرون  ق  فظعط  غصرأوعا 
َخرْيَ  ﴿ُكْنُتْم  صائقً:  السجغج  ضاابه  شغ  المتمثغئ  افطئ 
َقْن  َوَيْنَهْوَن  بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
تَأ لِلنَّاِس  ْخرَِجْت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ

وأظفع  افطط  خغر  أظعط  أي   .﴾َِّ بِاهللا َوتُْؤِمُنوَن  الُْمنَكرِ 
الظاس لطظاس، وعغ خاخغئ تمغجعط سظ غغرعط طظ 
افطط، لضظعا طظعذئ باتصغص أطرغظ رئغسغظ طعمغظ 
وعما: افطر بالمسروف وصغادة الظاس إلى أسمال الثغر، 
شغعا  شالثغرغئ  المظضر.  أسمال  سظ  وخرشعط  وظعغعط 
وتسالى.  جئتاظه  اهللا  بمظعب  الاجطئ  ذالما  طعجعدة 
وضض عثا غظئع طظ اإلغمان الصعي الراجت باهللا وبةمغع 
الثطاب  بظ  سمر  أن  روي  وضما  به.  باإلغمان  أطر  طا 
رضغ اهللا سظه رأى طظ الظاس دسئ شغ تةئ تةعا شصرأ 
عثه اآلغئ، بط صال: "طظ جّره أن غضعن طظ عثه افطئ 

شطغآد حرط اهللا شغعا".
وطا ظراه اآلن طظ تال افطئ اإلجقطغئ عع ظاغةئ عةرعا 
عثا الظعب الرباظغ، شافطئ اإلجقطغئ طمجصئ وطحاائ 
حرغسئ  إلى  شغعا  غتاضمعن  ق  طاظاترة،  دوغقت  إلى 
اهللا، بض ُتطئص سطغعط صعاظغظ الضفر، والمسطمعن شغ 
ذغض افطط أذقء خاظسعن ُتظعإ خغراتعط وتخإ شغ 
جغعب الثول الضاشرة. وضما ورد شغ تثغث تثغفئ بظ 
الغمان الثي غخش شغه خسعد افطئ وعئعذعا: «ضاَن 
الظَّاُس َغْسأَُلعَن َرجعَل اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َسِظ الَثْغِر، وُضْظُئ َأْجأَُلُه 
إظَّا  اهللاَِّ  َرجعَل  غا  َشُصطُئ  ُغْثِرَضِظغ،  َأْن  َطَثاَشَئ  رِّ  الحَّ َسِظ 
، َشَةاَءَظا اهللاَُّ بعثا الَثْغِر، َشعْض َبْسَث  ُضظَّا شغ َجاِعِطغٍَّئ وَحرٍّ
رِّ  ؟ صاَل: َظَسْط ُصطئ:وعْض َبْسَث ذلَك الحَّ عثا الَثْغِر ِطظ َحرٍّ
ِطظ َخْغٍر؟ صاَل: نََعْم، وفيِه َدَخٌن ُصطُئ: وطا َدَخُظُه؟ صاَل: َقْوٌم 
يَْهُدوَن بغريِ َهْدِيي، تَْعِرُف منهْم وتُْنِكُر ُصطُئ: َشعْض َبْسَث ذلَك 
؟ صاَل: نََعْم، ُدَعاٌة إىل أَبَْواِب َجَهنََّم، َمن أََجابَُهْم  الَثْغِر ِطظ َحرٍّ
إلَْيَها َقَذُفوُه ِفيَها ُصطُئ: غا َرجعَل اهللاَِّ، ِخْفُعْط َلَظا؟ َشصاَل: ُهْم 
ِمن ِجلَْدتَِنا، ويََتكَلَُّموَن بأَلِْسَنِتَنا ُصطُئ: َشما َتْأُطُرِظغ إْن َأْدَرَضِظغ 
َلْط  شإْن  ُصطُئ:  تَلَْزُم َجاَمَعَة املُْسلِِمنَي وإَماَمُهْم،  صاَل:  ذلَك؟ 
َغُضْظ لعْط َجَماَسٌئ وَق إَطاٌم؟ صاَل َفاْعَتِزْل تِلَك الِفَرَق كُلََّها، 
ولو أَْن تََعضَّ بأَْصِل َشَجَرٍة، حتَّى يُْدِركََك املَْوُت وأَنَْت عَىل ذلك». 
طما غآضث لظا أن افطئ اإلجقطغئ تظاضج وتخئح شغ 
وغقت وحر إذا خالفئ اإلجقم، وتظعخ وتخئح شغ 

رتمئ وخغر واظاخار تغظ تامسك باإلجقم.
باملعروِف  لَتأُمُرنَّ  بَيِده  نَْفيس  «والَّذي  ملسو هيلع هللا ىلص:  الظَّئغُّ  وَغصعُل 
ولَتنَهُونَّ عن املنكَِر، أو لَُيوِشكَنَّ اللُه أن يبَعَث َعليكُم ِعقاباً ِمنه، ثُمَّ 

تَْدعونَه فال يَسَتجيُب لكُم».
وطظ اآلغات افخرى الاغ غطائج شغ تفسغرعا السثغث 
﴿َوَكَذلَِك  جئتاظه:  صعله  صخث  سظ  أو  جععًا  إطا 
َُكونُوا ُشَهَداَء بَلَ اجَّاِس َويَُكوَن  ًة وََسطاً حِكّ َمّ

ُ
َجَعلَْناُكْم أ

الرَُّسوُل َعلَْيُكْم َشِهيداً﴾ [الئصرة: ١٤٣].
رعا الئسخ وطظعط طظ غسمعن سطماء ودساة  شصث شسَّ
تفسغرات تثغبئ طعاضئئ لطعاصع الفاجث وظابسئ طظ شصه 
العجغمئ وبصاشئ اقجاسقم، وصالعا بأن العجط عع طا 
والاثغظ!  السطماظغئ  بغظ  وطا  واقساثال،  الاطرف  بغظ 
شظادوا بالعجطغئ والثغظ المساثل، طما خثع الضبغرغظ 
المشطعذئ  الافسغرات  عثه  أن  طاشاشطغظ  الظاس،  طظ 
تغارات  إلى  افطئ  وتصسغط  الفاظئ  وصعع  إلى  تآدي 
إرعابغ  وذاك  طاطرف  وذاك  طساثل  شعثا  طاظازسئ؛ 
الثقشات  شاظحأ  رجسغ...  وذاك  طاتدر  طسطط  وذاك 

شالعجطغئ  وتمجصا.  تحااا  افطئ  وتجداد  والظجاسات، 
صاسثة رأجمالغئ، ولغسئ طظ اإلجقم شغ حغء.

ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  صاله  طا  لـ(َوَجطاً)  الختغح  الافسغر  إن 
الظاس،  سطى  حعثاء  لغضعظعا  أخغارا»،  أي  «سثق، 
لطمسطمغظ  أراد  شفظه  السثالئ.  تصادغ  والحعادة 
أبئئ  الصغاطئ  غعم  الظاس  سطى  حعثاء  غضعظعا  أن 
الضرغمئ  اآلغئ  عثه  شفغ  (وجطاً).  بصعله  سثالاعط 
اإلجقم  أطئ  به  ُوِخفئ  الثي  العجط  طسظى  غصارن 
افطط  سطى  افطئ  حعادة  عما:  إضاشغغظ  بمسظغغظ 
افخرى، وحعادة الرجعل طتمث خطى اهللا سطغه وآله 
وعثا غاططإ طظ افطئ  اإلجقطغئ.  وجطط سطى افطئ 
اإلجقطغئ أن تاخثر السالط وتصعده ضغ تطاجم بمسظى 

(وجطا) لضغ تصغط التةئ سطى الظاس.
أو  واقساثال،  بالاطرف  العجط  لمسظى  دخض  ق  إذن 
الثي  العجط  بالتض  أو  الماظاصدات،  بغظ  بالاسعغئ 
وإظما  المسطمغظ،  سطماء  وبسخ  الشرب  به  غصعل 
سطى  الحعادة  غساطجم  الثي  بالسثل  واضتئ  سقصاه 
الظاس، وبالثغر الثي غاططئه تمض العثاغئ إلى السالط، 
شالثغرغئ عغ خظع السثل، وعما طساً خفاان طططعباان 
رجعسا  المظضر  سظ  ولطظعغ  بالمسروف  ولفطر  لطائطغس، 
لِلنَّاِس  ْخرَِجْت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ َخرْيَ  ﴿ُكْنُتْم  السابصئ:  اآلغئ  إلى 

َوتُْؤِمُنوَن  الُْمْنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 
ْ
تَأ

ٌة يَْدُعوَن إىَِل  مَّ
ُ
َِّ﴾، وصعله تسالى: ﴿َوحْكَُكْن ِمْنُكْم أ بِاهللا

وَحَِك 
ُ
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن الُْمْنَكِر وَأ

ْ
َرْيِ َويَأ اخلْ

ُهُم الُْمْفلُِحوَن﴾.
وصث بضى رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص تغظ جمع ابظ طسسعد رضغ 
اهللا سظه غاطع سطى طساطسه صعله تسالى: ﴿َفَكْيَف إَِذا 
َشِهيداً﴾ ٍة بَِشِهيٍد وَِجْئَنا بَِك بَلَ َهُؤَالءِ  مَّ

ُ
ِجْئَنا ِمْن لُكِّ أ

صال: تسئك، والثطعع تارصرق طظ سغظغه، وضأظه سطغه 
أتعال  إلغه  جاآول  طا  غاعصع  ضان  والسقم  الخقة 
شغ  ذعا  شرَّ وطا  بسثه،  طظ  أتثبعه  وطا  المسطمغظ! 
شغ  تسئئعا  وطا  ترطات!!  طظ  أضاسعا  وطا  اهللا،  جظإ 
إضساف لتالعط وإشصادعط المضاظئ المرطعصئ الاغ تطغص 
بعط!! وذلك بسث أن ُأجصطئ دولاعط التصغصغئ دولئ 
الثقشئ، وتمجصئ أصطارعط أحقء شغ دوغقت عجغطئ 
ق تصعى أن تثشع سظ ظفسعا أغئ أخطار خارجغئ، وق 

تمطك طسعغات ظحر العثى واإلجقم إلى السالمغظ.
إلى  اإلجقطغئ  افطئ  لسعدة  ذرغص  أصخر  ضان  لثلك 
بما  التضط  إلى  سعدتعا  عع  العجط  طفععم  تطئغص 
دولئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  واجاؤظاف  اهللا  أظجل 
اإلجقم التصغصغئ دولئ الثقشئ. سظثعا تساتص عثه 
افطئ الضرغمئ أن تعخش بالثغرغئ وبأطئ العجط، أطئ 
السالمغظ.  إلى  التصئ  الرباظغئ  الرجالئ  تاططئ  السثل، 
وعثا غتااج إلى تاضط طسطط سطى رأس دولئ إجقطغئ 
صعغئ غرساعا وغصعم سطى حآون الظاس شغعا وغتمض 
ططئصا  أجمسغظ،  لطظاس  وسثل  خغر  رجالئ  اإلجقم 
تثغث رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص «كُلُّكُْم َراعٍ َوكُلُّكُْم َمْسؤول َعْن َرِعيَِّتِه»

والثي غسّث أخض تتمض المسآولغئ الاغ جعف غتاجإ 
سظعا اإلظسان غعم الصغاطئ.

الثضرى  ظسغح  وظتظ  والغعم  المسطمعن:  أغعا  شغا 
الـ١٠٠ لعثم الثقشئ، ظةثد السجم وظحث المسغر بأن 
ظسعد شسق وتصغصئ خغر أطئ أخرجئ لطظاس ظصعدعا ظتع 

 العثاغئ والاعتغث وجغادة السالط

والصاظعظغئ بض وتاى الظعاب الفرظسغغظ أظفسعط.
والمساشرب وطا غثسع لطثعحئ عع أن التضعطئ الغمظغئ 
ق تترك جاضظا تةاه عثه الصدغئ وق تسمض لافسغطعا 
ضاظئ  وإن  المالغئ  بسعائثعا  الثولئ  طغجاظغئ  رشث  وق 
صطغطئ، طصابض طا تةظغه شرظسا طظ سائثات، ولعق تترك 
الحسإ الفرظسغ وظعابه لما ذضرت الصدغئ تاى اآلن، 
وضأنَّ عثه التضعطئ وضسادتعا طظفخطئ تماطا وطشغئئ 
سظ صداغا حسئعا غغر طضاربئ لما غساظغه طظ خسعبئ 
شغ تعشغر لصمئ السغح ظاعغك سظ غغرعا طظ طاططئات 
التغاة، راضغئ بما تةظغه طظ أطعال لتسابعا الثاص 

وازدغاد أرخثتعا الئظضغئ.
وعثا غآضث المآضث طظ أن تضام المسطمغظ طعظفعن 
حغؤاً،  أطرعط  طظ  غمطضعن  وق  الضاشر  الشرب  لثى 
شالسصعد الاغ تط إبراطعا شغ الفارة الماضغئ شغ سعث 
حرضئ  طع  جعاء  خالح،  اهللا  سئث  سطغ  المةرم  العالك 
شغ  الساططئ  الظفطغئ  الحرضات  طظ  غغرعا  أو  تعتال 
الغمظ، ضطعا سصعد لخالح الحرضات افجظئغئ، شطط غخض 
فعض الغمظ تاى شاات عثه البروة شئقدعط تظاب الشاز 
وعط غسغحعن شغ أزطات طسامرة واظسثام لمادة الشاز! 

شعط ضما صال الحاسر:
ضالسغج شغ الئغثاء غصاطعا الزمأ

والماء شعق ظععرعا طتمعل
شعط غسغحعن سغحئ الضفاف وحئابعط غادروا الئقد 
وتفظئ  افجظئغئ  والحرضات  السغح،  لصمئ  سظ  بتباً 
صثرة طظ تضام الغمظ غأخثون الرحاوى طظ الحرضات 

إلسطائعا اقطاغازات والاعصغع سطى السصعد الةائرة.
إن الشاز عع ططضغئ ساطئ ق غتص لطثولئ أن تاخرف به 
وشص إرادتعا بض غةإ أن تسعد خغراتعا لضض المسطمغظ، 
شسطى أعض الغمظ خاخئ والمسطمغظ ساطئ أن غساسغثوا 
سطى  وغتاجئععا  افجظئغئ  الحرضات  عثه  طظ  تصعط 
ضض شطٍج أخثته وغججعا بعآقء التضام السفعاء أطام 
الصداء السادل لغظالعا ججاءعط شغ دولئ الثقشئ الاغ 
طظ  جغثطخعط  طظ  شعغ  إلصاطاعا  غسمطعا  أن  غةإ 

جعر عآقء التضام وظطمعط.
شإلى طاى جازض عثه التضعطئ تسائغح الثم وافرض 
أعض  جغئصى  طاى  إلى  والبروات؟!  والثغرات  والسرض 
الغمظ جغاساً طزطعطغظ طدطعثغظ وغغرعط ببرواتعط 

وخغراتعط غاظسمعن؟!
أغعا المسطمعن شغ الغمظ وشغ ضض طضان! سعدوا إلى 
دغظضط وحرع ربضط، شالسغح بشغر دغظ اهللا وطظعةه 
الصعغط سغح ضظك ضما عع تالظا الغعم، واسمطعا طع 
دولئ  دولاه  غإصاطئ  التغاة،  لعاصع  لسعدته  الساططغظ 
الثقشئ، الاغ وسثظا بعا ربظا جئتاظه وبحر بعا ظئغظا 
ِة» ضثقشئ أبغ بضر وسمر  ملسو هيلع هللا ىلص «ِخَقَشٌئ َسَطى ِطْظَعاجِ الظُُّئعَّ
وسبمان وسطغ رضغ اهللا سظعط، خقشئ غسعدعا السثل 
َُ غالٌِب َعلى  ّ والثغر والسآدد والظخر والامضغظ، ﴿وَاهللا

 ﴾كَثَر الّناِس ال يَعلَموَن
َ
مرِهِ َولِكّنَ أ

َ
أ

سطى  المتاةئ  الشاضئئ  الفرظسغئ  افخعات  تخاسثت 
طةطج  ظعاب  واسائر  الغمظغئ،  بطتاف  طظحأة  إغقق 
الئرلمان الفرظسغ جضعت تضعطاعط سطى عثا اإلغقق 
إعثارًا لطمال السام الفرظسغ، شصث ضطفئ عثه المظحأة 
طظ خجغظئ شرظسا ٢١٦ ططغعن غعرو، وأسطغ لعا ٤٠٪ 
اإلغقق  عثا  وغآدي  الفرظسغئ،  تعتال  حرضئ  لخالح 
الشاز  سطى  تخعلعا  طظ  شرظسا  ترطان  إلى  برأغعط 
طةاظا وتخعلعا سطى إغرادات ضئغرة طظ عثه المظحأة، 
شصث ذضر طعصع اإلطارات ٧١ اإلخئاري باارغت ١٣ ضاظعن 
ظائئا  وخمسعن  واتث  "وجَّه   ٢٠٢٠ افول/دغسمئر 
لعزغر الثارجغئ جان إغش لعدرغان،  شرظسغا، اجاةعاباً 
بطتاف  طظحأة  سطى  اإلطاراتغئ  الصعات  جغطرة  بحأن 
الشازغئ الاغ تثغرعا حرضئ تعتال الفرظسغئ، بمتاشزئ 

حئعة، جظعبغ الغمظ".
تةظئًا  طسرسئ  الفرظسغئ  التضعطئ  تترضئ  ذلك  وإزاء 
لطمتاجئئ الصاظعظغئ، وصابض جفغرعا حثخغا طتاشر 
حئعة بظ سثغع شغ الرغاض "شصث خرح بظ سثغع أن 
لصاءه طع السفغر الفرظسغ جان طاري جاشا ضان لمظاصحئ 
وتطعغر الحراضئ شغ طةال إظااج وتخثغر الظفط والشاز 
شغ طتاشزئ حئعة، تسإ صعله، شغما غرى طراصئعن أن 
افطر طاسطص بمظحأة بطتاف الشازغئ شغ رضعم" (وضالئ 
الفرظسغئ  التضعطئ  جاظإ  طظ  عثا  اإلخئارغئ)،  سثن 
وظعابعا الماتثبغظ باجط الحسإ الفرظسغ الثي غرى، 
سطى تث تسئغره، أن عثه المظحأة وطا تظاةه طظ غاز 
عع ططك لعا جمتئ لعا التضعطئ الغمظغئ باقجافادة 
طظه والاربح، شصث خرح الظائإ شغ الئرلمان الفرظسغ 
جغئساغان ظادو لصظاة الةجغرة باارغت ٢٠٢٠/١٢/١٦
"بأن ضاشئ السظاخر الاغ لعا سقصئ بمعصع حرضئ تعتال 
الفرظسغئ شغ بطتاف بالغمظ، تآضث أن بارغج ضاظئ 
سطى سطط بسغطرة اإلطارات سطى عثا المعصع وارتضاب 

جرائط ترب شغه".
وضاظئ الحرضئ الفرظسغئ السمقصئ الاغ تمطك ظتع ٣٩

بالمائئ طظ طحروع تخثغر الشاز الطئغسغ المسال شغ 
طظطصئ بطتاف بمتاشزئ حئعة، غادرت الغمظ طططع السام 
٢٠١٥، تتئ ضشط السمطغات التربغئ وتثععر افوضاع 
افطظغئ شغ الئقد. وبثأ الغمظ سمطغئ إظااج وتخثغر الشاز 
الطئغسغ المسال سام ٢٠٠٩ بإجمالغ ذاصئ إظااجغئ ٦,٧

طقغغظ ذظ طاري جظعغاً، وجاعمئ سائثات خادرات 
الشاز بتعالغ ٦,٩٪ و٥,١٪ طظ إجمالغ إغرادات المعازظئ 

الساطئ ساطغ ٢٠١٤ و٢٠١٥ سطى الاعالغ.
 شعثه المظحأة تسائر طظ أضئر المحارغع اقجاراتغةغئ 
شغ الغمظ والاغ تدت لطمغجاظغئ الغمظغئ ظتع ٤٥٪ طظ 
سائثات الدرائإ، وغسمض بعا طا ق غصض سظ ١٢ ألش 
ساطض، طظعط ٦٠٪ طظ السمالئ الغمظغئ. غغر أن اإلطارات 
وطظث سام ٢٠١٥ وطظث جغطرتعا سطى المظحأة صاطئ 
بإغقصعا وتتعغطعا إلى طسسضر وجةظ سسضري جري 
اإلظساظغئ  التصعق  طظزمات  ضض  وخرخئ  طظه  ضةئ 

شرظسا تسمض لقجاغقء سطى الشاز يف بطتاف 
وأعض الغمظ غطعبعن وراء لصمئ السغح
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة أم طتمث الفاتح – الغمظـ 
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