
تغث  أتثاث  طظ  الغعم  الئطث  درسا  تحعثه  طا  إن 
إغران  وطرتجصئ  الحام  ذاغغئ  سخابات  تتاخرعا 
وتجبعا شغ لئظان سطى سغظ روجغا المةرطئ والظزام 
عظاك  الخادصغظ  البعار  أن  غزعر  الخطغئغ،  الثولغ 
المةث  آغات  أجمى  الاارغت  خفتات  سطى  غسطرون 
العصئ  شغ  وعط  والخمعد،  الرجعلئ  طعاصش  وأروع 
الحمال  طظاذص  شغ  إخعاظعط  غساظخرون  ظفسه 
بسث  غةثوا  لط  الحثغث  ولفجش  أظعط  إق  المترر، 
وافذفال  البضالى  خرخات  غطئغ  لظثاءاتعط  خثًى 
والحغعخ والةرتى وغبأر لثطاء الحعثاء، ولط غةثوا 
المامرجغظ  الخادصغظ  السظاخر  طظ  اجاةابئ  بسث 
الثئرة  بفدض  الصاال  وشظعن  السقح  أظعاع  سطى 
المةرطغظ  ضث  الصاال  جاتات  شغ  اطاطضععا  الاغ 
سثم  وأطا  والمسطمغظ.  اإلجقم  سطى  والتاصثغظ 
السثد  لصطئ  جئئه  غسعد  شق  الخرخات  لاطك  تطئغاعط 
غاعصعن  رجال  المتررة  المظاذص  شفغ  والسااد، 
اإلجرام  ظزام  ضث  المسارك  ولفاح  إخعاظعط  لظخرة 
وظخرة إخعاظعط. وإظما غسعد إلى الثور الثئغث الثي 
لسخابات  غدمظ  الثي  الارضغ  الداطظ  به  غصعم 
تةمغث  أطرغضا  تصعده  الثي  الخطغئغ  ولطتطش  أجث 
الةئعات سئر تضئغض الصادات الثغظ تط حراء ذطمعط 
جسض  الثي  افطر  الصثر،  السغاجغ  بالمال  وربطعط 
غطغزئ  وسخا  لتاضظاعط،  ظطمئ  ذعاغغئ  طظعط 
تظفغعط  أو  المثطخغظ  تسةظ  البعرة  أسثاء  غث  شغ 
اإلجرام،  ظزام  ضث  سمض  وأي  الةئعات  شاح  وتمظع 
وتدغص سطغعط طسغحاعط وتفرض سطغعط الدرائإ 
غطسئه  الثي  الصثر  الثور  إلى  باإلضاشئ  والمضعس. 
عمط  غبئطعن  الثغظ  والمفسثة  المخطتئ  حرسغع 
شغ  العاصع  تخعغر  سئر  البائرغظ،  الشاضئغظ  الحئاب 
المترر بأظه واصع اجادساف، وشغ المصابض غخعرون 
لعط صعة الظزام بأظعا ق تصعر وأن خطفه صعى تثسمه 
ذاسئ  إق  سطغظا  وطا  وغغرعط  وإغراظغغظ  روس  طظ 
اإلجقم  وضأن  الظاس  دطاء  سطى  والمتاشزئ  الصادة 
ق غعجإ سطغعط ظخرة افعض واإلخعان! إن إبط عثه 
شغ  عع  طسامر  بحضض  ُتسفك  الاغ  الجضغئ  الثطاء 
الاغ  المرتئطئ،  الصغادات  ظطط  سطى  الساضاغظ  رصاب 
الحام  أعض  سطى  واجاأجثت  اإلجرام  ظزام  عادظئ 
طصعطات  وجتإ  وصرارعط  جططاظعط  جطإ  وتاولئ 
طرتطئ  إلى  لاعخطعط  سظثعط،  والخمعد  الصعة 
الغأس واقجاسقم، وأحرضئ طسعا شغ جئغض تتصغص 
أجالغإ  شغ  أبثسئ  الاغ  العظغفغئ  التضعطات  ذلك 
وافتاوات  الدرائإ  شرض  سئر  الممظعب،  الادغغص 
والمضعس سطى الظاس، ورشع افجسار واتاضار السطع 
واتئاع  والاسطط  الصمع  سظ  ظاعغك  والثثطات، 
جغاجئ تضمغط افشعاه. وضثلك ق ظظسى دور خطئاء 
المساجث الثغظ تشاشطعا شغ خطئعط سما غتخض شغ 
الدشط  خقل  طظ  ظخرتعا  شغ  افطئ  وواجإ  درسا 
سطى الصادة لفاح طسارك تربك الظزام وتظعغ التخار.

ظسط إن العاجإ عع شاح طسارك تصغصغئ سطى الساتض 
التاضظئ  سطى  العاجإ  أن  ضما  الظزام،  تاضظئ  تغث 
لغشغروا  ودسعتعط  السظاخر  طظ  المثطخغظ  اتادان 
صغادة  واتثاذ  الماثاذلغظ،  المرتئطغظ  الصادة  سطى 
خادصئ طظ إخعاظعط الحرشاء الخادصغظ، غصعدوظعط 
ظتع ظخرة إخعاظعط وطعاخطئ بعرتعط بسث تختغح 
التمراء،  الداطظغظ  خطعط  لغضسروا  طسارعا؛ 
وغةامع المثطخعن تتئ راغئ واتثة تسمض لاتصغص 
إلجصاط  التاجمئ  المسارك  بفاح  الحام  بعرة  بعابئ 
شختتعا  اإلجقم.  تضط  وإصاطئ  اإلجرام  ظزام 
جططاظضط  واجاسغثوا  الحام،  أعض  غا  طسارضط 
المسطعب، واجارجسعا صرارضط المخادر، واسمطعا طع 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  الاترغر  تجب 
والفقح  الثظغا  شغ  الخقح  ذلك  شفغ  الظئعة،  طظعاج 
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السغاجغغظ  واخاقف  السغاجغ،  الصرار  وتثة  أزطئ   -٤
بغظ المآجسات افطرغضغئ وافتجاب والحرضات.

٥- تتثغات طضاشتئ اإلرعاب سالمغاً بض وداخطغاً (اإلرعاب 
الثاخطغ) باساراف باغثن.

٦- طعاجعئ الخسعد الضئغر لصعى جثغثة ظاغةئ اخاقل 
أطرغضا  واضطرار  السالمغئ،  الصغادة  لثغمعطئ  الظزرة 
ضطفعا  بسثطا  الثطش  طظ  الصغادة  اجاراتغةغئ  قباثاع 
الاثخض المئاحر؛ طظ خقل اجاثثام افدوات والسمقء 
والثول شغ طصثطئ الخراسات والتروب ظغابئ سظ أطرغضا 
والحراضئ  الاساون  اجاراتغةغئ  وإسادة  لعا،  وخثطئ 
والمحارضئ بسث صطغسئ شغ زطظ تراطإ، وتفسغض دور 
الافرد  ظزرغئ  اجاتالئ  بسث  والسمقء  افدوات  تطك 
السالمغ، وطتاولئ الافرغ لثطر طمضظ صادم وعع خسعد 
الاأخر،  تط  إن  اقتاعاء  واجاتالئ  أخرى،  دولغئ  صعى 

والسضعت سطغعا طع تراجع طرضج أطرغضا ظاغةئ افزطات.
تغث  افخئار  شغ  ورد  طا  ظثضر  الترب؛  ضطفئ  باظغاً: 
الترب  سطى  دوقر  ترغطغعن   ٢ طظ  أضبر  أطرغضا  أظفصئ 
شغ أششاظساان خقل ٢٠ ساطاً، طظث ١١ أغطعل/جئامئر 
الاغ  المغجاظغئ  أن  أطرغضغئ  وبائص  وأظعرت  ٢٠٠١م، 
دوقر  ططغعن  الـ٣٠٠  تةاوزت  أششاظساان  شغ  ُأظفصئ 
غعطغاً، تحمض عثه افرصام الرئغسغئ ٨٠٠ ططغار دوقر 
دوقر  ططغار  و٨٥  المئاحرة  التربغ  الصاال  تضالغش  طظ 

لاثرغإ الةغح افششاظغ.
وصث ضطفئ الترب شغ أششاظساان أطرغضا خسائر بحرغئ 
صدعا  الثغظ  افطرغضغغظ  الةظعد  سثد  بطس  إذ  ضئغرة، 
عظاك تعالغ ٢٥٠٠ جظثي، ضما ُصاض طا غصارب ٤٠٠٠

طاساصث طثظغ أطرغضغ.

تصائص وسرب 
طظ ترب أششاظساان

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغ

االنسحاب من أفغانستان 
أسبابه وتداعياته

الفخائض  وطثاطش  افطئ  غثسع  الاترغر  تجب  إن 
والمثطخغظ الثغظ بالسططئ شغ أششاظساان إلى 
الثقشئ  إصاطئ  وضرورة  التغعغئ  افعمغئ  إدراك 
لمسدطئ  التصغصغ  التض  أن  إلدراك  الراحثة 
أششاظساان والمظطصئ ق غضعن طظ خقل طتادبات 
إصاطئ  خقل  طظ  وإظما  لطترب،  واجامرار  جقم 
وتطئغص  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
اإلجقم ضاطق. فجض عثا، شطادسعا أغثغضط بغث 
تجب الاترغر وأدرضعا أن اهللا غعإ ظخره فولؤك 

الثغظ غظخرون اإلجقم.

اصرأ شغ عثا السثد:

- خراع الفرصاء شغ تعظج تبئغئ لطعغمظئ الفضرغئ 

   والسغاجغئ لطشرب  ...٢

- طآتمر بشثاد جغادة طجسعطئ بثسط عح ...٢

- الشرب عع خاظع خطاب الضراعغئ وطشثغه وغّثسغ طتارباه!! ...٣

- اإلجقم والسطماظغئ وجثاشئ الاعاشص  ...٤

- الثغضااتعرغئ وظزام التضط شغ اإلجقم...٤

http://www.alraiah.net :الرائث الثي ق غضثب أعطه                               السثد: ٣٥٤ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ  افربساء ٢٤ طظ طترم ١٤٤٣ عـ المعاشص ١ أغطعل/جئامئر ٢٠٢١ طـ                                  

ضطمئ السثد

غالئاً طا ُتفرز ظاائب التروب الطعغطئ الضبغر طظ الثروس 
طظ  ُغسافاد  طا  طظعا  غاثّغر  أْن  المرء  شسطى  والسئر، 
شغدسعا  العاصع،  سطى  إجصاذاتعا  وطقتزئ  ظاائةعا، 
الثروس  تطك  طظعا  تآخث  الاغ  التصائص  طظجلئ  شغ 
والسئر الاغ تأتغ ضمظ جغاق جغاجغ وتارغثغ طعط، 
شغظافع بعا المةامع شغ ظعداه واجاصقلغاه وتتّرره.

وترب أششاظساان عغ طبال جغث قجاظئاط طبض تطك 
طساضئرة  سزمى  دولئ  بغظ  دارت  ضعظعا  التصائص 
غساظثعا شغعا تتالفعا الثولغ واإلصطغمغ المظاشص لعا 
طظ جعئ، وبغظ ترضئ إجقطغئ بسغطئ طاعاضسئ لط 
تةث طظ غساظثعا جعى حسئعا الفصغر المستعق طظ 

جعئ أخرى.
التصغصئ افولى: الصعى السزمى غمضظ أْن تعجطعا 

صعى خشغرة تماطك إرادة الصاال
الماطعر  الفااك  بالسقح  المثجةئ  الضئرى  الصعى  إّن 
ضأطرغضا صث ُتعجم صطساً طظ صعى خشغرة ق تماطك إق 
صطغقً طظ الصعة المادغئ ضترضئ ذالئان، ولضظ صعتعا 
التصغصغئ تاةطى باإلرادة والسجغمئ والخئر، شاظستاب 
طظ  ظعع  صطساً  عع  أششاظساان  طظ  المثل  أطرغضا 
العجغمئ والعروب طظ صعة بسغطئ، وصث اسارف باغثن 
بثلك شصال بأظه ق غمطك خغارًا آخر جعى اقظستاب، 
وأضاف: "طا ظراه اآلن ُغبئئ أّظه طا طظ صعة سسضرغئ 
غمضظعا تشغغر طةرى افتثاث شغ أششاظساان المسروشئ 

بأّظعا طصئرة الشجاة".
التصغصئ الباظغئ: الصعى السمغطئ صعى عّحئ جرغسئ 

السصعط
جرغسئ  عحئ  تضعن  طا  دائماً  السمغطئ  الصعى  إّن 
السصعط طعما اظافثئ بالسقح والسااد المصثم لعا، 
فظعا بضض بساذئ ق تمطك صاسثة حسئغئ ذاتغئ ترضظ 
شعغ  اجاسمارغئ،  خارجغئ  صاسثة  تماطك  وإظما  إلغعا، 
بمبابئ صعى طرتجصئ غرغئئ سظ جسط افطئ، صعى خاظئ 
غفسر  طا  وعثا  وأطاعا،  حسئعا  وخاظئ  ورجعله،  اهللا 
وعروب  السمغطئ،  افششاظغئ  التضعطئ  جصعط  جرسئ 
ذالئان  لمصاتطغ  الثولئ  تارضا  غاظغ،  أحرف  رئغسعا 
الثغظ ذالما ترض سطى صاالعط، شةغح غاظغ لط ُغئِث 
أغئ طصاوطئ تثضر، وتئثرت صعاته الاغ غئطس تسثادعا 
٣٠٠ ألش طصاتض أطام طصاتطغ ذالئان الثغظ ق غمطضعن 

جعى أصض طظ ظخش عثا السثد.
التصغصئ البالبئ: الامسك بالصعة الفضرغئ اإلجقطغئ 

وسثم الاظازل سظعا جئإ رئغج لقظاخار والئصاء
ضان  ولع   - الترضئ  لثى  اإلجقطغ  الفضر  وجعد  إّن 
طتثودًا - والبئات سطغه، غسغظعا سطى الئصاء والخمعد، 
وعع جئإ رئغسغ لقظاخار، وترضئ ذالئان تثاوم سطى 
ذطإ السطط الحرسغ، وتسطط أشرادعا وتسطط الظاس الثغظ 
تتئ جططاظعا حغؤاً طظ البصاشئ اإلجقطغئ، وعثا غسائر 
طظ البئات سطى الفضر اإلجقطغ والامسك به، وسثم 

خططه بالمفاعغط الشربغئ.
بصاشاعا  سظ  تظازلئ  الاغ  الترضات  شإن  وبالمصابض 
والتدارة  اإلجقم  بغظ  الاعشغص  وتاولئ  اإلجقطغئ، 
الشربغئ، وطساغرة البصاشئ اقجاسمارغئ بثساوى الاةثغث 
والتثابئ، اباثاًء طظ ترضات طتمث سئثو وجمال الثغظ 
ُضّطعا  تعظج،  شغ  الظعدئ  بترضئ  واظاعاًء  افششاظغ، 

شحطئ وتقحئ وضان طخغرعا الجوال واقظثبار.
الترغئ  بحسارات  الاحّثق  الرابسئ:  التصغصئ 
وتمضغظ  والتثابئ  والاسثدغئ  والثغمصراذغئ 
شغ  ضئرى  ضثبئ  إق  عع  إْن  اإلظسان  وتصعق  المرأة 

سمطغئ الاترغر أو الاشغغر ق صغمئ لعا
إّن إذقق طبض عثه الحسارات المثجعجئ العثف طظعا 
تتصغص  سظ  الترضئ  وترف  الاترغر،  سمطغئ  سرصطئ  عع 
سطى  تآبر  ق  أوعام  طةرد  أّظعا  بئئ  وصث  أعثاشعا، 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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رئغج  إدارة  ولغث  لغج  أششاظساان  طظ  اقظستاب 
أطرغضا التالغ جع باغثن وإظما تط التثغث شغه شغ سعث 
الرئغج افجئص باراك أوباطا تغث أوضح طصال "شعضج" 
أن إدارة أوباطا الةثغثة ظاصحئ شغ سام ٢٠٠٩م طا إذا 
ضان غظئشغ زغادة طساعغات الصعات شغ أششاظساان بسث 
طا غصارب طظ بماظغ جظعات طظ الترب الاغ شحطئ شغ 
إخماد تمرد صعات ذالئان الاغ أذغح بعا، وصال باغثن 
شغ أتث اقجاماسات إظه طظ غغر المسآولغئ إضاشئ طجغث 
طظ الصعات شغ أششاظساان، وأضاف: "ظتظ ظطغض شصط 

أطث الفحض".
شغ سام ٢٠١٥م ضاإ السثغث طظ الساجئ افطرغضغغظ 
شغ  جظعات  طظث  بالفسض  الترب  خسرت  أطرغضا  أن 
"درء  عغ:  المائصغئ  العتغثة  المعمئ  وأن  أششاظساان 

اقظعغار المتاعم فششاظساان طآصااً" (الصثس السربغ).
وصئض التثغث سظ تثاسغات اقظستاب ق بث طظ بتث 

أعط أجئابه:
لطئغسئ  جاء  أششاظساان  طظ  افطرغضغ  اقظستاب  أوقً: 
اجاراتغةغئ  بسث  الةثغثة  افطرغضغئ  اقجاراتغةغئ 
(المتاشزغظ) الاثخض افطرغضغ المئاحر شغ التروب شغ 
طظ  الاثخض  عثا  سظ  ظاب  طا  خاخًئ  اإلجقطغئ؛  الئقد 
إخقل ضئغر شغ صثرة أطرغضا سطى الماابسئ والمدغ صثطًا 

تتئ وذأة أزطات وتتثغات ضئرى، وطظ أبرزعا:
١- أزطئ طئثأ باثطغ الضغان سظ تمض المئثأ خارجغاً؛ 
بتغث أخئح اقجاسمار غاغئ بثل ضعظه ذرغصئ، شدًق 

سظ إدخال طظزعطئ تحرغسات طظ غغر المئثأ داخطغاً.
٢- أزطئ صغادة السالط وبثاغئ التثغث سظ تراجع الصغادة 

افطرغضغئ لطسالط وبروز شضرة تسثد افصطاب والصعى.
٣- أزطئ وتثة المةامع شغ أطرغضا وبثاغئ الاحرذم.

یا أهل الشام
أدرکوا ثورتکم

بصطط: افجااذ تسظ تمثان

إن ضغان غععد صائط سطى الشثر والتصث وظصخ السععد، ولظ غعصش جرائمه ضث أعض شطسطغظ وطظعا اساثاءاته 
وتخاره فعض صطاع غجة إق اصاقسه طظ جثوره، وعثا لظ غضعن إق بإجصاط افظزمئ التاطغئ له؛ طظ ظزام 
أتثاث  بسث  طئاحرة  اقتةاعغظ  بضق  رشح  طسئر  إغقق  طفاجأ  بحضض  شغسطظ  التخار  غحارضه  الثي  السغسغ 
افجئعع الماضغ، إلى الظزام افردظغ الثي أحاد رئغج وزراء ضغان غععد ظفاالغ بغظئ بالسقصئ طسه أغدا 
بسث افتثاث الثاطغئ، إلى افظزمئ العقطغئ الصائمئ شغ ججغرة السرب، وعثا لظ غضعن إق بالثطاب السغاجغ 
العاسغ لفطئ اإلجقطغئ وأعض الصعة والمظسئ شغعا إلظعاء عثه المعجلئ الاارغثغئ والخفتئ السعداء شغاترضعا 
ظتع افرض المئارضئ لاطعغرعا طظ غععد وتثطغص أعطعا طظ الثل والتخار واقضطعاد. إن ضغان غععد 
غمضر بأعض الدفئ الشربغئ وصطاع غجة وغاتغظ الفرص لسفك دطائعط وتثطغر أطقضعط وإن ضان غتعل بغظ 
ذلك الرغئئ افطرغضغئ التالغئ بسثم تفةر أتثاث شغ شطسطغظ تحشطعا شغ الطتزئ الاغ تسطغ افولعغئ شغعا 
لمطفات أخرى، وأغدًا وضع تضعطئ غععد المعطعض والمعثد بالسصعط، ولضظ عثه الزروف صث تاشغر شظرى 
طجغثًا طظ الةرائط والثطار وجفك الثطاء أو تئصى شغسامر التخار الثي ق تأبه له أطرغضا والتضام السمقء 
الاابسعن لعا ولع جاع طسزط أعض الصطاع، وعثا غعجإ سطى المسطمغظ الاترك لظخرة إخعاظعط الغعم صئض 

.﴾ ُ مُ النَّرصْ يْكُ لَ عَ ينِ فَ مْ يفِ الدِّ وكُ ُ تَنرصَ إِنِ اسْ الشث، صال تسالى: ﴿وَ

أيها المسلمون: غزة وكل فلسط بانتظاركم
لتنقذوها من يهود وتآمر حكامكم
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طفاخطعا"،  ظثر  الثي  الفساد  طظ  وتماغاعا  الثولئ 
رئغج  باسغغظ  وسعده  تظفغث  سظ  بظفسه  غظأى  وظض 
تضعطئ جثغث غضعن طسؤعق أطام رئغج الثولئ، وأظه 
عع الثي جغسغظ أسداء التضعطئ باصاراح طظ رئغسعا، 
المتاجئئ  ذائطئ  تتئ  جغدسه  الــثي  افطــر  وعــع 
الحسئغئ، ولرشخ بسخ الحثخغات تعلغ المظخإ، 
ضما رجتئ بسخ وجائض اإلسقم المتطغئ، طع الثحغئ 
طظ إلةائه إلى إسادة التغاة الئرلماظغئ، جقح خخعطه 

السغاجغغظ.
الرأي  أطام  طأزق  شغ  الغعم  ظفسه  جسغث  صغج  غةث 
ظزام  باشغغر  تطمه  بغظ  بالصرار،  المافرد  وعع  السام، 
الصاظعن  وتسثغض  رئاجغ،  إلى  برلماظغ  طظ  التضط 
غعغأ  طما  تشغغره،  أو  الثجاعر  وتسثغض  اقظاثابغ، 
ذلك  سطى  الصعة  له  ولغج  بالسططئ،  الافرد  له 
طسارضئ  وبغظ  شرظسا،  أي  واٍه،  داسط  إلى  قجاظاده 
داخطغئ طاربخئ وضشعط خارجغئ تثسعه إلى السعدة 
"المئادئ  واتارام  الثجاعري،  الظزام  إلى  بسرسئ 
وإلى  لطمآجسات،  اقجاصرار  وإسادة  الثغمصراذغئ"، 
سطى  جغدطره  طما  الئرلماظغ،  الظحاط  اجاؤظاف 
افغطإ إلى أن غطةأ بخعرة طا إلى حضض طظ أحضال 
التعار طع خخمه الرئغسغ رئغج الئرلمان، الثي لط 
غعشر شرخئ إق وسرَّض به، وغمج طظ صظاته، ضما شسض 
طظ  لمفرزة  تعدغسه  سظث  السسضرغئ  المآجسئ  أطام 
جظعدظا وضئاذظا وعغ تاتعل إلى جمععرغئ أشرغصغا 

العجطى خثطئ فعثاف افطط الماتثة.
شغ  خخعطه  طع  وخراسه  جسغث  صغج  تترضات  تأتغ 
ظض اتاصان حسئغ وبعرة لط تظضفأ شغ أعض تعظج، 
له  أصروا  عط  وق  جغاجغ،  لطرف  اجاسطمعا  عط  شق 
بقدظا،  شغ  ظفعذعط  لفجاظإ  غساصر  ولط  غفسض،  بما 
غسئرون  الظاس  اجامر  بض  سمقئعط،  جططئ  قعاجاز 
وخاروا  التضام،  عآقء  غأتغه  طا  لضض  رشدعط  سظ 
واقساخاطات  باقتاةاجات  بثغاظاتعط،  غسّغروظعط 
شضاظئ  الشدإ،  سظ  الاسئغر  أجالغإ  طظ  وغغرعا 
اجاسمارغئ،  غربغئ  صعى  طظ  وراءه  وطظ  جسغث  صفجة 
"بائرا"  شصام  الظاس،  شغ  غاساظط  بثأ  لشدإ  اجائاصا 
بثق طظعط، غتاب وغعاجط التضعطئ والئرلمان، وغظثد 
بالفساد والطعبغات، تاى لغثغض لساطسه أظه طسارض 
شغ  الخقتغات،  ضض  أغثغه  بغظ  دولئ  رئغج  ق  بائر 
اتةاه اتاعاء إرادة الاشغغر لثغعط، وترشعا سظ السغر 

ظتع الاترر التصغصغ!
تأتغ تترضاته عثه، وعع المععوس بالفضر السغاجغ 
الشربغ، ضسائر العجط السغاجغ شغ تعظج، وق غرى 
الصائط  الشربغ  الافضغر  خقل  طظ  إق  وإدارتعا  التغاة 
سطى شضرة شخض الثغظ سظ التغاة، أي سطماظّغئ تفخض 
ضثلك  غرى  ق  وعع  المسطمغظ.  تغاة  سظ  اإلجــقم 
اإلجقم،  أعض  حآون  شغ  افجظئغ  الاثخض  شغ  ضغرا 
طسائرا ذلك طظ السقصات الثولغئ، تأتغ تترضاته تطك، 
اجائاصا لعسغ تظاطى شغ الظاس وصث خارت طظاثغاتعط 
وأتادغبعط وطعاصفعط تطرح الصداغا التصغصغئ وترى 
التطعل شغ وجعئ ظزرعط المظئبصئ سظ سصغثة ق إله 
إق اهللا طتمث رجعل اهللا، وبثأت تاةطى أطاطعط تصغصئ 
أن طظ غاخثرون المحعث السغاجغ غصعدوظعط إلى 
شغ  المسطمغظ  تغاة  سظ  اإلجــقم  تفخض  سطماظّغئ 
تعظج ودغمصراذغئ تمضظ لطصعي شصط طظ العخعل 
إلى طراضج الصرار واجامرار لاتضط الصعى اقجاسمارغئ 

 شغ بقدظا
* رئغج المضاإ السغاجغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ تعظج

سصث طآتمر بشثاد غعم السئئ المعاشص ٢٠٢١/٨/٢٨
شغ ظروف إصطغمغئ وسالمغئ طأزوطئ بغظما أضث طخطفى 
الضاظمغ رئغج العزراء السراصغ أن بقده تطسإ دورا 
طعما شغ المظطصئ باتصغص الاعثئئ شغعا، وأن المآتمر 

طعط لطمظطصئ ضضض ولغج لطسراق شصط.
غأتغ عثا المآتمر وصث برزت طعاصش الاأغغث له داخطغا 
وخارجغا؛ شفغ الساتئ السغاجغئ الثاخطغئ دسمئ الصعى 
السغاجغئ خطعة الضاظمغ شغ سصث عثا المآتمر، ضما 
أعمغئ  سطى  طحثدة  لطمآتمر  المثسّعة  الثول  وأغثت 
الثور السراصغ شغ تتصغص اقجاصرار لطمظطصئ سطى طر 

السخعر.
طتطغا أضثت الصعى السغاجغئ بإجماع ططتعظ دسمعا 
إظعاء  شغ  طعمئ  خطعة  أظه  زاسمئ  المآتمر  إصاطئ 
الثقشات بغظ دول الةعار شغ ظض الماشغرات الماسارسئ 
عثا  أن  تجسط  وضثلك  افوجط  الحرق  طظطصئ  شغ 
المآتمر غساسث سطى اجاصرار الئطث جغاجغا واصاخادغا 
وأطظغا، وصث أضث الئغان الثااطغ لطمآتمر عثه افطظغات 
ورؤجاء  السراق  شغ  السغاجغئ  الصعى  بعا  باتئ  الاغ 

العشعد المثسعة لطمآتمر.
الفااح  سئث  المخري  الرئغج  بتدعر  سصث  المآتمر 
السغسغ وططك افردن سئث اهللا الباظغ ورئغج شرظسا 
طاضرون وأطغر صطر تمغط وطسآولغظ ضئار طظ اإلطارات 

وترضغا وإغران والسسعدغئ.

غطسإ  أن  السراق  طظ  ترغث  أطرغضا  أن  ُغزعر  طما 
سطى  ذالئان  جغطرة  بسث  المظطصئ  شغ  طعما  دورا 
أششاظساان، شإن جمغع دول المظطصئ الاغ تسامث شغ 
أطظعا وبصاء تضاطعا سطى ضراجغ التضط باتئ تثحى 
سطى طخالتعا وضراجغعا بسث أتثاث أششاظساان، ضما 
ترغث أطرغضا إجراء ظعع طظ الاظسغص بغظ عثه الثول 
ق  أششاظساان  شغ  جرى  طا  أن  السمقء  ذمأظئ  وضثلك 
غاسثى إلى بصغئ دول المظطصئ، لثلك ظةث أن ضطمات 
رؤجاء العشعد ضطعا أحادت بالسراق وتارغثه وأعمغاه 
شأطرغضا  بغظعط،  شغما  الاظسغص  وضرورة  المظطصئ  شغ 
تتاول سئر تضعطئ الضاظمغ دسط السمطغئ السغاجغئ شغ 
السراق وعثا واضح طظ العالئ اإلسقطغئ خارجغا وداخطغا 
وتأضغث الثسط الثولغ إلجراء اقظاثابات المجطع سصثعا 
بالمراصئئ  والاخرغح  افول،  تحرغظ  طظ  الساحر  شغ 
لقظاثابات  الراشخ  السراصغ  الحارع  إلصظاع  الثولغئ 
ضسابصاعا،  لغسئ  ظجغعئ  وأظعا  العتغث  التض  بأظعا 
ظصاذه،  إتثى  شغ  الثااطغ  الئغان  إلغه  ظعه  طا  وعثا 
وعغ أي أطرغضا تتاول إظعاء تالئ الفعضى والظجاسات 
سام  اتاقله  طظث  السراق  أرض  سطى  الثائرة  اإلصطغمغئ 
ذائفغئ  وتروب  تفةغرات  طظ  ذلك  تئع  وطا   ٢٠٠٣
وتثخض شغ الحآون الثاخطغئ وتثرغإ لطئقد والئظغئ 
الاتاغئ وتسطغض اقجابمار، وتعةغر السضان، وتثطغر 

واظاحار  الثغرات،  وظعإ  الفساد  واظاحار  اقصاخاد، 
الفصر واقظعغار المةامسغ.

إلى  رأجه  طظ  الشارق  السراق  طبض  بطثا  أن  والتصغصئ 
بسئإ  طظعا  ضبغر  الاغ  المحاضض  شغ  صثطغه  أخمص 
أن  له  أّظى  اإلغراظغ،  لطظفعذ  افطرغضغ  افخدر  الدعء 
وجثت  إن  المحاضض  عثه  وأن  الشغر،  طحاضض  غتض 
شعغ بسئإ الائسغئ والسمالئ لثول الشرب، وأغظ عغ 
وعط  طبق  وإغران  السسعدغئ  بغظ  الثارجغئ  المحاضض 
طافصعن سطى تظفغث السغاجئ افطرغضغئ شغ المظطصئ، 
والغمظ خغر حاعث سطى ذلك، شالسسعدغئ وإغران عما 
طظ تعل الغمظ إلى حصاء دائط بترب ذعغطئ ق غسمح 
التض  إلى  وخعق  المسرضئ  تسط  الطرشغظ  طظ  في 

السغاجغ الثي جعف تفرضه أطرغضا.
شعثا المآتمر وغغره طؤات المآتمرات السابصئ لصمط 
الةاطسئ السربغئ ق صغمئ له شغ أرض العاصع ذالما أن 
المآتمرغظ شغه باصعن سطى تئسغاعط وسمالاعط لطشرب، 
طآتمرات  عغ  سظثعا  العصعف  غةإ  الاغ  شالمآتمرات 
الثول ذات السغادة فظعا جعف تئتث بةثغئ طخطتئ 

بقدعا.
إن السئغض العتغث لةطإ اقجاصرار التصغصغ لطمظطصئ 
لغج شغ اقتفاق طع أسثاء اهللا وأسثاء المسطمغظ بض 
عع الامسك الةاد بحرع اهللا الثي به تطمؤظ الظفعس 
نُوا  آمَ ينَ  ﴿الَّذِ تسالى:  صال  الظاس،  غطمؤظ  وبالاالغ 

 ،﴾ لُوبُ ئِنُّ الْقُ رِ اهللاَِّ تَطْمَ كْ رِ اهللاَِّ أَالَ بِذِ كْ ُم بِذِ لُوهبُ ئِنُّ قُ تَطْمَ وَ
وطا ظال طظا الحصاء إق باإلسراض سظ حرع اهللا وسثم 
لَهُ  إِنَّ  فَ ي  رِ ذِكْ ن  عَ ضَ  رَ أَعْ نْ  مَ ﴿وَ تسالى:  صال  تطئغصه، 

ى﴾. مَ ةِ أَعْ يَامَ مَ الْقِ وْ هُ يَ ُ رشُ نَحْ نكاً وَ ةً ضَ عِيشَ مَ
بغظظا  شغما  الحصاء  وأحاع  رصابظا  طظ  أطرغضا  طضظ  شما 
خثور  سطى  الرابدئ  الدرار  تضعطات  إسراض  جعى 
غثغعا  بغظ  واضسغظ  لعط  صئطئ  أطرغضا  واتثاذ  افطئ 
بروات الئقد وأرواح السئاد صرابغظ بصائعط سطى ضراجغ 

طسعجئ الصعائط.
تري بأعض الصعة والمظسئ طظ أبظاء جغعحظا المثطخغظ 
وإخعاظعط  أعطعط  تعل  غطافعا  أن  الئارغظ،  وسحائرظا 
الساططغظ إلصاطئ حرع اهللا وظخرتعط، شئه ظتغا بأطان 
وذمأظغظئ ظسئث اهللا آطظغظ غغر طحرضغظ به حغؤا طظ 

رأجمالغئ جحسئ وق دغمصراذغئ ضثوبئ.
اهللا  وسث  باتصغص  إق  الغعم  لطمسطمغظ  أطض  ق  لثلك 
ورجعله خطى اهللا سطغه وآله وجطط بامضغظ اإلجقم 
الخادصغظ  المآطظغظ  سئاده  واجاثقف  افرض  شغ 
دول  طظ  بثق  المسطمغظ  وتثة  وإصاطئ  المثطخغظ، 
طافرصئ تةامع بتدعر المةرم طاضرون سثو اإلجقم 
بسث  اهللا  حرع  باتضغط  وذلك  ملسو هيلع هللا ىلص،  طتمث  ظئغظا  وسثو 
غغابه سظ العاصع صرظاً طظ الزطط واقجادساف والثظعع 

 لعغمظئ أسثاء اهللا سطى بقدظا وأطاظا

خراع الفرصاء يف تعظج
تبئغئ لطعغمظئ الفضرغئ 
والسغاجغئ لطشرب

ضان لطمضر الثي أتاه الصعى اقجاسمارغئ وباظفغث طظ 
أدواتعا شغ الثاخض، ضث البعرة شغ تعظج، ولطفحض 
الاغ  السغاجغئ،  افذــراف  ضض  تخثته  الــثي  الاام 
تمبطعا  الاغ  والتضعطات  التضط  سحرغئ  شغ  حارضئ 
شغ  افضئر  الثور  لعا  ضان  السام،  الحأن  جغاجئ  شغ 
جغاجّغا،  المةععل  الثجاعري،  الصاظعن  أجااذ  تسطض 
إلى خثارة المحعث السغاجغ شغ تعظج، وعع الثي 
(الامبغض  السغاجغ  لطظزام  طسارضاه  غعطا  غثِش  لط 
اقظاثابغئ،  تمطاه  أبظاء  تسعث،  إظه  تاى  الظغابغ)، 
شغ  شعزه  تال  شغ  قتصا  ظغابغئ  اظاثابات  تةري  بأق 
اقظاثابات، واقجاساضئ سظعا بالثغمصراذغئ الامبغطغئ 

سظ ذرغص المةالج المتطغئ والةععغئ والمرضجغئ.
الثاخض  شغ  السغاجغ  لطسظث  الفاصث  وعــع  أظــه  إق 
المدئعسغظ  والمبصفغظ  السغاجغغظ  ضسائر  وإلغماظه 
إلى  اقجاظاد  بتامغئ  الشربغئ،  السغاجغئ  بافشضار 
غرى  ق  الاغ  شرظسا  أتدان  شغ  ارتمى  خارجغئ،  صعة 
شغ اتاقلعا لاعظج إق تماغئ، شأجظثته شغ خراسه 
ضث سمقء برغطاظغا شغ الئرلمان والتضعطئ، ظض طظث 
افول/ تحرغظ   ٢٣ شغ  رجمغاً  الئقد  رئاجئ  تسطمه 

الئرلمان  رئغسغ  طع  جطئا  غاساطض   ٢٠١٩ أضاعبر 
والتضعطئ، تاى ضان غعم ٢٥ تمعز/غعلغع، وصث بات 
باظفةار  غظثران  الحسئغ،  والاتفج  السغاجغ  اقتاصان 
افوضاع  تئسئ  الظعدئ  ترضئ  شغه  ُتّمطئ  جثا،  خطغر 
الماردغئ بعخفعا أضئر الةماسات تمبغق شغ الئرلمان.

وخفعا  الاغ  الاثابغر  طظ  جمطئ  الرئغج  شاتثث 
بـ"اقجابظائغئ"، خقل ترؤجه اجاماسا ذارئا لطصغادات 
غعطا   ٣٠ لمثة  بمعجئعا  جمث  وافطظغئ،  السسضرغئ 
التضعطئ  رئغج  وأصــال  الاحرغسغئ،  السططئ  سمض 
الثاتغئ  صراءته  تسإ  الاظفغثغئ،  السططئ  وتعلى 
لطفخض ٨٠ طظ الثجاعر. ظطئ خطاباته ذعال الحعر 
الثي أسطظ شغه تفرده بالسططئ تتعم تعل: الفساد، 
والّظزام الّسغاجغ، والصاظعن اقظاثابغ، طشازق طحاسر 
جمععر الظاس الاعاق إلى الاشغغر التصغصغ. لغسطظ شغ 
ظعاغئ الحعر تمثغث الاثابغر اقجابظائغئ، تاى إحسار 
آخر، وعع افطر الثي ظثدت به أغطئغئ افتجاب، طسائرة 
طظ  وسمق  لطثجاعر  جسغما  خرصا  جسّغث  به  صام  طا 
ذالئئ  تغظ  شغ  السغاجغغظ،  الثخعم  تتغغث  أسمال 
أخرى، باتبئ لعا سظ طعصع شغ عثا المحعث الةثغث، 

بدرورة سرض خارذئ ذرغص لطمرتطئ الصادطئ.
الاغ  اقرتئاك  وتالئ  الئقد  شغ  المعاج  العضع  عثا 
لمجغث  طقئما  طظاخا  أوجــثت  جسغث،  صغج  سمصعا 
سظ  تظاور  برغطاظغا  ظطئ  شئغظما  افجظئغ.  الاثخض 
أن  لطجطظ  تارضئ  وتطفائعا  الظعدئ  ترضئ  ذرغص 
غضحش صثرات جسغث وسةجه سظ اقجاةابئ لاططسات 
الظاس، شإن أطرغضا تسمض جاعثة سطى اتاقل طعصع شغ 
المظطصئ سظ ذرغص الدشعط اقصاخادغئ وطظزمات 
المةامع المثظغ، طآضثة سطى ضرورة اإلجراع باسغغظ 
تضعطئ، وإسادة التغاة الئرلماظغئ، واقظطقق شغ تعار 
حاطض. أطا شرظسا وعغ الاغ ق تمطك وجطا جغاجغا 
أسادعا  الثي  عع  جسغث  صغج  شإن  تعظج  شغ  شاسق 
لطساتئ الاعظسغئ بارتمائه شغ أتداظعا ذطئا لثسمعا 
واجاظخارا بصعتعا، وعع غسطط غصغظا أن الثغمصراذغئ ق 

ُتمضظ إق لفصعغاء، شئتث سظ الصعة سظث شرظسا.
ظض صغج جسغث طظث إسقظه سظ إجراءاته اقجابظائغئ 
تثغثغ  الاغ  اقجاسراضغئ  افسمال  طظ  بةمطئ  غظاور 
بجسط  السطع  طثازن  لئسخ  ضجغاراته  الظاس  طحاسر 
الفاجثغظ  خشار  بسخ  إغصاف  أو  اقتاضار،  طتاربئ 
وتثة  سطى  "لطتفاظ  الحسإ  خش  شغ  وصعشه  إلبئات 

طآتمر بشثاد 
جغادة طجسعطئ بثسط عح
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث الرؤوف الساطري*ـ  ـ 

ظحر طعصع (ظغعز ٢٤، افربساء، ١٧ طترم ١٤٤٣عـ، ٢٠٢١/٠٨/٢٥م) خئرا جاء شغه: "صال وزغر الثشاع افطرغضغ، 
أطظعا.  وبتماغئ  (إجرائغض)  طع  اقجاراتغةغئ  سقصاتعا  باسجغج  ططاجطئ  الماتثة  "العقغات  إن  أوجاغظ،  لعغث 
وغظسضج عثا شغ المساسثة افطظغئ، وإدارتظا ططاجطئ بدمان اجامرار سمض الصئئ التثغثغئ شغ تماغئ المعاذظغظ 

(اإلجرائغطغغظ) والتفاظ سطى صثرة (إجرائغض) سطى الثشاع سظ ظفسعا ضث إغران وضض طظ غساوظعا".".
: لصث طظتئ أطرغضا ضغان غععد السام الماضغ طساسثات بظتع ٣,٨ ططغار دوقر ضةجء طظ الاجام 

إل

أطرغضغ سطى سعث الرئغج افجئص باراك أوباطا طظث سام ٢٠١٦ بمظح الضغان المست ظتع ٣٨ ططغار دوقر 
سطى طثى سحر جظعات تثخص ضطعا فغراض سسضرغئ لابئغاه شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، وطتاولئ 
اغاخاب المجغث طظ أراضغ أعض شطسطغظ وتعةغرعط، واقساثاء سطى صطاع غجة، وإخاشئ المظطصئ طظ 
الاترك ضث العجعد افطرغضغ، والسمض لاترغر شطسطغظ. ولضظ أطرغضا صث أظفصئ ظتع ترغطغعن دوقر شغ 
أششاظساان وبظئ جغحا طظ افششان لطصاال ظغابئ سظعا، إق أن عثا الةغح صث اظعار بسث سحرغظ جظئ، 
واظثتر الةغح افطرغضغ الثي تةاوز سثده أضبر طظ ١٥٠ ألفا طع التطفاء خائئا طثجغا. ولظ غثاطش افطر 
شغ شطسطغظ سظثطا تئثأ طسرضئ المسطمغظ صرغئا بإذن اهللا تتئ راغئ اإلجقم شغ ظض دولئ الثقشئ سطى 

طظعاج الظئعة، طع أطرغضا وضغان غععد الثي تثسمه شغظعجم الةمع وغعلعن الثبر.
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الحرغرة وغثسعن إلى تعمغحعط وسثم إحراضعط شغ 
أي تضط بض والصداء سطغعط إن أطضظ بضض وجغطئ.

وأوجث الشرب بثلك شةعة ضئغرة باحةغسه لما غسمى 
طسزط  إن  تغظ  شغ  العجطغ،  أو  التثابغ  باإلجقم 
بمئادئه  اإلجقم  عع  والاطرف  باإلرعاب  غخفعظه  طا 
طسطط،  المطغار  وظخش  ططغار  غساظصعا  الاغ  افجاجغئ 
والاغ أوتى بعا إلى الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص وذلك بابئ بالظخعص 
اإلجقم  أن  سطى  تظص  الاغ  اإلجقم  شغ  الحرسغئ 
ظزام تغاة وذراز سغح خاص ق غطاصغ طع السطماظغئ 
الرأجمالغئ الطغئرالغئ بااتا وله أظزمئ تغاة تطئصعا دولئ 

الثقشئ اإلجقطغئ.
جع  تثضغ  الاغ  وافغثغعلعجغئ  الثطفغئ  عغ  عثه 
شالمةامسات  والمسطمغظ؛  اإلجقم  ضث  الضراعغئ 
الشربغئ السطماظغئ بععغاعا الصعطغئ تساظغ بحضض ضئغر 
والسظخرغئ،  والطئصغئ  افجاظإ  ضراعغئ  تعترات  طظ 
وذلك بسئإ الطرغصئ الاغ غاط بعا التّط طظ طظجلئ 
"اآلخرغظ" بأجطعب ظمطّغٍ شّب، واتاصار حثغث وازدراء 
وطظع  المسطمغظ  إدطاج  إسادة  باحرغسات  طصّظسغظ 
التةاب وطظع المآذن وطضئرات الخعت شغ المساجث، 

وغغرعا... لطمتاشزئ سطى السطماظغئ.
طظ  الضراعغئ  بثطاب  اإلجقم  الشرب  دول  وتتارب 
سطى  المسطظئ  تربعط  سطى  غحثدون  الثغظ  تضاطعط 
طظ غرغث أن غشغر شغ طزعر سطماظغئ بقدعط وإن ضان 
الثارجغئ  وزغر  خرح  وضما  طاضرون،  غردد  ضما  خمارًا 
افلماظغ بأن ألماظغا لظ تصثم أي طساسثات فششاظساان 
شغ تال إصاطئ خقشئ إجقطغئ، أطا تراطإ شصث ضان له 
المعصش افوضح شغ ذلك، شصث تزر دخعل المسطمغظ 
فطرغضا وظصض جفارتعا إلى الصثس وغغرعا الضبغر طظ 
لعا  طبغض  ق  طساعغات  إلى  أدى  طا  والضراعغئ،  الضره 
الحثغثة  الصسعة  إلى  العاصع  شغ  أدت  الضراعغئ  طظ 
أخئتئ  تاى  المسطمغظ  طظ  خاخئ  الثطاء،  وجفك 
تدب  بخطئ  لقجقم  غمئ  طا  لضض  الشربغئ  الضراعغئ 
بعا الاحرغسات وتاطصفعا وجائض اإلسقم تاى خثصعا 
الئسطاء. شفغ جع طمطعء بالضراعغئ، شق سةإ أن غفرغ 
الظاس إتئاذاتعط ظتع أولؤك الثغظ ُغضَرععن شضاظئ 
طخطعن  ضتغاعا  راح  الاغ  ظغعزغطظثا  طساجث  طةازر 

أبرغاء ظااج جغاجات الشرب.
غالئاً طا غفثر السطماظغعن بأظعط أول طظ حرع تص سثم 
المبعل أطام الصداء إق بثلغض لقتعام، إذًا لماذا اتاض 
الشرب أششاظساان والسراق لمةرد طجاسط وجائض إسقم 
وتاضرر  بالاعط؟!  حسعب  وتةرغط  حضعك  إلى  تآدي 
طا  غالئاً  الثي  الشرب  طظ  واآلخر  التغظ  بغظ  المآجغ 
لمةرد  طاعمعن،  أظعط  سطى  المسطمغظ  إلى  غظزر 

ضعظعط طسطمغظ.
إن جئإ الضراعغئ، والضقم الثي غتخ سطى ضراعغئ 
اإلجقم والمسطمغظ عغ الرأجمالغئ السطماظغئ بسصغثتعا 
وظزاطعا شعغ تفحض غعطغاً بالعشاء بتص الحسعب الاغ 
تصثم لعط شغ  وق  بةغعحعا أو بظفعذعا،  اجاسمرتعا 
الزاعر إق ظطماً وضربا لسصائثعط وظمط طسغحاعط. أطا 
شغ الشرب شصث تةثرت الضراعغئ أغداً لسثم اقظسةام 
بغظ الفؤات المثاطفئ شغ المةامع لاةثر الصعطغئ شغ 
الشرب شأخئح خطاب الضراعغئ ضث افجاظإ والسظخرغئ 

والطئصغئ والضراعغئ لفخرغظ جمئ جائثة سظثعط.
لصث أظخش اإلجقم الئحرغئ جمساء بسصغثته وأتضاطه 
الدسغش  وتةسض  والسظخرغئ  السظةعغئ  تسالب  الاغ 
والصعي وافبغخ وافجعد سئادًا هللا ربعط الثي حرع 
الضراعغئ  طظ  لغظصثعط  الرجاقت  خاتط  اإلجقم  لعط 
ِإنَّ  َأَق  الظَّاُس،  َأغَُّعا  «َغا  ملسو هيلع هللا ىلص:  صال  والزطط،  والائاغخ 
َسَطى  َربَُّضْط َواِتٌث، َوِإنَّ َأَباُضْط َواِتٌث، َأَق َق َشْدَض ِلَسَرِبّغٍ 
َأْسَةِمّغٍ، َوَق ِلَسَةِمّغٍ َسَطى َسَرِبّغٍ، َوَق ِفَْتَمَر َسَطى َأْجَعَد، 
َوَق َأْجَعَد َسَطى َأْتَمَر ِإقَّ ِبالاَّْصَعى»، ولظ تحفى المحاسر 
الئحرغئ طظ الضراعغئ إق تتئ ظض دولئ اإلجقم الاغ 

 تظخش المزطعم وتسطغ التصعق وتتضط بالسثل
* الصسط الظسائغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

الترضئ الةادة الاغ لط تطافئ إلى طبض عثه الحسارات 
ترضئ  طع  طفاوضاتعا  شغ  أطرغضا  وتاى  المضثوبئ، 
ذالئان لط تأِت سطى ذضرعا، شمبض عثه الحسارات ق 
تروَّج إق شغ بغؤات طائسئ شضرغاً لثغعا صابطغئ لاصئطعا، 
والشرب  لاروغةعا،  طضان  شق  ذالئان  ترضئ  طع  أّطا 

غسطط ذلك.
التاضظئ  غصعي  الرساغئ  تسظ  الثاطسئ:  التصغصئ 
تعل  الافاشاً  وغجغثعا  وغعجسعا  الةماعغرغئ 
وغةسطعا  التاضظئ  غحائ  الرساغئ  وجعء  الترضئ، 

أضبر اظصساطاً وسثاًء
حآوظعط  رساغئ  وتسظ  بالظاس  الرشص  أّن  حك  ق 
أتضام  وتطئغص  وأسراضعط  طماطضاتعط  وتماغئ 
تصئض  طظ  غجغث  واإلظخاف  بالسثل  سطغعط  الحرغسئ 
بغظما  لعا،  تصغصغئ  تاضظئ  وغةسطعط  لطترضئ،  الظاس 
جعء الرساغئ واقظاصام طظ الظاس المثالفغظ لطترضئ 
بالرأي غحائ التاضظئ وغخرشعا سظ دسمعا، وغعجث 
السثاء والحتظاء بغظ الظاس، شالظاس غصئطعن بالترضئ 
ولع  حآوظعط  رساغئ  أتسظئ  إذا  بصغادتعا  وغرضعن 
والفضرغئ،  السصائثغئ  المائظغات  شغ  طسعا  اخاطفعا 
وغرشدعظعا وغسادوظعا إذا أجاءت الرساغئ ولع اتفصعا 

طسعا شغ المائظغات.
ولسّض تظزغط الثولئ طبال واضح سطى جعء الرساغئ شغ 
المظاذص الاغ اجاعلى سطغعا شغ جعرغا والسراق صئض 
ذرده طظعا، شالظاس لط ُغثاشسعا سظه، ولط غتادظعه 
طظ  وبالرغط  اإلجقطغئ،  لطحسارات  رشسه  طظ  بالرغط 
زسمه إصاطئ الثقشئ، شعط حاعثوا بالتج طثى غطزاه 
واظاصاطه طمظ غثالفه، وأخث الظاس وصاطعط بالحئعئ.

أشضار  سظ  تتغث  ق  أْن  الترضئ  سطى  أن  غآضث  وعثا 
طراضاة  بتةئ  المفاعغط  تشغر  وق  تئثل  وق  اإلجقم 
المثالفئ  افشضار  أختاب  طحارضئ  أو  (افصطغات)، 
باإلجقم  بالتضط  تصئض  شالظاس  التضط،  شغ  لقجقم 

ولع ضاظعا ضفارًا طا دام ُغطّئص سطغعط بتسظ رساغئ.
التصغصئ السادجئ: الصعاسث الثولغئ غفرضعا افصعغاء 

الثولغئ وأتضام الترب والمساعثات وأتضام دار اإلجقم 
ودار الترب؟!

سثم  بثطأ  سمر  المق  اسارف  تغظ  ذالئان  تاسطط  ألط 
إسقن الثقشئ؟!

واجاثئاراتعا  باضساان  دور  طظ  ذالئان  تاسطط  ألط 
شغ الئظاء والعثم لمخطتئ أطرغضا؟ أق تصرأ دورعا شغ 
ضحمغر والسقصئ طع العظث وخغاظاعا لمةاعثي ضحمغر؟! 
عض تآطظعن بثور إغران الاغ أذاصاضط العغقت شغ إصطغط 
اتاقل  شغ  بثورعط  إغران  صادة  غسارف  ألط  الحمال؟! 
أششاظساان والسراق، وأظه لعقعط لشرصئ أطرغضا عظاك؟ 
لفذطسغ  صعة  أضئر  باظغ  ترضغا  شغ  عثه  بصئ  أي  بط 
دول  طع  دورعا  وضثلك  واضح  اقتاقل  شغ  ودورعا 
وسروضعط  السمغض  الظزام  تبئغئ  طتاولئ  شغ  الضفر 
روجغا  طع  تطك  سقصئ  أي  المطار؟!  بتماغئ  الماضررة 
سطغضط  وأصاطئ  افشاسغض  شغضط  شسطئ  الاغ  المةرطئ 
تسعثتط  وصث  بأطرغضا  بصئ  أي  طةرطاً؟!  حغعسغاً  ظزاطاً 
لمخالتعط  والاسرض  بثروجعط  المساس  بسثم 
أغصعظئ  أخئتاط  أن  بسث  المةاعثغظ  ترضئ  وضئط 
الةعاد؟! لصث جسطاط فطرغضا طظ العجغمئ طثرجاً غفاثر 
به باغثن، وصثطاط لعط الاظازقت تطع الاظازقت! لصث آن 
افوان لطفؤئ المثطخئ أن تأخث سطى َغـث طظ جار بطرغص 

المفاوضات، وشغ عثا الظفص المزطط.
عثا  وجغظاخر  بسث،  وطظ  َصئض  طظ  افطر  هللا  وخااطاً: 
جغاجغًا  طحروساً  اإلجقم  تمطئ  شؤئ  غث  سطى  اإلجقم 
وأبخرت ُخئث الشرب وجرائمه وذرائصه، ووسئ ذرغص 

 التص والاجطئ به

ألش   ٦٩ ظتع  بتغاة  أششاظساان  شغ  الترب  أودت  ضما 
حرذغ سسضري أششاظغ و٤٧ ألش طثظغ، باإلضاشئ إلى 
٥١ ألفاً طظ طصاتطغ المسارضئ، وبطشئ تضطفئ رساغئ ٢٠

ألش ضتغئ أطرغضغئ تاى اآلن ٣٠٠ ططغار دوقر.
وغصثر باتبع جاطسئ براون أظه تط بالفسض دْشع أضبر طظ 
٥٠٠ ططغار دوقر طظ الربا المثرج شغ المئطس اإلجمالغ 
أظه  الئاتبعن  غاعصع  دوقر،ضما  ترغطغعن   ٢,٢٦ الئالس 
بتطعل السام ٢٠٥٠م غمضظ أن تخض تضطفئ الربا وتثه 
دوقر.  ترغطغعن   ٦,٥ إلى  افششاظغئ  الترب  دغعن  سطى 

(غعرو ظغعز).
أخفصئ  أطرغضا  أن  وعغ  جثًا  طعمئ  بظاغةئ  وظثطص 
طظ ظاتغئ سسضرغئ بحضض ضئغر، وعغ تسطط أن افطئ 
ولضظ  طغادغظه،  شغ  ُتشطإ  وق  جعاد  أطئ  اإلجقطغئ 
السغاجغ،  العسغ  طغادغظ  شغ  ضسغفئ  زالئ  ق  لفجش 
والشرب  أطرغضا  تثرضه  أطر  وعثا  وُتدطض  ُتثثع  شعغ 
طغادغظ  إلى  السسضرغئ  العجغمئ  طظ  شاظاصطئ  سمعطاً، 
سثة  بأطعر  صاطئ  أن  بسث  تةغثعا،  الاغ  المفاوضات 
طظعا صاض ضض الصادة الثغظ غرشدعن ذرغص المفاوضات 
تآطظ  جثغثة  صغادات  وإبراز  والاخفغئ،  باقغاغاقت 
بالمفاوضات ذرغصاً وبالتعار طظعةاً، وبمئ أطر آخر وعع 
أق  شضرغاً  أن ذالئان وربئ طظ طثرجئ باضساان خطقً 
وعع الصئعل بفضرة الثولئ الُصطرغئ؛ ق بض ُصّجطئ بفضرة 
اإلطارة، وعثه الفضرة خطرة سطى السمض لقجقم وَضرٌب 
له، فن اإلجقم ق ُغتحر شغ طضان وُغشطص سطغه، ولع 
جطمظا جثقً ُبتسظ الاطئغص داخطغاً، شضغش ُغطشى تمض 
والسقصات  الةعاد  ضتضط  خارجغاً؛  له  والسمض  اإلجقم 

تامئ: اقظستاب طظ أششاظساان أجئابه وتثاسغاته

تثالش  ضاظئ  إذا  والصعة  بالتضمئ  تئثغطعا  وغةإ 
اإلجقم

ق غةإ الظزر إلى الصعاسث الثولغئ سطى أّظعا طسطمات ق 
تاشغر وق تائثل، بض غةإ السمض سطى تشغغرعا طظ أول 
غعٍم تخض شغه الترضئ إلى التضط، شالضفار ق غفعمعن 
إق لشئ الصعة، وق غثدسعن إق لطصعة، وترضئ ذالئان 
أخئتئ  أظعا  حك  ق  أششاظساان  سطى  جغطرت  الاغ 
ترضئ صعغئ فظعا جغطرت سطى ضض طصعطات الثولئ، 
وفن طسعا لغج حسئعا شصط، بض طسعا ططغار وظخش 
صاطئ  عغ  إْن  خطفعا  غصفعن  المسطمغظ  طظ  المطغار 
بإجصاط الصعاسث الثولغئ الزالمئ الاغ شرضعا الضاشر 
المساسمر سطى المسطمغظ، والاغ طظ أخطرعا التثود 
العاتثة،  اإلجقطغئ  افطئ  حسعب  بغظ  تفخض  الاغ 
وطبال ذلك التثود الاغ رجمعا المساسمرون اإلظةطغج 
شغ  اطاثاداتعا  سظ  وشخطعا  لسجلعا  فششاظساان 
طخثر  سظ  شخطعا  وبالاالغ  لعا،  المةاورة  الئطثان 
إلبصائعا  ضّغص  جشراشغ  طةال  شغ  وتخرعا  صعتعا، 
الطئغسغ  اإلجقطغ  طتغطعا  سظ  وطسجولئ  ضسغفئ 
دوراظث  شثط  العجطى،  آجغا  وبطثان  باضساان  شغ 
الثي رجط تثود أششاظساان طظث جظئ ١٨٩٣ ق غةعز 
اقساراف به، وغةإ السمض طظث اآلن سطى إلشائه، شالثي 
العظث  لتضعطئ  الئرغطاظغ  الثارجغئ  وزغر  عع  رجمه 
الئرغطاظغئ صئض طا غصارب المائئ وسحرغظ جظئ، طظ 
أجض بصاء أششاظساان دولئ سازلئ بغظ روجغا وبرغطاظغا 
تسث  ولط  العاصع،  اخاطش  الغعم  لضظ  العصئ،  ذلك  شغ 
العظث برغطاظغئ، وباخاقف العاصع غثاطش خط التثود 

الاسّسفغ الثي صّسط دول المظطصئ، وصّطع أوخالعا.
بالاترك  دبطعطاجغاعا  تئثأ  أْن  لطالئان  شظخغتاظا 
طع جغراظعا شغ باضساان وبطثان آجغا العجطى سطى 
العتثة  أجاس  سطى  تصعم  جثغثة،  إجقطغئ  صعاسث 
تخطح  الاغ  العاتثة،  اإلجقطغئ  المظطصئ  دول  بغظ 
إلصاطئ ظعاة دولئ الثقشئ اإلجقطغئ السالمغئ اظطقصًا 

 طظ أششاظساان

تامئ ضطمئ السثد: تصائص وسئر طظ ترب أششاظساان

ظصق سظ وضالئ افظئاء السعداظغئ تظزط العغؤئ العذظغئ 
لمضاشتئ اإلرعاب، وشغ إذار طحروع الحراضئ طع برظاطب 
افطط الماتثة اإلظمائغ ضمظ برظاطب "طسا ضث الاطرف 
لمضاشتئ  وذظغئ  رؤغئ  "ظتع  بسظعان  ورحئ  السظغش"، 
٢٣ اقبظغظ  غعم  وذلك  الضراعغئ"  لثطاب  والاخثي 

لطثراجات  السطغا  بافضادغمغئ   ٢٠٢١ آب/أغسطج 
طرزوق  سخام  الطعاء  وأوضح  وافطظغئ.  اقجاراتغةغئ 
اظسصاد  أن  اإلرعاب  لمضاشتئ  العذظغئ  العغؤئ  طثغر 
العرحئ غأتغ شغ جغاق تسجغج الةععد التضعطغئ تةاه 
لفجئاب الةثرغئ والسعاطض المتفجة لثطاب  الاخثى 
خغاغئ  طظ  اقظاصالغئ  التضعطئ  وتمضغظ  الضراعغئ 
اجاةابات شسالئ فبر خطاب الضراعغئ سطى المةامسات 
طظ طظططص دسط جععد السقم والاتعل الثغمصراذغ 
طضاإ  طحارضئ  سظ  وضحش  (اقجاماسغ)،  والسقم 
الغعظغااطج  بسبئ  الماتثة،  بافطط  اإلرعاب  طضاشتئ 

وسثد طظ طمبطغ الئسبات الثبطعطاجغئ بالئقد.
طع سثم تعشر تسرغش صاظعظغ دصغص لـ"خطاب الضراعغئ"، 
شإظَّه ُغـَسرَّف سمعطاً سطى أظه "أظماط طثاطفئ طظ أظماط 
الاسئغر السام الاغ تظحر الضراعغئ أو الامغغج أو السثاوة 
أو تترض سطغعا أو تروج لعا أو تئررعا ضث حثص أو 
طةمعسئ، بظاًء سطى الثغظ أو افخض السرصغ أو الةظسغئ 

أو الطعن أو الظسإ أو الةظج أو أي ساطض ععغئ آخر".
وغاخادم ذلك طع ترغئ الاسئغر المصثجئ سظث الشرب 
الشرب  شاتاال  الثولغ،  الصاظعن  بمعجإ  والمتمغئ 
وألجم  الضراعغئ  خطاب  أجماه  طا  بمظع  ترغاه  سطى 
لضظ  ذلك،  بحأن  صاظعظغئ  أذرًا  تدع  أن  التضعطات 
زادت الضراعغئ  بض  ق  الضراعغئ؟  سطى  الصداء  تط  عض 
واظاعاك تص اآلخر شغ الاسئغر تاى شغ الشرب ظفسه 
والاثعغش  السظش  وزاد  لفبتاث،  بغع  طرضج  ذضر  ضما 
الرجمغ  التزر  وشرض  الثغظغئ  لطةماسات  واإلداظات 

سطى بسدعا، والسةظ واإلسثاطات...
أظتاء  جمغع  شغ  الضراعغئ  خطاب  طخططح  اظاحر  بط 
لطثول  جغاجغئ  طضاجإ  لاتصغص  واجُاثثم  السالط 
سطى  بالاحثغث  الشرب  جغاجغع  تسعث  لصث  الشربغئ. 
أظعط  المفارصات  وطظ  المصابض  وشغ  الضراعغئ،  أجئاب 
الضراعغئ  سطى  والمترضغظ  المةرطغظ  أسزط  ضاظعا 
اإلبادة  شغ  تسئئئ  الاغ  تروبعط  ذلك  سطى  وتحعث 
الةماسغئ شغ ضض السالط. شطع ضاظئ المحاسر طصخعدة 
سطى  الصداء  أجض  طظ  السالط  غاترك  أن  شغظئشغ  تصا، 
أجئاب اإلجرام الثولغ سطى المسطمغظ شغ ضض طضان 
غثبتعن شغه وغظضض بعط أتغاء وأطعاتا وظعئاً لبرواتعط 
وتةارة السقح الاغ تاربح طظ إحسال التروب الاغ غروح 

ضتغاعا آقف المسطمغظ.
أجئاب  شغ  الظزر  سظث  حغء  ُغسابظى  أق  أغداً  غةإ 
الضراعغئ  لثطاب  افجاس  الساطض  أن  خاخئ  الضراعغئ 
طعجه  طساد  خطاب  ظحر  بعجاذئ  الشرب  تحةغع  عع 
شرض  وتسمث  جغاجغاً،  ظزاطا  بعخفه  اإلجقم  ضث 
وجعئ الظزر الشربغئ لفخطه سظ التغاة سئر اقتفاصغات 
الثولغئ وإلجام التضعطات المتطغئ شغ بقد المسطمغظ 
جظ دجاتغر تفخض الثغظ سظ التغاة وبالصغام أبسث طظ 
ذلك بحظ التروب باجط الترب سطى اإلرعاب والمراد 

عع الترب سطى اإلجقم.
والمسطمغظ  اإلجقم  لضراعغئ  اإلسقم  وجائض  تروج 
وتروغب  السطئغئ  ظحر  شغ  جعثًا  التضعطات  تثخر  وق 
الضراعغئ لقجقم وازدراء المسطمغظ، شضض الئراطب شغ 
الصظعات شغ السعدان تاتثث سظ السطماظغئ بعخفعا 
الثغظ،  تضط  جئئه  والاثععر  الاثطش  وأن  أطبض،  تق 
الثجاتغر  ودوظعط  غتضط  لط  الثغظ  أن  غصغظعط  رغط 
طظث اقجاصقل شعغ تظطص بالسطماظغئ شغ ضض صعاظغظعا.

ضان لطشرب دور ضئغر شغ خطاب الضراعغئ فظه عع طظ 
بطرغصئ  اإلجقم  لاخظغش  الثئغبئ  الفضرة  عثه  خمط 
غاطدئ إلى (طساثل وطاطرف) سئر طآجساته الئتبغئ 
ق  الثغظ  المسطمغظ  وغخفعن  راظث،  طآجسئ  طبض 
افغثغعلعجغئ  بأختاب  السطماظغئ  بالصغط  غآطظعن 

الشرب عع خاظع خطاب الضراعغئ 
وطشثغه وغّثسغ طتارباه!!

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة غادة سئث الةئار (أم أواب)*ـ 

إظةاز  غتاولعن  باضساان  تضام  أن  ختفغ  بغان  شغ  باضساان  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أضث 
ظخر لطعقغات الماتثة وتطفائعا افوروبغغظ، بسث عجغماعط المعغظئ شغ جاتئ المسرضئ، وذلك طظ خقل إغصاع 
المةاعثغظ افششان شغ شت الحرسغئ واقساراف الثولغغظ. الطثغظ غحضقن اجاراتغةغئ اجاسمارغئ تعثف إلى شرض 
الظزام السالمغ الشربغ ضمسغار واصسغ لةمغع الثول، بتغث ق غمضظ فتث أن غاتثى العغمظئ الرأجمالغئ. وصال 
الئغان الختفغ: لصث أخئتئ العقغات الماتثة طعضعساً لطسثرغئ واقجاعجاء، تغث إظعا تاثاشع بحضض طتمعم 
إلجقء رساغاعا والماساوظغظ طسعا. وخاذإ الئغان الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ: إظعا شرخئ طبالغئ لضط إلخراج أتئاع 
أطرغضا شغ باضساان طظ السططئ، وإسطاء ظخرتضط لتجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة. شالثقشئ عغ 
الاغ جاعتث باضساان وأششاظساان وآجغا العجطى وبصغئ الئقد اإلجقطغئ شغ دولئ واتثة صعغئ طاةاعطئ طظاحثات 

الثول الخطغئغئ الشربغئ طظ أجض التفاظ سطى الثول الصعطغئ الاغ شرصاظا وأضسفاظا لعصئ ذعغض.

واالستهزاء  للسخرية 
ً
لقد أصبحت أمريكا موضوعا

ظصطئ وضالئ روغارز سظ طخثرغظ أطظغغظ طخرغغظ أن إغقق طخر طسئر رشح غعم اقبظغظ صئض الماضغ وشغ 
ضق اقتةاعغظ تاى إحسار آخر، تط فجئاب أطظغئ شغ أسصاب الاخسغث الثي جرى غعم السئئ بغظ ضغان غععد 
وتماس، تغث صخفئ ذائرات غععد طعاصع شغ غجة بسث تئادل إلذقق الظار سئر التثود بغظ غجة وضغان غععد 
شغ وصئ جابص طظ ذلك الغعم. ورشح عع المسئر العتغث بغظ طخر وغجة، تغث غفرض تخار تصعده دولئ غععد 
صغعدا خارطئ سطى ترضئ الئدائع وافشراد سطى طثى جظعات. وضاظئ طخر شاتئ المسئر إلى أجض غغر طسمى 
شغ حئاط/شئراغر، شغما وخفئ بأظعا طتاولئ لاحةغع المفاوضات بغظ الفخائض الفطسطغظغئ المةامسئ آظثاك 
شغ الصاعرة. وصال افجااذ خالث جسغث سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ 
أن غأتغ ضض عثا الزطط والسثوان  تسطغص ضائه إلذاسئ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر: لغج غرغئاً 
طظ سثو ق غرصإ شغظا إق وق ذطئ، إظما الشرغإ أن غاعلى ضئر عثا السثوان طظ غسمعن افحصاء، وسطى رأجعط 
الظزام المخري الثي غجسط خئاح طساء أظه طعاط بصدغئ شطسطغظ، وغئثل ضض جعث لتطعا وإسادة التص فعطه، 
بغظما المحاعث المتسعس أن طخر ضاظئ طظخئ اإلسقن سظ الترب سطى غجة أضبر طظ طرة، ضما أظعا تحارك 
شغ التخار بإغقق طسئر رشح الئري شغ وجه أعض صطاع غجة وعع الماظفج العتغث لعط، ظاعغك سظ تالئ اإلذقل 
واقباجاز الاغ غمارجعا بسخ الدئاط والةظعد بتص الظاس المساشرغظ طظ وإلى صطاع غجة، واقضافاء بطسإ 
دور العجغط بغظ غععد وأعض شطسطغظ، وعع شغ تطك العجاذات أصرب إلى ططالإ وطخالح غععد، وعع طا 
غزعر بعضعح شغ رجائض الاعثغث والعسغث الاغ غتمطعا ضئاط المثابرات المخرغئ إلى صطاع غجة بغظ الفغظئ 
وافخرى، وطا عثا اإلغقق افخغر لطمسئر إق حاعث طظ الحعاعث الاغ تبئئ أن الظزام المخري لغج ترغخا سطى 
تض صدغئ شطسطغظ باترغرعا، وإظعاء طساظاة أعطعا بالصداء سطى ضغان غععد، وسطى الفخائض أن تثرك عثه 
التصغصئ، وسطغعا أن تثرك أن الرضعن إلى عثه افظزمئ إظما غطغض طظ سمر الصدغئ وطساظاة أعض شطسطغظ طظ 

جعئ، وغسارض إرادة افطئ وجسغعا لطاثطص طظ تطك افظزمئ والاترر طظعا طظ جعئ أخرى.
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 افربساء ٢٤ طظ طترم١٤٤٣ عـ المعاشص ١ أغطعل/جئامئر ٢٠٢١ طـ  ٤     السثد ٣٥٤

الرئغج  "دسا  شغه:  صال  خئرا  ٢٠٢١/٠٨/٢٥م)  ١٤٤٣عـ،  طترم   ١٧ افربساء،  افظاضعل،  (وضالئ  طعصع  ظحر 
الارضغ أردوغان، المسطمغظ إلى تتمض المسآولغئ طظ أجض أطظعط ورشاععط بةاظإ أطظ واجاصرار الئحرغئ 
طظزمئ  حئاب  لمظاثى  الرابسئ  السمعطغئ  الةمسغئ  إلى  افربساء،  بسبعا،  طخعرة  رجالئ  شغ  ذلك  جاء  جمساء. 
الاساون اإلجقطغ. ودسا المسطمغظ إلى رشع أخعاتعط أضبر ضث المزالط الاغ غحعثوظعا، طئغظا أن السالط 
غحعث تالغا أضبر الفارات اضطرابا شغ تارغت الئحرغئ. وتابع صائق: "ق غضاد غمر غعم إّق وظسمع ظئأ تسّرض 
طسطط أو طسطمئ لطمداغصئ والامغغج بسئإ سصغثته وتةابه ولئاجه شغ دول غفارض أظعا طعث لطثغمصراذغئ". 
وأردف: "ق غمضظ فتث طظا أن غزض طافرجا سطى المزالط الاغ تتثث شغ السالط، فظظا أحثاص ُضّطفظا بافطر 

بالمسروف والظعغ سظ المظضر".".
: إن أردوغان غثسغ أظه غثسع إلى افطر بالمسروف والظعى سظ المظضر، شغ تغظ إظه غطئص وغثسع 
الئحر  فععاء  تتاضط  ودغمصراذغئ  التغاة  سظ  اإلجقم  تفخض  سطماظغئ  طظ  المظضرات  أضئر  تطئغص  إلى 
الفعاتح  أحاسئ  الاغ  افجج  عثه  سطى  صائما  دجاعرا  وغطئص  والفةعر،  الفتح  سطى  صائمئ  وترغات 
والمترطات شغ ترضغا. وعع غتارب ضض طظ غثسع إلى المسروف وغظعى سظ المظضر، تغث غساصض وغسةظ 
سطى  غسارضعن  الثغظ  وضثلك  الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  وإصاطئ  اإلجقم  تطئغص  إلى  غثسعن  الثغظ 
صعاظغظ دولاه السطماظغئ وغاخثى لطترغات الاغ تسمح لطحثص أن غمارس ضض أظعاع الرذغطئ والفسص 
رئغج  صال  وسظثطا  ظزام،  أشدض  واسائرعا  طظاجئئ  طظ  أضبر  شغ  السطماظغئ  اطاثح  صث  إظه  بض  والفةعر. 
الئرلمان الارضغ السابص إجماسغض صعرطان إظه غةإ أن غساظث الثجاعر إلى دغظ الحسإ المسطط، اسارض 
سطغه أردوغان، واسائر ضقطه رأغا حثخغا وق غسئر سظه وق سظ تجبه وتضعطاه، ضما ذّضر بأظه دسا أعض 
طخر  شغ  المسطمغظ  اإلخعان  جماسئ  أصظع  وأظه   ٢٠١١ سام  لعا  زغارته  سظث  السطماظغئ  تطئغص  إلى  طخر 
باطئغص السطماظغئ، وأظه أصظع طرحثعا بثلك سظثطا اسارض سطغه، عثا غغخ طظ شغخ طظضرات أردوغان 

الثي غثسغ أظه غثسع إلى افطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر، والمسروف طظه براء.

الئحرغئ  سرشاعا  الاغ  التضط  أظزمئ  اجاسراض  سظث 
ظةثعا خظفغظ:

افول: ظزام تضط أظجله اهللا سطى أظئغائه لسغاجئ الظاس 
بحرسه، وطظه ظزام التضط شغ اإلجقم، صاَل ملسو هيلع هللا ىلص: «كَانَت 
، َوإنَُّه  بَُنو إَرسائِيَل تَُسوُسُهُم األَنْبياُء، كُلَّام َهلََك نَِبيٌّ َخلََفُه نَبيٌّ
ال نَِبيَّ بَعدي، وَسَيكُوُن بَعدي ُخلََفاُء َفَيكرُثُوَن»، المحرع شغه 
بخفات  الماخش  والتغاة،  واإلظسان  الضعن  خالص  عع 
غأتغه  شق  سطما،  حغء  بضض  المتغط  المططص،  الضمال 
إلى  لطئحرغئ  الخالح  الاحرغع  وعع  صخعر،  وق  ظصص 
وغظسط  الععى،  طظ  خال  تحرغع  وعع  الساسئ،  صغام 

بسثله المآطظ والضاشر.
الباظغ: ظزام تضط طظ وضع الئحر خاظسه إظسان ععاه 
لَوِ  ق غفارصه، وأجاس تحرغسه الععى، صال تسالى: ﴿وَ
ن  مَ وَ ضُ  َرْ األْ وَ اتُ  وَ امَ السَّ تِ  دَ سَ لَفَ مْ  هُ اءَ وَ أَهْ قُّ  احلَْ بَعَ  اتَّ
خرغتئ،  بخعرة  إطا  دغضااتعري،  ظزام  وعع   ،﴾ نَّ فِيهِ
باجائثاد جعئ طا بخقتغات طططصئ، شعغ المحرسئ 
وعغ المظفثة وق تثدع في طساءلئ، وق تصئض أي رأي 
آخر، ضظزام المطعك وافباذرة، وإطا بطرغصئ طثادسئ 
تصغصاعا  وشغ  طجغفئ،  بحسارات  الةمععر  سطى  تتاال 
الثي  الرأجمالغ  الظزام  وطظعا  طسائثة،  أظزمئ  عغ 

غثسغ الثغمصراذغئ.
سطى  طثاخرة  جرغسئ  ظزرة  ظطصغ  الخعرة  ولاعضغح 

طفععم الثغضااتعرغئ:
غضعن  التضط،  أحضال  طظ  حضض  عغ  شالثغضااتعرغئ 
شغعا حثص واتث أو تجب واتث أو طةمعسئ خشغرة 
تماطك السططئ المططصئ، وعغ آتغئ طظ الطشئ القتغظغئ، 
غمظح  طآصئ  بحضض  صاض  تسغغظ  تسظغ  شثغضااتعر 
خقتغات اجابظائغئ ضئغرة طظ أجض الاساطض طع أزطئ 
ضض  سطى  غططص  اخطقتا  وأخئح  الثولئ.  بعا  تمر 
تضط طططص، غةمع شغه التاضط ضض السططات؛ الاحرغع 
والاظفغث، شق غسأل سما غفسض، وق غسمح بأي رأي آخر. 
دغمصراذغاعا  خالش  طا  ضض  سطى  الرأجمالغئ  وأذطصاه 

تاى وإن ضان ظزاطا رباظغا.
وطما ق خقف شغه أن افظزمئ المطضغئ المططصئ غظطئص 
عع  الثغمصراذغ  الظزام  عض  ولضظ  المخططح.  سطغعا 

ظزام دغضااتعري؟
ظاعره  ظةث  بسمص  الثغمصراذغ  الظزام  دراجئ  سظث 

دغمصراذغا وتصغصاه دغضااتعرغا.
ضغش ذلك؟ سطى الظتع الاالغ:

طخثر  عع  الحسإ  وأن  لطحسإ  التضط  إن  غصعلعن   -
السططات؛ الاحرغسغئ والاظفغثغئ والصدائغئ، والتصغصئ 

أن الحسإ ق غحرع وق غظفث وق غسغظ الصداة.
وطا غةري شغ العاصع عع سمطغئ اظاثابغئ تضطش المطغارات 
الاغ ق ذاصئ لطساطئ بعا، شغظئري لعا أختاب رؤوس 
افطعال  وغظفصعن  افتجاب  غآجسعن  الثغظ  افطعال 
تأبغر  وتتئ  الضاذبئ،  بالعسعد  الساطئ  لسعق  الطائطئ 
التصغصغغظ  التضام  عط  غثوا  تاى  المدطض،  اإلسقم 
وخفه  وضان  الاحرغع،  شغ  الماتضمغظ  عط  وأخئتعا 

بالرأجمالغ عع أخثق وخفا له.
ضض  تةامع  الرئاجغ  الثغمصراذغ  الظزام  شفغ   -
غسغظ  الثي  وتثه  وعع  الرئغج  بغث  الخقتغات 
سقصئ  وق  إدارته  أشراد  وجائر  ووزراءه  طساحارغه 

لطحسإ بثلك.
- وشغ الظزام الثغمصراذغ الئرلماظغ، التجب الفائج عع 
طظ غمطك ضض الخقتغات وعع الثي غحضض تضعطاه 
وغظفث براطةه، وبتضط غالئغاه شغ الئرلمان عع الثي 
شغ  لطحسإ  سقصئ  وق  غرغث،  الاغ  الاحرغسات  غمرر 
ضض ذلك، وظعاب الحسإ لغج لعط إق الاخعغئ سطى 
خغارات  إتثى  عغ  تحرغسات  طظ  سطغعط  غسرض  طا 
التاضط التصغصغ رئغسا ضان أم تجبا (الثولئ السمغصئ)، 
وتحغاه  شغ  له  طبغق  ظزاطا  الئحرغئ  تسرف  شطط 
وجحسه، غاتضط شغه صطئ طظ الرأجمالغغظ الثي خاغعا 
الاحرغسات وتثدوا الصغط الاغ تثثم طخالتعط سطى 

تساب افخقق واإلظساظغئ وجتص الحسعب.
ووشص تسرغفعط لطثغضااتعرغئ ظةث الظزام الرأجمالغ 
خادسئ،  بثغمصراذغئ  طشطفا  بحسا  دغضااتعرغا  ظزاطا 
شإذا  وإجرام،  وحصاء  صئح  وتصغصاه  الرتمئ  ظاعره 

الثغضااتعرغئ وظزام التضط يف اإلجقم
ـــــــــ بصطط: افجااذ جسغث رضعان أبع سعادـ  ــــــــــ

الطسئئ الصثرة الثئغبئ طظ أطرغضا وسمقئعا السطماظغغظ 
البعرة  إجعاض  تط  اإلخعان  طظ  تفضغر  وجطتغئ 
وبسث ذلك صام تضام طخر السطماظغعن باقظصقب سطى 
اإلخعان والجج بعط شغ السةعن وإلخاق الاعط بعط 
والصاض والاحرغث ووخمعط بالفحض والاآطر والفساد 

والمتسعبغئ.
وشغ تعظج شإن المحعث جثغث، شئسث أن اجاثثطئ 
وإجعاض  الحارع  لاعثئئ  بعا  وجغء  الظعدئ  ترضئ 
أعثاف وذمعتات البعرة الاعظسغئ والمامبطئ بالاشغغر 
إصخاؤعا  تط  التضط  شغ  إحراضعا  ذرغص  سظ  الحاطض 
بسث تتصغص المراد وأخرجئ طظ أضغص افبعاب طثطعطئ 

طثتعرة سطى غث سطماظغغ تعظج.
السطماظغئ  أن  غآضثان  سطغعا  ترتإ  وطا  الظماذج  عثه 
طظ  حضض  بأي  وق  اإلجقم  غصئطعن  ق  والسطماظغغظ 
طثططا  غضعن  شصطسا  الاصاء  تخض  وإذا  افحضال، 
لامرغر خطئ طا سطى أغثي اإلجقطغغظ الثغظ غطاصعن 
طسعط وغحارضعظعط. شعثه الظماذج وغغرعا غةإ أن 
المثثوسغظ  العاعمغظ  لضض  بالشا  ودرجا  سئرة  تضعن 
بفضرة المحارضئ شغ التضط طظ اإلجقطغغظ شغرشدعا 
وأن  المساصئض  شغ  واقلاصاء  المحارضئ  أحضال  ضض 
َسَطى  َتَرْضُاُضْط  «َصْث  ملسو هيلع هللا ىلص:  الرجعل  أتادغث  طع  غثوروا 
اْلَئْغَداِء َلْغُطَعا َضَظَعاِرَعا َق َغِجغُس َسْظَعا َبْسِثي ِإقَّ َعاِلٌك»، 
َتْغِظ»، شئالثوران  «َق ُغْطَثُغ اْلُمْآِطُظ ِطْظ ُجْتٍر َواِتٍث َطرَّ
المحارضئ  بعزر  أغثغعط  تاطعث  ق  افتادغث  عثه  طع 
ضسش  شغ  السطماظغغظ  وغةسطعن  المثططات  وتمرغر 
وورذات ق غثرجعن طظعا وُغئصعن خعرة اإلجقم شغ 
شغ  افطئ  أطض  اإلجقم  شغئصى  تاضرة  والخفاء  الظصاء 
الظةاة  ذعق  غضعظعن  والمحارضئ  وباقلاصاء  الاشغغر، 
وغترصعن  جصطئ  ضض  طظ  وأجغادعط  لطسطماظغغظ 
جععدًا ضبغرة وضئغرة جارت طظ أجض الاشغغر وُغثخطعن 
اإلتئاط والغأس لصطعب الضبغر طظ أبظاء افطئ وغةسطعن 
دساة السطماظغئ غحسرون بظحعة الظخر. شق غةظى طظ 

المحارضئ واقلاصاء إق الحعك والتظزض.
وجسثه  لظا  رجمه  والثي  التصغصغ  الاشغغر  طظعب  إن 
غضعن  ق  والسقم  الخقة  سطغه  الضرغط  رجعلظا  سمطغا 
إق بمفاخطئ السطماظغئ والسمض بضض جعث وذاصئ سطى 
السطماظغئ  شاجغض  المعازغظ  تصطإ  الاغ  الصعة  اطاقك 
الصثرة الحرّغرة وتعخض اإلجقم إلى التضط جئرًا سظ 
باإلجقم  وترساعط  الظاس  شاسعس  والحرك  الضفر 
وتثه، شالعاجإ أن ُتّخإ جععد ضض الاغارات اإلجقطغئ 
بعثا اقتةاه وطظ أجض عثا العثف لغضعن الفعز شغ 
الثظغا  وشغ  وافرض  السماوات  سرضعا  بةظئ  اآلخرة 
دولئ  والامضغظ  السج  دولئ  المفصعد  شردوجظا  ظسغث 

 الثقشئ سطى طظعاج الظئعة

أن  المتال  طظ  طاعازغان  خطان  والسطماظغئ  اإلجقم 
إله  ق  أجاس  سطى  غصعم  شاإلجقم  غاعاشصا،  أو  غطاصغا 
الثغظ  شخض  أجاس  سطى  تصعم  والسطماظغئ  اهللا،  إق 
سظ التغاة. واإلجقم جسض الاحرغع لما جاء به العتغ 
تخرًا أي هللا وتثه، والسطماظغئ جسطئ الاحرغع لطسصض 
الئحري. شضان اإلجقم والسطماظغئ طاظاصدغظ طثاطفغظ 
شغ أجج افشضار والمفاعغط، عثا شغ جاظإ افشضار. 
وشغ الةاظإ السغاجغ وإدارة حآون التضط ضاظا أغدا 
طاظاشرغظ طاظاصدغظ غرشخ ضض طظعما اآلخر، شاإلجقم 
ُغتّرم وُغةّرم أن غضعن لطسطماظغئ والسطماظغغظ أي دور 
شغ التضط والرساغئ، والسطماظغئ أغدا ترشخ أن غضعن 
لقجقم الخاشغ الثي أراده اهللا سج وجض أي دور شغ 

التضط والرساغئ.
عثا الاظاصخ والاظاشر بغظ الطرشغظ عع طظ الئثغعغات 
المسألئ  شغ  المفضر  أضان  جعاء  الئحري  السصض  سظث 
وافطر طسطما أم سطماظغا، وإذا تخطئ شغ طرتطئ طظ 
المراتض أو تالئ طظ افتعال سمطغئ الاصاء وتعاشص بغظ 
دساة اإلجقم ودساة السطماظغئ شعثا الاصاء وصئعل سطى 
عثا  شمبض  والرغئئ،  لطحك  طثساة  وعع  التصغصئ  غغر 
اقلاصاء ق غضعن إق باظازل دساة اإلجقم الماعاشصغظ طع 
السطماظغغظ سظ أجاجغات طرضجغئ طظ أجج اإلجقم، 
سطى  طا  طثطط  لامرغر  السطماظغغظ  طظ  وخئث  وطضر 
أضااف وظععر أختاب الطرح اإلجقطغ المحارك لعط. 
شالاصاء وتعاشص اإلجقم والسطماظغئ شغ التضط والثي 
عع  اإلجقطغئ  الئقد  طظ  بطث  طظ  أضبر  شغ  حاعثظاه 

تجاوج طتّرم ق غأتغ إق بمعالغث جفاح.
لصث حاعثظا وساخرظا السثغث طظ خعر تاقت الاصارب 
والسطماظغغظ،  اإلجقم  دساة  بسخ  بغظ  واقلاصاء 
تالئ  سظ  غثرج  غةثه  ق  اقلاصاء  عثا  شغ  والمثصص 
وخعرة واتثة تامبض شغ شت غظخئه السطماظغعن لعآقء 
الثساة لامرغر طثطط جغاجغ طا سطى ظععرعط بط 
السطماظغعن  غصعم  المثطط  عثا  وإتمام  إظةاز  بسث 
والاآطر  بالفحض  لعط  المحارضغظ  اإلجقطغغظ  بعخط 
وطظ بط غاط الطقق، والظاغةئ تصعصر وضسش وتثئط 
اإلجقطغغظ وظععر السطماظغغظ ضمظاخرغظ وأظعط عط 
وتثعط افعض وافجثر لتضط الثول وصغادة الحسعب، 
وبثلك غضعن تال المحارضغظ طظ الاغارات اإلجقطغئ 

ضالمظئّئ ق أرضاً صطع وق ظعرًا أبصى!
وزوال  جصعط  طظ  أطرغضا  تثعشئ  سظثطا  طخر،  شفغ 
ضاظئ  افخغرة  الةماعغرغئ  البعرة  باظثقع  ظفعذعا 
افطعر  ترتغإ  وإسادة  الاعثئئ  طثطط  تمرغر  خطاعا 
بالجج باإلخعان المسطمغظ شغ العاجعئ شرجمئ شضرة 
اقظاثابات ورجمئ تثودعا بالاساون طع صادة طخر 
السطماظغغظ شسمتعا بعخعل اإلخعان لطتضط، وبعثه 

اإلجقم والسطماظغئ وجثاشئ الاعاشص
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أتئ الثغمصراذغئ لعط بربح رتئعا بعا، وإن سارضئ 
طخالتعط جتصععا تتئ أصثاطعط!

ظزام  أظه  ظةث  اإلجقم  شغ  التضط  ظزام  إلى  وسعدا 
طامغج سظ جائر افظزمئ العضسغئ؛ شعع لغج ظزاطا 
دغمصراذغا الظاس شغه عط المحرسعن، وق دغضااتعرغا، 
بض إظه ظزام رباظغ طأخعذ طظ العتغ، طما حرسه اهللا 

لسئاده:
وتثه،  اهللا  عع  شالمحرع  لطحرع،  شغه  السغادة   -
وطظعا غظئبص  دولاه،  اإلجقطغئ عغ أجاس  والسصغثة 
الثظغا  بسغاجئ  وتصعم  صعاظغظعا،  وجائر  دجاعرعا 
وتراجئ الثغظ، تظزر لطرسغئ ظزرة واتثة بشخ الظزر 

سظ السظخر أو الطعن أو الثغظ.
شق  خطغفاعا  تئاغع  الاغ  شعغ  لفطئ،  شغه  السططان   -
رضا  بئغسئ  ذرغصعا  سظ  جاء  طظ  إق  خطغفئ  غضعن 
واخاغار، صال سمر بظ الثطاب شغ خطئئ له "طظ باغع 
رجق سظ غغر طحعرة طظ المسطمغظ شق غئاغع عع وق 
الثي باغسه، تشرة أن غصاق"، وعثا سطى طساطع الختابئ 

وإجماسعط.
شطط غسرف الاارغت أرصى طظ ذرغصئ اإلجقم شغ اخاغار 
الثطغفئ، شغةإ أن غتعز حروط اظسصاد واجامرار، طظعا 
طظعا  أشدطغئ  حروط  بط  والضفاغئ،  والسثالئ  اإلجقم 
اقجاعاد، بط حروط جسطغئ غحارذعا المسطمعن سطغه.

- لطثطغفئ وتثه تص تئظغ أتضام حرسغئ بظاء سطى صعة 
واجإ  وعع  الحآون،  لرساغئ  صعاظغظ  لغسظعا  الثلغض 
وباذظا،  ظاعرا  ظاشث  وأطره  طسخغئ،  غغر  شغ  الطاسئ 
ورأغه غرشع الثقف، صال أبع بضر شغ أول خطئئ له "أطا 
بسث أغعا الظاس، شإظغ صث ولغئ سطغضط ولسئ بثغرضط، 
شإن أتسظئ شأسغظعظغ، وإن أجأت شصعطعظغ، الخثق 
أطاظئ، والضثب خغاظئ، والدسغش شغضط صعي سظثي تاى 
أرغح سطغه تصه، والصعى شغضط ضسغش تاى آخث التص 
طظه، أذغسعظغ طا أذسئ اهللا ورجعله، شإذا سخغئ اهللا 

ورجعله شق ذاسئ لغ سطغضط".
سطى  اهللا  شأوجإ  بحرغئ،  دولئ  اإلجقم  دولئ   -
افطئ  تضعن  شاسطئ،  طراصئئ  التضام  طراصئئ  المسطمغظ 
وجعه  شغ  ضطعا  وتصش  إتساظه،  تال  شغ  طسه  ضطعا 
وتأخث سطى غثه شغ تال إجاءته، وتسجله إن لجم افطر، 
سئر  وذلك  الئعاح،  الضفر  أظعر  إن  بالسغش  وتظابثه 

طآجسات شاسطئ طظعا:
سظ  وغسئر  تصغصغا،  تمبغق  افطئ  غمبض  أطئ  طةطج   -

إرادتعا، غراصإ وغتاجإ.
والعقة  التضام  طتاضمئ  تمطك  طزالط  طتضمئ   -

وتسجلعط إن اجاتصعا السجل.
- أتجاب تصغصغئ لعا جمععر سرغخ تراصإ وتتاجإ 

التاضط تسغظه شغ إتساظه وتصعم اسعجاجه.
- الصغام بفرضغئ افطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر 

وافخث سطى غث الزالط وأذره سطى التص أذرا.
وتصعصعا،  دغظعا  سطى  الةماعغر  بعسغ  ذلك  ضض   -
وغرس سجة اإلجقم شغ الظفعس افبغئ، الاغ ق تظام 

سطى ضغط وق تأخثعا شغ اهللا لعطئ قئط.
 أطا بالظسئئ لطحعرى شغ اإلجقم شإن اهللا صث أوجإ 
طظ  تصا  وجسطعا  المسطمغظ  اجاحارة  التاضط  سطى 
مْ  هُ رْ اوِ شَ تصعصعط، وطثتعط سطى ذلك، صال تسالى: ﴿وَ

.﴾ مْ يْنَهُ  بَ ورَ مْ شُ هُ رُ أَمْ ﴾ وصال جئتاظه: ﴿وَ رِ َمْ يفِ األْ
إق أن الحعرى لغسئ لطاحرغع وإظما فخث الرأي طططصا، 

وتضعن سطى الظتع الاالغ:
- الرأي الاحرغسغ الثي غاططإ اجاعادا شغ الظخعص 

شغآخث شغه بصعة الثلغض وق صغمئ لضبرة أو صطئ.
الثئرة  أعض  برأي  شغه  غآخث  والفظغ  الفضري  الرأي   -
واقخاخاص، وق صغمئ لطشالئغئ، ضما وصع شغ طسرضئ 
الثظثق وشغ بثر تغث أخث الرجعل برأي الثئرة التربغئ 

وترك رأغه اسامادا سطى الخعاب.
- الرأي الماسطص بسمض شغه صداء طخالح الظاس، شغآخث 

برأي الشالئغئ.
شضاظئ الحعرى طظارة عثي واجارحاد، وتألغفا لطصطعب 
ودولاعا،  وضغاظعا  لفطئ  وتفزا  لطخفعف،  وتعتغثا 
لِ  مَ يَعْ لْ فَ ا  ذَ هَ ﴿ملِِثْلِ  بزطعا.  اجازض  طظ  لضض  وسجة 

 ﴾ لُونَ امِ الْعَ

ك مقتا عند اهللا أن تقول ما ال تفعل يا أردوغان!

غا طسحر الطالئان: أظاط الغعم أصعى طظ أي وصئ طدى، وصث أخئتاط تضاطا لئقد افششان، ضما ضان الثجرجغعن 
طظه  غمظسعن  طما  غمظسعه  أن  سطى  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  وساعثوا  التص،  دسعة  وظخروا  التص  اتئسعا  شطما  لغبرب،  تضاطا 
ظساءعط وأطعالعط شغ بغسئ السصئئ الباظغئ، ظخرعط اهللا وطضظ لعثا الثغظ الصعغط شغ دغارعط، وأصاطعا الثولئ 
اإلجقطغئ افولى، تاى وخض اإلجقم إلغظا وإلغضط بفسض الةعاد والفاعتات. وشاح بغئ المصثس شغ سعث الثطغفئ 
سمر بظ الثطاب رضغ اهللا سظه، وبظغ المسةث افصخى أول طرة شغ أرض اإلجراء والمسراج، بط ترره خقح 
الثغظ افغعبغ رتمه اهللا طظ الخطغئغغظ. شضعظعا الثجرجغغظ الةثد، وأسطعا الظخرة لمظ صث تمض الثسعة وجعج 
دجاعر الثولئ - تجب الاترغر - لاطاتط صعتضط طسعط، بط تسطظ أششاظساان دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 
طظعاج الظئعة، وجرسان طا جغرضض أعض باضساان تضاطعط الثعظئ، وتظدط إلى ضغان الثقشئ، وجاائسعا دول 
وادي شرغاظئ جمغسعا شغ اظدمام جرغع وطثعض، وجاأتعن إلى بغئ المصثس شاتتغظ وطتررغظ، ولطمسةث 

افصخى المئارك طظ أجره طظصثغظ، لاظالعا الحرف الثي ظاله الثجرجغعن بظخرة رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.
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