
افولى  جمادى   ١٩ الثمغج،  (أظصرة/افظاضعل، 
الارضغ  الرئغج  أضث  ٢٠٢١/١٢/٢٣م)  ١٤٤٣عـ، 
لاسجغج  جععدا  افذراف  ضاشئ  بثل  ضرورة  أردوغان، 
جاء  افوجط.  الحرق  شغ  واقجاصرار  السقم  أجعاء 
ذلك شغ ضطمئ ألصاعا خقل لصائه، افربساء، طع الةالغئ 
الغععدغئ الارضغئ وأسداء تتالش التاخاطات شغ الثول 
أظصرة.  بالساخمئ  الرئاجغ  المةمع  شغ  (اإلجقطغئ)، 
ضمان  عغ  (اإلجرائغطغئ)  لطتضعطئ  "تتثغراتظا  وتابع: 
واقجاصرار  السقم  طظزعر  طظ  افطعر  طع  الاساطض 
وأوضح  افوجط".  الحرق  شغ  الطعغض  المثى  سطى 
الصدغئ  غثص  شغما  اتثاذعا  جغاط  خطعات  أي  أن 
أطظ  شغ  تسعط  لظ  الصثس،  جغما  ق  الفطسطغظغئ، 
(إجرائغض)  جاحمض  بض  شصط  الفطسطغظغغظ  واجاصرار 
الثي  لتعارظا  أعمغئ  أولغ  "لثلك  وأردف:  أغدا. 
(اإلجرائغطغ)  الرئغج  طع  جعاء  طةثدا  إتغاؤه  تط 
بغظغئ".  ظفاالغ  العزراء  رئغج  أو  عرتسعغ  إجتاق 
لطسقصات  التغعغئ  افعمغئ  إلى  أردوغان  ولفئ 
المظطصئ. واجاصرار  أطظ  شغ  (اإلجرائغطغئ)  الارضغئ 

: غآضث أردوغان شغ تخرغتاته عثه ترخه 
السقصئ  وسطى  غععد  ضغان  واجاصرار  أطظ  سطى 
التغعغئ طسه. وغظططص أردوغان شغ ذلك طظ شضره 
الاغ  الخطغئغئ  فطرغضا  طعاقته  وطظ  السطماظغ 
شغ  وخططعا  جغاجاتعا  غظفث  بغثعا  بغثصا  جسطاه 
بقدظا جعاء شغ الحام أو السراق أو لغئغا أو تاى شغ 
شطسطغظ، تغث أسطظ بخراتئ اظتغازه الاام فسثاء 
تبئغئ ضغان غععد شغ افرض  افطئ وخططعط شغ 
طع  الاطئغع  أعمغئ  سطى  أردوغان  وغآضث  المئارضئ. 
ضغان غععد وبظاء السقصات اقصاخادغئ طسه تاى شغ 
ظض اقخاقف (الخعري) طسه سطى آلغات التض لصدغئ 
شطسطغظ! وذلك واضح جطغ شغ تخرغتاته، ضغش ق 
الارضغئ  لطسقصات  التغعغئ  "افعمغئ  إلى  لفئ  وصث 
طثضرًا  المظطصئ"،  واجاصرار  أطظ  شغ  (اإلجرائغطغئ) 
المةاقت  شغ  تاصثم  الئطثغظ  بغظ  "السقصات  بأن 
طسارعا،  ضمظ  والسغاتغئ  والاةارغئ  اقصاخادغئ 
رغط اخاقف الرأي تعل الصدغئ الفطسطغظغئ"، وعع 
ضغان  طع  السقصات  أن  طفادعا  رجالئ  غئسث  بثلك 
غععد والاطئغع طسه واقساراف بأتصغاه شغ العجعد 
ق غفسثعا "اخاقف الرأي تعل الصدغئ الفطسطغظغئ". 
اإلجقطغئ  افطئ  سطى  عةماه  غضرس  أردوغان  إن 
باظتغازه لثطط أطرغضا شغ بقدظا وسطى رأجعا تبئغئ 
ضغان غععد بعخفه صاسثة طاصثطئ لطشرب الضاشر شغ 
عثه  وغسغر  اإلجقطغئ،  افطئ  سطى  الخطغئغئ  تربه 
تغث  غععد  ضغان  طع  الاطئغع  شغ  خةض  بق  المرة 
سادغا  أطرًا  طسه  السقصات  وظسب  سظه  التثغث  جسض 
وتظضئ جغاجغئ شغ طتاولئ طظه لضسر المتزعر سظث 
قصاقع  غاحعصعن  الثغظ  وحئابعا  اإلجقطغئ  افطئ 
الثغظ  خقح  اصاطع  ضما  جثوره  طظ  غععد  ضغان 
الخطغئغغظ طظ صئض. إن أردوغان وتضام المسطمغظ 
لظ غساطغسعا تدطغض افطئ، شافطئ أطام صداغاعا 
المخغرغئ ترى بعضعح طظ غصش طع تططساتعا شغ 
تتضغط حرع اهللا وتترغر افرض المئارضئ، وطظ غظتاز 
بضطغاه طبض أردوغان وأصراظه روغئدات المسطمغظ 
رغط  غععد  ضغان  رأجعط  وسطى  افطئ  أسثاء  إلى 
وتضام  أردوغان  اخطفاف  إن  الةعشاء.  تخرغتاته 
طسه  وتطئغسعط  غععد  ضغان  جاظإ  إلى  المسطمغظ 
افرض  لصدغئ  الحرسغ  التض  تصغصئ  طظ  غشغر  لظ 
طظ  وتطعغرعا  غععد  طظ  تترغرعا  وعع  المئارضئ 
رجسعط ودظسعط. وإن تترغرعا جغئصى عثشا باباا 
لضض أبظاء افطئ اإلجقطغئ المثطخغظ، عثشاً جسثته 
افطئ شغ تطغظ وسغظ جالعت وجاةسثه صرغئا بإذن 
طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  ظض  شغ  اهللا 
بًا﴾. َقِر َيُكوَن  ن 

َ
أ  َ َع ُقْل  َو  ُ  َ َم ُقوُلوَن  َ ﴿َو الظئعة، 

اصرأ شغ عثا السثد:

- طآتمر الرغاض الثولغ لطفطسفئ تطعغث لطفضر اإلجقطغ ...٢
- اقتفاصغات الاغ غعظثجعا الضاشر المساسمر لطسعدان

  تعرث الحصاق وتخظع افزطات ...٢
- ضظاظئ السثاء لقجقم تططص جعام جغثاو سطى أبظاء افطئ ...٣
وُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتَطاُعوْا﴾ ...٤ َ َيُردُّ َّ - ﴿َوَال َيَزاُلوَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َح

- المسةث افصخى وطحروع الاععغث
  طا عع واجإ المسطمغظ؟! (التطصئ البالبئ) ...٤

طسزمه  روجغا  وربئ  الثي  "السعشغغاغ"  افجعد 
وظض غامرضج شغ طغظاء جغفاجاعبض شغ ججغرة الصرم 

ضمظ أوضراظغا بمعجإ سصث إغةار.
أوضراظغا  إسادة  شغ  تفحض  روجغا  صعة  ضاظئ   -٢
أضان  جعاء  أوضراظغا،  طع  ظجاع  ضض  شغ  أتداظعا  إلى 
ذلك شغ طسألئ تصاجط أجطعل الئتر افجعد بثاغئ 
الاسسغظات، أم ضان شغ طسألئ أظابغإ الشاز الطعغطئ 
بظاعا  صث  السعشغغاغ  اقتتاد  ضان  الاغ  السرغدئ 
إلى  روجغا  أراضغ  طظ  الشاز  لظصض  أوضراظغا  داخض 
أوروبا، وطا برز بسث عثه المسألئ طظ تاجئ روجغا 
سئر  الارضغ"  "السغض  خط  طبض  بثغطئ  خطعط  إلى 
الئططغص  بتر  سئر  أو "السغض الحمالغ"  افجعد  الئتر 
تاجئ  تغث  الاةارغئ  المسائض  شغ  أو  ألماظغا،  إلى 
السعق الروجغئ الماجئ لطسضر والجغعت الاغ تظاةعا 
أراضغ أوضراظغا الثخئئ، أو طسألئ سدعغئ أوضراظغا 
لثول  روجغا  أظحأتعا  الاغ  المثاطفئ  العغؤات  شغ 
بئروز  ذلك  بسث  أو  السابصئ،  السعشغغاغئ  المظزعطئ 

اظستاب أطرغضا طظ السراق
تترغر أم تمضني؟

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ طازن الثباغ – وقغئ السراق

تصغصئ افزطئ افوضراظغئ
أبسادعا ودواشسعا

أعطك  الثي  سمث،  بشغر  السماوات  رشع  بالثي  صسماً 
شرسعن وبمعد وصعم ظعح شما أبصى، والثي بسث طتمثًا 
بالتص والسغش بحغرًا وظثغرًا لُغمضظظ لظا دغظظا ولُغثعئظَّ 
غغر صطعبظا طمظ ساداظا، ولَغةمسظَّ اهللا أطاظا سطى دغظه، 
ولاصعطظَّ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة ضما 
ولظةسطظَّ  ملسو هيلع هللا ىلص،  ورجعله  اهللا  وخثق  ورجعله  اهللا  وسثظا 
ضغان غععد أبرًا بسث سغظ، وأطرغضا والثول الشربغئ خاغرة 
يَّ  ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبوَن﴾.

َ
ِذيَن َظَلُموا أ لتضط اإلجقم ﴿َوَسَيْعَلُم الَّ
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ضطمئ السثد

سصإ  والسراق  أششاظساان  وتطفاؤعا  أطرغضا  غجت 
أششاظساان  واتاطئ  أغطعل/جئامئر   ١١ عةمات 
سطى  الترب  بتةئ   ٢٠٠٣ سام  والسراق   ٢٠٠١ سام 
الحسإ  طظ  طصاوطئ  اقتاقل  عثا  وقصى  اإلرعاب، 
طظ  السراصغ  الحسإ  وطظ  ذالئان  بصغادة  افششاظغ 
خسائر  المصاوطئ  عثه  أوصسئ  وصث  سثة،  شخائض 

شادتئ شغ الصعات افطرغضغئ.
شفغ  الئطثغظ؛  واصع  بغظ  تشغرت  الخعرة  لضظ 
لاخئح  ساطا  لسحرغظ  المصاوطئ  اجامرت  أششاظساان 
الترب سطى أششاظساان أذعل ترب خاضاعا أطرغضا، 
المةاعث،  افششاظغ  الحسإ  إرادة  بضسر  تظةح  ولط 
وزغر  لسان  سطى  جاء  شصث  لقظستاب؛  اضطرعا  طا 
اقظستاب  سظ  بطغظضظ،  أظاعظغ  افطرغضغ،  الثارجغئ 
الفعضعي لطصعات افطرغضغئ طظ أششاظساان، وطضّررا 
تضِش  لط  "إذا  الماثثة  اإلجراءات  سظ  باغثن  دشاع 
٢٠ جظئ وطؤات المطغارات طظ الثوقرات طظ الثسط 
والمسثات والاثرغإ، شطماذا جاآدي جظئ أخرى، أو 

خمج، أو سحر، إلى إتثاث شرق؟".
أطا شغ السراق شالخعرة طثاطفئ، شطط تضظ لطمصاوطئ 
صغادة طعتثة وضاظئ طثاطفئ اقتةاعات؛ شخغض ضط 
ضةغح  تطه  بسث  السراصغ  الةغح  طظ  سسضرغغظ 
طتمث، وآخر إجقطغ ضأظخار اإلجقم، وبالث غةمع 
أي  لعا  لغج  أخرى  وجماسات  ضالظصحئظثغئ،  اقبظغظ 
تعجه جعى صاال المتاض بسث أن تمضظئ طظ السقح 
الثي ترضاه الثولئ بسث جصعط السراق، وطع ذلك شصث 
أوجسئ عثه المصاوطئ المتاض افطرغضغ، تاى دخطئ 
سطى خط المصاوطئ جماسئ الاعتغث والةعاد بصغادة 
أبغ طخسإ الجرصاوي، وبتطعل ٢٠٠٦ أسطظ الجرصاوي 
تأجغج "طةطج حعرى المةاعثغظ" بشرض تعتغث 
وصث  السراق  شغ  المسطتئ  السظغئ  الفخائض  ضاشئ 
صاال  "إن  بصعله  لطمتاض  تخاظئ  تغظعا  شغ  أسطظ 
الرواشخ أولى طظ صاال المتاض"، طساحعثا بصعله 
اِر  ِذيَن َيُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّ ِذيَن آَمُنوا َقاِتُلوا الَّ ا الَّ َ ُّ

َ
تسالى: ﴿َيا أ

وبسث  َن﴾،  ِق ُتَّ
ْ
َ َمَع امل َّ نَّ 

َ
َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلَظًة َواْعَلُموا أ

أسطظ  الثي  الئشثادي،  سمر  أبع  طضاظه  تّض  طصاطه 
المةاعثغظ"،  حعرى  "طةطج  اجط  تشغغر  بثوره 
لغضعن "دولئ السراق اإلجقطغئ"، ووجه دسعة لةمغع 
الفخائض لمئاغسئ عثا الضغان وتارب الفخائض السظغئ 
المصاوطئ الاغ لط تئاغع ولط تعال الاظزغط، شاتعلئ 
ضتغاعا  ذعإ  سمغاء  ذائفغئ  شاظئ  إلى  المصاوطئ 
ولط  طأطظ  شغ  المتاض  وبات  افبرغاء،  طظ  الضبغر 
غاسرض لمصاوطئ بسثعا، وأخث غرجت ظزاطه وغتصص 
أعثاشه، بط تحضطئ بسث ذلك شخائض طسطتئ؛ أضبر 
جغطرة  بسث  إلغران  طعاٍل  ضطعط  شخغق!  جاغظ  طظ 

تظزغط الثولئ سطى المعخض وافظئار وخقح الثغظ.
وبسث الصداء سطى تظزغط الثولئ واجاسادة المظاذص 
الاغ ضاظئ خاضسئ له تفّطئ صسط طظ عثه الفخائض 
صاجط  طصاض  بسث  خاخئ  فطرغضا  إزساج  طخثر  وبات 
اإلغراظغ)  الصثس  لفغطص  السابص  (الصائث  جطغماظغ 
أبع  السراصغ  الحسئغ  التحث  عغؤئ  رئغج  وظائإ 
خروج  بدرورة  افخعات  شسطئ  المعظثس،  طعثي 
طظ  أبسث  إلى  وذعئئ  السراق  طظ  افطرغضغئ  الصعات 
وبثقشه  الةاري،  السام  لظعاغئ  طعطئ  بإسطاء  ذلك 

جاثخض تربًا طفاعتئ طع المتاض.
وسطى وصع الشدإ إزاء اظاعاك السغادة السراصغئ، خّعت 
الئرلمان سطى ذرد الصعات افطرغضغئ طظ السراق، بغث 
أن تخعغئ الئرلمان السراصغ سطى اقظستاب لط غضظ 
ططجطا، شةاء اتفاق اقظستاب افطرغضغ طظ السراق طظ 
الرئغج افطرغضغ جع باغثن ورئغج العزراء السراصغ 
طخطفى الضاظمغ لغظعغ شخق طظ العجعد الصاالغ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب: لضغ غادح الةعاب ظساسرض افطعر الاالغئ:
أوضراظغا  أراضغ  سطى  الصغخرغئ  روجغا  جغطرت   -١
أوضراظغا  حسإ  أخث  بط  سحر،  السادس  الصرن  خقل 
المظاذص  لئاصغ  اجاسمارعط  الروس  غحارك 
تاى  افخرى،  الحسعب  اجاسمار  سطى  وغساوظعط 
الروس  بغظ  طغجت  صطما  المساسمرة  الحسعب  إن 
وافوضراظغغظ خاخئ أن ضطغعما طظ السرق السقشغ، 
بط   ،١٩٩١ جظئ  السعشغغاغ  اقتتاد  تفضك  ولما 
ظالئ أوضراظغا اجاصقلعا جظئ ١٩٩١ أخئتئ الثولئ 
شرغث  بمعصع  السعشغغاغ"  "اقتتاد  شداء  شغ  الباظغئ 
وخض  ضئغر  جضاظغ  وباسثاد  افجعد  الئتر  حمالغ 
سظ  تصض  ق  خظاسغٍئ  وبئظغٍئ  ظسمئ،  ططغعن   ٤٠
طبغطاعا الروجغئ وبارجاظئ ظعوغئ تمبض بطث الارضئ 
طظعا  تةرغثعا  غاط  أن  صئض  وذلك  السعشغغاغئ، 
طصابض  أوضراظغا  طع  وروجغا  أطرغضا  اتفاق  بمعجإ 
أوضراظغا  أراضغ  وتثة  بتفر  روجغ  أطرغضغ  تسعث 
طفاوضات  أوضراظغا  وخاضئ  اجاصقلعا،  وخعن 
الئتر  أجطعل  بثخعص  روجغا  طع  وحاصئ  ذعغطئ 

أردوغان یؤکد حرصه
على أمن کیان یهود!

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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ظحر طعصع (روجغا الغعم، الةمسئ، ٢٠ جمادى افولى ١٤٤٣عـ، ٢٠٢١/١٢/٢٤م) خئرا صال شغه: أشادت ختغفئ 
"عسئرغج" اإللضاروظغئ المشربغئ أن الئقد حعثت وصفات تتئ حسار "الحسإ غرغث إجصاط الاطئغع" جرت شغ 
طا غجغث سظ ٣٠ طثغظئ طشربغئ، شغ الثضرى افولى لاطئغع السقصات طع (إجرائغض). ولفائ الختغفئ المشربغئ 
بأن العصفات جرت بالاجاطظ طع "الثضرى افولى لاعصغع اقتفاق البقبغ الثي اجاأظفئ الئقد تطئغع السقصات طع 
(إجرائغض)، وعع طا تقه تعصغع اتفاصغات الاساون السسضري". وُذضر أن طعاذظغظ طظ ٣٦ طثغظئ تفاسطعا طع ظثاء 
"الةئعئ المشربغئ لثسط شطسطغظ وضث الاطئغع"، تغث جرت اقتاةاجات والعصفات شغ طثن الرباط، ذظةئ، 
أغادغر، وجثة، الثار الئغداء، جغثي غتغى الشرب، الظاظعر، طضظاس، أبغ الةسث، تطعان، السرائح، طراضح، 
الصخر الضئغر، برضان، تاورغرت، زاغع، جرجغش، تازة، شاس، خفرو، جغثي صاجط، آزرو، جغثي جطغمان، جرف 
خالح،  بظ  الفصغه  الةسث،  أبغ  بظعر،  جغثي  جطغمان،  بظ  الصظغطرة،  افربساء،  جعق  المتمثغئ،  وزان،  المطتئ، 
العصفات  عثه  صابطئ  الساطئ  السططات  أن  إلى  "عسئرغج"  وأحارت  وإظجضان".  طقل،  بظغ  الةثغثة،  طراضح، 
ضعروظا". جائتئ  بافحغ  المرتئطئ  المسطظئ،  الختغئ  الطعارئ  "تالئ  بتةئ  بالمظع،  افربساء  غعم  ظزمئ  الاغ 

احتجاجات فی ٣٦ مدینۀ مغربیۀ 
رفضا للتطبیع مع کیان یهود الغاصب

واقظفخالغعن  افوضراظغ  الةغح  [تئادل  طعصسعا:  سطى   ٢٠٢١/١٢/٢٠ شغ  الةجغرة  ظحرت  السآال: 
الاطعرات  عثه  وتأتغ  الةاظئغظ...  طظ  صاطى  جصعط  سظ  أجفر  طما  الظار  إذقق  لمعجضع  المعالعن 
أن  داظغطعف  ألغضسغ  افوضراظغ  والثشاع  الصعطغ  افطظ  طةطج  جضرتغر  إسقن  طظ  واتث  غعم  بسث 
تارغت  شغ  طرة  فول  الةغح،  وصطاسات  العضاقت  جمغع  شغعا  تحارك  طفخطئ  سمض  خطئ  أسثت  بقده 
تحثت  بأظعا  روجغا  اتعمئ  أوضراظغا  وضاظئ  تسئغره.  تث  سطى  روجغا،  صئض  طظ  غجو  في  تتسئا  الئقد، 
الباظغ/غظاغر  ضاظعن  ظعاغئ  بتطعل  لمعاجماعا  تمعغثا  تثودعا  صرب  جظثي  ألش   ١٠٠ إلى  غخض  طا 
تصغصئ  عغ  شما   [٢٠٢١/١٢/٢٠ الةجغرة  أوضراظغا...  لشجو  تثطط  أظعا  ظفئ  روجغا  أن  بغث  المصئض... 
افطرغضغ؟ الروجغ  وبثاخئ  الاخسغث،  عثا  طظ  الماعصع  عع  وطا  ودواشسعا؟  وأبسادعا  افزطئ  عثه 
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أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان: أن تضام باضساان السمقء غساشطعن افزطئ اإلظساظغئ 
التادة شغ أششاظساان، طظ أجض إجئار ظزام ذالئان سطى تحضغض تضعطئ سطى الظمط الشربغ. وغاّط عثا طظ 
خقل اجاماع اجابظائغ لعزراء خارجغئ طظزمئ المآتمر اإلجقطغ، والاغ عغ طظاثى لمظع وتثة المسطمغظ 
ذالئان،  بتضعطئ  بسث  غسارشعا  لط  السمقء  التضام  إّن  ختفغ:  بغان  شغ  وصال  الثقشئ.  خقل  طظ  التصغصغئ، 
بسث أن جارسعا شغ الاسابص لقساراف بالظزام الثطغئ فطرغضا أبظاء اتاقلعا فششاظساان. وأضاف الئغان: إن 
طعغظئ،  ظروف  ظض  شغ  المساسثة،  صطغض  باصثغط  والعسث  أطرغضا،  بطسان  غاتثبعن  جمغسعط  التضام  عآقء 
الئغان  وخاذإ  الاظازقت.  طظ  المجغث  تصثغط  سطى  ذالئان  تضعطئ  إلجئار  العجغطئ  الرحعة  طرتئئ  إلى  غرصى 
الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ: أششاظساان وباضساان طةامع واتث طظ تغث الثغظ والةشراشغا والاارغت. وجعف 
بض  الثولغ،  المةامع  ساتص  سطى  غصع  ق  شثسمعط  عظاك.  أذفالظا  وشصر  جعع  سظ  الصغاطئ  غعم  جآالضط  غاط 
سطى ساتص افطئ اإلجقطغئ. شاصاطسعا عآقء التضام المعالغظ فطرغضا، واجاسغثوا درع افطئ طظ خقل إصاطئ 
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة. وأضث الئغان: إّن طسطمغ أششاظساان وآجغا العجطى والحرق افوجط طساسثون 
لطارتغإ بضط. وافطئ تظازر خطغفاعا الثي غتمغ بقد المسطمغظ، وغظحر رجالئ اإلجقم إلى السالط أجمع.

الثاص  الماتثة  لفطط  السام  افطغظ  طمبض  صال 
طةطج  إلى  تصرغر  شغ  بغرتج،  شعلضر  بالسعدان 
تظاه  لط  السعدان  شغ  "افزطئ  إن  الثولغ  افطظ 
بغظ  إلغه  الاعخض  تط  الثي  "اقتفاق  وتابع:  بسث". 
ظعشمئر   ٢١ شغ  العزراء  ورئغج  الئرعان  الةظرال 
شغ  جاسث  لضظه  طماازا،  وق  طبالغا  لغج  الماضغ 
ترغئغعن  (جعدان  دطاء".  جفك  طظ  طجغث  تفادي 

٢٠٢١/١٢/١٠م).
غدع  الاغ  اقتفاصغات  أن  والصاخغ  الثاظغ  غسطط 
البروات،  غظعإ  الثي  المساسمر؛  الضاشر  حروذعا 
وغدغِّص سطى أعض الئقد، ق غمضظ أن تضعن طبالغئ 
الثطاء،  جفك  وق  افزطات،  تعصش  شطظ  طماازة،  وق 

ولظ تتض المحضقت.
الةغح  صائث  بغظ  ٢٠٢١/١١/٢١م،  اتفاق  إن 
الئرعان، ورئغج العزراء تمثوك، عع ججء طظ سحرات 

اقتفاصغات الثئغبئ الاغ غاتضط بعا الضاشر شغ بقدظا.
إذ إن طا غثور شغ السعدان عع خراع سطى السططئ 
وسمقء  الصثغط)،  (اقجاسمار  برغطاظغا  سمقء  بغظ 
الةغح،  جظراقت  بسخ  سطى  الظفعذ  خاتئئ  أطرغضا 
أجظثة  لاظفغث  أداة  السططئ  غساثثم  الطرشغظ  وضق 
شرق  عظاك  شطغج  أجغاده،  طخالح  وخثطئ  الشرب 
شضطااعما  السسضرغئ  أو  المثظغئ،  التضعطئ  بغظ 

تظفثان أجظثة المساسمر الئرغطاظغ أو افطرغضغ.
برغطاظغا  ظثدت  شصث  ضبغرة؛  ذلك  سطى  والحعاعث 
صال  شصث  خغاظئ،  بأظه  ووخفاه  الئرعان،  باظصقب 
شغثغع  طصطع  شغ  لغفر  جاغطج  الئرغطاظغ  السفغر 
بحسارعا،  طمععر  الئرغطاظغئ،  السفارة  أطام  طخعر 
غعم الةمسئ ٢٠٢١/١٠/٢٩م: "إن تضعطئ الممطضئ 
تثغظ بحثة عثا اقظصقب"، وصال: "أوقً: غةإ اإلشراج 
سظ المساصطغظ ضطعط.. وباظغًا: غةإ السعدة إلى بظعد 
العبغصئ الثجاعرغئ ٢٠١٩م" وصال: "طظ المعط جثًا 
السطمغ،  الازاعر  تص  افطظغئ  الصعات  تتارم  أن 

وجااتمض الصعات افطظغئ وصغاداتعا المسآولغئ سظ 
أي سظش ضث الحسإ". جئتان اهللا! غسطغ الاسطغمات 
ضما  لطئقد.  الفسطغ  التاضط  ضأظه  العاجئئ  وافواطر 
خرتئ شغضغ شعرد وزغرة حآون أشرغصغا الئرغطاظغئ 
شغ  وصع  الثي  السسضري  "اقظصقب  أن  تعغار  سطى 
السعدان الغعم خغاظئ.." (روغارز ٢٠٢١/١٠/٢٥م). 
تصعق  طةطج  لثى  الئرغطاظغ  السفغر  ضاإ  ضما 
طاظطغ،  جاغمظ  الماتثة،  لفطط  الاابع  اإلظسان 
السعداظغ  الةغح  "تخرشات  أن  تعغار  سطى  تشرغثة 
تسث خغاظئ لطبعرة..". (شراظج ٢٤، ٢٠٢١/١١/٣م).

وضاإ المئسعث الئرغطاظغ الثاص لطسعدان وجظعب 
السعدان، روبرت شغروغثر، سطى تعغار "إن اقساصاقت 
لطبعرة  خغاظئ  جاضعن  المثظغغظ  لطصادة  السسضرغئ 
بغ  (بغ  السعداظغ".  والحسإ  اقظاصالغئ  والسمطغئ 

جغ ٢٠٢١/١٠/٢٥م).
وراء  ضاظئ  الاغ  عغ  أطرغضا  أن  غآضث  الثي  أطا 
جغفري  افطرغضغ  المئسعث  الاصى  شصث  اقظصقب، 
طرتغظ  بالئرعان  ٢٠٢١/١٠/٢٤م  شغ  شطغامان، 
أول  وضان  ظفسه،  الغعم  شغ  طرات  بقث  وبتمثوك 
رد شسض تخرغح الماتثث باجط الثارجغئ افطرغضغئ 
تثث  طا  تسائر  الماتثة  العقغات  "إن  براغج:  ظغث 
ضطمئ  وإن  سسضرغئ،  جغطرة  عع  السعدان  شغ 
الترة  (صظاة  صاظعظغ"  تصغغط  إلى  تتااج  "اظصقب" 
"ظآضث  شغطامان:  تخرغح  وأغدًا  ٢٠٢١/١٠/٢٦م)، 
بصغادة  لطحراضئ  الةماعغر  اجاسادة  ضرورة  سطى 

تمثوك أو بثوظه" (السربغئ ظئ ٢٠٢١/١١/٠٢م).
الثرذعم  إلى  سادت  افطرغضغ،  اقظصقب  ظةح  ولما 
طساسثة وزغر الثارجغئ افطرغضغئ لطحؤعن افشرغصغئ 
طعلغ شغ الفارة طظ ١٤-٢٠٢١/١١/١٦م. وتسإ 
غرض  شإن  الثرذعم،  شغ  افطرغضغئ  لطسفارة  بغان 
الجغارة عع "لثسط الاعخض إلى تض افزطئ شغ الئقد 

وسعدة تمثوك إلى طظخئه".
لغسمض  تمثوك،  ساد  ٢٠٢١/١١/٢١م،  وباتفاق 

اهللا  ضرم  الثي  الئحري  السصض  صثرات  شغ  تحضغضغئ 
جئتاظه به اإلظسان سطى جائر المثطعصات ضمظ تثود 
اإلجقم وضعابطه، وعثه العرحات عغ أغداً ُطتاوقت 
تحضغك شغ الاارغت اإلجقطغ ظفسه، وطتاوقت لترف 
افذفال سظ ظعب اإلجقم الصعغط لةسطعط شقجفئ، أو 
لضغ غاأبروا بالفطسفئ بعثف إبسادعط سظ شطرتعط، 
وتظتغئ اإلجقم سظ ذفعلاعط بطرح طبض عثه افشضار 
شغ  اإللتاد  أشضار  وغرس  سطغعط،  السصغمئ  الفطسفغئ 

سصعلعط طظث ظسعطئ أظفارعط.
وأّطا طفععم الجطظ شغ السطط والفطسفئ والفضر الثغظغ 
السطط  غصرن  شعع  اإلجقم،  ضّث  واضح  تةثغش  شفغه 
عظا  به  والمصخعد  الثغظغ -  الفضر  وغةسض  بالفطسفئ 
اإلجقم - طسجوقً سظ السطط، بمسظى أّن السطَط ُطخطٌش 

إلى جاظإ الفطسفئ، وأّطا اإلجقم شمصروٌن بالةعض.
وأّطا الضقم سظ السقصئ بغظ القطاعصع والثفغ شعع 
أذعان  لاحاغئ  الفضري  العثغان  طظ  حغء  ذرح 
بطرغصئ  اقلاجام  سظ  وإبسادعط  المسطمغظ،  حئاب 

الافضغر اإلجقطغ الختغتئ.
إن طمطضئ آل جسعد وطظ خقل رساغاعا لعثا المآتمر 
سطى  شاساسث  خراتئ،  اإلجــقم  سطى  الترب  تسطظ 
تتئ  التةاز  شغ  الحئاب  إلى  اإللتاد  أشضار  تمرغر 
سظ  الئتث  شغ  وجسًا  تّثخر  لط  شعغ  الفطسفئ،  حسار 
بابًا  تارك  شطط  السثاء،  اإلجقم  لمظاخئئ  وجغطئ  أي 
الاغ  الارشغه  بعغؤئ  شئثأت  وذرَصاه،  إق  لمتارباه 
تطئ طتض عغؤئ افطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر، 
إق  طسروشًا  تثع  ولط  وأباتاه،  إق  طظضرًا  تثع  شطط 
وذمساه، شأخئتئ المثن السسعدغئ طراضج دغسضع 
الاسطغط  طظاعب  طةال  وشغ  وطةعن،  وشسص  وصمار 
ألشئ السسعدغئ ضض حغء له سقصئ بالةعاد والخراع 
وخمسغظ  خمسئ  إجراء  خقل  طظ  وذلك  الضفار،  طع 
إلى  بسثعا  المظاعب  شاتعلئ  المظاعب،  سطى  تسثغًق 
طست تسطغمغئ، وأطا شغ السغاجئ الثارجغئ شصث وصفئ 
لطمسطمغظ  صمسعا  شغ  الخغظ  جاظإ  إلى  السسعدغئ 

اإلغشعر، باإلضاشئ إلى تئسغاعا المططصئ فطرغضا.
السسعدغئ  السططات  شغه  تسةظ  الثي  العصئ  وشغ 
الترضات  وتصمع  المثطخغظ،  المسطمغظ  سطماء 
اإلجقطغئ تاى المسالمئ طظعا، ضتزر جماسئ الائطغس 
والثسعة، شغ العصئ ظفسه تسمح لسفطئ افصعام طظ 
والصغام  المصثجئ،  افراضغ  بثخعل  السالط  ضفار  ضض 
لط  عظاك  المسطمغظ  وضأّن  شغعا،  طظضرة  بفسالغات 
والفضرغئ  المةامسغئ  الاطعغبات  عثه  جعى  غظصخعط 

لاساصغط أتعالعط!
العةمات  عثه  طظ  والتةاز  ظةث  بقد  تاثطص  لظ 
جسعد  آل  تضط  طظ  بالاثطص  إق  الاطعغبغئ  الفضرغئ 
وإصاطئ  المظضرات،  عثه  ضض  تفحغ  سظ  المسآول 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة سطى أظصاض 

 سرحعط وسروش تضام المسطمغظ

بتسإ  والسسضر  السغادة  طةطج  إحراف  تتئ 
برئاجئ  المطالئئ  سظ  وغسضئ  السغاجغ،  اقتفاق 
غآضث  طا  افطظغئ،  افجعجة  وعغضطئ  السغادة  طةطج 
طثططعا  لاظفغث  الدشط  شغ  ظةتئ  صث  أطرغضا  أن 
الئقد  أوضاع  شغ  والاتضط  السغطرة  لعا  تضعن  بأن 

سئر سمقئعا.
وتمثوك،  الئرعان  بغظ  السغاجغ  اقتفاق  عثا  إن 
المعصع شغ ١٤ ظصطئ، أضث طظ الئثاغئ أن المرجسغئ 
جئتاظه  اهللا  حرع  ولغج  الثجاعرغئ،  العبغصئ  عغ 
الثجاعر  سظ  اإلجقم  اقتفاق  أبسث  شصث  وتسالى، 
طسطمعن،  شغه   ٪٩٠ طظ  أضبر  بطث  شغ  والصعاظغظ، 
وطظ أخطر الظصاط أن ُجسطئ لحرق السعدان وضسغئ 
ظصطئ  شعغ  دارشعر،  بط  الةظعب،  ضان  ضما  خاخئ، 
طحآوطئ تعثد وتثة الئقد، ضما ظص اقتفاق سطى 
تجبغئ)،  غغر  (ضفاغات  تضظعصراط  تضعطئ  تحضغض 
تاثثعا  الادطغض  خطعات  أحعر  طظ  واتثة  وعغ 
التضعطات العظغفغئ لثثاع الظاس، لاعثئئ افوضاع 
إدارة  تضعن  أن  إلى  أحار  ضما  تغظ،  إلى  الماأزطئ 
غعضع  جغاجغ  إسقن  بمعجإ  اقظاصالغئ  الفارة 
طحروسًا  غمطضعن  ق  التضام  أن  غآضث  طا  قتصًا، 
باإلضاشئ  إطقءات،  سظ  سئارة  شالتضط  جغاجغًا؛ 
أضئر  طظ  واتثا  غسائر  الثي  جعبا  اتفاق  تظفغث  إلى 
لامجغص  طحروع  شعع  بالئقد،  تطئ  الاغ  الضعارث 

السعدان وتثطغره.
لسمقئه،  الضاشر  غعظثجعا  الاغ  اقتفاصغات  عثه  إن 
لعا،  تاخثى  وق  افزطات  وتخظع  الحصاق  تعرث 
المحآوطئ  اقتفاصغات  عثه  أن  ذلك  سطى  والثلغض 

دوطًا تضعن وباقً سطى أعض السعدان.
السعدان،  تضعطئ  وصسئ  ٢٠٠٢/٧/٢٠م،  شفغ 
برساغئ  طحاضعس،  اتفاق  الحسئغئ،  الترضئ  طع 
وشغ  وبرغطاظغا،  أطرغضا  خاخئ  اقجاسمارغئ  الثول 
المحآوطئ،  ظغفاحا  اتفاصغئ  ضاظئ  ٢٠٠٥/١/٩م، 

الاغ أدت إلى تمجغص الئقد واظفخال الةظعب، شعض 
سالةئ طحضطئ التضط أو اقصاخاد شغ السعدان؟!

بط اتفاق أبعجا الثي جمغ باتفاصغئ جقم دارشعر شغ 
بإحراف  طظاوي.  طظغ  أرضع  ترضئ  طع  ٢٠٠٦/٥/٥م، 
شغ  الثوتئ،  واتفاق  ظفسعا،  اقجاسمارغئ  الثول 
٢٠١١/٧/١٤م، طع ترضئ الاترغر والسثالئ، واتفاق 
وصعى  السسضري،  المةطج  بغظ  الثجاعرغئ  العبغصئ 
الترغئ والاشغغر شغ ٢٠١٩/٨/١٧م، بط اتفاصغئ جعبا 
الترضات  طظ  سثد  طع  ٢٠٢٠/١٠/٣م،  شغ  لطسقم، 
الظغض  وجظعب  ضردشان  وجظعب  دارشعر  شغ  المسطتئ 
أظعا  أم  اجاصرارًا،  أو  جقطًا  أوجثت  شعض  افزرق، 

شاصمئ افزطات وسمَّصئ الخراع؟!
إن المثرج طظ عثه الخراسات وافزطات غضعن بأن 
المثطخغظ  سئر  جططاظعط  السعدان  أعض  غساسغث 
الةغح  شغ  والمظسئ  الصعة  أعض  طظ  افظصغاء 
ططضًا  لغسئ  سطغعا  الماخارع  السططئ  شإن  وغغره، 
غسطعظه  لطمسطمغظ،  السططان  بض  لطماخارسغظ؛ 
لغطئص  حرسغئ؛  بغسئ  سئر  خطغفئ  غظخئعظه  لمظ 

أتضام اإلجقم سطى الظاس.
لمفاعغط  تظفغثي  ضغان  أظعا  الثولئ  تصغصئ  إن 
أن  اإلجقم  أوجإ  شصث  الظاس،  بعا  آطظ  وصظاسات 
والتضط  اإلجقطغئ،  السصغثة  سطى  الثولئ  تصعم 
تتصص  اتفاصغات  سطى  ق  وطصغاجًا،  أجاجًا  الحرسغ، 
َيْحُكم  ْم  لَّ ﴿َوَمن  تسالى:  صال  ترضغات!  أو  طتاخخات 
افطر  برد  وأطر  اِملُوَن﴾،  الظَّ ُم  ُ ْوَلِئَك 

ُ
َفأ  ُ َّ أنَزَل  ِبَما 

﴿َفِإن  الصائض:  جئتاظه  اهللا  حرع  إلى  شغه  الماظازع 
ُكنُتْم  ِإن  ُسوِل  َوالرَّ  ِ َّ  َ ِإ وُه  َفُردُّ ٍء  ْ َ  ِ َتَناَزْعُتْم 
ًال﴾،  ِو

ْ
َتأ ْحَسُن 

َ
َوأ  ٌ ْ َخ َذِلَك  اآلِخِر  َواْلَيْوِم   ِ َّ ِبا ُتْؤِمُنوَن 

أَْهِل َهِذِه  وجاء شغ وبغصئ المثغظئ «...َوإِنَُّه َما كَاَن بنَْيَ 
ُه إَِىل  ِحيَفِة ِمْن َحَدٍث أَِو اْشِتَجاٍر يَُخاُف َفَساُدُه، َفإِنَّ َمَردَّ الصَّ

 «ٍد َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّه َوإَِىل ُمَحمَّ
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  طساسث   *

السعدان

طآتمر الرغاض الثولغ لطفطسفئ 
تطعغث لطفضر اإلجقطغ

الباطظ  شغ  الرغاض  السسعدغئ  الساخمئ  شغ  اظسصث 
طظ حعر ضاظعن أول/دغسمئر الةاري طآتمر شطسفغ 
شغ  غصام  ظعسه  طظ  شطسفغ  طآتمر  أول  ُغسائر  خئغث 
شغه  وحــارك  أغــام،  بقبئ  لمثة  اجامّر  السسعدغئ 
الُمدطعن،  الفضر  وصادة  الُماجظثصغظ،  الفقجفئ  ضئار 
السسعدغئ  واجاصئطاعط  حاى،  بطثان  طظ  تةّمسعا 
شغ الرغاض، وصِثطعا طظ طآّجسات دولغئ وإصطغمغئ 
ُوخفئ بأّظعا (طرطعصئ)! وذرتعا شغ جطسات المآتمر 
صداغا تحضغضغئ وإلتادغئ ضبغرة تتئ حسار (ُطظاصحئ 

الصداغا الفطسفغئ الُمساخرة).
طظ  المآتمر  شغ  الُمحارضئ  الحثخغات  أبرز  وطظ 
الفطسفئ  جمسغئ  سدع  العمغطغ  اهللا  سئث  السرب 
المطغري  اهللا  وسئث  الشثاطغ  اهللا  وسئث  السسعدغئ 
الاربعغئ،  المساحارة  تعظسغ  ودالغا  الثغغثي  وعئئ 
شغ  المحععرة  الفرظسغئ  الفغطسعشئ  افجاظإ  وطظ 
شرظسا لعضا طارغا جضار أظاغظع، والفغطسعف طفعتحغفاز 
أشرغصغا،  بةظعب  برغاعرغا  جاطسئ  شغ  الفطسفئ  أجااذ 
المتاضر  افجااذ  وارظــا  دي  ظغضعقس  وافطرغضغ 
افطرغضغ  الفطسفئ  وأجااذ  بظسطفاظغا،  جاطسئ  شغ 
شغ  الئطةغضغ  الفطسفئ  وأجااذ  شغطغئج،  ضرغساعشر 

جاطسئ بروضسض الترة عغرظان غابرغغض.
تتثث الُمتاضرون طظ خقل أضبر طظ بقبغظ جطسئ 
اإلجقطغئ،  السصغثة  شغ  ُتحّضك  غالئغاعا  بمعاضغع 
طظ  بثقً  لفتضام  المصغاس  عغ  الفطسفئ  وتةسض 

الحرغسئ اإلجقطغئ.
ولع تائسظا سظاوغظ العرحات وأوراق السمض الاغ ُصّثطئ 
شغ المآتمر بحضض طةرد لعجثظا طثى تةط الثراب 
الاطعغث  وطثى  إتثابه،  إلى  تعثف  الثي  الفضري 
طبًق  افولى  شالعرحئ  شغعا؛  ضثه  تط  الثي  الفضري 
جاءت بسظعان: "طظح الفطسفئ طساتئ شغ طساصئطظا"، 
وتثود  طاعصع  "الق  بسظعان:  ضاظئ  الباظغئ  والعرحئ 
السصض الئحري"، وصثطئ طآجسئ بخغرة ورش سمض 
خاخئ بسظعان: "أشضار ضئغرة ورحئ شطسفغئ لطظاحؤغظ"، 
افذفال  ظطعط  وضغش  "لماذا  بسظعان:  ورحئ  وُصّثطئ 
ورحئ  جاءت  الاارغت  طةال  وشغ  شقجفئ؟"،  لغخئتعا 
وشغما  الاارغت"،  شغ  الافضغر  إسادة  طاعصع:  ق  "طاض 
ُجّمغ بمعرجان افشضار تّط ذرح (طفععم القُطاعصع) 
بسظعان:  سمض  بعرصئ  غابرغغض  عغرظان  شغه  حارك 
والثفغ"،  القطاعصع  بغظ  بالسقصئ  تاسطص  "اسائارات 
بغظما صثم سئث اهللا العمغطغ ورصئ سمض سظ "السقصئ 
جطسات  إتثى  شغ  وتّط  والاارغت"،  القطاعصع  بغظ 
والفطسفئ  السطط  شغ  الجطظ  "طفععم  سرض  المآتمر 

والفضر الثغظغ".
أْن  ُغمضظ  ق  ُطساصئطظا)  شغ  طساتئ  الفطسفئ  شـ(طظح 
غضعن إق سطى تساب اإلجقم، فن الفطسفئ واإلجقم 
ق غطاصغان، شالفطسفئ أشضار ضفر ق تصغط لطثغظ أي وزن.

طتاوقت  شعغ  افخرى  العرحات  جائر  سظاوغظ  وأّطا 

اقتفاصغات الاغ غعظثجعا الضاشر املساسمر لطسعدان
تعرث الحصاق وتخظع افزطات
ـــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)*ـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ـ 

اقتلعوا الحکام الموالین للغرب الکافر
واستعیدوا درع األمۀ الخالفۀ على منهاج النبوة
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تامئ: تصغصئ افزطئ افوضراظغئ أبسادعا ودواشسعا

لثس  تسسى  وبالبئ  لطثدعع،  ترّوج  وأخرى  تصاض 
وخاطسئ  المسغحئ،  تدغص  ورابسئ  الفضرغئ،  السمعم 
ذلك  ضض  جثغثا،  دجاعرًا  اآلبمئ  بأغثغعا  تضاإ 
شاسغث  بمصاض  وإخاباعا  البعرة  سطى  اإلجعاز  بعثف 

الظاس لظغر السئعدغئ شغ ظض الظزام الرأجمالغ.
أعض  بعا  اجاعثشئ  الاغ  جعاطعا  آخر  طظ  وضان 
المظزمات  أداة  سئر  جغثاو  جعط  عع  الحام  بعرة 
طضاتئعا  وتفااح  البعرة  طظاذص  شغ  تاعغض  الاغ 
لقظتقل  ترّوج  الاغ  وطآتمراتعا  دوراتعا  وتصغط 
الثغظ  جططئ  طظ  اقظسااق  سطى  وتحةع  افخقصغ، 
بئسخ  طامسضًا  زال  طا  الثي  المةامع  شغ  الماعشرة 

افتضام الحرسغئ شغما غاسطص بالظزام اقجاماسغ.
السظش  سطى  الاعسغئ  حسار  ترشع  عثه  المظزمات 
الصائط سطى الظعع الةظسغ أو طا غسرف gbv، وتمضغظ 
المرأة، وبصاشئ الةظثر، عثه الحسارات الاغ ق غزعر 
شغعا طثالفئ لفتضام الحرسغئ إق لمظ غثرك طساظغ 
تظاحر  المظزمات  عثه  جسض  طا  المخططتات،  عثه 
أن  رغط  الظاس،  طظ  غاضئئ  شسض  رّدة  أي  دون 
غثخطعن  تغث  طغثاظغ  عع  سمطعط  غالإ  طعظفغعا 
السمعم  عثه  تثس  الاغ  الةطسات  لغسصثوا  الئغعت 
تاقت  سظه  ظاب  طا  المسطمئ،  افجر  بغظ  الفضرغئ 

تفضك طتثودة داخض عثه افجر.
عثه  ولسمض  افشضار  لعثه  التصغصغ  الثطر  إن 
المظزمات عع أظعا تسمض سطى إغةاد رأي سام لاصئض 
عثه افشضار الشربغئ المظاصدئ فشضار اإلجقم، بغظما 
الطةظئ الثجاعرغئ تسسى لاسثغض دجاعر ظزام أجث 
جغثاو  اتفاصغئ  وشص  صعاظغظ  تحرع  طعاد  ووضع 
تآجج لقظتقل افخقصغ، وتةسض عثا افطر وجعئ 
ظزر ُتتارم، بغظما عغ شغ ظزر اإلجقم جرائط تساتص 

السصعبات، وذلك لما تعربه طظ شساد شغ المةامع.
وأخغرا شإن السمعم الفضرغئ الشربغئ ق تصض خطرًا سظ 
الصثائش والخعارغت، ولغسئ أصض إغقطًا طظ الاحرغث 
جسغه  شغ  سثوظا  أدوات  ضطعا  عثه  شإن  والاعةغر، 
لفرض عغمظاه سطى بقدظا وإسادة الظاس لغتضمعط 
بأظزماه العضسغئ، وإن طعاجعئ عثه افشضار واجٌإ 
والسسغ  اإلجقم  بأشضار  الامسك  أن  ضما  طاتاط 
شغه  غظازع  ق  شرض  ضاططئ  اإلجقم  أتضام  لاطئغص 
 َ َّ ُقوا  اتَّ آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ ُّ

َ
أ ﴿َيا  تسالى:  صال  طسطط، 

 ﴾َوُقوُلوا َقْوًال َسِديدًا

صئض  اإلجقم  سطى  ُغْةِعَج  أن  اقجاسمار  تاول  لصث 
التغاة  أظزمئ  وتشغغر  دولاه،  سطى  بالصداء  سام  طؤئ 
واجائثال أظزمئ وضسغئ بعا شغ ضض حآون التغاة 
جعى طا ُغسرف بافتعال الحثخغئ وعغ أتضام الجواج 
والطقق وطا غاسطص بعا، إق أظه وصئض جظعات بثأت 
والمساواة  المثظغ،  لطجواج  بالاروغب  الشرب  أبعاق 
تعثم  وطفاعغط  أشضار  طظ  وغغرعا  الةظسغظ،  بغظ 

المةامع وتظاصخ أتضام اإلجقم.
وضاظئ تمطئ الشرب تساعثف الحئاب لاروج بغظعط 
السفعر والفةعر، وتةسض صئعل الجظا والحثوذ وجعئ 
لاصئض  المسطمغظ  أبظاء  بغظ  فرضغئ  وتآجج  ظزر، 
المسطسقت  شضاظئ  بعا،  والرضا  جغثاو،  صعاظغظ 
اإلجقم  أتضام  وتزعر  لطجاظغ،  تئرغرا  تسطغ  الاغ 
اإلظسان،  تصثم  أطام  تصش  وسصئات  صغعدًا  بعخفعا 
طظاصدئ  وتخعرعا  الحرغسئ  أتضام  شغ  وتطسظ 

السطغمئ. لطفطرة 
ضض  لاساعثف  افخغرة  اآلوظئ  شغ  التمطئ  واحاثت 
سظ  الثارجئ  المظاذص  تطك  تاى  المسطمغظ،  بقد 
جغطرة الظزام المةرم شغ جعرغا، شئسث سحر جظعات 
الشرب  جسى  المةرم،  الظزام  عثا  سطى  البعرة  طظ 
وطظث الغعم افول لترف طسار البعرة والصداء سطغعا 
والاحرغث  الصاض  ضان  أظعرعا  سّثة،  أجالغإ  سئر 
السمعم  ودس  العمط،  وتتئغط  الثطط  وحراء 
وطاضغظاه  الشرب  أدوات  شضاظئ  العمعم،  وخظاسئ 
اإلسقطغئ ق تعثأ شغ الاروغب لطسمقء، والاساغط سطى 

أعض البعرة الحرشاء.
شطصث خرجئ البعرة بسفعغاعا طظ المساجث وخرخئ 
"اهللا أضئر" واتثثت صائثًا ظئراجًا لعا، شصالئ: "صائثظا 
طضظعظات  سظ  بثلك  لاسئر  طتمث"  جغثظا  لفبث 
الحام  شأعض  افطعر،  جرائر  سظ  ولاضحش  الخثور، 
الثي  العضسغ  بالظزام  ذرسًا  ضاصعا  صث  طسطمعن، 
ضظج  سطى  سازطغظ  شثرجعا  العغقت،  أذاصعط 
الةعر  أظزمئ  طظ  الئقد  وتطعغر  الظفاغات،  عثه 
رب  شرضه  الثي  اإلجقم  ظزام  وتطئغص  والزطمات، 

افرض والسماوات.
ولعثا ضاظئ الترب سطى البعرة طساسرة، وطا عثأت 
تارًة،  الصخش  تعصش  شإن  وعةعا،  اظطفأ  وق  ظارعا 
تّطعا  خّطئ  الاغ  شأطرغضا  غاعصش،  لط  الاآطر  شإن 
شأداة  أدواتعا،  بغظ  تظفغثه  أدوار  تعزع  السغاجغ، 

ضظاظئ السثاء لقجقم 
تططص جعام جغثاو سطى أبظاء افطئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طظغر ظاخرـ 

والظاتع،  افوروبغ  اقتتاد  ظتع  افوضراظغئ  الاعجعات 
تمضظ  لط  أوضراظغا  طع  الروجغئ  الظجاسات  عثه  شضض 
السصعد  سئر  أوضراظغا  سطى  العغمظئ  إسادة  طظ  روجغا 

البقبئ الماضغئ رغط تفعق روجغا السسضري...
وعغ  افطاطغئ،  روجغا  تثغصئ  عغ  أوضراظغا  إن   -٣
خطفغًئ  تثغصًئ  طبًق  العجطى  ضآجغا  لغسئ  لروجغا 
طظ تغث المعصع والارابط الصعطغ والثغظ والاارغت، 
ولمضاظاعا  لروجغا  افطاطغئ  العاجعئ  عغ  شأوضراظغا 
وتاتضط  افجعد  الئتر  سطى  تطض  شعغ  الثولغئ، 
الصفصازغئ  المظاذص  شعق  طظ  إذقلاعا  شعق  به 
وطظ  الاارغت،  سئر  روجغا  ضماعا  الاغ  اإلجقطغئ 
الشثائغ  أطظعا  روجغا  تةث  الثخئئ  أوضراظغا  أراضغ 
أجاجغئ غصغعا تصطئات سقصاتعا طع الشرب،  شغ جطعٍ 
الشاز  بأظابغإ  جعاء  الحرصغئ  أوروبا  إلى  تسئر  وطظعا 
أو بشغرعا. وشعق ضض عثا شإن أوضراظغا الغعم تمبض 
لروجغا  الاارغثغئ  السصثة  لتض  السازلئ  المظاذص  آخر 
طظعا  غجغئ  الاغ  أوروبا  طظ  الثعف  شغ  والمامبطئ 
الثولئ  ضسش  ضان  وإذا  وعاطر)،  (ظابطغعن  طرتغظ 
أوروبا  سظ  الاثطغ  سطى  أجئرعا  صث  السعشغغاغئ 
تطش  تصثم  وأطام  شإظعا  سازلئ  ضمظطصئ  الحرصغئ 
الظاتع إلى حرق أوروبا ترغث سطى افصض طظ جارتغعا 
الاغ  المظطصئ  لعا  تعشرا  أن  وبغقروجغا  أوضراظغا 
السسضرغئ  آلاه  وتصثم  الظاتع  أخطار  سظ  تسجلعا 
ظتع الحرق. إن روجغا الغعم ترغث طظع أوضراظغا طظ 
دسمه  أو  "الظاتع"،  افذطسغ  حمال  لتطش  اقظدمام 
جغرغغ  الروجغ  الثارجغئ  وزغر  ظائإ  (واسائر  لعا 
فوضراظغا  افطرغضغ  السسضري  الثسط  أن  رغابضعف 
اإلخئارغئ،  السغظ  روجغا"..  فطظ  خطغرًا  "تتثغًا 

.(٢٠٢١/٤/١٣
٤- أدرك الشرب، وبثاخئ أطرغضا، تصغصئ عثه السصثة 
أوضراظغا  وأن  الروجغئ،  السغاجئ  شغ  افوضراظغئ 
تمبض الثاخرة افضسش لروجغا خاخئ بسث أن احاث 
سثاؤعا  وتأخض  أوضراظغا  شغ  الصعطغئ  الترضات  سعد 
بآرة  سصثغظ  وطظث  أوضراظغا  خارت  لثلك  لروجغا، 
قتاضاك أطرغضا وأوروبا طع روجغا، وسطى أبر البعرة 
الئرتصالغئ الاغ أذاتئ برئغج أوضراظغا غاظضعشغاح 
المعالغ لروجغا جظئ ٢٠١٤ ردت طعجضع شغ السام 
الةظعب  شغ  العاصسئ  الصرم  ججغرة  حئه  بئار  ظفسه 
شغ  تماطك  الاغ  لروجغا  وضماعا  أوضراظغا  سظ 
ولط  وضثمئ،  اجاراتغةغئ  سسضرغئ  صعاسث  الةجغرة 
شغ  الروس  باقظفخالغغظ  دشسئ  بض  بثلك  تضاش 
اجاصقل  وإسقن  الحرصغئ  المظاذص  إلحسال  أوضراظغا 
سطغعما  لغططص  ولعغاظسك)  (دوظغاسك  طتاشزاغظ 
الروس اجط "روجغا الخشرى"، وغصثطعن الثسط لعا 
سسضرغًا، وضض عثا دشع بأوضراظغا إلى أتدان الشرب، 
وأخئتئ أوضراظغا بسث ذلك تطالإ وتطح لقظدمام 
السثواظغئ  طظ  غتمغعا  أن  أطض  سطى  الظاتع  لتطش 
بمزعر  وغزعر  إلغه  غصربعا  الشرب  وأخث  الروجغئ، 
المثاشع سظا، شخارت أوضراظغا تثسى إلى اقجاماسات 
تحاث  سظثطا  خاخئ  "الظاتع"  واجاماسات  افوروبغئ 
افزطات طع روجغا دون أن تضعن سدعًا شغ اقتتاد 
افوروبغ أو "الظاتع"، وأخثت أطرغضا تسطتعا وتصثم 
الثوقرات  بمطغارات  السسضرغئ  المساسثات  لعا 

وخارت تثرب جغحعا...
صاجغئ  غربغئ  سصعبات  تتئ  روجغا  وصسئ  لصث   -٥
الصرم،  ججغرَة  عا  ضمِّ طظث  وأطرغضغئ)  (أوروبغئ 
طع  اقصاخادغئ  سقصاتعا  بجغادة  تسعغدعا  شتاولئ 
لظصض  أظابغإ  خطعط  الخغظ  إلى  شمثت  الخغظ، 
(جضئ  برغًا  طمرًا  لطخغظ  وشاتئ  والشاز،  الظفط 
طئاحرًة،  أوروبا  إلى  الخغظغئ  الئدائع  لظصض  تثغث) 
الضئغر  الخغظ  طحروع  إذار  شغ  طسعا  تساوظئ  أي 
"ذرغص الترغر"، وشعق ذلك شإظعا أخثت تاثطص طظ 
طثجوظعا طظ السظثات افطرغضغئ والثوقرات وتررت 
تةارتعا بحضض ضئغر طظ الثوقر. وسطى الرغط طظ أن 
روجغا لغسئ سمقصًا تةارغًا ضأوروبا أو الخغظ إق أن 
اقصاخادغئ  العغمظئ  تاتثى  روجغا  أن  رأت  أطرغضا 
شسض  سطى  وبةرأة  افخرى  الثول  وتترض  افطرغضغئ 
ذلك، وغئرز عثا شغ طسزط السصعد الاةارغئ الروجغئ 
بثغًق  المتطغئ  السمقت  باساماد  الخغظ  طع  وخاخئ 
إلغه  أضغش  فطرغضا  تعثغثًا  عثا  شضان  الثوقر،  سظ 
أخغرًا طا اتعمئ روجغا به طظ رشع أجسار الشاز لغضعن 

طسدطئ اصاخادغئ جثغثة فوروبا.
الضئغرة  والمجاغا  افبساد  إلى  تظزر  روجغا  إن   -٦
واقصاخاد  والعغمظئ  الاارغت  تغث  طظ  فوضراظغا 
وافطظ، أي المظطصئ السازلئ سظ الظاتع، وعضثا شعغ 
طظ  الظاتع  تطش  بعتغظ  (وتثر  أتمر،  خطًا  تسائرعا 
"تعجغع  صائًق:  أوضراظغا،  شغ  وأجطتاه  صعاته  ظحر 
خط  أوضراظغا  شغ  لطظاتع  السسضرغئ  الاتاغئ  الئظغئ 
بغث  صعي"،  رد  إلى  وجغآدي  لروجغا  بالظسئئ  أتمر 
غتارم  ق  إظه  صال  باغثن  جع  افطرغضغ  الرئغج  أن 
ظعن  أوضراظغا.  بحأن  ذرف  في  التمراء  الثطعط 
وعغ  روجغا  شإن  ذلك  لضض   ،(٢٠٢١/١٢/٤ بعجئ، 
الاثطغ  بعارد  لغسئ  التالغئ  افوضراظغئ  افزطئ  تثغر 
والظاتع،  فطرغضا  جائشًئ  لصمًئ  وترضعا  أوضراظغا  سظ 
وتتمطاعا،  الشربغئ  السصعبات  جربئ  أن  بسث  خاخئ 

وشعق ذلك شإظعا ترى أن حشض أطرغضا الحاغض الغعم 
عع طعاجعئ الخغظ، بمسظى أن أطرغضا لظ تصثم سطى 
ذلك  غطجم  طا  بسئإ  الظاتع  لسدعغئ  أوضراظغا  ضط 
طظ طعارد أطرغضغئ لطثشاع سظ أوضراظغا، إذ إن ذلك 
افصخى  الحرق  شغ  افطرغضغئ  اإلسثادات  جغدسش 
وزظًا  تصغط  ق  روجغا  أن  ضما  الخغظ...  لمعاجعئ 
روجغا  سطى  والمسامثة  سسضرغًا  صعة  افصض  فوروبا 
أن  بمسظى  بالطاصئ،  الاجود  طسائض  شغ  ضئغر  بصثر 
لاتصغص  لعا  طعاٍت  الثولغ  الزرف  بأن  تحسر  روجغا 
الثارجغئ  وزغر  أبطس  شصث  لعثا  أوضراظغا.  شغ  الظةاح 
أظاعظغ  افطرغضغ  ظزغره  قشروف،  جغرغغ  الروجغ 
أطظغئ  (ضماظات  إلى  تتااج  طعجضع  أن  بطغظضظ 
وصش  حأظعا  طظ  الشربغئ  تثودعا  سظث  افطث  ذعغطئ 
تعجع تطش حمال افذطسغ - الظاتع - ظتع الحرق... 
ضما  تامغًا")،  طططئًا  اسائاره  غةإ  طا  "وعع  طدغفًا 
ظصطاه سظه بعابئ العجط الطغئغئ، شغ ٢٠٢١/١٢/٢.

الروجغ  الةاظإ  طظ  المطالإ  تصغصئ  عغ  عثه   -٧
شروجغا  أوضراظغا،  شغ  الاأزغط  عثا  وراء  تصش  الاغ 
وأن  أوضراظغا،  تسطغح  شغ  غجغث  الشرب  أن  ترى 
جغحعا  تصعغئ  بسث  أوضراظغا  غثشع  أن  غمضظ  الشرب 
أوضراظغا،  حرصغ  الروس  اقظفخالغغظ  قجاؤخال 
ججغرة  شغ  لطترب  ذلك  بسث  غثشسعا  أن  وغمضظ 
رئغج  صال  روجغا،  سطى  خطر  ضطه  وعثا  الصرم، 
(إن  غغراجغمعف،  شالغري  الروجغ،  افرضان  عغؤئ 
والمروتغات  والمسغرات  بالطائرات  أوضراظغا  تجوغث 
جغثشع ضغغش إلى الصغام بثطعات خطغرة... لضظ أي 
اجافجازات طظ صئض ضغغش لتض العضع شغ دوظئاس 
بالصعة جغاط صمسعا. آر تغ، ٢٠٢١/١٢/٩). وعضثا 
شإن افزطئ التالغئ تضحش بأن روجغا تعثف أوقً إلى 
ترغث  بض  طظعا  ججءا  الصرم  بصاء  شغ  الاحضغك  سثم 
أوروبغ،  أطرغضغ  دولغ  باساراف  واصسًا  أطرًا  ذلك 
والعثف الباظغ أن غخئح حرق أوضراظغا خارج جططئ 
البالث  والعثف  روجغا،  طظ  الةجء  وبتضط  أوضراظغا 
الظاتع  إلى  أوضراظغا  اظدمام  طظع  عع  تأبغرًا  افضبر 
وأظعا تتااج ضماظات لثلك، وخاخئ بسث المظاورات 
شغ  وأوضراظغا  الظاتع  بغظ  المحارضئ  السسضرغئ 
شقدغمغر  الروجغ  الرئغج  صال  تغث  افجعد  الئتر 
أجراعا  الاغ  افخغرة  المظاورات  (إن  تغظعا  بعتغظ 
الئتر  شغ   (NATO)" "ظاتع  افذطسغ  حمال  تطش 
افجعد تةاوزت ضض التثود، ورأى أن الشرب ق غأخث 
ألصاعا  ضطمئ  وشغ  الضاشغئ.  بالةثغئ  بقده  تتثغرات 
أطام طسآولغ السغاجئ الثارجغئ شغ طعجضع، أحار 
الظاتع  تطش  صاذشات  تتطغص  أن  إلى  الروجغ  الرئغج 
اإلجاراتغةغئ سطى بسث ٢٠ ضغطعطارا طظ تثود بقده 
"حرضاؤظا  وصال  المسمعتئ.  التثود  ضض  غاةاوز 
الشربغعن غخسثون العضع سئر تجوغث ضغغش بأجطتئ 
اجافجازغئ".  سسضرغئ  طظاورات  وإجراء  شااضئ  تثغبئ 

الةجغرة ظئ، ٢٠٢١/١١/١٨).
صمئ  بسصث  روجغا  لمطالإ  أطرغضا  اجاةابئ   -٨
باغثن،  وافطرغضغ  بعتغظ  الروجغ  الرئغسغظ  بغظ 
افزطئ  وضاظئ   ٢٠٢١/١٢/٧ شغ  الصمئ  سصثت  وصث 
غضظ  لط  لضظه  الرئغسغ  طعضعسعا  افوضراظغئ 
تطالإ  روجغا  بأن  الصمئ  خقل  وظعر  العتغث، 
ترجمعا  الاغ  التمراء  بالثطعط  باقساراف  أطرغضا 
روجغا  تتثر  أطرغضا  بأن  أغدًا  وظعر  أوضراظغا،  شغ 
غجو  سطى  أصثطئ  عغ  إن  اقصاخادغئ  بالسصعبات 
ذلك،  طظ  أبسث  عع  طا  أطرغضا  لثى  ولغج  أوضراظغا، 
شالرئغج افطرغضغ أضث شغ الغعم الاالغ لطصمئ بأن 
الروجغ  الشجو  تال  شغ  افطرغضغ  السسضري  الاثخض 
فوضراظغا غغر وارد، وأطرغضا عثدت صئغض الصمئ وسطى 
روجغا  تر  لط  الاغ  بالسصعبات  ضبر  طسآولغظ  لسان 
لعا طبغًق، وتتثبئ سظ طظع تثشص الشاز الروجغ شغ 
تاتثث  وأظعا  ألماظغا،  إلى  الحمالغ"  "السغض  خط 
لثغعا  طا  أصخى  وأن  الثخعص،  بعثا  افلمان  طع 
ظزام  سظ  شغعا  الرئغسغ  والئظك  روجغا  صطع  عع 
الاتعغقت المالغئ الثارجغئ طع أن الضبغر طظ تةارة 

روجغا صث أخئتئ بشغر الثوقر.
٩- وبالاثصغص ظةث أن روجغا تتحر ظفسعا شغ أزطئ 
غمضظ أن ترتث سطغعا، شأطرغضا غمضظعا دشع الرئغج 
لروجغا  غئصى  ق  تاى  روجغا  قجافجاز  افوضراظغ 
افوتال  شغ  شااعرط  أوضراظغا  غجو  إق  خغار  أو  طةال 
افوضراظغئ وتاعرط طع أوروبا، شأوضراظغا لغسئ دولًئ 
تعإ  أن  أطرغضا  سطى  غاعجإ  تاى  الظاتع  شغ  سدعًا 
لطثشاع سظعا، وإذا طا أخطأت روجغا وغجت أوضراظغا 
إلخداع  المئررات  ضاطض  فطرغضا  جاعشر  شإظعا 
افطرغضغئ  السئاءة  تتئ  وإسادتعا  افوروبغئ  الثول 
افطر  روجغا،  سثواظغئ  أطام  خفًا  العصعف  بتةئ 
الثي غاظاشى طع تسثد افصطاب الثولغئ الثي تظادي 
شمظ  روجغا،  تراه  ق  أشصًا  عظاك  أن  ضما  روجغا.  به 
غجوعا  تال  شغ  روجغا  سطى  افطرغضغ  الدشط  باب 
لافضغك  جثغثة  أداًة  جاماطك  أطرغضا  شإن  فوضراظغا 
غمضظعا  إذ  والخغظ،  روجغا  بغظ  الظاحأ  الاتالش 
الدشط سطى الخغظ وتعثغثعا باةارتعا طع أطرغضا 
طظ أجض اقباساد سظ روجغا المساثغئ سطى أوضراظغا: 
شإن خدسئ الخغظ واباسثت سظ روجغا شإن أطرغضا 

روجغا  خدسئ  وإن  ضئغرًا،  عثشًا  ضسئئ  صث  تضعن 
أوضراظغا  طظ  واظستئئ  السصعبات  أظعاع  لمثاطش 
حرصغ  جاقتصعا  أطرغضا  ططالإ  شإن  غجوعا  بسث 
أوضراظغا، بض وشغ ججغرة الصرم بما غترم روجغا طظ 
سطغعا  جغةر  بض  فوضراظغا،  غجوعا  طظ  طضاجإ  أي 
حرق  لثول  أطرغضا  تأجغب  سظ  شدًق  عثا  العغقت، 
شسال  سسضري  دسط  تصثغط  سطى  وتمطعا  أوروبا 
تةربئ  ولسض  أوضراظغا،  شغ  روجغا  لدرب  وطآبر 
سظ  بئسغثة  لغسئ  أششاظساان  شغ  روجغا  إظعاك 
خطرة  بطسئئ  تصعم  روجغا  شإن  ذلك  لضض  الثاضرة، 
تعل أوضراظغا صث تخئح شثًا ضئغرًا لعا وترتث سطغعا، 

أي ضافتمص الثي ق غثرك طآقت أشساله! 
١٠- أطا إلى أغظ تاةه افطعر، شالمسألئ ضما غطغ:

وطظع  المعصش  لائرغث  تسسى  افوروبغئ  الثول  إن  أ- 
روجغا طظ غجو أوضراظغا، وعغ ترغث تططغش السقصات 
اجامرار  وضمان  طثاذرعا  طظ  لطتث  روجغا  طع 
وبأجسار  أوروبا  إلى  الروجغئ  الطاصئ  طعارد  تثشص 
طسصعلئ، شفرظسا وألماظغا وإغطالغا تثسع إلى اظثراط 
روجغا شغ طفاوضات طع أوضراظغا لتض افزطئ، وطظ 
إن  طاس،  عاغضع  ألماظغا  خارجغئ  وزغر  (صال  ذلك 
بقده ترغإ شغ تتسغظ السقصات طع روجغا. وحثد 
العزغر، سطى أن تتصغص ذلك غاططإ إتراز تصثم شغ 
 ،(٢٠٢١/١١/٢٣ تغ،  آر  دوظئاس.  شغ  الظجاع  تض 
ولضظ برغطاظغا صث تسسى لاسثغظ المعصش طظ باب 
خرجئ  الثي  افوروبغ  لقتتاد  السغاجغئ  المظاضفئ 
الةظرال  الئرغطاظغ  الةغح  أرضان  رئغج  (صال  طظه! 
ظغضعقس ضارتر إن عظاك طثاذر أضئر طظ أي وصئ 
بغظ  ترب  بظحعب  تظثر  الئاردة،  الترب  طظث  طدى 
الشرب وروجغا. الةجغرة ظئ، ٢٠٢١/١١/١٣)، وصال 
اتامال  بحأن  تثرغظ"  ظضعن  أن  ("سطغظا  ضثلك 
ظغك  الةظرال  وأضاف  المظطصئ.  شغ  خراع  ظحعب 
عظاك  تضعن  أق  شسق  غأطض  إظه  جغ  بغ  لئغ  ضارتر 
ترب طع روجغا، لضظه أضاف أن الظاتع غةإ أن غضعن 
طساسثا لعثا اقتامال. بغ بغ جغ، ٢٠٢١/١٢/٥)، 
وطبض عثه الاخرغتات طظ برغطاظغا عغ لطاحعغح 

أضبر طظعا ظثر ترب شسطغئ.
ب- لضظ الساطض افضبر تسمًا عع طعصش أطرغضا، شعغ 

افوضراظغئ،  التضعطئ  خغعط  طظ  الضبغر  شغ  تاتضط 
ولعثا أرجطئ روجغا رجالئ الططإ بدماظات أطظغئ، 
أرجطاعا فطرغضا ولغج لثولئ غغرعا سطى اسائار أن 
أطرغضا  تأخُّر  إن  تاى  لثطعاتعا،  تئع  التطش  دول 
طعضعع  وخاخئ  افطظغئ  الدماظات  بحأن  بالرد 
(وشغ  غصطصعا:  الاأخر  عثا  لطتطش،  أوضراظغا  اظدمام 
الثارجغئ  وزغر  ظائإ  رغابضعف  جغرغغ  صال  طعجضع 
جرغع  أطرغضغ  رد  إلى  تتااج  طعجضع  إن  الروجغ 
لطاسصغث  وصابض  خسإ  العضع  فن  طصارتاتعا  سطى 

والاخسغث... الةجغرة ٢٠٢١/١٢/٢٠)، وعضثا:
- شإذا صررت أطرغضا إسطاء روجغا ضماظات أطظغئ شغ 
ضفئ  شإن  الخغظ  تعل  طسعا  تعاشص  دون  أوضراظغا 
وأن  افزطئ  عثه  شغ  الراجتئ  عغ  جاضعن  روجغا 
ضسش  طظ  طجغث  سظ  غضحش  الدماظات  عثه  إسطاء 
خدسئ  صث  تضعن  أطرغضا  فن  افطرغضغ  المعصش 
بالائرغث،  أوروبا  لمطالإ  وأخشئ  روجغا  لمطالإ 
شك  شغ  روجغ  تظازل  غتثث  أن  إق  طسائسث  وعثا 

روابطعا طع الخغظ لمخطتئ أطرغضا..
ودشسعا  روجغا  تعرغط  أطرغضا  صررت  إذا  وأطا   -
أو  وصسئ  صث  تضعن  روجغا  شإن  أوضراظغا  شغ  لطترب 

ُأوصسئ شغ تئال خطاعا..
الترب  أن  عع  افرجح  شإن  افطعر  عثه  وباثبر   -
الماعصع  غغر  طظ  وأوضراظغا  روجغا  بغظ  الساخظئ 
بعا  تظثثع  جثغثة  تطعرات  تثبئ  إذا  إق  تثوبعا 
روجغا شائثأ الترب وتاعرط بعا! وسثم تعصع الترب 
ق غمظع طظ تثوث طظاوحات شغ حرق أوضراظغا سطى 

شارات...
وضثلك طظ غغر الماعصع أن تتخض أطرغضا سطى صطع 
لظ  المصابض  وشغ  الخغظ...  طع  ضطغًا  روجغا  روابط 
بض  البقبئ...  أعثاشعا  تتصغص  سطى  روجغا  تتخض 
غمضظ سطى ذرغصئ الرأجمالغغظ شغ التض العجط أن 
غتخض تطغغظ طعاصش طظ أطرغضا تةاه أعثاف روجغا 
البقبئ شغ طصابض تثفغش روابط روجغا طع الخغظ... 
طع  التثود  سطى  تحعدعا  روجغا  تفك  بط  وطظ 

 !أوضراظغا، وتضافغ طظ الشظغمئ باإلغاب
الباطظ سحر طظ جمادى افولى ١٤٤٣عـ
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ِلْطَضاِشِرغَظ َسَطى اْلُمْآِطِظغَظ َجِئغًق﴾، شإظه غسظغ ترطئ أن 
غضعن لطضاشر أي جئغض سطى المآطظ طظ جئض العغمظئ 

الفضرغئ والسسضرغئ والسغاجغئ واقصاخادغئ...
سظ  غاط  ق  السسضري  اقتاقل  طظ  الئطث  وتترغر 
ذرغص المفاوضات والاقسإ بافلفاظ، بض سظ ذرغص 
والسراق  اهللا،  جئغض  شغ  والةعاد  المسطتئ  المصاوطئ 
بطث طتاض بةمغع أظعاع اقتاقل، بعجعده سطى أرضه 
وق  واقصاخادي  السغاجغ  وظزاطه  دجاعره  وشغ 
ذلك،  ضض  بصاء  طع  افطرغضغ  الةظثي  لثروج  صغمئ 
وطع ذلك ق ترضى أطرغضا بثروج جظعدعا طظ السراق 
والاقسإ  الثثاع  خقل  طظ  بصائعط  سطى  الاأضغث  بض 
لثلك  اإلسقم  وتطئغض  طعماتعط،  باشغغر  بافلفاظ 
سطى أظه ظخر تصصه السراق، ظخر تصصه خثم جاء بعط 
طسرتغ  وطحعث  طعجلئ  عظاك  شعض  ظفسه،  المتاض 

عجغض أصئح طظ ذلك؟!
السثاجئ  لمظ  إظه  السراق:  شغ  المسطمعن  أغعا 
والثغاظئ أن غظادى بثروج المتاض السسضري طع بصاء 
الئطث،  شغ  واقصاخادي  والفضري  السغاجغ  ظفعذه 
الئطث  باترغر  إق  ضرغمئ  تغاة  وق  سجة  وق  جغادة  شق 
طظ ضض أظعاع اقتاقل، وعثا ق غاط سطى غث السمقء 
الثعظئ والمفاوضات غغر الماضاشؤئ وتعثغث سخابات 
طرتئطئ، بض ق بث طظ دولئ طئثئغئ وتضام طثطخغظ 
ربعا  ضااب  طظ  أتضاطعا  تأخث  دولئ  افطئ،  جظثعط 
وجظئ ظئغعا شغ جمغع طفاخض تغاتعا، غصعدعا إطام 
وظزاطعا  به،  وغاصى  ورائه  طظ  غصاتض  جظئ  راحث 
ععغاعا  طع  طظسةط  واقصاخادي  والفضري  السغاجغ 
وُتترر الئقد  غاتصص الظخر  شصط  وسظثعا  اإلجقطغئ، 

 طظ جمغع أحضال اقجاسمار

حثخغًا لاعثئئ افطعر واقدساء بأظه جغصعم بمتاجئئ 
طظ صام بطئاسئ وظحر عثه الضاإ، وطظ المسطعم أن 

عثه الضاإ ذئسئ شغ ترضغا.
أطا الترب السغاجغئ، وعغ افخطر وافحث تأبغرا دائمًا 
شضطمئ الفخض تضعن سظث الساجئ، شالثولئ السبماظغئ 
سسضرغًا،  تسصط  أن  صئض  وشضرغًا  جغاجغًا  جصطئ 

وضثلك اقتتاد السعشغاغ.
وبعرة الحام طا وخطئ إلى عثه التال إق ظاغةئ سثم 
اقلافاف  شغ  الظاس  وتأخر  ضاف  جغاجغ  وسغ  وجعد 
تعل طحروع جغاجغ طظئبص طظ سصغثة افطئ، شاعجث 
البعرة ُجعَّال إطَّسات ارتئطعا بأجظثات خارجغئ، وطاٍل 
والسغادة،  المال  شصط  عثشعط  شضان  صثر،  جغاجغ 
بإظحاء  وصاطئ  العاصع  عثا  أطرغضا  اجاشطئ  لثلك 
العذظغ،  المةطج  سطغه  أذطصئ  طست  جغاجغ  ضغان 
بط تعلئ اجمه إلى اقئاقف العذظغ، لغضعن واجعئ 
جغاجغئ لطسغطرة سطى الصرار السغاجغ لطبعرة، وربط 
أروصئ  شغ  المخظع  الضغان  بعثا  السسضرغئ  الفخائض 
ودعالغج الثول الماآطرة سطى بعرة الحام، طا أدى إلى 

جطإ صرار البعرة جغاجغًا وشضرغًا.
سظ  جغاجغًا  أجث  ظزام  باسعغط  أطرغضا  تصعم  واآلن 
بثاغئ  شغ  السعري  الحسإ  خثاصئ  ادسى  طظ  ذرغص 
البعرة، لحراء الثطط وجطإ الصرار، وسظثطا تتصص لعط 
ذلك تان وصئ إظعار العجه التصغصغ لعثه افظزمئ 

السمغطئ والمرتئطئ بالمظزعطئ الثولغئ.
العجغمئ  إلتاق  طظعا  شالشاغئ  اإلسقطغئ،  الترب  أطا 
والصظعط  الغأس  إلى  إلغخالعا  بافطئ  الظفسغئ 
وأخئتئ  اظاعئ  البعرة  أن  وإلظعار  واقجاسقم، 
فعض  غسث  ولط  تحاء،  ضغفما  بعا  تاتضط  الثول  بغث 
لثلك  الةارغئ،  افتثاث  شغ  تأبغر  أو  دور  أي  الحام 
أخش  وذلك  السغاجغئ  بالتطعل  الصئعل  الظاس  سطى 
داخطغًا،  ولغج  خارجغ  تض  عع  التض  وأن  الدررغظ، 
وضثلك تصعم وجائض اإلسقم بالاروغب لطتض السغاجغ 
عع  وأظه   ٢٢٥٤ الصرار  ضمظ  جظغش  شغ  افطرغضغ 
التض العتغث لطثروج طما غسمعظه افزطئ السعرغئ طع 
أظه تصغصئ غسظغ السعدة إلى سئعدغئ الظزام المةرم 

وبغئ الطاسئ افطرغضغ.
السالمغ  المضر  عثا  ضض  المئارضئ:  الحام  شغ  أعطظا  غا 
شغ  طاةثرة  طاصثة  البعرة  تجال  وق  أطرغضا  بصغادة 
أغثغظا؛  بغظ  الظخر  طصعطات  تجال  وق  ظفعجضط، 
سطى  طاعضطئ  طتاسئئ  خابرة  حسئغئ  تاضظئ  طظ 
شغ  والسصغثة  البعرة  تةثرت  طثطخغظ  ورجال  اهللا، 
غطجطظا  الثي  ولضظ  طسظا،  اهللا  أن  وغضفغ  ظفعجعط، 
الغعم عع أن تةمع عثه الةععد المئسبرة تتئ صغادة 
جغاجغئ واسغئ تتمض طحروسًا جاطسًا؛ طحروع الثقشئ 
السزغط، وصغادة سسضرغئ طتارشئ طرتئطئ باهللا وتثه، 
التاضظئ  وتضعن  العاسغئ،  السغاجغئ  بالصغادة  تأتمر 
تفاح  وسظثئث  والثاسط،  والرصغإ  افم  عغ  الحسئغئ 
وتتضغط  الظزام  إلجصاط  تصغصغئ  بمسارك  الةئعات 

حرع اهللا وطا ذلك سطى اهللا بسجغج.
وْا  ْم ِلَيُصدُّ ُ ْمَواَل

َ
ِذيَن َكَفُروْا ُينِفُقوَن أ صال تسالى: ﴿ِإنَّ الَّ

ُثمَّ  َحْسَرًة  ْم  ِ ْ َعَل َتُكوُن  ُثمَّ  ا  َ َ نِفُقو ُ َفَس ِھ  اللَّ يِل  ِ َس َعن 
 ﴾َم ُيْحَشُروَن نَّ َ َ َج ِذيَن َكَفُروْا ِإ ْغَلُبوَن َوالَّ ُ

بسث أن شاح المسطمعن بقد الروم طظ أرض الحام، 
طثغظئ  شغ  افول  الحرصغئ  الضظغسئ  طرضج  وشاتعا 
الصثس شغ سعث الفاروق رضغ اهللا سظه، ظض التصث 
الفرخئ  غاتغظعن  خثورعط،  شغ  طضئعتا  الظخراظغ 
الحام،  وخاخئ  المسطمغظ؛  بقد  سطى  لقظصداض 
بسخ  الظخارى  اجاشض  وصث  المصثس.  بغئ  وطظعا 
العجطى  السخعر  شغ  جادت  الاغ  وافجعاء  الزروف 
طظعا  لغاثثوا  المسطمغظ،  بقد  وشغ  أوروبا  داخض 

المترك والثاشع لعثه التروب.
دشسئ  الاغ  افجئاب  تسثد  رغط  أظه  والتصغصئ 
شإن  اإلجقم  لئقد  التروب  عثه  ظتع  الخطغئغغظ 
حعث  طا  عع  التروب  لعثه  والفاسض  الرئغج  السئإ 
َلْو  اْلِكَتاِب  ِل  ْ أَ ْن  ّمِ  ٌ َكِث ﴿َودَّ  صال:  تغث  السجة  رب  به 
م  ِ نُفِس

َ
أ ِعنِد  ْن  ّمِ َحَسدًا  ارًا  ُكفَّ ِإيَماِنُكْم  ْعِد  َ ن  ّمِ وَنُكم  َيُردُّ

﴾، وصال جئتاظه: ﴿َوَال َيَزاُلوَن  قُّ َ ْ ُم ا ُ َن َل َّ ْعِد َما َتَب َ ن  ّمِ
وُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتَطاُعوْا﴾. وصال  َ َيُردُّ َّ ُيَقاِتُلوَنُكْم َح
ُسُطوا ِإَلْيُكْم  ْ َ ْعَداء َو

َ
تسالى: ﴿ِإن َيْثَقُفوُكْم َيُكوُنوا َلُكْم أ

وا َلْو َتْكُفُروَن﴾. وِء َوَودُّ م ِبالسُّ ُ َ ْلِسَن
َ
ْم َوأ ُ َ ْيِد

َ
أ

شالتصث سطى اإلجقم وأعطه؛ عع الثاشع افول، والمترك 
التصغصغ لعثه التروب الحرغرة، وصث ضان عثا واضتا 
جطغا شغ خطاب الئابا أوربان الباظغ، أحعر طظ صام سطى 
خطاباته  أتث  شغ  جاء  تغث  افولى؛  الخطغئغئ  التمطئ 
التصث،  أدران  طظ  إذن  صطعبضط  (ذعروا  لطظخارى: 
واصدعا سطى طا بغظضط طظ ظجاع، واتثثوا ذرغصضط إلى 
ذلك  "طظ  افرض  عثه  واظاجسعا  المصثس،  الدرغح 
افجئاب  وأطا  أظاط...).  وتمطضععا  الثئغث"،  الةظج 
دون  شإظعا  المآرخعن  غثضرعا  الاغ  افخرى  والثواشع 
طظ  ظعسغظ  شغ  إجمالعا  وغمضظ  بضبغر،  السئإ  عثا 
الثواشع: (خارجغئ وداخطغئ)، غافرع سظ ضض طظعا أطعر. 

أطا الثواشع الثاخطغئ شعغ بإغةاز حثغث:
التمطئ  وجئصئ  أوروبا،  جادت  الاغ  الخراسات   -١
الخطغئغئ افولى ظتع بقد المحرق (١٠٩٥-١٢٠٢م)؛ 
بغظ  دغظغئ  خراسات  شغ  تمبطئ  الخراسات  وعثه 
شما  الثغظغئ:  أطا  جغاجغئ.  وأخرى  الظخارى  ذعائش 
جرى طظ تروب ذائفغئ بغظ ذعائش الظخارى وذعإ 
ظاغةاعا آقف الدتاغا. وأطا السغاجغئ شصث تخطئ بغظ 
بغظ السسضرغغظ  ضثلك  وتخطئ  افوروبغغظ،  المطعك 
طظ  الئقد  تصسغط  سطى  والماظاشسغظ  الماخارسغظ، 
وتتعل  باظغئ،  جعئ  طظ  المطعك  وبغظ  وبغظعط  جعئ، 
افوروبغعن إلى الحضض السسضري، تاى خارت خعرة 
الحثص الظئغض السزغط عغ خعرة الفارس المصاتض. 
السغاجغ  الخراع  عثا  سطى  بظاء  أوروبا  تحضطئ  وصث 
والطائفغ؛ شصسمئ إلى إصطاسغات طاظاترة شغما بغظعا، 
وشغما بغظعا وبغظ إصطاسغات أخرى. وخارت الفعضى 
وشغ  الماظاترة.  الممالك  عثه  شغ  السام  الطابع  عغ 
بسخ الئقد شصث المطك السغطرة الضاططئ سطى الئقد 
ضما تخض شغ شرظسا؛ تغث شصث ططضعا السغطرة ضطغئ 
سطى الئقد شغ سعث أجرة الضاروظةغغظ ٩٨٧م، وخار 
التضط شغعا فطراء اإلصطاسغات، وضان المطك سئارة سظ 
خعرة شصط دون أي ظفعذ جغاجغ، وتفاَّائ الثولئ إلى 
إطارات طاسثدة، ضضٌّ طظعا له جغحه الثاص؛ لثلك ضان 
الافضغر شغ خرف أظزار الماخارسغظ والماظاترغظ إلى 
طضان آخر؛ لطاثطص طظ عثه الخراسات، شضان الافضغر 

شغ تروب خارج الئقد تخرف عآقء السسضرغغظ.
٢- الرغئئ سظث بسخ الئابعات وططعك أوروبا باعتغث 
الخراع  تالئ  وإظعاء  والشربغئ،  الحرصغئ  الضظغساغظ 
والاحرذم  اقصااال  طظ  جظعات  حعث  تغث  بغظعما؛ 
والشرب  اإلغرغصغ  الحرق  بغظ  ١٠٥٤م  جظئ  بثأت 
الروطاظغئ  الضظغسئ  باظصسام  غسرف  طا  أو  القتغظغ، 
الضابعلغضغئ والضظغسئ الحرصغئ افربعذضسغئ؛ شطمسئ 
روطا سظ ذرغص التروب ضث بقد اإلجقم شغ تعتغث 
الممالك  تعتغث  شغ  ذمسئ  ضط  تماطا  الضظغساغظ، 

افوروبغئ طظ صئض.
٣- افجئاب الثغظغئ الخطغئغئ: وافجئاب الثغظغئ الاغ 
بالثاخض  غاسطص  طا  طظعا  الخطغئغئ  بالتروب  تاسطص 
واآلبام،  الثطاغا  سظ  الاضفغر  طسألئ  شغ  افوروبغ 
وخاخئ طمظ أشسثوا الضظغسئ طظ بسخ الصساوجئ 
والرعئان؛ وذلك بالةعاد لاثطغص الظخارى وافطاضظ 
التةغب  ذرغص  باأطغظ  غاسطص  طا  وطظعا  الثغظغئ، 
أغدا  وطظعا  الصثس.  شغ  التب  وأطاضظ  الظخارى، 

املسةث افصخى وطحروع الاععغث
طا عع واجإ املسطمني؟! (التطصئ البالبئ)
ـــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ  ــــــــــ

البأر لصاطى الظخارى ضث المسطمغظ خاخئ السقجصئ 
٤٦٣عـ/١٠٧١م؛  ضرد،  طقذ  طسرضئ  بسث  افتراك 
الخطغئغغظ،  تأدغإ  شغ  طحععدا  تثبا  ضاظئ  والاغ 
وذعإ  ذعغطئ.  لسظعات  اإلجقم  بقد  سظ  وردسعط 
شغ عثه المسرضئ اآلقف طظ شرجان الضظغسئ الحرصغئ 
ورجاقتعا؛ طا دساعط لقجاظةاد بالضظغسئ الشربغئ رغط 

تالئ اقظصسام والاحرذم.
الفرجان  بأذماع  وتاسطص  اقصاخادغئ:  افجئاب   -٤
والمطعك شغ السغطرة سطى أطاضظ جثغثة شغ الئقد 
طمالك  دسط  شغ  لفطعال  طخثرا  تضعن  اإلجقطغئ 
ظروشا  الفارة  تطك  شغ  أوروبا  ساحئ  وصث  أوروبا. 
وجغطرة  والفاظ  اقصااال  بسئإ  خسئئ،  اصاخادغئ 
افطراض  بسئإ  وضثلك  والضظغسئ،  الثغظ  رجال 
الفااضئ الاغ اجااتئ أوروبا، شأخث الئابعات والمطعك 
غحةسعن الفرجان سطى اقجاسثاد لفاح طظاذص جثغثة 

تضعن ظعئا لطبروات.
لصث اجاشض الظخارى الخطغئغعن تالئ الافضك والاحرذم 
واقصااال الاغ جادت بقد اإلجقم شغ تطك الفارة خاخئ 
الفارة الاغ تطئ طعت افجث الئاجض ألإ أرجقن، تاضط 
وقغئ السقجصئ افتراك وطآدب الخطغئغغظ شغ طقذ 
ضرد. شغ عثا العصئ ضاظئ جتاشض الظخارى وطمالضعط 
تاتث ضث اإلجقم لطتمطئ الخطغئغئ افولى. وراشص عثا 
افطر طا ضان غتثث شغما غسمى بتروب اقجارداد شغ 
تفضك  طظ  اإلجقطغئ  العقغات  أخاب  وطا  افظثلج 

وتحرذم عظاك.
لصث بثأت أولى التمقت الخطغئغئ سطى بقد اإلجقم، 
واجامسئ ضطمئ الظخارى سطى ذلك واتتثت الخفعف 
والسغاجغئ.  الطائفغئ  والمظازسات  الثخعطات  رغط 
اجاشابئ  ظثاء  افول  ألضسغعس  اإلطئراذعر  وجه  شصث 
إلى الضظغسئ الشربغئ شغ روطا بسث طسرضئ طقذ ضرد؛ 
شطئى الظثاء الئابا أوربان الباظغ، وسصث طآتمرا لطمةمع 
الضظسغ شغ طثغظئ ضطغرطعظئ جظئ ١٠٩٥م؛ دسا شغه 
وتث  المسطمغظ،  طظ  المصثجئ  افطاضظ  تترغر  إلى 
المتاربغظ إلى رتطئ الشفران الضئغر. وضان الئابا أوربان 
تتئ  والشربغئ  الحرصغئ  الضظغساغظ  باعتغث  غطمع 
لعاء الفاتغضان شغ روطا. وعثا طا تخض بالفسض تغث 
تعجه الخطغئغعن شغ وتثة واتثة ظتع آجغا الخشرى، 
وجرت بغظعط وبغظ السقجصئ طسارك سثة اظعجم شغعا 
خفعشعط،  ورتئعا  ساودوا  بط  الئثاغئ،  شغ  الخطغئغعن 
واجاشطعا تالئ الافضك الاغ أخابئ السقجصئ شعجطععط 
شغ طسرضئ ضعرلغط جظئ ١٠٩٧م بط اتةعئ الشجوات 
والساتض  أظطاضغا  ظتع  الصسطظطغظغئ  طظ  الخطغئغئ 
الحاطغ جظئ ١٠٩٨م شاتاطععا، ُبطَّ زتفعا سطى بغئ 
عز/غعلغع ١٠٩٩م، بسث  المصثس، واتاُطععا شغ حعر تمُّ
تخار اجامر سحرة أغام تصرغئا بصغادة الصائث الخطغئغ 
الفرظسغ جعدشري؛ دطروا خقلعا طسزط أرجاء المثغظئ 
أطاضظ  تاى  حغء  طظه  غسطط  لط  عمةغ؛  صخش  شغ 
رعغئئ  طثبتئ  شغعا  أتثبعا  وصث  لطظخارى.  السئادة 
اجاعثشئ السجل طظ الظساء وافذفال والحغعخ وجمغع 
طظ بالمثغظئ، واجاتطععا سثة أغام، وسابعا شغعا شسادا 
تاى  الرعغئئ  المثبتئ  عثه  طظ  غسطط  ولط  وإشسادا. 
المآرخعن.  ذضر  ضما  والغععد  الظخارى  طظ  جضاظعا 
طظ  الظخارى  إلظصاذ  الثسعة  لفضرة  تضثغإ  عثا  وشغ 
حرور المسطمغظ، وإظصاذ افطاضظ المصثجئ؛ تغث ضان 

الظخارى أضبر أطظا وذمأظغظئ بغظ المسطمغظ.
المسةث  وخاخئ  المصثس،  بغئ  اغاخاب  ضان  لصث 
المسطمغظ  ترك  الثي  المترك  المئارك  افصخى 
الخطغئغغظ؛  عآقء  وجه  شغ  اقتتاد  ظتع  افرض  شغ 
طظ  المسةثغظ  وبالث  الصئطاغظ  أولى  لاثطغص 
برابظعط. وظض الةعاد طسامرا ذعال شارة اتاقله، لط 
الضئغر  باقظاخار  أخغرا  تعج  تاى  واتثة،  لتزئ  غعثأ 
تطغظ  طسرضئ  شغ  وافغعبغعن  زظضغ  آل  تصصه  الثي 
بغئ  تترغر  ظتع  الطرغص  طعثت  تغث  ١١٨٧م؛  سام 

المصثس والمسةث افصخى المئارك.
شغ  المعمئ  افطعر  بسخ  سظث  ظصش  أن  بث  ق  وعظا 
طسألئ اغاخاب المسةث افصخى وطا تعله طظ بغئ 
السزام  الصادة  غث  سطى  ذلك  بسث  وتترغره  المصثس، 
جعاء شغ طرتطئ الشجو الخطغئغ، أو بسثعط شغ سعث 

الشجو المشعلغ.
 وعثا طا جظثضره بإذن اهللا تسالى شغ التطصئ الصادطئ

الحام  شغ  البائرغظ  المسطمغظ  سطى  الترب  تجال  ق 
طسامرة، وسطى ضاشئ افخسثة؛ اقصاخادغئ والبصاشغئ 
والسغاجغئ واإلسقطغئ والسسضرغئ، وبمثاطش العجائض 
وافجالغإ، لصاض روح البعرة شغ ظفعس أعض الحام، 
طظ ذرف الشرب الضاشر بصغادة أطرغضا، لطسعدة بالحام 

إلى تزغرة المظزعطئ الثولغئ.
الادغغص  خقل  طظ  شضاظئ  اقصاخادغئ،  الترب  أطا 
الممظعب وجغاجئ الاةعغع طظ خقل شرض الدرائإ 
سطى  والسغطرة  واقتاضار،  افجسار  ورشع  والمضعس 
شغما  افطر  تعجث  طمظ  والاةارة  اقصاخاد  طفاخض 
غسمى طتررًا، طظ طظزعطئ شخائطغئ وصادة طرتئطغظ 
الظاس  إشصار  ذلك  طظ  والشاغئ  وظغفغئ،  وتضعطات 
بضغفغئ  الافضغر  وسثم  السغح  بطصمئ  وإلعاؤعط 
والثروج  المرتئطئ،  المظزعطئ  عثه  طظ  اقظسااق 
سطغعا وشك اقرتئاط بالثاسط الثي جطإ صرار البعرة 
إجصاط  إلى  ذئغسغ  بحضض  جغآدي  وعثا  جغاجغًا، 
المثروس  الاةعغع  عثا  وظاغةئ  ولثلك  الظزام، 
ظتع  الظاس  لثشع  الماآطرون  غسمض  اجاثئاراتغًا 
أو  إظساظغئ  طظزمات  سطغعا  غططص  الاغ  المظزمات 
طظ  اجاثئاراتغئ  طظزمات  التصغصئ  شغ  وعغ  إغابغئ، 
أجض طسرشئ واصع الظاس وأجئاب خروجعط سطى ذاغغئ 
الحام، وطسرشئ سصطغئ وظفسغئ افطئ وإلى أي طرتطئ 
البعرة  روح  تجال  ق  وعض  الظفسغئ،  تالاعا  وخطئ 
طاةثرة شغعا، وإلبئات أن عثه البعرة عغ بعرة جغاع 
تخئح  وبالاالغ  سصثغًا،  ولغج  اصاخادي  جئئعا  أي 
إلحئاع  لطظاس  العتغث  المقذ  عغ  المظزمات  عثه 
أشضارعا  وظحر  جمعطعا  بث  شاساطغع  جعساتعط 
الدالئ والمدطئ طساشطئ تاجاعط، بط تصعم طظزمئ 
بالدشط  الماآطرة  الثول  ذرغص  سظ  الماتثة  افطط 
الرتمئ  ظاعرعا  الاغ  الصرارات  بسخ  ذرغص  سظ 
وباذظعا السثاب بالاروغب بإغقق بسخ المسابر وشاح 
وجسض  المسئر،  عثا  بإغقق  الاعثغث  بط  وتغث  طسئر 

المسابر سظ ذرغص ظزام اإلجرام لحرسظاه طةثدًا.
أشضار  ظحر  ذرغص  سظ  شعغ  البصاشغئ،  الترب  أطا 
غسمى  طا  سةج  وإظعار  والسطماظغئ،  الثغمصراذغئ 
باإلجقطغغظ سظ إغةاد طحروع لصغادة افطئ، وشحطعط 
شغ صغادتعا شحًق ذرغسًا، وعط طظ أوخض الظاس إلى 

طا وخطعا إلغه طظ شصر وجعع وسعز وتثطش.
دشاسعا  تثسغ  والاغ  الظسعغئ  المظزمات  ضاظئ  بط 
سظ المرأة وتماغاعا طظ اقضطعاد والسظش افجري، 
الضظائج  طةطج  غسمى  طا  زغارة  آخرعا  ولغج 
المرأة  لاترغر  الطغئرالغ  الشرب  أشضار  لظحر  السالمغ 
طظ إجقطعا وسفاعا، المرأة الاغ أسجعا اإلجقم بأن 
ولط  غخان.  أن  غةإ  وسرضًا  بغئ  وربئ  أطًا  جسطعا 
تعجعئ  بض  التث،  عثا  سظث  البصاشغئ  الترب  تاعصش 
تتاعي  طثرجغئ  ضاإ  تعزغع  خقل  طظ  لفذفال 
وعثه  ملسو هيلع هللا ىلص،  لطرجعل  طسغؤئ  ورجعطات  طعاد  سطى 
ضاظئ خطعة لةج ظئخ الحارع لمسرشئ طثى تأبغر 
شضان  بثغظعا،  افطئ  تمسك  وطثى  البصاشغئ  الترب 
والثروج  الضاإ  عثه  بترق  افطئ  طظ  المجلجل  الرد 
عثه  سظ  المسآولغظ  بمتاجئئ  تطالإ  بمزاعرات 
الةرغمئ، طا اضطر الرئغج الارضغ أردوغان لطاثخض 

وُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتَطاُعوْا﴾ َ َيُردُّ َّ ﴿َوَال َيَزاُلوَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َح
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث أبع الجغظـ 

لطةظعد افطرغضغغظ شغ السراق، وطع ذلك ورغط الدةئ 
اقظستاب  شإن  اقتفاق،  سظ  اإلسقن  خاتئئ  الاغ 
غرار  سطى  ضاطق  اظستابا  لغج  السراق  طظ  افطرغضغ 

اظستابعا طظ أششاظساان.
وعثا غادح طظ خقل الئغان المحارك لطةعلئ الرابسئ 
أن  وواحظطظ  بشثاد  بغظ  اقجاراتغةغ"  "التعار  طظ 
"السقصئ افطظغئ جعف تظاصض بالضاطض إلى دور خاص 
وتئادل  والمساسثة  المحعرة  وتصثغط  بالاثرغإ 

المسطعطات اقجاثئاراتغئ".
الاغ  السسضرغئ  الصعاسث  أن  إلى  الئغان  وأحار 
سراصغئ  صعاسث  "عغ  افطرغضغئ  الصعات  اجاثثطاعا 
تسمض وشصا لطصعاظغظ السراصغئ"، وأن الةظعد الثولغغظ 
المامرضجغظ شغ عثه الصعاسث ضاظعا شصط لطمساسثة 

شغ الترب سطى تظزغط الثولئ.
أطرغضغ  اظستاب  عظاك  لغج  أظه  غائغظ  تصثم  وطما 
افطرغضغئ  الصعات  دور  تشغغر  وأن  السراق  طظ 
دور  إلى  الصاالغ  الثور  طظ  السراق  شغ  المعجعدة 
خثغسئ  أضئر  عع  والامضغظ،  واقجاحارة  الاثرغإ 
وأظه  افطرغضغ،  اقتاقل  بظعاغئ  السراصغ  لطحسإ 

تمضغظ لطمتاض ولغج تترغرا لطئطث.
شغ  غضعن  الئطثان  اجاصقل  أن  بغان  طظ  بث  ق  وعظا 
وق  الثارجغئ،  العغمظئ  أحضال  جمغع  طظ  الاثطص 
طظ  بالاثطص  إق  رًا  طترَّ ظفسه  غسائر  أن  لئطث  غمضظ 
السغطرة  شرض  عع  والثي  اقجاسمار  أحضال  جمغع 
وإن  والسسضرغئ،  واقصاخادغئ  والبصاشغئ  السغاجغئ 
طظه  وافخطر  السسضري،  اقتاقل  عغ  خعره  أبسط 
عع اقتاقل الفضري والسغاجغ واقصاخادي، وسظثطا 
غصعل الئاري سج وجض شغ ضاابه السجغج: ﴿َوَلْظ َغْةَسَض اهللاَُّ 

تامئ ضطمئ السثد: اظستاب أطرغضا طظ السراق تترغر أم تمضغظ؟

وجه تجب الاترغر/ وقغئ تعظج عمسئ لطحسإ الاعظسغ تتئ سظعان: "حسار البعرة ضان وق غجال الحسإ 
غرغث إجصاط الظزام"، أّضث طظ خقلعا أن الظزام الثي بار سطغه الظاس شغ ١٧ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٠

ضان ظزاطا سطماظغا تابسا لطشرب، ضما بّغظ أن الحسإ تغظ ظادى بإجصاط الظزام عع صطسا ق غثسع لطفعضى 
طظ  ظابع  بظزام  إق  غضعن  ق  وعثا  اقصاخادي،  والظععض  والتصعق  السثل  غدمظ  بثغق  ظزاطا  غرغث  بض 
الاترغر  تجب  ودسا  الظئعة،  طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  ظض  شغ  اإلجقم  وتضط  باإلجقم  أي  الحسإ،  سصغثة 
الحسإ الاعظسغ إلى السغر طسه شغ ذرغص اقظصغاد هللا ولضاابه ولسظئ رجعله ملسو هيلع هللا ىلص لطفعز شغ الثظغا واآلخرة.
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