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شغ  بئغظئ  الاعمئ  تبئئ  لط  طا  الثِّطئ  براءة  افخض 
الماعط  سطى  السصعبئ  إغصاع  وغترم  صداء،  طةطج 
صئض أن تبئئ سطغه اإلداظئ، وغترم سطى الصاضغ إغصاع 

السصعبئ بما جسطه اهللا سثابًا شغ اآلخرة وعع الظار.
إق  الثِّطئ  براءة  تصادغ  افخض  اجاختاب  وصاسثة 
«الَْبيَِّنُة  ملسو هيلع هللا ىلص:  لصعله  صداء،  طةطج  شغ  الئغظئ  ببئعت 
ِعي، َوالَْيِمنُي َعَىل َمْن أَنْكََر» أخرجه الئغعصغ بسظث  َعَىل الُْمدَّ
ختغح. وعثا طا بغظه رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص سمطغًا شغ الصداء، 
َتْدَرَطْعَت  ِطْظ  َرُجٌض  َجاَء  صال:  ُتْةٍر  ْبِظ  َواِئِض  شَسْظ 
َغا   : اْلَتْدَرِطغُّ َشَصاَل  ملسو هيلع هللا ىلص،  الظَِّئغِّ  ِإَلى  ِضْظَثَة  ِطْظ  َوَرُجٌض 
َضاَظْئ  ِلغ  َأْرٍض  َسَطى  َغَطَئِظغ  َصْث  َعَثا  ِإنَّ  اهللاَِّ،  َرُجعَل 
: ِعَغ َأْرِضغ ِشغ َغِثي َأْزَرُسَعا َلْغَج  فَِبغ، َشَصاَل اْلِضْظِثيُّ
«أَلََك   : ِلْطَتْدَرِطغِّ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاَِّ  َرُجعُل  َشَصاَل   ، َتصٌّ ِشغَعا  َلُه 
اهللاَِّ،  َرُجعَل  َغا  َصاَل:  مَيِيُنُه»،  «َفلََك  َصاَل:  قَ،  َصاَل:  بَيَِّنٌة؟» 
َوَلْغَج  َسَطْغِه  َتَطَش  َطا  َسَطى  ُغَئاِلغ  ق  َشاِجٌر  ُجَض  الرَّ ِإنَّ 
أخرجه  «لَْيَس لََك ِمْنُه إِالَّ َذلَِك»  َشَصاَل:  َحْغٍء،  ِطْظ  ُع  َغَاَعرَّ
الماعط  وغئصى  بسطمه،  غصدغ  ق  شالصاضغ  طسطط، 
ملسو هيلع هللا ىلص  لصعله  الحرسغئ،  بالئغظئ  إداظاه  تبئئ  تاى  برغؤًا 
كُْنُت  «لَْو  اإلجقم:  شغ  عَء  السُّ ُتْزِعُر  ضاظئ  اطرأة  شغ 
َراِجامً أََحداً ِبغرْيِ بيَنٍة لََرَجمُتَها» طافص سطغه، و"لع" شغ الطشئ 
قطاظاع  الرجط  شاطاظع  قطاظاع؛  اطاظاع  ترف  السربغئ 
الئغظئ، و"الئغظات أربسئ أظعاع لغج غغر وعغ: اإلصرار، 
المصطعع  الثطغئ  والمساظثات  والحعادة،  والغمغظ، 
بعا" (أتضام الئغظات لطحغت أتمث الثاسعر خفتئ ٩).

أطا تسثغإ الماعط شةرغمئ ضئرى شغ اإلجقم، ُغساَصإ 
أنَّ  ضما  الحرع،  أتضام  وشص  حثغثة  سصعبئ  طرتضئعا 
اظاجاع اقساراف بالاسثغإ ق صغمئ له شغ إجراءات الصدغئ.
لغج عثا شتسإ بض تاى لع بئائ الاعمئ سطى الماعط 
بالمتاضمئ الصدائغئ السطغمئ المساصغمئ شق غةعز أن 
بض  تسثغإ،  شغعا  الماعط  سطى  سصعبئ  الصاضغ  غصرر 
شصط السصعبات الاغ ظص سطغعا الحرع؛ فّن السصعبات 
ولط  الةرائط،  سظ  الّظاس  لججر  حرسئ  اإلجقم  شغ 
تحرع لطاسثغإ. سظ اْلَفْدِض ْبِظ اْلَسئَّاِس رضغ اهللا سظه 
أن رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص صال: «َفَمْن كُْنُت َجلَْدُت لَُه ظَْهراً َفَهَذا 
ظَْهِري َفلَْيْسَتِقْد ِمْنُه، َوَمْن كُْنُت َشَتْمُت لَُه ِعْرضاً َفَهَذا ِعْرِيض 
َفلَْيْسَتِقْد ِمْنُه، َوَمْن كُْنُت أََخْذُت لَُه َماالً َفَهَذا َماِيل َفلَْيْسَتِقْد 
ِمْنُه» المسةط افوجط لططئراظغ. وصث صال الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص 
ذلك وعع تاضط، والمصخعد لع جطثته ظطمًا أو أخثت 

طاله جعرًا.
والسمئ  الغعم،  المسطمعن  غسغحه  الثي  ولطعاصع 
الئقد  شغ  الصائمئ  رار  الدِّ دوغقت  سطى  الشالئئ 
وطضسئا،  طشظما  السططئ  اسائرت  الاغ  اإلجقطغئ 
بارزة  جمئ  بالظاس  والاظضغض  الصمع  طسألئ  شةسطئ 
لعا، لعثا افطر ضاظئ المادة البالبئ سحرة شغ طحروع 
بغظ  الاترغر  تجب  أسثه  الثي  الثقشئ،  دولئ  دجاعر 
أغثي المسطمغظ: "افخض براءة الثطئ، وق غساصإ أتث 
إق بتضط طتضمئ، وق غةعز تسثغإ أتث طططصًا، وضض 
طظ غفسض ذلك غساصإ" (طحروع دجاعر دولئ الثقشئ 
خفتئ ٥). جاءت عثه المادة شغ طحروع الثجاعر شغ 
الباظغئ  الثقشئ  دولئ  أنَّ  لائرز  الساطئ،  افتضام  صسط 
دولئ،  ضأّي  ولغسئ  لطظاس  ورتمئ  سثل  دولئ  عغ 
 ﴾ ِنيَ املَ عَ ةً لِلْ َ محْ نَاكَ إِال رَ لْ سَ ا أَرْ مَ صال جئتاظه وتسالى: ﴿وَ
دُّوا  مْ أَنْ تُؤَ كُ رُ أْمُ [افظئغاء: ١٠٧]، وصال تسالى: ﴿إِنَّ اهللاََّ يَ
وا  مُ كُ ْ حتَ أَنْ  النَّاسِ   َ بَنيْ تُمْ  مْ كَ حَ ا  إِذَ وَ ا  لِهَ أَهْ إِىلَ  انَاتِ  األمَ

﴾ [الظساء: ٥٨]. لِ دْ بِالْعَ

وتدئط ترضئ حسعبعا بما ق غعثد وجعد ضغان غععد.
وتغث غئثل الشرب ضض طا شغ وجسه طظ جععد لاأطغظ 
اجاصرار ضغان غععد شغ المظطصئ، شإن اتفاصغات الاطئغع 
بسخ  طع  وصسئ  الاغ  أبراعام،  باتفاصغات  المسروشئ 
شغ  الثول  ضاشئ  لاحمض  أولى  ضثطعة  السربغئ  الثول 
وافطظغئ  اقصاخادغئ  اقتفاصغات  تطك  تأتغ  المظطصئ، 
تضط  شارة  ظعاغئ  وشغ  غععد،  ضغان  تأطغظ  جغاق  شغ 
وزارة  ضاظئ   ٢٠٢١ الباظغ/غظاغر  ضاظعن  شغ  تراطإ 
الثشاع افطرغضغئ صث أسطظئ سظ إجراء تشغغر شغ "خطئ 
الصغادة المعتثة" غصدغ بظصض ضغان غععد طظ طظطصئ 
سمطغات الصغادة افوروبغئ لطصعات افطرغضغئ إلى طظطصئ 
سمطغات الصغادة المرضجغئ، وعغ خطعة تفاح الئاب أطام 
ضغان غععد لممارجئ ظحاذات سسضرغئ شغ المظطصئ 
شغما  وخثغصاً،  تطغفاً  بعخفه  ولضظ  سثوًا  بعخفه  ق 
غاط تمرغر عثه الثغاظات والمآاطرات بثرغسئ طتاربئ 

اإلرعاب والاعثغثات اإلغراظغئ.
وضاطئغص سمطغ لعثه الثطعة، ُأسطظ طآخرًا سظ ظحر 
بالحرق  طظاذص  شغ  رادارغئ  طظزعطئ  غععد  ضغان 
افوجط بما شغعا اإلطارات والئترغظ، وصث تجاطظ عثا 
اإلسقن طع تصثغط طحروع صاظعن لطضعظشرس افطرغضغ 
وزارة  غثسع  والثغمصراذغ،  الةمععري  التجبغظ  طظ 
تعتغث  سطى  السمض  إلى  "الئظااغعن"  افطرغضغئ  الثشاع 
وضغان  السربغئ  المظطصئ  دول  بغظ  الةعغئ  الثشاسات 
غععد، شصث ذضرت ختغفئ وول جارغئ جعرظال: "أن 

التعار يف السعدان
ظزرة جغاجغئ ورؤغئ طئثئغئ

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: الثضاعر أتمث سئث الفدغض 

 وقغئ السعدان

إن الثوغقت العذظغئ العظغفغئ، الاغ أظحأعا 
الضاشر المساسمر شغ بقد المسطمغظ، وأوجاذعا 
السغاجغئ السمغطئ، لظ غظعدعا بأطاظا، ولظ غسغثوا 
لعا سجتعا وضراطاعا، وإظما الثي غصعم بثلك عع 
دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة 
وتصغط  بقدظا،  طظ  الضاشرغظ  دابر  جاصطع  الاغ 
التظغش،  الحرع  بأتضام  حؤعظظا  وترسى  السثل، 

شغطمؤظ الظاس بسغح ضرغط، وغظالعا رضعان 
رب السالمغظ.

اصرأ شغ عثا السثد:

- طئسعث افطط الماتثة لتصعق اإلظسان شغ السعدان

   لتض طحاضض الئقد أم لجغادتعا؟ ...٢

- أغعا المآتمرون الماآطرون إشقجضط الفضري طفدعح ...٢

- طفععم أعض الثطئ وضمان تصعصعط شغ اإلجقم ...٣

- سطماء ولضظ!! ...٤

- شغ ظقل تثغث الثمج المساساذ طظعظ ...٤
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لطحآون  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  طساسثة  الاصئ 
افشرغصغئ طعلغ شغ، إبر وخعلعا إلى السعدان برئغج 
المةطج السغادي سئث الفااح الئرعان، الثي خرج سطغظا 
شغ ضطمئ ببعا تطفجغعن السعدان، طسطظاً سظ بثء تعار 
بغظ افذراف السعداظغئ بعثف تحضغض تضعطئ طثظغئ 
المضطفغظ  العزراء  طعام  إلظعاء  طثظغ،  وزراء  برئغج 
جغعاشص  بأظه  السعداظغ  الحسإ  بعا  غععط  اآلن، 
سطغعا جغاجغاً وأظعا جاضعن طصئعلئ لثى الرأي السام 
المتطغ والسالمغ إلدارة الفارة اقظاصالغئ لتغظ طعسث 
اقظاثابات المجطع سصثعا شغ تجغران/غعظغع ٢٠٢٣م.

روتاظا،  السقم  بفظثق  ٢٠٢٢/٦/٨م،  افربساء  وغعم 
السعداظغ  التعار  لمآتمر  افولى  الةطسئ  بثأت 
طظ  المضعظئ  البقبغئ  اآللغئ  ترساه  الثي  السعداظغ 
وتدر  واإلغصاد)،  افشرغصغ،  واقتتاد  (غعظغااطج، 
لطمضعن  طمبطئ  السسضرغئ  الطةظئ  صادة  المآتمر 
السسضري، وصعى الترغئ والاشغغر - طةمعسئ الاعاشص 
العذظغ، وبسخ افتجاب، بغظما غاب سظ التعار سمقء 
أوروبا طظ صعى الترغئ والاشغغر - المةطج المرضجي، 
افتجاب  وبسخ  المعظغغظ،  وتةمع  المصاوطئ،  ولةان 

الاابسئ فوروبا.
إن أطرغضا تترص سطى سصث عثا التعار إلغةاد طثرج 
لصادة اقظصقب الثغظ لط غتزعا بأي تأغغث طظ الرأي 
ختغفئ  ظصطاه  افطرغضغئ  لطسفارة  بغان  شفغ  السام، 
السعداظغ شغ ٢٠٢٢/٠٦/٠٩م، جاء شغه: "إن الةطسئ 
طظ  المغسر  لطتعار  عغ  المظسصثة  الاصظغئ  الساطئ 
شغ  واإلغصاد  افشرغصغ  واقتتاد  الماتثة  افطط  صئض 
السعدان، خطعة طعمئ إلى افطام". إق أن أطرغضا لط 
جطسات  طعاخطئ  سظ  شأسطظئ  طئاشاعا،  سطى  تتخض 
الفرغص  السغادة  طةطج  سدع  أسطظ  ضما  التعار، 
إبراعغط جابر لطختغفئ ظفسعا أن: "الةطسئ اإلجرائغئ 
لطتعار السعداظغ السعداظغ الاغ اظسصثت الغعم تظاولئ 
لطمتادبات  الاصظغئ  والارتغئات  اإلجرائغئ  الصعاسث 
سطى أن تاعاخض جطسات التعار غعم افتث المصئض". 
عثا  طظ  طئاشاعا  سطى  تتخض  ق  أطرغضا  جسض  والثي 
التعار عع تطك الاخرغتات الاغ صثطئ سمقء أوروبا 
وخعرتعط بأظعط أختاب المخطتئ، والصعى الفاسطئ، 
شصث صال طئسعث اقتتاد افشرغصغ ود لئات: "ق ظاخعر 
اقجاماع طظ  إق بمحارضئ الشائئغظ سظ  جغاجغاً  تق 
الفاسطغظ السغاجغغظ"، أطا شعلضر شصال: "إن المحارضغظ 
سظ  الماشغئئ  الصعى  أن  سطى  الةطسئ  خقل  أجمسعا 
تسث  طحارضاعط  وأن  المخطتئ،  أختاب  عط  التعار 

ضرورة لمعاخطئ التعار، والعخعل لرؤغئ طعتثة".
وبثقً طظ أن تاط طعاخطئ جطسات التعار ضما عع طصرر، 
أسطظ طسآول اإلسقم بئسبئ افطط الماتثة الماضاططئ 
لثسط المرتطئ اقظاصالغئ (شادي)، بتسإ صظاتغ السربغئ 
اقجاماع  تأجغض  صررت  البقبغئ  اآللغئ  "أن  والتثث: 
السغاجغئ  الصعى  طع  افتث  سصثه  المجطع  الاتدغري 
تشغغرعا  شغ  أطرغضا  وضسادة  طسمى".  غغر  فجض 
لفجالغإ تط اإلسقن سظ طئادرة أطرغضغئ- جسعدغئ، 
شصث دسئ طساسثة وزغر الثارجغئ افطرغضغ طعلغ شغ، 
صعى الترغئ والاشغغر - المةطج المرضجي لطصاء المضعن 
ضاشعري،  بداتغئ  السسعدي  السفغر  بمظجل  السسضري 
سطى حاضطئ أجطعب الةجرة والسخا، شاط الطصاء المئاحر 
بغظعما، شطالئئ (صتئ) أن غضعن التعار الصادم إلظعاء 
طظ  تسطغماته  غأخث  ق  العزراء  رئغج  وأن  اقظصقب، 
السسضر، شصث صال غاجر سرطان سدع المضاإ الاظفغثي 
بثسعة  بالسسضر  جمسعط  الثي  الطصاء  إن  لـ(صتئ) 
ورذئ  طظ  لطثروج  لطةغح  طعمئ  شرخئ  أطرغضغئ، 
اقظصقب بتضمئ وحرف"، وأسطظئ أن السمطغئ السغاجغئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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شغ لتزئ غفطئ طظ افطئ تمضظ الضاشر المساسمر طظ 
عثم ضغاظعا السغاجغ، وتخظعا الثي تطعذ إلغه، ورضظعا 
الحثغث الثي تماظع به طظ أسثائعا، تمضظ الشرب طظ 
عثم دولئ الثقشئ، وساث شغ بقد المسطمغظ شسادًا 
وإشسادًا، وأسمض خظةره المسمعم شغ جسثعا شصطسعا 
بدساً وخمسغظ طجصئ، ولطمتاشزئ سطى عثه التالئ طظ 
الفرصئ والحرذطئ، وتضرغج الدسش والاظاتر شغما بغظ 
تطك الضغاظات المرتئطئ شغ وجعدعا وجغاجاعا به، زرع 
ضغان غععد شغ صطإ الئقد اإلجقطغئ، شطط غضظ اخاغار 
شطسطغظ لاضعن بآرة الخراع اسائاذاً لما له طظ أبساد 

سصائثغئ وتارغثغئ وجغاجغئ.
رغئئ غععد شغ تتصغص طساصثاتعط المعععطئ والجائفئ 
ضاظئ الثاشع افضئر لاطاصغ المخالح الثئغبئ، ضغ غظةح 
لدرب  ضأداة  واجاثثاطعط  اجاشقلعط  شغ  الشرب 
الشربغئ  اقجاسمارغئ  الثول  وفن  اإلجقطغئ،  افطئ 
تثرك تماطاً اجاتالئ صثرة غععد سطى الئصاء، وخعض 
اإلجقطغئ  افطئ  حسعب  بعط  تتغط  بغظما  المعاجعئ 
شغ  ضغاظعط  لعط  أجج  شصث  جاظإ،  ضض  طظ  ضالئتر 
افرض المئارضئ شطسطغظ، وطثعط بضض أجئاب التغاة، 
المثظغئ  الاصظغات  وأسطى  افجطتئ،  بأصعى  ودسمعط 
والسسضرغئ، وأطظ لعط تماغئ ضاططئ بعاجطئ افظزمئ 
الصائمئ شغ بقد المسطمغظ، طع الارضغج سطى المتغط 
الصرغإ شغما سرف بثول الطعق، الاغ تتغط بفطسطغظ 
ضالسعار بالمسخط، وعغ جعرغا ولئظان وطخر وافردن، 
شدمظ ارتئاط تطك افظزمئ به طئاحرة، تظفث جغاجاه 

بصطط: افجااذ خالث جسغث*

أسثطئ صعات اقتاقل شةر الةمسئ 3 حئان وأخغإ 10 شغ طثغظئ جظغظ. وصالئ طخادر طتطغئ إن صعة خاخئ 
لقتاقل تسططئ إلى التغ الحرصغ طظ طثغظئ جظغظ، وأذطصئ وابق طظ الرخاص التغ باتةاه المرضئئ الاغ 
ضان غساصطعا الحئان البقبئ، طا أدى إلى اجاحعادعط سطى الفعر. طظ جاظئه صال تسطغص ختفغ ظحره السئئ 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ سطى طعاصسه: غمدغ ضغان غععد شغ جرائمه الاغ 
لط تاعصش طظث اتاقله لفرض المئارضئ، بض عغ شغ تخاسث طسامر، شغرغص الثطاء الجضغئ ضما شسض خئاح أطج 
شغ جظغظ، وتاخاسث وتغرة بظاء المساعذظات وعثم المظازل وتجداد اصاتاطات افصخى والسسغ لاصسغمه طضاظغا 
بسث أن صسمه زطاظغاً حراجئ غعطاً بسث غعم. وأضاف الاسطغص: غتثث ضض ذلك شغ ظض ظحعة عثا الضغان اإلجراطغ 
باتالفه طع دول الثطغب وطا غحاع سظ ظحره لمظخات خعارغثه شغ أراضغعا بثسعى العصعف شغ وجه "الثطر" 
اإلغراظغ، وشغ ظض تفاظغ الظزام الارضغ شغ تماغاه والسعر سطى أطظه، وق غشغإ سظ المحعث الاظسغص افطظغ 
الثي جسض السططئ ذراساً أطظغاً خرشاً لتماغئ أطظ عثا الضغان. وخاط الاسطغص طآضثا: إن جرائط اقتاقل لظ تاعصش 
طا لط تعاجه برد شسض تصغصغ، ولظ غضعن عثا الرد جعى اصاقسه طظ جثوره، شعع ظئئ حغطاظغ ق غمضظ أن 
تساصغط له شروع وق غةعز أن غئصى جابماً سطى ذرة تراب طظ افرض المئارضئ، ولظ غضعن اصاقسه سطى غث أظزمئ 
تسعر سطى تماغاه وتربط طخغرعا بمخغره، لثا شعاجإ افطئ أن تاترك ساجقً إلجصاط عثه افظزمئ وإصاطئ 
الثقشئ سطى أظصاضعا، خقشئ تسغر الةغعش لطبأر لثطاء المسطمغظ وتطعغر طسرى افطغظ وتسغث لفطئ سجعا 

وطضاظاعا شاسعد طرععبئ الةاظإ طخاظئ الثطاء صائثة لطئحرغئ جمساء.

وره  لن تتوقف جرائم كيان يهود و
إال باقتالعه من األرض المباركة
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بصطط: افجااذ طتمث خالح
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افربساء ٢٣ طظ ذي الصسثة ١٤٤٣ عـ المعاشص ٢٢ تجغران/غعظغع ٢٠٢٢ طـ  ٢     السثد ٣٩٦

طسألئ تصعق اإلظسان؛ بالسضج تماطا ظتظ ظساصث أن 
طراساة تصعق اإلظسان عغ تص أخغض لحسئظا، وغةإ 
المفعض  لمضاإ  الرجمغ  (المعصع  به".  غاماع  أن 

الساطغ لتصعق اإلظسان).
وطئسعبغ  الماتثة،  بافطط  تسمى  طا  طئسعبغ  إن 
أطرغضا، وبرغطاظغا، وشرظسا...إلت ق غأتعن لتض طحاضض 
أعض السعدان، وإظما لاتصغص أجظثة اجاسمارغئ باطاغاز 
لاشغغر الصعاظغظ وافتضام الحرسغئ وإلجام المسطمغظ 
الثئغر  لثلك  أحار  وصث  الشرب،  حرسئ  إلى  لقتاضام 
باارغت  ختفغ  طآتمر  شغ  ظعظظسغ  أرغساغث  السابص 
٢٠١٧/٢/٢٢م، أن التضعطئ السعداظغئ واشصئ سطى 
١٨٠ تعخغئ طظ بغظ ٢٤٤ تعخغئ ذات خطئ رئغسغئ 
باإلخقح الثجاعري والصاظعظغ، وأوضح ظعظظسغ أن 
الئرلمان السعداظغ أبطشه اساجاطه الظزر شغ طجغث طظ 
الصعاظغظ،  طظ  وطةمعسئ  الثجاعر  سطى  الاسثغقت 

لةسطعا تاماحى طع طساغغر تصعق اإلظسان الثولغئ.
سطغظا أن ظسغ أظه لغج عظاك تص إلظسان شغ الئقد 
شغ  الماتضط  الرأجمالغ  الظزام  ظض  شغ  اإلجقطغئ 
السالط، إق إذا تماحى طع الحرسئ الثولغئ الاغ تثسط 
تصعق الحعاذ أخقصغاً المثالفغظ لفطرة اهللا تسالى، وإق 
وتصعق  والعظث؟!  الخغظ  شغ  المسطمغظ  تصعق  شأغظ 
أتغاء؟!  ترصعط  بسث  لتعطعط  ُأضطئ  الثغظ  الروعغظةا 
غععد  ضغان  جةعن  شغ  المسطمئ  المرأة  تصعق  أغظ 
الاغ شغعا سحرات الترائر طظ أطعاتظا وأخعاتظا؟! أغظ 
تصعق المسطمات شغ شرظسا الاغ طظساعظ طظ ارتثاء 
الثمار؟! أغظ تصعق المسطمغظ شغ السعغث الاغ اظاجسئ 

أذفالعط وباساعط لطمرضى ظفسغا والحعاذ جظسغًا؟!
شخ  ضتاغا  أجر  طع  الاداطظ  سظ  التثغث  أطا 
شعثا  التغاد،  سظ  الئرعان  تثغث  أو  اقساخام، 
شسطئ  شماذا  السغعن،  شغ  لطرطاد  وذر  لطظاس  تدطغض 
السراق  شغ  والصاض  الاثطغر  بثخعص  الماتثة  افطط 
أو  بطغر  أو  ضطغظاعن  أو  بعش  ُصثم  عض  وأششاظساان؟ 
...إلت لمتاضمئ؟ أطا تحاعث لةان تصعق اإلظسان طا 
طظ  شطسطغظ  شغ  أعطظا  تص  شغ  غععد  ضغان  غفسطه 

صاض واتاقل وتثطغر؟
لطمسآول  أضث  "الئرعان  أن  الثئر  شغ  جاء  طا  أطا 
تصعق  بصداغا  والاجاطه  السعدان  افطمغ  ترص 
وسادات  طظ  سصغثة  أخغق  ججءا  باسائارعا  اإلظسان 
والثاظغ  الصاخغ  شغسطط  السعداظغ"،  الحسإ  وتصالغث 
طع  تاظاصخ  الشربغ  بالمظزعر  اإلظسان  تصعق  أن 
أسطى  الثي  ذا  شمظ  ضطغًا،  تظاصدًا  اإلجقم  سصغثة 
الثي  اإلجقم؟ طظ  بقد  لممارجئ الحثوذ شغ  التص 
أباح لطمرأة أن ُتظضح ظفسعا دون ولغعا تسإ صعاظغظ 
أباح  الثي  طظ  الماتثة؟  افطط  تفرضعا  الاغ  جغثاو 
الثمر والثسارة والردة؟ وضطعا جرائط أوجإ اإلجقم 
عثه  سطى  واعٍ  الئرعان  شعض  غرتضئعا،  طظ  سصاب 
غدرب  أظه  أم  الحرع؟  شغ  تضمعا  وطثرك  الصداغا 
بالتضط الحرسغ سرض التائط لغرضغ افطط الماتثة 
ودولعا اقجاسمارغئ وجفاراتعا أوضار الحر الاغ تضغث 

ضث أعض الئقد ودغظعط؟!
لثغظه  وغرجع  ظفسه،  غراجع  أن  الئرعان  الفرغص  سطى 
اهللا  أطر  الثي  الحرسغ  المعصش  شغاثث  وإغماظه، 
أتضام  بإصاطئ  وأعطه،  اإلجقم  شغظخر  به،  جئتاظه 
والسغاجئ،  التضط  شغ  حرغساه  وتطئغص  اإلجقم 
تصغًا  خالتًا  رجًق  طظعا  لاثاار  لفطئ  السططان  شغسغث 
لطمسطمغظ  خطغفئ  لغضعن  حرسغئ  بئغسئ  غآتى  ظصغًا، 
شغتصص وسث اهللا جئتاظه وبحرى رجعله ملسو هيلع هللا ىلص الصائض: 
ِبُسنَِّتى  َفَعلَْيكُْم  كَِثرياً  اْخِتالَفاً  َفَسرَيَى  ِمْنكُْم  يَِعْش  َمْن  «َوإِنَُّه 
 «وا َعلَْيَها ِبالنََّواِجِذ اِشِديَن الَْمْهِديِّنَي َعضُّ َوُسنَِّة الُْخلََفاِء الرَّ

* طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر 
   شغ وقغئ السعدان

تسطغصا سطى تخرغتات وزغر الثاخطغئ الارضغ جطغمان خعغطع بحأن سثم طظح أذوظات لقجؤغظ السعرغغظ بجغارة 
بطثعط خقل إجازة سغث افضتى الصادطئ، أضث رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا افجااذ 
أتمث سئث الععاب: أن الصرار حضض خثطئ وخغئئ أطض لطضبغر طظ السعرغغظ المصغمغظ شغ ترضغا، تغث تسائر عثه 
المرة الباظغئ سطى الاعالغ بسث إلشاء طظح افذوظات شغ سغث الفطر الماضغ. وأضاف سئث الععاب شغ تسطغص ضائه 
إلذاسئ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر: لصث جاء صرار سثم طظح أذوظات السفر طاماحغا طع تعجعات 
أتجاب المسارضئ، تاى أخئح ططش القجؤغظ ورصئ جغاجغئ غساثثطعا الظزام الارضغ لاتسغظ طعصفه اقظاثابغ 
سطى تساب طساظاة أعض الحام، وزغادة الدشط والادغغص سطغعط؛ طظ أجض ترتغطعط إلى بقدعط، ضمظ خطئ 
ترتغض تحمض أضبر طظ ططغعن قجأ، لغةث أعض الحام أظفسعط بغظ ططرصئ خطاب الضراعغئ الثي تصعده افتجاب 
المسارضئ، وبغظ جظثان صرارات الظزام الارضغ. وخاط سئث الععاب بالصعل: إن اساماد أعض الحام سطى طا غسمى 
الثول الثاسمئ، واظازارعط لطتطعل الاغ تأتغ سظ ذرغصعا، جغةسطعط غثشسعن البمظ غالغا طرتغظ، وق غساغصزعن 

إق وعط طصغثون وطساسئثون طظ جثغث وقت تغظ طظثم!

الاطرف  لثراجات  جقم  لمرضج  افول  المآتمر  اخااط 
الاابع لفطاظئ الساطئ لثور وعغؤات اإلشااء شغ السالط 
الفضرغئ  المظططصات  الثغظغ..  "الاطرف  سظعان  تتئ 
واجاراتغةغات المعاجعئ" سطى طثار بقبئ أغام خقل 
الفارة طظ ٧ إلى ٩ تجغران/غعظغع، تتئ رساغئ رئغج 
طةطج العزراء المخري، وبتدعر العزراء والمْفِاغَظ، 
الاطرف  طضاشتئ  طةال  شغ  والماثخخغظ  والسطماِء، 
واإلرعاب وأختاب الفضر والرأي والختاشِئ واإلسقِم، 
وأسطظ طفاغ طخر، أن المآتمر ظاصح أبظاء الفسالغات 
وافبتاث  والصداغا  المسائض  طظ  طةمعسئ  الماظعسئ 
الفضرغئ  والمظططصات  الاطرف  بزاعرة  الماسطصئ 
وطظاصحاعا،  المظططصات  تطك  وتتطغض  وتثغبًا،  صثغمًا 
الفضر  فرضان  الممبطئ  افشضار  طظزعطئ  تتطغض  وضثا 
الماطرف وضغفغئ خغاغئ جغاجات طاضاططئ لمعاجعئ 
طعاجعاه  واجاراتغةغات  واإلرعاب،  الاطرف  ظاعرة 

والعصاغئ طظه.
ولضظه  وحغثا  سالما  وغسمى  طسطما  غضعن  سظثطا 
زاوغئ  طظ  الحرسغئ  وأتضاطه  وأشضاره  لقجقم  غظزر 
الرأجمالغئ وغفضر سطى أجاس تعجعاتعا تضعن طبض 

افول  عع  ضان  وإن  المآتمر  شعثا  المآتمرات!  عثه 
لغج  أظه  إق  المسمى  عثا  وتتئ  المرضج  عثا  لمبض 
المآتمرات  طظ  ظعسه  طظ  افخغر  غضعن  ولظ  افول 
الاغ سصثت وجاسصث وغاغاعا وأعثاشعا تامتعر تعل 
وشخطه  اإلجقم  تثجغظ  ضغفغئ  وعغ  أجاجغئ  صدغئ 
طظ  جغض  وإغةاد  السمطغئ  السغاجغئ  سصغثته  سظ 
المسطمغظ ق غرى شغ اإلجقم ظزام تضط وق حرغسئ 
غةإ أن تطئص، بض وغاخثى لمظ غتاولعن تطئغصه 
شغ واصع التغاة، عثه عغ الشاغئ طظ وراء عثا المآتمر 
وطبطه طظ طآتمرات الثغاظئ الاغ غرساعا تضام أسطظعا 
خراسه  شغ  تربئ  رأس  الشرب  أطام  أظفسعط  سظ 
تةثغث  تعل  التثغث  جض  ظةث  ولعثا  اإلجقم،  طع 
الثطاب الثغظغ بما غعاشص طا غمطغه الشرب وطا غرسى 
طخالته، واتاضار عثا الثطاب بما غدمظ أن غضعظعا 
عط وتثعط طظ غفسرون اإلجقم وطفاعغمه لطظاس، 
بما غمضظعط طظ غرس طفاعغط طشطعذئ ق سقصئ لعا 
باإلجقم؛ ضالمعاذظئ طبق، وتفسغر طفاعغمه تفسغرا 
طشاغرا لعاصسعا ضمفععم الةعاد والثقشئ وغغرعا طظ 
المفاعغط السغاجغئ السمطغئ. عثا طدمعن طا أجفرت 
اصاراتاِت  خقل  طظ  المآتمر  وتعخغات  صرارات  سظه 
طتاولئ  شغ  والئاتبغَظ،  السطماِء  ِطَظ  المحارضغَظ 
شغعا  غتاولعن  الخراع  طراتض  طظ  وطرتطئ  جثغثة 
اقخطثام بأشضار اإلجقم السمطغئ، أي طتاولئ لدرب 
افشضار بافشضار وخراع اإلجقم طظ داخطه طساشطغظ 
شغ ذلك الصئدئ افطظغئ الاغ تاغح لعط خطاب الظاس 
أو  الرد  طظ  غغرعط  وتمظع  والسئض  العجائض  بضض 

خطاب الظاس بأغئ أشضار طشاغرة.
ضان عثا طمضظا صئض جظعات وصئض الصفجة العائطئ شغ 
ووجائض  بثغق  إسقطا  أوجثت  الاغ  الاعاخض  وجائض 
جثغثة طضظئ ضض طظ غتمض أشضارا طظ سرضعا سطى 
الظاس، وأخئح وسغ الظاس الماظاطغ عع الثي غصئض 
عثه افشضار أو غرشدعا، سطى أجاس طا لثغعط طظ 
صظاسات، واإلجقم بسصغثته السغاجغئ وأشضاره السمطغئ 
إلى  غضعن  طا  وأصرب  الظاس  سطى  غسرض  طا  أصعى 
غامسح  خثاسعط  غتاول  طظ  تاى  جسض  طا  صطعبعط، 

خئري افطط املاتثة لتصعق اإلظسان يف السعدان
لتض طحاضض الئقد أم لجغادتعا؟

أطام  طفدعتعن  المآتمرغظ  عآقء  أن  إق  باإلجقم، 
الظاس عط وطظ غرساعط.

جادته  خطفه  وطظ  المخري  الظزام  إلغه  غسسى  طا 
خظاسئ  طتاولئ  عع  تبغبا  جسغا  افبغخ  الئغئ  شغ 
طآجسئ دغظغئ لطمسطمغظ غضعن زطاطعا بغث الشرب، 
تصعم لطمسطمغظ بثور الضظغسئ سظث الظخارى، تخئح 
عغ وتثعا المثعلئ بفعط اإلجقم وأتضاطه وتفسغر 
الشرب  برؤغئ  اإلجقم  لعط  تظصض  تاى  لطظاس  ذلك 
طظ  غداضئ  غرون  شق  ظزره،  وجعئ  أجاس  وسطى 
طا  ضض  لبرواتعط،  ظعئه  وق  برأجمالغاه  تضمعط 
غتمطعن  وطظ  اإلجقم  عع  السئغض  عثا  شغ  غصطصعط 
ظزاطه  خقل  طظ  التغاة  واصع  شغ  لاطئغصه  الثسعة 
(الثقشئ)، شأطرغضا وظزام السغسغ غسطمعن جغثا طظ 
وراء اإلرعاب والاطرف المجسعم وطظ غساثثطه وطظ 
وخاظسعه،  وشخطه  أخطه  شعط  إبرازه  طظ  غسافغث 
افطاضظ  وشغ  وسمقئعا  أطرغضا  لثثطئ  إق  غزعر  وق 
الاغ تسسى لطعجعد شغعا وبسط جططاظعا سطغعا، أطا 
لغسئ  شصطسا  لمتارباه  تصام  الاغ  المآتمرات  عثه 
تاى  وق  واإلرعاب  الاطرف  سطى  الصداء  طظعا  الشاغئ 

طعاجعاه شضرا بفضر، بض غاغاعا طعاجعئ صطاع واتث 
طآجساتعا  طظه  وتثرتعا  أطرغضا  تثحاه  افطئ  طظ 
راظث  ضمآجسئ  اقجاراتغةغئ  لطثراجات  وطراضجعا 
وغغرعا، الاغ تسغ تماطا أن عآقء شصط بما غمطضعن 
طظ أشضار عط الصادرون تصا سطى طعاجعئ أطرغضا تاى 
صالئ راظث سظ تجب الاترغر إظه المصاتض الرئغج شغ 
غتمطه  وطا  لثطعرته  أطرغضا  وظئعئ  افشضار،  ترب 
سطى طساصئطعا وأظه وتثه الصادر سطى تثطغ أجعارعا 

وعجغمئ الرأجمالغئ شغ سصر دارعا.
اإلجقم  بغظ  خراع  عع  التصغصغ  الخراع  إن 
شغ  لغسئ  تاما  شضرغئ  طعاجعئ  وأغئ  والرأجمالغئ 
جغثا  عثا  غثرك  الثي  والشرب  الرأجمالغئ،  خالح 
وغتسإ له ألش تساب وطآتمرات الثغاظئ عثه خغر 
دلغض سطى رسئه طظ أشضار اإلجقم السمطغئ، وطظ أن 
تعضع طعضع الاطئغص شغ ظض دولئ ترساعا وجغح 
ولعثا  والةعاد،  بالثسعة  لطسالط  وغتمطعا  غظخرعا 
أو  طظع  خقلعا  طظ  غتاول  اجائاصغئ  ترضاته  شضض 

تسطغض إصاطئ عثه الثولئ.
وخغراتضط  وأرضضط  ودغظضط  إظضط  المسطمعن:  أغعا 
طعضع الخراع، والشرب غسسى قجاسئادضط وذمج 
شغ  والئصاء  طجصعا  طا  شعق  أطاضط  وتمجغص  دغظضط 
أرضضط تاضما ططاسا ظاعئا لبرواتضط وخغراتضط الاغ 
تسطعا  أن  سطغضط  اهللا  ترم  وصث  إغاعا،  اهللا  وعئضط 
الَ  نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ َا  أَهيُّ ـا  ﴿يَ تسالى:  صال  لطضفار،  آذاظضط 
شضغش  بَاالً﴾  خَ م  ألُونَكُ يَ الَ  مْ  دُونِكُ ن  مِّ بِطَانَة  وا  ذُ تَّخِ تَ
وصراراتعا  بقدضط  سطى  المعغمظغظ  عط  خاروا  إذا 
المثطخغظ  سطى  العاجإ  شإن  لثلك  وجغاجاعا؟! 
السمقء  التضام  عآقء  غصاطسعا  أن  افطئ  جغعش  شغ 
وغسطعا الظخرة لتجب الاترغر لغصغط الثقشئ الراحثة 
سطى طظعاج الظئعة، لاثل الشرب وجظثه وتسج اإلجقم 
وأعطه، وتسغث لفطئ سجتعا وضراطاعا، الطعط سةض بعا 
جظعدعا  طظ  الطعط  واجسطظا  تاضرتعا،  طخر  واجسض 

 وحععدعا
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ طخر

أظعى خئغر افطط الماتثة لتصعق اإلظسان أداطا دغاظس 
زغارته الباظغئ لطسعدان الاغ سصث خقلعا جطسطئ طظ 
والمظزمات  السعداظغغظ  المسآولغظ  طع  اقجاماسات 
بــ(تصعق  غسمى  طا  أوضاع  ظاصح  وصث  التصعصغئ 
اإلظسان) شغ الئقد.. وأضث الئرعان لطمسآول افطمغ 
اإلظسان  تصعق  بصداغا  والاجاطه  السعدان   ترص 
وتصالغث  وسادات  طظ  سصغثة  أخغق  ججءا  باسائارعا 
الحسإ السعداظغ. ودسا الئرعان الثئغر افطمغ لسثم 
تسغغج  صداغا تصعق اإلظسان والاساطض طسعا بتغاد. 

(جعدان ترغئغعن ٢٠٢٢/٦/٤م).
لصث ُأظحأ طةطج تصعق اإلظسان الاابع لفطط الماتثة 
٢٠٠٦/٣/١٥م  باارغت  الساطئ  الةمسغئ  خقل  طظ 
٥ شغ  دغاظس  أداطا  وُسغظ   .٢٥١/٦٠ الصرار  بمعجإ 
تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢١م، بسث إظعاء سمض الثئغر 
السابص أرغساغث ظعظظسغ شغ ٢٠١٩/١٠/٦م، وغسمض 
عثا المةطج ضالحرذغ شغحرف وغراصإ الئطثان الاغ 

غرى أظعا تمبض خطرًا سطى تصعق اإلظسان.
غسسى  الاغ  اإلظسان  تصعق  أن  افطر  شغ  والثطغر 
المةطج لطثشاع سظعا تامبض شغ الصداغا اآلتغئ: ترغئ 
وترغئ  الاسئغر،  وترغئ  والاةمع،  الةمسغات  تضعغظ 
المبطغغظ،  وتصعق  المرأة،  وتصعق  والثغظ،  المساصث 

وتصعق افصطغات السرصغئ واإلبظغئ.
عثه الترغات الاغ تثسع لطاترر طظ الصغعد الحرسغئ، 
وشخض الثغظ سظ تغاة الظاس خاخئ شغما غاسطص بأتضام 
الثولئ والمةامع، اظاحرت بسئئعا الةمسغات وافتجاب 
السطماظغئ شغ بقد المسطمغظ لاتارب الثغظ وترشخ 
تتضغمه، وتثسع لطترغئ الحثخغئ تسئُِّث اإلظسان لضض 
حغء؛ المال، الحععة، السططئ، إق هللا جئتاظه، لثلك 
الحثخغئ،  بالترغئ  وطظزماتعا  الشربغئ  الثول  ظادت 
وترغئ السصغثة، وترغئ الرأي، وترغئ الامطك، شاظاحرت 

سطى ذلك الفعضى شغ السالط.
التضط  أرادوا  إذا  لطمسطمغظ،  لغسئ  الترغات  وعثه 
اقجاسمارغئ  الثول  وتثخطئ  وُصاطعا  إق  باإلجقم 
بةغعحعا أو سمقئعا، ضما تثث شغ طخر، والةجائر، 

وشطسطغظ..إلت.
المترطات  السعداظغئ  اقظاصالغئ  التضعطئ  أباتئ  لصث 
صعم  وسمض  والربا،  الردة،  طبض  بالةرائط  وجمتئ 
الاغ  الاسثغقت  سئر  الثمر،  وحرب  والثسارة،  لعط، 
تمثوك:  العزراء  رئغج  تغظعا  صال  بعا،  صاطئ 
شغ  ضئغرة  خطعة  والاسثغقت  الصعاظغظ  إجازة  "إن 
وتسعث  الئقد..  شغ  السثلغئ  المظزعطئ  إخقح  ذرغص 
تاى  الصاظعظغئ  والاسثغقت  المراجسات  باجامرار 
طسالةئ الاحععات شغ الظزط الصاظعظغئ شغ السعدان 
الاسثغقت  صاظعن  "غعثف  السثل:  وزغر  وصال  ضاشئ". 
بما  سثغثة،  صعاظغظ  شغ  إخقتات  إلجراء  المظعسئ 
والترغات  اإلظسان  تصعق  طئادئ  طع  طاسصئ  غةسطعا 

افجاجغئ". (الحرق افوجط ٢٠٢٠/٧/١٢م).
الئطث  أعض  أسطاه  إذا  المةطج  عثا  خطعرة  وتجداد 
طفعضئ  وصسئ  ٢٠١٩/٩/٢٥م  شفغ  ضاططئ،  وقغئ 
طغحغض  اإلظسان  لتصعق  الساطغئ  الماتثة  افطط 
اتفاصًا  اهللا،  سئث  أجماء  الثارجغئ  ووزغرة  باحغطغئ 
لتصعق  طضاإ  لفاح  تارغثغًا  اتفاصًا  المفعضئ  جماه 
غامّاع  السعدان  شغ  الماتثة  لفطط  تابع  اإلظسان 
طغثاظغئ  طضاتإ  أربسئ  ذلك  شغ  بما  ضاططئ،  بعقغئ 
وحرق  ضردشان  وجظعب  افزرق  والظغض  دارشعر  شغ 
ظغعغعرك  شغ  الاعصغع  طراجط  جرت  وصث  السعدان، 
بمصر افطط الماتثة، وصالئ وزغرة الثارجغئ إن إظحاء 
السعداظغ  الحسإ  لاططسات  "اجاةابئ  غأتغ  المضاإ 
أجاجعا  تثغبئ  دغمصراذغئ  وذظغئ  دولئ  بظاء  شغ 
تاضرًا  ضان  الثي  تمثوك  وصال  اإلظسان".  تصعق 
الاعصغع: "إن السعدان الةثغث لغج لثغه طا غثفغه شغ 

أغعا املآتمرون املاآطرون 
إشقجضط الفضري طفدعح
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 السثد ٣٩٦  ٣افربساء ٢٣ طظ ذي الصسثة ١٤٤٣ عـ المعاشص ٢٢ تجغران/غعظغع ٢٠٢٢ طـ  

غةإ أن تمر سئر طراتض، أولعا إظعاء اقظصقب، وطظ 
طثظغئ  سطى  غصعم  جثغث  دجاعري  وضع  تأجغج  بط 
الثولئ والظأي بالةغح سظ السغاجئ. وعثه المطالإ 
الاغ سرضاعا (صتئ) عغ الاغ سةطئ باظصقب الئرعان 
شغ تحرغظ افول/أضاعبر الماضغ فظعا خطعط تمراء 
بالظسئئ فطرغضا، إذ إظعا تسظغ جسض الساتئ السغاجغئ 
خالغئ طظ سمقء أطرغضا، وإشساح المةال لسمقء أوروبا 

لطسغطرة سطى طصالغث التضط شغ السعدان.
إن عثا التعار الثي تصعده أطرغضا غمبض صمئ الخراع 
الثولغ سطى السعدان، وغزعر ذلك شغ تحئث ضض طظ 
صادة الةغح، وصعى الترغئ والاشغغر بالسططئ، واقرتماء 
شغ أتدان الضاشر المساسمر، والسمض باعجغعاته، شصث 
الساطئ  الصغادة  شغ  سصثه  اجاماع  شغ  الئرعان  خرح 
لطةغح، شغ تظعغر لطدئاط طظ رتئئ سمغث شما شعق 
وضئاط الثسط السرغع: "أن التعار الحاطض الثي تسعطه 
اآللغئ البقبغئ غمبض المثرج العتغث لطسئعر بالئقد شغ 
الفارة اقظاصالغئ" (ختغفئ السعداظغ ٢٠٢٢/٠٦/١٦).

غغر أن المثرج العتغث لمحاضض الئقد ق غضعن، ضما 
غثسغ الئرعان، بالتعار الثي وراءه الضاشر المساسمر. 
إن أعض السعدان ق غسظغعط عثا التعار، وق غسعلعن 
السابصئ  تمثوك  تضعطئ  تاولئ  وسظثطا  ضبغرًا،  سطغه 
شرض السطماظغئ، وإدخالعا شغ طظاعب الاسطغط اقباثائغ، 
فن  وذلك  المظعب،  تةمغث  سطى  وأجئروه  الظاس  بار 
أعض السعدان طسطمعن، وق غصئطعن أن غاطاول سطى 
سصغثتعط أتث، وضثلك سظثطا تاولئ التضعطئ شرض 
المبطغئ، وتطئغص اتفاصغئ جغثاو، وظحر أشضار الترغات، 
والاطاول سطى أتضام المغراث، سطص بسدعط "أن عآقء 
ضفار سثغض"، وعضثا إلى أن أجصطعا الةغح شثعئئ 

الةاري  تجغران/غعظغع   ١٦ طظ  بثاغئ  تعظج  تحارك 
 "٢٢ افشرغصغ  "افجث  السسضري  الامرغظ  طظ  ججءًا 
الثي تتادظه ضض طظ المشرب وغاظا والسظشال وتعظج 
بإحراف الصغادة افطرغضغئ شغ أشرغصغا "أشرغضعم" وذلك 
٢٠٢٢م  تمعز/غعلغع   ١ إلى  تجغران/غعظغع   ٦ طظ 
بمحارضئ ٧٥٠٠ سسضري طظ ١٣ دولئ، طظعا أطرغضا 
بطثا.   ٢٨ طظ  سسضرغغظ  وطقتزغظ  أوروبغئ،  ودول 
وتسطغصا سطى عثه الةرغمئ صال بغان خادر سظ المضاإ 
لطمرة  إذًا  تعظج:  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ 
الباظغئ سطى الاعالغ غدع تضام تعظج ضئاذظا وجظعدظا 

تتئ إطرة الةغح افطرغضغ الخطغئغ دون خةض أو خحغئ طظ طتاجئئ، وذّضر الئغان بتصائص سثة طظعا: أن 
الةغعش الشربّغئ بصغادة الةغح افطرغضغ عغ جغعش أذطسّغئ خطغئّغئ، تسائر الحسعب المسطمئ وطظعا الحسإ 
الّاعظسغ حسعبا طسادغئ، وتاثث إزاءعا إجراء السثاوة... وسثاوة أطرغضا لطمسطمغظ ق تتااج إلى دلغض شةرائمعا 
لضغان غععد شغ صاض المسطمغظ طسطظ  ودسمعا  غسطمعا الصاخغ والّثاظغ،  العتحّغئ شغ السراق وأششاظساان 
غغر خفّغ. وإن صّعات أشرغضعم الاغ أدخطعا تضام تعظج لاثّرب ضئاذظا وجظعدظا، عغ الصغادة افشرغصّغئ الاغ 
أسطظعا  الاغ  الّخطغئّغئ  تربعا  شغ  السالط  شغ  افطرغضّغئ  الصغادات  باصغ  لمساضثة   ٢٠٠٧ شغ  أطرغضا  أظحأتعا 
الرئغج افطرغضغ افجئص جعرج بعش افب بّط اقبظ، ولغسئ طعّماعا صاالّغئ شصط، بض جاسمض أغدًا وشص 
طظطص "الصعة الظاسمئ" لئظاء بغؤئ أطظغئ طساصرة، تمضظعا طظ السغطرة الااطئ سطى الئتر افبغخ الماعجط 
وتفر طخالتعا واخاراق الثول الاغ لغج لعا شغعا ظفعذ جغاجغ ضاعظج والةجائر ولغئغا. إن تئرغر عثه 
المظاورات المحارضئ بثسعى تسجغج طتاربئ "اإلرعاب" وافطظ السغئراظغ وغغره، إظما عع غطاء إلضفاء الحرسغئ 
سطى الاثخض السسضري شغ أشرغصغا، وطساظثة افظزمئ السطماظّغئ العجغطئ لطئصاء شغ السططئ والتغطعلئ دون 
تترر الحسعب البائرة طظ العغمظئ الشربغئ وأدواتعا المتطغئ، وطا غسّمعظه براطب المساسثات افطظغئ المثاطفئ 
عغ لاسجغج الصثرة السسضرغئ لعثه افظزمئ تتئ إحراف الةغح افطرغضغ، لمعاجعئ الّاتثغات بالعضالئ، تاى 
تاةظَّإ العقغات الماتثة الاعرط السسضري المئاحر شغ أشرغصغا، خاخًئ بسث شحطعط الّثرغع شغ تربغ السراق 
وأششاظساان. عثا ووجه الئغان خطابه لفعض شغ تعظج بطث المةاعثغظ افبطال صائق: إن الةغعش ُطعماعا 
سزغمئ، شصث ضاظئ زطظ الثقشئ اإلجقطغئ ُتَترَّك لتمض اإلجقم رجالئ عثى لطسالط، وظخرة لطمسادسفغظ، 
أن  وبثل  سروحعط،  تتمغ  ُحَرِذغئ  صعة  إلى  الةغعش  افظزمئ  عثه  تعلئ  شصث  الغعم  أطا  لطبشعر.  وتماغئ 
غترضععا لاترغر شطسطغظ وافصخى افجغر غاط الجج بعا شغ طظاورات طع أسثاء افطئ، الّثاسمغظ لضغان غععد 

شغ إجراطه، وعع طا ُغسث جرغمئ تساعجإ سجلعط، وإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى أظصاض سروحعط.

طحروع الصاظعن عع أتثث طتاولئ طظ جاظإ العقغات 
(إجرائغض)  بغظ  الثشاسغ  الاساون  لاسجغج  الماتثة 
والحرق افوجط بسث تطئغع السقصات طع السثغث طظ 
الثول السربغئ، بسث أن ضاظئ عثه التضعطات طسادغئ 
الثي  الثئغبئ  الثطئ  تطك  إذار  وشغ  لـ(إجرائغض)". 
غتعضعا الشرب الضاشر ضث أطاظا اإلجقطغئ، جاءت زغارة 
تصغصئ  لاضرس  بغظغئ،  ظفاالغ  الضغان  وزراء  رئغج 
وصعف تطك افظزمئ شغ خظثق ضغان غعـعد وشغ خش 
ظعار  لغض  ضثعا  غضغثون  الاغ  اإلجقطغئ  افطئ  أسثاء 

خعشاً سطى سروحعط وتبئغاا لضغان غعـعد.
وبالظزر إلى واصع ضغان غععد شصث أبئائ الاةربئ بما ق 
غثع طةاقً لطحك أظه ضغان ضسغش وعح ق غمطك الصعة 
والصثرة سطى تماغئ ظفسه، إق بما تعشره له افظزمئ 
طفضك  ضغان  داخطغاً  عع  بغظما  تماغئ،  طظ  السمغطئ 
شطسطغظ  جشراشغا  بالتسئان  أخثظا  وإذا  وطاظاصخ، 
شعغ تماث ذعلغاً إلى ٤٣٠ضط وسرضغاً تاراوح طا بغظ 
٥٠ حماقً إلى ١٢٠ضط ضأصخى تث جظعباً، وتثودعا 
افذعل  التثود  وعغ  ٣٣٥ضط،  إلى  تخض  افردن  طع 
وافضبر عثوءًا بفدض وجعد الظزام السمغض شغ افردن، 
أي أن الضغان ق غمطك السمص اقجاراتغةغ الثي غمضظه 
طظ خعض طسرضئ شاخطئ وتاجمئ شغ شطسطغظ، وعع 
طا غفسر جسغه لظصض طسارضه إلى الثارج دائماً، وغفسر 
أغداً جسغه لئظاء جغاج أطظغ لتماغاه اجائاصغاً، سئر بظاء 
طظزعطئ الثشاع المحارك، وظحر الرادارات شغ بسخ 

الئقد السربغئ.
ضغان  تأجغج  سطى  العصئ  عثا  ضض  طرور  ورغط 
غععد طظث ٧٤ جظئ، إق أظه ق زال غفاصث إلى الحسعر 
باقجاصرار وافطان، وعع شغ خعف طظ شظائه طقزم له 
وطاأخض شغ الافضغر الةمسغ والظثئعي شغه، شالسقصئ 
طع افظزمئ الفاصثة لطحرسغئ شغ بقدعا  ضاظئ دائماً 
أخًق، ولط تضظ لحسعب افطئ أن تصئض بعجعد الضغان 
افرض  شغ  بعجعده  شضغش  بقدظا  طظ  أرض  أي  سطى 

إن الثطئ وافطان والسعث ضطعا سصعد شغعا ربط بغظ 
ذرشغ اإلغةاب والصئعل المامبض بةعاغظ؛ المسطمغظ 
وغغر المسطمغظ، وغئصى سصث الثطئ الثي غسصث بغظ غغر 
المسطمغظ، شفغ الثولئ اإلجقطغئ غتعز غغر المسطط 
سطى تابسغئ الثولئ وغخئح طظ رساغاعا، شطه سطغعا تص 
فتضام  الثظعع  سطغه  ولعا  وافطان،  والتفر  الرساغئ 
اإلجقم وأن غآدي الةجغئ. عثا عع واصع سصث الثطئ، 
وافطان، وطظ غسصث  شعع سصث سطى الاابسغئ والتفر 

لعط غسمعن شغ سرف اإلجقم أعض الثطئ.
الئحرغئ  سرشاعا  صاظعظغئ  خغشئ  أرصى  عع  الثطئ  سصث 
والمصغمغظ  اإلجقطغئ  الثولئ  بغظ  السقصئ  لاظزغط 
شغعا طظ غغر المآطظغظ بافجج الاغ صاطئ سطغعا أو 
العاشثغظ الةثد إلغعا طمظ غرغئعن شغ اإلصاطئ شغعا 
طظ  غساشرب  المسطط  إن  تابسغاعا.  سطى  والتخعل 
الظفعر المعجعد سظث بسخ الماسطمغظ المسطمغظ وسظث 
ضبغر طظ غغر المسطمغظ طظ طخططح أعض الثطئ. شفغ 
طسظث اإلطام أتمث سظ أبغ عرغرة رضغ اهللا سظه سظ 
َعا َلْط  الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص صال: «َطْظ َصَاَض َظْفساً ُطَساَعَثًة ِبَشْغِر َتصِّ
َغِةْث َراِئَتَئ اْلَةظَِّئ َوِإنَّ ِرغَتَعا َلُغعَجُث ِطْظ َطِسغَرِة ِطاَئِئ 
َساٍم»، وأخرج أبع داوود شغ جظظه َسْظ َرُجعِل اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َشْعَق  َضطََّفُه  َأْو  اْظَاَصَخُه  َأْو  ُطَساِعثًا  َظَطَط  َطْظ  َصاَل: «َأَق 
َذاَصِاِه َأْو َأَخَث ِطْظُه َحْغؤاً ِبَشْغِر ِذغِإ َظْفٍج َشَأَظا َتِةغُةُه 
اإلجماع:  طراتإ  شغ  تسإ  ابظ  وصال  اْلِصَغاَطِئ».  َغْعَم 
بقدظا  إلى  الترب  أعض  وجاء  الثطئ  شغ  ضان  طظ  "إن 
بالضراع  لصاالعط  ظثرج  أن  سطغظا  وجإ  غصخثوظه 
ذطئ  شغ  عط  لمظ  خعظا  ذلك  دون  وظمعت  والسقح 
اهللا تسالى وذطئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شإن تسطغمه دون ذلك 

إعمال لسصث الثطئ".
إن العاجإ الغعم سطى افطئ اإلجقطغئ عع أن تظافخ 
ولطرجعل،  هللا  الثائظئ  الضرتعظغئ  افظزمئ  عثه  ضث 
السصغثة  سطى  تآجج  الاغ  الثقشئ  دولئ  وإصاطئ 
السغاجغئ  الروتغئ  السصغثة  باسائارعا  اإلجقطغئ 
الختغتئ، شاعجه جغعحعا إلزالئ عثا الضغان المشاخإ 
الثي لط غسطط طظ حره المسطط وغغر المسطط والخشغر 
صال  وافسراض،  والمصثجات  والطفض  والمرأة  والضئغر 
المخطفى ملسو هيلع هللا ىلص: «لَُتَقاتِلُنَّ الَْيُهوَد َفلََتْقُتلُنَُّهْم َحتَّى يَُقوَل الَْحَجُر يَا 

ُمْسلُِم َهَذا يَُهوِديٌّ َفَتَعاَل َفاْقُتلُْه».
وتثعا دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة 
شطسطغظ  شغ  والظخارى  المسطمغظ  تثطص  الاغ  عغ 
وغغرعا، وصث آن أواظعا، شالسمض بط السمض بط السمض 
يزُ  زِ الْعَ وَ  هُ وَ اءُ  يَشَ نْ  مَ رُ  نْصُ ﴿يَ اهللا  بظخر  طعصظغظ 

 ﴾ يمُ حِ الرَّ
* طظسص لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

تضعطئ تمثوك غغر طأجعف سطغعا.
وقء  لضسإ  الماضررة  طتاوقتعط  شرغط  السسضر  أطا 
الحسإ، سئر اإلدارات افعطغئ، والاصرب إلغعط باصثغط 
سطى  طةمسعن  السعدان  أعض  أن  إق  الثثطات،  بسخ 
رشدعط، وغسثرون سظث ضض دسعة لطةمع بغظ المضعن 
عثه  خظاسئ  شغ  قحاراضعما  والمثظغ  السسضري 

المحاضض الاغ تسب بعا الئقد.
إن دسعات التعار عثه عغ طظ افجالغإ الثئغبئ الاغ 
الثي  أن  سظ  شدقً  الختغح،  التض  سظ  الظاس  تطعغ 
غصعدعا لغسئ افطئ وق سطماؤعا، وق المثطخعن طظ 
أبظائعا، وإظما المساسمر ظفسه، والسمقء الثغظ ق عط 
باعجغعاته  والسمض  المساسمر  الضاشر  إرضاء  غغر  لعط 
لطئصاء شغ ضراجغ التضط وتعزغع المظاخإ شغما بغظعط، 
شغةإ الاعصش سظ دسعات عثا التعار، وسثم المحارضئ 
شغه فظه ضالمظئّئ، شق أرضاً صطع، وق ظعرًا أبصى، شضط 
المسطمغظ  بقد  شغ  سصثت  وتعارات  طآتمرات  طظ 

وضاظئ ظاغةاعا خفرًا ضئغرًا؟!
السعدان،  شغ  افزطئ  إلظعاء  السمطغئ  الظاتغئ  أطا 
شاامبض شغ أن غصعم المثطخعن شغ الةغح برضض ضض 
المةرطغظ الماآطرغظ سطى الئقد جاظئاً، وإسطاء الظخرة 
لتجب الاترغر لغصغط الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
الظئعة، لارجع افطئ إلى طصعلئ "أبسط غثك أباغسك" 
اإلجقم  غطئص  لطمسطمغظ  أطغرًا  خطغفئ  طئاغسئ  شااط 
المغائ  إبط  ظفسعا  سظ  افطئ  ترشع  وبثلك  ضاطقً، 
والسغاجئ  إجقطغئ،  تغاة  التغاة  وتسعد  الةاعطغئ، 
جغاجئ حرسغئ، والعجط السغاجغ عط رجال ضأطبال 
أبغ سئغثة ساطر بظ الةراح، وسمر بظ الثطاب، وأبغ 

 بضر الخثغص رضغ اهللا سظعط أجمسغظ

المئارضئ شطسطغظ؟!
طساصئض  وطظاصحئ  التثغث  ضبرة  افطر  عثا  وغآضث 
وصرب  وعجغماه  ظعاغاه  تتثغث  بض  الضغان،  وطخغر 
زواله، وصث ضاإ شغ ذلك الضبغرون وضان طظ أبرزعط 
طصالئ  شغ  باراك  إغععد  افجئص  غععد  وزراء  رئغج 
"إن  شغعا:  جاء  أتروظعت  غثغسعت  ختغفئ  شغ  ضائعا 
تةربئ الثولئ السئرغئ الخعغعظغئ التالغئ عغ الاةربئ 
البالبئ وعغ اآلن شغ سصثعا الباطظ، وإظه غثحى أن 

تظجل بعا لسظئ السصث الباطظ ضما ظجلئ بسابصاعا".
تخاسث الاترضات لاأطغظ التماغئ لثلك الضغان غسضج 
ضثه،  والضراعغئ  الئشخ  طحاسر  باظاطغ  الحسعر 
وتخاسث تترضات افطئ ظتع إزالاه والصداء سطغه، ضما 
غآضث شحض ضض تطك المثططات الاغ تغضئ طظ أجض 
تثجغظ افطئ وخطص بغؤئ تاضظئ لطضغان باسائاره ججءا 

ذئغسغا طظ طضعظات المظطصئ.
إن افطئ اإلجقطغئ تاعق إلى غعم المعاجعئ، وتاتدر 
لطمعصش الفاخض، وطاأعئئ وطساسثة لطئثل والادتغئ 
طظ أجض إظةاز الاترغر، وتطعغر المسةث افصخى طظ 
رجج غععد، وعثا أطر ق ظحك شغه، ولضظ سطى افطئ 
أن تجغث طظ جرسئ العسغ لثغعا، شاعجه بعخطاعا إلى 
السمغطئ  افظزمئ  طظ  المثاطفئ  الصعة  تطك  جغعحعا، 
التاضمئ شغ بقدظا، والاغ تعشر التماغئ لضغان غععد، 
افطئ  باجاسادة  الاترغر  خطئ  تئثأ  أن  لجاطاً  شخار 
الاترك  سطى  تضاطعا  وإجئار  المسطعب،  لسططاظعا 
شثطسعط  أبعا  شإن  شطسطغظ،  ظتع  الةغعش  وتترغك 
واجإ، وإصاطئ خطغفئ غظصاد لقجقم وغصعدظا به واجإ، 
غضعن  وتغظعا  شطسطغظ،  ظتع  الطرغص  غفاح  تغظؤٍث 
الظخر صاب صعجغظ أو أدظى، ولسان تالظا غصعل لضط: 
ىلَ  عَ الِبُونَ وَ مْ غَ إِنَّكُ وهُ فَ تُمُ لْ ا دَخَ إِذَ مُ الْبَابَ فَ يْهِ لَ لُوا عَ ﴿ادْخُ

 ﴾ نِنيَ مِ ؤْ نتُم مُّ لُوا إِن كُ كَّ تَوَ اهللاَِّ فَ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ (شطسطغظ)

تامئ: ضغان غععد غاتسج حرسغاه بغظما افطئ تاةعج قصاقسه

تامئ ضطمئ السثد: التعار شغ السعدان ظزرة جغاجغئ ورؤغئ طئثئغئ

اإلسقطغئ  وصاض  جظغظ  لمثغط  غععد  ضغان  اجاغاح 
والاسثغات  ختفغغظ  وإخابئ  ساصطئ  أبع  حغرغظ 
اإلجراء  فرض  الشاخإ  الضغان  لعثا  المسامرة 
سطى  الارتط  جعاز  تعل  ضئغر  ظصاش  وبروز  والمسراج 
وردود  بالحعغثة...  ووخفعا  حغرغظ  اإلسقطغئ 
بأن  الصدغئ  خطإ  سظ  والاساطغ  الضبغرة،  افشسال 
تعجعاتعط  بمثاطش  الئقد  أعض  سطى  طساثغاً  عظاك 
بعاجطئ  خطره  وإزالئ  اساثائه  رد  غةإ  وأدغاظعط 
الةغعش شغ بقد المسطمغظ، وعثا افب طاظعغض غرد 
المسطمغظ شغ السالط أي أعض الصدغئ، وغظئععط إلى 
سظعط،  الثشاع  غةإ  الثطئ  أعض  باسائارعط  واجئعط 
صائًق:  المةغث  تارغثظا  إلى  شأسادظا  تصعصعط،  ورساغئ 
السرب  تضام  غا  والماثاذلعن،  الماعاشاعن  "أغعا 
والمسطمغظ، الساسغظ لطاطئغع طع (إجرائغض)، اجمسعا 
أجثادضط  جطمظا  المسغتغغظ  الفطسطغظغغظ  ظتظ 
والصثس  شطسطغظ  طفاتغح  الحرشاء  المسطمغظ 
وتسطمظا طظعط السعثة السمرغئ، ظتظ بئاظا سطى السعث 
وجظئصى ضثلك أطا أظاط شماذا خظساط باطك المفاتغح 
الطاعرة  المآطظغظ  أغثي  إلى  ظتظ  جطمامععا؟  لمظ 
جطمظاعا، وأظاط تسطمعظعا الغعم إلى أغثي الخعاغظئ 
والمسغتغغظ..  المسطمغظ  بثطاء  أغثغعط  المططثئ 
أظاط ق تساتصعن شطسطغظ وق الصثس أرض اإلجراء 
جعرة  وأعمطاط  ذمساط  بالاطئغع  فظضط  والمسراج 
سصغثتضط  طظ  ججءًا  تسث  لط  ضأظعا  الضرغمئ  اإلجراء 
اإلجقطغئ ولضظعا ضثلك، عثه خغاظئ إغماظغئ ووذظغئ 
(إجرائغض)،  تتمعا  أن  ترغثون  وعض  وإظساظغئ... 
وجعدعا  وبئاعا  غفراظضط  خضعك  اطظتععا  اتمععا 
بالاطئغع والسقم، ولضظظا ظسثضط ظتظ الفطسطغظغغظ 
بسعاسث  ذلغطئ  الةظاح  طعغظئ  جارتض  (إجرائغض)  أن 

المصاوطغظ الحرشاء، جارتض جارتض جارتض".
عثه الضطمات تسغثظا بصعة إلى السعثة السمرغئ الاغ 
بغئ  ظخارى  طع  الثطاب  بظ  سمر  الثطغفئ  سصثعا 
اهللا  سئث  أسطى  طا  "عثا  شغعا:  جاء  الاغ  المصثس 
أسطاعط  افطان؛  طظ  إغطغاء  أعض  المآطظغظ  أطغر  سمر 
وخطئاظعط،  ولضظائسعط  وأطعالعط،  فظفسعط  أطاظاً 
وجصغمعا وبرغؤعا وجائر ططاعا؛ أظه ق تسضظ ضظائسعط 
وق تعثم، وق غظاصص طظعا وق طظ تغجعا، وق طظ 
غضرععن  وق  أطعالعط،  طظ  حغء  طظ  وق  خطغئعط، 
سطى دغظعط، وق غدار أتث طظعط، وق غسضظ بإغطغاء 
غسطعا  أن  إغطغاء  أعض  وسطى  الغععد،  طظ  أتث  طسعط 
الةجغئ ضما غسطغ أعض المثائظ، وسطغعط أن غثرجعا 
طظعا الروم والطخعت؛ شمظ خرج طظعط شإظه آطظ سطى 
ظفسه وطاله طع الروم وغثطى بغسعط وخطئعط شإظعط 

طأطظعط؛ وطظ أصام طظعط شعع آطظ...".

طفععم أعض الثطئ 
وضمان تصعصعط يف اإلجقم

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث اهللا تسغظ (أبع طتمث الفاتح)*ـ 

الزج بالجيش التون  تمرينات عسكرية 
 تحت قيادة "أفريكوم" جريمة ك

سطص المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ سطى زسط صائث الصعات الئرغئ شغ الةغح 
اإلغراظغ: "جظسّعي "تض أبغإ"  و تغفا  بافرض إذا ارتضإ السثو خطأ"، شصال شغ تسطغص ختفغ: إذا ضان اتاقل 
افرض المئارضئ وطسرى الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص والمتاوقت الةادة لاتعغطه لضظغج، ق غسث خطًأ سظث الظزام اإلغراظغ 
شأي خطأ غظازر لغاترك؟! إذا ضان صاض المسطمغظ وإسثام الترائر سطى التعاجج، وتعةغر أعض شطسطغظ وتثطغر 
بغعتعط واساصالعط وجتطعط وطعاجمئ جظائجعط لغج خطأ، شما عع الثطأ سظث الظزام اإلغراظغ؟! إذا ضان صاض 
السطماء واغاغال الصادة وصخش المعاصع اإلغراظغئ ق غسث خطًأ شغ سرف الظزام اإلغراظغ شما عع الثطأ وطا عع 
الثط افتمر الثي غساعجإ الاترك؟! إذا ضاظئ ضض تطك الةرائط لغسئ أخطاء شغ سرف الظزام اإلغراظغ شعثا 
الاخرغح غصعل لضغان غععد اذمؤظعا واشسطعا طا حؤاط وطا تصعطعن به ق غسث أخطاء تعجإ الاترك الةثي، لط 
ظر طظضط أي خطأ غساتص أن ظططص سطغضط رخاخئ خعتغئ! إن الظزام اإلغراظغ ضشغره طظ افظزمئ التاضمئ 
شغ بقدظا اإلجقطغئ ججء طظ المحضطئ وأداة طظ أدوات الشرب المساسمر الثي غسسى لاحاغئ افطئ وتبئغئ 
ضغان غععد ضصاسثة طاصثطئ لطشرب شغ بقدظا. إن التض لصدغئ افرض المئارضئ ق غضعن إق باجاباث ضغان 
طظ  بقدظا  اقجاسمار شغ  وأدوات  طثطفات  بإزالئ  ططالئئ  ضما عغ  بثلك  ططالئئ  وافطئ  جثوره،  طظ  غععد 

أظزمئ وتضام وإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.               

ما هو الخطأ  عرف حكام إيران 
الذي يستوجب منهم الرد ع كيان يهود؟!



افربساء ٢٣ طظ ذي الصسثة ١٤٤٣ عـ المعاشص ٢٢ تجغران/غعظغع ٢٠٢٢ طـ  ٤     السثد ٣٩٦

أسطظ الرئغج الارضغ أردوغان، أن أظصرة طسامرة بإظحاء طظطصئ آطظئ بسمص ٣٠ ضط سطى ذعل تثود الئقد الةظعبغئ 
طع جعرغا. طدغفاً أن ترضغا تساسث لحظ سمطغئ سسضرغئ جثغثة لطرد سطى العةمات الاغ تعثد أطظ ترضغا الصعطغ. 
طظ جاظئه أضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا: أن عظاك تصائص بابائ غةإ أن ق 
تشغإ سظ أذعان أبظاء بعرة الحام طظعا: إن الثول جمغسعا الاغ تثخطئ شغ بعرة الحام إظما تثخطئ لطصداء سطغعا 
ولطمتاشزئ سطى ظزام السمالئ واإلجرام شغ دطحص. وإن الثور الارضغ الثي تجّغظ ببعب الخثغص إظما ضان لطاآطر 
سطى بعرة الحام وخثاسعا، وذلك خثطًئ فطرغضا وتتصغصاً لما أطضظ طظ طخالته وأطظه الصعطغ. ولفئ الئغان إلى: أن 
المظطصئ اآلطظئ الاغ تسسى ترضغا إلصاطاعا، إظما عغ طظ أجض تماغئ أطظعا الصعطغ ق غغر، وتاثاخض شغ عثا العصئ 
اسائارات اظاثابغئ غتاول أردوغان طظ خقلعا رشع حسئغاه الماثظغئ. وعغ بالاأضغث لغسئ خثطًئ لبعرة الحام وق 
ترخاً سطى أعطعا. وحثد الئغان سطى أن: الثول الاغ تظازر المعاشصئ الثولغئ سطى تظفغث رغئاتعا عغ دول ساججة سظ 
أن تتصص طخالتعا التصغصغئ، شارضغا دولئ تماطك اإلطضاظغات الضئغرة، ولضظعا ق تجال تظازر طعاشصئ أطرغضا والثول 
الفاسطئ لاتصص رغئاعا شغ إصاطئ المظطصئ اآلطظئ. وذّضر الئغان بأن: جئإ الئقء الثي تّض ببعرة الحام عع اقرتئاط 
بالثول الثاسمئ وتثطِّغ طظ تعّجث أطر البعرة سظ اجاصقلغئ الصرار، واغاخئعه طظ أعض البعرة وجطمعه لطثول الثاسمئ 
وطثابراتعا، شمّضظععا طظ تتصغص طثططاتعا الاآطرغئ سطى بعرة الحام. وإن أعط طا غطجم بعرة الحام الغعم عع الصغادة 
السغاجغئ العاسغئ الاغ تاعضض سطى ربعا، وتامسك بتئض اهللا، وتصطع تئائض طا جعاه. صغادٌة تثرك طضر أسثائعا 
وطثططاتعط شاضحفعا لطظاس وتتثر طظعا وتفحطعا، وتسغر طع المثطخغظ طظ أبظاء أطاعا سطى بخغرة، وشص ذرغصئ 
حرسغئ واضتئ طساصغمئ. وخاط الئغان طثاذئا أعطظا البائرغظ بالصعل: إن إخعاظضط شغ تجب الاترغر، صث سمطعا سطى 
بطعرة طحروع واضح، طائظغظ ذرغصئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شدسعا أغثغضط 

شغ أغثغعط طظ أجض ظخرة دغظظا وإصاطئ خرح طةثظا وطئسث سجظا وتتصغص خقخظا وشعزظا.

بسث حث وجثب وجةال واتاثام فضبر طظ ٧ أحعر، أسطظ زسغط الاغار الخثري، طصاثى الخثر، اجاصالئ أسداء 
ضاطاه الظغابغئ شغ طةطج الظعاب السراصغ، وذلك سطى خطفغئ اجامرار اإلذار الاظسغصغ بسرصطئ تحضغض تضعطئ 
أغطئغئ وذظغئ. وبعثا الصرار وبسث طعاشصئ رئغج طةطج الظعاب سطى اجاصالاعط دخض الئطث بفعضى جغاجغئ 
لطمضاإ  ختفغ  بغان  أضث  الخثد  عثا  وشغ  أطره.  سطى  المشطعب  السراصغ  الحسإ  إق  بمظعا  غثشع  ق  جثغثة، 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السراق: أن زسغط الاغار الخثري، طاصطإ، غخسإ الاضعظ شغ الاأضث طظ صراراته، 
شعع صث غاراجع وغثخض السمطغئ السغاجغئ بسث الافاوض، وإرضائه بمضاجإ طسغظئ، وعثا عع السغظارغع افول. 
وأضاف الئغان: أن تسعغض الخثر سطى شحض اإلذار الاظسغصغ باحضغض التضعطئ، وسظثعا غتض الئرلمان ظفسه، 
وغاط الثعاب إلى اظاثابات طئضرة أخرى، غطمع طصاثى الخثر شغعا إلى تخث طصاسث ُغطشى طظ خقلعا البطث 
المسطض، وعثا عع السغظارغع الباظغ. أطا البالث شعع أخطر السغظارغععات وعع ظةاح اإلذار باحضغض التضعطئ، 
شعع صث غثخض الئطث شغ شعضى واصااال ضئغر، غضاعي بظارعا افبرغاء صئض المةرطغظ والفاجثغظ. وخاط الئغان 
طثاذئا المسطمغظ شغ السراق بالصعل: اسطمعا غصغظا أظه ق غعاط فطرضط أي جغاجغ، شالضض ق غسمض إق لمخالته 
بالاشغغر  إق  غضعن  ق  المساظاة،  عثه  ضض  طظ  الثقص  وإن  المساسمرغظ،  أجغاده  ورضا  والتجبغئ،  الحثخغئ 
الةثري لطظزام السغاجغ التالغ بأضمطه، وذرح السمطغئ السغاجغئ ورجاقتعا شغ عاوغئ جتغصئ، وإصاطئ ظزام 
جغاجغ غضعن دجاعره طساظئطاً طظ ضااب اهللا وجظئ رجعله ملسو هيلع هللا ىلص، تئاغسعن التاضط سطى تطئغصه وتتاجئعظه سطى 

ذلك، وسظثعا تثرجعن طظ دائرة الاغه، وضغص السغح، إلى دائرة الرحاد، وعظاءة السغح.

العراق المنكوب بحكامه ووسطهم السيا
من االنسداد السيا إ االنهيار السيا

تسالى:  صعله  شغ  والمتاضرات  الثروس  غسطغ 
اءَ  لُوا النِّسَ تَزِ وَ أَذً فاعْ لْ هُ يضِ قُ حِ نِ المَ أَلُونَكَ عَ سْ يَ ﴿وَ
نُونَ  مِ ؤْ بِّكَ الَ يُ رَ الَ وَ ﴾، أطا صعله تسالى: ﴿فَ يضِ حِ فِى الْمَ
مْ  هِ سِ وا فِى أَنفُ دُ مَّ الَ يَجِ مْ ثُ يْنَهُ رَ بَ جَ ا شَ وكَ فِيمَ مُ كِّ حتَّى يُحَ
لِيماً﴾ شغمر سطغه طرورًا  وا تَسْ لِّمٌ يُسَ يْتَ وَ ا قَضَ مَّ جاً مِّ رَ حَ
وضأن افطر ق غسظغه! غساةغإ فطر اهللا تسالى شغ صعله: 
 ﴾ اكِعِينَ الرَّ عَ  مَ وا  عُ كَ ارْ وَ اةَ  كَ الزَّ آتُوا  وَ ةَ  الَ الصَّ وا  أَقِيمُ ﴿وَ
م  كُ أَنِ احْ وُغسرض ضض اإلسراض سظ صعله تسالى: ﴿وَ
أَن  مْ  هُ رْ ذَ احْ وَ م  هُ اءَ وَ أَهْ تَّبِعْ  تَ الَ  وَ اللهُ  لَ  أَنزَ ا  بِمَ م  يْنَهُ بَ

!!﴾ لَ اللهُ إِلَيْكَ ا أَنزَ ن بَعْضِ مَ تِنُوكَ عَ فْ يَ
أختاب  طظ  ظسماه  أولغاء  رضا  أجض  طظ  ذلك  ضض 
السططان الثغظ خالطعط شأخطح لعط دظغاعط وأشسثوا 
سطغه آخرته، شخثق شغه تثغث الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص: «الُْعلََماُء أَُمَناُء 
لْطَاَن َفإَِذا َفَعلُوا َذلَِك  ُسِل َعلَى ِعَباِد اللَِّه َما لَْم يَُخالِطُوا السُّ الرُّ
ُسَل َفاْحَذُروُهْم َواْعَتِزلُوُهْم». ظسط لصث خالطعا  َفَقْد َخانُوا الرُّ
السططان وخاظعا الرجض شعجإ التثر طظعط واساجالعط.

إن طظ أحث طا اباطغئ به افطئ اإلجقطغئ بسث غغاب 
اإلجقم سظ واصع تغاتعا، عط سطماء السقذغظ الثغظ 
غجغظعن لطزطمئ أسمالعط وغصفعن جثًا طظغساً بغظ افطئ 
طظ  سثابعا  شغ  وأوغض  جططاظعا  جطئعا  طظ  وبغظ 
سمقء الشرب الثغظ جبعا سطى خثرعا، ولثلك بغظ لظا 
الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص شغ ضبغر طظ افتادغث خطر سطماء السططان.

أخرج ابظ سثي، سظ أبغ عرغرة، رضغ اهللا سظه صال: 
صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ ِفي َجَهنََّم واِدياً تَْسَتِعيُذ ِمْنُه َجَهنَُّم كُلَّ 
اِء الُْمرائِيَن ِبأَْعمالِِهْم، َوإِنَّ أَبَْغَض  ُه اللُه لِلُقرَّ ة، أََعدَّ يَوٍم َسْبِعيَن َمرَّ
لْطاِن»، وأخرج ابظ طاجه، سظ ابغ  الَْخلِْق إِلَى اللِه َعالُِم السُّ
اِء إِلَى  عرغرة صال: صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «َوإِنَّ ِمْن أَبَْغِض الُْقرَّ

اللَِّه تََعالَى الَِّذيَن يَُزوُروَن اْألَُمَراَء».
ق تةث شغعط طعاصش افطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر 
الرباظغغظ  بالسطماء  تأجغاً  الزطمئ،  وجه  شغ  والعصعف 
التسظ  شعثا  قئط،  لعطئ  اهللا  شغ  تأخثعط  ق  الثغظ 
داره  لغرى  التةاج  أتدره  وصث  اهللا  رتمه  الئخري 
الةثغثة شغ واجط شطما دخطعا التسظ صال: "التمث 
هللا إن المطعك لغرون فظفسعط سّجًا، وإظا لظرى شغعط 
ضض غعم سئرًا، غسمث أتثعط إلى الصخر شغحغثه، وإلى 
الفراش شغظةثه، وإلى المقبج والمراضإ شغتسظعا، 
بط غتش به ذمع وشراش وظار، وأختاب جعء، شغصعل 
اظزروا طا خظسئ: شصث رأغظا أغعا المشرور، شضان طاذا 
غا أشسص الفاجصغظ. أطا أعض السماوات شصث طصاعك، 
وأعض افرض شصث لسظعك، بظغئ دار الفظاء، وخربئ دار 
الئصاء، وغررت شغ دار الشرور ِلُاثلَّ شغ دار التئعر"، بط 
سطى  سعثه  أخث  اهللا  "إن  غصعل:  وعع  اهللا  رتمه  خرج 

السطماء، لغئغظظه لطظاس وق غضامعظه".
غغابات  شغ  إطا  شعط  الغعم،  الرباظغعن  السطماء  أطا 
أو  اإلسقم،  غصربعط  شق  سطغعط  طتةعر  أو  السةعن، 
طثابراتعا،  وأجعجة  الزالمئ  افظزمئ  طظ  طقتصعن 
شعط الثغظ صال شغعط رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغما رواه طسطط 
َغِرغئًا  َغُسعُد  ُبطَّ  َغِرغئاً،  اْإلِْجَقُم  عرغرة: «َبَثَأ  أبغ  سظ 
َوِطَظ  اهللاَِّ،  َرُجعَل  َغا  ِصغَض:  ِلْطُشَرَباِء»  َشُطعَبى  َبَثَأ،  َضَما 
اْلُشَرَباِء؟ َصاَل: «الَِّثغَظ ُغْخِطُتعَن ِإَذا َشَسَث الظَّاُس» وبغظ 
لظا الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص صطَّاعط شصال شغ رواغئ أخرى: «ُعْط ُأظاٌس 

َخاِلُتعَن َصِطغٌض شغ ُأظاِس ُجعٍء َضِبغٍر».
عآقء  لمبض  بتاجئ  الغعم  اإلجقطغئ  افطئ  عغ  ضط 
الرجال الثغظ غرجمعن لعا ذرغص خقخعا، وغسغرون 
أطاطعا لاشغغر واصع تالعا الثي تسغحه بسئإ التضط 
الةئري الثئغث، الثي أعطك الترث والظَّسض، وغسمطعن 
الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  لسعدة  جاعثغظ 
الاغ ُغسجٌّ شغعا أعض اإلغمان والطاسات، وغثل شغعا أعض 
الحرك والمساخغ، أجأل اهللا أن غضعن ذلك صرغئاً شعع 

 سطى ذلك صثغر، وباإلجابئ جثغر

روى سئث اهللا بظ سمر رضغ اهللا سظعما صال: ضّظا سظث 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شصال: «كَْيَف أَنُْتْم إَذا َوَقَع ِفيكُْم َخْمٌس؟ َوأَُعوُذ 
ِباَللَِّه أَْن تَكُوَن ِفيكُْم أَْو تُْدِركُوُهْم: َما ظََهَرْت الَْفاِحَشُة ِيف َقْوٍم َقطُّ 
يُْعَمُل ِبَها ِفيِهْم َعَالنَِيًة إالَّ ظََهَر ِفيِهُم الطَّاُعوُن َواْألَْوَجاُع الَِّتي لَْم 
اَمِء  تَكُْن ِيف أَْسَالِفِهْم، َوَما َمَنَع َقْوٌم الزَّكَاَة إالَّ ُمِنُعوا الَْقطَْر ِمَن السَّ
َولَْوَال الَْبَهائُِم لَْم مُيْطَُروا، َوَما بََخَس َقْوٌم الِْمكَْياَل َوالِْميَزاَن إالَّ أُِخُذوا 
لْطَاِن، َوَال َحكََم أَُمَراُؤُهْم ِبَغرْيِ َما  ِة الُْمْؤنَِة َوَجْوِر السُّ ِننَي َوِشدَّ ِبالسِّ
ُهْم َفاْسَتْنَفُذوا بَْعَض َما ِيف  أَنَْزَل اللَُّه تََعاَىل إالَّ َسلََّط اللَُّه َعلَْيِهْم َعُدوَّ
أَيِْديِهْم، َوَما َعطَّلُوا ِكَتاَب اللَِّه َوُسنََّة نَِبيِِّه ملسو هيلع هللا ىلص إالَّ َجَعَل اللَُّه بَأَْسُهْم 

بَْيَنُهْم» أخرجه ابظ طاجه والطئراظغ.
شاجاساذ  ملسو هيلع هللا ىلص،  رجعلظا  اجاحرشعا  خمسئ  أتعال  عثه 
طظعا، وتّثرظا طظ طزظئ العصعع شغعا لما غارتإ سطغعا 

طظ آبار ُطثّطرة تطال ُبظغئ المةامع وأجاجاته.
الباظغئ  وأّطا  اقجاماسغ،  بالظزام  شااسطص  افولى  أّطا 
الرابسئ  وأّطا  اقصاخادي،  بالظزام  شااسطصان  والبالبئ 

والثاطسئ شااسطصان بظزام التضط.
افولى: «َما ظََهَرْت الَْفاِحَشُة ِيف َقْوٍم َقطُّ يُْعَمُل ِبَها ِفيِهْم َعَالنَِيًة إالَّ 

ظََهَر ِفيِهُم الطَّاُعوُن َواْألَْوَجاُع الَِّتي لَْم تَكُْن ِيف أَْسَالِفِهْم».
بات  بعا  والافاخر  سظعا  واإلسقن  الفاتحئ  شزععر   
ضاظئ  وإن  بقدظا،  شغ  ولغج  الشرب  دول  شغ  ذاغغا 
أبعاق اإلسقم شغ بقدظا ُترّوج لطفاتحئ لضظ ظععرعا 
سظثظا لط غاصئطه المسطمعن ورشدعه، ولط غساةغئعا 
لقسقم التضعطغ الساصط، لثلك ظةث تفحغ افطراض 
وافوجاع الماةّثدة شغ دول الشرب الاغ ُتسطظ الفاتحئ 
وتسائرعا ترغئ رأي ق تظصطع، شضاظئ افطراض بالفسض 
والاغفعئغث  والسغقن  ضالجعري  جغض  ضض  شغ  تاةّثد 
واإلغثز وأخغرًا جثري الصرود، وضطعا ضاظئ ظاحؤئ سظ 

تطك الترغئ الئعغمغئ المجسعطئ.
جئتاظه  اهللا  ساشى  الصاتطئ،  اقجاماسغئ  اآلشئ  وعثه 
الحرجئ  الشرب  تمقت  طظ  بالرغط  طظعا،  المسطمغظ 
إلشساد المرأة المسطمئ وتروغب الصغط اإلباتغئ المظتطئ 
الفاجثة  افظزمئ  ذرغص  سظ  المسطمغظ  بقد  شغ 
لط  وأشراد  ضةماسات  المسطمغظ  أّن  غغر  دولعط،  شغ 
غاأبروا بتمقت الشرب اإلباتغئ إق صطغًق، شساشاعط اهللا 
طظ حرورعا بفدض تةثر الصغط اقجاماسغئ اإلجقطغئ 
شغ ظفعس أبظاء المسطمغظ، وبصغئ افجرة المسطمئ 
طاساشغئ طظ تأبغرات التمقت اإلسقطغئ الاغ تصعدعا 
اإلجقطغئ  الئقد  شغ  المةامسات  لاثرغإ  جغثاو 
دّطروا  ضما  افجرة  وتثطغر  المسطمئ  المرأة  وإلشساد 
افخغر  التخظ  عغ  المسطمئ  افجرة  وبصغئ  أجرعط، 
لصغط  المرّوجئ  الساتغئ  الشرب  تمقت  أطام  الخاطث 

الترغئ الةظسغئ التغعاظغئ.
اَمِء َولَْوَال  الباظغئ: «َوَما َمَنَع َقْوٌم الزَّكَاَة إالَّ ُمِنُعوا الَْقطَْر ِمَن السَّ

الَْبَهائُِم لَْم مُيْطَُروا».
طالغئ  سئادة  شعغ  اإلجقم،  أرضان  أعط  طظ  الجضاة 
اإلجقطغ،  لقصاخاد  الفصري  السمعد  وعغ  طعمئ، 
التغاة  أجج  أعط  طظ  عغ  البماظغئ  وطخارشعا 
شعق  طظسعا  أو  وتسطغطعا  اإلجقم،  شغ  اقصاخادغئ 
ضعظه تسطغًق لرضظ طعط طظ أرضان اإلجقم، وعثطًا 
ترطان  لئظغان اإلجقم اقصاخادي، شعع أغداً  خرغتاً 
إلى  العخعل  طظ  المسطمغظ  طظ  سرغدئ  لصطاسات 
شغ  الةعاد  تمعغض  غاط  شئالجضاة  المالغئ،  تصعصعا 
لئغئ  ضثمئ  طالغئ  بمردودات  غأتغ  الثي  اهللا  جئغض 
والسحعر،  وافظفال  والشظائط  والثراج  ضالةجغئ  المال 
وطظع الجضاة وسثم شرضعا وتتخغطعا شإظه باإلضاشئ 
غاسّئإ شغ  سظ اإلجقم شعع أغداً  إلى ضعظه خروجاً 

شصثان طخادر طالغئ ضثمئ لئغئ المال.

يف ظقل تثغث الثمج املساساذ طظعظ

ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ــــــــــ

ذئغسغئ،  تغاة  افغام  عثه  ظسغح  ق  أظظا  جمغساً  ظسطط 
الثي  العاصع  أسغظظا  بأم  ظحاعث  وظتظ  ظسغحعا  وضغش 
طا  وطشاربعا،  افرض  طحارق  شغ  المسطمعن  غسغحه 
افطئ  إلغعا  وخطئ  الاغ  لطتالئ  ألماً  ظساخر  غةسطظا 
اإلجقطغئ السزغمئ، عثه افطئ الاغ وخفعا اهللا جئتاظه 
وتسالى بأظعا خغر أطئ أخرجئ لطّظاس، وأضبرظا ألماً عع 
طظ غساحسر الفرق بغظ طا ضاظئ سطغه عثه افطئ شغ 
جابص سعثعا وبغظ طا تسغحه الغعم طظ وغقت، أضبرظا 
شغ  افطئ  عثه  وخش  بغظ  الفارق  غساحسر  طظ  ألماً 

ظخعص الصرآن، وبغظ واصع التغاة الاغ ظسغحعا.
لغج خسئاً سطى أي طسطط أن غخش التال الاغ وخطظا 
إلغعا، لضظ شغ العصئ ظفسه غسةج الضبغرون سظ طسرشئ 
افجئاب التصغصغئ الاغ أوخطئ افطئ اإلجقطغئ إلى طا 
عغ سطغه الغعم، وغزعر عثا السةج طظ خقل افجعبئ 

الاغ تأتغ طظ الظاس سطى جآال: لماذا عثا تالظا؟
شمظعط طظ غصعل فظظا ق ظتإ بسدظا بسدًا. وطظعط 
التال.  عثا  طظ  أشدض  ظساتص  ق  إظظا  غصعل  طظ 
لقظتقل  غرجع  طساظاتظا  جئإ  أن  غرى  طظ  وطظعط 

افخقصغ شغ المةامع...
افطئ  عثه  ضغاع  جئإ  سظ  افجعبئ  صائمئ  وتطعل 

السزغمئ.
وشغ طبض عثا التال بغظ لظا اهللا جئتاظه وتسالى أن 
السئإ  لظا  غئغظعا  تاى  السطط  وذطئئ  لطسطماء  ظرجع 
التصغصغ وراء طا ظتظ شغه طظ واصع طرغر، صال تسالى: 
﴾. شأغظ عط  ونَ لَمُ عْ نتُمْ الَ تَ رِ إِن كُ كْ لَ الذِّ أَلُوا أَهْ اسْ ﴿فَ

أطظاء الرجض طظ ضض عثا؟!
وبالاعجه إلى السطماء وذقب السطط ظةث أظعط تمطعا 
شق  ربغ)  رتط  طظ  (إق  افطئ  لةطث  وتأعئعا  جغاذعط 
جعاب وق تضَّ سظثعط، إق ترجغت طا اسااد الظاس سطى 
صعله طظ أن السئإ لطتال المرغرة الاغ ظسغحعا غسعد 
لسثم ُتّإِ بسدظا بسداً ولسثم وجعد افخقق التمغثة 
وطا إلى ذلك طظ أجعبئ ق تسمظ وق تشظغ طظ جعع، 
وأظعا  إلغه،  وخطئ  طا  طسآولغئ  افطئ  غتمِّطعن  شعط 
السئإ وراء ضض ذلك، شمظ تعجه إلغعط لغةث سظثعط 
جعاباً حاشغاً غخثق شغه صعل الصائض: إلى الماء غسسى 
طظ غشصُّ بطصمٍئ *** صض أغظ غسسى طظ غشص بماِء؟!
ت السطماء شغ افطئ تالئ الدغاع وعط الثغظ  ضغش غرجِّ
لْنَا  زَ ا أَنْ ونَ مَ تُمُ كْ ينَ يَ غاطعن صعل اهللا جض جقله: ﴿إنَّ الَّذِ
يَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ  ا بَ دِ مَ عْ  مِن بَ دَ الْهُ نَ الْبَيِّنَاتِ وَ مِ

﴾؟! نُونَ عِ مُ الالَّ نُهُ عَ لْ يَ مُ اللهُ وَ نُهُ عَ لْ أُولَئِكَ يَ
ألط غصفعا سطى تثغث الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص «َمْن كََتَم ِعلْماً أَلَْجَمُه اللُه 
ِبلِِجاٍم ِمْن نَاٍر يَْوَم الِْقَياَمِة»، أم أنَّ الثي حشطعط طظ ضااب 
اهللا عع طثارج التروف وأتضام الاقوة والاةعغث شصط، 

وطظ تثغث الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص الماظ والسظث؟!
روى أبع ظسغط شغ التطغئ سظ ابظ سئاس رضغ اهللا سظه 
سظ الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص أظه صال: «ِصْنَفاِن ِمَن النَّاِس إَِذا َصلََحا َصلََح 

النَّاُس َوإَِذا َفَسَدا َفَسَد النَّاُس: الُْعلََماُء َواألَُمَراُء».
عثان الخظفان طظ الظاس عط أس الئقء، ولثلك بغظ 
غثالط  الثي  السالط  تال  والسقم  الخقة  سطغه  الظئغ 
السططان بأظه لص غةإ التثر طظه، أخرج الثغطمغ شغ 
طسظث الفردوس، سظ أبغ عرغرة رضغ اهللا سظه صال: 
لْطاَن ُمخالطًَة  صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إِذا َرأيَْت العالَِم يُخالُِط السُّ

.« كَِثيَرًة فاْعلَْم أنَُّه لِصٌّ
بعن  سطماء غخسثون سطى طظئر رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، شغتثِّ
الظاس بما ق غخطح تالعط، شالظاس شغ واٍد والسطماء 
الفردغئ  السئادات  سظ  أتثعط  تضطط  إذا  آخر،  واٍد  شغ 
تراه ق ُغحصُّ له غئار، أطا الفروض الاغ غةإ أن تصعم 
بعا جماسئ شق حأن له بعا، غأخث طظ الصرآن طا ق غجسب 
وقة أطره، أطا طا غظازسعط جططاظعط شغةث لظفسه ألش 

طئرر لضغ غسضئ سظه!!

علماء ولكن!!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث سئث الةعاد التةغـ 

السماء  طظ  الصطر  غمظع  الجضاة  طظع  أّن  والظاغةئ 
تصغصئ، وطا ظراه طظ غغث غظجل سطى الظاس إّظما عع 
والسثط  الثم  أظعاع  أحث  طظ  وعثا  الئعائط،  بئرضئ 
الثي غطتص بماظسغ الجضاة، الثغظ تسّطص رزصعط برزق 

الئعائط!
ِننَي  «َوَما بََخَس َقْوٌم الِْمكَْياَل َوالِْميَزاَن إالَّ أُِخُذوا ِبالسِّ البالبئ: 

لْطَاِن». ِة الُْمْؤنَِة َوَجْوِر السُّ َوِشدَّ
طظعا  ضبغرة  أحضاقً  غأخث  والمغجان  المضغال  بثج 
والمغجان  الضغض  شغ  الاطفغش  وعع  المسروف  الئثج 
بثج  وطظعا  افشراد،  الاةار  بسخ  به  غصعم  الثي 
الثولئ لةععد السمال والفقتغظ والمعظفغظ. وبثج 
الضبغر  شظةث  افشراد،  بثج  طظ  ضررًا  أسزط  الثولئ 
طظ أبظاء المسطمغظ غسمطعن وغةعثون وغضّثون شغ 
الثولئ  شائثسعط  الماظّعسئ  والثثطات  السطع  إظااج 
بأبمان  طظاةاتعط  شاأخث  لعا،  الاابسئ  والحرضات 
وتدارب  الئاعزئ،  الدرائإ  سطغعط  وتفرض  بثسئ، 
شغ  شغزطعن  الرخغخئ،  المساعردة  بالئدائع  سطغعط 
شغ  الةّئارة  الةععد  بثلعط  طظ  بالرغط  الفصراء  تضط 
اإلظااج والسمض، شغةعر سطغعط التضام الزطمئ، وغخاب 

المةامع بسئإ ذلك بالصتط والةثب والفساد.
الرابسئ: «َوَال َحكََم أَُمَراُؤُهْم ِبَغرْيِ َما أَنَْزَل اللَُّه تََعاَىل إالَّ َسلََّط اللَُّه 

ُهْم َفاْسَتْنَفُذوا بَْعَض َما ِيف أَيِْديِهْم». َعلَْيِهْم َعُدوَّ
وعثه المسألئ تزعر جطّغاً لثى بقبئ أخظاف تتثغثًا 
الضفار  غثاعظعن  الثغظ   -٢ الماأولعن،   -١ وعط: 
شالماأولعن  والمظاشصعن؛   -٣ المسطمغظ،  ضساف  طظ 
زائفئ  بادساءات  اهللا  أظجل  طا  بشغر  لطتضط  غروجعن 
والثغظ  اإلجقم،  طظ  أظعا  زاسمغظ  بالثغمصراذغئ 
الضفر  أتضام  تطئغص  لعط  غئررون  التضام  غثاعظعن 
بتةب واعغئ لظغض طرضاتعط، والمظاشصعن غجسمعن أّن 
أتضام الضفر عغ طظ اإلجقم، وعآقء افخظاف البقبئ 
غسمطعن تتئ طزطئ أن الثجاعر غظص سطى أن دغظ 
الثولئ عع اإلجقم، وأّن الظاس طسطمعن، وغجسمعن 

أّظه ق ضغر طظ تشغر افتضام طع تشغر افزطان.
والظاغةئ لعثا التضط بشغر طا أظجل اهللا تسطط الضفار 
افسثاء سطى المسطمغظ واظاجاع الضبغر طظ بطثاظعط طظ 
وترضساان  والحغحان  وضحمغر  ضفطسطغظ  أغثغعط 
الضبغر  وظعإ  وغغرعا،  وصئرص...  وطغاظمار  الحرصغئ 
تضط  شغ  المسطمغظ  بقد  تخئح  بتغث  برواتعط  طظ 

الئقد المساسمرة.
الثاطسئ: «َوَما َعطَّلُوا ِكَتاَب اللَِّه َوُسنََّة نَِبيِِّه ملسو هيلع هللا ىلص إالَّ َجَعَل اللَُّه 

بَأَْسُهْم بَْيَنُهم».
سظ  تثاطش  طسألئ  ملسو هيلع هللا ىلص  ظئغه  وجظئ  اهللا  ضااب  تسطغض 
خرغح  إلشاء  عع  شالاسطغض  اهللا،  أظجل  طا  بشغر  التضط 
الضفر  فتضام  واضح  وتطئغص  الحرغسئ  فتضام 
تأّول  شغه  اهللا  أظجل  طا  بشغر  التضط  بغظما  العضسغئ، 
التضط  غثالش  لط  ذلك  شسض  طظ  بأّن  وزسط  وتأوغض 
الثجاعر  أّن  طظعا  واعغئ،  بتةب  سئر  اهللا،  أظجل  بما 
غظص سطى أّن دغظ الثولئ اإلجقم، وأّن اإلجقم أتث 

طرجسغات الصعاظغظ شغ الثولئ.
ورشخ  لقجقم،  طئاحر  وتشغغر  تئثغض  شالاسطغض 
بغظما  رجمغ،  وبحضض  سقظغئ  التغاة  شغ  تتضغمه 
التضط بشغر طا أظجل اهللا شغه اساراف ولع حضطغ بثور 

لقجقم شغ الاحرغع.
التروب  بظحعب  تضعن  الطئغسغئ  الاسطغض  وظاغةئ 
بّط  وطظ  افجئاب،  فتفه  اقصااال  واظثقع  افعطغئ، 
تتّعل جغعش الئقد اإلجقطغئ إلى ططغحغات وسخابات 

 !تاظاتر شغما بغظعا

أهم ما يلزم ثورة الشام اليوم 
هو القيادة السياسية الواعية المخلصة


