
دار اإلجقم عغ الثار الاغ ُتطئَّص شغعا أتضام اإلجقم 
سطى جمغع حآون التغاة والتضط، وغضعن أطاظعا بأطان 
اإلجقم، ولع ضان جض أعطعا طظ غغر المسطمغظ. ودار 
سطى  الضفر  أتضام  شغعا  ُتطئَّص  الاغ  الثار  عغ  الضفر 
جمغع حآون التغاة، وغضعن أطاظعا بأطان الضفر، ولع 
ضان جمغع أعطعا طظ المسطمغظ. شالسئرة شغ الثار طظ 
ُتطئَّص  الاغ  بافتضام  ضفر،  دار  أو  إجقم  دار  ضعظعا 
السئرة  ولغسئ  به،  آطظئ  تضعن  الثي  وبافطان  سطغعا، 
ُغحارط  إجقم  دار  تضعن  تاى  والثار  أعطعا.  بثغظ 
باإلجقم،  ُتتضط  أن  أتثعما:  أطران؛  شغعا  غةامع  أن 
ْم  ُ َواَء ْ ِبْع أَ َّ ُ َوال َت َّ نزَل 

َ
ْم ِبَما أ ُ َ لصعله تسالى: ﴿َفاْحُكْم َبْي

﴾، والباظغ: أن غضعن أطاظعا بأطان  ّقِ
َ ْ ا َجاَءَك ِمَن ا َعمَّ

التضط  غضعن  أن  شغةإ  الضفر،  بأطان  ق  اإلجقم 
باإلجقم وتطئغصه وضثلك افطان الثاخطغ والثارجغ 
ذاتغا بأطان المسطمغظ وتثعط، أي بسططان اإلجقم، 
َن  ُْؤِمِن

ْ
امل  َ َع َن  اِفِر َ ِلْل  ُ َّ َيْجَعَل  ﴿َوَلْن  تسالى:  صال 

يًال﴾، والسططان وافطان الثي غضعن لطضاشرغظ دور  ِ َس
شغه عع السئغض افصعى سطى افطئ الثي ظعاظا اهللا سظه. 
وصث ضان رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ُغعخغ أطغر الةغح: «اْدُعُهْم 
إَِىل اْإلِْسَالِم َفإِْن أََجابُوَك َفاْقَبْل ِمْنُهْم، َوكُفَّ َعْنُهْم ثُمَّ اْدُعُهْم إَِىل 
ِل ِمْن َداِرِهْم إَِىل َداِر الُْمَهاِجِريَن َفإِْن أََجابُوَك َفاْقَبْل ِمْنُهْم،  التََّحوُّ
َوأَْخِربُْهْم أَنَُّهْم إِْن َفَعلُوا أَنَّ لَُهْم َما لِلُْمَهاِجِريَن َوَعلَْيِهْم َما َعَىل 
الُْمَهاِجِريَن» أخرجه طسطط، شمفععم صعله ملسو هيلع هللا ىلص أظعط إن 
لط غاتعلعا ق غضعن لعط طا لطمعاجرغظ، أي أن افتضام 
تثاطش بغظ طظ غاتعل إلى دار المعاجرغظ، وبغظ طظ 
ق غاتعل إلى دارعط. ودار المعاجرغظ ضاظئ عغ دار 
اإلجقم شغ سعثه ملسو هيلع هللا ىلص، والحروط الماعشرة شغعا عغ 
حروط دار اإلجقم وعغ أظعا تتضط باإلجقم وأطظعا 
بأطان المسطمغظ، وطا سثاعا دار ضفر. وبإصاطئ الثولئ 
إلى  السالط  اظصسط  المظعرة،  المثغظئ  شغ  اإلجقطغئ 
المثغظئ  وبغصئ  إجقم ودار ضفر. ورد شغ  دارغظ؛ دار 
(دجاعر الثولئ اإلجقطغئ) الاغ ضائعا الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص: «َهَذا 
ُقَريٍْش  ِمْن  َوالُْمْسلِِمنَي  الُْمْؤِمِننَي  بنَْيَ  الّنِبّي،  ُمَحّمٍد  ِمْن  ِكَتاٌب 
َويَرْثَِب، َوَمْن تَِبَعُهْم َفلَِحَق ِبِهْم َوَجاَهَد َمَعُهْم، أنُّهْم أُّمٌة َواِحَدٌة 
ِمْن ُدوِن الّناِس»، شالظئغ ملسو هيلع هللا ىلص وضع المسطمغظ جمغساً شغ 
غائسعط  طظ  ضض  وجسض  واتثة،  أطئ  بعخفعط  جعئ، 
وغطتص بعط وغةاعث طسعط ججءًا طظ عثه افطئ، الاغ 
تسغح شغ ظض دار اإلجقم، ووضع غغرعط شغ جعئ 
أخرى، دار الضفر أو دار الترب. وفعمغئ بغان أن دار 
الضفر ودار اإلجقم تضط حرسغ، وأظعا طفععم جغاجغ 
دولئ  دجاعر  طحروع  طظ   ،٢٩ المادة  ضاظئ  بابئ، 
الثقشئ، الثي أسّثه تجب الاترغر: "ُغحارط شغ الصطر 
غضعن  أن  اظسصاد  بغسئ  الثطغفئ  تئاغع  الاغ  الئقد  أو 
جططاظعا جططاظاً ذاتغاً غساظث إلى المسطمغظ وتثعط 
ق إلى أي دولئ ضاشرة، وأن غضعن أطان المسطمغظ شغ 
ذلك الصطر داخطغاً وخارجغاً بأطان اإلجقم ق بأطان الضفر. 
أطا بغسئ الطاسئ شتسإ طظ الئقد افخرى شق غحارط 
شغعا ذلك" (طحروع دجاعر دولئ الثقشئ، خفتئ ١٤).
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بسخ  اجامال  الصثر  السغاجغ  المال  ولضظ  البعرة. 
الارضغ  لطثثاع  وضان  البعرة،  صغادات  طظ  الماظفثغظ 
الثور التاجط، شةّرت صغادات البعرة لتدعر المآتمرات 
جرت  وطصررات،  طثرجات  طظ  سظعا  غخثر  طا  وتظفغث 
أن  ظعر  أن  بسث  وذلك  الحام؛  بعرة  سطى  العغقت 
البعرة سخغئ رغط تثخقت إغران وططغحغاتعا وتجبعا، 

وبسثعا روجغا بمئارضئ أطرغضغئ.
البعرة  بصعة  واخطثاطه  الروجغ  الةغح  تثخض  وطع 
السعرغئ وشحطه شغ الصداء سطغعا بالمثة الاغ تثدعا 
ببقبئ أحعر وغرصه جظعات شغ المساظصع السعري، ضان 
الاثخض الارضغ لظةثته وطساسثته شغ إدارة الخراع، 
ضعن الظزام الارضغ صث أظعر ظفسه أظه خثغص لطبعرة 
شضان  أعطعا،  طظ  واجسا  جمععرا  غثثع  أن  واجاطاع 
أحرشئ  طسمعطئ  ذسظات  البعرة  ذسظ  الثي  الثظةر 

طظعا سطى العقك.
خطر  طظ  بالاتثغر  العاسغظ  المثطخغظ  صغام  ورغط 
عثه  وأن  الارضغ،  الظزام  أتدان  شغ  اقرتماء 
افظزمئ السطماظغئ تعّمعا طخالتعا وطخالح أجغادعا 
آذاظًا  تطص  لط  الاتثغرات  عثه  أن  إّق  المساسمرغظ، 
خاغغئ، شصام الظزام الارضغ بةّر (تطفائه) إلى طآتمرات 
الثغاظئ واقرتجاق شغ أجااظئ، الاغ تط شغ ضض واتث طظ 
طآتمراتعا تسطغط طظطصئ طتررة لطظزام المةرم، تاى 

تط تسطغط جمغع المظاذص وتعةغر أعطعا إلى الحمال.
شصث  الارضغ،  الاآطر  برظاطب  غاعصش  لط  ذلك  ضض  وطع 
قتص البائرغظ إلى الحمال غرغث تسطغمعط لطظزام سئر 
شخائطه الاغ تّعلعا إلى طرتجصئ لثثطئ طخالح أطرغضا 
شغ لغئغا وأذربغةان، شاظاصض إلى سصث طآتمرات خاخئ 
بروجغا وترضغا اظططصئ شغ جعتحغ المتطئ الةثغثة، 
أن  شضان  وأعطعا،  البعرة  سطى  لطاآطر  الفاسض  والعضر 
(إم ٥)  الثولغ  الطرغص  تسطغط  افول  طآتمره  شغ  تط 

العةرة أسزط تثث 
يف تغاة املسطمني
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طثرجات صمئ جعتحغ الروجغئ الرتضغئ
تظسش ضثبئ أخثصاء الحسإ السعري املجسعطني

المئارضئ  لفرض  الشاخئغظ  غععد  إجرام  إن  المسطمعن:  أغعا 

وق  وجغاجغئ  أطظغئ  وجاذات  تعصفه  لظ  أعطعا  تص  شغ 

تئغث  جرارة  جغعش  غعصفه  وإظما  سئبغئ،  واجاظضارات  إداظات 

أبرا  شاةسطه  ضغاظعط  وتصاطع  حأشاعط  وتساأخض  خدراءعط 

شادسععط  ذلك،  سطى  صادرة  واهللا  جغعحضط  وإن  سغظ،  بسث 

لغخثصعا السجم وغثطخعا الظغئ هللا، وغثخطعا شطسطغظ طعططغظ 

أسظاصضط. شغ  ربضط  أطاظئ  شفطسطغظ  طتررغظ،  طضئرغظ 
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ضطمئ السثد

بسث بغسئ السصئئ الباظغئ، أخئح افظخار غمبطعن سثدا 
ق بأس به شغ غبرب، وأخئح الةع السام شغعا طعغًأ 
لصئعل اإلجقم، صئطعا بأن غسطعا ظخرتعط لرجعل اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص، وأن غتمعه طما غتمعن طظه ظساءعط وأبظاءعط 
وأطعالعط، بسث ضض عثه افطعر السزغمئ الاغ تثبئ 
شغ شارة وجغجة جثا، جاء افطر لطرجعل ملسو هيلع هللا ىلص بالعةرة 

إلى غبرب.
والرجعل ملسو هيلع هللا ىلص لط غعاجر إلى المثغظئ خعشا سطى ظفسه 
ضان  شما  صرغح  أذى  طظ  لعا  خعظا  وق  طضئ،  شغ 
الحاغض  وحشطه  عمه  ضان  بض  تسابا،  لثلك  غتسإ 
أن غظاصض شغ دسعته طظ طرتطئ الثسعة إلى طرتطئ 
طعما  الظزرغئ  لفشضار  سئرة  شق  السمطغ،  الاطئغص 
ضاظئ خّقصئ طا لط تعضع طعضع الاطئغص، وبسث أن 
شغ  المضغ  المةامع  تةّمث  والعصائع  افتثاث  أبئائ 
إلى  العةرة  طظ  بث  ق  ضان  اإلجقطغئ،  الثسعة  وجه 
غبرب الاغ وشرت افرضغئ الخالتئ قظطقصئ الثسعة 
جض  اتادظ  أن  بسث  اإلجقطغئ  الثولئ  دولاعا،  شغ 
أعطعا الثغظ الةثغث واظاحر اإلجقم شغ ضض دورعا 
أو ضاد، وتةسث عثا ضطه شغ بغسئ السصئئ الباظغئ الاغ 
غمظسعه  أن  سطى  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  غبرب  صادة  شغعا  باغع 

طما غمظسعن طظه ظساءعط وأبظاءعط ولعط الةظئ.
افظخار  واجاصئطه  غبرب  إلى  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  وخض 
ودسعته،  لتماغاه  جغعشعط  طصابخ  سطى  وأغثغعط 
لغئثأ سعث جثغث وتصئئ جثغثة، شأخئح المسطمعن 
شغ طظسئ وسج بسث أن ضاظعا شغ ذل وععان، شأخئتئ 
اإلجقم  أتضام  باطئغص  الرجعل  وحرع  دولئ،  لعط 
وترس  الةغعش  شةّغح  الفاغئ  الثولئ  أطعر  وظزط 
البشعر وسثل بغظ الظاس، وذئص أشدض ظزام رساغئ 
ضغش  وأجظاجعط،  أدغاظعط  اخاقف  سطى  الرسغئ  سطى 
ق وعع ظزام طظ رب السالمغظ الثي غسطط طا غخطح 
وعع  خطصعط  الثي  شعع  لعط،  غخطح  ق  وطا  لطظاس 
وخطتئ  الظاس  شسسث  وأوضاسعط،  بأتعالعط  أسطط 
أتعالعط وجاد السثل والخقح أطعر تغاتعط شغ ضض 

جعاظئعا.
تاجمًا  تارغثغًا  طظسطفًا  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  عةرة  ضاظئ  لصث 
بظ  سمر  الباظغ  الثطغفئ  جسض  طا  الاارغت،  طةرى  غغر 
بثاغئ  غتثد  أن  أراد  سظثطا  سظه  اهللا  رضغ  الثطاب 
العةرة  باارغت  غآرخ  أن  اإلجقطغئ،  الثولئ  لاارغت 
الظئعغئ لما لعا طظ أعمغئ، ولما شغعا طظ الثروس 
والسئر، شعثه الثضرى بسغثة ضض الئسث سظ أن تضعن 
وطظاجئئ  أغام طتثدة،  واتافاقت شغ  طةرد طراجط 
الثسعة  سظ  المسطمغظ  تدطغض  شغ  الظزام  غساشطعا 
دولئ  إلسادة  السمض  وعغ  تتمطعا  الاغ  الةثغئ 
الرجمغ  الثوام  تسطغض  بإسقظه  جثغث،  طظ  الثقشئ 
الاأجغ  سظ  لطمسطمغظ  إبسادًا  اقتافاقت،  وإصاطئ 
إصاطئ  وعع  تارغثعط،  شغ  لعط  تثث  حأن  بأسزط 
الثولئ اإلجقطغئ افولى الاغ ضائئ أسزط الخفتات 
وطةث  وسجة  اإلظساظغ  والاارغت  التضط  تارغت  شغ 
افطئ اإلجقطغئ طئاعغئ به ضض افطط، وصث ضان ملسو هيلع هللا ىلص 
غطئص  تاضما  ضان  طرجًق،  ظئغًا  ضعظه  إلى  باإلضاشئ 

حرع ربه والظزام الثي ارتداه لسئاده.
الحسئغئ،  (التاضظئ  المصعطات  عثه  اجاماع  وضان 
جئئا  السغاجغ)  المحروع  وأختاب  الصعة،  وأعض 
لعةرة الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص إلغعا وصغام الثولئ اإلجقطغئ افولى 
شغ المثغظئ المظعرة. شالعةرة الظئعغئ أجسئ أسزط 
الاارغت،  شغ  رجض  أسزط  بصغادة  الاارغت،  شغ  دولئ 
أسزط  وأظحأت  الاارغت،  شغ  طةامع  أرصى  شأظحأت 

تدارة شغ الاارغت، وأصعى دول الاارغت.
غساظعخ  الاترغر  تجب  شإن  الثضرى  عثه  وشغ 
السزغط؛  الخرح  عثا  إلصاطئ  طسه  لطسمض  عممضط 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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ق تجال شخعل الاآطر سطى بعرة الحام طاعاخطئ طظث 
جعتحغ  صمئ  الفخعل  عثه  آخر  ولغج  اظطقصاعا، 
الطثغظ  والروجغ،  الارضغ  الرئغسغظ  بغظ  افخغرة 
غخّران سطى طعاخطئ شخعل المآاطرة الاغ تساعثف 
الصداء سطى البعرة، وتماغئ الظزام، وضض ذلك تتئ 
ضظش ورساغئ أطرغضا خاتئئ الظفعذ التصغصغ شغ جعرغا.

شصث ضان لطثول الداطظئ روجغا وإغران وترضغا الثور 
الاغ  الارتغئات  خقل  طظ  البعرة  تراجع  شغ  التاجط 
وضساعا عثه افذراف شغ طتاولئ الصداء سطى البعرة، 
اتاعاء  شغ  والمعط  الئارز  الثور  الارضغ  لطظزام  وضان 
صاطئ  الثي  طدمعظعا  طظ  تفرغشعا  وطتاولئ  البعرة، 
أرضاظه  وضاشئ  بثجاعره  الظزام  إجصاط  وعع  فجطه 
ورطعزه، وطظ ُبسِثعا السصائثي، لما لطحام طظ أعمغئ 

شغ سصغثة المسطمغظ وارتئاذعا بأتادغث الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص.
السصائثي  اإلغماظغ  والُئسث  اقجاراتغةغئ  افعمغئ 
والظََّفج اإلجقطغ لطبعرة المئارضئ ضان السئإ شغ صرع 
جرس اإلظثار الثولغ لمعاجعاعا، وطثخقً طعماً لاعتث 
الثولغ  الظزام  شعصش  طعاجعاعا،  شغ  الثولغئ  الصعى 
سطغعا،  الصداء  غرغث  البعرة  طصابض  وصدغده  بصّده 
شضان أن اظصسمئ دول السالط بغظ سثو واضح السثاوة 
وبغظ  والمطغحغات،  والفرق  الصعات  اجاةطإ  لطبعرة، 
خثغص غطئج بعب الخثاصئ وغّثسغ دسمعا، الاغ لط 
تر طظه إّق الثطابات الرظاظئ المشطفئ بالظََّفج اإلجقطغ 
البائرغظ  الحام  أعض  سطى  الظفاق  تمرغر  ُغسّعض  الثي 
الطاطتغظ قجاسادة السجة والضراطئ، ولضظ تئض الضثب 

صخغر، شسرسان طا اظضحش الشطاء وظعرت التصائص.
وضع  جظغش  طآتمر  سئر  الئثاغئ  شغ  أطرغضا  تاولئ 
تةر افجاس لسمطغئ الاشغغر ورجط طتثداته وحضطه 
الصائط سطى تشغغر رأس الظزام والمتاشزئ سطى الظزام 
السطماظغ، ودشع صعى البعرة لطصئعل به، لضظعا رشداه 
بعابئ  سظ  غسّئر  ق  فظه  وتفخغقً  جمطًئ  الئثاغئ  شغ 

جطط تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ ظصابئ المتاطغظ الفطسطغظغغظ ضااباً باظغاً، تأضغثًا لمسآولغاعط ووجعب العصعف بصعة وبئات تةاه الةرائط الاغ تصارشعا 
السططئ الفطسطغظغئ بتص أعض شطسطغظ. وأضث التجب شغ ضاابه: أن السططئ طظث أن وجثت وعغ تسمض بالثئث والارعغإ لاطعغع أعض شطسطغظ وجسطعط لصمئ جائشئ 
فسثائعط، وعغ ُتطئج جرائمعا بالصاظعن تارة، وتدرب بالصاظعن سرض التائط تارة أخرى، ودأبعا تظفغث أجظثات المساسمرغظ الثغظ أوجثوعا لامرغر طثططاتعط سطى 
أعض افرض المئارضئ وجطثعط سظ ععغاعط ودغظعط. وأضاف الضااب: بط تةرأت السططئ سطى الظاس واجاثفئ بعط طظ خقل جظ صعاظغظ وإصرارعا بحضض تسسفغ 
سئر جسغعا لسظ صاظعن الدمان اقجاماسغ، بط ضاظئ  سطغعا  تتئ اجط "صرار بصاظعن" شسئبئ بمثخرات الظاس وتآطرت سطى طصثرات السمال وأتسابعط لادع غثعا 
صعاظغظ الاظفغث وأخعل المتاضمات المثظغئ والاةارغئ واإلجراءات الةجائغئ، وغغرعا الضبغر، تطك الصعاظغظ الزالمئ والمةتفئ الاغ طظ حأظعا أن تمج السطط افعطغ 
وتثشع الظاس فخث تصعصعط بأغثغعط شاسط الفعضى وغساثى سطى المماطضات والثطاء شغافائ المةامع. وحثد التجب سطى: أن أعض شطسطغظ وظتظ طسعط جظسمض 
بضض صعة لتماغئ أبظائظا وأجرظا، وجظئصى ظظاضض طظ أجض رشع راغئ اإلجقم واجاظخار جغعش المسطمغظ لاترغرعا. وخاط التجب ضاابه بالصعل: ظثسعضط وظثسع أعض 
شطسطغظ بضض طضعظاتعط وظصاباتعط وشخائطعط لطعصعف بصعة أطام تشعل السططئ، وظآضث سطى ضرورة أن غضعن المعصش طعتثًا وعع ضش غث السططئ سظ تطك الصرارات 
وصدغاعط. شطسطغظ  فعض  وطثطرًا  ضاربغاً  جغضعن  الصعاظغظ  عثه  ضرر  فن  سطغعا،  حضطغئ  تسثغقت  شغ  الئتث  أو  سطغعا  الافاوض  وسثم  جمغسعا  وإلشاؤعا  بصاظعن، 

حزب التحریر فی األرض المبارکۀ فلسطین یسلم نقابۀ المحامین کتابًا ثانیًا ویدعوها للتصدي لتغول السلطۀ
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 افربساء ١٢ طظ طترم ١٤٤٤عـ المعاشص ١٠ آب/أغسطج ٢٠٢٢ طـ٢     السثد ٤٠٣

ُظحر تصرغر سطى طعصع تابع لةاطسئ أضسفعرد الئرغطاظغئ تعل بتث طغثاظغ ُغزعر أن ٦٥٪ طظ المسطمات 
رشدعظ  غاط  ععلظثا،  شغ  وظغفئ  سطى  الاصثغط  سظث  الثاتغئ  السغرة  طع  بالتةاب  خعرعظ  غرشصظ  القتغ 
وغدغش  وألماظغا.  إجئاظغا  شغ  طاصاربئ  بظسإ  وضثلك  حثخغئ،  لمصابطئ  الثسعة  دون  طظ  طئاحر  بحضض 
الثول؛  تطك  شغ  المسطمات  بسئئه  ترشخ  الثي  العتغث  السظخر  لغسئ  التةاب  خعرة  أن  أغدا  الئتث 
شغ  ُغدمَّظ  أن  غضفغ  ولضظ  حثخغئ،  خعرة  إرشاق  دون  طظ  الاصثغط  ذطئات  غرجطظ  ضبغرات  ظساء  فن 
طرضج  شغ  الاطعع  طبض  بالمسطمغظ،  طرتئطئ  أسمال  شغ  اظثرذئ  لطعظغفئ  الماصثطئ  أن  الثاتغئ  السغرة 
المضاإ  إلذاسئ  ضائه  تسطغص  شغ  خالح  باعر  المعظثس  اسائر  بثوره  إجقطغئ.  خغرغئ  جمسغئ  أو  دغظغ 
السطماظغئ،  الثغمصراذغئ  سعار  غعم  ضض  تفدح  زالئ  طا  افتثاث  أن  الاترغر:  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ 
وخثاع،  تمبغض  عع  ذلك  سثا  وطا  تصغصاعا  عغ  تطك  أن  والعاصع  المجسعطئ،  وطبطعا  صغمعا  ضثب  وتضحش 
شعغ طئثأ خظسه ووضسه بحر لاتصغص طخالتعط وغاغاتعط دون الظزر إلى اآلخرغظ أو إلى الصغط الرشغسئ. 
غتض  طئثأ  إلى  إق  العجعد  طظ  طتعه  غتااج  وق  جاصط  طئثأ  الثغمصراذغئ  أن  تسطغصه:  شغ  خالح  وأضاف 
ظطمعا  طظ  أخابه  سما  السالط  وتسعغخ  إزالاعا  سطى  الصادر  والعتغث  الصادم  المئثأ  عع  واإلجقم  طتطعا، 
غظخش  الثي  وعع  والثثاع،  والامبغض  السثاب  ق  والتصغصئ،  الرتمئ  دغظ  شاإلجقم  بسئئعا.  السغح  وضظك 
الئحرغئ وغثرجعا طظ تالئ الاغه وشصثان الئعخطئ والسثاب إلى الرتمئ والسسادة والطمأظغظئ، شعع المئثأ 
شغ  المسطمغظ،  غغر  أظخش  الثي  وعع  واتثة،  بعتصئ  شغ  وافلعان  وافسراق  الحسعب  خعر  الثي  العتغث 
الشرب  تدارة  ظعاغئ  اصاربئ  لصث  طآضثا:  الاسطغص  وخاط  والسادل.  الممغج  الراصغ  الثطئ  أعض  ظزام  ظض 
الئالغئ، وخار جصعذعا صاب صعجغظ أو أدظى، شصث شاتئ رائتئ شسادعا وأزضمئ افظعف، واظفدح سعارعا، 
الظئعة. طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  ظض  شغ  جثغث  طظ  اإلجقم  ظزام  شةر  وغئجغ  لتزات  إق  عغ  شما 

ذضرت ختغفئ الخغتئ الخادرة شغ ٢٠٢٢/٠٧/٢٩م، 
بمثغظئ  شرغثًا  تثباً  تحعث  دارشعر،  غرب  وقغئ  أن 
الةظغظئ غعطغ ٣٠ و٣١ تمعز/غعلغع ٢٠٢٢م، لطاأضغث 
سطى تساشغعا طظ الخراسات الصئطغئ واإلبظغئ الاغ أدت 
ولةعءًا لطظاس  إلى إزعاق أرواح سجغجة، وخّطفئ ظجوتاً 
رئغج  ظائإ  لجغارة  وضان  الاظمغئ.  طسغرة  وتسططئ 
طظ  الضبغر  تطتطئ  شغ  الضئغر  افبر  السغادة  طةطج 

الصداغا والمحضقت الاغ ساظئ طظعا العقغئ.
التثث  قجاصئال  ضاشئ،  اقجاسثادات  واضامطئ 
شرق  بمحارضئ  تاساشى"،  "الةظغظئ  حسار  تتئ  الضئغر 
وطةمعسئ  والفظغئ،  البصاشغئ  والمةمعسات  رغاضغئ 
طظ المطربغظ، وتدعر إسقطغ ضئغر طظ الفدائغات 
واإللضاروظغئ،  العرصغئ  الختش  وطمبطغ  واإلذاسات 
الثي  واقجاصرار  بالسقم  اقتافال  إذار  شغ  وذلك 
اشاصثته العقغئ، وضّبفئ الطةان الماثخخئ لقتافال، 
اجاماساتعا لعضع الطمسات افخغرة لعثا التفض الضئغر.

اظجلصئ دارشعر شغ صاال الفاظئ طظث زطظ بسغث إق أن 
اقصااال غاةثد وغأخث أحضاقً طثاطفئ طظ تغث ذئغسئ 
وظعسغئ الةرائط الاغ تثبئ وتتثث شغ إصطغط دارشعر؛ 
والاغ أخثت خسغثًا سرصغاً َصَئطغاً، تغث وضسئ الصئائض 
ذات افخعل السربغئ شغ طعاجعئ الصئائض ذات افخعل 
افشرغصغئ، وطعما غضظ طظ تةط تطك المعاجعئ إق أنَّ 
المةازر الاغ خاتئاعا تحغر بصثر ضئغر طظ الحضعك 
تعل ذئغسئ الخراع وافعثاف المثفغئ وراءعا! بتغث 
إلى  شصط  غظسئعا  أن  الضغج  المآطظ  سطى  غخسإ 
أو  المغاه،  طخادر  أو  المراسغ  تعل  طظازسات  طةرد 
اإلسقم  وضاقت  تتاول  ضما  الثعإ،  تسثغظ  طظاجط 
وجعدعط  غعم  طظ  بغظعط  تتثث  أطعر  شغ  تخعغرعا 
سطى عثه افرض، بط إنَّ تعاتر الصاض الحظغع والسطإ 
تصغصئ  تسضج  تثرغةغاً  وتعجسعا  والاظضغض  والظعإ 
أضغثة وعغ أنَّ عظاك اجاعثاشاً غاسثى طةرد الظجاسات 
الصئطغئ الئسغطئ الاغ تتثث شغ أي طظطصئ ذات تسثد 
تساعثف  ضئرى  طآاطرة  وجعد  شغ  الحك  إلى  صئطغ، 

جطت إصطغط دارشعر سظ الثولئ.

وتسإ تصرغر لروغارز تتئ سظعان "تمى الثعإ تآجب 
الخراع شغ دارشعر" صال دبطعطاجغعن غربغعن وحغعخ 
صئائض وطسآولعن شغ صعات تفر السقم الثولغئ شغ 
دارشعر إن التضعطئ تصعم بإدارة خراع السغطرة سطى 
طظاجط الثعإ لمخطتئ الئظك المرضجي وعع أتث أجئاب 
تترك طسآولغ التضعطئ لاحةغع صئغطئ الرزغصات سطى 
ضسر جطعة صئغطئ بظغ تسغظ سطى طظةط جئض ساطر. 
الرزغصات  صئغطئ  طظ  "أرادوا  غربغ  دبطعطاجغ  وصال 
سطى  الثعإ  بسخ  غثعإ  تاى  صطغق  العضع  تشغغر 
افصض إلى الئظك المرضجي". واجاثثطئ تضعطئ الئحغر 
صئغطئ الرزغصات شغ الماضغ تغظ أخئتئ الصئغطئ صعام 
وأذطصئ  التضعطئ  جطتاعا  الاغ  الةظةعغث  ططغحغات 
تصعله  لما  وشصا   ٢٠٠٣ سام  الامرد  إلخماد  أغثغعا 

جماسات تصعصغئ طبض عغعطظ راغاج ووتح.
عثا العاصع المبصض بعثه الةراتات السمغصئ لظ غمتع 
والطعع  لطسئث  الظاس  شغعا  غثاطط  طعرجاظات  آباره 
والشظاء فن طصخعد العقغئ والسططئ عع إخقح أدغان 
الظاس، والصغام سطى طخالتعط، والسعر فجض راتاعط، 
طعرجاظات  إصاطئ  ولغج  المخطتغظ  أخعات  وجماع 
الطعع والسئث الاغ تثسغ التضعطات أظعا تخعر بغظ 

الظاس وتسجز السقم، شغضفغ اجاثفاشاً بسصعل الظاس!
بعخفه  باإلجقم  غتضط  وفظه  المسطمغظ،  خطغفئ  إن 

جعى الاصارب طع ظزام بحار... طبض عثه افصعال ق 
تساظث إلى أغئ تّةئ أو دلغض وذلك لفجئاب الاالغئ:

غتارب  ظزام  طع  الاتالش  إلى  تماس  لةعء  إّن   -١
المسطمغظ  اإلخعان  ترضئ  وغتارب  سقظغًئ،  اإلجقم 
بحضض خاص غاظاصخ طع طرجسغئ تماس اإلجقطغئ، 
المسطمغظ،  اإلخعان  طظ  ججءًا  اسائارعا  طع  وبالثات 
الاتالش  طظ  تماس  به  تصعم  طا  طظطصغ  غغر  شحغء 

طع سثو اجاراتغةغ لطترضئ ولفّطئ.
وبئئ  وعح،  ضسغش  ظزام  عع  بحار  ظزام  إّن   -٢
غساطغع  ق  ساجج  ظزام  أظه  بعا  المصطعع  بالاةربئ 
الثشاع سظ ظفسه أطام الدربات الاغ غاطصاعا لغض ظعار 
إن  غساسثعا  ولظ  غظفسعا  لظ  شعع  غععد،  ضغان  طظ 
تتالفئ طسه، شفاصث الحغء ق غسطغه، شضغش جاسافغث 
تماس طظ تتالفعا طع عثا الظزام الساجج؟! أطا ضان 
افولى لعا ولفّطئ أْن تسمض سطى إضساشه وإجصاذه، 

بثقً طظ أْن تسمض سطى تصعغاه وتطمغسه؟!
٣- ضحفئ العبائص السثغثة أّن عثا الظزام شغ زطظ 
المصئعر تاشر افجث صث باع عدئئ الةعقن لغععد، 
أْن  صئض   ١٩٦٧ سام  ترب  شغ  جصعذعا  سظ  وأسطظ 
شغ  شّرط  خائظ  بظزاٍم  تماس  تبص  شضغش  تسصط، 

أرض المسطمغظ لغععد؟!
٤- إّن عثا الظزام شغ جظعات البعرة صث صاض وعّةر 
سطى  الماآطرغظ  طع  وتآطر  حسئه،  طظ  المقغغظ 
طسارضغه،  وصاض  تسثغإ  سظ  غاعّرع  ولط  بعرتعط، 
طظ  وتــاــى  بــض  وتــســإ،  الــســعرغــغــظ  طــظ  لغج 
بأْن  ترضى  شطسطغظغئ  لترضئ  شضغش  الفطسطغظغغظ، 
ارتضإ  الثي  الطؤغط  الصاتض  الظزام  عثا  طع  تاساون 

طةازر ضث أعطعا وحسئعا؟!
٥- إّن عثا الظزام عع ظزام سمغض فطرغضا طظث السام 
شغ  افطرغضغئ  افجظثة  باظفغث  غصعم  شعع   ،١٩٧١
المظطصئ، ولطتفاظ سطغه وّضطئ أطرغضا روجغا بالثشاع 
سظه طظث السام ٢٠١٥، وذلك بسث أن شحطئ إغران شغ 
تماس  تاساون  شضغش  ذلك،  صئض  البعرة  طظ  تماغاه 

طع ظزام سمغض فطرغضا؟!
إن افخض شغ ترضئ تماس أن تئاسث سظ عثا الظزام 
طع  تصش  أْن  وسطغعا  لحسئه،  الصاتض  المةرم  الثائظ 
البعرة ضثه، وأن تثرك أن تتالش الظزام طع روجغا 
افطئ  ضث  تآطري  تتالش  سظ  سئارة  إق  عع  طا  وترضغا 
بحار  وإبصاء  بعرتعا،  إلتئاط  إق  لحغء  ق  وحسعبعا، 
شطسطغظ  بصدغئ  له  سقصئ  وق  السططئ،  شغ  المةرم 

 طظ صرغإ وق طظ بسغث

أتضاطاً حرسغئ تمظع أي ترب بغظ المسطمغظ، غسالب جثور 
الخراع، وخعر الظاس شغ بعتصئ اإلجقم عع الضفغض 
بظجع شاغض الظجاسات وجسض المسطمغظ إخعة طاتابغظ شغ 

اهللا غآبرون سطى أظفسعط ولع ضان بعط خخاخئ.
صال اإلطام الماوردي رتمه اهللا: "اْإلَِطاَطُئ خقشئ الظُُّئعَِّة 
ْظَغا"، ضما صال ابظ سئث  غِظ َوِجَغاَجِئ الثُّ ِشغ ِتَراَجِئ الثِّ
الئر شغ الامعغث: طظ واجئات اإلطام "تآطظ به السئض 
وغظاخش به المزطعم وغةاعث سظ افطئ سثوعا وغصسط 
والةماسئ  عطضئ  والفرصئ  اقخاقف  فن  شغأعا  بغظعا 
طحاضض  غسالب  الثي  عع  (الثطغفئ)  اإلطام  عثا  ظةاة". 
الظاس سقجا صطسغاً شغ طبض الخراسات الاغ تثور شغ 
الئطث. إن افولى عع دشع الثغات المساتصئ بثق طظ 
اقخاقط  جعى  حغؤاً  تصثم  طعرجاظات لظ  بثلعا شغ 
والثقسئ الاغ تئثو طابطئ شغ زي الفظاظات المحارضات! 
إن خطغفئ المسطمغظ لظ غئغع الظاس الثثاع بض غطعر 
اهللا.  حرع  بإصاطئ  بشغدئ  جاعطغئ  ضض  طظ  المةامع 
واسطمعا أن اإلجقم عع المساعثف طظ وراء ذلك ضطه، 
وطا ضان ذلك لغصع لعق ضسش المظاسئ لثى الحسعب 
السزغط،  دغظعا  وتحرغع  سصغثتعا  سظ  اباسثت  الاغ 
وتساذفعط  وتراتمعط  تعادعط  شغ  غةسطعط  الثي 
ضالةسث العاتث، ضما غةسض طظعط بظاًء طرخعخاً غحث 
بسده بسداً، وإلى جاظإ ذلك غمظتعط صعة المماظسئ 
والمصاوطئ. وعثا الئسث سظ الثغظ جاء طصروظاً باباقء 
اقجائثاد  جغاجاعا  سماد  وتضعطات  بأظزمئ  افطئ 

والطشغان، وظحر الزطط والفساد وبثل افطعال لثلك.
سقجاً،  والسئث  الطعع  طظ  شغةسطعن  الغعم  تضام  أطا 
وعع الثاء، فن المحارضغظ شغ المعرجان جغحةسعن 
إلى  العذظغئ  وبأغاظغعط  الفظغئ  بأسمالعط  الظاس 
بسدعط  تمغج  الاغ  الصئطغئ،  سظخرغاعط  طظ  الثروج 
سظ بسخ إلى سظخرغئ أضئر؛ وعغ سظخرغئ (العذظ) 
الاغ تمغج السعداظغغظ سظ غغرعط، وعضثا غسصطعن 
اإلجقم  ظزر  وجعئ  قظسثام  أخرى  إلى  جصطئ  طظ 

لسقج طحاضض الظاس.
جغزض السثو غترض سطى الصاال بغظ المسطمغظ شغ 

دارشعر وغغرعا سئر طثعط بالسقح والمال وضض أجئاب 
الفرصئ، وعثا لغج أطرًا جثغثًا، بض جعف غسامر ولظ 
خثر  شفغ  باإلجقم،  ظتضط  أن  إق  تغاتظا  سظ  غجول 
اإلجقم غاظئ غععد ألفئ افوس والثجرج بسث ذعل 
اصااال وتروب، شصام حغطاظعط َحاس ْبُظ َصْغٍج، الثي 
ُأْلَفِاِعْط  ِطْظ  َرَأى  َطا  ششاظه  والثجرج،  افوس  سطى  طرَّ 
َبْسَث  اإلجقم،  َسَطى  َبْغِظِعْط  َذاِت  َوَخقحِ  َوَجَماَسِاِعْط، 
َشَصاَل:  اْلَةاِعِطّغِئ،  ِشغ  اْلَسَثاَوِة  ِطَظ  َبْغَظُعْط  َضاَن  اّلِثي 
َصَراٍر.  ِطْظ  ِبَعا  َطَطُآُعْط  اْجَاَمَع  إَذا  َطَسُعْط  َلَظا  َطا  َوَاهللاِّ 
َشَأَطَر َشًاى َحاّبا ِطْظ َغُععَد أن غْةِطَج َطَسُعْط، وغثضرعط 
َشَفَسَض.  َواْلَثْجَرُج،  افَْوُس  ِشغِه  اصااض  الثي  ُبَساث،  بَغْعم 
الّسقَح  وتظادوا:  َوَتَظاَزُسعا  َذِلَك  ِسْظَث  اْلَصْعُم  َشَاَضّطَط 
الّسقَح.. َشَئَطَس َذِلَك َرُجعَل اهللاِّ ملسو هيلع هللا ىلص َشَثَرَج إَلْغِعْط ِشغَمْظ 
َشَصاَل:  َجاَءُعْط،  َتّاى  اْلُمَعاِجِرغَظ  َأْخَتاِبِه  ِطْظ  َطَسُه 
بنَْيَ  َوأَنَا  الَْجاِهلِّيِة،  أَِبَدْعَوى  اللَّه،  اللَّه  الُْمْسلِِمنَي،  َمْعَرشَ  «يَا 
أَظُْهِركُْم بَْعَد أَْن َهَداُكْم اللُّه لِإلسالم، َوأَكَْرَمكُْم ِبِه، َوَقطََع ِبِه 
ِبِه بنَْيَ  ِبِه ِمْن الْكُْفِر، َوأَلَّف  َعْنكُْم أَْمَر الَْجاِهلِّيِة، َواْسَتْنَقَذكُْم 
ُقلُوِبكُْم؟!»، َشَسَرَف اْلَصْعُم َأّظَعا َظْجَغٌئ ِطَظ الّحْغَطاِن، َوَضْغٌث 
ِطْظ َسُثّوِعْط، َشَئَضْعا َوَساَظَص الّرَجاُل ِطَظ افَْوِس َواْلَثْجَرجِ 

َبْسُدُعْط َبْسداً، ُبّط اْظَخَرُشعا...
ولغج  بالةاعطغئ  السقصئ  بصطع  الظجاسات  تسالب  عضثا 

 !اقظشماس شغعا

سعدة السقصات بني تماس وظزام افجث
خطغؤئ جغاجغئ ضربى

تماس  ترضئ  بغظ  سظ سعدة السقصات  افظئاء  تاعاتر 
الماضغ  تجغران  شفغ  افجث،  بحار  الطاغغئ  وظزام 
افظئاء  ختئ  تماس  شغ  الصغادي  التّغئ  خطغض  أّضث 
الاغ تاثاولعا وجائض اإلسقم سظ خثور صرار لطترضئ 
جسغعا قجاسادة السقصات طع الظزام السعري، وظصطئ 
تعارًا  أجرت  الاغ  الطئظاظغئ  افخئار  ختغفئ  الثئر  عثا 

طع خطغض التّغئ ورد شغه عثا الاخرغح.
وضاظئ السقصات بغظ الطرشغظ صث صطسعا الظزام شغ 
السام ٢٠١٢ إبر الاجام تماس بما أجماه التغاد بغظ 
الظزام والبعرة، وظاغةئ لثلك شصث تّط الاظضغض بأشراد 
الترضئ، شُصاض بسدعط، واسُاصض آخرون، وُذرد جمغع 

طسآولغعا طظ جعرغا.
ظفى  صث  عظغئ  إجماسغض  تماس  ترضئ  رئغج  وضان 
السعري  الظزام  طع  السقصات  صطع   ٢٠١٨ السام  شغ 
وصال: "إّن الترضئ لط تصطع سقصاتعا طع دطحص، وإّن 
طا جرى صث تةاوز الفاظئ، وإّن حسإ جعرغا وتضعطاعا 

وصفا دوطًا إلى جاظإ التص الفطسطغظغ".
ترضئ  سطى  حثغث  إغراظغ  ضشط  بسث  أّظه  والزاعر 
تماس، وبسث وجاذئ طظ تجب إغران الطئظاظغ صّررت 
اإلجراطغ،  الظزام  عثا  طع  سقصاتعا  اجاؤظاف  الترضئ 
تماس  صغادة  ذرف  طظ  باإلجماع  صرار  اتثاذ  وتّط 

بسعدة السقصات.
وأخئتئ تماس بسث عثا الصرار ُتثاعظ ظزام بحار 
شسطى  طظاجئئ،  ضض  شغ  اإلغراظغ  الظزام  ُتثاعظ  ضما 
لتماس  السغاجغ  المضاإ  سدع  رتإ  المبال  جئغض 
وترضغا  وروجغا  إغران  بافاعمات  طرزوق  أبع  طعجى 
وتثة  إلى  ودسئ  ذعران  طآتمر  سظ  تمّثدئ  الاغ 
افراضغ السعرغئ، وإداظئ سثوان ضغان غععد، ُطسائرًا 
ذلك طضسئًا فطظ واجاصرار المظطصئ، وبالاالغ تسجغجًا 

لصدغئ شطسطغظ، ولتصعق الحسإ الفطسطغظغ.
السقصات  بإسادة  عثا  صرارعا  سطى  تماس  اظاصث  وصث 
طع الظزام السعري ضبغرون، طظعط الحغت وجثي غظغط 
والمةطج  المسطمغظ،  اإلخعان  جماسئ  شغ  الصغادي 
اإلجقطغ السعري الثي صال بأّن صرار تماس عثا عع 
صرار خطغر، وأّن تماس بعثا الصرار تضعن صث شّدطئ 

المخالح سطى المئادئ.
عغ  الصرار  عثا  باتثاذعا  تماس  أظخار  تئرغرات  إّن 
طصئعلئ،  وغغر  طساساغئ  وغغر  طاعاشائ  تئرغرات 
تماس  دشع  الثي  عع  وأّظه  الئثائض  بشغاب  شالصعل 
صرارعا  اتثاذ  جئإ  بأّن  الصعل  أو  الصرار،  عثا  قتثاذ 
عثا ضعظعا لط غسث لثغعا طظفث لطتفاظ سطى صعتعا 

الظجاسات الصئطغئ يف دارشعر 
لظ تتسمعا اقتافاقت واملعرجاظات!
ـــــــــ بصطط: افجااذة غادة سئث الةئار (أم أواب) – وقغئ السعدانـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ـ 

لم تزل األحداث تفضح کل یوم عوار الدیمقراطیۀ
وتعّري قیمها وُمثلها المزعومۀ
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أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان شغ بغان ختفغ: أن الصغادة السسضرغئ الئاضسااظغئ صث 
تةاوزت ضض التثود لابئئ وقءعا لسغثعا افطرغضغ. شعغ الاغ تسمح لططائرات افطرغضغئ بثون ذغار بالعخعل 
بضض جععلئ إلى ضابعل، سئر خط إطثاد جعي غمر سئر المةال الةعي الئاضسااظغ. وأضاف الئغان بالصعل: بسث 
الاظسغص العبغص طع الصغادة السسضرغئ الئاضسااظغئ، تمّضظئ أطرغضا طظ حظ عةعم بطائرة بثون ذغار شغ ٣١ طظ 
تمعز/غعلغع ٢٠٢٢، اجاعثف طظجقً شغ ضابعل، اجاحعث سطى إبره الحغت أغمظ الزعاعري، رتمه اهللا. وخاذإ 
الئغان المسطمغظ شغ باضساان بالصعل: عثه الصغادة السسضرغئ التالغئ لئاضساان، جّعطئ تعجغه ضربئ جعغئ لخالح 
الرئغج افطرغضغ، جع باغثن، شاغاالئ الحغت الزعاعري، لاتسغظ خعرة باغثن اقظاثابغئ، تغث غعاجه اظاثابات 
طظاخش طثة تضمه الخسئئ. طدغفا: عضثا اظتازت الصغادة السسضرغئ الئاضسااظغئ إلى جاظإ المساسمرغظ ضثظا 
وضث صعاتظا المسطتئ. وتابع الئغان: سطغظا جمغساً أغعا المسطمعن أن ظسمض طظ أجض الصداء سطى التضط افطرغضغ شغ 
باضساان، وإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة. وخاط الئغان طثاذئا الدئاط شغ الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ بالصعل: 
ألط تروا الثغاظئ طظ صغادتضط لضغ تاترضعا طظ أجض الاشغغر اآلن؟ ألط تروا بسُث طا غضفغ طظ الثغاظئ طظ الصغادة 
السسضرغئ التالغئ لااترضعا طظ شعرضط؟ تترضعا اآلن وأسطعا ظخرتضط إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة. تترضعا اآلن 
طظ أجض تظخغإ تضام غتئعن الظاس وغتئعط الظاس، وغخطعن لغطعط بظعارعط شغ رساغئ حآون افطئ. تترضعا 
اآلن طظ أجض تتصغص الظخر أو الحعادة، إن تجب الاترغر غثسعضط لطاترك طسه اآلن، شإلى رضعان اهللا تترضعا!

بثأ جغح ضغان غععد المةرم سخر غعم الةمسئ غارات سطى صطاع غجة، أجفرت سظ ارتصاء سحرات الحعثاء 
وإخابئ المؤات. وأسطظ جغح غععد بثء سمطغئ سسضرغئ شغ صطاع غجة تتئ اجط "الفةر الخادق"، اجاعثف 
الفخائض  ردت  المصابض  شغ  شطسطغظ.  شغ  اإلجقطغ  الةعاد  لترضئ  تابسئ  صغادغئ  وحثخغات  طعاصع  شغعا 
تسطغص  صال  جاظئه  طظ  المتاطئ.  الئطثات  باتةاه  غجة  صطاع  طظ  الخعارغت  طظ  السثغث  بإذقق  الفطسطغظغئ 
ختفغ ظحره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ سطى طعاصسه: غأتغ عث السثوان 
الظزام  طصثطاعط  وشغ  العجطاء  طظ  السثغث  سئر  الاعتر  وخفخ  الاعثئئ،  طساسغ  تاعاخض  بغظما  اإلجراطغ 
المخري، شغ رجالئ واضتئ طظ ضغان غععد لضض تطك افذراف، بأظه ق اسائار في تترك أو وجاذئ إق بصثر 
خثطاعا لمخطتئ الضغان الشاحط والمتاشزئ سطى أطظه، وسطى الةاظإ اآلخر غظئشغ سطى اإلخعة المةاعثغظ شغ 
وعط  إلغعط،  الرضعن  غمضظ  ق  العجطاء  أولؤك  أن  الاةربئ،  خقل  وطظ  تماطاً  غثرضعا  أن  السسضرغئ  الفخائض 
حرضاء لغععد شغ سثواظعط وجرائمعط، ضما سطغعط أن غثرضعا أن صدغئ شطسطغظ صدغئ أطئ وغارجمعا عثا 
اإلدراك شغ خطابعط وتترضعط ظتع افطئ. وتابع الاسطغص بالصعل: أطا افطئ اإلجقطغئ والاغ تاتمض طسآولغئ 
تثرك  أن  سطغعا  شغةإ  وأعطعا،  شطسطغظ  ظخرة  شغ  الاصخغر  إبط  سطغعا  وغصع  المئارضئ،  افرض  سظ  الثشاع 
الصرار  تاثث  لط  طا  غاعصش  لظ  افصخى  والمسةث  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  سطى  وتشعله  غععد  جرائط  أن 
باترغر شطسطغظ، وعثم ضغان غععد، وذمج طسالمه وجتصه، سئر عثم تطك افظزمئ الماربسئ سطى خثرعا، 
تمطك طظ  والاغ  شطسطغظ،  تةاه  سسضرغاً  لطاترك  المسطمغظ  جغعش  ودشع  شطسطغظ،  صدغئ  سطى  والماآطرة 
الدئاط  وسطى  ظعار.  طظ  جاسات  شغ  المسرضئ  وتسط  اقظاخار  تتصغص  طظ  غمضظعا  طا  والصثرات  اإلطضاظغات 
والةظعد شغ جغعش المسطمغظ أن غخثصعا السجم وغثطخعا الظغئ وغثخطعا شطسطغظ دخعل الفاتتغظ والمتررغظ.

تامئ: طثرجات صمئ جعتحغ الروجغئ الارضغئ ...

سمر، رضغ اهللا سظه، خرج سمر وطعلى له شةسض سمر 
غسث اإلبض، شإذا عغ أضبر طظ ذلك، شةسض سمر غصعل: 
التمث هللا تسالى، وغصعل طعقه: عثا واهللا طظ شدض اهللا 
ورتماه. شصال سمر: ضثبئ، لغج عثا، عع الثي غصعل 
َو  ُ َرْحَمِتِھ َفِبَذِلَك َفْلَيْفَرُحوْا  ِ اهللا تسالى: ﴿ُقْل ِبَفْضِل هللا َو

ا َيْجَمُعوَن﴾، وعثا طما غةمسعن. مَّ ٌ ّمِ ْ َخ
الصطعب  درجات  أرشع  "شإن  اهللا:  رتمه  تغمغئ  ابظ  صال 
واباعاجعا  ملسو هيلع هللا ىلص،  الرجعل  به  جاء  بما  الاام  شرتعا 
اْلِكَتاَب  ُم  ُ َنا ْ َت

َ
آ ِذيَن  ﴿َوالَّ تسالى:  صال  ضما  وجرورعا، 

ْنِزَل ِإَلْيَك﴾.
ُ
َيْفَرُحوَن ِبَما أ

الضطمات  جمع  لما  سزغماً  شرتاً  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  شرح  ولصث 
الاغ تثل سطى اقجاسثاد لظخرة اهللا ورجعله، والئثل 
والادتغئ فجض ذلك، سظثطا خرج بالمسطمغظ شغ بثر، 
وضاظئ المساعثة بغظه وبغظ افظخار سطى أن غمظسعه 
وأوقدعط،  ظساءعط  طظه  غمظسعن  طما  المثغظئ  شغ 
لما جمع طظ المصثاد بظ افجعد طظ زسمائعط تطك 
المصالئ السزغمئ: "ق ظصعل لك ضما صالئ بظع إجرائغض 
َنا َقاِعُدوَن﴾،  ُ ا َ ا  َك َفَقاِتَال ِإنَّ ُّ ْنَت َوَر

َ
ْب أ َ لمعجى: ﴿َفاْذ

ولضظا ظصاتض سظ غمغظك وسظ حمالك، وطظ أطاطك وطظ 
خطفك، لع خدئ بظا الئتر لثدظاه"، سظث ذلك شرح ملسو هيلع هللا ىلص 

شرتاً سزغماً.
وصث ذعإ أبع بضر سظث الضسئئ، وصام شغ الظاس خطغئًا 
لغثسع المحرضغظ إلى أن غسامسعا إلى رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
شضان أول خطغإ غثسع إلى اهللا، وطا إن صام لغاضطط، 
تاى عةط سطغه المحرضعن، وأوجسعه ضرباً تاى ضادوا 
سظ  غسأل  أخث  سظه،  اهللا  رضغ  أشاق  ولما  غصاطعه،  أن 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ضغ غطمؤظ سطغه، شأخئروه أن رجعل اهللا 

ملسو هيلع هللا ىلص بثغر والتمث هللا، شفرح شرتاً حثغثًا.
وصال سئث اهللا بظ سمر بظ الثطاب رضغ اهللا سظعما: 
"طا شرتئ بحغء طظ اإلجقم أحث شرتاً بأن صطئغ لط 

غثخطه حغء طظ عثه افععاء".
وصال ابظ الصغط رتمه اهللا شغ طثارج السالضغظ: "دخطئ 
أختابظا، وصث تخض له َوْجٌث أبضاه.  سطى بسخ  غعطاً 
طظ  سطغ  به  اهللا  طّظ  طا  ذضرت  شصال:  سظه؟  شسألاه 
السظئ وطسرشاعا، والاثطص طظ حئه الصعم وصعاسثعط 
الئاذطئ، وطعاشصئ السصض الخرغح، والفطرة السطغمئ، لما 

جاء به الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص، شسرظغ ذلك تاى أبضاظغ".
وطظ عظا ق بث طظ إسادة الظزر شغ صدغئ الفرح، والئتث 
سظ المساظغ التصغصغئ والحرسغئ لطفرح، شالمسظى السزغط 
لطفرح الثي عع الفرح الحرسغ الثي غجغث اإلغمان، وق 

غصعد إلى أحر وق بطر.
وحئابظا الغعم وعط غثعضعن طسرضئ افطئ المخغرغئ 
وطخالح  دغظعط  سطى  الماضرر  واقساثاء  الاشرغإ  ضث 
أطاعط، غةإ سطغعط أن غختتعا بعخطاعط ظتع طرضاة 
اهللا، والسمض الةاد إلظعاض خغر أطئ أخرجئ لطظاس طظ 
ضئعتعا الاغ ذالئ، شإظعط سماد الاشغغر وطادته، وضفى 
عجقً أغعا الحئاب، شصث تاظئ جاسئ الةث، شمظ فطاضط 

إق أظاط؟!
إطضاظغاته  بضض  التاصث  الضاشر  الشرب  إن  الحئاب:  أغعا 
وجاخظئ  باردة  طاظعسئ  تروباً  سطغضط  غحظ  وأدواته 
وعع غرغث أن غآخر طغقد دولئ الثقشئ الراحثة الصائمئ 
شمظ  جئغق،  ذلك  إلى  اجاطاع  طا  اهللا،  بإذن  صرغئاً 
لطثسعة ولطثقشئ إق أظاط؟ أق تاترصعن حعصاً لااثوصعا 
طئظى  شعق  الاضئغر  خغتات  تسطع  غعم  السسادة  ذسط 
الفاتغضان؟ أق تاترصعن حعصاً لااثوصعا ذسط السسادة 
الممجوجئ بالسجة والفثر والمةث وأظاط تتررون المسةث 
افصخى طظ رجج غععد؟ إظضط واهللا أتص بعا وأعطعا، 

َذا َفْلَيْعَمْل اْلَعاِمُلوَن﴾. َ ْثِل  و﴿ِملِ
تظعخ،  أن  فطاضط  افوان  آن  لصث  الحئاب:  أغعا 
ولثغظضط أن غصام، ولثولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 
طظعاج الظئعة أن تعلث، شضعظعا طظ الساططغظ إلصاطاعا، 

 واغاظمعا عثه الفرخئ الاارغثغئ

تظططص  تاى  طا،  ظةاتا  الفااة  أو  الحاب  غتصص  إن  طا 
التظاجر بالجغارغث، وتثق الطئعل، وتسجف الصغان شرتًا 
بعثا الظةاح، وإذا تسطص افطر بالاعجغعغ، شالعغض والبئعر 
والمساغصزغظ،  طظعط  الظائمغظ  اآلطظغظ،  لطسضان 
الظارغئ  افلساب  أخعات  طظ  جغسمسعن  طا  ععل  طظ 
بثوي  الظاجتغظ  بغعت  جماء  تمف  والاغ  المفجسئ، 
وأخعاتعا  الظعار،  شغ  ودخاظعا  اظفةاراتعا  أخعات 
الخاسصئ وأظعارعا الثاذفئ لغق، عثا شدقً سظ افطعال 
الطائطئ الاغ تعثر بمظا لاطك المفرصسات، أو الرخاص 
بإخابات  وآخرون  غططصعا  طظ  أتغاظا  وغخاب  التغ، 
بطغشئ صث تفصثعط بسخ أسدائعط، وصث تاسئإ شغ 
ظحعب الترائص شغ بسخ المساضظ، وتضعن الثسائر 

المارتئئ سطى ذلك عائطئ.
وصث ظحأ عثا السرف الفاجث وتطعر طظ شضرة إذقق 
السسغثة  المظاجئات  أبظاء  الععاء  شغ  التغ  الرخاص 
إخابات  طظ  ذلك  غخاتإ  وطا  أتغاظا،  السسغثة  وغغر 
صاتطئ تصطإ طعازغظ المظاجئئ رأجا سطى سصإ، طا دشع 
عثه  طبض  تمظع  صعاظغظ  إخثار  إلى  الثول  طظ  ضبغرا 
افشسال طظسا باتا، وتساصإ طظ غصعم بعا إن ضان طمظ 

غطالعط الصاظعن.
إن المافضر شغ عثه الاخرشات غةثعا ظابسئ طظ الرغئئ 
الةاطتئ لثى الفاسطغظ شغ الاسئغر سظ شرتعط باتصغص 
ر إذا ضان شغ تثود الحرع، وق غاسثاه  الظةاح، وعع طئرَّ
إلى أذى اآلخرغظ، طع طقتزئ غغاب المفععم التصغصغ 
لطفرح لثى المسطمغظ الغعم، بسئإ غغاب دولئ اإلجقم 

الاغ تئغظ لطظاس أتضام الفرح وأجئابه وأظعاسه.
لصث خطص اهللا جئتاظه وتسالى الضعن واإلظسان والتغاة، 
عثا الضعن بضض طا شغه طظ طةرات والاغ غصثر سثدعا 
شغعا  جثا  ضثمئ  طساتئ  عغ  طةرة  وضض  بالمقغغظ، 
افجرام  طظ  وغغرعا  وطثظئات  وأصمار  وضعاضإ  ظةعم 
وتسالى،  جئتاظه  اهللا  إق  سثدعا  غسطط  ق  السماوغئ، 
وشص  غسغر  طظعا  ضض  طثاطفئ،  وأظعاع  أحضال  ولعا 
أظمطئ.  صغث  سظه  غتغث  أن  دون  غدئطه  دصغص  ظزام 
أطا اإلظسان شعع جئإ المحاضض شغ التغاة، وطحاضطه 
طاظعسئ وطاسثدة وطاةثدة، شمظعا المحاضض السصطغئ 
والحسعرغئ والمحاضض الاغ تاسطص بافسمال والعجائض 
أو افحغاء، خطص اهللا جئتاظه اإلظسان وأوجث شغه الطاصئ 
أبرًا  لعما  وجسض  وغرائج  سدعغئ  تاجات  طظ  التغعغئ 
وعغ افشسال، وجسض لعما خاخغات وعغ المحاسر، ولما 
ضان اإلظسان عع جئإ المحاضض شغ التغاة ضان ق بث 
السسادة  غةطإ  طا  طفععطاً  لغضعن  واصسه  طسرشئ  طظ 
له، والسسادة تأتغ بمسظى الفرح والسرور، وعغ ضث 
سظث  طعجعدة  وعغ  غرغجغئ  تضعن  والسسادة  الحصاء، 
وشضره،  وسصغثته  دغظه  سظ  الظزر  بشخ  اإلظسان 
شالسسادة بالظةاح شغ الاعجغعغ والسسادة سظث الفعز 
بمئاراة والسسادة بالتخعل سطى جائجة أو عثغئ أو طال 
والسسادة بأن تخئح أباً أو تخئتغظ أطاً أو سظث تعلغ 

طظخإ ضئغر وغغرعا... ضطعا طظ السسادة الشرغجغئ.
التغاة،  شغ  الظزر  بعجعئ  المرتئطئ  السسادة  وعظاك 
ضفرح المسطط بأداء السئادات طظ خقة وخغام وصغام 
وزضاة وخثصئ، وشرتاه بصغام دولئ الثقشئ الراحثة، 
بقد  إلى  وتتعغطعا  الئقد  بفاح  المسطمغظ  وضسسادة 
إجقطغئ، وضسسادة المةاعث بالحعادة شغ جئغض اهللا.

شالسسادة أو الفرح شغ اإلجقم واضح شغ صعله تسالى: 
ا  مَّ ّمِ  ٌ ْ َخ َو  ُ َفْلَيْفَرُحوْا  َفِبَذِلَك  َرْحَمِتِھ  ِ َو هللا  ِبَفْضِل  ﴿ُقْل 
طظ  جاءعط  الثي  بعثا  أي  ضبغر:  ابظ  صال  َيْجَمُعوَن﴾. 
طا  أولى  شإظه  شطغفرتعا،  التص  ودغظ  العثى  طظ  اهللا 
ا َيْجَمُعوَن﴾ أي طظ تطام الثظغا  مَّ ٌ ّمِ ْ َو َخ ُ غفرتعن به، ﴿
وطا شغعا طظ الجعرة الفاظغئ الثاعئئ ق طتالئ. ضما صال 
ابظ أبغ تاتط، شغ تفسغر عثه اآلغئ: "وذضر سظ بصغئ 
جمسئ  سمرو،  بظ  خفعان  سظ  العلغث -  ابظ  غسظغ   -
أغفع بظ سئث الضقسغ غصعل: لما صثم خراج السراق إلى 

الظةاح التصغصغ لطحئاب 
غضمظ يف رضا ربعط وخثطئ أطاعط

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة روق إبراعغطـ 

أبظائعط  بثطاء  الحام  أعض  تررعا  الاغ  طثظه  بضض 
وتدتغاتعط الةسغمئ.

وبسث أضبر طظ جظاغظ سطى عثه السمطغئ الصثرة الاغ 
وأراضغعط  وصراعط  طظازلعط  طظ  اآلقف  طؤات  عّةرت 
وطخادر رزصعط، تأتغ صمئ طثغظئ جعتحغ الروجغئ 
افخغرة الاغ سصثعا الرئغسان الروجغ والارضغ لاضحش 
سظ طآاطرة جثغثة تساعثف ضاابئ الفخعل افخغرة 
خقل  أردوغان  خرح  شصث  المئارضئ،  الحام  لبعرة 
سطى  غتاشر  بعتغظ  "السغث  صائق:  روجغا  طظ  سعدته 
ظعب سادل تةاه ترضغا، وبأظه جغضعن دائما طسظا شغ 
طضاشتئ اإلرعاب". وأضاف: "بعتغظ ألمح لظا بأن افطر 
جغضعن أضبر دصئ لع تاولظا طضاشتئ اإلرعاب بالاساون 
غثّضرظا  أن  أردوغان  غظج  ولط  السعري".  الظزام  طع 
بأن جعاز المثابرات لثغه غاساطض طع طثابرات الظزام 

شغ بسخ الصداغا طدغفاً أن الثي غعمه عع الظاائب.
ترجط  الاغ  عغ  الثول  بغظ  المثابراتغئ  الطصاءات 
أعط  عغ  بض  السطماظغئ،  لطثول  السغاجغئ  الثطعط 
طظ الطصاءات السغاجغئ، شعغ الاغ تخعغ اقتفاصغات 
لغاط قتصا لصاء السغاجغغظ وإصرار طا تط اقتفاق سطغه، 
اظطقق  إلى  إحارة  شعغ  أسطظعا  أردوغان  أن  وذالما 
وزغر  أن  رغط  السعري،  الظزام  طع  الاطئغع  سمطغئ 
الثارجغئ الارضغ صث أسطظ صئض الصمئ بأغام دسط ترضغا 
الاظزغمات  طتاربئ  شغ  أجث  لظزام  الضاطض  السغاجغ 
والمرصسغظ  المطئطغظ  بسخ  تاول  والاغ  اإلرعابغئ، 
تئرغرعا بأظه غصخث المطغحغات الضردغئ الاغ أظحأعا 
عثه  داسط  جغثسمعن  شضغش  أجث،  ظزام  أخق 

المطغحغات لمتارباعا؟!
التصغصئ أن الظزام الارضغ لط غضظ غعطاً سثوًا لطظزام 
فطرغضا  وظغفغئ  أظزمئ  طةرد  شعط  المةرم،  السعري 
طظ  وعغ  اقجاسمارغئ،  لمخالتعا  خثطئ  تثغرعط 
بثرغسئ  جعرغا  إلى  الارضغ  الظزام  بثخعل  جمتئ 
المطغحغات الضردغئ وافطظ الصعطغ الارضغ، لاساعثف 
إجعاض البعرة السعرغئ وطظع تتصغص أعثاشعا، وخقخئ 
طا تط اقتفاق سطغه شغ جعتحغ بغظ الظزاطغظ الروجغ 
طتاربئ  شغ  بغظعما  والاظسغص  الاساون  عع  والارضغ، 

ضاشئ الاظزغمات اإلرعابغئ والمصخعد الفسطغ بثلك عع 
طسمغاتعا،  سظ  الظزر  بشخ  السعرغئ  البعرة  شخائض 
وجقطئ  جعرغا  وتثة  سطى  المتاشزئ  بظث  وضثلك 
أراضغعا، وغسظغ المتاشزئ سطى ظزام اإلجرام افجثي، 
ودسط التض السغاجغ افطرغضغ الثي خاغاه أطرغضا شغ 
الصرار افطمغ رصط ٢٢٥٤ الثي غدمظ اجامرارغئ بصاء 
سظ  الظزر  بشخ  جعرغا  شغ  السمغض  السطماظغ  الظزام 
رأجه، طع أن إحارات أطرغضا تحغ بئصاء رأس الظزام 

رغط تططت وجعه وغثغه بثطاء المسطمغظ شغ الحام.
صرارعا،  البعرة  اجاسادة  طسألئ  تضعن  أن  غةإ  لثلك 
واقظفضاك طظ سئاءة الظزام الارضغ شغ رأس أولعغات 
سطى  غسمطعن  وشخائطه  الارضغ  شالظزام  الحام؛  أعض 
جعاظإ سثة؛ أولعا الدشط سطى أعض الحام وتةعغسعط 
فتدان  بالسعدة  والصئعل  اقجاسقم  خك  لظغض 
طظ  افخغرة  الفارة  شغ  غتخض  طا  وباظغعا  الظزام، 
تترك المظزمات الثئغبئ وافتجاب السغاجغئ السطماظغئ 
والعذظغئ الاغ لفزعا أعض الحام، وإسادة إدخالعا طظ 
ترضغا إلى المظاذص المتررة لممارجئ ظحاذعا إلبساد 
والثي  البائرغظ،  المسطمغظ  تظئه  طرضج  سظ  اإلجقم 
غاط بالاظسغص بغظ المثابرات الارضغئ وشخائض البعرة 
بثولئ  لطصئعل  المسطمغظ  لثشع  الحام  تترغر  وعغؤئ 
سطماظغئ تتئ طسمى "دولئ طثظغئ" تتارب اهللا ورجعله 

وتصخغ اإلجقم سظ السغاجئ والثولئ والمةامع.
إن البعرة السعرغئ طظخعرة رغط تضالإ السالط سطغعا، 
لط  البعرة  تةاه  الحام  أعض  غتمطعا  الاغ  شافظفاس 
تاشغر، ولضظ البعرة شغ أطّج التاجئ إلى صغادة جغاجغئ 
واسغئ طثطخئ تتمض طحروع اإلجقم السزغط، شارتإ 
خفعف التاضظئ الحسئغئ لطبعرة قظاجاع جططاظعا طمظ 
تسّطط سطغعا طظ شخائض طرتئطئ وتضعطات وظغفغئ، 

ودوٍل ظاعرعا دسط البعرة وباذظعا الشثر والثغاظئ.
الحام،  شغ  أعطظا  ظثسع  اآلخرة  وظسغط  الثظغا  سّج  شإلى 
غصثطه  الثي  الثجاعر  طحروع  تئظغ  إلى  وظثسععط 
تجب الاترغر الرائث الثي ق غضثب أعطه؛ لطسغر بالبعرة 
الثقشئ  ظض  شغ  اإلجقم  بتضط  تدتغاتعط  لااعغب 
 الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وذلك عع الفعز السزغط

طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  إلسادتعا  الثطا  ظشث  وأن 
َفْلَيْعَمِل  َذا  َ ْثِل  ِملِ   اْلَعِظيُم  اْلَفْوُز  َو  ُ َل َذا  َ ﴿ِإنَّ  الظئعة. 

 ﴾اْلَعاِمُلوَن
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

السعدان

الثقشئ طثطخئ الئحرغئ طظ الدظك شغ جمغع ظعاتغ 
الثقشئ  دولئ  زوال  بسث  ذئغسغًا  ضان  والثي  التغاة 
أخئح  الثي  السطماظغ  الرأجمالغ  الظزام  وتطئغص 

المسطمعن ُغتضمعن به.
ذاصئ  بأصخى  لطسمض  لظا  داشسًا  العةرة  ذضرى  شطاضظ 

تامئ ضطمئ السثد: العةرة أسزط تثث شغ تغاة المسطمغظ

القیادة العسکریۀ الباکستانیۀ تجاوزت کل الحدود لتثبت والءها ألمریکا

هل من قائد رشید ینسی یهود وساوس الشیطان؟

أسطظئ وزارة الثارجغئ السسعدغئ شغ بغان ترتغإ الممطضئ بإسقن "رئغج العقغات الماتثة جع بادغظ اجاعثاف 
وطصاض زسغط تظزغط الصاسثة أغمظ الزعاعري". ووخش الئغان الزعاعري رتمه اهللا بأظه طظ "صغادات اإلرعاب 
الاغ تجسمئ الاثطغط لسمطغات طصغائ شغ العقغات الماتثة والسسعدغئ وسثد طظ دول السالط افخرى". وشغ 
افبظاء، تئادلئ أطرغضا وترضئ ذالئان اقتعاطات بحأن الزعاعري، وصال وزغر الثارجغئ افطرغضغ أظاعظغ بطغظضظ 
شغ بغان "شغ طعاجعئ سثم رغئئ ذالئان أو سثم صثرتعا سطى الاصغث بالاجاطاتعا، جظعاخض دسط الحسإ افششاظغ 
بمساسثات إظساظغئ صعغئ والثسعة لتماغئ تصعق اإلظسان، خاخئ تصعق الظساء". طظ جعاعا، ردت ترضئ ذالئان 
باجاظضار الشارة افطرغضغئ، شغ بغان لطماتثث باجمعا ذبغح اهللا طةاعث واسائرعا اظاعاضا "لطمئادئ الثولغئ".
: وشصا قتفاق الثوتئ الساخمئ الصطرغئ بغظ أطرغضا وبغظ ترضئ ذالئان شإظه غتص فطرغضا تظفغث 
عةمات داخض أششاظساان إن وجثت أن عظاك طا غحضض خطرا سطغعا، ضما غظص اقتفاق اآلبط ظفسه سطى 
لطظزر  القشئ  وافطر  افطرغضغئ.  المخالح  لاعثغث  طظططصا  أششاظساان  بةسض  ذالئان  تضعطئ  تسمح  ق  أن 
تجبه  أو  الرئغج  أجعط  طظ  لارشع  أطرغضا  شغ  اظاثابغ  طعجط  ضض  طع  سادة  تاط  اقغاغاقت  عثه  أن  عع 
الثول  جغادة  وتظاعك  الثولغئ  الصعاظغظ  سطى  تثوس  أطرغضا  الثولغ  الظزام  زسغمئ  إن  اقظاثابات.  شغ 
الشرب  طظ  طسائاتئ  اإلجقطغئ  الئقد  شإن  ولفجش  رصغإ.  وق  تسغإ  دون  والصاض  الصخش  وتمارس 
المسطمغظ  لةغعش  وجآالظا  جغادة.  غمطك  واتث  بطث  ولع  شغعا  غعجث  وق  وسرضا  ذعق  المساسمر  الضاشر 
وصغاداتعا المثطخئ، عض طظ رجض رحغث غظثشع لاختغح عثا الثطض اقجاراتغةغ شغعثم سروش الائسغئ 
والثغاظئ وغسغث لفطئ جططاظعا وغصغط تضط اإلجقم ودولاه الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة؟!

أمریکا تغتال الشیخ أیمن الظواهري
ورویبضات المسلمین بین صامت ومبارك!
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شغ  طامبًق  بضاططعا  الئقد  أطظ  غعثد  آخر  بسث  إلى 
تطك  الئقد،  طظ  تئصى  طا  لامجغص  الثؤوب  السسغ 
جاعما  تغث  الخراع  ذرشا  سطغعا  غافص  الاغ  الثطئ 
الامرد  ترضئ  تأجغج  طظث  بثاغئ  واضح  بحضض  شغعا 
بثسط   (١٩٥٥ (اقظاتغا  السعدان  جظعب  شغ  افولى 
طئاحر طظ برغطاظغا صئض خروجعا، إلى أن وخطئ عثه 
طفاوضاتعا  شغ  الثاتغ  بالتضط  المطالئئ  إلى  الترضئ 
سظ  المحروع  أطرغضا  وأضمطئ  المرضج،  تضعطئ  طع 
الحسئغئ  الترضئ  طآجج  صرظص  جعن  سمغطعا  ذرغص 
لاترغر السعدان سام ١٩٨٣ لغضامض المحروع سطى غث 
سمغطغ أطرغضا الئحغر وصرظص باعصغع اتفاصغئ الامجغص 
ظغفاحا، وخعقً إلى شخض جظعب السعدان شغ ٢٠١١، 
طا اظسضج جطئاً سطى السعدان اصاخادغاً وأطظغاً وحضض 
الامرد  ترضات  لئاصغ  الطرغص  طّعثت  خطغرة  جابصئ 
لطمظاداة بالتضط الثاتغ الثي عع طصثطئ ذئغسغئ شغ 
وعثا  المخغر،  تصرغر  بتص  بالمظاداة  الامجغص؛  ذرغص 
به  الغعم لطمظاداة  وبرغطاظغا  أطرغضا  الثي تسسى  عع 
الامرد  وترضات  التضعطئ  شغ  سمقئعط  ذرغص  سظ 
طا  الظجاع،  طظاذص  ضض  شغ  ذاتغاً  تضماً  أسطغئ  الاغ 
المظاذص  لعثه  المخغر  تصرغر  تص  سظ  التثغث  جسض 
الاغ تحعث خراساً طسطتاً أو خراساً صئطغاً طاسمثًا ضما 
ظراه شغ أصالغط السعدان المثاطفئ حرصاً وغرباً وحماقً 

وجظعباً؛ طا غعثد طا تئصى طظ وتثة الئقد.
إذن رأغظا ضغش أن اجامرار الفراغ بإغةاد صعة طتطغئ 
أجظثاتعط  لاظفغث  أوروبا  أو  أطرغضا  طظ  طسظعدة 
ظزاطًا  بعخفه  اإلجقم  إبساد  اجامرار  شغ  المامبطئ 
وظعإ  الئقد  طظ  تئصى  طا  لامجغص  والسسغ  لطتضط 
افدوات  شغ  إق  اقجاسمار  ذرشا  غثاطش  وق  البروات، 

الاغ تظفث ذلك.
بقدظا  تثار  بأن  جمتظا  أن  طظث  تالظا  عع  عثا  إذن 
طظ الثارج بعاجطئ أدوات طتطغئ؛ سسضرغئ ضاظئ أو 
طثظغئ، تغث وخض إلى الحطض الضاطض وتالئ القدولئ 

الاغ تسغحعا الئقد اآلن.
الثي  الختغح  بحضطه  الفراغ  عثا  غمف  لظ  وبالاالغ 
اقجاسمار  لاثخقت  تثًا  وغدع  المحضقت  غسالب 
سطى  تصعم  طئثئغئ  دولئ  تمفه  بأن  إق  بقدظا  شغ 
أجاس اإلجقم شغ ضض تفاخغطعا شاسثل بغظ الظاس 
الةاعطغئ  ودساوى  الفاظ  وتظجع  اإلجقم  بأتضام 
المساسمرغظ  الضفار  أغثي  وتصطع  والةععغئ  الصئطغئ 
برواتظا  وظعإ  حآوظظا  شغ  الاثخض  طظ  وجفاراتعط 
سظ  ظحمر  بأن  إق  غضعن  ق  وعثا  أطظظا،  وزسجسئ 
لظا  ارتداه  الثي  الضغان  الثقشئ،  إلصاطئ  الةث  جاسث 
الفراغ  جغمف  الثي  الضغان  وتثه  وعع  وجض،  سج  اهللا 
لثن  طظ  أتضام  شعع  والسثل،  بالتص  اقجاراتغةغ 

 تضغط خئغر ولمبض عثا شطغسمض الساططعن

إن التثغث سظ البئات سطى المئثأ شغه تأٍس بالرجعل 
ملسو هيلع هللا ىلص وختاباه الضرام رضعان اهللا سطغعط، وعع أغدا 
طظ السئض العادغئ إلى الةظئ، وعع دلغض سطى تمضظ 
بالسصغثة  وتمسك  ملسو هيلع هللا ىلص  رجعله  وتإ  تسالى  اهللا  تإ 

والخئر سطغعا وسطى تضالغفعا تاى الممات.
والبئات شغ الطشئ: عع الئصاء وسثم الجوال، أو البئات 
بمسظى  والبئات  بالثلغض،  سطغه  واقجامرار  الرأي  سطى 
سطى  اقجاصاطئ  اقخطقح:  وشغ  والفاسطغئ.  الحةاسئ 
سطى  واإلخرار  السجم  طع  به  والامسك  العثى  ذرغص 
جطعك جئغض التص والثغر وسثم اقلافات لشغره طظ 
الاعبئ  سطى  الترص  طع  الحغطان  ووجاوس  افععاء 
واآلبام،  المساخغ  شغ  العصعع  تال  تسالى  اهللا  إلى 
لطظئغ  خطابا  جاء  تسالى  اهللا  ضااب  شغ  المسظى  وعثا 
ْوَحْيَنا 

َ
ِذي أ اُدوا َلَيْفِتُنوَنَك َعِن الَّ َ ن  ِ ملسو هيلع هللا ىلص ولطمآطظغظ ﴿َو

ن 
َ
َخُذوَك َخِليًال  َوَلْوَال أ تَّ ذًا الَّ ِ ُه َو َ ْ َي َعَلْيَنا َغ ِ

َ ِإَلْيَك ِلَتْف
َذْقَناَك 

َ ألَّ ِإذًا    َقِليًال  ئًا  ْ َش ْم  ِ ْ ِإَل َتْرَكُن  ِكدتَّ  َلَقْد  َناَك  ْ َثبَّ
ًا﴾. ََماِت ُثمَّ َال َتِجُد َلَك َعَلْيَنا َنِص

ْ
َياِة َوِضْعَف امل َ ْ ِضْعَف ا

إن أسزط الفاظ عغ ترك العتغ المظجل وأسزط طظه 
ملسو هيلع هللا ىلص  افطغظ  الظئغ  سطى  والضثب  الثغظ  سطى  اقشاراء 
الثغمصراذغ  التضط  شضان  الطاغعت،  بتضط  وافخث 
والاطئغع  الضاشرغظ  وطعاقة  الثغظ،  سطى  اشاراء 
التغاة  وجسض  أغدا،  الثغظ  سطى  اشاراء  طسعط 
السقصات  شغ  حثوذ  المساسمر  الضاشر  طع  ذئغسغئ 
وطظع  المساجث  وإغقق  الثغظ،  سطى  واشاراء  الثولغئ 
تتفغر الصرآن السزغط وتصغغث الطعاف تعل الضسئئ 
افجعد  التةر  تصئغض  طظ  المسطمغظ  وطظع  المحرشئ 
اشاراء  ذلك  ضض  الغماظغ،  الرضظ  لمج  طظ  وطظسعط 
سطى الثغظ وترك لطبعابئ الاغ شغ ضااب اهللا تسالى 

وجظئ ظئغه ملسو هيلع هللا ىلص.
أن  والتاضط  طالك  رواه  الثي  التثغث  شغ  جاء  ولصث 
َما  تَِضلُّوا  لَْن  أَْمَريِْن  ِفيكُْم  «تََركُْت  صال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل 
كُْتْم ِبِهاَم؛ ِكَتاَب اللَِّه َوُسنََّة نَِبيِِّه». شالدقل ضض الدقل  مَتَسَّ
والجغس ضض الجغس شغ ترك عثغظ افطرغظ والئتث سظ 
تطعل لمحاضطظا وصداغاظا شغ غغرعما، لثلك ضان دساء 
َنا  َّ السطماء وأعض اإلجقم سطى الثوام صعله تسالى: ﴿َر
َك  ْب َلَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة ِإنَّ َ َنا َو َ َدْي َ ْعَد ِإْذ  َ َنا  َ َال ُتِزْغ ُقُلو

اُب﴾. َّ ْنَت اْلَو
َ
أ

الثي  المظعب  خقح  سطى  غثل  المئثأ  سطى  شالبئات 
باهللا  وغصغظه  إغماظه  صعة  وسطى  المآطظ  سطغه  غسغر 
لعثا  غمضر  لما  طاغصر  دائما  الثسعة  شتاطض  تسالى، 
وسثم  المةامع  وجمعد  اآلجظ  والعاصع  الثغظ، 
دلغق  ذلك  ضض  المسغر  وذعل  لطثسعة  اجاةاباعط 
تتصغص  إلى  جغخض  وأظه  وإخقخه  خثصه  سطى 
والظعار،  الطغض  بطس  طا  جائطس  دسعته  وأن  أعثاشه، 
الضفر  دساغات  دسعته  وسطى  سطغه  تثاسئ  وطعما 
طا  الثوام  سطى  المظاخر  شعع  والفةعر  الفسص  وأعض 
الثلغض  إق  غعمه  ق  ودسعته  شضرته  سطى  باباا  دام 
«َما  له  وطآغث  طسه  اهللا  أن  وغصغظه  شسطه  ختئ  سطى 

ظَنَُّك ِباثَْننْيِ اللَُّه ثَالُِثُهاَم».
بصئ  الثسعة  لتاطض  غتصص  المئثأ  سطى  البئات  وإن 
الظاس به وبما غثسع إلغه شغضعن طآبرا شغعط شغظحر 
إلغه  شغطةآون  أطره  بالس  اهللا  وأن  بغظعط  الطمأظغظئ 
إن أخابعط أطر طا. شغئتبعن سظثه سظ الثقص وعع 
نَّ َهَذا اْألَْمَر َحتَّى يَِسريَ  غردد صعل الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص: «َواللَِّه لَُيِتمَّ
ئَْب  َمْوَت َال يََخاُف إِالَّ اللََّه أَْو الذِّ اِكُب ِمْن َصْنَعاَء إَِىل َحْرضَ الرَّ

البئات سطى املئثأ
وسثم الرضعن لطعاصع والدشعط
ـــــــــ بصطط: افجااذ جسغث الضرطغ (أبع سئث الرتمظ)ـ  ــــــــــ

وغصعل  الئثاري،  رواه  تَْسَتْعِجلُوَن»  َولَِكنَّكُْم  َغَنِمِه  َعَىل 
صال  سظه  اهللا  رضغ  الثاري  تمغط  سظ  روي  طا  لعط 
جمسئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص غصعل: «لََيْبلَُغنَّ َهَذا اْألَْمُر َما بَلََغ 
اللَّْيُل َوالنََّهاُر، َوَال يَْرتُُك اللَُّه بَْيَت َمَدٍر َوَال َوبٍَر إِالَّ أَْدَخلَُه اللَُّه 
ا يُِعزُّ اللَُّه ِبِه اْإلِْسَالَم،  يَن، ِبِعزِّ َعِزيٍز أَْو ِبُذلِّ َذلِيٍل؛ ِعزٍّ َهَذا الدِّ

َوُذالٍّ يُِذلُّ اللَُّه ِبِه الْكُْفَر» رواه أتمث شغ طسظثه.
غساسطط  وق  لطدشعط  غثدع  ق  الثسعة  تاطض 
الماتمسغظ  بمطالإ  غاأبر  ق  الثسعة  تاطض  لطعاصع، 
تاطض  وبئاته،  بعاباه  سظ  غاجتجح  شق  المساسةطغظ 
الثسعة إذا شاوض ق غرضى بأظخاف التطعل فن التص 
ق غاةجأ صثوته شغ ذلك رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، ق غصئض الاظازل 
لثسعته،  ضبغر طظ الظاس  سثم صئعل  حغء جراء  سظ 
شثسعته ملسو هيلع هللا ىلص عغ دسعتك لغج لك أن تاثغر طظعا طا 
تحاء سطى تسإ تالك أو طا غظاجئك، شإن دغظ اهللا 
ودسعة  جعاظئه،  جمغع  طظ  تاذه  طظ  إق  غظخره  لظ 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص الاغ غبئئ سطغعا المآطظعن الخادصعن 
يَك لَُه،  عغ «أَْدُعوكُْم إَِىل َشَهاَدِة أَنَّ َال إِلََه إِالَّ اللُه َوْحَدُه َال َرشِ
َفإِنَّ  ويِن،  َوتَْنُرصُ تُْؤُوويِن  أَْن  َوإَِىل  َوَرُسولُُه،  َعْبُدُه  ًدا  ُمَحمَّ َوأَنَّ 
َواْسَتْغَنْت  ُرُسلَُه،  بَْت  َوكَذَّ اللِه،  أَْمِر  َعَىل  ظَاَهَرْت  َقْد  ُقَريًْشا 
، َواللُه ُهَو الَْغِنيُّ الَْحِميُد» ظسط اهللا غظغ  ِبالَْباِطِل َعِن الَْحقِّ
سظ غغر الباباغظ سطى الثغظ - الئراجماتغغظ - الثغظ 
المصال؛  غادح  بالمبال  لضظ  الترباءة،  ضما  غاطعظعن 
شعثا البئات ظراه شغ طعصش بقل بظ رباح رضغ اهللا 
سظه وبئاته سطى صعل "أتث أتث"، طا غغر وق بثل تاى 
ظخره اهللا وعع سطى تاله، وعثا خئغإ بظ سثي رضغ 
أن  تتإ  عض  له  شصالعا  سظصه  لادرب  صثم  سظه  اهللا 
أعطك؟  شغ  وأظئ  سظصه  تدرب  طضاظك  طتمثًا  غضعن 
رجعل  غضعن  أن  أتإ  طا  "واهللا  سظه  اهللا  رضغ  شصال 
اهللا شغ طضاظه الثي عع شغه تخغئه حعضئ تآذغه وأظا 
الثي  سظه  اهللا  رضغ  خئاب  وعثا  جالما"،  أعطغ  شغ 
التثغث  تأخث  شضاظئ  أظمار،  أم  تسثغإ  سطى  خئر 
المتمغ المطاعإ وتدسه شعق رأجه وظاشعخه وخئاب 
غاطعى طظ افلط تاى إظعط ضاظعا غطخصعن سطى ظعره 
بالرضش المتمغ تاى ذعإ لتمه رضغ اهللا سظه وعع 
انُْرصْ  «اللَُّهمَّ  شغصعل  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  سطغه  شغمر  بئاته،  سطى 
والظماذج  افطبطئ  ذضر  إلى  غاسع  ق  والمصام  َخبَّاباً»... 

الثالئ سطى البئات سطى المئثأ.
وأخغرا ق بث أن غسغ ضض طسطط أن البئات سطى المئثأ 
عع الظخر بسغظه، أطا الاصطإ وتشغغر البعابئ وافخعل 
والسصعط  العجغمئ  شعع  والعاصع  الظاس  ضشط  تتئ 
شغ عاوغئ اقرتعان لمظ خدع لعط، وأن ظخرة الثغظ 
الظخرة الااطئ والحاططئ حرط لمظ غظال حرف تمض 
بالظئغ  الاأجغ  وحرف  الثغظ  ظخرة  وحرف  الثسعة 
غا  "ظئاغسك  غضعن  المئثأ  سطى  والبئات  ملسو هيلع هللا ىلص،  افطغظ 
رجعل اهللا سطى السمع والطاسئ شغ طظحطظا وطضرعظا 
شغ سسرظا وغسرظا وسطى افطر بالمسروف والظعغ سظ 
المظضر وأن ظصعل بالتص شغ اهللا ق ظثاف شغ اهللا لعطئ 
بالخئر  أن غاعاخى  الثسعة  تاطض  سطى  قئط"، لثلك 
غترص  أن  وسطغه  والغسر،  السسر  شغ  الثوام  سطى 
شغ  شظتظ  الباباغظ،  بأخقق  والاثطص  البئات  سطى 
تسالى  اهللا  ضااب  غغر  لظا  شما  والمشرغات،  الفاظ  زطظ 
اهللا  سظث  طظ  إق  الظخر  وطا  سطغه،  وظبئئ  به  ظامسك 
دغظ  ظخرة  حرذه  الشاغئ  بطعغ  وإن  التضغط.  السجغج 
ِذيَن آَمُنوا ِإن َتنُصُروا  ا الَّ َ ُّ

َ
اهللا تسالى، صال تسالى: ﴿َيا أ

 ﴾ْقَداَمُكْم ْت أَ ِ
ّ َث ُ َ َينُصْرُكْم َو َّ

إن الفراغ اخطقح شغ السغاجئ الثولغئ، غسظغ سثم 
أي  البئات،  سطى  الصثرة  وسثم  السمض  سطى  الصثرة 
بعا  القئص  بالمزعر  تزعر  ق  ولضظعا  صعة  عظاك  أن 
وبالصثرة المظاجئئ لعا، وعثا صث غظسضج سطى الئقد 
أو  جغاجغ  شراغ  عظاك  غضعن  ضأن  سثة،  جعاظإ  شغ 

سسضري أو اجاراتغةغ.
التثغث  بخثد  ظتظ  الثي  اقجاراتغةغ  الفراغ  أطا 
وأطعر  طحاضض  سظ  ظاتب  اجاصرار  سثم  شعع  سظه: 
شغ  وجقطاعا  الثاخطغ  الثولئ  أطظ  تعاجه  الئطث  شغ 
تخطثم  الئطث  شغ  طاحاضسئ  تغارات  ضإغةاد  الثارج 
بما  أو  بالسقح  إطا  طثغئ  اخطثاطات  بسدعا  طع 
الثولئ  تخئح  أي  شراغ،  ذلك  سظ  شغظحأ  دوظه،  عع 
وضأظعا غغر طعجعدة، وشغ عثه التالئ غخئح الئتث 
صعة  شااصثم  ذئغسغًا،  أطرًا  اقجاصرار  تآطظ  دولئ  سظ 
لسث عثا الفراغ؛ إطا بأحثاص طظ الثاخض غساطمعن 
التضط باأطغظ اقجاصرار بحضض ذاتغ أو اجاغقء دولئ 
أحثاص  وإطا  اقجاصرار،  تآطظ  الئقد  سطى  خارجغئ 
طظ الثاخض تأتغ بعط صعة خارجغئ لاتضط وتسظثعط 

لغعجثوا اقجاصرار وغسثوا الفراغ.
وإذا ظزرظا إلى واصع السعدان سطى ضعء طفععم الفراغ 
اقجاراتغةغ ظةث أظه صث تضط بصعة خارجغئ أوجثت 
برغطاظغا  وعغ  الصعة  عثه  تظحره  الثي  اقجاصرار 
غسمى  طا  شارة  جاءت  أن  وإلى  الصثغط)،  (المساسمر 
باقجاصقل ١٩٥٦ جطمئ برغطاظغا صعى داخطغئ تضط 
الئطث بإجظاد طئاحر طظعا تمبض شغ الاربغئ السغاجغئ 
غغر  السغاجغئ  الطئصئ  وطسزط  التاضمئ  لططئصئ 
التاضمئ؛ شصث أحربعا الظزام الرأجمالغ السالمغ الثي 
وضاظئ  طئاحر،  بحضض  السعدان  برغطاظغا  به  تضمئ 
الائسغئ  شغ  ذاتعا  الحاضطئ  سطى  السسضرغئ  الصغادات 

لئرغطاظغا ضما عغ الصغادات السغاجغئ.
أن  إلى  بالعضالئ  ُتتضط  وعغ  بالئقد  افطر  واجامر 
لاخئح   ١٩٦٩ سام  الظمغري  باظصقب  أطرغضا  جاءت 
بثلك السغطرة السغاجغئ وافطظغئ لعا، طرورًا بتصئئ 
شغ  سمقئعا  ذرغص  سظ  الغعم  وإلى  الئحغر  سمر 
صغادة الةغح برئاجئ الئرعان. أطا برغطاظغا وضسادة 
تعجه  ضاظئ  وإظما  تافرج،  تضظ  شطط  المساسمرغظ 
طامبطئ  لعا  الاابسئ  السغاجغئ  افوجاط  سئر  ضربات 
شغ الصعى المثظغئ (صعى الترغئ والاشغغر) لطعخعل إلى 
بالمحارضئ  افدظى  التث  أو  اقظفراد  وطتاولئ  التضط 
ضما تثث شغ الفارة اقظاصالغئ آب/أغسطج ٢٠١٩، 
٢٥ اظصقب  شغ  أطرغضا  سسضر  بعط  غطغح  أن  صئض 

تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠٢١.
واآلن ضض عثه الصقصض السغاجغئ وافطظغئ واقصاخادغئ 
عغ ظاغةئ خراع ذرشغ اقجاسمار (برغطاظغا وأطرغضا) 
إضاشئ  والسسضر،  المثظغغظ  طظ  أدواتعط  ذرغص  سظ 

طظ غمف الفراغ اقجرتاتغةغ يف السعدان؟
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر طتمث سئث الرتمظ – وقغئ السعدانـ 

أغعا المسطمعن شغ الحام سصر دار اإلجقم: إن التغاة شغ ظض عثه افظزمئ العظغفغئ العضسغئ عغ تغاة ذل 
ْعَرَض َعْن 

َ
واجاسئاد وععان، وعغ بق حك طسغحئ الدظك الاغ أخئرظا سظعا ربظا سج وجض، صال تسالى: ﴿َوَمْن أ

﴾. وإن جضعتضط سظ أشسال الطشاة والمةرطغظ لظ غشغر  َ ْع
َ
ًا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة أ َشًة َضْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُھ َمِع

طظ افطر حغؤا، بض جغجداد الطشاة ذشغاظًا وظطمًا، وتجدادون أظاط ذقً شعق ذل، وععاظا سطى ععان، وجغئصى 
الطشاة غاعاربعن ذشغاظعط؛ ضطما عطك ذاغغئ خطفه آخر، وغاعارث أبظاؤظا تغاة الثل والععان جغًق بسث جغض. 
وق بث لطاشغغر طظ تدتغئ وبئات إن أردتط تغاة سج وضراطئ شغ ظض اإلجقم لضط وفبظائضط طظ بسثضط، وعا 
أظاط شةرتط بعرة طئارضئ سطى ذاغغئ طظ أساى الطشاة الثغظ سرشعط الاارغت، وصّثطاط الادتغات الةسام، 
شجلجلاط سرحه وضثتط أن تعثطعا أرضاظه، ولغج لظا طظ طسغظ بسث اهللا سج وجض إق الامسك ببعابئ بعرتظا، 
والسمض سطى تختغح طسارعا، بسث أن سئث بعا الماآطرون والمااجرون، ولظ غضعن ذلك إق بائظغ طحروع 
جغاجغ واضح طظئبص سظ سصغثتضط، واتثاذ صغادة جغاجغئ واسغئ خادصئ تصعد بعرة الحام سطى بخغرة إلى 
تتصغص بعاباعا وأعثاشعا وسطى رأجعا إجصاط ظزام اإلجرام وإصاطئ تضط اإلجقم سطى أظصاضه، لافعزوا بسّج 
الثظغا واآلخرة، ولغضاإ اجمضط شغ سطغغظ، وغثطث ذضرضط شغ الاارغت، شاخظسعا خقخضط وابظعا خرح سجضط 
بأغثغضط، وق تظازروا تًق طظ أسثائضط وق طظ الماآطرغظ المثادسغظ الثغظ تسمعا "أخثصاء"، شعط السثو 
التضغط. السجغج  اهللا  سظث  طظ  إق  الظخر  شما  الماغظ،  بتئطه  واساخمعا  وتثه،  اهللا  سطى  وتعضطعا  شاتثروعط، 

السکوت عن أفعال الطغاة

سیزیدهم طغیانًا ویزیدنا ذًال وهوانا

إن سطى الظاس الغعم وخاخئ المسطمغظ السمض سطى تشغغر أظزمئ التضط الصائمئ شغ بقدعط سطى الصعاظغظ 
بالسثل  تضمئ  خقشئ  دولئ  شغ  اهللا  أظجل  بما  التضط  إلى  تشغغرعا  والئائسئ،  الفاجثة  العضسغئ  والثجاتغر 
بحرع  طسطط  خطغفئ  غتضمعا  اإلجقم،  أتضام  عغ  المطئصئ  الصعاظغظ  شغعا  تضعن  السظغظ،  طؤات  الئحر  ضض 
اهللا أجعة برجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، شسظث التثغث سظ "تصعق الطفض" سطغظا أن ظئتث سظ افتضام الحرسغئ الماسطصئ 
بالطفض الاغ تدمظ له تصعصه الحرسغئ الاغ تثدعا الثالص سج وجض شغ اإلجقم، شعع السالط بثطصه الثئغر 
﴾، وسطى عثا افجاس  ُ ِب َ ْ ِطيُف ا َو اللَّ ُ ْعَلُم َمْن َخَلَق َو َ ال 

َ
بما غتااجعن إلغه وبما غظافسعن به؛ صال تسالى: ﴿أ

الاتفر  لغسئ  شالمسألئ  وتفخغق،  جمطئ  الصاظعن  عثا  طبض  تمرغر  طظ  الظعاب  طظع  شغ  عممضط  ظساظعخ 
وتفخغق،  جمطئ  رشده  عغ  الصدغئ  بض  الظاس،  لثى  وصئعله  خعرته  لاتسغظ  الصاظعن  طعاد  بسخ  سطى 
أسراضضط،  وتظاعك  أذفالضط  سطى  تساثي  والاغ  الضفر،  سطى  الصائمئ  افخرى  الثولغئ  لطصعاظغظ  باإلضاشئ 
نِزَل 

ُ
أ َوَما  ِإَلْيَك  نِزَل 

ُ
أ ِبَما  آَمُنوا  ْم  ُ َّ

َ
أ َيْزُعُموَن  ِذيَن  الَّ  َ ِإ َتَر  َلْم 

َ
﴿أ تسالى:  صال  وجض،  سج  اهللا  تشدإ  أظعا  سطى  سقوة 

ِعيدًا﴾. َ َضَالًال  ْم  ُ ُيِضلَّ ن 
َ
أ ْيَطاُن  الشَّ ُد  ِر ُ َو ِبِھ  َيْكُفُروا  ن 

َ
أ ِمُروا 

ُ
أ َوَقْد  اُغوِت  الطَّ  َ ِإ َيَتَحاَكُموا  ن 

َ
أ ُدوَن  ُيِر َقْبِلَك  ِمن 

ال حقوق وال أمن وال أمان لألطفال

إال فی ظل حکم اإلسالم

إن الثول الشربغئ الرأجمالغئ عثشعا اقجاسمار شغ أشرغصغا ق غغر وق غعمعا ظعدئ الئقد وتصثطعا وطسالةئ 
طحاضض الظاس، وتاثث طظ ضسإ التضط والتضام أو طظ صادة الةغح شغ الئطث وجغطئ لقجاسمار شغرغتععا طظ 
إرجال جغعحعا لقتاقل ضما ضان جابصا، بسئإ تعشر إطضاظغئ بسط الظفعذ واقجاسمار بعاجطئ الثطط الرخغخئ 
الاغ تحارغعا شغ العجط السغاجغ أو السسضري. شسظثطا تضسإ الظزام والتضام أو تضسإ ضئاذا غصعطعن 
باظصقب سسضري ضما ترغث طظ بط غفاح لعا الئاب لقجاسمار ولئسط الظفعذ. وعضثا جغئصى الخراع الثولغ 
طتاثطا بغظ الثول اقجاسمارغئ سطى الثول الخشغرة وخاخئ شغ أشرغصغا. وق غمضظ لطظاس أن غاثطخعا طظ 
عثا الحر المساطغر إق بسعدة اإلجقم إلى التضط بإصاطئ الثقشئ الراحثة شغ بطث أو أضبر طظ الئقد اإلجقطغئ، 
والاغ جاصعم بثتر المساسمرغظ وتترغر ضاشئ الئقد طظ ظغر اجاسمارعط وإسادة البروات إلى أعطعا وتعزغع 
ِحيُم﴾. الرَّ ُز  اْلَعِز َو  ُ َو َشاُء  َ َمْن  َيْنُصُر   ِ َّ ِبَنْصِر    ُْؤِمُنوَن 

ْ
امل َيْفَرُح  ْوَمِئٍذ  َ ﴿َو بعط،  والظعدئ  سطغعط  سائثاتعا 

الدول الغربیۀ الرأسمالیۀ هدفها استعمار أفریقیا فقط

وال یهمها نهضۀ البالد وتقدمها ومعالجۀ مشاکل الناس
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