
وزغرة  طظ  جسغث،  صغج  الاعظسغ  الرئغج  ذطإ 
المالغئ جعام بعغثغري، إجراء "جرد حاطض" لطعئات 
السظعات  شغ  تعظج  سطغعا  تخطئ  الاغ  والصروض 
الماضغئ لمسرشئ "أغظ ذعئئ تطك افطعال"؟ جاء ذلك 
طةطج  اجاماع  طساعض  شغ  جسغث  ألصاعا  ضطمئ  شغ 
العزراء بصخر صرذاج، بتدعر رئغسئ التضعطئ ظةقء 
بعدن. طظ جاظئعا، سطصئ جرغثة الاترغر افجئعسغئ 
الاغ غخثرعا تجب الاترغر شغ وقغئ تعظج بالصعل: 
الرئغج - صغج جسغث - غسأل سظ أطعال الصروض 
أغظ ذعئئ؟ ولضّظه ق غسأل سظ البروات الاغ تظعئعا 
سظ  الرئغج  غسأل  ق  غعم،  ضض  افجظئغئ  الحرضات 
سظ  غسأل  وق  الفرظسغئ،  الحرضئ  تظعئه  الثي  المطح 
تصعل الشاز الاغ اجاعلئ سطغعا برغطاظغا وتئغسه لظا 
بالسمطئ الخسئئ. جآال الرئغج صث ُغسةإ الضبغرغظ، 
فن  طجغش  أطض  ولضظه  لطضبغرغظ،  أطق  ُغسطغ  وصث 
غغر  الرئغج  أّن  وغضحش  وطجغش،  طخطظع،  السآال 
ططش  وأعمعا  تعظج  شغ  المطفات  أخطر  سطى  طططع 
شئسث  الئقد،  ارتعان  جئئئ  الاغ  افجظئغئ،  الصروض 
طظ  أحعر  بقبئ  طظ  وأضبر  الرئاجئ  طظ  ساطغظ 
شطماذا؟  المطفات.  أخطر  ُتفاح  لط  بالتضط.  اقظفراد 
اجاصقل  سظ  تثغبه  شغ  جادا  الرئغج  ضان  شإذا 
الئقد وجغادتعا سطى صرارعا شضان افولى أن غاعجه 
افصض  سطى  أو  لغصطسعا  الشربغئ  الشرغئئ  الغث  إلى 
طظ  تاى  غصارب  وق  غفسض  ق  ولضظه  تثخطعا.  غضّش 
الفسض ولع بالاطمغح! شإن ضان الرئغج وعع الرئغج 
التاضط ق غساطغع شاطك طخغئئ، وإن ضان ق غسرف 
رئغج  أضث  خطئ  ذي  جغاق  وشغ  أسزط!  شالمخغئئ 
تعظج  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  السغاجغ  المضاإ 
جرغثة  اشاااتغئ  شغ  الساطري،  الرؤوف  سئث  افجااذ 
سظ  ضاطض  غظى  شغ  الغعم،  تعظج  أعض  أن  الاترغر: 
أجضرتعط  طظ  بسخ  بعا  غشاطر  شضرغئ  لعبئ  ضض 
افشضار الشربغئ الئاذطئ والمظترشئ سظ السصض السعي 
والمظاصدئ لطفطرة السطغمئ، ولغسعا شغ تاجئ لمظ 
طرة  شغعط  لغةرب  وطخغرعط  بمساصئطعط  غصاطر 
وصث  وتدارته،  بالشرب  اقظئعار  جضرة  َوْعَط  أخرى 
زوال.  إلى  وأظعا  تعاشاعا  سطى  الحعاعث  ضض  دلئ 
وأحار افجااذ سئث الرؤوف إلى: أن أعض تعظج باتعا 
غثرضعن غصغظا تصغصئ سثوعط المامبض شغ ظزط الضفر 
الاغ ظطئ تمضر بعط بالطسظ شغ دغظعط وتخعغره 
سطى أظه صاخر سظ رساغئ حآوظعط، وأن عثه الظزط 
الضاشرة صث اجاساظئ سطغعط بأوجاط جغاجغئ طتطغئ 
الاعةط  سطى  الضفار  جرأ  طا  والصثرة،  الفعط  ضسغفئ 
افطئ  طسار  ترف  سطى  والسمض  اإلجقم  أشضار  سطى 
طظ خقل اجاثثام عثه افوجاط السغاجغئ لاتصغص 
أغثغضط  ارشسعا  الساطري:  افجااذ  وأضاف  طخالته. 
حثوذ  إلى  تاجئ  شغ  لغسعا  شعط  تعظج  أعض  سظ 
باتعا  وصث  أسثائعط،  سظث  طظ  المساةطئئ  افشضار 
ضاشئ  اإلجقطغئ  افطئ  بغظ  الخراع  تصغصئ  غثرضعن 
وبغظ الضفار حسعبا وأطما وأظه خراع دائط، شغصغظعط 
سما  وغظى  لعط  ضفاغئ  وشغه  راجت،  ربعط  حرع  شغ 
اهللا،  حرغسئ  شغ  ضطه  الثغر  أن  لثغعط  وغصغظًا  جعاه. 
طةاقتعا،  ضض  شغ  التغاة  إلخقح  جاء  اإلجقم  وأن 
الثظغا  وخغر  الثارغظ  جسادة  وجض  سج  اهللا  جسض  وصث 

واآلخرة طظعذًا بالاجام عثا الثغظ وحرغساه.

الئرغطاظغ  المآرخ  وخش  تسإ  الئرغطاظغ،  السسضري 
جغمج طعرغج. ولط غعجطعا تصاً إق الثغاظئ الثاخطغئ 

طظ أتجاب الاارغك السطماظغئ، الصعطغئ والماجعظغئ.
وتغظ برز الدسش الفضري والسغاجغ لثى المسطمغظ، 
سحر  الااجع  العةري،  سحر  البالث  الصرن  طظاخش  شغ 
المغقدي، وظعرت آبار الظعدئ افوروبغئ، بثأ اقجاسمار 
وجغاجّغاً،  شضرّغاً  المسطمغظ  ضغان  باخاراق  الشربغ 
الغازجغ  ظاخغش  ضأطبال  الحام؛  ظخارى  واجاثثم 
وبطرس الئسااظغ، لطاروغب لطرابطئ العذظغئ، ولفضرة 
سظ الرابطئ اإلجقطغئ  الثولئ الصعطغئ التثغبئ، بثغقً 
السصغثة  رابطئ  سظ  بثغقً  أي  اإلجقطغئ؛  والثولئ 
اإلجقطغئ واقظاماء لقجقم، والعقء لطثقشئ السبماظغئ؛ 

بعخفعا دولًئ إجقطغئ لةمغع المسطمغظ شغ السالط.
السالمغئ  الترب  إبان  السبماظغئ  الثقشئ  عثِم  وبسث 
افولى، حرسئ دول اقظاثاب؛ برغطاظغا وشرظسا، بسمطغئ 
خعر لحسعب المسطمغظ، ق جغما شغ المظطصئ السربغئ 
طتِع  إلى  عادشئ  والصعطغئ،  العذظغئ  الروابط  لارضغج 
حثخغئ المسطمغظ وإسادة خغاغئ تفضغرعط وطغعلعط 
سطى أجاس البصاشئ الشربغئ، طساثِثطًئ طظاعَب الاسطغط 
دول  تدمظ  لضغ  وذلك  الثغظ،  ورجال  والمساعث 
اقجاسماري  السغاجغ  الاصسغط  اجاصرار  اقظاثاب 
شضان  بغضع،  جاغضج  اتفاصغئ  خقل  طظ  شرضاه  الثي 
وطع  جغطغظ،  تعالغ  شئسث  أرادت،  طا  اقجاسمار  لثول 
أجغال  أخئتئ  الماضغ،  طظ الصرن  الثمسغظات  طططع 
وضما  الروابط،  بعثه  ُتآِطظ  بمةمعسعا  المسطمغظ 
تصعم  الشربغ  اقجاسمار  طظ  الاترر  ترضات  أخئتئ 
سطغعا وتضاشح شغ جئغطعا؛ طا أدى إلى ترجغت الروابط 

عض الفرخئ طااتئ لطمسطمني 
إلصاطئ الثقشئ؟
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: الحغت جسغث رضعان 
أبع سعاد (أبع سماد)

عقيدة جيوشنا هي اإلسالم العظيم 
وال مكان للوطنية النتنة بينها

أغعا افعض شغ السعدان: ق تضعظعا شرغسئ جعطئ 
طظ  المساسمر  الضاشر  فدوات  ساذفغاً  اقظصغاد 
دساة السسضرغئ أو المثظغئ، غسعصعظضط لاتصغص 
أعثاف أجغادعط، واسطمعا أظضط تظامعن لثغر أطئ 
أخرجئ لطظاس، وإن اإلجقم بعخفه ظزاطاً ضاطًق 
لطتغاة، عع وتثه الضفغض بمسالةئ جمغع أزطاتضط 
إذا أوخطامعه خاشغاً ظصغاً إلى جثة التضط، تطئصه 
دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شضعظعا لعا طظ 
الساططغظ، شعغ شرض ربضط وطئسث سجضط، وجئإ 

ظعداضط وتصثطضط.
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- عحاحئ افظزمئ السربغئ طظ سقطات اجاتصاق جصعذعا ...٣

- تاضظئ بعرة الحام تتئ ضشط الاةعغع واإلشصار

   وجفغظئ الاآطر ترجع حرق الفرات   ...٤
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- غحعث السالط تربا طسسعرة سطى بقد المسطمغظ لط 
غسئص لعا طبغض، تتئ طسمى "الترب سطى اإلرعاب" 
تظعإ  اجابظاء،  بق  السالط  دول  جمغع  شغعا  تحارك 

بروات بقدعط وتثطر ضض طصعطاتعط.
- وغحعث تروبا بالعضالئ غثغرعا سمقء وصادة جغعش 

طرتجصئ ق غسرشعن جعى طخالح المساسمر. 
اجائثاد وظطط وصعر، جعع وشصر، حسعب غصعدعا َطْظ 
إذا تثث ضثب وإذا وسث أخطش وإذا ساعث غثر وإذا 

خاخط شةر.
- ضما غحعث تتضط الثول الضئرى شغ طخغر الحسعب، 

بغظعا خراع طرغر سطى الظفعذ والمخالح.
عض  جآال:  ظفسه  غفرض  العاصع  عثا  وذأة  تتئ 

الفرخئ طااتئ اآلن لطمسطمغظ إلصاطئ الثقشئ؟
وطا غةسض افطر سسغرا ضعن الثقشئ لغسئ أي دولئ، 
الرأجمالغئ  وجعد  غعثد  الثي  التداري  الئثغض  إظعا 
وغةسض الخراع طسعا خراسا تدارغا، خراع وجعد ق 
صئعل شغه لفخر، ق غظاعغ إق بإزالئ اآلخر طظ العجعد، 

شعع خراع سصائثي طئثئغ.
- أطا الزروف عض عغ طااتئ إلصاطئ الثقشئ أم ق؟

المسطمغظ  ظتظ  بأظظا  ظثضر  أن  ظرغث  اإلجابئ  شصئض 
طضطفعن بالسمض إلصاطئ الثقشئ شغ ضض افتعال، وأظظا 
ظآطظ بأن اهللا عع وتثه الثي بغثه الظخر وإلغه غرجع 
افطر ضطه، وإذا أراد حغؤا شإظما غصعل له ضظ شغضعن، 
شسطغظا السمض وسطغه ظاعضض. بط ظتظ سطى طعسعد اهللا 
مْ  نكُ نُوا مِ ينَ آمَ دَ اهللاَُّ الَّذِ عَ بالظخر والامضغظ، صال تسالى: ﴿وَ
لَفَ  تَخْ امَ اسْ ضِ كَ َرْ مْ يفِ األْ نَّهُ لِفَ تَخْ اتِ لَيَسْ احلَِ لُوا الصَّ مِ عَ وَ
مْ  هلَُ تَىضَ  ارْ ي  الَّذِ مُ  دِينَهُ مْ  هلَُ نَنَّ  كِّ لَيُمَ وَ مْ  بْلِهِ قَ مِن  ينَ  الَّذِ
ونَ يبِ  كُ ِ نِي الَ يُرشْ ونَ بُدُ عْ ناً يَ مْ أَمْ فِهِ وْ دِ خَ عْ ن بَ م مِّ لَنَّهُ لَيُبَدِّ وَ

قُونَ﴾. اسِ مُ الْفَ أُولَئِكَ هُ دَ ذَلِكَ فَ عْ رَ بَ فَ ن كَ مَ يْئاً وَ شَ
بط إن بتث الصعى المادغئ والزروف الثولغئ غأتغ شغ 
المصام افول طظ أجض العسغ سطى العاصع الثولغ، وسطى 
سّثته،  أطر  لضض  واإلسثاد  والثولئ،  التضط  طاططئات 

شالشاغئ سزغمئ والسثاء سزغط وضغث الضفار ق غظصطع.
- ولقجابئ سطى عثا السآال ق بث طظ دراجئ المتاور 

الاالغئ:
١- المعصش الثولغ:

وسظث اجاسراضظا لطمعصش الثولغ ظةث الافرد افطرغضغ 
سطى  وعغمظاعا  الثولغئ  الصرارات  سطى  أطرغضا  وتسطط 
المظزمات الثولغئ، تتئ حسار "طظ لغج طسعا شعع 
ضثعا"، وعثا اجاسثاء لثول السالط وتصثغط طخطتئ 
أطرغضا سطى طخالتعا، شةسض الخراع والاآطر شغ خطإ 
دولغًا  السقصات الثولغئ، ضض غضغث لطضض، وخطص خراساً 

سطى الظفعذ غحاَعث شغ ضض بآر الخراع شغ السالط.
شظةث خراسا بغظ أطرغضا والخغظ، وبغظعا وبغظ حرضائعا 
السقصات  شغ  اضطرابا  ظةث  ضما  افذطسغ.  تطش  شغ 
سثاء  وظةث  السثاء.  تالئ  غخض  الروجغئ،  افطرغضغئ 

طساتضما بغظ أوروبا وروجغا.
بط إن اظستاب أطرغضا باسائارعا صائثا لطتطش افذطسغ 
طظ أششاظساان ترك أبرا بطغشا سطى دول التطش وظزرتعا 
لمساصئض التطش، ولئثغض أوروبغ سظه، وعثا غظثر بافضك 

التطش.
إن تتالش أطرغضا وبرغطاظغا وأجارالغا وخفصئ الشعاخات 
أبر  ظعرعا  شغ  ذسظئ  شرظسا  اسائرتعا  الاغ  الظعوغئ 
وجغآبر سطى سقصات دول اقتتاد افوروبغ شغما بغظعا، 
وسطى سقصاتعا بأطرغضا، وخاخئ سقصئ شرظسا بئرغطاظغا.

ضما ظحاعث خراسا دولغا سطى طظاذص الظفعذ تةسث شغ 
تروب بالعضالئ واظصقبات سسضرغئ.

عثا تال المعصش الثولغ وطا سطغه طظ خطثطئ واضطراب 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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ضاظئ السرب شغ الةاعطغئ تثغظ بالسخئغئ الَصَئطغئ، شعغ 
د التصعق  سظثعط أجاس العقء واقظاماء، وسطغعا ُتتثَّ
طط،  والعاجئات، وبعا ُتسطظ الترب وطظ أجطعا غظسصث السِّ
وضاظئ الضغاظات السغاجغئ شغ ذلك السخر تصعم سطى 

ُأجج سرصغئ وصعطغئ أو ضطغعما طساً.
سطى  والسةط  السرب  شخعر  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  جاء  وصث 
أجاس السصغثة اإلجقطغئ، وألشى السخئغئ، وأبثل بعا 
الظزرة اإلظساظغئ، وأتثث اظصقباً شغ الظزرة إلى التغاة 
وشغ ظزام التغاة، واجائثل بمفاعغط الةاعطغئ العقء 
وجماسئ  ولفطئ  لقجقم  اقظاماء  وجسض  ورجعله،  هللا 
الظاس  لةمغع  والعاجئات  التصعق  ر  وصرَّ المآطظغظ، 
الترب  طفععم  د  وتثَّ اإلجقم،  لسططان  بالاابسغئ 
الظاس  دسعة  جئغض  شغ  الةعاد  فتضام  َوْشصاً  والسطط 
المرتئئ  لصرون  المسطمغظ  جغعش  شاساطئ  لقجقم. 
الثقشئ  شةغح  والاظزغط،  الصعة،  تغث  طظ  افولى 
السبماظغئ ضان أصعى جغح شى السالط لمثة تجغث سظ ٣

صرون شغ الفارة طا بغظ ساطغ ١٤٤٧م، و١٧٧١م، بط 
بالث أصعى جغعش السالط لصرن آخر، تاى سام ١٨٧١م، 
ولمثة تجغث سظ صرن وظخش ضاظئ صعته تسادل صعة 
جغعش السالط طةامسئ بغظ ساطغ ١٥١٧م - ١٦٨٣م.

الةغح  "ظض  أورغظ:  طاغضض  افطرغضغ  المآرخ  غصعل 
السالمغئ  الترب  شغ  افخغرة  لتزاته  تاى  السبماظغ 
افولى سام ١٩١٧م أبسث طا غضعن سظ العجغمئ"، شفغ 
تاى  السبماظغئ،  الثقشئ  ضاظئ  افولى  السالمغئ  الترب 
شغ أحث طراتض ضسفعا، صادرة سطى الصاال شغ خمج 
و٩٠٠ ططغعن   ٢ صعاطه  بةغح  واتث  آن  شغ  جئعات 

برغطاظغ  جظثي   ١٣٠٠٠ اجاسطط  وصث  جظثي،  ألش 
الاارغت  شغ  إذقق  افضبر  اقجاسقم  لطسبماظغغظ 

إىل الشرب الضاشر وأدواته
ضفعا أغثغضط سظ تعظج وأعطعا

بصطط: افجااذ سئث الثالص سئثون سطغ*

شغ ظض اجاماع، وزراء ودبطعطاجغغظ طظ جمغع أظتاء السالط شغ غقجضع لتدعر المآتمر السادس والسحرغظ 
لفذراف شغ اتفاصغئ افطط الماتثة اإلذارغئ بحأن تشغر المظاخ، الثي غعثف إلى طسالةئ طا وخفه الضبغرون 
غاسطص  شغما  ذرق  طفارق  سطى  الغعم  السالط  شإن  افرض،  ضعضإ  تعاجه  الاغ  المظاخغئ"  الطعارئ  "تالئ  بأظه 
باشغر المظاخ والضعارث الئغؤغئ الاغ تسخش به. ق حك أن عثا الضعضإ لغج آطظا طا دام الظزام الرأجمالغ 
وتضمه.  إحراشه  تتئ  السالط  فطراض  سقج  إغةاد  غمضظ  وق  وجه،  أي  شغ  آطظا  لغج  إظه  بض  سطغه؛  طعغمظا 
ولثلك، طظ المآضث أظه غةإ أن غضعن عظاك ظعب جثغث جثري لطاساطض طع عثه افزطئ وتماغئ عثا الضعضإ 
والئحرغئ طظ افذى والثطار. لثلك، غظزط الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر سطى 
طثار أجئعسغظ تمطئ ُتسظى بمسالةئ افجئاب التصغصغئ لعثه افزطئ الئغؤغئ، وتصثم التطعل الاغ غعشرعا طئثأ 
اإلجقم وأظزماه ضئثغض لطرأجمالغئ شغ طسالةئ المحاضض الئغؤغئ الاغ تآبر سطى عثا السالط الغعم. وجاحرح 
التمطئ المئادئ والصعاظغظ والظعب اإلجقطغ لتماغئ عثا الضعضإ والتفاظ سطغه، بما شغ ذلك إدارة المعارد 

بطرغصئ تظسةط طع الطئغسئ طع ضمان الاصثم اقصاخادي والاظمغئ لطئحرغئ.
لماابسئ التمطئ سطى الرابط الاالغ:

https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/dawahnews/cmo/78482.html

القسم النسا  المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير
حملة "األزمة البيئية: األسباب والمعالجات اإلسالمية"



 افربساء ٥ طظ  ربغع اآلخر ١٤٤٣ عـ المعاشص١٠ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢١ طـ  ٢     السثد ٣٦٤

تظاصطئ افخئار تعاشئ صادة التضعطئ اقظاصالغئ إلرضاء 
ضغان غععد الشاخإ فرض طسرى الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص، طا أدى 
خرجئ  وصث  السعدان،  أعض  طظ  الضبغر  اطاساض  إلى 
تاعط  المثظغ  لطةاظإ  المآغثغظ  أخعات  بسخ 
السسضر بالاعاذآ، ولضظ التصغصئ عغ أن ضق الفرغصغظ 
الصثر.  المطش  عثا  شغ  طاعرذعن  والسسضر  المثظغغظ 

وظثلض سطى ذلك بسثد طظ الحعاعث:
شصث أورد طعصع الةجغرة ظئ شغ ٢٠٢١/١١/٣م، ظصق 
سظ طعصع أضسغعس، أن الئرعان ضان حثخغئ طتعرغئ 
ضغان غععد والسعدان، سطى  سمطغئ الاطئغع بغظ  شغ 
وجظراقت  عع  "ضان  وصال:  الماضغغظ،  الساطغظ  طثار 
اقتخاقت  طسآولغ  طع  غظسصعن  آخرون  جعداظغعن 

ووضالئ  (اإلجرائغطغ)  الصعطغ  افطظ  طةطج  شغ 
اجاثئارات المعجاد". وظحرت ختغفئ الحرق افوجط 
صادة  طظ  سثدًا  ضط  أطظغاً  وشثًا  أن  ٢٠٢١/١١/٣م، 
والاصى  الماضغ  افجئعع  شغ  الثرذعم  زار  المعجاد، 
سثدًا طظ المسآولغظ. وصالئ إن وشث ضغان غععد الاصى 
الئرعان، وتمثوك، وسئث الرتغط دصطع، وأوضتئ أن 
رئغج العزراء تمثوك أبطس العقغات الماتثة بأظه صرر 
المحارضئ بظفسه شغ الاعصغع سطى اتفاصغئ الاطئغع طع 
ظعاغئ  طصررة  ضاظئ  الاغ  واحظطظ،  شغ  غععد  ضغان 
الاطعرات  بسئإ  تأجغطعا  وتط  افول/أضاعبر،  تحرغظ 
شغ السعدان. وشغ ٢٠٢١/١٠/٩م ظحر طعصع جعدان 
إلى  وخض  وأطظغاً  سسضرغاً  جعداظغاً  وشثًا  أن  ترغئغعن 
ضغان غععد شغ زغارة جرغئ برئاجئ صائث باظغ صعات 
ضما غدط  تمثان  سئث الرتغط  الفرغص  الثسط السرغع 
طظزعطئ  طثغر  جطغمان  إدرغج  طغرغظغ  أول  الفرغص 

الخظاسات الثشاسغئ.
برئاجئ  السابص  العزراء  طةطج  بغان  شغ  جاء  وصث 
احارذئ  "أطرغضا  أن:  ٢٠٢٠/١٠/٢٦م  شغ  تمثوك 
السعداء"  الصائمئ  طظ  لحطئظا  (إجرائغض)  طع  الاطئغع 
ع وزغر السثل ظغابئ سظ التضعطئ  (الةجغرة ظئ). بط وصَّ
شغ ٢٠٢١/١/٦م "اتفاق أبراعام" لطاطئغع طع غععد. 

(جعدان ترغئغعن).
"ضحش  ٢٠٢٠/١١/٢٩م:  شغ   ٢١ سربغ  طعصع  وظحر 
سدع طةطج السغادة السعداظغ، طتمث الفضغ جطغمان، 
زار  الثرذعم،  إلى  وخض  الثي  (اإلجرائغطغ)  العشث  أن 
طظزعطئ الخظاسات الثشاسغئ الاابسئ لطصعات المسطتئ.. 
وأن الجغارة "ذات ذئغسئ سسضرغئ بتائ، ولغسئ زغارة 
جغاجغئ، وق غمضظ التثغث سظعا شغ العصئ التالغ". 
طثظغغظ  طظ  السغادة  طةطج  أسداء  "ضض  وأضاف: 

وسسضرغغظ طحارضعن شغ ططش الاطئغع".
"صاظعن  العزراء،  طةطج  ألشى  ٢٠٢١/٤/٦م  وشغ 
غتزر  الثي  ١٩٥٨م"؛  لطسام  (إجرائغض)،  طصاذسئ 
إلى  تخض  سصعبات  وتثد  غععد  ضغان  طع  الاساطض 
أن  والسةغإ  طالغئ،  غراطئ  طع  جظعات،   ١٠ السةظ 
التضعطئ  أسداء  بغظ  تعالئ  والجغارات  اقتخاقت 
بحصغعا المثظغ والسسضر طع ضغان غععد، صئض إلشاء 

عثا الصاظعن!
وشغ ٢٠٢١/١٠/١٣م: "الاصى وزغر السثل ظخر الثغظ 
شغ  (اإلجرائغطغ)،  اإلصطغمغ  الاساون  وزغَر  الئاري  سئث 
أبع ظئغ" (الصثس السربغ)، و"الاصى ضثلك ظائإ وزغر 
ترغئغعن  (جعدان  رول".  سغثان  (إجرائغض)  خارجغئ 

٢٠٢١/١٠/١٣م)
وزغر  زغارة  الجغارات،  عثه  وأصثر  أصئح  طظ  وضان 
طصابطئ  شغ  صال  الثي  ضععغظ  إغطغ  غععد،  طثابرات 
افربساء:  غعم  عغعم"  "غسرائغض  ختغفئ  طسه  أجرتعا 
"وخطظا، تسغطر سطغظا طثاوف، وسثظا راضغظ تماطاً، شصث 
تتعل افسثاء إلى أخثصاء" وصال: "عثه لغسئ طةرد 
زغارة، إظعا لتزئ تارغثغئ، بسث ٧٢ ساطاً سطى تأجغج 
الثولئ، أظا ضظئ المسآول افول الثي غخض إلى الثولئ 

السغاجغئ والسسضرغئ طبض عغؤئ افطط الماتثة وتطش 
لاتصغص  أطرغضا  افسط  افغطإ  شغ  تسثرعا  افذطسغ 
شمظزعطئ  طسغظئ.  اصاخادغئ  أو  جغاجغئ  طضاجإ 
طظ  جغاجغئ  بثواشع  إظحائعا  شضرة  جاءت  السحرغظ 
افزطات  سطى  لطاشطغئ  أطرغضا؛  خاخئ  الثول  بسخ 
افجعاق  أزطئ  شغ  تخض  طا  خاخئ  الماضررة،  المالغئ 
اآلجغعغئ جظئ ١٩٩٩؛ أي بسث أزطئ افجعاق اآلجغعغئ 
أزطئ  بسث  أي  ٢٠٠٨؛  جظئ  بسث  تعجسئ  بط   ،١٩٩٧
إلى  واطاثت  أطرغضا،  شغ  بثأت  الاغ  السصاري  الرعظ 
السالط، ولثثطئ الظعاتغ المالغئ شغ طحارغع جغاجغئ 
تصعم سطى رساغاعا طبض تمعغض التض لصداغا شطسطغظ 
وجعرغا وأششاظساان وغغرعا طظ الصداغا. شافطعر الاغ 
ترغثعا أطرغضا تمعث لظةاتعا شغ عثه المظزمات، وطا 
شحض  أو  ظةاح  وغضعن  إشحاله،  سطى  تسمض  ترغثه  ق 
طبض عثه المآتمرات رعظا لفجعاء السغاجغئ السائثة.

إن طخغر عثه الصمئ لظ غضعن أشدض طظ جابصاتعا 
تاى وإن خرجئ بئسخ الصرارات الخعرغئ. وإن شحض 
عثه المآتمرات شغ تض المحاضض السالمغئ ضالمطروتئ 
الغعم شغ صمئ السحرغظ أو الصمط الاغ جئصاعا غسعد 

فجئاب سثغثة طظعا:
سطى  الضئرى  ــثول  ال بغظ  المتمعم  الاظاشج   -١
الطئغسغئ  بالبروات  الشظغئ  والثول  السالمغئ،  افجعاق 
ضالئارول والثعإ والمسادن افخرى. والاظاشج أغدا 
جاظإ  طظ  أطرغضا  بغظ  الغعم  السائثة  والخراسات 
والخغظ طظ جاظإ آخر، وبغظ أطرغضا ضثلك واقتتاد 
افوروبغ. وعثا غآبر بالاالغ سطى سثم العشاق الثولغ 
أجعاء  عغ  الساطئ  افجعاء  فن  طحارضئ؛  صداغا  سطى 
وشاق  أجــعاء  ولغسئ  جغاجغئ،  وطظاضفات  خراسات 

اصاخادي وق جغاجغ.
حثغثة  طالغئ  أزطــئ  طظ  السالط  شغ  غتخض  طا   -٢
السصاري،  الرعظ  ضأزطئ  جابصئ،  فزطات  اطاثاد  عع 
ضض  تاسع  زالئ  وطا  ضعروظا،  أزطئ  ظض  شغ  وتفاصمئ 
الخظاسغئ  وخاخئ  الــثول  طظ  بضبغر  وتسخش  غعم، 
المحارغع  عثه  شمبض  أطرغضا.  رأجعا  وسطى  الضئرى 
وخاخئ  سطغعا،  لطاشطغئ  ضبغرة  ططغارات  إلى  تتااج 
أزطئ  آبار  وطسالةات  الئغؤغ،  والاطعث  المظاخ  طسألئ 
الشظغئ  الثول  إلجام  بارغج  اتفاق  صرر  شصث  ضعروظا. 
بثشع ١٠٠ ططغار دوقر لطثول الفصغرة إلغةاد العجائض 
الئثغطئ شغ الطاصئ الظزغفئ. واسائرت عثا تثا أدظى 

غئثأ جظئ ٢٠٢٠.
٣- ظزرة المئثأ الرأجمالغ والثول الاغ تثغظ به أوق 
إلى طعضعع المال وطخطتئ الحرضات الضئرى، ولغج 
عثا  ذئغسئ  فن  افولى؛  بالثرجئ  الئحرغئ  لمخطتئ 
ولغج  افرباح  وجظغ  والمخطتغئ  الظفسغئ  عغ  المئثأ 

طخطتئ الئحر.
٤- تسّمث أطرغضا إشحال السغاجات الثولغئ وطا غظاب 
سظ المآجسات الثولغئ الاغ ق تاعجه تسإ رغئاتعا 
السغاجغئ واقصاخادغئ. شعغ باجامرار تاسمث إتثاث 
جغطرتعا  ضمظ  غئصى  تاى  افوروبغ  لقتتاد  أزطات 
ضثلك  وتاسمث  تصغصغا.  طظاشسا  غخئح  وق  السغاجغئ، 
إغةاد طحاضض لطخغظ. وصث صاطئ أطرغضا صئض جظعات 
باقظستاب طظ اقتفاق الثولغ شغ صمئ بارغج ٢٠١٥

طظ أجض تثفغخ اقظئساث التراري؛ تغث صام رئغج 
اقتفاصغئ.  عثه  طظ   ٢٠١٧ جظئ  باقظستاب  أطرغضا 

وضان ذلك جئئا شغ إشحالعا بسث ذلك.
إظه لغج طظ الماعصع وق المظزعر أن تظةح طبض عثه 
تاى  وق  شاسطئ،  تطعل  إغةاد  شغ  الثولغئ  المآتمرات 
ججئغئ لمبض عثه المحاضض الضئغرة، وخاخئ أن الثول 

الضئرى عغ السئإ شغ ضض عثه المحاضض.
ضالفصر  السالط؛  طحاضض  تض  سطى  الصادر  العتغث  إن 
اقصاخادغئ  وافزطات  ضعروظا  طبض  وافوبؤئ  والمظاخ 
الظعر  تظحر  الاغ  اإلجــقم  دولــئ  شصط  عع  وغغرعا، 
غضرم  أن  تسالى  شظسأله  السالط.  أرجاء  شغ  والعثى 
المسطمغظ أوق باطئغص الظعر اإللعغ العادي، وتمطه 
إلى الئحرغئ جمساء وتض ضض المحاضض السالمغئ الظاتةئ 

 سظ افظزمئ العابطئ

الاغ أسطظئ شغعا القءات البقث، وحارضئ شغ التروب 
ضثظا"، وصال إن لصاءه بعزغر الثشاع السعداظغ غاجغظ 
إبراعغط، "طفاجؤاً" تغث إن العزغر السعداظغ عع الثي 
بادر باصثغط طحروع لطاساون اقجاثئاري لعشث غععد. 
إلى  ضععغظ  ولفئ  ٢٠٢١/١/٢٧م).  الةثغث  (السربغ 
وبمارًا طظ افرض المصثجئ،  أظه أعثى طدّغفغه زغااً 
إم-١٦ ذراز  طظ  بظثصغئ  أعثوه  المصابض  شغ  وأظعط 

"وصال  ٢٠٢١/١/٢٧م)،  جغ  بغ  (بغ  رتغطه.  لثى 
ضععغظ إظه شعجأ طظ عثه العثغئ، طحغرًا إلى أظعا 
لسئئ  طةرد  تضظ  ولط  تصغصغئ  عةعطغئ  بظثصغئ  ضاظئ 

أذفال". (وضالئ صثس ظئ لفظئاء ٢٠٢١/١/٢٧م).
٦ ظتع  أن  إلى  ضععغظ  "أحار  الظصاط  أخطر  وطظ 

ضغان  إلى  صاظعظغ  غغر  بحضض  تسططعا  جعداظغ  آقف 
غععد، وأظعط جغاطصعن تثرغئاً طعظغاً وطظ بط ظصطعط 
لطسعدان وشاح طحروع اصاخادي لعط. وبغظ أظه تط 
اقتفاق سطى شاح جفارتغظ شغ تض أبغإ والثرذعم". 

(صثس ظئ ٢٠٢١/١/٢٧م).
وتاماً شإن ضغان غععد المةرم صث صام باأعغض عآقء 
الـسائ آقف، تسإ ظزاطه اإلجراطغ شغ بث الفعضى 
والفاظ شغ السعدان تسإ اجاراتغةغاه ضث السعدان 
شغ  دغثار  آشغ  الثاخطغ  افطظ  طثغر  سظعا  سئر  الاغ 

٢٠٠٨/٩/٤م.
طاآطرة  ضطعا  العظغفغئ  العذظغئ  التضعطات  عثه  إن 
طع غععد، شصث عغأ ظزام الئحغر أعض السعدان لعثه 
الصطاع  رئغج  صال  ٢٠١٦/١/١٨م  شفغ  الةرغمئ، 
طخطفى  آظثاك،  العذظغ  المآتمر  بتجب  السغاجغ 
سبمان إجماسغض: "إن طسألئ إصرار الاطئغع طظ سثطه 
ترغئغعن).  (جعدان  العذظغ".  التعار  لةان  إلى  سائثة 
السعداظغ  الثارجغئ  وزغر  صال  ٢٠١٦/١/١٤م،  وشغ 
السابص غظثور إن بقده ق تماظع شغ دراجئ إطضاظغئ 
الاطئغع طع ضغان غععد. وضثا شغ ٢٠١٢/٤/٤م صال 
شى  غاردد  لظ  "إظه  سئاس:  اهللا  ضرم  الصدارف  والغ 
تسطمه  تال  (إجرائغض)  طع  السعدان  سقصات  تطئغع 
تصغئئ وزارة الثارجغئ..." وصال "أظا طظ طثرجئ داخض 

المآتمر العذظغ تعاشص سطى الاطئغع طع (إجرائغض)".
إلرضاء  الصادة  عآقء  غاعاشئ  أن  المتجن  لمظ  إظه 
غععد، وسظثعط اإلجقم أسزط سصغثة وظزام لطتغاة، 
الحرسغئ  المعاصش  قتثثوا  لثغظعط  رجسعا  أظعط  شطع 
لضظعط ق غفسطعن! شفغ ٢٠٢١/٥/١٧م صال الئرعان، 
سقصئ  له  لغج  "الاطئغع   :٢٤ شراظج  طع  طصابطئ  شغ 
سقصئ  له  بض  دولاعط،  إصاطئ  شغ  الفطسطغظغغظ  بتص 
عثا  ضمظ  وطظ  الثولغ،  المةامع  طع  بالاخالح 
غجة  شغ  غتثث  "طا  وأضاف:  (إجرائغض)"...  المةامع 
داسغًا  والسجل"،  والمثظغغظ  افبرغاء  تص  شغ  طآجش 
تض  سئر  الفطسطغظغ  (اإلجرائغطغ)  الخراع  إظعاء  إلى 

الثولاغظ.
﴿ِإظََّما  تسالى:  اهللا  صعل  التضام  عآقء  غسمع  ألط 
تََتكَاَفأُ  «الُْمْسلُِموَن  ملسو هيلع هللا ىلص:  الظئغ  وصعل  ِإْخَعٌة﴾  اْلُمْآِطُظعَن 
ِتِهْم أَْدنَاُهْم، َويُِجريُ َعلَْيِهْم أَْقَصاُهْم، َوُهْم  ِدَماُؤُهْم، َويَْسَعى ِبِذمَّ
المسطمغظ  ِجْطَط  أن  غسطمعا  ألط  ِسَواُهْم»؟!  َمْن  َعَىل  يٌَد 
واتثة وتربعط واتثة؟ شصث دلض بثلك الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص شغ 
بغسئ السصئئ الباظغئ بصعله: «أَنَا ِمْنكُْم َوأَنُْتْم ِمنِّي، أَُحاِرُب َمْن 

َحاَربُْتْم، َوأَُسالُِم َمْن َسالَْمُتْم».
المساسمرغظ،  أدوات  طظ  أداة  عط  غععد  إن 
المسطمغظ  بقد  لامجغص  ودعاء  بثئث  غساثثطعظعط 
عثه  باعاذآ  أعطه  بغظ  الفاظ  وبث  السعدان،  وطظعا 
التضعطات العظغفغئ، ولظ غةث السعدان أطظاً وق رخاًء 
إق شغ ظض الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ 

 غةإ أن غسمض لعا أعض السعدان
* طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

صمئ السحرغظ يف روطا
ذمعتاٌت ضئرية وسصئاٌت ضأداء

الاساون  بـ(طظاثى  غسرف  طا  أو  السحرغظ  صمئ  بثأت 
غعم  أسمالعا  ــا  روطـ شــغ  ــمــالــغ)  وال اقصــاــخــادي 
سرغدئ  وتططسات  ضئغرة،  بآطال   ٢٠٢١/١٠/٣٠

فسمال وبراطب سثة؛ طظعا:
١- أزطئ الاشغر المظاخغ الاغ تآرق السالط، وطا غارتإ 
سطغعا طظ ضعارث بغؤغئ، وضرورة بثل الةععد الثولغئ 
لطتث طظ ارتفاع درجئ ترارة افرض (شغ ظطاق ١,٥
درجئ طؤعغئ)، وعع المساعى الثي غصعل السطماء إظه 

ضروري لاةظإ أظماط طظاخ جثغثة ضاربغئ.
والاظمغئ  السالمغ  اقصاخادي  اقظاساش  وجائض   -٢
المساثاطئ، وخاخئ شغ ظض الرضعد اقصاخادي وغقء 

افجسار واظاحار الئطالئ.
تأطغظ  ذرغص  سظ  ضــعروظــا؛  شغروس  طضاشتئ   -٣

الطصاتات فضئر سثد طمضظ شغ السالط.
التث  بفرض  السالمغئ؛  بالدرغئئ  تاسطص  طسائض   -٤
افدظى طظ الدرغئئ السالمغئ سطى الحرضات طاسثدة 

الةظسغات، خاخئ شغ أجعاء جائتئ ضعروظا. 
شعض تساطغع طبض عثه الثول سئر عثه المآتمرات 
الماضررة أن تسالب طبض عثه الصداغا الضئغرة الحائضئ؛ 
جغاجغا  الماأزطئ  السالمغئ  الزروف  ظض  شغ  وخاخئ 

واصاخادغا؟
الصمئ  عثه  إن  ظصعل:  السآال  عثا  سطى  اإلجابئ  صئض 
طبض  تئتث  الاغ  افخغرة  وق  افولى  لغسئ  روطا  شغ 
عثه المسائض، ولغسئ افولى وق افخغرة الاغ تثرج 
تطئص  وق  ورق،  سطى  تئر  سظ  سئارة  ظزرغئ  بصرارات 
شغ  صئطعا  سصثت  شصث  السمطغ.  العاصع  شغ  ذلك  بسث 
شغ  الضئرى  الخظاسغئ  السئع  الثول  صمئ  السام،  عثا 
ووضسئ   ،٢٠٢١/٥/٢١ صطغطئ  أحعر  صئض  لظثن 
صرارات طظعا: اإلظساش اقصاخادي لطاساشغ طظ افزطئ 
المالغئ، وطظعا وضع براطب لمضاشتئ الاشغر المظاخغ، 
باإلضاشئ  ضعروظا،  جائتئ  لمضاشتئ  الطصاتات  وتعشغر 
وجعرغا  والخغظ  بإغران  تاسطص  جغاجغئ  ططفات  إلى 
السحرغظ  لطثول  الصمئ  عثه  أن  والتصغصئ  وغغرعا. 
تغث  جابصاتعا؛  طظ  تسصغثا  أضبر  ظروف  شغ  جاءت 
إظعا جاءت بسث شارة اظصطاع ذعغطئ طظث بثاغئ جائتئ 
ضعروظا؛ تغث تسططئ طبض عثه الصمط بسئإ ضعروظا 
تحرغظ   ٢١-٢٢ شغ  صئطعا  سصثت  صمئ  آخر  وضاظئ 

الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢٠ شغ الرغاض.
وافطر الباظغ: أظعا جاءت شغ ظض تفاصط بسخ افزطات 

السغاجغئ طبض:
١- صدغئ إلشاء خفصئ الشعاخات الفرظسغئ فجارالغا، 
والتطش  جاظإ  طظ  شرظسا  بغظ  أزطــئ  أتثبئ  الاغ 

البقبغ (أطرغضا وأجارالغا وبرغطاظغا) طظ جاظإ آخر.
أطرغضا  بغظ  واقصاخادغئ  السغاجغئ  المحاتظات   -٢
سظ  بالاثطغ  السمطغئ  الخغظ  براطب  وخاخئ  والخغظ 
وباتعغض  الثارجغئ،  الاةارغئ  المساطقت  شغ  الثوقر 
سظ  سئارة  وعغ   - الــثوقر  طثخرات  طظ  ضئغر  صسط 
جظثات خجغظئ بالثوقر افطرغضغ - تعلاعا إلى سمقت 
السغاجغئ  الصداغا  إلى  إضاشئ  الثعإ،  إلى  أو  أخرى 
وتاغعان  الةظعبغ  الخغظ  بئتر  الماسطصئ  الحائضئ 

وغغرعا.
٣- المحاتظات بغظ دول أوروبا خاخئ بغظ برغطاظغا 
طظاذص  وسطى  الئتري،  الخغث  طظاذص  سطى  وشرظسا 
الظفعذ  سطى  المتسعبئ  الثول  شغ  السغاجغ  الظفعذ 

الئرغطاظغ ضاعظج.
ذرغصئ  بسئإ  ــئ  زال وطــا  تثبئ  الاغ  ــئ  افزط  -٤
أدارت  وضغش  أششاظساان،  طظ  افطرغضغ  اقظستاب 
افذطسغ  ظعرعا لقتتاد افوروبغ، ولمظزعطئ تطش 

السسضرغئ.
تفاصط  ظض  شغ  جاءت  الصمئ  عثه  أن  البالث:  افطر 
أزطئ ضعروظا وطا غظاب سظعا طظ طحاضض سرغدئ بغؤغئ 

واصاخادغئ وغغرعا.
والمآجسات  المظزعطات  لعاصع  الماابع  الظاظر  إن 
الظصث  وخظثوق  الئظك  طبض:  السالمغئ  اقصاخادغئ 
الثولغغظ، وطظاثى الثول السحرغظ أو الثول البماظغ 
ضالمظزعطات  تماطا  أخئتئ  صث  أظعا  غرى  الخظاسغئ، 

تعاشئ صادة التضعطئ اقظاصالغئ إلرضاء غععد
غآضث أن السعدان لظ غةث خريا إق 

يف ظض الثقشئ الراحثة
ـــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)*ـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ  ـ 



 السثد ٣٦٤  ٣       افربساء ٥ طظ  ربغع اآلخر ١٤٤٣ عـ المعاشص١٠ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢١ طـ  

اإلجقطغئ  الرابطئ  إضساف  طصابض  والصعطغئ،  العذظغئ 
ذلك  طظ  الةغعش  تاى  تسطط  ولط  المسطمغظ،  بغظ 
المثطط الطسغظ بارضغج عثه الفضرة الثئغبئ بض جسطعا 
سصغثة لعط، بثق سظ اإلجقم السزغط، شصث أسطظ التجب 
سطى  تعاشصعما  المعظغغظ  وتةمع  السعداظغ  الحغعسغ 
إخقح الصعات الظزاطغئ، وإسادة عغضطاعا وشص سصغثة 
اجاضمال  غمضظ  وق  ططّح  واجإ  بأظه  وصطسا  وذظغئ، 
اقظاصال الثغمصراذغ دوظه، وخعقً إلى جغح ظزاطغ 
طعتث غائع لطسططئ المثظغئ، وتمسضا بأعمغئ السمض 
البعرة  صعى  ضض  بغظ  الاظسغص  وأولعغئ  المحارك 
المثظغ  اقظاصال  تماغئ  صاسثة  لاعجغع  غآدي  بما 

الثغمصراذغ.
 وشغ ٠٨ آذار/طارس ٢٠٢٠ م، أوردت ختغفئ الحرق 
شغ  اقظاصالغ  السغادة  طةطج  رئغج  "أسطظ  افوجط 
الظزاطغئ  الصعات  عغضطئ  الئرعان،  الفااح  سئث  السعدان 
وإسادة ترتغئعا وتظزغمعا، بما غاعاشص طع طاططئات الفارة 

اقظاصالغئ لاآدي طعاطعا العذظغئ شغ تماغئ الئقد".
سمقء  وسااده، وترك  ظسط لصث خرج المساسمر بسثته 
غغر  طثططاته،  تظفغث  شغ  سظه،  ووضقء  له،  طثطخغظ 
أظظا ظصعل لطشرب الضاشر وسمقئه المأجعرغظ، إن عثه 
أتضام  سطى  تربئ  الاغ  افطئ  جظج  طظ  الةغعش 
الةظثغئ  بعثه  تحرشئ  وطا  اإلجقم،  وتساصث  اإلجقم 

غا أعض الحام الضرام: عض تاعصسعن أن تترك خعر أحقء حعثاء أرغتا الماظابرة وخعر أجساد أذفالعا الشارصئ 
بضطمات  ترجماه  غمضظ  ق  وداسًا  أضئادعط  شطثات  غعدسعن  وعط  وافطعات  اآلباء  وخعر  الطاعرة،  بثطائعا 
السمغاء  والطاسئ  الثظعع  سطى  اساادوا  طرتئطغظ  صادة  ظثعة  تترك  أن  تاعصسعن  عض  ُتظصض،  بأخئار  أو  ُتضاإ 
فواطر أجغادعط؟! بسث أن ُأحربعا شغ صطعبعط تإ أضض المال السغاجغ الصثر (الستئ) طظ ضرائإ وطضعس 
ظالمئ، وغرصعا شغ ططثات الثظغا الفاظغئ، وأخثوا غسمروظعا صخعرا وطجارع وطظاجعات وطسابر وططاسط، وظسعا 
تزعط طظ اآلخرة، وظسعا أظعط غثًا بغظ غثي اهللا السجغج الةئار، طعصعشعن، وسظ تثاذلعط وجئظعط وخغاظاعط 
طسآولعن؟ إن تطك الخعر واآلعات وأخعات أظغظ الةرتى لط تترك حغؤًا طظ تطك المحاسر المغائ، رغط أظعا 
قطسئ أجماسعط ووصسئ تتئ أبخارعط لضظعا لط تقطج غغرة وظثعة الرجال شغعط. ولغئ افطر اصاخر سطى 
ذلك بض تةاوزه إلى تسغغر افرتال والسربات المتمطئ بافجطتئ البصغطئ طظ أجض صاال المةمعسات المساصطئ 
لمصررات  تظفغثا  اإلجرام  لظزام  لاسطغمعا  تمعغثا  وغغرعا  الارضمان  جئال  شغ  رباذعا  ظصاط  طظ  وإخراجعا 
سظضط  شاثطسعا  وتظعدعا  ضطماضط  لاصعلعا  افوان  آن  أطا  المئارضئ:  الحام  بعرة  أبظاء  غا  الاآطرغئ.  المآتمرات 
تسطط صادة الثل والمعاظئ وسئاد الثرعط والثغظار؟! واسطمعا أن افطئ تظازر طظضط أن تختتعا طسار بعرتضط، 
وتساسغثوا صرارعا المسطعب، وتسطعا صغادتضط لتجب الاترغر؛ الصغادة السغاجغئ العاسغئ المثطخئ الاغ تتمض 

طحروسا طظئبصا طظ خطإ سصغثتضط، تصعدضط ظتع السج والظخر والامضغظ بإذن اهللا.

وطظ عثه السقطات وخش رئغج وزراء ضغان غععد 
المست  ضغاظه  جغران  بأّظعط  الروس  بغظغئ  ظفاالغ 
شغ الحمال، وأّظه وجث لثى الرئغج الروجغ بعتغظ 
شعط  افطظغئ،  ضغاظعط  اتاغاجات  بحأن  خاغغئ  آذاظًا 
وبثا  طعجعد،  غغر  السعري  الظزام  وضأّن  غاتاورون 
وضغان  روجغا  عما  شصط  دولاان  شغعا  المظطصئ  ضأّن 

غععد.
بمرور  الثائظ  السعري  الظزام  صئعل  أغدًا  وطظعا 
الفطسطغظغئ  السعاتض  طظ  المظععب  (المخري)  الشاز 
غمر  خط  خقل  طظ  لمخر  غععد  دولئ  تئغسه  والثي 

سئر افردن وجعرغا ولئظان.
خارجغئ  لعزغر  طحئعه  خغاظغ  تخرغح  أغدًا  وطظعا 
السسعدغئ شغخض بظ شرتان صال شغه لعزغر الثارجغئ 
سطى  جاسثت  (إجرائغض)  "إّن  بطغظضظ:  افطرغضغ 
ولضّظ  المظطصئ،  شغ  والسقم  اإلصطغمغ  اقجاصرار 
شطسطغظغئ  دولئ  بصغام  غضعن  الضاطض  اقجاصرار 
وساخماعا الصثس"، شالسسعدغئ وسئر عثا الاخرغح 
اقجاصرار  وجعد  شغ  غععد  دولئ  بفدض  تصر  الشرغإ 
عع  لغج  لضّظه  زسمعا،  تسإ  المظطصئ  شغ  اإلصطغمغ 

اقجاصرار السالمغ الضاطض.
وطظ سقطات العحاحئ أغدًا دشاع أربع سحرة دولًئ 
سربغًئ سظ اقظاعاضات الخغظغئ الفزغسئ ضث طسطمغ 
اإلغشعر شغ ترضساان الحرصغئ وعثه الثول عغ: طخر 
واإلطارات  وشطسطغظ  ولئظان  والسراق  والسسعدغئ 
والغمظ والسعدان ولغئغا وتعظج والةجائر والمشرب 
الاغ  اإلجقطغئ  الئقد  وطظ  والخعطال،  وطعرغااظغا 
اإلغشعر  طسطمغ  ضث  الخغظ  اظاعاضات  سظ  داشسئ 
طظ غغر الثول السربغئ إغران وباضساان وبظشقدش.

إلى  السربغئ  الثول  عثه  شغه  تصش  الثي  العصئ  شفغ 
تصش  المسطمغظ،  ضث  الخغظغئ  اقساثاءات  جاظإ 
الثول الضئرى السثوة لقجقم إلى جاظإ اإلغشعر ضث 
الخغظ أو تثسغ ذلك سطى افصض ضأطرغضا وبرغطاظغا 
وشرظسا وألماظغا، وتصش طسعا طسزط الثول الشربغئ، 

شغا لعا طظ طفارصئ طثجغئ!
ضض  شغ  السربغئ  لطثول  العابط  المساعى  عثا  إّن 
بظغاظعا،  شغ  الحروخ  سمص  سطى  غآضث  التغاة  طظاتغ 

وغثل سطى طثى عحاحاعا.
طظ  عغ  شصط  لغسئ  العحاحئ  عثه  أّن  سطى 
طظ  أغدًا  عغ  بض  وجصعذعا،  تثاسغعا  اجاتصاصات 
طئحرات صرب زوالعا واظثبارعا صرغئا بإذن اهللا وصغام 

دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى أظصاضعا.

أضث بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج: أظه طا ضان فرباب المضر الشربغ 
أن غاثخطعا شغ الحأن الثاخطغ الاعظسغ لعق ضسش الطئصئ السغاجغئ (تضاطا وطسارضئ) الاغ تسزط الشرب 
وتصر بعغمظاه سطى الئقد وتساظث شغ وجعدعا إلغه، شسمطغات الاتحغث الاغ غصعم بعا تضام طا صئض إجراءات 
٢٥ تمعز/غعلغع وطا بسثعا، إظما عغ رجائض لطثوائر الشربغئ لضسإ دسمعط شغ رجعع ذرف أو بصاء آخر شغ 
التضط، تاى الرئغج صغج جسّغث الثي سارض عثه الاثخقت، إظما سارضعا فظعا لط تضظ لخالته، وأضاف 
الئغان: لصث ضحفئ عثه الاثخقت ظزرة الشرب لاعظج سطى أظعا طتمغئ تابسئ لظفعذه ق غةعز أن تثرج سظ 
الثط السغاجغ المرجعم لعا، ضما ضحفئ أن الخراع بغظ الطئصئ السغاجغئ (تضاطا وطسارضئ) لغج جعى 
خراع دولغ سطى الظفعذ بأدوات طتطغئ، لثلك شإظظا شغ تجب الاترغر ق ظسظغ أظفسظا بعثه الطئصئ السغاجغئ 
جعاء طظ ضان طظ أتئاع ظزام التماغئ الفرظسغئ أو طظ ضان طظ أتئاع الرساغئ اإلظةطغجغئ أو افطرغضغئ، فن 
طسرضاظا التصغصغئ عغ طع اقجاسمار ظفسه، وظتظ ظسمض سطى صطسه طظ جثوره بسمطغئ تشغغر حاططئ تحمض 
الثجاعر  غطال  الاشغغر  وعثا  اإلجقم،  أجاس  سطى  راحث  تضط  وإصاطئ  سطغظا،  شرضعا  الاغ  المظزعطئ  عثم 

والسغاجات وتشغغر العجط السغاجغ السمغض وافجعجة الاغ تتمغ الظزام.

شغ ظض الثقشئ وتتضغط الحرع.
- غةث تجبا طئثئغا تئظى إسادة اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ، 
ولط غصش سظث حسارات شدفاضئ، وخاغ طحروسا إجقطغا 
طاضاطق طفخق، دجاعرا وأظزمئ تفخغطغئ تظزط التغاة 
بأدق تفاخغطعا داخطغا وخارجغا، وتئظى صداغا المسطمغظ 
أغظما وجثوا وتمض لعط إجقطا سالمغا ق غسارف بتثود 
دولئ،  ورجال  ضصادة  أتئاسه  وأسث  أسراق،  وق  ألعان  وق 
وجطتعط ببصاشئ اإلجقم، شأوجث شغعط الصثرة السةغئئ 
سطى شعط السغاجئ وإدارة الثولئ باصاثار إدارة سصائثغئ 
طئثئغئ، طا أرسإ الضفر ضطه وسمقءه شثاض طسعط تربا 

ق ععادة شغعا.
خقخئ الصعل:

- ظسغح خراسا دولغا بغظ دول اجاسمارغئ طاظاترة شغما 
بغظعا سطى المخالح.

تض  سظ  وسةجه  الرأجمالغ  المئثأ  جصعط  ظسغح   -
طحضقته، وجصعط صغمه وشحض دوله.

- ظسغح جصعط التض السسضري لطسغطرة سطى الحسعب.
الثولئ  أطرغضا  رأجعا  وسطى  غربغئ  طةامسات  ظرى   -
بغظ  رابط  ق  طاحزغئ  ظفسعا  سطى  طظصسمئ  افولى، 
طضعظاتعا، اجافتطئ شغعا السظخرغئ الصاتطئ، طةامسات 
عجغطئ بق اظاماء وق وقء، ق تمطك أجئاب التغاة، ق صئض 

لعا بأعض اإلجقم.
سروحعط،  عجغطئ  جثورعط،  طظصطسئ  تضاطا  ظرى   -

جظثعط سخا جظثي غظثره السعس.
- وشغ المصابض ظرى إجقطا خاسثا غمطك ذاصات جئارة 
ق صئض لطضفر بعا إن عغ اجازطئ بثقشئ راحثة وصغادة 

طثطخئ طآعطئ.
- ظرى شرخئ ذعئغئ تصعل لطمسطمغظ عثا زطاظضط صث 
أظطضط شعئعا عئئ أجث الحرى واصعروا سثوضط وأصغمعا 

خقشاضط، شالحرف غظازرضط وأظاط أعض له.
- آطظا بثالص الضعن وطثبره بغثه طصالغث افطعر، ظاخر 
أولغائه وطثل أسثائه، وسث ووسثه التص، تضط وتضمه 
ساطئ  المسطمغظ  خثور  غحرح  أن  اهللا  ظسأل  الفخض. 
خقشاعط،  وإصاطئ  دغظعط  لظخرة  خاخئ  الصعة  وأعض 
الاترغر،  تجب  شغ  إخعاظعط  بأغثي  أغثغعط  شغدسعا 
شغحرشظا اهللا وإغاعط وغةري ظخره سطى أغثغظا وأغثغعط، 

 شظفعز بسج الثظغا وضراطئ اآلخرة

وتسارض المخالح، وتالئ سثاء بغظ التطفاء. 
٢- المئثأ الرأجمالغ الماتضط شغ السالط:

شخض الثغظ سظ التغاة، وجسض طصغاس افسمال الظفسغئ 
وإذقق الترغات، والاترر طظ ضض الصغط، وظحر اإللتاد 
تفاك  طفضضئ  طةامسات  أوجث  والحثوذ  والاتطض 
وسظخرغئ  صعطغئ  طظ  خطغرة  طةامسغئ  أطراض  بعا 
وتغارات غمغظغئ طاطرشئ وسخابات الةرغمئ المظزمئ 
لتماعا  وأشصثتعا  المةامسات  طجصئ  والمثثرات، 
وتماجضعا وجسطاعا طةامسات عجغطئ ضسغفئ ق تصعى 

سطى طعاجعئ افزطات والاتثغات.
السغاجغ  بإذاره  الظفسغ  الرأجمالغ  المئثأ  إن 
الثغمصراذغ وازدواجغئ طساغغره، والشاغئ تئرر العجغطئ، 
شأوجث  الثول،  وبغظ  المةامع  داخض  خراسات  خطص 
شغ  أغرصاعط  طثطرة  وروتغئ  وإظساظغئ  أخقصغئ  صغما 

طساظصع طظ العتض طظاظ.
اصاخاده  سطغه  أصام  الثي  لطمئثأ  الفاجث  افجاس  إن 
(الظثرة الظسئغئ) خظع أزطات وأوجث تطعق بحسئ وتحغئ 

وأظاب رأجمالغغظ جحسغظ واتاضارت صاتطئ.
خقخئ الصعل إن المئثأ الرأجمالغ خجان حرور وخاظع 
الثطار  أوجث  صثطه  وذؤئ  أغظما  الحسعب،  طآجغ 
واقجاسئاد.  والةعع  الفصر  وظحر  والفساد  والثراب 
أوجث أزطات تسخش بالظزط الرأجمالغئ وأظعر سةجعا 
سظ تض المحضقت الاغ تعاجه اصاخاداتعا وأطراض 
طةامسعا، شق تضاد تةث دولئ شغ السالط إق وأرعصاعا 

الثغعن، وتفحئ شغعا افطراض.
إن الترغئ والثغمصراذغئ والسطماظغئ والسعلمئ الاغ ضاظئ 

عغ التض، أخئتئ عغ أخض الثاء وأس الئقء.
٣- تال افطئ اإلجقطغئ:

إن الظاظر شغ تال افطئ غةث:
- ختعة إجقطغئ شغ سمعم بقد المسطمغظ، وارتفاع 

طظسعب العسغ سظث افطئ خظساه افتثاث.
- سثاء لطمساسمر وأدواته.

- بعرات تةااح بقد المسطمغظ ترغث تشغغرا تصغصغا، طا 
أضسش التضام وأشصثعط جظثعط وجسض ظفعذ اقجاسمار 

شغ طعإ الرغح.
وصعى  سام  رأي  له  أخئح  صث  الثقشئ  طحروع  غةث   -
حسئغئ تآغثه شغ جمغع الئقد اإلجقطغئ، وتطعفا لطسغح 

إق لطادتغئ شغ جئغطه، والثب سظه طصاثغظ بأجثادعط 
بظ  وطعجى  زغاد،  بظ  وذارق  العلغث،  بظ  خالث  أطبال 
ظخغر، وسصئئ بظ ظاشع، والصسصاع بظ سمرو وخقح الثغظ 
افغعبغ، وجغش الثغظ صطج، وطتمث الفاتح، وخعغإ 
الروطغ... وطا دشسعط لقلاتاق بعثه الةظثغئ إق اباشاء 
إتثى التسظغغظ الظخر أو الحعادة. ولظ تساطغع صعة 
شغ افرض ترف عثه الةغعش سظ سصغثتعا وسصغثة 
عثا  لتماغئ  أظفسعط  ظثروا  الثغظ  افذعار،  أجثادعا 
الثغظ، ضاربغظ بفضرة العذظغئ الثئغبئ سرض التائط، 
ضطمئ  إلسقء  المسطمعن  أجثادعط  صاتض  وصث  ق  ضغش 
اهللا، بشخ الظزر سظ صعطغاتعط وأوذاظعط، شصث صاتض 
التئحغ ضافاً إلى ضاش طع الفارجغ والصرحغ والروطغ، 
وأساد خقح الثغظ افغعبغ الضردي بغئ المصثس إلى 
تدظ افطئ اإلجقطغئ، شاصاثوا غا جغعش المسطمغظ 
اإلجقم  وتمطعا  الئطثان  شاتعا  الثغظ  افبطال  بعآقء 
الدالئ  الئحرغئ  إلخراج  والةعاد،  بالثسعة  السالط  إلى 
طظ سئادة السئاد إلى سئادة رب السئاد. وذلك ق غضعن 
إق شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
الظئعة، الاغ تطئص أتضام الحرع التظغش. شضعظعا أظخار 

 عثا الثغظ، تظالعا بعاب الثظغا واآلخرة
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر

   شغ وقغئ السعدان

تامئ: سصغثة جغعحظا عغ اإلجقم السزغط وق طضان لطعذظغئ الظاظئ بغظعا

تامئ ضطمئ السثد: عض الفرخئ طااتئ لطمسطمغظ إلصاطئ الثقشئ؟

طآجسات  سظ  تخثر  الاغ  المآحرات  عغ  ضبغرة 
جغاجغئ  وطساغغر  تخظغفات  تدع  طاسثدة  دولغئ 
وإظساظغئ واصاخادغئ لةمغع طةامسات ودول السالط، 
وتاسطص بمساعغات طسغحغئ طثاطفئ، وغالئًا طا تضعن 
لعثه المآحرات دققت طعمئ وذات طشجى، وتسائر 
بتسئعا،  واظثفاضًا  ارتفاسًا  الثول  تخظش  طصاغغج 
شُائّغظ درجات الثول وشصًا لاطك المصاغغج، وطظ آخر 
عثه المآحرات الاغ خثرت طآحر العحاحئ، وعع 
طآحر غاسطص باماجك الثول أو تفضضعا، وصعتعا أو 

ضسفعا، واجاصرارعا أو سثم اجاصرارعا.
المآحرات  عثه  طبض  شغ  السربغئ  الثول  وضسادة 
والدسش  العحاحئ  شغ  سالغئ  طساعغات  تصصئ  شصث 
والاردي، ضما ضاظئ تتصص طظ صئض طساعغات سالغئ 
شغ سثم الحفاشغئ والفساد، وق غاأخر سظعا إق بسخ 

الثول افشرغصغئ الماثطفئ جثًا.
وشصًا  الثول  بعا  تمااز  الاغ  العحاحئ  طساظغ  وطظ 
اجاصطابات  وجعد  السغاجئ  شغ  المآحر:  لعثا 
وشغ  وخراسات،  اتاةاجات  غخاتئعا  حثغثة 
اقصاخاد وجعد اظعغارات اصاخادغئ وشصثان السمقت 
واظثفاض  جظعظغ،  بحضٍض  افجسار  وارتفاع  لبئاتعا، 
وضثا  حاضطعا،  وطا  الفصر  وزغادة  المسغحئ،  طساعى 
تصثغط  ضاظسثام  افخرى  التغاة  طةاقت  جائر  شغ 
الثثطات، وترّدي افوضاع الساّطئ، وخطثطئ السقصات 

بغظ الطئصات المةامسغئ وتظاشرعا.
وق شرق بغظ الثول السربغئ طظ تغث ظععر سقطات 
بالثول  تعخش  الاغ  تطك  جعاء  شغعا،  العحاحئ 
ضالسسعدغئ  السطظ  شغ  المساسمر  لطشرب  المعالغئ 
ظفسعا  تسمغ  الاغ  الثول  أو  وافردن،  واإلطارات 
شغ  الشرب  وتعالغ  ضسعرغا  طصاوطئ  أو  طماظسئ 
ضسعرغا،  شمخر  جعاء،  العحاحئ  شغ  شضطعا  السر، 
والسسعدغئ ضالسراق، والمشرب ضالةجائر، شضطعا جعاء 

شغ تردي طساعغاتعا سطى ضض افخسثة.
الثول  عثه  شغ  التثغبئ  العحاحئ  سقطات  وطظ 
واجاماسه  لطسعدان  غععد  ضغان  طظ  وشث  زغارة 
أول  الفرغص  السعداظغئ  المسطتئ  الصعات  بصائث 
دصطع  تمثان  طتمث  وبظائئه  الئرعان  الفااح  سئث 
سئث  المثطعع  العزراء  وبرئغج  بتمغثتغ  المسروف 
لقخقح  بمتاولئ  العشث  ذلك  وصغام  تمثوك،  اهللا 
شطط  وعضثا  الماخارسغظ،  السعداظغغظ  الصادة  بغظ 
غةث تضام السعدان السمقء أشدض طظ ضغان غععد 

لطصغام بثور العجاذئ بغظعط!

عحاحئ افظزمئ السربغئ طظ سقطات اجاتصاق جصعذعا
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 

يا أهل الشام: آن األوان لتخلعوا قادة الذل والمهانة
وعباد الدرهم والدينار

لفوصاف  الساطئ  والعغؤئ  الغمظ  سطماء  رابطئ  ظزماه  طآتمر  الماضغ  افول  تحرغظ   ٢٨ شغ  خظساء  شغ  سصث 
شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  وجه  وصث  عثا  والاتثغات".  الفرص  اإلجقطغئ...  سظعان "العتثة  تتئ 
وقغئ الغمظ شغ بغان ختفغ أخثره اقبظغظ ٢٠٢١/١١/١م، رجالئ إلى السطماء المآتمرغظ شغ خظساء، صال 
شغعا: إن السمض لاعتغث أطئ اإلجقم بإصاطئ دولئ الثقشئ صدغٌئ طخغرغئ فظعا طئسُث سج المسطمغظ، وجرُّ 
طظساعط وصعتعط، وفظعا أوقً وآخرًا شرٌض وأي شرض، ولفئ الئغان إلى أن التضط باإلجقم لظ غاتصص شغ 
ظض دولئ تثطط بغظ اإلجقم والسطماظغئ، ضمظ تثود رجمعا الشرب الضاشر. طآضثا أن اإلجقم دون دولئ 
ق غمضظ أن ُغطئص ضاطًق، فن أتضاطه ق غمضظ تطئغصعا دون خطغفئ، شق تصام التثود وق تفاح الفاعح، وصث 
خثق رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «َوِإظََّما اْإلَِطاُم ُجظٌَّئ ُغَصاَتُض ِطْظ َوَراِئِه َوُغاََّصى ِبِه». شق تةسطعا عثا المآتمر ظسثئ سظ 
غغره طظ المآتمرات الاغ سصثت شغ السابص بط اظصدئ. وأوضح الئغان: رشسئ شغ المآتمر حسارات رظاظئ، 
شغما سظعان المآتمر ق غحغر إلى طظعب حرسغ طظ اإلجقم، أو تاى خطئ لاتصغص وتثة افطئ اإلجقطغئ، 
اقساثال،  طسمى  تتئ  الشربغئ  الطرغصئ  سطى  اإلجقم  باطئغص  المظادغظ  غفدح  جئتاظه  اهللا  أن  شاسطمعا 
المّثسغظ السمض سطى تتضغط اإلجقم وتعتغث بقد المسطمغظ بأسمال طةاظئئ لطتص والخعاب. وخاط الئغان 
طثضرا: جعف غسامر الشرب الرأجمالغ وسطى رأجه أطرغضا المةرطئ وبرغطاظغا الماضرة شغ الطسإ بأوراق حاى 
الخادصغظ،  المسطمغظ  سطى  وتأغغثه  ظخره  وغظجل  بزععره  اهللا  غأذن  أن  إلى  التص،  ظععر  دون  لطتغطعلئ 

بثولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

الحكم باإلسالم لن يتحقق  ظل دولة
تخلط ب اإلسالم والعلمانية

التدخالت الخارجية  تونس
جريمة دولة هشة ووسط سيا عفن



 افربساء ٥ طظ  ربغع اآلخر ١٤٤٣ عـ المعاشص١٠ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢١ طـ  ٤     السثد ٣٦٤

الثارجغئ  وزارة  "ظفغ"  أّن  باضساان:  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سظ  خادر  ختفغ  بغان  أضث 
الةعي  المةال  بمعجئه  الماتثة  العقغات  تساثثم  رجمغ  اتفاق  سظ  إن،  إن  جغ  حئضئ  لاصرغر  الئاضسااظغئ 
الئاضسااظغ لطصغام بالسمطغات اقجاثئاراتغئ والسسضرغئ شغ أششاظساان، عع لغج ظفغا بض تأضغث له. وضحش الئغان: 
أن العقغات الماتثة ظّفثت طآخرًا ضرباغظ بطائرتغظ دون ذغار، اجاحعث شغعما أضبر طظ ابظغ سحر طسطما، 
وضان ذلك باجاثثام طمر سئر المةال الةعي الئاضسااظغ، أذطص سطغه الطغارون افطرغضغعن طمر "الئعلغفارد". 
أن  بسث  الثطفغ،  الئاب  طظ  المظطصئ  إلى  بالسعدة  لئاغثن  شسطغاً  غسمتعن  باضساان  تضام  إّن  الئغان:  وأضاف 
ضسفظا  جئإ  إّن  اصاخادغا،  أو  سسضرغاً،  ضسفاء  فظظا  لغج  الفعضعي  وضسظا  إّن  افطاطغ.  الئاب  طظ  غادرعا 
عع الصغادة السغاجغئ والسسضرغئ المعالغئ فطرغضا، الساسغئ لاتعغض عجغماعا إلى ظخر، وأوضح الئغان لدئاط 
بسث غعم، وجغعاخطعن تصثغط افسثار  تضاطظا لقجقم والمسطمغظ غعطاً  خغاظئ  الئاضسااظغئ: جاجداد  الصعات 
لتماغئ طخالح الشرب طظ خقل تظفغث حروط خظثوق الظصث الثولغ وصرارات افطط الماتثة، شاصاطسعا عثا الظزام 
الثولغ، وإق شإن عآقء التضام الثعظئ جغسامرون شغ الادتغئ بمخالتظا اقجاراتغةغئ. لصث عّغأ اهللا جئتاظه 
وتسالى لضط شرخئ ذعئغئ لضسر الظزام الثولغ بإصاطئ الثقشئ وتعتغث باضساان وأششاظساان وآجغا العجطى شغ 
ظض دولئ واتثة. ضما أن العقغات الماتثة طرغدئ وعغ لغسئ شغ وضع غمضظعا طظ العصعف أطاطضط، شأذغتعا 

بعآقء التضام المعالغظ فطرغضا طظ خقل إسطاء الظخرة لتجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.

أطرغضا الاغ وضسئ عثا الصرار لطتفاظ سطى طخالتعا 
وظفعذعا شغ جعرغا الاغ غمبطعا ظزام أجث.

ترضغا  عع  الفرات  حرق  غةري  سما  التاضر  الشائإ 
الاغ جاسثت ضبغرًا شغ الدشعط افخغرة سطى الةاظإ 
الضردي لطسعدة فتدان الظزام سئر إسقظعا سظ سمض 
سسضري لط غأخث المعاشصئ افطرغضغئ، بض تط اجاشقله 
المفاوضات  شغ  وأطرغضا  روجغا  طظ  اجاشقل  أتسظ 
ضشط  وجغطئ  شضاظئ  وافضراد،  الظزام  بغظ  الةارغئ 
سطى الضرد لغج أضبر، شغ العصئ الثي تصعم أدواتعا 
الدشط  أظعاع  ضض  بممارجئ  وشخائض  تضعطات  طظ 
اقصاخادي وافطظغ وتاى السسضري سطى ضض طثطص 
شغ البعرة، شغ خعرة طظ أبحع خعر البعرة المدادة 
الاغ غاصّمخعا عآقء افدوات بشغئ الثدعع لمخالح 
عثه  آخر  ولغج  الثظغا،  طظ  لساسئ  طصابض  الثول 
إخراح  طظ  الحام  تترغر  عغؤئ  به  صاطئ  طا  الدشعط 
المساصطغظ شغ جئض الارضمان تظفغثًا لرغئئ ترضغا شغ 
تطئغص الصرارات الثولغئ الثاخئ بعثا الحأن، وطا تئع 
ذلك طظ طعاجمئ التراك الحسئغ الراشخ لما تصعم به 
العغؤئ بعثا الثخعص. شصث خرج الظاس شغ طزاعرة 
شغ باب الععى صرب التثود الارضغئ اجاظضارًا لخظغع 
العغؤئ، شما ضان طظعا إق أن صاطئ باساصال سثد طظ 

المحارضغظ شغعا.
طا غتخض شغ الحام بحضض سام وطظعا المظاذص المتررة 
شغ الحمال ق غثاطش ضبغرًا سظ بسده، فن طظ غثغر المطش 
السعري واتث، شالةعع والفصر شغ سرف طظ غتارب البعرة 
وغسسى إلجعاض تراك أعض الحام عع طظ طاططئات 
شرضعا  غرغثون  الاغ  اقجاسقطغئ  السغاجغئ  التطعل 
الظزام  طظاذص  وتال  والخظائع،  افدوات  سئر  سطغعط 
تثاشع  ظض  شغ  أجعأ  بض  المظاذص  باصغ  سظ  تثاطش  ق 
الحئاب سطى دوائر العةرة والةعازات لطسفر والعروب 
طظ الةتغط السعري بثل طعاجعاه والثروج سطغه، أطا 
شغ طظاذص البعرة حماقً وعغ طسصث افطض، شإظعا تارضج 
شغعا جمعع البائرغظ الثغظ غاجاغث غطغان تاضظاعط سطى 
الصائمغظ والماظفثغظ الثاضسغظ لما تمطغه سطغعط الثول 

ولع سطى تساب أعض الحام وطخالتعط.
الحام  وبعرة  طثاطفئ  بأذعار  دائما  تمر  البعرات  إن 
عغ أم البعرات وعغ الاغ بغثعا تشغغر وجه المظطصئ 
الخظثوق  خارج  تفضغرعط  بعارعا  أسمض  إن  والسالط 
افسثاء  شأعثاف  إلغه،  جّرعط  غراد  طا  خارج  وشضروا 
طضحعشئ جطغئ، شضان ق بث طظ العمئ والسجغمئ شغ 
الثطا،  باباغ  رجال  وطظ  له،  غثططعن  طا  تتطغط 

وطثططات خادصئ لمعاجعئ طضر افسثاء بعط.
وصعة  صعتك  طسرشئ  المعاجعئ  أولعغات  أولى  طظ  إن 
سثوك، وظتظ شغ الحام بتمث اهللا ظماطك صعة عائطئ 
طادغئ وطسظعغئ، وظماطك أضبر طظ ذلك، الصعة الروتغئ 
الاغ ق غماطضعا أسثاؤظا، والاغ تسائر تاجمئ شغ أي 
طعاجعئ، وطظ غماطضعا عع طظاخر تاماً بإذن اهللا، ولظا 
شغ تارغثظا الضئغر والمحرف دروس وسئر، شمظ غتمض 

اإلجقم ق غعجم ولع تماف سطغه أعض افرض.
لصث خرجئ بعرة الحام هللا وشغ جئغطه، وصثطظا حعثاءظا 
افبرار بظفعس راضغئ وطسّطمئ هللا وساعثظا اهللا بالسمض 
إلزاتئ ذاغعت الحام وإصاطئ تضط اإلجقم، وعثا لظ 
غضعن إق بالافاف التاضظئ الحسئغئ تعل صغادة جغاجغئ 
ق  الحام  شغ  شظتظ  ودولاه،  اإلجقم  طحروع  تتمض 
ظاخر لظا إق اهللا، وطظ تمسك بتئض اهللا شإن اهللا لظ 
َشِإَذا  َشَغْثَطُشُه  اْلَئاِذِض  َسَطى  ِباْلَتصِّ  َظْصِثُف  ﴿َبْض  غثثله 
ُعَع َزاِعٌص﴾، شاهللا غمضر لمظ غامسك بثغظه وحرغساه، 
 
َُّ
وغمضر بأسثائه أطرغضا وأدواتعا ﴿َوَغْمُضُروَن َوَغْمُضُر اهللا

 َخْغُر اْلَماِضِرغظ﴾. شق خعف سطى أعض الحام، شرغط 
َُّ
َواهللا

أن أسثاءعط ضبر واطاتاظعط ضئغر إق أن اهللا ظاخرعط 
هُ إِنَّ  رُ نْصُ نْ يَ هُ مَ نَّ اللَّ رَ لَيَنْصُ ولع بسث تغظ. صال تسالى: ﴿وَ

 ﴾ٌيز زِ يٌّ عَ وِ هَ لَقَ اللَّ

أشادت عغؤئ حآون افجرى والمتررغظ شغ تصرغرعا الثي أخثرته افربساء، بأن افوضاع الختغئ لفجرى المدربغظ 
سظ الطسام تجداد جعءًا غعطاً بسث آخر وباتئ طصطصئ وخطرة لطشاغئ. عثا وصث سصإ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
شغ افرض المئارضئ شطسطغظ سطى ذلك شغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعصسه بصعله: إن اجاظصاذ افجرى طسآولغئ 
افطئ اإلجقطغئ برطاعا وخخعخا الصادرغظ طظعا، شعغ أطر طظ اهللا سج وجض ورجعله الضرغط، إّن ضض صعى افطئ 
التغئ غةإ أن تاترك قجاظصاذ افجرى لثى ضغان غععد وتترغر افرض المئارضئ واصاقع ضغان غععد، شافطئ صادرة 
سطى ذلك وق غخح أن تارك افجرى غثعضعن الخراع وتثعط بأطسائعط الثاوغئ وضأظعط أغاام ق ظخغر لعط، 
شتري بأطئ المطغارغظ أن تساةغإ فطر اهللا ورجعله ملسو هيلع هللا ىلص شغ السمض الساجض قجاظصاذعط. إّن صدغئ افجرى والمسرى 
طارابطاان، وافجرى باتثغعط لطمتاض الشاخإ غسططعن الدعء سطى صدغئ اتاقل المسرى وافرض المئارضئ، 
ورجال ضعآقء ق غةإ أن غارضعا جاسئ طظ ظعار شغ افجر، بض غةإ أن تساظفث ضض الةععد لفك أجرعط شغ التال، 
شصدغاعط ساجطئ تساعجإ السمض الفعري. وإن السضعت سظ ظخرتعط شغه إبط سزغط وطسخغئ هللا ولرجعله، وخغاظئ 

لفطئ ولفجرى الثغظ شظغئ أسمارعط شغ ظطمات جةعن ضغان غععد.

تسامغئ ططغحغات التعبغ شغ طتاخرة طثغظئ طأرب، 
وبسث  الغمظ،  حمال  شغ  عادي  تضعطئ  طساصض  آخر 
جغطرتعا سطى الةعبئ وجئض طراد ذعصئ المطغحغات 
زالئ  وق  جعات،  بقث  طظ  طأرب  طثغظئ  التعبغئ 

المسارك طسامرة.
شإن  الماتثة  لفطط  الاابسئ  العةرة  وضالئ  وتسإ 
إجمالغ سثد الظازتغظ طظ طأرب بسث احاثاد المسارك 
عظاك بطس طائئ وجئسغظ ألش ظازح، وشص تصرغر أخثرته 
العضالئ افطمغئ غعم الثمغج ٢٨ تحرغظ افول/أضاعبر 
٢٠٢١م، ورغط عثا الرصط المععل لسثد الظازتغظ طظ 
طثغظئ واتثة والاغ تسب أخق بأضبر طظ ططغعظغ ظازح، 
شروا طظ الترب شغ طظاذصعط، إق أن أطرغضا لط تاثخض 
الصعات  تاخرت  سظثطا  تثخطئ  ضما  إظساظغئ!)  (لثواعٍ 
التضعطغئ طثغظئ التثغثة، وألجطاعا باتفاق جاعضععلط 
الثي غمظع دخعل الصعات التضعطغئ إلى التثغثة بسث 

أن ضاظئ صاب صعجغظ أو أدظى طظ دخعلعا.
ضما أوصفئ أطرغضا المسارك تعل خظساء، بسث أن اصارب 
الةغح التضعطغ طظعا، لثواعٍ إظساظغئ لاسطغ أطرغضا 
عظاك  المسارك  قجامرار  الضاشغ  العصئ  لطتعبغغظ 
والاغ  بالظفط  الشظغئ  المثغظئ  سطى  السغطرة  فعمغئ 
تضاسإ أعمغئ اجاراتغةغئ شغ الترب الثائرة شغ الئقد 

طظث جئع جظعات.
وتتاول تضعطئ سئث ربه عادي أن ترضج شغ إسقطعا 
طأرب،  طسارك  أظاةاعا  الاغ  اإلظساظغئ  الةعاظإ  سطى 
سطى  أطرغضا  تسغطر  الاغ  الثولغئ  المظزمات  أن  إق 
طظ  السضج  سطى  بض  باقً،  لثلك  تسطغ  ق  طسزمعا، 
ذلك شصث زار المظسص افطمغ لطةععد اإلظساظغئ طظطصئ 
السئثغئ شغ طأرب بسث اجاغاح التعبغغظ لعا، طا غسظغ 

إجظادًا جغاجغاً لطةماسئ غغر المسارف بعا دولغاً.
ورغط أن طا غسمى الةغح العذظغ غثاشع بصعة سظ 
طسامرة  لصغاداته  التعبغغظ  اخاراصات  أن  إق  المثغظئ 
وغاط حراؤعط وتتعغطعط لخالح الةماسئ، سقوة سطى 
بمأرب،  المتغطئ  لطصئائض  التعبغئ  المطغحغات  اخاراق 
ضض ذلك جعض تصثطعا ظتع المثغظئ، الاغ تسائر آخر 
طا  عادي،  ربه  سئث  تضعطئ  لثى  الحمالغئ  المساصض 
غةسض شضرة تصسغط الغمظ طضرجئ سطى أرض العاصع، 
خخعخا بسث تتعل السمطئ الغمظغئ إلى سمطاغظ بسسر 
لطتعبغغظ  تابسئ  سمطئ  السمقت؛  جعق  شغ  طثاطش 

وسمطئ تابسئ لطتضعطئ.
أخرى  جئعات  شاح  عادي  ربه  سئث  تضعطئ  وتتاول 
إق  طأرب،  طسارك  سطى  الدشط  لاثفغش  حئعة  شغ 
تاعالى  بالمثغظئ  المتغطئ  المظاذص  جصعط  أخئار  أن 

أطرغضا تفسح املةال لطتعبغني 
بالاصثم يف طأرب

ـــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا باذغإ – وقغئ الغمظـ  ــــــــــ

طظث  الحام  أعض  سطى  المسامر  الاآطر  جفغظئ  تسسى 
اظطقق بعرتعط صئض أضبر طظ سحر جظعات إلى الرجع 
شغ طتطاعا افخغرة، والاغ تساعثف إجعاض تراك 
المسطمغظ شغعا ضما شسطعا طظ صئض شغ بصغئ البعرات 
وأرعصئ  الماآطرغظ  الحام  بعرة  أرصئ  شصث  افخرى، 
ضاعطعط، بسئإ صعتعا وتمغجعا سظ غغرعا بما اطاطضاه 
طظ تاضظئ حسئغئ صعغئ، دشسئ الثول إلى تشغغر الضبغر 
طظ العجائض وافجالغإ شغ الاساطض طسعا واجائثال 
أخرى بعا، لضظعا لط تشغر شغ افعثاف وق شغ الطرغصئ.

الشرب الثي خاض بعرة صئطظا وتثطص بعا طظ التضط 
الثي  الطرغص  غسرف  اقجائثادي  الضظسغ  الضعظعتغ 
تسغر به أي بعرة شغ العخعل فعثاشعا. ولثلك ضاظئ 
دوائر خظع الصرار تصش بالمرخاد لطبعرة بسث أن سّرشاعا 
بأظعا بعرة المسطمغظ وتساعثف إسادة اإلجقم إلى 
الثراجات  طراضج  وّجعئ  ولثلك  أخرى.  طرة  التغاة 
خطط  طظ  غطجم  طا  بضض  لاجوغثعا  اقجاراتغةغئ 
الطرغص.  سطغعا  وتصطع  البعرة  تصثم  تسغص  جغاجغئ 
وضما أخئح طسروشاً أن اقرتئاط بالثول الثارجغئ وأخث 
الثول  طظعا  ولةئ  الاغ  الئعابئ  عع  السغاجغ  المال 
إلى داخض البعرة، طع أن عثا افطر لط غضظ بالسععلئ 
الاغ تخعروعا ولضظعط ظةتعا شغ الظعاغئ بالثخعل، 
طثططات  لاظفغث  الطرغص  لفاح  الئثاغئ  ضاظئ  وعظا 
وسطى  سثة  دول  ذلك  شغ  جاسث  وصث  المةرطغظ. 
بمسار  تأبغرعما  خش  الطاان  وصطر  السسعدغئ  رأجعا 
البعرة بسث أن ظفثتا طعماعما وأغرصاا البعرة بالمال 

السغاجغ المسمعم الصثر.
وفن ضبغرًا طظ البائرغظ ق غماطضعن التظضئ السغاجغئ 
لعا  غثطط  طا  وضحش  البعرة  بعخطئ  إلدارة  الضاشغئ 
شت  شغ  جصطعا  شصث  بعا  الماربخغظ  أسثائعا  طظ 
المثطخعن  إق  طظه  غظُب  لط  الثي  والثسط  اقرتئاط 
الخادصعن الثغظ تمئ إزاتاعط سظ الاأبغر الفسطغ شغ 
صرار البعرة، شغ غمرة اقظثشاع خطش الماسطصغظ الثغظ 
اإلطضاظغات  ضض  طظ  اقرتئاط  دول  طثابرات  طّضظاعط 
الاغ تدمظ تتضمعط بمفاخض البعرة وتظفغث أجظثات 
الثول لطسغر بعا إلى تافعا، وعثا بإذن اهللا لظ غضعن.

وخطئ  أغظ  وإلى  السغاجغ  الحص  إلى  وباقظاصال 
جسغعا  شغ  وطظزمات  دول  طظ  وأدواتعا  أطرغضا 
شغ  السمغض  ظزاطعا  أرضان  وتبئغئ  البعرة  إلجعاض 
سطى  طظخإٌّ  الفارة  عثه  شغ  الارضغج  شإن  دطحص، 
تسطمعا  الاغ  (افطاظئ)  الفرات،  حرق  صدغئ  طسالةئ 
تجب السمال الضردجااظغ وشرسه السعري تجب اقتتاد 
لطظزام  تسطغمعا  إسادة  أوان  آن  والاغ  الثغمصراذغ، 
شغما  الصغادي  أتمث،  حاعغظ  ضحفه  طا  وعع  المةرم، 
طضعظات  أتث  الضردي،  العذظغ  المةطج  غسمى 
ظزام  بأن  لطشرب،  المعالغ  السعري  العذظغ  اقئاقف 
إصطغط  شغ  الضردجااظغ  السمال  تجب  طع  اتفص  أجث 
ضردجاان السراق شغ بثاغئ البعرة سطى اظستاب الظزام 
طظ بسخ طظاذص حمال حرق جعرغا وتسطغمعا لتجب 
اقتتاد الثغمصراذغ بعثف تتغغث المضعن الضردي سظ 
التراك البعري، وتفرغ الظزام لطةئعات افضبر جثعظئ، 
وبتسإ أتمث شإن اقتفاق المثضعر غاطثص شغ أظه 
إذا بصغ الظزام وتط الصداء سطى التراك البعري سظثئٍث 

لظ غثاطش الطرشان شغ إسادة افطاظئ.
اإلدارة  شغ  طخثر  سظ  ظصطئ  إسقطغئ  طخادر  وضاظئ 
الثاتغئ الضردغئ صعله إن طفاوضات تةري بغظ طسآولغظ 
ضئار شغ تجب اقتتاد الثغمصراذغ وظزام أجث برساغئ 
روجغئ وبدعء أخدر أطرغضغ لطاعخض إلى اتفاق شغ 
حمال حرق جعرغا، وعع سغظ طا خرح به آلثار خطغض 
الصغادي شغ تجب اقتتاد الثغمصراذغ سظ اجاسثاده 
لطافاوض طع ظزام أجث بحضض طئاحر، ودسعته لظصض 
التعار الماسطص بصرار طةطج افطظ ٢٢٥٤ طظ جظغش 
إلى دطحص، وعغ خطعة طاصثطئ جثًا لثثطئ طخالح 

تاضظئ بعرة الحام تتئ ضشط الاةعغع واإلشصار
وجفغظئ الاآطر ترجع حرق الفرات

ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث طسازــــــــــ

غعطغاً، وغآضث ذلك طا خرح به الماتثث باجط الصعات 
"إن  الثبغح:  وضاح  الشربغ  الساتض  شغ  المحارضئ 
والةعبئ  طراد  جئض  طثغرغاغ  سطى  التعبغغظ  جغطرة 
طتاشزئ  طثغرغات  آخر  المثغظئ  جصعط  بأن  غآضث 

طأرب، أخئح صرغئا".
تثسط  شعغ  الغمظ،  شغ  شسطه  أطرغضا  تتاول  طا  عثا 
ططغحغا اظصقبغئ سطى تضعطئ (حرسغئ) وشص طساغغرعا، 
ولضظعا ق تأبه لثلك ذالما أن عثه الةماسئ جاتصص 
شغ  البروة  سطى  وجغطرتعا  وظفعذعا  طخالتعا  لعا 
الئقد، وذالما أن الصاطى شغ عثه الترب عط غمظغعن 

ولغسعا أطرغضان.
افخرى  شعغ  عادي،  طظخعر  ربه  سئث  تضعطئ  أطا 
سثن،  شغ  الئرغطاظغ  الظفعذ  طظ  تئصى  سّما  تثاشع 
ذعل  شغ  الغمظ  فعض  الغعطغ  الثم  بظجغش  آبعئ  غغر 
الئقد وسرضعا، ولط غضظ عمعا غعطا طخالح الغمظغغظ 
المظاذص  شغ  الظاس  تال  أخئح  بض  سظعط،  الثشاع  أو 
غطفر  الثي  المغئ  ضتال  جغطرتعا  تتئ  العاصسئ 
أظفاجه افخغرة شغ اظازار الثقص طظ التغاة، شالصاال 
غضاد  لعا  الاابسئ  والمطغحغات  السسضرغئ  الصعى  بغظ 
غضعن غعطغاً، وخعت اقظفةارات والسغارات المفثثئ 
واقغاغاقت غاخثر ظحرات افخئار، وطع اظعغار السمطئ 
المتطغئ ارتفسئ افجسار بحضض طععل، وأطسى الحسإ 
والشاز  العصعد  ذعابغر  سطى  طثطظاً  وأخئح  الغمظغ 
طا  دول  تاظاشج  بغظما  المثسعم.  والرغغش  المظجلغ 
سطى  واإلطارات)  (السسعدغئ  السربغ  الاتالش  غسمى 
بالصاال  لاصعم  المتطغئ  والمطغحغات  الةماسات  تسطغح 
شغ  وبرغطاظغا  أطرغضا  جظعد  سظ  ظغابًئ  بغظعا  شغما 

تظاشسعط المتمعم سطى الظفعذ والبروة شغ الغمظ.
إن التض غضمظ شغ وصش الترب، وسثم اقظخغاع خطش 
طةرد  فظعما  التعبغ  المطك  سئث  أو  عادي  ربه  سئث 
اجمغظ سربغغظ لمحارغع غربغئ تظاشسغئ شغ الئقد، وق 
اقظخغاع خطش ططغحغات السسعدغئ واإلطارات السسضرغئ 

والسغاجغئ فظعا أدوات أخرى لطضاشر المساسمر.
إن اإلجقم صثم لظا تقً واضتاً وطتثدا وعع الاتاضط 
إلغه وإلى ضاابه وجظئ ظئغه سطغه الخقة والسقم، شغ 
دولئ خقشئ سطى طظعاج الظئعة، تتصظ دطاء المسطمغظ 
وتطرد  دغارعط  سظ  وتثود  بروتعط  سطى  وتتاشر 
الضاشر المساسمر وظفعذه وططغحغاته طظ الئقد، وترشع 
راغئ ق إله إق اهللا خفاصئ تةمع بعا باصغ بقد اإلجقم 
وأصالغمه، لاسعد لطمسطمغظ وتثتعط وصعتعط، ولغج 
نَا  لَ سُ رُ  ُ لَنَنْرصُ ا  ﴿إِنَّ تسالى:  صال  بسجغج،  اهللا  سطى  ذلك 

 ﴾ُاد هَ ومُ األَشْ قُ مَ يَ وْ يَ يَا وَ نْ يَاةِ الدُّ نُوا يفِ احلَْ ينَ آمَ الَّذِ وَ

تهم واجبة  المستضعف قائمة ون المسؤولية عن األ

حكام باكستان يسمحون ألمريكا بالعودة إ أفغانستان
من الباب الخلفي بعد خروجها من الباب األمامي

طع تةثد اقتافاقت شغ الثضرى ٩٨ لصغام الةمععرغئ الارضغئ شغ ٢٩ تحرغظ افول/أضاعبر طظ ضض سام! صال 
بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ ترضغا: إن غعم الثل عثا، غاط اقتافال به باسائاره 
الحرغسئ  طظ  والصعاظغظ  التضط  طخثر  إلشاء  أم  والسظئ،  الضااب  بإلشاء  عض  به؟  اقتافال  غاط  الثي  شما  سغثًا، 
وإسطائه لطحسإ؟ أم غاط اقتافال باسعغث الرجال سطى الفسص والظساء سطى الاسري؟ عض غاط اقتافال باظةراف 
حئابظا وطساصئطظا ظتع اإللتاد؟ وخاذإ الئغان المسطمغظ: عض أظاط راضعن سظ دولئ جغاجاعا الثارجغئ تتئ 
جغطرة أطرغضا الضاشرة اقجاسمارغئ؟ ألصعا ظزرة سطى الئقد اإلجقطغئ جمساء! أق تظجسةعن طظ تصغصئ أن السغطرة 
الضاططئ سطى عثه المساتات الحاجسئ شغ أغثي الثول الشربغئ؟ أق ترون أن طظ غفرض سطغظا عثه افظزمئ 
وخطص الئغان طآضثا لطمسطمغظ وفعض ترضغا خاخئ:  عغ دول ضاشرة تساشض برواتظا تتئ افرض وشعصعا؟ 
ق غظاجئضط اقتافال بالةمععرغئ الاغ أصغمئ سطى أظصاض الثقشئ بالثثع والتغض، وبظغئ سطى دطاء سحرات 
اآلقف طظ المسطمغظ الثغظ ُسّطصعا سطى تئض المحظصئ. ظسطط أن عثه لغسئ ططالئضط ورغئاتضط، لضظضط أظاط 
طظ غاسرضعن لضض ذلك بالاجاطضط الخمئ. وبغظما غراضط اهللا جئتاظه أعق لخفئ الثغرغئ، ق غطغص بضط الةطعس 
طضاعشغ افغثي تحاعثون طسطسض الطشغان عثا! سعدوا إلى جععرضط، وأظصثوا أظفسضط طظ عثا الظزام الئاذض 

وأسماله! إن شطرتضط جائسئ وبتاجئ إلى دولئ الثقشئ الراحثة. إذن دسعظا ظسسى لطسمض طساً إلصاطاعا.

يا أهل تركيا: ما هذا الذي تحتفلون به؟!


