
واتثة  دولئ  شغ  ضطعا  ضاظئ  أن  بسث  وأعطه  اإلجقم 
ضاظئ  الاغ  الثولئ  تطك  سثغثة،  صروظًا  السالط  صادت 

ترسى حآون المسطمغظ شسادوا وسجوا.
* خسر المسطمعن بشغاب الثقشئ طضاظاعط وعغئاعط 
ضاظئ  اإلجقم  دولئ  أن  غحعث  والاارغت  الثول،  بغظ 
الاأبغر  لعا  وضان  المةاقت،  حاى  شغ  الثول  أصعى 
ضاظئ  أن  شئسث  افخرى.  الثول  جغاجات  شغ  العاضح 
غصعر  ق  جغح  ذات  الةاظإ  طعابئ  اإلجقطغئ  الثولئ 
تاسابص الثول الضاشرة لظغض رضاعا وإبرام طساعثات 
غتصصعن  المسطمعن  ضان  أن  وبسث  طسعا،  الخطح 
اقظاخار تطع اقظاخار، وضاظئ لعط سجة طا بسثعا سجة، 
أخئتعا اآلن وبسث تقحغ دولاعط أذل حسعب السالط 
ظاعغك  أخق  طضاظئ  لعط  تسث  لط  بض  حأظا،  وأصطعا 
وتاعالى  طتاطئ  المسطمغظ  بقد  شعثه  العغئئ!  سظ 
رأجعا  وسطى  العجغطئ  وضغاظاُتعط  سطغعط  المخائإ 
التضام السمقء ق تترك جاضظا، تاى خار المسطمعن 
غاعصعن لطسط الظخر بسث العجائط المثجغئ والظضسات 
تتسإ  ق  السالط  حسعب  ضض  وأضتئ  الماضررة. 
سطغعط  السثوان  شغ  تاسابص  بض  تسابا  لطمسطمغظ 
ا  َ َ ْ ُ اَعى َعَلْ ُ َأْن َتَ ُ اْألَُم ِش ضما صال الرجعل : «ُي
 ٍ َمِ ْ ُ َي ْ ْ ِقلٍَّة َن َعَِها َفَقاَل َقاِئٌل َوِم ْ اَعى اْألََكَلُة ِإَلى َق َّ َتَ َع َ ْ ِل َوَلَ ْ َّ ُغَاِء ال ْ ُغَاٌء َ ُ َِّ ٌ َوَل ِ َ ٍ َمِ ْ ْ َي ْ َقاَل َبْل َأْنُ ُِ ُ ِفي ُقُل َّ  َّ َف ْقِ ْ َوَلَ ُ َهاََة ِمْ َ ْ اْل ُ ْ ُصُوِر َعُوِّ ُ ِم ْنَا َّ ُّ الُّ ُ َقاَل ُح ْه َ ِ َوَما اْل َّ َل  َ َفَقاَل َقاِئٌل َا َرُس ْه َ اْل

ِت». ْ َ َُة اْل ِ ا َ َوَ
* خسر المسطمعن السغطرة سطى برواتعط وخغراتعط 
اهللا،  أظجل  بما  تتضط  ضاظئ  الاغ  الثقشئ  بجوال 
وتطئص الظزام اقصاخادي اإلجقطغ شاطافت خجائظ 
المسطمغظ بافطعال وتسظ الاغسغر ولط تةث الجضاة 
والرخاء  الثغر  وسط  افتغان،  بسخ  شغ  طساتصغعا 
لما  وخغراتعط  برواتعط  شغ  لطمسطمغظ  اهللا  وبارك 
أن  وبسث  اصاخادعط،  وصعي  شاجاشظعا  حرسه  ذئصعا 
ضان خطغفئ المسطمغظ أترص الظاس سطى بغئ طالعط 
غتاجإ العقة والمسآولغظ، خارت تالظا الغعم بشغاب 

أقيموها أيها المسلمون
 ، إن الثطغفئ عع الثي غصعد المسطمغظ بسث الرجعل
وجمغ خطغفئ لضعظه غثطفه  شغ تضط افطئ ورساغئ 
حآوظعا، وعثا طا بغظاه السظئ المحرشئ وذئصه الثطفاء 
َماُم ُجٌَّة َُقاَتُل  ا اإلِْ َ بسث رجعل اهللا، شسظه  أظه َصاَل: «ِإنَّ
 َ َِل َل، َفِإنَّ َلُه ِب ِ َوَعَ َّ ِه، َفِإْن َأَمَ ِبَْقَ  ََّقىِ  ْ َوَراِئِه َوُ ِم
ُُه»، والثقشئ عغ صدغئ افطئ  ِه ِإْث ِه َفَعَلْ ِ َغْ ًا، َوِْن َأَتىِ  َأْج
المخغرغئ الاغ غةإ سطغعا التفاظ سطغعا تال وجعدعا، 
والسسغ إلسادتعا شغ تال غغابعا والادتغئ شغ جئغض 
ذلك بالظفج والظفغج، لضعظعا الطرغصئ العتغثة الاغ 
بغظعا الحارع جئتاظه وتسالى لضغفغئ تطئغص اإلجقم شغ 
الثاخض وتمطه إلى الظاس شغ الثارج. والثقشئ لغسئ عغ 
طةرد شرض غأبط تارضه وغباب شاسطه، إظعا الضغفغئ العتغثة 
لاطئغص أتضام اإلجقم الاغ صث غضفر طظ ق غطئصعا طما 
غةسطعا شغ صمئ الفروض العاجإ تظفغثعا، إذ ق غطئص 
اإلجقم إق بعا، طما جسطعا تسمى تاج الفروض، شعغ 
شغ طسظاعا تادمظ الامضغظ لقجقم وبسط جططاظه 
شغ افرض باطئغص أتضاطه سطى المسطمغظ شغ الثاخض 
أشدض  وإن  والةعاد.  بالثسعة  ضطه  السالط  إلى  وتمطه 
وأصخر وأظةع ذرغص لطثسعة إلى اإلجقم عع تطئغصه 
جمطئ وتفخغق ضما أطر اهللا جئتاظه وتسالى شغ أرض 
العاصع شغ ظض دولئ وجططان. شطما شاح السططان طراد 
الباظغ طثغظئ جقظغك سام ١٤٣١م وعجم الئظثصغغظ حر 
عجغمئ ودخض المثغظئ طظاخرًا، أسطمه التاجإ أن وشثًا 
فطر  لصاءه  غرغثون  وأظعط  تدر،  صث  غاظغا  طثغظئ  طظ 
طعط. ضاظئ طثغظئ غاظغا تتئ تضط سائطئ تعضع اإلغطالغئ، 
وسظثطا طات ضارلع تعضع افول سام ١٤٣٠م، ولغ التضط 
تعضع  أبظاء  ولضظ  الباظغ،  تعضع  ضارلع  أخغه  ابظ  بسثه 
افول غغر الحرسغغظ باروا وذالئعا بالتضط، شئثأ سعث طظ 
اقضطراب والفعضى والصاال ساظى طظه الحسإ افطرغظ، 
وسظثطا جمسعا بأن السططان طراد الباظغ بالصرب طظعط 
شغ طثغظئ جقظغك صرروا إرجال وشث سظعط. أطر السططان 
طراد رئغج تةابه بالسماح لطعشث بالثخعل سطغه، بط صال 
بضط، طاذا أتى  لرئغج العشث بعاجطئ الارجمان: أعقً 

بضط إلى عظا؟ وطاذا تئشعن؟
صال رئغج العشث: أغعا السططان السزغط، جؤظا ظطامج 

طظضط السعن، شق تثغإ رجاءظا.
- وضغش أجاطغع طساوظاضط؟

وغساثثطعظظا  غزطمعظظا،  أطراءظا  إن  طعقي،  غا   -
ضالسئغث، وغشاخئعن أطعالظا بط غسعصعظظا لطترب.

طحضطئ  عثه  إن  لضط؟  أشسض  أن  أجاطغع  وطاذا   -
بغظضط وبغظ أطرائضط.

- ظتظ أغعا السططان لسظا بمسطمغظ، بض ظتظ ظخارى، 
وأظعط  المسطمغظ،  سثالئ  سظ  ضبغرًا  جمسظا  ولضظظا 
اساظاق  سطى  أتثًا  غضرععن  وق  الرسغئ،  غزطمعن  ق 
جمسظا  لصث  لثغعط.  تصه  تص  ذي  لضض  وأن  دغظعط، 
طمطضاضط،  زاروا  الثغظ  الاةار  وطظ  السغاح،  طظ  عثا 
وأن  وبسطفضط،  برساغاضط  تحمطظا  لثا شإظظا ظرجع أن 

تتضمعا بطثظا لاثطخعظا طظ تضاطظا الزالمغظ.
واجاةاب  الثعئغ،  المثغظئ  طفااح  له  صّثطعا  بط 
السططان لرجاء أعض طثغظئ غاظغا، وأرجض أتث صعاده 
سطى رأس جغح إلى عثه المثغظئ، وتط شاتعا شسًق 
شغ السظئ ظفسعا، أي شغ جظئ ١٤٣١م. عثا طا ضان، 
وعثا طا عع ضائظ صرغئا بإذن اهللا سظث إصاطئ الثقشئ 
 ِ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة ﴿إَِذا َجاء نرَْصُ ابَّ
  ًْفَواجا

َ
ِ أ يَْت اجَّاَس يَْدُخلُوَن يِف ِديِن ابَّ

َ
َوالَْفْتُح  َوَرأ

َفَسبِّْح حِبَْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرهُ إِنَُّه اَكَن تَوَّاباً﴾.
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الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج. لماابسئ الاشطغئ الحاططئ سطى الرابط الاالغ:

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-campaigns/72581.html

Ï…˜£\;jŸÅ·;ÀË—
ــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ

بصطط: افجااذ خطغفئ طتمث – وقغئ افردن

اصرأ شغ عثا السثد:

وأسعاظه  لطشرب  الحرجئ  العةمئ    -
٢ ... وطصثجاته  اإلجقم  سطى      

قحاسال  الساحرة  الثضرى  شغ  طعمئ  تصغغمات    -
٢ ٢ وافخغر) ...     بعرة افطئ (الةجء 
٣ -  المرأة ودورعا شغ اإلجقم ...

٤ ... اهللا  غرتمضط  المسطمعن  أغعا  خقشاضط  إلى  صعطعا    -
٤ ... اآلخرة  طظ  طحاعث    -

المسطمعن جغما  وق  السالط  جظاه  طا  عثا    -
٤ ... الرأجمالغ  الظزام  جغطرة  جراء     
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ضطمئ السثد

طظث أن بسث اهللا جئتاظه وتسالى طتمثًا  برجالئ 
أحثه،  سطى  والضفر  اإلجقم  بغظ  والخراع  اإلجقم 
وصث بثأ خراسًا شضرغًا بتاًا طثة بقبئ سحر ساطًا شغ 
طضئ، وإظه وإن ضان خراسًا شضرغًا لضظه ضان سظغفًا، إذ 
لط غارك الضفار أجطعبًا طظ أجالغإ المصاوطئ والخث 
لعثا الفضر الةثغث إق اتثثوه، تاى تتصص اقظاخار 
المظعرة،  المثغظئ  إلى  بالعةرة  المآّزر  الفضري 
واتتاد الصعة والسططئ طع الفضر الختغح، شأضغفئ 
طرتطئ جثغثة طظ الخراع إلى الخراع الفضري وعغ 
طرتطئ الخراع الثطعي، باأجغج أول ضغان جغاجغ 
صعي  جغح  وتضعغظ  المظعرة  المثغظئ  شغ  لقجقم 
الخراع  شاجامر  الظاس،  إلى  اإلجقم  رجالئ  غتمض 
والثولئ  صرون،  لسائ  والثطعي  الفضري  بحصغه: 
تاعالى  السالط،  شغ  افولى  الثولئ  عغ  اإلجقطغئ 
وضاظئ  تروبعا،  شغ  تعجم  شطط  اقظاخارات،  سطغعا 

خاتئئ الاأبغر افضئر شغ السقصات الثولغئ.
الصرن  أواخر  تاى  الصعة  وتطك  الاأبغر  ذلك  اجامر 
جسط  شغ  غثّب  الدسش  بثأ  تاى  العةري  السادس 
الثولئ اإلجقطغئ، وبرز ذلك أضبر طا برز شغ اجاصقل 
العقة بعقغاتعط سظ دولئ الثقشئ، ولط غئص لطثطغفئ 
جعى بسخ الحضطغات، ضالثساء له سطى المظابر، وجّك 
الظصعد باجمه، وحغء طظ الثراج غرجض إلغه، وذمع 
شغعا الطاطسعن، وضاظئ شرخئ جاظتئ لطثول افوروبغئ 
لقظصداض سطى دولئ الثقشئ، شئثأت طرتطئ التروب 
الخطغئغئ الاغ اطاثت لما غصارب طائئ سام، ذاق شغعا 
والععان  الثلئ  طظ  وأخابعط  العغقت،  المسطمعن 
طا  جرسان  لضظ  تساباً،  له  غتسئعن  غضعظعا  لط  طا 
سادت افطئ إلى تغعغاعا وصعتعا وتمضظئ طظ ذرد 
الخطغئغغظ طظ بقدعا، وطع ذلك شصث تسرضئ بسثعا 
لشجو المشعل، ووصسئ طثبتئ بشثاد بط جصعط دطحص 
بأغثي المشعل، إق أن افطئ تمضظئ طظ اقظاخار سطغعط 
وذردعط، وسادت لسابص سجعا وطةثعا، وسادت عغئئ 
الثقشئ، وواخض المسطمعن تمض رجالاعط إلى السالط 

بالخراع الفضري والخراع الثطعي.
وشغ طظاخش الصرن الباظغ سحر العةري، وطع ظععر 
المسطمغظ  ووصعف  أوروبا،  شغ  الخظاسغ  اقظصقب 
اإلجقطغئ  الثولئ  بثأت  افغثي  طضاعشغ  أطاطه 
دول  وبغظ  بغظعا  الصعى  طغجان  واخاّض  تادسدع، 
أججاء  وتفصث  أذراشعا،  طظ  ُتظَاَصص  شأخثت  الضفر، 
افوروبغغظ  أتقم  سادت  تاى  شحغؤًا،  حغؤًا  طظعا 
المسطمغظ،  لعجغمئ  والاثطغط  بالافضغر  تثغثغعط 
وطظسعط طظ الاأبغر الثولغ، بض وإلزالئ ضغاظعط طظ 
العجعد، شئثأوا غفضرون بتروب جثغثة، لضظ لغسئ 

ضالتروب الخطغئغئ افولى.
اتفصئ دول الضفر سطى الصداء سطى الثولئ اإلجقطغئ، 
شأباروا  حاى،  أجالغإ  ذلك  جئغض  شغ  واجاثثطعا 
الئقد  شغ  اقجاصقلغئ  والظجسات  الصعطغئ  الظسرات 
افوروبغئ الاابسئ لطثولئ اإلجقطغئ، وأطّثوعط بالسقح 
والمال لطبعرة سطغعا واقجاصقل سظعا، ضما تخض شغ 
طخر  باتاقل  شرظسا  وصاطئ  والغعظان،  الخرب  بقد 
بط طتاولئ اتاقل بقد الحام لضظعا عجطئ بط خرجئ 
طظ طخر، وتاولئ برغطاظغا إغصاع التروب المثعئغئ 
بغظ المسطمغظ بسث إظحائعا ضغاظاً طساصقً لطععابغغظ 
سمغطعا  ذرغص  سظ  شرظسا  تاولئ  بط  جسعد،  وآل 
طتمث سطغ ضرب الثولئ اإلجقطغئ طظ الثطش، شأسطظ 
اجاصقله سظ الثطغفئ، وتاول اتاقل الحام، ولط َغُتْض 

بغظه وبغظ اتاقلعا إق الاعازن شغ المعصش الثولغ.
ورغط شحض الثول افوروبغئ شغ عجغمئ دولئ الثقشئ 
سسضرغًا بمتاوقت ضربعا طظ الثطش إق أظعط ظةتعا 
اجاثثطعه  الثي  افجطعب  وعع  آخر،  أجطعب  شغ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

صرٌن طدى طظُث الثقشُئ ُألشغْئ
والتاُل غشظغ سظ ضبغِر بغاِن

إن أسزط طخغئئ تطئ بالمسطمغظ بسث زوال خقشاعط 
وذعاب جططاظعط عغ تعصش السمض بضااب اهللا جئتاظه 
ضاظعا  والسقم، شصث  سطغه الخقة  ظئغه  وجظئ  وتسالى 
ضض  شغ  اهللا  حرع  وغطئصعن  إجقطغئ  تغاة  غسغحعن 
طظاتغ تغاتعط - وإن ضاظئ عظاك بسخ اإلجاءات - 
وضان الصرآن دجاعرعط ضما صال سظعط ربظا سج وجض: 
ِباْلَمْسُروِف  َتْأُطُروَن  ِلطظَّاِس  ُأْخِرَجْئ  ٍئ  ُأطَّ َخْغَر  ﴿ُضظُاْط 
عثا  ضض  بسث  ِباّهللا﴾،  َوُتْآِطُظعَن  اْلُمظَضِر  َسِظ  َوَتْظَعْعَن 
أخئتئ تالعط الغعم وصث غابئ دولاعط تعالغ ١٠٠ 
سام تاقً ذلغطًئ طجرغئ، وغابئ أتضام اإلجقم سظ واصع 
التغاة بالضطغئ باجابظاء بسخ افتضام الثاخئ بافتعال 
وسئادات  سصائث  طظ  بالفرد  غاسطص  طا  أو  الحثخغئ 
أتضام  تطئ  وصث  وططئعجات،  وططسعطات  وأخقق 
الضفر بثل أتضام اإلجقم وجغطرت الظجسئ الرأجمالغئ 
سطى بقد المسطمغظ، وتطئ الروابط الصعطغئ والعذظغئ 
والمخطتغئ طتض رابطئ السصغثة بغظ أبظاء افطئ، تاى 
بغظ  اقصااال  وخار  بطثه،  شغ  غرغئاً  المسطط  خار 
المسطمغظ طظ أجض تثود طخطظسئ وظسرات جاعطغئ 

طا أظجل اهللا بعا طظ جططان.
شما  وتثتعط،  الثقشئ  بفصثان  المسطمعن  خسر   *
داطئ  الاغ  اإلجقطغئ  الثولئ  سطى  الضفار  أجعج  إن 
أضبر طظ ١٣ صرظا تاى أخثوا شغ تصطغع جسث افطئ، 
الطرق  بحاى  ضاططئ  اإلجقطغئ  الئقد  واجاسمروا 
وضرجعا  شاخطئ،  تثودا  بغظعا  وجسطعا  والعجائض، 
افطئ  أبظاء  طظ  خعظئ  تضام  باظخغإ  الاصسغط  عثا 
وغربطعن  المساسمر  الضاشر  طحروع  غثثطعن 
طخغرعط به. وضاظئ عثه طتاولئ طظ افسثاء لطصداء 
سطى الصعة المسظعغئ لطمسطمغظ أق وعغ العتثة تتئ 
راغئ الثقشئ الراحثة، وصث ظةتعا شغ ذلك إذ خارت 
الفرصئ والامجق أطرا واصسا، بض إن عظاك طظ المسطمغظ 
طظ غثاشع سظ الاحرذم تتئ اجط العذظغئ الثخغطئ 
سطى دغظظا. وتمجصئ الئقد اإلجقطغئ إلى دوغقت ق 
وتتارب  الضفار  أواطر  وتظفث  حغؤا  أطرعا  طظ  ....... الاامئ سطى الخفتئ ٣تمطك 
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المطك  سطى  باظصقب  السساضر  صام  بسثطا  طخر  وشغ 
وأسطظعا  المطضغئ  وأجصطعا   ١٩٥٢ سام  لئرغطاظغا  الاابع 
١٩٥٦/٣/٣م  غعم  جثغثا  دجاعرا  وضسعا  الةمععرغئ 
بصغادة سئث الظاخر. وعثا الثجاعر طسامث طظ الثجاتغر 
الشربغئ، وإن وضسئ شغه طادة أن الثغظ الرجمغ لطثولئ 
اإلجقم ولضظه دجاعر غفخض بغظ الثغظ والثولئ شغ 
ضاشئ افظزمئ، شعع دجاعر سطماظغ ضمظا. شةرى تسثغطه 
تسثغقت  جرت  وضثلك  السادات  سعث  سطى   ١٩٧١ سام 
ولضظ   ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٥ ساطغ  طئارك  تسظغ  سعث  سطى 
افجاس بصغ سطى طا عع صائط سطى الفضرة السطماظغئ 
ضمظا. وبسث أن صاطئ البعرة سام ٢٠١١ وجرت اظاثابات 
ذات  افتجاب  وتخطئ   ٢٠١٢ سام  ورئاجغئ  برلماظغئ 
الاعجعات اإلجقطغئ سطى افضبرغئ وأخئح طرحح جماسئ 
تسثغقت  جرت  لطةمععرغئ  رئغسا  المسطمغظ  اإلخعان 
لط  ولضظه   ،٢٠١٢/١٢/٢٥ غعم  أصرت  والاغ  الثجاعر  شغ 
غةر أي تشغغر سطى أجاس الثجاعر طظ ظزام جمععري 

دغمصراذغ غصر بفخض الثغظ سظ الثولئ ضمظغا.
وشغ تعظج وضع بعرصغئئ دجاعرا سام ١٩٥٩، وشغ جظعات 
طثاطفئ جرت سطغه تسثغقت ولضظعا لط تمج افجاس 
السطماظغ الثي تصعم سطغه الثولئ وغساظث إلغه الثجاعر، 
وبسث البعرة وجصعط بظ سطغ خثر دجاعر جثغث شغ 
باسائارعا  الظعدئ  ترضئ  سعث  سطى   ٢٠١٤ سام  بثاغئ 
لط  افجاس  ولضظ  الشظعحغ،  بصغادة  إجقطغئ  ترضئ 
غاشغر سظثطا ظص الثجاعر سطى أن تعظج دولئ طثظغئ 
ذات ظزام جمععري دغمصراذغ، السغادة شغعا لطحسإ. 
وغسظغ ضض ذلك السطماظغئ، أي شخض الثغظ سظ الثولئ. 
وسئارة "اإلجقم دغظعا" الاغ وردت شغ المادة افولى 
طظ الثجاعر عغ حضطغئ ورطجغئ ولغج لعا أي دور شغ 
شتص  اإلجقم.  تظاصخ  افخرى  المعاد  إن  إذ  الثجاعر، 
الاحرغع لطئرلمان ضعظه طمبق سظ الحسإ شق تساظئط 
والظزام  التضط  وظزام  والسظئ،  الصرآن  طظ  الصعاظغظ 
اقصاخادي واقجاماسغ والسغاجات الثاخطغئ والثارجغئ 

والاسطغمغئ والتربغئ والسصعبات ضطعا تثالش اإلجقم.
البعرة  بسث  وطخر  تعظج  شغ  اظاثابات  جرت  وسظثطا 
اظاثئئ أضبرغئ الظاس افتجاب الاغ سّرشئ ظفسعا بأظعا 
اإلجقم،  ترغث  الحسعب  أن  سطى  غثل  وعثا  إجقطغئ. 
وضان طظ المفروض أن غصام ظزام غساظث إلى اإلجقم، 
ولضظ عثه افتجاب والترضات خثلئ الحسعب اإلجقطغئ 
واظثرذئ شغ افظزمئ السطماظغئ وحرسظاعا طظ جثغث. 
الئقد  طظ  غغرعا  وشغ  ترضغا  شغ  تخض  ذلك  وطبض 
اإلجقطغئ. والحسعب وإن أخئح لثغعا العسغ السام إق 
أظعا لط تئطعر بسث الفضرة السغاجغئ شغ اإلجقم. وصث 
وضسئ بصاعا شغ عثه الةماسات وافتجاب لضعظعا تّثسغ 
أظعا إجقطغئ. سطما أن الةماسات وافتجاب تطسإ دورا 

طعما شغ تعسغئ الظاس وتبصغفعط وطظ بط صغادتعط.
ولط  طئثئغئ  أو  سصائثغئ  افتجاب  عثه  تضظ  لط  إذ 
تضظ لثغعا اإلرادة الختغتئ لطبئات سطى شضرتعا ولط 
أذطصئ  وإظما  لطتغاة،  ضظزام  اإلجقم  بطعرت  صث  تضظ 
حسارات أوعمئ الظاس بعا أظعا جاطئص اإلجقم. وصث 
أذطص سطغعا ترضات اإلجقم المساثل، أي الاغ لثغعا 
اقجاسثاد لطاظازل والمحارضئ شغ افظزمئ الثغمصراذغئ 
السطماظغئ وتطئغصعا، شضاظئ الظاغةئ أن العضع لط غاشغر 
بسث البعرة، والزطط لط غجل سظ ضاعض الظاس، وافتعال 
لط تاتسظ، ولط تاطعر الئقد طظ الفساد والفاجثغظ، 
لغسئ  رؤوس  طتطعا  وتطئ  شاجثة  رؤوس  شسصطئ 

بأخطح طظعا، بض إن المحاضض تفاصمئ.
تثخض  جرى  صث  شإظه  والغمظ  وجعرغا  لغئغا  شغ  وأطا 
الاابسئ  اإلصطغمغئ  والصعى  اقجاسمارغئ  افجظئغئ  الثول 
لعا بحضض طئاحر. ولعثا طا زالئ عثه الئقد تسغح شغ 
شعضى واضطراب ودطار وتسغض شغعا الثطاء. وأطا باصغ 
الئقد الاغ حعثت تترضات حسئغئ شصث جرى الاتاغض 
سطغعا بأحضال طثاطفئ، ولضظ الحسعب غغر راضغئ، وشغ 

أغئ لتزئ ربما تظفةر شغ وجه افظزمئ الةائرة.
شافطئ تتااج إلى ترضئ جغاجغئ طئثئغئ تتثث شغعا 
جغاجغئ  سصائثغئ  صغادة  إلى  وتتااج  جثرغا،  تشغغرا 
بحضض  حآوظعا  وتسّغر  بعا  وتظعخ  تصعدعا  واسغئ 
غظى  شغ  وعغ  جثري،  بحضض  طحاضطعا  وتتض  ختغح 
السغاجغ،  بالسمض  المسارزصئ  الظفسغئ  الصغادات  سظ 

ولغسئ بتاجئ إلى طا غططص سطغعا صغادات براغماتغئ أو 
واصسغئ أو إجقطغئ طساثلئ شعغ ق تثاطش سظ الصغادات 
السغاجغئ الظفسغئ المعجعدة سطى رأس السططئ. شالعاصع 
طرغخ غتااج إلى سقج جثري، وعثه الصغادات لغج 
لثغعا السقج، وإظما تأخث سقجعا طظ العاصع المرغخ 

والفاجث وتظثرط شغه وتشرق شغ طساظصساته.
شالثي غصعم بترضئ الاشغغر الةثري عع التجب خاتإ 
الفضرة السغاجغئ المئثئغئ، وعع الثي غصعد افطئ صغادة 
جغاجغئ واسغئ تسإ المئثأ. والمئثأ الختغح عع اإلجقم 
ق غغر، وق غمضظ لفطئ أن تظعخ ظعدئ ختغتئ إق 
باإلجقم. ولضظ سطى عثا التجب أن غاشطإ سطى ضض تطك 
الصغادات وسطى ضاشئ الاغارات المثالفئ والصعى افجظئغئ 
اقجاسمارغئ وأتئاسعا؛ إذ إن ضض عآقء غمضظ أن غسمض 
ضض طظ ذرشه ضث الصغادة السغاجغئ المئثئغئ المثطخئ 
أو غاساوظعا طسا وغسّثروا ضض إطضاظغاتعط وغساسمطعا 
ضض أجالغئعط الثئغبئ لغتعلعا دون وخعل تطك الصغادة 
المثطخئ وطظسعا طظ تعلغ صغادة افطئ. شق غدغرعط 
شغ  وغحضضعا  صثرعا  طظ  وغظاصخعا  سطغعا  غفاروا  أن 
إخقخعا واتعاطعا بضاشئ الاعط، سثا الادغغص سطغعا 
الممظعةئ  الاساغط  جغاجئ  بةاظإ  حئابعا،  وطتاربئ 
تةاععا. ولثلك تجداد افسئاء سطغعا والسراصغض أطاطعا. 
وبما أظعا طئثئغئ شما سطغعا إق البئات وطعاخطئ الضفاح 
والععظ،  الغأس  إلغعا  غاطرق  وأق  اقجاسقم  وسثم 
سجغجة وصعغئ وعغ طاعضطئ سطى ربعا تص الاعضض. بض 
تئتث سظ أجالغإ جثغثة دون طثالفئ لمئثئعا بفضرته 
وذرغصاه. شعغ ترضئ جادة طئخرة لطرغصاعا عاضمئ 
لصدغاعا وواسغئ سطى العاصع ترى طا وراء الةثار، وطثرضئ 
لطثطعب والسراصغض، شق تاظازل وق تعادن وق تثاعظ، 

وجعف تفعز شغ الظعاغئ بإذن اهللا.
إن افطر غاططإ إغةاد الرأي السام لعثه الصغادة السغاجئ 
العاسغئ المثطخئ أي لطتجب المئثئغ ولطفضرة السغاجغئ 
اإلجقطغئ ولطثجاعر اإلجقطغ، شغةإ سطى التجب أن 
غجغث طظ تمطاه شغ الاسرغش سظ ظفسه وشضرته ودجاعره، 
وجسض الظاس غسمسعن به وغبصعن به وبما غتمطه وطا 
شطثغه  المحاضض  تض  سطى  الصادر  عع  وأظه  له،  غثسع 
التطعل الةثرغئ، وعع الصادر سطى الصغادة السغاجغئ فن 
لثغه افشضار السغاجغئ والسراصئ السغاجغئ، وعع الصادر 
سطى تتصغص الظعدئ فن لثغه افشضار السمغصئ والافضغر 
المساظغر، وصث تةطى لثغه الرصغ الفضري، وعع الصادر أن 
غثطص الئقد طظ الائسغئ لطصعى اقجاسمارغئ أو الصعى 
اإلصطغمغئ الاابسئ لعا، وفظه ظةح شغ أن غتخظ ظفسه 
طظ اقظتراف سظ ذرغصه أو سظ طئثئه أو السصعط شغ 
أتابغض المساسمر أو الثول الاابسئ لطمساسمر أو الاظازل 
جاغظ  طظ  أضبر  طثى  سطى  أشضاره  طظ  شضرة  أغئ  سظ 
ساطا، شعع جثغر بصغادة افطئ وافخث بغثعا وجسطعا شغ 
الرأي  شإغةاد  سطغعا.  تافعق  بض  الراصغئ،  افطط  طخاف 
السام لطتجب ولفضرته ودجاعره والسمسئ الطغئئ له سظث 
الظاس وضسإ بصاعط أطعر شغ غاغئ افعمغئ، وعغ الاغ 

تمضظ طظ ضسإ الظخرة وإصاطئ الثولئ.
طآبر  ضغان  والتجب  وطافاسض،  طاأبر  ضغان  افطئ  إن 
اقظصقب،  شغعا  وغتثث  شغعا  غآبر  الثي  شعع  وشاسض، 
وافطئ سظثطا تتض بعا المخائإ والظضئات تئتث سظ 
التطعل وسظ الصائث، شالتجب عع صائثعا والتطعل لثغه 
جاعجة، وضغفغئ تطئغصعا طسروشئ لثغه، شغةإ تسرغش 
افطئ بثلك وجسطعا تبص به. وبما أن جثوة بعرة افطئ 
الاغ اظاضئئ وتطئ بعا المخائإ والئقغا السزام جائصى 
طاعصثة تاى غاتصص لعا ضض طا ترغث شعثا غئحر بثغر، 
المحاضض  وتتض  الةثري  الاشغغر  لعا  غاتصص  لط  شإذا 
وتطئى المطالإ وتاتسظ افوضاع شسعف تظثلع شغ أي 
لتزئ، شالضئئ والستص الثي تمارجه افظزمئ لظ غثمث 
بعرة افطئ وططالئاعا بالاشغغر، شعغ ضالتخان افخغض 
طعما أخابه طظ جعع وتسإ غئصى أخغق وأبغا. وضما 
ظما وسغعا وازداد تاى أدرضئ أن المحضطئ شغ الظزام 
الفضرة  سطى  وغجداد  وسغعا  غظمع  شسعف  سطغه،  شبارت 
بصغادتعا  البصئ  وتجداد  دغظعا  طظ  الظابسئ  السغاجغئ 
السغاجغئ العاسغئ المثطخئ تاى تصغط خقشاعا الراحثة 
  سطى طظعاج الظئعة بإذن اهللا ضما بحر رجعلعا الضرغط
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تصام شغه الخقة، تاى بات بسخ الظاس غخّثصعن أن 
إجقطعط التظغش دغظ إرعاب ورسإ!

لط غثم عثا التال ذعغق تاى تضّحش لطظاس جمغسا 
اإلرعاب  طخثر  عع  الشرب  أن  المسطمغظ،  وخخعخا 
بإجقطعط،  بصئ  المسطمعن  وازداد  ــعه!  وأب وأطــه 
أظزمئ  عغ  تتضمعط  الاغ  افظزمئ  أن  لعط  وتئّغظ 
ضفر سمغطئ لطشرب، شثرجعا ضثعا غطالئعن بإجصاذعا 
سصعل  شارتئضئ  أظصاضعا،  سطى  اإلجقم  تضط  وإصاطئ 
أن  غمضظه  بماذا  وسةجا  وضقق  تغرة  الشرب  طفضري 
طظ  الئاذض  غأتغه  ق  الثي  ودغظعا  افطئ  عثه  غثشع 
بغظ غثغه وق طظ خطفه، شراح غصعم بأسمال خئغاظغئ 
السرب،  جاعطغئ  سصعل  سطى  تاى  تثطر  لط  سثائغئ 
الصرآن،  آغات  بمبض  اإلتغان  تاولعا  السرب  شةاعطغئ 
غأخث  وأظه  بالستر،    طتمثًا  الثطص  جغث  واتعمعا 
الصرآن سظ تئر غععدي… الت، أطا الشرب شضان أضبر 
ضارغضاتعرغئ  رجعطا  غرجط  شراح  وجثاشئ،  جفاعئ 
طسغؤئ لسغث الثطص طتمث  ق تظط إق سطى إشقجه 
الثي  المئثأ  سطى  السمغص  وتصثه  والتداري  الفضري 
سةج سظ الظغض طظ أي حغء طظه؛ واجاشض طآخرا جائتئ 
التةاز  بقد  شغ  الحرغفغظ  الترطغظ  إلغقق  ضعروظا 
والمساجث شغ طثاطش بقد المسطمغظ، والسثرغئ عغ 
ظظه أظه بإغقق الترطغظ والمساجث غضعن صث اظاخر 
سطى اإلجقم، لضظ عثه افسمال ق تجغث المسطمغظ إق 
إخرارا وتمسضا بثغظعط، وتظصا سطى افظزمئ السمغطئ 
الاابسئ لطشرب، وبالاالغ الثروج سطغعا واإلذاتئ بعا 
وإصاطئ حرع اهللا سطى أظصاضعا. ولةعء الشرب إلى طبض 
عثه افسمال عع تماطا ضمظ غةمع أوراصا بغداء وعع 
بُوا  َكّذَ الَِّذيَن  الَْقْوُم  َمَثالً  ﴿َساَء  طالغئ  أوراصا  غزظعا 

ْغُفَسُهْم َكانُوا َفْظلُِموَن﴾.
َ
بِآيَاتَِنا وَأ

الشرب  اساثاء  جئإ  أن  الصعل  ظاشطئ  طظ  بات  لصث 
اإلجــقم  سطى  والماظعسئ  الماضررة  وعةماته 
بسئإ  جاظإ  طظ  عع  وطصثجاتعط  والمسطمغظ 
إشقجه الفضري وذئغساه السثائغئ القإظساظغئ، وطظ 
والتاضط  السغاجغ  الضغان  وجعد  سثم  آخر  جاظإ 
وغتمغ  اإلجقطغئ  التدارة  غمّبض  الثي  المسطط 
اإلجقم والمسطمغظ طظ ضض طساث، طخثاصا لمصعلئ: 
له  أس  ق  شما  ــارس،  ت والسططان  أس  "الــثغــظ 
تعالئ  لثلك  شدائع".  له  تارس  ق  وطا  شمعثوم، 
الضغان  جصعط  طظث  اإلجــقم  سطى  الشرب  عةمات 
سظ  وغثود  المسطمغظ  غةمع  ضان  الثي  السغاجغ 
تغاض اإلجقم وطصثجاته، طظث غغاب التاضط الثي 
لط  وطا  الضاشرة"،  ابظ  بـ"غا  السفعاء  طع  ضقطه  غئثأ 
الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقم  طةث  غسث 
غاعصش  لظ  الضاشر  الشرب  شإن  الظئعة،  طظعاج  سطى 
سظ أذغئ اإلجقم والمسطمغظ، وختغح أظه لظ غفطح 
جغزض  ولضظه  والمسطمغظ  اإلجقم  طظ  الظغض  شغ 
غتاول تاى تأتغ الثقشئ الراحثة وتآضث سطى شساد 
صال  أبغط.  أشاك  ضض  وألسظئ  أغثي  وتصطع  تدارته 
َوَراِئــِه   ْ ِمــ َُقاَتُل  ُجٌَّة  ـــاُم  َم اإلِْ ــا  َ ــ «َوِنَّ   اهللا  رجعل 

 ََّقى ِه» ختغح الئثاري َوُ

العةمئ الحرجئ لطشرب وأسعاظه
سطى اإلجقم وطصثجاته

عةعطعط  شغ  الضفار  أجالغإ  وتئثلئ  تشغرت  لطالما 
صرغح،  ضفار  طظ  اباثاًء  والمسطمغظ،  اإلجقم  سطى 
المساسمر  بالشرب  واظاعاء  الخطغئغئ،  بالتروب  طرورا 
سطى  (الــتــرب  جماعا  الاغ  اإلجـــقم  سطى  وتــربــه 
شضرغا  خراسا  عةماتعط  طظ  أي  تضظ  ولط  اإلرعاب)، 
بغظ تداراتعط الئحرغئ والتدارة اإلجقطغئ اإللعغئ، 
شالتدارات الئحرغئ - وطظعا التدارات افوروبغئ الاغ 
ُغّطفئ بشقف الثغظ الظخراظغ - لط تصع أي طظعا سطى 
طتاّجئ اإلجقم بالفضر والسصض، لثلك ضاظئ دائما تطةأ 
إلى حظ التروب السسضرغئ (وطظعا التمقت الخطغئغئ 
والضثب،  والادطغض،  اإلجقطغ)،  السالط  واجاسمار 
غساطع  ولط  والمسطمغظ.  اإلجــقم  سطى  واقشاراء 
ضرعه  إخفاء   - طآخرا  وخخعخا   - المساسمر  الضاشر 
وسثائه لطتدارة اإلجقطغئ، سطى الرغط طظ طتاوقته 
شغ تئرغر تسثغاته وتشطغش سثائه بشقف بّراق طجغش، 
طظ طبض الترغئ وتصعق اإلظسان والسثالئ. سطى الرغط 
الئحرغئ  المئادئ  دسعته  وتمطئ  اإلجقم  تتثي  طظ 
الشرب  أن  إق  السصطغئ،  المظاظرة  إلى  والثسعة  شضرغا 
بعثا  غعطا  غصئطعا  لط  المتّرشئ  الثغاظات  وأختاب 
الاتثي، ولةأووا دائما إلى غغر ذلك لطظغض طظ اإلجقم 
وأعطه، شخثق شغعط صعل التص تئارك وتسالى: ﴿َقْد 
ْكَبُر﴾.

َ
ْفَواِهِهْم َوَما تُْخِفي ُصُدوُرُهْم أ

َ
بََدِت الَْبْغَضاُء ِمْن أ

بسث جصعط اقتتاد السعشغاغ شغ أوائض السصث افخغر 
طظ الصرن الماضغ، وشحض المئثأ اقحاراضغ وجصعط 
دولاه، خطئ الساتئ السالمغئ طظ أي طئثأ ططّئص أو 
غئص  ولط  واإلجقم،  الرأجمالغئ  جعى  لطاطئغص  صابض 
لطشرب طظاشج تداري إق اإلجقم، وتغث إن الشرب 
سثوا  اإلجقم  اتثث  الرأجمالغ  لطمئثأ  ططّئصا  ضان 
شاتثث  السئض،  بحاى  سطغه  عةعطه  بارضغج  وبثأ  له 
ضاابه  شغ  عظاظشاعن  خاطعغض  افطرغضغ  الضاتإ 
الرأجمالغئ  التدارة  خراع  سظ  التدارات"  "خراع 
طع التدارة اإلجقطغئ، وتاول إظعاره ضخراع شضري 
باإلجقم،  الشربغئ  التدارة  طساواة  طظه  طتاولئ  شغ 
الخراع  بغظما  الباظغئ،  عجغمئ  سطى  افولى  وصثرة  بض 
سطى أرض العاصع لط غضظ ضما ذضر الضاتإ أو تمظى 
سسضرغا  عةعطا  ضــان  بض  غضعن،  أن  المسطمعن 
الئقد  شغ  وسمقئه  الشرب  طظ  حرجا  أطظغا  وجغاجغا 
اإلجقطغئ ضث اإلجقم وتمطئ لعاء ظعداه؛ وتتثغثا 

ضث "اإلجقم السغاجغ" طآخرا.
لضغ غئرر الشرب عةعطه غغر المصئعل سظث الحارع السام، 
لةأ قشاسال سمطغات تفةغرغئ وجرائط صاض عظا وعظاك 
تساعثف  المسطمغظ  بغظ  طحئععئ  ترضات  وإظحاء 
المثظغغظ شغ الشرب والئقد اإلجقطغئ وتعثد أطظعط، 
غعثد  طظ  سطى  عةعطه  لظفسه  غئرر  تاى  ذلك  ضض 
وجعده التداري، ضما جاء شغ ضااب "ظعاغئ الاارغت" 
المئثأ  تفرد  غرى  ضان  الثي  شعضعغاطا،  لفراظسغج 
الرأجمالغ شغ السالط دون طظازع، وسثم الصئعل بزععر 
طئثأ آخر غغر الرأجمالغئ، لثلك اتاض الشرب أششاظساان 
افجعجة  وبطحئ  الضبغر،  أعطعما  طظ  وصاض  والسراق 
افطظغئ شغ طثاطش بقد المسطمغظ واصاتمئ ضض بغئ 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ بقل المعاجر – وقغئ باضساانـ  ـ 

تصغغمات طعمئ يف الثضرى الساحرة 
قحاسال بعرة افطئ (الةجء ٢ وافخري)

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ 

شغ ظطاق التمطئ السالمغئ الاغ أذطصعا تجب الاترغر باعجغه طظ أطغر التجب السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع 
الرحائ تفزه اهللا بسظعان "شغ الثضرى المؤعغئ لعثم الثقشئ.. أصغمععا أغعا المسطمعن!"، غططص الصسط الظسائغ 
شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر شغ رجإ عثا تمطاه السالمغئ بسظعان "١٠٠ سام طظ الّزطط والمعاظئ 
والغأس ساحاعا المرأة المسطمئ بشغاب تاطغاعا وراسغاعا (الثقشئ)" لاسطغط الدعء سطى اآلبار المآلمئ والمثطرة 
لعثم الثقشئ سطى تغاة المرأة المسطمئ سالمغًا، شدًق سظ تصثغط رؤغئ لما جاضعن سطغه التصعق وافدوار 
والمضاظئ التصغصغئ لطمرأة شغ ظض التضط اإلجقطغ طع الثسعة إلى إصاطئ دولئ اإلجقم (الثقشئ الراحثة) بحضض 
ساجض. ضما جاصعم التمطئ بعثم السثغث طظ المفاعغط الثاذؤئ وافضاذغإ تعل اضطعاد المرأة شغ ظض الثقشئ.

النسائي القسم  التحرير:  لحزب  المركزي  اإلعالمي  المكتب 
حملة مفادها ١٠٠ عام من الّظلم عاشتها المرأة المسلمة بغياب الخالفة جعرغا  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج  أّضث 

سمقء  عط  المسطمغظ  تضام  أن  الععاب:  سئث  أتمث  افجااذ 
أن  بسث  رصابظا  سطى  جططعط  الثولغ؛  وطةامسه  الضاشر  لطشرب 
إلى  اإلجقم  سعدة  طظع  طعمئ  لعط  وأوضض  الثقشئ  أجصط 
تتئ  الضفر  أظزمئ  باطئغص  وذلك  جثغث؛  طظ  التغاة  طسارك 
طصسمئ،  المسطمغظ  بقد  سطى  والتفاظ  الثغمصراذغئ،  طسمى 
سئث  افجااذ  وأضاف  وأطظه.  غععد  ضغان  وجعد  سطى  والتفاظ 
طظ  جثاجئ  طثى  غصغظا  ظسطط  ذلك  ضض  ظثرك  سظثطا  الععاب: 
واصسعط. لاشغغر  له  وغاعجطعن  الثولغ  المةامع  غساةثون 

الدولي المجتمع  من  المسلمين  لمشاكل  الحل  يتسولون  الذين 
أشر وعميل  متفذلك  ساذج  بين 
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تتئ  المطاصى  وضان  الصثس،  طظ  وتاخام  جعداظغعن  غععد  شغه  حارك  دغظغًا  ططاصى  الثرذعم  اجاداشئ 
طسمى "الاساطح افخعي". وبتدعر جفغرة الظروغب - الاغ ألصئ ضطمئ شغ المطاصى - وجفغر افردن، شدًق 
السعدان،  طثن  طظ  سثد  شغ  تظاحر  الاغ  العظثغئ  الةالغئ  طظ  أشراد  بغظعط  افسمال  رجال  طظ  لفغش  سظ 
المسغح  سئث  ظغضعق  رجاء  اقظاصالغ  السغادة  طةطج  سدع  ألصئ  تغث  الئقد،  شغ  جططئ  أسطى  وبمحارضئ 
التاخام  طظ  افدغان  لاساغح  طحةساغظ  ضطماغظ  بث  القشئ  طظ  وضان  شسالغاته،  خقل  ضطمئ  (صئطغئ) 
رئغج  المطاصى  شغ  تتثث  ضما  الظروغب،  طظ  طغثتعم  إظشئعرغ  والصج  غععد،  ضغان  طظ  روزون  دغفغث 
ذلك  سطى  سصإ  وصث  شرج.  باوث  شطع  والصج  تاطث  تسظ  الرتمظ  سئث  السابص  اإلجقطغ  الفصه  طةمع 
خئغبئ  ضبمرة  المطاصى  عثا  غأتغ  بصعله:  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ 
خطعة  شغ  طدططئ،  ضالئ  وحسارات  بسظاوغظ  غطش  وإن  غععد  وضغان  السعداظغ  الظزام  بغظ  لطاطئغع 
السعدان  أعض  سطى  الاطئغع  لفرض  السسضري  وطةطسه  بتضعطاه  السعداظغ  الظزام  طظ  خئغبئ  إضاشغئ 
دول  طظ  جفراء  بتدعر  المآتمر  عثا  تظزغط  إن  طثاطفئ.  وظحاذات  بأسمال  وذئغسغًا  واصسًا  أطرًا  وجسطه 
واقجاماع  اقظاصالغ،  المةطج  طظ  وأسداء  لطاطئغع،  السئاصغظ  طظ  ظزاطعا  ضان  الاغ  افردن  طظعا  سثة 
شغ  التاضمئ  افظزمئ  بغظ  والاعاشص  اقظسةام  طثى  غزعر  غععد،  ضغان  طظ  تدر  تاخام  غطصغعا  لضطمئ 
بقد المسطمغظ لارجمئ الاطئغع طع ضغان غععد إلى جغاجات وظحاذات شسطغئ سطى أرض العاصع، والاساون 
لعثه  غاخثوا  أن  السعدان  أعض  سطى  العاجإ  إن  طثاطفئ.  وأجالغإ  بعجائض  ذلك  لاتصغص  بغظعا  شغما 
الثغاظات الماجاتمئ بالسمض الةاد إلجصاط ظزام التضط الثائظ المطئع وأن غصغمعا دولئ الثقشئ الراحثة 
جثوره. طظ  غععد  ضغان  واصاقع  شطسطغظ  لاترغر  السعداظغ  الةغح  تترك  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ 

طئروك  طتمث  الختفغ  افجااذ  ضاإ  السظعان  عثا  تتئ 
أتمث شغ زاوغاه (ضقم أعض الئغعت)، شغ ختغفئ أخئار الغعم 
اآلخرة  جمادى   ٢٩) الثمغج  خئاح  الخادرة  السعداظغئ، 
أتثعط  طتاولئ  ضاظئ  الاالغ:  ٢٠٢١/٠٢/١١م)  ١٤٤٢عـ، 
حئابه  وظحاط  السعدان  وقغئ  الاترغر  تجب  خعرة  تحعغه 
بالصدارف صث أتئ بظاائب إغةابغئ تخإ شغ طخطتئ التجب 
الثي غثسع إلى طا ق غساطغع أتث أن غظضر أعمغاه، وأضاف: 
السعدان  وقغئ  الاترغر  تجب  ظحاط  أن  والاارغت  لطتصغصئ 
شغ اآلوظئ افخغرة ضان قشاا لقظائاه، لثرجئ أظه خار التجب 
السغاجغ العتغث الثي غافاسض طع الةماعغر بمظابره وطظاثغاته 
المثاطفئ. وأحار الضاتإ إلى: أن تجب الاترغر/ وقغئ السعدان 
لط غسث تجبا لةماسئ بض خار تجبا جماعغرغا غظدط إلغه الظاس 

بمثاطش تعجعاتعط السغاجغئ والفضرغئ وبمثاطش أسمارعط. ولفئ الضاتإ إلى: أن طتاولئ الئسخ تحعغه خعرة 
التجب ضان طاعصسا، شصث ضان طآتمر الجسماء والصادة والحغعخ حرق السعدان بمثغظئ الصدارف السعط الثي أخاب 
تطك افتجاب شغ طصاض لاضعن المتاولئ لطرد (طبض عثه الثجسئقت) الاغ تتط طظ صثر خاتئعا وترشع طظ حأن 
تجب الاترغر وقغئ السعدان. وخاط الضاتإ طصالاه بالصعل: أصعل فسداء تجب الاترغر وقغئ السعدان لضط الاعاظغ 
وتسااعطعا، فظضط أضبرتط طظ البمار الغاظسئ، وطتاوقت عآقء تسصط بمارا غاثطفعا طظ غتئعن أضض الفاضعئ.

"صال  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢١/٠٢/٠٨م)  ١٤٤٢عـ،  رجإ   ٢٦ اقبظغظ  لفظئاء،  ظئ  الصثس  (وضالئ  طعصع  ظحر 
تتئ  تضعن  جثغئ  جغاجغئ  سمطغئ  سطى  طظفاح  الفطسطغظغ  الةاظإ  إن  إحاغئ،  طتمث  السططئ  وزراء  رئغج 

طزطئ الرباسغئ الثولغئ، باإلضاشئ فذراف أخرى".
: إن الرباسغئ الثولغئ الاغ غرغث أن غسازض بعا رئغج وزراء السططئ طتمث إحاغئ عغ لةظئ تدط 
اإلجقطغئ،  لفطئ  ألثاء  أسثاء  جمغسا  وعط  الماتثة،  وافطط  افوروبغ  واقتتاد  وروجغا  أطرغضا  طظ  ضًق 
صاسثة  وجسطه  أطظه  وضمان  غععد  ضغان  تبئغئ  شغ  سطغعا  غةمسعن  الاغ  التصغصغئ  أعثاشعط  وتضمظ 
لظ  المةرطئ  الرباسغئ  عثه  إن  وتثتعا.  غمظع  خئغبا  وورطا  اإلجقطغئ،  افطئ  سطى  تربعط  شغ  طاصثطئ 
واإلخرار  المظئائ،  بتئالعا  غاسطص  طظ  ضض  خائظ  سمغض  أو  جاذج  وواعط  الثغر،  شطسطغظ  لصدغئ  تةطإ 
سطى أن غضعن لعا دور شغ تض صدغئ شطسطغظ عع إطسان شغ الافرغط والاظازل سظ افرض المئارضئ. 
إن الةعئ العتغثة الاغ غةإ أن ُغاعجه لعا شغ صدغئ افرض المئارضئ شطسطغظ عغ افطئ اإلجقطغئ 
صئض. طظ  تررتعا  ضما  شطسطغظ  لاترغر  جغعحعا  شاساظخر  حرسا،  افرض  وطالضئ  الصدغئ  خاتئئ 

الثقشئ تاق غربى لعا، وأضتئ أطعالظا وبرواتظا تظعإ 
غاضالئعن  الثغظ  الضفار  افجاظإ  طظ  جعاء  وتسرق 
سطى بروات المسطمغظ طظ ظفط وغغره طظ الثاطات 
سظث  غصفعن  ق  الثغظ  جطثتظا  أبظاء  طظ  أو  التغعغئ 
أو  رادع  بثون  افطئ  طال  وغظعئعن  طسآولغاتعط 
زاجر، وأخئتئ دول المسطمغظ وحسعبعط طباق سطى 
الفصر المثصع واقصاخادات العحئ الاابسئ لثول الضفر 
َبا  الْرِّ ابُّ  ﴿َفْمَحُق  تسالى:  لصعله  طخثاصا  الرأجمالغئ 

عِيٍم﴾.
َ
اٍر أ َدَقاِت وَابُّ الَ حُيِبُّ لُكَّ َكفَّ ِ الصَّ َويُْر

* بشغاب الثقشئ اغاخإ ضغان غععد أرض شطسطغظ 
المئارضئ وسمطعا شغ أعطعا أبحع المةازر وحردوعط، 
وصث ضاظئ الثقشئ سطى طر الاارغت عغ الاغ تتاشر 
وطظعا  بغداعط  وتتمغ  المسطمغظ  طصثجات  سطى 
خطغفئ  طعصش  ظظسى  وق  المئارضئ،  شطسطغظ  أرض 
المسطمغظ سئث التمغث الباظغ رتمه اهللا الثي رشخ 
جمغع اإلغراءات الاغ سرضعا سطغه غععد وطظ خطفعط 
اإلظةطغج طظ أجض بغع أرض شطسطغظ وإسطائعا لغععد 

أن  شضان  الطاعرة،  أرضعا  سطى  لعط  ضغان  إلصاطئ 
تآطروا سطغه وسجلعه.

شرضًا  الثقشئ  خرح  بعثم  المسطمعن  خسر  لصث   *
وأخئتعا  اإلجقم  أتضام  طسزط  تاتصص  به  سزغمًا 
الثقشئ  إلصاطئ  بالسمض  طظعط  تطئج  طظ  إق  آبمغظ 
الاغ سظ ذرغصعا ُتساأظش التغاة اإلجقطغئ طظ جثغث.
* أخغرًا، لصث أتسظ اْإلَِطاُم َسْئُث اهللاَِّ ْبُظ اْلُمَئاَرِك رتمه 

اهللا تغظ صال:
إنَّ اْلَةَماَسَئ َتْئُض اهللاَِّ َشاْسَاِخُمعا

ِطْظُه ِبُسْرَوِتِه اْلُعْبَصى ِلَمْظ َداَظا
ْطَطاِن ُطْسِدَطًئ َضْط َغْثَشُع اهللاَُّ ِبالسُّ

ِشغ ِدغِظَظا َرْتَمًئ ِطْظُه َوُدْظَغاَظا
َلْعَق اْلِثَقَشُئ َلْط َتْأَطْظ َلَظا ُجُئٌض

َوَضاَن َأْضَسُفَظا َظْعئًا ِفَْصَعاَظا
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  السمض  شإلى 
طظعاج الظئعة ظثسعضط أغعا المسطمعن، أق شطاةسطعا 

 طظ عثه الثضرى افلغمئ داشسًا لطسمض إلصاطاعا

تامئ: طاذا خسر المسطمعن بعثم الثقشئ؟

الظسرات  بإبارة  والغعظان  وبطشارغا  والمةر  الخرب  شغ 
الثول  تئّظئ  لثلك  اقجاصقلغئ،  والظجسات  الصعطغئ 
افوروبغئ عثا افجطعب شغ جمغع الئقد الاغ تثدع 
لطثولئ اإلجقطغئ، طع ترضغجعا سطى السرب وافتراك، 
الئقد  شغ  والفرظسغئ  اإلظةطغجغئ  السفارات  وبثأت 
اإلجقطغئ تبغر الظسرات الصعطغئ وتئث شغ الظاس روح 
اقجاصقل سظ الثولئ، ورّضجوا سطى طرضجغظ رئغسغظ، 

عما: إجطظئعل؛ وبغروت.
لصث تمضظئ دول الضفر سظ ذرغص عثغظ المرضجغظ 
طظ بث السمعم الصعطغئ، والشجو الائحغري والفضري 
ذرغصعما  سظ  وأظحأت  المسطمغظ،  أبظاء  لسصعل 
الاغ  الصعطغئ  وافتجاب  الثغرغئ  الةمسغات  طظ  سثدا 
اإلجقطغئ،  الثولئ  تمجغص  شغ  افضئر  الثور  لعا  ضان 
إلى  الشربغئ  الصعاظغظ  إدخال  أغدا  ذلك  شغ  وجاسث 
إدخالعا،  بةعاز  شاعى  وخثور  اإلجقطغئ،  الثولئ 
شضان ذلك بثاغئ لطفخض بغظ الثغظ والثولئ، وبث 
ضفرًا  ضعظعا  رغط  والثغمصراذغئ،  السطماظغئ  افشضار 
شطط  لقجقم،  الخرغتئ  طثالفاعا  ورغط  خراتًا، 
تضعن  تاى  افولى  السالمغئ  الترب  جاءت  إق  غضظ 
الثقشئ،  دولئ  اإلجقطغئ،  الثولئ  سطى  الصاضغئ 
الثولئ  تطك  أججاء  طظ  الضبغر  الضفر  دول  واتاطئ 
شسمطئ طع الثعظئ طظ أبظاء افطئ طظ الارك والسرب 

الثقشئ،  إلشاء  بط  الثقشئ،  سظ  السططظئ  شخض  سطى 
واجاسمرتعا  المسطمغظ  بقد  الضفر  دول  واصاسمئ 
زالئ  وطا  والفضري،  السسضري  اقجاسمار:  بظعسغ 
أضبر  شغ  شضرغًا  اجاسمارًا  طساسمرة  اإلجقطغئ  افطئ 

أججائعا، واجاسمارًا سسضرغًا شغ بسخ أججائعا.
افطئ  صطإ  شغ  ظةقء  ذسظئ  الثقشئ  عثم  ضان  لصث 
اإلجقطغئ، طجصعا وجسطعا لصمئ جائشئ لطضفار، غسغبعن 
افسراض  وغظاعضعن  الثطاء  غسفضعن  شسادًا،  شغعا 
ظسط؛  سئرة؟  طظ  ذلك  شغ  شعض  البروات،  وغظعئعن 
صدغاعط  وجسطه  العبصى،  اإلجقم  بسروة  اقجامساك 
المخغرغئ الاغ غاثثون تغالعا إجراء التغاة أو المعت، 
وظئث الصعطغات والعذظغات، واقظائاه إلى دور السفارات 
افجظئغئ، والتثر التثر طظ السمقء، شطط غظاخروا سطغظا 
بصعتعط، بض بدسفظا الفضري وضسش ارتئاذظا بسصغثتظا، 

وبثغاظئ طظ بسخ أبظائظا.
سجعا،  لسابص  السعدة  شغ  أطض  طظ  لفطئ  شعض 

عغئاعا؟ واجاسادة 
ظسط، إظه تجب الاترغر، الثي ضرب جثوره شغ بقد 
لصث  افخرى،  السالط  دول  بسخ  وشغ  المسطمغظ، 
حّثص الثاء، ووخش الثواء، وأخث سطى ساتصه إظعاض 
افطئ بإسادة خقشاعا، والسعدة لتمض رجالاعا إلخراج 

 الظاس طظ الزطمات إلى الظعر

تامئ ضطمئ السثد: ضغش عثطئ الثقشئ

المضغئ طظ خقل طحارضاعا شغ بغسئ السصئئ الباظغئ 
شغ  الرجال  طع  حارضاا  تغث  والصاال)،  الترب  (بغسئ 

. طئاغسئ الظئغ
رضغ  وسائحئ  خثغةئ  تص  شغ    الرجعل  صاله  وطا 
الثسعي  المساعى  صعة  سطى  دلغض  خغر  سظعما  اهللا 
غحعث  وواصسعظ  اإلجقم.  شغ  لطمرأة  والسطمغ 
الضاطض،  السغاجغ  ووسغعظ  الثالص  بإخقخعظ 
صئض  والسغاجغئ  الثسعغئ  افسمال  شغ  وطحارضاعظ 

إصاطئ الثولئ بحضض شاسض.
وتأطر  لقجقم  تثسع  ضاطئ  شغ  السغاجغ  السمض  إن 
بالمسروف وتظعى سظ المظضر لغج تضرا سطى الرجال، 
بض ضثلك غحمض الظساء. ولط غرد ظص غثرج المرأة 
ذطاعا،  المرأة  بائرئئ  غاسطص  شافطر  التضط،  عثا  طظ 
الضئغر  الئاب  عثا  شغ  سطغعا  اهللا  أوجئه  بما  وصغاطعا 
ضما غاسطص افطر بثطئ الرجض شغ صغاطه بأسمال تمض 
شغ  اهللا  دغظ  إلصاطئ  الساططغظ  طع  والسمض  الثسعة، 
افرض. صال اهللا تسالى: ﴿وَالُْمْؤِمُنوَن وَالُْمْؤِمَناُت َنْعُضُهْم 

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن الُْمنَكرِ﴾.
ْ
ْولَِياء َنْعٍض يَأ

َ
أ

الاضالغش  أطام  والمرأة  الرجض  إن  الصعل:  وخقخئ 
الحرسغئ جعاء، وإن ظساء المسطمغظ الغعم طضطفات 
المسطمغظ  خقشئ  دولئ  إلصاطئ  الساططغظ  طع  بالسمض 
سطى  الاضطغش  عع  ضما  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة 
غةعز  شق  سطغه  وبظاًء  اإلجقطغئ.  افطئ  طظ  الرجال 
إق  الةطغض،  السمض  عثا  طظ  غمظسعا  أن  المرأة  لعلغ 
إذا تسارض طع واجئات أولى طظه، وشص صاسثة تجاتط 
طخثاصا  جعاء،  السزغط  افجر  شغ  وعط  الفروض. 
أبغ  سظ  الارطثي  أخرجه  الثي    الرجعل  لصعل 
 ُ ْ َّ ْ َأَّامًا، ال ُ ْ َوَراِئ بسطئئ أن الظئغ  صال: «ِإنَّ ِم
ُل َأْجِ  َّ ِمْ ِه ، ِلْلَعاِمِل ِف ِ ْ َ ِ َعَلى اْل ْ َ ُل اْل َّ ِمْ ِه ُ ِف ْب اللَِّه   ُ َعْ َقاَل   ، ْ ُ ِل َ َع َل  ِمْ َن  ُل َ ْع َ َرُجًال   َ ِ ْ َأْجُ َخ اللَِّه  َل  َرُس َا  َل  ِق ََة:  ُعْ  ُ َغْ َوَزاَدِني  َاَرِك  ُ اْل
 .« ْ ُ ِمْ  َ ِ ْ َخ َأْجُ  َبْل  َقاَل:  ؟!  ْ ُه ِمْ َأْو  ِمَّا   َ ِ ْ َخ
عع  الغعم  الثقشئ  إلصاطئ  السمض  أن  سظ  شدق  عثا 
شرخئ تارغثغئ تخطئ طرة بعثم الثقشئ السبماظغئ، 
ولظ تاضرر بسث ذلك، طخثاصا لتثغث الظئغ  الثي 
رواه اإلطام أتمث بسظثه سظ تثغفئ رضغ اهللا سظه 
ْ َما َشاَء اللَُّه َأْن  ُ ِ ُة  َّ ُ ُن الُّ ُ أن الظئغ  صال: «َت
ُن ِخَالَفٌة  ُ َّ َت َفَعَها، ُث َفُعَها ِإَذا َشاَء َأْن َيْ َّ َيْ َن، ُث ُ َت
 َّ ُث َن،  ُ َت َأْن  اللَُّه  َشاَء  َما  ُن  ُ َفَ ِة  َّ ُ الُّ َهاِج  ِمْ ًا َعاّضًا َعَلى  ُن ُمْل ُ َّ َت َفَعَها، ُث َفُعَها ِإَذا َشاَء اللَُّه َأْن َيْ َفُعَها ِإَذا َشاَء َأْن َيْ َّ َيْ َن، ُث ُ ُن َما َشاَء اللَُّه َأْن َ ُ َ ُن َما َشاَء اللَُّه َأْن َ ُ ًَّة َفَ ِ ًا َجْ ُن ُمْل ُ َّ َت َفَعَها، ُث ُن ِخَالَفًة َيْ ُ َّ َت َفَعَها، ُث َفُعَها ِإَذا َشاَء َأْن َيْ َّ َيْ َن، ُث ُ َت

 « َ َّ َسَ ِة ُث َّ ُ َهاِج الُّ َعَلى ِمْ

ْو 
َ
أ َذَكٍر  ّمِن  َصالِحاً  َعِمَل  ﴿َمْن  وتسالى:  جئتاظه  صال 

ْجَرُهم 
َ
نَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفلَُنْحيِيَّنَُه َحَياةً َطّيَِبًة َولََنْجِزيَّنَُهْم أ

ُ
أ

ْحَسِن َما َكانُوا َفْعَملُوَن﴾، وعثا صعل سام لغج له طا 
َ
بِأ

طع  أم  الخالح،  والسمض  اإلغمان  شغ  جعاء  غثخخه، 
الرجض والمرأة، وطظ أعط افسمال الخالتئ الثسعة إلى 
والمثظغئ،  المضغئ  المرتطاغظ  شغ  عثا  ضان  وصث  اهللا، 
الرجال  إلى  طعجه  أطر  اهللا  إلى  الثسعة  شإن  ولثلك 
دور  أتث  سطى  غثفى  ق  وإظه  جعاء،  تث  سطى  والظساء 
الظساء الطعاتغ أجطمظ شغ طضئ طظث بجوغ شةر الثسعة 
اإلجقطغئ شغعا، وتمطظ الثسعة طع الرجعل  إلصاطئ 
الثولئ اإلجقطغئ افولى شغ المثغظئ المظعرة. ولطمرأة 
دور رئغج شغ الثسعة اإلجقطغئ طظث سععدعا افولى، 
الظساء  أجماء  طظ  جمطئ  وغغره  تئان  ابظ  ذضر  وصث 
ووضع  المضغئ،  المرتطئ  شغ  أجطمظ  القئغ  افوائض، 
الاارغت اإلجقطغ أجماءعظ شغ صائمئ الحرف الثسعي 
أي  سطى  السابص  الفدض  خاتئات  باسائارعظ  لطظساء، 
واتثة  لضض  وضان  اإلجقم.  شغ  بسثعظ  جاءت  اطرأة 
طظعظ جعثعا شغ الثسعة اإلجقطغئ، وتبئغئ أزواجعظ، 
وصث احاعرت بسدعظ بمعاصفعظ الصعغئ شغ الثسعة 
شغ  السثاب  أخظاف  وتتّمض  الطعاغغئ،  ضث  اهللا  إلى 
جئغطعا، طا غداعغ طعاصش الرجال، وغدع صثوة تسظئ 
لمظ غأتغ بسثعظ طظ الظساء الطعاتغ سصثن السجم سطى 

السمض إلصاطئ الثغظ شغ ضض زطان وطضان.
وعثه ظئثة طثاخرة جثا سظ بسدعظ، سسى أن تضعن 
تاشجا صعغا لظساء المسطمغظ الغعم لتمض دسعة اإلجقم 
طع الساططغظ الةادغظ والعادشغظ إلصاطئ الثقشئ سطى 

طظعاج الظئعة، اصاثاًء بأولؤك الصاطات الظسائغئ:
 ، خثغةئ بظئ خعغطث رضغ اهللا سظعا، زوج الظئغ •
باإلغمان  بادرت  شصث  الظساء،  أسصض  طظ  ضاظئ  شصث 
طظث    الظئغ  ودسمئ    وبرجعله  تسالى  باهللا 
له:  صالئ  العتغ  غاظجل  بثأ  شسظثطا  افولى،  الطتزئ 
"أبحر غا ابظ سط وابئئ، شعالثي ظفج خثغةئ بغثه 
إظغ فرجع أن تضعن ظئغ عثه افطئ". وضان جئرغض 
وطظه  السقم  اهللا  شارد:  اهللا،  طظ  السقم  غصرئعا 

السقم وسطى جئرغض السقم.
• جمغئ بظئ خغاط طظ البئات سطى الثغظ، وتبئغاعا 
اهللا  رضغ  ربعما  لصغا  تاى  ساطر  بظ  غاجر  لجوجعا 

سظعا، لاخئح أول حعغثة شغ اإلجقم.
ضان  شصث  سظعا،  اهللا  رضغ  بضر  أبغ  بظئ  أجماء   •
عةرة  ظةاح  شغ  افضئر  افبر  وبطعلاعا  لادتغاعا 

الظئغ ، إلى المثغظئ، وُجمغئ بثات الظطاصغظ.
اهللا  رضغ  المازظغَّئ  ضسإ  بظئ  ظسغئئ  سمارة  أم   •
سظعا، وأم طظغع أجماء بظئ سمرو بظ سثي رضغ اهللا 
المرتطئ  شغ  التساس  الثسعي  دورعما  وبرز  سظعا، 

املرأة ودورعا يف اإلجقم
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة روق إبراعغط – بقد الحامـ 

بالحجارة الرمي  تستدعي  الثمار  كثرة 

أجماء الرباعية الدولية عدو لدود لإلسالم والمسلمين سظ  السعداظغ  العزراء  رئغج  إسقن  سطى  تسصغئا 
العزراء شغ الاحضغطئ العزارغئ الةثغثة، الاغ جاءت سئر 
طتاخخات تجبغئ وجععغئ، صال بغان ختفغ لطمضاإ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان: إن عثا الاشغغر 
العزاري لط غضظ افول، ولظ غضعن افخغر، شعع شغ تصغصاه 
اجائثال وجعه بعجعه أخرى شغ ظض الظزام ظفسه الثي 
غتضط الئقد طظث خروج المساسمر اإلظةطغجي طظ السعدان 
بةغعحه، وبصاء أظزماه ودجاعره وصعاظغظه. وصال: إن عثا 
الاحضغض العزاري لظ غشغر التال شغ السعدان، فن الصدغئ 

عغ تشغغر بظغئ الظزام شغ تحرغساته وجغاجاته، ولغج اجائثال أحثاص بآخرغظ، شما داطئ التضعطئ الةثغثة داخض 
خظثوق الظزام الرأجمالغ شطظ تشغر تالظا إق إلى افجعأ. واخااط الئغان بالصعل: ق تض فزطات السعدان الماحسئئ إق 
بإصاطئ الظزام سطى شضرة جغاجغئ تظئع طظ سصغثة أعض السعدان، الثغظ غآطظعن باهللا رباً، وبمتمث  ظئغاً ورجعقً، 
وإصاطئ الثولئ والتغاة سطى أجاجعا. وتجب الاترغر غمطك الاخعر الضاطض قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بثجاعر 
طساظئط طظ ضااب اهللا وجظئ ظئغه الضرغط ، لغج فعض السعدان وتثعط، بض لفطئ اإلجقطغئ والظاس أجمسغظ.

الرأسمالي الصندوق  داخل  الجديدة  السودان  حكومة  دامت  ما 
فلن تغير حال أهلنا إّال إلى األسوأ!

السودان في  األخوي"  "التسامح  ملتقى 
يهود! كيان  مع  التطبيع  لخيانة  خبيثة  ثمرة  هو 
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أو  المةاعثغظ  سظ  المسطعطات  غةمع  الــثي  وعــثا 
وغرجض  وبعااظا،  زورا  باإلرعابغغظ  غسمعظعط  طظ 
إلى  بثورعط  غرجطعظه  الثغظ  طسآولغه  إلى  تصارغره 
المعجاد، وغظسصعن سمطغاتعط طع السثو شغ الاظضغض 

بالمسطمغظ لصاء طراضج وطظاخإ وأطعال شغ الئظعك.
جظغه  إشراغط  الةظرال  السابص  الغععدي  العزغر  ضاإ 
طثغظعن  (اإلجرائغطغغظ)  طظ  اآلقف  عآرتج: "إن  شغ 
تئثلعا  الاغ  لطةععد  التغاة  صغث  سطى  بئصائعط 
افجعجة افطظغئ افردظغئ، وسطى وجه الثخعص جعاز 
سطى   - تمضظئ  افجعجة  عثه  فن  الساطئ،  المثابرات 
طثى سصعد طظ الجطظ - طظ إتئاط طتاوقت الاسطض 
سمطغات  لاظفغث  وشطسطغظغعن  أردظغعن  بعا  صام  الاغ 
شغ صطإ (إجرائغض) والدفئ الشربغئ، سقوة سطى أظعا 
صثطئ طسطعطات لـ(إجرائغض) ضان لعا دور تاجط شغ 

التفاظ سطى أطظ (اإلجرائغطغغظ)".
رؤجائعط  طع  جغاثاخمعن  افجعجة  عثه  طعظفع 
شغ الظار ذالئغظ طظعط أن غأخثوا سظعط ظخغئا طظ 
عثا  غساتصعن  جمغسا  إظعط  الرؤجاء  شغصعل  الظار، 

الئائج. المخغر 
وغطصغ  اإلجقم  إلى  الثسعة  تمطئ  غساصض  الثي  وعثا 
بعط شغ غغاعإ السةعن جغةث ظفسه شغ ظار جعظط 
غثاخط أجغاده الثغظ ضان غظفث أواطرعط لصاء لساسئ 
طظ  ظخغئا  سظه  غأخثوا  أن  طظعط  ذالئا  الثظغا،  طظ 

السثاب شغصعل له رؤجاؤه ظتظ جمغسا شغ الظار.
تضئروا  الثغظ  بالمساضئرغظ  الرؤجاء  اهللا  وخش  لصث 
طظ  أسطى  صعاظغظعط  وجسطعا  ودغظه،  اهللا  حرع  سطى 

صعاظغظ اهللا وأظزماعط الئحرغئ أسطى طظ ظزام اهللا.
دسعة لفتئاع أن غبعروا سطى رؤجائعط وصادتعط شغ 
وأن  اآلخرة،  شغ  جعظط  طسعط  غثخطعا  أن  صئض  الثظغا 
غرشدعا الثدعع لعط شغ الثظغا، وأن غضعن خدعسعط 

 هللا وتثه تاى غاةظئعا عثا المخغر افجعد

صعطعا إىل خقشاضط أغعا املسطمعن غرتمضط اهللا

تطئغص  وق  وتب،  وخغام  وزضاة  خقة  طظ  الفردغئ 
صاظعن  طظ  ججءًا  إق  لغسئ  لطتثود الاغ  بسخ الئقد 
السصعبات شغ حرغسئ اإلجقم، شضض عثا ق غةسض طظ 
اإلجقم ططئصا وق غةسض طظ الئقد دار إجقم بض غةإ 
أن غطئص اإلجقم ضاطق حاطق شغ ضاشئ جعاظإ التغاة 
َها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخلُوا  ُفّ

َ
تاى تخئح الئقد دار إجقم ﴿يَا ك

ْيَطاِن إِنَُّه لَُكْم  لِْم َكاَفًّة َوَال تَتَّبُِعوا ُخُطوَاِت الَشّ فِي الِسّ
المسطمغظ  سطى  أوجإ  حغء  شق  ولعثا  بِيٌن﴾  ُمّ َعُدٌوّ 
صث    ورجعلظا  لثلك،  السمض  أو  اإلجقم  تطئغص  طظ 
باإلجقم  وتضمعا  المثغظئ  شغ  لقجقم  دولئ  أصام 
بسثه  وجاء  راغاه،  تتئ  ضطعا  السرب  ججغرة  وأخدع 
الظئعة،  طظعاج  سطى  شغعا  شساروا  الراحثون،  الثطفاء 
 ، شفاتعا الئطثان وذئصعا اإلجقم ضما ذئصه الرجعل
وإن جاء بسثعط خطفاء تادوا سظ طظعاج الظئعة إق أن 
سطى المسطمغظ،  اإلجقم بظزاطه ودولاه ظض ططئصاً 
وضاظئ بقد اإلجقم دولئ واتثة غتضمعا تاضط واتث 
خطغفئ لطمسطمغظ غئاغع سطى ضااب اهللا وجظئ رجعله 
ضاطق  باإلجقم  غتضمعط  أن  سطى  الظاس  طظ  لغطاع 
باإلجقم  غتضط  ولط  خالش  شإن  طظصعص،  غغر  حاطق 
ووجإ  ذاسئ،  وق  له  جمع  شق  الئعاح  الضفر  أظعر  أو 
شسظ  سظه،  سعضا  اإلجقم  غطئص  طظ  وتظخغإ  خطسه 
َشَئاَغْسَظاُه،    الظَِّئغُّ  َدَساَظا  صال:  أظه  الخمئ  بظ  سئادة 
َّاَعِة،  ِع َوال ْ َّ َشَصاَل ِشغَما َأَخَث َسَطْغَظا: «َأْن َاََعَا َعَلى ال
َا،  َعَلْ ٍة  َوَأَثــَ َنا،  ِ ْ َوُ َنا  ِ ْ َوُع ِهَا،  َ ْ َوَم َا  ِ َ َمْ ِفي 
 ْ ُك َ احًا ِعْ ًا َبَ ْف ْوا ُ َوَأْن َال ُنَاِزَع اْألَْمَ َأْهَلُه، ِإالَّ َأْن َتَ
َهاٌن» وظطئ دولئ اإلجقم تتضط السالط  ِه ُبْ ْ الله ِ ِم
طا غجغث سطى بقبئ سحر صرظا طظ الجطان سرف الظاس 
شغ ظطعا طسظى السثل تصا، ضاظئ عغ الثولئ افولى 
شغ السالط بق طظازع تاى تضالإ الشرب سطغعا وأزالععا 
طظ العجعد شغ أوائض الصرن السحرغظ المغقدي، تاى 

غامضظ طظ اطاخاص دطاء الظاس وبرواتعط.
إن صدغئ المسطمغظ المخغرغئ الاغ غةإ اتثاذ إجراء 
التغاة أو المعت ُتةاععا، عغ إسادة تطئغص اإلجقم؛ 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحـثة  الثـقشئ  دولئ  بإصاطئ 
ق  وعثا  المسطمغظ،  بقد  غسعد  أن  غةإ  شاإلجقم 
غضعن إق بثطغفئ تئاغسه افطئ سظ رضا واخاغار طظعا 
السر  شغ  ذاسًئ  صطئعا  وبمرة  غثعا  خفصئ  وتسطغه 
والسطظ، سطى أن غظعب سظعا شغ تطئغص اإلجقم سطغعا 
وتمطه بعا لطسالط بالثسعة والةعاد رجالئ عثى وظعر 
السئاد  سئادة  طظ  سئاده  طظ  حاء  طظ  اهللا  بعا  غثرج 
جسئ  إلى  الثظغا  ضغص  وطظ  السئاد،  رب  سئادة  إلى 

الثظغا واآلخرة، وطظ جعر افدغان إلى سثل اإلجقم.
إَِذا  َولِلّرَُسوِل   ِ ِبّ اْسَتِجيُبواْ  آَمُنواْ  الَِّذيَن  ّفَُها 

َ
ك ﴿يَا 

َنْيَن  يَُحوُل  اّبَ  ّنَ 
َ
أ َواْعلَُمواْ  يُْحيِيُكْم  لَِما  َدَعاُكم 
 ﴾نَُّه إِلَْيِه تُْحَشُروَن

َ
الَْمْرءِ َوَقلْبِِه َوك

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

عثا طا جظاه السالط وق جغما املسطمعن 
جراء جغطرة الظزام الرأجمالغ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث الثالص سئثون*ـ 

ترجض  وحمسعا  خاشغئ  الثقشئ  جماء  ضاظئ  بسثطا 
أحساعا لادغء لطاائعغظ ذرغص الظةاة، تطئثت السماء 
بالشغعم وتعارت الحمج وراء افشص شق تضاد تسمع 
وأظغظ  التغارى  وآعات  المزطعطغظ  بضاء  إق  بسثعا 
الغااطى والةرتى والبضالى. بسثطا ضاظئ دولئ اإلجقم 
طظارة لطسالط تظحر الظعر والسثل بغظ الظاس وتتاشر 
الثارغظ،  شغ  جسادتعط  سطى  وتسمض  تغاتعط  سطى 
طظ  بمساظثة  وظخارى،  غععد  طظ  التصث  أعض  صام 
سمقئعط شغ المظطصئ أطبال طخطفى ضمال بالضغث 
لعا والسمض سطى إجصاذعا. لصث ضان لجوالعا طخائإ 
المخائإ  تطك  أخطر  وطظ  خطغرة،  وظاائب  جمئ 
والمتظ سطى اإلذقق عع جغطرة الظزام الرأجمالغ 

الماعتح سطى السالط وق جغما بقد المسطمغظ.
إن الظاظر شغ ضغفغئ ظحعء الظزام الرأجمالغ وتحضطه 
غرى أظه ضان جصغماً شغ أجاجه وشغ ذرغصئ طسالةاته 
غرائجغئ  شسض  رّدة  أجاجه  ضان  تغث  غعم؛  أول  طظ 
سطى الزطط، بط ضان تقً غغر طئظّغٍ سطى السصض سظثطا 
تعخض المفضرون ورجال الثغظ إلى التّض العجط شغ 
طئظغًا  تقً  لغج  العجط  شالتّض  الةثغث،  الظزام  بظاء 
سطى سصض جطغط، فظه تعجط بغظ أطرغظ طاظاصدغظ 
طاظاشرغظ طائاسثغظ. إن المئثأ الرأجمالغ عع أجاس 
ضض المحاضض والةرائط شغ السالط؛ ذلك أن افجاس 
التغاة،  سظ  الثغظ  شخض  عع  إظما  سطغه  غصعم  الثي 

الثي غسظغ إسطاء اإلظسان تّص الاحرغع.
عع  المئثأ  عثا  أظزمئ  شغ  طا  أبــرز  طظ  ضان  لصث 
الظزام اقصاخادي الثي غعثف إلى تضبغر رأس المال 
شغ المةامع بأغئ وجغطئ دون اظدئاٍط بأخقق وق 
صغط، وشغ العصئ ظفسه غظزر إلى تعزغع البروة شغ 
المةامع سظ ذرغص أداٍة وتغثة عغ (جعاز البمظ)، 
جطئئ  المةامع  شغ  ضبغرة  أطــعرًا  وّلث  افطر  وعثا 
الرأجمالغئ  المةامسات  داخض  شغ  والثراب  الثطار 
والئظعك  السمقصئ  الحرضات  ضاظئ  تغث  وخارجعا. 
الاغ تظعإ بروات الظاس تتئ سظعان ترغئ الامطك 
الطئصغ  الافاوت  وضان  بالمطك،  واقظافاع  وتظمغاه 
شأخئح  البروات  سطى  افغظغاء  جغطرة  ظاغةئ  الضئغر 
سطى  غسغطرون  الرأجمالغئ  المةامسات  شغ   ٪١-٢
أضبر طظ ٩٨٪ طظ بروة المةامع، و٢٪ الئاصغئ طظ 

البروات تعّزع سطى ٩٨٪ طظ باصغ الحسإ.
شعا عغ أطرغضا خاتئئ اقصاخاد افضئر شغ السالط، 
وصسئ سام ٢٠٠٨م شغ أزطئ اصاخادغئ أبرت سطى 
خغرات  سطى  الضفار  تسطط  وأغدا  بأجره،  السالط 
المسطمغظ  بارول  وأخئح  وظعئًا،  جرصًئ  المسطمغظ 
لثثطئ  بمظ  بق  غأخثوظه  الضفر  ــثول  ل غظغمئ 
شغ  الثعظئ،  التضام  بمساسثة  وذلك  طخالتعط؛ 
تتئ  غسغحعن  المسطمغظ  طقغغظ  طقغغظ  إن  تغظ 
وعا  السغح.  حزش  وغساظعن  والترطان  الفصر  خط 
غسغح  الصارات،  أغظى  طظ  ضاظئ  الاغ  أشرغصغا  عغ 
شغعا اآلن أضبر طظ ٤٥ ططغعظًا تتئ خط الفصر. وأطا 
طا ظعئاه شرظسا طظ أشرغصغا شعغ أطعال ضثمئ جثًا 
الثي  حغراك  جاك  افجئص  الرئغج  تخرغح  وغضفغ 
دول  طرتئئ  إلى  شرظسا  جاظجلص  أشرغصغا  "دون  صال 

السالط البالث".
الماعتح  الرأجمالغ  المئثأ  عــثا  حــرًا  وغضفغ 
والةمارك  ضالدرائإ  الظاس  أشصرت  الاغ  تحرغساته 
واقتاضار وجغاجئ رشع الثسط سظ السطع والثثطات. 
طا  ضض  الرأجمالغ  المئثأ  طظ  الئحرغئ  جظئ  ظسط 
المئثأ  بعثا  الئحرغئ  واخططئ  وطساصئح  صئغح  عع 
تروب  طظ  العغقت  الئحرغئ  أذاق  الثي  الماعتح 
الثول  طظ  وغغرعا  أطرغضا  به  صاطئ  وطا  طثطرة، 

الرأجمالغئ تحغإ له الرؤوس.
رابطئ  شصثظا  الرأجمالغ  الظزام  عــثا  وبعغمظئ 
العذظغئ  الروابط  طتطعا  وتطئ  السزغط،  اإلجقم 

ظئغظا  وُجإ  طصثجاتظا  ودظسئ  الئعغمغئ،  والصئطغئ 
المسةث  وشصثظا  الاسئغر،  ترغئ  بتةئ    الضرغط 
افصخى المئارك الثي دظسه غععد أرذل خطص اهللا، 

وأخئح المسطمعن ضافغاام سطى طعائث الطؤام.
الترب  جرائط  شغ  بالضعظشرس  الاتصغص  لةظئ  أجرت 
 ١ طظ  غصرب  طا  ُصاض  تغث  الفطئغظ،  شغ  السسضرغئ 
الباظغئ  السالمغئ  والترب  طثظغ،  ألش  و٥٠٠  ططغعن 
شصث  شغاظام  شغ  أطا  ططغعظًا.   ٨٥ بتغاة  أودت  الاغ 
الئظااجعن  لثى  المعبصئ  الترب  جرائط  أسثاد  بطشئ 
صاطى  أن  الةعات  بسخ  صثرت  وصث  جرغمئ،   ٣٦٠
السراق بطشعا ٢ ططغعن، وضحفئ تصارغر ظحرعا طعصع 
'Medium' افطرغضغ، سظ جرائط بحسئ ترتضإ شغ 
طسسضرات  شغ  غصئسعن  الثغظ  اإلغشعر  طسطمغ  تص 
اظاجاع  سظ  الاصرغر  وتتثث  الخغظ  شغ  اقساصال 
التغاة  صغث  سطى  وعط  فحثاص  الثاخطغئ  افسداء 
لئغسعا، وشغ الئعجظئ اجاحعث سطى غث الخرب ٣٠٠ 
ألش طسطط، واغاخئئ ٦٠ ألش اطرأة وذفطئ، وعّةر 
رجاقً  الثضعر  طظ   ١٢٠٠٠ وجمسعا  وظخش،  ططغعن 
وأذفاقً وطبطعا بعط صئض صاطعط، وطظ عثه الظماذج 
طظ الامبغض والاسثغإ ضان الخربغ غصش سطى الرجض 
المسطط شغتفر سطى وجعه وعع تغ خعرة الخطغإ 
جعرغا  شغ  اآلن  غتثث  وطا  صاطه،  صئض  افربعذضسغ 

طظ اغاخاب لطظساء وافذفال وتاى الحغعخ.
أوعط  أن  الرأجمالغ  المئثأ  عثا  آبار  طظ  وأغدا 
المرأة بأن لعا تصعصًا؛ وتصعصعا عغ أن تخئح جطسئ 
وطظ  إشسادعا،  عغ  وترغاعا  لطربح،  وطاضغظئ  لطئغع 
ضظمعذجغظ  وإجئاظغا،  أطرغضا  سظ  اإلتخائغات  تطك 
وطصره  المرأة  طسعث  ظحرعا  والاغ  الشربغئ،  لطثول 
طثرغث، شفغ سام ١٩٩٥م ٨٢ ألش جرغمئ اغاخاب، 
بغظما  وافخــثصــاء،  افجــرة  طتغط  شغ  طظعا   ٪٨٠
وشغ  ضسفًا.   ٣٥ التصغصغ  الرصط  إن  الحرذئ:  تصعل 
سام ١٩٩٧م بتسإ صعل جمسغات الثشاع سظ تصعق 
المرأة: تشاخإ اطرأة ضض ٣ بعان. وطظ سام ١٩٨٠ 
إلى سام ١٩٩٠م ضان شغ أطرغضا طا غصارب ططغعن 

اطرأة غسمطظ شغ الئشاء.
المئثأ  وشــص  وتصعصعا  الــمــرأة  ترغئ  عــغ  عــثه 
وعثه  المفسثة،  الفاجثة  وتدارته  الرأجمالغ 
أن  تآضث  شغخ،  طظ  غغخ  وعــغ  اإلتخائغات، 
السطعك الحائظ تةاه المرأة عع ظعب تدارة ولغج 
طبض  اظاصض  ولفجش  أشرادعا.  لئسخ  حاذًا  جطعضًا 
عثا السطعك إلى بقد المسطمغظ جراء غغاب الثقشئ 
ظسئئ  تداسفئ  شصث  الثئغث.  المئثأ  عثا  وجغطرة 

الثسارة شغ ترضغا بظسئئ ٧٩٠٪.
عثه ظصطئ شغ طتغط طظ آبار وظاائب جغطرة عثا 
أردظا  ولع  السالط  سطى  الماعتح  الرأجمالغ  الظزام 
تخرعا طا ضفاظا طؤات المةطثات. وبإذن اهللا تسالى 
شةر  بئجوغ  صرغئًا  المئثأ  عثا  وغظثبر  غاقحى  جعف 
الثقشئ الخادق وسث ربظا جئتاظه وبحرى ظئغظا سطغه 
ضض  شغ  ربظا  حرع  ظطئص  وتغظعا  والسقم،  الخقة 
طظاتغ التغاة شظسغح تغاة ذغئئ ضرغمئ، شطظداسش 
الةعث وظشث الثطا إلصاطئ ذلك الفرض السزغط بض 

تاج الفروض، ولمبض عثا شطغسمض الساططعن.
جظسعُد َظْتُضُط بالضااِب وظساطغ

ِصَمط الُثظى، ِبْؤَسْئ جفعُح جئاِل
جظسعُد راغاٍت ُتساِظُص ُطْخَتفغ

وجغعَف تٍص تعاثي بعقِل
جظسعُد زتفًا تتئ ظضِّ خقشٍئ

شغ َشْاِح َغْرٍب ضاشٍر وَحماِل
جظسعُد َشْطَاْخُح الظفعُس ِلِثغظعا

ولَاْمِخ صاشطُئ العثى شغ التاِل
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

السعدان

تظعخ افطط بافشضار والمفاعغط الاغ تتمطعا والاغ 
تارجط شغ حضض افظزمئ الاغ تتضمعا، شإذا اظفخطئ 
الثي  اقظتطاط  ضان  افظزمئ  سظ  والمفاعغط  افشضار 
اآلن  افطئ  وتسغحه    الظئغ  بسبئ  صئض  السرب  ساحه 
شغظا،  وتاتضط  بقدظا  تتضط  الاغ  الرأجمالغئ  ظض  شغ 
ولظ تظعخ افطئ وتساسغث جابص طةثعا وسجعا إق 
باإلجقم، وهللا در سمر تغظ صال: "ظتظ صعم أسجظا اهللا 
وصث  اهللا"،  أذلظا  بشغره  السجة  اباشغظا  شمعما  باإلجقم 
الشرب  ظعخ  لصث  ظزر  وإطسان  ترو  دون  صائض  غصعل 
وتمض  ــان  افدغ سظ  تثطى  سظثطا  بض  اإلجــقم  دون 
الرأجمالغئ والثغمصراذغئ ضمئثأ، ولسطه لع أطسظ الظزر 
لما جأل، شالرأجمالغئ دغظ جثغث وإن لط غسارشعا بثلك 
شغ  رأي  ولعا  التغاة  سظ  الثغظ  تفخض  سصغثة  شطعا 
التغاة وطا صئطعا وطا بسثعا، وإن أصرت بعجعد الثالص 
إق أظعا رشدئ أن غضعن طثبرا لحآون الظاس طظزما 
لسقصاتعط، ورغط أظعا أوجثت ظعدئ تصغصغئ ططمعجئ 
إق أظعا ظعدئ طآصائ شاجثة غزعر شسادعا وسعارعا 
لضض ذي سغظ بخغرة، وشساد الشرب وطةامساته وتتضط 
الرأجمالغغظ الضئار وأختاب السططئ شغه خغر دلغض سطى 
ذلك، شأخئح الظزام شغ خثطئ أختاب رؤوس افطعال 
والمظافسغظ غثثطعط وغطئغ تاجاتعط، وغضاعي بظاره 
ضض طظ دوظعط ضض سطى تسإ درجاه؛ شحسعب الشرب 

أسطى درجئ طظ حسعبظا المسطمئ وباصغ الحسعب!
ولعثا شالسالط اآلن أتعج طا غضعن إلى بثغض تصغصغ، 
إلى ظزام اإلجقم ودولاه الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة لغظصثه طظ الرأجمالغئ الاغ تشرق وتشرصه طسعا. 
ظزام غطئص السثل سطى الظاس دون الظزر لثغظ أو سرق 
أو لعن أو ذائفئ، أطا بالظسئئ لطمسطمغظ شفعق ضعن 
وبروتعط  وسجتعط  ضراطاعط  لعط  غسغث  الظزام  عثا 
شعع  طظعط،  الشرب  جطئعا  الاغ  وترغاعط  وخغراتعط 
الظزام الثي ارتداه اهللا لعط وأوجإ سطغعط تطئغصه 
وترم سطغعط طثالفاه وق صغث حسره، شصث خاذإ اهللا 
تَتَّبِْع  َوالَ   ُ اّبَ نَزَل 

َ
أ بَِما  بَيَْنُهْم  ﴿َفاْحُكْم  صائق:    ظئغه 

اْحُكْم  ْن 
َ
﴿وَأ وصائق:   ﴾ الَْحّقِ ِمْن  َجاَءَك  ا  َقّمَ ْهوَاَءُهْم 

َ
أ

ْن 
َ
أ وَاْحَذْرُهْم  ْهوَاَءُهْم 

َ
أ تَتَّبِْع  َوالَ   ُ اّبَ نَزَل 

َ
أ بَِما  بَيَْنُهْم 

الظئغ  وخطاب  إِلَْيَك﴾   ُ اّبَ نَزَل 
َ
أ َما  َنْعِض  َقْن  َفْفتُِنوَك 

عظا عع خطاب فطاه شغخئح تطئغص اإلجقم والتضط 
به واجئاً شغ تص افطئ بسمعطعا بتغث ق غةعز لمسطط 
غأبط؛  وإق  بقث  طظ  واتثة  بغظ  تاله  غضعن  أن  إق 
إطا أن غضعن طتضعطا باإلجقم أو تاضما به أو ساطق 
لضغ َغتضط أو ُغتضط باإلجقم، شما بالضط بمظ غسادي 
الاغ  الثولئ  إســادة  وغمظع  اإلجــقم  تطئغص  وغتارب 
تطئصه وتةسض طظه واصسا سمطغا غراه الظاس؟! عثا صطسا 

جرطه سظث اهللا سزغط.
وجعد  شغ  افظزمئ  تروج  ضما  لغج  اإلجقم  وتطئغص 
المسطمغظ والمساجث والسماح لطظاس بأداء السئادات 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ جسغث شدض*ـ 

عثطئ السططات الضغظغئ المسةث الةاطع شغ طظطصئ ضغئعس شغ طصاذسئ ضغسعطع إلى جاظإ المظازل الاغ ضاظئ 
طسضظاً لسحرات السائقت, طظ أجض إسادة تأعغض خط جضئ تثغث ظغروبغ - ضغسعطع. وعثا المسةث أتث أضئر وأصثم 
طراضج السئادة شغ ضغسعطع تغث تّط بظاؤه طظث تعالغ ٨٣ ساطاً. طظ جاظئه أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
شغ ضغظغا بغاظا ختفغا أدان شغه بأحث السئارات، عثا السمض غغر افخقصغ. واسائر شغ بغاظه الختفغ: أن التضعطئ 
شغ ضغظغا شحطئ بحضض ذئغسغ شغ تسثغر السقصات الةغثة طع الظاس وخاخئ المسطمغظ, وشحطئ شغ ضمان أطظ 
المماطضات ودور السئادة. وأضاف الئغان الختفغ: لصث أخئح عثم المساجث طأجاة لطمسطمغظ ساطئ ولغج شصط 
فعض الظعبئ المسطمغظ, وإّن عثا السمض المحغظ الثي غزعر السثاء لطمسطمغظ عع ظاغةئ السثاء الثولغ, تغث 
تظاحر طبض عثه التاقت شغ الخغظ تغث عثطئ السططات الخغظغئ المسادغئ لقجقم آقف المساجث, وق ظظسى 
أن المسةث افصخى المئارك غتاطه غععد وغثططعن لغقً وظعارًا لاثظغسه وتفر أظفاق تتاه. وصال الئغان: إّن عثا 
َنَع  ْظلَُم ِممَّن مَّ

َ
السمض المظاعخ لقجقم طعجه ضث المسطمغظ وغآدي إلى غدإ اهللا جئتاظه وتسالى. ﴿َوَمْن أ

ن يُْذَكَر فِيَها اْسُمُه وََسىَع يِف َخرَابَِها﴾. وخاط الئغان بالصعل: شغ الثضرى المؤعغئ سطى عثم الثقشئ 
َ
ِه أ َمَساِجَد اللَـّ

شصث المسطمعن التاطغ التصغصغ لمصثجاتعط وطظ بغظعا المساجث. إظعا طائئ سام طظ اقساثاءات والعةعم 
والعثم. وغةإ أن ُغتفج عثا التثث المتجن المسطمغظ سطى طداسفئ جععدعط إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة والاغ جاضفض أطظ المماطضات والتغاة ودور السئادة لطمسطمغظ وغغر المسطمغظ شغ السالط ضطه.

حزب التحرير/ كينيا
منذ ُهدمت الخالفة، أصبح هدم المساجد مأساة للمسلمين جميعا

َعَفاُء  وَن فِي الّنَارِ َفَيُقوُل الّضُ صال تسالى: ﴿َوإِْذ َفَتَحاّجُ
ْغُنوَن  ّمُ نُتم 

َ
أ َفَهْل  َيَبعاً  لَُكْم  ُكّنَا  إِنَّا  اْسَتْكَبُروا  لِلَِّذيَن 

َقّنَا نَِصيباً ّمَِن الّنَارِ * َقاَل الَِّذيَن اْسَتْكَبُروا إِنَّا ُكّلٌ فِيَها 
َ َقْد َحَكَم َنْيَن الِْعَباِد﴾ [غاشر ٤٧-٤٨] إِّنَ اّبَ

غخش اهللا سج وجض طحعثًا طظ طحاعث غعم الصغاطئ 
الظار  الظار  أعض  شغثخض  السئاد  بغظ  اهللا  غتضط  سظثطا 
وغاثاخمعن  الظار  أعض  شغةامع  الةظئ،  الةظئ  وأعض 
شغما بغظعط؛ غصعل الدسفاء، وعط افتئاع الثغظ ضاظعا 
الثظغا  شغ  لضط  تئسا  ضظا  لصث  رؤجائعط:  أطر  غظفثون 
بالتقل  تفضغر  دون  طظا،  تططئعظه  طا  ضض  لضط  ظظفث 
بأخثضط  سظا،  السثاب  تثفغش  تمطضعن  شعض  والترام، 
ظخغئظا طظ الظار؟ شغرد سطغعط رؤجاؤعط: ظتظ جمغسا 
طظ  السئاد؛  بغظ  تضط  شصث  اهللا  تضط  وعثا  الظار  شغ 

اجاتص الظار دخطعا وطظ اجاتص الةظئ دخطعا.
إن عثا المحعث طظ طحاعث جعظط غةإ أن غاخعره 
التضام  بطاسئ  شغعا  غصعطعن  لتزئ  ضض  شغ  الظاس 
تثود  سطى  غصش  الثي  الةظثي  عثا  اهللا؛  فطر  خقشا 
شطسطغظ لغتمغ غععد طظ الماسططغظ، وغثثع ظفسه 
بأظه غتمغ المسطمغظ بعثا السمض فن الماسطض غالئا 
طا غصاطه غععد، أو غثثع ظفسه بأظه غظفث طساعثات 
الخطح والمعابغص الاغ وصساعا صغادته طع ضغان غععد 
عثا  تظاجى  أو  وظسغ  افطــر،  ولغ  ذاسئ  باب  طظ 
خغاظغئ  طساعثات  عغ  الخطح  طساعثات  أن  الةظثي 
تشدإ اهللا، وعغ طساعثات باذطئ ق تطجم المسطمغظ 
الثشاع  طآوظئ  افسثاء  سظ  غثفش  وأظه  طظعا،  بحغء 
جظعدعط  غععد  غساظفر  أن  طظ  شئثق  أظفسعط،  سظ 
المسطمغظ  لةغعش  المعمئ  تطك  غعضطعن  لتماغاعط 
الصغاطئ  غعم  جغأتغ  الةظثي  عثا  بعط.  المتغطئ 
ظخغئا  سظه  غأخثوا  أن  جعظط  ظار  شغ  صادته  لغةادل 
طظ السثاب المصرر له فظه ضان تئسا لعط، شغصعلعن له 

ظتظ ضطظا شغ الظار ظساتص ظفج السثاب.

طحاعث طظ اآلخرة
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