
أطمغ  باثخض  الفطسطغظغئ  السططئ  تضعطئ  ذالئئ 
رئغج  ذلك  أشاد  المساعذظغظ،  اساثاءات  لعصش 
اشاااح  خقل  ضطمئ  شغ  احاغئ،  طتمث  السططئ  وزراء 
اقجاماع التضعطغ افجئعسغ بمثغظئ رام اهللا وجط 
سطى  ظحره  ختفغ  تسطغص  وشغ  عثا  الشربغئ.  الدفئ 
شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سّصإ  طعصسه 
افرض المئارضئ شطسطغظ سطى الثئر بصعله: السططئ 
باضرارعا الطةعء إلى المطالئئ باثخض أطمغ أو دولغ 
شطسطغظ  أعض  أطام  خفتاعا  إشراغ  بثلك  ترغث  إظما 
التج  سطى  طئظغا  إدراضا  غثرضعن  باتعا  الثغظ 
وضض  طزطعطا،  تظخر  وق  سثوا  تظضأ  ق  بأظعا  المئاحر 
عمعا عع التفاظ سطى دورعا ضثراع أطظغ لقتاقل، 
إذ تساظفر صعاتعا وتتحث تحعدعا لاطئغئ طاططئات 
وتسجف  الاماجغح  بضاء  تئضغ  بغظما  افطظغئ  اقتاقل 
السمفعظغات الممةعجئ دون أن تترك جاضظا سظثطا 
سظعط.  الثود  أو  شطسطغظ  أعض  بتماغئ  افطر  غاسطص 
بض طظ ضمال السثرغئ أن غضافغ الماتثث الرجمغ 
المعاصش  باخثغر  الفطسطغظغئ  التضعطئ  باجط 
والاخرغتات حأظه حأن المراجض الختفغ أو المسطص 
أطر  والتضعطئ  السططئ  دور  اظسثام  وضأن  الرغاضغ، 
طفروغ طظه ولغج طتض بتث أو ظصاش! إن السططئ 
المآجسات  إلى  لطةعء  ودسعاتعا  باخرغتاتعا 
السغعن  شغ  الرطاد  لثر  خطعة  ضعظعا  شعق  افطمغئ 
وإلشراغ خفتاعا أطام الةماعغر، شعغ ترجت طفاعغط 
الاأبغر  أو  الاترغر  خغارات  وتئسث  والافرغط  اقظئطاح 
التصغصغ سظ الحاحئ والساتئ والظصاش. شضان ترغا 
أن  إخقص،  أو  سصض  طظ  ذرة  سظثعا  ضان  لع  بعا، 
تثسع افطئ وجغعحعا لطاترك لظخرة أعض شطسطغظ 
أظى  ولضظ  ذاته،  بتث  اقتاقل  لعجعد  تث  ووضع 
أن غخثر ذلك سظ جططئ طا خظسئ إق لاضعن أداة 
تفرغط وتخفغئ لصدغئ شطسطغظ؟! شغ جغاق طاخض 
وحئك  تماغات  بارضغإ  سئاس  السططئ  رئغج  وجه 
تثغث سطى ظعاشث طظازل جضان صرغئ برصئ حمال غرب 
ظابطج، طظ أجض التماغئ طظ اساثاءات المساعذظغظ 
ضض  سطى  الدمظغئ  المعاشصئ  غسظغ  وعثا  الماضررة. 
غمارجه  الثي  الممظعب  والاروغع  الاثرغإ  طمارجات 
أن  سطغعط  غةإ  الثغظ  افعالغ،  سطى  المساعذظعن 
صابسغظ  افغثي  طضاعشغ  سئاس  وخفئ  تسإ  غئصعا 
شغ بغعتعط ضأجرى خطش حئابغك السططئ التثغثغئ! 
جائطح  شسظثعا  لطمتاض  بالاخثي  شضروا  لع  أطا 
بعط آقف طظ سظاخر السططئ افطظغئ ولظ ترتمعط.
اجاماع  أن  اإلسقم  وجائض  ظصطئ  أخرى  ظاتغئ  طظ 
طظجله،  شغ  غاظاج  بغظغ  غععد  إجرام  بعزغر  سئاس 
تط شغ أجعاء "ودغئ وتمغمئ وتئادل خقلعا الةاظئان 
المخطتئ  "سطى  غاظاج  طضاإ  أضث  شغما  العثاغا". 
سطى  والتفاظ  افطظغ  الاظسغص  تسجغج  شغ  المحارضئ 
شغ  سئاس  شغه  ضان  الثي  العصئ  وشغ  اجاصراره". 
ضغاشئ غاظاج، ضاظئ صعات ضغان غععد تثاعط حمال 
وتعجان،  وسظئاا  الثعغحئ  وطثغط  والصثس  الثطغض 
الخثرة  صئئ  اصاتمئ  وصئطعا  السحرات،  وتساصض 
والمسةث المرواظغ، وسثوان المساعذظغظ بات خئرًا 
جئض  شغ  المظازل  عثم  طع  وبرصئ،  بغاا  شغ  روتغظغا 
شغ  افجرى  تالئ  زالئ  وق  الصثس،  بمثغظئ  المضئر 
غطغان طسامر جراء صمع صعات اقتاقل. سطى وصع عثا 
السثوان الشاحط، والثي لسحر طسحاره تسطظ التروب، 
بتمغمغئ  بحاساه  وتجداد  الةرغمئ،  الطصاء  عثا  غأتغ 
الطصاء وتئادل العثاغا! وضأن طا غخغإ أعض شطسطغظ، 
ق غفسث لطعد صدغئ بغظ أزقم السططئ وضئراء غععد! 
إن السططئ بأشسالعا الثغاظغئ المثجغئ تآضث اظتغازعا 
الاام فسثاء افطئ، وأظعا تآدي سمًق وظغفغًا وجثت 
وافجرى  وافسراض  والثطاء  المصثجات  أطا  فجطه، 

شآخر طا غحشض تفضغر أزقطعا.

ولسعدان، تثرت طظ جسغ السعدان إلى اتاقل الصعة، 
ولمتئ  افطرغضغئ،  المخالح  سطى  خطرًا  غحضض  وعثا 
شضان  وضغاظه  باصاخاده  عغضطغ  ضرر  بإلتاق  العرصئ 
التخار اقصاخادي والادغغص وتسغغر التروب افعطغئ 
اتفاصغئ  إلى  ذلك  شأشدى  وغربه.  جظعبه  شغ  بالئقد 
ظغفاحا المحآوطئ الاغ أدت إلى شخض جظعب السعدان 
السقم  طسعث  أن  وظةث  لطامجغص.  الئقد  بصغئ  وعغأت 
آب/أغسطسج   ١٣ باارغت  العذظغ  التعار  وراء  عع 
الرئاجغ  المئسعث  طظ  ضض  ضاإ  تغث  ٢٠١٣م، 
افطرغضغ السابص برظساعن لغمان وطثغر برظاطب الصرن 
افشرغصغ الاابع لمسعث السقم افطرغضغ جعن تغمظ، 
ورصئ بسظعان "الطرغص إلى التعار العذظغ شغ السعدان 
جقم  اطعن  بالرصط  افطرغضغ  السقم  طسعث  أخثرعا 

رصط ١٥٥".
عثه العرصئ عغ الاغ تمطعا الرئغج افطرغضغ افجئص 
شغ  الئحغر  سمر  السعدان  رئغج  إلى  ضارتر  جغمغ 
٢٠١٤/١/٢١م، وصام الئحغر بسث جائ أغام طظ ذلك 
الطصاء شغ ٢٠١٤/١/٢٧م بثسعة ضاشئ الصعى السغاجغئ 
وتاططغ السقح إلى تعار وذظغ. والتعار العذظغ الثي 
اظططص شغ ٢٠١٥/١٠/١٠م والثي ضاظئ ترغث أطرغضا 
طظ ورائه أطرغظ عما: تمجغص باصغ السعدان وشرض 
السطماظغئ وغضعن بمعاشصئ الصعى السغاجغئ والمسطتئ.

ذلك  تتصغص  سطى  تترص  افطرغضغئ  السغاجئ  وضاظئ 
سئر تضعطئ الئحغر الاغ تساظثعا أطرغضا وتثسمعا شغ 
الاابسئ  السغاجغئ  والصعى  المسطتئ  الترضات  طعاجعئ 
لقظةطغج طظ إخقح حأظعا والسغر شغ تتصغص طخالح 
برظساعن  صال  تغث  السعدان.  شغ  وططاطسعا  أطرغضا 
إلى  الطرغص  ورصئ  خاتإ  افطرغضغ  المئسعث  لغمان 
طسعث  أخثرعا  الاغ  السعدان  شغ  العذظغ  التعار 
الحرق  ختغفئ  طع  طصابطئ  شغ  افطرغضغ،  السقم 

سطماء السططان 
والترب سطى اإلجقم

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذ جسغث شدض*

معهد السالم األمريكي والطبخات 
المسمومة للسودان وأهله

إظه طظ المآلط أن افظزمئ الصائمئ شغ السالط اإلجقطغ 
الاغ  اقجاسمارغئ  لطثول  الائسغئ  شغ  طعزسئ  أدوارعا  ضاشئ 
طخالتعا  تصادغ  ضما  أدوارعا  وتعزع  طعمات  لعا  تسظث 
وطظع  المسطمغظ  اظفخال  ترضغج  سطى  وتسمض  اقجاسمارغئ، 
ضاظعا  ضما  سطغعط  اإلجقم  تطئص  واتثة  دولئ  شغ  وتثتعط 
صئض تصئئ اقجاسمار... إن عثا العضع غتاط سطى المسطمغظ 
السمض سطى إسادة الطتمئ بغظعط وتعتغثعط شغ دولئ واتثة؛ 
الثقشئ الراحثة، تتضمعط بثغظعط التظغش، شق حصاق بغظعط 
ةٌ﴾ وَ نُونَ إِخْ مِ امَ املُْؤْ وق خقف، بض ضما صال الصعي السجغج: ﴿إِنَّ

وضما َصاَل َرُجعُل اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «َمَثُل الُْمْؤِمِننَي ِيف تََوادِِّهْم َوتََراُحِمِهْم َوتََعاطُِفِهْم 
ى». َهِر َوالُْحمَّ َمَثُل الَْجَسِد إَِذا اْشَتىَك ِمْنُه ُعْضٌو تََداَعى لَُه َسائُِر الَْجَسِد ِبالسَّ

اصرأ شغ عثا السثد:

- عض رّجت شغروس ضعروظا شحض الرأجمالغئ؟ ...٢

- طائئ سام طظ اقضطرابات السغاجغئ؟ (السعدان ظمعذجاً)   ...٢

- التض الةثري عع التض الختغح ...٣

- الثولئ المساتغطئ   ...٤

- المسةث افصخى وطحروع الاععغث. طا عع واجإ المسطمغظ؟!

   (التطصئ الرابسئ)  ...٤
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كلمة العدد

الاغ  ودجاتغرعط  وصعاظغظعط  وأظزماعط  تضاطظا  إن 
وق  افطئ  جظج  طظ  لغسعا  بقدظا  بعا  غتضمعن 
غظسةمعن طسعا بض عط وبال وبقء سطغعا، شالتضام 
عط وضقء لطشرب سطى تضط افطئ، وافظزمئ والصعاظغظ 
عغ أظزمئ الشرب وصعاظغظه المظئبصئ سظ وجعئ ظزره 
شغ التغاة، وافطئ تثرك عثا بفطرتعا ولعثا شق طةال 
لمظ  ططتئ  التاجئ  ضاظئ  ولعثا  طسعا،  قظسةاطعا 
ولئاس  خعرة  وشغ  اإلجقم  باجط  الظاس  غثثسعن 
صعاظغظعا  وغطئسعن  افظزمئ  تطك  غحرسظعن  سطمائه 
لئاس اإلجقم بثسعى أن طا غخثر سظعط عع الفعط 
الختغح لقجقم ضعظعط رجال افزعر وأعض اقخاخاص 
دون ربط شااواعط بثلغض حرسغ أو تاى حئعئ دلغض 
ولع بطغ سظص افدلئ والظخعص! شصث تسثوا عثا افطر 
شعط ق غثاذئعن الظاس بظخعص حرسغئ غآولعظعا 
الظخعص  غثالفعن  خاروا  بض  تتامض،  طا  غغر  سطى 
الحرسغئ البابائ جعاء أضاظئ صطسغئ أم ظظغئ، وافطبطئ 
تعظؤئ  غترم  طظ  غخش  افزعر  حغت  شعثا  ضبغرة، 
الظخارى بأسغادعط بأظه ق غفصه شغ اإلجقم، طآضثا 
إن  وغصعل  الئر،  طظ  بافسغاد  والاعظؤئ  المساغثات  أن 
وق  والعاجئات،  التصعق  شغ  طاساوون  المعاذظغظ 
أعض  أظعط  الظخارى  سطى  غططص  أن  طةال  وق  طتض 
ذطئ، قشاا إلى أن طخططح افصطغات ق غسئر سظ روح 
اإلجقم وق سظ شطسفاه، وأن طخططح المعاذظئ عع 
قجاصرار  والعتغث  افضئر  والساخط  افظسإ،  الاسئغر 
المساواة  طسظاعا  المعاذظئ  أن  وأوضح  المةامسات، 
شغ التصعق والعاجئات بغظ المعاذظغظ جمغسا بتسإ 
طا ظصطاه روجغا الغعم شغ ٢٠٢١/١٢/٣٠م، دون أن 
سصغثة  غثالش  طا  شغعا  وعض  افسغاد  عثه  واصع  غئغظ 
اإلجقم أم ق، بط غأتغ سطى طخططح أذطصه رجعل اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص، ضمظ غسائثلعن الثي عع أدظى بالثي عع خغر، 
شغثسغ أظه ق طةال إلذقق طخططح أعض الثطئ سطى 
الظخارى سطى طا شغه طظ بر وسثل وصسط ضعظعط شغ 
ذطئ اهللا وذطئ رجعله ملسو هيلع هللا ىلص تغث غصعل ملسو هيلع هللا ىلص: «أََال َمْن َقَتَل 
ِة اللَِّه، َفَال  ُة َرُسولِِه، َفَقْد أَْخَفَر ِبِذمَّ ُة اللَِّه َوِذمَّ نَْفساً ُمَعاِهداً لَُه ِذمَّ
يَُرْح َرائَِحَة الَجنَِّة، َوإِنَّ ِريَحَها لَُيوَجُد ِمْن َمِسريَِة َسْبِعنَي َخِريفاً»

بط غثسعظا فن ظسائثل به المعاذظئ، الاغ غصخث بعا 
اقرتئاط بتزائر وأصفاص جاغضج بغضع الاغ وضسعا لظا 
الضاشر المساسمر لافرق بغظظا وبغظ إخعاظظا طظ أطئ طتمث 
ملسو هيلع هللا ىلص شغخئح الظخراظغ شغ طخر أصرب لظا، سطى تسإ 
صعله، طظ المسطط شغ العظث والخغظ وتاى شطسطغظ 
وجعرغا والسراق، شغثسعظا دساغئ خئغبئ قجائثال رباط 
العذظغئ والمعاذظئ الثي غرغثه الشرب الضاشر وأدواته 

طظ التضام برباط السصغثة الثي غةمع افطئ.
طبال آخر طظ افطبطئ الفةئ لسطماء السططان شغ زطاظظا 
ذلك المثسع طةثي ساحعر طساحار طفاغ طخر الثي 
الظاتغئ  طظ  جائج  المسغح  بمغقد  اقتافال  أن  أشاى 
وأضاف  خاتئه"،  سطغه  "غآجر  أظه  طدغفاً  الحرسغئ 
افدغان  أختاب  طع  خخعطئ  شغ  لغج  "اإلجقم  أن 
أن  وأضث  افدغان".  عثه  بغظ  طحارك  صاجط  وغعجث 
رجعل  فظه  غةعز  المسغح  السغث  بمغقد  "اقتافال 
غآجر  اهللا  طظ  تصربا  به  غتافض  وطظ  اهللا،  طظ  وظئغ 
عثا  غأتغ   (٢٠٢١/١٢/٢٣ سربغ  تغ  آر  (تغ  سطغه". 
الضقم طع شاعى طفاغ طخر بةعاز الاعظؤئ وطا أجطفظا 
طظ صعل حغت افزعر بثقف ضض السطماء المسائرغظ شغ 
الماضغ والتاضر شغ ترطئ اقتافال وتعظؤئ الظخارى 
بعثه المظاجئئ لما شغعا طظ تظاصخ واضح طع سصغثة 
غمئ  لط  السقم  سطغه  شالمسغح  وصطسغاته؛  اإلجقم 
ولط غخطإ بض رشسه اهللا إلغه بغظما عثا السغث عع سغث 
الظخارى،  غساصثه  طا  تسإ  الرب  أو  الرب  ابظ  طغقد 
شضغش بربضط ظعظأ طظ غثسغ هللا العلث بمغقد عثا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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خئر  ٢٠٢١/١٢/١٣م  الاالغ  الغعم  ختغفئ  شغ  جاء 
الئرعان  اتفاق  افطرغضغ،  السقم  "طسعث  بسظعان: 
المسعث  وخش  طمضظئ".  خفصئ  أشدض  وتمثوك 
الخفصئ السغاجغئ بغظ رئغج طةطج السغادة الفرغص 
أول رضظ سئث الفااح الئرعان ورئغج العزراء سئث اهللا 
تمثوك بأظعا أشدض خفصئ غمضظ الاعخض إلغعا خقل 
وصال  ٢٠١٩م.  طظث  لطثغمصراذغئ  السعدان  اظاصال 
تصرغر المسعث: إن طا غتثث شغ الحعارع طظ المطالئئ 
بالسعدة إلى المثظغئ طا عع إق طتخ آطال، واسائر أظه 
شغ افخض لط غضظ عظاك تتعل طثظغ طظث ٢٠١٩م. 
وأضاف الاصرغر شغ تتطغض ططعل أن أطرغضا بعخفعا 
الاةثغث  إلى  بتاجئ  السعدان  شغ  لطثغمصراذغئ  راسغئ 

الثغمصراذغ بحضض أجاجغ.
شغ  الاثخض  دائط  ظةثه  افطرغضغ  السقم  طسعث  إن 
الضعارث  ضض  وراء  وعع  شغعا،  وتاضرًا  الئقد  حآون 
غسث  الثي  وعع  وافطظغئ  واقصاخادغئ  السغاجغئ 
افطرغضغئ  لقدارة  غصثطعا  الاغ  المسمعطئ  الطئثات 
شاائظى طا جاء شغ تصارغره. طسعث السقم افطرغضغ عثا 
عع طسعث صعطغ غغر تجبغ تط تأجغسه سام ١٩٨٤م، 
وغمعله الضعظشرس افطرغضغ، وأعثاشه عغ المساسثة 
سطى  والسمض  الثولغئ،  السظش  خراسات  وتض  خظع  شغ 
تسجغج الاظمغئ واقجاصرار شغ طرتطئ طا بسث الخراسات، 
ورأس  وافدوات  الخراع  إدارة  سطى  الصثرة  وزغادة 
المال الفضري شغ جمغع أظتاء السالط. إذًا عع غسمض سطى 
إظااج افبتاث والثراجات السمغصئ الاغ تساسث السغاجئ 
واضح  بحضض  غزعر  وعثا  وتعجعاتعا.  افطرغضغئ 
أطرغضا  تصعم  الثي  بالسعدان  السغاجغ  المحعث  شغ 
بالسغطرة سطغه والظفعذ شغه سطى طثى سصعد، طظث أن 
تغث  برغطاظغا  الصثغط  اقجاسماري  الظفعذ  طتض  تطئ 
ظةث أن العرصئ الاغ ظحرعا الئاتبان شغ طسعث السقم 
افطرغضغ شغ أواخر سام ١٩٩٢م جعن تغمظ وجاضطغظ 

السططئ الفطسطغظغئ
اجاثثاٌء وجٌنب وخغاظئ

بصطط: افجااذ سئث اهللا تسغظ – وقغئ السعدان

أصثم وزغر تربغئ السططئ الفطسطغظغئ، سطى إغصاع سصعبئ الفخض بتص افجااذ تسغظ أبع التب، وذلك سطى 
عثا  وشغ  بغضع.  جاغضج  وأسقم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  راغئ  بغظ  الفرق  سظ  الططئئ  أتث  جآال  سطى  إجاباه  خطفغئ 
الخثد، صال بغان ختفغ أخثره البقباء، 28 ضاظعن افول/دغسمئر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض 
المئارضئ شطسطغظ: إن عثا الصرار الةرغمئ عع حاعث خارخ سطى سثاء جططئ الاظسغص افطظغ، لقجقم وراغئ 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، شائًا لعا طظ جططئ وتئًا لعط طظ وزراء أسثاء لثغظ اهللا غصثجعن أسقم اقجاسمار وصطعبعط 
ملسو هيلع هللا ىلص  طتمث  رجعلظا  راغئ  غسادون  بغظما  تثودعط،  وراجمغ  أسقطعط  واضسغ  واإلظةطغج  بالفرظسغغظ  طسطصئ 
خارخ سظ طثى سثاء  والظزام! إن عثه الةرغمئ تسئغر  خروجًا سظ الصاظعن  وغسائرون الثسعة والاروغب لعا 
السططئ لقجقم وطفاعغط اإلجقم وراغئ اإلجقم، وجاضعن وخمئ سار شغ جئغظ ضض طظ حارك شغعا، وظآضث 
لطسططئ وتضعطاعا أظضط جراد سابر، واإلجقم بأعطه وتمطاه راجثعن شغ افرض الاغ بارضعا اهللا، وبإذن اهللا 

.﴾ لِبُونَ نقَ لَبٍ يَ نقَ وا أَيَّ مُ لَمُ ينَ ظَ مُ الَّذِ لَ يَعْ سَ لظ غطعل ذلك الغعم الثي جغتاجإ شغه ضض عآقء المةرطغظ. ﴿وَ

سلطة دايتون ومعاداتها لراية رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص
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بأطئ  غسخش  واقضطراب  غجغث،  أو  سام  طائئ  طظث 
اقضطرابات  طظ  جطسطئ  جاظإ؛  ضض  طظ  اإلجقم 
والثجاعرغئ  واقجاماسغئ  واقصاخادغئ  السغاجغئ 
غئص  ولط  والاسطغمغئ...  والُثطصغئ  والبصاشغئ  والفضرغئ 
حثغثا،  اضطرابا  اضطرب  وصث  إق  تغاتظا  شغ  حغء 

والتمث هللا الثي ق غتمث سطى طضروه جعاه.
واقضطراب شغ طساجط الطشئ والمساظغ عع اقعاجاز شغ 
غغر اظازام، وطظه اضطراب المغجان. واضطراب الظُّمّع: 
والةسمغَّئ.  السصطغَّئ  العظائش  طظ  طةمعسئ  شغ  خطض 
واقضطراب الظطصّغ: صخعر شغ ظطص افخعات الطُّشعغَّئ 
طبض الاأتأة والطبشئ والفأشأة وغغرعا. واضطراِب الَئتر 

سظ  غثرج  حغء  شضض  وعضثا  أطعاجه.  تقذط  سظث 
طألعشه وخظسه وجماه وشطرته غضعن شغه اضطراب. 
واضطراب  السطعك،  اضطراب  سطى  عثا  وغظستإ 
والساذفئ،  والسصض  افسخاب  واضطراب  الحثخغئ، 

واضطرابات الطصج، وصائمئ اقضطرابات ذعغطئ.
اقضطراب،  زاوغئ  طظ  الغعم  أتعالظا  إلى  ظزرظا  وإذا 
طصام  شغ  ظساطغع  ولظ  السةاب.  السةإ  ظرى  شإظظا 
ضعثا أن ظثضر اقضطرابات الاغ سخفئ بأطاظا جمغسا، 
ولضظظا جظأخث طباق واتثا تاةطى شغه حثة اقضطراب 
تسمغط  بإطضاظظا  وجغضعن  السعدان،  وعع  السغاجغ، 
ولئظان  الغمظ  سطى  وظاائةعا  شغه  اقضطرابات  صراءة 
الدرار  دوغقت  وجمغع  وأششاظساان  والسراق  وجعرغا 

شغ الئقد اإلجقطغئ.
شئسث اجاصقل السعدان المجسعم سظ اإلدارة الئرغطاظغئ 
التضط  حضض  اتثث   ،١٩٥٦ سام  المحارضئ  المخرغئ 
الرئغج  طظ  الاظفغثغئ  السططئ  وتاضعن  الةمععري، 
الثي  الرئغج  غسغظه  لطعزراء  وطةطج  له،  وظائئغظ 
غحشض طظخإ رئغج طةطج العزراء أغدا، أطا السططئ 
الاحرغسغئ شغمبطعا برلمان غظاثإ أسداؤه لمثة أربع 
جظعات. واظزروا طاذا تخض لطسعدان بسث أن ولغ أطره 
دساة الصعطغئ السربغئ والعذظغئ وافشرصئ الئشغدئ، وصث 
ارتفع سثد طتاوقت اقظصقب شغه إلى ١١ طتاولئ سطى 

طثار ٦٤ ساطا!
• أولعا اظصقب سام ١٩٥٧ بصغادة إجماسغض ضئغثة، 

ضث تضعطئ إجماسغض افزعري.
• باظغعا اظصقب إبراعغط سئعد سام ١٩٥٨ ضث تضعطئ 

ائاقف تجب افطئ والتجب اقتتادي الثغمصراذغ.
• بالبعا اظصقب جسفر ظمغري سام ١٩٦٩، وتثطض شارة 

الظمغري أربسئ اظصقبات شاحطئ:
١- اظصقب عاحط السطا سام ١٩٧١ الثي تمضظ طظ 
اقجاغقء سطى السططئ لغعطغظ شصط، بط أسثم وطسه 

سثد طظ صادة "التجب الحغعسغ".
وزطرته  ولصغ   ،١٩٧٥ سام  تسغظ  تسظ  اظصقب   -٢

طخغر عاحط السطا ورشاصه.
وطتاولئ   ،١٩٧٦ سام  جسث  ظعر  طتمث  اظصقب   -٣
تسططئ  سظاخر  بمحارضئ   ١٩٧٦ سام  أخرى  اظصقب 
طسارك  ودارت  السعدان،  إلى  لغئغا  طظ  التثود  سئر 
وصعات  التضعطغئ  الصعات  بغظ  الثرذعم،  حعارع  شغ 
اقظصقبغغظ، أجفرت سظ طصاض طؤات طظ اقظصقبغغظ، 

شغما تط قتصا إسثام صائث اقظصقب.
تط  الثي   ١٩٨٩ سام  الئحغر  سمر  اظصقب  رابسعا   •
تسظ  بجساطئ  اإلجقطغئ"  الصعطغئ  بمساسثة "الةئعئ 
الارابغ. وتثططئ شارة الئحغر طتاولاا اظصقب شاحطاان:

سام  سبمان  وطتمث  الضثرو،  الصادر  سئث  اظصقب   -١
١٩٩٠، وأسثطا ضثلك طع ٢٨ ضابطا طحارضا.

٢-  اظصقب تجب الئسث سام ١٩٩٢ بصغادة أتمث خالث 
الثي جةظ طع رشاصه.

باظصقب  سجله  تط  أن  إلى  السططئ  شغ  الئحغر  وبصغ 
حسئغئ  اتاةاجات  بسث   ،٢٠١٩ السام  شغ  سسضري 
اجامرت فحعر، بط تعلى سئث الفااح الئرعان، رئاجئ 
المةطج السسضري، وطسه الةظرال تمغثتغ. وأبظاء شارة 

التصغصغ  اقصاخاد  أدوات  اجاسمال  تامغئ  إلى  تآدي 
والاغ ق تسضج طططصا تةط المال الععمغ.

تصغصغئ  أزطئ  حضطئ  الاغ  ضعروظا  جائتئ  جاءت  وصث 
أدت إلى اظصطاع جطسطئ الاجوغث بالمظاةات طظ طضان 
اجاعقضا  وشرضئ  اجاعقضعا،  طضان  إلى  إظااجعا 
آظغا وجرغسا وطضبفا لطثثطات الختغئ بما شغعا الثواء 
وأجعجة الاظفج وأدوات العصاغئ وافذئاء وافجرة شغ 
المساحفغات. وصث ظعر السةج العاضح شغ جمغع الثول 
افطعال  ذات  الرأجمالغئ  الثول  وأضبرعا  اجابظاء  بثون 
الفاضح  السةج  عثا  سطى  ولطاشطغئ  الدثمئ.  الععمغئ 
اجامرت الثول بدت أطعال أضبر، وعع سقج شغه الضبغر 
طظ الثثاع، إذ إظه ق غسالب تصغصئ المحضطئ وعغ تثطش 
ظزام اإلظااج وتعزغع الثثطات بالمصارظئ طع ضمغئ المال. 
شالمحضطئ لغسئ صطئ المال، ولضظ عغ شغ التصغصئ ضبرة 
المال الععمغ الثي غطى سطى ضسش اقصاخاد التصغصغ. 
شضاظئ الشاغئ طظ ضت المال اإلضاشغ عغ تثثغر الحسعب 
وتسضغظ أوجاسعا إلى تغظ، تاى ق تفصث بصاعا ضاططئ 
بالظزام وتسمث إلى اإلذاتئ به طظ أجاجه. وطع ذلك 
شإن ضت افطعال وتعزغسعا سطى الظاس بحضض طضبش لط 
غساسث شغ سمطغئ اجاسادة البصئ بالظزام الرأجمالغ، بض 
سطى السضج؛ شصث اجاحرت ظزرغات المآاطرة، وسجف 
الضبغر طظ الظاس سظ تظاول السقجات والطصاتات الاغ 
تط إظااجعا شغ وصئ صغاجغ. وق غجال ضبغر طظ الظاس 
غسائرون أن عظاك طظزمات وحرضات رأجمالغئ سزمى 
شحرضات  الحثخغئ.  لمخالتعا  الةائتئ  اجاشطئ  صث 
افدوغئ السمقصئ زادت أرباتعا وارتفسئ أجعمعا بحضض 
شطضغ، وحرضات الاضظعلعجغا الرصمغئ أبرت براء شاتحا 
تغث وخطئ صغمئ حرضات ق غاةاوز سثدعا أخابع الغث 
أضبر طظ ١٢ ترغطغعن دوقر طظث بثاغئ الةائتئ. وطا زاد 
الطغظ بطئ أن ضت افطعال بضمغات عائطئ زادت سظ ١٠

ترغطغعن دوقر خقل أصض طظ ساطغظ، أن وخطئ أرصام 
الادثط المالغ شغ الثول الرأجمالغئ الضئرى طبض أطرغضا 
وضما  سطغعا.  لطسغطرة  صابطئ  غغر  تشثو  صث  أرصام  إلى 
ضان التال شغ أزطئ سام ٢٠٠٨-٢٠١٠ الاغ أدت إلى 
ضعروظا  أزطئ  شإن  الضئرى،  الحرضات  طظ  ضبغر  تعاوي 
طرحتئ أن تآدي إلى اظعغار أضئر خاخئ وأظعا أخابئ 
صطاسات ضبغرة طظ اقصاخاد التصغصغ ضالختئ والاسطغط 
والسغاتئ والخظاسئ والشثاء. وافعط طظ ضض ذلك أظه ق 
تجال التضعطات شغ الثول الرأجمالغئ ترضج شغ سقجعا 
سطى المال الععمغ وزغادة ضمغاه بثق طظ الارضغج سطى 
اقصاخاد التصغصغ المطمعس، ذلك أن أختاب رؤوس 
الظزام  شغ  الماتضمئ  السائقت  طبض  الضئرى  افطــعال 
الئظضغ السالمغ خاخئ افطرغضغ ق غعمعا إق زغادة ظماء 

المال وتضثغج الصظاذغر المصظطرة طظ الثوقرات.
طحضطئ  طظ  غساظغ  الرأجمالغ  الظزام  أن  والتاخض 
شغ  طظعةه  شغ  سخغئ  وطحضطئ  أجاجه،  شغ  جثرغئ 
شخض ظمع المال سظ ظمع اقصاخاد، وطحضطئ إجرائغئ 
إلى  تسرض  ضطما  شإظه  وبالاالغ  افزطــات.  سقج  شغ 
أزطئ خاظصئ ععى خرح طظ خروته السالغئ، وطا عغ 
الظزام  خروح  جمغع  تاعاوى  تاى  وصئ  طسألئ  إق 
غتسئه  بصغسئ  جراب  إلى  وغظضفأ  برطاه  الرأجمالغ 
الزمآن طاء، شإذا اتااجه سطى وجه التصغصئ لط غةثه 
بُهُ  سَ يَحْ ةٍ  يعَ بِقِ ابٍ  رَ سَ كَ مْ  الُهُ مَ أَعْ واْ  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ ﴿وَ حغؤا، 
هُ  ندَ هَ عِ دَ اللَّ جَ وَ يْئاً وَ هُ شَ دْ هُ لَمْ يَجِ اءَ ا جَ تَّى إِذَ اءً حَ ـآنُ مَ الظَّمْ

 ﴾ ابِ سَ يعُ الْحِ رِ هُ سَ اللَّ هُ وَ ابَ سَ اهُ حِ فَّ وَ فَ

سظ  المةطج  أسطظ   ،٢٠١٩ السسضري  المةطج  تضط 
إتئاط اظصقبغظ:

١- واتث طظ عاحط سئث المططإ عثا السام.
٢-  واظصقب آخر لط غسطظ سظ صادته، بض أسطظ أظه 
المتاولئ  شغ  الماعرذغظ  بسخ  سطى  الصئخ  تط  صث 
تفاخغض  لمسرشئ  لطاتصغص  وإخداسعط  اقظصقبغئ 

المثطط وطثبرغه والصائمغظ سطغه.
الئرعان  اظصقب  طظ  تخض  طا  الةمغع  تابع  وصث 
اهللا  سئث  العزراء  رئغج  سطى  السسضري  والمةطج 
العجطاء  تثخض  بط  المثظغئ،  والتضعطئ  تمثوك 
السسضري  المضعظغظ  لمخالتئ  والثولغغظ  المتطغغظ 

والمثظغ بسث طزاعرات حسئغئ واجسئ جصط خقلعا 
صاطى وجرتى، واهللا أسطط إلى طا جاآول إلغه افطعر شغ 

عثا الئطث المدطرب.
َسْظ ُطَساِذ ْبِظ َجَئض، َصاَل: َجِمْسُئ َرُجعَل اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص َغُصعُل: 
َفَال  يِن  الدِّ ِيف  ِرْشَوًة  َصاَر  َفإَِذا  َعطَاًء،  َداَم  َما  الَْعطَاَء  «ُخُذوا 
تَأُْخُذوُه، َولَْسُتْم ِبَتاِرِكيِه؛ مَيَْنْعكُُم الَْفْقَر َوالَْحاَجَة، أََال إِنَّ َرَحى 
الِْكَتاَب  إِنَّ  أََال  َداَر،  َحْيُث  الِْكَتاِب  َمَع  َفُدوُروا  َدائَِرٌة،  اْإلِْسَالِم 
لْطَاَن َسَيْفَرتَِقاِن، َفَال تَُفاِرُقوا الِْكَتاَب، أََال إِنَُّه َسَيكُوُن َعلَْيكُْم  َوالسُّ
َعَصْيُتُموُهْم  إِْن  لَكُْم،  يَْقُضوَن  َال  َما  ِألَنُْفِسِهْم  يَْقُضوَن  أَُمَراُء 
اللِه،  َرُسوَل  يَا  َقالُوا:  أََضلُّوكُْم».  أَطَْعُتُموُهْم  َوإِْن  َقَتلُوكُْم، 
وا  كَْيَف نَْصَنُع؟ َقاَل: «كاََم َصَنَع أَْصَحاُب ِعيَىس ابِْن َمْريََم، نُِرشُ
ِمْن  ِبالَْمَناِشريَ، َوُحِملُوا َعَىل الَْخَشِب، َمْوٌت ِيف طَاَعِة اللِه َخرْيٌ 

َحَياٍة ِيف َمْعِصَيِة اللِه».
وشغ ختغح طسطط َسْظ ُأمِّ َجَطَمَئ، َزْوجِ الظَِّئغِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َسِظ 
َفَتْعِرُفوَن  أَُمَراُء،  َعلَْيكُْم  يُْسَتْعَمُل  «إِنَُّه  َصاَل:  َأظَُّه  ملسو هيلع هللا ىلص  الظَِّئغِّ 
َولَِكْن  َسلَِم،  َفَقْد  أَنْكََر  َوَمْن  بَِرَئ،  َفَقْد  كَِرَه  َفَمْن  َوتُْنِكُروَن، 
َمْن َرِيضَ َوتَابََع». َصاُلعا: َغا َرُجعَل اِهللا، َأَق ُظَصاِتُطُعْط؟ َصاَل: 
«َال، َما َصلَّْوا». صال الظعوي: «َولَِكْن َمْن َرِيضَ َوتَابََع» َطْسَظاُه: 
َوِشغِه  َوَتاَبَع،  َرِضَغ  َطْظ  َسَطى  َواْلُسُصعَبَئ  اْإلِْبَط  وَلِضظَّ 
َدِلغٌض َسَطى َأنَّ َطْظ َسَةَج َسْظ ِإَزاَلِئ اْلُمْظَضِر َق غأبط بمةرد 
السضعت، بض إظما غأبط بالرضى به أو بأن ق َغْضَرَعُه 

ِبَصْطِئِه َأْو ِباْلُمَااَبَسِئ َسَطْغِه.
إن الثي تخض شغ السعدان طظ اضطرابات جغاجغئ 
شغ أسطى عرم السططئ، وطا تخض طظ اضطرابات سطى 
الئقد  شغ  الصائمئ  الدرار  دوغقت  شغ  الخسث  جمغع 
ضرغئئ  لعع  السبماظغئ،  الثقشئ  عثم  بسث  اإلجقطغئ 
باعزئ الاضالغش دشسعا المسطمعن ظاغةئ جضعتعط سظ 
والسططان،  الضااب  بغظ  شرصعا  الثغظ  السفعاء  أولؤك 
ولط غثوروا طع الضااب تغث دار، وأوردوا أطئ اإلجقم 
سطى  تصااض  افطط  ذغض  شغ  وجسطععا  العقك،  طعارد 

لساسات الثظغا الفاظغئ.
طع  غثوروا  أن  الغعم  المسطمغظ  واجإ  شإن  وسطغه 
شراق،  ذعل  طع السططان بسث  الاتاطه  إلسادة  الضااب 
الزطمئ  عآقء  وجعه  شغ  واتثا  خفا  غصفعا  وأن 
وأن  جعظط،  أبعاب  سطى  الثساة  طظ  المدطربغظ 
دولئ  بإصاطئ  الثغظ  عثا  إلسجاز  الساططغظ  طع  غسمطعا 
الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الباظغئ  المسطمغظ  خقشئ 
سطى أظصاض طمالك دوغقت الدرار الجائفئ، شالثقشئ 
واظصقباتعط  اضطراباتعط  سطى  جاصدغ  الاغ  عغ 
وتئسغاتعط لطشرب الضاشر، وعغ الاغ جاسغث لطمسطمغظ 
أجمع  السالط  وسظ  سظعط  اقضطراب  وتمظع  تعازظعط، 
غجغث  أو  سام  طائئ  وضفاظا  اإلجقم.  غتضمه  سظثطا 
غتخض  لط  وطرضا،  وجعق  وشصرا  وتفضضا  اضطرابا 
طبطه شغ تارغت أطاظا المةغثة، وضفاظا ذق وععاظا! شمظ 
غظصثظا طظ اقضطراب الثي أخابظا، وغدإ اهللا الثي 
ظجل بظا؟ شغا أغعا المسطمعن: عئعا إلظصاذ أطاضط، وغا 
أغاعا الةغعش: تترضعا لتسط المعصش لخالح اإلجقم 
وضفاضط  له،  باظغ  ق  واتث  اظصقب  شغ  والمسطمغظ 
تثئطا طع أولؤك المدطربغظ، واسطمعا أن اهللا غظخر 
طظ غظخره، إظه صعي سجغج، واهللا غالإ سطى أطره، ولضظ 

 أضبر الظاس ق غسطمعن

عض رّجت شريوس ضعروظا
شحض الرأجمالغئ؟

بالرغط طما تصصه الظزام الرأجمالغ طظ تصثم عائض 
شغ طةاقت سثغثة طظث ظحأته، إق أن افجاس الثي 
صام سطغه ضان وق غجال غعثد باظعغاره، ضما أن الطمع 
والةحع الثي تمغج به صادة عثا الظزام أدى إلى إغةاد 
أخطاء جععرغئ شغ طسغرة الظزام تسمض بحضض طسامر 
سطى اظعغار عثا الخرح. وق تجال افزطات المااالغئ ضما 
عغ جائتئ ضعروظا افخغرة تضحش طرة تطع افخرى سظ 

طزاعر اظعغار عثا الخرح الماعاوي.
أطا طظ تغث افجاس الثي بظغ سطغه الظزام الرأجمالغ 
سظ  الثغظ  وشخض  العجط  التض  شضرة  سطى  والصائط 
التغاة، شصث أدى إلى إغةاد ظزام طساسث أن غساوم سطى 
أي صدغئ طصابض طظفسئ آظغئ، شةسض المخطتئ اآلظغئ أو 
المخطتئ المثرضئ خقل شارة زطظغئ عغ الشاغئ والعثف 
بشخ الظزر سظ السعاصإ. أطا الصعاسث الاغ بظغ سطغعا 
الظزام ظفسه شصث بئئ بما ق غصئض الحك أظعا صعاسث 
خاذؤئ وشغعا طضمظ اظعغار الظزام ولع بسث تغظ. شصاسثة 
الظثرة الظسئغئ الاغ اسائرت أن طا غتااجه اإلظسان لسث 
تاجاته طظ جطع وخثطات ق تضفغ لةمغع السضان، صث 
أدت إلى ظحعء ذئصئ شصغرة تضئر باجامرار وذئصئ غظغئ 
الصغمئ  صاسثة  بط  وطظ  باجامرار.  تةمعا  غصض  طارشئ 
وطغضاظغضغئ السعق الاغ رجثئ تعزغسا ظالما لطبروات 
جسطعا تاضثس بأغثي الصطئ الشظغئ وغترم طظعا ساطئ 
الظاس الثغظ تتعلعا إلى سئغث شغ الظزام الرأجمالغ. 
وبسث أضبر طظ ٢٠٠ سام سطى تطئغص الظزام الرأجمالغ 
سمطغا شغ ضبغر طظ الثول وخض طرتطئ السعلمئ الاغ 
شؤئ  بأغثي  تاضثس  وأطعاله  السالط  بــروات  جسطئ 
صطغطئ ظالمئ بغظما غسغح أضبر جضان السالط تالئ طظ 

الدظك والفصر والسظئ.
تجال  وق  ضاظئ  الاغ  افجاجغئ  الصعاسث  سطى  وســقوة 
جئئا شغ خطص طةامسات غغر طاعازظئ طالغا تعثد الظزام 
باظعغار جتغص، شصث سمث أرباب الرأجمالغئ إلى طةمعسئ 
طظ افسمال جارسئ شغ الضحش سظ سعاره والاسرغع شغ 
اظعغاره. وطظ أعط عثه افسمال ضان شخض الثوقر وطظ 
بط الظصث شغ السالط ضطه سظ الصاسثة الثعئغئ الاغ ضاظئ 
جئئا دائما قجاصرار صغمئ الظصث شغ السالط ضطه، وذلك 
تغظ صررت أطرغضا إلشاء صاسثة برغاعن وودز سام ١٩٧٢
الثعإ،  سظ  تماطا  طساصطئ  سمطئ  الــثوقر  طظ  لاةسض 
وشرضئ عثا الفخض سطى طسزط دول السالط. ولط تضاش 
أطرغضا بثلك بض سادت وشخطئ طسثل الظمع شغ المال 
الماثاول سظ طسثل الظمع شغ اقصاخاد واإلظااج. وصث 
أدى عثان السمقن إلى إغةاد طا سرف باقصاخاد الععمغ 
اقشاراضغ طصابض اقصاخاد التصغصغ، تغث إن اقصاخاد 
الععمغ غمبض طةمعع البروات المالغئ والاغ تاحضض طظ 
ظعسغظ رئغسغظ طظ المال؛ افول عع المال الربعي الظاتب 
سظ ظمع المال بعاجطئ الربا وبشخ الظزر سظ الظاتب 
التصغصغ المصابض لطجغادة شغ المال الربعي. والظعع اآلخر 
عع المال اقجمغ (اقشاراضغ) والمامبض بصغمئ الحرضات 
الئغع  أجعاق  شغ  ولغج  المالغئ  افجــعاق  شغ  والسطع 
والحراء والاةارة. وصث تراضط عثا المال الظاتب سظ الربا 
وسظ الصغط اقجمغئ الععمغئ إلى أن صارب ٥٠٠ ترغطغعن 
دوقر شغ العصئ الثي ق غجغث شغه تةط اقصاخاد السالمغ 
سظ ٢٠٪ طظ عثه الصغمئ. أي أن المال الععمغ غجغث ٥

أضساف المال التصغصغ سطى طساعى السالط. وعثا العاصع 
طظ حأظه أن غآدي إلى الاسرغع طظ اظعغار الظزام المالغ 
واقصاخادي برطاه خاخئ تغظ تتخض أزطات تصغصغئ 

طائئ سام طظ اقضطرابات السغاجغئ؟
(السعدان ظمعذجاً)

ـــــــــ بصطط: الحغت سخام سمغرةـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: الثضاعر طتمث جغقظغـ  ـ 

طع دسعة طؤات طظ الظحطاء والرعئان العظثوس أتئاسعط وبحضض سطظغ إلى صاض المسطمغظ إلظحاء "العظث السزغمئ"، 
صال بغان ختفغ خادر سظ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ بظشقدش: إن اجامرار طساظاة المسطمغظ الثغظ 
ق ولغ أطر لعط، دلغض سطى أن عثه افطئ لظ تحعث أبثًا أطظاً تصغصغاً وسثالئ وتماغئ شغ ظض غغاب دولئ الثقشئ. 
وأضاف الئغان: غسطط المسطمعن أن تضاطعط خعظئ وق غمبطعظعط وق غثثطعن طخالتعط ولظ غةطئعا لعط أي خغر. 
وغظحطعن شصط سظثطا غاط اضطعاد أتئاع الثغاظات والمساصثات افخرى. ولضظعط غطاجطعن الخمئ الاام إزاء طساظاة 
المسطمغظ واضطعادعط، تاى لع تعشرت لثغعط الصعة الضاشغئ إلظصاذ أرواح المزطعطغظ والثود سظ ترطاتعط. وخاط 
الئغان طثاذئا افطئ الضرغمئ: ظثضرك بأن عثه اآلقم الضئغرة واإلعاظات الاغ تتثث لك عغ بسئإ غغاب صائثظا 
التصغصغ وعع الثطغفئ، شطع ضان لظا خطغفئ لما جمح لمبض عثه اقظاعاضات أن تتخض. لثلك غضمظ تض طخغئاظا شغ 
تثغث تئغئظا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص «َوِإظََّما اْإلَِطاُم ُجظٌَّئ ُغَصاَتُض ِطْظ َوَراِئِه َوُغاََّصى ِبِه». لثلك غةإ أن تثرضعا واجإ السمض 

إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة

َا اْإلَِماُم ُجنٌَّة يَُقاتَُل ِمْن َوَرائِِه َويُتََّقى ِبِه» «َوإمِنَّ



 السثد ٣٧٢  ٣      افربساء ٢ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٣ عـ المعاشص ٥ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٢  طـ  

ظرغث  ق  "بخراتئ   ٢٠١١/١١/٣ باارغت  افوجط 
الظزام  ظرغث إخقح  الظزام،  تشغغر  وق  الظزام  إجصاط 
صطئ  "ضما  وصال:  ودغمصراذغئ"  دجاعرغئ  بإجراءات 
لغج طظ طخطتاظا إجصاط الظزام شغ السعدان وزغادة 
عغ  طخطتاظا  المالغئ،  المحاضض  تضفغظا  المحاضض، 
تطعغر الظزام دغمصراذغاً. ظسط جاسثظاعط شغ الماضغ 
بما شغه طخطتاظا، وطخطتاظا اآلن عغ اجاصرار السعدان 
افول/ ضاظعن   ٣ افوجط  (الحرق  السعدان".  وجظعب 

دغسمئر ٢٠١١ السثد ١٢٠٥٨). وعا عع طسعث السقم 
الةغح  صائث  بغظ  السغاجغ  اقتفاق  غخش  افطرغضغ 
الئرعان ورئغج العزراء سئث اهللا تمثوك بأشدض خفصئ 
وأن طا غتثث طظ تراك شغ الحارع لطمطالئئ بالمثظغئ 
بأظه طتخ آطال. أي أظه غغر راض وطظجسب طظ تراك 

الحارع الثي وراءه السفارة الئرغطاظغئ بالثرذعم.
الثغظ  لعا  المعالغ  المسسضر  تسظث  الاغ  عغ  وأطرغضا 

عط اطاثاد لطئحغر الثي غصئع شغ المساصض.
طع  الثجاعرغئ  العبغصئ  إلى  المساظثة  الخفصئ  وعثه 
تسثغطعا غراد طظعا اجاصرار الظفعذ افطرغضغ شغ الئقد 
لاتصغص طخالتعا شغ سطمظاعا وتمجغصعا وظعإ برواتعا.

٥ آقف ذظ بصغمئ ٢٨٠ ططغار دوقر، عثا إن اجاطاع 
إصظاع الظاس بإخراج الثعإ طظ تتئ وجائثعط وإدخالعا 

ضمظ الظزام المالغ!
شعع طا زال غسمض سطى تثفغخ ظسئئ الربا، وعثا طا 
جعف غآضث أن جسر الخرف لطغرة الارضغئ لظ غصش طضاظه، 
وخاخئ شغ العصئ التالغ، وجعف غاسرض لظضسئ أخرى 
تاى غخض اقصاخاد إلى ظةاح الثطئ اقصاخادغئ الاغ 
غائسعا أردوغان، عثا إذا ضاإ لعا الظةاح. شعع غتاول 
الرضعد  تالئ  إلى  الثخعل  سثم  الربا  ظسئئ  باثفغخ 
اقصاخادي، تغث تاعجه افطعال شغ تال رشع ظسئئ الربا 

إلى الئظعك، وتاعصش الترضئ اقصاخادغئ.
اصاخاده  شإن  صطغق،  الربا  سطى  تاشر  تال  شغ  أطا 
غئصى طسامرا طع وجعد الادثط، ضما عع تال الثول 
الادثط  طظ  تساظغ  والاغ  الغعم  الضئرى  اقصاخادغئ 
الضئغر، ولضظ اقصاخاد لثغعا غتامض، إق إذا دخض طاتعر 
اقصاخادات  شإن  الساتئ،  سطى  أوطغضرون   ١٩ ضعشغث 
وعظا  تسامر،  بأن  لعا  ضمان  ق  اقصاخادغئ  والسةطئ 

تضمظ الطاطئ الضئرى.
ولعثا شإن الاظئآ بسسر خرف الطغرة شغ المثى الصخغر 
طظ  الاثطص  وطتاولئ  صئض،  ذي  طظ  أخسإ  أخئح 
الادثط بتاجئ إلى أطث ذعغض شغ ظض اقجامرار ظتع 

جغاجات تعجغسغئ طع ظسئئ ربا صطغطئ.
إن إسادة البصئ الاغ تثبئ لغطئ أطج بسث ارتفاع الطغرة 
الارضغئ، أضبر طظ ٢٥٪ أطام الثوقر، وخقل شارة صخغرة 
جثا ق تاسثى الساساغظ ضمظ وصئ خطاب أردوغان طع 
إسقن افدوات الةثغثة الاغ ق ظسطط أظعا تض لطمحضطئ 
أم عغ تأجغض افزطئ إلى إحسار آخر، ضما شسطئ رئغسئ 
وزراء ترضغا السابصئ تاظسع تحغطر شغ تسسغظات الصرن 
الماضغ بإخثارعا تجطئ إجراءات شغ ٥ ظغسان/أبرغض 
١٩٩٤ وصث اجاطاسئ ترتغض افزطئ إلى وصئ آخر، ولضظ 

سظثطا سادت ضاظئ أحث صسعة.
إن اقصاخاد الارضغ بتاجئ إلى عغضطئ جثغثة، والثروج 
طظ تتئ وذأة الرأجمالغئ. إن بقدظا شغعا الثغر والثغر 
ق  الثي  المساسمر  سئاءة  تتئ  اقظدعاء  ولضظ  الضبغر، 
غرغإ لطئقد بأن تضعن شغ طخاف الثول الضئرى، وأن 

تئصى تابسئ لعا تتئ ظغران لصمئ السغح.
إن التض الختغح، عع بالثروج طظ الربا ضطغا واساماد 
الظزام اإلجقطغ، وطظه غطئص اقصاخاد اإلجقطغ الثي 
غراسغ طخطتئ الئقد، وغصعم بحآون الرساغئ التصغصغئ، 
وتعزغع افطعال الساطئ، والمظاشع سطى جمغع أشراد الرسغئ، 
وغاط تأطغظ التاجات افجاجغئ لضض شرد بحضض إلجاطغ، 
وأن غسامث الثعإ والفدئ ضأجاس لسمطئ الئقد، وأن 

غثرج طظ صعصسئ الائسغئ.
غا أعض ترضغا المسطمغظ: ضعظعا سعظا لمظ غسمض سطى 
طسعط  السغر  وغثوا  افطئ،  لعثه  الختغح  التض  إسادة 
لسض اهللا غةسطعا صرغئئ. وغا أبظاء عثه افطئ السزغمئ: 
إسجاز  جئغض  شغ  والادتغئ  السمض  غعم  عع  الغعم  إن 
عثا الثغظ شالسالط غساظغ طظ وغقت الظزام الرأجمالغ 
أظاط  شضعظعا  التال.  عثا  طظ  لطثقص  وغاططع  الةحع 
التض بإغخالضط اإلجقم إلى جثة التضط تاى غاسظى 
لطةمغع رؤغئ التض الختغح غطئص أطام أسغظعط وظسغث 

 لعثا الثغظ سجه

طع وجعد افغطئغئ لتجب الحسإ الئاضسااظغ شغ طصاذسئ السظث، اجاعلى التجب سطى أطعال الاظمغئ شغ ضراتحغ، 
وصام باتعغطعا باجامرار إلى السظث، طا أدى إلى تعصش الاظمغئ شغ ضراتحغ، سطى الرغط طظ أن سثد جضاظعا 
غجغث سظ ٢٣ ططغعن ظسمئ. ووشصا لئغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان: 
تظمغاعا،  تصطغص  تط  العذظغئ،  أو  اإلصطغمغئ  التضعطات  تحضغض  شغ  رئغسغاً  دورًا  تطسإ  ق  الاغ  المظاذص  شإن 
بشخ الظزر سظ تةط صاذظغعا. وحثد الئغان سطى: أظه ق غةعز شغ اإلجقم الامغغج شغ تعزغع المعارد، وتعشغر 
طصعطات التغاة والاظمغئ. ولغج لطثطغفئ تةثغث بغسئ افطئ ضض خمج جظعات، أو إسادة الاخعغئ له، فظه غزض 
خطغفئ طثى التغاة بحرط تطئغصه اإلجقم. لثلك ق غاط اباجازه طظ الثغظ لثغعط افغطئغئ شغ الثولئ. بغظما 
تسئئئ الثغمصراذغئ شغ إتثاث الفعضى شغ الحرق والشرب، شضض أحضال الثغمصراذغئ غظاب سظعا الحر وصث تان 
العصئ لثشظعا. وطا زال المسطمعن شغ باضساان غظازرون طظ ضئاط الصعات المسطتئ المثطخغظ تترغرعط طظ 

الثغمصراذغئ، بإسطاء الظخرة لتجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.

وضأظه لط غسمع سظعا حغؤا!
تداراٍت،  ُغصغمعن  وق  ُأطماً،  َغئظعن  ق  الَةعر  أئمئ  إن 
بض إّن بصاء جططاظعط صائط بالثرجئ افولى سطى ظحر 
بالرَّضخ  الّظاس  وإحشال  المةامع،  أشراد  بغظ  الاثطش 
سطماء  ذلك  سطى  غسغظعط  وطما  السغح،  لصمئ  وراء 
لارضغع  وسطمعط  طظابرعط  جثَّروا  الثغظ  السقذغظ 
الحسعب، وعط غماطعن سطماء السعء شغ عثا السئغض، 
شسطماء السقذغظ طظ أجئاب تثطش افطئ وضغاع دغظعا 
الضاشر  الشرب  وضقء  التضام  عآقء  وتمضغظ  وتصعصعا 
تأتمر  له  خاضسئ  تابسئ  بقدظا  ضض  خارت  تاى  طظعا 
بأطره وتتاضط فظزماه وصعاظغظه شعط أول طظ رضظ 
لطثغظ ظطمعا تاى أخاباعط الظار، أخرج ابظ سثي، سظ 
أبغ عرغرة رضغ اهللا سظه، صال: صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ 
اِء  ُه اللَُّه لِلُقرَّ ًة، أَعدَّ ِيف َجهنََّم َوادياً تَسَتِعيُذ ِمْنُه كُلِّ يَوم َسْبِعنَي َمرَّ

لطاِن». املَُرائنَِي ِبأْعاَملِِهْم، وإِنَّ أبَغَض الَخلَق إِىل اللَِّه َعالُِم السُّ
أغعا السطماء والحغعخ! إظضط طسآولعن أطام اهللا سج وجض 
وتاططعن أطاظئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ودسعته شق ترضظعا إلى 
الثغظ ظطمعا افطئ وظطمعضط طسعا، وبطشعا أطاظاضط 
وأظزماعط  التضام  عآقء  طظ  بالئراءة  الئقغ  تص 
وصعاظغظعط الاغ تثالش طا سطماط طظ الضااب والسظئ 
الختغح  الطرغص  تعثوظعا  لفطئ  خغر  دساة  ولاضعظعا 
قجاؤظاف تغاتعط باإلجقم طظ جثغث طظ خقل دولئ 
تطئص اإلجقم سطغعط لغخغر طظعب تغاتعط شغ الثاخض 
عثى  رجالئ  والةعاد،  بالثسعة  لطسالط  بعط  وتتمطه 
طسطمغظ،  وغغر  طسطمغظ  لطسالمغظ  ورتمئ  وبر  وظعر 
وغضعن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  طغراث  تساتصعن  شصط  بعثا 
وذالئعا  هللا  شأسطظععا  الصغاطئ،  غعم  إلى  شغضط  الثغر 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولاعط  بإصاطئ  الظاس 
صث  طا  لضط  وغشفر  طظضط  غصئض  أن  اهللا  سسى  الظئعة، 

 جطش وغفاح الثغر سطى أغثغضط
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر  شغ وقغئ طخر

 ْ ملَ دُ *  مَ الصَّ اهللاَُّ  دٌ *  اهللاَُّ أَحَ وَ  هُ لْ  ﴿قُ ظصرأ  وظتظ  العلث 
أتضام  شغ  الصغط  ابظ  صاله  طا  وعاك  ﴾؟!  ولَدْ يُ  ْ ملَ وَ لِدْ  يَ
به  المثاخئ  الضفر  بحسائر  الاعظؤئ  (وأطا  الثطئ  أعض 
شترام باقتفاق، طبض أن غعظؤعط بأسغادعط وخعطعط، 
شغصعل: سغث طئارك سطغك، أو تعظأ بعثا السغث وظتعه، 
شعثا إن جطط صائطه طظ الضفر شعع طظ المترطات، وعع 
أسزط  ذلك  بض  لطخطغإ،  بسةعده  غعظؤه  أن  بمظجلئ 
الثمر  بحرب  الاعظؤئ  طظ  طصااً  وأحث  اهللا،  سظث  إبماً 
وضبغر  وظتعه.  الترام  الفرج  وارتضاب  الظفج  وصاض 
طمظ ق صثر لطثغظ سظثه غصع شغ ذلك، وق غثري صئح 
طا شسض، شمظ عظأ سئثًا بمسخغئ أو بثسئ أو ضفر شصث 

تسرض لمصئ اهللا وجثطه).
لط غضاش طةثي ساحعر بفاعاه الحاذة تطك بض أتئسعا 
بفاعى ق تصض سظعا حثوذا وق خطعرة شفغ برظاطب سطى 
بحأن "الختئئ  الثغظ  رأي  سظ  ُجؤض  خاخئ  شدائغئ 
ساحعر الخثاصئ بغظ الرجض  والئظئ" شأغث  بغظ العلث 
والمرأة بحرط تفاظ الرجض سطى زطغطاه أو خثغصاه 
طحاسرعا،  شغ  إغثائعا  وسثم  أخاه  سطى  ضالتفاظ 
شصال: "طا عغ آلغات الخثاصئ؟ طمضظ تضعن زطغطاك 
طحاسرعا  شغ  تآذعا  وق  ضأخاك  سطغعا  تاشر  ولضظ 
أو ترتضإ حغؤا طترطا طسعا، وق ترطئ شغعا شغ إذار 
افطعر الحرسغئ" تاى صال "إن خروج العلث والئظئ طسا 
وجطعجعما شغ طضان سام عع جائج بحرط أن غساططعا 
ظثري  وق   (٢٠٢١/١٢/٢٥ طئاحر  (الةجغرة  ضأخاه". 
جظثا  لظا  غثضر  لط  تغث  الفاعى  بعثه  أتى  أغظ  طظ 
غثفى  وعض  البابئ،  الحرسغ  الظص  خالش  بض  واتثا 
سطغه ترطئ السقصات والخثاصئ بغظ الرجض والمرأة؟! 
انٍ﴾؟!  دَ أَخْ ي  ذِ تَّخِ مُ الَ  ﴿وَ تسالى  بصعله  ظفسض  وطاذا 
وعض غةعض سالط طبطه أن السقصئ العتغثة الاغ أجازعا 
الحرع بغظ الرجض والمرأة عغ الجواج؟ وأغظ عغ أواطر 
اهللا الاغ تمظع اقخاقط والثطعة وتأطر بشخ الئخر؟ 

الطئثات  غصثم  الثي  عع  افطرغضغ  السقم  طسعث 
وتصعم  افطرغضغئ  لقدارة  المسمعطئ  السغاجغئ 
باظفغثعا شغ الئقد سئر التضام والساجئ السمقء شاآدي 
تالئ  وتثععر  اقجاصرار  وسثم  افوضاع  تفةغر  إلى 
الئقد السغاجغئ واقصاخادغئ وافطظغئ وغغرعا، شغةإ 
سطى أعض السعدان التثر طظ أطرغضا اقجاسمارغئ شعغ 
السغاجغئ  الصعى  وسطى  اجاصرارًا،  وق  خغرًا  لظا  ترغث  ق 
والتضام أق غةسطعا طظ أظفسعط أدوات رخغخئ تظفث 
عثه الطئثات المسمعطئ الاغ تعطضعط وتعطك أعض 
الئقد. بض سطى جمغع أعض السعدان بمثاطش حرائتعط 
وشسالغاتعط وصغاداتعط افعطغئ والصئطغئ وصادة الطرق 
الخعشغئ وافتجاب والصعى المسطتئ شغ الةغح وغغرعا 
الاططع إلى طحروع افطئ الةاطع (الثقشئ) الثي بطعره 
سطغعط  طادة؛   ١٩١ طظ  دجاعر  شغ  الاترغر  تجب 
شعع  لطتضط،  وإغخاله  بةثغئ  سطغه  والعصعف  دراجاه 
المظصث لطئقد والسئاد طظ عثه الطئثات اقجاسمارغئ 
المسمعطئ الاغ أعطضئ الترث والظسض، وإن ظخر اهللا 
ِ اهللاَِّ  نُونَ * بِنَرصْ مِ حُ املُْؤْ رَ فْ ئِذٍ يَ مَ وْ يَ لصرغإ، صال تسالى: ﴿وَ

 ﴾ يمُ حِ يزُ الرَّ زِ وَ الْعَ هُ اء وَ ن يَشَ ُ مَ يَنرصُ

تامئ: طسعث السقم افطرغضغ والطئثات المسمعطئ لطسعدان وأعطه

تامئ ضطمئ السثد: سطماء السططان والترب سطى اإلجقم

إن العاصع اقصاخادي شغ ترضغا لط غاشغر شغ غعم ولغطئ 
ضما غزظ الئسخ، وق اظاخر الرئغج الارضغ أردوغان 
سطى طا جماعا العةمئ سطى ترضغا، وإظما بضض بساذئ عغ 
جعلئ شغ تطئئ الخراع سطى السططئ المامبطئ باقظاثابات 
الصادطئ سام ٢٠٢٣، شئالسرض الثي صثطه أردوغان صث 
خفع جمغع طسارضغه، شصث اجافاد طظ وضع طسغظ بثسط 

طططص طضظه طظ الرد، وتتصغص طا تصصه الغعم.
وضما جاء شغ جعاب جآال أخثره أطغر تجب الاترغر السالط 
الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ باارغت ٢٠٢١/١٢/١١

شغ  أطرغضا  جغاجات  غثثم  زال  طا  أردوغان  (...إن 
المظطصئ وغتصص طخالتعا، شعع جائر شغ شطضعا بالامام. 
وطصابض ذلك تسمض سطى دسمه بأحضال طثاطفئ. ولعثا 
وعغ  اقئاماظغ  لطاخظغش  الثولغئ  الحرضات  ظحرت 
لتساب  اإلغةابغئ  تصارغرعا  ظحرت  أطرغضغئ،  حرضات 
أردوغان. شصث ظحرت وضالئ جااظثر آظث بعرز افطرغضغئ 
لطاخظغش اقئاماظغ غعم ٢٠٢١/١٢/١ تعصساتعا بحأن 
ظمع اقصاخاد الارضغ (شرشسئ تعصساتعا لظمع اقصاخاد 
الارضغ خقل السام الةاري بمصثار ١,٢ ظصطئ إلى ٩,٨٪ 
شغ تغظ زادت تعصساتعا لطظمع شغ السام ٢٠٢٢ بمصثار 
٠,٤ ظصطئ إلى ٣,٧٪. وضاظئ صث ظحرت تعصساتعا شغ 
حعر أغطعل الماضغ لظمع اقصاخاد الارضغ لسام ٢٠٢١

بظسئئ ٨,٦٪... افظاضعل ٢٠٢١/١٢/١). اظاعى
وطظ جعئ أخرى ظةث اقجابمارات الثطغةغئ الاغ أبرطئ، 
تصثطه  الثي  القطتثود  والثسط  تئرم،  جعف  والاغ 
أطرغضا غثل سطى أظعا ترغإ شغ بصائه شغ السططئ شغ 

اقظاثابات الصادطئ.
ولضظ عظاك جآاقً غطرح ظفسه بعثا العثوء الثي تتطى 
به أردوغان، وعع غرى أن السمطئ تفصث طظ صغماعا طا 
غفعق ٤٥٪! ألط تضظ تطك افدوات المالغئ الةثغثة بغظ 
غثغه لغساثثطعا وعغ سطى أسااب ١٣,٠ لغرة طصابض 
الثوقر؟ إذًا لماذا اظازر تاى وخطئ إلى ١٨,٢ لغرة؟ 
أم عع اخاغار وصئ طظاجإ لاعجغه ضرباه الصاضغئ سطى 
طسارضغه؟! شإن ضان ضثلك، شأغظ عغ المسآولغئ الاغ 

تسعث بتمطعا سظثطا ظخإ تاضما لعثه الثولئ؟
تصغصئ إن طا أخئتظا سطغه الغعم طظ تال السمطئ الارضغئ 
أردوغان  اتثثعا  الاغ  اإلجراءات  بسئإ  عغ  الةثغثة 
سظثطا حثد سطى أن ترضغا لظ تاراجع سظ صعاسث اصاخاد 

السعق الترة.
وأغدا سظث تأضغثه أظه جغاط تثفغخ الدرغئئ المصاطسئ 
سطى تعزغسات افرباح الاغ جاثشسعا الحرضات إلى ١٠٪، 
وجعف غتثد الئظك المرضجي الارضغ جسر خرف ذعغض 
جغاط  شروصات  تثبئ  وإذا  المخثرة  لطحرضات  افجض 
دشسعا لطحرضات المادررة، وإسقظه لمظ غدع طثخراته 
بالسمطئ المتطغئ لمثة تاراوح طظ بقث حععر أو جائ 
جظئ، شإن التضعطئ تاسعث  حععر أو تسسئ حععر أو 
باسعغده. بمسظى غاط تبئغئ جسر الخرف غعم اإلغثاع، 
والتفاظ سطى صغمئ المئطس شغ تال تسرضه لطثسارة جراء 
تشغر جسر الخرف، شغضعن بثلك ربط السمطئ المتطغئ 
بالثوقر لتزئ اإلغثاع والاغ عغ شضرة رشع ظسئئ الربا 
ظفسعا، وباسائار أظه غسمض سطى تثفغخ ظسئئ الربا شعع 

ق غساطغع اقجامرار بعثه الطرغصئ لمثة ذعغطئ.
وصث أسطظ شغ خطابه أن عظاك اتاغاذغا ذعئغا بمصثار 

التض الةثري عع التض الختغح
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ ظئغض سئث الضرغطـ 

ع النقيض من الرأسمالية 
اإلسالم ال يم ب رعايا الدولة

اخاامئ اجاماسات "أجااظئ"، جعلئ طتادباتعا الـ١٧ شغ الساخمئ الضازاخغئ، شغ وصئ باتئ تطك المآتمرات بابًا 
إلضاسئ العصئ والمراوغئ. طآتمر وخفه الةمسئ، طصطع طخعر طظ إسثاد المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ 
جعرغا، شصال: أصض طا غصال سظه إظه جعلئ إلعاء جثغثة تصعم بعا أطرغضا لضسإ العصئ، رغبما ترتإ عغ وأدواتعا 
افرضغئ إلظجال الثجاعر الثي تخعغه وتطعا السغاجغ الثي تطئثه بمضر وخئث، والثي غدمظ لعا إسادة إظااج 
الظزام. داسغا أعض البعرة لرشخ ضض عثه المآتمرات الاغ طا جطئئ جعى الثسارة واقظضسار والثل والسار. ضما 
ضاإ رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر وقغئ جعرغا افجااذ أتمث سئث الععاب: لغسطط المسطمعن سمعطا 
وأعض الحام خخعخا أن تغاتعط لظ غخطتعا إق دجاعر طخثره العتغ، وأظه سظثطا ضان اإلجقم غتضمظا وأتسّظا 
تطئغصه ضظا جادة السالط بق طظازع، وسظثطا أجأظا تطئغص اإلجقم وتثطغظا سظ أتضاطه وصعاظغظه أخئتظا غباء ضشباء 
السغض، وتثاسئ سطغظا افطط ضما تثاسى افضطئ سطى صخساعا، وأخئتئ بقدظا طتاطئ فسثاء اإلجقم غظعئعن خغراتعا 

وغساسئثون أعطعا، وغاتضمعن شغ رجط حضض تغاتعط وطساصئطعط سئر دجاتغر وضسغئ جصغمئ.

جولة إلهاء جديدة تقوم بها أمريكا لكسب الوقت

طع إسقن اظطقق الاثرغئات السسضرغئ بغظ باضساان وطمطضئ آل جسعد شغ تفر الئاذظ، بعثف تسجغج تطعغر 
السئعات الظاجفئ المرتةطئ والاثطص طظعا، صال بغان ختفغ أخثره افربساء، ١٥ ضاظعن افول/دغسمئر المضاإ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان: غساثثم المسطمعن طبض عثه السئعات الظاجفئ الغعم شغ صاالعط ضث 
صعات اقتاقل شغ ضحمغر وشطسطغظ، وصث ضاظعا غساثثطعظعا جابصاً ضث صعات اقتاقل افطرغضغئ شغ أششاظساان. 
ولع ذعرت المظاورات اتاقل غععد لطصئطئ افولى واتاقل الثولئ العظثوجغئ لضحمغر، لضان عظاك جئإ تصغصغ 
لقسقن واقتافال والئعةئ. وأضث الئغان: أن تضام المسطمغظ التالغغظ تةإ إزالاعط بسئإ دسمعط الخرغح والثفغ 
لغععد والعظثوس المتاطغظ. شعط غغر صادرغظ سطى طظع اقساثاءات الماضررة سطى ترطئ الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص، وتسئؤئ جغعش 
المسطمغظ. وعط أظفسعط الثغظ ضاظعا طساسثغظ شعرا لقظدمام إلى العقغات الماتثة شغ طا غسمى بـ"الترب سطى 
اإلرعاب"، وتاى غعطظا عثا خّط وسمّغ سظ إرعاب ضغان غععد والثولئ العظثوجغئ. شغ العاصع، لظ تاط تسئؤئ الصعات 

المسطتئ اإلجقطغئ إق شغ ظض الثقشئ الراحثة الباظغئ.

الخالفة ع منهاج النبوة  فقط التي ستحرر بالد المسلم المحتلة

كيان يهود يحتجز جثام الشهداء ع مرأ من الحكام الخونة!

صال طضاإ بغظغ غاظاج، وزغر جغح غععد إن أضبر طظ ٨٠٪ طظ جباطغظ الفطسطغظغغظ الثغظ ظفثوا عةمات أو 
تاولعا تظفغثعا ضث أعثاف طثاطفئ خقل السام الةاري والسام الماضغ، ق زالئ طتاةجة، وأظه لط غطرأ أي تشغغر 
شغ جغاجئ تسطغط الةبث لثوغعا. وشغ عثا الخثد، أضث تسطغص ختفغ، ظحره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ 
افرض المئارضئ شطسطغظ سطى طعصسه أظه: لط غحعث الاارغت سثاًء لفطعات واتاةازًا لطةبث ضما غفسض ضغان غععد 
بأعض شطسطغظ، شغمسظ شغ اقظاصام واقساثاء، شغ تخرف ُغزعر طثى تصث عثا الضغان الئشغخ الثي غتاضغ تصث 
الثول اقجاسمارغئ الاغ أظحأته، وطظعا شرظسا الاغ تتافر إلى الغعم بمااتش لةماجط المسطمغظ وتافاخر بثلك، 
وأطرغضا خاتئئ الصظابض الظعوغئ، وبرغطاظغا أّم اإلجرام وأبعه، وروجغا التصث والثطار واإلجرام! ولفئ الاسطغص إلى 
أن افتغاء وافطعات شغ شطسطغظ غساخرخعن أطئ اإلجقم لاظاخر لعط وتاترك إلجصاط افظزمئ السمغطئ الاغ 
صثطئ افتغاء وافطعات وافرض والمصثجات صرابغظ لطمتاطغظ، بض باتئ تاسابص لطاطئغع طع ضغان غععد الثي 

غتاةج جبث الحعثاء وغساثي سطى افتغاء صاقً وجةظاً وتعةغرًا وغسائغح المصثجات تثظغساً وتععغثًا.
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الئحر، شالسغاجئ شغ الثولئ اإلجقطغئ لغسئ ععائغئ 
أتضام  جطعا  وإظما  التاضط  طجاج  وشص  وتائثل  تاشغر 
بابائ، شالثطغفئ والرسغئ ضطعط خاضسعن لطبابئ وعع 
أن  الظصطئ  بعثه  وظسظغ  وأتضاطه،  بأظزماه  اإلجقم 
ضض  طظعا  غأخث  أن  سطغه  شإن  الحرغسئ  أخث  غرغث  طظ 
حغء، شق غاثغر َوْشَص ععاه أو طا زغظ له الحغطان أظه 

طخطتئ.
الشرب  طفضري  طظ  والضبغر  تقق  أن  ظثرك  خاطساً: 
والحرق ق غسطمعن سظ تجب الاترغر إق الظجر الغسغر، 
حرف  طغباق  ق  ضطه  اإلسقم  أن  ذلك  شغ  والسئإ 
غتضمه، لضظه غسمض تتئ إطرة أختاب السغاجئ شما 
ذلك  غغر  غةسطعه  أن  أرادوا  وطا  أبرزوه  إبرازه  أرادوا 
شسطعا؛ وفن تجب الاترغر لط تائّظه المتطات الفدائغئ 
طبض غغره طظ الترضات شإن ظزرته لسمطغئ الاشغغر ربما 
تشغإ سظ المفضرغظ أطبال تقق شدًق سظ السعام، طا 
غةسض الئاتث تغظعا غتااج إلى عمئ سالغئ لغخض إلى 
شإن  اقعامام  وضسش  العمط  شاعر  وطع  التجب،  رأي 
الظاس بمفضرغعط ق غاظاولعن إق طا ذفى سطى السطح 

وتضابر ذضره شغ افخئار والفدائغات.
طططع  شغ  تأجغسه  طظث  الاترغر  تجب  إن  جادجاً:   
الطرغص  غئخر  وعع  السحرغظ  الصرن  طظ  الثمسغظات 
ضطعا، وغسطط أن الثول لظ تفرش له افرض بالعرود 
صسعة  بضض  وجاتاربعا  شضرته  وتصئض  تصئطه  ولظ 
أن  التجب  طظ  طساشرباً  غضظ  لط  لثلك  وغطزئ، 
أجطتاعا  ضض  والحرصغئ  الشربغئ  افظزمئ  تساسمض 
سطى  تثوس  أن  ذلك  اجاثساعا  لع  تاى  وطاارغسعا 
ضض الصغط الاغ خثسئ رؤوجظا بعا طبض الثغمصراذغئ 
زال  وق  ضان  شعع  لثلك  والسثالئ؛  اإلظسان  وتصعق 
غفسض ضض حغء لطعخعل إلى الظاس لغسطمعا أظه جاد 

شغ العخعل لطتضط وأظه صث أسث لفطر سثته.
إن طا غاب سظ تقق عع ضغش غمضظ أن تصعم دولئ 
سطى  واشصظاه  وصث  افظزمئ  عثه  ظض  شغ  لطمسطمغظ 
السمعم بأن اجاماع الدّثغظ ق غةعز شغ السصض، شق 
غسصض أن غسمض تجٌب سطى تشغغر ظزام بآلغات الظزام 
ذاته، وإظما غةإ العخعل لطتضط بشغر آلاه ووجغطاه، 
الصعة  غمطك  طمظ  الظخرة  بططإ  إق  غضعن  ق  وعثا 
والمظسئ الاغ بعا غتمى الظزام، شغتعل عثه الصعة طظ 
تماغئ لطظزام الصائط إلى إسطاء الظخرة لمظ غظصطه إلى 
صظاسئ جثغثة تماطاً ضما تخض طع الظئغ سطغه الخقة 
والثجرج  افوس  شإن  والثجرج،  افوس  طع  والسقم 
ضاظعا صعة شغ المثغظئ المظعرة، وضان لعط رؤوس ق 
غصطع الظاس أطرًا تاى غحعثوا، ولما تخض اقتخال 
اإلجقم  ظخرة  حرف  لعط  غسعق  أن  اهللا  حاء  بعط 
غاططإ  شطط  والسقم،  الخقة  سطغه  الرجعل  وطئاغسئ 
افطر طظعط إق اظصقباً شضرغاً شغظخروا الفضرة الةثغثة 
وغثطسعا طا دوظعا طظ أشضار، وعثا الثي تخض شعق 
ضعظه واصساً تعاتر الظصض به إق أظه ضثلك غصئطه السصض، 
شإتالاه سصًق أو سادة أو ظصًق عع طةرد تتّضط، وظدغش 
ظخرتعط  شظططإ  الضفار  بغظ  ظسمض  ق  أظظا  ذلك  إلى 
أعطظا  طظ  المسطمغظ  أبظاء  طظ  الظخرة  ظططإ  ولضظ 
وإخعتظا، بمسظى أن الظضائ الاغ ظضاعا الحغطان سطى 
أن  افخض  إن  بض  افخض،  عغ  لغسئ  الئسخ  صطعب 
غتئعن  غغرعط  أو  الظخرة  أعض  طظ  المسطمغظ  أبظاء 
لطغعم  غاعصعن  إظعط  بض  وصرآظعط،  وظئغعط  دغظعط 
الثظغا  جادة  لغسعدوا  باإلجقم  شغه  غتضمعن  الثي 
ورؤوجعا، شغظحروا الثغر باإلجقم وغثطثعط الاارغت 
خثق  لسان  لعط  وغةسض  والثجرج،  افوس  خطث  ضما 

شغ اآلخرغظ.
والثقخئ أن الئروشغسعر تقق ق غاخعر أطر الثولئ 
رؤغاه  أن  أو  اإلسقم،  غسعصعا  الاغ  بالمسطغات  إق 
ظفسعا  جمئ  ترضات  طظ  غحاعثه  طا  سطى  صاخرة 
طظ  السغاجئ  شأخثت  السغاجغ،  اإلجقم  خاتئئ 
وخرج  سطغعا  الئاصغ  شصاس  اإلجقم،  طظ  إق  أتث  ضض 
أن  بسث  وظثسعه  المساتغطئ"،  "الثولئ  شغ  بظاغةاه 
ظثسع له بأن غراجع طا ضاإ، شطربما غغر رأغه والظاغةئ 
بض  طساتغطئ  لغسئ  دولاظا  أن  وسطط  لعا  وخض  الاغ 
والِسرض  افرض  تتمغ  افولى  جغرتعا  جاسعد  إظعا 
وتثود سظ تغاض اإلجقم وحرغساه وغسازض بزطعا 

 المسطط والثطغ، وطا ذلك سطى اهللا بئسغث

شغ  خسئئ  طرتطئ  سظ  السابصئ  التطصئ  شغ  تتثبظا 
تارغت أطئ اإلجقم؛ وعغ طرتطئ الشجو الخطغئغ لئقد 
المسطمغظ، وخاخئ أرض الحام، واغاخاب المسةث 
افصخى المئارك؛ فضبر طظ تسسغظ ساطا طااالغئ، لط 
ُغرشع شغه أذان، ولط تصْط شغه خقة. وُطظع المسطمعن 
شاسطض  افرض؛  أصطار  ضض  طظ  إلغه  الرتال  حث  طظ 
عثا التضط ذعال عثه المثة السعداء المزطمئ طظ 
تارغت عثا المسةث. وجظصش شغ عثه التطصئ سظث أعط 
الثروس والسئر شغ عثه المرتطئ المعمئ شغ تارغت 
أطئ اإلجقم بحضض سام، وطظ تارغت المسةث افصخى 
الاارغت  أتثاث  فن  الثخعص؛  وجه  سطى  المئارك 
الاارغت،  طر  سطى  الصادطئ  لفجغال  ضئغرة  سئرة  شغعا 
طظ  جثغثة  اغاخاب  طرتطئ  ظسغح  أظظا  وخاخئ 
إخعان الصردة والثظازغر؛ ربائإ الخطغئغغظ وخثطعط 
شغ ترب اإلجقم، وعغ اطاثاد لاطك التصئئ السعداء 

طظ الشجو الخطغئغ.
وحرصغغظ،  غربغغظ  الضفار  أذماع  إن  افولى:  السئرة 
طر  سطى  تاعصش  لط  المئارك؛  المسةث  بعثا  والمضر 
التروب  شارة  شغ  وخاخئ  عثا،  غعطظا  وتاى  الاارغت 
الخطغئغئ؛ شصث جرت وتثبئ تمقت طصخعدة وطاضررة 
وطاساصئئ سطى عثا المسةث المئارك وأرضه المئارضئ، 
صث بطشئ تسع تمقت طااابسئ سئر صرظغظ طظ الجطان؛ 
والسئإ عع أن عثه افرض وعثا المسةث ججء طظ 
سصغثة عثه افطئ، وعثا افطر طظ باب الضغث لقجقم 
الخطغئغعن  اغاخإ  شسظثطا  وحسائره،  وطحاسره 
الخقة  وطظع  تثرغئه،  سطى  سمطعا  افصخى  المسةث 
الظخارى  طظ  أتثا  غمظسعا  لط  المسطمغظ  أن  طع  شغه 
تظفغثا  وذلك  والئغع؛  الضظائج  شغ  السئادة  أداء  طظ 
لطسعث الثي ضائه الثطغفئ السادل سمر رضغ اهللا سظه 
اإلجقم  فطئ  درس  عثا  وشغ  السمرغئ.  السعثة  شغ 
إلى غعم الصغاطئ بأن المسةث افصخى ق غظاعغ ضغث 
والاتالفات،  الثولغئ  المظزعطات  سئر  به  الظخارى 

وطساعثات طا غسمى بالسقم.
تظفغثا  لفصخى  الحعق  ضان  لصث  الباظغئ:  السئرة 
لفاته  والثاشع  المترك  عع  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  رجعل  لعخغئ 
شغ سعث الختابئ افبرار. وضان تإ افصخى وواجإ 
الثاشع  عع  تةاعه  افطئ  سصغثة  طظ  اظطقصا  تترغره 
بسث  الثؤوب  الماعاخض  والسمض  لعتثتعا،  والمترك 
لط  الةعاد  إن  تغث  الضفر.  برابظ  طظ  لاترغره  ذلك 
وُتعج  افصخى  شغعا  اغاخإ  الاغ  المثة  ذعال  غعثأ 
أخغرا باترغره بسث طسرضئ تطغظ الفاخطئ شغ جعض 
ضثلك  الغعم  الثاشع  غضعن  أن  وغةإ  شطسطغظ. 
داشسا  ولغج  واإلغمان  السصغثة  داشع  عع  لاترغره 
شحق  شحض  ذلك  شضض  حسعبغا؛  أو  وذظغا  أو  صعطغا 
سطى  اهللا  ساعثوا  رجال  إق  افصخى  غترر  وق  ذرغسا. 
زظضغ  آل  الثغظ  ظعر  ضأطبال  هللا،  واإلخقص  الخثق 

والزاعر بغئرس وخقح الثغظ افغعبغ.
بأظعا  وخفاتعا؛  اإلجقم  أطئ  ذئغسئ  البالبئ:  السئرة 
أطئ ذغئئ افخض ضرغمئ المسثن، أخطعا بابئ وشرسعا 
رَ  ْ تَ شغ السماء تآتغ أضطعا ضض تغظ بإذن ربعا، ﴿أَملَ
ا  هَ لُ أَصْ يِّبَةٍ  طَ رةٍ  جَ شَ كَ يِّبَةً  طَ ةً  لِمَ كَ ثَالً  مَ اهللاَُّ  بَ  َ رضَ يْفَ  كَ
ا  َ هبِّ نِ رَ نيٍ بِإِذْ لَّ حِ ا كُ هَ لَ يتِ أُكُ ءِ * تُؤْ امَ ا يفِ السَّ هَ عُ رْ فَ ابِتٌ وَ ثَ
وصث   .﴾ ونَ رُ كَّ تَذَ يَ مْ  هُ لَّ لَعَ لِلنَّاسِ  ثَالَ  األَمْ اهللاَُّ  بُ  ِ يَرضْ وَ
ضان لطسطماء افبر الضئغر والطغإ شغ سعدة عثه افطئ 
واتثة؛  صغادة  تتئ  واتثة  دولئ  شغ  واتثة  وتثة 
تغث اتتثت افطئ بثاغئ شغ سعث آل زظضغ، والفدض 
دؤوبا  سمق  سمطعا  الثغظ  طظ  افتصغاء  لطسطماء  ضان 

عغمظئ  ظض  شغ  أظه  برغطاظغا  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  الممبض  ظسئئ  غتغى  أخثره  ختفغ  بغان  أضث 
الرأجمالغئ بأجاجعا السطماظغ سطى اقصاخاد السالمغ، ازداد الفصر إلى درجئ أخئتئ بقبئ أرباع بروة السالط 
تالغًا شغ أغثي ُسحر جضان السالط شصط. وبثأ الظاس السادغعن شغ الشرب غثوصعن بحضض طئاحر طرارة السسغ 
غغر المظدئط لطبروة الثي تحةسه الرأجمالغئ السطماظغئ. وأضاف الئغان: غثت سئارات "صاظعن الشاب" و"الئصاء 
عحاحئ  وأخئتئ  السطماظغ.  بمساصثعا  الرأجمالغئ  جععر  به  غعخش  طا  أظسإ  التص"  عغ  و"الصعة  لفخطح" 
اقصاخادات الرأجمالغئ طضحعشئ أضبر طظ أي وصئ طدى، وضثلك الاعزغع غغر الماضاشأ لطسططئ سطى الخسغث 
السالمغ وداخض الثول الرأجمالغئ ظفسعا ضئرغطاظغا شالمساصئض ق غئثو طحرصا. وإذا اجامرت عثه التالئ، شطظ 
غضعن عثا عع آخر حااء طظ السثط. لصث أوتى اهللا لرجعله عثى وظزام تضط طفّخًق وظزاطًا اصاخادغًا بتغث 
ق تةسض لرغئات الظثئئ الةحسئ جئغًق إلغعا. شالظزام اقصاخادي اإلجقطغ، سظث تطئغصه شغ ظض الثقشئ سطى 
طظعاج الظئعة، غمغج بغظ البروة الثاخئ والساطئ. شق غسمح اإلجقم بئغع المراشص الساطئ لطحرضات الثاخئ، ضما 
ق غظئشغ أن تسامث طتاجئئ التاضط سطى المآجسات اإلسقطغئ شتسإ، وعغ الاغ تدمظ طرور شساد الظثئئ 
دون رادع. المحضطئ أسمص بضبغر طظ طةرد سثم الضفاءة. شصث تان العصئ لظاثضر شدض اهللا سطى السئاد بأن 
بسث لعط رجعله طتمثًا سطغه الخقة والسقم رتمئ لطسالمغظ، وأن ظعجه أخابع اقتعام إلى الةاظغ التصغصغ 
نكاً  ةً ضَ عِيشَ إِنَّ لَهُ مَ ي فَ رِ ن ذِكْ ضَ عَ رَ نْ أَعْ مَ شغ عثه افغام السعداء، وهو الفكر الرأساميل نفسه. قال تعاىل: ﴿وَ

ى﴾. مَ ةِ أَعْ يَامَ مَ الْقِ وْ هُ يَ ُ رشُ نَحْ وَ

املسةث افصخى وطحروع الاععغث. طا عع واجإ املسطمني؟!
(التطصئ الرابسئ)

ـــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ  ــــــــــ

المساتغطئ"  "الثولئ  تقق  وائض  ضااب  شغ  صراءة 
لطسطعم  ضعلعطئغا  جاطسئ  شغ  وافجااذ  الئروشغسعر 
له  برظاطةاً  الفدائغئ  الةجغرة  ببئ  وصث  اإلظساظغئ، 
بتطصاغظ، وضان الضبغر طظ ضقطه جغثا، وإن ضان شغه 
لطثولئ  تخعره  طظ  جاءته  ربما  الاغ  افخطاء  بسخ 
أورد  شإظه  ولقظخاف  وصعاظغظعا،  وظزاطعا  اإلجقطغئ 
تمظى  شصث  سظثعا،  الاعصش  تساتص  أطعرًا  ضقطه  شغ 
الرجض أن غسغح شغ ظض سثل اإلجقم سطى أن غسغح 
شغما غسمى دول التثابئ، وعثه تتسإ له شصث ضاظئ 
الثولئ اإلجقطغئ فزغث طظ بقبئ سحر صرظاً طضء جمع 
ضعظه  أن   - اشاراض  وعثا   - وربما  وبخرعا،  الثظغا 
لغج طسطماً، لط غرد أن غضعن شغ ذرته ططضغاً أضبر 
طظ المطك، طع أظه غصر أن غغر المسطمغظ صث ساحعا 
شغ ظض الثولئ اإلجقطغئ واطاعظعا الاةارة والسغاجئ، 
بض وإظعط سطى تث صعله ضاظعا أبرغاء وطظ ضئار الاةار.

اإلجقطغئ  لطثولئ  طظخفاً  وتثغبه  ضقطه  شغ  وضان 
شطط غضض اقتعاطات لطثقشئ غمظئ وغسرة ضما غفسض 
أدطشاعط  أراتعا  الثغظ  الةعطئ  افضادغمغغظ  بسخ 
سظ  ُجؤض  سظثطا  شالرجض  والظزر،  الافضغر  سظاء  طظ 
بضض  أجاب  الثطئ  أعض  طع  اإلجقطغئ  الثولئ  سثل 
جرأة أظه وطع ضعظه غغر طسطط وغثشع الةجغئ إق أظه 
أو  افطعغئ  ضالثولئ  دولئ  ظض  شغ  غسغح  أن  غفدض 
وأن  التثابئ،  دول  تتئ  غسغح  أن  سطى  السئاجغئ 
الثطض إذا تخض شغ الثولئ اإلجقطغئ شإن طرده لغج 
إلى اإلجقم، وإظما لطاطئغص، إق أظه وعثا ذئغسغ ق 
غاخعر ضغش لطمسطمغظ أن غسغثوا ضغاظاً شصثوه طظث طا 
غجغث سطى الصرن، وضغش لعط أن غسعدوا جادة وغارضعا 
سئعدغاعط لطشرب، جغما والشرب اآلن ق غتضط بقدظا 
وإظما  الصثغط،  اقجاسمار  ضان  ضما  بظفسه  شصط 
وعط  بألسظاظا  غاضطمعن  جطثتظا  طظ  بظاس  غتضمظا 

وضقء لطشرب شغ تخرغش افطعر وتظفغثعا.
وأجثظغ عظا طسظغاً بأن أضاإ بسخ الظصاط تعل عثا 

افطر، شأصعل:
وق  الحرائع،  خاتمئ  عغ  اإلجقطغئ  الحرغسئ  إن  أوقً: 
سظ  صاخرة  تضعن  بط  تالعا  عثا  غضعن  أن  غساصغط 
بطعغ تاجات الظاس وضئط شسالعط، جغما وأظعا جاءت 
 ،﴾ ينَ الَمِ عَ ةً لِلْ مَ حْ نَاكَ إِال رَ لْ سَ ا أَرْ مَ ﴿وَ جمساء  لطئحرغئ 
وسطغه شق غخح أن ظتحره شغ ُصطر، بض إن طتطه عع 

الضرة افرضغئ ضطعا.
باظغاً: إن أغئ دولئ شغ الثظغا تدع صعاظغظعا وأظزماعا 
طخثرعا  ضان  شإذا  خعابعا،  تساصث  سصغثة  طظ 
شإظه ق بث أن ُغةري الصائمعن سطغعا تسثغقت  أرضغاً 
وتسثغقت لاعاشص ععاعط، شااط خظاسئ الثجاعر تئسًا 
فععاء الظاس، لثلك شالشرب غسائر أن الصاظعن أصرب 
إلى أن غضعن طرآة لطظاس وتخرشاتعط، وعثه اآللغئ 
شالاحرغع  تماطاً،  الاحرغع  شغ  اإلجقم  ذرغصئ  تثالش 
وتثه الثي ق غسارغه  الثي طخثره خالص الئحر عع 
ظصص أو خطض وعع وتثه الثي غمااز بالبئات والحمعل 
ثِيراً﴾. تِالفاً كَ وا فِيهِ اخْ دُ جَ هِ لَوَ يْرِ اللَّ نْدِ غَ نْ عِ انَ مِ لَوْ كَ ﴿وَ

بالباً: غظضر وائض تقق أن غضعن لطمسطمغظ دولئ تتئ 
تحرغسات وأظزمئ التثابئ المجسعطئ، وأظا أواشصه سطى 
طصاس  سطى  شّخطئ  طا  افظزمئ  عثه  شإن  السمعم، 
غفغث المسطمغظ بحغء، شالظزام الشربغ بتثاباه جاء 
أشضارًا وسصائث طصابض أشضار المسطمغظ وسصغثتعط، بض 
جاء لغئسث ضض طا طظ حأظه أن غخض بالمسطمغظ إلى 
دولاعط المظحعدة، شعع غاشعل سطى سصغثته وغأضض 
التضط  إلى  اإلجقطغعن  وخض  إذا  الثغمصراذغئ  آلعئ 
والةجائر وطخر طبال، أي أن الترضات الاغ جارسئ شغ 
دغمصراذغاعط لاخض إلى التضط ضاظئ ضئاجط ضفغه 

إلى الماء، سادت طظ تطئئ الخراع بثفغ تظغظ.
لط  إذا  ظزاطاً  غسمى  أن  غخح  ق  ظزام  أي  إن  رابساً: 
غساعسإ التغاة شغ أخطعا وشخطعا، شالظزام السغاجغ 
ضغش  اقصاخادي  والظزام  وذرازه  التضط  حضض  وعع 
وضغش  الثولئ  خجغظئ  أو  المال  لئغئ  المعارد  تةئى 
تخرف وطا عغ أظعاع المطضغات الاغ غظئشغ الافخغض 
وبغظ  الثقشئ  دولئ  بغظ  السقصئ  حضض  عع  وطا  شغعا 
غغرعا طظ افطط والحسعب وطظ عغ الثول المتاربئ 
شسًق وطظ عغ المتاربئ تضماً، ضض ذلك وغغره ق غصئض 
خالص  وعع  وتخري  وتغث  طخثر  طظ  إق  غضعن  أن 

الثولئ املساتغطئ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ خالث افحصر (أبع المساج باهللا)ـ 

شغ تث افطئ والصادة سطى تترغر المصثجات والئقد 
َوَرثَُة  الُْعلاََمَء  «إِنَّ  والسقم:  الخقة  سطغه  صال  والسئاد. 
ثُوا  َورَّ َا  إمِنَّ ِدْرَهامً،  َوَال  ِديَناراً  ثُوا  يَُورِّ لَْم  اْألَنِْبَياَء  َوإِنَّ  اْألَنِْبَياِء، 
الِْعلَْم، َفَمْن أََخَذه أََخَذ ِبَحظٍّ َواِفٍر» ابظ تئان شغ ختغته. 
زظضغ  آل  الثغظ  ظعر  أطبال  السزام  الصادة  صرب  وصث 
وخقح الثغظ افغعبغ أطبال عآقء السطماء ذعال شارة 
الةعاد؛ وضاظعا سطى رأس الةغح تغث تض أو ارتتض. 
وشغ عثا درس بطغس لطسطماء الغعم وخاخئ أن المسةث 
المسطمغظ؛  تضام  سطغه  وتآطر  شغه  شرط  صث  افصخى 
تماطا ضما شرط شغه بسخ التضام شغ السعث الخطغئغ. 
درس لطسطماء لاعتغث افطئ طرة أخرى ضمصثطئ إلسادة 

سجة افطئ وتترغر طصثجاتعا.
السئرة الرابسئ: أظه ق سعث لطضفار وق أطان سطى طثار 
سطغه  رجعلظا  وجظئ  صرآظظا  به  أخئر  طا  وعثا  الاارغت؛ 
نٍ إِال  مِ ؤْ بُونَ يفِ مُ قُ رْ الخقة والسقم؛ صال تسالى: ﴿الَ يَ
﴾ غصعل اإلطام الئشعي شغ  ونَ تَدُ مُ املُْعْ أُولَئِكَ هُ ةً وَ الَ ذِمَّ وَ
تفسغره: (إن سثاوة المحرضغظ عغ سثاوة ساطئ حاططئ 
لضض طآطظ؛ أي: أن عآقء المحرضغظ ق غراسعن شغ 
أطر طآطظ غصثرون سطى الفاك به سعثا غترم الشثر، 
العشاء). شصث  وق صرابئ تصادغ العد، وق ذطئ تعجإ 
ظصدعا السعث طع أطئ اإلجقم سئر الاارغت؛ الخطغئغعن 
شغ الرعا وطسرة الظسمان والصثس؛ والمشعل شغ بثارى 
بالمسطمغظ،  الشثر  جغش  أسمطعا  تغث  وجمرصظث، 
وسثا؛  وق  سعثا  لطمسطمغظ  غرسْعا  لط  الغعم  وضثلك 
المعابغص  ضض  سئر  والثظازغر  الصردة  إخعان  خاخئ 
الثولغئ الاغ وصسععا. وشغ عثا درس لطمسطمغظ أن 
ق غأطظعا سطى دغظعط ودطائعط وأسراضعط طظ عآقء 
المعابغص  ضض  طظ  صغق  أخثق  وجض  سج  شاهللا  الضفار؛ 
والصاال  الترب  إجراء  طسعط  غاثثوا  وأن  الثولغئ، 
تسالى:  صال  اإلجقم.  أرض  طظ  اغاخئعه  طا  لاترغر 
مْ  هُ لَّ لَعَ مْ  هُ فَ لْ خَ نْ  مَّ ِم  هبِ دْ  ِّ فَرشَ بِ  رْ احلَْ يفِ  مْ  نَّهُ فَ ثْقَ تَ ا  إِمَّ ﴿فَ

.﴾ ونَ رُ كَّ ذَّ يَ
وصطعبعط  جمغسا  تتسئعط  الضفار  الثاطسئ:  السئرة 
برز  وصث  اإلجقم.  أطئ  ترب  شغ  وغةامسعن  حاى، 
طتاربئ  سطى  سجطعا  سظثطا  الظخارى  أسمال  شغ  عثا 
الحرصغئ  الضظغسئ  اجامسئ  تغث  اإلجقم؛  أطئ 
رغط  واتتثت  (روطا)،  الشربغئ  طع  (الصسطظطغظغئ) 
السظعات الطعغطئ طظ الترب والسثاء، واتتثت طمالك 
أوروبا رغط التصئئ الطعغطئ طظ اقصااال شغما بغظعط. 
أن  الاارغت  طثار  سطى  اإلجقم  فطئ  درس  عثا  وشغ 
الغععد والظخارى رغط سثاوتعط الحثغثة شغما بغظعط 
شإظعط وتثة واتثة شغ ترب أطئ اإلجقم، وأن أطرغضا 
ودول أوروبا رغط سثاوتعا وتظاشرعا شإظعا ضثلك ترب 
سطى أطئ اإلجقم. شق شرق بغظ الضفر جمغسا شغ تربه 

وحره تةاه اإلجقم والمسطمغظ.
عثه أبرز السئر طظ شارة التروب الخطغئغئ تةاه أطئ 
أن  والتصغصئ  المئارك.  افصخى  والمسةث  اإلجقم، 
افذماع الخطغئغئ سطى أطئ اإلجقم والمسةث افصخى 
لسثو  برأجغظ  افغام  عثه  تاةثد  وعغ  تظاه،  لط 
رتمعا  طظ  وولغثتعا  الةثغثة،  الخطغئغئ  عع  واتث 
الصادطئ  التطصئ  شغ  وجظاتثث  السالمغئ.  الخعغعظغئ 
تتئ  التثغث،  السخر  شغ  التمقت  عثه  تةّثد  سظ 
أجماء وطسمغات جثغثة شغ ظض المظزعطئ الثولغئ 

الحرغرة الاغ أسصئئ الترب السالمغئ الباظغئ.
وعغ:  اهللا  بإذن  الثاطسئ  الجاوغئ  سظ  جظاتثث 
بسث  شطسطغظ  سطى  والخعغعظغئ  الشربغئ  المآاطرات 

 الثقشئ، وشغ سعث اقظاثاب الئرغطاظغ

الرأسمالية تزيد الناس بؤسا 
واإلسالم هو الذي يمنحهم الطمأنينة


