
سظ  والظعغ  بالمسروف  افطر  طظ  عغ  التضام  طتاجئئ 
شعغ  المسطمغظ،  سطى  واجئئ  اهللا  جسطعا  وصث  المظضر، 
شرض ضفاغئ، وأغدا عغ تص طظ تصعصعط؛ شرض ضفاغئ 
إذ ق غةعز أن تثطع افطئ طظ جماسئ باإلضاشئ لفشراد 
جصط  الئسخ  أصاطه  شإن  العاجإ،  بعثا  غصعم  طمظ 
اإلبط سظ اآلخرغظ، وتاى ق غصال لفخرغظ: ُضفغاط شغ 
طتاجئئ التضام شق داسغ أن تتاجئععط وُضفُّعا ألسظاضط 
سظعط، ضاظئ المتاجئئ تصاً طظ تصعق المسطمغظ، ولضض 
طسطط أن غتاجإ التاضط إن خالش الحرع؛ غأطره وغظعاه، 
وغظخته وغظاصحه، وغأخث سطى غثه. سظ أم جطمئ رضغ 
اهللا سظعا أن رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص صال: «َسَتكُوُن أَُمَراُء َفَتْعِرُفوَن 
َوتُْنِكُروَن، َفَمْن َعَرَف بَِرئَ، َوَمْن أَنْكََر َسلَِم، َولَِكْن َمْن َرِيضَ َوتَابََع»

ختغح طسطط. ووجعب المتاجئئ ق غاسارض طع وجعب 
طظ  وجسطعا  افطر  أولغ  ذاسئ  أوجإ  شالحرع  الطاسئ، 
ِطيُعوا 
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ِ والَيْوِم اآلِخِر  َّ ُسوِل إْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبا ِ والرَّ َّ  َ وُه ِإ َفُردُّ
ًال﴾، وصال الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص: «يَا أَيَُّها النَّاُس، اتَُّقوا  ِو

ْ
ٌ وأْحَسُن َتأ ْ َذِلَك َخ

ٌع، َفاْسَمُعوا لَُه َوأَِطيُعوا َما  َر َعلَْيكُْم َعْبٌد َحَبِيشٌّ ُمَجدَّ اللََّه َوإِْن أُمِّ
أََقاَم لَكُْم ِكَتاَب اللَِّه» أخرجه الارطثي بسظث ختغح؛ شالمسطط 
داطئ  وطا  اهللا  أظجل  بما  غتضط  دام  طا  التاضط  غطغع 
أواطره طعاشصئ لطحرع طساظئطئ باجاعاد ختغح طسائر، 
ولع خالفئ رأي بسخ المسطمغظ طظ الرسغئ أو أغطئعط، 
شرأي اإلطام غرشع الثقف وأطره ظاشث ظاعرًا وباذظاً. أطا 
إن أطر التاضط بمسخغئ خراح شق ذاسئ له فن الطاسئ 
َا الطَّاَعُة  بالمسروف، صال الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص: «َال طَاَعَة ِيف َمْعِصَيِة اللَِّه، إمِنَّ
ِيف الَْمْعُروِف» رواه طسطط، وشغ رواغئ: «َال طَاَعَة لَِمْخلُوٍق ِيف 
» طسظث أتمث بإجظاد ختغح. شالطاسئ  َمْعِصَيِة اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ
بظغئ سطى أن التاضط طضطش باطئغص اإلجقم، والمتاجئئ 
طئظغئ سطى طراصئئ التاضط وطتاجئاه إن خالش أتضام 
ر وجإ سطى افطئ أن  اإلجقم، شإن ظطط أو أجاء أو صخَّ
تتاجئه، طع ذاساه بالمسروف. ولطرسغئ طظ غغر المسطمغظ 
تّص الحضعى طظ ظطط التاضط أو إجاءة تطئغص أتضام 
اإلجقم سطغعط، إذ تسائر َطْزِطَمئ طظ المزالط، شاضعن 
الحضعى تّصاً لطثِّطِّغ ضما عغ تصٌّ لطمسطط؛ َفنَّ الرجعل 
ملسو هيلع هللا ىلص غصعل: «َوإيِنِّ ألَْرُجو أَْن أَلَْقى َريبِّ َولَْيَس أََحٌد ِمْنكُْم يَطْلُُبِني 
مِبَظْلَِمٍة» أخرجه الارطثي، وصال عثا تثغث تسظ ختغح. 
َوَضِطَمُئ "َأَتٌث" شغ التثغث تحمض المسطط والثِّطِّغ. وعثا 
طا جاء واضتا شغ المادة ٢٠، شغ باب "ظزام التضط" طظ 
طحروع دجاعر دولئ الثقشئ، الثي أسثه تجب الاترغر: 
"طتاجئئ التضام طظ صئض المسطمغظ تص طظ تصعصعط 
أشراد  طظ  المسطمغظ  ولشغر  سطغعط.  ضفاغئ  وشرض 
الرسغئ التص شغ إظعار الحضعى طظ ظطط التاضط لعط، 
شالمتاجئئ  سطغعط".  اإلجقم  أتضام  تطئغص  إجاءة  أو 
أو  التضام  ظطط  تمظع  فظعا  وظةاتعا  افطئ  خغر  شغعا 
ُغصاض  الثي  ضان  لثلك  حآوظعا.  رساغئ  شغ  تصخغرعط 
بسئإ صغاطه بمتاجئئ التاضط الزالط طع تمجة جغث 
الحعثاء، سظ جابر بظ سئث اهللا رضغ اهللا سظه أن الظئغ 
َهَداِء َحْمَزُة بُْن َعْبِد املُطَّلِِب، ورجٌل قام إىل  ملسو هيلع هللا ىلص صال: «َسيُِّد الشُّ
إماٍم َجائٍِر فأمَرُه ونَهاُه، َفَقَتلُه» أخرجه التاضط بإجظاد ختغح.
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شق تعار وق تفاوض وق حراضئ، طع الصاطئ، ضان عثا 
الرجمغ  الماتثث  خالح،  وجثي  خرح  وصث  حسارعط 
شغ  المرضجي)،  (المةطج  والاشغغر  الترغئ  صعى  باجط 
طصابطئ طع صظاة الةجغرة شغ ٢٠٢٢/٠١/١٠ وعع طظ 
المحارضغظ الغعم شغ المفاوضات طع السسضر، بةاظإ 
الحص  طظ  سبمان  ذه  الئرغر  والعابص  سرطان،  غاجر 
بةاظإ  ظفاوض  "لظ  العاتث:  بالترف  صال  المثظغ، 
طمضظ"،  غغر  شعثا  جثغثة  حراضئ  إلصاطئ  اقظصقبغغظ 
ولط غصاخر ذلك سطى الحص المثظغ شتسإ، بض تاى 
ظائإ  دصطع  تمثان  طتمث  وطظعط  السعدان،  سسضر 
سربغ  طعصع  أورد  شصث  السسضري،  المةطج  رئغج 
بعجئ شغ ٢٠٢١/٠٩/٢٥ تخرغتا له غصعل شغه: "لظ 
السغادة،  بمةطج  المثظغ  المضعن  أي  طسعط  ظةطج 

شغ اجاماع طرة أخرى".
عثا عع تال السغاجغغظ الثغظ غائظعن الظزام الرأجمالغ 
غاحضطعن  بض  والبئات،  لطمئثئغئ  شغه  وجعد  ق  الثي 
تسإ العاصع شغسغحعن تالئ شعضعغئ دائمئ، أطا شغ 
اإلجقم شالمئثئغئ واضتئ وضعح الحمج شغ رابسئ 
الظعار، وصث ضرب رجعلظا الضرغط سطغه الخقة والسقم 
أروع افطبطئ شغ ذلك البئات، شصث وسثته صرغح بضبغر 
طظ المشرغات لضظه رشخ أغئ طساوطئ وأغئ تسعغئ، 
شصث جاء إلغه سائئ بافعغخ طظ صرغح وسرض سطغه: 
طاقً  افطر  عثا  طظ  به  جؤئ  بما  ترغث  إظما  ضظئ  "إن 
جمسظا لك طظ أطعالظا تاى تضعن أضبرظا طاق، وإن ضظئ 
ترغث به حرشاً جّعدظاك سطغظا، تاى ق ظصطع أطرا دوظك، 
ططضظاك سطغظا؛ وإن ضان عثا  وإن ضظئ ترغث به ططضاً 
الثي غأتغك رئغا تراه ق تساطغع رده سظ ظفسك، ذطئظا 
لك الطإ وبثلظا شغه أطعالظا تاى ظئرئك طظه، شإظه ربما 
غطإ الاابع سطى الرجض تاى غثاوى طظه". وتعخر شغ 
حساب طضئ شطط غفئ ذلك شغ سدثه وق صغث أظمطئ، 
وسمار  بقل  أطبال  الضرام  الختابئ  أجغادظا  وضثلك 
وأطه جمغئ والضبغر غغرعط رضغ اهللا سظعط أجمسغظ، 
تسرضعا فذى سزغط طظ صرغح ولضظ لط غاظازلعا ولط 

دسعة السغسغ لطتعار
طئادرة أم طظاورة؟
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بصطط: افجااذ تاطث سئث السجغج

السمض السغاجغ بني طئثئغئ اإلجقم 
وتظازقت املئثأ الرأجمالغ

حرسغئ  عما  الثولغئ  والحرسغئ  الثولغ  الصاظعن  زال  طا 

بقد  شغ  طخالتعا  وتبئغئ  الضئرى  اقجاسمارغئ  الثول 

وطثه  غععد  ضغان  سطى  والمتاشزئ  المآغثة  المسطمغظ، 

وق  السغاجغئ،  طخالته  وتئظغ  والسسضري  افطظغ  بالامضغظ 

باترغك  ذلك  غضعن  وإظما  شطسطغظ،  تترغر  خقله  طظ  غمضظ 

جثوره. طظ  المست  غععد  ضغان  لاساأخض  افطئ  جغعش 
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ضطمئ السثد

الثي  افول  السغاجغ  الثرس  أن  تماطًا  العاضح  طظ 
تسطمه السغسغ طظ أتثاث بعرة غظاغر وطا صئطعا وطا 
ختئعا عع أن طساتئ الفداء السغاجغ المسمعح به 
له  غاسرض  الثي  الاعثغث  تةط  طع  ذردغًا  تاظاجإ 
الظزام السغاجغ، وطظ عظا شإن السغسغ ق غصئض بأي 
السططعغئ  أو  السغاجغئ  الاسعغئ  أحضال  طظ  حضض 
المصغثة أو الاعازظات الاغ تسمح بعا ضاشئ افظزمئ 
تساصئئ  الماضغئ،  افسعام  طثى  شسطى  الثغمصراذغئ. 
الصئدئ  وتثفغش  اقظفراجئ  اصاراب  سظ  افتادغث 
اقتةاه،  عثا  شغ  جادة  خطعات  أي  دوظما  افطظغئ 
جعاء شغ لتزات الاأزم الحثغث ضما تثث شغ أغطعل/

والعثوء  اقظاحاء  لتزات  شغ  أو   ،٢٠١٩ جئامئر 
الحثغث، بض ضان السغسغ دائما طا غضحر سظ أظغابه 

بشقظئ بالشئ تغظ ُغطرح ذلك بةثغئ.
المسارضغظ  لمؤات  اساصاقت  تمطئ  أضئر  ظض  شفغ 
المخرغغظ سطى طثار افسعام الماضغئ دسا السغسغ 
بثون  الصعى  ضاشئ  طع  جغاجغ"  "تعار  إذقق  إلى 
له  التعار  عثا  طثرجات  ورشع  تمغغج،  وق  اجابظاء 
حثخغا وذلك خقل تفض إشطار افجرة المخرغئ شغ 
التعار  إدارة  إجظاد  تط  وصث  الماضغ.  رطدان  حعر 
وعغ  لطرئاجئ،  تابسئ  جعئ  إلى  المرتصإ،  السغاجغ 
افضادغمغئ العذظغئ لطاثرغإ، وعغ طآجسئ حئابغئ 

تظامغ وتثار بمسرشئ أجعجة بسغظعا.
طئادرة  لغج  السغسغ  ذرته  طا  أن  الةجم  غمضظظا 
ظروف  إلغعا  اضطرته  طظاورة  عغ  بض  لطتعار، 
أن  عع  به  غتطط  طا  وضض  الاأزم،  حثغثة  اصاخادغئ 
لغراجع  شصط  لغج  السخغئئ،  افغام  عثه  سطغه  تمر 
تطفائه  لاخفغئ  وربما  بض  الصثغمئ،  جغاجاته 
سطغه،  الدشط  طظ  ظعع  أي  طارجعا  الثغظ  أظفسعط 
أن  رشدعا  ربما  الثغظ  المسارضغظ  طظ  خخعطه  أو 
داود،  وخالث  خئاتغ  تمثغظ  تخرف  ضما  غاخرشعا 
الطثان أتدرعما السغسغ لطئثء بما أذطص سطغه تعارا 

جغاجغا وذظغا.
تعار  إصاطئ  شغ  جاد  السغسغ  عض  اآلن  والسآال 
المقتصئ  اجامرار  ظض  شغ  وطخالتئ  جغاجغ 
افطظغئ لفخعات المسارضئ، واجامرار تاقت العشاة 
الاسثغإ  ظاغةئ  السةعن  شغ  وطسارضغظ  لسغاجغغظ 
واإلعمال الطئغ، وشغ ظض خطاب الاترغخ اإلسقطغ 
بض  اإلجقطغ  الاغار  وحغطظئ  الثارج،  طسارضغ  تةاه 

وطتاربئ اإلجقم ذاته؟
التعار  عثا  جثغئ  سثم  تماطا  ظثرك  عظا  طظ 
السغاجغ، والثي غئثو لظا "أن الظزام اضطر لطئتث 
الثارجغئ  افزطات  زغادة  بسث  داخطغ،  اجاصرار  سظ 
إلى  المخري  المرضجي  الئظك  اضطر  شصث  والثاخطغئ. 
طآحر  شغ  الةظغه  صغمئ  وتثفغخ  الفائثة  جسر  رشع 
سطى أزطئ طالغئ ضئغرة تساظغ طظعا الثولئ شغ طخر 
سطى خطفغئ جتإ أطعال وخطئ إلى ١٥ ططغار دوقر 
باثفغخ  الصرار  وبعثا  المتطغ.  الثغظ  جعق  طظ 
صغمئ الةظغه شصث ارتفسئ وبحضض تطصائغ أجسار ضاشئ 
ضبغرة  وعغ  الثارج،  طظ  المساعردة  السطع  أظعاع 
ضئغرة  جعداء  غغمئ  الظزام  حضض  بتغث  لطشاغئ، 
خارت تتعم شعق اقصاخاد المخري ولضظعا ق تتمض 
صطرًا بض جمعطًا ترعص تغاة المخرغغظ. وعضثا شصث 
المخرغئ،  السعق  شغ  السطع  طسزط  أجسار  احاسطئ 
الصمح  قجاغراد  الدرورغئ  الخسئئ  السمطئ  وحتئ 
ظاعغك  وطثخقتعا  الشثائغئ  السطع  وباصغ  والجغعت 
تعلئ  أن  بسث  ذلك  وازداد  الخظاسغئ،  السطع  سظ 
الفاحطئ،  الجراسغئ  السغاجات  طظ  سصعد  سئر  الثولئ 
تعلئ التصعل الجراسغئ الثخئئ شغ تعض الظغض طظ 
زراسئ الصمح وباصغ سظاخر افطظ الشثائغ إلى زراسئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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دطعي  خراع  بسث  (الاظازقت)  الاسعغئ  شضرة  ظحأت 
ذعغض شغ أوروبا، اظاعى باسعغئ تارغثغئ طظسئ التسط 
بغظ تضط الثغظ وتضط اإللتاد، تغث تمئ اقجاساضئ 
سظعما بالسصغثة السطماظغئ، وطظ السطماظغئ ظحأت شضرة 
إلى  الرأجمالغعن  شثخض  لظفسه،  الحسإ  غحرع  أن 

التضط وجغطروا سطغه تمام السغطرة.
وبعثا ظحأ المئثأ الرأجمالغ والظزام الرأجمالغ (التض 
الاسعغئ  شضرة  وخارت  السطماظغئ،  والسصغثة  العجط) 
شغ الاساذغ طع سصث التغاة، جغما شغ  أجاجغاً  ظمطاً 
تض الظجاسات. وأخئتئ الاظازقت طظ المسطمات سظث 
أعض الظزام الرأجمالغ وسمقئعط، بض غروظعا ضرورة 
طظ ضرورغات السمض السغاجغ، شفغ ١٨ ظغسان/أبرغض 
سئث  الاعظسغئ  الظعدئ  بترضئ  الصغادي  خرح   ٢٠٢١
الططغش المضغ لطحرق افوجط، اجاسثاد تجبه لاصثغط 
تظازقت لتض الثقشات الماعاخطئ بغظ رأجغ السططئ 
الاظفغثغئ وافشرصاء السغاجغغظ شغ الئقد، شغ إذار طا 
غافص سطغه المةامع السغاجغ وأرضان الثولئ الاعظسغئ، 
وصال المضغ إن اقتفاق بغظ طثاطش افذراف السغاجغئ 
لظ غضعن إق سئر تظزغط التعار العذظغ. ضثلك سظثطا 
التضط  جثة  إلى  طخر  شغ  المسطمعن  اإلخعان  وخض 
بسث صغام بعرة ٢٥ ضاظعن الباظغ/غظاغر، وشغ أول خطاب 
لمتمث طرجغ ضما أوردت بعابئ أخئار الغعم، أضث شغه 
لطسالط ضطه أن طخر ططاجطئ بةمغع اقتفاصغات الثولغئ 
حسارعط  ضان  أن  شئسث  دغفغث،  ضاطإ  اتفاصغئ  وطظعا 
(خغئر خغئر غا غععد جغح طتمث جعف غسعد) اسارشعا 
بعثا الضغان المست لغسغحعا طسه شغ جقم دائط حاطض 

ضما جاء شغ اتفاصغئ ضاطإ دغفغث!
شغ  سظثظا  جطغا  غزعر  والاظازقت  الاسعغئ  أطر  إن 
رئغسا  ساد  سطغه  اقظصقب  بسث  شتمثوك  السعدان، 
لطعزراء تتئ ظض تضط سسضري، وعا عط صعى الترغئ 
بثغاظئ  غصسثوعا  ولط  الثظغا  أصاطعا  الثغظ  والاشغغر 
السسضر، وولعغعط شغ دطاِء الحعثاء، واظصقبعط سطى 
تضط دغمصراذغ، شصالعا شغ السسضر طا لط غصطه طالٌك 
شغ الثمر، وأظعط لظ غدسعا أغادغعط شغ أغثي السسضر، 

إن تجب الاترغر تارس أطغظ لقجقم ق غثحى شغ اهللا لعطئ قئط، غصعل لطمتسظ أتسظئ، وغصعل لطمسغء أجأت، وق غئشغ طظ وراء ذلك طخطتئ تجبغئ وق ُلَساَسًئ 
نَْيا إِالَّ كََراِكٍب اْسَتظَلَّ تَْحَت َشَجَرٍة ثُمَّ َراَح  نَْيا، َما أَنَا ِيف الدُّ دظغعغئ، بض غرى ضض الثظغا ضما صال ملسو هيلع هللا ىلص شغ التثغث الثي أخرجه الارطثي سظ سئث اهللا بظ طسسعد: «َما ِيل َولِلدُّ
َوتََركََها». شالثظغا سظث التجب عغ تطك الفستئ طظ العصئ الاغ غسازض خقلعا تتئ تطك الحةرة، شغترص أن غصدغعا شغ السمض الخالح الخادق الثءوب لاطئغص أتضام 
الحرع بإصاطئ الثقشئ بتصعا بإذن اهللا الصعي السجغج. وإن تجب الاترغر الثي أطدى شعق جاغظ جظئ غسمض إلصاطئ الثقشئ بالطرغصئ الاغ جار سطغعا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
وصدى شغ جئغض ذلك السظغظ الطعال شغ جةعن الزالمغظ والمقتصئ واقضطعاد، والاسثغإ طظ الطعاغغئ، شاجاحعث طظ حئاب التجب طظ اجاحعث وأوذي طظ 
أوذي... وعع طا زال بابااً سطى التص شغ طسغرته رغط احاثاد افذى... شتجٌب عثا تاله أتراه غسارض سطى أي جماسئ تصغط الثقشئ بتصعا، جعاء أضان طصغمعا التجب 
لعا وتععغظًا  أم ضان غغره...؟! إظه ق غسارض بض غسةث حضرًا هللا... لضظه شغ العصئ ظفسه غصش بالمرخاد لضض طظ غططص اجط الثقشئ سطى غغر وجه تص، تحعغعاً 
طظ حأظعا، شالتجب جغئصى بإذن اهللا خثرة خطئئ خطثة أطام ضض طضر وضغث لاحعغه الثقشئ أو تععغظ حأظعا، وجاصام الثقشئ بإذن اهللا بأغثي رجال ق تطعغعط 
ِحيُم﴾. ُز الرَّ َو اْلَعِز ُ َشاُء َو َ ِ َيْنُصُر َمْن  َّ ُْؤِمُنوَن  ِبَنْصِر 

ْ
ْوَمِئٍذ َيْفَرُح امل َ ﴿َو جثغث  طظ  الثقشئ  شةر  شغئجغ  وأعطعا،  بعا  أتص  غضعظعن  رجال  اهللا،  ذضر  سظ  بغع  وق  تةارة 

حزب التحریر حارس أمین لإلسالم ال یخشى فی اهللا لومۀ الئم

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث الثالص سئثون سطغ*ـ 

يف رتاب دجاعر دولئ الثقشئ
افطئ اإلجقطغئ

صعَّاطئ سطى سمض التضام
ــــــــــــــــــــ
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 افربساء ٣٠ طظ ذي الصسثة ١٤٤٣عـ المعاشص ٢٩ تجغران/غعظغع ٢٠٢٢ طـ٢     السثد ٣٩٧

المسطمئ  المرأة  إلشساد  ضئغر  بحضض  المرأة  طةال  شغ  الماثخخئ  الماتثة  لفطط  الاابسئ  المظزمات  تسسى 
وإخراجعا طظ سفاعا وذعارتعا والاجاطعا بأتضام دغظعا، وعثه المظزمات تساثثم أجالغإ خئغبئ وحسارات 
المرأة  تامرد  لضغ  المرأة،  ضث  السظش  وطضاشتئ  المرأة  وطزطعطغئ  الةظسغظ  بغظ  المساواة  طبض  طظ  براصئ 
الةظسغظ  بغظ  اقخاقط  المظزمات  عثه  تحةع  ضما  زوجعا.  أو  أخاعا  أو  أباعا  أضان  جعاء  أطرعا  ولغ  سطى 
وإبارة الشرائج الةظسغئ والاترش الةظسغ والضقم الساصط وظحر الفاتحئ والرذغطئ والجظا والستاق وغغرعا. 
لعط، وأن  سثو  وأظعا  تصغصاعا  لعط  تئغظئ  المظزمات الفاجرة بسث أن  تطك  لطمسطمغظ عع ذرد  إن المثرج 
اهللا  أظجل  طا  بشغر  تتضط  الاغ  والةمععرغئ  المطضغئ  افظزمئ  لعثم  الاترغر  تجب  حئاب  إخعاظعط  طع  غسمطعا 
وتسعض أسمال عثه المظزمات لاحغع الفساد شغ أوجاط المسطمغظ، وأن غسمطعا طسه إلصاطئ الثقشئ الراحثة 
المحاضض  ضض  وتتض  افرض،  شغ  الثغر  وتظحر  اهللا،  أظجل  بما  تتضط  الاغ  شعغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ 
بأتضام الحرع وتسغث ظعدئ افطئ طظ جثغث وتظاجع زطام المئادرة طظ أطرغضا، شامف افرض سثقً ضما ططؤئ 
جعرًا وظطمًا، شاسعد افطئ اإلجقطغئ خغر أطئ أخرجئ لطظاس ضما ضاظئ طظ صئض، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج.

تطسإ أطرغضا صائثُة الشرب اقجاسماري الطسئَئ الثئغبَئ 
بقد  شغ  بعا  ُتمسك  الاغ  افصطار  ضض  شغ  ظفَسعا 
درجُئ  ارتفسئ  ضطما  وذلك  سصعد،  طظث  المسطمغظ 
ترارة الحارع واصارب طا شغ الِصْثر طظ ذروة الشطغان 
جثطًا سطى سمقئعا الثغظ خثطععا أزطظًئ ذعغطًئ، أو 
طا زالعا شغ الثثطئ غرسعن ظفعذعا وطخالَتعا بضض 
افصطار  عثه  حسعَب  وأذاصعا  وإتصان،  وإذسان  تفان 
ضض أخظاف الثلئ والععان والاساجئ وضظك المسغحئ، 
شعثا  سةإ،  وق  والئطح.  والاظضغض  والصمع  بالصعر 
عع دور السمقء طظ أطبال سئث الظاخر وتاشر افجث 
وبحار وسمر الئحغر وشعث والسادات وطئارك وغغرعط. 
اآلن  افصعى  أظعا  باب  طظ  أطرغضا  سظ  عثا  ظصعل 
ظفعذًا، وإق شإن دول أوروبا اقجاسمارغئ عغ افخرى 
وسطى رأجعا برغطاظغا ق تصض خئبًا وطضرًا، ولربما ضان 
ضغث افوروبغغظ وجرُم حغاذغظ اإلظةطغج لخرف وترف 
المسطمغظ سظ دغظعط أسزَط شغ بسخ الئقد ضالغمظ 
ودوغقت  والمشرب  وتعظج  الترطغظ  وبقد  والةجائر 

الثطغب وطالغجغا والسراق وغغرعا.
إق أن طا بات ُغجسب الشرب وغظشص سطى أطرغضا تصغصًئ 
عثه افغام عع أن لسئئ السمقء أخئتئ الغعَم طضحعشئ 
طفدعتئ. أطا أظعا تتضُط بعاجطئ السسضر وافجعجة 
افطظغئ واقجاثئارات طظ وراء جاار، ضما ظطئ تفسض 
لسحرات السظغظ سئر تضام طخر والسعدان وباضساان 
وجعرغا ولئظان وإغران وغغرعا، شإن عثا لط غسث طما 
غثفى سطى الظثإ شغ أوجاط الحسعب، خخعخاً وأن 
إظعا  ظصض  لط  إن  اآلن  تساغصر  بثأت  الحسعب  عثه 
وسقطُئ  الظعدئ.  ذرغص  سطى  طعمًئ  خطعاٍت  خطْئ 
ذلك تمرُدعا سطى تضاطعا افجراء سظث الشرب، أّغاً ضاظئ 
تسئغراتعا سظ ططالئعا، وأّغاً ضاظئ الاغارات والاعجعات 
الفضرغئ والسغاجغئ شغعا. المعط أنَّ افطر بات طضحعشًا 
غغر طساعر، بتغث بات غصفج شغ ضض طرة صادُة الةغعش 
السمقء بخعرة جطغئ إلى العاجعئ ضطما احاث الثظاق سطى 
افظزمئ السمغطئ تاى شغ "الةمععرغات الثغمصراذغئ"! 
ذلك أن افظزمَئ التاضمَئ شغ جمغع عثه افصطار شاصثة 
لطسظث الحسئغ ولطحرسغئ بتضط الائسغئ والسمالِئ شدًق 
سظ الئسث سظ اإلجقم، إذ عغ طرتئطئ بعثا الطرِف أو 

ذاك طظ أسثاء افطِئ اإلجقطغئ شغ الشرب.

بالاأضغث لط غسث عثا عع طا غثفى طظ الطسئئ اقجاسمارغئ. 
إن طا صث ُغشطِّغ سطى خئث أطرغضا وإجراطعا وطضرعا 
لثى ضبغر طظ المسطمغظ الغعم إظما عع ظةاتعا وظةاح 
الشرب سمعطاً شغ جسض حرغتئ واجسئ طظ أبظاء افطئ 
ظفِسعا طمظ غتمطعن بصاشَئ الشرب وظزرَته وطصاغغسه 
شغ التغاة خخعخاً السسضر، تصش شغ وجه افطئ ضطما 
تترضئ لاظساص طظ عغمظاه وصئداه، وضثا ظةاته شغ 

تمضغظعط طادغاً وجغاجغاً وأطظغاً.
ذلك أن افطئ بفطرتعا وبتضط اإلجقم الضاطظ شغعا، 
ضطما دبئ شغعا الغصزُئ وتترضئ شغ اتةاه الاشغغر طظ 
السعدة  وضاظئ  طططَئعا،  ذئغسغاً  اإلجقم  ضان  تالعا 
إلى التضط اإلجقطغ وتطئغص الحرغسئ اإلجقطغئ شغ 
تغاتعا طئاشاعا، وإن لط ُتفخح به ظاغةئ الادطغض أو 
الاساغط أو جثاجئ بسخ أبظائعا طشازلًئ لطشرب ظفسه 
خاتِإ الصعة، تاى وإن خرجئ ططالئًئ شغ الحسارات 
بالترغئ والضراطئ والثغمصراذغئ. إق أظعا باتئ شغ ضض 
شغعا  غاترك  الاغ  الطتزئ  شغ  داخطعا  طظ  ُتآَتى  طرة 
الشرُب بعاجطئ أدواته وأتئاسه شغعا لمظع أي تتعِّل صث 
طا غثطط افوراَق  ُغثرج الئطث طظ الائسغئ، وعع دائماً 
وغشغِّر شغ الزاعر طظ ذئغسئ الخراع وغشغِّر سطى افرض 
طظتى المعاجعئ، وغعجث بطئغسئ الاثطغط والتسابات 
المططعبئ  التاد  اقجاصطاب  تالَئ  الشربغئ  السغاجغئ 
غربغاً شغ الحارع بغظ "السطماظغغظ" و"اإلجقطغغظ"، طع 

أظعط جمغساً طسطمعن وأبظاء أطئ واتثة!
وعع طا غظثر شغ ضض طرة بمخغر طةععل لطئطث البائر، 
غطعح به الشرُب الماضر دائماً سطى لسان أبعاصه وسمقئه 
سئر الاعثغث بثطر اقصاااِل الثاخطغ أو الفاظئ الطائفغئ 
وضرِب  العذظ  تمجغص  أو  والثراب  الاصسغط  خطِر  أو 
ذلك  غغر  أو  افعطغئ  الترب  تالِئ  أو  العذظغئ  العتثة 
بفسض  الخراع  تتعل  طا  إذا  خخعخاً  المآقت،  طظ 
دطعي،  طادي  سظش  إلى  الشرب،  وجعاجغِج  جفارات 
ضما عع طحاعث ططمعس شغ ضض الئقد السربغئ الاغ 
طا  وعع  السمغطئ،  الشرب  أظزمئ  سطى  بعراٍت  حعثت 

السطسئ  الظفط  لغضعن  سطغعا -  اقصاخادغئ  السصعبات 
غث  تتئ  طظ  تمر  أوروبا  ظتع  الصادطئ  اقجاراتغةغئ 
افوضراظغئ  الروجغئ  الترب  احاسال  ضان  وصث  أطرغضا. 
الترب  تظاعغ  ضغ  الرغاض  باب  إلى  جاءت  شرخئ 
الظعاغئ  شغ  تصصئ  وصث  التعبغغظ،  سطى  حظاعا  الاغ 
ولغج  التضط،  شغ  وتبئغاعط  التعبغغظ  سطى  التفاظ 
الصداء سطغعط ضعثف ُزسط أن الترب صاطئ لاتصغصه. 
وأن تططإ طظ أطرغضا ضما وجعئ إلغعا افطر بجغادة 
بإغصاف  لطتعبغغظ  افطر  تعجه  أن  الظفطغ،  اإلظااج 
طظ  الصادطئ  المسغرة  والطائرات  الخعارغت  إذقق 
افراضغ  باتةاه  الةظعبغئ  بغضع  جاغضج  تثود  وراء 
حئه  أراضــغ  بصغئ  سظ  التثود  تطك  شخطاعا  الاغ 
تأطغظ  أجض  طظ  ظفسعا،  باقتفاصغئ  السرب  ججغرة 
شغ  الظفطغئ  اإلطثادات  طرور  وتأطغظ  الظفط،  تصعل 
آل  طمطضئ  شاضعن  بسقم.  وجعاعا  إلى  افتمر  الئتر 
جسعد صث اجاةابئ شغ المدغ صثطًا شغ المثططات 
افطرغضغئ وصاطئ بالثور المطصى سطغعا باطاغاز، جعاء 
برغطاظغا  ظفعذ  طجاتمئ  طظ  الغمظ،  شغ  غثور  شغما 
باأطغظ  أو  افطرغضغ،  السغاجغ  بالظفعد  السغاجغ، 

اإلطثادات الظفطغئ.
إن العثظئ الاغ شرضاعا أطرغضا وبرغطاظغا سطى ذرشغ 
الخراع شغ الغمظ صث اجافادت طظعا طمطضئ آل جسعد 
التعبغغظ  بةطعس  بالصئعل  عظاك  السام  الرأي  بإصظاع 
سطى ضرجغ التضط شغ خظساء، بسث أن أرسئعط وخعل 
خعارغت التعبغغظ وذائراتعط المسغرة، لدرب أعثاف 
أسمال  ترسئعط  ولط  الممطضئ،  طثن  طظ  سثد  شغ 
المطك جطمان وولغ سعثه ابظه طتمث الطثغظ ضحفئ 
طظث  اإلجقم،  بطئعس  اإلجقم  شغ  الطاسظئ  أسمالعما 
جطعس جطمان سطى ضرجغ التضط، سظ العجه التصغصغ 

الئحع لظزام التضط شغ الرغاض.
والثولغ  المتطغ  الرضا  وتضعطاه  ربه  سئث  ظال  ضما 
المحعث  سظ  افتمر  طتسظ  سطغ  وظائئه  باعارغه 
السغاجغ، واقساراف بالمةطج الرئاجغ البماظغ الثي 
٢٠٢٢/٠٤/٠٦م،  شغ  بالرغاض  تحضغطه  سظ  أسطظ 

واظجغاح سثد طظ الصادة السسضرغغظ باقغاغاقت.
صث ظساطغع الصعل بأن أطرغضا وسمقءعا عط الرابتعن 

افوائض طظ حعري العثظئ شغ الغمظ.
لصث جالئ دطاء أعض الغمظ أظعارًا، وبطشئ أسثاد الصاطى 
والةرتى طؤات اآلقف وأعطضئ افخدر والغابج، وطسعا 
تثطغرعا،  تط  أعــثاف  بغظ  المسطمغظ  أطــعال  بثدت 
وجقح اجاثثم لاثطغرعا، فن طظ غاخارسعن لئسط 
ظفعذعط السغاجغ اقجاسماري الشربغ سطى الغمظ ق 

غرصئعن شغ طآطظ إق وق ذطئ.
وجازض الغمظ بقد اإلغمان والتضمئ وطسعا بصغئ بقد 
تسرح  ططسئاً  سظعا  والئسغثة  طظعا  الصرغئئ  المسطمغظ 
شغعا  تحسض  الشربغئ،  اقجاسمارغئ  الثول  شغه  وتمرح 
تاى  أرادت،  طاى  العثن  وتسصث  تحاء،  طاى  التروب 
صغام دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، 

 واهللا ظسأُل أن غضعن ذلك صرغئا

اقجاظضار  طظ  تالًئ  الحسإ  سمعم  لثى  تاماً  غعجث 
واقظضسار والغأس طظ الاشغغر الثي غئغئ تغظؤث بمُظه 
باعزاً شغ ظزرعط، وغخغر لسان تالعط غظطص بالرغئئ 
بالدئط  عع  وعثا  المطالإ،  سظ  والضش  الاراجع  شغ 
طا غرغثه الشرب الممسك بالطسئئ، لقبصاء سطى ظفعذه 
وتمثغث وجعده. وعثا عع طا جمسظاه شغ ضض الئطثان 
البائرة وطا زلظا ظسمع خثاه الغعَم شغ ضض طظ تعظج 
ولئظان  والسعدان  والةجائر  وجعرغا  وطخر  ولغئغا 
وغغرعا خخعخاً سطى ألسظئ المدئعسغظ ببصاشئ الشرب 

والمرتئطغظ به طخطتغاً بض وجعدغاً.
وخقخئ عثا المضر أن الظاس شغ بقد المسطمغظ - 
بسث  جعاء،  العطِّ  شغ  ُعْط   - طسطمغظ  وغغر  طسطمغظ 
تاضظَئ  لصروٍن  ضاظئ  الاغ  اإلجقطغئ  الثولئ  ذعاب 
ذئغسغًا  شاترضعا  أتعالعط،  جاءت  وضطما  الةمغع. 
اجاغصزعا  المجرغئ،  الاسغسئ  افوضاع  سطى  واظافدعا 
لغةثوا خغعَط الطسئئ شغ غث الشرب المساسِمر بالضاطض، 
خخعخاً وأن الشرب وعع غثرك طططإ افطئ التصغصغ، 
وعع طئثؤعا أي اإلجقم شغ تغاتعا، حرع طظث سصعد 
شغ طشازلئ طظ جماعط "المساثلغظ" طظ أبظاء الترضئ 
اإلجقطغئ قجاثثاطعط شغ طآربه الئشغدئ، ضما تثث 
شغ طخر طآخرًا، الثغظ ارتدعا الاثرَج الممغئ طظعةاً، 
الجائفئ  الثغمصراذغَئ  و"الطغئرالغعن"  عط  ارتدعا  ضما 
لطسمض السغاجغ ظعةاً وإذارًا، وأخئتئ سظثعط الثولئ 
المثظغئ َبَثل الثولئ اإلجقطغئ طططئاً. شخاروا ذئغسغًا 
"المةامع  غسمى  طا  وغساسطفعن  الشرَب  غساْةثون 
إلغخالعط،  الشرب  دسط  إلى  وغاططسعن  بض  الثولغ"، 
وباتعا غتسئعن فطرغضا ألَش ألش تساب، لثرجئ أظعط 
الساتات،  سظ  اإلجقطغئ  الحسارات  ُغثفعن  أخئتعا 
والسئارات،  افلفاظ  طظ  الحرسغئ  المساظغ  وُغسصطعن 
سطى  طسامثغظ  الشاغات،  لاعاشص  الظخعص  وغآوِّلعن 
وسطى  الحسئغئ  الحرسغئ  وسطى  العذظغئ،  افسقم  رشع 
رضا  شغ  فطاعط  الاشغغر  غظحثون  بض  افغطئغئ،  وزن 

الشرب ضمظ طخالته عع شغ بقدعط.
لثا بات تجب الاترغر - تاطُض لعاء إسادة الثقشئ طظ 
سطى  خاخًئ  السالط  شغ  جغاجغ  ضغان  أخطَر   - جثغث 
أطرغضا طمبطِئ الشرب التاصث الاغ تتارف اإلجرام وتتارب 
اإلجقم، وضثا سطى الشرب افوروبغ وروجغا والخغظ، 

وبات عثا التجب السغاجغ عع سثوَّعا افول، ضما خرح 
ضان  ولما  وطفضرغعا.  جاجاعا  طظ  واتث  غغر  بثلك 
المئثئغ  الفضر  أعمغئ  جغثًا  غثرك  اقجاسماري  الشرب 
والغصزئ الفضرغئ سمعطاً شغ تشغغر أتعال الظاس، وشغ 
الصرن  بثاغئ  طظث  َسَمَث  وافطط،  الحسعب  طخائر  رجط 
الباطظ سحر المغقدي، إلى ظحر بصاشاه الساطئ الممغائ 
الصائمئ سطى طئثأ شخض الثغظ سظ التغاة وسظ التضط 
والسغاجئ تاى اجاطاع أن غعجث طظ بغظ المسطمغظ 
طظ غتمطعا، وخار غسحص ظمط التغاة الشربغئ، وق غفضر 
شغ السغاجئ وق شغ ذرغصئ إدارة الحأن السام ورساغئ 
أطعر الظاس إق طظ الجاوغئ السطماظغئ الاغ تأبى أن غضعن 
لطثغظ أي دور شغ حآون الثولئ والمةامع، وظسعا أن 

جرَّ صعة المسطمغظ إظما عع تخرًا شغ إجقطعط.
سئر  افغطئغئ  رأي  سطى  الاشغغر  شغ  اسامثوا  الثغظ  إن 
جغعش  أبظاء  طظ  الصعة  أعض  ُظخرة  بثل  الخظادغص 
تثث  ضما  الحسئغئ  الحرسغئ  أجمعه  طا  وسطى  افطئ، 
طآخرًا شغ طخر وغغرعا أطًق شغ العخعل تثرغةغًا إلى 
طراضج الصرار، غئثو أظعط لط غاسطمعا أصض طا غةإ طظ 
السغرة الظئعغئ السِطرة، وعع أن رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أطدى 
أضبر طظ سصث وعع غسالب سصعل وصطعب البطئ المآطظئ 
طسه، تاى غرس شغعط طفععَم المفاخطئ بغظ التص 
بافجئاب،  افخث  طع  الطاسئ  سطى  والخئَر  والئاذض 
والخئَر سطى افذى، والبئاَت سطى ذرغص التص وطظعِب 
الثسعة الرحغث وطظه ذطإ ُظخرة أعض الصعة والمظسئ 
اهللا  سطى  الاعضض  وسصغثَة  المسطمغظ،  ضغان  إلصاطئ 
والمةرطغظ.  الطشاة  ضض  تصعر  زالئ  وطا  صَعَرْت  الاغ 
شغزعر طظ عثا جطغًا أن عثا الثي تمضَّظ طظ ظفعس 
جاظإ  إلى  طضئ  شغ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  طع  المآطظغظ 
أوجثعما  الاغ  المئثئغئ  والغصزئ  السغاجغئ  الفطظئ 
عع  سطغعط  اهللا  رضعان  الختابئ  سصعل  شغ  الصرآُن 
طعط لظجول ظخر اهللا سطغعط والامضغظ  بالدئط طا أعَّ
بالعةرة،  لرجعله  اهللا  أذن  بسثطا  أرضه  شغ  لعط 

 وبصغام الثولئ اإلجقطغئ افولى شغ المثغظئ

بسث ُطِدغ حعرغظ سطى العثظئ يف الغمظ 
طظ املسافغث طظعا؟

بسث طدغ حعر واتث شصط سطى احاسال الترب الروجغئ 
افوضراظغئ أواخر حئاط/شئراغر الماضغ، تض المئسعث 
افطمغ إلى الغمظ عاظج غروظثبغرغ شغ ٠١ ظغسان/

أبرغض الماضغ ضغفاً سطى خظساء - بسث رشدعا صئعله 
سطى طثى بماظغئ أحعر طظث تسغغظه - وبغثه طحروع 
عثظئ إلغصاف الترب بغظ ذرشغ الصاال شغ الغمظ لمثة 
حعرغظ صابطئ لطامثغث، اتفص سطى دخعلعا تغج الاظفغث 
شغ ٠٢ ظغسان/أبرغض الماضغ، وتط الارتغإ بعا شغ 
الخراع  ذرشغ  بأن  لطماابع  تئثى  لصث  افطظ.  طةطج 
الثولغغظ شغ الغمظ - أطرغضا وبرغطاظغا - صث اتفصا سطى 
تعثئئ المعاجعئ بغظعما شغ الغمظ، لاعجغه جععدعما 
طساً لمعاجعئ روجغا، بإذالئ الترب سطغعا شغ المساظصع 
افوضراظغ. وطا إن حارشئ العثظئ سطى اقظاعاء تاى 

تط اإلجراع شغ تمثغثعا لحعرغظ صادطغظ.
الخراع  ذرشغ  سطى  العثظئ  شرض  طظ  بأن  بأس  ق 
المتطغغظ عما المسافغثون التصغصغعن طظعا، لضظ طظ 
الثولغئ  افذراف  طظ  السغاجغئ  افسمال  طاابسئ  خقل 
واإلصطغمغئ والمتطغئ خقل الحعرغظ الماضغغظ ٠٤/٠٢

- ٢٠٢٢/٠٦/٠٢م ظةث أن عظاك ُذَفْغِطغَّْغظ آَخَرْغظ ظاق 
الطرف  التعبغعن  أتثعما  اجاطاسا؛  طا  العثظئ  طظ 
المتطغ شغ الخراع، واآلخر اإلصطغمغ طمطضئ آل جسعد.

لصث أبثى التعبغعن طظث اظطقق الترب سطغعط رغئاعط 
افطر  ضسططئ  بعط  واقساراف  إغصاشعا،  شغ  التبغبئ 
طدغ  طظ  بث  ق  وضان  افرض،  سطى  الماشطئئ  العاصع 
الترب  ألصاه  طا  ولسض  عــثا،  عثشعط  لغئطشعا  وصئ 
الروجغئ افوضراظغئ بزقلعا سطى الغمظ ضاظئ شرخئ 
اظثقع  سطى  جظعات  بماظغ  طدغ  بسث  لعط،  طظاجئئ 
الاعصغئ  عثا  شغ  العثظئ  خثطئ  لصث  سطغعط.  الترب 
الصعي  بمعصش  بالزععر  طظعا،  واجافادوا  التعبغغظ، 
الطرف  سطى  العثظئ  شرض  طظ  الحثغث  الئأس  ذي 
المئادرات  تصثغمعط  بسث   - لفتئاع  خخعخاً   - اآلخر 
المااالغئ إلغصاف الترب شغ الغمظ، ضان آخرعا طئادرة 
طعثي المحاط رئغج المةطج السغاجغ افسطى، شغ 
الثضرى الباطظئ لثخعل الاتالش الترب سطى التعبغغظ 
ظزاطا  تسرض  وإق  ٢٠٢٢م،  ــارس  آذار/طـ  ٢٦ شغ 
الدربات  طظ  لطمجغث  ظئغ  وأبع  الرغاض  شغ  التضط 
الخاروخغئ والطائرات المسغرة. ضما اجافاد التعبغعن 
شغ  المتاةجة  لطسفظ  بالسماح  العثظئ  حعري  طظ 
والحروع  التثغثة،  طعاظأ  إلى  بالثخعل  الئتر  سرض 
الصادم  سغسى  رأس  الظفط طظ  تخثغر  بتث أطر  شغ 
المحاصات  أزطئ  وإظعاء  طأرب،  شغ  الظفط  تصعل  طظ 
الظفطغئ والشاز داخض طظاذص جغطرة التعبغغظ، وشاح 
ططار خظساء بالاثرغب أطام الرتقت الثارجغئ. وغئصى 
خرف رواتإ طعظفغ الةعاز التضعطغ وشاح الطرصات 

طظ المسدقت شغ بظعد العثظئ.
واضتًا  ظعر  افوضراظغئ،  الروجغئ  الترب  اظثقع  طع 
رغئئ أطرغضا باعجغه افطر لظزام التضط شغ الرغاض 
أوروبا  تاجئ  لاشطغئ  الظفطغ،  اإلظااج  طظ  غجغث  أن 
ظاغةئ  سظعا  روجغا  ظفط  تةإ  بسث   - الظفط  طظ 

لسئئ الشرب السغاجغئ الثئغبئ
يف بعراِت املسطمني
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   السثد ٣٩٧   ٣   افربساء ٣٠ طظ ذي الصسثة ١٤٤٣عـ المعاشص ٢٩ تجغران/غعظغع ٢٠٢٢ طـ

ذو   ٢٠ افتث،  اإلخئارغئ،  جما  (وضالئ  طعصع  ظحر 
شغه  جاء  خئرا  ٢٠٢٢/٦/١٩م)  ١٤٤٣عـ،  الصسثة 
غاستاق  غععد،  ضغان  رئغج  "اسائر  "باخرف": 
عرتسعغ، خقل طتادبئ عاتفغئ طع ظزغره الارضغ 
غععد  دولئ  تخفه  طا  أن  افتث،  الغعم  أردوغان، 
باعثغث إغراظغ قجاعثاف جائتغظ غععد شغ ترضغا، 
وخاخئ شغ إجطظئعل، طا زال صائما، تسئما ذضرت 
وجائض إسقم سئرغئ. وأضاف عرتسعغ أظه "غةإ 
طعاخطئ المةععد المحارك لطةاظئغظ (اإلجرائغطغ) 

والارضغ طظ أجض إتئاط اإلرعاب". وحضر عرتسعغ أردوغان سطى "جععد إتئاط سمطغات إرعابغئ شغ افراضغ الارضغئ"."
: طظ العاضح أن أردوغان لط غسث غثةض أو غاردد شغ إظعار تصغصاه الصئغتئ ضسراب أطرغضا شغ الحرق 

غ

افوجط وتطغش غععد ألث أسثاء افطئ، غغر آبه بافطئ اإلجقطغئ وأعض ترضغا المسطمغظ افترار، وضأظه غرجط 
ظعاغاه المأجاوغئ وجصعذه المثوي بظفسه بضض بصئ وإخرار. شعا عع بسث طئادرته لطاطئغع طع ضغان غععد 
رغط ضض جرائمه بتص أعض شطسطغظ والصثس والمسةث افصخى، بض وافتراك أغدا، عا عع غئرعظ سمطغا أن 
أطظ ضغان غععد أولعغئ لثغه، شغحظ تمقت وغسثر جععد أجعجته افطظغئ لتماغئ سطعجه وجفاتغه. شمظ 
الطئغسغ إذًا أن غحضره عرتسعغ بض ولسطه غصطثه وجاطا تصثغرا لثوره شغ تفر أطظ وأرواح غععد الشاخئغظ. 
تصا، إن صدغئ شطسطغظ لطالما شدتئ وسّرت العجعه، تاى وإن أطدئ سحرات السظعات شغ الضثب والامبغض 
والاخظع، إق أظعا تفدتعط وتضحش تصغصاعط ولع بسث تغظ، شضما شدتئ شطسطغظ صادة إغران وطظ غسمعن 
بمتعر المماظسئ الثغظ بئئ تثاذلعط وضثبعط تةاه شطسطغظ شطط غصثطعا جغحا وق شغطصا وق تربا وإظما أطعاق 
طسمعطئ ضأبمان لمعاصش جغاجغئ، عا عغ تفدح الغعم أردوغان رجض الثطابات والحسارات الفارغئ الاغ طفت 
اآلشاق، شغزعر ضط عع طةرم خائظ، إذ أخئح بغظ سحغئ وضتاعا طظ أوائض وأحث المطئسغظ والماساوظغظ طع 
ضغان غععد، جعارا ظعارا. إق أظه صرغئا بإذن اهللا جاسارد افطئ جططاظعا وتدسه بغظ غثي خطغفئ المسطمغظ، 
ْوا وظعروا سطى تصغصاعط المثجغئ. لغضظج ضض تضام السمالئ والثغاظئ غغر طأجعف سطغعط، بسث أن تسرَّ

الحام  بعرة  أن  التغ:  سئث  حغت  ظاخر  افجااذ  جعرغا  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع  أضث 
تساظغ طظ طخغئئ طاةثدة طا داطئ أجئابعا صائمئ، أق وعغ طخغئئ اقصااال المترم وجفك الثم الترام الثي 
غسثط اهللا وغبطب خثور الظزام وأسثاء اإلجقم. واسائر سئث التغ: أن المال السغاجغ المسمعم صال ضطماه 
وشسض شسطاه، شاسطط سطى البعرة وتعجث أطَر الظاس شغ المترر صادة طرتئطعن، جعاء طظ تاجر طظعط بحسار 
اإلجقم واظصطإ سطى طا تاجر به، أو طظ غرشسعن حسار العذظغئ، صادٌة ق غرجعن هللا وصارًا وق غصغمعن لثطاء 
الحعثاء وتدتغات أعض الحام وزظًا، صادة ق تسغرعط أتضام حرع وق أخقق بعرة. وحثد سئث التغ شغ طصالئ 
ظحرتعا خفتئ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ جعرغا سطى: أن افرتال المثجةئ واقجاسراضات المثجغئ 
الثطاء  لاترغرعا  ُبثلئ  الاغ  والئطثات  لطمثن  وصدمعط  إجراطه  وحرضاء  الظزام  تمقت  سظث  تثافغ  افبغمئ 
وافحقء، وق تزعر إق وصئ اقصااال الئشغخ المترم، طع رجالئ خفغئ طفادعا أن عثه افرتال واقجاسراضات 
وتساءل  أطرغضغ.  باعجغه  لطمحعث  ورجمه  الارضغ  الظزام  رؤغئ  غثالش  طظ  ضض  ضث  تصغصاعا  شغ  طعجعئ 
وظفعذ  لسغطرٍة  غاصاتطعن  الثغظ  الفخائطغئ  المظزعطئ  صادة  إجرام  سظ  الظاس  غسضئ  طاى  إلى  التغ:  سئث 
وتصثغط سرابغظ العقء لطثاسط وإبئات أظعط افشدض لطثثطئ سظث أجغادعط؟ ولماذا غارك أعض سظاخر الفخائض 
أوقدعط تطئًا لعثه اقصاااقت بثل أن غستئععط وغدسععط شغ طضان غرضغ اهللا ورجعله؟! وخطص سئث 
وأضرابه  الارضغ  الظزام  طع  التئال  بصطع  إق  المآلط  التال  عثا  طظ  الحام  فعض  خقص  ق  أظه:  إلى  التغ 
وتعجغث  المشاخإ،  وصرارعا  جططاظعا  قجاسادة  افطئ  وجسغ  جئتاظه،  باهللا  التئال  ووخض  الماآطرغظ،  طظ 
البعرة  تدتغات  سطى  الشغعرغظ  لطتض،  واضتًا  تخعرًا  غمطضعن  طمظ  والخقح  الاصعى  أعض  طظ  فعطه  افطر 
وأعطعا، الساسغظ بةث طع الخادصغظ إلجصاط ظزام اإلجرام وتثطغص الظاس طظ حروره وتتضغط اإلجقم.

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، اقبظغظ، ٢١ ذو الصسثة ١٤٤٣عـ، ٢٠٢٢/٦/٢٠م) خئرا صال شغه، "باخرف": "ضحفئ 
"وول جارغئ جعرظال" الغعم اقبظغظ أن ضغان غععد ضبش سمطغاته ضث المظحآت الظعوغئ والخاروخغئ وبراطب 
الطائرات المسغرة اإلغراظغئ، شغ تغظ أسطظ أظه بخثد بظاء تتالش لطثشاع الةعي بصغادة أطرغضغئ. شصث صالئ 
الختغفئ افطرغضغئ إن ضغان غععد خسث تمطئ عةماته سئر اجاثثام ذائرات طسغرة خشغرة لدرب المظحآت 
الظعوغئ اإلغراظغئ. وتابسئ أن اجاراتغةغئ رئغج وزراء غععد ظفاالغ بغظغئ تعثف لظصض المسرضئ ضث ذعران 
إلى داخض افراضغ اإلغراظغئ. شغ عثه افبظاء، أسطظ وزغر ترب غععد بغظغ غاظاج الغعم أظعط بخثد بظاء تتالش 
لطثشاع الةعي شغ الحرق افوجط بصغادة أطرغضغئ لطاخثي لما جماعا تعثغثات إغران ودول أخرى شغ المظطصئ".

: غزعر عثا الاصرغر أن ضربات ضغان غععد السسضرغئ إلغران وأذرسعا شغ المظطصئ تأخث طظتى 
ع

تخاسثغًا قشاًا طظ تغث سثد عثه الدربات وظعسغئ أعثشعا وتةمعا وطضاظعا، شغ تغظ إن جغح أي 
دولئ طظ دول المظطصئ صادر سطى إزالئ عثا الضغان المست طظ العجعد بما شغ ذلك جغح إغران، ولضظ 
عثا الصرار بتاجئ إلى صغادة طثطخئ تترك جغعش المسطمغظ طضئرة طعططئ لاترغر شطسطغظ والمسةث 
المسطمغظ،  وطصثجات  بصداغا  والافرغط  الضاذبئ،  الةسةسئ  إق  تةغث  ق  خائظئ  صغادة  ولغج  افصخى 
وضثلك جغح افردن وطخر وترضغا ضض واتث طظعا صادر بمفرده سطى تتصغص ذلك، ولضظعا لظ تاترك 
شغ ظض أظزمئ سمغطئ تابسئ لطشرب، وعثا غعجإ سطى أطئ اإلجقم وجغعحعا الامرد سطى عثه التالئ 
طظ السمالئ والثغاظئ والاترك لظخرة أعض شطسطغظ وافرض المئارضئ وتترغر طسرى رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.

تامئ: السمض السغاجغ بغظ طئثئغئ اإلجقم وتظازقت المئثأ الرأجمالغ

وباظغئ  وتصئئ  وأخرى  شغظئ  بغظ  ضاظئ  وصث  سطغظا. 
تزعر جرغمئ وطآاطرة تترغش التص، لضظ وجعد دولئ 
أحضال  لضض  والمجغض  الرادع  ضان  وصعتعا  اإلجقم 
شضان  المتّرشغظ،  حراذم  سطى  والصاضغئ  الاترغش 
والاسثي  وأتضاطه  طراطغه  وتترغش  بالثغظ  الاقسإ 
سطى أجسه عع زظثصئ وطظ غصعم وغبئئ سطغه ذلك 

ضاظئ دولئ اإلجقم تصعم بصاطه فظه زظثغص طةرم.
وبسث أن عثطئ دولئ اإلجقم وأزغض الثغظ طظ طعضع 
التضط أخئتئ طسألئ تترغش أتضام التص ظاعرة طظ 
جمعا  طمظ  السعء  وتضام  والحععات  الدقل  أتئاع 
بسطماء وعط سطماء جقذغظ وبمظ تسمعا بمفضرغظ 
شجظادصئ  طفضرغظ.  ق  طظترشعن  تصغصاعط  شغ  وعط 
فجغادعط  طخطتئ  شغه  تضما  غئصعا  لط  السخر  عثا 
وأولغاء ظسمعط إق وتقسئعا شغه وبثلعا طراد اهللا سج 
وجض طظ التضط وطسظاه، تاى افطعر السصثغئ تطاولئ 
سطغعا عثه الحراذم! ضض ذلك لغحاروا بفسطاعط أطعرًا 
دظغعغئ زائطئ. شتّرشعا صعل التص الثي ذطإ شغه طظ 
ِذيَن آَمُنوا  ا الَّ َ ُّ

َ
الظاس أن غثخطعا شغ اإلجقم ضطه ﴿َيا أ

إصاطئ  جعاز  طسظاه  عثا  شصالعا  ًة﴾  افَّ َ ْلِم  الّسِ  ِ اْدُخُلوا 
ظطما  وصالعا  غععد،  دولئ  طع  وتظازل  وتطئغع  جقم 
وبشغا إن الةظئ لغسئ لطمسطمغظ وتثعط، وصالعا إن 
وصالعا  وتثعط،  بالمسطمغظ  خاخئ  لغسئ  الحعادة 
اإلظساظغئ طصثطئ سطى الثغظ، وترّطعا السمض لطاشغغر 
لقجقم.  أسثاء  وعط  الغعم  تضام  ذاسئ  وأوجئعا 
وصالعا، وصالعا طا تضاد السماوات غافطرن طظه وتظحص 

افرض وتثر الةئال عثًا!
جرغمئ  ودغظه  اهللا  بحرع  والاقسإ  التص  تترغش  إن 
طظ أشزع الةرائط وزظثصئ تضاد تفعق زظثصئ السخعر 
الصثغمئ، ولظ غصطع دابرعا إق دولئ الثقشئ الصائمئ 
المترشغظ  أولؤك  جاساطض  والاغ  اهللا،  بإذن  صرغئا 
شاصطع  والمفسثغظ  الجظادصئ  طساططئ  والماقسئغظ 
َو  ُ  َ ُقوُلوَن َم َ دابرعط وتةسطعط سئرة لمظ غسائر ﴿َو

 ﴾بًا ْن َيُكوَن َقِر
َ
َ أ ُقْل َع

التص عع طا ضان طظ سظث اهللا سج وجض وطا جعاه شعع 
باذض وضقل. واهللا سج وجض أظجل التص وأرجض الرجض 
برجاقت وحرائع التص لغسغر الظاس سطغعا. ولما ضاظئ 
وشص  الثظغا  التغاة  عثه  شغ  تسغر  الظاس  طظ  الضبرة 
طخالتعا وأععائعا ضاظئ تصعم باترغش التص وإظعار 
الئاذض أظه عع التص الثي جاء طظ سظث اهللا. وصث أخئرظا 
اهللا سج وجض أن الغععد والظخارى بسث طعت رجطعط 
تسالى:  صال  رجطعط،  سطى  ُأظجل  طا  تترغش  إلى  سمثوا 
َذا ِمْن  َ ْم ُثمَّ َيُقوُلوَن  ِ ْيِد

َ
ِذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب ِبأ لَّ ٌل ّلِ ْ ﴿َفَو

ْم  ِ ْيِد
َ
ْت أ َ ا َكَت مَّ م ّمِ ُ ٌل لَّ ْ وْا ِبِھ َثَمنًا َقِليًال َفَو ُ َ ْش َ ِ ِل َّ ِعنِد 

ِذيَن  الَّ َن  ﴿ّمِ جئتاظه:  وصال  َيْكِسُبوَن﴾،  ا  مَّ ّمِ م  ُ لَّ ٌل  ْ َوَو
وجض:  سج  وصال  َواِضِعِھ﴾،  مَّ َعن  ِلَم  َ اْل ُفوَن  ُيَحّرِ اُدوا  َ

ْسَمُعوَن  َ ْم  ُ ْ ٌق ّمِ اَن َفِر َ ن ُيْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد 
َ
َفَتْطَمُعوَن أ

َ
﴿أ

ْعَلُموَن﴾،  َ ْم  ُ َو َعَقُلوُه  َما  ْعِد  َ ِمن  ُفوَنُھ  ُيَحّرِ ُثمَّ   ِ َّ َكَالَم 
شافتئار والرعئان ضاظعا غترشعن التص لغأخثوا طصابض 
وتترغش  طثالفئ  غةغجون  شعط  الثظغا،  سرض  عثا 
دغظعط إن ضان شغ ذلك طخطتئ أو أطر دظغعي، شئثلك 
غزعر أن الثغاظات الاغ ُأرجض بعا افظئغاء السابصعن 
طترشئ ولغسئ عغ الاغ جاء بعا عآقء افظئغاء، وطا 

عع طعجعد الغعم شئاذض وضقل وزغس.
جسطعا  اإلجقم  رجالئ  وتسالى  جئتاظه  اهللا  أظجل  لما 
ظاجثئ لضض الحرائع والسظظ السابصئ شضاظئ وتثعا 
 َ ْ َغ َتِغ  ْ َي ﴿َوَمن  اِإلْسَالُم﴾،  ِهللا  ِعْنَد  يَن  الّدِ ﴿ِإنَّ  التص 
َن﴾.  اِسِر َ ْ َو ِ اآلِخَرِة ِمَن ا

ُ اِإلْسالِم ِدينًا َفَلن ُيْقَبَل ِمْنُھ َو
ولما تضفض اهللا سج وجض بتفر اإلجقم وتفر صرآظه 
الضرغط وضان أطر تترغش الصرآن وظخعخه طساتغق 
وضفرا وخروجا طظ ططئ اإلجقم سمث ضساف وطرضى 
الظفعس وذقب الثظغا وطاسئغ الحععات إلى تترغش 

أتضام اإلجقم والاقسإ بمساظغه.
وطآاطرة  جغاجئ  بثأت  الظئعة  سخر  اظاعى  سظثطا 
تترغفا  الجضاة  دشع  صعم  شرشخ  تزعر  التص  تترغش 
صالعا  إذ  َصَدَقًة﴾  ْم  ِ ْمَواِل

َ
أ ِمْن  ﴿ُخْذ  تسالى:  اهللا  لصعل 

زضاة  ق  طعته  وبسث  بالرجعل  خاخا  الثطاب  عثا  إن 

تترغش التص
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سطغئ الةئارغظ - افرض المئارضئ (شطسطغظ)ـ 

غصئطعا بأغئ طساوطئ طعما ضان البمظ شعآقء صث تربعا 
سطى المئثئغئ وسثم الاظازل.

وصث أورد المآرخعن أن أول اتخال بغظ عرتجل رئغج 
الةمسغئ الخعغعظغئ، والثطغفئ سئث التمغث الباظغ رتمه 
اهللا، بسث وجاذئ صام بعا جفغر الظمسا شغ إجطظئعل، 
سئث  سطى  عرتجل  وسرض   ،١٩٠١ أغار/طاغع   ١٩ شغ 
المصابض  وشغ  شطسطغظ،  شغ  الغععد  تعذغظ  التمغث 
الطغرات  طظ  طقغغظ  سثة  التال  شغ  الغععد  جغصثم 
وجغصرضعن  له،  ضثمئ  ضعثغئ  الثعئغئ  السبماظغئ 
الثجغظئ السبماظغئ طئطس ططغعظغ لغرة أخرى، وصث ضاظئ 
وضاظئ  بالثغعن  طبصطئ  وصاثاك  السبماظغئ  الثولئ 
خجاظاعا حئه خاوغئ، ورغط ذلك ضان رد سئث التمغث 
أحار  شصث  تظازل،  وق  شغه  ععادة  ق  صاذساً  الباظغ 
المآرخعن إلى أظه رد صائق: "اظختعا عرتجل بأق غاثث 
خطعات جثغئ شغ عثا المعضعع شإظغ ق أجاطغع أن 
أتثطى سظ حئر واتث طظ أرض شطسطغظ، شعغ لغسئ 
جاعث  ولصث  اإلجقطغئ،  افطئ  ططك  بض  غمغظغ،  ططك 
حسئغ شغ جئغض عثه افرض ورواعا بثطه، شطغتافر 
غعطا  الثقشئ  دولئ  طجصئ  وإذا  بمقغغظعط،  الغععد 
شإظعط غساطغسعن آظثاك أن غأخثوا شطسطغظ بق بمظ 

ولضظ الاصسغط لظ غاط إق سطى أجسادظا".
التضام  غطصظعن  الاترغر  تجب  حئاب  عط  عا  والغعم 
رغط  التص،  سطى  البئات  شغ  بالشئ  دروجا  وزباظغاعط 
أتغاظًا،  المعت  إلى  أشدى  تسثغإ  طظ  غقصعظه  طا 
ذلك  غفئ  وق  الطعال،  بالسظغظ  غسةظعن  وبسدعط 
بئاتا  إق  الئقء  عثا  غجغثعط  ق  بض  سدثعط،  شغ 
الاغ  السجة  طعاصش  عغ  عثه  وإصثاطا...  ورجعخا 
غخظسعا اإلجقم فظه غمطك سصغثة سصطغئ تةسض طظ 

غساظصعا باباا راجثا رجعخ الةئال الراجغات.
شق حك أن السمض السغاجغ سطى افجاس الرأجمالغ 
سظ  وغصسثعا  اإلجقطغئ  افطئ  ترضئ  غحض  الثي  عع 
ترعظ  طفرغئ،  تطصئ  شغ  تثور  وغئصغعا  الظععض، 
الضاشر  لسثوعا  وطساصئطعا  وبرواتعا  وإرادتعا  صرارعا 
السغاجغ  السمض  أطا  المساسمر.  الرأجمالغ  الشربغ 
سطى أجاس طئثأ اإلجقم السزغط شعع ضماظئ الاشغغر 
لقظساظغئ  الثغر  وإحساع  بض  والظعدئ،  والاترغر 
 جمساء، شعطط أغعا المسطمعن لثغري الثظغا واآلخرة

وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *
السعدان

#بالثقشئ_ظصاطع_ظفعذ_الضاشر

أو  المخري  بالةظغه  طصعطئ  جعاء  المرضجي،  الئظك 
بالثوقر طع الاثعف طظ اضطراب أجسار الخرف الاغ 
صث تآبر سطى صغمئ تطك الثغعن. وصث جاسث سطى عثا 
طع  المخري  لطسعق  طظاشج  جعق  تعشر  اقظستاب 
صرار الفغثرالغ افطرغضغ برشع طسثل الربا بربع ظصطئ، 

طع تعصع رشسه طةثدًا شغ الحععر الاالغئ.
التضعطئ،  لثى  تادة  تمعغطغئ  أزطئ  ذلك  سظ  ظحأت 
أي  المتفزئ،  اجابمارات  (تراجع  صطئ  شإغراداتعا 
اقجابمار شغ افوراق المالغئ بما شغ ذلك أدوات الثغظ 
طخروشاتعا  ارتفاع  طصابض  شغ  والسغاتئ)،  السغادي، 
(أجسار واردات الظفط والصمح)، وعع طا تاول الظزام 
تطه سئر أطرغظ: خفخ جسر الةظغه ظزرًا لسةج التضعطئ 
سظ تعشغر ضمغات طظ السمطئ الخسئئ شغ السعق بتغث 
تتاشر سطى جسر الثوقر طصابض الةظغه المبئئ جابصًا 
سظث ظتع ١٥,٧، ورشع جسر الربا لقجامرار شغ جثب 
اقجابمار غغر المئاحر (اجابمار المتفزئ) وتصطغض افبر 

الادثمغ قظثفاض جسر الةظغه.
خسإ،  تظاصخ  شغ  واصسًا  ظفسه  السغسغ  غةث  عظا 
ربعغئ  صروض  سطى  التخعل  إلى  شسطغئ  بتاجئ  شعع 
طظ طآجسات الامعغض الثولغئ ضخظثوق الظصث الثي 
تبئغئ  شغ  الصروض  تطك  اجاسمال  سثم  غحارط 
صروض  وعغ  طثسعطئ،  جطع  تعشغر  أو  الخرف  جسر 
تمااز باظثفاض تضطفاعا طصارظئ بالثغعن افخرى طظ 
سطى  سالغئ  ربعغئ  ظسئًا  تدع  اجابمارغئ  طآجسات 
صروضعا، لضظه شغ العصئ ظفسه غثحى عع وأجعجته 
غظفةر  الاغ  الترجئ  الضاطئ  طظ  اقصاراب  طظ  افطظغئ، 
افسئاء  ارتفاع  جراء  الماراضط  الحسئغ  الشدإ  سظثعا 

اقصاخادغئ سطغه.
شدقً سظ ذلك، شإن طساعى البصئ شغ الصغادة السغاجغئ 
السسضرغئ  المآجساغظ  أي  الاظفغثغئ،  صاسثتعا  داخض 
اقصاخادغئ  اإلجراءات  إن  تغث  غظثفخ،  وافطظغئ، 
وسث  ضما  بعا  المرور  غظئشغ  طرتطئ  تضظ  لط  الخسئئ 

السغسغ، وإظما دواطئ طسامرة طظ الدشعط.
المثطخغظ  لاترك  تماطا  طعاتغئ  الفرخئ  شإن  ولعثا 
وظزاطه  السغسغ  طظ  لطاثطص  الضظاظئ  أبظاء  طظ 
خقل  طظ  لغج  ولضظ  المزطعطغظ،  سظ  الزطط  ورشع 
ذطإ  خقل  طظ  ولضظ  طسه،  والتعار  له  اقظئطاح 
الظخرة طظ المثطخغظ شغ الةغح إلجصاذه وإصاطئ 
لفطئ  تسغث  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 

 وتثتعا وطةثعا وطضاظعا بغظ افطط

بالثولئ  الاتضط  لدمان  أطرغضغئ  باعجغعات  الصطظ 
وخحغًئ  وبالحسإ المخري. وطظ المآضث أن الثولئ 
الضعالغج  وراء  وطظ  أخثت  صث  السغسغ  ظزام  سطى 
وتتئ وصع ضاشئ عثه الشغعم السعداء والاغ تةمسئ 
وبحضض غغر طاعصع شغ آن واتث لاحضض خطرًا حثغثًا 
الضاربئ الاغ  تةط  غثرك  الثي  المخري  الظزام  سطى 
عع طصئض سطغعا" (طظ جعاب جآال أخثره أطغر تجب 

الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ). 
سطعا  لطتعار  السغسغ  دسعة  تأتغ  اإلذار  عثا  شغ 
تثرضعا  والاغ  الصادطئ  الحسئغئ  الظصمئ  طظ  تثفش 
السغسغ  أوخئ  والاغ  السغادغئ،  افجعجة  تماطا 
بائسئ  دسعة  خقل  طظ  تثتعا  تثفغش  سطى  بالسمض 
لطتعار غظحشض بعا الرأي السام ردتا طظ الجطظ، وجط 

أظئاء سظ اإلشراج سظ أضبر طظ بقبئ آقف طساصض.
وشغ العصئ الثي غثسع الظزام لما أجماه تعارا وذظغا، 
الاابسئ  والصظعات  لطختش  تسطغمات  بإخثار  غصعم 
لطحرضئ الماتثة لطثثطات اإلسقطغئ، بتزر ظععر أو 
تاسطص  المسارضئ  لترضات  بغاظات  أو  أخئار  أغئ  تظاول 
تعار  عضثا  طبض  سطى  غسعل  شضغش  التعار.  بمعضعع 
ذرشاه شغ الةعئ ظفسعا، وطظ غثغره وغحرف سطغه عع 
الظزام بظفسه، ورأجه غصعل بمضء حثصغه ق تسمسعا 

فتث غغري، شعع ضئغر التضماء وسزغط الفقجفئ؟!
حعرغظ  بسث  السغسغ  طظ  المئادرة  تطك  أتئ  لصث   
الاغ  افوضراظغئ  الروجغئ  الترب  اظثقع  طظ  شتسإ 
غمضظ  المخري  اقصاخاد  سطى  عائطئ  ضشعذًا  خطصئ 

تطثغخعا شغ أربع ظصاط رئغسغئ ضالاالغ:
روجغا  اتاقل  ضعء  شغ  السغاتئ  إغرادات  تراجع   -١
وأوضراظغا طراضج طاصثطئ طظ ظاتغئ أسثاد السائتغظ 

الصادطغظ طظعما إلى طخر.
تداسش  بسث  الظفطغئ  العاردات  شاتعرة  ارتفاع   -٢

أجسار الظفط والشاز سالمغًا.
٣- ارتفاع شاتعرة الصمح الثي تسث طخر أضئر طساعرد 
طخادر  سظ  الئتث  إلى  طخر  واضطرار  له،  سالمغ 
تاسبر  صث  الطاغظ  وأوضراظغا  روجغا  غغر  لطصمح  أخرى 
وعع  لعجغساغئ،  أو  طالغئ  فجئاب  طظعما  العاردات 
طخر  سطى  الصمح  جسر  شغ  الجغادة  غداسش  صث  طا 
قضطرارعا لمخادر أخرى تئغع صمتًا ذا جعدة أسطى 

وغاضطش ظصض الصمح طظعا تضالغش أسطى.
الثغظ  أدوات  جعق  طظ  المسابمرغظ  اظستاب   -٤
غخثرعا  الاغ  الثجاظئ  وجظثات  أذون  أي  المخري، 

تامئ ضطمئ السثد: دسعة السغسغ لطتعار طئادرة أم طظاورة؟

کیان یهود یتمادى فی تغوله على المسلمین 
وحکام المسلمین خانعون متواطؤون

أردوغان یبرهن عملیا أن أمن یهود 
فی أعلى سلم أولویاته

کیف ما یزال أهل الشام صامتین 
على جرائم قادة المنظومۀ الفصائلیۀ؟!
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سطى  أسعام   ١٠ بسث  جعرغا  طع  سقصاعا  قجاؤظاف  ذرغصعا  شغ  الترضئ  إن  تماس  ترضئ  شغ  طخثر  صال 
ججءًا  ضاظئ  السقصات  "سعدة  أن  افوجط  لطحرق  المخثر  وأضاف  العادئ.  السمض  طظ  وجظعات  الصطغسئ 
أظعا  سطى  أخرت  "الترضئ  أن  إلى  طحغرًا  الطئظاظغ"،  اهللا  وتجب  إغران  طع  لسظعات  تثبئ  ظصاحات  طظ 
طآحرات  سطى  ضثلك  وتخطئ  العجطاء،  لضض  إغةابغئ  طآحرات  وأسطئ  تاثخض،  ولط  تغادغئ  ضاظئ 
شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سصإ  جاظئه  طظ  جعرغا".  طظ  إغةابغئ 
الئقد  شغ  الصائمئ  افظزمئ  إن  طفاده:  طا  صال  تغث  طعاصسه،  سطى  ظحره  ختفغ  باسطغص  الثئر  عثا  سطى 
شإظعا  المةرم  السمغض  افجث  ظزام  طظ  تصارب  إذ  وعغ  المساسمر،  الضاشر  الشرب  خظغسئ  عغ  اإلجقطغئ 
أواطر  وتظفغث  وتثتعا  وطظع  افطئ  تصسغط  وعغ  أجطعا؛  طظ  اقجاسمار  أظحأعا  الاغ  بعظغفاعا  تصعم 
طظ  وعع  جظسه  طظ  شعغ  طسه  وتصش  افجث  ظزام  افظزمئ  تطك  تثسط  أن  شغ  سةإ  شق  المساسمرغظ، 
جظسعا، شالظزام السعري صاض وسثب واغاخإ وعّةر، والظزام الارضغ اتاعى البائرغظ وضططعط واحارى 
وأشسث  احارى  الصطري  والظزام  بغضع،  جاغضج  تثود  لاضرغج  طرتِجصئ  وجسطعط  طظعط  الظفعس  ضساف 
الظفعس بالمال السغاجغ الصثر، والظزام افردظغ تاخر وتثابر، والظزام اإلغراظغ صاض واغاخإ وحارك 
طظ  غرابئ  شق  الشربغ،  اقجاسمار  أغثي  شغ  الرخغخئ  افدوات  طظ  ضاططئ  جعصئ  وتطك  المةازر،  شغ  بحار 
سعدة السقصات بغظعط وبغظ أخغعط ظزام افجث شغ الاآطر سطى افطئ اإلجقطغئ. لثلك شإن اقصاراب طظ 
واجاةقب  افطئ  سظ  واباساد  السمقء  خظثق  شغ  وارتماء  ظضراء  جرغمئ  عع  السمغض  المةرم  افجث  ظزام 
اهللا  طظ  وغدئا  وخسارة  ذق  بض  ظخرا  وق  سجا  ق  لمصارشه  غةطإ  ولظ  واآلخرة،  الثظغا  شغ  اهللا  لشدإ 
الرجال  إن  غجال.  وق  وطةازر  شزائع  طظ  افجث  ظزام  شسطه  طا  تظسى  ولظ  تظج  لط  الاغ  وأطاه  ورجعله 
لمسسضر  اظتاز  لمظ  اهللا  وغدإ  والثسران  والععان  والثل  أطاه،  لثظثق  اظتاز  لمظ  شطعبغ  طعاصش، 
أطاه. لمعاجعئ  افولى  الثطعط  شغ  السمقء  المرتجصئ  خظثق  شغ  ووصع  الرخغخئ  وأدواته  الطشغان 

لحرع  السغادة  وغةسض  طسظى،  وق  صغمئ  وق  ضراطئ 
الئحر ق لحرع اهللا، والسططان فسثائظا ق فطاظا.

شغ  المثادع  المئثل  السغاجغ  الثطاب  أطبطئ  وطظ 
السخر التثغث خطابات جمال سئث الظاخر الثي رشع 
وزسط  باقحاراضغئ  وزغظعا  حسارا  السربغئ  الصعطغئ 
وسمغض،  خادم  فطرغضا  وعع  الرأجمالغئ  طتاربئ 

شأضاع الئقد وظطط السئاد وخثم أسثاء افطئ.
بطئاس  تجغظ  الثي  جسعد  آل  تضام  خطاب  وضثلك 
خثطئ  شغ  ضاظعا  ولضظعط  وزورًا،  خثاسًا  اإلجقم 
تصغصاعط  ظعرت  وصث  وطثططاتعط،  افطئ  أسثاء 

جطغًئ شغ زطظ ابظ جطمان بضض خفاصئ.
لغساشض  اإلجقم  حسارات  رشع  الثي  أردوغان  وعثا 
ظةاته  لغدمظ  ترضغا  أعض  طظ  المسطمغظ  طحاسر 
الحام  بعرة  أعض  ساغظ  وصث  واجامراره،  التضط  شغ 
المثادع  السغاجغ  خطابه  طظ  الضبغر  وساظعا 
واتثًا  جصطئ  أن  لئبئ  طا  الاغ  التمراء  وخطعذه 

اآلخر. بسث 
وضغ تادح الخعرة شق بث طظ طصارظات وطفارصات 
المظّجل  السغاجغ  الثطاب  أجطعب  بغظ  ساطئ 

المئّثل. السغاجغ  الثطاب  وأجطعب 
هللا  السغادة  تضعن  أن  غصدغ  المظجل:  الثطاب 
حسار  غرشع  المئثل  الثطاب  بغظما  وتثه،  وحرسه 
لضظ  لطاحرغع،  رئغسغًا  طخثرًا  باسائاره  اإلجقم 
لغج طخثرًا وتغثًا، وذلك خثاسًا وطضرًا. شمظ تص 
طةطج الئرلمان الاخعغئ سطى أي تضط طظ أتضام 
اهللا فخثه أو ترضه وبالاالغ شالمحّرع عع الئرلمان 

ولغج اهللا.
طئثئغعن  وتَمطاه  طئثئغ  خطاب  المظجل:  الثطاب 
شغثور  طططصًا  به  غاأبر  وق  بالعاصع  غآبر  خادصعن، 
طع أطر اهللا تغبما دار، بغظما الثطاب المئثل واصسٌغ 
وتمطاه طظعجطعن ظفسغًا أطام المةامع وضشعذات 
ولع  دارت  تغث  المخطتئ  طع  شغثورون  العاصع 

خالفعا أطر اهللا وحرسه.
والئاذض  تصًا  التص  غرى  المظّجل  الثطاب  أجطعب 
باذًق وق غراوغ وق غثاعظ وق غاظازل، أطا الثطاب 
اسائارًا  غسطغ  وق  التطعل  بأظخاف  شغأخث  المئّثل 
لتص أو لئاذض شعع طساسث لقظسقخ طظ أي صظاسئ 

فجغاده. وإرضاء  لمضاجئه  شثاًء 
وذرغصئ  واضتئ  سمض  خطئ  غصثم  المظجل  الثطاب 
خغر  المخطفى  وجغرة  الفضرة،  جظج  طظ  تطئغص 
وبعتغ  بابائ  خطا  شغ  جغره  سطى  وحاعث  دلغض 
ظعةه  وسطى  اإلجقم  دولئ  أصام  تاى  اهللا  طظ 
الثطاب  بغظما  بسثه،  طظ  الراحثون  الثطفاء  جار 
شعظاك  وذرغصاه؛  شضرته  شغ  غاثئط  المئثل: 
اإلجقم،  طظ  وغسائرعا  بالثغمصراذغئ  غخرح  تجب 
غثه  غدع  لضظه  إجقطغًا  تضمًا  غرغث  شخغض  وعظاك 
جظربغ  صائض:  وذاك  والةظ،  اإلظج  حغاذغظ  بغث 
لط  الثغظ  خقح  أن  سطط  وطا  الثغظ  ضخقح  جغًق 
غضظ لعق جطفه ظعر الثغظ زظضغ. وعظاك طظ غجسط 
غدض  ولضظه  الصثس  وتترغر  المصاوطئ  غرغث  أظه 

الطرغص شغرتضإ أشزع المةازر شغ بقد الحام.
رساغئ  وتسظ  وصدغئ  رجالئ  عع  المظجل:  الثطاب 
لظثرج  اهللا  "اباسبظا  ساطر:  بظ  ربسغ  جغثظا  صال  ضما 
السئاد طظ سئادة السئاد إلى سئادة رب السئاد وطظ 
ضغص الثظغا إلى جساعا وطظ جعر افدغان إلى سثل 
وضغاع  تمّغع  عع  المئثل:  الثطاب  بغظما  اإلجقم"، 
سقصئ  له  ولغج  الثطص  ووظغفئ  التغاة  عثف  سظ 

بالرساغئ أبثًا، بض دولاه دولئ جئاغئ واجاشقل.
المئثل  لطثطاب  غروج  طظ  أبرز  شإن  ولفجش 
أضبرعط طمظ غسمعن بالمحاغت، بسمالئ أو بتماصئ 
بظ  اهللا  سئث  صال  وضما  اإلجقم،  بتصغصئ  بةعض  أو 
وأتئار  المطعك  إق  الثغظ  أشسث  "وعض  المئارك: 

ورعئاظعا؟". جعء 
وغظعخ  الاشغغر  غتصص  الثي  السغاجغ  الثطاب  إن 
اإلجقم  طفاعغط  غرجت  الثي  الثطاب  عع  افطئ 
ـَھ  وجغادة الحرع وجططان افطئ. صال تسالى: ﴿ِإنَّ اللَّ
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بالثطاب  افطئ  ظثاذإ  الاترغر  تجب  شغ  وإظظا 
به  وظاأجى  ربظا  ظعب  سطى  به  ظسغر  الثي  السغاجغ 
الضرام  ختاباه  صثوتظا  جاسطغظ  ملسو هيلع هللا ىلص  رجعلظا  بعثي 
وسطى رأجعط الثطفاء الراحثون رضعان اهللا تسالى 

أجمسغظ. سطغعط 
التغاة  قجاؤظاف  طسظا  لطسمض  أطاظا  ظثسع  وظتظ 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ 
الظئعة، الاغ تصدغ سطى ضغان غععد وتترر افصخى 
رصابعا  سطى  الماسططغظ  السمقء  طظ  افطئ  وتثطص 
 المسمعم  السغاجغ  بثطابعط  غثثسعظعا  الثي 

بقد  لئسخ  اجاسمارعا  شغ  برغطاظغا  خطفاه  طما  إّن 
المسطمغظ أوضاسا جغاجغئ حاذة خئغبئ، أظاةئ شغعا 
تالئ طظ الاعمغح طا زالئ تساظغ طظعا بطثان إجقطغئ 
بمعجئعا  برغطاظغا  شتعلئ  عثا،  وصاظا  إلى  ضئغرة 
إجقطغئ  بطثان  شغ  الطئغسغئ  اإلجقطغئ  افضبرغئ 
بحرغئ  طةاطغع  وإلى  طرضجغئ،  غغر  دول  إلى  سرغصئ 

طحاائ تفاصر إلى الصثرة سطى الاتضط شغ بطثاظعا.
برغطاظغا  شسطاه  طا  ذلك  سطى  افطبطئ  أبرز  وطظ 
بارضج  تماازان  ضاظاا  الطاغظ  وظغةغرغا  العظث  شغ 
شفغ  شغعما؛  ضئغر  ذئغسغ  إجقطغ  دغمعغراشغ 
المسطمغظ  طظ  الضبغر  بفخض  برغطاظغا  صاطئ  العظث 
شغ  عاطحغئ  دوقً  لعط  وأصاطئ  العظثوس،  سظ 
وطتروطًئ  الثغمعغراشغ،  لطبصض  ُطفاصثًة  افذراف، 
شصسمئ  افرض،  سطى  الةغعجغاجغئ  السغطرة  طظ 
الئقد،  صطإ  شغ  العظثوس  ورضجت  وطجصاعا،  الئقد 
إلغعا  ضمئ  طاظفثة  طرضجغئ  دولئ  وطظتاعط 
وطظ  العظثغئ،  الصارة  حئه  طظ  واجسئ  طساتات 
إجقطغئ  طةمعسئ  تصطظعا  ضئغرة  طساتات  ضمظعا 
الثغمعغراشغ  باطاثادعا  برغطاظغا  تطتصعا  لط  ضئغرة 
طظ  الغعم  ظحعثه  وطا  باضساان،  شغ  الطئغسغ 
وعثم  وصاطعط  المسطمغظ  سطى  العظثوس  تسطط 
ذئغسغئ  ظاغةئ  إق  عع  طا  واضطعادعط،  بغعتعط 

الئرغطاظغ. اقجاسماري  الظااج  لعثا 
شئثق  بالسضج،  برغطاظغا  شصاطئ  ظغةغرغا  شغ  وأطا 
الطئغسغغظ،  جضاظعا  بتسإ  المظاذص  تصسغط  طظ 
إلى  الةظعب  طظ  وظخراظغئ  وبظغئ  إبظغئ  بدط  صاطئ 
دولئ  شغ  شثطةاعما  الحمال،  شغ  المسطمئ  افضبرغئ 
واتثة ظاب سظعا إضساف افضبرغئ لمغجتعا الطئغسغئ، 
شفصثت الارضغج اإلجقطغ شغ الئقد، وخسرت بصطعا، 
الصرار  خظع  سطى  الثغمعغراشغئ  جغطرتعا  وتقحئ 
شغ  لطشرب  الاابسعن  الظخارى  وأخئح  اقجاراتغةغ، 

ظغةغرغا عط تضام الئقد التصغصغغظ.
لصث اتاطئ برغطاظغا العظث لمائئ سام، وعغ لط تسرق 
برواتعا وتساظجف طعاردعا وتسإ، بض صاطئ بإبارة 
العبظغئ  المثاعإ  أختاب  بغظ  والسثاوات  الفاظ 
سطى  خاص  بحضض  العظثوس  وأّلئئ  والمسطمغظ، 
التضط  ظض  شغ  غسغحعن  ضاظعا  أن  بسث  المسطمغظ، 
لمؤات  اإلجقطغئ  الثولئ  جططان  وتتئ  اإلجقطغ 
اشاسطئ  اقجاصقل  طعسث  تان  وسظثطا  السظغظ، 
برغطاظغا تربًا أعطغئ شغ السام ١٩٤٦ بغظ الطرشغظ، 
ظعرو،  برئاجئ  العظثي  المآتمر  تجب  بصغادة  ذرف 
اظحص  الثي  جظاح  سطغ  طتمث  بصغادة  آخر  وذرف 
اإلجقطغئ  السخئئ  تجب  وحضض  المآتمر  تجب  سظ 
بفخض  ذئغسغئ  غغر  وتماجئ  بصعة  ذالإ  الثي 
المثاشسغظ  طظ  ضان  أن  بسث  العظث  سظ  المسطمغظ 
الحرجغظ سظ وتثة الئقد، لضظعا تعجغعات أجغاده 
الئرغطاظغغظ، شضاظئ الظاغةئ طظح اقجاصقل لثولاغ 
العظث وباضساان شغ السام ١٩٤٧، وصاطئ برغطاظغا 
الةثغثتغظ  الثولاغظ  بغظ  الخظاسغئ  التثود  برجط 
السمعم  طةطج  سطغعا  وواشص  أجابغع،  خمسئ  خقل 
الئرغطاظغ  الساطغ  المظثوب  ورسى  الئرغطاظغ، 
الطعرد طاوتظ طفاوضات الاصسغط واقجاصقل، وضان 
شمظتعط  بالطئع،  لطعظثوس  طتابغًا  الاصسغط  عثا 
الصارة  حئه  شغ  افراضغ  طسزط  الاصسغط  عثا 

دولاا العظث وظغةريغا 
ظااج اجاسماري إصخائغ لقجقم واملسطمني
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وجسض  ضما  ضحمغر،  طسزط  إلى  باإلضاشئ  العظثغئ، 
الثي  العظثوس،  تضط  تتئ  المسطمغظ  طقغغظ 
غثدسعن  ططغعن   ٢٠٠ طظ  أضبر  الغعم  سثدعط  بطس 
باضساان  دولئ  وجسض  وتصثعط،  العظثوس  لئطح 
بغظعما  غفخض  وغربغ  حرصغ  حطرغظ؛  إلى  طصسمئ 
٢٠٠٠ ضغطعطار طظ افراضغ العظثغئ، وجعض ذلك 
باضساان  شخض   ١٩٧١ السام  شغ  العظث  سطى  العضع 
الشربغئ  باضساان  سظ  بظشقدش  اجط  تتئ  الحرصغئ 
ضسش،  سطى  ضسفًا  المسطمغظ  الفخض  عثا  شجاد 

وتفرّصعا حثر طثر.
عثا عع اإلرث الئرغطاظغ اقجاسماري شغ العظث وعع 
طا غساظغ طظه المسطمعن الغعم، وغساظعن طظ ظااجه 
الثي  الةائر  الاصسغط  عثا  بسئإ  الزالط  اإلصخائغ 

شسطاه برغطاظغا شغ بقد العظث اإلجقطغئ.
شسطاه  طا  شعع  اآلخر  اقجاسماري  الظمعذج  وأطا 
الحضض  تغث  طظ  ضان  وعع  ظغةغرغا،  شغ  برغطاظغا 
غسائر سضج الظمعذج افول، إذ عع ظمعذج اظثطاجغ 
الغعم  ظغةغرغا  المسماة  شافراضغ  تصسغمغًا،  ولغج 
تضماعا برغطاظغا فضبر طظ صرن وظخش، وعغ طآلفئ 
طظ طظطصاغظ طثاطفاغظ شغ الثغظ والسرق والبصاشئ 
شق  تصرغئًا،  حغء  ضض  وشغ  بض  والادارغج،  والطشئ 
طسطمعن  الحمال  شفغ  بافخرى،  إلتثاعما  سقصئ 
ططاجطعن بالحرغسئ اإلجقطغئ، وشغ الةظعب وبظغعن 
وطاظخرون، وطع ذلك صاطئ برغطاظغا باعتغثعما شغ 
الةظعب  فعض  شغعا  الصرار  طرضج  جسطئ  واتثة،  دولئ 
الثغظ صاطئ باظخغر غالئغاعط، ضما وجسطئ الساخمئ 
جاغشعن شغ الةظعب ق لحغء إق لاصدغ سطى الارضغج 

الثغمعغراشغ اإلجقطغ شغ الحمال.
العغاضض  باعتغث  برغطاظغا  صاطئ   ١٩١٤ السام  شمظث 
إلخراج  تمعغثًا  المظطصاغظ  شغ  والسغاجغئ  اإلدارغئ 
دولئ ظغةغرغا اقتتادغئ التالغئ العجغطئ الاغ غسغطر 
الاابسعن  المسطمعن  والسطماظغعن  الظخارى  سطغعا 
لصئغطاغ  الحمالغئ  المظاذص  عمحئ  شغما  لئرغطاظغا، 
العاوجا والفعقظغ الطاغظ طا زالاا تامسضان باطئغص 
سظ  رغمًا  المتاضط  شغ  اإلجقطغئ  الحرغسئ  أتضام 

برغطاظغا ورغمًا سظ سمقئعا.
تاضط  زوجئ  اخارساه  شصث  ظغةغرغا  اجط  وتاى 
برغطاظغا شغ الئقد آظثاك لعرا حع، شعع لغج أخطغًا، 
اقجاصقل  الحمالغئ  اإلجقطغئ  المظاذص  ُطظتئ  ولع 
لعتثعا بثون اقرتئاط بالةظعب لربما ُحّضطئ دولئ 
اإلجقطغ  اطاثادعا  طع  باقحاراك  صعغئ  إجقطغئ 
الطئغسغ شغ طالغ وتحاد والظغةر والاغ ضاظئ غعطا 

دولئ إجقطغئ سزمى.
حمال  شغ  المسطمغظ  شخض  اإلظةطغجي  الثئث  لضظ 
المشاربغئ،  الثول  جعار  شغ  إخعاظعط  سظ  ظغةغرغا 
ق  الثغظ  الةظعب  شغ  والظخارى  بالعبظغغظ  وربطعط 

سقصئ لعط بعط.
بسثد  أشرغصغا  شغ  سمقق  ضغان  عغ  الغعم  وظغةغرغا 
ظخفعط  طظ  أضبر  ططغعن،  المائاغ  سظ  غجغث  جضان 
طظ المسطمغظ، لضظ تأبغرعا شغ العضع الثولغ غضاد 

غضعن خفرًا!
عثه عغ المعروبات اقجاسمارغئ اإلصخائغئ لئرغطاظغا، 
سطى  المثطرة  اقجاسمارغئ  جغاجاعا  ظااج  عع  وعثا 

 اإلجقم والمسطمغظ شغ عثه افغام

إلى  غتااج  شإظه  وجئروته  التاضط  صعة  بطشئ  طعما 
ظفسه  شغصثم  سطغه  غاسطط  الثي  الحسإ  خثاع 
خاتإ شضرة أو صدغئ وغتاول أن غئثع شغ أجالغإ 
الظاس،  إصظاع  به  غتاول  الثي  السغاجغ  الثطاب 
الصمع  جغاجئ  إلى  باإلضاشئ  بفضرته،  خثاسعط  أو 

والاثعغش إلجضات ضض طظ ق غظثثع بثطابه.
غائسعن  الثغظ  الراحثون،  العثاة  التضام  أطا 
شإن  المرجطغظ،  جغث  وعثى  السالمغظ،  رب  ظعب 
إلى  وغعثف  بالخثق  غاسط  السغاجغ  خطابعط 
افطئ  أبظاء  سصعل  شغ  وظزاطه  اإلجقم  طئثأ  ترجغت 
الاغ  وعغ  وجض  سج  اهللا  تصعى  ظفعجعط  شغ  وغبغر 
وذاسئ  اإلجقم  بأتضام  ذعاسغئ  لقلاجام  تثشسعط 
إسقء  جئغض  شغ  لطادتغئ  وغثشسعط  بعا  غتضط  طظ 
ضسفئ  وطظ  سظعا،  والثشاع  اهللا)  إق  إله  (ق  ضطمئ 
ولغج  السثل  سطى  الصائط  السططان  غردسه  تصعاه 

والئطح. الثعف 
السغاجغ  لطثطاب  طبًق  الصرآن  لظا  ضرب  لصث 
الاارغت  شغ  ذاغغئ  أضئر  سظ  تتثث  سظثطا  المثادع 
لحسئه  الظاخح  بعب  لئج  سظثطا  شرسعن  وعع  أق 
غائسعا  ق  تاى  تعله  لغةمسعط  سطغعط  المحفص 
ِإالَّ  ُكْم  ِر

ُ
أ َما  ِفْرَعْوُن  ﴿َقاَل  السقم:  سطغه  طعجى 

الثي  وعع  َشاِد﴾،  الرَّ يَل  ِ َس ِإالَّ  ِديُكْم  ْ أَ َوَما  َرى 
َ
أ َما 

وغساتغغ  أوقدعط  غصّاض  وضان  صعطه  اجاسئث 
اهللا  غثئرظا  بعط  وتظضغطه  بطحه  ورغط  ظساءعط، 
ْم  ُ َّ ِإ َطاُعوُه 

َ
َفأ َقْوَمُھ  ﴿َفاْسَتَخفَّ  بصعله:  سظه  وجض  سج 

َن﴾. َفاِسِق َقْومًا  اُنوْا  َ

سظ  غسئر  الاارغثغئ  البعرة  صئض  شرظسا  واصع  وضان 
البعرة  اظثلسئ  وتغظ  ذئصغ،  اجائثادي  خطاب 
لاجرع  الةثغث  السغاجغ  بثطابعا  ١٧٨٩م  جظئ 
جثغثة  ترضًئ  تعِجث  أن  اجاطاسئ  جثغثة  طفاعغط 
سظ  الثغظ  شخض  بفضرة  ظادت  شصث  المةامع،  شغ 
بظفسه  ظفسه  الحسإ  تضط  حسار  ورشسئ  التغاة 
لعثه  شضان  والترغات،  اإلظسان  بتصعق  وذالئئ 
دور  به  صثطئ  الثي  السغاجغ  والثطاب  افشضار 
ضئغر وأجاجغ شغ تشغغر واصع شرظسا وأوروبا تشغغرًا 
المئثأ  إلى  والمطعك  الضظغسئ  جغطرة  طظ  ضطغًا، 

بالثغمصراذغئ. التاضمئ  وافظزمئ  الرأجمالغ 
ضان  اإلجقم،  صئض  الةاعطغ  السربغ  العاصع  وضثلك 
شغ  برجالئ  غآطظ  ق  جاعطغ  جغاجغ  خطاب  ظااج 
وق  وأطئ  وجماسئ  لعتثة  ضرورة  غرى  وق  التغاة 

لثولئ ورساغئ وق غأبه بالسثل.
السربغ  لطمةامع  الةثري  الاتعل  ذاك  ضان  وطا 
جثغث،  جغاجغ  خطاب  ظععر  لعق  لغاتصص  الةاعطغ 
الاحرغسغئ  وصعاسثعا  السصغثة  أجاس  سطى  صائط 
تظئبص  الاغ  والصاظعظغئ  الثجاعرغئ  والافخغقت 
به  ششغر  ملسو هيلع هللا ىلص،  طتمث  جغثظا  بعا  جاء  والاغ  سظعا، 

لغج ججغرة السرب شتسإ بض وجه السالط ضثلك.
سظثطا  الخثغص  بضر  أبغ  خطئئ  صراءة  أسثظا  ولع 
لثطاب  المامغج  الظمعذج  فدرضظا  الثقشئ  تعلى 
والخثق  بالاصعى  غاسط  الثي  الراحثغظ  العثاة 
وسثالئ  الحرع  جغادة  سطى  والترص  الرسغئ  طع 
ولسئ  سطغضط  ولغئ  صث  الظاس  "أغعا  تطئغصه: 
بثغرضط، أذغسعظغ طا أذسئ اهللا شغضط شإن سخغاه 
سظثي  ضسغش  شغضط  الصعي  سطغضط.  لغ  ذاسئ  شق 
سظثي  صعي  شغضط  والدسغش  طظه،  التص  آخث  تاى 

تاى آخث التص له".
رب  وتغ  طظ  المسامث  السغاجغ  الثطاب  عع  عثا 
غظفخض  ق  الثي  السغاجغ  الثطاب  عثا  السالمغظ، 
عثه  سظ  خادق  تسئغر  عع  بض  التاضط  جغاجئ  سظ 
أروع  بضر  أبغ  بسث  طظ  الثطفاء  بعا  الاجم  السغاجئ 

الاجام، وصث حعث الاارغت سطى ذلك.
به  غظادي  جغاجغ  خطاب  ذلك  بسث  لغأتغ 
الثغظ  غسجل  خطاب  وبصاشاه،  بالشرب  المظدئسعن 
الاحرغع  تص  بتخر  غسارف  وق  والثولئ  التغاة  سظ 
بإله الظاس وخالصعط، خطاب غترر المةامع طظ أي 
صعاظغظ  تدع  أن  الئحر  لسصعل  السظان  وغططص  صغعد 
طاظاصدًا  السغاجغ  الثطاب  عثا  ضان  ولما  الثولئ، 
الزقطغعن  راح  ودولاعا  وسصغثتعا  افطئ  ععغئ  طع 
لئعجًا  الثطاب  ُغطئسعن  بالسطماظغئ  والمدئعسعن 
ورجعله  واهللا  اإلجقم،  طظ  أظه  وغروجعن  إجقطغًا 

براء. خطابعط  وطظ  طظعط  والمآطظعن 
والاربغئ  اإلسقم  له  غروج  الثي  الثطاب  عثا 
السقذغظ  سطماء  ورابطات  وافوصاف  والاسطغط 
والفخائض  العغؤات  طظ  والمظعجطعن  والمدئعسعن 
غتاول  الثي  عع  المثادع،  الثطاب  عثا  وافتجاب، 
سصغثتعا  سظ  وغفخطعا  جععرعا  طظ  افطئ  جطت 
وق  ضغان  بق  وغةسطعا  ربعا،  تحرغع  سظ  وغئسثعا 

أجطعب الثطاب السغاجغ
بني العثاة والطشاة
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