
السغاجئ عغ رساغئ حآون افطئ داخطغاً وخارجغاً. وعثا 
شغرسى  تاضما،  بعخفه  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  به  غصعم  ضان  طا 
حآون الظاس، وغتضط بغظعط باإلجقم، وغسطظ الترب 
سطى الضفار، وغسصث المساعثات. وُغساظئط عثا المسظى 
لضطمئ جغاجئ، طظ افتادغث الاغ تاسطص بالتاضط شغ 
تعلغئ التضط، ضصعله ملسو هيلع هللا ىلص: «َما ِمْن َعْبٍد يَْسَرتِْعيِه اللُه َرِعيًَّة 
سطغه.  طافص  الَْجنَِّة»  َرائَِحَة  يَِجْد  لِْم  إِالَّ  ِبُنْصِحِه  يُِحطَْها  َفلَْم 
لطتضام  افطئ  بمتاجئئ  تاسطص  الاغ  افتادغث  وطظ 
بَِرَئ،  َعَرَف  َفَمْن  َوتُْنِكُروَن،  َفَتْعِرُفوَن  أَُمَراُء  «َسَتكُوُن  طبض: 
طسطط.  أخرجه  َوتَابََع...»  َرِيضَ  َمْن  َولَِكْن  َسلَِم،  أَنْكََر  َوَمْن 
وضثلك طظ افتادغث الاغ تاسطص بالمسطمغظ والظخح 
ملسو هيلع هللا ىلص النَِّبيَّ  «أَتَْيُت  صال:  اهللا  سئث  بظ  جرغر  سظ  لعط، 
: َوالنُّْصحِ لِكُلِّ ُمْسلٍِم» َط َعَيلَّ ُقلُْت: أُبَاِيُعَك َعَىل اِإلْسالِم، َفَرشَ

لضطمئ  اإلجقطغ  غغر  المسظى  أطا  الئثاري.  ختغح 
جغاجئ، ضالثجض والضثب والظفاق، وطا راج شغ الئطثان 
بثلك  وغصخثون  الممضظ،  شظ  أظعا  اإلجقطغئ، 
العاصسغئ؛ أي الرضا بالعاصع والاضغش طسه، شعغ جغاجئ 
الحرع.  سظه  ظعى  طا  وعع  لطشغر،  واقظصغاد  الثظعع 
شالسغاجئ شغ اإلجقم، رساغئ حآون افطئ بصظاساتعا 
الراجثئ، وأتضام طئثئعا الختغح، والسسغ فن تضعن 
دولئ الثقشئ، عغ الثولئ افولى شغ السالط، والصائثة 
لفطط والحسعب، وافطئ عغ الصعاطئ سطى تطئغص ذلك 
ُغسّث  الاترغر،  تجب  جسض  طا  وعثا  التضام.  بمتاجئئ 
شغ  لطسغاجئ،  اإلجقطغ  المفععم  سظ   ،١٨١ المادة 
طحروع دجاعر دولئ الثقشئ، الثي وضسه بغظ أغثي 
عغ  "السغاجئ  إلصاطاعا:  غسمطعن  وعط  المسطمغظ، 
وخارجغاً، وتضعن طظ صئض  رساغئ حآون افطئ داخطغاً 
الثولئ وافطئ. شالثولئ عغ الاغ تئاحر عثه الرساغئ 
سمطغاً، وافطئ عغ الاغ تتاجإ بعا الثولئ" (طحروع 
الحآون  رساغئ  وطئاحرة  الثقشئ).  دولئ  دجاعر 
بضض  شافطئ  وتثه،  لطتاضط  عغ  إلجاطغئ  رساغئ  سمطغاً 
ق  وجماسات،  وتضاقت،  وأتجابا،  أشرادا،  طضعظاتعا؛ 
غتض لعا أن تصعم بسمض الثطغفئ. وق غتض فتث طظ 
المسطمغظ أن غصعم بسمض التاضط إق باعلغئ حرسغئ 
طظه، إطا بئغسئ طظ الظاس إن ضان خطغفئ، أو باعلغئ طظ 
الثطغفئ. أطا طظ لط غعلَّ ق بالئغسئ، وق باعلغئ الثطغفئ، 
شق غتض له أن غصعم بحغء طظ طئاحرة رساغئ حآون 
افطئ رساغئ إلجاطغئ، ق شغ الثاخض وق شغ الثارج؛ فن 
به.  غصعم  أن  لشغره  غةعز  وق  التاضط،  سمض  عع  عثا 
ظص  شغ  الثارجّغئ،  السغاجئ  شغ  بارزا  ضان  طا  وعثا 
المادة ١٨٢ طظ طحروع الثجاعر: "ق غةعز في شرد، 
سقصئ  لعط  تضعن  أن  جماسئ،  أو  ضاطئ،  أو  تجب،  أو 
بأغئ دولئ طظ الثول افجظئغئ طططصاً. والسقصئ بالثول 
طتخعرة بالثولئ وتثعا، فن لعا وتثعا تص رساغئ 
حآون افطئ سمطغاً. وسطى افطئ والاضاقت أن تتاجإ 
دجاعر  (طحروع  الثارجغئ"  السقصئ  عثه  سطى  الثولئ 
دولئ الثقشئ). سظ أبغ عرغرة رضغ اهللا سظه، أن الظئغ 
ائِيَل تَُسوُسُهُم اْألَنِْبَياُء، كُلَّاَم َهلََك نَِبيٌّ  ملسو هيلع هللا ىلص صال: «كَانَْت بَُنو إِْرسَ
، َوإِنَُّه َال نَِبيَّ بَْعِدي، َوَسَيكُوُن ُخلََفاُء َفَيكْرُثُوَن» َصاُلعا:  َخلََفُه نَِبيٌّ
ِل» طافص سطغه. َفاْألَوَّ ِل  اْألَوَّ ِبَبْيَعِة  َشَما َتْأُطُرَظا؟ َصاَل: «ُفوا 
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بعا ضض شغ طةاله، شمظ أوتغ رأغًا شطغسثره لثثطئ 
الظاس  جمع  سطى  صثرة  أوتغ  وطظ  البعرة،  صدغئ 
تعل  الظاس  بتحث  غصعم  أن  شسطغه  سطغعط  والاأبغر 
صعة  أوتغ  وطظ  البعرة،  لمضعظات  الةاطع  المحروع 
سسضرغئ شالعاجإ سطغه أن غةسض عثه الصعة لطثشاع 
سظ البعرة وبعاباعا والمحروع الثي غةمع طضعظاتعا.

وسطى  طخغرغئ،  طفخطغئ  لتزئ  شغ  الغعم  البعرة  إن 
أبظائعا بما آتاعط اهللا طظ إطضاظغات أن غاثثوا المعاصش 
الخادصئ الاغ ترضغ اهللا سج وجض، شعط سطى طفارق 
شغ  جعثعط  وغئثلعا  دورعط  غأخثوا  أن  شإطا  ذرق؛ 
تعتغث الطاصات واإلطضاظات لطعصعف شغ وجه طظ جرق 
غصعدعط  أن  وغرغث  بعرتعط  سطى  وتسطط  جططاظعط 
إلى تافعط الثي غسمى زورًا "المخالتئ" وعع سغظه 
تطئغص  خطعات  له  تآجج  الثي  السغاجغ"  "التض 
المافرج  الساجج  دور  غأخثوا  أن  وإطا   ،٢٢٥٤ الصرار 

وغراصئعا ضغش غسعصعط تةار الثطاء إلى العقك!
وق بث أن ُغسطط أن الخراع بغظ التص والئاذض صائط 
ق طتالئ، وإن تثطى أختاب التص سظه، شتامًا جغأتغ 
اهللا  رجعل  شعثا  المعمئ،  عثه  حرف  لغظال  غغرعط 
الظةاة،  ذرغص  لظا  وغئغظ  الخراع  واصع  لظا  غخش  ملسو هيلع هللا ىلص 
كََمَثِل  فيها،  والواِقعِ  اللَِّه  ُحُدوِد  عَىل  القائِِم  «َمَثُل  شغصعل: 
وبَْعُضُهْم  أْعالها  بَْعُضُهْم  فأصاَب  َسِفيَنٍة،  عَىل  اْسَتَهُموا  َقْوٍم 
وا عَىل  أْسَفلَها، َفكاَن الَِّذيَن يف أْسَفلِها إذا اْسَتَقْوا ِمَن املاِء َمرُّ
َمن َفْوَقُهْم، فقالوا: لو أنَّا َخَرْقنا يف نَِصيِبنا َخْرقاً ولَْم نُْؤِذ َمن 
َفْوَقنا، فإْن يْرتُكُوُهْم وما أراُدوا َهلَكُوا َجِميعاً، وإْن أَخُذوا عَىل 

أيِْديِهْم نََجْوا، ونََجْوا َجِميعاً».
خرق  شغ  أطسظعا  صث  والمااجرون  الماآطرون  عط  شعا 
غثرك  لط  شإن  بعرتظا،  طظ  ظخغئعط  أظه  غّثسعن  طا 
أغثغعط  سطى  افخث  شغ  واجئعط  افسطى  شغ  عط  طظ 
وشغ  الةمغع،  سطى  طتاٌط  العقك  شإن  وطظسعط، 
البعرة  أعض  غأخث  أن  شغ  تضمظ  الظةاة  شإن  المصابض 
طظع  شغ  دورعط  الصدغئ  وأختاب  الثم  وأولغاء 

طعلث الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص 
طعلث أطئ ودولئ

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ أجسث طظخعر

بعرة الحام بني ضغث املاآطرغظ 
وطعاصش أبظائعا الخادصني

وزظا  تصغط  ق  (ضئرى)  دول  افغام  عثه  تسعده  السالط  عثا  إن 
إلى  رأجعا  جمئ  طظ  والحر  الزطط  غشطفعا  بض  والثغر  لطسثل 
أخمص صثطعا.. شعغ دول إذا اصادئ طخالتعا إعقك الترث 
شسادًا  الثطاء  جفك  رغئاتعا  اصادئ  وإذا  شسطئ،  والظسض 
وروطه  بُفرجه  ساد  صث  الصثغط  العاصع  شضأن  جفضئ..  وإشسادًا 
المآطظغظ  بسعاسث  تطك  زالئ  وضما  آظثاك،  الضئرى"  "الثول 
شضثلك جاجول الثول الضئرى الغعم بسعاسث المآطظغظ، وتحرق 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة طظ جثغث بإذن اهللا، وتظحر 
بًا﴾. ْن َيُكوَن َقِر

َ
َ أ َو ُقْل َع ُ  َ ُقوُلوَن َم َ الثغر شغ ربعع السالط: ﴿َو
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ضطمئ السثد

إظه ظعر جطع شغ السماء، شئثد الزقم، وأظار افرض 
رحثا،  ربعط  بعط  أراد  أظه  لظثري  وإظا  سطغعا،  وطظ 
شتص السثاب سطى طظ ضفر وتعلى، وتصئ الةظئ لمظ 

آطظ واتصى.
طةرى  غغر  سزغط  لتثث  ملسو هيلع هللا ىلص  طتمث  الظئغ  طغقد  إن 
افطط  أسرق  طظ  أخئتئ  أطئ  ولثت  به  الاارغت، 
الثول  أسزط  طظ  أضتئ  دولئ  ولثت  وبه  وأرصاعا، 
وطظ  الظعر،  إلى  الزطمات  طظ  الظاس  أخرج  وأصعاعا. 
والفضر  السطط  شغ  المراتإ  أسطى  إلى  الةعض  دغاجغر 
والثطص. أوجث تدارة راصغئ، وطثظغئ رشغسئ، وظعدئ 
ختغتئ. شاتصص الاصثم واإلبثاع شغ ضاشئ المةاقت.

ذلك؟!  أغسصض  ذلك!  طبض  غعجث  أطّغ  سائض  غاغط 
افدغان  غاسطط  ولط  الفطسفئ،  وق  الفضر  غسرف  لط 
والضاابئ!  الصراءة  غاسطط  ولط  صئض،  طظ  والبصاشات 
ضغش غتخض ذلك طظ حثص بعثه التال؟! بطى إظعا 
لطظئعة تصا ق غغر! وإق شق غمضظ لمبطه وبعثه التال 

أن غامضظ طظ شسض ذلك.
ظخغر،  وق  له  طسغظ  ق  جقتا،  غتمض  ق  أسجل  شرد 
غحاري  طال  وق  الظاس،  به  غساصطإ  له  طصام  وق 
الدسفاء  إق  به  غآطظ  ولط  والثخعم.  افسعان  به 
وق  لعط  تعل  ق  الثغظ  التال  وطاعاضسع  والفصراء 
غاثطفعط  أن  طظ  خعشا  بثغظعط  غساثفعن  صعة، 

الظاس، شضغش غصغط بعط دولئ؟!
لعش  بضض  اإلجقم  سطى  أصئطعا  ضاطئ  بعط  أجج 
غثغه  سطى  وغابصفعن  غاسطمعن  وأصئطعا  وحشش، 
أن  غساطغسعن  ق  وسحص،  تإ  بضض  الطاعرتغظ 
غفارصعه لعق تاجئ الظعم وتاجئ السغال لمظ له سغال. 
شعغأعط لطمرتطئ الاالغئ طرتطئ الافاسض والخثام طع 
صرغح،  خظادغث  طع  والخراع  السمغاء  الةاعطغئ  شضر 
شغعا اقباقء واقطاتان، شاسرضعا فحث أظعاع السثاب 
بثلعا  وطا  وبئاعا  خئروا  ولضظعط  الضفار،  غث  سطى 
غصعد  فن  طساسثا  طاضاطق  تجبا  شأخئتعا  تئثغق، 

دولئ.
سطط اهللا طا شغ صطعبعط طظ خثق وإخقص وبئات 
غططإ  أن  صائثعط  إلى  شأوتى  لطادتغئ،  واجاسثاد 
الظخرة، وصث وسثه بالظخر والامضغظ، ولضظه شرض 
سطغه السسغ وافخث بافجئاب والمسئئات، شق غأتغ 
الظخر سطى ذئص طظ ذعإ، وإظما غأتغ بسث تمتغص 
شخثه  افصعام،  صادة  وضّطط  افبعاب،  شطرق  واباقء. 
طظ خث، واحارط سطغه طظ احارط، ولضظه أبى إق 
أن غأخث ظخرة خالخئ هللا، ولخاتئعا الةظئ. شساق 
افلعغئ،  وسصث  الثولئ،  شأصام  الظخرة،  أعض  له  اهللا 

وجاعث شغ اهللا تص جعاده.
وغةاعث  الثاخض  شغ  غئظغ  تاضط  وعع  جظعات  سحر 
شغ الثارج، شصث بطشئ المسارك والشجوات الاغ صادعا 
ظتع  بسبعا  الاغ  السراغا  وبطشئ   ،٢٩ ظتع  بظفسه 
تئظى  عضثا  السسصقظغ.  تةر  ابظ  روى  ضما   ،١٠٠
الثولئ؛ سمض شغ الثاخض بأتضام اإلجقم، وتمض له 

شغ الثارج بالةعاد.
طظ أغظ تسطط عثه الطرغص؟! تأجغج تجب وتضاغض 
وتظزغط وتبصغش وخعض خراع شضري وضفاح جغاجغ 
بط  وطظ  دولئ!  وإسقن  بغسئ  وذطإ  ظخرة  وذطإ 
وتربغئ  وتسطغمغئ  وخارجغئ  داخطغئ  جغاجات  رجط 
ووضع أظزمئ تضط واصاخاد واجاماع! أظى له ذلك؟! 
غثخض  ق  ذلك  شإن  وإق  غغر،  ق  وتغ  ذلك  ضض  تصا، 
السصض بأن غفسض ضض ذلك طظ عع بعثه التال وبغظ 
صعم بمبض صعطه بسغثغظ سظ الفضر والسطط والفطسفئ 
بعط  وغصغط  أطئ  طظعط  غخظع  وافدغان.  والبصاشات 

دولئ تعجم أسزط الثول وتسعد السالط صروظا!
شضغش  جغرته،  واصافاء  ذرغصه  اتئاع  سصق  شعجإ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الاآطر  شغعا  غحاث  سخغئئ  أغاطًا  الحام  بعرة  تسغح 
سطغعا، وتاعالى سطغعا الطسظات طظ ضض تثب وخعب، 
وغضبر التثغث سظ خارذئ ذرغص تدمظ الثروج طظ 

سظص الججاجئ، والضبغر غاطمج ذرغص الظخر.
وبالظزر إلى واصع اقخطفاشات ظةث أن الخادصغظ طظ 
أعض البعرة وجثوا أظفسعط شغ خش طاماغج غفخطعط 
الارضغ،  بالظزام  المرتئطعن  شغه  تجاتط  خشٍّ  سظ 
ورجاقته،  ضاقئاقف  البعرة  تمبغض  ادسى  طمظ  جعاء 
لط  لفخائض  صادات  أو  العاصع،  افطر  تضعطات  طظ  أو 

تسث تمطك أي صرار.
الامتغص  طظ  جظعات  بسث  جاء  اقخطفاف  عثا 
والشربطئ، وجظعات طظ خثاع المظاشصغظ الثغظ رعظعا 
جظعات  ضاظئ  أظعا  إق  الثاسمغظ،  فجغادعط  أطرعط 
والادتغات،  الثطاء  طظ  ضثمئ  شاتعرة  شغعا  ُدشسئ 
وغاغات  سزغمئ،  أعثاف  طصابض  الفاتعرة  عثه  ُدشسئ 
أساى  إلجصاط  التبغث  السسغ  طصابض  ُدشسئ  جطغطئ، 

افظزمئ وأضبرعا إجراطًا.
ُغئظى  خغر  بثاغئ  الخفعف  شغ  الاماغج  عثا  وغسائر 
سطغعا، وتآجِّج لما بسثعا، شإن اخطفاف أعض البعرة 
بسغثا سّمظ تاجر بعا وبادتغاتعا، غةسض العاجإ الغعم 
غامبض شغ ترتغإ عثا الخش، ترتغئًا غتفر الادتغات 

الةسام، وغسغر بالبعرة ظتع بر افطان والظخر.
جغتثد  المامغج  الخش  عثا  ترتغإ  سظ  والتثغث 
طخغر البعرة، شإن الاظخض طظ المسآولغئ والعروب 
تسّظط  طظ  بغث  البعرة  طخغر  جغةسض  الاضطغش  طظ 
واقرتئاط  الثغاظئ  طساظصع  إلى  بعا  وأخث  صغادتعا 
الحام  بعرة  سطى  لطاآطر  تسسى  وظغفغئ  بأظزمئ 
الحام  بعرة  فعض  بّث  ق  شإظه  وسطغه  سطغعا؛  والصداء 
سطغعط،  اهللا  أوجئه  بما  وغصعطعا  دورعط  غأخثوا  أن 

شسطى طعصفعط غاتثد طخغر بعرتعط.
سطى  غصدعا  أن  سطغعط  شإن  بثورعط  غصعطعا  وتاى 
ظفعجعط  شغ  زرسه  الماآطرون  غتاول  الثي  الغأس 
وغآطظعا بما آتاعط اهللا طظ إطضاظغات وذاصات شغسمطعا 

وخش طتاشر ظابطج، حمالغ الدفئ الشربغئ، الطعاء إبراعغط رطدان، أطعات بسخ الحعثاء بأظعظ "حاذات"، وغزعرن لطظاس أظعظ طظاضقت، ووخش سمطغات اقجاحعاد 
باقظاتار. وصث سّصإ سطى عثه السفاعئ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعاصسه تغث صال: ... بثلك أظعر 
طتاشر ظابطج طسثن تطك الئداسئ الاغ أراد داغاعن إظااجعا سئر تثرغئه فشراد السططئ الفطسطغظغئ وأجعجتعا افطظغئ ووسثه اإلدارة افطرغضغئ بإظااج شطسطغظغ جثغث 
غثثم أعثاف أطرغضا شغ تبئغئ ضغان غععد وتراجئ أطظه. شمتاشر ظابطج وبسث تعةمه سطى أطعات الحعثاء الطعاتغ ربغظ افجعد المةاعثغظ غصعل "عظالك جقح واتث 
وعع جقح السططئ"، شأغظ جقح السططئ وصظاخاعا طظ اصاتاطات ظابطج وجظغظ وضض طثن شطسطغظ؟! أم أن "الفطسطغظغ الةثغث" الثي غمبطه طتاشر ظابطج والسططئ 
ق غعجه جقته إق إلى خثور أطاه وحئاب بطثه شغ ظابطج وغغرعا، شغصاض وغساصض وغظسص أطظغاً لتراجئ ضغان غععد؟! إن أعض افرض المئارضئ وأطعات الحعثاء وافبطال 
والمةاعثغظ عط برضئ اهللا شغ عثه افرض المئارضئ وجغسامرون سطى رباذعط ق غظال طظعط طظاب طظ طظاعجات داغاعن، وجغئصعن أبطاق طرابطغظ وأطعات تربغ أبطاق 
طةاعثغظ ق غدرعط طظ خثلعط وق طظ تساون وظسص طع سثوعط تاى غأذن اهللا بعسثه؛ خقشئ تترر افرض وتصطع ضغان غععد وتتاجإ ضض طظ تساون وتآطر طسه.

طتاشر ظابطج غظسئ أطعات الحعثاء بالـ"حاذات" وسمطغات اقجاحعاد باقظاتار

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طظغر ظاخرـ 

يف رتاب دجاعر دولئ الثقشئ

السغاجئ رساغئ حآون افطئ
ــــــــــــــــــــ

بصطط: افجااذ طتمث خالح



 افربساء ١٦ طظ ربغع افول ١٤٤٤عـ المعاشص ١٢ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠٢٢ طـ٢     السثد ٤١٢

٤٣٤؛ شفغ طظاخش آب/أغسطج، صال رئغج اقتتاد السالمغ لسطماء المسطمغظ  وشصا لمةطئ العسغ السثد 
أن  عع  صطسًا  به  غآطظ  طا  إن  المشربغ:  برغج"  "بقظضا  لمعصع  تخرغتات  شغ  الرغسعظغ،  أتمث  الحغت 
اجاسثاد  إلى  وأحار  المشربغئ،  لطممطضئ  تابساان  والةجائر  المشرب  بغظ  سطغعا  الماظازع  والختراء  طعرغااظغا 
لطجتش  ذلك؛  المشربغ  الساعض  ذطإ  إذا  الثدراء  المسغرة  طبض  جثغثة  وطسغرة  لطةعاد  المشربغ  الحسإ 
طحغرًا  طعرغااظغا"،  غسمى  بـ"طا  طعرغااظغا  ووخش  الةجائرغئ.  تظثوف  ظتع  وإظما  شصط،  السغعن  ظتع  لغج 
وشص  المشربغ"،  المطضغ  لطسرش  بابائ  بغساعط  حظصغط  بقد  طعرغااظغا،  غسمى  طا  وأسغان  "سطماء  أن  إلى 
صئض  ضان  ضما  غسعد  أن  غةإ  "والمشرب  اجاسمارغئ  خظاسئ  وطعرغااظغا  الختراء  صدغئ  أن  واسائر  تسئغره. 
الشجو افوروبغ". وأضاشئ العسغ: والقشئ طظ ضض طظ أدلى دلعه طظ السطماء شغ الاسطغص سطى عثا التثث 
الظأي  إلى  اإلجقطغئ  الئطثان  وضاشئ  والمشرب  الةجائر  سطماء  دسا  تغظما  بطتاج  سطغ  الحغت  به  أدلى  طا  عع 
تعتِّث  الاغ  اإلجقطغئ  والمئادئ  لطصغط  واإلخقص  تاضط،  ظزام  أي  طظ  السغاجغ  الاعظغش  سظ  بأظفسعط 
الحسعب وتتصِّص أطظعا واجاصرارعا... وصال: "ضض طا أجاطغع صعله إظظغ أدسع أن غضعن السالط طساصّقً وق 
غضعن تتئ الططإ، وأن غصعل ضطمئ التص وغظزر إلى طآقت ضقطه". وأضاف: "طعمئ الثساة بسث أن تثطَّئ 
فظعا  الحسعب  وتثة  سطى  غرضجوا  أن  اقجاسمار  ترضعا  الاغ  التثود  وضسر  الحسعب  تعتغث  سظ  افظزمئ 
طاصطئئ".  أطعر  السغاجئ  إن  بط  ذلك.  سطى  واصسغئ  أطبطئ  ولثغظا  بابائ،  وغغر  شماشغِّرة  افظزمئ  أطا  باصغئ 
وتابع: "طا أدسع إلغه عع أن ق غضعن السطماء بعصًا لعثا الظزام أو ذاك، وأن ق غظتازوا إلى العذظغئ الدغصئ.. 
العذظغئ  غثثم  ق  الضئغرة  لطعذظغئ  غسسى  ق  طظ  فن  الضئغرة؛  العذظغئ  أجض  طظ  السمض  سطمظا  بادغج  ابظ 
الخشغرة". وأوخى بطتاج السطماء بأن ق غثخطعا شغ عثه المساطع، وصال: "ظتظ ضتاغا أظزمئ شاجثة، وق 
بطتاج  وحثد  وجقطاعا".  وأخعَّتعا  الحسعب  وتثة  سطى  ظتاشر  أن  غةإ  بفساد،  شسادًا  ظخطح  أن  غمضظ 
بعتثة  إق  واإلجقطغئ  والسربغئ  المشاربغئ  لطثول  خقص  "ق  أظه  سطى  طرضه  شراش  سطى  طظ  تتثث  الثي 
أوذاظعا وإزالئ التثود المعروبئ سظ اقجاسمار". وصال: "طعمئ الصمط السطمغئ أن تسعط شغ عثه العتثة 
وأن تارك افشضار ظاخسئ تاى إذا لط تساطع أن تتصصعا غأتغ جغض آخر طظ بسثعا لاتصغصعا"، وشص تسئغره.

سظث  سزغما  تارغثغا  بأرا  المسطمغظ،  ظتظ  لظا،  إن 
ظحر  شغ  اإلجقم  دولئ  أبثسئ  إن  شما  برغطاظغا، 
دغظ  شغ  الظاس  وأدخطئ  افرض،  ربعع  شغ  الثغظ 
اهللا أشعاجا، وسط السطط وافطان أضبر طظ بطث السالط 
الصثغط طثة تجغث سطى سحرة صرون، واظثفخ خقلعا 
تماطا،  الرق  وتقحى  الثظغا،  شغ  الةرائط  طظسعب 
واظسثم الفصر وغاض الةعض وازدعر السطط والسمران، 
وبثأت  خئغبئ،  اجاسمارغئ  ضثولئ  برغطاظغا  ظعرت 
تسغث شغ افرض شسادا، وتعجع ظفعذعا الصائط سطى 
اإلجقطغئ،  وغغر  اإلجقطغئ  الحسعب  بروات  ظعإ 
وطص دطائعط، وخارت اإلطئراذعرغئ الاغ ق تشغإ 

سظعا الحمج.
والسسضرغئ  السغاجغئ  شسالغاتعا  تائسظا  وإذا 
واقصاخادغئ وغغر ذلك طما تصعم به الثول السزمى، 
عغ  أضبر -  أو  صرون  خمسئ  طثى  وسطى  أظعا -  ظةث 
الثمج،  الصارات  شغ  افزطات  شاغض  أحسطئ  صث  الاغ 
وغغرت الارضغئئ السضاظغئ لضبغر طظ الئطثان، وصدئ 
وصاطئ  وغغرعا،  أجارالغا  شغ  افخطغغظ  السضان  سطى 
لثى  والصعطغئ  العذظغئ  والظسرات  الفاظ  بإبارة 
وغثت  اإلجقطغئ،  الئقد  شغ  اإلجقطغئ  الحسعب 
أجفر  طا  اإلجقطغئ،  الثولئ  لمصاوطئ  طسطتئ  ترضات 
سظ صدط الئقد اإلجقطغئ واتثا تطع اآلخر، واظسقخ 
السبماظغئ  الثقشئ  جسط  سظ  وضبغرة  ضئغرة  وقغات 
السططئ  وجطئئ  باقجاصقل،  غسمى  طا  حسار  تتئ 
والعظثوس  لطئعذغغظ  وطظتاعا  شغعا  المسطمغظ  طظ 
برغطاظغا  وبصغئ  الئاذظغئ،  والترضات  والعبظغغظ 
تسمض ضث الثولئ اإلجقطغئ دون ضطض أو ططض، تاى 
آخر  وترتغض  ١٩٢٤م،  سام  تعثطعا  أن  اجاطاسئ 
اهللا  دغظ  طظ  الظاس  وأخرجئ  سظعا،  سبماظغ  خطغفئ 
الاغ  عغ  وبرغطاظغا  أشعاجا!  شغه  دخطعا  ضما  أشعاجا، 
المقغغظ،  أشظاا  سالمغاغظ  تربغظ  شغ  السالط  أوصسئ 
وجسئ  أوروبا،  دول  طظ  لضبغر  الظضئات  وجئئئ 
طسصثة  طحاضض  شغ  أطرغضا  وتعرغط  روجغا  لاثرغإ 

شغ الثول الاغ تسغطر سطغعا شغ أشرغصغا وآجغا.
بض  اإلجقطغئ،  الثولئ  بإجصاط  برغطاظغا  تضاش  ولط 
بثلئ  أن  بسث  دارعط  سصر  إلى  المسطمغظ  قتصئ 
ظتع  صثطا  وجارت  الثقشئ،  وعع  السغاجغ  ظزاطعط 
واقجاماسغئ  اقصاخادغئ  طسغحاعط  أظزمئ  تشغغر 
جراتعط  تسمغص  شغ  وأطسظئ  ذلك،  وغغر  والاسطغمغئ 
صطإ  شطسطغظ  شغ  المسمعم  غععد  ضغان  خظةر  بشرز 
تص،  بشغر  دغارعط  طظ  أعطعا  وأخرجئ  الحام،  بقد 
طظ  شغه  ظتظ  وطا  شطسطغظ  ظضئئ  جئئئ  الاغ  شعغ 
ذل وسار وطعاظئ، وعغ الاغ أشصثت المسطمغظ سمعطا 
حثخغاتعط اإلجقطغئ، تاى خاروا غباًء ضشباء السغض. 
الثولئ  سطغه  صدئ  أن  بسث  الرق  أتغئ  الاغ  وعغ 
اإلجقطغئ، تاى صال شغعا أتث سطماء المسطمغظ افترار 
افشثاذ: أرضسعا أبظاءضط ضره برغطاظغا ضما ترضسعط 

أطعاتعط الطئظ الثي غظحج الطتط والسزط!
ولما زرت برغطاظغا وجثت الئظغئ الاتاغئ شغعا شاخرة 
دون أن غضعن لثى الثولئ أغئ طصعطات قصاخادعا إق 
جرصئ أطعال الحسعب، ولما دخطئ الماتش الئرغطاظغ 
وجثت  بض  برغطاظغًا،  واتثا  جظاتا  ولع  شغه  أجث  لط 
جظاتا إجقطغا وآخر غعظاظغا وآخر شرسعظغا وعضثا، طا 

غآضث أظعا جارصئ تدارات الحسعب باطاغاز.

السعدان غتااج إلى ٦٠ ألش طغشاوات لاضفغ تاجات 
ضض شرد تغث إن ١٥٪ شصط طظ أعض السعدان عط 

طظ تخض إلغعط الضعرباء".
إن أجئاب أزطئ الضعرباء شغ السعدان تامبض شغ:

١- تعالك المتطات المعجعدة تالغًا وسثم خغاظاعا 
وسثم اتئاع إجراءات الاحشغض الختغح.

اآلن  شالفاصث  الظصض،  خطعط  شغ  الضئغر  الفاصث   -٢
ربع الطاصئ المظاةئ سالمغًا، والفاصث المسمعح به شغ 

الحئضئ ١٠٪ شصط.
٣- الاعجع الضئغر شغ السضان.

٤- زغادة اقجاعقك شغ المحارغع الجراسغئ. 
٥- الظصص الضئغر شغ الامعغض. 

ضاشغئ  طعاسغظ  تعشر  سثم  افجــاس  والسئإ   -٦
واقساماد  السمالئ،  وجعد  سثم  طع  الضعرباء،  لاعلغث 

سطى الحرضات.
وغضمظ التض شغ:

وزغــادة  المعجعدة  المتطات  سطى  المتاشزئ   -١
ضفاغاعا.

فن  الئسغثة  لطمظاذص  خشغرة  حئضات  سمض   -٢
الحئضات الخشغرة غضعن الاتضط شغعا أضئر.

٣- إظحاء طتطات ضثمئ.
٤- تتثغث حئضات لاصطغض الفاصث.

٥- اقساماد سطى الطاصات الماةثدة.
إن السعدان غاماع بظتع ٦ ألش جاسئ طحسئ غمضظ 
إظااج ٣٠ ألش طغشاوات، طظ الطاصئ الترارغئ افرضغئ 
بطاصئ  الضعرباء  تعلغث  غمضظ  تغث  (الةغعجغرَطض)، 
شغثرج  أظئعبئ  وإدخال  الئؤر  تفر  ذرغص  سظ  الئثار 
طاعشرة  شعغ  طظه،  الضعرباء  تعلغث  غاط  الثي  الئثار 

ورخغخئ إلى تث ضئغر، وضثا الطاصئ الحمسغئ.
٦- تطئغص ظزام اإلدارة القطرضجغئ.

خظثوق  جغاجات  ترك  المسالةات  عثه  وأعط   -٧
الضعرباء،  دائرة  أصسثت  الاغ  شعغ  الثولغ  الظصث 
وطظ بط الافضغر شغ تض طحضطئ الضعرباء، بسغثًا سظ 

إطقءات خظثوق الظصث الثولغ الضاربغئ.
إن المطضغئ الساطئ عغ إذن الحارع لطةماسئ باقظافاع 
بالسغظ، وصث تخرعا اإلجقم شغ تثغث الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص: 
«النَّاُس ُشَركَاُء ِفي ثـََالٍث: الَْماِء َوالْكََألِ َوالنَّاِر» وزاد أبع داود: 
السرب،  سظث  الظار  طتض  تتض  شالضعرباء  «َوثََمُنُه َحَراٌم»، 
أظعا  إلى  باإلضاشئ  واإلظــارة،  الطاصئ،  طخثر  شعغ 
تساثرج طظ طعارد المطضغئ الساطئ؛ طظ طغاه، ووصعد، 
تمطغك  غةعز  شق  وغغرعا،  والرغاح  الحمج،  وطظ 
عع  الضعرباء  تعزغع  شإن  خاخئ،  لحرضات  الضعرباء 
طع  الثولئ  تاساطض  ق  أن  وافخض  الثولئ،  طسآولغئ 
والثسارة،  الربح  بتساب  الحرضات  تساطض  رساغاعا 
بض غةإ أن تاعلى عغ إدارة طراشص المطضغئ الساطئ، 
وغمضظ  لعا،  الراسغ  بعخفعا  لطةماسئ  طخالح  فظعا 
حرغضًا  ولغج  طسطعم  بأجر  الحرضات  طظ  اقجافادة 
إجارة  وغمضظ  المطضغئ،  ظعع  تتّعل  الحرضئ  فن 
الحرضات لطصغام بسمض طسغظ، وتزض المطضغئ الساطئ 
غةعز  شق  سظعط،  ظغابئ  الثولئ  تئاحرعا  لطظاس  ططضًا 
بثلغض  الساطئ،  المطضغئ  شغ  ضان  طظ  ضائظ  إحراك 
اٍل َأظَُّه َوَشَث ِإَلى َرُجعِل اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص  تثغث َأْبَغَخ ْبِظ َتمَّ
َأْن  ا  َشَطمَّ َلُه،  َشَصَطَسُه  ِبَمْأِرَب  الَِّثي  اْلِمْطَح  َشاْجَاْصَطَسُه 
َولَّى َصاَل َرُجٌض ِطْظ اْلَمْةِطِج: َأَتْثِري َطا َصَطْسَئ َلُه ِإظََّما 

. َصاَل: (َشاْظَاَجَع ِطْظُه).  َصَطْسَئ َلُه اْلَماَء اْلِسثَّ
لصث صاطئ دولئ الثقشئ شغ سعث السئاجغغظ بإجراج 
الطرق والمراشص الساطئ، وإظارتعا بجغئ الجغاعن، وطا 
غآضثه عثا الظص الئالس الثقلئ الثي غروغه البصات، 
أغام  صرذئئ  طثغظئ  ــارة  إظ إحساع  اتساع  وغخعر 
ضاظئ ساخمئ لطثولئ اإلجقطغئ بافظثلج؛ شصث صال 
المآرخ سئث العاتث المراضحغ (ت ٦٤٧عـ/١٢٤٩م) 
"وجمسُئ  المشرب:  أخئار  تطثغص  شغ  المْسِةإ  شغ 
أن  طحاغثعا  طظ  واتــث  غغر  طظ  افظثلج  بئقد 
الماحغ ضان غسادغء بُسُروج صرذئئ بقبئ شراجت 
(١٥ضط تصرغئا) ق غظصطع سظه الدعء"، وسطغه شق تض 
جثري إق شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 

 الظئعة، الاغ تصعم سطى طئثأ اإلجقم السزغط

برغطاظغا  جرائط  تسثاد  شغ  ظسافغخ  أن  أردظا  وإذا 
غسسظا  شطظ  الثخعص،  وجه  سطى  المسطمغظ  ضث 
شغ  الظازشئ  جراتظا  بأن  ظةجم  ولضظظا  ضعثا،  طصام 
والغمظ  وباضساان  والعظث  وأراضان  والسعدان  طخر 
وضثلك  جمغسا،  أشرغصغا  وحمال  ولغئغا  والخعطال 
وجعرغا  والسراق  افصخى  والحرق  أشرغصغا  غرب 
شسض  طظ  عغ  إظما  الضبغر،  وغغرعا  وشطسطغظ  ولئظان 
جسث  تدرب  اظفضئ  طا  الاغ  الئرغطاظغئ  الطسظات 
افطئ اإلجقطغئ طظثئث. وظساطغع أن ظةجم بأن الفصر 
شغ  جثورعا  ضربئ  الاغ  الصاتطئ  والثقشات  والةعض 
أوجاط المسطمغظ إظما عغ طظ شسض الثعاء والمضر 
لمتاضمئ  طتاضط  ظظخإ  أن  أردظا  ولع  الئرغطاظغ. 
الثعر  وجسظا  طا  بالمسطمغظ  شسطاه  طا  سطى  برغطاظغا 
ضطه لطتضط شغ جرائمعا والمخائإ الاغ تسئئئ بعا، 
ولثلك شإظعا تساتص بةثارة أن غططص سطغعا لصإ أم 
الةرائط وأم المخائإ. وإظه ق غحفغ خثورظا وغثعإ 
غغر صطعبظا إق أن ظرى برغطاظغا دولئ طعجوطئ أطام 
جظث الثقشئ، وأن ُتتضط باإلجقم، ضغ تشغإ حمج 
برغطاظغا السزمى سظ الثظغا إلى افبث، وغشغإ طسعا 
المطضغ  السرش  اظاعاء  طع  وتظاعغ  والمضر،  الضغث 

لئرغطاظغا أجعأ تصئئ طظ تصإ تارغت الئحرغئ.
وسةما  سربا  المسطمغظ  تضام  أن  ذضره  الةثغر  وطظ 
طظ غغر اجابظاء ضاظعا جمغسا بسث عثم دولئ الثقشئ 
تاتضط  زالئ،  وق  برغطاظغا،  وضاظئ  لئرغطاظغا،  سمقء 
شغ طسزمعط، وترجط لعط جغاجات السطط والترب، 
ضطه  ذلك  طظ  وأعط  اقجاثئاري،  السمض  وجغاجات 
جغاجات طعاجعئ الساططغظ المثطخغظ إلصاطئ الثغظ 
وصث  اهللا،  طظ  وغطعط  شغا  جثغث.  طظ  الثقشئ  وإتغاء 
سططعا حرع اهللا، وجاطعا الظاس جعء السثاب، وحاع 
الظتسئ.  سععدعط  ظض  شغ  الةعض  واجافتض  الفصر 
ُمْؤِمٌن  ِعْنَدُه  أُِذلَّ  «َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  الظئغ  صعل  شغعط  وخثق 
ُه أََذلَُّه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعَىل  ُه َوُهَو َقاِدٌر َعَىل أَْن يَْنُرصَ َفلَْم يَْنُرصْ

ُرُءوِس الَْخَالئِِق يَْوَم الِْقَياَمِة».
شغ  ُوجث  أن  بسث  ازداد  صث  اهللا  بظخر  افطض  ولضظ 
المسطمغظ طظ غسمض إلظعاضعط، وأدرضئ افطئ بسث 
باإلجقم،  إق  لعا  خقص  ق  بأظه  الظضئات  عثه  ضض 
الباظغئ  المسطمغظ  خقشئ  بثولئ  إق  لقجقم  صعة  وق 
زطاظعا،  أظض  صث  والاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة 
الةئري  المطك  بسث  افرض،  ذئاَق  بحائُرعا  وطفت 
الثي ظسغحه الغعم، لغاتصص وسث اهللا سج وجض لطساططغظ 
﴿َوَعَد  وتسالى:  جئتاظه  صعله  شغ  إلصاطاعا  الةادغظ 
 ِ م  ُ

َّ ْسَتْخِلَف َ اِت َل َ ِ ا ِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ ُ الَّ َّ

ُم  ُ َ ْم ِدي ُ نَّ َل َ ْم َوَلُيَمّكِ ِ ِذيَن ِمن َقْبِل ْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّ
َ
األ

 ِ ْعُبُدوَن
َ ْمنًا 

َ
ْم أ ِ ْعِد َخْوِف َ ن  م ّمِ ُ َّ َل ْم َوَلُيَبّدِ ُ َ َل ِذي اْرَت الَّ

ئًا﴾، وبحرى رجعله ملسو هيلع هللا ىلص بأن الثقشئ  ْ ي َش ِ ْشِرُكوَن 
ُ ال 

جاصعم بسث المطك الةئري الثي ظتظ شغه، وذلك شغ 
تَكُوُن  «ثُمَّ  أتمث:  اإلطام  رواه  الثي  الحرغش  التثغث 
ُملْكاً َجْربِيًَّة َفَتكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن، ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء 

ِة. ثُمَّ َسكََت». أَْن يَْرَفَعَها، ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
طظ  واجسطظا  وجظعدعا،  حععدعا  طظ  اجسطظا  شالطعط 
المةرطغظ  طظ  تصاص  وعغ  غحعثوظعا  الثغظ 
الاارغثغغظ طظ أطبال برغطاظغا وباصغ أضابر المةرطغظ 
 ُ َّ ﴿َو وغغرعط.  والخغظغغظ  والروس  افطرغضغغظ 

 ﴾ْعَلُموَن َ اِس َال  َ النَّ
َ
ْك
َ
ْمِرِه َوَلِكنَّ أ

َ
َ أ َغاِلٌب َع

أزطئ الضعرباء يف السعدان: العاصع والتطعل

التغاة،  طةاقت  ضض  شغ  تثخض  الضعرباء  أخئتئ 
شالثول تئثل صخارى جعثعا لاعشغر الطاصئ لرساغاعا. 
وصث أدخطئ حئضات الضعرباء شغ السعدان طظث زطظ 
خروج  وبسث  الظعر،  حرضئ  تسمى  وضاظئ  المساسمر، 
لطضعرباء  المرضجغئ  اإلدارة  إلى  تتعلئ  المساسمر 
اإلدارة  بإلشاء  ١٩٨٣م  سام  صاظعن  خرج  بط  والمغاه، 
وصث  لطضعرباء،  الصعطغئ  العغؤئ  وشخطئ  المرضجغئ، 
شغ  تأجغسعا  طظث  لطضعرباء  الصعطغئ  العغؤئ  جارت 
١٩٨٣م شغ غغر تشغغر ضئغر سظ اإلدارة المرضجغئ، وضان 
تطعغر  بتةئ  الثولغ  الظصث  خظثوق  طظ  بإغساز  ذلك 
والطعائح  الصعاظغظ  إن  صغض  تغث  وتظمغاه،  المرشص 
شغ  التضعطغئ  اإلدارات  طظ  طروظئ  أضبر  العغؤات  شغ 
لطضعرباء.  والاسسغر  والعغاضض  والمرتئات  الاعظغش 
جاءت  وسظثطا  الظمغري،  جسفر  تضط  إبان  ذلك  وضان 
تضعطئ اإلظصاذ تط الاشغغر العائض شغ اقتةاه بالعغؤئ 
ظتع الصطاع الثاص تغث ُجّرح آقف الساططغظ بتةئ 
طظ  المساسثة  افسمال  جمغع  وألشغئ  السام  الخالح 
أصسام  ُصطخئ  ضما  وجظاغظغئ،  وخفراء  وورش  طرائإ 
الخغاظئ، واجاسغخ سظعا بحرضات غاط الاساصث طسعا 
وظائش  شغ  ضئغر  تشغغر  وتخض  افسمال  عثه  سطى 
العغؤئ، والاثطص طظ ضض اإلدارات المساسثة، تغث 
الُتةئ  وضاظئ  واتث،  غعم  شغ  ساطض  ألش   ١٤ ُشخض 
عغ أن تافرغ العغؤئ لسمض الضعرباء، شضاظئ الظاغةئ 
سضسغئ، وخارت إدارات العغؤئ عحئ، صال المعظثس 
خطابه  شغ  لطضعرباء  السابص  المثغر  طضاوي  سعض 
ظصابئ  غثاذإ  وعــع  ٢٠٠٩م،  ســام  تضرغمه  غــعم 
الضعرباء: "عثه الظصابئ الاغ الاصغظا بعا، وعثا السمض 
الضئغر الثي تعابصظا سطغه بأن تدغء العغؤئ ٦٠٪ طظ 

السعدان، وسطغعا أن تدتغ بـ١٣ ألش ساطض".
شغ  السمض  وتردي  الثثطئ،  جعء  أن  العاضح  شمظ 
لاعجغعات  وتطئغصًا  طصخعدًا،  ضان  الضعرباء،  صطاع 
خظثوق الظصث الثولغ، الاغ أجاجعا أن ترشع الثولئ 

غثعا سظ الثثطات، وتثفخ السمالئ.
٢٨٨٣,٥ تعالغ  تسادل  الاحشغطغئ  الطاصئ  إن 
طغشاوات، طظعا الاعلغث المائغ شإن خجان الروخغرص 
الارضغئغئ  السسئ  طروي  وجث  طغشاوات،   ٢٨٠ غعلث 
١٢٥٠ طغشاوات، والساغئ ٣٢٠ طغشاوات، وق غسمض 
الصربئ  وخحط  الاعربغظات،  لسطع  شصط،  الــثروة  إق 
طغشاوات،   ١٥ وجظار  طغشاوات،   ١٨,٥ لطري،  أجج 
طغشاوات،  لــ٣٨٠  طخممئ  بتري  التراري  والاعلغث 
تخض   (٤  ،٢ وصري (١،  طغشاوات،   ١٢٠ تاى  تتخض 
طغشاوات،   ٥٠٠ دباضر  وأم  طغشاوات،   ١٥٠ جمغسعا 
طع  اقتفاق  وتط  الثاص،  الاعلغث  إلى  باإلضاشئ 
حرضئ ترضغئ شغ الئتر افتمر ١٥٠ طغشاوات، الثط 
الرابط بغظ السعدان وإبغعبغا ١٠٠ طغشاوات، وبغظ 
السعدان وطخر ٨٠ طغشاوات، شطع جمع ضض ذلك ق 
٤٠٠٠ غضفغ التاجئ الساطئ لطضعرباء الئالشئ تصرغئا 

غعجش  أتمث  الرازق  سئث  المعظثس  صال  طغشاوات. 
ظائإ طثغر حرضئ الاعزغع شغ لصاء جابص شغ ختغفئ 
الخغتئ "إن السعدان غتااج بغظ ٤٧٠٠ إلى ٥٠٠٠

 ٪٤٥ غشطغ  الغعم  المعجعد  "إن  وصال  طغشاوات". 
 ،"٪٦٠ إلى  أتغاظا  السةج  "غخض  وصال:  التاجئ"،  طظ 
دارشعر  طثن  طبض  الحئضئ  خارج  طثظًا  عظاك  أن  ضما 
الحئضئ  سظ  طسجولئ  طتطات  لعا  شإن  وضردشان 
لاعخغض  ترضغئ  حرضات  طع  تساصثوا  وصث  الصعطغئ. 
وشغ  والةظغظئ،  والدسغظ،  والفاحر،  ظغاق،  الضعرباء، 

ضردشان؛ الظععد، وضادصطغ.
تاجئ  طظ   ٪٧٠ طظ  أضبر  الارضغئ  الحرضئ  تعشر 
المثن لطضعرباء، غئاع الضغطعواط لطحرضئ السعداظغئ 
لطاعلغث التراري بمئطس ٥ وظخش جظئ، والعصعد سطى 
الحرضئ أسطى طظ المسثل السالمغ لطضغطعواط، الئالس 
٠,٤ جظئ ضأسطى جسر طا غةسض الحرضئ تسارد بمظ 
سئث  المعظثس  غصعل  واتــث،  حعر  شغ  طاضغظاتعا 
الرزاق "إن طخر تظاب ٣٠ ألش طغشاوات، والسسعدغئ 
الفرد  تاجئ  تسئظا  "إذا  وصال  طغشاوات"،  ألش   ٥٠
٢ شعغ  السالمغ  الاصغغط  تسإ  غعطغا  لطضعرباء 

أن  غسظغ  ظسمئ  ططغعن   ٣٠ الساسئ ×  شغ  ضغطعواط 

برغطاظغا عغ أّم الةرائط وأّم املخائإ
ـــــــــ بصطط: الحغت سخام سمغرة – بغئ المصثسـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: المعظثس سعض أتمث العادي – وقغئ السعدانـ  ـ 

الشیخ بلحاج یعلق على تصریحات الریسونی
بکالم مشرق عن مهمۀ العلماء



   السثد ٤١٢   ٣   افربساء ١٦ طظ ربغع افول ١٤٤٤عـ المعاشص ١٢ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠٢٢ طـ

سصث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان، طظاثاه الحعري صداغا افطئ غعم السئئ ٢٠٢٢/١٠/١م، 
بسظعان: "الثجاعر اقظاصالغ وإرعاخات الاسعغئ". العرصئ افولى صثطعا افجااذ تاتط جسفر بسظعان: "طحروع 
عثا  طثالفئ  تئغظ  الاغ  الظصاط  طظ  سثدًا  شغعا  تظاول  السطعر"،  وراء  وطا  لطسطعر  صراءة  اقظاصالغ  الثجاعر 
الثجاعر لقجقم طظعا: تأجغسه لطتغاة سطى أجاس الضفر تغث جسض السغادة لطحسإ ولغج لطحرع. اقلاجام 
لطترغات  أجج  افجرة.  لاثطغر  تثسع  الاغ  الطفض  واتفاصغات  جغثاو  طبض  الثولغئ  والمعابغص  باقتفاصغات 
لقجقم.  واإلجاءة  باقرتثاد  تسمح  الاغ  والاسئغر،  الفضر  ترغئ  وطظعا  الرأجمالغ  الشربغ  المظعب  سطى  بظاء 
سطى أعض الئقد شغ  الضاربغئ  آباره  برغط  ظزام التعاضغر  الثجاعر. أصرَّ  طظ  ججءًا  جعبا  الامجغص  اتفاصغئ  جسض 
خظع الخراسات الصئطغئ. العرصئ الباظغئ صثطعا افجااذ سئث اهللا تسغظ وضاظئ بسظعان: "طقطح الثجاعر شغ 
غاضعن  والثي  الاترغر  تجب  أسثه  الثي  الثقشئ  دولئ  دجاعر  طحروع  طعاد  طظ  سثدًا  شغعا  سرض  اإلجقم" 
شغ  حغء  وجعد  غاأتى  ق  بتغث  الثولئ  أجاس  عغ  اإلجقطغئ  "السصغثة   ١ المادة  طظعا  طادة؛   ١٩١ طظ 
٧ والمادة  له".  أجاجًا  اإلجقطغئ  السصغثة  بةسض  إق  بعا،  غاسطص  طا  ضض  أو  طتاجئاعا  أو  جعازعا  أو  ضغاظعا 

غغر  أم  طسطمغظ  أضاظعا  جعاء  اإلجقطغئ  الاابسغئ  غتمطعن  الثغظ  جمغع  سطى  اإلجقطغ  الحرع  الثولئ  "تظفث 
طسطمغظ.. وغارك غغر المسطمغظ وطا غساصثون وطا غسئثون ضمظ الظزام السام ضما غساطض غغر المسطمغظ 
الجواج  أطعر  وتفخض  الحرسغئ.  افتضام  تةغجه  طا  ضمظ  أدغاظعط  تسإ  والمطئعجات  المطسعطات  أطعر  شغ 
والطقق بغظ غغر المسطمغظ تسإ أدغاظعط، وتفخض بغظعط وبغظ المسطمغظ تسإ أتضام اإلجقم. وتظفث 
تضط  وظزط  وبغظات  وسصعبات  طساطقت  طظ  اإلجقطغئ  الحرغسئ  أطعر  وجائر  الحرسغئ  افتضام  باصغ  الثولئ 
واصاخاد وغغر ذلك سطى الةمغع". والمادة ١٦ "ظزام التضط عع ظزام وتثة ولغج ظزاطًا اتتادغًا". والمادة 
٢١ "لطمسطمغظ التص شغ إصاطئ أتجاب جغاجغئ لمتاجئئ التضام، أو العخعل لطتضط سظ ذرغص افطئ سطى 
وغغرعا  اإلجقم".  أجاس  غغر  سطى  غصعم  تضاض  أي  وغمظع  اإلجقطغئ..  السصغثة  أجاجعا  غضعن  أن  حرط 
جثة التضط. وخض إلى  سطى سقج ضض المحاضض إذا  طاضاطض وصادر  طظ المعاد الاغ تئغظ أن عثا الثجاعر 

حارضئ ضاطئ العسغ - اإلذار الطقبغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ - افذر الطقبغئ افخرى شغ جاطسئ بعلغاضظك 
شطسطغظ وصفئ تداطظغئ طع افجرى، تغث ألصئ ضاطئ العسغ ضطمئ بسظعان "صدغئ أجراظا عغ اطاثاد لصدغاظا 
افجاجغئ، إظعا افرض المئارضئ سصغثتظا وطسرى رجعلظا ملسو هيلع هللا ىلص". أضَّثت خقلعا الضاطئ سطى ظصاط طظعا: أن افرض 
المئارضئ شطسطغظ بسععلعا وجئالعا أرض خالخئ لطمسطمغظ، والمفّرط بحئر طظعا خائظ هللا ولرجعله ولطمآطظغظ. 
أّن جثوة الّظدال والضفاح شغ أعض شطسطغظ لط تظطفأ، شأدرك أسثاؤظا أّظه ق جئغض لتماغئ ضغان اقتاقل والمتاشزئ 
سطغه إق بئظاء أجغال طظ المسطمغظ شاصثغظ لععّغاعط بسغثغظ سظ اإلجقم. وأن ق جئغض لاترغر افصخى وافجرى 
إّق سطى ظعب خقح الّثغظ... وطا جعى ذلك عع ألعغات تدغع بعا الّادتّغات جثى، وغصفج سطغعا السمقء لاتصغص 
طضاجإ لخالح أسثائظا. وشغ خاام الضطمئ أضثت أن صدّغئ افجرى ق تتّض بمسجل سظ صدّغئ افصخى والمسرى، شعغ 
صدّغئ واتثة، وحئاب أّطاظا سطى اجاسثاد لطئثل والّادتغئ، وسطى افّطئ اإلجقطّغئ وجغعحعا الاترك لظخرة الصدغئ. 
وتط رشع غاشطات طضاعب سطغعا "ق جئغض لاترغر افصخى وافجرى إق سطى ظعب خقح الثغظ" و"افصخى وافجرى 
غساخرخعن افطئ وجغعحعا" و"تترغر افجرى ق غضعن بالصرارات الثولغئ وسمطغات السقم وق بمفاوضات ضاذبئ".

"اشُااح  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢٢/١٠/٤م)  ١٤٤٤عـ،  افول  ربغع   ٨ البقباء،   ،٢١ (سربغ  طعصع  ظحر 
وطتطئ  لطسئادة  طضاظا  لغعّشر  دبغ،  إطارة  شغ  سطغ  جئض  بمظطصئ  اإلطارات  شغ  عظثوجغ  طسئث  أّول 
أطرغضغ". دوقر  ططغعن   ١٦ بظتع  تصثر  بضطفئ  الئقد،  شغ  الةالغات  أضئر  العظثغئ،  لطةالغئ  دسط 
: شغ تسطغص له إلذاسئ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر، صال افجااذ سئث السجغج المظغج طظ 

ط

دائرة اإلسقم لتجب الاترغر/ وقغئ الضعغئ: "تضام اإلطارات غاتثون طحاسر طقغغظ المسطمغظ ضالسادة 
باشاااح طسئث لطمحرضغظ المتاطغظ لضحمغر شغ أراضغ المسطمغظ! وأضاف افجااذ المظغج: "ولضظ ق سةإ 
طمظ ذئع بافطج طع المشدعب سطغعط المتاطغظ لفرض المئارضئ بأن غسمح لطمحرضغظ بئظاء طسئث لعط 
شغ أراضغ المسطمغظ. ق سةإ طمظ اجاصئض بافطج بحار ججار الحام بسث أن ذبح ططغعظغ طسطط وعةر 
ابظغ سحر ططغعظًا آخرغظ بأن غسمح لطمحرضغظ بئظاء طسئث لعط شغ أراضغ المسطمغظ. ق سةإ طمظ تعل 
طثغظئ إجقطغئ عغ دبغ إلى طثغظئ تظاشج طثن الشرب شغ الفسص والفةعر والثسارة بأن غسمح لطمحرضغظ 
بئظاء طسئث لعط شغ أراضغ المسطمغظ". وتابع: "بض السةإ ضض السةإ طظ بصاء عآقء وأطبالعط طظ الثعظئ 
الثغظ غاعلعن الضفار والمحرضغظ وغسغظعظعط سطى إذقل المسطمغظ بض غصعطعن عط بالظغابئ سظعط بإذقل 
المسطمغظ، السةإ ضض السةإ طظ بصائعط طاربسغظ سطى خثور المسطمغظ سحرات السظغظ!" وخاط افجااذ 
المظغج تسطغصه بصعله: "آن افوان فطئ اإلجقم السزغمئ أن تظعغ سخر الثغاظئ والظثالئ والسمالئ بإزالئ 
ِة  َة ِبَعَمِل الَْخاصَّ ُب الَْعامَّ المطك الةئري وإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ اللََّه َال يَُعذِّ
َة»." َة َوالَْخاصَّ َب اللَُّه الَْعامَّ َحتَّى يََرُوا الُْمْنكََر بنَْيَ ظَْهَرانَْيِهْم َوُهْم َقاِدُروَن َعَىل أَْن يُْنِكُروُه، َفَال يُْنِكُرونَُه، َفإِْن َفَعلُوا َذلَِك َعذَّ

تامئ: بعرة الحام بغظ ضغث الماآطرغظ وطعاصش أبظائعا الخادصغظ

المقلغ طظ اقجاغقء سطى إغران، وعغ بثلك طضظئ 
لرجاقتعا طظ أن تضعن لعط المضاظئ شغ صغادة إغران، 
لعا  وتتصص  أطرغضا  شطك  شغ  تثور  إغران  ظةث  ولثلك 
طخالتعا وتتصص عغ طخالتعا طظ ذلك، شأطرغضا عغ 
الاغ تصش شغ وجه ضغان غععد طظ أن غعجه ضربات 
صاتطئ لطئظى الاتاغئ والخظاسغئ اإلغراظغئ. وضثلك ترضغا 
تجب  أطرغضا  طضظئ  وصث  أطرغضا،  شطك  شغ  تثور  شعغ 
الظفعذ  وتتةغط  ترضغا  صغادة  طظ  والاظمغئ  السثالئ 
اإلظةطغجي شغ طراشص وطفاخض الثولئ تاى اجااإ افطر 
له، وعغ الاغ طظسئ المآجسات الاصغغمغئ افطرغضغئ 
إغةابغئ  ظصاذاً  وإسطائه  الارضغ  اقصاخاد  تصغغط  طظ 
تاى تئصى شاتعرة الاسعغقت اإلصراضغئ طفاعتئ والاغ 
بعا اجاطاسئ أن تضعن لعا الغث الطعلى شغ الصداء 
طا  وعع  الثارجغئ،  السغاجئ  وتاى  وافطظ  والةغح 
ُغثحى إن اجامرت ترضغا بعثا الظعب أن تفصث وخش 
الثولئ الثائرة شغ الفطك. إن ترضغا بصغادة تجب السثالئ 
البعرة  ضرب  شغ  أطرغضا  سطغعا  اسامثت  والاظمغئ 
السعرغئ والمتاشزئ سطى الظزام السعري طظ اقظعغار، 
شغ  رضغظًا  رضظًا  غةسطعا  فطرغضا  ترضغا  صثطاه  وطا 
السغاجئ الثارجغئ افطرغضغئ الاغ تسامثعا وتآطظعا 
افوروبغئ طةامسئ  لاتصغص طخالتعا. وضثلك الثول 
طظ  الباظغئ  السالمغئ  الترب  بسث  أطرغضا  اجاطاسئ 
تضئغطعا بصغعد وطحارغع طظعا طحروع طارحال الثي 
ظاعره اإلسمار وباذظه اقجاسمار، تغث صغثت الثول 
الئسئع  إذقق  بسث  افذطسغ  حمال  بتطش  افوروبغئ 
سطى  واتفاصعما  السعشغاغ  اقتتاد  زطظ  الحغعسغ 
جغاجئ الترب الئاردة وتصاجط الظفعذ، طا عمح دور 
أوروبا سطى المسرح الثولغ وجاسث سطى ذرد ظفعذعا 
طظ طساسمراتعا شغ السالط، وتصغغث ترغئ افوروبغغظ 
حسعب  وسصغثتعط  وسصطغاعط  بطئغساعط  عط  الثغظ 
وغمثعط  سروصعط  غةري شغ  الثي  لقجاسمار  تاططع 
بالتغاة ولثلك وصفئ أطرغضا شغ وجه أي تططع لطصارة 
بسغثًا  الثاتغئ  السسضرغئ  صعتعا  وبظاء  لطافطئ  السةعز 
سظ تطش حمال افذطسغ، وطا الترب افوضراظغئ الاغ 
إق  طسعا  أوروبا  وورذئ  بعا  روجغا  أطرغضا  ورذئ 
طبال تغ لسغاجئ أطرغضا تةاه أوروبا الاغ تساظجشعا 

بتطفعا افذطسغ.
والثول  افولى  الثولئ  شطك  شغ  الثائرة  الثول  إن   -
الضئرى إظما ترغث طظ دوراظعا تتصغص طخالتعا وعغ 
تضعن  وتاى  طخالتعا،  الفطك  لثولئ  تتصص  بثلك 
خاتئئ صرار وإرادة طساصطئ بتغث غمضظعا طظ طسارضئ 
أن  بث  ق  الفطك  لثولئ  الثارجغئ  السغاجئ  شغ  ججئغئ 
طساصطئ  جغاجغئ  وإرادة  سثغثة  أوراق  بغثعا  غضعن 
ووجط جغاجغ طساصر شغ وقئه لئطثه وظزاطه ودولئ 
سظثعا الصثرة والثغظاطغضغئ شغ المظاورة بتغث ق تةسض 
لثولئ الفطك جططاظاً سطغعا واخاراصاً لعجطعا السغاجغ 
وتثودًا ق غةعز لثولئ الفطك تةاوزعا فن ذلك غسائر 
شغ حآون الثولئ وصرارعا السغاجغ واظاصاخًا  تثخقً 
اقصاخاد  افوراق  عثه  وطظ  وعغئاعا،  طضاظاعا  طظ 
الصاالغئ  والسصغثة  الثاتغئ  السسضرغئ  والصعة  الماغظ 
وغآطظ  الثولئ  سطغعا  تئظى  الاغ  السغاجغئ  والسصغثة 
بعا العجط السغاجغ والصغادة السغاجغئ، شإن وجثت 
ضاظئ عظاك إرادة جغاجغئ طساصطئ وظّثغئ شغ الاساطض 
الثولئ  طخطتئ  ضاظئ  وإذا  المخالح،  لاتصغص  بالمبض 
تاظاصخ طع سصغثة الثولئ ظئثت تطك المخطتئ فظعا 

جاضعن أولى تطصات الاظازل سظ اإلرادة السغاجغئ.
- لثا لظ غضعن عظاك شغ طخططح دولئ الثقشئ الثوران 
شغ شطك الثول وإظما جاضعن عظاك طساعثات تسإ 
وخش الثول (طتاربئ أو طسادغئ أو تابسئ أو طسالمئ)، 
وبظاًء سطغه تئظى السقصات بغظعا وبغظ الثول سطى أجاس 
طا غمطغه الحرع شغ ذلك. إن دولئ الثقشئ لغسئ دولئ 
اجاسمارغئ وق غعجث شغ طفععطعا طخططح اقجاسمار 
عغ  بض  الحسعب،  لمصثرات  ظاعئئ  دولئ  عغ  ولغسئ 

 دولئ راسغئ تتمض لعاء الرتمئ لطسالط

غضعن  ق  أن  وغضاد  تثغبًا،  ظعر  المخططح  عثا 
ولضظه  السغاجغغظ  طظ  السزمى  الشالئغئ  سظث  طسروشًا 
طخططح طعجعد، وطفععطه عع دوران دولئ أو دول 
شغ شطك دولئ أو دول أخرى، وذلك لاتصغص طخالتعا 
وطخطتئ دولئ أو دول الفطك (الرابط التصغصغ لعثا 

الثوران عع المخطتئ).
والتصغصئ الاغ طظ أجطعا وجث عثا المفععم عع تفاوت 
عثه  وأبر  الثولغئ  والمضاظئ  الصعة  تغث  طظ  الثول 
الثول  غثشع  طا  الثولغ،  المسرح  شغ  تطك  أو  الثولئ 
الثول  أو  الثولئ  عثه  شطك  شغ  تثور  أن  حأظاً  افصض 
الاغ لعا ظفج المضاظئ والسمئ طبض برغطاظغا وروجغا 
شغ  طآبرة  دول  شعثه  والخغظ،  وشرظسا  وأطرغضا 
تضعن  أن  وتضاد  السالمغئ،  وافتثاث  الثولغ  المسرح 

عغ الاغ ترجط السغاجئ السالمغئ.
أصسام  بقبئ  إلى  الفطك  شغ  الثائرة  الثول  وتصسط 

وعغ:
- دولئ لعا وزظعا شغ المسرح الثولغ وصث تضعن طظ 
دول الفطك ولضظ اصادئ طخطتاعا أن تثور شغ شطك 
أو  طخالتعا  بسخ  لاتصغص  طآصااً  دوراظاً  أخرى  دولئ 
لطاأبغر سطى جغاجئ الثولئ المراد الثوران شغ شطضعا 
صث  وعثه  طحارغسعا،  لمسرشئ  الثولئ  تطك  اخاراق  أو 
لثلك.  التاجئ  اصادئ  طا  الثوران  بعثا  جائرة  تئصى 
وطبال ذلك برغطاظغا طع أطرغضا، وإن ضان غزعر لطرائغ 
التصغصئ  شغ  ولضظعا  دوراظاً،  ولغسئ  تئسغئ  عثه  أن 
شغ  افولى  الثولئ  طحارضئ  أجض  طظ  إطا  دوران؛  عغ 
طحارغسعا أو سثم السماح لعا بالافرد، وعع طا شسطاه 

شغ غجو أطرغضا لطسراق وأششاظساان.
غةسطعا  طا  المططصئ  السغاجغئ  اإلرادة  تمطك  دولئ   -
أن  الفطك  دولئ  طخطتئ  طع  طخالتعا  اخطثام  شغ 
وسادة  الثوران،  عثا  شغ  واقجامرار  الئصاء  ترشخ 
خاتئئ  الثولئ  لعثه  المثرج  الاسارض  عثا  غضعن 
اإلرادة المساصطئ عع تسارض شغ أجاجغات السغاجئ 
الظزام،  ضغظعظئ  سطى  غآبر  وطما  والثارجغئ،  الساطئ 
الثولئ  لسغاجئ  السرغدئ  الثطعط  تتثدعا  وعثه 
شعغ  ضظثا  ذلك  وطبال  الفطك.  شغ  الثائرة  الثارجغئ 
وتمطك  وشرظسا  وأطرغضا  برغطاظغا  شطك  شغ  تثور 
أذعل تثود شغ السالط طع أطرغضا وأضثط تةارة ترة 
طسعا، وطع عثا شصث سارضئ أطرغضا شغ غجوعا لطسراق 
ورشدئ المحارضئ بثلك وضان خعتعا سالغاً، ولضظعا 
الغابان  وضثلك  اإلجقم.  سطى  تربعا  شغ  حارضاعا 
طظ عثه الثول خاتئئ اإلرادة ولضظعا بإرادتعا أبصئ 
ظفسعا شغ الثوران شغ شطك أطرغضا لحسعرعا بأن عثا 
المتغط  دول  وغمظع  طخالتعا  لعا  غتصص  الثوران 
طحارك  دشاع  اتفاصغات  لعجعد  طسعا  اقخطثام  طظ 
أطرغضا،  شطك  شغ  دوراظعا  غتصصعا  طحارضئ  وطخالح 
المفروضئ  الصغعد  طظ  أطرغضا  خففئ  شصث  سطغه  وبظاًء 
سطغعا بسث الترب السالمغئ الباظغئ وجمتئ لعا باشغغر 
السصغثة الصاالغئ والاغ تةغج لطصعات المسطتئ الغاباظغئ 
المحارضئ خارج افراضغ الغاباظغئ، وطظ ذئغسئ الحسإ 
الغاباظغ أظه طظ الحسعب السرغصئ الماططسئ لطظععض، 
شصث اجاطاسئ الغابان خقل سصعد بسغطئ أن تضعن 
خظاسغئ  صاسثة  ولثغعا  السالط  اصاخادات  أضئر  طظ 
طاغظئ تآعطعا أن تساسغث طضاظاعا السالمغئ إذا أرادت.

- دولئ تمطك اإلرادة السغاجغئ ولضظعا لغسئ طططصئ 
لعجعد سعاطض اصاداعا الزروف السغاجغئ واقصاخادغئ 
والاغ تمظسعا طظ الثروج واقظفضاك سظ الثولئ الاغ 
تثور شغ شطضعا. وطبال ذلك إغران الاغ تثور شغ شطك 
تساثثطعا  والاغ  طخالتعا  لعا  تتصص  شعغ  أطرغضا، 
وضغان  والثطغب  افوجط  الحرق  طظطصئ  شغ  ضفجاسئ 
وتئصى  المساعثشئ  الثول  عثه  تثرج  ق  تاى  غععد 
تتئ سئاءتعا أو تاى ق تاةاوز التثود المرجعطئ لعا 
طا غآبر سطى طخالح أطرغضا. إن إغران الحاه ضاظئ دولئ 
تثور شغ شطك برغطاظغا وضاظئ أطرغضا تجاتمعا سطغعا 
تاى اجاطاسئ بمساسثة الثمغظغ طظ ذردعا وتمضغظ 

الثولئ أو الثول الثائرة يف الفطك
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ جالط أبع جئغاانـ 

المااجرة بالثطاء وطظع جعق بعرة الحام وتدتغاتعا 
إلى تئض المحظصئ.

تماغج  سطى  العسغ  بسث  بث  ق  المظع  عثا  ولاتصغص 
الخفعف، الئثء سمطغًا بارتغإ خش الخادصغظ طظ أعض 
الحام وتظصغاعط طظ ضض طظ له ارتئاط بالماآطرغظ، 
بض وطظ ضض طثثوع طا زال ق غمغج بغظ التص والئاذض، 
وق غسرف سثوه طظ خثغصه، وعثا الارتغإ ق بث له 
طظ اجاماع المثطخغظ العاسغظ، وجمع طا آتاعط اهللا 
اهللا  غرضغ  بما  وتسثغرعا  وجععد،  إطضاظغات  طظ 

وتتضغط  الظزام  إجصاط  طظ  اهللا  اشارضه  طا  باتصغص 
اهللا  بتئض  باقساخام  إق  ذلك  غضعن  ولظ  اإلجقم، 

واقلافاف تعل طحروع اإلجقم السزغط.
الصرار  قجاسادة  السسغ  تضطفئ  أن  ُغسطط  أن  ُبث  وق 
طظ  بضبغر  أصض  عغ  وطثاشساه،  الئاذض  وطعاجعئ 
تضطفئ السضعت واقظازار وتأخغر اجاسادة الصرار، شصث 
صال ملسو هيلع هللا ىلص: «َوالَِّذي نَْفِيس ِبَيِدِه لََتأُْمُرنَّ ِبالَْمْعُروِف َولََتْنَهُونَّ َعِن 
الُْمْنكَِر، أَْو لَُيوِشكَنَّ اللَُّه أَْن يَْبَعَث َعلَْيكُْم ِعَقاباً ِمْنُه ثُمَّ تَْدُعونَُه 

 «َفَال يُْسَتَجاُب لَكُْم

ملسو هيلع هللا ىلص؟!  الظئغ  غتئعن  الثغظ  ظزر  ذلك  ضض  غطفئ  ألط 
شغسعدوا  اهللا  لثضر  صطعبعط  تثحع  أن  لعط  غأن  ألط 
ملسو هيلع هللا ىلص  غرشخ  ألط  سمض؟!  ضما  شغسمطعا  خعابعط  إلى 
ولضظه  الضفر؟!  ظزام  ظض  شغ  التضط  شغ  المحارضئ 
أخر سطى أن غأخث التضط ضاطق وصال طصعلاه الحعغرة 
«َحتَّى يُظِْهَرُه اللُه أَْو أَْهلََك ُدونَُه» وذلك شغ طعصش طئثئغ؛ 

إطا جغادة اإلجقم وإطا المعت شغ جئغطه.
طغقده  بثضرى  غتافطعا  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  ذطَإ  عض 
والثشعف،  والطئعل  والرصخات  والجغارغث  بافعازغب 
وضان اآلطر الظاعغ لع أراد ذلك؟! أم أظه ضان غتافض 
باقظاخارات تطع اقظاخارات وبظجول اآلغات وتطئغصعا 
ألط  لطمحضقت؟!  سقج  وإغةاد  العاصع  أرض  سطى 
تصرؤون  إظضط  سمر  الراحث  لطثطغفئ  الغععد  أتث  غصض 
الغععد  طسحر  ظتظ  سطغظا  ظجلئ  لع  ضاابضط  شغ  آغئ 
ْكَمْلُت 

َ
قتثثظا ذلك الغعم سغثا وأحار إلغعا: ﴿اْلَيْوَم أ

اِإلْسَالَم  َلـُكُم  ُت  ْ َوَرِض  ِ ْعَم ِ َعَلْيُكۡم  ْتَمْمُت 
َ
َوأ ِديَنُكْم  َلـُكْم 

عثا  صغمئ  أدرضعا  وتثغبا  صثغما  الضفار  إن  ِديناً ﴾؟ 
حاطض،  طئثأ  وأظه  وتضاططه  وضماله  وسزماه  الثغظ 
ولضظعط لط غآطظعا به إطا سظادا، وإطا تسثا طظ سظث 
أو  وزساطاتعط،  طخالتعط  سطى  ترخا  أو  أظفسعط، 
إخرارا سطى اتئاع أععائعط وحععاتعط. ولعثا شعط 
الاغ  دولاه  إلسادة  غسمض  طظ  وغتاربعن  غتاربعظه 
ملسو هيلع هللا ىلص  الضرغط  الظئغ  بعا  بحر  ضما  سظعط  رغما  جاصعم 
إظعا  وربغ،  إي  ِة»،  النُُّبوَّ ِمْنَهاجِ  َعَىل  ِخَالَفٌة  تَكُوُن  «ثُمَّ 
خثق،  طئحراته  فن  اهللا،  غأذن  تاى  ولضظ  لصائمئ، 
ضغش ق، وعغ وتغ طظ اهللا سالط الشغإ والحعادة. 

 شطعبى لطساططغظ وتسظ طآب

وافدلئ صاذسئ بعجعب اقصاثاء به؟!
أجعة،  وغاثثه  به  شطغصاث  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  تإ  زسط  شمظ 
صئض  الضفار  عثطعا  الاغ  دولاه  بظاء  إلسادة  شطغسمض 
طؤئ سام. شإتغاء ذضرى طعلث الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص لغج بإصاطئ 
وافظاحغث  الصخائث  وإلصاء  والمعرجاظات  التفقت 
بالسغر  وإظما  المعلعغات،  ورصص  التطعغات  وتعزغع 
ق  بالصثة  الصثة  وتثو  خطعة  خطعة  ذرغصه  شغ 

اظتراف سظعا صغث أظمطئ.
تاضما  ضان  بض  شتسإ،  طئطشا  غضظ  لط  ملسو هيلع هللا ىلص  شالظئغ 
ورئغج دولئ غتضط بما أظجل اهللا، وصائث جغح غصاتض 
شغ جئغض اهللا، وجغاجغا سزغما، غرجط الثطط، وغسصث 
المسارك  وغصعد  الصاال  وغسطظ  والعثن،  المساعثات 
والعقة  المساوظغظ  وغسغظ  لطصادة،  افلعغئ  وغسصث 

والمعظفغظ وغصغطعط، وغصئض السفراء وغرشدعط.
طثرجغا  تسطغما  ق  لطظاس  وغسطمه  اإلجقم  غئطس  ضان 
إلصاء  أو  الثطاغ  شغ  لطمسطعطات  تحعا  أو  أضادغمغا 
أتضاطه  طظجق  بض  وضفى،  السغعن  بعا  تثطع  طعاسر 
بعا  طتصصا  المحاضض،  بعا  طسالةا  العصائع،  سطى 
الثظغا  شغ  لغسسثعط  المفاجث،  بعا  ودارئًا  المخالح 
ق  غتثرون،  لسطعط  الثغظ  شغ  غفصععط  واآلخرة. 
أو  طدشعذئ  أجطعاظات  أو  طاترضئ  ضائا  لغضعظعا 

سطماء ق غسمطعن بسطمعط.
اهللا  طظ  ضااب  شغ  حاطض،  طاضاطض  ضاطض  بثغظ  جاء 
تئغاظا لضض حغء، بّغظ طةمطه، وخخص أو صغث بسخ 
شغه،  بأخض  شرسا  وألتص  طططصا،  أو  ساطا  شغه  جاء  طا 
طظ اهللا.  وتغ  شضض ذلك  شغه،  لط غرد  بتضط  جاء  أو 

شاضامطئ طخادر الحرغسئ بسظاه طع الضااب.

تامئ ضطمئ السثد: طعلث الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص طعلث أطئ ودولئ

افتتاح أول معبد لعبدة البقر فی اإلمارات
بتکلفۀ ١٦ ملیون دوالر

الدستور االنتقالی فی السودان وإرهاصات التسویۀ

کتلۀ الوعی فی جامعۀ بولیتکنک 
تشارك فی وقفۀ تضامنیۀ مع األسرى



 افربساء ١٦ طظ ربغع افول ١٤٤٤عـ المعاشص ١٢ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠٢٢ طـ٤     السثد ٤١٢

بغظما ظرى الثول الطغئرالغئ شغ الشرب وشغ أطاضظ أخرى تاثععر طظ أزطئ إلى أخرى وطع طحاضض اجاماسغئ 
وأخقصغئ ضثمئ، وعثا غحمض وباء السظش ضث المرأة وضثلك تسعظاطغ افجر المفضضئ، تغث تاسرض واتثة 
الةظسغ  لطاترش  ابظاغظ  ضض  طظ  واتثة  تسرضئ  بغظما  لطسظش،  افوروبغ  اقتتاد  شغ  ظساء  بقث  ضض  طظ 
(الةاردغان  جابص  أو  تالغ  حرغك  غث  سطى  أغام  بقبئ  ضض  اطرأة  ُتصاض  شرظسا،  شغ  افوروبغئ).  (المفعضغئ 
٢٠١٩)، بغظما شغ أطرغضا ُتصاض ظتع ٣ ظساء غعطغًا بسئإ السظش المظجلغ (طضاإ السثل)... وظتظ ظرى ذلك 
ظصعل: إن السئغض العتغث لئظاء طساصئض طحرق لطمرأة عع الاطئغص الضاطض والختغح لقجقم. شإن أي حثص 
غثرس عثا الظزام بطرغصئ طعضعسغئ، وخالغئ طظ افجاذغر وافضاذغإ اقجاسمارغئ، جعف غثرك أن لثغه 
وضمان  السظش،  طظ  وتماغاعا  المةامع،  شغ  المرأة  اتارام  لارجغت  الجطظ  طر  سطى  بًا  وُطةرَّ طعبعصًا  ظعةًا 
وعثه  واقجاماسغئ.  والصاظعظغئ  والاسطغمغئ  واقصاخادغئ  السغاجغئ  التصعق  طظ  جئتاظه  اهللا  وعئعا  طا  ضض 
لطافاوض. صابطئ  غغر  شعغ  وبالاالغ  تثدعا  تسالى  اهللا  فن  سظعا  غاثطى  أن  غتضمعا  لمظ  غةعز  ق  تصعق 

الاظمغئ  بعزارة  ضرغمئ"  تغاة  لـ"طئادرة  المرضجغئ 
سثد  "إن  صالئ:  الضرغط  جاد  وقء   ،٢٠٢٠ المتطغئ 
الصرى الاغ تجغث شغعا ظسئئ الفصر شغ طخر سظ ٥٠٪ 
الثولغ  الئظك  سظ  دراجئ  وشغ  صرغئ".   ١٠٠٠ بطس 
٢٠٢٠ جاء شغعا: "أن ظتع ٦٠٪ طظ جضان طخر إطا 
الفصراء  ظسئئ  أن  والتصغصئ  اتاغاجًا"،  أضبر  أو  شصراء 
غثسغ  ضما  تئاذآ  شغ  ولغج  ازدغاد،  شغ  طخر  شغ 
والثلغض  التضعطئ؛  باجط  الظاسصغظ  اإلسقطغغظ  بسخ 
المآجسات  طظ  اصارضئ  ضطما  الثولئ  أن  ذلك  سطى 
وزادت  السطع،  بسخ  سظ  الشطاء  رشسئ  الثولغئ، 
خظثوق  حروط  تسإ  افجسار؛  ورشسئ  الدرائإ 
الظصث الثولغ والعغؤات المصرضئ افخرى. وصث بطشئ 
صغمئ الثغعن الثارجغئ شصط ظتع ١٥٧,٨ ططغار دوقر 
لطسام التالغ ٢٠٢٢، ضما بطشئ صغمئ أصساط طا غارتإ 
ططغار   ٢٠ تعالغ  وخثطات  ربا  طظ  الثغظ  عثا  سطى 
وضاظئ  المرضجي،  الئظك  لئغاظات  وشصًا  وذلك  دوقر؛ 
طخر صث أبرطئ اتفاصا طع خظثوق الظصث الثولغ شغ 
ظعاغئ السام ٢٠١٦ تخطئ بمعجئه سطى صرض بصغمئ 
إجرائعا  طصابض  جظعات،  بقث  لمثة  دوقر،  ططغار   ١٢
إخقتات اصاخادغئ؛ حمطئ تترغر جسر الخرف، ورشع 
الثسط سظ العصعد، وتطئغص ضرغئئ الصغمئ المداشئ. 
وباء  اظاحار  أسصاب  شغ  آخر  صرض  سطى  تخطئ  ضما 
ضعشغث-١٩ لمعاجعئ اآلبار اقصاخادغئ لطعباء، بصغمئ 

تعالغ ٨ ططغارات دوقر.
٤- ازدغاد دائرة الصمع والزطط؛ شصث صام الظزام شغ 
طظ  وتحغئ  بتمقت  السابصئ  السظغظ  طر  سطى  طخر 
الصمع واإلرعاب والسةظ واإلسثاطات. شفغ الثمسغظات 
طخر  جةعن  حعثت  الماضغ  الصرن  طظ  والساغظات 
ضان  بالةمطئ  وإسثاطات  رعغئئ،  الصمع  طظ  تمقت 
سطى رأجعا طا صام به سئث الظاخر طظ إسثام السالمغظ 
جغث صطإ وسئث الصادر سعدة رتمعما اهللا. وشغ سعث 
أتضام  بطشئ  السغسغ  الفااح  سئث  التالغ  الرئغج 
ُظّفثت  تضط،   ١٠٠٠ طظ  أضبر   ٢٠١٤ طظث  اإلسثام 
تضط  وُأّغث  شصط،  جظعات  أربع  خقل  تالئ   ٤٣ طظعا 
اإلسثام ظعائغا سطى ٥٠ آخرغظ، وذلك تسئما ذضره 
طعصع الةجغرة ظئ باارغت ٢٠١٩/٢/٢٨. وذضر طعصع 
سربغ ٢١ باارغت ٢٠٢١/٩/١٨ سظ طظزمات تصعصغئ 
طخرغئ: "أحارت إلى ارتفاع تخغطئ وشغات المساصطغظ 
داخض السةعن المخرغئ، إلى ١٠٩٥ طساصق، الظسئئ 
افضئر طظعط طظ السغاجغغظ المساصطغظ طظث اقظصقب 
السسضري سام ٢٠١٣". ولفئ تصرغر لمظزمئ "ضعطغاغ 
غعطا   ٣٦ خقل  وشغات   ١٠ رخث  إلى  جساج"،  شعر 
شصط، شغ السام ٢٠٢١، بعاصع وشاة ضض ٣ أغام تصرغئا. 
وشغ تصرغر لطةجغرة ظئ باارغت ٢٠٢١/٤/١١ جاء شغه: 
سما  طساصطئ  طخرغئ  تصعصغئ  لمظزمئ  تصرغر  "ضحش 
المخرغئ،  السةعن  شغ  الخسئئ  بافوضاع  وخفعا 
طحغرا إلى تجاغث أسثاد السةعن والسةظاء طظث بعرة 
السربغئ  الحئضئ  أخثرته  الثي  الاصرغر  وجاء   .٢٠١١
لمسطعطات تصعق اإلظسان: تتئ سظعان "شغ اظازارك: 
٧٨ جةظا، بغظعط ٣٥ بسث بعرة ضاظعن الباظغ/غظاغر.. 
طخر".  شغ  والسةعن  لطسةظاء  الخسئئ  افوضاع  سظ 
وأوضح الاصرغر أن سثد السةعن الةثغثة الاغ خثرت 
صرارات بإظحائعا بسث بعرة ضاظعن الباظغ/غظاغر وتاى 
رئغسغا  جةظا   ٤٣ إلى  تداف  جةظا،   ٣٥ بطس  اآلن، 
سثد السةعن  لغخئح  الباظغ/غظاغر؛  ضاظعن  بعرة  صئض 
افجاجغئ ٧٨ جةظا. وصّثرت المظزمئ التصعصغئ سثد 
السةظاء والمتئعجغظ اتاغاذغا والمتاةجغظ شغ طخر 
تاى بثاغئ آذار/طارس ٢٠٢١ بظتع ١٢٠ ألش جةغظ، 
بغظعط ظتع ٦٥ ألش جةغظ وطتئعس جغاجغ، وظتع 
اتاةازعط.  أجئاب  لمسرشئ  تاعخض  لط  طتاةج  ألش 
إجماق  سطغعط  المتضعم  السةظاء  سثد  أن  صثرت  ضما 
بطس ظتع ٨٢ ألش جةغظ، شغما غئطس سثد المتئعجغظ 

اتاغاذغا تعالغ ٣٧ ألش طتئعس"  غائع...

ِيف  وُء  السُّ ظََهَر  «إَِذا  صال:  ملسو هيلع هللا ىلص  الظَِّئغَّ  ِبِه  َتْئُطُس  َساِئَحَئ  َسْظ 
َأْعُض  َوِشغِعْط  َصاَلْئ:  بَأَْسُه»  اْألَْرِض  ِبأَْهِل  اللَُّه  أَنَْزَل  اْألَْرِض 
؟ َصاَل: «نََعْم، ثُمَّ يَِصريُوَن إَِىل َرْحَمِة اللَِّه  َذاَسِئ اهللاَِّ َسجَّ َوَجضَّ

تََعاَىل». رواه أتمث.
إن الثاشع وراء الضاابئ تعل عثا افطر عع طصثار تةط 
المسطمغظ  أبظاء  تساعثف  الاغ  الحرجئ  العةمئ 
وأخقصعط  صغمعط  وطةامساتعط،  أجرعط  وبظاتعط، 
الفاضطئ، وإن رعط افضابر المةرطغظ طظ جاجئ وصادة 
تساعثف  وطاقتصئ  طاسارسئ  براطب  سطى  غسمطعن 
وذعارة  سفئ  طظ  سظه  غظئبص  طا  وضض  وأعطه  اإلجقم 
وْا  ﴿َودُّ والفساد  الرذغطئ  شغ  إغراصظا  غاغاعط  وحرف، 
ْم  ُ ْ ِم ِخُذوْا  َتتَّ َفَال  َسَواًء  َفَتُكوُنوَن  َكَفُروْا  َكَما  َتْكُفُروَن  َلْو 
ْوِلَياَء﴾. وعثه الئراطب تثدع بحضض طئاحر لما غسمى  أَ
طظزمئ افطط الماتثة تتئ طسمى البصاشئ والتدارة 
والمثظغئ، وأداة الاظفغث عغ أظزمئ التضط السمغطئ شغ 
ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  وخفعط  وزسماء  صادة  طظ  المسطمغظ  بقد 
بالروغئدات، أي الااشه الثي غاضطط شغ أطر الساطئ. وإن 
بفسض  وغافاخرون  بالمساخغ  غاسجزون  الصادة  عآقء 
غفارق  ق  ذٍل  إلى  أوخطعط  طا  وتماغاعا،  المظضرات 
صطعبعط، شصادوا ضض سمض غشرس الثغابئ؛ شمظسعا افب 
وافخ طظ الشغرة سطى حرف ابظاه أو أخاه والجوج سطى 
"السظش  طسمى  تتئ  صعاظغظ  لثلك  ووضسعا  زوجاه، 
افجري" طظ ذرف افب أو الجوج... طسارضغظ ظخعص 
ضااب اهللا تسالى وجظئ رجعله ملسو هيلع هللا ىلص، تاى اتعمعا الثغظ 
بالسظش واإلرعاب، وأن عثه الاحرغسات ق تخطح لعثا 
الجطان وق تاماحى طع تدارة الشرب والمثظغئ التثغبئ! 
نَّ  ُ نَّ َفِعُظو ُ ُشوَز ُ ي َتَخاُفوَن  ِ

شاهللا تسالى غصعل: ﴿َوالالَّ
َطْعَنُكْم َفَال َتْبُغوا 

َ
نَّ َفِإْن أ ُ و ُ ََضاِجِع َواْضِر

ْ
 ِ امل

نَّ ُ ُرو ُ ْ َوا
يًال﴾. وصال ملسو هيلع هللا ىلص وعع غتمغ افجرة طظ الثاخض  ِ نَّ َس ِ ْ َعَل
 ، بُوُهْم َعلَْيَها لَِعْرشٍ َالِة لَِسْبعٍ، َواْرضِ شصال: «ُمُروا أَبَْناَءكُْم ِبالصَّ

ُقوا بَْيَنُهْم ِيف املََضاِجعِ». َوَفرِّ
شضاظئ الثغابئ طثعئعط والاعاك والسري دغظعط تاى 
غترطعط اهللا تسالى الةظئ أو رغتعا، صال ملسو هيلع هللا ىلص: «ثـََالٌث َال 
يَْدُخلُوَن الَْجنََّة َوَال يَْنظُُر اللَُّه إِلَْيِهْم يَْوَم الِْقَياَمِة: الَْعاقُّ َوالَِديِْه، 
يُّوُث». رواه أتمث.  َجاِل، َوالدَّ لَُة الُْمَتَشبَِّهُة ِبالرِّ َوالَْمْرأَُة الُْمَرتَجِّ
وعع الثي ق غشار سطى سرضه. وصال ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ اللََّه يََغاُر، 
َم َعلَْيِه» الُْمْؤِمُن َما َحرَّ َوإِنَّ الُْمْؤِمَن يََغاُر، َوَغرْيَُة اللَِّه أَْن يَأيِْتَ 

رواه طسطط والئثاري.
واضح  بحضض  غةث  التثغبغظ  عثغظ  شغ  الظاظر  إن 
رب  اهللا  وتغ  إلى  طعجعئ  عثه  الحرجئ  العةمئ  أن 
السالمغظ، والظاظر إلى عثه افتثاث الماسارسئ والظحطئ 
لطةمسغات الظسعغئ والمسسضرات الخغفغئ والسفر إلى 
الثارج طظ غغر طترم والثخعل إلى المسابح المثاططئ، 
والمزاعر الاغ ظراعا لثى الفاغات المارجقت المائرجات 
المساعارات المافطاات طظ الرصابئ افبعغئ وافخعغئ أو 
الجوجغئ إق رصابئ طظ غسسى إلى عثطعظ وتثطغرعظ 
(أي افظزمئ والمآجسات الاغ تحةع سطى عثا افطر). 
السراوغض  غطئسعن  الثغظ  الحئاب  طع  التال  وضثا 
شغ  الفدغئ  أو  الثعئغئ  السقجض  وغدسعن  المصطسئ 
وق  تثث  وأظعشعط  آذاظعط  شغ  افصراط  أو  أسظاصعط 
له  واغاغال  السالمغظ  رب  دغظ  سطى  اساثاء  إظه  ترج، 
سظثطا تظاعك ترطاته وتسطض أتضاطه وتشغإ سظ العاصع 
رب  اهللا  إن  والثغمصراذغئ!  والمثظغئ  الترغئ  بثسعى 
ْن  ِ السالمغظ غصعل سطى ضض عثه الجخارف والمطثات: ﴿َو
 َن ِق َك ِلْلُمتَّ ِ

ّ ْنَيا َواْآلِخَرُة ِعْنَد َر َياِة الدُّ َ ْ َّا َمَتاُع ا
َ
لُّ َذِلَك مل ُ

ٌن  َو َلُھ َقِر ُ ْض َلُھ َشْيَطانًا َف ْحَمِن ُنَقّيِ ْعُش َعْن ِذْكِر الرَّ َ َوَمْن 
َتُدوَن﴾. ْ ْم ُم ُ َّ

َ
ْحَسُبوَن أ َ يِل َو ِ

ْم َعِن السَّ ُ َ و ْم َلَيُصدُّ ُ َّ ِ  َو

إشساد افجرة املسطمئ اغاغال لطثغظ
ـــــــــ بصطط: افجااذ جسغث الضرطغـ  ــــــــــ

غعم  التساب،  غعم  تثضرت  عض  الضرغط:  الصارئ  أغعا 
الرجعع لطعصعف بغظ غثي اهللا تسالى، غعم الئتث سظ 
شغعا  دطرت  الاغ  الثظغا  شغ  أسمالك  طظ  غثطخك  أطر 
دغظك وأشسثت شغعا تغاتك واحارضئ طع الحغاذغظ 
وتجبعط شغ ضض افسمال الصثرة غعم ق غظفع الظثم أو 
َنَك  ْ َ ِ َو َّ ِإَذا َجاَءَنا َقاَل َيا َلْيَت َبْي الاقوم؟ صال تسالى: ﴿َح
ُن  َوَلْن َيْنَفَعُكُم اْلَيْوَم ِإْذ َظَلْمُتْم  َس اْلَقِر ْ ِن َفِب ْ َْشِرَق ْعَد املْ ُ

ُكوَن﴾. ِ
َ ُكْم ِ اْلَعَذاِب ُمْش

نَّ
َ
أ

وتاى  واإلشساد  الفساد  عثا  لضض  ظاخثى  وتاى 
وأن  وجض  سج  ربظا  وحرغسئ  دغظظا  اغاغال  طظ  ظمظسعط 
غطمسعا طسالط جظئ تئغئظا طتمث ملسو هيلع هللا ىلص، ق بث طظ شدح 
طثططاتعط وضحش أجالغئعط والاسرض لعط بحضض 
طئاحر وطضحعف فظعط لط غسعدوا غتاربعظظا طظ وراء 
وضراطاظا  وسجظا  دغظظا  غساعثشعن  إظعط  بض  تةاب، 
وصغمظا ورشساظا خراتئ، واهللا تسالى أطرظا أن ظامسك 
ِإَلْيَك   َ ِ و

ُ
أ ِذي  ِبالَّ ﴿َفاْسَتْمِسْك  تسالى:  شصال  ذلك  بضض 

ُھ َلِذْكٌر َلَك َوِلَقْوِمَك َوَسْوَف  نَّ ِ َ ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم  َو َك َع ِإنَّ
ُلوَن﴾. ْسأَ ُ

عثا أطر اهللا تسالى لظئغظا ملسو هيلع هللا ىلص ولظا؛ أن ظامسك بالعتغ 
وأن ظطغع اهللا تسالى ورجعله ملسو هيلع هللا ىلص وأن ظافاسض طع عثا 
إغماظظا  غجداد  تاى  واتارام  وتصثغر  تٍإ  بضض  الثغظ 
 َ َّ ِطيُعوا 

َ
وظامغج بخفئ المآطظغظ تصا. صال تسالى: ﴿َوأ

 ُ َّ ِذيَن ِإَذا ُذِكَر  ُْؤِمُنوَن الَّ
ْ
َما امل َن  ِإنَّ َوَرُسوَلُھ ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِن

ْم  ِ ِ
ّ َ َر ْم ِإيَمانًا َوَع ُ ْ ْم آَياُتُھ َزاَد ِ ْ َذا ُتِلَيْت َعَل ِ ْم َو ُ ُ َوِجَلْت ُقُلو

ْم ُيْنِفُقوَن  ُ ا َرَزْقَنا َالَة َوِممَّ ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ ُلوَن  الَّ َّ َيَتَو
ْم َوَمْغِفَرٌة  ِ ِ

ّ ْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َر ُ ُْؤِمُنوَن َحّقًا َل
ْ
ُم امل ُ وَلِئَك 

ُ
 أ

ٌم﴾. َوِرْزٌق َكِر
إظعط غتاربعن شطرة اهللا الاغ شطر الظاس سطغعا، إظعط 
حغاذغظ شغ جبمان إظج، وصث أطرظا اهللا تسالى بسثم 
ُلوا  ُ اُس  ا النَّ َ ُّ

َ
اتئاع خطعات الحغطان، شصال تسالى: ﴿َيا أ

ُھ  ْيَطاِن ِإنَّ ِبُعوا ُخُطَواِت الشَّ َّ بًا َوَال َت ْرِض َحَالًال َطّيِ
َ
ِ اْأل ا  ِممَّ

ْن َتُقوُلوا 
َ
وِء َواْلَفْحَشاِء َوأ ُمُرُكْم ِبالسُّ

ْ
َما َيأ ٌن  ِإنَّ َلُكْم َعُدوٌّ ُمِب
ْعَلُموَن﴾. َ ِ َما َال  َّ  َ َع

إن ضض طا غتثث شغ عثه العةمئ عغ صعل سطى اهللا 
بما ق غسطمعن، غظخئعن أظفسعط آلعئ سطى السالط تاى 
جابر  سظ  طسطط  سظث  الختغح  شغ  جاء  ولصث  غثطروه. 
رضغ اهللا سظه صال: صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ إِبْلِيَس يََضُع 
ايَاُه، َفأَْدنَاُهْم ِمْنُه َمْنِزلًَة أَْعظَُمُهْم  َعْرَشُه َعَىل الاَْمِء ثُمَّ يَْبَعُث َرسَ
ِفْتَنًة، يَِجيُء أََحُدُهْم َفَيُقوُل: َفَعلُْت كََذا َوكََذا، َفَيُقوُل: َما َصَنْعَت 
ْقُت بَْيَنُه  َشْيئاً! َقاَل: ثُمَّ يَِجيُء أََحُدُهْم َفَيُقوُل: َما تََركُْتُه َحتَّى َفرَّ
َوبنَْيَ اْمَرأَتِِه. َقاَل: َفُيْدنِيِه ِمْنُه َويَُقوُل: نِْعَم أَنَْت». قتر أخغ 
المسطط أن طظ أسزط الفاظ عثم افجرة والافرغص بغظ 
الجوجغظ وتحرغث افوقد والاتطض طظ الصغط والفدغطئ 

والسفئ والطعارة.
أغعا المسطمعن: إن عثه العةمئ الحرجئ ق غاخثى 
وجغحعا  الثقشئ  دولئ  جعى  المططعب  الاخثي  لعا 
التاطض لثسعة اإلجقم والتاطغ لئغداعا، وضض طسطط 
غةإ أن غضعن طدططسا بمسآولغاه وطامسضاً بافطاظئ 
َعْن  َمْسُئوٌل  َوكُلُّكُْم  َراعٍ  «كُلُّكُْم  اإلجقم  إغاعا  تمطه  الاغ 
َرِعيَِّتِه...»، غةإ سطغه الاخثي لعثه الئراطب الاغ تثطر 
جمغع  سطى  واجإ  الاخثي  وعثا  وتشااله،  الثغظ 
افطئ رجاق وظساًء، والضض طثسع لطعصعف أطام التضام 
الروغئدات الثغظ ق غسرشعن لطثغظ ترطئ وق غصثرون 
افسراض شعط الحر بسغظه وعط الثطر الثاعط، شإذا لط 
ظسمض سطى الاخثي لعط ذالظا سصاب اهللا تسالى. صال 
ملسو هيلع هللا ىلص: «َما ِمْن َقْوٍم يُْعَمُل ِفيِهْم ِبالَْمَعاِيص ُهْم أََعزُّ ِمْنُهْم َوأَْمَنُع َال 

 ُهْم اللَُّه ِبِعَقاٍب» ابظ طاجه ُوَن إِالَّ َعمَّ يَُغريِّ

وخطظا شغ التطصئ السابصئ سظث تحثغص العضع داخض 
طخر، والثطط بسغثة المثى الاغ وضسعا اقجاسمار؛ 
أرض  داخض  جثري  تتعل  تخعل  تطعغص  أجض  طظ 
طخر؛ بتغث ق تظفطئ شغه افطعر طظ أغادي اقجاسمار، 
سظث  السام  اقظفةار  طظع  طتاولئ  ظفسه  العصئ  وشغ 
الحسإ؛ بسئإ ازدغاد الدشعط شغ جمغع المةاقت. 
وصئض ذضر الثطط وافجالغإ اقجاسمارغئ ضث أرض 
شغ  تسغحه  الثي  العاصع  تحثغص  طظ  بث  ق  الضظاظئ 
عثه افغام، وأعط افطعر الاغ ُتّحثص واصسعا عثه 
السغاجات  وشغ  افتثاث،  تسارع  شغ  وتآبر  افغام، 

والثطط الاغ غرجمعا الشرب لعا:
ذضرظا  شصث  طخر؛  شغ  اإلجقم  ظتع  السام  الاعجه   -١
الاعجه  سطى  تغ  حاعث  وعغ  الاترغر،  طغثان  صخئ 
الضئغر سظث أعطعا ظتع اإلجقم، وبافخص ظتع تطئغص 
ططغعن  وحعثعا  تخطئ  الاغ  العصفئ  سظث  الحرغسئ، 
طغثان  شغ  الحرغسئ"  تطئغص  "جمسئ  جمغئ  غجغث  أو 
الاترغر. وعثا افطر غضحش سظ خغر سزغط سظث أعض 
وجائض  ضض  رغط  ذغئعن  خغرون  شأعطعا  الضظاظئ؛ 
وتارغت  لقجقم.  والضغث  والخث  والاةعغض  الادطغض 
طخر التثغث حاعث سطى عثا افطر؛ طظ تغث الترضات 
اإلجقم  حسار  وتمطئ  شغعا،  برزت  الاغ  السثغثة 
ولعاء الاشغغر سطى أجاجه. وصث ضان الاعجه السام سظث 
طسزط صادة الةغح المخري سئر السظغظ السابصئ عع 
اظطقصا  وشطسطغظ؛  افصخى  تترغر  أجض  طظ  الترب 
طظ تئعط لقجقم، وضرععط لغععد افسثاء. وطا زال 
افطر ضثلك رغط الزطط والصعر والاسطط والسةعن؛ 
طا زالعا غتئعن اإلجقم، ولع تخض أي اجافااء سطى 
 ٪٩٥ سطى  غجغثون  باإلجقم  المطالئعن  لضان  ذلك 

طظ ساطئ الظاس أو غجغث.
٢- طا خطفاه البعرة جظئ ٢٠١١ طظ ظصمئ سارطئ سطى 
الظزام ورجاقته؛ خاخئ سمطغات الصمع العتحغئ الاغ 
جرت شغ طغثان الاترغر وغغره طظ افطاضظ. وضثلك 
طا غصعم به الظزام طظ طتاوقت ظحر الفاظ بغظ أبظاء 
طخر؛ خاخئ طسألئ الافةغرات ضث افصئاط، وطتاولئ 
شغ  ضثلك  غةري  وطا  بالمسطمغظ،  ذلك  إلخاق 
السرغح وجغظاء بسئإ السمطغات السسضرغئ ضث ضغان 
غععد طظ تطك المظطصئ، وطظ وجعد طسارضئ صعغئ 
أعض  زال  شما  عظاك.  المعجعدة  الصئائض  سظث  لطظزام 
اصارشعا  الاغ  والةرائط  افتثاث  آقم  غسغحعن  طخر 
الظزام شغ طغثان الاترغر وغغره شغ المثن المخرغئ.
٣- الفصر المثصع والئطالئ الماظاطغئ بغظ أبظاء طخر، 
إجراءات،  طظ  راشصعا  وطا  ضعروظا  شارة  شغ  وخاخئ 
راشصعا  وطا  التالغئ،  افوضراظغئ  الترب  شارة  وشغ 
وارتفاع  الصمح،  باعرغث  تاسطص  إجراءات  طظ  أغدا 
افجسار، وطظ ظصص حثغث شغ التئعب داخض طخر. 
بضاربئ  تظثر  طخر  داخض  الفصر  طسألئ  أن  والتصغصئ 
بسخ  تحغر  تغث  باقظفةار،  أغدا  وتظثر  تصغصغئ، 
تسإ  السام  عثا  بطشئ  الفصر  ظسئئ  أن  اإلتخاءات 
ضما  التصغصغئ  الظسئئ  طع أن   ،٪٣٠ الرجمغئ  الةعات 
الرصط  عثا  تاةاوز  اقصاخادغغظ  الثئراء  بسخ  غصعل 
طصارظئ طع التث افدظى لطمئطس الضاشغ لسث اتاغاجات 
الفرد؛ وعع طا غسمى بثط الفصر، وعع ٨٥٧ جظغعا 
حعرغا!  أطرغضغا  دوقرا   ٤٤ غصارب  طا  أي  طخرغا؛ 
وعثه الظسئئ المعخعشئ طظ طراضج اإلتخاء الرجمغئ 
تتئ  غسغحعن  طخري  ططغعن   ٣٠ تعالغ  أن  طسظاعا 
ذلك  طظ  أسطى  الختغتئ  الظسئئ  أن  طع  الفصر،  خط 
بضبغر؛ فن ظسئئ الئطالئ تسإ اإلتخاءات الرجمغئ 
تجغث ٧٪ وعثه الظسئئ تداف إلى ظسئئ الفصر شاخض 
الرجمغئ  اإلتخاءات  عثه  أن  طع   ،٪٣٧ تعالغ  إلى 
ق  السربغ  السالط  شغ  افظزمئ  فن  دصغصئ  غغر  عغ 
شفغ  حسعبعا.  تسغحعا  الاغ  المأجاة  تةط  تضحش 
بسخ المظاذص شغ طخر تخض ظسئئ الفصر إلى ٤٠٪ 
وظسئئ الئطالئ إلى ٥٠٪، شفغ تصرغر لمثغرة العتثة 

طخر الضظاظئ واملآاطرات املاسثدة
إلجعاض السمض اإلجقطغ!!

(التطصئ البالبئ)
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ 

تطبیق اإلسالم هو السبیل الوحید لنیل المرأة کرامتها وحقوقها

والطائرات  الئالغساغئ  بالخعارغت  طضبش  بصخش  ٢٨-٢٠٢٢/٩/٢٩م  والثمغج  افربساء  غعطغ  إغران  صاطئ 
المسغرة المفثثئ فصدغئ تابسئ لمتاشزاغ أربغض والسطغماظغئ، طساعثشئ طصار فتجاب ضردغئ طسارضئ. جاء 
حمالغ  الارضغ  لطظزام  المسارض  الضردجااظغ  السمال  تجب  لمعاصع  الارضغئ  الطائرات  صخش  طع  طاجاطظا  ذلك 
دععك. وضثلك تسرض طتغط المظطصئ الثدراء المتخظئ وجط بشثاد غعم افربساء إلى صخش خاروخغ سظ 
بسث، تغث جصطئ سطغه بقث صثائش عاون، وإن صثغفئ عاون جصطئ بمتغط طةطج الظعاب السراصغ بغظما 
ضاظئ تةري وصائع جطسئ اظاثاب ظائإ أول لرئغج المةطج خطفا لطمساصغض سظ الاغار الخثري تاضط الجاططغ. 
طظ جاظئه صال بغان ختفغ خادر سظ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السراق: "وطع ضض عثه الفعضى 
ظرى طثى ترص تبالئ الضاض السغاجغئ سطى سصث جطسئ الئرلمان وتحضغض التضعطئ، غغر آبعغظ لما غةري، وضأن 
عثه افتثاث تصع شغ بقد طا وراء المتغطات! شعط غغر طسظغغظ بالئطث وق بأعطه، وصث جسطعا جض اعاماطعط 
تحضغض التضعطئ وتصسغط التصائإ العزارغئ، والاغ طظ خقلعا تاط جرصئ الئطث، خاخئ وأن لسابعط غسغض سطى طا 
أسطظه ظائإ طتاشر الئظك المرضجي السراصغ سمار خطش، شغ ٨/٢١ سظ وجعد شائخ طظ اتاغاذغات الظصث افجظئغ 
بطعغعا ٩٠ ططغارًا بظعاغئ السام، وأضاف خطش، لعضالئ افظئاء السراصغئ  بالئقد تةاوزت ٨٠ ططغار دوقر طاعصساً 
الرجمغئ، أن اتاغاذغات الئظك طظ الثعإ زادت ٣٠ ذظاً لاسةض أضبر طظ ١٣١ ذظاً شغ المةمض". وتابع الئغان: 
"طما تصثم غائغظ لطصاخغ والثاظغ طثى اجاعاظئ عثه الطشمئ السغاجغئ بثم الحسإ السراصغ وتغاته، عثه 
الطشمئ الاغ صثطعا المتاض افطرغضغ طظث اتاقله السراق سام ٢٠٠٣م وإلى اآلن، والاغ وسث طظ خقلعا بسراق 
جثغث، وصث خثق، شصث رأغظا سراصا جثغثا تسمه الفعضى، وتظاحر شغه الةرغمئ والمثثرات، وغرتع شغه الطخعص 
والمةرطعن، وعثا طاعصع طظ طتاض لغج لثغه بداسئ غغر الرذغطئ، وعض غاأطض أتث الرغح الطغإ طظ ظاشت الضغر؟!"

العراق الجدید کما وعدت به أمریکا


