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غا  الظخرة...  أعض  غا  والمظسئ...  الصعة  أعض  غا 
جغعش المسطمغظ

ألغج طظضط ُطْخَسُإ ْبُظ ُسَمْغٍر، وَأْجَسُث ْبُظ ُزَراَرَة، َوُأَجْغُث 
ْبُظ ُتَدْغر، وجسُث بظ طساذ الثغظ ظخروا اهللا جئتاظه 
ورجعله ملسو هيلع هللا ىلص شفازوا شغ الثظغا واآلخرة؟ تاى إن سرش 
الرتمظ صث اعاج لمعت جسث بظ طساذ لظخرته دغظ 
َجِمْسُئ  َسْظُه،  اهللاَُّ  َرِضَغ  َجاِبٍر  َسْظ  الئثاري  أخرج  اهللا، 
ُمَعاٍذ»...  بِْن  َسْعِد  لَِمْوِت  الَْعْرُش  «اْهَتزَّ  َغُصعُل:  ملسو هيلع هللا ىلص  الظَِّئغَّ 
وأعض  ورجعله  اهللا  غظخر  رحغث  رجض  طظضط  أشطغج 
تضئِّروا  أن  طظضط  تظازر  تظازرضط،  افطئ  إن  دسعته؟ 
لضط،  شغعططعا  بأغثغضط  الراغئ  وتثفَص  طسضط،  شاضئَر 
الراحثة  الثقشئ  وتصغط  افطُئ،  تظعُخ  وتثه  وبعثا 
لطسالط  وتتمُطه  الثاخض  شغ  اإلجقم  تطئُص  الاغ 
 جئتاظه: ﴿إِنَّا َجَْنرُصُ 

ُ
بالثسعِة والةعاد، شغظخُرعا اهللا

ْشَهاُد﴾.
َ ْ
ْغَيا َويَْوَم َفُقوُم األ ُّ ََياةِ ا

ْ
ِيَن آَمُنوا يِف احل َّ ُرُسلََنا َوا

طظ  طقئضٌئ  تظجل  لظ  أظه  ظثرك  إظظا  اهللا:  جظث  غا 
اإلجقم  غسج  جغحاً  السماء تصغط لظا خقشئ وتصعد لظا 
والمسطمغظ وإظما غظجل اهللا جئتاظه طقئضًئ تساسثظا 
التغاة  قجاؤظاف  وإخقص  وخثق  بةث  سمطظا  إذا 
وسث  وعغ  الثقشئ،  وإصاطئ  افرض  شغ  اإلجقطغئ 
رجعل  وتثغث  جئتاظه  اهللا  ضااب  شغ  طضثوب  غغر 
إصاطئ  بأن  الصائطغظ  صعُل  ذلك  شغ  غآبر  وق  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا 
الثقشئ الغعم ضرب طظ الثغال، بض التصغصئ عغ أن 
الصائض بأن إصاطئ الثقشئ خغال عع الساسغ إلى خغال، 
أطا إصاطئ الثقشئ شعغ تصغصئ ق بث واصسئ بإذن اهللا، 

تآضثعا تصائص أربع:
ِمْنُكْم  َءاَمُنوا  ِيَن  َّ ا  َُّ اهللا ﴿َوَعَد  اهللا:  طظ  وسث  شأوقً: 
َكَما  ْرِض 

َ ْ
األ يِف  لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم  احِلَاِت  الصَّ َوَعِملُوا 

ِيَن ِمْن َقْبلِِهْم﴾. َّ اْسَتْخلََف ا
وباظغاً: بحرى طظ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بسعدة الثقشئ سطى 
طظعاج الظئعة بسث عثا المطك الةئري، غصعل ملسو هيلع هللا ىلص: «...ثُمَّ 
تَكُوُن ُملْكاً َجْربِيًَّة َفَتكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا 
ِة» ُبطَّ َجَضَئ  َشاَء أَْن يَْرَفَعَها ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

ملسو هيلع هللا ىلص. أخرجه أتمث سظ تثغفئ.
وبالباً: أطئ تغئ شاسطئ خغُر أطئ أخرجئ لطظاس: ﴿ُكْنُتْم 
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن 

ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َخرْيَ أ

إصاطئ  سظ  عثأت  وإن  شعغ   ﴾َِّ بِاهللا َوتُْؤِمُنوَن  الُْمْنَكِر 
الثقشئ غعطاً، شما عغ إق عثأُة الرئئال صئض َظفاره...

ورابساً: تجٌب بإذن اهللا طثطص له جئتاظه، خادٌق طع 
لاتصغص  بظعاره  لغطه  واخًق  السغر،  غشث  ملسو هيلع هللا ىلص،  رجعله 
تََزاُل  «َال  ملسو هيلع هللا ىلص:  صعله  طخثاُق  وضأظه  والئحرى،  العسث 
َخَذلَُهْم  َمْن  ُهْم  يَُرضُّ َال  الَْحقِّ  َعَىل  ِتي ظَاِهِريَن  أُمَّ ِمْن  طَائَِفٌة 
َحتَّى يَأيِْتَ أَْمُر اللَِّه َوُهْم كََذلَِك» أخرجه طسطط سظ بعبان.

أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض 
سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

وجابه  الثطغطئ  وافشضار  واقحاراضغئ  والثغمصراذغئ 
الصعى الزقطغئ الاغ تصاات سطى الفساد.

طظ  له  وصاغئ  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  لطرغصئ  لجوطه  شغ  وضان 
اقظثبار والدغاع، شطط غصئض اإلدعان وق الاخالح طع 
الفساد، ولط غصئض المحارضئ شغ أظزمئ الضفر، شظةاه 
اهللا طما وصع شغه غغره طظ الثغظ اجائاتعا الثروج سظ 
طظعب رجعل اهللا بالاأوغقت شعصسعا شغ حر طا خظسعا. 
وخاروا ججءًا أخغق طظ العاصع الفاجث غاسابص إسقطعط 
والظخارى.  غععد  سظعط  لغرضى  الافرغط  طغثان  شغ 
وق  غثاجغ  ق  وخفائه  بئاته  سطى  التجب  بصغ  بغظما 
غثاعظ وق غثخض شغ المسادقت المحئععئ، بض غبئئ 
رغط صسعة افوضاع وحثتعا، غسامث ذلك طظ إغماظه 
أن الظخر شغ وخعل المئثأ إلى طرضج الصغادة شغ افطئ 

ولغج وخعل التجب ظفسه.
التجب  طظعب  إلى  تضعن  طا  أصرب  باتئ  الغعم  وافطئ 
وجربئ  الفساد  طع  الاخالتغ  الطرح  جربئ  فظعا 
أعض الشطع وجّربئ ضض افشضار المطروتئ الاغ ظصدعا 
التجب وبصغ الثغار العتغث الثي غخطح به تال افطئ 
وعع إغةاد اإلجقم ظاشثا شغ سقصات الظاس، وبثلك 
تضعن طعغأة أضبر طظ أي وصئ طدى لقظصغاد لطتجب 
باخثغص العصائع لفحض ذروتات الافرغط واإلشراط، 
لثلك خار التجب طتض ظزرعا وخار الطرغص بغظا جَثدا 

واضتا ق لئج شغه.
الضفار  طثططات  غظفثون  بمظ  اباطغئ  افطئ  أن  ضما 
وعط غتسئعن أظعط غتسظعن خظسا ظاغةئ لطفحض شغ 
صراءة السغاجئ السالمغئ وطصخعد الضفار طظ أسمالعط، 
تاى خارت ضبغر طظ الترضات تتمض أبصال سثوعا إلى 
المعاضع الاغ ق غئطشعا إق بحص افظفج. وخارت تظفث 
خططه وعغ تتسإ أظعا تثثم اإلجقم! وعثا غاغئ 
السمى الثي ضان ظاتةا سظ سثم اإلدراك فعمغئ العسغ 
ضان  لثلك  والمتطغ.  الثولغ  العضع  سطى  السغاجغ 
تجب الاترغر بمظعةه عثا لغج شغه صابطغئ لطاقصغ طع 

رسإ ضئري وخرخات تتثغر 
طظ سعدة الثقشئ
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بصطط: افجااذ ظاخر حغت سئث التغ*
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طظ  خادق  خطاب  المسطمعن"  أغعا  "أصغمععا 
تجب الاترغر لضض المسطمغظ تاى غسغثوا خقشاعط 
وغساأظفعا تغاتعط بظزام اإلجقم السزغط، وطضاظئ 
افطظغغظ والسسضرغغظ شغ عثا الظثاء تأتغ شغ طعصع 
طاصثم؛ شإظعط أعض صعتظا وتاططع جقتظا، شطغضعظعا شغ 
شسطاط التص ولغائرؤوا طظ خغاظئ التضام ولغظزروا 
 ََّقْبداً إَِذا َصىل  ِي َفْنىَه َّ يَْت ا

َ
رَأ

َ
شغ صعله تسالى: ﴿أ

َمَر بِاحكَّْقَوى﴾ شضما ُعجم 
َ
ْو أ

َ
يَْت إِن اَكَن بَلَ الُْهَدى  أ

َ
رَأ

َ
أ

أبع جعض واظاخرت دسعة طتمث ملسو هيلع هللا ىلص شإن دسعة الثقشئ 
الراحثة جاظاخر وجُغعجم ضض طظ ساداعا. صال ملسو هيلع هللا ىلص: 

ِة». «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفٌة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

اصرأ شغ عثا السثد:
- لماذا تأزطئ الثغمصراذغئ شغ سصر دارعا؟ ...٢

- المسالةات السمطغئ لفزطات وافوبؤئ شغ دولئ الثقشئ ...٢

- ُطئحرات سعدة الثقشئ طظ الصرآن والسظئ ...٣

- طظ اإلجراء والمسراج إلى الاترغر دولئ الثقشئ ضطمئ السر 

   وطفااح التض  ...٤

- طا وراء الاخسغث افخغر شغ الغمظ؟ ...٤
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ضطمئ السثد

صطعب  سطى  ألغمئ  ذضرى  افغام  عثه  شغ  سطغظا  تمر 
المسطمغظ جمغساً؛ ذضرى عثم دولئ الثقشئ سطى غث 
المةرم طخطفى ضمال سمغض اإلظةطغج صئض صرن طظ 
الضفر  بأظزمئ  ُظتضط  وظتظ  سام  طائئ  ظسط،  الجطان. 
والصعر والةعر، طاثئطغظ شغ دغاجغر الزطط والزقم، 
غاطاول شغعا أراذل التضام، طظ سمقء الشرب ووضقئه، 

سطى خغر أطئ أخرجئ لطظاس!
تئاحغر  عغ  وعا  جغظاعغ،  والصمع  الصعر  لغض  ولضظ 
لعثه  اهللا  صّغخ  شصث  لطسالضغظ،  تطعح  الثقشئ  شةر 
افطئ رائثًا ق غضثب أعطه، غتمض لطمسطمغظ طحروع 
خقخعط إلسادة سجعط المفصعد وطةث دولاعط الثي 
آن له أن غسعد. شساد الحعق لطتضط باإلجقم، واتصث 
الشرب  طضر  سطى  وسغعط  وازداد  المسطمغظ  تماس 
وأجالغإ طتارباه لعط ولثغظعط، وسطى وجعب التضط 
ذضرعا  بات  الاغ  الثقشئ،  دولئ  سئر  ضاطقً  باإلجقم 
والثعف طظ سعدتعا غصخ طداجع الضاشر المساسمر، 
غططصعن  أبتابه  وطراضج  وطفضروه  صادته  شاأ  وطا 
طتاولئ  شغ  سعدتعا،  خطر  طظ  الاتثغر  تطع  الاتثغر 
سعدتعا  فن  إصاطاعا،  دون  لطتغطعلئ  بائسئ  غائسئ 
تدارة  وتصثم  الشرب  تدارة  أشعل  بثاغئ  تسظغ 

المسطمغظ سئر بجوغ شةر دولاعط طظ جثغث.
عثا  تعل  الاخرغتات  شغخ  طظ  غغخ  غطغ  وشغما 

المعضعع:
"عظاك  افجئص:  أطرغضا  رئغج  بعش  جعرج  صال 
الظفعذ  إظعاء  إلى  تعثف  طسطمغظ  لثى  اجاراتغةغئ 
وسظث  افوجط،  الحرق  شغ  والشربغ  افطرغضغ 
جغطرتعط سطى دولئ واتثة جغساصطإ عثا جمعع 
افظزمئ  بةمغع  اإلذاتئ  طظ  غمضظعط  طا  المسطمغظ 
شغ المظطصئ وإصاطئ إطئراذعرغئ أخعلغئ إجقطغئ طظ 

إجئاظغا وتاى إظثوظغسغا".
وصال بعطئغع وزغر خارجغئ أطرغضا السابص: "إن أخطر 
طا ظعاجعه الغعم عع أولؤك الثغظ غآطظعن باإلجقم 

ضطرغصئ سغح وطظعب تغاة".
شصث  بطغر  تعظغ  افجئص  الئرغطاظغ  العزراء  رئغج  أطا 
صال: "إظظا ظةابه ترضئ تسسى إلى إزالئ دولئ (إجرائغض)، 
إصاطئ  وإلى  اإلجقطغ  السالط  طظ  الشرب  إخراج  وإلى 
شغ  اإلجقطغئ  الحرغسئ  تتّضط  واتثة  إجقطغئ  دولئ 
السالط اإلجقطغ سظ ذرغص إصاطئ الثقشئ لضض افطئ 

اإلجقطغئ".
ضقرك  تحارلج  السابص،  برغطاظغا  داخطغئ  وزغر  أطا 
شصال: "ق غمضظ أن تضعن عظاك طفاوضات تعل إسادة 
دولئ الثقشئ وق طةال لطظصاش تعل تطئغص الحرغسئ 

اإلجقطغئ".
لصعات  السابص  الصائث  طاغرز  رغاحارد  الةظرال  وغصعل 
الثطر  "إن  السراق:  شغ  المحارضئ  الخطغئغئ  الاتالش 
عع  الماتثة  العقغات  أطظ  سطى  وافسزط  التصغصغ 
الاطرف الثي غسسى إلصاطئ دولئ الثقشئ ضما ضاظئ 

شغ الصرن السابع المغقدي".
وصال رئغج روجغا بعتغظ: "إن اإلرعاب الثولغ أسطظ 
ترباً سطى روجغا بعثف اصاطاع أججاء طظعا وتأجغج 

خقشئ إجقطغئ".
وصث سئر سظ طثاوف بعتغظ أغداً وزغر خارجغاه قشروف 
طرات سثغثة، وطظ سطى طظئر افطط الماتثة، تغث أضث 
طرارًا أن تثخض روجغا شغ جعرغا ضان لطتغطعلئ دون 
صغام خقشئ إجقطغئ، تغث صال: "ضادت طتاولئ تشغغر 
الظزام باقساماد سطى الماطرشغظ تآدي إلى تصسغط 
الئطث وظععر خقشئ إرعابغئ شغ طضاظه"، وتابع صائقً: 
واجاةابئ  روجغا  صئض  طظ  الظاحطئ  اإلجراءات  "إن 
بالثطعات  والمثسعطئ  السعرغئ،  التضعطئ  لططإ 
شغ  جاسثت  "أجااظئ"،  سمطغئ  إذار  شغ  الثبطعطاجغئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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التمث هللا رب السالمغظ والخقة والسقم سطى رجعله 
افطغظ، أطا بسث:

لما ضان طحروع افطئ وعع الثقشئ طحروسا بصغق طظ 
تغث ِسزط المسآولغئ وبصض افسئاء ووسعرة الطرغص 
وأظزماه،  الضفر  دول  طظ  الثارج  شغ  افسثاء  وضبرة 
والةعطئ  والمظاشصغظ  السمقء  طظ  الثاخض  وشغ 
والعاصسغغظ، ضما أن عظاك اخاقشا شغ المظاعب بغظ طظ 
وبغظ  المفّرذغظ  طظ  بالمساثلغظ  أظفسعط  غخفعن 
المفِرذغظ طظ أعض الشطّع، بغظ طظ َغَرْون العاصع الصائط 
الارصغع  طظ  بحغء  إخقتعا  غمضظ  إجقطغئ  تالئ 
وطظ َغَرْون أن الظاس شغ المةامع ضفرة غةإ صاطعط 
طظ  افطئ  لعاصع  طئخرا  الاترغر  تجب  غأتغ  وصاالعط، 
طظزار طئثئعا، غرى الظاس طسطمغظ لضظعط ُغتضمعن 
بالضفر، وغرى المحضطئ شغ غغاب ظزام اإلجقم صسرًا 
طظ تغاة افطئ، وأن ضض اجاعثاف لقخقح لظ غضعن 
دغظعا  سطى  العسغ  افطئ  تماطك  لط  طا  طظاةا  شساق 
المةامع  سقصات  لاخعغ  إرادتعا  وتمطك  وواصسعا 

بأتضام اإلجقم المظئبصئ سظ سصغثة افطئ.
وغرى أي اظحشال بالارصغع عع إذالئ لسمر الفساد، وأي 
وأن  وضقلئ،  سمالئ  عع  اقجاسمار  أدوات  طع  تتالش 
اقظحشال بمضاجإ ججئغئ سطى تساب تتضغط اإلجقم 

عع رضا بالعاصع الصائط.
لثلك اظططص التجب غتمض عثا الفعط شغ افطئ وسمض 
لعا  طئثأ  اإلجقم  لااثث  افطئ  شغ  العسغ  إبارة  سطى 
له  شاخثى  التغاة،  واصع  شغ  إغةاده  شغ  طسه  تسسى 
شغ  والادغغص  والمقتصئ  بالاسثغإ  السمقء  التضام 
الرزق والسةظ والصاض أتغاظا، شئصغ التجب باباا بفدض 
حئابه  أجر  طتاسئا  خابرا  غئثل،  ولط  غشغر  لط  اهللا 
سطى اهللا رب السالمغظ. طساطعما طظعب رجعل اهللا شغ 
الاشغغر بطجوم ذرغصاه شغ بظاء البطئ المآطظئ العاسغئ 
افشضار  لادرب  المةامع  طع  لاافاسض  تظططص  الاغ 
وافظزمئ الاغ تسعده بشرض إتقل اإلجقم طتطعا، 
شاخثى التجب لفشضار المفسثة ضالعذظغئ والصعطغئ 

الخالفۀ حقیقۀ ال بد واقعۀ
تؤکدها حقائق أربع

الحغت غعجش طثارزة – افرض المئارضئ (شطسطغظ)

بسعن اهللا تسالى اخاامئ السئئ ٢٩ رجإ ١٤٤٢عـ، التمطئ السالمغئ الاغ أذطصعا المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر باعجغه طظ أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء 
بظ خطغض أبع الرحائ، بمظاجئئ الثضرى المائئ إللشاء الثقشئ، تغث ظفثت عثه التمطئ بالاساون طع حئاب التجب وأظخار دسعة إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة 
تعل السالط. شمع إسقن بثء التمطئ، بثأت الفسالغات والظحاذات اإلسقطغئ الاغ ترّضجت شغ بقد سثة تعل السالط. ولضعن أغطإ الئقد الاغ جرت شغعا أسمال التمطئ ق تجال ترزح 
تتئ سإء جائتئ ضعروظا، شإّن عثه افسمال تط تظفغثعا لاعاشص اإلجراءات اقتارازغئ لطسقطئ الساطئ. شضاظئ العصفات، والضطمات المخعرة، والظثوات والمتاضرات، والمصابقت 
التغئ، والمصاقت والئغاظات، الاغ تط ظحرعا وببعا سطى المعاصع اإللضاروظغئ والمتطات اإلسقطغئ. وصث جاءت الضطمات والعصفات طظ أطام المسالط الاارغثغئ لطثقشئ شغ الئقد 
اإلجقطغئ لاسئر سظ سزغط عثه الثضرى، وطثى حعق افطئ وتعصعا لسعدتعا شاطط حمطعا وتةمع حااتعا وتجغض أجئاب شرصاعا الاغ دجعا المساسمر بغظ أبظائعا، وتسغث لعط 
سجعط وتطئص حرسعط وترسى حآوظعط تص الرساغئ، وترّد سظعط تضالإ افسثاء، وترشع راغئ الاعتغث شعق أرضعط ضما رشسعا أول طرة رجعل اهللا خطى اهللا سطغه وآله وجطط 
وختاباه الضرام رضعان اهللا سطغعط غعم أصاطعا أول دولئ لطمسطمغظ، وعجطعا شغ ظطعا الفرس والروم تضام السالط آظثاك، وظحروا اإلجقم والثسعة وضاظعا بتص خغر أطئ 
رعا بعثا الفرض السزغط، شرض إصاطئ  أخرجئ لطظاس.وصث ُتعجئ عثه التمطئ بضطمئ فطغر تجب الاترغر تفزه اهللا، ذات طسان سزغمئ تعجه شغعا إلى افطئ اإلجقطغئ شثضَّ
الثقشئ وبغظ افدلئ الحرسغئ شغ ذلك وطا شغ عثا افطر طظ سزغط حأن لفطئ اإلجقطغئ وغغرعا سطى السعاء. إن الظثاءات والثسعات الاغ جاءت شغ الضطمات والمآتمرات 
والظحرات والعصفات ضاظئ بمةمطعا دسعة طئاحرة إلى افطئ اإلجقطغئ وجغعحعا لطسعدة إلى ذلك المةث والسج الثي ضان شغ ظض دولئ الثقشئ وتضط الحرع التظغش، وإن تجب 

الاترغر صث بّغظ ذرغص السعدة إلى عثا الفدض السزغط وق غجال غسمض طع افطئ لاثطغخعا طظ الائسغئ فظزمئ الضفر العضسغئ الاغ شرضعا الشرب الضاشر المساسمر. 
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أخاذئضط جمغسا شغ وصئ أخئتئ شغه الصغادة السالمغئ 
الشربغئ طعضع تساؤل لثى حسعبعا بسئإ سةجعا سظ 
اتاعاء جائتئ شغروس ضعروظا (ضعشغث-١٩)؛ ظاعغك سظ 
بصغئ دول السالط. غاةطى اقجاغاء شغ اظاصاد الظزام الشربغ 
ظفسه، والحك شغ دور الظثئئ التاضمئ البرغئ، شدقً سظ 
وبثأ  المآاطرة،  ظزرغات  لحاى  العاجع  اقظاحار  صابطغئ 
الظاس غساحسرون سعاصإ اتثاذ الصرارات واإلجراءات سطى 
أجاس الظفسغئ والمظفسئ المادغئ، تغث أّدت المخالح 

الماظاشسئ إلى إبارة الفعضى شغ طةامساتعط.
شرخئ  التالغئ  السالمغئ  الصغادة  تةاه  السثط  غمبض 
ضئثغض  سمطغاً  اإلجقم  لاصثغط  لطمسطمغظ  جاظتئ 
تداري؛ تغث غافعق اإلجقم سطى الرأجمالغئ بةاعجغاه 
لمعاجعئ افزطات صئض تثوبعا، سطى المساعغغظ الطئغ 
المئثأغظ،  بغظ  جععري  اخاقف  وعظاك  واقصاخادي، 
الةازم  اقساصاد  أجاس  سطى  اإلجقم  غصعم  تغظ  شفغ 
باهللا جئتاظه وتسالى، الثي ق غاشغر وق غائثل بالجطان 
والمضان والثئرة، شإن الرأجمالغئ طظ ظاتغئ أخرى تّثسغ 
تض المحضقت الئحرغئ سطى أجاس سصض اإلظسان وشعمه 

الساجج والمتثود، وطظ خقل الاةارب السابصئ.
أظعط  غثرضعن  المسطمغظ  شإن  ذلك،  سطى  سقوة 
جُغتاجئعن سطى ضض خشغرة وضئغرة أطام رب الثطغصئ 
الثي غسرف أجرار الصطعب؛ أطا شغ الرأجمالغئ طظ ظاتغئ 

أخرى، غاثث التاضط صراراته لضسإ اقظاثابات المصئطئ.
السطط  طع  الاساطض  غاط  أن  الرأجمالغئ  سظث  المعط  طظ 
أضان  جعاء  تتثغث،  ودون  تمغغج  دون  ساطئ،  بطرغصئ 
غظطئص سطى ضض جاظإ طظ جعاظإ التغاة الئحرغئ أم 
إلى  تساظث  الصرارات  بأن  اظطئاع  تضعغظ  تط  وصث  ق، 
تصائص سطمغئ صطسغئ ق حك شغعا، بغظما ضحفئ افتثاث 
افخغرة زغش عثا اقدساء، تغث اخطثم طا ُغسمى بسطط 
اقصاخاد بالسطعم الطئغئ الصاخرة، وصث واجعئ حسعب 
جمغع الثول الشربغئ طسدطئ تعل اخاغار اقجاماع إلى 
اقصاخادغغظ أو إلى خئراء الختئ، وظزر الظاس - شغ 
ِيَن  َّ ظض الترغات الفردغئ - إلى عثا الخراع برغئئ. ﴿وَا
إىَِل  اجُّورِ  ِمَن  خُيْرُِجوَغُهْم  اُغوُت  الَطّ َاُؤُهُم  ِ ْو

َ
أ َكَفُروا 

لَُماِت﴾. الُظّ
وصث تثث حغء طمابض طع الصغادة اقحاراضغئ شغ الخغظ. 
إن الفرضغات والظزرغات ذاتغئ العضع عغ جمات طمغجة 
طظ  آخر  حضض  العاصع  شغ  وعغ  اقحاراضغ،  لطافضغر 
أحضال الظفسغئ، وبسئإ عثه الطرغصئ شغ الافضغر، أخفى 
الخغظغعن شغ الئثاغئ افزطئ لاةظإ الثسارة اقصاخادغئ، 
بط سطى أجاس الظفسغئ، وبسث أن تسططئ الئظغئ الاتاغئ 
لصطاع الختئ الساطئ بحضض ضاطض، شرضئ الخغظ إغقصًا 
المحاضض  طظ  جثغثًا  ظعساً  أوجث  طما  وضاطقً،  حثغثًا 

وضائصئ أجعأ طظ ذي صئض.
بغظما شغ طبض عثه التالئ، غضعن رد الثولئ اإلجقطغئ 
بسئإ  تعازظا؛  وأضبر  بضبغر  أشدض  الثقشئ)  (دولئ 
طسرشئ الظاس لفتضام الحرسغئ الاغ وضسعا اهللا تسالى 
وتمسضعط بعا. طسطعم أن سطى الثطغفئ تطئغص أتضام 
اهللا تسالى، وسطى عثا الظتع تسائر ذاسئ الثطغفئ ذاسئ هللا 
جئتاظه وتسالى، ولعثا غاساون الظاس تساوظا ضاطق طع 
 ُّ ِ َُّ َو تاضمعط (الثطغفئ) لغظالعا رضعان اهللا تسالى، ﴿اهللا

لَُماِت إىَِل اجُّورِ﴾. َن الُظّ ِيَن آَمُنوا خُيْرُِجُهم ِمّ َّ ا
غةإ سطى الثولئ شغ اإلجقم أن تدمظ تعشغر الصثرات 
والضفاءات القزطئ لطاساطض طع افزطات صئض ظععرعا، صال 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «كُلُّكُْم َراعٍ، َوكُلُّكُْم َمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َفاألَِمريُ 

الَِّذي َعَىل النَّاِس َراعٍ». رواه الئثاري وطسطط.
شغ سخر التضط باإلجقم، وّشرت الثقشئ رساغئ ختغئ 
اتاغاذغئ  جسئ  طع  الثولئ  طظ  وطمعلئ  الةعدة  سالغئ 
ضئغرة، فن اإلجقم جسض ذلك واجئا سطى الثولئ، وتط 
تصثغط جمغع افدوغئ والمراشصغظ القزطغظ لطمرغخ تاى 
غحفى تماطاً طظ المرض، وصث ظحطئ المساحفغات شغ 
الئتث والاثرغإ الطئغ، وأرجئ افجج لما عع طسروف 

اآلن شغ الطإ التثغث.
الثولئ،  سطى  واجئاً  الختغئ  الرساغئ  اإلجقم  جسض  لصث 
ولط تةسض الثقشئ الرساغئ الختغئ صطاسا خاخا لغصعم 
باعشغر الثثطات بما غتصص له افرباح ذعال السام! شإن 
الختغ  الصطاع  غسرض  أن  حأظه  طظ  الظعب  عثا  طبض 
لقظعغار سظث تثوث أزطئ ضئرى، لضظ الثقشئ تتاشر 
سطى الرساغئ الختغئ وتتمغعا طظ اقظعغار شغ تاقت 
اإلعمال والاصحش وضض طا صث غةسطعا سرضئ لقظعغار 

وصئ افزطات.
ضما أن الرساغئ الختغئ ظفسعا اجافادت طظ واجإ ظحر 
اإلجقم بالثسعة والةعاد، شصث أظحأت الثقشئ حئضات 
ضئغرة طظ المساحفغات لثغعا الصثرة سطى إدارة تاقت 
أبظاء  تتثث  والاغ  الظطاق،  واجسئ  الختغئ  الطعارئ 

الترب.
الغعم  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ  سعدة  شإن  عضثا، 
جاضعن بمبابئ الئطسط الحاشغ لحسعب السالط المبصطئ 

بصعاظغظ الثغمصراذغئ الصمسغئ الاغ خظسعا اإلظسان.
لاعشغر  الضاشغئ  افطعال  تعشغر  بمسألئ  غاسطص  شغما  أطا 
شإن  الةعائح،  عثه  طبض  إلدارة  طةاظغئ  ختغئ  رساغئ 

البصغطئ شغ تال صام المتاةعن بمتاولئ اجاغاز جثران 
الئغئ افبغخ، لضظ تراطإ ظفسه سظثطا أتج بفصثاظه 
طئظى  اصاتام  طظ  أظخاره  بمظع  غصط  لط  اقظاثابات، 
الضعظةرس! عض غمضظضط تخعر ذلك؟ الحسإ شغ أطرغضا 
الاغ تظحر الثغمصراذغئ شغ السالط، غرى اقظاثابات غغر 
حرسغئ، شغصاتط طئاظغ اإلدارة شغ الثولئ، وغامرغ تطط 

أطرغضا بالاراب.
ولع ضاظئ الثغمصراذغئ حغؤا تصغصغا، لمثت أطرغضا غثا 
إلى حسئعا أوق، لضظعا لط تفسض، وإظما تعلئ السقح 

إلى خثره.
سطى  باسث  صئغح  ظزام  جعى  لغسئ  الثغمصراذغئ 
شالترغات  افطــر،  تصغصئ  شغ  بــاٍل،  سفظ  اقحمؤجاز، 
العقك.  ظتع  جمساء  باإلظساظغئ  آخثة  الثغمصراذغئ 
غرغث الظاس شغعا تغازة ضض حغء، شإن لط غساطغسعا 
التغاة،  أجاس  المال  إن  وغصعلعن:  ضغص،  شغ  خاروا 
طع أن المال شغ جمغع افظزمئ الثغمصراذغئ طةاِمع 
شغ أغثي تفظئ طظ الظاس شغ المةامع، وعثه افصطغئ 
تصعم برعظ اإلرادة الحسئغئ لخالتعا شغ واصع افطر، 

وتصعم بإسطاء افظزمئ طتثداتعا.
- غسغح ظخش جضان السالط، أي أضبر طظ بقبئ ططغارات 

طظ الئحر سطى أصض طظ دوقرغظ شغ الغعم.
- وغسغح ططغار وظخش المطغار طظ الظاس سطى أصض طظ 

دوقر شغ الغعم.
- وعضثا غتعز سحرة بالمائئ شصط طظ جضان السالط 
جئسغظ بالمائئ طظ طةمض الثخض السالمغ، بشغر وجه 

تص.
- وغئطس سثد الثغظ غسغحعن سظث خط الفصر المثصع ١,١

ططغار إظسان.
- وغفصث أضبر طظ ١٠ طقغغظ ذفض تغاتعط ضض سام 

جعسا.
تطئص  الاغ  الشربغئ  الــثول  شغ  الفساد  طئطس  ولرؤغئ 
الثغمصراذغئ، أرغث طحارضاضط بسخ الئغاظات اإلتخائغئ 

اإلضاشغئ أغدا: 
دصغصئ،   ١١ ضض  أطرغضا  شغ  حثص  غظاتر   -
وشغ تجغران الماضغ أشغث بأن ٤٠٪ طظ الئالشغظ شغ 
العقغات الماتثة غساظعن طظ اضطراب سصطغ أو تساذغ 

المثثرات.
دصغصئ،   ٢٣ ضض  حثص  أغدا  أطرغضا  شغ  وغصاض   -
وتشاخإ اطرأة ضض دصغصاغظ، وغاسرض حثص ضض ٤٩

باظغئ لطعةعم.
المحاعثغظ افسجاء:

اقرتئاط  تمام  طرتئط  ظزام  أي  خطأ  أو  ختئ  إن 
بختئ صاسثته الفضرغئ أو خطؤعا، والغعم غاط تجغغظ 
الثغمصراذغئ الاارغثغئ الاغ جربئ شغ أطرغضا وأوروبا 
وتصثغمعا بغظ أغثي المسطمغظ، ولع ظزرظا أدظى ظزرة 
إلى الاةربئ اإلظساظغئ لطثغمصراذغئ، لما رأغظا حغؤا جعى 
السفظ والفساد. وإذا ظزرظا شغ الةعئ افخرى إلى الاةربئ 
لعجثظا  صرظا،   ١٣ اجامرت  الاغ  اإلجقطغئ  السغاجغئ 
المسطمغظ  تضام  الثعظئ  لضظ  واقظاحار.  اقجاظارة 
لفجش، أشضارعط ططغؤئ بالسصث، وأطا سطماؤعط شغممعا 
وجعععط صئض الشرب، وخار ظحر الثغمصراذغئ الشربغئ شغ 
بقدظا حشطعط الحاغض، وضأظه ق وجعد لمحروع خاص 

بظا، وضأن اإلجقم لط غدع طحروسا لطتضط واإلدارة!
ظتظ  ظسط!  أشعاعظا:  بمضء  ظصعل  ذلك  ضض  بسث  وظتظ 
ذقب الثقشئ، فظظا ظمطك طحروسظا الثاتغ، فظظا ظصعل 
الساطئ  الضاططئ  حرغساعا  تصادغ  سصغثة  اإلجقم  إن 
تظزغط جمغع طظاتغ التغاة بشغر اجابظاء. صال اهللا جئتاظه 
ْيَمْمُت َعلَْيُكْم 

َ
ْكَملُْت لَُكْم دِيَنُكْم وَأ

َ
وتسالى: ﴿الَْيوَْم أ

نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اِإلْسالََم دِيناً﴾.
ولعثا ظتظ ظصعل أغدا: إن لظا طحروسظا الختغح، طحروع 
ظزام  حضض  عغ  الراحثة  والثقشئ  الراحثة.  الثقشئ 
التضط الثي غمضظ به تطئغص اإلجقم. وإصاطئ الثقشئ 

الراحثة عع شرض ظاعر تمام الزععر.
وأظعغ ضطماغ بمحارضاضط شصرة صخغرة طظ الثطاب 
أبع  خطغض  بظ  سطاء  الاترغر،  تجب  أطغر  وجعه  الثي 
صئض  أصغط  الثي  الثقشئ  طآتمر  شغ  افطئ  إلى  الرحائ 
جئ جظعات شغ إجطظئعل، بسظعان: "الظمعذج الرئاجغ 
الثغمصراذغ، أم ظمعذج الثقشئ الراحثة؟"، تغث صال 

أطغرظا الضرغط:
"شالثقشُئ التصئ لغسئ طةععلئ... إظعا ظزاٌم طمغج بّغظه 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وجار سطغه الثطفاء الراحثون طظ بسثه، 
جمععرغًئ  وق  ططضغئ،  أو  اطئراذعرغًئ  الثقشُئ  شطغسئ 
رئاجغئ أو برلماظغئ، وق دضااتعرغًئ أو دغمصراذغًئ تحّرع 
طظ دون اهللا، وق أيَّ ظععٍ طظ افظزمئ العضسغئ، ولضظعا 
خقشُئ سثٍل، وتضاطُّعا خطفاُء أئمئ، ُغاَّصى بعط وغصاتض طظ 
ورائعط... إظعا خقشٌئ تتمغ الثطاَء، وتخعُن افسراَض 
بالرضا  الئغسَئ  تأخث  بالثطئ...  وتفغ  افطعاَل،  وتتفُر 
واقخاغار ق بالصعر واإلجئار، غعاجُر لعا الظاُس آطظغظ ق 

أن غفروا طظعا طثسعرغظ."
 والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته

* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ ترضغا

اإلجقم غافعق سطى الرأجمالغئ (الظزام التالغ طظ خظع 
اإلظسان الثي غعغمظ سطى السالط).

شغ العاصع، ضحفئ جائتئ شغروس ضعروظا (ضعشغث-١٩) 
الطئغسئ الفاجثة والعحئ لقصاخادات الرأجمالغئ، الاغ 
تدمظ ترضج غالئغئ بروة الئقد شغ أغثي أصطغئ خشغرة، 
وعثه التصغصئ عغ الاغ جسطئ الثول الرأجمالغئ الشربغئ 
وضع  طع  طعاذظغعا،  تةاه  بعاجئاتعا  الصغام  شغ  تصخر 
الرأجمالغئ  إن  العاصع،  شغ  باضساان.  شغ  بضبغر  أجعأ 
ظفسعا سإء سطى الئحرغئ، شعغ تةئرعط سطى اقخاغار 
بغظ الةعع أو الفغروس! صال اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿يَكْ 
ْغنَِياءِ ِمنُكْم﴾، غرشخ اإلجقم 

َ ْ
َال يَُكوَن ُدولًَة َننْيَ األ

الظمعذج اقصاخادي الصائط سطى الظمع الرأجمالغ، والثي 
غرضج سطى اإلظااج، بغظما غحرع ظمعذجا اصاخادغا شرغثا 

غامتعر تعل تعزغع البروة وتثاولعا.
الظمعذج  تماطاً  اإلجقم  غرشخ  ذلك،  سطى  سقوة 
المطضغئ  بثخثخئ  غسمح  الثي  لطمطضغئ  الرأجمالغ 
الساطئ، بغظما غدمظ أن ُتخرف إغرادات صطاع الطاصئ 
والمسادن سطى جمغع الظاس، بثل أن غسافغث طظعا الصطغض 

طظعط طظ خقل الثخثخئ.
غدمظ اإلجقم سعائث وشغرة لطثولئ طظ خقل جغطرة 
الثولئ سطى الخظاسات البصغطئ، بما شغ ذلك الاخظغع سطى 
سظ  تاظازل  لط  الثقشئ  شإن  السئإ  لعثا  واجع.  ظطاق 

الدرورغات ضاإلظفاق سطى الختئ.
ضما غرشخ اإلجقم الثغعن الربعغئ، جعاء أضاظئ سطى 
حضض صروض خارجغئ أم سطى حضض جظثات خجغظئ طتطغئ. 
شغ تالئ باضساان، شإظه غاط إظفاق طسزط طغجاظغاعا سطى 
الثغعن الربعغئ. لثا شإظه بثقً طظ إعثار اإلغرادات شغ 
جثاد الثغعن الربعغئ، تضعن الثولئ صادرة سطى العشاء 
بتاجات الظاس، جعاء شغ أوصات افزطات أم شغ افوصات 

السادغئ.
العاصع أن اإلجقم لط غةسض الةعع أو المرض خغارا، بض 

أوجإ سطى الثولئ طسالةئ المرض والةعع طساً.
شغ تال اظثقع طبض عثه افزطئ شغ ظض التضط باإلجقم 
إخفاء  دون  بثاغاه  طظث  المرض  جااابع  الثولئ  شإن 
طسطعطات طعمئ سظه، وجاسمض الثولئ جاعثة سطى تخر 
المرض شغ طعذظه افخطغ، لغعاخض افحثاص افختاء 
شغ المظاذص افخرى السمض واإلظااج ضالمسااد، والثولئ 
تفسض ذلك لغج بسئإ الظفسغئ، بض فظعا أواطر طظ اهللا، 
روى الئثاري رتمه اهللا سظ أجاطئ بظ زغث سظ رجعل 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغ الختغح أظه صال: «إَِذا َسِمْعُتْم ِبالطَّاُعوِن ِبأَْرٍض 
َفَال تَْدُخلُوَها َوإَِذا َوَقَع ِبأَْرٍض َوأَنُْتْم ِبَها َفَال تَْخُرُجوا ِمْنَها»، ولعثا 
ساد الثطغفئ الراحث الباظغ (أطغر المآطظغظ سمر الفاروق) 
سطى الفعر وعع شغ ذرغصه إلى الحام سظثطا وردته أظئاء 
اظاحار الطاسعن شغعا، وصث صام بثلك لغج لةطإ طخطتئ 

طادغئ أو تفادي خسارة طبطعا بض فظه تضط حرسغ.
ضض عثا ق غاط شغ ظض تالئ طظ الاردد واقرتئاك، ضما 
عغ السمئ الممغجة لطثول الرأجمالغئ الغعم، طما أدى إلى 
تفاصط الثسائر الاغ جئئعا عثا العباء، بض سطى السضج - 
وشغ تظاصخ خارخ طع طعصش الثول الغعم -، شإن افطئ 
اإلجقطغئ ودولاعا الثقشئ ضاظئ جاعاجه عثه المعاصش 
بطمأظغظئ وصظاسئ تاطاغظ، فظعا تائع أتضام حرغسئ عغ 
ِطَظ  ﴿َوُظَظجُِّل  وتسالى:  جئتاظه  اهللا  صال  وحفاء،  رتمئ 
اْلُصْرآِن َطا ُعَع ِحَفاٌء َوَرْتَمٌئ لِّْطُمْآِطِظغَظ﴾، لثلك تاساطض 

الثقشئ بصعة طع افزطات وبعتثة ضاططئ ورضا.
تغاتعط  شغ  باقجامرار  لفختاء  غسمح  شإظه  بالاالغ، 
الطئغسغئ، دون الاعصش سظ الصغام بعاجئاتعط وأسمالعط، 
بما شغ ذلك المتاشزئ سطى خقة الةمسئ والةماسئ. شغ 
العاصع، ضان طظ المآلط طحاعثة تسطغص خقة الةمسئ شغ 

الئقد اإلجقطغئ، إق باساراض المسطمغظ واتاةاجعط.
ضما تدمظ الثقشئ اجامرار خقة الةمسئ شغ بغعت 
اهللا اطاباق فطر اهللا، ضثلك جاائع أتضام الحرغسئ شغ 

طعاجعئ افطراض العبائغئ.
اقجاسةال شغ تطئغص أتضام الحرغسئ اإلجقطغئ جغمظع 
تعشغر  جادمظ  والثقشئ  افطراض،  عثه  طبض  اظاحار 
وتعشر  افزطات،  تاقت  شغ  الطارئئ  الختغئ  الرساغئ 
الرساغئ الختغئ المةاظغئ شغ جمغع افوصات، وتدمظ 
خقل  طظ  الظاس  تاجات  تةاعض  وتمظع  البروة،  تثاول 

ترضغج البروة شغ أغثي صطئ.
صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «اَْإلِْسَالِم يَْعلُو َوَال يُْعَىل عليه» الثارصطظغ.
إن دغظظا السزغط (اإلجقم) عع الثغظ التص، وعع غافعق 
سطى جمغع ظزط التغاة الاغ خظسعا اإلظسان، بما شغ 
ذرغساً،  ذلك الرأجمالغئ، والحغعسغئ الاغ شحطئ شحقً 
طخغر الحغعسغئ ظفسه إن  وجاعاجه الرأجمالغئ صرغئاً 

حاء اهللا.
اإلجقم أظجل طظ سظث اهللا جئتاظه وتسالى، وعع عثى 

ورتمئ لطظاس، وشغه تطعل لضض طحاضض الئحرغئ.
لصث حعث السالط شحض الرأجمالغئ سمطغا. وإن السالط أضبر 
طظ جاعج لرؤغئ اإلجقم ططئصاً سمطغاً شغ ظض الثقشئ 

سطى طظعاج الظئعة.
بَلَ  ُْظِهرَهُ  ِ َِقّ  احلْ وَدِيِن  بِالُْهَدى   ُ َ رَُسو رَْسَل 

َ
أ ِي  َّ ا ﴿ُهَو 

 ﴾يِن لُكِِّه َولَْو َكرِهَ الُْمرْشُِكوَن ِّ ا

ملاذا تأزطئ الثغمصراذغئ 
يف سصر دارعا؟

السقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته
طحاعثغظا وضغعشظا؛ إخعاظظا الضرام!

الثقشئ  دولئ  عثم  غعم  سطى  جظئ  المائئ  تمام  طرت 
السبماظغئ سطى أغثي اإلظةطغج وسمقئعط المتطغغظ. وطرت 
خمج وجئسعن جظئ سطى اتاقل ضغان غععد لطمسةث 
افصخى المئارك. وطر طظ الجطان أضبر طظ بقبغظ جظئ 
سطى اظاعاء الترب الئاردة. وغمضظظا الصعل بسث ذلك إن 
السخر افطرغضغ أغدا آذن بجوال طظ بسث زوال سخر 
أوروبا الخظاسغ، فظه لط غئص بغظ أغثي الضفار الشربغغظ 

طا غصثطعظه لقظساظغئ جعى دغمصراذغئ سفظئ.
ضاظعا غزظعن أظعط بثغمصراذغاعط جغئصعن اإلظساظغئ 
باأجغج  غتطمعن  وضاظعا  طثغثة،  جظغظ  جئات  شغ 
وشغ  اإلجــقم.  بقد  تراب  شعق  دغمصراذغئ  تدارات 
العاصع شعط غسطمعن غصغظا أن أتقطعط عثه غغر صابطئ 
فن تاتصص، لضظ لط غئص شغ أغثغعط تغطئ. وطا بصغ 
لعط شغ الغث جعى حغء واتث، عع الثغمصراذغئ السفظئ. 
تاططغظ  وجعرغا  والسراق  أششاظساان  باتاقل  شصاطعا 
وسعد الثغمصراذغئ، وصثطعا لفظزمئ السمغطئ لعط شغ 
تعظج وطخر ولغئغا، وسعد الثغمصراذغئ طادة لطئصاء. 
وفجض ذلك صاطعا باحةغع جئعئ اإلظصاذ اإلجقطغئ شغ 
الةجائر، وتجب الرشاه شغ ترضغا، واإلخعان المسطمغظ شغ 
اقظاثابات  خعض  سطى  شطسطغظ  شغ  وتماس  طخر، 
لعط  طظاجئا  ذلك  غةثوا  لط  لما  لضظعط  الثغمصراذغئ، 
شغ طخر صاطعا باقظصقب سطى طرجغ الفائج باقظاثابات 

ودسط السغسغ اقظصقبغ ضثه.
المحاعثغظ الضرام! عضثا غضعن تساب أطرغضا والشرب 
طع اإلجقم والمسطمغظ، تساب ضعظغ دام طائئ جظئ، 
وطا بصغ بغظ أغثي الضفار طظ جقح غساثثطعظه شغ 
عثه المتاجئئ جعى جقح بصاشغ عع جقح الثغمصراذغئ 
الئالغئ. لضظ طظ المآلط أن غعجث بغظظا تضام خعظئ سمقء 
المسطمغظ.  ضث  ضسقح  الشرب  غساثثطعط  طظ  عط 
اجاصثاطا  لطسراق  أطرغضا  اتاقل  شغ  رأوا  الثغظ  عآقء 
لطثغمصراذغئ إلى المظطصئ، وضان طظ عثا الفرغص رئغج 
الةمععرغئ الارضغئ أردوغان الثي سمض بإخقص جظغظ 
افوجط  الحرق  طحروع  طةمعسئ  رئاجئ  شغ  ذعغطئ 
الضئغر. وطظ جعء تزعط شصث ذعئئ جععدعط تتئ 

ططتظئ الربغع السربغ أدراج الرغاح.
تثابغعن  سطماء  غعجث  التضام  أولؤك  حاضطئ  وسطى 
ظزام  اإلجقم  شغ  غعجث  ق  إظه  غصعلعن  وأضادغمغعن 
طع  (خغالغئ)،  ذعباوغئ  شضرة  الثقشئ  وإن  به،  خاص 
أن الطعباغعة سطى تصغصاعا تامبض شغ الثغمصراذغئ، 
الاغ عغ ظزام طاثغض ق غاخعر تطئغصه. لماذا؟ فظه 
وق  واإلدارة،  التضط  غمارس  أن  طا  لحسإ  غمضظ  ق 
تامبض إرادة افغطئغئ الحسئغئ شغ أي واتثة طظ عثه 
افظزمئ. وأضبر الئطثان المظاتطئ لطثغمصراذغئ إطا أظعا 
تثار بعاجطئ أصطغئ أو بتضعطات تاضعن طظ تتالفات 
تطئص  الاغ  "الئطثان  بأن  الصعل  شإن  ولثلك  تجبغئ. 
الثغمصراذغئ، تسضج برلماظاتعا وجعئ ظزر افغطئغئ" 

إظما عع ضثب وطثادسئ.
وأبرز أطبطئ سطى ذلك ظراعا حاخخئ شغ الثول الشربغئ، 
شإظه طعما غضظ رئغج الثولئ أو طةطج الحغعخ شغ 
المتثد  شإن  اظاثابات،  سطى  بظاء  غأتغان  طبق  أطرغضا 
إرادة  وإظما  الحسئغئ،  اإلرادة  عغ  لغسئ  قظاثابعما 
رؤجاء  جمغع  شإن  وعضثا  الرأجمالغئ.  المال  حرضات 
أطرغضا وأسداء طةالج حغعخعا المظاثئغظ عط تاى 
الغعم طمبطعن إلرادة أختاب حرضات الظفط والسقح، 
تاى  حغء  ضض  اظاثابعط  شغ  غمعلعن  الثغظ  وعط 

دساغاتعط اقظاثابغئ.
والثغمصراذغئ الاغ صاطئ أطرغضا باجابمارعا لاسافغث 
طظعا أزطظئ ذعغطئ، آخثة بالدمعر شاقظعغار غعطا بسث 
غعم، ولثلك شصث تط الاثرع بثرائع تصعصغئ طظ أجض 
الامعغه سطى الثراشات الاغ خثرت طظ الرئغج السابص 
تراطإ لتماغئ اجامراره شغ اإلدارة، واآلن غصعم باغثن 
بالسمض سطى تظزغش افظصاض الاغ ترضعا تراطإ. لضظه طع 
صغاطه بثلك شعع غرغث طظ جعئ أخرى افخث باقظاصام، 
طحاضطعا  دائــرة  شغ  طظحشطئ  أطرغضا  جائصى  وعضثا 

وتثئطاتعا الثاخطغئ.
شغعا  تساطغع  تسث  لط  تالئ  إلى  أطرغضا  وخطئ  لصث 
"جؤظاضط  السترغئ  المثادسئ  طصعلاعا  اجاثثام 
لطئقد  اجاسمارعا  سطى  المتاشزئ  شغ  بالثغمصراذغئ" 
افخرى، ذلك أن الحسعب والظاس شغ جائر الئقد خاروا 
غصعلعن: شطاسمض أطرغضا سطى إغةاد الثغمصراذغئ شعق 
أراضغعا أوق، ولغطئص الشرب الثغمصراذغئ شعق أراضغه 

وبغظ حسعبه أوق.
لظ غساطغسعا إغةادعا وق تطئغصعا، فن الثغمصراذغئ 
لغسئ جعى أضئر ضثبئ شغ المائئ جظئ افخغرة طظ ضثب 

الحرضات والثول اقجاسمارغئ لغثثسعا بعا الحسعب.
الثاطج  طزاعرات  سطى  أطرغضا  شسض  ردة  رأغاط  لصث 
جعرج  صاض  بسث   ٢٠٢٠ آذار/طـــارس  طظ  والسحرغظ 
الحرذئ،  طظ  طعظش  غث  سطى  طغظغسعتا  شغ  شطعغث 
بافجطتئ  المثجةئ  الصعة  باجاثثام  تراطإ  عثد  لصث 

املسالةات السمطغئ لفزطات وافوبؤئ 
يف دولئ الثقشئ
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 السثد ٣٣١  ٣   افربساء ١١ طظ حسئان ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٤ آذار/طارس ٢٠٢١ طـ  

المضاجإ والمظاخإ، بض غبئئ سطى طظعاجه شغ ذطإ 
وجه  شغ  والعصعف  الئاذض  رجج  طظ  والئراءة  التص 
المفّرذغظ  تفرغط  اإلجقم  سظ  لغظفغ  افطئ،  أسثاء 
وتظطسعط  الشالغظ  وغطع  واظتقلعط،  وطغعساعط 
خثغصعا،  طظ  سثوعا  لفطئ  وغزعر  وحثتعط، 
ق  وفظه  ذرغصعا،  لجوم  إلى  شاظئ  ضض  شغ  وغثسععا 
المظاعب  به  لغسائثل  اهللا  تضط  سظ  بالاثطغ  غصئض 
افرضغئ، وق غصئض بتضط ق غظئبص طظ ظعر الحرغسئ، 
وق غئاطع الععط بالسج وعع تتئ ظّطئ الثل، وفن تجب 
الاترغر ق غفرق افطئ شق غرى أظه جماسئ المسطمغظ 
الرجال  طظ  جمع  عع  بض  الظار،  شفغ  طظعا  خرج  وطظ 
خثطئ  سطغعط  غتاط  لقجقم  خاص  شعٌط  اظازمعط 
افطئ بصغادتعا إلى طسارب الظةاة شغ ظض الاجام تاد 
بأتضام الحرغسئ، ق غتغثون سظ المظعاج تاى غقصعا 
ربعط. اضاظش ذلك ضطه سظث التجب وسغ سطى اإلجقم 
ووسغ سطى السالط وطسرشئ باحضقت المعصش الثولغ 

وصراءة واسغئ لعا دون طةاطقت وطعادظات.
طظ أجض عثا ضطه ضان خغاُرظا تجب الاترغر الرائث الثي 
اإلجقم  لثولئ  واسمطعا  طسظا  شضعظعا  أعطه،  غضثُب  ق 
الةعاد  إلى  وذرغصظا  ربظا  وطرضاة  سجظا  طسصث  شعغ 

 وتترغر الئقد

السثو الضاشر بتمض طااسه وتتصغص طآربه.
ضما أن وخعل ضبغر طظ الترضات إلى التضط شسق لط 
غتثث الاشغغر ولط غطمج طسالط الضفر ولط تثطع افطُئ 
طسه أظزمئ الضفر الاغ تئصى طفروضئ؛ وذلك فن الاشغغر 
ضان شغ صحرة المةامع الثارجغئ تغث تتافر الثولئ 
السمغصئ بظفعذعا وتاتضط شغ طفاخض الثولئ وغئصى 
الثغظ غخطعن بخظثوق اقصاراع غظازرون صارسئ تتض 
بعط سطى غث الةغح الثي تساظث إلغه الثولئ السمغصئ، 
لثلك تتعلئ جععد افطئ إلى عئاء غعَم جارت خطش 
لغةثوا  المةامع  صطإ  إلى  الظفاذ  أرادوا  الثغظ  أولؤك 
غطفزعن  بط  الثارجغئ،  جُثِره  سطى  غسغرون  أظفسعط 

بسغثا سظ واجعئ التغاة وترضئ المةامع.
وسظثطا غاساءل الظاس لماذا تجب الاترغر؟ ظصعل لعط: 
وق غرضى  له  غاغئ  الثقشئ  إصاطئ  غغر  ق غرضى  فظه 
السمقء  تتاعي  الاغ  المسادقت  طظ  ججءًا  غضعن  أن 
تمطك  أن  لفطئ  غرغث  وفظه  الضفر،  دول  وتخعغعا 
إرادتعا شسق وق غصظع بالمحارضئ شغ تضعطات سمغطئ 
شاجرة، وفظه ق غظسى طظعاجه الرباظغ وق غثعض طع 
الثائدغظ وق غةطج سطى الفُرش الظةسئ وق غاجلش 
وأرباسعا،  التطعل  بأظخاف  غرضى  وق  لطمظاشصغظ، 
سظ  غئتث  وق  المسَاَرّصئ،  الثلغطئ  بالثول  غصئُض  وق 

افطر،  تصغصئ  الشرب  طفضري  بسخ  أدرك  شصث  إذًا، 
فظه  اإلجقطغئ  الثقشئ  طع  الاساغح  "بدرورة  شصالعا 
ق طظاص طظ سعدتعا" وطظعط المتطض المحععر جعن 
حغا الثي وجه رجالئ فوباطا غعم ٢٠١٠/١/١١، تغث 
ذالئه شغعا "بفاح طخالتئ طع الثقشئ الثاطسئ الاغ 
لظ تساطغع الصعات افطرغضغئ العصعف شغ وجععا أو 
طةابعاعا"، وصال: "التصغصئ الةطغئ عغ أظه ق غساطغع 
أي جغح شغ السالط وق أي صعة سسضرغئ طعما بطشئ 
درجئ تسطتعا أن تعجم شضرة سصائثغئ، غةإ أن ظصر 
ضض  شغ  الفضرة  عثه  صادة  ظترق  أن  ظساطغع  ق  بأظظا 
ظظحر  أو  ضائعا  ظترق  أن  وق  افوجط  الحرق  بقد 
أجرارعا، ذلك فن عظاك إجماسا بغظ المسطمغظ سطى 
الصعة  الغعم  غعاجه  افوجط  الحرق  إن  الفضرة،  عثه 
ختغح،  عثا  افوروبغئ،  لطثول  المعتثة  اقصاخادغئ 
لضظ سطغظا أن ظسرف أظه شغ الشث جغعاجه الشرب الصعة 

المعتثة لثولئ الثقشئ الثاطسئ".
إن طا جئص طظ تخرغتات غمضظ أن غضعن ردًا سطى 
طمظ  وسجغماعا  افطئ  عمئ  تبئغط  غماعظعن  طظ 
غجسمعن أظعط سطماء وطحاغت وطفاعن وباتبعن! تغث 
غتاولعن سئباً تروغب أن شضرة الثقشئ صث طاتئ وأظعا 
ق تمبض أضبر طظ تطط غثور شغ طثغطئ بسخ الظاس! 
لفضرة  باقجاسقم  افطئ  إلصظاع  الثئغث  جسغعط  طع 
الثولئ العذظغئ والصعطغئ المخطظسئ تثغباً شغ الئقد 
الشربغ  اقجاسماري  المحروع  غرجت  طا  اإلجقطغئ، 
الثي غثأب سطى طتاربئ الثقشئ والاتثغر طظ خطرعا 
وذاش  شألعط  خاب  ولضظ  الجائفئ،  تدارته  سطى 
جعمعط، شصث أدرضئ افطئ أن خقخعا عع باإلجقم 
طمبًق بثولئ واتثة غتضمعا خطغفئ المسطمغظ بحرع 

اهللا ق بأظزمئ الضفر.
وأعض  وسطمائه  اإلجقم  بحئاب  ظعغإ  شإظظا  وخااطاً، 
سطى  غتمطعا  أن  المسطمغظ  بقد  شغ  والمظسئ  الصعة 
أضااشعط طحروع اإلجقم الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، 
وأن غظخروا تجب الاترغر الرائث الثي ق غضثب أعطه 
لظصغط طساً دولئ اإلجقم، ولظظسط بتضط اإلجقم وسثله 
اآلخرة  وظسغط  الثظغا  سج  ذلك  شفغ  جثغث،  طظ  وسجته 

 ﴾َذلَِك َفلَْيتََناَفِس الُْمَتَنافُِسوَن ِ بإذن اهللا، ﴿َو
* سدع لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ جعرغا

ظحر طعصع (السربغئ ظئ، الةمسئ ٦ حسئان ١٤٤٢عـ، ٢٠٢١/٠٣/١٩م) الثئر الاالغ: "بسث تخرغتات أظصرة 
السططات  أخثرت  السقصات،  شغ  جثغثة  خفتئ  وشاح  الصاعرة  طع  لطاصارب  بمتاوقت  جاءت  الاغ  افخغرة 
الارضغئ تسطغمات لةماسئ اإلخعان بعصش اظاصاد طخر طظ الفدائغات الاابسئ لعا شغ إجطظئعل. وضحفئ طخادر 
بفدائغات  السغاجغئ  الئراطب  بإغصاف  جاسات،  صئض  تعجغعات  أخثرت  الارضغئ  السططات  أن  ظئ"،  لـ"السربغئ 
اإلخعان الاغ تئث طظ إجطظئعل وعغ "وذظ، والحرق، وطضمطغظ"، أو تتعغطعا لفدائغات خاخئ لطمظعسات 
والثراطا، طدغفئ أن ترضغا أبرطئ اتفاصات طع صادة الةماسئ لقلاجام بالاسطغمات، طعثدة بسصعبات صث تخض 

إلغقق الئث ظعائغا وترتغض المثالفغظ خارج الئقد".
: لصث وشر ظزام ترضغا أردوغان المطةأ لقخعان المسطمغظ ذعال السظعات الماضغئ الاغ قتصعط شغعا 

إل

ظزام السغسغ، ووشر لعط أردوغان افطعال والمظابر اإلسقطغئ وغازلعط باخرغتات ظارغئ عاجط شغعا السغسغ 
واظصقبه سطى طرجغ رتمه اهللا، أطا اآلن وصث تان وصئ تظفغث أواطر اإلدارة افطرغضغئ الةثغثة الاغ تتاول 
تعثئئ بسخ الصداغا السغاجغئ وترتغئعا سطى ظتع تافرغ شغه فولعغاتعا الةثغثة؛ شعا عع أردوغان غصطع 
التئال باإلخعان وغصعدعط ظتع طا غرغث بض طا ترغثه أطرغضا بضض جععلئ. تماطا ضما اتادظ طظ صئض بعار الحام 
شغ حمال جعرغا واجاداف صادة الفخائض ووشر لعط المال والفظادق الفارعئ شغ إجطظئعل تاى إذا طا تان 
العصئ الثي أرادته أطرغضا جسض أردوغان تطك الفخائض وصادتعا أسثاء فعض الحام غظفثون طثططات أطرغضا 
وغسادون أعطعط. شأردوغان سثو لفطئ وطعاٍل فطرغضا تاى وإن ادسى غغر ذلك بحساراته الرظاظئ وخطاباته 
الجائفئ؛ لثلك تترم طعاقته أو الرضعن إلغه، بض غةإ التثر طظه والسمض سطى خطسه ضئاصغ تضام المسطمغظ. صال 

ْمَع وَُهَو َشِهيٌد﴾. لىَْق السَّ
َ
ْو أ

َ
ُ َقلٌْب أ َ ِْكَرى لَِمن اَكَن  َ تسالى: ﴿إِنَّ يِف َذلَِك 

وصال  الصاتض".  السغظارغع  عثا  تتصغص  دون  التغطعلئ 
أغداً: "اآلن المعمئ تضمظ شغ سثم إضاسئ المجغث طظ 
العصئ، وجطإ التضعطئ السعرغئ إلى ذاولئ المتادبات 
خقشئ  إصاطئ  شغ  تفضر  ق  الاغ  الساصطئ  المسارضئ  طع 
سطى افراضغ السعرغئ وق تسسى إلى اقجاغقء سطى 
السططئ، والاغ تفضر شغ طخغر الئقد ووتثتعا وبصائعا 
سطماظغئ"، وتابع: "ق أجابظغ المسارضئ المسطتئ طظ 
طساصثات  لثغعا  غضظ  لط  إن  المآتمر  شغ  المحارضئ 

رادغضالغئ وإرعابغئ".
السعري  الثارجغئ  وزغر  المسطط،  ولغث  العالك  أطا 
السابص، شصث راح غخرخ طتثرًا سام ٢٠١٣ طظ أن "طظ 
غطالئعن بإصاطئ دولئ الثقشئ اإلجقطغئ لظ غصفعا سظث 
تثود جعرغا، وأن طا ظصعم به عع دشاع سظ افردن 

ولئظان وترضغا".
شغما صال السغظاتعر الةمععري افطرغضغ بات بعضاظان: 
"طسألئ سعدة اإلجقم ضظزام تغاة طةرد وصئ ق أضبر، 
التصغصئ أن أطرغضا وجغعحعا وترجاظاتعا ق تساطغع 
وصثرته  اإلجقم  بئات  فن  الصادطئ  التدارة  طصاوطئ 
الخمعد  طظ  تمضظ  شصث  تصا،  طئعرة  اقتامال  سطى 
تخثى  بض  الماقتصئ  التروب  طظ  صرظغظ  خقل 
غصاتض  أظه  اآلن  ظراه  وطا  سةغئئ،  بسععلئ  لطحغعسغئ 

أطرغضا آخر صعة سالمغئ ضئرى".
طرضج  شغ  الثولغ  افطظ  صسط  طثغرة  باران،  زغظع  أطا 
ظغضسعن، شاصعل: "إن تجب الاترغر عع التجب العتغث 
الثي غاتثث سظ الثقشئ بمفععم جاطع لضض افطئ"، 
وتدغش: "غةإ سطى الثول الشربغئ أن تافص سطى طظع 
لطشرب  التطفاء  أشدض  بأن  وتعخغ  السمض  سظ  التجب 
وغةإ  المساثلعن،  المسطمعن  عط  الخراع  عثا  شغ 
إسطاؤعط طساتئ جغاجغئ ضغ ق غئصى اإلجقم أجغرا 

شغ أغثي الماطرشغظ".
وغصعل الئروشغسعر تسغفغ جفر المتاضر شغ السثغث 
طظ الةاطسات افطرغضغئ والغععدغئ غعم ٢٠١٨/١/٢٦: 
سظ  أطرغضا  جااعصش  الجطان  طظ  سصث  غدعن  "شغ 
اظاعاء  طظث  طرة  فول  وذلك  خارجغ،  دور  أي  لسإ 
بروز  أطام  المةال  غفسح  طما  الباظغئ  السالمغئ  الترب 
اإلطئراذعرغئ اإلجقطغئ" وججم بأن "اإلجقطغغظ عط 
طظ جغاعلى تسط طخغر السالط خقل سحرات السظغظ 

الصادطئ وغصررون طا غثور شغه".

تامئ: لماذا تجب الاترغر؟

تامئ ضطمئ السثد: رسإ ضئغر وخرخات تتثغر طظ سعدة الثقشئ

ماذا بعد أن أسقط أردوغان عن وجهه الکالح بقایا القناع الواهی؟!

التاضط شغ المساثرك طظ ذرغص سمر رضغ اهللا سظه 
صال: صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «أَتَْدُروَن أَيَّ أَْهِل اْإلِيَماِن أَْفَضُل 
إِيَماناً؟» َقالُوا: يَا َرُسوَل اللَِّه الَْمَالئِكَُة؟ َقاَل: «ُهْم كََذلَِك َويَِحقُّ 
أَنَْزلَُهْم  الَِّتي  الَْمْنِزلََة  اللَُّه  أَنَْزلَُهُم  َوَقْد  يَْمَنُعُهْم  َوَما  لَُهْم  َذلَِك 
ِبَها بَْل َغْيُرُهْم»، َقالُوا: يَا َرُسوَل اللَِّه َفاْألَنِْبَياُء الَِّذيَن أَكَْرَمُهُم 
لَُهْم  َويَِحقُّ  كََذلَِك  «ُهْم  َقاَل:  َسالَِة؟  َوالرِّ ِة  ِبالنُُّبوَّ تََعالَى  اللَُّه 
َذلَِك َوَما يَْمَنُعُهْم َوَقْد أَنَْزلَُهُم اللَُّه الَْمْنِزلََة الَِّتي أَنَْزلَُهْم ِبَها بَْل 
َغْيُرُهْم»، َصاَل: ُصْطَظا: َشَمْظ ُعْط َغا َرُجعَل اهللاَِّ؟ َصاَل: «أَْقَواٌم 
َجاِل َفُيْؤِمُنوَن ِبي َولَْم يََرْونِي  يَأْتُوَن ِمْن بَْعِدي ِفي أَْصَالِب الرِّ
َويَِجُدوَن الَْوَرَق الُْمَعلََّق َفَيْعَملُوَن ِبَما ِفيِه، َفَهُؤَالِء أَْفَضُل أَْهِل 
اْإلِيَماِن إِيَماناً». صال التاضط: عثا تثغث ختغح اإلجظاد 
ولط غثرجاه. وطسظى التثغث: شغةثون العرق المسطص 
والثي غحمض الضااب والسظئ ق غسمض به شغسمطعن بما 
به  ُغسمض  ق  سطى الرشعف  غةثوظه  أظعط  أي  ضطه.  شغه 

شغدسعظه طعضع الاطئغص شغ واصع التغاة.
وضثلك تثغث سصر دار المآطظغظ بالحام شغ آخر الجطان، 
طا رواه ابظ سساضر ولط غثّرجه سظ طغسرة بظ جطغج 
سظه سظ الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص: «َهَذا األَْمُر - يعني الخالفة - كَائٌِن بَْعِدي 
اِم، ثُمَّ ِبالَْجِزيَرِة، ثُمَّ ِبالِْعَراِق، ثُمَّ ِبالَْمِديَنِة، ثُمَّ  ِبالَْمِديَنِة، ثُمَّ ِبالشَّ
ِبَبْيِت الَْمْقِدِس، َفإَِذا كَاَن ِبَبْيِت الَْمْقِدِس َفَثمَّ ُعْقُر َداِرَها، َولَْن 
وصال  التاضط  سظث  وطظعا  أَبَداً»  إِلَْيِهْم  َفَتُعوَد  َقْوٌم  يُْخِرَجَها 
عرغرة  أبغ  سظ  وضثلك  غثرجاه.  ولط  اإلجظاد  ختغح 
رضغ اهللا سظه صال: جمسئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص غصعل: «إَِذا 
َوَقَعِت الَْمَالِحُم َخَرَج بَْعٌث ِمَن الَْمَوالِي ِمْن ِدَمْشَق، ُهْم أَكَْرُم 

يَن». الَْعَرِب َفَرساً، َوأَْجَوُدُه ِسَالحاً، يَُؤيُِّد اللَُّه ِبُهُم الدِّ
وتثغث الثـقشئ سطى طظعاج الظئعة الثي أخرجه أتمث 
شغ طسظثه سظ الظسمان بظ بحغر صال: ضظا صسعدًا شغ 
طسةث رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وضان بحغر رجًق غضش تثغبه، 
شةاء أبع بسطئئ الثحظغ شصال: غا بحغر بظ جسث أتتفر 
أظا  تثغفئ:  شصال  افطراء؟  شغ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  تثغث 
صال  تثغفئ:  شصال  بسطئئ  أبع  شةطج  خطئاه،  أتفر 
ُة ِفيكُْم َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن،  رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «تَكُوُن النُُّبوَّ
ِمْنَهاجِ  َعلَى  ِخَالَفٌة  تَكُوُن  ثُمَّ  يَْرَفَعَها،  أَْن  َشاَء  إَِذا  يَْرَفُعَها  ثُمَّ 
ِة َفَتكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن، ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء اللَُّه أَْن  النُُّبوَّ
يَْرَفَعَها، ثُمَّ تَكُوُن ُملْكاً َعاّضاً َفَيكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن يَكُوَن، ثُمَّ 
يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها، ثُمَّ تَكُوُن ُملْكاً َجْبِريًَّة َفَتكُوُن َما َشاَء 
اللَُّه أَْن تَكُوَن، ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها، ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة 
طرتطئ  التثغث  عثا  شغ  َسكََت».  ثُمَّ  ِة.  النُُّبوَّ ِمْنَهاجِ  َعلَى 
وبحرى خغر غظازرعا الظاس، وعغ طرتطئ الثقشئ سطى 
طظعاج الظئعة، والاغ تمسح سظ الظاس آقم الماضغ، 
المسطمغظ،  ضسش  وسعاطض  الةئري،  التضط  وحثة 

وعثه المرتطئ المثضعرة عظا صادطئ صرغئا بسعن اهللا.
وخقخئ الصعل إن الثئر سظ رجعع الثقشئ سطى طظعاج 
رواه  شصث  تعاتر،  صث  المسظى  عثا  ضائظئ،  وأظعا  الظئعة 
سظعط  ورواه  ختابغاً،  وسحرون  خمسئ  افصض  سطى 
تسسئ وبقبعن تابسغاً ورواه سظعط ابظان وجاعن طظ 
تابسغعط، طمظ غآطظ تعاذآعط سطى الضثب، وبعثا 
بالظخر  اهللا  وسث  سظ  شدق  المسظعي،  الاعاتر  غبئئ 
بفاح  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  وبحرى  لطمآطظغظ  والامضغظ 
وجافاح  روطا  بفاح  وبحر  ُشاتئ،  وصث  الصسطظطغظغئ 
إن حاء اهللا، وبحر بأن عثا الثغظ جغئطس طا بطس الطغض 
والظعار وبصاال غععد، وبحر بسعدة الثقشئ سطى طظعاج 
تسةطعا  ولضظ  ووسثه،  اهللا  أطر  تاسةطعا  شق  الظئعة. 
غّمظ  أن  تسالى  اهللا  ظسأل  وتدتغاتضط،  بإخقخضط 
سطغظا بإدراك دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، 

 وأن غضرطظا بالسمض جظثًا لعا إظه سطى ذلك صثغر

إنَّ اآلغات وافتادغث الظئعغئ المئحرة بسعدة الثقشئ، 
صطإ  سظ  وتصحع  الصطعب  وتحفغ  الخثور  تحرح 
المسطمغظ  وتثشع  والصظعط،  الغأس  غحاوة  المسطط 
بةث،  لطسمض  الثقشئ،  إلصاطئ  الساططغظ  وبثاخئ 
رجعله  وبحرى  اهللا  وسث  لاتصغص  وخثق،  وإخقص 
ملسو هيلع هللا ىلص، شغفعزوا شغ الثارغظ: ظخر شغ الثظغا سزغط، وأجر 

شغ اآلخرة ضئغر.
جئتاظه  اهللا  ضااب  شغ  العاردة  الئحارات  تعالئ  شصث 
وشغ جظئ الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص؛ شمما ورد شغ الصرآن الضرغط صعله 
الَِحاِت  َُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم وََعِملُوا الّصَ ّ تسالى: ﴿وََعَد اهللا
ِمْن  الَِّذيَن  اْسَتْخلََف  َكَما  ْرِض 

َ ْ
األ فِي  لَيَْسَتْخلَِفّنَُهْم 

لَّنَُهْم  َنّنَ لَُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهْم َولَُيَبّدِ َقْبلِِهْم َولَُيَمّكِ
َشيْئاً  بِي  يُْشِرُكوَن  َال  َفْعُبُدونَنِي  ْمناً 

َ
أ َخْوفِِهْم  َنْعِد  ِمْن 

وصعله  الَْفاِسُقوَن﴾،  ُهُم  ولَئَِك 
ُ
َفأ َذلَِك  َنْعَد  َكَفَر  َوَمْن 

بَى 
ْ
ْفوَاِهِهْم َويَأ

َ
بِأ ْن ُفْطِفُئوا نُوَر اهللاَِّ 

َ
جئتاظه: ﴿يُِريُدوَن أ

ْرَسَل 
َ
ْن يُتِّمَ نُورَهُ َولَْو َكرِهَ الَْكافُِروَن  ُهَو الَِّذي أ

َ
َُ إِّالَ أ ّ اهللا

يِن ُكلِِّه َولَْو  َرُسولَُه بِالُْهَدى َوِديِن الَْحّقِ لُِيْظِهرَهُ َعلَى الّدِ
َكرِهَ الُْمْشِرُكوَن﴾، وصال تسالى: ﴿َواَكَن َحّقاً َعلَْيَنا نَْصُر 
الُْمْؤِمنِيَن﴾، عثا العسث اإللعغ لطمآطظغظ باقجاثقف 
دائط  وسٌث  الثعف  بسث  وافطظ  افرض  شغ  والامضغظ 
طظ  الراحثغظ  الثطفاء  سعث  شغ  تتصص  وطا  وطسامر، 
شإن  بسثعط،  لمظ  غاتصص  أن  غمضظ  وتمضغظ،  ظخر 
ّ َحقاً﴾.

ِ وسث اهللا ق غاثطش، صال تسالى: ﴿َواَكَن وَْعُد َر
أطا افتادغث الظئعغئ الاغ جاءت تآضث عثا المسظى: طا 
أخرجه أتمث شغ طسظثه سظ تمغط الثاري صال: جمسئ 
رجعل اهللا غصعل: «لََيْبلَُغنَّ َهَذا اْألَْمُر َما بَلََغ اللَّْيُل َوالنََّهاُر، 
يَن، ِبِعزِّ  َوَال يَْتُرُك اللَُّه بَْيَت َمَدٍر َوَال َوبٍَر إِالَّ أَْدَخلَُه اللَُّه َهَذا الدِّ
َعِزيٍز أَْو ِبُذلِّ َذلِيٍل، ِعّزاً يُِعزُّ اللَُّه ِبِه اْإلِْسَالَم َوُذّالً يُِذلُّ اللَُّه ِبِه 
الْكُْفَر». وسظ بعبان رضغ اهللا سظه صال: صال رجعل اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ اللََّه َزَوى لِي اْألَْرَض َفَرأَيُْت َمَشاِرَقَها َوَمَغاِربََها، َوإِنَّ 
ِتي َسَيْبلُُغ ُملْكَُها َما ُزِوَي لِي ِمْنَها» رواه طسطط. وعظاك  أُمَّ
تثغث آخر غجرع افطض شغ ظفعجظا، وغةسطظا سطى غصغظ 
تام بأن عثه افطئ جاسعد لاماطك زطام أطرعا وتسعد 
بثغظعا سطى جمغع افطط، طا رواه طسطط وأتمث سظ أبغ 
عرغرة رضغ اهللا سظه، سظ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص صال: «َال تَُقوُم 
اَعُة َحتَّى تَُعوَد أَْرُض الَْعَرِب ُمُروجاً َوأَنَْهاراً» وزاد أتمث  السَّ
اِكُب بَْيَن الِْعَراِق َوَمكََّة َال يََخاُف إِالَّ َضَالَل  «...َوَحتَّى يَِسيَر الرَّ
ظسط  روطا،  شاح  الثقشئ  سعدة  طئحرات  وإن  الطَِّريِق». 
روطا طسصض الضظغسئ الشربغئ، شصث ورد سظ أبغ َصئغض 
صال: ضظا سظث سئث اهللا بظ سمرو بظ الساص رضغ اهللا 
سظه وجؤض: أّي المثغظاغظ تفاح أوقً؛ الصسطظطغظغئ أو 
روطغئ؟ شثسا سئث اهللا بخظثوِق َتَطٍص، صال: شأخرج طظه 
ضااباً، صال: شصال سئث اهللا: بغظما ظتظ تعل رجعل اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص ظضاإ، إْذ جؤض رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: أّي المثغظاغظ تفاح 
أوقً؛ صسطظطغظغئ أو روطغئ؟ شصال: «َمِديَنُة ِهَرْقَل تُْفَتُح 
الً - يَْعِني ُقْسطَْنِطيِنيََّة» رواه أتمث. وطفععم التثغث  أَوَّ
سطغعط  اهللا  رضعان  الختابئ  باظغاً.  تفاح  الباظغئ  أن 
ضاظعا سطى غصغظ طظ أن المثغظاغظ جافاتان، ولضظ 
السآال الثي ضان غحشض بالعط عع أغعما جافاح أوقً؟ 
وصث تط شاح الصسطظطغظغئ سطى غث طتمث الفاتح شضان 
ظسط افطغر، وضان جغحه ظسط الةغح. وضثلك تثغث 
صاال غععد واقظاخار سطغعط، طا رواه ابظ سمر رضغ 
«تَُقاتِلُكُْم  غصعل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  جمسئ  صال:  سظه  اهللا 
َهَذا  ُمْسلُِم،  يَا  الَْحَجُر:  يَُقوَل  َحتَّى  َعلَْيِهْم،  َفُتَسلَّطُوَن  الَْيُهوُد 

يَُهوِديٌّ َوَرائِي َفاْقُتلُْه» طافص سطغه.
أخرج  شصث  شغه،  بما  والسمض  المسطص  العرق  وتثغث 

ُطئحرات سعدة الثقشئ 
طظ الصرآن والسظئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سطغ الئثري – وقغئ السراقـ 

التضعطئ  "اتفصئ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢١/٠٣/١٩م)  ١٤٤٢عـ،  حسئان   ٦ الةمسئ،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
خاام  شغ  جغاجغئ  لاسعغئ  والاعخض  السظش  خفخ  ضرورة  سطى  الةمسئ  الغعم  ذالئان  وترضئ  افششاظغئ 
طئاتباتعما بمعجضع، لضظ المعاصش تئاغظئ بحأن حضض الثولئ المصئطئ وطعسث اظستاب الصعات افجظئغئ طظ 
اتفصاا  وذالئان  ضابض  تضعطئ  أن  ضئغر -  أششاظغ  طسآول  سظ  ظصق  الروجغئ -  اإلسقم  وضالئ  وذضرت  الئقد. 
سطى تسرغع طتادبات السقم، شغ وصئ صال الماتثث باجط الترضئ إظه تط شصط تئادل افشضار والمصارتات 
بعثا الخثد. وتأتغ عثه الثطعة بسثطا دسئ روجغا والعقغات الماتثة والخغظ وباضساان، ذرشغ الخراع 
شغ أششاظساان، لطاعخض إلى وصش شعري إلذقق الظار. وصال الماتثث باجط ذالئان الغعم إن الترضئ تامسك 
تحعث  لظ  بقده  أن  واسائر  أششاظساان.  طظ  افطرغضغ  اقظستاب  غثص  شغما  الثوتئ  اتفاق  تظفغث  بدرورة 

اجاصرارا طا لط تظستإ الصعات افجظئغئ".
: غةإ سطى المةاعثغظ شغ أششاظساان أق غظثثسعا بما تسمى حسارات "السقم" و"ظعاغئ الترب"، 
وغةإ أن غاثضروا دائماً أن تعصع السقم طظ أطرغضا غحئه تعصع العثاغئ طظ الحغطان؛ وعثا غسظغ أن السقم 
افطرغضغ لغج جعى اجامرار لفخض آخر طظ الترب. لصث ساظئ أطرغضا طظ شحض ذرغع شغ تربعا شغ أششاظساان، 
لثلك ق تثفعا عجغماعا سظ أسغظ السالط طظ خقل طتادبات السقم وتضعطئ جقم طآصائ، بض تّعلعا عجغماعا 
إلى تصغصئ طظ خقل طعاخطئ الةعاد ضث صعاتعا المتاطئ، والاعتث سطى أجاس اإلجقم، واسطمعا أن الترب شغ 
أششاظساان لظ تظاعغ أبثا طظ خقل المفاوضات وتعصغع اقتفاصغات، فن افزطات شغ أششاظساان لغسئ تالئ 
داخطغئ لفششان شصط، بض عغ طسدطئ إصطغمغئ وسالمغئ، وأن التض العتغث عع الاعتث سطى أجاس اإلجقم، ودتر 

اقتاقل افطرغضغ، وإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ جافاح أطرغضا وتثدسعا لتضط اإلجقم.

إلى مجاهدي طالبان: أنتم على ثغرة من ثغر اإلسالم
فال یؤتین من قبلکم
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 افربساء ١١ طظ حسئان ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٤ آذار/طارس ٢٠٢١ طـ  ٤     السثد ٣٣١

شاجسئ  "جاءت  شغه:  صال  خئرا  ٢٠٢١/٠٣/١٩م)  ١٤٤٢عـ،  حسئان   ١٣ الةمسئ  الةثغث،  (السربغ  طعصع  ظحر 
طساحفى السطط التضعطغ شغ افردن شغ ١٣ آذار/طارس، والاغ ظةمئ سظعا جئع وشغات جّراء ظفاد طثجون 
افضسةغظ، وشغ ظض تحثغث صغعد طضاشتئ وباء ضعروظا الاغ حمطئ تمثغث تزر الاةعل الطغطغ، لاجغث اقتاصان 
الحسئغ شغ افردن. وُترجط الشدإ بازاعرات حعثتعا طثن سثة شغ افجئعع التالغ... لضظ عثه اقتاةاجات 
افولعغات  باعزغع  غاسطص  طا  خخعخاً  الماساصئئ،  التضعطات  جغاجات  سطى  الشدإ  طظ  تراضمات  ظاغةئ  تأتغ 
وافطعال سطى الختئ واقصاخاد والاسطغط. وبثا ذلك واضتاً طظ ططالإ المازاعرغظ الاغ وخطئ إلى الثسعة 
إلصالئ التضعطئ وتّض طةطج الظعاب ووصش السمض بصاظعن الثشاع. أطام عثا العضع، تئثو تضعطئ بحر الثخاوظئ 
طظعضئ شغ ظّض جسغعا إلى الاصاط أظفاجعا طع اظاصالعا طظ أزطئ إلى أخرى، بسث أن أخئتئ شغ وضع ق ُتتسث 

سطغه، وارتفسئ الثسعات المطالئئ بإصالاعا سصإ شاجسئ السطط".
: إن افخض عع تتمغض المسآولغئ لطةعات التصغصغئ المسآولئ سظ عثه الضاربئ وعع رأس الظزام 
شغ افردن، شق غخح أن تاعجه جعام المتاجئئ والاصخغر ظتع طعظفغظ ق غمطضعن طظ أطرعط حغؤا. إن 
أخض الثاء عع شغ ذئغسئ الظزام المطئص شغ عثا الئطث وعع ظزام رأجمالغ سفظ تثطئ شغه الثولئ سظ 
طسآولغات الرساغئ وأوضطاعا لحرضات الصطاع الثاص شةسطئ ختئ الظاس وطخالتعط شغ غث حرضات ق 
تفضر جعى بالربح والاربح، إضاشئ لسعء الرساغئ العاضح لطسغان شغ إدارة الثولئ لمطش التزر واإلغقصات 
الثي تاثئط شغه الثولئ. إن الظزام اإلداري لطرساغئ شغ دولئ الثقشئ غصعم سطى الئساذئ واإلجراع شغ 
تصثغط الثثطئ، ضما غصعم سطى الضفاغئ شغمظ غاعلعن اإلدارة. شاإلتسان شغ صداء افسمال طأطعر به طظ 
الحرع. ولطعخعل إلى عثا اإلتسان شغ صداء المخالح ق بث أن تاعشر شغ اإلدارة بقث خفات؛ إتثاعا: 
الئساذئ شغ الظزام فظعا تآدي إلى السععلئ والغسر، والاسصغث غعجث الخسعبئ. وباظغاعا: اإلجراع شغ 
إظةاز المساطقت فظه غآدي إلى الاسعغض سطى خاتإ المخطتئ. وبالباعا: الصثرة والضفاغئ شغمظ غسظث إلغه 

السمض. شعق جارع أعض افردن إلى إصاطاعا خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة؟

طع إتغاء الثضرى السظعغئ الساحرة قظطقصئ بعرة الحام، سرض تجب الاترغر/ وقغئ جعرغا صراءة لعاصع البعرة 
تحثغخا وسقجا تتئ سظعان: "العرصئ السغاجغئ البالبئ فعض الحام" أضث شغ طصثطاعا: أن الخراع بغظ التص 
والئاذض، تأتغ شغه الترب الظفسغئ، السقح افخطر الثي غعاجط تفضغر الثخط، شغثّطر سجغماه، وغتّطط إرادته، 
وغعخطه إلى الغأس الظاتب سظ الحسعر الضاذب بالسةج، شغثشسه دشساً إلى إلصاء السقح، وإسقن اقجاسقم لطثبح. 
وأضثت العرصئ: أن عثا تماطاً طا تتاول أطرغضا شسطه الغعم شغ طسرضاعا الاارغثغئ والمخغرغئ طع أعض الحام، 
تحسرعط بالسةج سظ الصثرة سطى إضمال الطرغص، لاعصسعط شغ َحَرك الغأس طظ إطضاظغئ العخعل إلى العثف، 
وتخرف أذعاظعط سظ طتاولئ طاابسئ السغر. خاخئ وصث أغصظئ أطرغضا أن البعرة أخئتئ تةري طظ أعض الحام 
طةرى الثم، وأن ق جئغض إلى إصظاسعط بالرجعع، خخعخاً وصث ظجلعا إلى الساتات غسطظعن أظه آن افوان فن 
تاثطص افطئ طظ ذشغان الظزام الثولغ الرأجمالغ، وتسعد إلى طمارجئ دورعا التامغ شغ صغادة الئحرغئ ظتع 

الثغر شغ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئا بإذن اهللا.

تشغغر  أو  طاأخرة،  أو  طئضرة  اظاثابات  تخعل  أو  لئظاظغئ،  تضعطئ  تحضغض  أنَّ  لئظان  وقغئ  الاترغر/  تجب  أضث 
وجعه التضط، أو تثخض المخرف طظ سثطه، والسغر شغ طظزعطئ خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ، واقرتماء 
أبرعا  غجول  أن  غطئث  ق  طثثرٌة  إبٌر  أظعا  جعى  حغؤًا،  غشغر  لظ  اخاقشعا،  سطى  اإلصطغمغئ  الثول  أتدان  شغ 
شغسعد التال لما ضان سطغه، بض أجعأ طما ضان سطغه. وصال شغ ظحرة أخثرعا افربساء الماضغ: ضض عثا طا 
دام الثوران شغ طظزعطئ التض ظفسعا، طظ جغاجغغظ وذعائش وزسماء! وأضاشئ الظحرة طثاذئئ أعض لئظان: 
لع راجساط سظاوغظ الختش طظث السئسغظات لرأغاط افوجاع واآلقم والخرخات ظفسعا! ولسض طا ذضرظاه غضعن 
ضاشغًا لاصفعا الغعم طعصفًا وجعدغًا، غظصثضط طظ تمأة طا وصساط شغه، وعع اخاغار ذرغص الاشغغر الثي أراده اهللا، 
التض اإلظساظغ الضعظغ الصائط سطى دغظه، شاسطظعا تئظغضط ذرغص اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ، شغ دولئ الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئًا بإذن اهللا - ق جغما أظظا سطى رأس طؤئ جظٍئ طظ عثم الثقشئ - 
شاسطظعا الاتاصضط برضإ افطئ، وظئث الطعائش وزسمائعا، والطئصئ السغاجغئ الفاجثة ورجالعا، شااترروا طظ 

ربصاعط وربصئ أجغادعط اإلصطغمغغظ والثولغغظ.

طا وراء الاخسغث افخري
 يف الغمظ؟

ـــــــــ بصطط: افجااذ جطغمان المعاجري – وقغئ الغمظـ  ــــــــــ

بدل الدوران فی منظومۀ الحل اللبنانی نفسها
وجب اختیار طریق التغییر لحل ربانی

بغظ  طآخرا  وتةئ  تسج  طتاشزئ  شغ  الترب  تخاسثت 
تغث  التعبغئ،  والمطغحغات  عادي  حرسغئ  تسمى  طا 
آذار/  ١٤ افتث  غعم  عادي،  تضعطئ  صعات  واخطئ 

طارس، تصثطعا المغثاظغ شغ طتاشزئ تةئ، واجاعلئ 
ذلك  جاء  الغمظ)،  غرب  (حمال  تصرغئا  صرى  سحر  سطى 

وجط اظعغارات ضئغرة شغ خفعف ططغحغات التعبغ.
وشغ طتاشزئ تسج أترزت صعات تضعطئ عادي غعم اقبظغظ 
٢٠٢١/٣/١٥م تصثطات جثغثة شغ جئعئ طصئظئ بالرغش 
الرجمغئ  "جئأ"  وضالئ  وبتسإ  تسج.  لمتاشزئ  الشربغ 
شإن طعاجعات سظغفئ دارت بغظ صعات التضعطئ وجماسئ 
التعبغ تمضظئ طظ خقلعا صعات عادي طظ إتراز تصثطات 
والسغطرة سطى تئه الجظئغض، وتئه ساذش، وتئه سطروش.

لصث جاء إحسال عثه الةئعات بالاجاطظ طع احاسال المسارك 
شغ طتاشزئ طأرب والاغ غتاول التعبغعن السغطرة سطغعا 

طظث أضبر طظ سام، وضض طتاوقتعط باءت بالفحض.
إن طا غةري شغ الغمظ لغج تربا غصرر طسارعا وطخغرعا 
افذراف الماصاتطئ المتطغئ أو اإلصطغمغئ، بض إظعا ترب 
بالعضالئ. والمآضث شغعا أن ضق طظ السسعدغئ والتعبغغظ 
ق غاصاتقن لغظاخر أتثعما سطى اآلخر، شطع ضاظئ أطرغضا 
وتتئ طسمى الاتالش ترغث أن تصدغ وطظ طسعا سطى 

التعبغغظ لاط لعا ذلك خقل أحعر.
سطى  الصداء  الترب  طظ  أطرغضا  عثف  غضظ  لط  ولضظ 
التعبغغظ، وق دسط طا تسمى بتضعطئ عادي، وإظما أرادت 
أن تضعن ترب جةال وطظاوحات تئرز التعبغغظ ضصعة 
شاسطئ شغ الغمظ وذرف ق غمضظ عجغماه، لثلك ذالئ 

الترب لسئ جظعات، وعا عغ جاثخض ساطعا السابع.
إن العثف طظ الترب وضما غئثو واضتا لطسغان عع إظصاذ 
التعبغغظ وظصطعط طظ أصطغئ اظصقبغئ طرشعضئ، إلى صعة 
تعثد أطظ المظطصئ وتدرب تغث تحاء شغ السسعدغئ 
وتطرد ظفعذ برغطاظغا المامبض بعادي وزطرته المةرطئ 
شغ الغمظ لغتض طتطعا ظفعذ أطرغضا. وق أدل سطى ذلك 
طظ رشع باغثن لطتعبغغظ طظ صائمئ الةماسات اإلرعابغئ، 
وأغدا رساغئ افطط الماتثة لعط وتصثغمعا المساسثات 
تتئ سظاوغظ إظساظغئ، ولصاء التعبغغظ طع وشث أطرغضغ 
العبغصئ  سقصاعط  غآضث  الماضغ  افجئعع  ُسمان  شغ 
بأطرغضا، وصث بثأ غزعر لطسطظ بسثطا ضان طظ وراء جاار.

إن الغمظ ضان تتئ الظفعذ اإلظةطغجي ذعال شارة العالك 
سطغ خالح شأرادت أطرغضا طجاتمئ برغطاظغا طظ خقل 
وإدخال  وتئظغعط،  إغران  ذرغص  سظ  التعبغغظ  دسط 
عغ  الترب  عثه  شإن  لثلك  لاسعغمعط.  السسعدغئ 
لسئئ صثرة بغظ أطرغضا وبرغطاظغا سئر أدواتعما المتطغئ 

واإلصطغمغئ ولظ غضعن شغعا غالإ وطشطعب.
إن عثه الترب الصثرة وتخسغثعا شغ عثه اآلوظئ صام 
لاظصث  وتسج  تةئ  جئعاغ  بإحسال  برغطاظغا  سمقء  بعا 
طأرب الظفطغئ طظ برابظ التعبغغظ، ولضظ ضسش طعصش 
برغطاظغا الثولغ أطام صعة أطرغضا ألصى بزقله سطى ضسش 
ق  شئرغطاظغا  والمظطصئ،  الغمظ  شغ  الضبغرغظ  سمقئعا 
تساطغع العصعف أطام أطرغضا تاى سظ ذرغص سمقئعا، 

وبالرغط طظ ضبرتعط ولضظعط أذقء.
واآلن أطرغضا تسمض جاعثة لطسغطرة سطى الغمظ وعثا 
لغج غرغئا سطغعا، شعغ الاغ أخثت الظفعذ شغ السراق طظ 
برغطاظغا بط جطماه لطةماسات المرتئطئ بإغران وأسطئ 
افخغرة تفعغدا بإدارة حآوظه شثطرته. والخراع سطى 
أبظائه،  وسصغثة  وبروته  طعصسه  بسئإ  طتاثم  الغمظ 
اإلجقم  تضط  ظض  شغ  جسغثًا  ضان  الثي  الئطث  الغمظ 
وضعظه ججءا طظ أطئ سزغمئ عغ افطئ اإلجقطغئ أخئح 
حصغا طظث دخض الضفار سطغه وأوخطعا سمقءعط طظ أعض 

الئطث لغتضمعا الظاس بشغر طا أظجل اهللا.
لصث أسطظئ أطرغضا صئض أغام أظعا ترغث التض السغاجغ 
وجاء ذلك طع الاخسغث شغ تسج وتةئ وطأرب، تغث صال 
الماتثث باجط وزارة الثارجغئ افطرغضغئ، غعم افتث، "إن 
العزغر أظاعظغ بطغظضظ أبطس طئسعث افطط الماتثة الثاص 
لاظحغط  تثطط  واحظطظ  أن  غرغفغث  طارتظ  لطغمظ 
الماتثة  افطط  طع  بالاساون  الثبطعطاجغئ،  الةععد 
وغغرعا، إلظعاء الترب شغ الغمظ". وأضاف الماتثث ظغث 
براغج شغ بغان، "لصث أضث أن العقغات الماتثة تثسط 
غمظا طعتثا وطساصرا وخالغا طظ الظفعذ افجظئغ وأظه ق 

غعجث تض سسضري لطخراع".
سطى  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  صال  ذاته،  الخثد  وشغ 
تسابه باعغار، إظه سئر شغ طضالمئ طع المئسعث افطمغ 
تةاه  واحظطظ  صطص  سظ  غرغفغث  طارتظ  الغمظ  إلى 

الظجاع شغ الغمظ.
وشغ وصئ جابص، أسطظ المئسعث افطرغضغ إلى الغمظ، 
تغمعبغ لغظثرضغظس، "تصثغط خطئ لعصش إذقق الظار إلى 
صغادة التعبغغظ". طآضثا أظه "جغسعد إلى المظطصئ سطى 
لطمفاوضات"  طساسثغظ  التعبغعن  غضعن  تغظما  الفعر 

تسإ تسئغره. (اقبظغظ ٢٠٢١/٣/١٥م شارجغ).
وضما غئثو شإن عثا الاخسغث لغج عع لطتسط وإظما 
لطاترغك والثشع لئثء المفاوضات بسثطا خاشئ أطرغضا 
سثة  إحسال  بسث  إلظصاذعط  شسارسئ  سمقئعا  سطى 
جئعات، ولغج بمصثور التعبغغظ الصاال شغ سثة جئعات 
طبطما سمطئ إلظصاذعط شغ ٢٠١٨م شغ التثغثة سظثطا 
تصثم سمقء برغطاظغا شدشطعا سطى عادي لطمعاشصئ سطى 

طآتمر السعغث وإصرار طا خثر سظه.
السآال الثي غطرح ظفسه: إلى طاى جغزض أعض الغمظ 
وق  ظاصئ  شغعا  لعط  لغج  الاغ  الترب  لعثه  وصعدا 
جمض؟ وضغش غرضى أعض اإلغمان والتضمئ طظ أتئاع 
طتمث ملسو هيلع هللا ىلص أن غسئث الضفار وسمقؤعط بمخغر بقدعط 

وغسفضعن دطاءعط؟!
غا أعطظا شغ الغمظ: إظه ق تض لضط إق باتضغط حرع اهللا 
والسمض طع تجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ 
سطى طظعاج الظئعة. شماى غاترك المثطخعن طظ أعض 
دابر  شغصطسعا  وأطاعط  دغظعط  لظخرة  والمظسئ  الصعة 
المساسمرغظ، وغسغثوا السططان لفطئ، شاتغا ضما أراد 
اهللا لعا؛ أطئ سجغجة طرععبئ الةاظإ، تصغط التص والسثل 

 شغ ظض الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة؟

سماد الثغظ زظضغ طرورًا بابظه الصائث السادل ظعر الثغظ 
طتمعد، واظاعاء بالصائث المزفر خقح الثغظ افغعبغ، 
جععد طدظغئ بثلئ شغ جئغض تتصغص العثف، اطاثت 
إلى صرابئ السحرغظ ساطاً تاى تضططئ بالظخر والامضغظ، 
وذرد الخطغئغغظ، واجاسادة افرض المئارضئ بسث أضبر 

طظ تسسغظ جظئ.
أتةاوز  ق  بض  افتثاث،  تطك  طع  غاجاطظ  بالث  تثث 
الاغ  الضعارث  وضاربئ  زلجاقً،  اسائرته  إن  التصغصئ 
إظعا  افشاسغض،  بعا  وشسطئ  اإلجقطغئ،  بافطئ  أذاتئ 
شاجسئ عثم الثقشئ، الثولئ اإلجقطغئ الاغ بثل شغ 
جئغطعا الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص تغاته شضان غصعل «َواللَِّه إِنِّي َال أََزاُل 
أَْو  لَُه  اللَُّه  يُظِْهَرُه  َحتَّى  لَُه  اللَُّه  بََعَثِني  الَِّذي  َعلَى  أَُجاِهُدُهْم 
اإلجراء  ضان  الاغ  الثقشئ  دولئ  الَِفُة»،  السَّ َهِذِه  تَْنَفِرَد 
والمسراج بمرة طظ بمار السسغ ظتععا، دولئ الثقشئ 
الاغ شاتئ بغئ المصثس لاعبص رابطئ السصغثة بغظ 
المسةثغظ وتثامه بالثم شضان الفاح السمري، وضاظئ 
السعثة السمرغئ، دولئ الثقشئ الاغ جظثت أصخى طا 
تمطك طظ ذاصئ لاصدغ سطى العجعد الخطغئغ شغ بغئ 
وأدتعا  افطاظئ  تفزئ  الاغ  الثقشئ  دولئ  المصثس، 
تراب  طظ  ذرة  سطى  غعطاً  تساوم  ولط  وجععا  سطى 
شطسطغظ، شضان تمغُثظا رتمه اهللا ق غصئض المساوطئ 
إربًا  غصطع  أن  إلى  افطر  به  أدى  ولع  شطسطغظ  شغ 
سطى  وأدتعا  افطاظئ  تفزئ  الاغ  الثقشئ  دولئ  إرباً، 
وجععا ولط تساوم غعطاً سطى ذرة طظ تراب شطسطغظ، 
شالمساوطئ سطغعا طساوطئ سطى الثغظ، وخغاظئ لصعاشض 
إلى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  أختاب  طظ  المماثة  الحعثاء 

غعطظا عثا وتاى غرث اهللا افرض وطظ سطغعا.
تأتغ عثه افتثاث شغ وصئ تمر شغه افرض المئارضئ 
شطسطغظ بأحث المآاطرات، وتاسرض فبحع طتاوقت 
وتآطرعط  المسطمغظ  تضام  تثاذل  ظض  شغ  الاخفغئ، 
طع غععد وطظ ورائعط صعى الضفر واقجاسمار، تأتغ 
وتآضث  السصغثة  رابطئ  شغظا  لاساظفر  افتثاث  عثه 
ذرغص  لارجط  تأتغ  اإلجقطغئ،  شطسطغظ  ععغئ  سطى 
الةعاد  ذرغص  سظه،  بثغض  ق  ذرغصاً  والاترغر  الظخر 
وتسغغر الةغعش لاصاطع غععد طظ افرض وتصطع دابر 
السر  ضطمئ  إن  اإلجقم  فطئ  لاصعل  تأتغ  الزالمغظ، 
السمري،  والفاح  والمسراج،  اإلجراء  شغ  التض  وطفااح 
دولئ  ضاظئ  المصثس،  لئغئ  الثغظ  خقح  وتترغر 

اإلجقم، دولئ الثقشئ.
وإذا خح الصعل بأن الاارغت غسغث ظفسه، شظتظ بتاجئ 
أن ظصرأ تطك افتثاث الاارغثغئ سطى ظتع غسافاد طظه 
الثرس والسئرة، شما أحئه الغعم بافطج، وضط ظتظ 
بتاجئ فن غثرك أعض الصعة والمظسئ طظ أبظاء جغعش 
إلى  واقظتغاز  اإلجقم،  ظخرة  شغ  دورعط  المسطمغظ 
اهللا  حرع  تطئغص  شغ  إرادتعا  وتةسغث  افطئ،  خغار 
اإلجقم  دولئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  واجاؤظاف 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ 
طامبطغظ افظخار افوائض، وغثرك عآقء اإلخعة افترار 
شإلى  شطسطغظ،  تترغر  غضعن  بعط  أن  المثطخعن 
طثططات  ظسش  وإلى  ظثسعضط،  واآلخرة  الثظغا  سج 
شغضط  شعض  ظثسعضط،  بفطسطغظ  والافرغط  الاخفغئ 
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شغ  سادغاً  تثباً  والمسراج  اإلجراء  تادبئ  تضظ  لط 
تعصغئ  شغ  اجابظائغ  تثث  وإظما  سادغئ،  ظروف 
السظث  اظصطاع  وصئ  شغ  أتئ  أظعا  جغما  اجابظائغ، 
المآطظغظ  أم  أطظا  وجعد  غعشره  ضان  الثي  والسعن 
خثغةئ رضغ اهللا سظعا، وأبغ ذالإ سط الظئغ طتمث 
دسعته  سظ  والخث  الحثغث،  الاضثغإ  ظض  وشغ  ملسو هيلع هللا ىلص، 
غداف  ودلغقً  طسةجًة  والمسراج  اإلجراء  حضطئ  ملسو هيلع هللا ىلص، 
إلى سثغث دقئض الظئعة الاغ جاصعا الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص إلى أعض 
سصعلعط  وغترك  صطعبعط،  وغظغر  أسغظعط  لغفاح  طضئ، 
شغ اتةاه اإلغمان به وبرجالاه، عثا طظ جاظإ. وطظ 
جاظإ آخر شصث جسطعا اهللا عثغئ لظئغه ملسو هيلع هللا ىلص تسّري سظه 
طحاق  طظ  لصغه  طا  بسث  شآاده  وتبئئ  تجظه،  وتثفش 
وطساظاة شغ ذرغص الثسعة إلى اهللا، وخعقً لمظ غآازره 
وغظخره، وغصغط طسه الثغظ، غطئصه وغتضط به بسث أن 
طسه  وطظ  عع  السثاء  وظاخئاه  وتارباه  طضئ،  خثته 

طظ المآطظغظ، وأغطصئ أبعابعا وصطعبعا دوظه ملسو هيلع هللا ىلص.
خرج طظ طضئ غطعف سطى الصئائض العاتثة تطع افخرى 
شغ  تطئصه  دولئ  له  وغصغط  الثغظ  غظخر  سمظ  باتباً 
تغاة الظاس وتتمطه دسعة عثى وظعر لطظاس أجمسغظ، 
شطصغ طا لصغ ملسو هيلع هللا ىلص طظ السظئ والحثة، وصسعة الصطعب 
طظ  الطائش  أعض  طظ  أخابه  طا  وضان  الرد،  وجعء 
الفزاظئ واإلجاءة أحث طما أخابه شغ طضئ وغغرعا، 
شداصئ سطغه افرض بما رتئئ، شطةأ ملسو هيلع هللا ىلص إلى ظض جثار 
غرشع ضفغه غثسع ربه تائئاً طساشفرًا، غزظ أن صث تض 
سطغه غدإ اهللا وجثطه شمظع سظه الظاس أن غآطظعا 
اإلجراء  شةاءت  والمآازرة،  الُظخرة  سظه  وتئج  له، 
والمسراج لاطمؤظ صطئه الحرغش، وتئطسط جراته ملسو هيلع هللا ىلص، 
جاءت لاصعل غا طتمث إذا أغطص أعض افرض أبعابعط 
دوظك شأعق بك شغ السماء. جاءت لاصعل إن الثغظ 
سظث اهللا عع اإلجقم، وإن الظئغ طتمثًا ملسو هيلع هللا ىلص عع خاتط 
افظئغاء والرجض خطعات اهللا وجقطه سطغعط أجمسغظ، 
العجعد،  وجثظئ  الطعاء،  تمطئ  بسثه  طظ  وأطاه  وعع 
وأتص الظاس بصغادة السالط ورغادة افطط، جاءت لائحر 
بالظخر والامضغظ، واظاحار ظعر اإلجقم شغ السالمغظ، 
وجعد  لاظعغ  وغرباً  حرصاً  افرض  شغ  دولاه  وتعجع 

دول الزقم وإطئراذعرغات الحر.
جغاجغئ  أسمال  ضاظئ  والمسراج  اإلجراء  وراء  شمظ 
سزغمئ صام بعا الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص بعثف بظاء الثولئ اإلجقطغئ 
افولى، وشغ جععر عثه افسمال غأتغ الئتث سظ أعض 
الثسعة  غظخرون  الثغظ  والمظسئ  الصعة  أعض  الُظخرة، 
وغتمعظعا بصعتعط، وغصغمعن ضغان اإلجقم وخرته، 
دولئ تطئص أتضام اهللا وحرسه، وتتمض رجالئ اإلجقم 

لطسالط بالثسعة والةعاد.
تاجاطظ ذضرى اإلجراء والمسراج طع تثث اجابظائغ آخر، 
خسئًا  واخائارًا  خطغرًا،  طظسطفاً  حضض  طفخطغ  تثث 
اإلجراء  أطاظئ  سطى  لطمتاشزئ  اجاسثادعا  شغ  لفطئ 
والمسراج، وطغراث الثولئ اإلجقطغئ، المامبض بافرض 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  طسرى  افصخى  وطسةثعا  المئارضئ 
وطسراجه، شضاظئ طسرضئ تطغظ وتترغر بغئ المصثس 
طظ الخطغئغغظ، طسرضئ شاخطئ طا ضاظئ لاتصص ظاائةعا 
لعق اإلدراك الاام طمظ خاضعا طسرضئ الئظاء والاترغر 
وذرغصه،  الاشغغر  بدرورة  إدراضعط  لعق  افطئ،  شغ 
وإسادة العتثة لفطئ وضغفغئ العخعل إلغعا، واقرتئاط 
السزغط  الصائث  طظ  بثاغئ  السططان،  وطاعغئ  بالثولئ 

طظ اإلجراء واملسراج إىل الاترغر
دولئ الثقشئ ضطمئ السر وطفااح التض

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ خالث جسغث*ـ 

الورقۀ السیاسیۀ الثالثۀ ألهل الشام

أصل الداء یکمن فی رأس النظام األردنی
ثم فی طبیعۀ النظام الذي یطبقه

raya_no_331.indd   4raya_no_331.indd   4 22. Mrz. 2021   12:14:5322. Mrz. 2021   12:14:53


