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بصطط: المعظثس طتمعد سئث الضرغط تسظ

أغعا املسطمعن:
جارسعا إىل إصاطئ الثقشئ طع تجب الاترغر

إن تجب الاترغر غاعجه إلغضط بعثا الظثاء:
 ١ -  طثضرًا لضط بسجتضط وصعتضط غعم ضظاط تسازطعن 
بزض الثـقشئ سظثطا ضاظئ صائمًئ، شضظاط بغدئ الصئَّان 
ساطئ  لغج  المزطعطعن  بضط  غساةغر  السالط،  شغ 
الظاس شتسإ بض خاخاعا وططعضعا، غثـاشضط السـثو 
وغتارطضط الخثغص، تفاتعن الفاعح وتظحرون السثل 

شغ ربعع السالط.
والععان  الثل  طعاذظ  سطى  إخئسضط  وواضساً    -  ٢  
شغ أجساطضط غعم زالئ الثـقشئ الاغ ضاظئ تزطضط، 
ظعإ  طصـثراتضط،  سطى  المسـاسـمر  الضاشر  اجاتعذ 
سمقء  سطغضط  إ  وظخَّ برواِتضط،  واطاطك  خغراِتضط، 
غتفزعن طخالته ق طخالتضط، وغرسعن حؤعن زباظغاه 
وخارت  ذاطع،  لضض  ططمساً  شـخـرتط  حـؤـعظضط،  ق 

بقدضط طغثاظاً لضض طاخارع.
 ٣ -  وطئغظاً لضط أن الضفار المساسمرغظ وسطى رأجعط 
أطرغضا أضسش طما تزظعن وأوعظ بغااً طما تاخعرون، 
ربغئاعط،  غععد  ودولئ  تصعدعط،  الاغ  أطرغضا  وطآزق 
شغ  الفطعجئ  ططتمئ  بعثا  تظطص  ذلك،  سطى  حععد 
السراق، وططتمئ جظغظ شغ شطسطغظ، عثا والمسطمعن 
جئغض  شغ  بعط  وتصاتض  تساظفرعط  دولئ  لعط  لغج 
اهللا أسثاءعط، شضغش لع اظازط أطرعط، وتعتث خفعط، 

وصادعط خطغفاعط؟
 ٤ -  وطآضثًا لضط أظضط صادرون بإذن اهللا سطى عجغمئ 
أطئ  خغر  أطئ،  طظ  شأظاط  وغععد،  المساسمرغظ  الضفار 
أخرجئ لطظاس. إظضط أتئاع رجعل اهللا  خاتط الظئغغظ 
والصادة  الراحثون  الثطفاء  أجثادضط  المرجطغظ،  وإطام 
وظخرعط  تمطعه،  الثي  اإلجقم  زال  وق  المةاعثون، 
بتفر  اهللا جئتاظه به، ق زال بغظ أظعرضط طتفعظاً 
اهللا وسظاغاه، َلط غخئه ولظ غخغئه بإذن اهللا تئثغض وق 
تترغش. وصث وسث اهللا ظخَر طظ ظخره، ووسُثه التص، وعع 
لغج شصط لفظئغاء بض ضثلك لطمآطظغظ، وعع لغج شغ 
اآلخـرة شتسإ بالحعادة والرضعان والةظئ، بض ضثلك 
شغ الثظغا بأن تضعن لضط الشطئئ سطى سثوضط والفعز سطغه 
ِيَن آَمُنوا يِف  َّ والظخر والفاح المئغظ ﴿إِنَّا َجَْنرُصُ رُُسلََنا وَا

ْشَهاُد﴾.
َ ْ
ْغَيا َويَْوَم َفُقوُم األ ُّ ََياةِ ا

ْ
احل

 ٥ -  بط إن تجب الاترغر بغظضط وطسضط وصث ساعث اهللا 
والسمض  العجع،  بثل  شغ  َلغسامرُّ  والمآطظغظ  ورجعله 
، طع افطئ وطظ خقلعا، شغ تمض الثسعة  الةاد الـُمِةثُّ
بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  قجاؤظاف  الظخرة،  وذطإ 
الثـقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ بحر بعا 
رجعل اهللا  بسث عثا المطك الةئري بصعله خطعات اهللا 
وجقطه سطغه: «... بط تضعن خقشًئ سطى طظعاج الظئعة»، 
وضأنَّ التجب غرى أظه صث آن أواُظعا، وأن الجطان زطاُظعا، 
وإظه لمطمؤظ باتصغص عثه الئحرى سطى غثغه شغظال 

بثلك سج الثظغا واآلخرة، وذلك الفدض السزغط.
 ولتئه الثغَر لضط بالاترك طسه إلصاطئ الثـقشئ شاحارضعه 
عثا الفدَض السزغط، شإن تجب الاترغر غثسعضط، ساطَئ 
الغعم،  طظث  بخفعشه  تطاتصعا  أن  الصعة،  وأعَض  الظاس 
وصئض أن غفعتضط ذلك الغعم المحععد. وذرغص اقلاتاق 
به لغسئ خسئًئ وق سسغرًة، شصط تتااج صعًة طظ الئخر 
والئخغرة، لاساثلعا بعا سطى المضاتإ اإلسقطغئ لطتجب 
وأزقطعا،  الثول  سغعن  تثحعا  وق  وطمبطغه،  ولحئابه 
شعط أضسش طظ أن غردوا طآطظاً غططإ الثغر، وأوعظ 
طظ أن غسعصعا جاسغاً إلى التص جادًا شغ السغر، شافجر 
الثـقشئ  خظع  شغ  والمحارضئ  سزغط،  والفعز  ضئغر، 

تساتص أن تطعى إلغعا المساشئ.
 شسـارسـعا أغعـا المسـطمعن، جـارسـعا غا أعـض الصـعة، 
إصـاطـئ  إلى  وجـارسـعا  والظخـرة،  بالـثسـعة  الاتـصـعا 
شتسـإ،  طظه  تحـعـثوعـا  أن  ق  التـجب،  طع  الثـقشئ 
والثـغر وافجـر الثي تظـالـعن شغ الاتاصضط بالخفعف 
الغعم ق غثظع طظه الثغر وافجر شغ الاتاصضط بالخفعف 
يَْسَتوِي  ﴿َال  خـغر  ضضٍّ  شغ  ضان  وإن  تـاى  الغـعم  بسث 
ْقَظُم َدرََجًة 

َ
وَحَِك أ

ُ
ْغَفَق ِمْن َقْبِل الَْفْتِح َوَقاتََل أ

َ
ِمْنُكْم َمْن أ

 ُ ُْسىَن وَابَّ ُ احلْ ْغَفُقوا ِمْن َنْعُد َوَقاتَلُوا َوالُكًّ وََعَد ابَّ
َ
ِيَن أ َّ ِمَن ا

 ﴾بَِما َيْعَملُوَن َخبرٌِي
طظ ضاغإ "ظـثاٌء طظ تـجب الاتـرغر إلى افّطـئ اإلجـقطغئ 
وبثـاخئ أعـُض الصـعة شغعا" الخادر غعم الةمسئ شغ  ٢٨ 
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وُطدظغاً،  ضئغرًا  حعذاً  الثقشئ  إلصاطئ  السمض  صطع 
وُوِجث سظث افطئ وسٌغ سطى أعمغاعا، شخارت تاططع 
لط  افطر  عثا  أن  إق  وأطض.  بحعق  اجاسادتعا  إلى 
غئطس طثاه الضاشغ بسث، طا غسظغ وجعد سصئات تتعل 
دون ذلك، شغظئشغ تتثغثعا وطسالةاعا. وق حك أن 
السصئئ افولى شغ وجه إصاطئ الثقشئ عغ دول الضفر 
الئتث  طعضعع  أن  إق  بقدظا،  شغ  السمغطئ  وافظزمئ 
تتعل  الاغ  السصئات  عع  وإظما  افظزمئ،  عثه  لغج 
دون تفسغض ذاصات افطئ تفسغقً ُغسصط عثه افظزمئ 

وغصغط الثقشئ سطى أظصاضعا.
إظعاض  ذرغص  شغ  افحث  السصئئ  ضاظئ  ولطالما 
إلى  المآدي  المظاب  الافضغر  غغاب  عغ  المسطمغظ 
غغاب  آخر  وباسئغر  لطظاس،  الساطئ  المحاضض  طسالةئ 
رت  أو اضمتقل الافضغر السغاجغ، وعغ طحضطئ خثَّ
جصعط الثقشئ،  صئض  وافطئ سصعدًا بض صروظاً  الثولئ 
اقجاعاد،  ضسش  عغ  أخرى  بمحضطئ  ارتئاط  ولعا 
والدسش شغ اقجاعاد وشغ الافضغر السغاجغ عع جئإ 
جصعط  صئض  افطئ  اظتثار  إلى  أدى  الثي  اقظتطاط 
الثقشئ. وعع أم السصئات، وضض السصئات افخرى تفرسئ 

سظه.
وصث ازداد اقظتطاط بسث إجصاط الضفار الثقشئ، شصث 
لطمسطمغظ  تصعم  ق  أن  سطى  ترغخغظ  عآقء  ضان 
صائمئ، وطاظئِّعغظ لؤق تظصطإ افطعر سطغعط. شاساططعا 
بحثة وخراطئ طع أي سمض أو تعجه شضري أو جغاجغ 
بأسمال  لطصغام  الظاس  غترك  أو  ظفعذعط،  د  ُغعثِّ صث 
طئدع  وضان  اإلجقم.  جططان  اجاسادة  تساعثف 
الةعض وضسش اإلغمان صث شسض بافطئ طا شسطه، شأدت 
اظتسار  إلى  الحاطض  والصمع  والظار  التثغث  جغاجئ 
سمطغئ  شغ  المآبر  السغاجغ  والسمض  الفضري  الثطاب 
الاشغغر، شاظتخرت الظحاذات شغ أسمال روتغئ وخغرغئ 
السمض  تاةّظإ  وطعاسر  دروس  وشغ  وتسطغمغئ، 
وق  السغاجئ،  طظ  تظفِّر  تعجعات  وظحأت  السغاجغ، 
تضارث بما تصعم سطغه الثولئ وتطئصه طظ أظزمئ ضفر، 
شازداد اضمتقل الافضغر السغاجغ، وتئطث اإلتساس 
بالاظاصخ بغظ اإلجقم والضفر المطئص، وذشئ سطى 
ججئغئ  طسائض  تسالب  الاغ  وافسمال  افشضار  المةامع 
تساعط  بض  العاصع،  باشغغر  لعا  خطئ  وق  خاخئ،  أو 
باضرغسه. وخار طساسخغاً إدراك أعمغئ أو تاى طسظى 
"ذرغصئ سمطغئ وحرسغئ" لطاشغغر. وُشعط صعُله تسالى: 
ْغُفِسِهْم﴾ خطأً، 

َ
َما بِأ واْ  ُ َّ ُفَغريِّ ُ َما بَِقْوٍم َح ُفَغريِّ َ الَ  ﴿إِنَّ ابَّ

شضأنَّ طسظاه: تاشزعا سطى السئادات وافخقق وأسمال 
بالثقشئ  سطغضط  اهللا  غمظُّ  حاضطعا  وطا  والثغر  الئر 
ُع  والظخر! ششطإ سطى الظاس وسطمائعط السطتغئ وتعصُّ
الاشغغر طظ غغر الصغام بسمض غآدي إلغه، أو طظ أسمال 

ق تآدي إلغه.
أو الظخر  إظةاز الاشغغر المظحعد  تعصع  طبقً  طظ ذلك 
بأسمال  الضفر،  أظزمئ  إجصاط  أو  غععد،  ضغان  سطى 
طسطتئ تصعم بعا طظزمات أو جماسات، تسطظ البعرة 
المسطتئ أو الةعاد، وعغ ق تمطك الصثرة سطى ذلك، 
وق ذرغص لعا لطامضُّظ طظ حغء طظ ذلك، إق باقرتماء 
وبثلك  عظاك.  ضفر  أو  عظا  خغاظٍئ  أظزمِئ  أتدان  شغ 
شغ  شرغسًئ  شغصع  به،  غظثثع  ُذْسماً  لطةمععر  م  ُتَصثِّ
تدغع  وبثلك  أضبر.  ُغَضئِّطعظه  الثغظ  أسثائه  طخغثة 
ولع  ضارة.  بض  طةثغئ،  غغر  أسمال  شغ  الادتغات 
وطآله  وذرغصه  السمض  عثا  شغ  الفضر  إسمال  تخض 
وطصادغاته، صئض الئثء به، لائغظ أظه لظ غآدي إق إلى 
أسثاء  إق  بمرتعا  غصطش  ق  تدتغات  وتصثغط  الفحض 
افطئ. وطا وخطئ إلغه عثه المظزمات، سطى اخاقف 
ذئغسغًا  ضان  خغاظات،  أو  غأس  أو  سةج  طظ  طحاربعا، 
وتامغاً. أطا الاخفغص لعا شغ الئثاغئ، وصئض العخعل 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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إلى  الظعار  اتااج  إذا  حغء  افشعام  شغ  غخح  "ولغج 
دلغض"

عض غتااج أي طراصإ طظخش إلى ضبغر سظاء لغصرر التصغصئ 
ساحاعا  الاغ  المثطرة  اآلبار  سطى  تثل  الاغ  الساذسئ 
افطئ اإلجقطغئ طظث عثطئ الثقشئ السبماظغئ سطى غث 
الغععدي المةرم طخطفى ضمال شغ ١٣٤٢عـ؟! وأظعا طا 
زالئ تؤظ تتئ وذأة ضعابغج غغاب حمج الثقشئ؟! 
ولصث اخاخر وزغر خارجغئ برغطاظغا (١٩١٩-١٩٢٤م) الطعرد 
ضرزون أبر عثه الةرغمئ بصعله: "لصث صدغظا سطى ترضغا 
الاغ لظ تصعم لعا صائمئ بسث الغعم؛ فظظا صدغظا سطى 
صعتعا المامبطئ شغ أطرغظ: اإلجقم والثقشئ". ضما أضث 
لعرظج  (١٩١٦م)  الضئرى  السربغئ  "البعرة  صائث  خاتئه 
شغ رجائطه السرغئ سطى أن "ظحاط (الحرغش تسغظ) 
المئاحرة:  أعثاشظا  طع  غاماحى  فظه  لظا،  طفغثًا  غئثو 
تفاغئ الةئعئ اإلجقطغئ وعجغمئ وتمجغص اإلطئراذعرغئ 
السبماظغئ… وإذا سعلب السرب بطرغصئ طظاجئئ جغزّطعن 
اإلطارات  طظ  ظسغب  السغاجغ،  الاحرذم  طظ  تالئ  شغ 

الخشغرة الماتاجثة وغغر الصابطئ لطاماجك".
ق غساطغع المرء أن غسرد شغ طةطثات الفعاجع والظضئات 
حرغسئ  غغاب  ظاغةئ  غالغا  أبماظعا  افطئ  دشسئ  الاغ 
الشربغ  اقجاسمار  شرض  أن  بسث  التغاة،  سظ  اإلجقم 
الضاشر تةجئئ افطئ إلى سحرات الضغاظات العجغطئ الاغ ق 
تمطك صرارعا، بض ظخإ سطى افظزمئ الاغ خظسعا سطى 
سغظه تضاطا سمقء عمعط افول وافخغر طتاربئ حرع اهللا 

تظفغثا فواطر جغثعط المساسمر.
وتغث إن المةال ق غاسع شأضافغ بسرد سظاوغظ جرغسئ 

فعط آبار غغاب الثقشئ:
بسثعا  طا  طخغئئ  وعثه  اهللا:  حرع  تسطغض  أوق   .١
طخغئئ، شالمسطط ق غساصغط إجقطه وعع غسغح بسغًثا 
الحرائع  طظ  الضفر  لصعاظغظ  شالثدعع  اهللا،  حرع  سظ 
العضسغئ طسظاه، بظزر اإلجقم، سثم السئعدغئ الثالخئ 
َلُْق  ُ اخلْ َ الَ 

َ
هللا جئتاظه، الثي خطص السماوات وافرض، ﴿أ

ُ َربُّ الَْعالَِمنَي﴾. ْمُر َيَباَرَك ابَّ
َ
وَاأل

المسطمغظ،  بقد  شغ  المساسمرة  الثول  تتضط   .٢
وشصثاظعط إلرادتعط شغ السغح وشص الحرغسئ.

٣. خدعع المسطمغظ لطسغاجئ اقجاسمارغئ الصائمئ سطى 

حسار "شرق تسث"، وصث ضان ظاغةئ عثه الافرصئ العغقت 
تثظغج  طظ  غععد  تمضغظ  شغ  شصط  لغج  السزام، 
أولى الصئطاغظ وطسرى الرجعل ، بض أغدا صغام تضام 
المسطمغظ الثعظئ باظفغث تسطغمات جغثعط المساسمر 
بما شغ ذلك حظ التروب المثطرة الاغ أعطضئ الترث 
والظسض ودطرت الئقد والسئاد، وق تجال طساسرة تاى 
الثغظ  لطمسطمغظ  خثقظعط  ذلك  وطظ  الطتزئ.  عثه 
تسرضعا لتروب إبادة شغ شطسطغظ وأشرغصغا العجطى 
حعاعث  وآخر  والفطئغظ،  وضحمغر  والحغحان  وبعرطا 

خغاظاعط طا غتثث اآلن شغ جعرغا.
٤. جغر تضام المسطمغظ شغ تظفغث السغاجئ اقجاسمارغئ 
المسطمغظ،  بقد  شغ  المةامسات  تشرغإ  إلى  الثاسغئ 
وتتطغط طصعطات الحثخغئ اإلجقطغئ سطى ضض الخسث: 
الفضرغئ والبصاشغئ واقصاخادغئ والسغاجغئ، لطاعخض إلى 
اإلصخاء الضطغ لقجقم طظ واصع تغاة المسطمغظ، وشغ 
أتسظ افتعال تخر اإلجقم بممارجئ بسخ الحسائر 
الاسئثغئ الفردغئ، الاغ ق تآبر شغ ظعدئ المسطمغظ، أو 

شضاضعط طظ ربصئ الشرب المساسمر.
لعق  غغعط  شغ  المدغ  الثعظئ  لطتضام  ضان  طا   .٥
تعاذآ بسخ طظ غسمعن سطماء طظ المحاغت الثغظ 
أن  فظفسعط  شارتدعا  غغرعط،  بثظغا  دغظعط  باسعا 
السضعت  افتعال  أتسظ  وشغ  التضام،  باذض  غجغظعا 
سظ جرائمعط وأول ذلك تسطغطعط لحرع اهللا، شئغظما 
وق  غدر  شغما  وغةعل  غخعل  طظعط  ضبغرغظ  تةث 
غظفع طظ شااوى وطتاضرات ق تمج العاصع بخطئ، ق 
غساتغ طظ جضعته سظ جرائط التضام الزطمئ الثعظئ 
الثغظ غزاعرون الضفار وغسططعن حرع اهللا وغتاربعن 
الساططغظ لاطئغص حرسه، عثا دون ذضر شدائح أولؤك 
الثغظ لط غساتغعا طظ اقشاراء الئغظ بإخثار شااوى طا 
أظجل اهللا بعا طظ جططان تترم طا أتض اهللا وتتض طا 
ْفَمانِِهْم َعَمًنا َقلِيًال 

َ
ِ وَأ ِيَن يَْشرَتُوَن بَِعْهِد ابَّ َّ ترم اهللا، ﴿إِنَّ ا

َفْنُظُر  َوَال   ُ ابَّ يَُكلُِّمُهُم  َوَال  اْآلَِخَرةِ  يِف  لَُهْم  َخَالَق  َال  وَحَِك 
ُ
أ

ِمْنُهْم  َوإِنَّ   * ٌم  ِ
َ
أ َعَذاٌب  َولَُهْم  يِهْم  يَُزكِّ َوَال  الِْقَياَمِة  يَوَْم  ِْهْم  َ ِ إ

لِْسنََتُهْم بِالِْكَتاِب حِكَْحَسُبوهُ ِمَن الِْكَتاِب َوَما ُهَو 
َ
لََفِريًقا يَلُْووَن أ

 ِ َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد ابَّ  ِ ِمَن الِْكَتاِب َويَُقولُوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد ابَّ
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تصّثم جرغثة الراغئ لصرائعا الضرام وطاابسغ طعصسعا اقلضاروظغ شغ عثا السثد 
الثاص بمظاجئئ ذضرى شاجسئ افطئ، ذضرى طرور ٩٥ ساطا سطى عثم دولئ الثقشئ، 
أجطعاظئ الراغئ الاغ تتاعي سطى أسثاد جرغثة الراغئ طظ السثد ١٥ وتاى السثد 
٧٥، وعغ طظ إسثاد دائرة اإلخثارات وافرحغش شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي 

لتجب الاترغر.
غمضظ تتمغض اقجطعاظئ وظسثعا سطى أجطعاظات خطئئ وضثلك تفزعا سطى 

جعاز التاجعب لاخفح افسثاد المثضعرة أسقه طظ خقل الرابط أدظاه:
http://media.hizb-ut-tahrir.info/CDs/Rayah/alRayah_2nd_DVD_15_75_Rajab_2016.rar

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

عثغئ السثد: أجطعاظئ الراغئ
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السعاطض  بعا  ُغصخث  الثظغا  شغ  حغء  أي  طصعطات 
والسظاخر والحروط الرئغسغئ الاغ غعجث بسئئعا ذلك 
الحغء، والاغ طظ دوظعا ق غعجث، شعغ صعاطه وسماده، 
السظاخر  بعا  ُغصخث  اإلجقطغئ  الثولئ  وطصعطات 
وبمسظى  الثولئ،  بعا  تصعم  الاغ  والحروط  والسعاطض 
آخر شالمصعطات عغ الرضائج الاغ تساظث إلغعا الثولئ 
دولئ،  تعجث  ق  دوظعا  وطظ  وبسئئعا،  وجعدعا  شغ 
وسمادعا  سطغعا،  ُغئاظى  أرضاظه  بةمغع  الثولئ  شصعام 

بضطغاه غساظث إلغعا.
صسمغظ:  إلى  ُتصسط  اإلجقطغئ  الثولئ  وطصعطات 
بعاصع  شااسّطص  الفضرغئ  المصعطات  أّطا  وطادغئ،  شضرغئ 
وذرغصئ  وحضطه،  وخفاته،  وصعاسثه،  التضط،  ظزام 
إغةاد السططان شغه، وتتّعله، وأّطا المصعطات المادغئ 
والحعضئ،  والظخرة  والصعة  وافطان،  بافطظ  شااسطص 
وطعصسعا  وطساتاعا،  افرض  وذئغسئ  والمضان 
الةشراشغ والطئعغراشغ، والمعارد والبروات الماعشرة، 
والمراشص والاةعغجات الثْثطغئ الُمااتئ، والُئظى الاتاغئ 

المعجعدة.
ولثلك ق ُتسائر دولئ ذالئان الاغ أصغمئ شغ أششاظساان 
سظ  أسطظئ  فّظعا  خقشئ،  دولئ  افطرغضغ  الشجو  صئض 
ظفسعا أظعا إطارة أششاظغئ، ولغسئ دولئ لضض المسطمغظ، 
وضثلك ق ُتسائر جغطرة تظزغط الثولئ اإلجقطغئ سطى 
بسخ افراضغ شغ السراق والحام وشغ بسخ المظاذص 
افخرى دولئ خقشئ فّظعا تفاصث أخق فدظى طصعطات 
صطغض -  بسث  المصعطات  تطك  سظ  وجظاتّثث  الثولئ - 
شعع طا زال تظزغما سسضرغا غسغطر سطى طساتئ طظ 
افرض، طبطه طبض بسخ الاظزغمات السسضرغئ، ضما لط 
غتثث وأْن أصغمئ أي دولئ إجقطغئ شغ أي طضان بسث 
آخر دولئ إجقطغئ وجثت سظث المسطمغظ وعغ الثولئ 
السبماظغئ، شالعاصع أّظه لط ُتصط دولئ الثقشئ ظعائغاً شغ 
أي صطر طظ افصطار طظث زوالعا سطى أغثي الضفار شغ 

السام ١٣٤٢ عةرغئ المعاشص لطسام ١٩٢٤ طغقدغئ.
طضان  سطى  السغطرة  طةرد  تسظغ  ق  الثقشئ  ودولــئ 
المفاعغط  لمةمعسئ  الاظفغثي  الضغان  تسظغ  وإّظما  طا، 
والمصاغغج والصظاسات اإلجقطغئ الاغ تصّئطاعا غالئغئ 
المسطمغظ شغ صطر طظ افصطار، أو تصّئطاعا المةمعسئ 
افضئر طظعط، وعغ رئاجئ ساطئ لطمسطمغظ جمغساً شغ 
دسعته  وتمض  اإلجقطغ  الثغظ  أتضام  لاطئغص  الثظغا 

إلى السالط.
لثلك ضاظئ المفاعغط والمصاغغج والصظاسات الماسطصئ 
بثولئ الثقشئ عغ طظ أعط طصعطاتعا، شغةإ أْن تضعن 
واضتئ، ُطئطعرة، وطتّثدة شغ أذعان الظاس سظث صغام 
جعاعا  طظ  افصعى  السام  الرأي  وُتحّضض  بض  الثولئ، 
غسغطرون  الثغظ  شإن  ولثلك  صغاطعا.  ُبَسْغث  لثغعط 
سطى طظاذص طظ خقل الصعة السسضرغئ الاغ غمطضعظعا 
وق  والصظاسات،  والمصاغغج  المفاعغط  تطك  وغةعطعن 
شغ  التضط  ظزام  بصعاسث  طسرشئ  أدظى  لثغعط  تعجث 
والثولئ  اإلجقطغئ  الثولئ  بغظ  ُغمّغجون  وق  اإلجقم، 
سظ  لثغعط  والفضرة  المثعئغئ،  الثولئ  أو  الطائفغئ 
أدظى  غمطضعن  وق  وغاطدئ،  طئعمئ  الثولئ  ذئغسئ 
شضرة سظ ظزام اقصاخاد اإلجقطغ وق سظ السغاجئ 
بطرح  غصعطعن  وق  اإلجقطغئ،  لطثولئ  الثارجغئ 
طظاذص  شغ  غطئصعظعا  وق  الظاس،  سطى  افظزمئ  تطك 
جغطرتعط، ق ُتسث الثولئ الاغ غسطظعظعا دولئ تصغصغئ 

شدق سظ أن تضعن دولئ خقشئ.

وق غاتّعل السططان سادًة شغ أي طظطصئ تتّعقً تصغصغًا 
المفاعغط  طظ  طةمعسئ  الظاس  سظث  ترضجت  إذا  إق 
والمصاغغج والصظاسات باسائارعا رأغاً ساّطاً ظاتةاً سظ وسغٍ 
سام، لثلك شق غعجث أي جططان إجقطغ تصغصغ شغ 
طظاذص جغطرة تظزغط طسطح صام باقجاغقء السسضري 
سطى تطك المظاذص وأسطظ ظفسه دولئ، شاقجاغقء حغء 

والسططان حغء آخر.
عثا طظ تغث المصعطات الفضرغئ لصغام دولئ الثقشئ، 
أّطا طظ تغث المصّعطات المادغئ شإّن الثولئ - أي دولئ 
- ق ُتصام إق إذا تعّشرت سثة سظاخر وحروط طادغئ ق 
ُبّث طظ وجعدعا صئض صغام الثولئ، وطظ أوقعا وجعد 
الصعة المادغئ الاغ تضفغ لتماغئ الصطر الثي ُتصام شغه 
الثولئ داخطغاً وخارجغاً لاتصغص افطظ وافطان لطظاس، 
سظ  ُسّئر  وصث  سطغعط،  ُغحظ  خارجغ  سثوان  أي  وخث 
طفععم الصعة سظث سطماء السطش بالحعضئ، شصال اإلطام 
الةعغظغ: "إّن السئرة لغج شغ السثد وإّظما شغ تتصغص 
طا  تغازة  غساطجم  الحعضئ  وتتصغص  بعط"،  الحعضئ 
غصئض  لط    والرجعل  افســثاء،  لثشع  صعة  طظ  غضفغ 
ظخرتعط  فّن  سطغه،  ُسرضئ  الاغ  حغئان  بظغ  ظخرة 
ضاظئ طصاخرة سطى السرب دون السةط، شالظخرة طظ 
غغر  ضاططئ  تضعن  أْن  غةإ  وواصسغئ  حرسغئ  ظاتغٍئ 
طظصعخئ، وأْن تحمض التماغئ شغ الثاخض وشغ الثارج.

أو  طسطتا،  تظزغما  ضاظئ  جعاء  جعئ،  فغئ  غخح  شق 
أظعا  تسائر  أن  أو  دولــئ،  ظفسعا  تسطظ  أن  ذلك  غغر 
المادغئ  المصعطات  تعشر  سثم  تال  شغ  دولئ،  أصاطئ 
القزطئ لصغام الثولئ، شفغ السراق وجعرغا طبق سحرات 
الفخائض الاغ ُتصاتض ضث التضعطئ السراصغئ والتضعطئ 
الفخائض  وبسخ  الضردغئ،  الضغاظات  وضث  السعرغئ، 
تاصاتض شغما بغظعا، شق غخح لاظزغط أن غسطظ إصاطئ 
طع  السسضري  خراسه  تسط  غساطع  لط  وعع  الثولئ 
ضض تطك الفخائض والضغاظات والتضعطات المسادغئ له 
والماظاصدئ طسه، شطط غظاخر سطغعا، ولط تثدع عغ 
له، وبالاالغ لط غساطع بسط جغطرته ق سطى السراق 
وق سطى جعرغا، وظّطئ غالئغئ السضان شغعما خارجئ 
الرئغسغئ  والمثن  السعاخط  وبصغئ  جغطرته،  سظ 
والمطارات  المعاظأ  بصغئ  ضما  بغثه،  لغسئ  شغعما 
إذ  غغره،  جغطرة  تتئ  الثولاغظ  شغ  المظحآت  وأعط 
بصغئ بغث الثول الصائمئ جعاتُض الئتار الاغ تخطح فْن 
والمطارات  طعّمئ،  لعجساغٍئ  إطثاداٍت  طخثر  تضعن 
افجاجغئ  والمراشص  والسفظ،  والمعاظأ  والطائرات، 

لطثولئ، وطا شغعا طظ ُبظى تتاغئ.  
إن الثقشئ لغسئ دولًئ تصطغثغئ سادغئ ضالثول الاغ 
اإلجقم  حرع  ُتطّئص  سزغمئ  دولــئ  شعغ  ظسعثعا، 
السزغط، وتتمض دسعته إلى السالط بالثسعة والةعاد، 
جغتثث  صغاطعا  وخئر  جطض،  وحأظعا  سزغط،  شأطرعا 
وجغظجل  السالمغئ،  السغاجغئ  ــاط  افوج شغ  ــجاقً  زل
اإلسقن سظ صغاطعا ظجول الخاسصئ سطى الثول الضئرى 
اقجاسمارغئ والطاطسئ، فّظه وطظث الغعم افول لصغاطعا 
جائثأ المعازغظ السالمغئ بالاشّغر، وجغحسر ضض طسطمغ 
باقتاحاد  شغئثؤون  دولاعط،  الثولئ  بأّن  افرض 
والاةمع واقظخعار والاعتث، وجغْحسر غغر المسطمغظ 
الثولئ  ــأّن  ب والمسادسفئ  الفصغرة  الحسعب  طظ 
الةثغثة دولئ سثل ورتمئ، جُاظخفعط، وُتسغظعط سطى 
الاثطص طظ عغمظئ أطرغضا، وحرضائعا، طظ صعى الحّر 
 والطشغان، وطظ جمغع الصعى الرأجمالغئ السالمغئ

بصطط: أتمث الثطعاظغ

الثقشئ... الاتثي املئثئغ لطشرب الطغربالغ
بصطط: الثضاعر طاعر الةسئري

غظّزط  جغاجغا  تحرغسا  تدّمظ  جماوي  دغظ  اإلجقم 
الةاطع،  الثقشئ  سظعان  تتئ  والمةامع  الثولئ  ضغان 
طع  غطاصغ  ق  ظعسه،  طظ  شرغث  تحرغسّغ  تظزغط  وعع 
ظزرغئ "السصث اقجاماسغ"، الاغ "أبثسعا" شقجفئ الشرب 
واجاطعماعا البعرة الفرظسغئ شطسفًئ لطاشغغر، بط خارت 
طبقً أسطى "لطاترر الثغمصراذغ" طظ اقجائثاد (اإلصطاع 
والضظغسئ). والاحرغع اإلجقطغ تظزغط رباظغ ق غاصاذع 
طع أّي طظ إشرازات "التدارة الشربغئ"، بض غاخادم طع 
ضض ذلك جمطئ وتفخغق. عثا المصال غثلض سطى اتاثام 
ذلك الخثام التداري، وغظاصح أجئاب تثعف الثول 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  سعدة  طظ  الرأجمالغئ 

الظئعة، وطا تمبطه طظ تعثغث لمخالح تطك الثول.
لغج بمئ حك أن سعرة الرأجمالغئ تجداد اظضحاشا شغ 
طةاقت اقجاماع واقصاخاد بسث السغاجئ، وتفحض شغ 
أغئ طظاشسئ طئثئغئ أطام اإلجقم، ولثلك شعغ تثرك 
خطعرة المظاشسئ السغاجغئ والسسضرغئ شغ تال اظئباق 
اإلجقطغئ.  افطئ  غعتث  تصغصغ  ضضغان  الثقشئ  دولئ 
أطر  الثقشئ  طظ  الرأجمالغ  الاثعف  شإن  عظا  وطظ 

ططمعس طتسعس، وله أجئابه ودواشسه.
ذو  وعع  جغاجغ،  شضري  الخثام  أن  العاضح  وطظ 
جغح  تترغر  سظث  وضعتا  أضبر  غخئح  سسضري،  بسث 
الثعاء  وظاغةئ  التالغغظ.  التضام  عغمظئ  طظ  الثقشئ 
الفضري الشربغ، اتااج صادة اقجاسمار الشربغ لثعض 
اإلرعاب"،  سطى  "الترب  سظعان  تتئ  الخراع  ذلك 
واجاثثم بسخ صادتعط (طبض بعش اقبظ) طخططح 
"سصغثة الضراعغئ" لعخش اإلجقم، شغ طتاولئ لطظغض 

المئثئغ طظه.
وضمظ عثا الخراع، غثعض الشرب التروب السسضرغئ 
المآاطرات  وغتعك  المسطمغظ،  دطاء  شغعا  وغرغص 
السغاجغئ لمظع افطئ اإلجقطغئ طظ اقظسااق طظ عغمظاه 
الثقشئ،  إذار  ضمظ  الحرغسئ  وتتضغط  العتثة  وطظ 
وطا غةري شغ الحام حاعث سطى تاابع المآاطرات طع 
ظصطئ  لاضعن  طرحتئ  شرخئ  طظ  تمبطه  لما  التروب، 

ارتضاز قظئباق الثقشئ الاغ تشغر طةرى الاارغت.
الشرب  شإن  الظفسغئ،  الرأجمالغئ  الطئغسئ  وبسئإ 
غثرك  شإظه  (المئثئغ)،  الئصاء  أجض  طظ  غخارع  إذ 
طظ  غتصص  الثي  العساء  عع  الرأجمالغ  المئثأ  أن 
شغ  غسامر  شعع  ولثلك  اقصاخادغئ،  طخالته  خقله 
تترم  الاغ  اقصاخادغئ،  العغمظئ  طزطئ  تتئ  خراسه 
الطئغسغئ،  وطعاردعط  طصثراتعط  طظ  المسطمغظ 

وتئصغعط سالئ سطى الشرب.
إذن سظثطا ظاتثث سظ افجئاب الضاطظئ وراء طتاربئ 
غمضظ  ق  أظه  غثرك  وعع  "لفضرة"،  الرأجمالّغ  الشرب 
أن  ظآضث  أن  بث  ق  شضرة،  غعجم  أن  جرار  لةغح 
وتةامع  تاخثرعا،  الرأجمالغئ  اقصاخادغئ  افجئاب 
طسعا الثواشع اقجاسمارغئ، طع حتظئ التصث الخطغئغ 
الثشغظ، وتصثغج طئثئغ لتدارة الشرب، الاغ أشرزعا 

خراع شقجفاه طع رجاقت الضظغسئ واإلصطاع.
الاغ  السغاجغئ  الاخرغتات  عغ  وطاعاترة  ضبغرة 
ضحفئ سظ عثا الخراع الشربغ ضث الثقشئ وشضرتعا، 
وأخثت بالزععر أضبر خقل السصثغظ افخغرغظ، طظث 
أّلش  أن  وطظث  السراق،  سطى  افطرغضغئ  الترب  بسث  طا 
ضاابه الحعغر "ظعاغئ  شعضعغاطا  الفغطسعف افطرغضغ 
وِصَغمعا  الثغمصراذغئ  أن  شغه  اسائر  الثي  الاارغت"، 
وطئادئ  الحسإ،  وجغادة  والفردغئ  الترغئ  شغ 
الاطعر  ظعاغئ  "طرتطئ  ُتحضِّض  اقصاخادغئ،  الطغئرالغئ 
اظاخار  أسطظ  بط  وطظ  لقظسان"،  افغثغعلعجغ 
ظعائغٍئ  ضخغشٍئ  الطغئرالغئ  الثغمصراذغئ  "سعلمئ 

لطتضعطئ الئحرغئ":
الخراع،  ذلك  إخفاء  برغطاظغا  خئث  غساطع  لط   (١
بطغر  تعظغ  افجئص  الئرغطاظغ  العزراء  رئغج  شضحش 
تثعف برغطاظغا طظ الثقشئ شغ المآتمر السام لتجب 
داخطغاه  وزغر  تئسه  بط   ،٢٠٠٥/٧/١٦ باارغت  السمال 
ضقرك، سظثطا صال شغ طسعث عغرتغب شغ ٢٠٠٥/١٠/٦: 
"ق غمضظ أن تضعن عظاك طفاوضات تعل إسادة دولئ 
الحرغسئ  تطئغص  تعل  لطظصاش  طةال  وق  الثقشئ، 

اإلجقطغئ".
اقبظ  بعش  السابص  افطرغضغ  الرئغج  وضرر   (٢

طا  طظعا  طظاجئئ،  طظ  أضبر  شغ  الثقشئ  طظ  الاثعغش 
شغ  افبغخ  الئغئ  شغ  الختفغ  طآتمره  شغ  صاله 
عع  السراق  شغ  أطرغضا  وجعد  "إن   :٢٠٠٦/١٠/١١
لمظع إصاطئ دولئ الثقشئ الاغ جاامضظ طظ بظاء دولئ 
سصر  شغ  أطرغضا  وتعثد  الشرب  طخالح  تعثد  صعغئ 
دارعا". بط ضحش سظ ذئغسئ الخراع المئثئغ، شصال: 
"إن الماطرشغظ المسطمغظ غرغثون ظحر أغثغعلعجغئ 

الثقشئ الاغ ق تسارف بالطغئرالغئ وق بالترغات".
"الصعى  ذئغسئ  وق  أوباطا،  "ظسعطئ"  تساطع  ولط   (٣
إخفاء  طظ  الثغمصراذغ،  تجبه  غفّدطعا  الاغ  الظاسمئ" 
تطك السثائغئ افطرغضغئـ  وصال ضمظ طصابطئ شغ ختغفئ 
لعط  ظسمح  "لظ   :٢٠١٤/٨/٨ شغ  تاغمج  ظغعغعرك 
بإصاطئ خقشئ بخعرة طا شغ جعرغا والسراق" (الةجغرة 
ظئ ٢٠١٤/٨/٩). وضثلك شسطئ عغقري ضطغظاعن سظثطا 
 ٢٠٠٩/١٢/٨ شغ  الئاضسااظغئ  جغع  لمتطئ  ضحفئ 
سظ ذئغسئ الخراع وسظ صطصعا طظ السمض لطثقشئ شغ 
باضساان (وذلك سظثطا حشطئ طظخإ وزغرة الثارجغئ 

افطرغضغئ).
٤) ولط تضظ الثقشئ غائئئ سظ تخرغتات وزغر الثارجغئ 
قشروف،  روجغا،  خارجغئ  وزغر  وق  المسطط،  السعري، 
خقل التراك السغاجغ لمعاجعئ بعرة الحام، وق غاسع 

المصال لسردعا.
عثا سطى المساعى السغاجغ، أطا سطى المساعى الفضري:

دسئ  السغاجغئ   - الفضرغئ  الثطفغئ  عثه  شإن   (١
الختفغ افطرغضغ جع حغا إلى اجاحراف المساصئض، 
وطظ بط دسعة الرئغج افطرغضغ إلى تامغئ المخالتئ 
طع الثقشئ، تتئ سظعان: "الترب ضثَّ الثقشئ"، وصال 
شغه "إنَّ المسرضئ بغظ اإلجقم والشْرب طسرضئ تامغَّئ ق 

غمضظ تةظُّئعا، وعغ ذاُت تارغت صثغط".
٢) وشغ الفارة ظفسعا، وصئغض اظئقج شةر "الربغع البعري" 
ضاإ المفضر الصئطغ رشغص تئغإ طصاقً غثلض سطى عثا 
الخراع وذئغساه، بسظعان: "اإلجقم الةثغث... طحروع 
بق خقشئ"، (طعصع أخئار السالط شغ ٢٠١٠/٢/١٢)، صال 
شغه "شغ صطإ المسرضئ بغظ السعلمئ ضمحروع غربغ، 
الثقشئ  طسألئ  ظةث  اإلجقطغ،  التداري  والمحروع 
الشائإ  التاضر  شعغ  الظغران.  طرطى  شغ  اإلجقطغئ 
شغ ضض طسارك الشرب طع الترضئ اإلجقطغئ، وشغ ضض 
شغ  وأغداً  اإلجقطغ،  المحروع  طع  السطماظغئ  طسارك 

طسارك الظثإ التاضمئ".
٣) وضان الضاتإ افطرغضغ ظعح شغطثطان (أجااذ الصاظعن 
بسظعان  ضاابا  أّلش  صث  الحعغرة)،  عارشارد  بةاطسئ 
وجعد  شغه  أضث  اإلجقطغئ"  الثولئ  وخسعد  "جصعط 
تأغغث جماعغري لاطئغص الحرغسئ اإلجقطغئ طما غآدي 

- تسإ تصثغره - إلى إغةاد خقشئ إجقطغئ ظاجتئ.
٤) وسطى الطرف اآلخر طظ السالط، خثر ضااب "روجغا.. 
إطئراذعرغئ بالبئ"، لطضاتإ الروجغ "طغثائغض غعرغغش"، 
الثي حشض طظخإ ظائإ رئغج طةطج الظعاب الروجغ، 
تدمظئ  المساصئطغئ،  السالط  خارذئ  غقشه  سطى  رجط 
أظئاء  وضالئ  (تسإ  تدارغئ"  "دول  خمج  اظئباق 
ظعشساغ الروجغئ الرجمغئ شغ ٢٠٠٩/٢/١٩)، حمطئ 

دولئ الثقشئ اإلجقطغئ.
خقخئ الصعل إن الخثام والمعاجعئ بغظ الرأجمالغئ 
والثقشئ، أطر تامغ، غظثشع شغه الشرب طحتعظا بطاصئ 
التصث الخطغئغ، وبثطفغئ اجاسمارغئ ق تضارث لصغمئ 
بما  الئحرغئ  لثغرغئ  المسطمعن  غسسى  بغظما  افرواح، 
لثغعط طظ ظعر العثاغئ الرباظغئ والاحرغع الثي غظصث 

السالط طظ طخائإ الرأجمالغئ وأزطاتعا.
وصث غسائر بسخ الماابسغظ "والمافرجغظ" أن الاططع 
لطثقشئ عع طةرد اظثشاع حسعري لطعروب طظ العاصع 
المآلط، أو رجما بالشغإ، وغاةاعطعن ضعن السمض لعا 
شرضاً حرسغاً ضما شروض السئادات الروتغئ، وغاةاعطعن 
أطام العةعم الشربغ أن الثقشئ عغ الاظفغث الطئغسغ 
فتضام اإلجقم (اقصاخادغئ واقجاماسغئ والسغاجغئ)، 
ولاتضغط  اهللا،  أظجل  بما  لطتضط  العتغث  المسظى  وأظعا 
الحرغسئ. وافضبر بقغئ طظ ذلك ضّطه أظعط ق غثرضعن 
إلصاطئ  لطسمض  الظادرة  الاارغثغئ  الفرخئ  عثه  صغمئ 

 الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ
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ِ الَْكِذَب وَُهْم َفْعلَُموَن﴾. َويَُقولُوَن بَلَ ابَّ
شعض غتااج المرء المظخش إلى ضبغر سظاء لغصارن بغظ 
التال الثي وخطئ إلغه افطئ اإلجقطغئ بسث عثم دولئ 
وأول  الثقشئ:  ظض  شغ  تالعا  سطغه  ضان  بما  الثقشئ 
بتغث  الرباظغئ  الحرغسئ  تضط  بزض  اقجازقل  ذلك 
تضعن دولئ الثقشئ دولئ عثاغئ ورساغئ ورتمئ وسجة 
غماطضعن  المسطمعن  ضان  ضغش  ظرى  وسظثطا  وسثالئ. 
الحعق  وغمف  بالفثر  ظحسر  وطشاِربَعا  اْفَْرِض  طحاِرَق 
جعاظئظا لطسعدة إلى طا ضان سطغه المسطمعن طظ تدارة 
وسمران ورصغ شضري وتطعر طثظغ، شصث ضان الظاس شغ 
بصغئ الئقد غحااصعن لطسغح تتئ ظض الثقشئ، وضاظعا 
غظازرون جغعش المسطمغظ لافاح بطثاظعط؛ شصث شاتعا 
الصطعب صئض أن غفاتعا الئقد، ودخطئ طتئاعط الخثور 
صئض أن تثخض سساضرعط المثن والصرى، وعثا طا غفسر 
دخعل الظاس شغ دغظ اهللا أشعاجا، وتحئبعط بثغظعط 
اتاقل  بسث  بعط  تطئ  الاغ  المتظ  ضض  رغط  الةثغث 
ترضساان  شغ  تخض  ضما  الضفر،  ططض  طظ  أراضغعط 

والئطصان وغغرعا.
سزمئ  سظ  الئاتبغظ  طظ  المظخفعن  تتثث  وصث   
شغ  بض  افظثلج  شغ  شصط  لغج  اإلجقطغئ  التدارة 

لعبعن  غعجااف  طصعلئ  ذلك  وطظ  افطخار،  جائر 
المحععرة "طا سرف الاارغت شاتًتا أسثل وق أرتط طظ 
السرب"، ضما تتثث لعغج جغثغع سظ سظاخر التدارة 
اإلجقطغئ الاغ أدخطعا افغالئئ إلى إشرغصغا شصال: "لط 
غثخر بظع افغطإ وجًسا شغ إظساش طا غساطجطه ضض بطث 
غظغ خخغإ طظ الاةارة والخظاسئ والجراسئ، شسعطعا 
بما  الساتض  وجضان  الختراء  جضان  بغظ  الخقت 
وجعروا  الطرق،  وأظحأوا  المساعدسات،  طظ  أوجثوه 
سطى جقطئ المعاخقت، وأتثبعا ظزارة ساطئ لطئرغث 
بغظ تثود المشرب وطخر، بط أصاطعا دوًرا لطخظاسئ شغ 
أعط المراشأ، شضان لعط أجطعل صعي أضتعا به جادة 
الئتر". وطا زالئ جضئ التثغث الاغ أظحأعا الثطغفئ سئث 
سزمئ  سطى  الساسئ  إلى  حاعثا  طسطًما  الباظغ  التمغث 
دولئ الثقشئ الاغ صاطئ بمث جضئ التثغث عثه رغط 
السسر المالغ الثي ضاظئ شغه غعطثاك، تماطا ضما عغ 
حاعث سطى شحض الثول الاغ شرضعا اقجاسمار الشربغ 
الاغ سططئ عثا المرشص التغعي المخغري رغط طرور 
اقجاسمار  إلطقءات  الثاضسئ  أظزماعط  سطى  صرن 

 الشربغ الضاشر
* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

تامئ: تال المسطمغظ: بغظ وجعد دولئ الثقشئ وبغظ غغابعا

الافضغر،  اظتطاط  شسئئه  المثجغئ،  الظاائب  عثه  إلى 
جعاء بسثم الربط بغظ افسمال وطا غمضظ أن تآدي 

إلغه، أو باشاصاد المصغاس الحرسغ والختغح لفسمال.
افطئ،  بعا  طرت  الاغ  الخادطئ  الاةارب  عثه  أن  إق 
أتاجغج  إلى  أدت  والماسسئ،  المآلمئ  افتثاث  بض 
تساؤقت،  لثغعا  شظحأت  الائطث،  عثا  طظ  خطَّخاعا 
وضاظئ تساؤقت جادة تفجت سطى تفضغر جاد وبتث، 
الثي  السغاجغ،  أو  السمطغ  الافضغر  افطئ  شغ  شاتّرك 
وإن ضان طا زال دون التث الضاشغ لئطعغ العثف، إق أظه 
والادتغات إلى  اظاعاء الةععد  أجئاب  ضفغٌض بافسغر 

جراٍب وعئاء وطجغث عجائط.
حثص  لغخض  الئسخ  غظاضض  المبال  جئغض  شسطى 
طغعله إجقطغئ إلى جثة التضط، تاى ولع ضان وخعله 
بق جططئ، أو ق غمطك طظ أطر التضط حغؤاً. شعض طبض 
سظ طسظى التضط  عآقء غثرضعن طسظى التضط، شدقً 
ع طظ الثغظ ق غثرضعن طسظى  بما أظجل اهللا! وعض ُغاعصَّ
التضط، أن غصعطعا بأسمال تآدي إلى وجعد التضط بما 
افطئ  ضسش  غجغث  بما  جغصعطعن  أظعط  أم  اهللا!  أظجل 
ْقَماالً 

َ
ْخرَسِيَن أ

َ
وغساعط باغؤغسعا! ﴿قُْل َهْل نُنَبُِّئُكْم بِاأل

غَُّهْم 
َ
ك حَيَْسُبوَن  َوُهْم  ْغَيا  ُّ ا ََياةِ 

ْ
احل يِف  َسْعُيُهْم  َضلَّ  ِيَن  َّ ا  *

حُيِْسُنوَن ُصْنًعا﴾.
غةإ  الاغ  السطتغئ  عثه  عع  الضقم  شغ  الحاعث 
الثولئ  واصع  طبقً  لغثرضعا  طظعا.  افطئ  تثطغص 
وطفععطعا، وعع أظعا جططئ أو صعة تظفغثغئ. وأن طظ 
ق غماطك عضثا صعة تتئ جططاه وأطره شطغج تاضماً، 
السططئ.  خاتإ  غرغثه  بما  إق  غتضط  أن  غمضظه  وق 
وطاى ُوجث إدراك ساٌم لمسظى الثولئ غساغصر الفضر 
إلدراك  أغداً  وغاسع  إلغعا،  المعخطئ  افسمال  سطى 
أو  الثولئ  تصعم  ق  الاغ  الصعة  وأظعا  الظخرة،  طسظى 
وغضحش  السطتغئ،  المةامع  شغظئث  بعا.  إق  تسامر 
سطى  والةععد  الطاصات  شااداشر  والثثاع،  الادطغض 

السمض الختغح والمةثي.
وطظ السصئات الاغ ظاةئ سظ ضسش الافضغر السغاجغ 
والاحرغسغ، اظاخاب طحاغت الئقط وسطماء السقذغظ 
والاظزغر  لطفاعى  اإلجقطغئ،  الترضات  بسخ  وصادة 
اإلجقم،  تضط  ضإصاطئ  والثطغرة  الساطئ  الحآون  شغ 
شغصفجون- بسئإ ضسفعط الحثغث شغ الافضغر السغاجغ 
والاحرغسغ - شعق أتضام الحرع، وغصثطعن ذروتاٍت 
شغئررون  الصطعب.  وأطراض  اإلغمان  ضسش  طخثرعا 
طحارضاعط شغ التضط بالضفر بثرائع تخعغعا صطعبعط 
الضفر  دول  لحروط  الثدعع  وغسعِّغعن  المرغدئ، 

وتفر طخالتعا بثرائع تئررعا ظفعجعط المعجوطئ. 
وضطما ظعر تظاصدعط طع الحرع رشسعا سصائرعط بأن 
العاصع خسإ، وأن التضمئ تصادغ أن غصثطعا لطشرب 
شغ  وغحرضعط  سظعط  غرضى  ضغ  طظعط  غططئه  طا 
التضط، وإق شساخغئعط الثوائر. والسصئئ عظا عغ أظه 
الطروتات،  عثه  غاصئض  رأٌي  افطئ  شغ  غعجث  زال  طا 
فجئاب طظعا الةعض، وطظعا الثثاع، وطظعا المغض إلى 
تخغإ  فظعا  خطرة  السصئئ  وعثه  والسععلئ.  الثسئ 
أسثاًء  غصئطعظعا  الثغظ  طظ  وتةسض  اإلغمان،  طظطصئ 
إلصاطئ الثقشئ، وفظفسعط وأطاعط. وطسالةاعا تضعن 
بافظغث ذروتاتعا، وبغان طثالفاعا لطحرع ولمصادغات 

اإلغمان. ولصث ردعا الصرآن ردًا شاضتاً، صال تسالى: 
َاء  ِ ْو

َ
أ وَاجََّصاَرى  َُهوَد  ْ ا َيتَِّخُذواْ  الَ  آَمُنواْ  ِيَن  َّ ا فَُّها 

َ
ك ﴿يَا 

 َ نُكْم َفإِنَُّه ِمْنُهْم إِنَّ ابَّ َُّهم مِّ َاء َنْعٍض َوَمن َفَتَول ِ ْو
َ
َنْعُضُهْم أ

َرٌض  مَّ قُلُوبِِهم  يِف  ِيَن  َّ ا َفرَتَى   * الِِمنَي  الظَّ الَْقْوَم  َفْهِدي  الَ 
 ُ ابَّ  َ َفَع َدآئَِرٌة  تُِصيبََنا  ن 

َ
أ  َ ْ خنَ َفُقولُوَن  فِيِهْم  يَُسارُِعوَن 

يِف  واْ  رَسُّ
َ
أ َما  بَلَ  َفُيْصبُِحواْ  ِعنِدهِ  ْن  مِّ ْمٍر 

َ
أ ْو 

َ
أ بِالَْفْتِح   َ ِ

ْ
يَأ ن 

َ
أ

ْغُفِسِهْم نَاِدِمنَي﴾.
َ
أ

وطظ السصئات أغداً، ذروتات طا زالئ تطصى أو تخادف 
صئعقً، شاآدي إلى تسثغر ذاصات افطئ وحئابعا، بأشضار 
غشطإ سطغعا الةعض والصخعر والسطتغئ. شارى طحاغت 
م ضحش طظضرات التضام أو الثسعة إلى  وجماسات ُتترِّ
الماحابعئ،  الظخعص  غاائَّسعن  إلجصاذعط.  السمض 
افتضام  شعن  وغترِّ المتضمئ،  الظخعص  وغاةاعطعن 
وغفاظعن  باظتراشاتعط،  افطئ  وغدططعن  باأوغقتعط، 
ضبغرغظ بةسطعط أدوات لطتضام وجعاجغج، وغتاربعن 
الثسعة إلى إصاطئ الثقشئ ترباً ق ععادة شغعا. وعثه 
السصئئ ُتساَلب بمثاذئئ افطئ الثطاَب الحرسغ والفضري، 
تترغش  وطظ  الصاخرة،  اقجاظئاذات  طظ  ُغَتثِّر  الثي 
الافضغر،  سطى  تتخ  بظماذج  ذلك  وُغَئغَّظ  افتضام. 
وسطى طتاضمئ افشضار وإتئاط الِفاظ. ولصث تّثر الصرآن 
طظ عآقء وبغَّظ أن شغ صطعبعط زغشاً، وأظعط غئاشعن 
ِمْنُه  الِْكَتاَب  َعلَْيَك  نَزَل 

َ
أ َِي  َّ ا ﴿ُهَو  تسالى:  صال  الفاظئ. 

ِيَن  َّ ا ا  مَّ
َ
َفأ ُمتََشابَِهاٌت  َخُر 

ُ
وَأ الِْكَتاِب  مُّ 

ُ
أ ُهنَّ  َْكَماٌت  حمُّ آيَاٌت 

يف قُلُوبِِهْم َزْيٌغ َفَيتَّبُِعوَن َما تََشابََه ِمْنُه ابْتَِغاَء الِْفْتَنِة وَابْتَِغاَء 
وِيلِِه﴾.

ْ
تَأ

خقل  تخثغسعا  تط  لسصئات  بصاغا  عغ  السصئات  عثه 
تالئ  شغ  تالغاً  وافطئ  والضفاح.  الخراع  طظ  سصعد 
خراع وضفاح، قجاضمال الثروج طظ اظتطاط الافضغر 
السغاجغ والاحرغسغ الثي تال دون تأبغر افشضار شغ 

السطعك وشغ إتثاث الظعدئ  اظاعى 

الثقشئ تاج الفروض  تامئ ضطمئ السثد: شغ ذضرى عثم الثقشئ (٣) السصئات شغ ذرغص إصاطاعا
تاشزئ الثغظ وتاطغئ تمى املسطمني

بصطط: الحغت جسغث رضعان أبع سعاد

شغ  وأشضارا  الضاإ  بطعن  شغ  ضقطا  اإلجقم  غئصى 
العاسزغظ  ألسظئ  سطى  وطعاسر  المفضرغظ  رؤوس 
جططاظا غاثث طظ الصرآن والسظئ  تاى غعغأ اهللا له 
باإلجقم  شغتضط  تحرغسا  والفصه  لطثجاعر  طخثرا 

وغتمض رجالاه.
بإلشاء  اإلجقم  جططان  إزالئ  طظ  الضاشر  تمضظ  لصث 
وتتعل  ضاحرغع  العجعد  طظ  اإلجقم  ششاب  الثقشئ، 
الثولئ  شغ  له  ظخغإ  ق  شردي  وجطعك  طعاسر  إلى 

والتغاة الساطئ.
ولصث أسطظ الشرب الضاشر تربا سطى المسطمغظ لخرشعط 
سظ السمض لسعدة الثقشئ ولمظع إصاطاعا بسث أن قح 

شةرعا وأخئح غارصإ صغاطعا جاسئ بساسئ.
الثقشئ  شغ  الاحضغك  اإلجقم  سطى  الترب  طظ  وإن 
ولاةطغئ  الضبغرغظ،  سطى  أحضطئ  تاى  وجعبعا  وأدلئ 
السمض  ووجعب  الثقشئ  شرضغئ  أدلئ  وبغان  المسألئ 

لعا ظآضث سطى طا غطغ:
- إن افدلئ الحرسغئ تآخث طظ الصرآن والسظئ وإجماع 
الختابئ والصغاس، وق غةعز تخرعا شغ الصرآن شصط، 
الحرسغئ  لفدلئ  وإظضار  لطحرغسئ  تسطغض  ذلك  شفغ 

الاغ بئائ بافدلئ الصطسغئ.
تآخث  الثقشئ  شرضغئ  وطظعا  الحرسغئ  افتضام  إن   -
طظ الظص سطى الثقشئ وطظ دقلئ طفععم الظص طظ 

غغر ذضرعا ظخا.
وغأتغ  افطر  بخغشئ  غأتغ  الثقشئ  إصاطئ  ذطإ  إن   -
بخغشئ الثئر وعثا طظ بثعغات الفصه سظث أعض السطط، 
وإظضار ذلك غعثم تسسئ أسحار الفصه الثي أخث طظ 
دقلئ المفععم ولغج طظ المظطعق، وعع أغدا جعض 
غظاصحعن  شالسطماء  السطط،  ذطإ  خاتئه  غطجم  حثغث 

والةعطئ غسطَّمعن.
- إن الثقشئ واإلطاطئ واإلطارة والسططان ووقة افطر 
دل  أتثعا  ذضر  شتغبما  واتث  لمدمعن  طخططتات 

سطى الثقشئ.
والسظئ  الضااب  طظ  الثقشئ  أدلئ  ضبرت  لصث   -
واإلجماع تاى بطشئ السحرات شطط غئطس تضط حرسغ 

عثه الضبرة واقجافاضئ شغ افدلئ.
أطا أدلئ الثقشئ طظ الصرآن الضرغط:

ُهُم  ْولَـئَِك 
ُ
َفأ  ُ ابَّ نَزَل 

َ
أ بَِما  حَيُْكم  َّْم  ل ﴿َوَمن  تسالى:  صال 

الْاَكفُِروَن﴾
َقِّ حِكَْحُكَم َننْيَ اجَّاِس  َْك الِْكَتاَب بِاحلْ َ ِ نَزْجَا إ

َ
وصال: ﴿إِنَّا أ

ِّلَْخآئِننَِي َخِصيًما﴾ ُ َوالَ تَُكن ل َراَك ابَّ
َ
بَِما أ

ا  ْهَواءُهْم َقمَّ
َ
ُ َوالَ تَتَّبِْع أ نَزَل ابَّ

َ
وصال: ﴿َفاْحُكم بَيَْنُهم بَِما أ

﴾ َقِّ َجاءَك ِمَن احلْ
الرَُّسوَل  ِطيُعواْ 

َ
وَأ  َ ابَّ ِطيُعواْ 

َ
أ آَمُنواْ  ِيَن  َّ ا فَُّها 

َ
ك ﴿يَا  وصال: 

ْمِر ِمنُكْم﴾
َ
ِ األ ْو

ُ
وَأ

يِْدَفُهَما﴾
َ
ارَِقُة َفاْقَطُعواْ أ ارُِق َوالسَّ وصال: ﴿َوالسَّ

ُ لِلْاَكفِِريَن بَلَ الُْمْؤِمننَِي َسبِيالً﴾ وصال: ﴿َولَن جَيَْعَل ابَّ
طا  وطظعا  بطغس  بأجطعب  الثقشئ  ذطئئ  افدلئ  عثه 
إق  العاجإ  غاط  ق  (طا  الحرسغئ  الصاسثة  تتئ  غظثرج 

به شعع واجإ).
السصغثة  طظ  وجسطه  اهللا  أظجل  بما  التضط  شططإ 
وإصاطئ  السارق  غث  صطع  وضثلك  جططاظا  غاططإ 
المسطمغظ  سطى  لطضاشر  السئغض  جسض  وسثم  التثود 
عع  المسطمغظ  سطى  السئغض  شأسزط  جططاظا  غاططإ 
السططان، وافطر بطاسئ ولغ افطر غاططإ وجعده شق 

ذاسئ لمظ ق وجعد له.
وأدلاعا طظ السظئ:
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أطا افدلئ طظ اإلجماع:
- سصث الئغسئ فبغ بضر شغ ظفج غعم وشاة رجعل اهللا 
، شصث ضره الختابئ أن غئغاعا لغطئ طظ غغر خطغفئ.

اهللا  رجعل  دشظ  واجإ  سطى  بضر  أبغ  بغسئ  تصثغط   -
صاال  وسطى  لطةعاد  أجاطئ  جغح  تسغغر  وسطى   
المرتثغظ، شطط غفسض حغء طظ عثه الفروض إق بسث 

بغسئ أبغ بضر تسزغما لطثقشئ.
أغام  بقبئ  الحعرى  فعض  الثطاب  بظ  سمر  إطعال   -
قظاثاب خطغفئ وأطر بصاض المثالش بسث بقبئ، وعثا 
غثل  طما  طظعط،  وجضعت  الختابئ  طظ  طسمع  سطى 

سطى سزط أطر الثقشئ.
وطظ أصعال الفصعاء وخغرة السطش

- سظ سطغ بظ أبغ ذالإ: "اإلجقم أس والسططان 
له  تارس  ق  وطا  شمعثوم  له  أس  ق  شما  تارس 

شدائع".
- سظ ابظ سصغض: "إطاطئ المسطمغظ رضظ طظ أرضان 
الثغظ وأخض طظ أخعل اإلغمان وسطغعا غاعصش تظفغث 

جمغع الفرائخ".
طصادى  سطى  الضاشئ  تمض  بأظعا  اإلطاطئ  سرشئ   -

الظزر الحرسغ.
- سظ التسظ الئخري صال: "اإلطام السادل صعام ضض 
طائض وصخث ضض جائر وخقح ضض شاجث وظخرة ضض 

طزطعم".
- سظ ضاتإ وتغ رجعل اهللا تظزطئ صال:

سةئئ لما غثعض الظاس شغه *** غروطعن الثقشئ أن تجول
ولع زالئ لجال الثغر سظعط *** وقصعا بسثعا ذق ذلغق
وضاظعا ضالغععد أو الظخارى *** جعاء ضطعط ضطعا السئغض

وضطمئ أخغرة:
إن الثقشئ لغسئ ططضغئ طططصئ وق ططضغئ دجاعرغئ 
ولغسئ  برلماظغئ  وق  رئاجغئ  جمععرغئ  ولغسئ 
بغظعا  طسطط  غمغج  ق  أن  السغإ  وطظ  إطئراذعرغئ، 
وبغظ عثه افظزمئ، بط إظعا لغسئ تثبا شغ زاوغئ 
طزطمئ طظ الاارغت وإظما عغ طما غسرف طظ الثغظ 
شضاظئ  المسطمغظ،  سظث  المسطمات  وطظ  بالدرورة 
حمًسا أضاءت افرض بظعر ربعا وجادت الثظغا لصرون 
وافضاجرة،  افباذرة  طظ  الةئابرة  لعا  دان  ذعغطئ 
وإن إظضارعا ق غمتع طظ الاارغت دولئ أطرت المطعك 

شرضسعا.
حغء  افشعام  شغ  غخح  ولغج  الصائض:  صعل  وخثق 

إذا اتااج الظعار إلى دلغض
سصث  سطى  افطئ  وأجمسئ  الفصعاء  أجمع  لصث  وخااطا 
سطى  وأجمسئ  صرظا  سحر  أربسئ  طثى  سطى  الثقشئ 

 ترطئ خطع السخر طظ إطام



افربساء ٢٧ طظ رجإ ١٤٣٧ عـ المعاشص ٤ أغار/ طاغع  ٢٠١٦  طــ٤     السثد ٧٦

شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  تجب  ظزط 
طثن  طثاطش  شغ  وطتطغئ  طرضجغئ  شسالغات  جطسطئ 
الثاطسئ  لطثضرى  إتغاًء  غجة،  وصطاع  الدفئ  وبطثات 

والاسسغظ لعثم الثقشئ.
"شسطاط  حسار  تتئ  الفسالغات  عثه  جاءت  وصث 
وشسطاط  الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  المآطظغظ 

المظاشصغظ الضفاُر المساسمرون".
وصث تظعسئ الظحاذات والفسالغات لاحامض سطى سصث 
ضض  شغ  ظزمئ  الاغ  ضاطك  والظثوات؛  المتاضرات 
جطمان،  وسجبئ  وباغر  وخاظغعظج  وغجة  الثطغض  طظ 
وصطصغطغئ  جاق  بغئ  شغ  ضما  التعارغئ  وافطسغات 
والثطغض وإذظا، وتظزغط اقتاحادات والعصفات؛ تغث 
ظزط التجب وصفات شغ طثاطش أرجاء صطاع غجة سصإ 
خقة الةمسئ ٢٠١٦/٤/٢٩ وشغ بغئ شةار وغطا، وطؤات 
دروس المساجث شغ طثن طثاطفئ، ضما ظزط التجب 
تعزغع  وتط  والدفئ  غجة  صطاع  شغ  الجغارات  آقف 
السثغث  تظزغط  أغدا  وتط  اإلخثارات،  طظ  السثغث 
طظ ظصاط التعار شغ صطاع غجة وشغ طثاطش جاطسات 

الدفئ.
وسصث التجب أولى شسالغاته الةماعغرغئ التاحثة غعم 
ظزط  تغث  والئغرة،  اهللا  رام  شغ   ٢٠١٦/٤/٣٠ السئئ 

طآتمرًا تاحثًا شغ جاتئ بطثغئ الئغرة.
وبتدعر اآلقف وجه المآتمر رجائض سثة لطمسطمغظ 

سرشئ الثقشئ بأظعا رئاجئ ساطئ لطمسطمغظ جمغساً شغ 
الثسعة  وتمض  اإلجقطغ،  الحرع  أتضام  إلصاطئ  الثظغا 

اإلجقطغئ إلى السالط.
والثقشئ واإلطاطئ بمسظى واتث، تغث وردت افتادغث 
الختغتئ بعاتغظ الضطماغظ بمسظى واتث، روى طسطط 
سظ الظئغ  أظه صال: «وطظ باغع إطاطاً شأسطاه خفصئ 
آخر  جاء  شإن  اجاطاع،  إن  شطغطسه  صطئه  وبمرة  غثه 
غظازسه شاضربعا سظص اآلخر»، وشغ التثغث الطعغض الثي 
أخرجه اإلطام أتمث، أظه  صال: «ُبّط تضعُن ِخقشًئ سطى 
ِطظعاج الظُُّئعَّة»، وجعاء جمغئ خقشئ أو إطاطئ أو إطارة 
ذلك  شغ  طحاتئ  شق  اإلجقطغئ،  الثولئ  أو  المآطظغظ 
ذالما الاجم المثلعل؛ فن العاجإ لغج الاجام الطفر، 
الثقشئ  ضعن  وعع  المثلعل،  الاجام  عع  العاجإ  وإظما 
رئاجئ ساطئ لطمسطمغظ جمغساً شغ الثظغا إلصاطئ أتضام 

الحرع اإلجقطغ، وتمض الثسعة اإلجقطغئ إلى السالط.
ساطئ  سظث  ساطا  رأغا  أخئتئ  صث  الثقشئ  أن  وبما 
العضع  طظ  الثقص  شغ  أططعط  وباتئ  المسطمغظ، 
المجري الثي غسغحعظه، ضما أظعا أضتئ عثشا سظث بسخ 
الترضات اإلجقطغئ، شصث خار لجاطا سطى المسطمغظ اآلن، 
وأضبر طظ أي وصئ طدى، طسرشئ ذرغصئ إصاطاعا، ضما 

دلئ سطغعا افدلئ الحرسغئ.
إن المسطط إذا أراد طسرشئ ضغش غخطغ شإظه غثرس أدلئ 
الخقة، وإذا أراد أن غةاعث شعع غثرس أدلئ الةعاد، 
افدلئ  غثرس  شإظه  غتب  أو  طاله  غجضغ  أن  أراد  وإذا 
الماسطصئ بضض طسألئ بسغظعا، شعع ق غئتث سظ أتضام 
الخقة شغ أدلئ التب، وق سظ أتضام الجضاة شغ أدلئ 
الخعم، وعضثا. وضثلك إذا أراد أن غصغط الثولئ؛ شإن 
العاجإ سطغه أن غثرس أدلئ صغاطعا طظ شسض الرجعل 
، وتغث إظه لط غرد سظه  ذرغصئ إلصاطئ الثولئ إق 
الطرغصئ المئغظئ شغ جغرته ؛ شإظه صث جاظإ الخعاب 
الثولئ  إصاطئ  ذرغصئ  سظ  لطئتث  ذعئعا  الثغظ  أولؤك 
شغ أتضام الةعاد، وتئظعا الصاال ذرغصئ إلصاطاعا؛ فن 
الرجعل  لط غصط بالصاال طططصا صئض إصاطئ الثولئ، أي 
أظه لط غاثث طظ الصاال ذرغصئ إلصاطاعا، بض إظه  صث 
ظعى سظ ذلك وحثد سطغه، شصث جاء شغ ختغح الئثاري 
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;]fį’̨;Ö̌ Žë łfiį łâh̨; ˛̂
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ł¬̨ł’] Žd;k łÖ ŽŸ
ˇ
;̂Èđ›Žb?

بسخ الختابئ رضعان اهللا سطغعط صث اجائطأوا إصاطئ 
الثولئ، شأرادوا أن غطةأ  إلى الصاال شغ إصاطاعا، وشغ 
عاتغظ التادباغظ وشغ غغرعما أخر  سطى المدغ شغ 
ذرغصاه، بض وغدإ طمظ أراد أن غبظغه سظعا وإخرار 
الرجعل  سطى الصغام بأي أطر رغط تتمطه افذى شغ 
جئغطه دلغض سطى أن عثا افطر شرض ضما شغ افخعل.

إن إصاطئ الثقشئ تتااج إلى صعة سسضرغئ تمضظ لعا، 
عثا ختغح، لضظ عثه الصعة لغج طططعباً أن تاعشر شغ 
الةماسئ الاغ تسمض إلصاطاعا، بض ق غةعز أن تضعن عثه 
الةماسئ إق جغاجغئ، وافدلئ السابصئ وغغرعا واضتئ 
شغ ذلك، أطا الصعة السسضرغئ شعاجإ تعشرعا شغ الثغظ 
جغسطعن الظخرة لطةماسئ لامضغظعا طظ اجاقم التضط 
الصعة  أعض  سطغعط  غططص  طظ  وعط  الثقشئ،  وإصاطئ 

والمظسئ.
لطثولئ  إصاطاه  شغ    الرجعل  سطغه  جار  طا  وعثا 
اإلجقطغئ افولى، شإظه  صث ذطإ الظخرة طظ أختاب 
دولئ  طصعطات  غحضطعن  ضاظعا  الثغظ  والمظسئ  الصعة 
  تسإ واصع المظطصئ تعلعط، ولثلك شإن الرجعل
طظعا  وغططإ  اإلجقم  إلى  الصعغئ  الصئائض  غثسع  ضان 
وصئغطئ  الحرغفاغظ،  صثطغه  تثطغ  شصئغطئ  الظخرة، 
  غسامر  ذلك  وطع  سطغه،  تحارط  وصئغطئ  تخثه، 
بابااً سطى طا أوتى اهللا إلغه دون أن غشغر تطك الطرغصئ 
إلى ذرغصئ أخرى ضأن غأطر أختابه بصاال أعض طضئ، 
أو صاال بسخ الصئائض لغصغط الثولئ بغظ ظعراظغعط، 
ق غثحعن أتثا إق اهللا، ولضظه  وختاباه ضاظعا أبطاقً 
 لط غأطرعط بثلك، بض اجامر شغ ذطإ الظخرة طظ 
ر اهللا جئتاظه افظخار إلغه  أعض الصعة والمظسئ تاى غسَّ
شئاغسعه بغسئ السصئئ الباظغئ، بسث أن ضان طخسإ رضغ 
  اهللا سظه صث ظةح شغ طعماه الاغ ضطفه بعا الرجعل
شغ المثغظئ المظعرة، شئاإلضاشئ إلى تعشغص اهللا جئتاظه 
له برجال طظ أعض الصعة غظخروظه، شإظه رضغ اهللا سظه 
صث أدخض بإذن اهللا اإلجقَم إلى بغعت المثغظئ وأوجث 
بغسئ  طع  السام  الرأُي  شاساظص  لقجقم،  ساطاً  رأغاً  شغعا 
افظخار، وطظ بط أصام الرجعل  الثولئ شغ المثغظئ 

بئغسٍئ ظصغئ خاشغئ.
عثه عغ الطرغصئ الحرسغئ إلصاطئ الثقشئ، والاغ غةإ 
أن ُتاَّئع، فن افخض شغ افشسال الاصغث بالتضط الحرسغ، 
تدغغع  إلى  غآدي  الطرغصئ  عثه  غغر  جطعك  أن  ضما 
جععد المسطمغظ، بض صث غآدي إلى ترضغج ظفعذ الضفار 

 المساسِمرغظ وسمقئعط شغ بقد المسطمغظ

الطرغصئ الحرسغئ إلصاطئ الثقشئ
بصطط: طتمث سئث المطك - غجة

تجب الاترغر يف شطسطني غسصث يف ذضرى عثم الثقشئ جطسطئ 
شسالغات طاظعسئ

تجب الاترغر - وقغئ السعدان.. 
تراك جغاجغ غظازط الئقد ذعقً وسرضاً اجاظفاراً لطاصات افطئ

الحام  وفعض  الشربغئ  ولطحسعب  شغعط  الصعة  وأعض 
وطخر وافردن وباضساان.

وضان طظ أبرز الماتثبغظ الثضاعر طتمث سفغش حثغث 
المسطمغظ  شغعا  وذالإ  المآتمر  ضطمئ  ألصى  الثي 
الزروف  ظض  شغ  المآطظغظ  شسطاط  إلى  باقظتغاز 
التاجمئ الاغ تمر بعا افطئ ودساعط إلى الئراءة طظ 

شسطاط المظاشصغظ وأعطه وطحارغسه.
المسةث  لسان  سطى  سمغرة  سخام  الحغت  تتثث  ضما 
لطاترك  افطئ  جغعش  شغعا  دسا  رجالئ  شغ  افصخى 
لاثطغص افصخى طظ برابظ اقتاقل وتطعغر المسةث 

طظ دظج غععد.
ووجه المعظثس باعر خالح، سدع المضاإ اإلسقطغ 
رجالئ  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  لتجب 
إلى اإلسقطغغظ ذالئعط شغعا باقظتغاز لصداغا أطاعط 
وطظابرعط  بأصقطعط  الحر  وطتاربئ  الثغر  وظحر 
وضاطغراتعط، وبغظ شغ ضطماه سمض المضاتإ اإلسقطغئ 
التجب  ظحاذات  سطى  المفروض  اإلسقطغ  والطعق 

ودسعته.
الثمغج  غث  ظعر  التجب  غظزط  أن  المرتصإ  وطظ 
طظ  تظططص  غجة  شغ  جماعغرغئ  طسغرة   ٢٠١٦/٥/٥
المةععل،  الةظثي  جاتئ  خعب  السمري  المسةث 
وغثااط شسالغاته الةماعغرغئ بمآتمر تاحث شغ طثغظئ 
 الثطغض السئئ ٢٠١٦/٥/٧ شغ جاتئ طثرجئ ابظ رحث

جمغع أصطار السالط، وغأبط ضض طظ غاصاسج سظ الصغام 
بعثا الفرض السزغط.

ضما ظحط التجب وق غجال، شغ الةاطسات السعداظغئ، سئر 
أرضان الظصاش، وظصاط التعار، طثضرًا الطقب بثورعط 
الثي غةإ سطغعط طئاحرته إلصاطئ تاج الفروض؛ الثي 
رضظ  ُعثم  الثقشئ،  وبعثم  المساسمر،  الضاشر  عثطه 
اإلجقم المظغع، وأخئح المسطمعن غسغحعن سطى غغر 
الضاشر  الشرب  بثجاتغر  بض  وصعاظغظه،  اإلجقم  دجاعر 
وصعاظغظه، وطجصئ بقد المسطمغظ إلى ضغاظات ضسغفئ، 
سطى  غتاشزعن  لطشرب  سمقء  تضام  سطغعا  وظخإ 
طخالته، شغترجعن التثود الاغ رجمعا المساسمرون، 
وغمضظعظه طظ بروات افطئ، وغساسثوظه سطى تمجغص 
الممجق طظ بقدظا، وغتاربعن اهللا ورجعله ، باجط 
ذلك  طظ  وافظضى  اإلرعاب)،  سطى  (الترب  غسمى  طا 
تسطغض صدغئ المسطمغظ المخغرغئ؛ تمض اإلجقم إلى 

السالط.
وطظث بثاغئ برظاطب تمطئ حعر رجإ، وععاتش أسداء 
المضاإ اإلسقطغ لط تسضئ سظ المضالمات المااالغئ، 
الاغ تأتغ طظ أبظاء افطئ، طظ حاى أظتاء السعدان؛ طظ 
أذراف الئقد، ووجطعا، وطظ طثن السعدان، وأرغاشه 
المثاطفئ، وطظ جمغع حرائح المةامع، تغث صام حئاب 
التجب، سئر ظصاط التعار، باجوغث أبظاء افطئ بمطئصات 
تحامض سطى بغان واصع افطئ المجري، وأعمغئ الثروج 
طظ عثا العاصع بالسغر شغ الطرغص الحرسغ، الثي جار 
سطغه الظئغ ، وأصام أول دولئ لطمسطمغظ شغ المثغظئ 
المظعرة، وعغ الطرغصئ الاغ غائسعا تجب الاترغر. ضما 
السعدان  شغ  لطمسطمغظ  طعجه  خطاب  سطى  احامطئ 
تثضغرًا لعط بعجعب السمض طع تجب الاترغر لاشغغر وجه 

العاصع الضالح لطفعز شغ الثارغظ.
ضما تحامض المطئصئ الاغ أخثرعا التجب سطى سظاوغظ 
المضاإ  ععاتش  اظحشطئ  أن  شضان  اإلسقطغ،  المضاإ 
أعض  طظ  افخرى  تطع  طضالمئ  تاطصى  وعغ  اإلسقطغ 
السعدان طظ جمغع وقغات السعدان، وطثظعا، شمظعط 
لخفعف  لقظدمام  المسارسئ  بدرورة  غطالإ  طظ 
التجب، وطظعط طظ غسافسر سظ بسخ افطعر الماسطصئ 
إلصاطئ  التجب  غثسع  طظ  وطظعط  الحرسغئ،  بافتضام 
ضما  بمظاذصعط.  ضثمئ  جماعغرغئ  وأسمال  ظثوات 
اجاصئطئ طضاتإ التجب أسثادًا طصثرة طظ المآغثغظ 
بالساططغظ  لقلاتاق  والمسارسغظ  والمسافسرغظ، 
الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ،  التغاة  قجاؤظاف 

 سطى طظعاج الظئعة

بمظاجئئ الثضرى الـ ٩٥ لعثم الثقشئ، أصغمئ شغ طثاطش 
ظصاش،  وأرضان  وخطإ،  طتاضرات  السعدان  أظتاء 
وظصاط تعار، ضما تط تعزغع بعجارات وططئصات، وجرت 
تمقت عمج عظا وعظاك، واتخاقت طع الةماعغر ق 
افطئ  جططان  اجارداد  أجض  طظ  وطظاصحات  تاعصش، 
المشاخإ، ق تفار وق تضض وق تمض... حئاب غسغرون 
بالثسعة لطثقشئ شغ الطرصات، وشغ الئغعت، وتغث طا 

تض الظاس أو ارتتطعا...
السعدان  شغ  الظاس  جسض  الثي  الاترغر،  تجب  إظه 
شضاظئ  الضبغش،  الظحاط  عثا  أجئاب  سظ  غاساءلعن 
اإلجابئ سئر التظاجر والضاابات: أظه زطان افطئ وزطان 
الثقشئ، شتغ سطى إصاطاعا راحثة سطى طظعاج الظئعة، 

وتغعق لقلاتاق بخفعف تجب الاترغر.
شاتئ حسار: (طساً إلصاطئ الثقشئ.. شرض ربظا وطئسث 
سجظا) بثأ تجب الاترغر/ وقغئ السعدان ظحاذاً غساشرق 

ذعال حعر رجإ الفرد التالغ طظ السام ١٤٣٧عـ. 
شغ ذضرى الةرح الظازف شغ جسث افطئ - عثم الثقشئ 
- تجب الاترغر / وقغئ السعدان غساظعخ ذاصات أبظاء 
المسطمغظ فجض تترغر الئقد والسئاد بإصاطاعا خقشئ 
راحثة سطى طظعاج الظئعة، وشغ عثا السغاق أصام تجب 
الاترغر/ وقغئ السعدان ظصاذاً لطتعار بالمؤات اظازمئ 
الئقد حرصعا وغربعا، وتعاخض شغعا حئاب التجب طع 
والسصثغئ  الاارغثغئ  المسآولغئ  إغاعا  طتمطغظ  افطئ 
تةاه طا غتثث شغ السالط الغعم، طظ تسطط الروغئدات 
سطى جثة التضط وضغاع المماطضات والمصثجات جراء 
غغاب التضط باإلجقم. وأن سطى ضض طسطط وطسطمئ 
واجإ السمض الةاد، إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة، الاغ غسمض لعا التجب شغ ضض بقد المسطمغظ.

واحامض الئرظاطب سطى ططخصات وبعجارات شغ طسزط 
وشغ  وافجعاق،  الطرصات،  شغ  الئقد؛  شغ  المظاذص 
حسارات  سطغعا  ضائئ   ... والةاطسات،  الضئاري،  طثاخض 
لمعاجعئ  اقظافاض  ضرورة  سطى  المآطظغظ  تترض 
الرأجمالغئ، الاغ أحصئ الئحرغئ، لاثطغص الظاس طظ 
ظطماتعا ووغقتعا إلى ظعر اإلجقم وعثغه. وق غجال 
التجب طسامرا شغ إصاطئ طؤات المتاضرات وافتادغث 
شغ المساجث، شغ طسزط طثن السعدان غاتثث شغعا 
سظ واصع افطئ الفاجث، وطا غةإ أن غصعم به المسطمعن 
بض  لعط،  طقذ  وق  خقص  ق  وأظه  العاصع،  عثا  تةاه 
إق  والاساجئ  الحصاء  دغاجغر  شغ  غاصطإ  الثي  ولطسالط 
بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وإن 
السمض إلصاطئ الثقشئ شرض سطى المسطمغظ ضاشئ، شغ 


