
تتئ سظعان "غا جغعش المسطمغظ، ألغج طظضط رجض 
بظغران  تتارق  شطسطغظ  وضض  والصثس  غجة  رحغث؟! 
افربساء  الاترغر  تجب  أخثر  خاطاعن!"  وأظاط  غععد 
الماضغ ظحرة خاذإ شغعا جغعش المسطمغظ بعجعب 
أخث زطام المئادرة والاترك لظخرة افصخى وغجة بض 
الظحرة  وذضرت  جثوره.  طظ  غععد  ضغان  واجاؤخال 
بقد  شغ  الصائمئ  لفظزمئ  العجغطئ  المعاصش  خقخئ 
المسطمغظ. ضما ذالئئ الظحرة المسطمغظ ضاشئ بتث 
أبظائعط وإخعاظعط طظ الةظعد سطى الصغام بعاجئعط 

وسثم الصسعد سظ طسرى رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.
: إن تجب الاترغر شغ ظحرته عثه ضما عغ 

م

خارج  غشرد  إظه  السرب.  خارج  شسق  غشرد  سادته 
جرب السمقء الثعظئ تضام المسطمغظ، وخارج جرب 
خارج  غشرد  إظه  ظسط  لعط.  والمطئطغظ  المجطرغظ 
خارج  وغشرد   - وباذظا  ظاعرا   - المطئسغظ  جرب 
جرب  خارج  غشرد  إظه  المظئطتغظ.  الرسادغث  جرب 
الثولغ  والمةامع  الثولغ  والظزام  الثولغ  المعصش 
وضض طظزعطاه وطآجساته اقجاسمارغئ، ضغش ق وعثا 
المةامع الثولغ عع الثي أظحأ ضغان غععد المست شغ 
افرض المئارضئ شطسطغظ، وغمثه بضض أجئاب التغاة 
وإسقطغا  وسسضرغا  وجغاجغا  اصاخادغا  واقجامرار 
ولعجساغا، وعع الثي غرزه وبئاه خظةرا طسمعطا شغ 
خط  بض  دشاع  خط  له  لغضعن  اإلجقطغئ  افطئ  صطإ 
ظض  شغ  افطئ  وتثة  تأخغر  أو  لمظع  طاصثم  عةعم 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، وبالاالغ 
تطعغر افرض المئارضئ طظ غععد افظةاس، والمةامع 
الثولغ عع طظ أسطى لضغان غععد الشاخإ الحرسغئ، 
وعع طظ غئرر ضض إجراطه وغسائره "دشاسا سظ الظفج".

ظسط إن تجب الاترغر غشرد خارج جرب المرتمغظ شغ 
أتدان افظزمئ الثائظئ والسمغطئ، وغشرد خارج جرب 
طظ غسفغعا طظ ظخرة افرض المئارضئ والثود سظ 
أعطعا. ظسط إن تجب الاترغر غشرد خارج جرب الثغظ 
غطالئعن أعض شطسطغظ بأن غصعطعا لعتثعط باترغر 
المسةث افصخى المئارك وصطاع غجة والدفئ الشربغئ، 
وضأظعط صادرون سطى الثشاع سظعا شدق سظ تترغرعا.

إن تجب الاترغر غشرد خارج السرب سظثطا غثضر أبظاء 
طسآولغاعط  عغ  شطسطغظ  بأن  افطئ -  ضض  افطئ - 
جمغسا، وتترغرعا ضاططئ واجإ سطغعط. وتجب الاترغر 
غشرد خارج السرب فظه غطالإ الصادرغظ تصغصئ سطى 
ظخرة المسةث افصخى المئارك وصطاع غجة بالاترك 
التصغصغ المثطص لطثود سظعما. إن تجب الاترغر غشرد 
خارج السرب فظه غصعل بأن الصدغئ عغ إزالئ ضغان 
شطسطغظ؛  ضض  شطسطغظ  وتترغر  العجعد  طظ  غععد 
الصثس وأصخاعا والدفئ الشربغئ وغجة وتغفا وغاشا 
وسضا والظاخرة وأم الفتط وتض الربغع وأم الرحراش 
خارج  غشرد  الاترغر  تجب  إن  ظسط  والظصإ...  والسئع 
وغظادغعا  المسطمغظ  جغعش  غطالإ  سظثطا  السرب 
وغسألعا سظ رجض رحغث "غسطط أن إزالئ ضغان غععد 
تضعظعن  بمسرضئ  إق  غضعن  ق  لفطسطغظ  المشاخإ 
سطى  باظثغث  تضاطضط  طظ  تضافعا  أن  ق  شرجاظعا 
اجاتغاء بسثوان غععد". إن تجب الاترغر غشرد خارج 
شطسطغظ  تترغر  أن  بعضعح  غخرح  سظثطا  السرب 
وردعا لتدظ أطاعا غمر شعق سروش الطعاغغئ الثغظ 
إن  ظسط  المسرى.  أرض  سطى  المآاطرة  طظ  ججء  عط 
تجب الاترغر غشرد خارج السرب، شعع ق غظادي بالثولئ 
الصطرغئ العذظغئ وق بالثولئ الصعطغئ السربغئ، وإظما 
غظادي بثولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة تسغث 
تضط اإلجقم إلى افرض وتعتث المسطمغظ وتترر ضض 
حئر طظ بقدعط وتعثم الظزام الثولغ سطى رؤوس 
أختابه وتتمض اإلجقم رجالئ عثى وظعر لطئحرغئ 
جمساء. عثا عع جرب تجب الاترغر وضض المثطخغظ 
السرب  شظسط  اإلجقطغئ،  افطئ  أبظاء  طظ  الخادصغظ 

عثا السرب.

غساطغع عثا الضغان أن غصش سطى صثطغه أطاطضط شعط 
ْن ُيَقاِتُلوُكْم  ِ ًذى َو

َ
وُكْم ِإالَّ أ لغسعا أعض صاال ﴿َلْن َيُضرُّ

دروجًا  لضط  إن  ُيْنَصُروَن﴾...  َال  ُثمَّ  ْدَباَر 
َ
اْأل وُكُم  ُيَولُّ

ضاظعا  الثغظ  المآطظعن  أجقشضط  سطغه  ضان  طا  شغ 
أرض  سطى  اساثوا  إذا  غععد  لحراذم  وزظاً  غصغمعن  ق 
اإلجقم وترطاتعط، شعط أععن سطى اهللا وسطى سئاد 
اهللا طظ أن غساصروا شغ أولى الصئطاغظ... إظعط أععن 
دولئ  لعط  تسامر  أن  طظ  اهللا  سئاد  وسطى  اهللا  سطى 
تعل  صعاسثضط  تصغمعن  وأظاط  المئارضئ  افرض  شغ 

شطسطغظ ترصئعن وق تاترضعن!
غا جغعش المسطمغظ: ألغج طظضط رجض رحغث غسطط 
أن إزالئ ضغان غععد المشاخإ لفطسطغظ ق غضعن إق 
بمسرضئ تضعظعن شرجاظعا ق أن تضافعا طظ تضاطضط 
ق  صسعد  وأظاط  غععد  بسثوان  اجاتغاء  سطى  باظثغث 
تاترضعن ذاسئ لتضام أترص سطى بصاء ضغان غععد طظ 
الغععد أظفسعط! اجامسعا إلى أصعالعط وذائرات غععد 
وجظعده  وصعاته  وغسرة،  غمظئ  غجة  تدرب  وصاذشاته 
غتاخرون بغعت المسطمغظ شغ الحغت جراح، وسخاباته 
تصاتط افصخى بتراجئ طظ أولؤك الةظعد... اجامسعا 
عط:  وطا  عط  طظ  لاسرشعا  ذلك  خقل  أصعالعط  إلى 
الرئغج الارضغ والساعض افردظغ غحثدان سطى أعمغئ 
الارضغ  الرئغج  (إجرائغض)...  عةمات  إلغصاف  الاساون 
صام باترضات دبطعطاجغئ طضبفئ طظ أجض الدشط سطى 
(إجرائغض)... السسعدغئ تثغظ بأحث السئارات السثوان 

سغث طئارك ضحش طئحرات ضئرية 
لصرب الاشغري
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بصطط: افجااذ أتمث طساز
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إن الثسعة إلى طا غسمى تعشغر التماغئ الثولغئ فعض 
شطسطغظ عغ خغاظئ طا بسثعا خغاظئ؛ فظعا ق تسظغ إق 
دولغ  اتاقل  إلى  اقتاقل  وتتعغض  غععد  ضغان  تبئغئ 
الثولغ  لطمةامع  الظثاءات  وتعجغه  المئارضئ،  لفرض 
لقجقم  والمتاربئ  المسادغئ  الةعئ  وعط  وطآجساته 
وعط  المسطمغظ  جغعش  إلى  الاعجه  وسثم  والمسطمغظ 
الةعئ التصغصغئ الصادرة سطى تترغر شطسطغظ عع خغاظئ 
لاترغر  الخادصئ  الثسعة  إن  تدطغض،  بسثه  طا  وتدطغض 
شطسطغظ عغ تطك الثسعة الاغ ترد صدغئ شطسطغظ إلى 
اإلجقم وافطئ اإلجقطغئ وتساظخر جغعحعا لطجتش ظتع 

افرض المئارضئ قصاقع ضغان غععد طظ جثوره.
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ضطمئ السثد

بحضض  المئارك  الفطر  سغث  اإلجقطغئ  افطئ  ساحئ 
وتعتثعا  تقتمعا  شغه  ظعر  السام،  عثا  طثاطش 
شغ  أعطظا  طع  وغتثث  تثث  طا  تةاه  شسطعا  ردة  شغ 
شغ  ظعسّغئ  ظصطئ  واظاصطئ  وغّجة،  والصثس  شطسطغظ 
طساغظاعا لفتثاث وذرغصئ ردة شسطعا، طا ضحش سظ 
السزغمئ،  افطئ  عثه  أبظاء  حراغغظ  شغ  طاثشص  وسغ 
الثي جرسان طا جغظاب ترضئ شاسطئ، شما زالئ التصائص 
تاضحش غعطاً بسث غعم وتآضث المآضث أن بعرة افطئ 
طسامرة شغ الاتعل والائطعر لاضعن صعة داشسئ لطاشغغر 

التصغصغ الثي غظحثه المسطمعن لئقدعط.
أضبر طا أضث ذلك عع طا غةري اآلن سطى افرض المئارضئ 
شطسطغظ وشغ الصطإ المسةث افصخى المئارك، الثي 
تئغظ أظه سمغص جثًا شغ وجثان المسطمغظ، بض أسمص 
عرذصات  أن  وتئغظ  ظفعجعط،  شغ  حغء  أي  طظ 
شغ  وأذظابعط  افطئ  أسثاء  سطغعا  سمض  الاغ  الاطئغع 
الثطغب السربغ لغسئ أضبر طظ شصاسئ، وبئئ بالثلغض 
الصاذع أظه ق تطئغع بغظ المسطمغظ وطشاخئغ افرض 
المئارضئ شطسطغظ ذالما أن عظاك شاتتئ، وذالما أن 
عظاك طسطمغظ غصرؤوظعا شغ ضض خقة وشغ ضض وصئ 
وتغظ، شصث شاجأ أعطظا شغ افراضغ المتاطئ سام ١٩٤٨

الةمغع، بسث أن ضان غزظ الئسخ أظعط صث تتعلعا 
وأظعط أخئتعا ضما غتطع لطئسخ تسمغاعط بــ(سرب 
إجرائغض) أو سرب ٤٨ وإذ بعط طسطمعن شطسطغظغعن، 
شغ  وغثرجعن  السئرغئ  الطشئ  غاضطمعن  الثغظ  وعط 
طثارس الضغان وغسغحعن شغ ظض تضمه طظث جئسغظ 
ساطاً، لغائغظ أن الاطئغع ق ذرغص له شغ افطئ ظعائغاً، 
ولط غآبر شغمظ غسغح الاطئغع، شضغش بمظ جغفرض 
آخر  تضام غسغحعن  عرذصات  وأظعا  الاطئغع؟  سطغعط 
جصعط  جثًا  صرغئاً  بأسغظعط  وجغرون  تضمعط  أغام 

أظزماعط الئالغئ.
طا غةري اآلن شغ افطئ طظ غطغان عع طظ المئحرات 
الضئغرة لصرب الاشغغر، شصث جصطئ شضرة التثود بغظ 
صث  ضثبئ  أظعا  وتئغظ  اقجاسمار  أظحأعا  الاغ  الثول 
تةاوزعا المسطمعن، ورأغظا ضغش أن أعطظا شغ افردن 
صث أذاتعا بعا، وضما صال أتثعط: (غا اهللا المطعك حع 
ضتضعا سطغظا وسطى أجثادظا)، بمسظى أن العالئ الاغ 
ضاظئ تتغط بالتثود الظاحؤئ سظ شضرة العذظغئ صث 
ق غمضظ إسادتعا وإخقتعا،  طثوغاً  جصطئ جصعذاً 
ولط غسث باإلطضان تروغةعا بغظ الحسعب طرة أخرى، 
افصخى  والمسةث  الصثس  شغ  أعطظا  لخمعد  وضان 
دور ضئغر، شعط الثغظ تّرضعا طحاسر افطئ اإلجقطغئ 
ضاططئ، شاظثشع أعطظا شغ افردن واجاازوا التثود، بض 
افظزمئ  عثه  صّثجاه  طا  ضض  طسعا  وداجعا  داجععا 
وشطسطغظ  دولئ  افردن  وأن  حسئظا،  به  أوعمئ  وطا 
له  جغضعن  الاتعل  وعثا  دولئ...الت،  وجعرغا  دولئ 
أن  شعمئ  شالحسعب  الصرغإ،  المساصئض  شغ  حأن 
افظزمئ الاغ خظسعا اقجاسمار وضتضئ سطى أجثادظا 
بالتثود المخطظسئ لظ تساطغع اقجامرار بالدتك 
سطغظا، وأظظا أطئ واتثة طظ دون الظاس ق غفخض بغظعا 

تثود وق ططعك.
ضغان  أن  افغام  عثه  جطغا  ظعرت  الاغ  افطعر  وطظ 
غععد أوعى طظ بغئ السظضئعت وأن طا ضان غائةح به 
(الصئئ التثغثغئ) عغ صئئ ضرتعظغئ لظ تمظع المسطمغظ 
طظ تترغر أرضعط المئارضئ، وضما لط تساطع الصئئ 
طظع خعارغت الفخائض الفطسطغظغئ طظ العخعل لسمص 
الضغان، شساحعا الرسإ شغ المقجأ ضالةرذان، شإظعط 
لظ غساطغسعا طظع المسطمغظ طظ الظععض طرة أخرى، 
وصطسعط وصطع ضغاظعط العجغض بضض بساذئ، شما شسطاه 
جغعش  جافسطه  طا  طسحار  سحر  غساوي  ق  الفخائض 
وبثاسمغه  بض  شصط  بالضغان  لغج  صرغئاً  المسطمغظ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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سطى  العتحغ  سثواظه  غعزع  المست  غععد  ضغان 
ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  طسرى  وخاخئ  شطسطغظ،  جظئات  ضض 
الثطاء  وغسفك  والحةر  التةر  شغترق  الئطعلئ،  وغجة 
شغ  والتضام  شطسطغظ،  أعض  طظ  الةرتى  وُغراضط 
الحعثاء  غسّثون  ذرغصئ  أطبطعط  شغ  المسطمغظ  بقد 
غخظسعظعا  بألفاظ  وغساظضرون  وغثغظعن  والةرتى! 
غغر  اإلزساج  دائرة  سظ  تثرج  ق  تاى  اجاتغاء  سطى 
المتسعب لضغان غععد... وضض عثا والةغعش خاطائ 
ذاسئ لضئرائعا وظسعا أو تظاجعا صعله تسالى: ﴿َوَصاُلعا 
ِئغَق﴾ وصعله  َربََّظا ِإظَّا َأَذْسَظا َجاَدَتَظا َوُضَئَراَءَظا َشَأَضطُّعَظا السَّ
ُوا 

َ
َبُعوا َوَرأ ِذيَن اتَّ ِبُعوا ِمَن الَّ ِذيَن اتُّ  الَّ

َ
أ َّ َ تسالى: ﴿ِإْذ َت

ْسَباُب﴾.
َ
ُم اْأل ِ َعْت ِ اْلَعَذاَب َوَتَقطَّ

أق  رحغث؟  رجض  طظضط  ألغج  المسطمغظ:  جغعش  غا 
تشطغ الثطاء شغ سروصضط وأظاط تحاعثون وتسمسعن 
ضغش  المئارضئ؟  افرض  سطى  العتحغ  غععد  سثوان 
ترضظعن إلى الطشاة الزطمئ طظ التضام؟ أشق تاترضعن؟ 
ألساط تصرأون الصرآن الضرغط شاثرضعن أن الرضعن إلى 
ِذيَن  َ الَّ الزطمئ أطر ضئغر السثاب ضئغر؟ ﴿َوَال َتْرَكُنوا ِإ
ْوِلَياَء 

َ
ِ ِمْن أ َّ اُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن  ُكُم النَّ َظَلُموا َفَتَمسَّ

ُثمَّ َال ُتْنَصُروَن﴾.
شغ  إخعاظضط  طظ  أظاط  أغظ  المسطمغظ:  جغعش  غا 
خئاح  غععد  لسثوان  غاسرضعن  الثغظ  شطسطغظ 
طساء؟ أغظ أظاط؟! لماذا ق تصعدون الصاال شغ شطسطغظ 
الضغان  إلزالئ  شطسطغظ  أعض  أغثي  سطى  وتحثون 
ضغش  الئقء؟  وطئسث  الثاء  أس  لفطسطغظ  المشاخإ 

هل حزب التحرير
ب؟ يغرد خارج ال

صاطئ صعات ضغان غععد الشاحط خئاح غعم اقبظغظ ٢٨ طظ حعر رطدان المئارك ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٠٢١/٠٥/١٠م 
باصاتام المسةث افصخى المئارك واقساثاء سطى المخطغظ شغه لطمرة الباظغئ سطى الاعالغ بسث أن اصاتماه شغ المرة 
افولى غعم الةمسئ المعاشص ٢٠٢١/٠٥/٠٧م، شغ طتاولئ طظعا إلشراغه طظ المساضفغظ لامضغظ المساعذظغظ طظ 
اجائاتاه شغ ذضرى طا غسمى "باعتغث الصثس" فداء ذصعجعط الاطمعدغئ وتثظغج باتاته، شأططرت صعات اقتاقل 
المخطغظ والمساضفغظ شغ المسةث افصخى المئارك بعابض طظ الصظابض الخعتغئ والشازغئ وافسغرة المطاذغئ، ضما 
قتصاعط بالدرب والثشع لافرغس جاتاته، وجط تخار لطمخطغظ شغ طخطغات المسةث افصخى، طا تسئإ بأضبر طظ 
٦٠٠ إخابئ، ضبغر طظعا إخابات طئاحرة شغ الرأس، أق حطئ أغادغعط الظةسئ المططثئ بثطاء الرضع السةعد. إن 
الثسعة الخادصئ لاترغر افرض المئارضئ (شطسطغظ) عغ تطك الثسعة الاغ ترد صدغئ افرض المئارضئ إلى اإلجقم 
وافطئ اإلجقطغئ وتساظخر افطئ وجغعحعا لطجتش ظتع افرض المئارضئ قصاقع ضغان غععد طظ جثوره، وإن الثي 
غمظع عثه الةغعش طظ الةعاد شغ جئغض اهللا وعثا الجتش المئارك إظما عط زطرة التضام الثائظغظ هللا ورجعله 
والمسطمغظ، ولعثا ضاظئ الثسعة الخادصئ لاترغر المسةث افصخى المئارك عغ الثسعة الاغ تساظخر جغعش افطئ 
لثطع زطرة التضام السمقء افظثال لاظططص طظ شعرعا طضئِّرًة ظتع افرض المئارضئ طتررة وططعرة لعا طظ رجج 
غععد الشاخئغظ. ولثلك شإظا ظعجه ظثاءظا إلخعتظا شغ جغعش افردن وترضغا وطخر والسعدان والةجائر وإظثوظغسغا 
وباضساان والتةاز وباصغ جغعش المسطمغظ: عططَّ إلى ظخرة أصخاضط وتترغر بغئ المصثس. عططَّ غا ضئاط المسطمغظ 
قصاقع ضغان غععد وتترغر طسرى رجعلظا الضرغط. عططَّ لضسر سظفعان غععد ووضع تث لشطرجاعط شأظاط أعض الصعة 
َياِة  َ ْ ُتم ِبا َرِض

َ
ْرِض أ

َ
َ األ اَقْلُتْم ِإ ِ اثَّ

ّ يِل  ِ ِذيَن آَمُنوْا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم انِفُروْاِ  َس ا الَّ َ ُّ
َ
والئأس والضراطئ. ﴿َيا أ

ْنَياِ  اآلِخَرِة ِإالَّ َقِليٌل﴾. َياِة الدُّ َ ْ ْنَيا ِمَن اآلِخَرِة َفَما َمَتاُع ا الدُّ

يا جيوش المسلم أغيثوا األرض المباركة وأقصاها األس



  افربساء ٧ طظ حعال ١٤٤٢عـ المعاشص ١٩ أغار/طاغع  ٢٠٢١ طـ  ٢     السثد ٣٣٩

ُغتضط الغعم خظثوق الظصث الثولغ حّث تئاله تعل رصئئ 
السططئ شغ تعظج، تغث تعاجه الئقد أتطك شاراتعا طظث 
اظطقق أتثاث البعرة؛ ذلك أظعا تساظغ طخاسإ طالغئ 
واصاخادغئ تةسض طظ التثغث سظ ُظُثر سةج التضعطئ 
سظ خقص أجعر المعظفغظ أو بطعغعا تثود اإلشقس 
ضئار  بغظ  وتاى  اقصاخادغغظ  الثئراء  بغظ  طاثاوق 
المسآولغظ المططسغظ سطى أوضاسعا المالغئ، تث بطعغ 
طساعى الظمع اقصاخادي أدظى طساعغاته تغظ جةض 
٢١,٦ بالمائئ جطئا شغ الظخش الباظغ طظ سام ٢٠٢٠، 
بسث أن أدخطعا شغ طااعئ تطعله اقصاخادغئ، أغظ تاعئ 
التضعطات الماساصئئ شغ طةاعطعا، ولط تسث ترى طظ تض 
لطاردي اقصاخادي إق بالصئعل بدشعط خظثوق الظصث 
الثول  سطى  حروط  طظ  غفرضه  بما  والصئعل  الثولغ، 

الاغ وصسئ شغ حراضه طع السسغ لطاثفغش طظ وذأتعا 
بالاتثغر طظ خطر الشدإ الحسئغ، لطزروف السسغرة 

الاغ غتغاعا الظاس، طما غظثر بثطر تمردعط.
العشث  تّب  رتطئ  تأتغ  عثه  الثدعع  جغاجئ  إذار  شغ 
الثي ترأجه وزغر اقصاخاد والمالغئ ودسط اقجابمار، 
سطغ الضسطغ إلى واحظطظ لغحعث "طظاشع" لطئطث الثي 
العشث  شغ  حارك  وصث  الظعاذغر،  عآقء  بأطبال  ُظضإ 
الرجمغ ضض طظ ظائإ رئغج طةمعسئ الئظك الثولغ 
لحآون طظطصئ الحرق افوجط وحمال أشرغصغا، شرغث 
بطتاج جاشر طع العشث، والممبض المصغط لطئظك الثولغ 

باعظج ذعظغ شارعاغةان.
إلذقع  جاءت  أغام،  لسائ  اطاثت  الاغ  الرتطئ  عثه 
اإلدارة افطرغضّغئ وخظثوق الظصث والئظك الثولغغظ سطى 
جّثغئ التضعطئ التالغئ شغ تعظج شغ تظفغث اإلخقتات 
العزغر  وخش  تغث  الةائجة  تساتص  وأظعا  المططعبئ 
افذراف  إلصظاع  جسى  شالعشث  بالاارغثغئ!  عثه  زغارته 
تمعغطغ  لئرظاطب  التالغئ  التضعطئ  ذطإ  أن  الماظتئ 
تثارك  وصع  صث  الصادطئ،  افربع  لطسظعات  لمعازظاعا 
الظصائص الاغ حابئ الئرظاطب السابص، لسظعات ٢٠١٦

إلى ٢٠٢٠، والثي ضان الخظثوق صث واشص بمعجئه سطى 
إصراض تعظج ٢,٨ ططغار دوقر لمثة ٤ جظعات، لضظعا 
لط تاطص إق ١,٦ ططغار دوقر، بسئإ سةج التضعطئ سظ 
المططعبئ،  العغضطغئ،  اإلخقتات  طظ  طةمعسئ  تظفغث 

طصابض تخعلعا سطى عثا الصرض.
شرغط اإلدراك الصطسغ لضاطض العجط السغاجغ والثئراء 
اقصاخادغغظ أن حروط خظثوق الظصث الثولغ شرضئ 
سطى  آبارعا  وأن  اقجاسمارغئ  الصعى  لمخالح  خثطئ 
وعط  طثطرة،  وطظساعا،  المالغ  وأطظعا  الئقد  اصاخاد 
إلطقءات  الثدعع  لسغاجئ  السطئغئ  الائسئ  غحعثون 
المآجسات السالمغئ، سطى ضض طظاتغ التغاة سظثظا ذعال 
جظّغ السحرغئ افخغرة، إق أظعط ق غمطضعن أن غسارضععا 
أو غرشدععا، إلدراضعط الغصغظغ أن بصاءعط شغ السططئ 
طرععن بالسظث الثارجغ وق سقصئ له بالثسط الثاخطغ، 
تاى خار الفرصاء السغاجغعن وأغطإ "الثئراء" ق غساتغ 
العاتث طظعط طظ الصعل بأن شحض التضعطات الماساصئئ 
شغ إخراج الئقد طظ أزطاعا عع لفحطعا شغ إتسان تظفغث 
المظزمات  تحارذعا  الاغ  العغضطغئ  اإلخقتات  تطك 

الثولغئ الماظتئ.
طتادبات  جرت  أن  بسث  واحظطظ  إلى  العشث  ذعإ 

ظزط تجب الاترغر/ وقغئ بظشقدش اتاةاجات أطام المساجث شغ طثغظئ دضا ضث اصاتام صعات ضغان غععد 
الشاخإ لطمسةث افصخى. وصال الماتثبعن شغ عثه اقتاةاجات، إن اإلعمال وجضعت افظزمئ الثائظئ شغ 
بقد المسطمغظ غحّةع ضغان غععد سطى ارتضاب جرائمه وإظعار سظةعغاه. وغثرك ضغان غععد المشاخإ أن 
عآقء التضام لظ غساةغئعا لخرخات افصخى، ضما اجاةابعا فطرغضا لاطئغع السقصات طسه. وعع غثرك أغدًا 
المسطمغظ  تضام  وتعثغثات  تظثغثات  جاظإ  إلى  خان،  وسمران  أردوغان  وتعثغثات  بإداظات  تسمى  طا  أن 
السمقء اآلخرغظ لظ ُتارجط أبثًا إلى ضربئ سسضرغئ تصغصغئ، والاغ تضفغ لاترغر ضض حئر طظ أرض شطسطغظ 
المئارضئ وطظعا الصثس والمسةث افصخى. ضما تث الماتثبعن المسطمغظ بصعلعط: إّن الرد المظاجإ والعتغث 
عع بتحث جغعش المسطمغظ الماأعئئ والصادرة سطى اصاقع عثا الضغان العتحغ طظ جثوره. وأي سمض أصض طظ 
عثا غسظغ أن افصخى جغزض تتئ الصعر والاثظغج، وجازض الصثس وشطسطغظ تتئ ظغر اقتاقل. والسصئئ 
العتغثة أطام عثا المسار عط التضام السمقء الثغظ صغثوا صعاتظا المسطتئ شغ البضظات. لثلك غةإ سطغظا إزالاعط 
وإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ جاصعد جغعش المسطمغظ لغج شصط لاترغر شطسطغظ، ولضظ 
أغداً لاترغر ضحمغر وجمغع افراضغ اإلجقطغئ المتاطئ افخرى. وأظعى الماتثبعن بتّث الدئاط المثطخغظ 
شغ الةغح، تغث صالعا: غا أتفاد خقح الثغظ شغ جغعش افطئ وشغ صغادة الصعات الاغ تةظثعط وتثربعط 
وتصعدعط، تعصفعا سظ ذاسئ افظزمئ الماآطرة الدسغفئ، واظخروا دغظضط وطسرى ظئغضط ملسو هيلع هللا ىلص وأولى الصئطاغظ، 
واصاطسعا ضض افظزمئ الثائظئ الاغ تصش شغ ذرغصضط، وأسطعا الظخرة لتجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ الراحثة 

الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ جاصعدضط شغ طسارك الفاعتات والاترغر.

وغاسرضظ دائما لطاسثغإ وتاى اقغاخاب الةماسغ، 
لاسصغمعظ  والطصاتات  افدوغــئ  لاظاول  وغثدسظ 
وترطاظعظ طظ اإلظةاب، وغةئرن سطى ضحش سعراتعظ 
أطام الرجال. وشغ خارج المساصقت تمظسعظ التضعطئ 
ضاظئ  إن  طقبسعظ  وتمجق  بض  الثمار  ــثاء  ارت طظ 
غسضظ  أزواجعظ  اساصال  بسث  رؤغاعظ.  شعر  ذعغطئ 
شغ طظازلعظ رجال خغظغعن لغئغاعا عظاك ولغراصئععظ 
وغاةسسعا سطغعظ ذعال العصئ. ظسط، عثا لغج ضثبا 
وق اشاراء، وق عع وعٌط أو أجطعرة تارغثغئ صثغمئ، بض 
عثه الةرائط وأضبر تتثث شغ سخرظا عثا الثي غثسغ 
الشرب شغه تماغئ تصعق المرأة، شعض غمضظ أن تئتث 
سظ التصعق افجاجغئ لطظساء المسطمات اإلغشعرغات؟

أطا افذفال شغ ترضساان الحرصغئ شأتعالعط جث طآلمئ، 
أغااطا  أخئتعا  شصث  إغقطا.  أضبر  طخغر  وغظازرعط 
وآباؤعط سطى صغث التغاة، طتروطعن طظ سظاغئ وتظان 
آبائعط وأطعاتعط، شأي صطإ غساطغع تتمض بضائعط؟! 
الثولئ  تثغرعا  تداظات  شغ  غتئسعن  أغداً  عط 
وتظحؤاعط  لاربغاعط  أخرى  وبسئارة  لـ"تخغغظعط"، 
سطى الصغط الحغعسغئ؛ لةسطعط حغعسغغظ وأسثاء لثغظ 
وسئغثا  وصعطغاعط،  دغظعط  ببصاشئ  وجعقء  اإلجقم، 
لطسططئ الخغظغئ غساسثوظعا شغ جرائمعا ضث أعطعط 

ودغظعط.
ضما أجطفئ عثه لغسئ تضاغا خغالغئ، وق عغ أجاذغر 
تارغثغئ، بض عغ أتثاث تصغصغئ تتثث شغ بطث طئارك، 
بطث المةاعثغظ الخابرغظ اإلغشعر وجط خمئ تضام 
اإلظساظغئ  تثود  ضض  ظطمعط  تةاوز  لصث  المسطمغظ. 
وشاق جمغع الاخعرات. والسآال المطح عع طاى تظاعغ 
طساظاتعط؟ وطظ غسمض إلظعائعا؟ طظ غظاصط طظ الخغظ 
الزالمئ؟ عض عغ افطط الماتثة الاغ رغط طا تراه طظ 
إبادة جماسغئ ضثعط اضافئ بالاسئغر سظ صطصعا طظ 
ظخرتعط،  طظعا  المسطمعن  غظازر  عض  العضع؟!  عثا 
سطى  وتساسثعط  المةرطغظ  أضابر  تآغث  الاغ  وعغ 
ظطمعط بخماعا سظعط وطساسثتعا الثفغئ لعط؟! عثه 
أبئئ  لصث  المسطمغظ.  تضام  وتال  المسطمغظ  طأجاة 
عثا أظعط خائظعن، خط بضط سمغ شعط ق غسصطعن، ق 
غرون إق طخطتئ ضراجغعط، وق غحسرون بالسار سظثطا 

غثاشسعن سظ جرائط الخغظ ضث المسطمغظ!
إن الثي غظعغ طساظاة المسطمغظ وغتمغعط طظ بطح 
بثغظعط  الامسك  طظ  وغمضظعط  المةرطغظ،  الضفار 
وتأدغئ سئاداتعط عع الثقشئ، شاإلطام ضما أخئر رجعل 
اهللا سطغه الخقة والسقم جظئ غصاتض طظ ورائه وغاصى 
ألط  الزالمغظ.  حرور  طظ  المسطمغظ  غتمغ  شعع  به، 
وغسمطعا  التصغصئ  عثه  غثرضعا  أن  لطمسطمغظ  غأن 
طع تجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 

 !طظعاج الظئعة، وسث اهللا الثي ق غثطش وسثه؟

ضض  إلحراك  افخسثة  طثاطش  سطى  طتطغا،  وطحاورات، 
الفرصاء، وضمان تأغغثعط لطاعجه الثي تط الثشع ظتع 
شغ  الةمغع  بإحراك  طسارضئ،  ضض  وإجضات  إصراره، 
شضاظئ  الثولغ،  الظصث  خظثوق  لحروط  الثدعع  جرم 
اقصاخادي  اإلظساش  تعل  التضمئ"  "بغئ  طحاورات 
المرضجي  الئظك  طتاشر  بتدعر  اقجابمار،  وتظحغط 
طاجعل،  جمغر  افسراف  اتتاد  ورئغج  السئاجغ  طروان 
واتتاد السمال، وسثد طظ الفاسطغظ السغاجغغظ وطمبطغ 
الاتثغات  "طةابعئ  سظعان  تتئ  العذظغئ،  المظزمات 
الثي  السغاجغ  الشطاء  عغ  واقجاماسغئ"،  اقصاخادغئ 
طسؤعلغ  ضشعط  أطام  طعصفه  لاسجغج  العشث  به  تسّطح 
الساطئ  المثغرة  رتئئ  شصث  الثولغ.  الظصث  خظثوق 
لخظثوق الظصث الثولغ بضعن اإلخقتات ذات افولعغئ 

الاعظسغئ  التضعطئ  بغظ  تعار  طعضعع  ضاظئ  لاعظج 
والحرضاء المةامسغغظ والحرضاء الثولغغظ.

إظه وإن ق زالئ وبغصئ اإلخقتات التضعطغئ الاغ صثطعا 
طظ  "تثرس"  الثولغ،  الظصث  لخظثوق  الاعظسغ  العشث 
خئرائه، إذ طظ المظازر أن غسطظ سظ طعصش الخظثوق 
طظ ططالإ السططئ الاعظسغئ خقل حعر تجغران/غعظغع 
الاعظسغ  الطرف  سطى  الثولغئ  الدشعط  شإن  الصادم، 
تارضج سطى وجعب الصئعل واقلاجام بحروط الثائظغظ، 
لطغصغظ المثرك لفبار السطئغئ المعطضئ سطى أعض تعظج، 
أغظما  شعغ  غثسعن،  ضما  باقصاخاد  تظعخ  لظ  وأظعا 

ذئصئ سطى وجه افرض أعطضئ الترث والظسض.
المآجسات  ضسائر  الثولغ،  الظصث  خظثوق  وطا 
والمظزمات الثولغئ، إق أدوات أظحؤئ لاتصغص ورساغئ 
طخالح الثول الضئرى. شحروذه الاغ غسمض سطى شرضعا 
سطى أعض تعظج الضرام، سطى أغثي ذشمئ تمضظ طظعا 
وبطالئ  شصر  طظ  غساظعظه  طا  طع  إرادة،  ضض  وجطئعا 
السمطئ  صغمئ  وتثظغ  والثثطات  السطع  أبمان  وارتفاع 
وجعء رساغئ، جغضعن أبرعا سطى المشطعبغظ المستعصغظ 

ضاربغئ، وق غئالغ.
- شإلشاء الثسط سظ المعاد الشثائغئ والضعرباء والشاز 
بثرغسئ تعجعه ظتع طساتصغعا طا عع إق شرغئ غراد 
بعا تدطغض الظاس وطثادسئ الئسطاء الثغظ ق تعل 

لعط وق ذعل.
افجعر،  ضاطئ  طظ  والاصطغص  اقظاثابات،  وإغصاف   -
تتطغط آلطال الحئغئئ الماتفجة لطتغاة بافةغر الطاصئ 

الضاطظئ لثغعا، ودشسعا لطعةرة.
المرشص  وضرب  الساطئ  المآجسات  شغ  الافرغط   -
وتمضغظ الرأجمال افجظئغ طظ طصثرات الئقد  السام 
ربتغئ  طظزعطات  وتتعغطعا  الظاس  طخالح  وضرب 
الماعتحئ  المال  رؤوس  أختاب  لفائثة  شاتحئ 

وتثطغر طظزعطئ اإلظااج افعطغئ.
ضض  سطى  صاجغئ  طةرطئ،  حروط  التصغصئ  شغ  وعغ 
الطئصات المةامسغئ إق سطى الصطئ المرتئطئ بالثوائر 

اقجاسمارغئ.
غةري ضض ذلك شااثث الصرارات وتظفث شغ العاصع دون 
أن تطصغ تطك الظعاذغر باقً لطظاس، شغ طسابصئ لطجطظ 
لطعصعف أطام البعرة التصئ، سطى أجاس اإلجقم، والاغ 
عّطئ ظسائمعا وسئص ذغئعا، وجرى شغ اآلشاق ُسرشعا، 

 ولط تسَط سظعا إق الصطعب الشطش

طاذا غسظغ أن تضعن طسطماً يف ترضساان 
الحرصغئ؟!

المصععرغظ  المسطمغظ  دطعع  طظ  ترابه  ارتعى  بطث 
المزطعطغظ ودطائعط الجضغئ. بطث بمةرد ذضره غثطر 
والمةازر.  والمثابح  والاسثغإ  اقضطعاد  الئال  سطى 
بطث صث تتعل تماطا إلى طساصض ضئغر تمارس السططات 
بتةئ  الةرائط  أبحع  المسطمغظ  أعطه  ضث  الخغظغئ 
والاعثغثات  اقساصاقت  بطث  والاسطغط.  الابصغش  إسادة 
شغه ق تظاعغ وق تاعصش أبثا وضأن الظاس غتااجعن 
إلغعا تاجاعط إلى الععاء والشثاء، ق غساطغع اإلظسان 
السغح بثوظعا. ق تثري شغ أي وصئ وفي جئإ تأتغك 
عع  بطث  شأي  واتاةازك.  قساصالك  الحغعسغئ  الحرذئ 
عثا الئطث؟ لسطك سرشاه! إظه بطث طظ بقد المسطمغظ 

تتاطه دولئ الخغظ الزالمئ، إظه ترضساان الحرصغئ.
ربما غسةج المرء سظ الافضغر، ضغش غمضظ أن غتخض 
ضض عثا الزطط؟! ضغش غمضظ إلظسان السغح عظاك؟! 
ظسط، إن السغح عظاك عع طبض الضابعس، تثحى أن 
تراه تاى شغ طظاطك، ولضظ غسغح طقغغظ المسطمغظ 

اإلغشعر تتئ وذأة عثا الزطط.
إن تغاة المسطط شغ ترضساان الحرصغئ عغ والمعت 
أن  تساطغع  ق  شأظئ  طسطما  شضعظك  بسعاء،  جعاء 
تتفر دغظك تاى شغ صطئك. شالسططئ الحغعسغئ تسطظ 
عع  الثغظ  أن  وتجسط  خراتئ،  اإلجــقم  سطى  الترب 
أشغعن الحسعب وأظه غخظع اإلرعاب؛ لثلك صاطئ بترق 
المخاتش، وعثم المساجث أو تتعغطعا لمقٍه وطصاٍه، 
وطظسئ جمغع طزاعر اإلجقم. ق تماظع التضعطئ سظ 
تترم  شعغ  اإلجــقم؛  لمتاربئ  وجغطئ  أغئ  اجاثثام 
المسطمغظ طظ الخقة جعاء شغ المساجث أو تاى شغ 
اإلجقم (السقم  تتغئ  تئادل  وتمظسعط طظ  بغعتعط، 
شالخعم  رطدان  حعر  شغ  أطا  الطصاء.  سظث  سطغضط) 
والحرب  افضض  سطى  المسطمعن  غةئر  تغث  طمظعع 
غاط  وإق  رطدان،  ظعار  شغ  الظزام  أشراد  سغعن  أطام 
اساصالعط شعرًا بثسعى أظعط إرعابغعن. شغ المساصقت 
السسضرغئ تمارس أبحع وجائض وأجالغإ الاسثغإ سطى 
المسطمغظ شغ ضض تغظ، تاى وأظئ تصرأ عثا المصال 

شإن طسطمغ اإلغشعر غاسرضعن لطاسثغإ الممغئ.
أجعض  المساصقت  خارج  اإلغشعر  طسطمغ  تغاة  لغسئ 
طظ داخطعا، شةمغسعط طةئعرون سطى السمض الصسري 
بأجعر  التصعل  أو  الضئغرة  المخاظع  شغ  السئغث  طبض 
زعغثة أو تاى بثون أجرة، غةئرون سطى تطصغ دروس 
شغ الحغعسغئ وغترطعن طظ السعدة إلى سائطاعط، تةث 
الافاغح  وظصاط  لطمراصئئ،  ضاطغرا  طارا   ٥٠ ضض  شغ 
سطى الععغئ طعجعدة شغ ضض ٣٠٠ طار، وسظث الثروج 

والثخعل إلى طظازلعط غاط تفاغحعط صسرا.
أطا أتعال الظساء المسطمات شعغ أضبر خسعبئ، شعظ 
أغداً غساصطظ وغرجطظ إلى طسسضرات اقساصال شغ أي 
وصئ ترغثه السططات الخغظغئ بثسعى تختغح السصغثة، 

ُطسرضاً سظ حرع اهللا
الظزام الاعظسغ غساةثي خظثوق الظصث الثولغ

ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث الرؤوف الساطريـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذة آجغا اإلغشعرغئـ  ـ 

حزب التحرير/ والية بنغالدش
م احتجاجات ضد اقتحام قوات يهود للمسجد األق المبارك

ّ
ينظ

ظزط حئاب تجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا وصفئ ظخرة لطمسةث افصخى المئارك، شغ صرغئ الستارة برغش 
شغعا  أضثوا  قشاات  العصفئ  شغ  المحارضعن  وتمض  ٢٠٢١/٠٥/١١م،  البقباء  سخر  خقة  بسث  الشربغ  تطإ 
أسثاء  باجاةثاء  تضعن  ق  المئارك  افصخى  المسةث  ظخرة  وأن  واتث،  جرح  عع  وشطسطغظ  جعرغا  جرح  أن 
سروش  لعثم  الةغعش  باترغك  غضعن  وإظما  أطظعا،  وطةطج  الماتثة  افطط  طظزمئ  طبض  طظ  اإلجقم 
إدلإ  برغش  أرطظاز  طثغظئ  شغ  وصفئ  خرجئ  بالاجاطظ  وشطسطغظ.  افصخى  تترغر  بط  وطظ  السمغطئ  افظزمئ 
تتئ سظعان: "غا جغعش المسطمغظ افصخى غساظخرضط" أضث المحارضعن شغعا سطى أن افصخى طسآولغئ 

افطئ، وتترغره واجإ سطى جغعحعا.

حزب التحرير/ والية سوريا
ة للمسجد األق المبارك فعاليات ن



 السثد ٣٣٩  ٣     افربساء ٧ طظ حعال ١٤٤٢عـ المعاشص ١٩ أغار/طاغع  ٢٠٢١ طـ  

سطى  السثوان  أغام  باظغ  سحغئ  رطدان   ٢٩ البقباء  غعم  طاطفجة  ضطمئ  التعبغ  الثغظ  بثر  المطك  سئث  ألصى 
المسطمغظ شغ المسةث افصخى بالصثس، طسئرًا سظ تداطظه طع الحسإ الفطسطغظغ ووصعشه طسه بحضض تام، 
شغ  اإلخعة  طع  المسامر  وتظسغصه  القزم،  وتسإ  والاطعرات  اقتاماقت  ضض  تةاه  اجاسثاد  تالئ  شغ  وبصائه 
ترضات المصاوطئ شغ شطسطغظ وطتعر المصاوطئ، وطاابساه باعامام ضئغر الاطعرات سطى الساتئ الفطسطغظغئ 
إبر الاخسغث الثي غصعم به ضغان غععد واجاعثاشه المسةث افصخى وتغ الحغت جراح، وتظثغثه بما غةري 
شغ المسةث افصخى بفطسطغظ، بتسإ صعله. تسصغئا سطى ذلك أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ 
تضام  طظ  الطعغض  الطابعر  إلى  ظفسه  أضاف  عثه  بضطماته  التعبغ  المطك  سئث  شغه:  صال  ختفغا  بغاظا  الغمظ 
سطى  لطصداء  والصاال  الةغعش  باةعغج  غععد  دظج  طظ  افصخى  المسةث  تطعغر  سظ  الماثاذلغظ  المسطمغظ 
ضغان غععد الشاخإ لفطسطغظ، والمااجرغظ بصئطئ المسطمغظ افولى وبالث الترطغظ الحرغفغظ. شصث دسا سئث 
المطك ضأجقشه طظ التضام أعض الغمظ إلى المئادرة بالائرسات المالغئ لثسط الحسإ الفطسطغظغ وطصاوطاه، وأظه 
جغصعم باسطغمعا إلى طمبطغ المصاوطئ الفطسطغظغئ بخظساء... غا سئث المطك أظئ وأطبالك - شغ طتعر المصاوطئ 
- خارت لضط جغعش، شاظدمماط إلى طظ جئصضط طظ تضام المسطمغظ ولط تترضععا لصاال ضغان غععد شغ 
شطسطغظ، واخارتط صاال المسطمغظ بعا، ولغج لضط إق صاال غععد إن ضظاط خادصغظ، شترك جغحك ولةاظك 
الحسئغئ لصاالعط شغ شطسطغظ، شالفرخئ جاظتئ أطاطك لاطئغص حسار "المعت إلجرائغض" سمطغاً وإق شأظئ طةرد 

تاجر جثغث اظدممئ إلى طظ جئصعك طظ تضام المسطمغظ.

والسثاب افلغط شغ اآلخرة؟
وإخعاظضط،  أبظاؤضط  عط  الةظث  إن  المسطمعن:  أغعا 
تأبغر  ولضط  بغظضط،  وغسغحعن  وأختابضط،  وجغراظضط 
سطغعط... شضغش غصسثون سظ ظخرة افرض المئارضئ؟ 
إن  ملسو هيلع هللا ىلص؟  اهللا  رجعل  طسرى  ظخرة  سظ  غصسثون  ضغش 
بأغثي الةظث أن غجغطعا خجي الثظغا وسثاب اآلخرة سظضط 
غسارسعا  أن  شُمروعط  السزغط...  الفعز  وذلك  وسظعط 
لظخرة إخعاظعط شغ شطسطغظ شغرضعا ربعط وغسغثوا 
التضام  ذعاغغئ  بإزالئ  ظخرعط  ولغاعجعا  سجعط... 
وإصاطئ تضط اإلجقم، الثقشئ الراحثة الاغ تسغث لفطئ 
ْخِرَجْت 

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َ أ ْ خغرغاعا ضما صال اهللا جئتاظه: ﴿ُكْنُتْم َخ

ُْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن 
ْ
ْوَن َعِن امل َ ْ َْعُروِف َوَت

ْ
ُمُروَن ِبامل

ْ
اِس َتأ ِللنَّ

أذلئ  إق  أطاطظا  اهللا  أسثاء  غضعن  ق  بط  وطظ   ،﴾ ِ َّ ِبا
خاغرغظ، لغج غععد شتسإ شعط صث ضربئ سطغعط 
الثلئ والمسضظئ، بض ضثلك ضض ذعاغغئ افرض الثغظ 
غسسعن شغ افرض الفساد، شغسج اإلجقم والمسطمعن 
وغظاحر الثغر شغ بصاع افرض، وإظه لضائظ بإذن اهللا. 
أخرج أتمث شغ طسظثه سظ ُجَطْغِط ْبِظ َساِطٍر َصاَل: َجِمْسُئ 
اْلِمْصَثاَد ْبَظ اْفَْجَعِد َغُصعُل: َجِمْسُئ َرُجعَل اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َغُصعُل: 
«َال يَْبَقى َعَىل ظَْهِر اْألَْرِض بَْيُت َمَدٍر َوَال َوبٍَر إِالَّ أَْدَخلَُه اللَُّه كَلَِمَة 
ُهْم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َفَيْجَعلُُهْم  ا يُِعزُّ اْإلِْسَالِم ِبِعزِّ َعِزيٍز أَْو ُذلِّ َذلِيٍل إِمَّ

 «ِمْن أَْهلَِها أَْو يُِذلُُّهْم َفَيِديُنوَن لََها
تجب الاترغر

شغ الااجع والسحرغظ طظ رطدان ١٤٤٢عـ                                               
٢٠٢١/٠٥/١١م

سطى المسةث افصخى... ولغ سعث أبع ظئغ غآضث إداظاه 
طخر  الصثس...  شغ  والضراعغئ  السظش  أحضال  لةمغع 
تثغظ بأحث السئارات اصاتام افصخى طثالفئ الصاظعن 
الثولغ... طخر تاخض بتماس والغععد لعصش إذقق 
(اإلجرائغطغئ)...  اقساثاءات  تساظضر  باضساان  الظار... 
افطغظ السام لمظزمئ الاساون اإلجقطغ غحغث بخمعد 
المرابطغظ شغ افصخى والصثس... جعاد ظرغش وزغر 
خارجغئ إغران غخرح أن التض العتغث السادل لطصدغئ 
افرض  عثه  أبظاء  إلرادة  إتالاعا  عع  الفطسطغظغئ 
واقتاضام إلى اجافااء حسئغ... أطغر الضعغئ غسرب سظ 
بما  اجاظضاره... وزغر الثارجغئ افردظغ تعاخطظا دولغاً 
شغ ذلك واحظطظ لسثم تعةغر جضان الحغت جراح... 
افردن ظثغظ إسقن (إجرائغض) سظ سمطغئ سسضرغئ شغ 
غجة وظظسص طع أحصائظا لئطعرة تترك دولغ... اجاماع 
ذارئ لةاطسئ الثول السربغئ... اجاماع ذارئ لمظزمئ 

الاساون اإلجقطغ...إلت
الرد  أن  غثرك  ق  ساصض  عظاك  شعض  طعاصفعط،  عثه 
سطى جرائط غععد غضعن شصط باترك الةغعش إلزالئ 
ضغان غععد وإسادة شطسطغظ ضاططئ إلى دغار اإلجقم؟ 
عض عظاك ذو بخر وبخغرة ق غثرك أن إظعاء سثوان 
غععد ق غضعن باإلداظات الةعشاء أو بمظاحثة المةامع 
الثولغ الثي ضان طظ وراء إظحاء تطك الثولئ المست؟ 
عض صدغئ شطسطغظ طةععلئ وتطعا بتاجئ إلى اتاضام 
وسثم  والععان  الثل  عثا  ألغج  حسئغ؟  قجافااء 
تترك الةغعش طظ بضظاتعا عع طئسث الثجي شغ الثظغا 

طصثجاتعط تاى أخئح تثغث الحارع شغ ضاشئ أرجاء 
الئقد اإلجقطغئ، والثي ضظا وق زلظا ظسائره أعط طططإ 
غمضظ أن غثاخر طساظاة المسطمغظ وغتصص أعثاشعط 

شغ الاشغغر وخطع ظفعذ الشرب طظ بقدظا.
اظتغاز الةغعش إلى افطئ شغ ضض الئقد اإلجقطغئ غةإ 
أن غضعن سظعان المرتطئ المصئطئ، والثسعة لثلك غةإ 
المسطمغظ  أدبغات  ضض  شغ  واجسئ  طساتئ  تحشض  أن 
سظ  الشرب  غث  ولصطع  لطاشغغر،  الساططئ  والةماسات 
سمطغئ  شغ  افعط  الساطض  وظجع  طخغرظا  شغ  الاتضط 
الاشغغر طظ برابظ أسثاء افطئ، الاغ غرضظ إلغعا الشرب 
الخطغئغ لتماغئ ظفعذه، شاضعن المسعل الثي غسصط 
ظفعذه غةّرف طخالته، وغصدغ سطى تسططه وجئروته، 

شغعصش ظعئه وجرصاه لثغرات بقدظا وحسعبظا.
افطئ  جغر  خارذئ  السام  عثا  الفطر  سغث  غّغر  لصث 
شغ  سمغصاً  الافضغر  ظتع  الختغح  باقتةاه  ووّجععا 
إصاطئ دغظعا ودولاعا الاغ تثاشع سظ اإلجقم وتتفر 
وتةاث  المشاخئئ  افرض  شاترر  المسطمغظ،  طخالح 
ضغان غععد وتثطع طظ بقدظا ظفعذ أطرغضا وبرغطاظغا 
أظزمئ  أظصاض  سطى  شظصغط  المساسمرغظ،  وباصغ 
دولئ  شغ  السزغط  اإلجقم  ظزام  والاةسج  السمالئ 
تطئص  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
اإلجقم سطى المسطمغظ وتتمطه لطئحرغئ رجالئ رتمئ 

 طظ رب السالمغظ

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، الةمسئ، ٢ حعال ١٤٤٢عـ، ٢٠٢١/٠٥/١٤م) خئرا جاء شغه: "تزاعر آقف افردظغغظ 
الغعم الةمسئ صرب التثود طع (إجرائغض) والدفئ الشربغئ المتاطئ، ضما تزاعر لئظاظغعن سظث التثود وتةاوز 
بسدعط السغاج، تغث أذطص جظعد اقتاقل (اإلجرائغطغ) الظار وصاطعا أتثعط، وذلك بسث ٥ أغام طظ تخسغث 
(إجرائغطغ) شغ صطاع غجة سطى خطفغئ طعاجعات بالصثس الحرصغئ المتاطئ. وشغ طظطصئ الضراطئ (غربغ افردن)، 
تةّمع ظتع ٣ آقف حثص سطى بسث ضغطعطارات صطغطئ طظ التثود طع (إجرائغض) والدفئ الشربغئ، ططالئغظ بفاح 
التثود لظخرة الصثس الحرصغئ وغجة. وعاش المتاةعن "اشاح اشاح التثود، خطغظا ظربغ الغععد"، و"الحسإ غرغث 

شاح التثود"، إضاشئ إلى "سطى الصثس راغتغظ حعثاء بالمقغغظ".".
: لصث لثص الحاسر افردظغ سئث اهللا السالط عثا المحعث الرائع شغ تشرغثة له سطى تعغار تغث صال 

حح

(صاتض اهللا تضعطات جاغضج بغضع، الحسعب طاسطحئ طظث زطظ لطثعاب لظةثة شطسطغظ، اظزر إلغعط عظا 
غرضدعن بحشش سطى رائتئ الفضرة الظئغطئ، باتةاه الصثس، ضأظعط ظماغا ترد الماء بسث ذعل ظمأ). ظسط، إن 
أبظاء افطئ اإلجقطغئ ضطعط طاسطحعن لصاال غععد وإبادتعط وإزالئ ضغاظعط المست، وق غمظسعط طظ ذلك إق 
تضاطعط المةرطعن الثغظ غترجعن ضغان غععد وغتفزعن أطظه، وغضئطعن جغعش افطئ سظ الاترك ظخرة 
لطمسةث افصخى المئارك وصطاع غجة، بض وضض شطسطغظ، تغث ق جئغض لتسط الخراع طع ضغان غععد إق بإسقن 

جغعش افطئ الةعاد شغ جئغض اهللا لطصداء سطغه وتترغر شطسطغظ.

ورساته الخطغئغغظ.
لطظزام  أظفسعط  الحئاب  سرض  شصث  جعرغا  شغ  أطا 
ضما  غععد  لصاال  شطسطغظ  إلى  لظصطعط  الارضغ 
جاصعط طظ صئض إلى لغئغا وأذربغةان لثثطئ المخالح 
شصط  طصابض،  أي  بثون  المرة  عثه  لضظ  افطرغضغئ، 
والمسةث  الصثس  برى  سطى  ظساحعث  سّطظا  خثوظا 
افصخى، وعثا طا غسئر سظ حعق افطئ لصاال أسثائعا 
تمظسعط طظ ذلك أظزمئ الدرار، ولضظ ذلك لظ غطعل 
طظ  ضبغر  سظ  ضحفئ  افخغرة  وغجة  افصخى  شأتثاث 
تآطر  وشدتئ  وغرباً  حرصاً  المسطمغظ  صطعب  طضظعن 
عثه  وضع  طما  طصثجاتعط،  وسطى  سطغعط  افظزمئ 
افظزمئ أطام المتاجئئ طئاحرة، وأظه لط غئص إق أن 
بعا  واإلذاتئ  افظزمئ  عثه  لثطع  الةغعش  تاترك 
غتضمعط  طظ  لغثااروا  لطمسطمغظ  السططان  وإسادة 

وغتصص طخالتعط.
تثث المسةث افصخى افخغر ضحش سظ تعتث افطئ 
المثاطفئ،  دولعا  بغظ  الفعارق  رغط  وحسعرغاً  شضرغاً 
صدغئ  شطسطغظ  صدغئ  ضعن  سظ  التثغث  وساد 
إجقطغئ وأظه غةإ تترغرعا ضاططئ طظ سخابات غععد، 
فظعا  وغجة،  والدفئ   ٦٧ تثود  أتث  غثضر  غسث  ولط 
لط تسث تحئع ظعط المسطط الماابع والماتّرق لصداغا 
أطاه، ووخض افطر لمطالئئ الةغعش بأخث دورعا الثي 
بظغئ فجطه شغ تماغئ المسطمغظ والثشاع سظعط وسظ 

تامئ: غا جغعش المسطمغظ، ألغج طظضط رجض رحغث؟!...

تامئ ضطمئ السثد: سغث طئارك ضحش طئحرات ضئغرة لصرب الاشغغر

عبد الملك الحو ينضم إ طابور المتاجر باألرض المباركة

شثاك  جغثاو،  اتفاصغئ  تصثطه  الثي  لطمرأة  الشربغ 
عع المحروع الطغئرالغ الشربغ، شاتعغض المرأة إلى 
تتعغض  بط  وطظ  ظصثي،  بمظ  ذات  طادغئ  صغمئ 
جسثعا إلى جطسئ وبداسئ صابطئ لقجاعقك وطثرة 
لطربح عع الافسغر المادي جئئاً وغاغئ لعثا الاتعل 
الضئغر شغ تظاول صداغا المرأة شغ طفاوضات السقم 
افطط  طظ  وطسطظ  طئاحر  دسط  سئر  السعدان،  شغ 

الماتثة.
المادغئ  الشرب  لمفاعغط  الامةغث  عع  والمساشرب 
سطى تساب المعروث طظ أتضام إجقطغئ سطى أظعا 
سطى  وعغ  إظساظغئ،  صغمئ  وذات  راصغئ  تدارغئ 
والمسغار  الصاسثة  عع  المادي  شالمظزعر  السضج 
افجاس لضض طا جاء طظ تدارة الشرب، سئر افطط 
سقصئ  ق  تصعصعا  سظ  الماتثث  شالمرأة  الماتثة، 
لعثه التصعق بإظسان أو أجرة أو طةامع أو دولئ أو أي 
طرجسغئ أخقصغئ أو إظساظغئ، والثغظ صاطعا بعظثجئ 
اقتفاصغات شغ افطط الماتثة ق سقصئ لعط بصغمئ 
غغر الصغمئ المادغئ، والتصغصئ أن عثه التصعق عغ 
تعخغش لتاجات طادغئ طةردة طظ أغئ صغمئ روتغئ 
أو خطصغئ أو إظساظغئ، تتثدعا اقتاضارات والحرضات 
والسغاتئ  والسغظما  لقسقظات  الضئرى  الرأجمالغئ 
ودور افزغاء وطساتدرات الاةمغض وخظاسئ الِئشاء 
طغطاعن  الةثد  الطغئرالغغظ  زسغط  غصعل  والفاتحئ. 
جظغ  "إن  والربح":  "الرأجمالغئ  ضاابه  شغ  شرغثطان 

افرباح عع جععر الثغمصراذغئ"!
شالتدارة الشربغئ المادغئ أسادت خغاغئ طفاعغمعا 
جغثاو  المسماة  الحغطاظغئ  اقتفاصغئ  شغ  لقظسان 
والةثوى  المادغئ  المظفسئ  طساغغر  ضعء  سطى 
اقصاخادغئ، وصث ظجع شغعا الشرب سظ المرأة ضض ظئض 
طظ  بض  شتسإ،  طقبسعا  طظ  لغج  وسّراعا  وذعر، 
الثاص،  اقجاماسغ  ووضسعا  وضغظعظاعا  إظساظغاعا 
طادغا  جسثا  باسائارعا  ظمطغئ  خعرة  لعا  وأظاب 
المئاحرة!  المادغئ  لطرغئئ  جطفا  طعضعسا  طتدا، 
الظاتب  شإن  لطاظمغئ  الماتثة  افطط  برظاطب  وتسإ 
ططغار   ١٢٠٠ إلى  غخض  سالمغا  الئشاء  لسعق  الثام 
دوقر جظعغا، وغمبض ١٥٪ طظ تةط الاةارة السالمغئ.
جطثتظا،  أبظاء  طظ  المشفطغظ  لطمدئعسغظ  شستصا 
إ الثي  شمفاعغط الشرب الضاربئ عغ السماد المَثخِّ
الُفْتح  عثا  أن  والعاصع  رذغطئ.  ضض  وبه  شغه  تظمع 
المَاَعتِّح الطغئرالغ الشربغ باتئ المظزمات الثولغئ 
شغ  الشارصئ  الرخغخئ  المثظغ  المةامع  وجمسغات 
الثغابئ المرتعظئ لطمال الشربغ المسمعم وإسقطه 
السغاجغ المأجعر شدق سظ التضام السمقء افظثال 
لافسغض  أدوات  باتئ  السفعاء،  المبصفغظ  وأحئاه 
وطساعثات  اتفاصغات  سئر  سالمغا  شتح  عضثا 
ودردحات  وتعارات  وبراطب  وظثوات  وطآتمرات 

جسغا وراء سعلماه.
لظ تضعن جغثاو وق أي اتفاصغئ طظ افطط الماتثة 
خغارًا لظا بعخفظا طسطمات، فظظا ظمطك ذعق خقص 
الئحرغئ وجفغظئ ظةاتعا وبارصئ الظعر لثقص السالط 
الئحرغئ  لغطعر  وحرابه  السزغط  اإلجقم  وطشاسض 
طظ دظج وظةج الشرب وصثارته، وغسغث لعا ذعرعا 
وظئطعا وشطرتعا السعغئ لاساسغث براءتعا، وغسصغعا 
السقم  جئض  وغعثغعا  الخاشغ  ُتَصاُه  ظئع  طظ 
اهللا  حرع  باطئغص  إق  غضعن  ق  وذلك  والسسادة 
المظصث والمتغغ لطسالط بسث ذبعله بتدارة الشرب 
الفاجرة بإصاطئ دولئ اإلجقم الثقشئ الراحثة سطى 

طظعاج الظئعة الاغ تطئص حرع اهللا التظغش.
ُد  ِر ُ ن َيُتوَب َعَلْيُكْم َو

َ
ُد أ غصعل جض وسق: ﴿َوالّلُھ ُيِر

﴾ن َتِميُلوْا َمْيًال َعِظيمًا
َ
َواِت أ َ ِبُعوَن الشَّ َّ ِذيَن َي الَّ

الاصى سدع طةطج السغادة طتمث تسظ الاساغحغ 
الافاوض  لمسار  الظسعغئ  افجظثة  طئادرة  بعشث 
طحارضئ  تسجغج  إذار  شغ  وذلك  جعبا  شغ  الصادم 
وصالئ  الصادطئ،  السقم  طفاوضات  شغ  الظساء 
الاساغحغ  إن  الظسعغئ  افجظثة  طئادرة  طمبطئ 
تعلعا  والاثاول  المئادرة  بثسط  الاجاطه  أضث 
طمبطئ  وصالئ  السقم،  ططش  شغ  المسآولغظ  طع 
افبتاث  طسعث  بعاجطئ  تط  تظفغثعا  إن  المئادرة 
سطى  أحرف  والثي  الثرذعم  بةاطسئ  اإلظمائغئ 
افجظثة  سطى  اقتفاق  جئصئ  الاغ  السمض  ورش 
المرأة  طضاإ  طظ  طئاحر  بثسط  وذلك  الظسعغئ 
بافطط الماتثة بالثرذعم. (٢٠٢١/٠٤/٢٤ جعظا).
السقم  لمفاوضات  الظسعغئ  افجظثة  طتاعى  إن 
شغ جعبا الثي ذرح طظ صئض سطى أظه طآجج سطى 
شضرة طساواة المرأة بالرجض شغ طفاوضات السقم، 
عع  بض  المةامسغظ!!  لعآقء  طتطغا  إظااجا  عع  لغج 
طئظغ سطى صرار طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة 
١٣٢٥ (٢٠٠٠) بحأن المرأة والسقم وافطظ والثي 
غادمظ أتضاطاً طتثدة لمفاوضات واتفاصات السقم، 
جمغع  سطى  الصداء  اتفاصغئ  حأن  ذلك  شغ  حأظعا 
سطى  افجظثة  وتحثد  المرأة،  ضث  الامغغج  أحضال 
باجاظئاط وتتثغث  أن تاسطص سمطغات السقم أغداً 
عغاضض جغاجغئ جثغثة وطآجسات لطتضط، وإظحاء 
وغظئشغ  الثجاعر.  تحئه  أتضاطاً  أو  جثغثة  دجاتغر 
سثم ترك المرأة خارج تطك السمطغات، وغةإ أن تاغح 
سمطغات السقم شرخئ شرغثة لاسجغج الاجاطات الئطث 
اتفاصغئ  أتضام  وتظفغث  الةظسغظ،  بغظ  بالمساواة 
الصداء سطى جمغع أحضال الامغغج ضث المرأة، شدًق 
تتثغث  شغ  اقجاراتغةغئ  افعثاف  عثه  إدطاج  سظ 

اقتفاصات والمآجسات واآللغات والسمطغات.
لطسالط،  الماسفظئ  تدارته  تمض  شى  الشرب  غافظظ 
سطى  لامرغرعا  والترب  السطط  شغ  أجظثته  وغصتط 
تغظ غرة رغط اظضحاف جعءاتعا لطسالط، شصث أذاصئ 
تصخغ  سطماظغئ  طظ  الئآس؛  خظعف  ضض  الئحرغئ 
تحرغع رب السالمغظ، وشتح وتفست وتفطئ وتعاك 
باجط الاترر والمساواة، غخاتئه ظعإ بروات وجرصئ 
طصثرات وربا وغئظ واتاضار وتثلغج وغح وتجغغش 
وروغئدات  وغعغاء  جععد  واجاظجاف  تصعق  وغمط 
دطاء  وجفك  وشاك  وصاض  افطئ،  بمخغر  غاقسئعن 
وتظضغض واغاخاب وتسثغإ واتاقل واجاسمار باجط 
الصاظعن الثولغ ودساوى تفر السطط السالمغ! شأي 

صاظعن وأي جطط تصصه الشرب أغظما دخض ودسط؟!
اباطغئ افطئ شغ خراسعا طع الشرب بعضقء له بغظ 
ظعراظغعا، تضام سمقء جصاعط الشرب بصاشاه تاى 
خارت طظعط دطا غةري شغ السروق، وصث وخش سدع 
طةطج السغادة الاساغحغ عثا اإلجقم بأظه طاتغج 
ضث المرأة، وشغه تمغغج واضح ضث المرأة، وعا عع 
غتضط طصابض ذلك وغئاحر إظفاذ إجرام الشرب شغظا 
بإصرار افجظثة الظسعغئ الاغ تسامث ضض طداطغظعا 
طظ اتفاصغئ الفتح جغثاو، وباصظغظ عثه اقتفاصغئ 
المخابات  والزقطغات  المدئعسات  سئر  المست 
الشرب  تةاه  وِظغَّئ  الثُّ وطاقزطئ  الظصص،  بسصثة 
الشرب  طظ  غأتغظا  طا  غاطصغان  والطرشان  وتدارته، 
بضفاءة طظصطسئ الظزغر دون أدظى تتطغض أو تفسغر 
آلئ  طغضاظغضا  ضأظعما  تاطئ  وباجاةابئ  لطمتاعى، 
خماء. شالتضام السمقء عط أداة الشرب الفسالئ شغ 
إظفاذ جغاجاته، وعثه الةمسغات الظسعغئ المأجعرة 
وجائط ظصض وأحرذئ وأصراص طثطةئ لفضر الشرب.

شغ  لطمرأة  دورًا  لغسئ  الصدغئ  شإن  وباخاخار 
خظع السقم ضما غروج له، بض عع تتصغص المظزعر 

اجاماع وتساصث السمقء إلصرار خئث تدارة الشرب
عع ترب ق جطط سطى املرأة واملةامع

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة غادة سئث الةئار (أم أواب) – وقغئ السعدانـ 

األمة متعطشة لقتال يهود وتطه فلسط منهم
وما يمنعها إال حكامها الخونة حراس كيان يهود



  افربساء ٧ طظ حعال ١٤٤٢عـ المعاشص ١٩ أغار/طاغع  ٢٠٢١ طـ  ٤     السثد ٣٣٩

المخادر  صالئ  ضما  وإغران،  السزمى  الصعى  بغظ 
بعقرد  جعظابان  والةاجعس  الغعم)،  رأي  (جرغثة 
باعمئ  أطرغضا  شغ  السةظ  شغ  ساطا   ٣٠ صدى  الثي 
تثخقت  ضض  طظ  بالرغط  أبغإ  تض  لخالح  الاةسج 
بط  طثته  صدى  بض  أطرغضا  تثرجه  شطط  غععد  زسماء 
صاله  طما  وضان  جظعات  خمج  لمثة  السفر  طظ  طظع 
افطرغضغئ  التضعطئ  إن  عغعم"،  "إجرائغض  لختغفئ 
(إجرائغض)  سظ  اجاثئاراتغئ  طسطعطات  تثفغ  ضاظئ 
وتضثب سطغعا، سظثطا تساون طع تض أبغإ، طحغرا إلى 
أظه حاعث ذلك بظفسه شغ اقجاماسات. وصال "أسرف 
آخر"،  خغار  لثي  غضظ  لط  لضظ  خطا،  تةاوزت  أظظغ 
"خطغرة".  ضغاظه  تعاجه  الاغ  الاعثغثات  أن  طدغفا 
واظستاب ضغان غععد طظ جغظاء تتئ ذطإ الرئغج 
تماغئ  آظثاك  جعشغاغ  بشطاء  غطغ  الثي  افطرغضغ 
لسئث الظاخر، والضض غسطط ضغش طظسئ أطرغضا طحارضئ 
الثارجغئ  وزغر  له  وأرجطئ  الثطغب  ترب  شغ  غععد 
شسض  وردة  الاتالش  تفضك  خحغئ  سظثعط  طرابطا 
وطظ  الترب،  شغ  طحارضاعط  تال  شغ  المظطصئ  أعض 
وغثئرعا  إغران  طفاسض  ضرب  طظ  غععد  دولئ  غمظع 
الظعوي  اقتفاق  ظض  شغ  الظاائب  جااتمض  شسطئ  إن 
المسألئ  عثه  شغ  بسغثا  ظثعإ  ولماذا  إغران؟  طع 
لماذا غفرض سطى ضغان غععد التطعل الشربغئ جعاء 
سظ  بسغثا  غععد  تض  وأغظ  الثولاغظ،  أو  الثولئ  تض 
خراشات الغمغظ وأتقطعط؟ ولماذا تخر أطرغضا سطى 
تسطغطه  وغاط  تط  ولماذا   ١٩٤٧ طظث  الثولاغظ  تض 
لماذا  غععدغا  التض  ضان  شإن  السظعات؟  تطك  ذغطئ 
لط تظفث إرادتعط ورؤغاعط لطتض؟ وإن ضان أطرغضغا، 
وعع ضثلك، طظ الثي غتاول طظسه بالرغط طظ تئظغ 
السالط ضطه له؟ شالتثغث سظ أزطئ سقصئ ضغان غععد 
اهللا  أظار  طظ  غثرضه  جغاجغ  تثغث  عع  الشرب  طع 
بخغرته طظث الئثاغئ، وإن ضاظئ أزغطئ سظه الشحاوة 

تثغبا ظاغةئ ظععر الثقف ظعسا طا إلى السطظ.
وأزطئ شصثان السصطغئ السغاجغئ والسسضرغئ، وق أصعل 
التالغئ  غععد  شصغادات  أخق،  قظسثاطعا  المئثئغئ 
عغ صغادات غغر جغاجغئ وعثا باساراف دظغج روس 
شغ  غععدغئ  حثخغئ   ١٢٠ طظ  أضبر  جمع  الثي 
الصثس لصراءة افخطار الاغ تعاجه غععد وضان طظعا 
ظاظغاعع  أطا  والسسضرغئ،  السغاجغئ  الصغادات  شصثان 
وغثاشع  جغاجغا  ولغج  سظغث  خطغإ  سظثعط  شعع 
تالغا سظ حثخه بعجعده شغ التضط تتئ أي اسائار 
لسطمه أظه إن خرج شسعف غتاضط وغسةظ، وإن بصغ 
شغ التضط شالدشط افطرغضغ ضئغر سطغه وصث غصثم 
تظازقت ولغج طسائسثا إظعاء وجعده صاق ضما تثث 

طع رابغظ وصغض سظ حارون.
بمتاولئ  بسدعط  غتطط  الاغ  العجعد  أزطئ  وعظاك 
زوال  بصرب  غصغظ  سطى  شعط  شصط  سام  المائئ  تامئ 
ضغاظعط خاخئ إذا سطمظا أظعط ذضروا أن طظ افزطات 
والصعطغ  العذظغ  المحروع  طعت  أزطئ  الثطغرة 

وختعة المحروع اإلجقطغ.
إن ضغاظا زرع شغ غغر رتمه طظ الخسإ له أن غسغح 
ضغان  وعع  اقخطظاسغ،  الاظفج  أجعجة  سطى  إق 
خاخئ  ذعغق  الئصاء  غساطغع  ولظ  غغره  سطى  صائط 
أخئتئ  واإلصطغمغئ  والثولغئ  الثاخطغئ  افزطات  وأن 
تقتصه. ولظ غضعن لفزطات ضطمئ الفخض شغ إظعاء 
تاى  حثغث  بدسش  جاخغئه  ضاظئ  وإن  وجعده 
حرف  لعا  وجغضعن  اإلجقم  دولئ  بصغام  اهللا  غأذن 
َحتَّى  اَعُة  السَّ تَُقوُم  «َال  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رجعل  ظئعءة  تتصغص 
يَْخَتِبَئ  َحتَّى  الُْمْسلُِموَن  َفَيْقُتلُُهْم  الَْيُهوَد  الُْمْسلُِموَن  يَُقاتَِل 
َجُر  الشَّ أَْو  الَْحَجُر  َفَيُقوُل  َجِر  َوالشَّ الَْحَجِر  َوَراِء  ِمْن  الَْيُهوِديُّ 
إِالَّ  َفاْقُتلُْه  َفَتَعاَل  َخلِْفي  يَُهوِديٌّ  َهَذا  اللَِّه  َعْبَد  يَا  ُمْسلُِم  يَا 
غثا  وإن  طسطط.  رواه  الَْيُهوِد»  َشَجِر  ِمْن  َفإِنَُّه  الَْغْرَقَد 

 لظاظره صرغإ

ذالإ الرئغج الارضغ أردوغان الثول والمآجسات الثولغئ بالاترك بأجرع وصئ لعصش عةمات ضغان غععد سطى 
الفطسطغظغغظ، طحثدا سطى ضرورة صغام طظزمئ الاساون اإلجقطغ بالاترك الساجض لعصش عثه العةمات. وأحار 
أردوغان إلى أن بقده سّئرت بأصعى حضض سظ ردة شسطعا سطى عةمات غععد الماععرة ضث صطاع غجة والمسةث 
افصخى والفطسطغظغغظ وحثد سطى "ضرورة أن غطصظ المةامع الثولغ (إجرائغض) درجا صعغا ورادسا"، ضما دسا إلى 
السمض طظ أجض إرجال صعات تفر جقم دولغئ إلى المظطصئ لتماغئ الفطسطغظغغظ، وعع اصاراح تطرته ترضغا طظث 
٢٠١٨. وأسرب أردوغان سظ اساصاده بأن ترضغا وروجغا جااساوظان بحضض وبغص شغ افطط الماتثة بحأن جمغع عثه 
الصداغا. وشغ ذعران، أدان الرئغج اإلغراظغ تسظ روتاظغ بحثة "اقساثاءات الخعغعظغئ سطى الحسإ الفطسطغظغ"، 
ضما أضث روتاظغ أن "واجئظا اإلجقطغ واإلظساظغ عع الثشاع سظ ضض المزطعطغظ خاخئ الحسإ الفطسطغظغ"، طدغفا 
أظه "لغج أطام عثا الحسإ إق الخمعد والةعاد". طظ جاظئه اسائر تسطغص ختفغ ظحره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
شغ افرض المئارضئ شطسطغظ سطى طعصسه أن طا غثرج به أردوغان وروتاظغ عع خطابات جعشاء طمجوجئ بالاآطر 
سطى شطسطغظ وأعطعا، وجط ضض طا غاسرض له أعض شطسطغظ، طظ صخش وصاض شغ غجة الخمعد، وتعةغر وتثظغج 
شغ الصثس المئارضئ، واساثاءات واساصاقت وعمةغئ شغ الثاخض المتاض، وأضاف الاسطغص: أن أردوغان وروتاظغ 
الطثغظ غاشظغان لغض ظعار بفطسطغظ وافصخى وغجة، غدغفان سارا جثغثا إلى جةطعما المفسط بالاثاذل والثعار. 
شإغران رطج المصاوطئ وخاتئئ طصعلئ "طتع إجرائغض"، تضافغ وجط ضض طا غتثث باإلداظئ والحةإ، وبثق طظ أن 
ترجض الخعارغت والثبابات وشغطص الصثس لاظخر شطسطغظ وغجة وافصخى غطالإ روتاظغ أعض شطسطغظ بالخمعد 
والةعاد! شغا له طظ طعصش عجغض طثج جغطتص به شغ الثظغا واآلخرة. وأطا أردوغان رطج الخثاصئ فعض شطسطغظ، 
وخاتإ طصعلئ أن اقساثاء سطى الصثس اساثاء سطى حرف وضراطئ ضض طسطط، شغضافغ طرة أخرى بالحةإ واقجاظضار 
وبأحث السئارات، وبثق طظ أن غترك الةغح الارضغ المسطط، أصعى جغح شغ الحرق افوجط، غثسع إلى اجاصثام 
صعات دولغئ لادغش اتاقق جثغثا لفطسطغظ وغجة وافصخى، وغرغث أن غاساون طع روجغا المةرطئ شغ تتصغص ذلك 
ضما شسض شغ الحام ولغئغا. شأي إجرام عثا الثي غمارجه أردوغان بتص شطسطغظ وأعطعا؟! واظاعى الاسطغص إلى أظه 
صث بان لضض ذي بخر وبخغرة بأن ضض تضام المسطمغظ أسثاء لفطئ ولصداغاعا ق شرق بغظعط بغظ رطج المصاوطئ أو 
الخثاصئ أو الاطئغع، شضطعط خثم لقجاسمار وسمقء له، وطا طظ جئغض لظخرة شطسطغظ وافصخى إق بثطع التضام 

سظ سروحعط وتترغك الةغعش لطاترغر، وعع طا غةإ أن تاسالى افخعات طظادغئ به، وتاضاتش الةععد ساططئ له.

تعل تطعرات افتثاث سطى التثود 
بني صرغغججاان وذاجغضساان

(الةجء الباظغ وافخري)
ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث التضغط ضاراعاظغـ  ــــــــــ

أردوغان وروحا يضيفان عارا جديدا إ سجلهما المفعم بخيانة فلسط

جاظإ الظجاع الثي غاسطص بالسغاجئ المتطغئ:
لروجغا  جئاروف  خادغر  زغارة  بسث  جابص،  وصئ  شغ 
جععد  إذار  شغ  افسمال  طظ  بسثد  صرغغججاان  صاطئ 
روجغا إلجئار ذاجغضساان سطى اقظدمام إلى اقتتاد 
خسعبات  شغ  ذلك  تسئإ  وصث  افوراجغ.  اقصاخادي 
ضئغرة لحسإ ذاجغضساان الثي غساظغ طظ المخاسإ 
إطام  ضرجغ  اعاجاز  إلى  أّدى  بثوره  وعثا  بالفسض. 
جمساه  بظاء  إلسادة  الفرخئ  إطام  وغشاظط  رتمعن. 

والاشطإ سطى الاتثغات الةثغثة.
بتطعل عثا العصئ، تمضظئ جماسات المسارضئ لروجغا 
والمعالغئ لطشرب شغ صرغغججاان طظ تصعغخ جمسئ 
وضثلك  الصرغغجغئ.  افوزبغضغئ  الصداغا  شغ  التضعطئ 
أسطظ أغداً خادغر جئاروف تتئ ضشط الئظك الثولغ 
جمسئ  غحعه  طما  وعثا  جارتفع،  الضعرباء  أجسار  أن 
التضعطئ. وأشسال التضعطئ المسادغئ لقجقم ترطاعا 
بغظ  التثود  صدغئ  أدت  ضما  المسطمغظ.  دسط  طظ 
التضعطئ  إضساف  إلى  وصرغغججاان  ذاجغضساان 
المظعضئ، طما أجئر صرغغججاان سطى اقطابال لمطالإ 
أّوق  الخراع  ذاجغضساان  بثأت  ولثلك  ذاجغضساان. 
طظ "سغظ المغاه". وبثأ السمض طظ عظا لغضعن ضربئ 
الاثرغئات  شإن  لثلك  وظاغةئ  التضعطئ.  لسمسئ  صعغئ 
السسضرغئ التضعطغئ شغ باتضغظ وتخرغتات تاحغغش 
العاضح  طظ  ذلك  ضض  بسث  جثى.  ذعئئ  اقجافجازغئ 
أن تضعطئ صرغغججاان صئطئ بضض طططإ طظ ططالإ 

روجغا وذاجغضساان.
المعالغظ  السغاجغغظ  شإن  لطمسارضئ،  بالظسئئ  أطا 
التالغئ  التضعطئ  اجائثال  غرغثون  الثغظ  لروجغا 
طحشعلعن بةمع الظصاط، والمآغثون لطشرب طخروشعن 
إلى طظاحثة المةامع الثولغ وشصاً لقرحادات الشربغئ.

ظحطاء المةامع المثظغ والمظزمات غرجطعن رجائض 
روزا  السابصئ  الرئغسئ  صالئ  الثولغئ.  المظزمات  إلى 
بظاًء  لطمساسثة،  جعثي  صخارى  "جأبثل  أوتعظئاغغفا: 
المةامع  إلى  ختغتئ  طسطعطات  صثطئ  خئرتغ.  سطى 
إذقُع  وغةري  الماتثة،  افطط  تصعده  الثي  الثولغ 

الةمععر بالعضع الثي تخض".
إن ظائئغ رئغج لةظئ السقصات الثولغئ والثشاع وافطظ 
سئث الععاب ظعرباغغش وضاظغئك إغماظالغغش أجرغا طآتمرًا 
بالفغثغع طع شعلفغع طارتعحغطع رئغج طةمعسئ الخثاصئ 
بالئرلمان افوروبغ طع آجغا العجطى. وصال سئث الععاب 
ظعرباغغش "إن طمبض الئرلمان افوروبغ أّضث أن المةامع 
"إن  أغداً  وصال  العضع".  لعثا  غظائه  أن  غةإ  الثولغ 
الطةظئ تّدرت شغ ٣ أغار/طاغع ظثاًء إلى المةامع الثولغ 
ولضظ عثا أدى إلى طظاصحات جاخظئ شغ جطسئ طشطصئ 
لطئرلمان. (إن طسزط طآجسغ عثه المئادرة عط أسداء 
"التضعطئ المآصائ" وتابسعط الثغظ سارضعا طآخرًا إسادة 

الاتصغص شغ أتثاث تجغران/غعظغع).
باجط  الضئرى  المظزمئ  تثشع  أن  تأطض  صث  المسارضئ 
إلى  ذاجغضساان  الضئغرة  والثول  الثولغ  المةامع 
الاسعغخ وتساصئعا. ولضظعط لظ غفسطعا ذلك أبثًا، بض 
افطط  بغظ  جثغث  ظجاع  إلغةاد  الصدغئ  عثه  جغبغرون 
طرة تطع افخرى. العثف عع جطإ سمقئعط إلى السططئ 

طظ خقل سثم اقجاصرار المتطغ أو التروب.

التضعطئ التالغئ تسارض تثخض المةامع الثولغ، فظه 
غدئعا  تخّإ  وعغ  روجغا.  طضائث  طظ  الضبغر  غفدح 
سطى صرغغججاان. لثلك صال ضاطحغئك تاحغغش: "ظتظ ق 
ظأخث بالتةجة طظ ذاجغضساان وق ظسأل بمظ أي عثه 
طظازل  ظئظغ  وجعف  الخراع.  شغ  ُدّطرت  الاغ  الئغعت 
الطاجغضغ  الةاظإ  ظثم  إذا  الثاخئ.  بعجائطظا  لحسئظا 
الدرر  بمظ  دشع  سطغ  وسرض  أشساله  سطى  ذلك  بسث 

شسظظزر شغ افطر. وق ظسأل اآلن طظعط المساسثة".
ذلك  غدعن  شغ  غتاول  جئاروف  خادغر  والرئغج 
خرف اقظائاه سظ روجغا إلى المسارضئ المتطغئ بصعله 

"إن المترضغظ أجعأ طظ الصعى البالبئ".
جاظإ الظجاسات التثودغئ الاغ تاسطص بالحسإ:

إن طمبطغ الحسئغظ الثغظ غسغحعن جظئاً إلى جظإ غةإ 
تضام  الحسَإ  غصعد  واآلن  بسمص.  غفضروا  أن  سطغعما 
سمقء لطضفار سطى أجاس افشضار والمحاسر "الصعطغئ" 
و"العذظغئ". ولضظ بسث الافتص الثصغص غائغظ أن عثا 
الظجاع لغج إق طظ أجض جغطرة الضفار سطى المسطمغظ. 
سطى جئغض المبال، الترب افعطغئ الاغ أحسطعا الضفار 
شغ ذاجغضساان صاتض شغعا أعض ذاجغضساان بسدعط 
بسدا. وشغ صرغغججاان أغداً شغ ضض اظصقب غخطثم 
تاخادم  ضما  بئسخ.  بسدعط  العاتثة  افطئ  طمبطع 
افطط شغ الئطث العاتث طع بسدعا الئسخ بسئإ افلساب 
الاغ ظزمعا الضفار اقجاسمارغعن. إن ضض حثص واعٍ 
ععغاعط  المسطمعن  َشِعَط  شطع  عثا.  غفعط  أن  غمضظ 
لما اجاطاع الضفار وسمقؤعط لسإ عثه افلساب؛ فن 
ولع  حسعبعط،  بثون  لعط  صغمئ  ق  السمقء  التضام 

اسامثوا سطى أجغادعط.
واآلن تصعل التضعطاان إن المحضطئ صث تطئ، شغ تغظ إظه 
لط غاط تض أي طحضطئ، والمساسمرون ضثلك غتافزعن 
بصداغا التثود "ضصظئطئ طافةرة" لمخطتاعط الثاخئ. 
ولط غاشغر التضام السمقء أغداً، عط ق غأَبعن أي طآاطرة 
العضع  شغ  بصغ  أغداً  والحسإ  بضراجغعط.  لقتافاظ 
ظفسه ولط غاشغر شعع غائع افشضار المظترشئ الاغ غثسع 
إلغعا الضفار وسمقؤعط طبض "الصعطغئ". صال اهللا تسالى: 

ْم﴾. ِ ْنُفِس
َ
وْا َما ِبأ ُ ِ

ّ َغ ُ  َّ ُ َما ِبَقْوٍم َح ِ
ّ َغ ُ َ َال  َّ ﴿ِإنَّ 

التضام  طآاطرة  اتئساط  لماذا  شضروا  المسطمعن:  أغعا 
السمقء لثثطئ الضفار شغ حعر رطدان المئارك؟ أغعا 
المسطمعن شغ ذاجغضساان: أي خغر اظازرتمعه طظ 
رئغسضط الثي غساثثطضط شغ التصعل وغمظسضط طظ 
الخغام؟ أغعا المسطمعن شغ صرغغججاان عض تساصثون 
أن تاضمضط الثي ظعى سظ الخقة وأذن بالِصمار شغ 
صرغغججاان!  حسإ  غا  الثغر؟  إلى  غصعدضط  رطدان 
اساثت  صث  ذاجغضساان  تضعطئ  أن  تساصثون  عض 
التصغصئ  شغ  إظعا  بض  شصط،  الصرغغجي  الحسإ  سطى 
ضاظئ تصاض طؤات اآلقف طظ الطاجغك أظفسعط. أغعا 
المسطمعن! ق تاعصسعا الرتمئ طظ الضفار بالاعجه إلى 
روجغا أو الشرب فظعط لظ غرضعا سظضط تاى تاثطعا 

سظ دغظضط وتخئتعا سئغثًا لعط.
السالَمغظ  جسادة  أن  ظسغاط  عض  المسطمعن!  أغعا 
جغعتث  الثي  إجقطضط،  إلى  ارجسعا  اإلجقم؟  شغ 
وتث  ضما  والطاجغضغ  الصرغغجي  الحسئغظ  صطعب 

 بغظ افوس والثجرج

ضاشئ  شغ  ذئغسغئ  غغر  ظحأة  غععد  ضغان  ظحأ  لصث 
الضغان  عثا  غعلث  أن  جثا  الطئغسغ  وطظ  افطعر، 
أزطئ  غثرضعن  ضاظعا  اإلظةطغج  أن  لغ  وغئثو  طأزوطا 
عثا الضغان طظ تغث الظحأة والعجعد والئصاء شضاظئ 
شضرتعط إدطاجه شغ المظطصئ دون أن غضعن له ضغان 
وغطاء  جغاجغئ  تاضظئ  طظ  له  بث  ق  بض  به  خاص 

جغاجغ سربغ سطى أن تضعن لغععد الغث الطعلى.
واقظسةام  والاضعغظ  الغععدغئ  أزطئ  تغث  طظ  أطا 
طا  أحث  غععد  ضغان  أن  شغه  حك  ق  شمما  الثاخطغ، 
أوروبا  طظ  الصادطعن  الغععد  شمبق  اظصساطا،  غضعن 
طظث  الشطئئ  لعط  ضاظئ  والثغظ  "افحضظاز"  الحرصغئ 
الئثاغئ وتمبطئ بتجب السمض وغععد السفاردغط بط 
الةثل الثي ق غظاعغ تعل أزطئ "طظ عع الغععدي؟" 
والضض غسطط أن الثغاظئ الغععدغئ دغاظئ طترشئ، تغث 
غائظى بسدعط أن الغععدي طظ ولث طظ أم غععدغئ 
شاظاصض الثغاظئ سظثعط سئر رتط افم، وبغظ غععدي 
وسطماظغ، وبغظ غععد الفقحا المحضعك شغ أطرعط 
حرصغ  وبغظ  خثطغئ،  جغاجغئ  لثواشع  والمعةرغظ 
أوروبا  دول  طظ  حرصغ  وبغظ  افوجط  الحرق  طظ 
طأزوم  لضغان  العةرة  تامغئ  سظ  شدق  الحرصغئ، 
أبطس  أجث  ولظ  الععغئ...  إحضالغئ  طع  الةغاع  بسصطغئ 
طظ صعله تسالى شغ وخش غععد تغث صال جئتاظه: 
ْم َقْوٌم الَّ  ُ َّ

َ
َّ َذِلَك ِبأ ْم َش ُ ُ ْم َجِميًعا َوُقُلو ُ ُ ﴿َتْحَس

ْعِقُلوَن﴾. َ
اإلجقطغئ  السصغثة  غتمض  طتغط  شغ  العجعد  وأزطئ 
جغاجغ  ضضغان  طسعط  والسقصئ  وجعدعط  وغرشخ 
طسعط  السقصئ  وغرشخ  اإلجقم  فرض  طتاض 
بغظعط  سصثت  الاغ  اقتفاصغات  سظ  بسغثا  والاطئغع 
وبغظ افظزمئ السغاجغئ، شق زالئ افطئ تظزر لضغان 
ْم  ُ َثِقْفُتُمو َحْيُث  ْم  ُ ﴿َواْقُتُلو زاوغئ  طظ  غععد 
ْخَرُجوُكْم﴾ وتثغث رجعل 

َ
ْن َحْيُث أ م ّمِ ُ ْخِرُجو

َ
َوأ

الَْيُهوَد َحتَّى يَُقوَل  تَُقاتِلُوا  اَعُة َحتَّى  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «َال تَُقوُم السَّ
الَْحَجُر َوَراَءُه الَْيُهوِديُّ يَا ُمْسلُِم َهَذا يَُهوِديٌّ َوَرائِي َفاْقُتلُْه»

رواه الئثاري وطسطط.
غرغئا  افطر  عثا  غئثو  صث  الشرب  طع  السقصئ  وأزطئ 
الشرب  طع  غععد  ضغان  سقصئ  تضعن  شضغش  بثاغئ، 
طأزوطئ وعط الثغظ أصاطعه وعط جئإ وجعده وجر 
طاسطصئ  الشرب  طع  سقصاه  أن  التصغصئ  وشغ  تغاته؟ 
افولى،  بالثرجئ  وطخالته  ظفسه  الشرب  بمحروع 
واجاصقلعط  إرادتعط  شرض  غتاولعن  غععد  لضظ 
وطظ  وظزرته،  الشرب  طخالح  سظ  بسغثا  السغاجغ 
الشرب.  وبغظ  بغظعط  اقخاقف  ذئغسئ  ظفعط  عظا 
سطى  الغععد  غسغطر  أق  غسأل:  أن  لسائض  ولسض 
الصرار السغاجغ السالمغ وخاخئ شغ أطرغضا؟ وظصعل 
تضاد  والاغ  الحائسئ  السغاجغئ  الثراشئ  عثه  لفجش 
لسصعد  المظطصئ  أعض  سظث  رجثئ  صظاسات  تضعن 
الثراشئ  عثه  ضاظئ  وإن  السغاجغ،  الادطغض  ظاغةئ 
افتثاث  ولضظ  طسغظئ  أوصات  شغ  تاططعا  غسثر  صث 
السغاجغئ السالمغئ تثل بحضض صطسغ أن صرار غععد 
تسارضئ  وإن  طخالته،  وشص  الشرب  بإرادة  طاسطص 
طخالح الشرب طع إرادة غععد شق صغمئ إلرادة غععد. 
ضان  لع  شمبق  تتخى؛  أن  طظ  أضبر  باتئ  وافطبطئ 
غععد غمطضعن الصرار السغاجغ فطرغضا شطماذا تتثث 
بسخ  شغ  خطغرا  طساعى  وخطئ  الاغ  الثقشات 
وصث  اإلغراظغ  والظعوي  أوباطا  تضط  أغام  المراتض 
سعث  شغ  غععد  جعئ  طظ  أضسش  بظئرة  لضظ  سادت 
طظ  ضضٍّ  شغ  جثا  سطغمئ  طخادر  سظ  شمبًق  باغثن؟ 
واحظطظ وتض أبغإ، أّضث طعصع (WALLA) اإلخئارّي 
غععد  ضغان  شغ  افطظغئ  المآجسئ  أّن  السئرّي، 
أخغئئ بثغئئ أطض طظ ظاائب المتادبات الاغ أجراعا 
بعثف  واحظطظ،  إلى  جاشر  الثي  غععد  وشث  أسداء 
غائطعر  الثي  الظعوي  اقتفاق  تفاخغض  سطى  الاأبغر 

صراءات يف 
أزطات ضغان غععد
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