
سطى إبر إسقن التضعطئ الاعظسغئ، الارشغع شغ أجسار 
بسخ المتروصات اباثاء طظ الثمغج ٢٠٢٢/١١/٢٤م، 
وشغ تغظ ُتسّث عثه الجغادة شغ أجسار المتروصات عغ 
إجمالغ  بثلك  لغرتفع  التالغ،  السام  خقل  الثاطسئ 
الجغادات عثا السام شغ جسر العصعد إلى تعالغ ٢٠٪، 
شصث أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ 

تعظج بغاظا ختفغا، بّغظ شغه الظصاط الاالغئ:
التضام،  عآقء  وظغفئ  أن  شغه،  حك  ق  طما  إظه  أوق: 
عغ  بقدظا،  شغ  الصائمئ  العظغفغئ  الثولئ  ظض  شغ 
افواطر  عثه  الثولغ،  الظصث  خظثوق  فواطر  اقظخغاع 
السمطئ  جسر  وربط  السطع،  سظ  الثسط  رشع  تادمظ 
بصغمئ الثوقر، وخفخ اإلظفاق التضعطغ، الثي غسظغ 
شغ  الظاس  حآون  رساغئ  سطى  الثولئ  إظفاق  سثم 

الاسطغط والسقج وغغرعما.
أجرة  بسئئعا  ترتفع  جعف  الجغادة  عثه  إن  باظغا: 
والشقء  افجسار  زغادة  وبالاالغ  والظصض،  المعاخقت 
والئطالئ،  الفصر  طسثقت  ارتفاع  ظض  شغ  الظاس  سطى 
وشغ ظض رواتإ طاثظغئ ق تفغ ببمظ الصعت الدروري 
والاسطغط،  والاطئغإ  والمطئج  المسضظ  سظ  ظاعغك 

وتحشض الظاس بالئتث سظ لصمئ السغح.
شاحطئ  تضعطئ  جسّغث،  الرئغج  تضعطئ  إن  بالبا: 
وساججة سظ إدارة حؤعن الئقد والسئاد، وأضئر عمعا 
وطآجساته  المساسمر،  الشرب  إطقءات  تظفغث  عع 
السئاد،  وطخالح  الئقد،  بروات  وتصثغط  المالغئ، 
صرابغظ وطعرًا لخظثوق الظصث الثولغ، تاعجض بثلك 

لقجامرار شغ ضرجغ التضط المسعجئ صعائمه.
رابسا: إن جئإ شحض عثه التضعطئ؛ عع شصثاظعا لطئعخطئ 
وتطئغصعا لظزام الةئاغات، الظزام الرأجمالغ، وإسادة 
والحصاء،  الدظك  تةطإ  الاغ  ظفسعا  المسالةات  تضرار 

وتثطغعا سظ ظزام الرساغئ، ظزام اإلجقم السزغط.
وإشصار  ظطط  جغاجئ  عغ  السغاجئ  عثه  إن  خاطسا: 
التضام  شساد  شصط  وجئئعا  لطظاس،  وإرعاق  وتةعغع 
وشساد الظزام الرأجمالغ الثي غتضط به التضام. إن 
افظزمئ المطئصئ شغ بطثظا وشغ بصغئ بقد المسطمغظ 
عغ أظزمئ رأجمالغئ سطماظغئ تفخض الثغظ سظ الثولئ، 
وعغ أظزمئ جظعا الئحر تسإ أععائعط وحععاتعط، 
ولثلك جعف تآدي تاما إلى الحصاء والترطان. وظتظ 
ظثّضر التضام بصعل رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «اللَُّهمَّ َمْن َوِيلَ ِمْن أَْمِر 

ِتي َشْيئاً َفَشقَّ َعلَْيِهْم َفاْشُقْق َعلَْيِه» رواه طسطط. أُمَّ
المضاإ  شغ  شإظظا  وسطغه  الختفغ:  الئغان  وأضاف 
اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ تعظج: ظساظضر بحّثة 
ذرغص  شغ  تسغر  الاغ  الفاحطئ  التضعطئ  عثه  خّطئ 
اقرتعان وبغع الئطث، الثي جطضاه التضعطات السابصئ؛ 
تمضغظًا  لضعظعا  باإلضاشئ  الثطئ،  عثه  فن  وذلك 
لقجاسمار وأدواته المالغئ شغ بقدظا، شإظعا إطسان شغ 
إذقل أعض تعظج وترطاظعط طظ برواتعط الطئغسغئ 

لخالح الحرضات افجظئّغئ الظاعئئ لثغراتعط.
بأن  تعظج:  شغ  أعطظا  إلى  ظختظا  وظعجه  وتابع: 
طصغائ  وتئسغئ  سغح  ضظك  طظ  شغه  ظتظ  لما  التض 
وعع  طةععل؛  غغر  طسطعم  المساسمر  الضاشر  لطشرب 
والمالغ،  اقصاخادي  وظزاطه  الرأجمالغ  المئثأ  ظئث 
وطآجساتعا  الثولغئ  لطدشعط  اقجاةابئ  ورشخ 
ورشخ  الثولغ،  الظصث  خظثوق  رأجعا  وسطى  المالغئ 
وبالمصابض  بظعضعا،  وصروض  الثولغئ  المساسثات 
تفسغض المحروع التداري اإلجقطغ لاساحرشعا تغاة 
جثغثة آطظئ ططمؤظئ خالغئ طظ افزطات اقصاخادغئ 
والمالغئ، شغ ظض سثالئ الظزام اقصاخادي اإلجقطغ، 
أي  جغطرة  دون  غتعل  رباظغًا  ظزاطًا  وضع  شاإلجقم 
الئغان  وخاط  الظاس.  جائر  سطى  المةامع  شغ  ذئصئ 
َبَع  اتَّ ﴿َفَمِن  تسالى:  بصعله  وطتثرا  طثضرا  الختفغ 
ِذْكِري  َعن  ْعَرَض 

َ
أ َوَمْن    ْشَقى  َ َوَال  َيِضلُّ  َفَال  َداَي  ُ

.﴾ َ ْع
َ
أ اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َوَنْحُشُرُه  ًا  َضن َشًة  َمِع َلُھ  َفِإنَّ 

اصرأ شغ عثا السثد:

- أعضثا غظطص طظ غرغثون تترغر افصخى؟! ...٢
- تص تصرغر المخغر شضرة اجاسمارغئ لامجغص الئقد ...٢

- اباقءات وبحرغات بغظ غثي وسث اهللا بالظخر! (التطصئ الثاطسئ) ...٣
- الساططعن إلصاطئ الثقشئ وتمضغظ الثغظ لعط شرتاان ...٣

- أتجاب ضغان غععد ططئ الضفر واتثة ...٤
- اإلجقم تط واضامض صئض وقدة الرأجمالغئ شمظ غتااج إلى طظ؟ ...٤

وغغرعط  والسطماء  الصئائض  سطى  تعزغسعا  بط  لطسططظئ 
وجسض  الئرغطاظغ  اقجاسمار  جاء  بط  الحثخغات،  طظ 
ورجط  الثغار،  أجاجه  سطى  صسط  إدارغا  ظزاطا  طظعا 
وتخر  التثغبئ،  الثرائط  شغ  طعضتئ  تثودًا  بغظعا 
برواتعا  واتاضار  طعاردعا  واجاثثام  الثغار  صغادة 
الصئائض  وإعمال  الضئرى،  بعخفعا  طسغظئ،  صئائض  سطى 
دارشعر  شغ  الغعم  تاخض  عع  ضما  الخشغرة  افخرى 
وضردشان وغغرعما، بض جسض لطصئائض الضئغرة جططاظًا 
جغاجغاً وإدارغاً سطى الصئائض الخشغرة، وخار اقجاسمار 
وعع  (الظاظر)،  الصئغطئ  زسغط  طع  غاساطض  الئرغطاظغ 
أسطاه  سطغه  وبظاء  التعاضغر،  إلدارة  المسغظ  الحثص 
وطالغئ؛  وإدارغئ  صاظعظغئ  جططات  الئرغطاظغئ  اإلدارة 
شطه التص شغ تطئغص الصاظعن سطى جمغع الصئائض، ضما 
له التص شغ تعزغع افراضغ تسإ رؤغاه، وبسث تصئئ 
جغاجئ  سطى  العذظغئ  التضعطات  جارت  اقجاسمار 
المساسمر الثئغبئ ظفسعا، شأخئتئ الظجاسات سطى ططضغئ 
افراضغ تاضابر، وبثاخئ بسث خثور صاظعن افراضغ 
غغر المسةطئ الثي خعل التضعطئ اجاسمال الصعة طظ 

أجض تماغئ افراضغ بعخفعا طمطعضئ لطثولئ.
افزرق  الظغض  طظاذص  شغ  الثائر  الصئطغ  الخراع  إن 
الفغظئ  بغظ  غاةثد  ظض  الثي  ودارشعر،  وضردشان 
وعةر  الئرغؤئ  افرواح  طظ  المؤات  وتخث  وافخرى 
الثغار  أترصئ  وبسئئه  وطظاذصعط  صراعط  طظ  اآلقف 
الظاس  وحاعث  الظساء  واغاخئئ  افطعال  وظعئئ 
الفزائع شغ الصاض واقظاصام طبض ترق الةبث وتصطغع 
افوخال، ضض عثه اقظاعاضات والةرائط بسئإ شضرة 
تمطك افرض سظ ذرغص التعاضغر، إضاشئ إلى الظسرات 

اجاسادة صرار البعرة
طسآولغئ البطئ العاسغئ

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ طظغر ظاخر

الثقشئ وتثعا عغ الاغ تصدغ 
سطى الثطاب السظخري

إن السغح الضرغط وافطظ وافطان، وحغعع افخقق 
إق  غاتصص  ق  ذلك  ضض  والسج،  والحرف  الفاضطئ، 
ظئغه  سطى  وتسالى  جئتاظه  اهللا  أظجله  طا  باطئغص 
ِإَلْيُكْم  ْنَزْلَنا 

َ
أ ﴿َلَقْد  والسقم،  الخقة  سطغه  طتمث 

ْعِقُلوَن﴾، وإن افطئ اإلجقطغئ  َ َفال 
َ
ِكَتابًا ِفيِھ ِذْكُرُكْم أ

ربعا. وحرع  بثغظعا  ضطه  الثغر  شغعا  غضمظ 
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ضطمئ السثد

وعغ  الحام،  بعرة  بعا  تمر  الاغ  المرتطئ  عثه  شغ 
غةث  المسطعب،  صرارعا  قجاسادة  ذرغصعا  تاطمج 
الساسعن شغ عثا الطرغص ضبغرًا طظ السصئات، وبسدًا 
طظ الخثعر المسارضئ، شضان ق بث أن ظتسظ الاساطض 
خطا  سطى  المسغر  لظضمض  إزالاعا،  أو  لاةاوزعا  طسعا 
بابائ، ضمظ رؤغئ واضتئ تاى ظتصص بعاباظا وأعثاشظا.

ولسض طظ أعط تطك السصئات الاغ تجرع الغأس الصاتض 
وتضئض الترضئ، طا غساصر شغ أذعان ضبغر طظ الظاس 
أظعط إذا لط غضعظعا سطى أتصى صطإ رجض واتث، شطظ 
غضعن عظاك تشغغر، بض إن الئسخ غماظع سظ طعاخطئ 
جععده واجاضمال جغره فظه غرى أن الضبغر طظ الظاس 
صث اظترف سظ الطرغص، وغظسى عآقء أن الاظضإ سظ 

السغر عع أتث أحضال اقظتراف سظ الطرغص.
وبادئ ذي بثء ق بث أن ظثرك أن لفر "الظاس" شغ 
وغططص  الئحر،  ضض  به  وغراد  غططص  السربغئ  أجالغإ 
أغداً وغراد به أّطئ طظ افطط بمةمعسعا، ضما غططص 
صعله  اظزر  غغرعا،  دون  المةامع  طظ  شؤئ  به  وغراد 
َجَمُعوا  َقْد  اَس  النَّ ِإنَّ  اُس  النَّ ُم  ُ َل َقاَل  ِذيَن  ﴿الَّ تسالى: 
ْعَم  ِ َو  ُ َّ َنا  ُ َحْس َوَقاُلوا  ِإيَمانًا  ْم  ُ َفَزاَد ْم  ُ َفاْخَشْو َلُكْم 
الَوِكيُل﴾ شاةث أن اآلغئ تاتثث سظ شؤئ طظ المةامع 
تثّعف المآطظغظ بفؤئ أخرى صث جمسئ أطرعا وتحثت 

صعاعا لتربعط.
ضاظئ عثه المصثطئ الئسغطئ لائغان أن طا غحضض شغ 
أذعان الئسخ تعل ضرورة تتّرك الظاس واجاسادة 
لغج  خفعشعط،  وترتغإ  أطرعط،  وتجم  صرارعط، 
المصخعد طظ عثا الثطاب ضض الظاس، بض المصخعد 
والمساعثف طظه عع الفؤئ الفاسطئ شغ المةامع، الفؤئ 
الخالتئ الاغ ترشخ الفساد وأحضاله ورطعزه، عثه 
الفؤئ الاغ ظثسععا وظآضث سطغعا أن تاتعل إلى شؤئ 

ُطخطتئ تسسى لطاشغغر التصغصغ.
ِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم  ْ ُ َك ِل ُّ اَن َر َ اظزر إلى صعله تسالى: ﴿َوَما 
وَن﴾ شضغش غساصغط أن غضعن ضض أعطعا  ُ ِ ا ُمْص َ ُل ْ

َ
َوأ

غضعن  أن  غصادغ  طخطتغظ  ضعظعط  شإن  طخطتغظ، 
عظاك شؤئ طظعط طفسثغظ، ضغش ق وظتظ ظصرأ سظ أرصى 
طةامع سرشاه الئحرغئ وعع المةامع الثي بظاه رجعل 
المظاشصعن  شغه  شُعجث  المظعرة،  المثغظئ  شغ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا 
الثغظ ضاظعا الفؤئ المفسثة شغ المةامع، إق أن الفؤئ 
المخطتئ ضاظئ لعا السغادة، شضاظئ لعط بالمرخاد، 
ضطما أرادوا شاظئ أو أذغئ طظسععط طظعا، تاى لع ضاظئ 
بطئعس اإلجقم، ضما تخض شغ عثم طسةث الدرار 

الثي تاول المظاشصعن بظاءه اباشاء الفاظئ.
الئقد  شغ  طةامساتظا  سطى  غظطئص  الاعخغش  وعثا 
تسططئ  صث  المفسثة  الفؤئ  أن  إق  الغعم،  اإلجقطغئ 
ظعإ  سطى  وتصاات  افطئ،  صرار  وجطئئ  الظاس،  سطى 
خغراتعا، وتصمع ضض طتاوقت اإلخقح والاشغغر، وظةث 
أن عثا الاعخغش باتئ طسالمه تادح شغ بعرة الحام، 
تغث إن أعض البعرة عط المسظغعن باجاسادة صرارعط، 
وسطغعط غصع سإء الاشغغر، شسطغعط أن ق غظازروا أن 
غساةغإ لعط الصادة المرتئطعن، بض غةإ أن غرجمعا 
طسارعط بسغثًا سظعط، ولغسطمعا أن المططعب لتخعل 
اجاماع  ولغج  اهللا،  بتئض  عط  اساخاطعط  عع  الظخر 
الفاجث والمخطح سطى خغشئ طحارضئ، شعثا طا ضان 
غروق لصرغح سظثطا سرضئ سطى رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أن 
ضتض  وذلك  ساطاً،  آلعاعط  وغسئث  ساطاً  إلعه  تسئث 
طحارك واجاماع سطى تض وجط، شما ضان طظ رجعل 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص إق أن غفاخطعط شغ عثا، شظجل صعله تسالى: 
ْنُتْم َعاِبُدوَن 

َ
ْعُبُدوَن  َوَال أ َ ْعُبُد َما 

َ
اِفُروَن  َال أ َ ا اْل َ ُّ

َ
﴿ُقْل َيا أ

 ْعُبُد
َ
ْنُتْم َعاِبُدوَن َما أ

َ
َنا َعاِبٌد َما َعَبْدُتْم  َوَال أ

َ
ْعُبُد  َوَال أ

َ
َما أ

َ ِديِن﴾. ِ َلُكْم ِديُنُكْم َو
وإن جغر الفؤئ المخطتئ شغ افطئ ظتع إجصاط الفؤئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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أصام الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص الثولئ افولى شغ المثغظئ المظعرة 
الاتاصه  وبسث  السزغط،  اإلجقم  سصغثة  أجاس  سطى 
بالرشغص افسطى، جاء الثطفاء الراحثون وطظ بسثعط 
طظ الثطفاء؛ شااابسئ الفاعتات شغ سعثعط؛ شفاتئ 
شاتئ  ضما  الحام،  وبقد  شارس  بقد  وشاتئ  السراق 
وجمرصظث  وخعارزم  والسظث  أشرغصغا  وحمال  طخر 
طائاغظئ  الماسثدة  افصطار  عثه  وضاظئ  وافظثلج، 
والسادات  والاصالغث  والثغظ  والطشات  الصعطغات 
والصعاظغظ والبصاشئ، وضاظئ طثاطفئ السصطغئ والظفسغئ؛ 
وتضعغظ  بئسخ  بسدعا  خعرعا  سمطغئ  ضاظئ  لثلك 
أطئ واتثة طظعا، طعتثة الثغظ والطشئ والبصاشئ أطرا 
سادي،  غغر  حغؤا  شغعا  الظةاح  وغسائر  وحاصًا،  سسغرًا 
شما لئبئ الثولئ اإلجقطغئ جعى جظعات صطغطئ تاى 
بعتصئ  شغ  والصئائض  وافسراق  الضغاظات  عثه  خعرت 
رابطئ  تربطعا  واتثة  أطئ  طظعط  وجسطئ  اإلجقم 

اإلجقم، طعتثة الفضر والحسعر والظزام.
وبسث عثم الثقشئ جظئ ١٩٢٤م اجاطاع الشرب الضاشر 
أن غصدغ سطى وتثة المسطمغظ وغسائثل بضغاظعط 
لمخالته.  تارجئ  وظغفغئ  وذظغئ  دوغقت  الةاطع 
بغظ  والةععغئ  الصئطغئ  الظسرات  أبارت  الثوغقت  عثه 
واجائثلئ  اإلجقم  رابطئ  سظ  وأبسثتعط  المسطمغظ 
بعا رابطئ العذظ ورابطئ الصئغطئ، ضما أبسثت أتضام 
رب السالمغظ شغ تض الظجاسات بغظ الظاس واجاساضئ 
شغ  (التعاضغر)  شضرة  طبض  الضاشر  الشرب  بأتضام  سظعا 
التغازة  وتسظغ  التضر  طظ  طحاصئ  وعغ  السعدان، 
والامطك، وتارغت التعاضغر شغ السعدان صثغط طظث سعث 
شغ   (١٦٣٧-١٦٨٢) جطغمان  بظ  طعجى  السططان 
دارشعر، وصث أخثر عثا السططان أطرا باتاضار افراضغ 

زیادة تونس ألسعار 
المحروقات لصالح من؟!

طّظئ،  وق  شدض  بق  تصعصعط  إلغعط  وتآدي  الظاس  بروات  سطى  تتاشر  الاغ  السزغط  اإلجقم  دولئ  إظعا 
خشغرعط  وتضفض  سارغعط  وتضسع  جائسعط  تطسط  بض  رساغاعا  طظ  تاربح  وق  وتمظح  وتسطغ  ترسى  دولئ 
سطى  وصثرته  ضظزام  صعته  تئغظ  طسالةات  طظ  اإلجقم  غصثطه  لما  بسغطئ  لظزرة  وإظعا  وضئغرعط، 
ذاتغئ  صغمئ  لعا  غةسض  طا  لطظصعد  ضصاسثة  والفدئ  الثعإ  اساماده  طبق  شغضفغظا  السئاد،  بالئقد  الظععض 
وططضغئ  المطضغئ الثاخئ  وبغظ  بغظعا  وشرق  المطضغئ الساطئ  وضع  ضما  لطادثط،  اتاماقت  سطى أي  وغصدغ 
أو  اإلصطاع  أو  بالئغع  طظابسعا  شغ  الاخرف  طظ  الثولئ  وطظع  الثائمغئ  المعارد  ضض  تحمض  وجسطعا  الثولئ 
بمظ  أو  بظفسعا  المعارد  تطك  طظابع  طظ  البروة  تظاب  أن  سطغعا  أوجإ  وإظما  اقطاغاز،  تص  طظح  أو  العئئ 
جمغسا  الظاس  سطى  المعارد  عثه  سظ  الظاتةئ  البروة  تعزغع  وتسغث  طتثدة  أجرة  طصابض  لثلك  تساأجره 
وظزرتعا  اإلجقم  لثولئ  رساغا  شضطعط  وذطغ،  طسطط  بغظ  وق  وشصغر  غظغ  بغظ  شرق  ق  جعاء  تث  سطى 
التغاة،  واصع  شغ  وتطئغصه  إلغةاده  الاترغر  تجب  شغ  ظسسى  طا  شغخ  طظ  غغخ  وعثا  واتثة.  لعط 
بظا  وتتمطه  سطغظا  اإلجقم  تطئص  دولئ  شغظا،  وتسغح  شغعا  وظسغح  بظا  وتتغا  بعا  ظتغا  دولئ  ظرغث  إظظا 
اإلجقم. ظعر  إلى  الرأجمالغئ  ظطمات  طظ  الظاس  تثرج  وظعر  عثى  رجالئ  والةعاد  بالثسعة  لطسالط 

الخالفۀ هی التی تحمی الثروات 
وتحافظ على الحقوق
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 افربساء ٦ طظ جمادى افولى ١٤٤٤عـ المعاشص ٣٠ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢٢ طـ٢     السثد ٤١٩

المةطج  أسطظ  ٢٠٢٢/١١/٩م،  افربساء  غعم  شغ 
افسطى لظزارات الئةا والسمعدغات المساصطئ شغ حرق 
السعدان بغاظًا اتاعى سطى جئع ظصاط، طظعا: "جابسًا: 
وفن التصعق تظاجع وفن طا أخث بالصعة ق غسارد إق 
ططالإ  تظفغث  شغ  الثرذعم  لمماذطئ  رشدا  بالصعة، 
بالتص  وسمق  حسئظا  إصخاء  سطى  وإخرارعا  حسئظا 
شإن  المخغر  تصرغر  شغ  السالط  حسعب  لضض  المضفعل 
أن  تسطظ  السغاجغئ  افطاظئ   - لطئةا  افسطى  المةطج 
طةطج الئةا عع السططئ السغادغئ المسارف بعا لثى 
الحسإ  عثا  طظ  رجمغا  والمفعضئ  اإلصطغط،  حسإ 
أن  وظسطظ  جظضات،  شغ  طحععد  اجاماسغ  سصث  شغ 
العغؤئ السطغا لطمةطج عغ الئرلمان الاحرغسغ السرشغ 
لقصطغط وأن الطةظئ السغادغئ لاصرغر المخغر بطةاظعا 
الماثخخئ عغ التضعطئ العزارغئ الاظفغثغئ المآصائ 
أجاس  عغ  لفرض  السرشغئ  المطضغئ  وأن  لقصطغط، 
جططئ  صغام  تغظ  إلى  اإلصطغط  شغ  افرض  ططضغئ 
بتضعطئ  اساراشظا  سثم  ظسطظ  سطغه  دائمئ،  تثاولغئ 
الثرذعم، وق بأي جططئ أو طآجسئ أو إدارة طرضجغئ 
وترغاتظا  وبرواتظا  طعاردظا  سطى  غثعا  تدع  أخرى 
الطئغسغئ، صئض الاعخض إلى اتفاق بغظ جططئ اإلصطغط 

وتضعطئ السعدان".

افوجاط  شغ  ضئغرة  ضةئ  أتثث  الثي  الئغان  عثا 
بغظ  الاعاخض  وجائض  وسطى  واإلسقطغئ،  السغاجغئ 
طآغث لفضرة طا غسمى تص تصرغر المخغر واقظفخال، 
السابص  الرئغج  بسثعا  لغخرح  لعا  راشخ  وبغظ 
ق  الئغان  عثا  إن  وغصعل  ترك  الظاظر  الئةا  لمةطج 
غمبطعط، طا جسض الظاس غاساءلعن تعل طثى اظصسام 
صادة طةطج الئةا تعل شضرة تص تصرغر المخغر. لثلك 
أجرت ختغفئ السعداظغ تعارا باارغت ٢٠٢٢/١١/١٣، 
لظزارات  افسطى  المةطج  طصرر  أوبحار  اهللا  سئث  طع 
لحرق  المخغر  تصرغر  تص  أن  "أضث  شغه:  جاء  الئةا، 
السعدان ق غمضظ الاظازل سظه إذقصا وصال إن أطاظات 
طآتمر  طصررات  أتث  فظه  افطر  عثا  أسطظئ  المةطج 
جظضات، وق غسئر سظ أصطغئ ضما غثسغ الرئغج السابص 
صرأت  أظا  وصال  ترك،  افطغظ  طتمث  الظاظر  لطمةطج 
طصررات طآتمر جظضات وضان ترك بةاظئغ ولط غرشخ 
المظاداة  سطى  طافصعن  أظعط  سطى  غثل  طا  افطر"  عثا 
إطا  غثاطفعن  لضظعط  المخغر  تصرغر  تص  غسمى  بما 
شغ الاعصغئ أو طظ باب تعزغع افدوار، لغضعن بالعظئ 
اخائار لطرأي السام، وعثا طا غفسره طا خرح به ترك 
ظفسه صئض أحعر تغظ صال: "جظسطظ تص تصرغر طخغر 
طآتمر  طثرجات  تظفغث  سثم  تال  شغ  السعدان  حرق 

جظضات" (اقظائاعئ ٢٠٢٢/٠٧/٣١).
إذًا صادة طةطج الئةا سطى اخاقشاتعط طافصعن سطى 
التضعطئ  بض  شتسإ  عثا  لغج  المخغر،  تصرغر  شضرة 
المجسعم،  التص  عثا  إصرار  شغ  طسعط  تحارك  أغدًا 
ظائإ  تمغثتغ  تدعر  طظ  ذلك  سطى  أدل  ولغج 
تحرغظ  شغ  جظضات  لمآتمر  السغادة  طةطج  رئغج 
اآلن  طرجسغئ  غسائروظه  الثي   ٢٠٢٠ افول/أضاعبر 
لحرق  المخغر  تصرغر  بتص  المظاداة  تدمظ  ضعظه 
غظادي  طظ  ضض  سظ  الثولئ  خمئ  وضثلك  السعدان، 
تعاذآ  سطى  غثل  طا  ظعارا،  جعارا  الفضرة  بعثه 

التضعطئ وعثه الجساطات سطى تمجغص الئقد.
وشغ السغاق ظفسه، ظادى طاتثبعن شغ تزاعرة أبظاء 
تصرغر  لتص  بالطةعء  الةمععري  لطصخر  الظعبئ  جئال 
المخغر إذا لط تصط الثولئ بتماغاعط طما غتثث طظ 
أطا  ضردشان.  بةظعب  وغغرعا  لصاوة  طظاذص  شغ  صاض 
ضردشان  وجظعب  دارشعر  شغ  المسطتئ  الترضات  صادة 
ظطعا  بسغث  وصئ  شمظث  حمال)  الحسئغئ  (الترضئ 

غظادون بتص تصرغر المخغر.
تئصى  طا  لامجغص  الراطغئ  افطرغضغئ  شالثطئ  لثلك 
جظعب  بفخض  شسطاه  بما  أجعة  تسغر  السعدان  طظ 
اإلظصاذ  تضعطئ  شغ  سمقئعا  ذرغص  سظ  السعدان 
تصرغر  تص  تدمغظ  ذرغص  سظ  الحسئغئ،  والترضئ 
الاغ   ٢٠٠٥ السام  شغ  ظغفاحا  اتفاصغئ  شغ  المخغر 
شخطئ جظعب السعدان شغ ٢٠١١ لاظحأ أطرغضا دولئ 

الضغان  غــرس  طظ  طضظ  ضعظه  برطاعا،  السربغئ 
الخعغعظغ شغ صطإ افطئ".

َد لمةطج الحعرى سظعان ذرائسغ عع "ضغ ق  لصث ُتثِّ
اجاضاظئ  سظ  غسئر  طا  المحآوم"،  بطفعر  وسث  ظظسى 
التعبغعن  بافطر العاصع.  ورضًا  بطفعر،  بعسث  وتسطغط 
عط طظ بثأ تظزغط شسالغئ جظعغئ لثضرى وسث بطفعر، 
تغث لط تضظ تظزط شغ سعث سطغ خالح، وشغعا غحاط 
جظعغا  تظزغمه  واجامرارغئ  بطفعر  وسث  شسالغئ  إتغاء 
شغ ١١/٢ طظ ضض سام باتعغطعا إلى طظاجئئ اتافالغئ 
شصط، أضبر طظ إسثاد المسطمغظ لاطعغر أرض اإلجراء 
المسطمغظ  جططان  إلى  وسعدتعا  غععد،  دظج  طظ 
تتئ راغئ الُسصاب. عثا عع الثطاب الرجمغ لطتعبغغظ 
لطثارج طمبًق بضطمئ سدع المةطج السغاجغ افسطى 
الظسغمغ، أطا خطاب اقجاعقك المتطغ وافتئاع شفغ 

ضطمئ طسآول المطش الفطسطغظغ تسظ التمران!
الفسالغئ  تدروا  طظ  تظاغط  وطفجع  طتجن  عع  وطما 
طع  الرؤغئ  شغ  واتفاصعا  الفطسطغظغئ  الفخائض  طظ 
شغ  اإلجقطغ  الةعاد  ترضئ  عغ  شعا  التعبغغظ، 
وسث  ذضرى  بمظاجئئ  لعا  بغان  شغ  تصعل  شطسطغظ 
ترابعا  بضض  "شطسطغظ  البعرة:  ختغفئ  ظصطاه  بطفعر، 
تصئض  وق  الفطسطغظغ  لطحسإ  خالص  وطصثجاتعا 
الثغمصراذغئ  الةئعئ  وضثلك  الاةجئئ"،  أو  الصسمئ 
تض  "ق  خطغفئ  خالث  الغمظ  شغ  طمبطعا  صال  الاغ 
لطتصعق  الااطئ  باقجاةابئ  إق  الفطسطغظغئ  لطصدغئ 

العذظغئ المحروسئ لطحسإ الفطسطغظغ".
غععد  ضغان  طع  المطئسغظ  سطى  تدتضعن  زلاط  وطا 
الصرن  خفصئ  وسطى  الثطغةغ،  الةعار  طظ  وتسثرون 
وأختابعا، إظضط طبطعط! و"المصاوطئ" بافطج تةري 
لفطسطغظ  الشاخإ  الضغان  طع  وطفاوضات  لصاءات 
لامظته الحرسغئ بارجغط التثود الئترغئ طسه، وتسائر 

ذلك اظاخارًا تارغثغاً!
شغ افخغر ظصعل إن تترغر افرض المئارضئ والمسةث 
افظزمئ  بــه  تاجغظ  حسار  جــعى  لغسئ  افصــخــى 
سظ  وغسئر  إق،  لغج  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  التاضمئ 
تعاذؤعط وخثقظعط لصدغئ المسطمغظ شغ اجاسادة 
تطك افرض إلى غث المسطمغظ، بسث أن دظسعا غععد 
الشاخئعن، وق غسئر سظ إرادة تصغصغئ لاطك افظزمئ 

شغ إجقء الشاخئغظ سظعا.
أطا طظ جغسغث طسرى رجعلظا ملسو هيلع هللا ىلص شعغ دولئ الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة. صال تسالى: ﴿َفِإَذا َجاء َوْعُد 
َد َكَما َدَخُلوُه  ِ

ْ ُكْم َوِلَيْدُخُلوْا اْلَم َ ُسوُؤوْا ُوُجو َ اآلِخَرِة ِل
ًا﴾، ضما بغظ رجعلظا ملسو هيلع هللا ىلص  ِب ْ وْا َما َعَلْوْا َت ُ ِ

ّ ٍة َوِلُيَت َل َمرَّ وَّ
َ
أ

يَُقاتَِل  َحتَّى  اَعُة  السَّ تَُقوُم  «َال  صال:  تغث  إسادتعا  ضغفغئ 
الُْمْسلُِموَن الَْيُهوَد َفَيْقُتلُُهْم الُْمْسلُِموَن َحتَّى  يَْخَتِبَئ الَْيُهوِديُّ 
َجُر يَا ُمْسلُِم يَا  َجِر َفَيُقوُل الَْحَجُر أَْو الشَّ ِمْن َوَراِء الَْحَجِر َوالشَّ
َعْبَد اللَِّه َهَذا يَُهوِديٌّ َخلِْفي َفَتَعاَل َفاْقُتلُْه إِالَّ الَْغْرَقَد َفإِنَُّه ِمْن 

 َشَجِر الَْيُهوِد». أخرجه طسطط

طظ  المجغث  إلظحاء  اآلن  وتسسى  الةظعب،  شغ  شاحطئ 
الثول شغ السعدان ضما خرح بثلك الرئغج المثطعع 
شغ   ٢٠١٧ الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  شغ  الئحغر  سمر 
السعدان  تمجغص  ترغث  أطرغضا  "إن  صال:  تغظ  روجغا 
تتئ  اظفخض  السعدان  جظعب  وإن  دول  خمج  إلى 

الدشط والاآطر افطرغضغ".
والثطئ افطرغضغئ باصغئ وتسغر سطى صثم وجاق طع 
تشغغر شغ وجعه بسخ افدوات المساثثطئ شغ تظفغث 
الةثغثة  افدوات  شأخئتئ  الضئرى،  الةرغمئ  عثه 
عغ زسماء بسخ السحائر وترضات طسطتئ وتضعطئ 
أضبر  بض  السابصئ،  التضعطئ  خطا  سطى  تسغر  سمغطئ 
وصاتئ وبسرسئ، لثلك ضاظئ اتفاصغئ جعبا لطسقم شغ 
تغث  الحغطاظغئ  افشضار  عثه  لمبض  تآجج   ٢٠٢٠
جسطعا خمسئ طسارات شغ تضط ذاتغ لعثه المظاذص 

لاضعن الثطعة صئض افخغرة لطامجغص.
إن شضرة تص تصرغر المخغر غظادي بعا السمقء تتئ 
وعغ  المثاطفئ  لطمظاذص  والزطط  الاعمغح  غطاء 
ضطمئ تص أرغث بعا باذض، إذ التصغصئ عغ أن الظزام 
الرأجمالغ الثي غتضط السعدان عع ظزام ظالط طثطر 
الةمغع  سطى  الزطط  وصع  لثلك  لطسئاد،  وطفصر  لطئقد 
وافرغاف  المثن  بغظ  درجاته  شغ  الافاوت  بسخ  طع 

طظ تغث وجعد بسخ الثثطات ق طظ تغث تمضغظ 
الظاس طظ اقظافاع بعا.

والتصغصئ عغ أن الزطط غسالب بالسثل ولغج بامجغص 
طئثأ  سطى  صائط  ظزام  إلى  غتااج  السثل  وأن  الئقد، 
ختغح، وعثا ق غضعن إق باطئغص اإلجقم طضان الظزام 
السطماظغ الثي غتضط السعدان طظث دخعل المساسمر 
اإلظةطغجي وتاى الغعم سطى اخاقف التضعطات طثظغئ 
الجساطات  عثه  أن  شطع  لثلك  سسضرغئ.  أو  ضاظئ 
المخغر  تصرغر  بتص  تظادي  الاغ  المسطتئ  والترضات 
ضان سظثعا تخعر لظزام تضط غسثل بغظ الظاس طظ 
الئقد،  أعض  طحاضض  لغسالب  اآلن  شطاطرته  اإلجقم 
وإق شئماذا جاتضمعن تاى لع شخطاط عثا اإلصطغط أو 
ذاك؟ وجظعب السعدان خغر طبال لثولئ شاحطئ ظادى 
طآجسععا باقظفخال بتةئ الزطط شأخئح الزالط طظ 
أعض الةظعب بثل أن ضان طظ أعض الحمال فظعط سمقء 

غتضمعن بالظزام السطماظغ ظفسه الثي دطر الئقد.
إن الضاشر المساسمر تشغزه وتثة المسطمغظ وصعتعط 
شغسسى دائمًا لافرغصعط وإضساشعط ضغش ق وبرغطاظغا 
المسطمغظ  تعتث  ضاظئ  الاغ  الثقشئ  عثطئ  صث 
جاغضج  اتفاصغئ  وشص  بقدعط  شرظسا  طع  وتصاجمئ 
غتضمعا  عجغطئ  دوغطئ  خمسغظ  طظ  أضبر  إلى  بغضع 
واآلن  المساسمرغظ.  عآقء  بأطر  غأتمرون  سمقء 
الثوغقت  عثه  طظ  تئصى  طا  لامجغص  تسسى  أطرغضا 
سطى أجج سرصغئ أو ذائفغئ ضما عع التال شغ السراق 
ولغئغا والغمظ، وعا عغ تسسى لامجغص طا تئصى طظ 

السعدان سطى أجج سرصغئ وجععغئ.
إق  صداغاظا  لضض  تض  عظاك  لغج  السعدان،  أعض  غا 
باطئغص اإلجقم ضاطق ضما أظجل سطى طتمث ملسو هيلع هللا ىلص، شتضط 
به وتضط به خطفاؤه الراحثون طظ بسثه، وجارت سطغه 
افطئ صروظا، شساد السثل بعثا اإلجقم، شق طضان شغه 
لغضعن  اإلجقطغئ  الثولئ  داخض  طظطصئ  أي  شغ  لزطط 
ذرغسئ لتمض السقح، والامعغض الثارجغ تتئ دساوى 
روابط  لطشغان  طاظساً  اإلجقم  وغضعن  الاعمغح، 
الةاعطغئ طظ صئطغئ وجععغئ ووذظغئ، شغظخعر الظاس 
شغ بعتصئ اإلجقم ضما اظخعر طظ صئض بقل التئحغ 
السربغ  بضر  وأبع  الروطغ  وخعغإ  الفارجغ  وجطمان 
رضغ اهللا سظعط أجمسغظ، شأخئتعا إخعاظا بعثا الثغظ 
السظخرغئ،  دابر  ُغصَطع  وتغظعا  ِإْخَوٌة﴾  ُْؤِمُنوَن 

ْ
امل َما  ﴿ِإنَّ

وتتمى افطئ، وتمظع سثوعا طظ الاثخض شغ حآوظعا، 
بض تساصإ ضض طظ تسعل له ظفسه الاسثي سطى وتثة 
الئقد، تغث ترم اإلجقم ذلك وجسض سصعباه الصاض إن 
لط غاراجع، صال ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن أَتَاكُْم َوأَْمُركُْم َجِميٌع َعَىل َرُجٍل َواِحٍد 
َق َجاَمَعَتكُْم َفاْقُتلُوُه»، تغظعا غسعد  يُِريُد أَْن يَُشقَّ َعَصاكُْم أَْو يَُفرِّ
بقد  وضض  السعدان،  فعض  والاآلش  والعتثة  السثل 
 ﴾بًا ْن َيُكوَن َقِر

َ
َ أ َو ُقْل َع ُ  َ ُقوُلوَن َم َ المسطمغظ ﴿َو

أعضثا غظطص طظ غرغثون
تترغر افصخى؟!

ظزط طةطج الحعرى غعم افربساء ٠٢ تحرغظ الباظغ/
ظعشمئر الةاري شغ خظساء شسالغئ خطابغئ لطثضرى ١٠٥

لعسث بطفعر، تدرعا سدع المةطج السغاجغ افسطى 
طتمث خالح الظسغمغ، الثي صال شغ ضطمئ بالمظاجئئ 
٢٠٢٢/١١/٠٣م  شغ  البعرة  ختغفئ  له  وسظعظاعا 
وتص  الفطسطغظغئ  الصدغئ  تةاه  بابئ  الغمظ  "طعصش 

الفطسطغظغغظ شغ بظاء دولاعط المساصطئ".
بغضع  جاغضج  تــثود  طع  التعبغعن  تماحى  لصث 
المخطظسئ باةجئئ الئقد اإلجقطغئ إلى أظزمئ تضط 
لطغععد  بطفعر  وسث  برغطاظغا  تصثغط  وجسض  عجغطئ، 
سظ  سةجوا  أن  بسث  اإلجــراء،  أرض  شغ  باعذغظعط 
حرائعا بالمال طظ السططان سئث التمغث الباظغ رتمه 
افرض  اغاخاب  طظ  لعط  برغطاظغا  وتمضغظ  اهللا، 
المئارضئ بسث عثطعا الثقشئ السبماظغئ وإظحاء ضغان 
صدغئ  اإلجــراء  أرض  التعبغعن  جسض  شغعا.  غععد 
لشغرعط  حأن  ق  شطسطغظ،  بأعض  وتخرغئ  خاخئ 
اإلجقطغئ  الئقد  باةجئئ  ورضعا  بعا،  المسطمغظ  طظ 
تاضط  ظزام  أظفسعط  وعــط  عجغطئ،  ــقت  دوغ إلــى 
التعبغعن  جسض  ضثلك  التضط.  شغ  جابصغه  خطش 
تطك؟  دولئ  أي  دولاعط!  بظاء  شغ  تصًا  لطفطسطغظغغظ 
ضغان  جاظإ  إلى  الثولاغظ  تض  ضمظ  الاغ  الثولئ 
سظ  التثغث  إن  افطرغضغئ.  الرؤغئ  بتسإ  غععد 
السدال  الثاء  عع  الثولغئ  والحرسغئ  الثولغ  الصاظعن 
عغ  الثولغئ  الحرسغئ  شاطك  المسطمغظ،  صداغا  شغ 
الاغ  وعغ  اإلجراء،  أرض  شغ  لغععد  تصًا  أصرت  الاغ 
طظتئ ضغاظعط اقساراف بـعط ضمظ الصاظعن الثولغ.

لصث ذعإ الظسغمغ شغ ضطماه إلى تصاجط رغغش الثئج 
الــعزراء  رئغج  ظائإ  تدعر  شغ  الفطسطغظغغظ،  طع 
لطثشاع وافطظ جقل الروغحان، وطساسث وزغر الثشاع 
سطغ الضتقظغ، وطسآول المطش الفطسطغظغ لطتعبغغظ 
الصعة  إسثاد  سظ  التثغث  طظ  بثقً  التمران،  تسظ 
أن  "طئغظاً  صال  تغث  المئارضئ،  افرض  غاخئغ  لصاال 
البعرغئ  الصغادة  تأضغثات  شغ  غاةطى  المعصش  ذلك 
المظاجئات  طظ  سثد  شغ  افسطى  السغاجغ  والمةطج 
أن الحسإ الغمظغ إلى جاظإ الحسإ الفطسطغظغ وسطى 
اجاسثاد لاصاجط رغغش الثئج طسه". إذن شغما جاء ذضره 
التصغصغ  بالسظعان  ألصى  وصث  تثغبه،  شغ  لطمصاوطئ 
قغاخاب افرض المئارضئ وعع اإلجقم والمسطمغظ، 
وتخرعا شغ صدغئ شطسطغظغئ؟ أطا اتفاق الةجائر بغظ 
السططئ وتماس والفخائض، الثي أضث سطغه الظسغمغ، 
تض  ُخَطا  شغ  افطرغضغئ  السغاجئ  طع  لغسغر  جاء  شصث 
بغظ  وطتاخخئ  جغاجغئ  طخالتئ  وعع  الثولاغظ، 

الفخائض سطى غرار السراق ولئظان.
جاظإ طظزمغ شسالغئ  والادطغض اجامرا طظ  الاجغغش 
الحعرى  طةطج  رئغج  بتثغث  بطفعر  وسث  ذضرى 
بطفعر  وسث  "إســقن  سظ  السغثروس  تسغظ  طتمث 
وافطئ  الفطسطغظغ  الحسإ  تارغت  شغ  افجعد  بالغعم 

تص تصرغر املخري شضرة اجاسمارغئ 
لامجغص الئقد

ـــــــــ بصطط: الثضاعر طتمث سئث الرتمظ – وقغئ السعدانـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: المعظثس حفغص خمغج – وقغئ الغمظـ  ـ 

أضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج: أظه شغ تغظ تعاَجه المسغرة السطمغئ فعطظا شغ 
جرجغج بالصمع والحاط والشاز المسغض لطثطعع واقجاسمال المفرط لطصئدئ افطظغئ، وشغ تغظ تثاظص خفاصج 
وجاضظععا بروائح الصماطئ المظاحرة شغ ضض أرجائعا شغ ظض غغاب تام لطتضعطئ والسططئ المتطغئ، غساصئض صغج 
جسّغث شغ طثغظئ جربئ ضغعف الصمئ الفرظضفعظغئ، وسطى رأجعط رئغج شرظسا التاصثة والمتاربئ لقجقم ورجعله؛ 
غساصئطعط بالعرود والسةاد افتمر والسظاق المطعل واقباساطئ السرغدئ، وعثا لغج بشرغإ سطى طظ لّمع ولّطش 
خعرة اقجاسمار واقتاقل المئاحر واسائره تماغئ. وأضاف الئغان الختفغ: ظسط عضثا اخاار صغج جسّغث أن غعاخض 
درب طظ جئصعه شغ تضط الئقد صئض البعرة وبسثعا، اخاار أن غعرول وغتث الُثطا ظتع إرضاء الشرب المساسمر 
وتضاطه، بغظما اخاار السخا الشطغزئ والصئدئ افطظغئ لحسئه. سةج تام شغ إدارة افزطات وشحض واضح شغ إغةاد 
المسالةات لمحاضض الظاس وطا تساظغه طظ ضظك السغح، سةج غثفغ إشقس الظزام الرأجمالغ السطماظغ التاضط شغ 
الئقد. وخاط الئغان بالصعل: عا صث باظئ الخعرة، وإن ضاظئ طظ صئض طسطعطئ، جةاد أتمر لقجاسمار وغاز جام فطعات 
ألصى الظزام بأبظائعظ شغ ظطمات الئتار، شماذا ترجعن طظ عثا الظزام إق طجغَث تأبغث وتبئغئ وتعذغث لقجاسمار؟!

هل ترجون یا أهل تونس من هذا النظام 
إال مزیداً من تثبیت لالستعمار فی أرضکم؟!
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   السثد ٤١٩   ٣   افربساء ٦ طظ جمادى افولى ١٤٤٤عـ المعاشص ٣٠ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢٢ طـ

اإلجقطغئ  التغاة  قجاؤظاف  الثسعة  تاطض  أن  ختغح 
صخثه،  لاتصغص  ذرغصه  شغ  غساظغ  الثقشئ،  بإصاطئ 
طظ  غسطط  شق  بالمرخاد  له  جائرون  ظطمئ  شتضام 
شغ  التص  بضطمئ  وخثسه  جعره  جــراء  المساصقت 
الصعائط،  طسعجئ  ضراجغعط  لعثم  وسمطه  وجعععط 
وأغدا طظ سطماء السعء الثغظ غجغظعن لطتضام وأعض 
الئاذض باذطعط والمدئعسغظ بالبصاشئ الشربغئ الثغظ 
جظثعط الضاشر المساسمر لتمض شضرته وتحعغه خعرة 
أجغادعط  لثثطئ  صعة  بضض  غسمطعن  شعط  اإلجقم، 

تاى تسط أشضاره وغساظصعا الظاس.
طاسطتا  افخظاف  عثه  ضض  غةابه  الثسعة  شتاطض 
بضض  وعظاك  عظا  غضاشح  واإلجقطغئ،  التجبغئ  ببصاشاه 
صعة وإخرار، باذق وصاه بض وظفسه إلسقء ضطمئ التص 
وتاعغب عثا الةعث بإصاطئ جططان اإلجقم. ولظا شغ 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أجعة تسظئ شسظثطا سطط الضفار بعةرته 
ملسو هيلع هللا ىلص وأظه ذاعإ إلى غبرب إلصاطئ جططان اإلجقم جظ 
جظعظعط شافاضروا شغ دار الظثوة ضغش غاثطخعن طظه 
ملسو هيلع هللا ىلص تاى ق تصعم له صائمئ، شئسث الاحاور وخطعا إلى 
أن غةمسعا طظ ضض صئغطئ شاى جطثا شغدربعظه ضربئ 
ظظعط  شثاب  الصئائض،  بغظ  دطه  شغافرق  واتث  رجض 
جقله  جض  ربه  أخئره  سظثطا  وطضرعط  سمطعط  وبطض 
بمضر وشسض صرغح شظةا طظعط، ولضظ عض جضاعا بسث 
شحطعط عثا وخروج الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص؟ ق، بض أسثوا ورخثوا 
طضاشأة ضئغرة صثرعا طائئ طظ اإلبض لمظ غأتغ به ملسو هيلع هللا ىلص.

طظ  غسطمعا  لط  أغدا  الغعم  الساططعن  والحئاب 
وجض  سج  اهللا  لثغظ  الامضغظ  جئغض  شغ  اقباقءات 
الثظغا  ضض  شغ  ترشرف  تاى  السصاب  راغــئ  ــقء  وإس
ظتئه  صدى  طظ  وطظعط  وعةروا،  وسثبعا  شدربعا 

تتئ الاسثغإ.
أن  الغصغظ  سطط  غسطط  المساسمر  الضاشر  الشرب  وفن 
إصاطئ الثقشئ تسظغ ظعاغاه، شصث عإ لمتاولئ طظسعا، 
وتخرغتاتعط الاغ خرتعا بعا طرارا وتضرارا لعغ خغر 
ضغسظةر  عظري  شعثا  صغاطعا،  طظ  رسئعط  سطى  دلغض 
طظ  السادس  باارغت  العظث  شغ  ألصاه  خطاب  شغ 
تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٠٤م شغ طآتمر عظثوجات 
تاغمج الباظغ لطصادة، صال: "إن الاعثغثات لغسئ آتغئ 
طظ اإلرعاب ضالثي حعثظاه شغ ١١ أغطعل/جئامئر، 
افخعلغ  اإلجــقم  طظ  آت  افضئر  الاعثغث  ولضظ 
الماطرف الثي غسمض سطى تصعغخ اإلجقم المساثل 
الثقشئ  طسألئ  شغ  افخعلغعن  غراه  لما  المظاصخ 

بغرزغئ  جاطسات  شغ  العسغ  ضاطئ  صاطئ 
سطى  ظحرة  باعزغع  والثطغض  والئعلغاضظك 
بضأس  افطئ  تظاخر  "عض  بسظعان  الططئئ 
السالط لضرة الصثم؟" بمظاجئئ تظزغط دورة 
تصثطئ  صطر.  شغ   ٢٠٢٢ السالط  ضأس 
عض  لطططئئ:  بسآال  ظحرتعا  شغ  الضاطئ 
عثه  ظض  شغ  السالط  بضأس  افطئ  تاظخر 
وضأظه  التثث  وتدثغط  اإلسقطغئ  العالئ 
الثي  العصئ  شغ  اإلجقم،  فطئ  اظاخار 
تسغح شغه أطئ اإلجقم أوضاسا اصاخادغئ 
وجغاجغئ وإظساظغئ طجرغئ وضغاساً لفرض 

وصاقً وتحرغثًا واصاتاطات لطمسةث افصخى؟! ضما ظععئ الضاطئ أن رغاضئ ضرة الصثم لط تسث طةرد رغاضئ جسثغئ 
بض أخئتئ أداة شاسطئ إلبساد الظاس سظ صداغاعط الضئرى، وإبساد المسطمغظ سظ الثعض شغ السغاجئ وافطر 
بالمسروف والظعغ سظ المظضر، وإبسادعط سظ ظصث التضام وافظزمئ. وظععئ أغدا إلى أن عثه المسابصات طا عغ 
إق وجغطئ إلضاسئ المال والعصئ والةعث وإحشال الحئاب بسفاجش افطعر وتفاعاعا وخرشعط سظ السمض التصغصغ 
لاشغغر العاصع باحعغه الععغئ اإلجقطغئ لثغعط والسمض سطى ذمسعا. واخاامئ الظحرة بسآال لطططئئ: (شاخااروا 
غا حئاب أطاظا أي اظاماء ترغثون وفي اظاخار تاططسعن؟). عثا وضان تفاسض الططئئ طع أشضار الظحرة إغةابغا جثا.

تامئ: الثقشئ وتثعا عغ الاغ تصدغ سطى الثطاب السظخري

التص وتمطاه طسروشغظ غحار إلغعط بالئظان:
وعثا  وحغساه،  الئاذض  سظ  وأعطه،  التص  تمغج  شصث 
اَن  َ ا  ﴿مَّ تسالى:  صال  اآلغات.  به  خرتئ  الثي  سغظه 
َث ِمَن  ِب َ ْ َ ا َ َيِم َّ نُتْم َعَلْيِھ َح

َ
َ َمآ أ َن َع ُھ ِلَيَذَر اْلُمْؤِمِن اللَّ

ِب﴾. شاجاأجث دساة السطماظغئ والترغات الشربغئ،  ّيِ
الطَّ

والمظزمات  اإللتادغئ  الةماسات  السطظ  إلى  شزعرت 
شأخئتعا  اإلسقم  وجائض  لعط  شفاتئ  الظسعغئ 
وتمغج  تراصإ  وافطئ  اإلجقم،  سطى  تصثعط  غاصغأون 

واهللا غفدح وغرضط عثا الئاذض.
٢- تخرغتات صادة الثول اقجاسمارغئ ضث اإلجقم 

أغصزئ افطئ وضحفئ تصغصئ الترب ضث اإلجقم.
وأجعجة  التضام  بطح  طظ  الثعف  تاجج  اظعغار   -٣

أطظعط شغ الئقد اإلجقطغئ:
ضرب حئاب افطئ اإلجقطغئ أروع افطبطئ شغ البئات 
أطام الئطح خقل بعرات الربغع السربغ، بشخ الظزر 
سظ ترشعا سطى غث الضفار والتضام والسغاجغغظ لشغر 

العجعئ الختغتئ الاغ تتصص الاشغغر الةثري.
وشدح  اإلجقطغئ  الئقد  تضام  سمالئ  ضحش   -٤

طآاطراتعط ضث افطئ:
الاغ  اإللضاروظغ  الاعاخض  وجائض  اظاحار  بسث  خاخئ 
الثقشئ  إلصاطئ  الساططعن  الثسعة  تمطئ  طظعا  اجافاد 
الخسإ  طظ  أخئح  تاى  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة 
سطى التضام وأسعاظعط تطعغظ التصائص وتدطغض الظاس.

٥- السطماء بغظ البئات سطى التص، أو السصعط
ابُاطغ ضبغر طظ السطماء خقل ترب الثول اقجاسمارغئ 
سطى اإلجقم وأعطه، بالعصعف طع أسعاظعط طظ تضام 
سطماء  بغظ  واضتاً  الامغج  أخئح  شصث  المسطمغظ؛ 
اهللا  ظسأل  الثغظ  الرباظغغظ  السطماء  وبغظ  افظزمئ، 

جئتاظه لظا ولعط البئات.
تصثغط  سظ  السطماظغ  الثغمصراذغ  الظزام  شحض   -٦
طسالةات وتطعل لمحاضض الئحرغئ وافطبطئ ضبغرة

٧- سةج العذظغئ ضفضرة وتضعطاتعا سظ التفاظ سطى 
الئقد وسظ رساغئ حآون السئاد:

شعا عط العذظغعن شغ السعدان تضعطئ وطسارضئ صث 
بخمعا بالسحرة سطى شخض الةظعب وتمجغص بقدعط

الاغ  المساثل  باإلجقم  ُغسمى  طا  ترضات  شحض   -٨
تآطظ بالطسئئ الثغمصراذغئ:

أخفصئ شغ تصثغط طسالةات لمحاضض الظاس، وصثطئ 
الضفر،  بأتضام  غرضى  طحععًا  إجقطًا  لطمسطمغظ 
تضط  شغ  ضما  الزالمغظ،  وغثاعظ  الشرب،  غتابغ 
وترضئ  السعدان،  شغ  اإلجقطغئ  والترضئ  الئحغر 
غجة  صطاع  شغ  تماس  وترضئ  تعظج،  شغ  الظعدئ 

واإلخعان شغ طخر...إلت.
٩- أحعاق المسطمغظ لاطئغص اإلجقم: ظعر ذلك شغ 
رشع حسارات اإلجقم طظ الحئاب المسطط شغ بعرات 

الربغع السربغ.
ووتثة  افطئ  بعتثة  اإلتساس  الئحرغات  طظ   -١٠

صداغاعا:
افظزمئ  خظساه  الثي  الزطط  ضث  افطئ  بارت  شصث 
ضما  الثقشئ،  عثم  بسث  المساسمر  خظغسئ  العذظغئ 
والسعدان  والحام  والغمظ  ولغئغا  وطخر  تعظج  شغ 
غطغان  جغزض  اهللا  حاء  وإن  والةجائر...إلت،  والمشرب 
افطئ تاى غضرطعا اهللا جئتاظه بثولئ اإلجقم الثقشئ 

الراحثة سطى طظعاج الظئعة  غائع...
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  طساسث   *

السعدان

ر اهللا تسالى سئاده المآطظغظ بالظخر والامضغظ  لصث بحَّ
إن عط الاجطعا أواطره وتصصعا حروذه لطظخر، وعثه 
الئحرغات جطغئ وواضتئ طظعا طا جاءت به الظخعص 
الحرسغئ وطظعا طا أضثته العصائع وافتثاث خاخئ شغ 

عثا الجطان الثي ظسغحه ضبغرة:
طظ بحرغات العتغ فطئ اإلجقم بالظخر والامضغظ:

١- العسث بسطع المضاظئ والزفر سطى افسثاء، صال تسالى: 
َن﴾.  ْؤِمِن مُّ ُكنُتم  ِإن  ْعَلْوَن 

َ
األ نُتُم 

َ
َوأ َتْحَزُنوا  َوَال  ُنوا  ِ

َ ﴿َوَال 
شعثه تطمغظ وتبئغئ طظ اهللا تسالى لسئاده المآطظغظ، 
وأظه  صخر،  أو  الجطظ  ذال  طعما  طظخعرون  أظعط 
طسعط بالظخر والاأغغث، وتثرعط طظ الثدعع والثلئ 
 َ ُنوا َوَتْدُعوا ِإ ِ

َ واقجاسقم لفسثاء، صال تسالى: ﴿َفال 
ْعَماَلُكْم﴾.  أَ ُكْم  َ ِ َي َوَلن  َمَعُكْم  ُھ  َواللَّ ْعَلْوَن 

َ
األ نُتُم 

َ
َوأ ْلِم  السَّ

ُھ َمَعُكْم﴾.  صال اإلطام ابظ ضبغر: شغ صعله تسالى: ﴿َواللَّ
"شغه بحارة سزغمئ بالظخر والزفر سطى افسثاء".

٢- أضث اهللا تسالى لطمسطمغظ أن دغظعط جغسطع سطى 
ِذي  َو الَّ ُ ﴿ تسالى:  صال  السالط،  عثا  شغ  افدغان  ضاشئ 
ِھ َوَلْو  ّلِ

ُ يِن   الّدِ
َ َرُه َع ِ ّقِ ِلُيْظ

َ ْ َدى َوِديِن ا ُ ْرَسَل َرُسوَلُھ ِباْل
َ
أ

َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن﴾.
بطس  طا  جغئطس  دغظعا  بأن  لفطئ  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئِّغ  بحرى   -٣

الطغض والظعار
روى طسطط سظ َأِبغ ِصَقَبَئ َسْظ َأِبغ َأْجَماَء َسْظ َبْعَباَن 
َصاَل: َصاَل َرُجعُل اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ اللََّه َزَوى لِي اْألَْرَض َفَرأَيُْت 

ِتي َسَيْبلُُغ ُملْكَُها َما ُزِوَي لِي ِمْنَها». َمَشاِرَقَها َوَمَغاِربََها َوإِنَّ أُمَّ
٤- وسث اهللا لسئاده باقجاثقف والامضغظ وافطظ

العسث  وجغزض  لطمسطمغظ  تتصص  صث  العسث  وعثا 
اهللا  بظعب  ططاجطعن  المسطمغظ  أن  ذالما  طاتصصًا 
ِذيَن  الَّ ُھ  اللَّ ﴿َوَعَد  تسالى:  صال  وظعغه،  بأطره  وبالاصغث 
ْرِض َكَما 

َ
ِ األ م  ُ

َّ ْسَتْخِلَف َ اِت َل َ ِ ا آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ
ْم  ُ َ َل ِذي اْرَت ُم الَّ ُ َ ْم ِدي ُ نَّ َل َ ْم َوَلُيَمّكِ ِ ِذيَن ِمن َقْبِل

اْسَتْخَلَف الَّ
ئًا  ْ ي َش ِ ْشِرُكوَن 

ُ ِ ال  ْعُبُدوَن
َ ْمنًا 

َ
ْم أ ِ ْعِد َخْوِف َ ن  م ّمِ ُ َّ َل َوَلُيَبّدِ

ُم اْلَفاِسُقوَن﴾. ُ ْوَلِئَك 
ُ
ْعَد َذِلَك َفأ َوَمن َكَفَر َ

المسطمغظ،  تسالى  اهللا  ذمأن  ذاتعا  اآلغات  وشغ   -٥
بطشئ  طعما  افرض  شغ  طسةجغظ  غغر  الضفار  بأن 
َن ِ  ِز ِ

ْ ِذيَن َكَفُروا ُم نَّ الَّ َ صعتعط، صال تسالى: ﴿ال َتْحَس
.﴾ ُ َس اْلَمِص ْ اُر َوَلِب ُم النَّ ُ َوا

ْ
ْرِض َوَمأ

َ
األ

ا  َ ُّ
َ
٦- طظ غظخر اهللا شإن اهللاَ ظاخُره: صال تسالى: ﴿َيا أ

ْقَداَمُكْم﴾. ْت أَ ِ
ّ َث ُ َھ َينُصْرُكْم َو ِذيَن آَمُنوا ِإن َتنُصُروا اللَّ الَّ

٧- تمطئ الثسعة الساططعن لظخرة دغظ اهللا جئتاظه ق 
غدرعط خثقن الماثاذلغظ

سظ ُطَساِوَغَئ َغُصعُل َجِمْسُئ الظَِّئغَّ ملسو هيلع هللا ىلص َغُصعُل: «َال يََزاُل ِمْن 
ُهْم َمْن َخَذلَُهْم َوَال َمْن َخالََفُهْم  ٌة َقائَِمٌة ِبأَْمِر اللَِّه َال يَُضرُّ ِتي أُمَّ أُمَّ
َحتَّى يَأْتَِيُهْم أَْمُر اللَِّه َوُهْم َعلَى َذلَِك». ختغح الئثاري. وشغ 
رواغئ طسطط َسْظ َبْعَباَن َصاَل: َصاَل َرُجعُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: «َال 
ُهْم َمْن َخَذلَُهْم  ِتي ظَاِهِريَن َعلَى الَْحقِّ َال يَُضرُّ تََزاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَّ

َحتَّى يَأْتَِي أَْمُر اللَِّه َوُهْم كََذلَِك».
٨- بحرى شاعتات اإلجقم شغ طثن شغ بقد الضفر 

لط غخطعا الفاح اإلجقطغ تاى الغعم 
سظه،  اهللا  رضغ  اْلَساِص  ْبِظ  َسْمِرو  ْبِظ  اهللاَِّ  َسْئث  سظ 
ُجِؤَض  ِإْذ  َظْضُاُإ  ملسو هيلع هللا ىلص  اللَِّه  َرُجعِل  َتْعَل  َظْتُظ  َبْغَظَما  صال: 
ُصْسَطْظِطغِظغَُّئ  َرُجعُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: َأيُّ اْلَمِثغَظَاْغِظ ُتْفَاُح َأوَّقً 
الً» َأْو ُروِطغَُّئ؟ َشَصاَل َرُجعُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: «َمِديَنُة ِهَرْقَل تُْفَتُح أَوَّ
طسظثه  شغ  أتمث  اإلطام  رواه  ُصْسَطْظِطغِظغََّئ.  َغْسِظى 

وغغره.. ولط تفاح روطغئ (روطا) تاى الغعم.
وبحرغات العاصع ضبغرة طظعا:

أعض  وأخئح  الخفعف  وتماغج  افصظسئ  اظضحاف   -١

اباقءات وبحرغات 
بالظخر! بني غثي وسث اهللا

الثاطسئ) (التطصئ 
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)*ـ 

الصئطغئ الثئغبئ الاغ غرجعا اقجاسمار شغ بقدظا وطا 
زال غرساعا وغسصغعا وغسسى إلى صطش بمارعا المرة 

بامجغص طا تئصى طظ السعدان.
غاسطص  شغما  واضتئ  طسالةات  وضع  اإلجقم  إن 
شصث  الصئغطئ  أطا  افرض؛  تمطك  وبضغفغئ  بالصئغطئ 
والافاخر،  لطافاضض  ولغج  لطاسارف  اإلجقم  جسطعا 
وترم إخراجعا طظ دائرة الاسارف إلى دائرة الائاغخ 
ا َخَلْقَناُكم  اُس ِإنَّ ا النَّ َ ُّ

َ
والاظاتر والاصاتض، صال تسالى: ﴿َيا أ

ْكَرَمُكْم 
َ
ًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ أ َ َوَجَعْلَناُكْم ُشُعو ن

ُ
ن َذَكٍر َوأ ّمِ

اإلجقم  غضاش  ولط   ،﴾ ٌ َ َعِليٌم َخِب َّ ْتَقاُكْم ِإنَّ 
َ
ِ أ َّ ِعنَد 

بثلك بض جسض طظ غثسع بثسعى الةاعطغئ شعع طظ 
أعض الظار. صال ملسو هيلع هللا ىلص: «َوَمْن َدَعا ِبَدْعوى الَْجاِهلِيَِّة، َفُهَو ِمْن 
؟ َقاَل: َوإِْن  ُجَثى َجَهنََّم، َقالُوا: يَا َرُسوَل اللَِّه، َوإِْن َصاَم َوَصىلَّ

َصاَم َوَصىلَّ َوَزَعَم أَنَُّه ُمْسلٌِم».
اإلجقم  حرع  شصث  افرض  بأتضام  غاسطص  شغما  أطا 
بالحراء  تمطك  افرض  شةسض  بعا؛  خاخئ  أتضاطا 
أطا  واإلصطاع،  والاتةغر  واإلتغاء  والعئئ  وباإلرث 
وأطا  وطسطعم،  شزاعر  والعئئ  واإلرث  بالحراء  المطك 
أتث  أتغاعا  إذا  طغائ  أرض  ضض  شإن  باإلتغاء  المطك 
وأطا  لَُه»،  َفِهَي  َميَِّتًة  أَْرضاً  أَْحَيا  «َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  صال  له،  شعغ 
غثل  طا  افرض  تثود  سطى  غةسض  أن  شعع  الاتةغر 
سطى تثخغخعا له، ضأن غدع تعلعا تةارة أو جغاجا 
لصعله ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن أََحاَط َحائِطاً َعَىل أَْرٍض َفِهَي لَُه»، شاإلتغاء 
والاتةغر تمطك افرض بعما، وق تتااج ططضغاعا إلى 
إذن الثولئ. أطا اإلصطاع شعغ افراضغ الاغ تسطغعا 
رجعل  أصطع  شصث  طصابض،  دون  طةاظا  لفشراد  الثولئ 

اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أبا بضر وسمر أرضًا.
عثه  طظ  واتثة  بأي  تمطك  تغظ  افرض  إن  بط 

الضغفغات، غةئر طالضعا سطى اجاشقلعا. أطا طا غسمى 
بالتعاضغر شق وجعد له شغ اإلجقم. إن عثه افتضام 
الحرسغئ ضفغطئ بعضع تث لطظجاسات والخراسات الصئطغئ 
شغ  ودورعا  الثولئ  عغئئ  ذلك  إلى  أضش  والةععغئ، 
الاثخض وشخض الظجاسات صئض أن تافاصط وتاطعر، شصث 
دور  أن  السعدان  شغ  صئطغ  ظجاع  طظ  أضبر  شغ  رأغظا 
الثولئ غائإ تماطا والثولئ لغسئ لعا عغئئ، والتضام 
طاعاذؤعن طع أسثاء افطئ شغ تمجغص الئقد، وطا غثل 
بسئإ  غئثأ  الصئطغ  الخراع  أن  التضام  تعاذآ  سطى 
بط  صئغطاغظ  طظ  ابظغظ  بغظ  حةار  حضض  شغ  بسغط 
غاطعر وغئثأ الاترغخ والثطاب السظخري الئشغخ، 
وتاعاجه الصئغطاان وتصااقن والثولئ ق تترك جاضظا، 
بض تضافغ بإذقق المظاحثات، بط بسث أن غفظغ الظاس 
بسدعط بسدا تأتغ التضعطئ بعخفعا وجغطا، وتثسع 
زسماء الصئطغاغظ الماخارساغظ لسصث وبغصئ خطح دون 
تطئغص أتضام اإلجقم شغما غاسطص بالصخاص والثغات، 
الصاال  غاةثد  بط  صطغطئ  أغام  جعى  الخطح  غخمث  وق 

طرة أخرى... وعضثا التال شغ أصالغط السعدان!
ولظ غساصغط تال عثه الئقد وأعطعا إق بالرجعع إلى 
طحاضض  جمغع  سالةئ  الاغ  السزغط  اإلجقم  أتضام 
اإلظسان بعخفه إظساظا، وجسطئ الرابطئ بغظ المسطمغظ 
عغ السصغثة اإلجقطغئ، وظئثت جمغع الروابط الةاعطغئ 
أرواح  سظ  وطسآوقً  راسغاً  التاضط  جسطئ  ضما  الظاظئ، 
الظاس ودطائعط وأسراضعط وأطعالعط، شإن طا غتااجه 
جططان  إصاطئ  عع  المسطمغظ  وجمغع  السعدان  أعض 
اإلجقم بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ 

 تطئص أتضام اهللا شغ افرض
* سدع طةطج تجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

والاصاسج تتئ طئررات وجعد الفساد واظاحاره، طا عع 
سطى  آت  اهللا  سثاب  شإن  وإق  الحغاذغظ،  وجعجئ  إق 
الساضاغظ الثاظسغظ، شفغ ختغح الارطثي طظ تثغث 
رجعل  جمسئ  صال:  سظه  اهللا  رضغ  الخثغص  بضر  أبغ 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص غصعل: «إِنَّ النَّاَس إَِذا َرأَُوا الظَّالَِم َفلَْم يَأُْخُذوا َعَىل يََديِْه 

 «ُهْم اللَُّه ِبِعَقاٍب ِمْنُه أَْوَشَك أَْن يَُعمَّ

المفسثة، غةإ أن غضعن جغرًا سطى خطا رجعل اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص، وغةإ اتئاع الطرغصئ الاغ اجاثثطعا ملسو هيلع هللا ىلص واقلاجام 
بعا تمام اقلاجام، شالمعاجعئ طع الئاذض والمفاخطئ 
السجة،  طئاشغ  ظئراس  تضعن  أن  غةإ  المفسثغظ  طع 
فن صغاطعط بعاجإ الاشغغر عع الثي غرشع اإلبط سظعط 
وغتصص الفعز والفقح لعط ولئاصغ افطئ، وإن الاظضإ 
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کتلۀ الوعی تناقش مع الطلبۀ 
موندیال قطر

عع  لظا  الرئغسغ  السثو  "إن  أغدًا:  وصال  اإلجقطغئ"، 
ترغث  الاغ  اإلجقم  شغ  الظاحطئ  افخعلغئ  الحرغتئ 
المساثلئ  اإلجقطغئ  المةامسات  صطإ  واتث  آن  شغ 
أطام  سائصًا  تسائرعا  الاغ  افخرى  المةامسات  وضض 

إصاطئ الثقشئ".
ورغط ضض عثه السعائص غسمض تاطض الثسعة غغر آبه 
عآقء  جععد  وغضطض  بظخره  اهللا  غأذن  تاى  بحغء 
الفاغئ بإصاطئ الثقشئ، شغفرح طسائحرا باتصغص وسث 
طسططئ  ضاظئ  الاغ  اإلجقم  أتضام  غرى  وعع  له  اهللا 
تظفث شغ أرض العاصع وغخئح اإلجقم دجاعرا غظزط 
تغاة الظاس وتسعد السجة والضراطئ لطمآطظغظ وغتمض 
ظطمات  طظ  إلخراجعط  الظاس  إلى  السزغط  اإلجقم 

الضفر إلى ظعر اإلجقم.
الضرغط،  والسغح  وافطان  افطظ  غسعد  سظثطا  وغفرح 
وعغئاعا  طضاظاعا  لعا  واتثة  أطئ  المسطمعن  وغسعد 

صائثة لطسالط بأجره تأطر شاطاع.
والفرتئ الباظغئ سظثطا غطصى ربه باباا سطى التص غغر 
طئثل، شغباب البعاب الةجغض جظات تةري طظ تتاعا 
افظعار ججاء بما ضاظعا غسمطعن، صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
«بََدأَ اِإلْسَالُم َغِريباً ثُمَّ يَُعوُد َغِريباً كََما بََدأَ َفطُوبَى لِلُْغَربَاِء" 
إَِذا  يُْصلُِحوَن  الَِّذيَن  َقاَل:  الُْغَربَاُء؟  َوَمِن  اللَِّه  َرُسوَل  يَا  قيَل: 
َفَسَد النَّاُس». ظسط أخطتاط تغظ شسث الظاس، ظادغاط 
الثقشئ،  دولاه  ظض  شغ  اإلجــقم  أتضام  باطئغص 
العضسغئ  افظزمئ  شساد  طــظ  الــظــاس  وتــثرتــط 

المفسثة. الفاجثة 
طظ  وصربعط  بمصسثعط  لعط  اهللا  أسث  بما  وغفرتعا 
المعلى جض جقله، سظ أبغ طالٍك افحسري، صاَل رجعل 
يَْغِبطُُهُم  ُشَهَداَء  َوَال  ِبأَنِْبَياَء،  لَْيُسوا  ِعَباداً  لِلَِّه  «إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا 
الِْقَياَمِة» يَْوَم  اللَِّه  ِمَن  َوَمْقعِدِهْم  ِبُقْرِبِهْم  َهَداُء  َوالشُّ النَِّبيُّوَن 

َوَقَبائَِل  َشتَّى،  بُلَْداٍن  ِمْن  اللَِّه،  ِعَباِد  ِمْن  ِعَباٌد  بطَّ صال: «ُهْم 
يََتَواَصلُوَن  أَْرَحاٌم  بَْيَنُهْم  يَكُْن  لَْم  الَْقَبائِِل،  ُشُعوِب  ِمْن  َشتَّى 
اللَُّه  يَْجَعُل  اللَِّه،  ِبُروحِ  يََتَحابُّوَن  ِبَها،  يََتَباَذلُوَن  ُدنَْيا  َوَال  ِبَها، 
ْحَمِن،  الرَّ اَم  ُقدَّ لُْؤلٍُؤ  ِمْن  َمَناِبَر  لَُهْم  َويَْجَعُل  نُوراً،  ُوُجوَهُهْم 

يَْفَزُع النَّاُس َوَال يَْفَزُعوَن، َويََخاُف النَّاُس َوَال يََخاُفوَن».
ُم اْلَمَالِئَكُة  ِ ْ ُل َعَل َّ َ ُھ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَت َنا اللَّ ُّ ِذيَن َقاُلوا َر ﴿ِإنَّ الَّ
ِ ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن * 

ِة الَّ نَّ َ ْ ِشُروا ِبا ْ الَّ َتَخاُفوا َوَال َتْحَزُنوا َوأَ
َ
أ

 ِ ْشَت
َ ا َما  َ ِ اْآلِخَرِة َوَلُكْم ِف ْنَيا َو َياِة الدُّ َ ْ ْوِلَياُؤُكْمِ  ا

َ
َنْحُن أ

 ﴾ُعوَن * ُنُزًال ِمْن َغُفوٍر َرِحيٍم ا َما َتدَّ َ ْنُفُسُكْم َوَلُكْم ِف
َ
أ

وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *
السعدان

الساططعن إلصاطئ الثقشئ وتمضني الثغظ 
لعط شرتاان
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شاح شغ طظاخش جاغظات الصرن المظخرم، جاء باعاذآ 
شطسطغظ،  أرض  طظ  تئصى  طا  سطى  لقجعاز  دولغ 
بمظزمئ  السئسغظات  طظاخش  شغ  اقساراف  جاء  بط 
الاترغر الممبض الحرسغ والعتغث لطحسإ الفطسطغظغ 
والظاذصئ باجمه، تاى إذا جرى بالاالغ الاظازل سظعا 
عط  شطسطغظ  سظ  تظازل  طظ  بأن  شسغصال  لغععد 
أختاب الصدغئ افخقء، طع أن طظ أظحأعا غثرك أن 

شطسطغظ ق غمبطعا الاةار والسماجرة.
شطسطغظ  سطى  طسامرا  زال  طا  الاآطر  إن  جادجًا: 
صئض  جرت  الاغ  المخالتئ  غسمى  طا  وإن  وأعطعا، 
وظفت  وشاح،  تماس  بغظ  الةجائر  شغ  صطغطئ  أجابغع 
الروح شغ طظزمئ الافرغط بسث أن ضادت تمعت عع 

دلغض سطى ذلك.
بقد  شغ  ظثًا  له  أن  غسائر  ق  غععد  ضغان  إن  جابسًا: 
اإلرادة  صئغض  طظ  غاخرف  شعع  وبالاالغ  المسطمغظ، 
وروتحغطث،  إغئان  وآبا  غعرغعن  بظ  طظث  المظفردة 
طظ  حئر  أي  سظ  بالاظازل  ططجطًا  لغج  أظه  وغصرر 
افرض الاغ اغاخئعا، شعع ق غرى طظ غعثد وجعده 
أو غفضر شغ صااله، تغث إن افظزمئ الصائمئ شغ بقد 

المسطمغظ تسمض سطى طساسثته بالئصاء.
الئسخ  جسض  الثي  الممظعب  الشئاء  إن  باطظًا: 
عع  بالغسار  وغسائحر  الغمغظ  شعز  طظ  غاثعف 
جعض بالسغاجئ وترف طصخعد قتةاه الئعخطئ سظ 
اقظاثابات  لسئئ  غععد  أتصظ  وصث  الختغح،  طسارعا 
ظئثه  سعثًا  أتثعط  ساعث  شضطما  حثغث،  بثضاء 
تضعطئ  حضطعا  الاغ  التضعطئ  أن  بتةئ  خطفه  طظ 
وضاض،  وجماسات  أتجاب  طظ  تةمغسعا  جرى  ائاقف، 
شاراعط  تض،  أي  غمطك  ق  التضعطئ  رئغج  أي  وعع 
ضطما تط الدشط سطغعط تطعا التضعطئ وتثاسعا إلى 
افخغرة  ضغاظعط  تضعطئ  عغ  وعا  جثغثة،  اظاثابات 
طظ  الغمغظ  أبعاق  بثأت  وصث  ظاظغاعع،  جغحضطعا 
ضااب وختفغغظ وأتجاب غاسابصعن شغ الاخرغتات 
الاغ تطالإ بإخراج الفطسطغظغغظ وصاطعط والادغغص 
المرحح  عع  شعا  الـ٤٨،  طظاذص  شغ  تاى  سطغعط، 
بفط  غاتثث  ظاظغاعع  تضعطئ  شغ  وزغرا  لغضعن 
طفن سطى أن بظ غعرغعن أول رئغج وزراء لطضغان 
تطث  أن  رشخ  إظه  بض  الفطسطغظغغظ  أبصى  لما  أخطأ 
ظفسه،  بالمحفى  شطسطغظغئ  اطرأة  بةاظإ  زوجاه 
وغعلثحااغظ خاتإ طةجرة الثطغض أوائض الاسسغظات 
خعرته  غسطصعن  زالعا  وطا  وصثوتعط،  عآقء  طبطعط 

بفسطه. وغفثرون 
تاجسًا: إن طحضطئ شطسطغظ وطحضطئ السراق والغمظ 
وأششاظساان وضض بقد المسطمغظ، ق تض لعا إق بأن 
اغاخإ  طا  شغترروا  الثظغا،  جادة  المسطمعن  غسعد 
طظ أرضعط وغعتثوا بقدعط شغ ظض دولئ سزغمئ 
طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  عغ 
اإلخر  لارشع  الرتمئ  جغعش  خطغفاعا  وغصعد  الظئعة، 
وافغقل سظ الظاس الاغ أوجثعا الظزام الرأجمالغ 
غروظه  إظعط  ضطعا...  افرض  لاسط  الرتمئ  وتسعد 

 بسغثا وظراه صرغئا

إن الئاتث المثصص شغ أطر اإلجقم والرأجمالغئ غةث 
أو  الاأوغض  أو  الظصخ  تصئض  ق  تصائص  أطام  ظفسه 
ولث  صث  اإلجقم  أن  التصائص  تطضط  وجماع  اإلغفال، 
ضاططئ،  السظغظ  طظ  بألفغئ  الرأجمالغئ  تعلث  أن  صئض 
والماعجط  الصثغط  السالط  جضان  طسزط  وساش 
وبسخ التثغث شغ ظض تضط اإلجقم دون أن غصش 
ظزام  تسثغض  إلى  بتاجئ  إظظا  لغصعل  طفضر  جغاجغ 
التضط عثا، أو أي حغء طظ ججئغات أظزماه. وَظِسط 
باقجاصرار  اإلجقم  تضط  ظض  شغ  ساحعا  الثغظ 
غغر  ظتع  سطى  واقجاماسغ  واقصاخادي  السغاجغ 
والطئغسغئ  اإلظساظغئ  السطعم  وازدعرت  طسئعق، 
المسطمغظ،  أغثي  سطى  وأرضاظعا  أجسعا  ووضسئ 
ضان  صث  الةرائط  طساعى  شإن  ضطه  ذلك  طظ  وأعط 
طظ  ضبغرًا  دشع  طا  افدظى،  تثه  إلى  طظثفدًا  دوطًا 
دغظ  شغ  لطثخعل  اإلجقطغ  المةامع  خارج  الظاس 
اهللا أشعاجا، وسظثطا ضان غدطر المسطمعن لمشادرة 
شغ  السغح  طسظى  سرشعا  الثغظ  أعطه  شإن  طا  بطث 
أبغعط  بضرة  سظ  غثرجعن  ضاظعا  اإلجقم  تضط  ظض 
ضاظعا  افتغان  بسخ  وشغ  بالمسطمغظ  طامسضغظ 
إلى  جطثتعط  وبظغ  أصعاطعط  طظ  الشجاة  غصاتطعن 

المسطمغظ. جاظإ 
افوروبغئ  الحسعب  تبعر  أن  اهللا  تضمئ  اصادئ  وصث 
شغ  وصسعا  ولضظعط  الظخراظغ،  الضظغسئ  ظزام  ضث 
الضظغسئ  ظزام  رشدعا  أظعط  ططثخه  صاتض  خطأ 
والثظغعغئ  الثغظغئ  اتاغاجاتعط  تطئغئ  سظ  لصخعره 
غطئغ  أظفسعط  سظث  طظ  ظزاطًا  به  واجائثلعا  طسا، 
سظ  الثغظ  وشخطعا  شصط  الثظغعغئ  اتاغاجاتعط 
ظزام  سظ  غئتبعا  أن  بعط  افجثر  وضان  التغاة. 
خطئ  له  طما  الثارغظ  شغ  السسادة  لعط  غتصص 
ولما  الظخراظغئ.  طظ  وأحمض  أشدض  غضعن  بالسماء 
لط غعاثوا إلى اإلجقم ضثغظ وظزام تغاة أراده اهللا 
لطظاس،  عثى  صئض  طظ  واإلظةغض  الاعراة  أظجل  الثي 
شإظعط جاروا شغ بظاء أظزمئ تغاتعط خئط سحعاء، 
وخارت سظثعط ضراعغئ لحغء اجمه الثغظ، وأشرغعا 
والمسطمغظ  اإلجقم  شغ  تمضظعا  أن  بسث  جمعطعط 
الضراعغئ  إلى  إضاشئ  وظفسغئ،  طخطتغئ  قسائارات 
الاصطغثغئ لقجقم والمسطمغظ الاغ خطفاعا التروب 

الخطغئغئ الاغ شاصئ المائئ ترب.
وعظاك حعاعث ضبغرة طظ الصرآن الضرغط تبئئ وتسجز 
عثه الفضرة، وطظعا صعله تسالى: ﴿اْلَغْعَم َأْضَمْطُئ َلُضْط 
ِدغَظُضْط َوَأْتَمْمُئ َسَطْغُضْط ِظْسَمِاغ َوَرِضغُئ َلُضُط اْإلِْجَقَم 
اْلِضَااِب  َأْعِض  طِّْظ  َضِبغٌر  ﴿َودَّ  جئتاظه:  وصعله  ِدغظًا﴾، 
ارًا َتَسثًا طِّْظ ِسظِث  َلْع َغُردُّوَظُضط طِّظ َبْسِث ِإغَماِظُضْط ُضفَّ
﴾، وصعله: ﴿َوَلن  َأظُفِسِعط طِّظ َبْسِث َطا َتَئغََّظ َلُعُط اْلَتصُّ

ْم﴾. ُ َ ِبَع ِملَّ َّ َّ َت َصاَرى َح وُد َوَال النَّ ُ َ َ َعنَك اْل َتْر
وصث تجاطظ ظععر الرأجمالغئ وتمضظعا شغ افرض طع 
إلى  الظعاغئ  شغ  أدى  الثقشئ،  لثولئ  طاسارع  ضسش 

اإلجقم تط واضامض صئض وقدة الرأجمالغئ
شمظ غتااج إىل طظ؟
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عغئئ  بثلك  وجصطئ  الجطان،  طظ  صرن  صئض  عثطعا 
تضط  وغاض  ضاططئ،  أرضعط  وشصثوا  المسطمغظ، 
المظاخرغظ  بغظ  الشظائط  وصسمئ  افرض،  طظ  اهللا 
وشرظسا.  برغطاظغا  وعما  افولى  السالمغئ  الترب  شغ 
بسث  أطرغضا  السالمغئ  السغاجئ  خط  سطى  ودخطئ 
طفارس،  وتح  بعا  وإذا  الباظغئ،  السالمغئ  الترب 
شاصئ وتحغاعا تطغفاتعا افوروبغئ، بض جاروا طسعا 
شغ وتحغاعا خابغظ جام غدئعط سطى المسطمغظ، 
وشرضعا سطغعط بصاشئ المظاخر سطى المظضسر، وأجئروا 
السالط بالصعة السسضرغئ والظفعذ اإلسقطغ سطى اتئاع 

ذرائص سغحعط، بضض طا شغعا طظ ضفر ورذغطئ.
اإلجقطغئ  افطئ  بعاصع  التاصث  الشرب  أتّج  ولما 
إطضاظغئ  وسثم  الخراع  شغ  اإلجقم  صعة  وبعاصع 
تارى  العةمات  خارت  والمسطمغظ،  اإلجقم  عجغمئ 
افجر  سطى  ورضجوا  وخعب،  تثب  ضض  طظ  سطغعط 
وأحئاععا،  جغثاو  اتفاصغئ  خقل  طظ  وافسراض 
وشرض طفاعغمعا ضصعاظغظ ظاشثة سطى المسادسفغظ 
افجرة  تماغئ  صعاظغظ  طبض  المسطمعن،  وطظعط 
الحثخغئ  الترغات  صعاظغظ  وباصغ  والطفض،  والمرأة 
المسطمغظ  إلخداع  جاسغظ  ذلك  وغغر  والةظثرغئ 
سئر  ضاطض  جغض  إظااج  خقل  طظ  وأضبر  أضبر  لعط 
الرأجمالغ  المئثأ  إلى  بسععلئ  غظصاد  جاطئ  خغاغئ 

وإلى الظزام الثولغ.
والسآال اآلن لطصائمغظ سطى اتفاصغئ جغثاو وأحئاععا 
والمثاشسغظ سظعط بسث ضض تطك التصائص الاغ تاسطص 
الشرب  وتصائص  والثولئ  اإلجقطغئ  وافطئ  باإلجقم 
ظسأل:  وجحاساعا  والرأجمالغئ  وغاغاته  وإجراطه 
ظصخه  ُتضمطعا  تاى  ظاصص  أم  ضاطض  اإلجقم  عض 
بعثه اقتفاصغات؟ والةعاب: تاحا وضق لثالص الضعن 
أرجض  بض  عمًق،  سئاده  غارك  أن  والتغاة  واإلظسان 
وحسعرعط  وشعمعط  شضرعط  غدئط  ظزاطًا  إلغعط 
وإتساجعط وطغعلعط وذوصعط وغاغاتعط وطا تظسصث 
وطتاجئئ،  طضطفئ  ضائظات  باسائارعط  صطعبعط،  سطغه 
إلى  غتااج  ق  طاظسا،  جاطسًا  ضاطًق  ظزاطًا  لعط  وضع 
رأجمالغاعط الئاذطئ، أّطا اإلجقم شصث اضامض واجامع 
عط  وغغرعط  شالرأجمالغعن  الرأجمالغئ،  وقدة  صئض 

الثغظ غتااجعن إلى اإلجقم ولغج السضج.
إسادة  عع  لطئحرغئ  العتغث  التض  شإن  ضطه،  ولثلك 
ظزام التضط اإلجقطغ طظ خقل إصاطئ دولئ الثقشئ 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، وعغ الاغ تاعلى 
طظ  الظاس  إلخراج  أجمع  السالط  إلى  اإلجقم  تمض 
ظطمات الرأجمالغئ وجعرعا إلى ظعر اإلجقم وسثله، 
وصث بحرظا رجعلظا الضرغط خطعات اهللا وجقطه سطغه 
بثلك شغ التثغث الختغح الثي أخرجه اإلطام أتمث 
سظ الظسمان بظ بحغر رضغ اهللا سظه: «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة 
 َ
َ
ْك
َ
أ َوَلِكنَّ  ْمِرِه 

َ
أ  َ َع َغاِلٌب  ﴿َوُهللا  ِة».  النُُّبوَّ ِمْنَهاجِ  َعَىل 

 ﴾ْعَلُموَن َ اِس َال  النَّ

حاسئ شغ اآلوظئ افخغرة بسغث اقظاثابات شغ ضغان 
بجساطئ  الماطرف  الغمغظ  شعز  أن  وصئطعا،  غععد، 
برطاعا،  السقم  سمطغئ  سطى  جغصدغ  ظاظغاعع 
وسطى  الةعار،  دول  سطى  ضاربئ  جغضعن  شعزه  وأن 
لع  بغظغئ  أو  لئغث  جطفه  وضأن  الفطسطغظغئ،  السططئ 
ضاظعا  شإظعط  تضعطئ  وحضطعا  الغسار  بجساطئ  شازوا 
وأطام  حغء!  أي  غغرعط  أو  الفطسطغظغغظ  جغسطعن 
خطفعا  غسغر  وطظ  لفظزمئ  السغاجغ  الشئاء  عثا 

ظآضث المفاعغط الاالغئ:
أصرب  عع  بثاط  غععد  خاط  صث  الصرآن  إن  أوقً: 
ق  طا  الخفات  طظ  سطغعط  شدرب  الظصث،  شغ  لطسضئ 
أن  ذلك  وطظ  طظه،  الاثطص  أو  الفضاك  غساطغسعن 
طرتغظ  أو  طرة  سطعا  لع  تاى  تقزطعط  جائصى  الثلئ 
وظعرت سطغعط أجئاب الصعة وطسالط السغطرة، شإن 
جاجول  طا  جرسان  ذارئئ  تالئ  إق  غضعن  لظ  ذلك 
سظعط، وضثلك ضرب اهللا سطغعط خفئ الئثض والحح 
ُيْؤُتوَن  الَّ  َفِإذًا  اْلُمْلِك  َن  ّمِ ٌب  َنِص ْم  ُ َل ْم 

َ
﴿أ شغعط:  شصال 

وق  خخعطعط  غفاوضعن  تراعط  لثلك  ًا﴾  اَس َنِق النَّ
غرغثون إسطاء أي حغء طظ افرض ولع ضان حئرا.

باظغًا: إن اقظاثابات افخغرة وتخثر افخعلغئ الثغظغئ 
الماطرف،  الغمغظ  غسمعظه  الثي  السغاجغ  لطمحعث 
سطى  حاعث  الماطرشئ)  الثغظغئ  والةماسات  (الطغضعد 
المسطمغظ،  طع  دائط  سثاء  تالئ  سطى  عط  غععد  أن 
الطغضعد  إلى  صرغزئ  وبظغ  صغظصاع  وبظغ  خغئر  طظ 
والسمض وطغرتج، شطغج شغ الضغان الشاخإ طساثل 
طةرطعن  ضطعط  وإظما  وغمغظ  غسار  وق  وطاطرف 
غاظاشسعن سطى صاض المسطمغظ، وغسائرون ذلك ورصئ 
رئغج  لئغث  أن  طظ  ذلك  سطى  أدل  ولغج  اظاثابغئ، 
العزراء (الغساري المساثل) وصئغض اقظاثابات افخغرة 
صث أوغض شغ دطاء أعطظا شغ ظابطج وجظغظ وغغرعا، 
الغمغظ  غصخغ  سطه  والمؤات  السحرات  واساصض  وصاض 

بجساطئ الطغضعد وغساطغع تحضغض التضعطئ.
طسادسفغظ  ضاظعا  أن  غعم  تاى  غععد  إن  بالبًا: 
شغععد  ذطئ،  وق  لعط  سعث  غضظ  لط  المثغظئ  شغ 
غجوة  شغ  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  طع  سعثعط  ظصدعا  صرغزئ  بظغ 
افتجاب بسث أن أسطعا السععد والمعابغص سطى سثم 
جغضعن  الظخر  أن  ظظعا  أن  بسث  المحرضغظ،  ظخرة 

تطغش صرغح.
طظث  بثأ  شطسطغظ  صدغئ  سطى  الاآطر  إن  رابسًا: 
ظعاغات الصرن الااجع سحر العةري، طع ظحعء الترضئ 
وباعاذآ  الدرار  تضام  طع  وباظسغص  الخعغعظغئ 
دول السالط جمغسًا، شروجغا وبرغطاظغا، وأطرغضا بسث 
وجاسثعا  وجطتئ،  واتادظئ  ودسمئ  داشسئ  ذلك 
طئضرًا  جرى  شالاثطغط  السمقء،  طظ  بطئ  ذلك  شغ 
بط  شغه  المفضر  السصض  عغ  برغطاظغا  ضاظئ  وباثبغر 
جاغضج  باتفاصغئ  طآاطراتعا  تعجئ  أن  لئبئ  طا 
بغضع ووسث بطفعر، ولط غضظ لغضاإ لعا الظةاح لعق 
تفظئ طظ السمقء جاسثوعا شغما ترغث، وتط بالاالغ 

تسطغط الةجء افضئر طظ شطسطغظ لغععد.
خاطسًا: إن إظحاء طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ وترضئ 

أتجاب ضغان غععد ططئ الضفر واتثة
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أبع المساج باهللا افحصرـ 

بعتصئ  طظ  غثرج  ق  لمخر  والثغر  الاشغغر،  غساطغع  طظ  وتثضط  إظضط  الضظاظئ:  جغح  شغ  المثطخعن  أغعا 
وأعطعا  لمخر  الثغر  غرغث  ضان  وطظ  بقء،  ضض  وأخض  داء  ضض  جئإ  عع  بض  تعالعظه  الثي  الظزام  عثا 
أسطاضط  طعما  شالظزام  اإلجقم،  طحروع  طسظا  وغتمض  الظزام  بعثا  تخطه  تئال  ضض  غصطع  أن  سطغه  شغةإ 
الثي  الفاات  طظ  بضبغر  أضئر  طخر  بروات  طظ  التقل  تصعصضط  إن  وواهللا  غظفسضط،  لظ  جتاًا  غسطغضط  إظما 
ذال  طعما  شغه  أظاط  وطا  وخغاظاته،  لطظزام  وتماغاضط  خماضط  وضمان  ذطمضط  لحراء  إلغضط  رحعة  غطصى 
شإظا  لثلك  جعظط.  ظار  شغ  واتثة  غمسئ  غساوغان  ق  وضبرا  ذاق  طعما  وظسغمعا  الثظغا  وزغظئ  زوال،  شإلى 
ظثسعضط إلى خغري الثظغا واآلخرة، سغح شغ ظض دولئ اإلجقم؛ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة 
ظخرة  أغثغضط؛  شغ  وعع  صطغض،  بمظعا  اآلخرة،  شغ  وافرض  السماوات  سرضعا  وجظئ  الثظغا،  شغ  وسثلعا 
الثولئ  وإصاطئ  ودغظه،  ورجعله  هللا  ظخرة  افطج  أظخار  جغرة  بعا  تسغثون  وجض  سج  هللا  طثطخئ  خادصئ 
أشعاجا. اهللا  دغظ  شغ  شغثخطعن  الظاس  غراه  سمطغا  واصسا  أتضاطه  وتةسض  جثغث  طظ  اإلجقم  تطئص  الاغ 

أیها المخلصون فی جیش الکنانۀ 
ندعوکم لخیري الدنیا واآلخرة

وشصا لظحرة أخئار الةمسئ ٢٠٢٢/١١/٢٥م طظ إذاسئ تجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا؛ أضث المضاإ اإلسقطغ 
الارضغ  الظزام  لعا  غروج  الاغ  المةرم  الظزام  طع  المخالتئ  شضرة  إن  جعرغا:  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب 
أبرز  الثي  الحسئغ  والاترك  لعا،  المداد  السام  الرأي  بسئإ  المرتطئ  عثه  شغ  تسرصطئ  لاتصغصعا،  وغسمض 
تمسك الظاس ببعرتعط وبعاباعا. واجاثرك أن عثا العسغ إن لط غضطض بسمض جماسغ لظ غفحض طثططات 
المظزعطئ  وصادة  الارضغ  الظزام  وأن  الحام.  بعرة  سطى  لطصداء  ضغثعط  تاابع  أطام  غخمث  ولظ  الماآطرغظ 
وتطئغص  المخالتئ،  غسمى  لما  دسعاتعط  سئر  اإلجرام  لظزام  البعرة  تسطغط  ذرغص  شغ  طاضعن  الفخائطغئ 
إلى  البعرة  بمرضإ  لطسعدة  والعتغث  الختغح  السئغض  أن  إلى  وخطص   .٢٢٥٤ رصط  افطظ  طةطج  صرار 
حسئغًا  والاترك  الةماسغ،  والسمض  الةماسغئ  بالسصطغئ  الافضغر  عع  المخالتئ  شضرة  وضرب  الختغح  الطرغص 
وجماسغا ظتع صطع تئال الثاسمغظ وإجصاط صغادة المظزعطئ الفخائطغئ السغاجغئ المامبطئ بالظزام الارضغ 
وتئظغ طحروع جغاجغ طتثد، غظئبص طظ سصغثتظا، واتثاذ صغادة جغاجغئ وسسضرغئ طثطخئ وواسغئ، وعغ 
افعثاف المرتطغئ ضغ ظسغثعا جغرتعا افولى وظمدغ طسًا ظتع إجصاط ظزام اإلجرام وإصاطئ تضط اإلجقم.

الترویج لفکرة المصالحۀ مع أسد 
خطر محدق بأهل الشام فکیف یواجهونه؟!

ظحر طعصع (السربغ الةثغث، ٢٣ ربغع 
٢٠٢٢/١١/١٧م)  ١٤٤٤عـ،  اآلخر 
الرئاجئ  "صالئ  شغه:  جاء  خئرا 
إن  الثمغج،  الغعم  الارضغئ، 
أبطس  أردوغان  ذغإ  رجإ  الرئغج 
السابص  (اإلجرائغطغ)  العزراء  رئغج 
بظغاطغظ ظاظغاعع، الثي تخثر تجبه 
الحعر  جرت  الاغ  اقظاثابات  ظاائب 
التفاظ  المعط  طظ  بأظه  الماضغ، 
سطى السقصات سطى أجاس اقتارام 
صال  عاتفغ،  اتخال  وشغ  المائادل. 
أردوغان لظاظغاعع إظه غحسر بالتجن 

إزاء "افتثاث الاغ وصسئ صئض غعطغظ شغ الدفئ الشربغئ"، شغما صثم ظاظغاعع الاسازي شغ ضتاغا الافةغر الثي 
وصع شغ إجطظئعل غعم افتث".

: سصإ سطى عثه افظئاء تسطغص ختفغ ظحره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ 
غ عع

الطعال  الةسةسات  خاتإ  أردوغان  غمدغ  خةض  أو  تغاء  أدظى  بق  شغه:  وجاء  طعاصسه،  سطى  شطسطغظ 
والثطابات الفارغئ، شغ تطئغسه طع ضغان غععد تاى شغ أخسإ افوصات وأحثعا وتحغئ سطى شطسطغظ 
وأعطعا، شفغ العصئ الثي تجداد شغه غطرجئ اقتاقل وصادته، وغمسظ خئاتا وطساء شغ صاض أعض شطسطغظ، 
وتثظغج طصثجاتعا، بض وغعثد بالمجغث والمجغث دون طعاربئ أو خفاء، شغ العصئ ظفسه غسارع أردوغان 
الثطا ظتع الاطئغع طسه. بض وخطئ به العصاتئ أن غسجي صادة اقتاقل بصاقعط الثغظ أخاباعط أغادي 
افبطال السجل طظ أعض شطسطغظ اظاصاطا وبأرا لفطسطغظ ولفصخى!  وتساءل الاسطغص طاسةئا، شما عثه 
الثغظ  وافبطال  بالحعثاء  شطسطغظ  أعض  تسجي  أن  بثل  بصاقه  اقتاقل  أتسجي  أردوغان؟!   غا  العصاتئ 
افصخى  المسةث  وتترر  تخعظه  لاثك  جغعحك  تترك  أن  بثل  بصاقه  اقتاقل  أتسجي  غعطغا؟!   غصاطعط 
افجغر؟! أتسجي اقتاقل بثل أن تفرح لما غفرح به ضض طآطظ وطثطص؟! وخطص الاسطغص إلى الصعل: لغج 
جثغثا واصع أردوغان عثا، ولضظعا افغام تئثي لطظاس طا ضاظعا غةعطعظه، أطا طظ أدرك تصغصاك طظ الغعم 
افول شق جثغث لثغه، بض عثه الممارجات عغ الاغ تسضج واصسك سطى تصغصاه، وتفدح طا ضان طساعرا 
سظ أسغظ الئسطاء، وطا تطك الةسةسات الصثغمئ إق تمبغض اصاداه المرتطئ الاغ أرادعا أجغاد أردوغان.

أردوغان یهتک ستر الحیاء فلم یعد فی وجهه دم!
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